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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية 

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح ميدان  يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي  احلضاري  املشروع  مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن  اجمللة تسعى
 يتمثل  أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي.  الصعيد  على اإلنساين  الفكر  مستوايت  ترقية  يف
 ماّدة تقدي  بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
 منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين.  الفكر  منظومة  وترقية  إصالح جمال  يف  الفكرية  واجلهود  العلمية  للحركة
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Abstract 

The book (Keys of the Unseen) for Imam EL Razi included a valuable scientific material in 

irregular Readings (qiraat shazah). The book is one of the largest books in the interpretation 

(Tafsier) of opinion. Opinion Interpretation Specialized scientific encyclopaedia in Islamic studies 

at general and in interpretation as specific. The book contained   regular and irregular readings ,

the imam did not mention the Irregular readings in a separate section but during the interpretation. 

In this sense, the researcher prepared the research with the aim of standing on Scientific status of 

Imam Razi, Highlight the effort of Imam Razi in the display of irregular readings. The researcher 

used the inductive method and analytical approach. The thesis has shown several results: Imam 

Razi follow several ways in the presentation and statement of irregular readings, it also highlights 

that the keys to the unseen book of the most important irregular readings and    Imam Razi was not 

one of the people to Hadith. 

 

 البحثملخص  

كتاب  اإلمام الرازي "مفاتيح الغيب" على مادة علمية قيمة يف القراءات الشاذة، وهو يعد من أكرب الكتب   لقد اشتمل

موسوعة علمية متخصصة يف جمال الدين اإلسالمي عامة، وعلم  إذ يعد هذا التفسري ؛املؤلفة تفسريًا ابلرأي واملعقول

نه مل ينبه على إ، حيث  مجيًعاالقراءات املتواترة والشاذة    هذا الكتاب على ذكر  حتوىوقد ا  ،التفسري على وجه اخلصوص
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ويستشهد هبا يف بيان املعاين وتوسيع دالالت األلفاظ، فوردت يف ، يعرض هلا يف ثنااي تفسريهبل  ذوذ يف الشواذالش

الباحث ق فقد قام ومن هذا املنطلالتفسري وقد يظنها البعض من املتواتر لتواردمها مًعا دون بيان أو تلميح يف الغالب، 

براز جهوده يف عرض القراءات الشاذة وتوجيهها إعلى املكانة العلمية لإلمام الرازي، و هبدف الوقوف  هذا البحث  إبعداد  

نهج امل استخدام كل منهذا البحث  طبيعةتفسريه. هذا وقد استدعت يف القراءات الشاذة  أثرظهار إ، و هتفسري  يف

ملقارنة املقارن  املنهج  و   ات،ا ببعض اجلزئيات واملالحظب "مفاتيح الغيب" للرازي، مستعينً كتا  وذلك الستقراء  ئي،االستقرا

من ه ، مث املنهج التحليلي وهو حتليل مامت مجعببعض الكتب األخرى من طريقة العرضيف كتابه الرازي  بعض ما أورده

وقد أظهرت هذه الرسالة عدة نتائج  .من كتاب الرازي اتمعلومات خالل اإلستقراء وتتبع بعض اجلزئيات واملالحظ

أن اإلمام الرازي قد سلك عدة طرق يف عرض وبيان القراءات الشاذة، مما يربز أمهيتها يف تفسريه، كما ميكن منها: 

اعتبار كتاب مفاتيح الغيب مرجًعا من مراجع القراءات الشاذة.وقد تبني أيًضا من خالل هذه الدراسة أن اإلمام الرازي 

  تعاىل مل يكن من أهل علم احلديث أو االشتغال ابإلسناد.رمحه هللا

 : أثر، القراءات، الشاذة، علوم اللغة، الرازي.الكلمات املفتاحية

 التحديد املفاهيمي اللغوي

أثر أو ااثرًة، فهو أثري واملفعول منه" مأثور" ومنه  -أثر، أيثر، أثراً  -املراد ب "أثرها". كلمة "أثر" هي مصدر للفعل

 احلديث، أي نقله ورواه عن غريه، ومل يؤثر عنه مثل هذا القول، حيث أن كلمة " آاثر" مجع أثر، ومنه أيضاً علم اآلاثر.
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بيان وتوضيح األثر النحوي، وما أحدثته القراءة يف جمال بناء القواعد  -ولعل املقصود ابألثر يف هذا البحث هو 

قدمي منها وغري ذلك، مما وضحه اإلمام الرازي يف كتابه املسمى ب "مفاتيح النحوية أوالصرفية، وبيان أثر معرفة ال

 .(1)الغيب"

َصَص التعريف ب "القراءات ".لغة:   َي الُقرآَن ألَنه مَجََع القي اأَلصُل يفي َهذيه اللفظةي اجَلْمُع، وُكلُّ شيٍء مَجْعَته فقد قَ َرأْتَه، وُسمي

ْهَي  ، قَاَل وَقد يُْطَلق على واألَْمُر والن َّ َوَر بَ ْعَضَها إيىل بْعٍض، َوُهَو َمْصَدٌر كالُغْفراني والَوْعَد والَوعييَد واآلاَيتي والسُّ

الةي    (2)"…الصَّ

(3)تعريف ابن اجلزري حيث قال )القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة( يف االصطالح:
  

َفريد فَ ُهَو شاذٌّ،   "َوقَاَل الليُث:الشاذة يف اللغة_  ه ُهَو، )َشذَّ الرُجُل، إيذا انْ َفَرَد َعن َأصحابيه، وكذالك ُكلُّ شيٍء ُمن ْ وَشذَّ

ه )اَل َغرُي،   ه( ، َيُشذُّ َذه)َكمدَّ ه  (وَشذَّ   (4).  ..."وَأَشذَّ

يشذ شذا وشذوذا إيذا تفرق. وشذذته َأان وأشذذته َومل جيز اْستْعمل من معكوسه: َشذَّ  (شذذ)ومن املعىن الثاين: 

 اأْلَْصَمعيي شذذت َوقَاَل: اَل أعرف إيالَّ شاذا َأي ُمتَ َفرقًا.

ْيء شذا إيذا أنسيته.  وشذ عين الشَّ

 .(5  وشذاذ النَّاس: فرقهم.

معىن الشواذ فالشواذ  أما يف االصطالح: للعلماء جمموعة من التعريفات لكن من أجلها ماذكره ابن الصالح بقوله"

ا مل يْنقل نقال موصال بَرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهي َوسلم ُمْستَ ْيقًنا اَل ريب فييهي    (6).عبارَة َعمَّ

العلم الذي يتخذ" اللغة" موضوعا له، حيث قال دي سوسري يف حماضرة له " موضوع علم اللغة  علوم اللغة:هو

 (7)الوحيد والصحيح هو اللغة معتربة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا"
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فأما عن معىن قول "يف ذاهتا " فهو أنه يدرسها كما هى، فليس للباحث أن يغري من طبيعتها، وأما عن معىن "من 

 (8)نه يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها أجل ذاهتا " أ

التعريف ب "اإلمام الرازي". هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن على، امللقب بفخر الرازي، املكىن أبيب عبد 

وكان يعرف  هللا الرازي، املولد الطربستاين، األصل القرشي، التيمي البكري، نسبًا والشافعي مذهباً،واألشعري عقيدًة،

إببن اخلطيب أو بن خطيب الرى، ألن والده ضياء الدين عمر كان خطيب مسجد الري، وإذا أطلق لقب "اإلمام" 

 (9)فاملراد به فخر الدين الرازي، وكان يدعى ىف هراة بشيخ اإلسالم.  

ربعة، وفيما اللغوي األالدرس  مستوايت  وفيما خيص إمامنا الرازي فقد أورد من القراءات الشاذة يف تفسريه ماخيدم 

، معقًبا مبا ميكن أن تستفيده اللغة بعلومها ومستوايهتا من وجود يلي يقدم الباحث مناذج من كالم الرازي يف هذا الشأن 

 :القراءة الشاذة حنوايا وصرفياا وداللياا وصوتياا

 النَّْحوي:املطلب األول: أثر القراءات الشاذة يف اللغة على املستوى  

وعلم النحو خاصة له اليد الطوىل يف اإلفادة من القراءات الشاذة وتوليد القواعد النحوية بناًء عليها، فمما خدم علم   

  (10)    "قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم إيْذ َتْدُعونَ "  :ما ورد عند قوله تعاىل النحو من القراءات الشاذة:

ُب يقول الرازي: " افي )قَاَل َصاحي ْن تَ ْقدييري َحْذفي اْلُمَضافي َمْعَناُه َهْل َيْسَمُعوَن  (اْلَكشَّ : اَل بُدَّ يفي َيْسَمُعوَنُكْم مي

ُعوَنُكُم اجْلََواَب َعْن ُدَعائيُكْم َوَهْل يَ ْقديُروَن  ُعوَنُكُم َأْي َهْل ُيْسمي  ( 11)..."  َعَلى َذليكَ ُدَعاءَُكْم َوقَ َرأَ قَ َتاَدُة َهْل ُيْسمي

ُعوَنُكمُ  ففي قراءة قتادة " " تظهر القاعدة النحوية: جواز حذف املفعول به إذا دل عليه دليل؛ إذ إن التقدير ُيْسمي

ُعوَنُكُم اجْلََوابَ  ُعوَنُكُم   أو ُيْسمي "أي هل يسمعونكم  :كالَمهم، وهو ما أكده أئمة العربية، قال أبو جعفر النحاسُيْسمي

يسمعونكم إذ تدعون جواابً من دعائكم، يقال: دعاين وقال ابن جين: "املفعول هنا حمذوف، أي هل  ،    (12)أصواهتم "  
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َنا فييَها لُُغوبٌ  "ومن ذلك أيًضا عند قوله تعاىل (13)  فأسعته أي أسعته جواب دعائه". َنا فييَها َنَصٌب َواَل مَيَسُّ " اَل مَيَسُّ

  (14) 

ٌر َكأَنَُّه قَاَل اَل  "َلُغوبٌ "َوقُريَئ يقول الرازي رمحه هللا يف تفسري اللغوب: " رَاَءةي ظَاهي هي اْلقي ْتييُب َعَلى َهذي مي َوالَّتَّ بيَفْتحي الالَّ

وييَّ إيَذا قَالَ  َنَّ اْلَقوييَّ السَّ َنا َما َيْصُلُح ليَذليَك، َوَهَذا ألي َعُب َواَل مَيَسُّ ًئا َما تَ   :نَ ت ْ َل َشي ْ هي أَنَُّه َما َعمي ْن َكاَلمي عيْبُت اْليَ ْوَم اَل يُ ْفَهُم مي

َل َعَماًل ملَْ َيُكْن ابلنسبة إليه متعبً  ََوازي أَنَُّه َعمي ْنهُ َواللَّ ..." إىل أن قال"    ا لوقتهجلي َعُب :  َوقييلَ   ،ُغوُب ُهَو َما يَ ْغليُب مي النََّصُب الت َّ

ٌر َكأَنَُّه قَالَ اْلُمْمريُض، َوَعَلى   ْتييبي ظَاهي َنا َمَرٌض َواَل ُدوَن َذليَك وهو الذي يعيا منه مباشرة :َهَذا َفُحْسُن الَّتَّ  (15)  ".اَل مَيَسُّ

" بفتح الالم وهى شاذة، ومل يعزوها الرازي لصاحبها، ولكن أوردها أبو حيان يف كتابه البحر َلُغوبٌ وهذه القراءة "

وتظهر القاعدة النحوية اليت تقول: حذف املوصوف   (16)    أيب طالب وأيب عبد الرمحن السلمي،احمليط ونسبها لعلي بن  

وهو ما بينه أبو الفتح ابن جين رمحه هللا   صفة ملوصوف مصدر حمذوف تقديره لُغوب،  ُغوبٌ لَ   وإقامة الصفة مقامه؛ ألن 

 يف توجيه هذه القراءة.

على ما جاء من املصادر على الَفُعول، حنو: الَوُضوء، والَوُلوغ، إن شئت محلته  قال أبو الفتح: لك فيه وجهان:

ْعٌر َشاعيٌر،  والَوُقود. وإن شئت محلته على أنه صفة ملصدر حمذوف، أي: ال ميسنا فيها لُُغوب لَُغوب، على قوهلم: هذا شي

وعلى هذا محل أبو ... الغة، وموٌت مائيٌت، كأنه يصف "اللُّغوب" أبنه قد َلَغَب، أي أعيا وتعب، وهذا ضرب من املب

يًئا، أي: كامال  بكر قوهلم: توضأُت َوُضوًءا: أنه وصف ملصدر حمذوف، أي: ُوُضوًءا َوُضوًءا، كقولك: ُوُضوًءا َوضي

 (17)  ."َحَسًنا
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لباحث مبا هذا، ولُيعلم أن القواعد النحوية املولَّدة من القراءات القرآنية املتواترة والشاذة كثرية متنوعة، وقد اكتفى ا

ذكر من مناذج عند اإلمام الرازي دلياًل على تعرضه هلذا اجلانب يف تفسريه، واإلفادة من القراءات الشاذة على وجه 

 اخلصوص يف خدمة علم النحو.

 املطلب الثاين: أثر القراءات الشاذة على املستوى الصريف:

وأيًضا جاءت القراءات الشاذة داعمة مبينة لقواعد الصرف خادمة للمستوى اللغوي الصريف وبنية الكلمة وأصوهلا 

ُتْم َتْدُرُسونَ ومنها قوله"  املعجمية.   َا ُكن ْ  (18  )" َومبي

ينمي يفي قال الرازي: " َوَة أَنَُّه قَ رَأَ  ، (اْلُمْحَتَسبي )نَ َقَل اْبُن جي الي َمْكُسورَةي  :َعْن َأيبي َحي ْ ُتْدريُسوَن بيَضممي التَّاءي َساكيَنةي الدَّ

ْن َدَرَس ُهَو، أَْو َدرََّس َغرْيَُه، وََكَذليَك قَ رَ  ُقواًل مي َبغيي َأْن َيُكوَن َهَذا َمن ْ : يَ ن ْ ينمي ، قَاَل اْبُن جي  اْلَعَربي َأ َوأَقْ َرَأ َغرْيَُه، َوَأْكثَ رُ الرَّاءي

 (19)  ."َعَلى َدَرَس َوَدرََّس، َوَعَلْيهي َجاَء اْلَمْصَدُر َعَلى التَّْدرييسي 

فهذه القراءة تنضم إىل خدمة مستوى الدرس الصريف؛ حيث غريت يف بنية الكلمة وشكل حروفها واشتقاقها من 

ءة الشاذة فاشتقاقها املعجمي غري هذا، قال جذرها اللغوي، فالقراءة املتواترة من درس هو كما ذكر ابن جنيأ أما القرا

فقد نسبها إىل أيب عبيدة وبني أن جذرها الفعل  (20) " وقرأ أبو عبيدة: ُتْدريُسوَن من أدرس يدرس" الثعليب يف تفسريه:

الرابعي أدرس، هذه األلف املسماة عند أهل العربية ألف التعدية، وهو ما أثر يف معىن الفعل بتعديه إىل مفعولني، أي 

، التدريسسعيد بن جبري: ُتَدرميُسوَن من    تدرسون الكتاب غريكم، وتؤيدها قراءة شاذة أخرى مل يذكرها الرازي وهي قراءة

ا َأَضاَءْت ومنه ما جاء عند قول هللا تعاىل"   وذكرها الثعليب أيًضا، بينما الفعل يف القراءة املتواترة متعد ملفعول واحد. فَ َلمَّ

 (21)"    َما َحْوَلهُ 
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اُب: كياَلمُهَا َجائيٌز، َأَضاَءْت ُمتَ َعدمييٌَة أَْم اَل؟ اجْلَوَ يعرض الرازي سؤااًل وجييب عنه مستداًل ابلقراءة الشاذة فيقول: "

هي وأظلم غريه أي صريه مظل ْيُء بينَ ْفسي َها َوَأَضاَءْت َغرْيََها وََكَذليَك َأْظَلَم الشَّ ماً، وهاهنا اأْلَقْ َرُب يُ َقاُل: َأَضاَءتي النَّاُر بينَ ْفسي

َا ُمتَ َعدمييٌَة، َوُُيَْتَمُل َأْن َتُكوَن َغرْيَ ُمتَ َعدمييٍَة ُمْسَتنيَدةً  َنَّ َما َحْوَل اْلُمْستَ ْوقيدي َأَّنَّ  إيىَل َما َحْولَُه َوالتَّْأنييُث ليْلَحْملي َعَلى اْلَمْعىَن ألي

َلةَ  ُدُه قيرَاَءُة اْبني َأيبي َعب ْ   (22)  (".َضاءَ )  :أََماكيُن َوَأْشَياُء، َويُ َعضمي

ل أي ال حتتمل التعدي، فتكون النار ( جاءت بصيغة اللزوم يف الفعَضاءَ فقراءة ابن أيب عبلة اليت أوردها الرازي )

بينما  (23) ضاءت بنفسها أي شع نورها، وقد ذكرها الثعليب منسوبة إىل ابن السميفع، من ضاء القمر يضوء ضوًءا 

وقيل: أضاء وضاء (24) القراءة املتواترة  أضاء بصيغة التعدي وهي اللغة املختارة كما قال ابن اجلوزي يف زاد املسري

 (25)مبعىن

 املطلب الثالث: أثر القراءات الشاذة على املستوى الداليل

يورد املفسرون القراءة الشاذة إىل جانب القراءة املتواترة يف تفسريهم؛ لتعطي مدلوالت لفظية قد ال حتتملها القراءة 

 املتواترة. 

ر هذا ما جاء عند قول هللا تعاىل:"  (26" )  ُدونَ َحَصُب َجَهنََّم أَنْ ُتْم هَلَا َواري ومما يُظهي

حلَْْصَباءي الَّيتي قال الرازي: " َهُهْم ابي ا قَ ْولُُه تَ َعاىَل: َحَصُب َجَهنََّم فَاْلُمرَاُد يُ ْقَذُفوَن يفي اَنري َجَهنََّم َفَشب َّ ْيءُ أَمَّ َا الشَّ يُ ْرَمى هبي

، َجَعَلُهْم َحَصَب َجَهنََّم َتْشبييهً  َا َكَرْميي احلَْْصَباءي ا َرَمى هبي ُب فَ َلمَّ افي "ا، قَاَل َصاحي َوقُريَئ بيُسُكوني  ،احلَْْصُب الرَّْميُ ": اْلَكشَّ

ُقوطَةي ُمَتَحرميًكا َوَساكيًنا ادي اْلَمن ْ لضَّ ، َوقُريَئ حطب وحضب ابي ْلَمْصَدري ادي َوْصًفا ابي   (27)   ."الصَّ
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ادي "  فقول الرازي: ْلَمْصَدري َوْصًفا  (    )أي َحْصبُ   َوقُريَئ بيُسُكوني الصَّ " وهذه قراءة شاذة مل يتعرض هلا، ولكن أوردها ابي

يعىن أن هللا وصفهم أبَّنم َحْصب، وهو مصدر   (28)أبو حيان يف البحر احمليط ونسبها إىل ابن السميفع وابن أيب عبلة.  

ُب َحصْ ) يصن خبلفهابن حم وعنمبعىن املفعول أي حمصوبون، وهو ما أفادته القراءة الشاذة داللياا، قال الدمياطي: "

 (29)  ( مصدر مبعىن املفعول أي احملصوب".  َجَهنَّمَ 
فقراءة من قرأ: "َحْضُب َجَهنََّم" و "َحْصُب َجَهنَم" إبسكان الثاين منهما إمنا هو على إيقاع وقال ابن جين: " 

 (30).  املصدر موقع اسم املفعول. كاخللق يف معىن املخلوق، والصيد يف معىن املصيد 
، وهناك  وهذه أيضاً قراءة شاذة مل يتعرض هلا الرازي، ولكن أوردها أبو حيان يف البحر احمليط وعزاها إلبن عباس

 ( 31)قرآءة أخرى شاذة وهى: " حطب جهنم " فعزاها أبو حيان أليب وعلي وعائشة.

َلُه اىل:"ومما خيدم املستوى الداليل من القراءات الشاذة عند الرازي ما جاء عند قول هللا تع َوَجاَء فيْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ

َئةي  خْلَاطي َكاُت ابي  ( .32" )َواْلُمْؤتَفي

ْن أَتْ َباعيهي َوُجُنوديهي قال الرازي: " َلُه َأْي َمْن عيْنَدُه مي رَاَءَة َما ُرويَي َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد  ،َفَمْعىَن َمْن قَ ب ْ هي اْلقي ي يُ ؤَكميُد َهذي َوالَّذي

 (33)  {".  َوَمْن َمَعهُ }ُرويَي َعْن ُأيَبٍم َوْحَدُه أَنَُّه قَ رَأَ:    {َوَمْن تيْلَقاَءهُ }اَب ُموَسى قَ َرُءوا:  َوأُبَ ياا َوأَ 
َوَمْن  " الشاذة ومعناها: وجاء فرعون َوَمْن تيْلَقاَءهُ يف هذا املثال اعتمد الرازي رمحه هللا على قراءة ابن مسعود وأبياً: "

َن اْلُقُرو  َمُه مي َيةي تَ َقدَّ "، وذكر أهل التفسري قراءة اثلثة منسوبة َوَمْن َمَعهُ وكذا قراءة أيب وحده " (34).ني اخْلَاليَيةي َواأْلَُممي اْلَماضي

: ما يليه يف (، فتكون دالالت األلفاظ جمتمعة ترمي إىلومن حوله):  حتمل نفس املعىن وتؤكده وهي طلحة بن مصرفل

 ( 35)  .وكثر استعماهلا حىت صارت مبنزلة عندي ويف ذميت وما يليين أبي وجه وليين  ،املكان 
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وعليه فيؤول املعىن إىل أن فرعون لعنه هللا مجع ملوسى كل من له صلة به أبي وجه ليدل على كثرة أتباعه ومناصريه 

؛ لذلك كان موسى عليه السالم يظن أن هذا يرهب موسى عليه السالم؛ إذ جاءه وأخوه وحدمها، ليس معهما إال هللا

ۖ  إينَّ َمعيَي َريبمي َسيَ ْهدييني إذا خوفه الناس بطش فرعون وكيده يقول:"  (36" )قَاَل َكالَّ

 

 املطلب الرابع: أثر القراءات الشاذة على املستوى الصويت:

وصرفه، فهو العلم الذي خيدم علم األصوات اللغوية: هو العلم الذي يُعىَن أبثر الصوت اللغوي يف تركيب الكالم حنوه 

 (37)    بنية الكلمات وتركيب اجلمل يف لغة من اللغات.

ذلك أن الدرس الصويت يعد أكثر جوانب اللغة أصالة يف بناء الكلمات والَّتاكيب العربية، فالصوت ما هو إال 

 حرف معتمد على خمرج معني، كما بينه علماء التجويد.

كثرية، تتعلق بتغيري صوت )حرف( داخل الكلمة، أو إبداله، أو تغيري حركته، سواء يف بنية  وصور املستوى الصويت  

 الكلمة أو إعراهبا، ومما ظهر من ذلك عند اإلمام الرازي:

َيةً عند تفسري قوله تعاىل:" يثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوهَبُْم قَاسي ْم مي هي  (38" )فَبيَما نَ ْقضي

تْ َباعي "قال الرازي:   يًَّة( بيَكْسري اْلَقافي ليإْلي  (39)  ."  َوقُريَئ )قيسي

يًَّة(ذكر هنا القراءة الشاذة    جاءت مغرية يف حركة صوت القاف، فجعلته مكسورًا لكسر السني بعده، مع  )قيسي

حذف األلف، وال اختالف يف املعىن؛ إال أَّنم كسروا القاف إتباًعا فقط، وهو ما ذكره املفسرون، ومل يزيدوا على كالم 

حبها ولكن عزاها الدهان  الرازي فيما وقع حتت نظر الباحث من كالمهم، حيث أن هذه القراءة مل ينسبها الرازي لصا

 (40)يف كتابه "املغين يف القراءات" للضيب عن رجاله وعن ُيى
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يَك بيَبَدنيَك ليَتُكوَن ليَمْن َخْلَفَك آيَةً ومنها ومن تغيري صوت بصوت وذلك عند تفسري قوله تعاىل:" " فَاْليَ ْوَم نُ َنجمي

(41) 

َاني يَك  حمي قَ َرأَ بَ ْعُضُهْم نُ نَ قال: " َّا يَليي اْلَبْحَر، َوَذليَك أَنَُّه طُريَح بَ ْعَد اْلَغَرقي ِبي َيٍة ممي يَك بيَناحي حْلَاءي اْلُمْهَمَلةي، َأْي نُ ْلقي ْن ابي ٍب مي

لي َكأَنَُّه ثَ ْورٌ  احي . قَاَل َكْعٌب: َرَماُه اْلَماُء إيىَل السَّ  (42)".  َجَوانيبي اْلَبْحري

حْلَاءي اْلُمْهَمَلةي   (يكَ حمي نُ نَ ة )أورد الرازي رمحه هللا هنا قراء ، ومل ينسبها، وقد ذكرها اإلمام ابن عطية يف احملرر منسوبة ابي

يك)  :وقرأ أيب بن كعب" إىل أيب بن كعب رضي هللا عنه وغريه من القراء، قال: ابحلاء املشددة من التنحية، وهي   (ننحم

  (44)  .  َحَكاَها َعْلَقَمُة َعني اْبني َمْسُعودٍ وَ  (43)  " قراءة حممد بن السميفع اليماين ويزيد الربيدي

َن  َتُكونَ وهذا االختالف يف البنية الصوتية للكلمة أدى إىل نشوء معىن مغاير للقراءة املتواترة وهو أن   َيٍة مي َعَلى اَنحي

 (45) .  قَاَل َكْعٌب: َرَماُه اْلَبْحُر إيىَل الساحل كأنه ثور  البحر.  نلقيك بناحية من ساحل، أو  اْلَبْحري 

 

 اخلامتة   

أن كل ما ذكر من مناذج وتعليقات ختدم مستوايت وعلوم اللغة العربية حنوها وصرفها وداللتها هو أيضا يندرج حتت 

 املستوى الصويت للغة؛ ومن هنا ظهرت يف هذا البحث النتائج التالية:.

 كما تقدم  يرتبط ارتباط مالزمة وانطباق مع ابقي مستوايت العربية.  –إن علم األصوات     -1

أن مواقف النحاة واللغويني من القراءات الشاذة كانت مواقف علمية منهجية، معتمدة يف جلها على القرآن  -2

 الكرمي وقراءاته، وقد جعلوها مصدراً من مصادراالحتجاج. 
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ع قواعدهم النحوية وبناء القواعد الصرفية واللغوية اليت تكشف عن هلجات العرب أثر القراءات الشاذة يف وض -3

 وأقواهلم وأشعارهم.

 هذا وهللا من وراء القصد ؛؛؛

نفعنا هللا واايكم مبا فيه من اآلايت والذكر احلكيم، وصلى اللهم وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 

 ب العاملني.وسلم، وآخر دعواان أن احلمد هلل ر 
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Abstract 

Modernist thought is one of the thoughts that are alien to Islam, as it is a Western doctrine that 

resulted from the waste of Western man for centuries, due to the spiritual vacuum he suffered due 

to the distortion of what he embraced of religions, so he decided to disbelieve in all religions and 

all that is old and inherited, and Arab modernity came and imported Those ideas and I tried to 

spread them, in an effort to spread material, atheistic and pornographic ideas, under a religious 

cover and in the name of interpretation and reason, and Mohammad Shahrour was one of those 

who adopted this doctrine, and published those ideas explicitly in his books, and this research 

collected some of the most important nodal deviations in the interpretation of Mohammad 

Shahrour As well as misguided opinions on th Believing and sound adopted by the broadcast 

community to inject poison with honey, The researcher used in this research the analytical and 

critical approaches to study the method of Mohammad Shahrour and his contractual deviations in 

interpretation, and mentioned examples of his interpretation, and some of his deviant views that 

contradict the Islamic belief, and the most important results of this research are that the modernists 

did not have the tools of interpretation and diligence, and its conditions were not met, as well as 

Their aberration in belief led them to cite atheism and heretics in their interpretation of the Qur’an. 
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 ملخص البحث
تيه اإلنسان الغريب قروًنا طويلة، وذلك إن الفكر احلداثي من األفكار الدخيلة على اإلسالم، فهو مذهب غريب نتج عن  

ملا عاًنه من الفراغ الروحي بسبب التحريف الذي وقع على ما اعتنقه من أداين، فقرر الكفر جبميع األداين وكل ما هو 
قدمي وموروث، وأتت احلداثة العربية فاستوردت تلك األفكار وحاولت نشرها، وذلك سعياا يف نشر األفكار املادية 

وكان حممد شحرور ممن تبنوا هذا املذهب، ونشر  وذلك حتت غطاء ديين وابسم التفسري والعقل، دية واإلابحية،واإلحلا
وقد مجع هذا البحث بعض أهم االحنرافات العقدية يف تفسري حممد شحرور،  تلك األفكار بشكل صريح يف كتبه،

وقد استخدم الباحث يف   يف اجملتمع ليدس السم ابلعسل،وكذلك اآلراء الضالة عن االعتقاد السليم واليت يتبناها ويبثها 
هذا البحث املنهجني التحليلي والنقدي لدراسة منهج حممد شحرور واحنرافاته العقدية يف التفسري، وذكر مناذج من 

أدوات ، وأهم نتائج هذا البحث أن احلداثيني مل ميلكوا تفسريه، وبعض آراءه املنحرفة اليت خنالف العقيدة اإلسالمية
التفسري واالجتهاد، ومل تتحقق فيهم شروطه، فضال عن زيغهم يف العقيدة ما جعلهم يستشهدون ابملالحدة والزًندقة يف 

 تفسريهم القرآن. 

 االحنرافات، العقدية، تفسري، احلداثيني، حممد شحرورالكلمات املفتاحية:  

 املقدمة
سيدًن حممد صلى هللا عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني، وعلى احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على   

 آل بيته الطاهرين، وصحبه الغّر احملجلني، والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين، وبعد..

زاْلنحا ِإَّنا حنحُْن ن ح ﴿  حممد صلى هللا عليه وسلم، وتكّفل حبفظه حيث قال تعاىل:  نبينافإن هللا تبارك وتعاىل أنزل القرآن على  
 ، فهو املعجزة اخلالدة، واحلجة الباقية إىل قيام الساعة.1﴾الذ ِْكرح وحِإَّنا لحُه حلححاِفظُونح 

وكان من احلكمة الرابنية البالغة أن القرآن مل يفّسر كله، وإمنا تفسري القرآن ابلقرآن قليل، وكذلك تفسري النيب صلى هللا 
قول، وتبصري القلوب لتتدبر كالم رهبا سبحانه وتعاىل، وتستنبط منه أحكام عليه وسلم للقرآن قليل، وذلك لشحذ الع

 ووفقه له. دينها وتستدل عليها به، فكٌل جيتهد مبا فتحه هللا عليه،
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إال أنه من سالف الزمن ظهر من حاد عن الطريق السوي يف التفسري، فقدم العقل على النقل، وأنكر األحاديث   
الصحيحة، وصحح الضعيفة واملوضوعة، ومنهم من حرف اللغة ومعاين الكالم، وكل ذلك نصرة لفرقة أو مذهب، 

القرآن تفسرياا عقلياا حبتاا، فلم يقدموا العقل على والتاريخ اليوم يعيد نفسه، فقد ظهرت جمموعة من الناس ممن يفسرون 
النقل فحسب، بل قدسوا العقل وأعطوه مكانة ومهمة ال يقوى عليها، وأنكروا على إثره األحاديث النبوية الشريفة، 

هم بدورهم   وخرجوا بتفاسري شاذة ال توافق شرعاا وال عرفاا، واستقطبهم ضاّلل القوم وأتباع األهواء والشهوات، واستقطبوا
اجلهلة والعوام وأثروا هبم، مستندين بذلك على دعم غريب كبري، يرمي إىل التغلغل يف علوم القرآن الكرمي وأصول التفسري 

 وشروطه وإسقاطها، حىت ال يبقى هلذا الكتاب قداسة، وخيوض فيه كل مرتدية ونطيحة.

مد أركون ممن قدموا تفاسري ضالة للناس، وفيها من فخرج الكثري من احلداثيني أمثال مجال البنا وحممد شحرور وحم
تفسري حممد يف  حث بني واالحنرافات العقديةاالب يبنياالحنرافات العقدية واألخالقية الشيء الكثري، ويف هذا البحث س

 ، وكذلك بعض آرائه الزائغة عن االعتقاد السليم والفطرة السوية.شحرور

 املبحث األول: مدخل إىل البحث

 ب األول: أمهية علم التفسرياملطل 
يستمد علم التفسري أمهيته من أمهية القرآن الكرمي وعلو مقامه يف نفوس املسلمني، فهو الكتاب املقدس واملعجزة 
اخلالدة واملرجع األول ألمة اإلسالم، ومبا أن تفسري القرآن ابلقرآن وتفسري النيب صلى هللا عليه وسلم وتفاسري الصحابة 

ا يف تفسري آي القرآن العظيم وهذا ما سعى علماء اإلسالم منذ القدم إىل مل تشمل القر  ا املضي قدما آن كله؛ كان لزاما
 حتقيقه من خالل كتب تفسري القرآن الكرمي.

ومبا أن القرآن الكرمي أشرف الكتب فإن كل علم يتعلق به ينال هذا الشرف واألمهية، فعلم التفسري هو السبيل لفهم 
كتاٌب ، ومما يدل على أمهية هذا العلم الرابين دعوة هللا لتدبر آيته وفهمها كما قال سبحانه وتعاىل: ﴿القرآن الكرمي 

ب اُروا آايتِِه ولِي حتحذحكرح ُأوُلوا اأْلحْلبابِ  ب اُرونح اْلُقْرآنح أحْم عحلي قُ ُلوٍب ، وقوله جّل وعلى: ﴿2﴾أحنْ زحْلناُه ِإلحْيك ُمبارحك لِيحدا أحفحال ي حتحدح
ا قوله جّل شأنه يف أمره للنيب صلى هللا عليه وسلم لتفسري القرآن وبيانه للناس: ﴿3﴾ْقفاُُلاأح  وأحنْ زحْلنا ِإلحْيك الذ ِكرح ، وأيضا
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ح لِلنااِس ما نُ زِ لح ِإلحْيِهْم ولحعحلاُهْم ي حت حفحكُرونح  التفسري وضرورته، ، وقد أدرك الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم أمهية  4﴾لِتُ بحنيِ 
يُ ْعَرَف َمَعانِيَ ُهنَّ    فمن ذلك ما رواه الطربي عن اْبِن َمسعود قال: »َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا ِإَذا تَ َعلََّم َعْشَر آاَيٍت، ملَْ جُيَاِوْزُهنَّ َحىتَّ 

» ُرَها ، وأيضا ما رواه رمحه هللا عن َمسروق قال: َكاَن َعْبُد اَّللَِّ »يَ قْ 5َواْلَعَمَل هِبِنَّ ورََة، ُُثَّ ُُيَدِّثُ َنا ِفيَها، َويُ َفسِّ َنا السُّ ُ َعَلي ْ َرأ
َهاِر« َة الن َّ ْرُه، َكاَن َكاأْلَْعَمى، أَْو 6َعامَّ ، ومنها ما رواه كذلك عن سعيد بن جبري قال: »َمْن قَ رََأ اْلُقْرآَن، ُُثَّ ملَْ يُ َفسِّ

عن الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم كلها تدعو إىل  الواردة الكرمية ومن ُث اآلاثر، فهذه اآلايت القرآنية 7َكاأْلَْعرَايب«
فهم معاين القرآن وتدبره وتفسريه، وما ذلك إال ألمهية التفسري النابعة من أمهية القرآن العظيم وفهمه كونه مصدر التشريع 

هلدايتهم بتوفيق هللا تعاىل إىل صراطه املستقيم  األول والكتاب املقدس ألمة اإلسالم، والذي هو سبيلهم لدعوة البشر
 ودينه احلنيف.

فالقرآن هو القول الثقيل العظيم الذي ألقي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فال يليق هبذا الوصف أن يؤخذ بظاهره 
"أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي:   8﴾ِإَّنا سحنُ ْلِقي عحلحْيكح ق حْوال ثحِقيالأو مير على آايته مرور الكرام فقوله تعاىل: ﴿

، "وقيل: 9العظيمة معانيه، اجلليلة أوصافه، وما كان هبذا الوصف، حقيق أن يتهيأ له، ويرتل، ويتفكر فيما يشتمل عليه"
يف  ثقيال مبعىن أن العقل الواحد ال يفي إبدراك فوائده ومعانيه، فاملتكلمون غاصوا يف حبار معقوالته، والفقهاء حبثوا

 .10أحكامه"

ا، بل جيب التأين يف تالوته التعّمق يف  وبعد هذا الوصف اجلليل للقرآن العظيم فال يليق املضي عليه سرداا سريعاا وخاطفا
معانيه واستنباط األحكام منه، فهو ليس كغريه من الكتب وإمنا هو تنزيل من لدن حكيم عليم أنزله القوي األمني على 

عريب مبني، فهو أوىل العلوم وأشرفها، وقال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا: "قد فتح هللا علي   سيد اخلق أمجعني بلسان
من معاين القرآن وأصول العلم أبشياء كان كثري من العلماء يتمنوهنا، وندمت  –أي من مرات احلبس  -يف هذه املرة 

ا مع أن شيخ اإلسالم مل ينشغل عنه بتوافه األمور ، وهذ 11على تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن أو حنو هذا"
ا، فكيف مبن انشغل عنه  وإمنا انشغل يف الذب عن الدين ونصرته حنسبه كذلك وهللا حسيبه وال نزكي على هللا أحدا

 بسفاسف األمور وحطام الدنيا!
 :12وميكن الزايدة على ما سبق على أمهية علم التفسري ابلنقاط التالية



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

22 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

راد منه، وذلك ألنَّ الُقرآن الكرمي هو كالم هللا سبحانه وتعاىل، والذي هو املصدر األول فهم كالم   .1
ُ

هللا عزَّ وجّل وامل
للتشريع اإلسالمي، وبدون فهم املصدر التشريعي األساسي فلن يستقيم للمسلم معرفة تعاليم الدين ابلشكل الذي 

سلم.
ُ

 ينبغي أن يكون عليه حال امل
فقهية من خالل اآلايت، فالتفسري يضع القارئ يف قلب اآلية ويقوم بتحليلها له، حبيث يستطيع استنباط األحكام ال .2

 اخلروج ابلرأي الفقهي السليم.
ا أو  .3 يبني اآلايت الناسخة واملنسوخة من خالل فهم لآلايت الالحقة زمنّياا واليت نسخت ما قبلها تشريعاا أو ُحكما

 من أكرب أبواب علوم القرآن.تالواة، وعلم معرفة الناسخ واملنسوخ 
يعني على حفظ القرآن الكرمي، ألن احلفظ مع الفهم الواضح آلايت القرآن الكرمي يزيد القدرة على سرعة احلفظ،  .4

 مع تثبيت احلفظ ألن القارئ يفهم به ما ُيفظ.
 به واحملكم من التنزيل وحنوه.علم التفسري يقود إىل تعلم بقية علوم القرآن، كعلوم اللغة، ومعرفة أسباب النزول واملتشا .5

ولعلم التفسري عالقة وطيدة ومباشرة ابلعقيدة اإلسالمية، كيف ال وموضوعه هو القرآن الكرمي، مصدر التشريع اإلسالمي 
األول، فإذا مل يفهم النص كما ينبغي، أو حرف فهمه ليتوافق مع مذاهب وآراء فكرية معينة بقصد أو بغري قصد، كان 

، فأصول االعتقاد مأخوذة من القرآن الكرمي، وحتريف تفسري القرآن يفضي قد يوصل صاحبه إىل الكفر احنرافا عقداي
 إىل تغيري أصول االعتقاد ومتييعها.

 املطلب الثاين: مصطلحات البحث
وحتديد املصطلحات وتعريفها يعد فريضة موضوعية ومنهجية، فرضها تنوع الدالالت وتعدد املعاين للمصطلح   

 ، فكٌل يعرف املصطلح من الزاوية اليت ينظر إليه منها، وبناء على اجلو احمليط واخللفية الفكرية.13د الواح

 أوال: تعريف التفسري
نُي َوالرَّاُء َكِلَمٌة َواِحَدٌة َتُدلُّ َعَلى بَ َياِن َشْيٍء َوِإيَضاِحِه. ِمْن َذِلَك اْلفَ  .1 يُ َقاُل: َفَسْرُت ْسُر، التفسري لغاة: "اْلَفاُء َوالسِّ

ْرتُُه" ْيَء َوَفسَّ رَُه: أابنه، 14الشَّ ، َفْسراا وَفسَّ مِّ ، "فسر: الَفْسُر: اْلبَ َياُن. َفَسر الشيَء يفِسرُه، ابلَكسر، ويْفُسرُه، اِبلضَّ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

23 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

ْفسرُي والتْأويل َواْلَمْعىَن َواِحٌد. َوقَ ْولُُه َعزَّ  ْفسرُي ِمثْ ُلُه. اْبُن اأَلعرايب: الت َّ َوَجلَّ: َوَأْحَسَن تَ ْفِسرياا، الَفْسُر: َكْشُف  والت َّ
ْشكل"

ُ
راد َعِن اللَّْفِظ امل

ُ
ْفسري َكشف امل َغّطى، والت َّ

ُ
 .15امل

ا: "التفسري: يف األصل هو الكشف، واإلظهار، ويف الشرع: توضيح معىن اآلية، وشأهنا، وقصتها،  .2 التفسري اصطالحا
 .16داللةا ظاهرة"والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل عليه  

 اثنيا: تعريف اإلعتقادات
ده" .1 ؛ َعَقَده يَ ْعِقُده َعْقداا وتَ ْعقاداا وَعقَّ اُل َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ   ، "17العقيدة لغة: " الَعْقد: نَِقيُض احَللِّ اْلَعنْيُ َواْلَقاُف َوالدَّ

ِة ُوثُوٍق" ماُن، والَعْهُد،18َعَلى َشدٍّ َوِشدَّ ُه" ، "والَعْقُد: الضَّ ، "والعقيدة: 19وَعَقَد احلَْبَل والبَ ْيَع والَعْهَد يَ ْعِقُدُه: شدَّ
ك ِفيِه َلَدى معتقده، ويف الّدين: َما يْقصد بِِه ااِلْعِتَقاد دون اْلَعَمل كعقيدة وجود هللا َوبَ  عثه احلكم الَِّذي اَل يقبل الشَّ

 .20الرُُّسل، واجلمع عقائد"
 العقيدة اصطالحا: .2

لذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة يف الدِّين ما يُ ْقَصُد به االعتقاد دون العمل كعقيدة "هي احلكم ا .أ
 21وجود هللا وبعث الرسل. وخالصته: ما عقد اإِلنساُن عليه قلبه جازما به فهو عقيدة، سواٌء أكان حقا أَم ابطال".

، وهي ما يؤمن به اإلنساُن ويعقد عليه    .ب "العقيدة ُتطلق على اإلميان اجلازم واحلكم القاطع الذي ال يتطرق إليه شكٌّ
ا كانت العقيدة  قلَبه وضمريَه، ويتخذه مذهباا وديناا يدين به؛ فإذا كان هذا اإلميان اجلازم واحلكم القاطع صحيحا

الل".صحيحة، وإن كان ابطالا كانت العقيدُة ابطل  22ة كاعتقاد فرق الضَّ
"هي اإِلميان اجلازم بربوبية هللا تعاىل وأُلوهيته وَأمسائه وصفاته، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم  العقيدة اإلسالمية: .3

احل، والتسليم لف الصَّ  اآلخر، والقدر خريه وشره، وسائر ما ثَ َبَت من أُمور الغيب، وأصول الدِّين، وما َأمجع عليه السَّ
 23التام هلل تعاىل يف األَمر، واحلكم، والطاعة، واالتباع لرسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم."

 اثلثا: تعريف احلداثة
ْيِء ملَْ َيُكْن. يُ َقاُل َحَدَث أَْمٌر بَ عْ  .1 اُل َوالثَّاُء َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو َكْوُن الشَّ َيُكْن، َوالرَُّجُل َد َأْن ملَْ احلداثة لغاة: "احْلَاُء َوالدَّ

" نِّ ، "احَلِديُث: نقيُض اْلَقِدمِي، واحلُُدوث: نقيُض الُقْدمِة، َحَدَث الشيُء َُيُْدُث ُحُدواثا 24احلََْدُث: الطَّرِيُّ السِّ
َداثُت األُمور: وَحداثةا، وَأْحَدثه ُهَو، فَ ُهَو حُمَْدٌث وَحديث، وََكَذِلَك اْسَتحدثه، واحلُُدوُث: كوُن َشْيٍء ملَْ َيُكْن، وحمُْ 
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ْنكَ 
ُ

َلف الصاحلُ َعَلى َغرْيَِها، احَلَدُث: األَْمُر احلاِدُث امل ُر الَِّذي لَْيَس َما ابتَدعه َأهُل اأَلْهواء ِمَن اأَلشياء الَّيِت َكاَن السَّ
نَّة"  .25مبعتاٍد، َواَل َمْعُروٍف يف السُّ

ا: "مذهب فكري جديد، يسعى هلدم كل  .2 موروث والقضاء على كل قدمي، والتمرد على األخالق احلداثة اصطالحا
 .26والقيم واملعتقدات"

 املطلب الثالث: احلداثة الغربية والعربية

 أوال: نشأة احلداثة يف الغرب 
وهي انسالخ صريح وواضح عن كل قدمي وموروث، وذلك للتجربة الغربية املريرة مع طغيان الكنيسة، وحتالفها  

جشاعة اإلقطاعيني، وحترمي العلم وقمع املفكرين، فاإلنسان الغريب مر مبراحل عصيبة مل يثبت أمامها مع السلطة الظاملة، و 
لضعف عقائده وبطالهنا، حيث اعتنق الوثنية ُث لفظها، ُث قدس املسيحية حىت اثر عليها ومساها بعصور الظالم، فعشق 

ة، ومحل املادية التارخيية واجلدلية ُث كفر هبا،  الطبيعة ُث هجرها، وعشق الواقع ففر منه مذعوراا، فقرر الكفر ابهلل صراحا
فقال: إن الفن للفن، وما لبث حىت كفر بذلك، فدعا إىل احلرية واإلخاء واملساواة دعوة طالء وغشاوة، حىت جاءت 

يعد يف حياة  الوجودية فأزالت الطالء والغشاوة، وجعلت احلرية فوضى وااللتزام تفلتاا، واإلميان أبي شيء كفر، فلم
اإلنسان الغريب إال أن تنفجر كل هذه املذاهب انفجاراا رهيباا ُيطم كل قيمة، لتعلن أيسه وفشله يف أن جيد أمناا وأماًنا 

، وجاءت احلداثة لتمثل هذا االنفجار ال هيب اليائس، انفجار اإلنسان الذي مل يعرف األمن يف ذاته ر روحياا وفكرايا
أوحت به الشياطني، جرب العلم واملال والطبيعة، فما أفادته بشيء، فكفر هبا مجيعاا،  آالف السنني، فجرب كل ما

 .27وعرب هذا الكفر ابحلداثة

وعن احلداثة الغربية وتركها لكل ماٍض، ولو كان هذا املاضي قريباا، والدعوة لالنسالخ عن اهلوية يقول احلداثي )زجيمونت 
اثة ال بد أن أيخذ ابلتحديث، وأن يعكف عليه ويفرضه، فال يكفي للتحديث ابومان(: "حىت يكون املرء من أهل احلد 

ا  أن )يكون(، وأن تبقى هويته على حالتها األصلية الكاملة، بل ال بّد من أن يدخل عامل الصريورة الدائمة، رافضا
لعة منتهية الصالحية، فإن االكتمال والتعريف التام، فإذا حلت بنية جديدة مكان بنية قدمية ابعتبارها موضة قدمية وس

ذلك ال يعدو أن يكون تسوية حلظية أخرى يعلم اجلميع أهنا حالة مؤقتة حىت إشعار آخر، فمن السمات األصيلة 
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للحداثة أن يكون الشيء يف أية مرحلة ويف كل األوقات )ما بعد الشيء(، واإلميان املتنامي أبن التغيري هو الثبات 
يقني الوحيد، إذ كانت احلداثة يف املئة عام املاضية تعين حماولة الوصول إىل حالة هنائية من الوحيد، وأن الاليقني هو ال

الكمال، أما اآلن فإن احلداثة تعين عملية حتسني وتقدم ال حد هلا، ومن دون وجود حالة هنائية يف األفق ومن دون 
   28رغبة يف وجود هذه احلالة"

الغريب، وذلك ملا يعانيه من الفراغ الروحي الذي طاملا حبث عنه، حىت وصل به  وهذا يبني استمرار التيه لدى اإلنسان
 احلال إىل الكفر به، وصارت احلداثة هي ضالته، ومع استمرار تيهه فال يستبعد كفره ابحلداثة قريباا.  

 اثنيا: احلداثة العربية
تطبيق النموذج الغريب على احلياة العربية  احلداثة العربية ما هي إال امتداد للحداثة الغربية، وحماولة حثيثة ل

واإلسالمية، وذلك من خالل أفكار وتوجهات معينة، ليسود هبا فكٌر ضاٌل ظاهره فيه الرمحة وابطنه فيه الضياع 
واالحنالل، ويعرتف معتنقوا هذا املذهب بتبعيتهم الصرُية، وأهنم يف ذلك جمرد إمعات تتبع الغرب، دون تعرضهم ملا 

إلنسان الغريب من مالبسات أدت به إىل اعتناق هذا املذهب، فاإلنسان املسلم لديه من الكمال الروحي ما تعرض له ا
يكفيه وجيد فيه إجاابت على تساؤالته، واترخيه اإلسالمي حافل ابلبطوالت والعلم والعلماء، على عكس االنسان الغريب 

 يين.، واالضطهاد الد الذي عاىن طيلة حياته من الفراغ الروحي

ومن اعرتافات احلداثيني بتبعيتهم العمياء للغرب، ما قالته أنيسة األمني حني قررت وقالت: "فاحلداثة هي حداثة الغرب، 
نتاج اتريخ يقارب املائيت عام من التحوالت والتغريات والثورات، وحنن نتلقى أشكاهلا وجتلياهتا املادية والفكرية واألخالقية، 

تارخيية الكربى اليت أنتجت هذه الظاهرة العاملية، فاحلداثة ارتبطت يف نشأهتا ويف مفهومها دون أن نعيش اخلضات ال
ابلفكر الغريب، وهي تعبري عن التحول احلضاري يف أورواب ويف أمريكا وواقعهما التارخيي، وأن العامل مل يعرفها إال من 

  29."خالل استرياده الذي ال ينقطع لنظم احلياة الغربية



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

26 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 : املدرسة احلداثية يف تفسري القرآن الكرمياثلثًا
وهي تلك املدرسة اليت تبىن أصحاهبا فلسفات ومذاهب غربية حديثة، وحاولوا تطبيقها يف تفسري القرآن الكرمي،  

متجاوزين األدوات العلمية التفسريية والشروط الثابتة املسطرة عند أهل االختصاص يف هذا العلم، ومن أبرز أمساء هذه 
 درسة الذين تعاملوا مباشرة مع اآلايت القرآنية: حممد أركون، وحممد شحرور، ونصر حامد ومجال البنا وغريهم.امل

والناظر يف التسلسل التارخيي لظهور هذه املدرسة، جيد أهنا امتداٌد للنواة األوىل، ابتداءا من املعتزلة، وصوال إىل املدرسة 
الدين األفغاين، وحممد عبده، والسيد حممد رشيد رضا، وحممد املراغي، إال أن احلداثيني العقلية احلديثة ورجاهلا كجمال  

قد اتفقوا على بعض مبادئ املدرستني العقليتني القدمية واحلديثة، وجاوزوهم وكانت هلم مبادئ وآراء جديدة، ومن بعض 
 ني:تلك اآلراء املنحرفة واملغالطات العقدية اليت يشرتك فيها بعض احلداثي

إن احلرية الفنية تقتضي عدم التقيد ابلصدق العقلي، وال بتصوير احلقائق تصويراا صادقاا، بل قد يتقول القرآن ما مل  .1
 ُيصل ولن ُيصل.

 إن اتريخ األنبياء الوارد يف القرآن ال ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق. .2
 حصلت، وأنه حرب أعصاب ال أقل وال أكثر.إن القصص القرآين قد يكون لتصوير واقع نفسي ال حلوادث  .3
 إن القرآن يشتمل على األساطري، وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوبة، )إنكار للمعجزات(. .4
إن مصادر القصص القرآين هي كتب األداين األخرى، واحلكاايت الشعبية واألفراد العاديني من الناس، واخللط  .5

 30ة أمم.واملزج بني عناصر القصص الشائعة يف عد 
ا:  كما وقعت املدرسة احلداثية يف تفسري القرآن الكرمي ابحنرافات عقدية عديدة وخمتلفة، وكان من آرائها أيضا

 تقدمي العقل على النقل. .1
 استقالل العقل. .2
 إنكار ما كان خارج احلس. .3
 القول بنسبية احلقيقة. .4
 تضييق االستدالل ابلسنة، وصوال إىل إنكار بعضهم لكثري منها. .5
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 مي املصلحة على النص.تقد  .6
 حتريف األحكام لتغري الزمان واملكان. .7
 االستدالل ابلواقع على احلكم الشرعي. .8
 إنكار األحكام الشرعية بدعوى خمالفة املقاصد. .9
 إخضاع املقاصد للواقع ال للنص. .10
 31الرتخص واتباع اهلوى، وحتريف اللغة. .11

 واحنرافاته العقدية يف التفسرياملبحث الثاين: حممد شحرور ومنهجه  

 متهيد:
بعد الوقوف على أمهية علم التفسري، وعلى دخول احلداثيني يف هذا العلم الشريف، متغافلني شروط املفسر  

وأدواته وآدابه، وأن مذهبهم احلداثي ما هو إال مذهب مستورد من الغرب التائه واملستمر يف تيهه، وذلك ملا يعانيه من 
ا من مناذج احلداثيني املفسرين لكتاب هللا تعاىل، وهو حممد  الفراغ الروحي، سيعرض الباحث يف هذا املبحث أمنوذجا

 شحرور، وذلك ببيان ترمجته، ومنهجه واحنرافاته العقدية يف التفسري، ومناذج من تفسريه، وبعض أفكاره الشاذه.

 املطلب األول: ترمجة حممد شحرور:
يت ببعثة دراسية لدراسة اهلندسة يم، سافر إىل االحتاد السوفي1938هو حممد ديب شحرور، ولد يف دمش عام   

م، ُث عني معيداا يف كلية اهلندسة 1964، وخترج بدرجة دبلوم يف اهلندسة املدنية عام 1959املدنية يف موسكو عام 
م للحصول 1968م، ُث أوفد إىل جامعة دبلن إبيرلندا عام 1968م حىت عام 1965املدنية يف جامعة دمشق عام 

م يف اهلندسة املدنية اختصاص ميكانيك تربة وأساسات، 1972م، والدكتوراه عام  1969  على شهاديت املاجستري عام
م ملادة ميكانيك الرتبة، ُث أستاذا مساعداا، وافتتح 1972وعني مدرساا يف كلية اهلندسة املدنية يف جامعة دمشق عام 
ميارس الدراسات واالستشارات اهلندسية  م، ومازال 1973مكتباا هندسياا استشارايا ملمارسة املهنة كاستشاري منذ عام 

، قدم وشارك يف استشارات فنية لكثري من أن تويفيف مكتبه اخلاص يف حقل ميكانيك الرتبة واألساسات واهلندسة إىل  
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، وتويف يف املنشآت اهلامة يف سوراي، وله عدة كتب يف جمال اختصاصه تؤخذ كمراجع هامة مليكانيك الرتبة واألساسات
 م يف أبو ظيب.2019 ديسمرب  21

م، وقد ساعده املنطق الرايضي على 1970م، وذلك يف عام 1967بدأ يف دراسة القرآن وهو يف إيرلندا بعد حرب 
م، حيث أصدر الكتب التالية ضمن سلسلة )دراسات إسالمية 1990هذه الدراسة، واستمر ابلدراسة حىت عام 

 يف دمشق:معاصرة( الصادرة عن دار األهايل للطباعة والنشر  

 م.1990الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، عام  .1
 م.1994الدولة واجملتمع عام   .2
 م.1996اإلسالم واإلميان منظومة القيم عام   .3
اللباس" عام   –التعددية    –القوامة    –اإلرث    –حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي فقه املرأة "الوصية   .4

 م.2000
 م.2008جتفيف منابع اإلرهاب عام   .5

 ن دار الساقي يف بريوت الكتب التالية:وصدر له ع

 م.2010القصص القرآين اجمللد األول: مدخل إىل القصص وقصة آدم، عام  .1
 م. 2011الكتاب والقرآن رؤية جديدة عام  .2
 م. 2012القصص القرآين اجمللد الثاين: من نوح إىل يوسف عام   .3
 م. 2012السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة عام  .4
 م.2014الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية عام   .5
 م. 2014اإلسالم واإلميان منظومة القيم عام   .6
 م.2015فقه املرأة حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي عام  .7
 م.2015الفقهاء واملعصومني عام   أمُّ الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة يف احلاكمية اإلنسانية هتافت .8
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أجريت معه مقابالت صحفية من عدة صحف وجمالت عربية وأجنبية يومية وشهرية ودورية تدور حول أحباثه واألحداث 
الراهنة بوقتها، ومنها جملة اإليكونيميست الربيطانية، وصحيفة الراية القطرية، وصحيفة نيويورك اتميز األمريكية، وجملة 

ملانية، وصحيفة ديه فيلد األملانية، وجملة روز اليوسف املصرية، وصحيفة النهار اللبنانية، وصحيفة السفري ديرشبيغل األ
 اللبنانية، وصحيفة النور السورية، وصحيفة االحتاد اإلماراتية وغريها.

 –م 2000ام وسجلت له قناة أوربت الفضائية حلقات تلفزيونية بثت على اهلواء مباشرة )حضوري وعلى اهلاتف( ع
 حلقة تلفزيونية كل منها حوايل ساعتني وأاثرت ردود فعل كثرية عربياا وعاملياا.  22م، وذلك يف  2001

م، بصفته ابحثاا 1993وقد دعي إىل بلدان عربية وأوربية وأمريكية، من قبل هيئات حكومية ومدنية وجامعات منذ عام  
وقراءته املعاصرة للقرآن، ونشرت له هذه األحباث يف الدورايت ومفكراا إسالمياا، وطرح خالل هذه الزايرات منهجه 

والنشرات الصادرة عن هذه اهليئات، منها: جملس العالقات اخلارجية األمريكية يف نيويورك، وجامعة هارفارد، وجامعة 
يف لندن م، واجمللس اإلمساعيلي 2001، وجامعة برلني 1998بوسطن، وجامعة دورمتاوث، ومؤمتر ميسا يف شيكاغو 

م، ومؤسسة روكفلر يف بيالجيو إيطاليا، وًندي العروبة يف البحرين، ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث 2002
االسرتاتيجية، ومجعية التجديد يف البحرين، واجلمعية النسائية يف البحرين، وجملة مقدمات يف املغرب، ومؤسسة عبد 

ارجية يف أملانيا، ومؤسسة كونراد آدينآور األملانية يف عمان، جامعة ايل الرحيم بوعبيد يف املغرب، وجملس العالقات اخل
 32األمريكية يف تركيا.. وغريها.

 هذه ترمجة حممد شحرور، ويتضح من هذه الرتمجة عدة أمور:

ا شرعياا، وحىت دراسته األكادميية كانت أبعد ما يكون عن العلم الشرعي، أو حىت   أوال: مل يتأسس حممد شحرور أتسيسا
 العلوم اإلنسانية.

وال  م، وهذا يعين على األغلب أنه دّرس نفسه بنفسه،1970يف ايرلندا عام  -كما يذكر–بدأ بدراسة القرآن  اثنًيا:
 ال ميكن، فمن كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه.  خاصة  القرآنالشريعة و   وهذا يف علوم  يعرف له شيوخ أصال،
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يتضح من خالل سريته أنه قد فتحت له األبواب يف الدراسة والعمل، وذلك رمبا لنبوغه يف جماله، إال أنه دخل  اثلثًا:
المي، ال على أنه متخصص جمال التفسري وصار ُيستقبل من كربى الصحف والقنوات الغربية على أنه مفسر ومفكر إس

سبب الدعم الكبري الذي يتلقاه من تلك البلدان، وذلك لضربه   وضحيف اهلندسة وميكانيك الرتبة واألساسات، وهذا ي
، فتلقفه الغرب وإعالمه وأظهروه ومل يظهروا من هو أعلم منه وأقدم يف الثوابت وحماولته خنرها يف تفسريه وكتبه ولقاءاته

 هذا اجملال.

يف جمال اهلندسة وميكانيك الرتبة واألساسات، ومل يضع شيئاا فيما كتبه يف   همن الغريب أنه حاصل على الدكتورا  ا:رابعً 
جمال ختصصه األصلي على األقل يف موقعه اإللكرتوين، على الرغم من زعمه أن كتبه يف ختصصه تعد مراجعاا يف هذا 

 اجملال. 

 منهج حممد شحرور يف التفسرياملطلب الثاين: االحنرافات العقدية يف  
إن املنهج الذي يتبعه احلداثيون بشكل عام منهج مشرتك بني العديد منهم، كما أهنم مل أيهبوا للشروط اليت  

وضعها املختصون للتفسري، فغالباا ما يتجاوزون أصول التفسري وشروط املفسر وأدواته وآدابه، وذلك بدعوى أن لكل 
وكان  وقراءة جديدة لكتاب هللا، ، وأن املسلمني ُيتاجون إىل تفاسري عصرية حديثة،أحٍد احلق يف تفسري كتاب هللا

 منهج حممد شحرور يف تفسريه كالتايل:

 .: تبين األفكار املادية واإلحلادية واملاركسية يف تفسريهالفرع األول

بذلك حني قال: "إن العالقة فقد اعتمد على تفسريه بشكل كبري على هذه املذاهب الفكرية، بل ويشهد على نفسه 
بني الوعي والوجود املادي هي املسألة األساسية يف الفلسفة، وقد انطلقنا يف حتديد تلك العالقة من أن مصدر املعرفة 

 .33اإلنسانية هو العامل املادي خارج الذات اإلنسانية"

الكبري تشارلز داروين، فهل عرف داروين ومن ذلك أيضا قوله: "وخري من أول آايت خلق البشر عندي هو العامل 
القرآن؟ أقول: إنه ليس من الضروري أن يعرف، فقد كان داروين يبحث عن احلقيقة يف أصل اإلنسان، والقرآن أورد 
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حقيقة أصل اإلنسان، فيجب أن يتطابقا إن كان داروين على حق، وأعتقد أن نظريته يف أصل البشر يف هيكلها العام 
 .34طبق على أتويل آايت اخللق"صحيحة ألهنا تن

بل وحىت أبطلها العلم احلديث! ُث بدأ شحرور مبوافقة نظرية داروين أبن   !فكيف لنظرية داروين أن تنطبق مع القرآن   
احللقة املفقودة يف النظرية هي أن اإلنسان والقرد مها سلف مشرتك، وأن اإلنسان يف أصله قرد، فيقول: "إن آدم هو أبو 

ما قبل آدم فكان مثة صنف من اململكة اجلنس اإلنساين ال اجلنس البشري، مبعىن أنه يبدأ التاريخ اإلنساين الواعي آبدم، أ
احليوانية يدعى البشر، وقد نفخ هللا الروح يف البشر فتحول إىل إنسان وتطور وتقدم، ومل ينفخ الروح يف القرود فبقيت 

 .35كما هي"

لذين يؤمنون ويقول أيضا: "إن أئمة املتقني يف فرقان حممد صلى هللا عليه وسلم هم من أئمة العلم املادي، وأئمة الناس ا
مة الذين ئ، فلم يبق له سوى أن يصرّح أبمساء أولئك األ36ابلبينات املادية وذوي التفكري العلمي البعيد عن اخلرافة"

أن ذكر   ويرى الباحثيتبعهم وهم ماركس وحزبه، وهذا ابلنسبة للتصرُيات، وأما التلميحات واإلشارات فكثرية أيضا،  
 والتلميحات.  التصرُيات يغين عن عرض اإلشارات

 .: تقديس العقلالفرع الثاين

وهو أمر يشرتك فيه احلداثيون ومن قبلهم، ابتداء من املدرسة العقلية القدمية وهم املعتزلة، وبعدهم املدرسة العقلية احلديثة 
بني العقل واليت من أشهر رجاهلا حممد عبده ورشيد رضا ومجال الدين األفغاين وغريهم، ويبدأ ذلك بتوهم وجود تعارٍض  

 وتقدميه على النص. والنقل، فينتج عنه تقدمي العقل على النقل، وصوال إىل استقاللية العقل التامة وتقديسه

ويقول حممد شحرور يف بيان منهجه الذي اتبعه يف تفسريه وبعبارة صرُية: "إن الكون مادي والعقل اإلنساين قادر على 
، 37قل عندها، وال يعرتف العلم بعامل غري مادي يعجز العقل عن إدراكه"إدراكه ومعرفته، وال توجد حدود يتوقف الع

فيعترب العقل مصدر تشريع، وإن تناقض العقل مع النقل فيقدم العقل ألنه واقع مشاهد، وأما غريه فهو نقل ال ندرى 
 مدى صحته بزعمه، هو اعتقاد كاعتقاد املعتزلة.
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 .سنة: إنكاره التفسري ابملأثور والالفرع الثالث

ا وال جيوز اال جتهاد فيه، فريى شحرور وهذا جتاوز صريح ألحد أثبت شروط التفسرب وأدواته، واليت إن وجد كان ملزما
أن القرآن مكتٍف ذاتياا، ولسنا حباجة إىل األحاديث النبوية، أو حىت تفاسري الصحابة والتابعني، ومن أراد أبخذها فهو 

إن التنزيل احلكيم هو كالم هللا، فوجب ابلضرورة أن يكون مكتٍف ذاتياا، وهو من ابب اإلستئناس ال أكثر، فيقول: "
كالوجود ال ُيتاج إىل أي شيء من خارجه لفهمه، هذا إلمياننا واعتقادًن أبن خالق الكون بكلماته هو نفسه موحي 

هي ابلضرورة داخله، فلنبحث عنها التنزيل احلكيم بكالمه، وهو هللا سبحانه وتعاىل، لذا فإن مفاتيح فهم التنزيل احلكيم  
داخل التنزيل احلكيم وبدون صحاح ومسانيد..إخل وبدون قول صحايب أو اتبعي، وميكن مساع كل األقوال واالستئناس  
هبا، فإن أجبدية كالم هللا هي فهم املصطلحات، واملنهج املعريف يف التعامل مع التنزيل احلكيم، حيث أن املعرفة أسرية 

ا فإن التنزيل احلكيم مطلق يف ذاته، ونسيب لقارئه، ونسبيته تتبع تطور نظم املعرفة وأدواهتا، وهذا ما نطلق عليه أدواهتا، لذ 
ثبات النص يف ذاته وحركة احملتوى لقارئه، وهنا نعلم ملاذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم ممتنعاا عن شرحه إال يف الشعائر 

 – سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تعارضت مع مذهبه احلداثي، وهذا ، وال يتواىن شحرور عن إنكار38فقط"
 عني الكفر.  -إنكار السنة الصحيحة 

 .: حتريف اللغةالفرع الرابع 

والعلم الوفري ابللغة العربية من أوىل أدوات املفسر وأوالها، ويستحيل تفسري القرآن دون العلم ابللغة العربية ومقتضياهتا، 
ا بلغات العرب ومتمكناا منها فال يكفيه أن يعرف معىن واحد لأللفاظ املشرتكة فيفسره تفسرياا  بل جيب أن

ا
يكون عامل

، وقد قيل: )ال ُيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب هللا 39آخر غري املراد بسبب جهله ابملعىن اآلخر
شحرور وغريه هذا الشرط، بل وحرفوا اللغة وأتوا آبراء شاذه لنصرة ، وقد جتاوز 40إذا مل يكن عاملا بلغات العرب(

مذاهبهم، فيزعم شحرور أن القرآن خاٍل من الرتادف، وليس فيه أي لفظ مرتادف، وكل ما يقال عنه ترادف غري 
 .41صحيح، بل إن لكل ما قيل أنه ترادف له معىن خمتلف ومقصد آخر، وأن املرتادفات ليست أكثر من خدعة
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قوله إن املرتادفات ليست أكثر من خدعة، كالُم متسرٍع أو مكابر، أو كالم من مل يطلع، هذه احلقيقة األوىل، أما "ف
احلقيقة الثانية، فهي أن القراءة املعاصرة قد تسللت من معىن الرتادف إىل ابطل ال عالقة له ابلرتادف ال من قريب وال 

ادف مل يزيدوا على أن قالوا ما معناه إن بني املرتادفات فروقاا يف الصفات، من بعيد، وذلك أن األئمة الذين أنكروا الرت 
ومثال ذلك أن بني السيف واملهند والصارم واحلسام فروقاا يف الصفات، ولكنها مجيعاا إمنا تدل على احلديدة اليت يكون 

ا القراءة املعاصرة فقد تسللت من هذا هبا القتال، ومل يقل أحد منهم أن احلسام غري املهند، والصارم غري السيف، وأم
الذي أمجع عليه أولئك األئمة، إىل حكم مرجتل ال أصل له، فقالت )الرتادف خدعة، واملرتادفان متغايران(، فعليه القرآن 

ا وهات قطعاا" كن ، فاللغة العربية هي لغة القرآن واجلرأة عليها واستخدامها دون مت42غري الكتاب وغري الفرقان وخذ فأسا
منها يف تفسري كتاب هللا أمر قادح مبن تصدى لتفسري النص القرآين، وهذا يفضي إىل تغيري املعىن مما قد يوقعه يف 

  التحريف الذي يؤدي إىل تغيري األحكام والعقائد خاصة ما يتعلق بصفات هللا سبحانه وتعاىل.   

 .: إنكاره أسباب النزولالفرع اخلامس

، على الرغم من أنه من أهم علوم 43بعبارة صرُية حيث قال: "ليس للقرآن أسباب نزول"أنكر شحرور أسباب النزول  
القرآن، وقد اعتىن بذلك املفسرون يف كتبهم وأفردوا فيه تصانيف كثرية، وخمطئ من زعم أنه ال طائل حتته جلراينه جمرى 

ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة التاريخ، بل له فوائد منها وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم، ومنها 
خبصوص السبب، ومنها الوقوف على املعىن، فبيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين آايت القرآن الكرمي، ومنها 

 .44أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن حمل السبب ال جيوز إخراجه ابإلجتهاد

الجتهاد فيه، وذلك أن بعض آايت القرآن يستحيل فهمها دون معرفة أسباب النزول وأسباب النزول شرط ال ميكن ا
 كاآلايت األوىل يف سورة اجملادلة والتحرمي مثال، فال ميكن تفسريها دون معرفة مسبقة بسبب نزول هذه السورة. 

 .: الطعن يف الصحابة رضي هللا عنهمالفرع السادس

 عليه وسلم فيقول: إن جورج بوش أفضل من عثمان بن عفان رضي هللا عنه، أما طعنة يف صحابة رسول هللا صلى هللا
وقال هذا الكالم يف إحدى جلساته، فطرح أحد املوجودين سؤاالا واضحاا: أيهما أفضل، جورج بوش أم عثمان بن 
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يف اإلدارات   عفان؟ وأجاب على السؤال بقوله: طبعاا جورج بوش أفضل، ألنه عندما استلم احلكم مل يعنّي أقاربه
والوزارات ووظائف الدولة، ومل يعطهم من مال الدولة شيئاا بدون حق، بينما فعل عثمان بن عفان ذلك، وزرع أقاربه 

، 45يف املناصب احلساسة، وفتح هلم األبواب لنهب مال الدولة، وهلذا فإّن جورج بوش أفضل من عثمان بن عفان
املبشرين ابجلنة، وتفضيل جورج بوش الكافر مستحل دماء املسلمني وًنصر وهذا طعن صريح يف صحايب جليل وأحد  

وهذا   الصهاينة واليهود على صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأي ضالل واحنراف يف االعتقاد بعد هذا؟!
ن عاملا هبا لعلم إنكار منه حلديث العشرة املبشرين ابجلنة، وإثبات أبنه منكر ألسباب النزول وجاهل هبا، إذ لو كا

سبب بيعة الرضوان اليت ابيع الصحابة فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال يفروا حىت املوت، وذلك عندما أشيع 
أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قتلته قريش، وكانت هذه البيعة سبباا يف رضا هللا سبحانه وتعاىل عن الصحابة 

ُ عحِن اْلُمْؤِمِننيح ِإْذ يُ بحاِيُعونحكح َتحْتح الشاجحرحةِ ﴿رضوان هللا عليهم، قال سبحانه:   ، فوا عجيب كيف 46﴾لحقحْد رحِضيح اَّللا
يفضل شحرور الكافر األصلي على من قامت بيعة الرضوان ألجله، وًنل رضا هللا أصاحب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ويف تفسري كتاب هللا.      حني أشيع قتله، فهذا زيغ عن االعتقاد السليم يف أصحاب النيب

 .املطلب الثالث: مناذج من تفسري حممد شحرور وضالالته العقدية
 .47﴾ايح أحي ُّهحا الاِذينح آمحُنوا ال َتحُْكُلوا الرِ َبح أحْضعحافًا ُمضحاعحفحًة وحات اُقوا اَّللاح لحعحلاُكْم تُ ْفِلُحونح أوال: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿

ر شحرور هذه اآلية واستدل هبا على جواز الراب، وذلك يف حال إقراض البنوك لذوي الفعاليات االقتصادية الصناعية فسَّ 
والتجارية والزراعية، والذين هم عصب االقتصاد كشركات النفط والسيارات، وذلك بشرط أن ال يزيد على ضعف رأس 

 48االمتناع عن دفع ما زاد عن الضعف.  املال يف السنة الواحدة، ويف حال الزايدة ُيق للمدين

ايح أحي ُّهحا الاِذينح وقد أغفل شحرور أو تغافل عن سياسة التدرج يف فرض األحكام يف االسالم، ومل يقرأ قوله تعاىل: ﴿
ُتْم  ۞آمحُنوا ات اُقوا اَّللاح وحذحُروا محا بحِقيح ِمنح الر َبح ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيح  فحِإن َّلْا ت حْفعحُلوا فحْأذحنُوا ِبحْرٍب مِ نح اَّللِا وحرحُسولِِه وحِإن تُ ب ْ

، وهذه اآلية نزلت يف أواخر العهد املدين، أي هي من آخر 49﴾ف حلحُكْم رُُءوُس أحْموحاِلُكْم الح تحْظِلُمونح وحالح ُتْظلحُمونح 
 األحكام وأثبتها، فحلل شحرور كبرية من الكبائر، ومن استحل حراما فقط كفر.
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 .50﴾اي ُبَنحا الح ُتْشِرْك َبهلِل إنا الشِ ْركح لحُظٌم عحِظيمٌ اثنياا: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿

ا مل يسبقه أحد إليه لشدة زيغه، فقال: إن سكونية ر شحرور الشرك بشكل عام يف فسَّ  هذه اآلية وغريها تفسرياا جديدا
الفكر والفقه والتفسري من أول مظاهر الشرك اخلفي عند العرب، حيث أعطوا املوروث صفة املطلق، وأن أكرب مظاهر 

أن املسلم حىت ال يشرك الشرك هو سكونية الفكر، فالتخلف شرك والتقدم توحيد، ُث يكمل شحرور شرحه للشرك و 
فعليه أن ينكر ظاهرة الثبات يف كل شيء، وأن يؤمن بكل شيء متحرك، واستثىن من ذلك العبادات واحلدود، وأي 

 .، وهو بذلك ُيرف مصطلح الشرك لينكر إشراك املشركني51ثبات يف غريمها هو وقوٌع يف الشرك

ِإْن ِخْفُتْم أح اثلثاا: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿ ال تُ ْقِسطُوا يف اْلي حتحامحى فحاْنِكُحوا محا طحابح لحُكْم ِمنح النِ سحاِء محْثَنح وحُثالثح وح
ًة أحْو محا محلحكحْت أحْْيحانُُكمْ  عح فحِإْن ِخْفُتْم أحال ت حْعِدُلوا ف حوحاِحدح  .52﴾وحرَبح

ألول هو حد الكم، أي احلد يف تفسري شحرور هلذه اآلية قسمها إىل قسمني، وجعل هذين القسمني حدين، فاحلد ا
األدىن واألقصى للنكاح، حيث قال إن احلد األدىن زوجة واحدة واحلد األقصى أربعة، واحلد الثاين هو حد الكيف، أي 

، "فجعل اإلذن بتعدد الزوجات مقتصراا على حالة أن تكون الثانية فالثالثة فالرابعة من 53نوع النساء يف حالة التعدد
قات، ال من األبكار ومن شاء أن يتزوج أرملة أو مطلقة هلا أوالد فعليه أن يتحمل إعالة أوالدها فيما األرامل أو املطل

 ، وهذا تغيري ألحكام هللا الثابتة والصرُية، ابجتهادات ال سند هلا، وحصر وحترمي للمباحات.54زعم وافرتى على دين هللا"

هحاوحالح  رابعاا: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿ ت حُهنا ِإالا محا ظحهحرح ِمن ْ  .55﴾يُ ْبِدينح زِين ح

استخدم شحرور هذه اآلية ليفسر زينة املرأة وقسمها إال اثنتني، فالزينة األوىل هي الزينة الظاهرة ابخللق، أي ما أظهره 
الزينة الثانية فهي الزينة غري هللا تعاىل يف خلقها، كالرأس والظهر والبطن والرجلني، وأن هللا خلق الرجل واملرأة عراه، وأما  

الظاهرة ابخللق، أي ما أخفاه هللا يف بنية املرأة وتصميمها، وفسرها على أهنا اجليب والذي كما يقول هو ما بني الثديني 
دي وحتت الثديني وحتت اإلبطني والفرج واالليتني، فأمرها هللا بتغطيتها ومسح هلا أيضا إببداءها حملارمها، لتصري فرجة للغا

والرائح منهم، فتظهر عارية أمامهم وال حرج، وال ُيق ألحد منهم أن مينعها، ومن أراد ذلك فال يقل هلا هذا حرام، بل 
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، وكأنه يريد أن يصل للنظرية اإلحلادية يف أن العالقة بني 56يقول هذا عيب، وعليها أال حترج من الظهور عارية هلؤالء
 حىت بني األم وولدها.    لشهوةقائمة على ا  الناس عالقة جنسية حبته

 بعض آراء حممد شحرور املنحرفة يف العقيدة
 إنكاره للغيب: .1

أنكر حممد شحرور عامل الغيب، وزعم أنه ال جيود عامل غيب، وإمنا هو ما مل يتوصل العلم احلديث له حىت اآلن، أي أنه 
ومستمر، فيقول: "بدأت املعرفة اإلنسانية ابلتفكري مع الزمن لن يكون هناك عامل غيب، فالعلم يف تقدم وتطور دائم 

املشخص احملدد حباسيت السمع والبصر، وارتقت ببلوغها التفكري اجملرد العام، لذا كان عامل الشهادة يعين يف البداية 
الشهادة  العامل املادي الذي تعرف عليه اإلنسان حبواسه، ُث توسع ليشمل ما أدركه بعقله ال حبواسه، وعليه فإن عامل

وعامل الغيب ماداين، واتريخ تقدم املعارف اإلنسانية والعلوم هو توسع مستمر ملا يدخل يف عامل الشهادة، وتقلص 
مستمر ملا يدخل يف عامل الغيب، وهبذا املعىن يظهر أن عامل الغيب هو عامل مادي، ولكنه غاب عن إدراكنا حىت اآلن 

 .57ن من معرفته"ألن درجة تطور العلوم مل تبلغ درجة متك
 العرش والكرسي: .2

فيقول إن العرش هو أوامر هللا ونواهيه وال ُيمل معىن مكانياا إطالقاا، والكرسي هو معلومات رب العاملني، والعرش فوق 
 58الكرسي، إذ ال ميكن األمر والنهي إال يف شيء يدخل ضمن معلومات اآلمر والناهي.

 الناسخ واملنسوخ: .3
عرَّفه تعاىل يف البقرة هو استبدال حكم ورد يف رسالة سابقة آبخر أيسر منه يف رسالة الحقة، مثاله حكم النسخ كما 

الزًن ابلرجم عند موسى حتول إىل جلد وتعذيب عند حممد صلى هللا عليه وسلم، أي أن النسخ ال يكون إال يف األحكام 
ة ما كما هو إىل شريعة اتلية، أو يتم تعديله، أو جيري إلغاؤه. وال يكون إال بني الرساالت، فقد ينتقل بند من بنود شريع

 59أما يف آايت التنزيل احلكيم فال ًنسخ وال منسوخ.
 ملك اليمني: .4
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هو عالقة طوعية بني رجل ابلغ عاقل وامرأة ابلغة عاقلة ليس فيها صهر وال نسب وال نية يف اإلجناب واالستمرار، 
رفني، وقد تكون املرأة ملكاا ليمني الرجل فينفق عليها، ومثاله زواج املتعة، وقد وتقتصر على ممارسة اجلنس بني الط

يكون الرجل ملكاا ليمني املرأة فال تطلب منه أي نفقة أو سكن ومثاله زواج املسيار، وقد يكون ملك ميني متبادل 
 بينهما، ومثاله زواج )الفرند(.

 
 الوالد والوالدة واألب واألم: .5

( وقد يكون هو األب املريب وقد ال يكون، والوالدة هي Biological Fatherاحليوان املنوي )الوالد هو صاحب 
( والذي ُيدد الوالد والوالدة هو Biological Motherصاحبة البويضة وقد تكون الوالدة أماا وقد ال تكون، )

الداا وقد ال يكون، إمنا يف ، واألب هو من يقوم على رعاية الولد ويربيه، وقد يكون و DNAفحص احلمض النووي 
احلالتني له احلرمة والرب واإلرث والنسب، واإلنسان يكون له والد واحد وأب واحد. وقد يكوًنن يف شخص واحد أو 
يف شخصني، واألم هي من ترعى الولد ابتداء من كونه جنيناا يف رمحها، وقد تكون هي صاحبة البويضة األوىل وقد ال 

لدة واألم احلاضنة واألم املرضعة واألم املربية وهناك أم املؤمنني، وكل هؤالء األمهات هلن حرمة، تكون، فهناك األم الوا
إمنا هناك أم واحدة هلا احلرمة واإلرث والرب وهي اليت دخلت يف وعي الطفل على أهنا أمه، الوالدان مفهوم بشري 

 60بيولوجي، واألبوان مفهوم إنساين اجتماعي.
حممد ديب شحرور اليت ينشرها بني أتباعه، وهي ال شك آراء ضالة هدفها هدم الدين واالنسالخ   هذه بعض أبرز آراء

ا حنو هاوية املادية واإلابحية والتحرر املطلق، وحتت رعاية  من  لئيمةعن كل العادات والتقاليد واألخالق، واملضي قدما
لغ من قال: إن كتاب "الكتاب والقرآن" كتبه اليهود، الغرب الذي يدعم كتاابته على أهنا تعرض اإلسالم احلق، ومل يبا

 ووضع عليه اسم حممد شحرور.

 :النتائج

 وأهم ما توصلنا إليه من نتائج حول هذا البحث:
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إن التفسري من أشرف العلوم اإلسالمية، وقد ًنل هذا الشرف واألمهية لعالقته املباشرة ابلقرآن الكرمي، الذي هو  .1
 اإلسالمي واملعجزة اخلالدة.مصدر التشريع  

ظهرت احلداثة يف الغرب نتيجة للفراغ الروحي الذي عاىن منه اإلنسان الغريب طيلة قرون، ونتيجة للتحريف الذي  .2
 وقع على األداين اليت اعتنقها، فكانت كرد فعلي على كل قدمي وموروث

نشر البدع واخلرافات واملذاهب الفكرية اهلدامة  احلداثة العربية مستوردة ابلكامل من احلداثة الغربية، والقصد منها .3
 واإلابحية، ويظهر ذلك جلياا يف بيان عالقات الرجل واملرأة ولباسهما.

كتب حممد شحرور تفسره للقرآن دون أتصيل شرعي، وحىت دون تعليم أكادميي شرعي على األقل، وكان ختصصه  .4
 نه.أبعد ما يكون عن علوم القرآن، وال يعرف له شيخ أخذ ع

 حرف حممد شحرور اللغة، وتبىن املادية واملاركسية ونظرية داروين، وظهر بتفاسري جديدة ختالف الشرع والعقل. .5
تبىن حممد شحرور آراء شاذه، ونشر الفكر احلداثي الغريب وجعله بصبغة إسالمية حتت غطاء تفسري القرآن، فبث  .6

 مسومه ووجد من يتبىن أفكاره من اجلهلة والضالني.
اليت ختالف أصول  تفسري حممد شحرور مليء ابالحنرافات العقدية، ومنهجه يف التفسري يوضح تلك االحنرافات .7

 االعتقاد.
 اُلوامش
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 واملراجع  املصادر

 .القرآن الكرمي 

 .لسان العربه (. 1414ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي )

 .3:ط  بروت: دار صادر.

حتقيق: صاحل بن  .الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة ه (.1422بن عبداحلميد. ) األثري، عبدهللا

 .1:ط  عبدالعزيز آل الشيخ. اململكة العربية السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

معة ماليزاي: اجلا  .جملة الدراسات اللغوية واألدبية  .وعاداته""مبتكرات القرآن اللغوية    م(2011)  األطرش، رضوان مجال.

 .اإلسالمية العاملية مباليزاي

 .1:ط  . بريوت: الشبكة العربية للنشر.(حجاج أبو جرب  :تر. )احلداثة السائلةم(.  2016ابومان، زجيمونت. )

. حتقيق: مجاعة من العلماء كتاب التعريفاتم(.  1983  -ه   1403اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف. )

 .1:ط  إبشراف الناشر. بريوت: دار الكتب العلمية.

حتقيق: عبدالسالم حممد  .معجم مقاييس اللغةم(. 1979 -ه  1399الرازي، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين. )

 .بدون طبعة  وت: دار الفكر.هارون. بري 
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 بدون طبعة.  مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.الفضل ابراهيم.  

 .1:ط  ق: األهايل.دمش  .الكتاب والقرآن قراءة معاصرةم(.  1990شحرور، حممد ديب. )

 بدون طبعة.  دمشق: املطبعة التعاونية.  .بيضة الديك نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن الصيداوي، يوسف. )د.ت(  

جامع البيان م(. 2001 -ه  1422الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي. )

 .1:ط  حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي. مصر: دار هجر. .عن أتويل آي القرآن 

 .1:ط  هنضة مصر.القاهرة: دار    .التفسري الوسيط للقرآن الكرمي م(.  1998طنطاوي، حممد سيد طنطاوي. )

 .1:ط  األردن: مكتبة دنديس.  .التفسري أساسياته واجتاهاتهم(.  2005  -ه  1426عباس، فضل حسن. )
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اململكة  .التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية املعاصرةم(. 2015 -ه  1436العجالن، فهد بن صاحل. )

 .2:ط  العربية السعودية: مركز التأصيل للدراسات والبحوث.

، الرايض: دكتوراهرسالة  ."احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية"ه (. 1414لي، حممد بن عبدالعزيز بن أمحد. )الع

 .ل الدينسعود اإلسالمية، كلية أصو جامعة اإلمام حممد بن  

الرتاث . حتقيق: مكتب حتقيق .القاموس احمليطم(. 2005 -ه  1426الفريوز أابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب. )

 8:ط  يف مؤسسة الرسالة. بريوت: مؤسسة الرسالة.

 .بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ولزوم اتباعها يف ضوء الكتاب والسنةالقحطاين، سعيد بن علي بن وهف. )د.ت(.  

 بدون طباعة  الرايض: مطبعة سفري.

مصر:  .سالمية يف أدب احلداثةاحلداثة يف ميزان اإلسالم نظرات إم(. 1988 -ه  1408القرين، عوض بن حممد. )

 .1:ط  هجر.دار  

 .2:ط  القاهرة: دار السالم.  .نفحات من علوم القرآن م(.  2005  -ه   1426معبد، حممد أمحد حممد. )

كلية العلوم   :شاه علم .قسم الدعوةجملة  ".مقدمة متهيدية يف معىن املناهج"(. بدون اتريخمهدي، أمحد عبداحلميد. )

 .ية مباليزاياإلسالمية، جامعة املدينة العامل

 .1:ط  دمشق: دار القلم. .التحريف املعاصر يف الدينم(.  1997 -ه  1418امليداين، عبدالرمحن حسن حبنكة. )
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Abstract 

The problem with research, stems from the knowledge of interpretation  in courses in the different 

stages of education in Tehama Yemen. Therefore, it was necessary to know the stages of education. 

Based on that, this study’s goal is to know the different stages of education in Tehama Yemen, and 

gain knowledge from interpretation courses on each level. The researcher followed the historical 

approach to find the facts and events and the analytical approach, and through which the researcher 

reached the following results: The religious sciences received great attention from the scholars of 

that period. Islamic Studies that the student receives is guaranteed to shape his Islamic personality 

with different dimensions, Therefore keeping the Islamic identity. The strength and durability of 

the courses received by the student in various stages of education, constitutes an immunity from 

imported ideas and any intellectual invasion. The interpretative output was minimal for the 

curricular received by students of different levels. 

 

 ملخص البحث

تنبعث مشكلة البحث يف معرفة مقررات التفسري يف مراحل التعليم املختلفة يف هتامة اليمن، لذلك كان ال بد من معرفة 

مراحل التعليم، وعلى هذا فإن الدراسة احلالية هتدف ملعرفة مراحل التعليم يف هتامة اليمن كما أهنا هتدف ملعرفة املقررات 

ة، وتبع الباحث املنهج التارخيي ملعرفة الوقائع واألحداث واملنهج التحليلي، ومن التفسريية لكل مرحلة خالل تلك الفت 
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أن العلوم الدينية القت اهتماما كبريا من علماء تلك الفتة، فالعلوم اليت كان خالهلا توصل الباحث إىل النتائج التالية: 

قوة ملختلفة، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية. يتلقاها الطالب كانت كفيلة يف تشكيل الشخصية اإلسالمية أببعادها ا

ومتانة املقررات اليت كان يتلقاها الطالب يف مراحل تعليمه املختلفة، حبيث كانت تشكل له حصانة فكرية من األفكار 

 املستوردة ومن أي غزو فكري.

 ، مقررات.هتامة، اليمن، التفسري  الكلمات املفتاحية:

 التحديد املفاهيمي

، أي تغري الريح وركودها وشدة احلر، واملنطقة الساحلية املمتدة من (1)فأما هتامة بكسر التاء : مأخوذة من التهم  هتامة:

 .(2)  جنوب اليمن حىت ختوم الشام هي اليت تتوافق معها هذه التسمية

امي، ومياين، وشامي، كما ورد يف وصف الرسول عليه الصالة وا لسالم " النيب التهامي"، وأهتم وهتامة: النسبة إليها هته

 (3)الرجل أي سار إىل هتامة.

: هتامة: اسم ملا اخنفض من األرض، ويقابلها النجد وهو كل ما ارتفع من األرض، وهتامة هي عبارة عن هتامة اليمن 

 إىل كيلومت، ممتدة مبحاذاة البحر األمحر من ابب املندب جنواب60إىل  30منخفضات ساحلية يتاوح عرضها بني 

مت عند سفوح اجلبال ، وهذه املنطقة 200احلدود مع السعودية مشاال، واالرتفاع يتاوح مبستوى سطح البحر األمحر إىل  

 .(5)، ولكثرة ودين وخبوت وحواز هتامة اختان أكثرها نفعا وأرضا(4)مستوية أو متموجة بعض الشيء
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 وتنقسم هتامة اليمن إىل ثالثة أقسام:

 العليا: وتسمى "هتامة الشام"، وتبدأ من خبت البقر وتنتهي إىل حلي بن يعقوب.هتامة  

 وهتامة الوسطى: وتبدأ من حلي بن يعقوب إىل بلدة السخنة، وتسمى هتامة السوح، وذلك لكثرة غاابهتا واتساع رقعتها.

رة ودين وخبوت وحواز هتامة وهتامة السفلى: وتبدأ من السخنة إىل خيتل جنواب، وتسمى عموما هتامة اليمن، ولكث

 .(6)اختان أكثرها نفعا وأرضا

﴿وال أيتونك مبثل إال  :مأخوذ من الفسر وهو الكشف واإلابنة واإليضاح واإلظهـار ومـن قولــه تعــاىل التفسري لغة:

د عن اللفظ ، قــال فــي لسان العرب: الفسر: كشف املغطى: كشف املرا٣٣ :جئناك ابحلق وأحسن تفسريا﴾ الفرقــان 

 .(7)املشكل

، وقيل: (8)توضيح معىن اآلية وشاهنا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللــة ظــاهرةالتفسري اصطالحاً:  

ا هــو علــم يبحث عــن كيفية النطــق أبلفــاظ القــرآن ومـدلوالهتا وأحكامهـا اإلفرادية، والتكيبية، ومعانيها التـي حتمـل عليهـ

علم يبحث فيه  وقيل هو (9)حـال التكيـب وغريه ذلك ملعرفة النسخ وسبب النزول وما به توضيح املقام كالقصة واملثل

 .(10)عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

 مراحل التعليم ومقرراهتا التفسريية

بطبيعة احلال على مقررات التعليم يف اليمن، كما أتثرت الدول العربية واإلسالمية آنذاك لقد أثرت العوامل السياسية 

بشكل عام ابملناهج الغربية وخاصة مصر اليت أتثرت أتثريا قوي ابلغرب، وكان هلا أتثري مباشر على اليمن والدول العربية 
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هلا اخلروج عن السيطرة العثمانية، وقد كان آنذاك، وذلك بسبب الضعف والفرقة واحلروب اليت كانت حتاول من خال

لألوربيني دور ابرز يف الدعوة إىل القومية العربية، وكانت هذه هي الطريقة املثلى لتمزيق وحدة املسلمني، وختليهم عن 

ليت الدولة العثمانية، وقد حاول السلطان العثماين مجع املسلمني من عرب وغريهم حوله ليحبط املؤامرات الصهيونية ا

تسعى لتفكيك وتقسيم ممالك الدولة العثمانية، فعندما توىل السلطان عبد احلميد السلطنة رأى أن املدارس ونظام التعليم 

يف العامل العريب واإلسالمي أصبح متأثراً ابلفكر الغريب، وأن التيار القومي هو التيار السائد يف هذه املدارس، فتدخل يف 

ته السياسية إىل الدراسات اإلسالمية، فأمر ابستبعاد مادة األدب والتاريخ العام من شؤوهنا ووّجهها من خالل نظر 

الربامج الدراسية، لكوهنما وسيلة من وسائل األدب الغريب، والتاريخ القومي للشعوب األخرى مما يؤثر على أجيال 

 .(11)املسلمني سلباً، ووضع دروس الفقه والتفسري واألخالق يف برامج الدراسة

يف ضوء ما سبق وبعد أن اجنلت الغيوم، واتضحت الصورة صافية وجلية، سيحاول الباحث جاهدا يف تقسيم مراحل و 

التعليم يف هتامة يف تلك الفتة، ويفرز مناهج ومقررات كل مرحلة، حبسب ما يراه مسطرا يف كتب التاجم واألسانيد 

كل مرحلة ومقرراهتا، مع توجيهات لطيفة من الباحث،   لعلماء هتامة خالل ذلك العصر، وآن الشروع يف احلديث عن

 حبيث تتم االستفادة منها لو راعيناها يف تعليم أبنائنا يف عصران احلايل وهللا أسأل التوفيق والعون.

 مراحل التعليم

هذا التقسيم ميكن تقسيم مراحل التعليم يف هذه الفتة إىل ثالث مراحل دراسية، وهذا على طريق االختصار، وأييت 

ابعتبار املناهج واملقررات اليت كان يدرسها الطالب أثناء رحلته العلمية يف مراحل التعليم املختلفة، وحىت يتمكن املهتمون 

هبا من االستفادة منها يف الوقت احلاضر، وذلك من انحية وضع املناهج وتزامنها مع قدرات الطالب وعمره، وهناك 
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يم إىل سبع مراحل دراسية أو أكثر أو أقل، وليس مثة ضرر يف البسط أو االختصار، فبعضها من قام بتقسيم مراحل التعل

مندرج يف بعض داخل فيه، وما يهم هو البحث واحملاولة يف احتواء مناهج ومقررات الدراسة يف تلك الفتة، مثَّ إن 

علم وتعريفهم له، حيث أتيت تعريفاهتم التقسيم الذي ذهب إليه الباحث أييت حبسب تصور علماء تلك الفتة لطالب ال

 للطالب، حبسب التصور الذهين لديه وتطوره يف رحلته العلمية، ففي حاشية الشرقاوي على التحرير قال:

 الطالب: هو املنهمك على الشيء املنكب عليه ويدخل فيه:

 صوير املسائل.الطالب املبتدئ: وهو األول من ابتدأ يف العلم ومل يصل إىل حالة يقدر هبا على ت

 الطالب املتوسط: هو من أعطي من العلم شيئا استطاع من خالله على تصوير املسائل.

 .(12)الطالب املنتهي: هو من حصل طرف من العلم يهتدي به إىل ابقيه أو من قدر على إقامة األدلة

راحل دراسية، وهذا يؤيد التقسيم ومن املالحظ من التعريفات السابقة أن الطالب مير خالل مرحلته التعليمية بثالث م

 الذي ذهب إليه الباحث، وآن األوان التعرف على هذه املراحل وهي على النحو التايل:

 أوال املرحلة األوىل: التعليم االبتدائي "األويل":

، ذلك ألن من املالحظ أن الربامج الدراسية يف هذه الفتة ال ختتلف كثريا عن املدارس اإلسالمية يف العصور السابقة

اجلميع يلتقون يف هدف واحد مشتك، وهو حفظ القران الكرمي وتعليمه، وغرس آداب وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، 

وكل طائفة أو مدرسة تسعى إىل خدمة كتاب هللا تعاىل وتدريسه تالوة وحفظا وتفسريا، راجية هبذا خدمة الدين مبا تراه 

 مناسبا معها موافقا ملنهجها.
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القران العظيم يف كل العهود والعصور اإلسالمية السابقة هو أول العلوم اليت جيب أن يدرسه املتعلم وأيخذ به، بل   ويعد

، وهو يقدم أحكام شخصية ومدنية (12)هو احملور األساسي الذي يدور عليه التعليم يف الكتاتيب وغريها من املدارس

د وتضمن له حياة الطمأنينة، فهو يساوق الفطرة ويوائم الطبيعة واجتماعية تكفل محاية اجملتمع من الفوضى والفسا

ويشبع حاجات القلب والعقل، ويوفق بني مطالب الروح واجلسد، وجيمع بني مصاحل الدنيا والدين أبدلة قاطعة وبراهني 

 .(13)ساطعة

ية األمثل املنزل من عامل احلق واحلقيقة وأييت هذا االهتمام بتعليم القران العظيم منذ البداية األوىل للطفل ألنه وجه املثال

، وكونه يعد منظومة القيم واألخالق واملقاصد اإلنسانية، فكان ال بد من جعله قاعدة تعليمية أساسية يتلقاها النشء 

 يف أول مراحل رشدهم لتمتلئ خلفية صورهم الذهنية للتصور اإلسالمي الشامل للخالق واحلياة والكون.

ِإنَّ (م ملكانة القران وتعظيمه يف نفوس املسلمني ، وملا لصاحبه من ميزة عند هللا عز وجل لقوله تعاىل:وأييت هذا االهتما

أهل القران هم أهل ، وألن    )ارًَة َلْن تـَبهورَ الَِّذْيَن يـَتـْلهوَن ِكَتاَب هللِا َوأَقَامهْوا الصَّاَلَة َوأَنـَْفقهوا ممَا َرَزقْـَناههْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يـَْرجهوَن ِتَ 

 هللا وخاصته كما يف احلديث الشريف، وهلذا فقد حرص املسلمون منذ فجر اإلسالم على تعلم القران وتعليم أبنائهم.

وأوضح اإلمام الغزايل أن تعليم القران هو أساس التعليم يف مجيع املناهج الدراسية يف خمتلف البالد اإلسالمية ، ألنه 

، أما ابن سينا فقد نصح يف كتاب السياسة ابلبدء (14)ؤدي إىل تثبيت العقيدة ورسوخ اإلميان شعار من شعائر الدين ،ي

بتعليم الطفل القران الكرمي مبجرد استعداده جسميا وعقليا هلذا التعليم، وذلك لريضع اللغة األصيلة، وترسخ يف نفسه 

 .(15)معامل اإلميان 
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عى إليه التعليم يف التبية اإلسالمية وغرس القيم اخللقية يستند استنادا  ويتضح مما سبق أن اهلدف اإلمياين الذي كان يس

كليا إىل القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، فمن معينهما ينهل املتعلم، وعلى أساسهما تتشكل الشخصية اإلسالمية 

ب، ويكون يف حصن حصني من غوائل  املستقلة، ويف مسارمها تتعدد معامل ثقافته، وبنورمها يستضيء الفكر ويتنور القل

 الشيطان وكل فكر هدام.

 وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل حلقتني دراسيتني:

 احللقة األوىل التمهيدي:  -أ

وهي البداية األوىل للطفل حيث يتعلم فيها الطالب القراءة والكتابة، ففيها يتم تدريس الطالب املبتدئ أوال معرفة 

م احلروف وحفظها قراءة ورمسا وشكال للحركات..، ومن مث يبدأ الطالب برسم احلروف احلروف اهلجائية، وذلك بفه

وتركيبها وتكوين اجلمل وكتابتها، وبعدها يبدأ بقراءة سورة الفاحتة وجزء عم، حيث هتتم األسرة بتشجيع الطالب وتشجيع 

عليه يف هذه املرحلة فهم الفصل،   الفقيه ، وذلك إبقامة حفل مبسط لوصول الطالب جزء عم يف زمن قصري، ويطلقون 

أي فصل احلروف واحلركات واجلمل، وبعد الفصل يتم فيها قراءة املصحف كامال على الفقيه مرتني وتسمى املرة الثانية 

 .(16)تصفية، ويقام له حفل بعد ختمه املصحف

ط، وهي التعرف على احلروف ويالحظ الباحث مما سبق أن املتعلم يف بدايته، يكون متفرغا متاما ملادة واحدة فق

وتشكيالهتا، وتعلم القراءة والكتابة، مث بعد ذلك أتيت عملية التدريب على القراءة واهلجو يف املصحف )جزء عم( حىت 

يلني لسانه وتتقوى ذاكرة االستحضار لديه، وبذلك تتم عملية اإلتقان لديه، وهذا ما جيعله يتخطى هذه احللقة بسهولة 

 تتجاوز سنة واحدة، وبعدها يلتحق الطالب ابحللقة الثانية يف نفس املرحلة.ويسر يف مدة ال  
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 احللقة الثانية )مرحلة التأسيس وبناء القواعد(:  -ب

ويف احللقة الثانية )وتسمى أيضا حلقة احلفظ( من هذه املرحلة يتم فيها حفظ املتون وهي خمتصرات دقيقة حتمل معاين 

والعلوم ،وتعد هذه احللقة هي القاعدة األوىل واألساسية لتأهيل الطالب لتلقي العلوم ومدلوالت قيمة يف خمتلف الفنون  

املختلفة، وفيها تظهر براعته وذكاءه ونبوغه، حيث حيفظ الطالب فيها مجلة من املتون، يف شىت العلوم، مثل منت سفينة 

هـ 577م الفرائض نظم حممد بن علي الرحيب تـالنجا يف الفقه الشافعي، ومنت األجرومية يف النحو، ومنت الرحبية يف عل

، ومنت األربعني النووية يف احلديث، ومنت عقيدة العوام يف العقيدة، ومنت الزبد البن رسالن يف الفقه، ومنت الشاطبية 

يين يف القراءات، ومنت ملحة اإلعراب يف النحو، ومنت هداية املستفيد يف التجويد وحتفة األطفال، ومنت الورقات للجو 

هـ، ومنت البيقونية يف 584يف أصول الفقه، ومنت البناء يف الصرف، ومنت أيب شجاع يف الفقه ملؤلفه حممد بن احلسني تـ

علم مصطلح احلديث، وألفية ابن مالك يف النحو والصرف، ويف اآلداب والتبية واألخالق كتاب هداية األلباب يف 

من أساسيات التعليم يف ذلك العهد، وسيأيت الباحث أبمثلة كشاهد على جواهر اآلداب وغري ذلك من املتون اليت تعد  

 ذلك بعد االنتهاء من احلديث عن املرحلة الثانية.

هـ 1277وال أبس بذكر منوذج تدعيما ملا ذهب إليه الباحث يف هذه املرحلة، فالعالمة حممد بن حسني الزواك املولود سنة

السيد أمحد عمر والفقيه مأخوذة والفقيه إبراهيم سعدان مث قرأ على العالمة عمه   نشأ يف حجر أبيه مث قرأ القران على يد

إمساعيل عبد هللا الزواك بعض املختصرات كفتح الرمحن واألجرومية ومنت أيب شجاع والزبد وعلى عمه وعلى خاله العالمة 

 بيان بقية املنهج يف منوذج املرحلة الثانية وسيأيت(  17)عبد الرمحن القدميي كتب القامسي واألزهري وغريها من شروح املتون 

 كما أسلفنا. 
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ويف هذه املرحلة يتم فيها تعلم احلساب املسائل األربعة من مجع وطرح وضرب وقسمة، كما أنه يتم فيها تنمية مهارة 

 الطفل يف حتسني اخلط وإجادة اإلمالء.

لب فيها حفظ القران الكرمي وتعلم اخلط واإلمالء واحلساب وتعد هذه املرحلة من اهتمامات الفقيه واملريب، حيث يتم الطا

 .(18)وحفظ املتون الصغرية

 وميكن حتديد املواد يف املرحلة األوىل على النحو التايل:

 إجادة القراءة.

 اخلط وحتسينه.

 القرآن الكرمي.

 تعلم مبادئ احلساب.

 اآليت:ويف احللقة الثانية يتم فيها حفظ املتون واليت أمهها  

 منت السفينة يف الفقه للشيخ سامل احلضرمي.

 منت فتح الرمحن يف الفقه البن زيد الوضاحي.

 منت األجرومية يف اللغة حملمد بن آجروم.

 منت الرحبية يف الفرائض حملمد الرحيب.
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 منت األربعني النووية يف احلديث للنووي.

 منت هداية املستفيد يف التجويد حملمد أيب ليمة.

 منت الورقات يف أصول الفقه إلمام احلرمني اجلويين.

 منت عقيدة العوام يف العقيدة ألمحد املرزوقي.

 منت اجلوهر املكنون يف البالغة.

 منت الزبد يف الفقه.  

 منت املقصود يف الصرف  

، وإمنا يكون وهناك مالحظة مهمة أود اإلشارة إليها وهي أن حفظ القرآن ليس ابلضروري أو اإللزامي على الطالب

ذلك حبسب رغبة األسرة أو اهتمامها، غري أنه من املهم معرفته هو قراءة الطفل وتالوته للقران العظيم أوال وقبل أن يبدأ 

يف حفظ املتون، ولو نظرا مرة أو مرتني أو ثالث وتسمى املرة الثانية تصفية كما مر بيان ذلك، غري أن كثريا من علماء 

القران الكرمي وهو يف الصغر، ومنهم من حفظه ابلقراءات السبع أو العشر، فيكون هنا عليه أن ذلك العصر اهتم حبفظ  

 حيفظ منت الشاطبية.

وكما هو مشاع أن احلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر، ومن املعروف لدى علماء النفس من أن احلفظ يف الصغر يقوي 

طفل، فكيف إذا كانت بداية حفظه لكتاب هللا تعاىل، فإنه ملكات الذاكرة واالستحضار، وينمي كثريا من مواهب ال

 بال ريب سيتنور قلبه وبصريته أبنوار اللطائف اإلهلية، وسيلم أبنواع شىت من العلوم واملعارف.
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مث إن املتأمل يف مناهج وطرائق األوائل يف املرحلة األوىل من التعليم يرى أهنا طريقة انجحة وانجعة يف ترسيخ القواعد 

ثبيت الدعائم واليت من خالهلا يستطيع الطالب أن يقفز قفزة عالية إىل مساء املعرفة وينطلق انطالقة سريعة يف أصناف وت

الفنون واملعارف املختلفة، والسر يف ذلك هو حفظ املتون وإتقاهنا يف حالة الصغر، وقد مسعنا كثريا من مشاخينا وعلمائنا 

نون"، و"متوهنا حصوهنا" واحلديث عن املرحلة األوىل )حديث ذو شجون( ولكي وهم يقولون: "من حفظ املتون حاز الف

 ال يطول املقام يف هذه املرحلة ننطلق إىل املرحلة الثانية. 

 اثنيا املرحلة الثانية: التعليم املتوسط:

وهذه املرحلة من   وتبدأ منذ التحاق الطالب ابحللقات العلمية يف إحدى مؤسسات التعليم وهي مرحلة التدرج العلمي ،

مهمات حلقات العلم حيث يلتحق الطالب إبحدى حلقات العلماء لفهم ما سبق درسه وحفظه من متون، حيث يقرأ 

الطالب من منت معني، وأول ما يبدأ به هو قراءة منت السفينة يف الفقه الشافعي فيشرح الشيخ "دون أن يرجع الطالب 

ووظيفة املعلم هنا هو أن يقوم بفك عباراهتا وحل املشكل منها يف صورة ألي شرح أخر" شرحا يتناسب مع املرحلة، 

موجزة، وهو عبارة عن الكلمة ومعناها، فبعد أن يتم الشيخ شرحها يقوم مبناقشة طالبه فيما درسوه، فمن وجده جيد 

كل فن، وهنا أييت   الفهم سريع االستحضار يلزمه إبحضار أحد كتب الشروح للمنت، الشروح املبسطة وهكذا طريقته يف

التدرج يف التعليم، ومراعاة قدرات الطالب الذهنية، فمن الشروح: شرح دحالن لألجرومية، وغاية التقريب أليب شجاع 

وكذلك فتح القريب اجمليب شرح غاية التقريب البن قاسم، وسبط املارديين شرح الرحبية، ويضيف هلم كتبا يزيدهم هبا 

الشيخ من ذكاء الطالب وفهمه وحفظه، فيضيف هلم املتممة يف األجرومية، والقامسي يف أتهيال، وذلك حبسب ما يراه 

 .(19)يف الفرائض، وبلوغ املرام يف احلديث، واجلوهرة يف التوحيد والعقيدة، والعزي يف الصرف والشنتوريالفقه،  
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وقف على قدرة الطالب وتفوقه يف وال يستطيع الباحث اجلزم يف حتديد مواد معينة يف هذه املرحلة كما سلف، فهو يت

الفهم وقدرته على احلفظ والذكاء، وحبسب اطالع الباحث لتاجم علماء هتامة وزيرة بعضا من العلماء الكبار الذين 

عايشوا الشطر األخري من القرن الرابع عشر، ومسعوا من علمائهم ومشاخيهم، وأخذوا عنهم التوجيهات التبوية يف التدرج 

لم والتأين فيه، فصغار العلم قبل كباره، وحماولة من الباحث يف ذكر املواد هلذه الفتة فمن املمكن تقسيمها يف طلب الع

 على النحو التايل:

 القران الكرمي وعلومه  أوال:

 "التبيان يف آداب محلة القران" لإلمام النووي.

 "الشاطبية" للشاطيب.

 اجلزري."الدقائق احملكمة شرح املقدمة" البن  

 .(20)"تفسري اجلاللني" جلالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي مع قراءة حواشي اجلمل والصاوي

 الفقه وأصوله  اثنيا:

هـ، وكان قبل أن يظهر منت السفينة يقرأ منت "فتح الرمحن" البن زيد 1271"سفينة النجا" البن مسري احلضرمي تـ

 هـ وهو خمتصر يف الفقه الشافعي.1197الوضاحي تـ
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"منت أيب شجاع" وشرحه "فتح القريب اجمليب شرح غاية التقريب" حملمد بن القاسم الغزي العبادي املعروف ابلقامسي, 

ع مراجعة حاشية البيجوري، والبعض يقرأ كتاب اإلقناع يف حل ألفاظ أىب شجاع لشمس الدين حممد بن أمحد ،م

 .(21)الشربيىن اخلطيب وعليه حاشية البيجريمي

هـ وشرحها املسمى بـ"املنهاج القومي 903"املقدمة احلضرمية املسمى مسائل التعليم" ملؤلفها حممد بن أمحد ابفضل تـ

هـ( ومطالعة 974التعليم املقدمة احلضرمية" ملؤلفه شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )املتوىف :  بشرح مسائل  

 احلواشي مثل "املدنية" حملمد بن سليمان الكردي، وحاشية اجلرهزي وغريها حبسب اجتهاد الطالب.

ي، ومواهب الصمد وغريها، وبعضهم يقرأ "منت الزبد" البن رسالن ومطالعة شروحها كغاية البيان حملمد بن أمحد الرمل

 هـ.769العمدة وهي "عمدة السالك وعدة الناسك" لشهاب الدين أمحد بن النقيب تـ

 "منت الورقات" يف أصول الفقه للجويين وشرحها للمحلي.

 .(22)"الرحبية" وشروح الرحبية يف الفرائض كشرح السبيت وسبط املارديين

 اللغة العربية  اثلثا:

 جرومية" للشيخ خالد األزهري."شرح األ

 "حتفة األحباب على ملحة اإلعراب" لعمر حبرق.

 "املتممة على األجرومية" وشرحها املسمى بـ)الكواكب الدرية( حملمد بن أمحد األهدل.

 "القطر وشرح الشذور البن هشام وشرح ابن عقيل" على ألفية ابن مالك.
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 "منت البناء يف الصرف".

 .(23)فة الصرف""عنوان الظرف يف معر 

 احلديث ومصطلحه  رابعا:

 "شرح األربعني النووية" وشروحه كشرح ابن دقيق العيد وابن رجب احلنبلي وابن حجر اهليثمي.

 "شرح البيقونية" يف مصطلح احلديث.

 "عدة احلصن احلصني" البن اجلزري مع شرح الشوكاين.

 الين."بلوغ املرام شرح أحاديث األحكام" للحافظ ابن حجر العسق

 "ريض الصاحلني" للنووي.

 "عمدة األحكام" للمقدسي.

 احلساب  خامسا:

"مفيد احلاسب" إلبراهيم بن عمر البجلي من أهل القرن العاشر اهلجري، مع التنبيه أن علم الفرائض خيتص بتقسيم 

 التكات على الورثة فهو يدخل ضمن علم الفرائض.

وبعد أن مت معرفة املقررات الدراسية يف املرحلتني األوىل واملتوسطة وما حتويه هذه املقررات من مواد خمتلفة غنية مبادهتا 

العلمية، فهي تشكل يف جمموعها قاعدة أساسية لبناء الشخصية اإلسالمية احلرة، وزراعة الثقة ابلنفس، واحلفاظ على 
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دة، وهي جديرة ابالهتمام من قبل املختصني والقائمني ابملناهج الدراسية يف البالد، اهلوية اإلسالمية من أي أفكار مستور 

وجدير ابلباحث أن يذكر مناذج هلاتني املرحلتني، أتييدا للفرز الذي سبق بيانه، وخري من ميثلهما العالمة الشيخ عبد هللا 

لمية فنهل منها املعارف والفنون، حىت غدا يف بن سعيد اللحجي، والذي هاجر صغريا من بلده إىل مدينة املراوعة الع

 وقت مبكر من كبار علمائها وفقهائها يف ذلك الوقت، وكان ذلك يف بداية العقد الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري.

يقول أحد تالميذه وهو الشيخ أمحد عبد العزيز احلداد يف ترمجته له: أن شيخنا هو أحد املهاجرين لطلب العلم إىل 

دينيت املراوعة وزبيد، وقد حدثنا عن نفسه أنه قبل أن يبلغ سن التمييز أشغله والده بتعلم القران الكرمي ومبادئ العلوم، م

فقرأ عليه نظرا يف املصحف، مث ذكر أنه شرع بعد تالوة القران الكرمي يف تعلم رسوم الكتابة على والده، حىت حصلت 

ال: كنت أالزم االشتغال حبفظ الزبد وألفية ابن مالك مث أرسلين والدي عند له بعض ملكة الكتابة، ويف أثناء ذلك ق

األستاذ حسن عبد هللا إبراهيم أتعلم عنده احلساب وحتسني رسوم الكتابة، وتعلمت على يديه احلساب ابلرقوم اهلندية 

ية األلباب يف جواهر آنذاك، وحسنت الكتابة لدي ويف أثناء ذلك كنت مشتغال عنده ابحلفظ غيبا يف كتاب )هدا

اآلداب( للشيخ حسن جسر أفندي، فحفظ عنده كثريا من املتون يف خمتلف الفنون، وكانت هذه احملفوظات قاعدة 

 .(24)عريضة لتفوقه يف العلوم بصورة سريعة وال ريب يف ذلك فقد قالوا العلماء: من حفظ املتون حاز الفنون 

فدرس عند أبيه القران الكرمي وحفظ جانبا من زبد ابن رسالن وألفية ابن فقد دأب منذ نعومة أظفاره على طلب العلم  

مالك وأخذ على أستاذه حسن إبراهيم حفظ املتون مثل هداية األلباب يف جواهر اآلداب، وحفظ يف املراوعة منت 

 .(25)احلديث  السفينة يف الفقه والرحبية والشيبانية وحتفة األطفال وجوهرة التوحيد والبيقونية يف علم مصطلح
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وقرأ عليه منت أيب شجاع والسفينة واملتتمة على األجرومية وشرح دحالن على األجرومية ومنهاج الطالبني، حىت غدا 

 أحد وأبرز علمائها، وقام ابلتدريس حبضرة شيخه ومعلمه يف مدينة املراوعة العلمية.

هـ صاحب النفس اليماين حيث يذكر أسانيده ومشاخيه يف بداية تلقيه 1250والعالمة عبد الرمحن بن سليمان األهدل تـ

العلم أنه قرأ القران العظيم بقراءة قالون مث بقراءة ورش مث بقراءة ابن كثري، ويف الفقه بعد أن حفظ مجلة من املتون أنه قرأ 

واملقدمة احلضرمية والقامسي، والرحبية ومجيع شروحها واملزحيفية ألمحد بن محر خمتصر أيب شجاع وهو غاية التقريب 

هـ ومفيد احلاسب للبجلي، والتبيان يف آداب محلة القران للنووي واألربعني النووية وعدة احلصن احلصني 680املزحيفي تـ

 .(26)لة الثالثةوريض الصاحلني واألذكار مث يسرد الكتب الكبار واليت سيأيت بياهنا يف املرح

هـ نشأ يف حجر أبيه مث قرأ القران على يد السيد أمحد عمر 1277وكذلك العالمة حممد بن حسني الزواك املولود سنة

والفقيه مأخوذه والفقيه إبراهيم سعدان مث قرأ على العالمة عمه إمساعيل عبد هللا الزواك بعض املختصرات كفتح الرمحن 

الزبد وعلى عمه وعلى خاله العالمة عبد الرمحن القدميي كتب القامسي واألزهري وغريها واألجرومية ومنت أيب شجاع و 

 .(27)من شروح املتون

وقبل أن نبدأ يف املرحلة الثالثة واألخرية، فإن هناك مالحظة دقيقة، يود الباحث اإلشارة إليها وهي تعليم الطفل منذ 

مع معلميه ومشاخيه، فكما هو مالحظ من حفظ كتاب هداية  البداية على قمة اآلداب واألخالق وكيفية التعامل

األلباب يف جواهر اآلداب و كتاب أخر هو التبيان يف آداب محلة القران للنووي، فالطفل منذ بدايته إذا غرست فيه 

دف التبية هو مثل هذه املفاهيم والقيم السامية والرفيعة انل نصيبا عاليا وحاز حظا وافيا من العلوم واملعارف، أوليس ه

 تعديل سلوك الفرد حىت يغدو مواطنا صاحلا يف جمتمعه وبيئته ، وكما يقول الشاعر:
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 َعلِّمهوا النشء ِعْلًما َتْسَتِبنْيه بِِه       سهبهَل احلََياِة َوقـَْبَل اْلِعْلِم َأْخاَلقَا                        

يوم هو سوء معاملة الطالب ملعلمه، والشكاوى يف ذلك كثرية، حىت إن ما ينقص التبية احلديثة وما يعانيه املعلمون ال

وإن كانت من سوء معاملة املعلم للطالب، فهذا يتوقف على تربيته منذ نشأته األوىل اليت تلقاها، إن القضية تكمن يف 

اصة وغريها إال من األخالق ومشكلتنا هي األخالق، فسوء األخالق تدها اليوم يف املكاتب والوزارات والقطاعات اخل

 رحم هللا، نسأل هللا السالمة وخلق حسن.

 ويرى الباحث أن ننتقل إىل واحة أخرى من ميادين املعرفة، قد طابت مثارها وعذب معينها وتفيَّأت ظالهلا آال وهي:

 اثلثا: املرحلة الثالثة )مرحلة التعليم العايل(:

لتوسع يف الشروح واالستعداد مبطالعة كتب املطوالت واحلواشي وهي مرحلة النضج العلمي والفكري ، وذلك من خالل ا

، والدخول يف فنون العلوم املختلفة كالتفسري واألصول واللغة والقراءات والتبحر يف املذاهب املختلفة ويف شىت العلوم ، 

بن مالك، وشروحها حيث يدرس الطالب فيها اهلدهدي يف التوحيد، وتفسري اجلاللني وسبل السالم ، والقطر وألفية ا

والسعدي يف الصرف، وغريها مما سيأيت بيانه، وبعد إهناء هذه املرحلة يكون الطالب قد بلغ درجة العلماء املتقنني 

 .(28)وحيصل على اإلجازة يف مجيع ما قرأه على مشاخيه وعلمائه يف مجيع ما تصح روايته ودرايته

 ها املقررات الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة وهي كاآليت:وقد أورد الباحث عرضا ملختلف العلوم اليت تضمنت

 القرآن الكرمي وعلومه:  أوال:
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إضافة إىل ما سبق من أمهية تعليم القران الكرمي للصغار والكبار، ألنه كتاب هداية وإعجاز وحضارة، فهو مل يكن كتاب 

دين وعبادة إال من حيث كونه حيمل الناس مجيعا مسؤولية بناء احلضارة، ألن الوظيفة اليت حيملها القران لإلنسان يف 

شامل وهي تشمل فيما تشمل إقامة جمتمع إنساين سليم وإشادة حضارة إنسانية احلقيقة، إمنا هي عمارة األرض مبعناها ال

 .(29)شاملة، ليكون اإلنسان مظهرا لعدالة هللا تعاىل وحكمه يف األرض

ولقد كان واضحا وبشكل أساسي اهتمام أهل اليمن قدميا وحديثا بتعليم تالوة القران الكرمي وحفظه، بدأ من الطفولة 

حل الدراسية، وبلغ من اهتمامهم أهنم كانوا يلقنون املتعلمني القراءات منذ وقت مبكر، ومن أشهر القراء وحىت هناية املرا

هـ والذي أخذ عن شيخه 1250يف تلك الفتة العالمة عبد الرمحن بن سليمان األهدل مفيت زبيد وقاضيها املتويف سنة  

ء املعدودين يف ذلك العهد فقد ذكر قصة عن شيخه يف العالمة أبو بكر بن حيىي عمر األهدل وكان شيخه أحد القرا

كتابه املسمى "النفس اليماين" وقبل أن نقتطف من مثار هذه الرواية يود الباحث أن يلفت يف هذا املوضع إىل ظاهرة 

كرمي أصبح خطرية سيكون هلا مردود سيئ يف األجيال القادمة إذا مل تتدارك من قبل أفراد اجملتمع كافة، وهي أن القرآن ال

يف هذا الزمن االهتمام به ضئيال، وأصبح لدى اإلعالم يعرب عن احلزن ويذكر ابملوت، فيتولد لدى األجيال أنه اهتم 

ابحلياة األخروية، وهذا ما يعتقده رشيد رضا وإليك ما قاله يف تفسريه: )نعتقد أن املسلمني ما ضعفوا وزال ما كان هلم 

م عن هداية القرآن، وأنه ال يعود إِليهم بشيء مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة ِإال من امللك الواسع، إال إِبعراضه

ابلرجوع ِإىل هدايته، واالعتصام حببله كما يرون ذلك مبّينا يف تفسري اآليت الكرمية الدالة عليه يقول احلق جلَّ 

ِل ِإَذا َدَعاكهْم ِلَما حيهِْييكهْم َواْعَلمهوا َأنَّ هللَا حَيهوله َبنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَّهه إِلَْيِه جالله:+أييها الَِّذيَن آَمنهوا اْسَتِجيبهوا ّلِلَِِّ َولِلرَّسهو 

، وميكن أن يتدارك مثل هذا األمر أن يرتبط القران كليا حبياهتم يف مناسباهتم ويف أفراحهم وأحزاهنم، وذلك (18)حتهَْشرهوَن"
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لكل مناسبة، بقراءات متعددة ، يظهر فيها املقرئ روعة القران وجاللته وهيبته، ويغرس يف نفوس   بقراءة املقاطع املناسبة

 مستمعيه اخلشية واهليبة والتعظيم له، ففي الرواية اليت سيذكرها الباحث دليل على ذلك فقد قال فيها:

د املوقري والقاضي إمساعيل الربعي ذات مرة وقع حفل عظيم حضر فيه من األعيان واملشايخ الكثري منهم العالمة أمح

وغريهم واجمللس غاص أبهله كأمنا على رؤوسهم الطري مما فيه من املهابة والوقار، فقال الشيخ أمحد املوقري: أريد من 

يسقينا؟ فجاءوا له بشربة ماء، فقال: ليس هذا أريد، ففهم الشيخ أبو بكر مراده، وكان ذا صوت حسن يهيج القلوب 

س فقرأ حينئذ سورة النبأ +َعمَّ يـََتَساَءلهون" إىل أخرها قال: فال أستطيع أن أصف ما حصل يف ذلك الوقت وأيسر النفو 

من خشية حصلت، وسكينة عمت، ورمحة نزلت، وذرف للدموع، وابتهاج للنفوس، وال غرو يف حصول مثل ذلك، 

 القلوب الصافية، كيف والنيب× يقول: }ما السيما إذا اقتن ذلك ابلصوت احلسن، فإن لذلك أتثريا عظيما السيما يف

أذن أي استمع وعند أمحد وغريه: }هلل أشد أذان إىل الرجل احلسن  (30)أذن هللا لشيء ما أذن لنيب أن يتغىن ابلقران{

 .(31)الصوت من صاحب القينة إىل قينته{

بلغت القاصي والداين، وقصده الطالب هـ الذي طبقت فتاويه اآلفاق و 1306والعالمة املقرئ الفقيه حممد حسن فرج تـ  

والعلماء من كل فج وصوب، وله مصنف يف أمساء القراء ورواهتم كما سيأيت ذلك يف األحباث اليت كتبت يف هذا الفن 

 ويف كل فن كذلك.

ع ورغم شهرة أهل اليمن يف علم القراءات يف هذا العصر، إال أنه ال يوجد هلم مؤلفات يف هذا الفن وهذا حبسب اطال

الباحث ابستثناء قليل من التفاسري لبعض آيت قرآنية ويرجع ذلك إىل أن العلماء كانوا مستكفني مبا كتبه أهل اإلسالم 

يف هذا العلم، هلذا فإن الباحث مل يعثر أثناء اطالعه على تراجم علماء تلك الفتة على مؤلفات يف علم التفسري أو 
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المة حممد عبد هللا الزواك على اجلاللني، كما وجد شيئا يسريا ممن كتب يف هذا القراءات، غري احلاشية اليت كتبها الع

اجملال، وهي عبارة عن نقوالت عمن سبقهم، أو خمتصرات، أو شرحا وتوضيحا، أو تبيينا ملبهم أو جممل، أو ذكر فوائد 

ية أو اجملتمعية، وسيأيت ذكر ذلك يف بعض من السور أو بعض من اآليت القرآنية، واليت تعاجل بعضا من القضاي العقد 

 بعد التعرف على مقررات التعليم، وفيما يلي سيذكر الباحث املواد اليت كانت مقررة يف هذا العلم وهي كالتايل:

 علم القراءات والتجويد:  -أ

 ري.املقدمة اجلزرية البن حممد اجلزري وشرحها "الدقائق احملكمة شرح على املقدمة" للقاضي زكري األنصا  -

 الشاطبية يف علم القراءات لإلمام أيب إسحاق الشاطيب وشرحها.  -

 علوم القرآن الكرمي:  -ب

 اإلتقان يف علوم القران للسيوطي.  -

 أسباب النزول لإلمام علي الواحدي. -

 انسخ القران ومنسوخه لإلمام أيب عبد هللا املقدسي.  -

 علم التفسري:   -ج

 لي والسيوطي.تفسري اجلاللني جلالل الدين احمل  -

 تفسري البيضاوي.  -



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

66 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 .(32)تفسري البغوي  -

 تفسري الواحدي لإلمام أيب احلسن علي الواحدي.  -

 الكشف والبيان يف تفسري القران للثعليب.  -

 .(33)تفسري الفقيه أيب بكر بن علي احلداد احلنفي  -

 .(35()34)الكشاف للزخمشري  -

 الفتة:أشهر العلماء ومؤلفاهتم يف هذه  

 ومن أشهر العلماء الذين برعوا وكتبوا يف هذا العلم من علماء هتامة هم:

 هـ:1255ما كتبه العالمة حمسن بن حسني الطويل تـ  

 بلوغ األماين يف مستودعات السبع املثاين تفسري سورة الفاحتة.

 العالمة الفريوز آابدي

 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز

 اخلشاف شرح خطبة الكشافنغبة  

 كورة اخلالص يف تفسري سورة اإلخالص

 تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس
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 هـ:1298والعالمة حممد بن أمحد األهدل تـ

 "فتح الفتاح العليم بشرح بسم هللا الرمحن الرحيم".

 »ارشاد من آمن ابهلل ومل جيحد اال ماشتملت عليه ﴿قل هو هللا أحد﴾

 هـ: 1306حسن فرج تـ  والعالمة حممد بن

 "رسالة املفيد يف علم التجويد".

 "وشرح أبيات يف أسامي القراء السبعة ورواهتم".

 هـ:1311والعالمة حممد بن عبد هللا الزواك تـ

 .(36)"حاشية على تفسري اجلاللني"

 انه.هؤالء بعض ممن كتبوا عن التفسري وسيأيت مبشيئة هللا تعاىل يف الباب الثالث توضيح ذلك وبي

ويتضح مما سبق أن العلوم الدينية القت اهتماما كبريا من علماء تلك الفتة، فالعلوم اليت كان يتلقاها الطالب كانت 

كفيلة يف تشكيل الشخصية اإلسالمية، أببعادها املختلفة، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية، غري أنَّ املرحلة األخرية من 

رس احلديثة وأنظمتها املختلفة، تقلصت العلوم الدينية شيئا فشيئا، حىت لقد فقدت هذه الفتة، خاصة بعد دخول املدا

األسر اليت كانت معروفة ابلعلم، شهرهتا العلمية، ومكانتها االجتماعية، ويف ذلك يقول أبو احلسن الندوي: ))وبعد أن 

بت احلياة رأساَ على عقب يف البالد العربية، انتشرت املدارس احلديثة ودخلت األنظمة الغربية إىل البالد اإلسالمية، انقل

من حيث ال يشعر أهلها, فتقاصرت اهلمم يف الدين، ومخدت جذوة القلوب، وانطفأت شعلة احلياة الدينية، وانصرفت 
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 الرغبات من الدين والروحانية إىل املعاش واملادة, وقلت مرغبات اجلهد يف الدين والعلم وما يتصل ابلروح والقلب, واته

الذكاء والنبوغ الذي كان متجهَا من قبل إىل صنوف الدين وأقسام العلم الديين والروحي، إىل اإلنتاج املادي واإلبداع 

 .(37)يف سبيل أنواع املعاش وأسباب الراحة يف مرافق احلياة املختلفة((

العلمية واألسر العريقة يف الدين   ويف األسر العلمية يقول : ))وقد سرى الشك وسوء الظن يف األوساط الدينية والبيواتت

والعلم، بتأثري األوضاع اجملتمعية والتعاليم الغربية , فضعفت الثقة ابهلل تعاىل, فأصبح اآلابء يضنون أبوالدهم ابلتعاليم 

الدينية، وال خياطرون أبوقاهتم يف سبيل الدين وعلومه, ودفاعَا عن اإلسالم, بل زاد خوفهم على أبنائهم من خطر 

ستقبل، وهكذا انقرض هذا اجليل، وطوي هذا البساط، ولفظ هذا العهد الروحي أنفاسه األخرية, وتاله عهد املادة امل

 .(38)وأصبحت الدنيا سوق ليس فيها إال البيع والشراء((

كاد ال غري أن مثة مالحظة هنا وهي أن االهتمام ابلتعليم كان منصبا على تعليم العلوم الشرعية، حىت أن اسم العامل ي

يطلق إال على من أتقن هذه العلوم أبصوهلا وفروعها ومسائلها، حىت استقر يف أذهان كثري من أفراد اجملتمع، وهذا 

حبسب مفهوم الباحث وحتليله وتفسريه من خالل تراجم العلماء وكتب التاريخ واألنساب حيث ثبت يف األذهان أن 

وهلذا انلت العلوم الشرعية واللغوية النصيب األوفر ، وكان هلذا  هذه العلوم وحدها هي سبيل الفوز وطريق النجاح،

املفهوم الضيق للعلوم، أثره السليب للمجتمع، فقد أصبح التعليم عموما يف املؤسسات واألربطة، مقتصرا على هذه العلوم، 

اليت حيتاج إليها اجملتمع   وقلل من شأن العلوم األخرى، وأمهل جانب منها، مثل علوم اهلندسة والطب وغريها من العلوم

 وهبا قوام احلياة ، واليت من شأهنا أهنا تسهم يف رقي اجملتمع وتقدمه.
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وليس الغرض هو التقليل من أمهية هذه العلوم الشرعية كما يظن البعض، بل منها ما هو ضروري وواجب معرفته على 

فة الطهارة، والصالة، والصوم، والزكاة، واملعامالت كل فرد يف اجملتمع، كمعرفة العقيدة اليت يتحصن هبا املؤمن، ومعر 

وغريها من األمور املرتبطة حبياة املسلم ودينه، وذلك لصحة العبادات واملعامالت، حىت يكون من دينه ودنياه على 

بصرية، ولكن القصد هو أالَّ يكون شدة االهتمام هبا على حساب العلوم األخرى، حىت يكون توازن بني العلوم 

 حتياجات اجملتمعية يف خمتلف اجملاالت احلياتية.واال

وال ننسى أن أنخذ يف عني االعتبار أن هذه الفتة تعترب عصر النهضة والثورة الصناعية يف أورواب، يف حني أصيب العامل 

وضى اإلسالمي ابنتكاسة يف مجيع مرافق احلياة، وهلذا طمع أعداء اإلسالم يف تقسيمه واستعماره، وهذا بسبب الف

والضعف اليت أصيبت هبا اخلالفة العثمانية، واألاننية من بعض القادة والتخاذل وسوء الفهم واالنقسامات اليت أصيبت 

هبا األمة اإلسالمية يف مجيع مرافق احلياة، حىت غدا املسلم فاقد هويته عدمي الثقة بدينه ضعيف اإلميان، منخلًعا عن 

 كثري من أبناء الوطن معتقد سيئ، وهو ما ذكره الواسعي بقوله: )إن كثريا من قيمه ومبادئه،  وقد ترسخ بسبب ذلك يف

أبناء الوطن أصبح يعتقد أنه ال صالح لبالدان بتمهيد طرقه، واستخراج معادنه ومثراته، وصناعته، وتارته، إال ابألجانب، 

وابلتعلم وبعد التعلم يوجد فينا املختع،  ونكون عياال عليهم، فمالنا ال نتعلم العلوم العصرية والصناعية والزراعية،

واملهندس، ويظهر املكتشف وينبع منا الصانع، ونستطيع بعدها أن نصنع األسلحة العصرية، والذخائر والبوارج احلربية 

 .(39)والطيارات، وأن نربع يف مجيع الفنون، وال نكون عالة على غريان(

التعليم مل يتفاعل مع اجملتمع التفاعل املطلوب، ومل يستطع أن يليب حاجات وكان هلذا املفهوم أاثره السلبية، حيث أن 

اجملتمع األساسية يف البناء والنهوض والتعمري، والسعي به حنو األفضل من التقدم والرقي، وهو هبذا املفهوم مل يواكب 
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هـ كان يوجد طبيب فرنسي يف 1251التطورات اجلارية واملستجدة يف العامل اإلسالمي، وخري مثال لذلك أنه يف عام 

احلديدة يعاجل املرضى، وأن الدواء مل يكن موجودا، فحاجة اجملتمع إىل الطبيب املسلم واملهندس املسلم والصيدالين املسلم 

ضرورة دينية وحاجة إنسانية ،يفرضها الدين، فيجب على قادة اجملتمع أن يسعوا جاهدين لتغطية حاجة اجملتمع، وإال 

ع بتكه، خاصة إذا علمنا أن هذه الفتة هي عصر النهضة األوروبية واالستعمار الغريب للدول اإلسالمية والعربية أيمث اجلمي

 بشكل خاص.

مسألة فقهية من حيث حكمها يف   ويرى الباحث أن السبب يف إمهال هذه العلوم قد ترجع يف مفهوم ذلك العصر  إىل

الشرع، حيث ينظر إليها أهنا من فروض الكفاية إذا قام هبا البعض سقط احلرج عن الباقني ، وهلذا مل تعط العناية الفائقة، 

وإن كان هناك اهتمام من بعضهم هبا إال أنه كان ضئيال بسبب األوضاع السياسية، واألطماع األجنبية اليت غزت األمة 

 ة واإلسالمية.العربي

هذا من وجهة نظر الباحث يضعها فهو حياول أن يعيش معهم حىت يستطيع أن يفسر شدت اهتمامهم ابلعلوم الشرعية، 

وال أدل على ذلك من وجود طبيب فرنسي يف مستشفى احلديدة، ومن عدم وجود العالج كما تقدم، ومن وجود طبيب 

 .(40)ها كما يف نشر الثناء احلسنأصله مغريب من تونس، يف منطقة الزيدية وضواحي

وعلى العموم فإن العامل الديين والتبية الدينية ساعدا يف عدم استعمار هتامة لفتة طويلة من بريطانيا ، كما ابءت من 

قبلها ايطاليا وفرنسا ابلفشل يف استعمار السواحل اليمنية، وذلك بسبب نشر العلوم الشرعية واحملافظة على الدين 

ام به وغرسه يف أفراد اجملتمع، ومما يؤيد ذلك هو رفض القبائل التهامية التعاون مع دول االستعمار، رغم واالهتم

اإلغراءات واالمتيازات اليت أتيحت هلم، وقد مت اعتقال الوفد الربيطاين جملرد أهنم انكليز الذي كان قاصدا صنعاء ملقابلة 
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ا كان اإلمام حيىي محيد الدين حريصا على ختليص األراضي اليمنية اإلمام، من شيخ القحرى يف ابجل علي محيدة، كم

من أيدي االنكليز، فقد أرسل إليه اإلنكليز أبن خيلي األماكن اليت جبهة الضالع ليستولوا عليها، فرفض وأرسل إىل ابنه  

ن بلد اإلسالم(( رغم حممد وهو عامل على احلديدة أبن يتجهز هلم، وقال له يف رسالته: ))ال نرضى هلم وال بشرب م

هـ، ومجع حممد بن اإلمام حيىي العلماء والسادات واملناصب 1346هتديد اإلنكليز بضربه برا وحبرا وجوا وذلك يف عام 

 .(41)ملعاونته ومناصحته، ملناصحة القبائل أبن تكون كلمة اإلسالم واحدة فأجابوه لذلك

ثورة دون وقوعه حتت حكم أجنيب ، وهذا مما شجع على وقد ساعدت الظروف السياسية اليت حكمت اليمن قبل ال

بقاء التعليم اإلسالمي مستمرا يف هذا اجلزء من اليمن، معتمدا على مدارس حتفيظ القران الكرمي يف تقدمي تعليم أساسي 

 .(42)يتطور من خالل ما تقدمه حلقات الدروس اليت كانت تقام يف املساجد واملعاهد العلمية

 النتائج

ه الرحلة املثرية لالهتمام، فقد آن لنا أن نتوقف يف حمطتنا األخرية لكي نقتطف من أزهار هذه الرحلة، ونتفيء بعد هذ

 من ظالهلا الوفرية ونقتطف من مثارها اليانعة، فمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث نسوقها كالتايل:

 م.العناية حبفظ القرآن الكرمي يف املرحلة األوىل من التعلي .1

 االهتمام ابلعلوم الشرعية واللغة العربية يف مراحل التعلم التعليم املختلفة. .2

ضخامة وقوة املناهج اليت يتلقاها الطالب يف مراحله تعليمه املختلفة وأن هذه املواد حتمي الفرد وتعطيه حصانة  .3

 فكرية من األفكار اهلدامة املستورة.

 قلة االهتمام ابملواد العلمية. .4
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 التعليم حيث يبدأ الطالب يف مراحله األوىل حبفظ املتون مث شرحها، وكما قيل صغار العلم قبل كباره.التدرج يف   .5

 التوصيات

يوصي الباحث إبعادة هيكلة مناهج التعليم فيما خيص العلوم الشرعية ومنها التفسري، وتقسيمها على مراحل التعليم 

 املختلفة.
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ABSTRACT 

Attention to what the Muslim scholars have unanimously studied and applied it increases the 

reunification of the Muslim’s. There is no doubt that a Muslim who adheres to his religion on the 

approach of the nation’s ancestor clings to what the Muslim scholars agreed on, without narration 

and hesitation, except that the nature of the consensus - in the non-prolonged books composed for 

that often - requires a summary with which it is not possible to focus on the point of agreement of 

some writers sometimes, so some readers think that some consensus are merely claims, supported 

by finding a few consensus in their books that have not been proven before the scientific 

investigation; For this reason, the two researchers are trying to present a study of some of the issues 

mentioned in the book "The Basis in Interpretation", which was judged by the author - Sheikh 

Saeed Hauwa - that it was among what scholars agreed upon, and the researchers limited 

themselves to studying what was stated in the interpretation in only one formula, which is his 

saying. There is a consensus on it. "The researchers found this in only five issues, and this is to 

prove the sheikh's scruple and his retention. The paper holds eleven points of discussion, after the 

introduction, and then followed conclusion with the findings. 

 

 ملخص البحث

مشل األمة احملمدية وال شك أن املسلم املتمسك بدينه   يزيد يف لم   ؛دراسة وتطبيقا  ء املسلمنياالهتمام مبا أمجع عليه علما
على منهج سلف األمة يتشبث مبا اتفق عليه علماء املسلمني من املسائل دون روية وتردد إال أن طبيعة إيراد اإلمجاعات 

فاق عند بعض الرتكيز على نقطة االت  ال ميكن معهتقتضي إجيازا    –املؤلفة من أجل ذلك غالبا  املطولة  يف الكتب غري    -
يساندهم على ذلك العثور على ثلة من  ،الكتاب أحياان فيظن لذلك بعض القراء أن بعض اإلمجاعات دعاوى

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/11/2019 

Received in revised form  1 \12/2019 

Accepted 30/2/2020 
Available online 15/4/2020 

Keywords:  investigation, 

consensus, scholars, issues, 

interpretation . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

79 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

لبعض املسائل  ا دراسةأن يقدم ان ل تثبت أمام التحقيق العلمي؛ من أجل ذلك حياول الباحث هااالجتماعات يف كتب
 اتفقأهنا من قبل ما  -الشيخ سعيد حوى  -ها من قبل املؤلف الواردة يف كتاب " األساس يف التفسري " احملكم علي

على دراسة ما ورد يف التفسري بصيغة واحدة فقط وهي قوله " جممع عليه " ووجد  ان العلماء عليه، واقتصر الباحث
ة. التفسري وهذا ليثبت تورع الشيخ واحتفاظه من إطالق اللفظة دون روي يف كلفقط  ائلمس مخسذلك يف  انالباحث

 .مث اخلامتة مع النتائج الورقة حتمل بني دفتيها إحدى عشرة نقطة تعداد اجملمعات عليها بعد املدخل  فا

 .، التفسرياإلمجاع، العلماء، املسائلالتحقيق،    فتاحية:الكلمات امل

 مقدمة:

حنمد هللا تعاىل الذي جعلنا خري أمة؛ أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، املأمورة ابالعتصام حببل هللا، ونصلي ونسلم على 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم اهلادي إىل خري ملة؛ أوصاان وأرشدان إىل كل ما حيقق كوننا مع اجلماعة ، وحذران عن 

 عد:ارتكاب ما خيل بوحدة األمة اإلسالمية. وب

تظل األحكام املتفق عليها لدى العلماء أوىل ابالهتمام دراسة واتباعا، وحلسن حظنا املوافق ليسر شريعتنا كان ما أمجع 
 ال    ِإنمك    عليه علماء األمة قليل جدا حبيث أنه قد ال يساوي عشر ما اختلفوا فيه؛ ويف هذا يقول اإلمام الشاطيب : " مُثم 

د   لذا يسهل مجع اجملتمع عليه واستخراجه   (1)اْلق ِليل  "    ِإالم   ِفيهِ   اْختُِلف    م ا  ِإىل    اِبلنِمْسب ةِ   الشمرِيع ةِ   ِمن    ع ل يـْه ا  تـمف ق  اْلمُ   اْلم س اِئل    َتِ 
من أي كتاب ولوا أُلمف يف عشرات اجمللدات. إال أن طبيعة هذه الورقة تفرض على الباحثني اختاذ منط يساعدهم يف 

األقصى لعدد صفحات أوراق املؤمتر فاكتفوا بتحقيق ما أطلق عليه الشيخ سعيد حوى " جممع عليه "  اإللتزام ابحلد
 دون غريه.

كانت هذه املتفقات عليها هبذا النمط املذكور يف كتاب األساس يف التفسري مخسة فقط  بتوفيق هللا تعاىل فاختار 
املؤلف وأخرى عن كتابه األساس. سائلني هللا تعاىل الباحثان إجراء البحث على مخسة مطالب بعد ذكر نبذة عن 

 التوفيق والسداد.

 املطلب األول: وجوب نصف ما مسي من الصداق للمطلقة غري املدخول هبا

 املطلب الثاين: حترمي الزواج أبكثر من أربع نسوة يف حق غري النيب صلى هللا عليه وسلم
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 قبل توريث تركة امليتاملطلب الثالث: تقدمي الدمين على الوصية  

 املطلب الرابع: حترمي زوجات اآلابء غري املدخول هبا 

 عليها إال املتوىف عنها زوجها  عدمة  ال  هبا  الدخول  قبل  طلقت إذا  املطلب اخلامس: املرأة

 الشيخ سعيد حوى رمحه هللاعن  نبذة 

توفيت والدته وعمره سنتان فرتىب يف م،  1935ى، ولد يف مدينة محاة بسورية سنة  هو الشيخ سعيد بن حممد ديب حوم 
كنف جدته، برعاية والده الذي كان من اجملاهدين الشجعان ضد الفرنسيني، عاصر يف شبابه أفكار االشرتاكيني 

م، وهو يف الصف 1952والقوميني والبعثيني واإلخوان املسلمني واختار هللا له االنضمام إىل اإلخوان املسلمني سنة 
د درس على يد عدد من املشايخ يف سورية يف مقدمتهم: شيخ محاة وعاملها الشيخ حممد احلامد، األول الثانوي. وق

والشيخ حممد اهلامشي، والشيخ عبدالوهاب دبس وزيت، والشيخ عبدالكرمي الرفاعي، والشيخ أمحد املراد، والشيخ حممد 
فوزي فيض هللا وغريهم، وقد خترمج يف درس على يد األساتذة: مصطفى السباعي، ومصطفى الزرقا، و و علي املراد، 

حيث رزقه هللا   (2)،  م1964م ضابطاً يف االحتياط وتزوج سنة  1963العسكرية سنة    م ودخل اخلدمة1961اجلامعة  
 أبربعة أوالد.

حاضر وخطب ودرمس يف سورية والسعودية والكويت واإلمارات والعراق واألردن ومصر وقطر والباكستان وأمريكا وأملانيا، 
-3-5م مشاركة رئيسية، حيث سجن ملدة مخس سنوات من )1973كما شارك يف أحداث الدستور يف سورية سنة  

جملداً( وعدداً آخر من الكتب  11لتفسري )م(، وقد ألمف يف السجن كتاب األساس يف ا1978-1-29م ـ 1973
الدعوية. توىل مناصب قيادية يف تنظيم اإلخوان املسلمني على املستوى القطري والعاملي وشارك يف عدة أعمال دعوية 

م أصيب بشلل جزئي إضافة ألمراضه األخرى الكثرية، السكري... الضغط... 1987وسياسية وجهادية، ويف سنة 
م دخل يف غيبوبة 1988-12-14الكلى... مرض العيون... فلجأ للعزلة االضطرارية، ويف يوم  تصلب الشرايني...

   (3)م يف املستشفى اإلسالمي بعمان. 1989-3-9ل يصح منها، حيث توفاه هللا ظهر اخلميس 

رة من قبل ل يقف الباحثان على ما يذكر من املآخذ على الشيخ يف هذه العجالة حيث أن جل املآخذ صاداملآخذ: 
املنتقدين جلماعة اإلخوان املسلمني اليوم، وحقيق أن اتريخ اجلماعة ال يتم بدون ذكر الشيخ سعيد حوى إال أن اإلخوان 
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اليوم خيتلفون عن اإلخوان يف زمن الشيخ من انحية؛ مث من انحية أخرى يبدوا الشيخ سعيد حوى جمتهد مستقل وداعية 
 مصلح داخل اجلماعة وخارجها.

 عن كتاب"األساس يف التفسري" نبذة

يف رقم متسلسل واحد.  11هـ وعدد جملداته : 1398األساس يف التفسري للشيخ سعيد حوى مت أتليفه يف سنة: 
م ، القاهرة ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع . والطبعة الثانية : سنة 1985  -هـ  1405وطبعته األوىل كانت سنة  

هذا املصنف التفسريي فيه اجلديد الكثري، تفرد أبشياء ل يسبق إليها،  هـ.1312لثة : سنة هـ . مث الطبعة الثا1409
وميزته الرئيسة تقدمي نظرية جديدة يف موضوع الوحدة القرآنية،  وهو موضوع حاوله كثريون ، وألفوا فيه الكتب ووصلوا 

ة يف السورة الواحدة، أو مناسبة أخرى يف السورة إىل أشياء كثرية ، ولكن أكثر ما اشتغلوا فيه يدور حول مناسبة اآلي
السابقة، لبداية السورة الالحقة، واملوضوع األول اندرًا من استوعبه والتزم به يف تفسري كامل للقرآن. وكتب رسالة يف 

 إبراز هذه امليزة هلذا التفسري.

بعد هذه النقطة  للقرآن، مع مالحظة ما حيتاج اليه العصر بعبارات سهلة. إنه تفسري أكد فيه اجلهة الرتبوية واهلدائية  
 (4)اليت هي يف بعض جوانبها متيز هذا التفسري عن غريه اهتم املؤلف يف مقدمة الكتاب ببيان مميزات أخرى لتفسريه 

بعبارات املفسرين ودقة طرائقهم   فرأيت تلخيصها لتعرفنا ابلتفسري: ومن مميزاته أنه حاول التبسيط والتقريب مع االحتفاظ
يف األداء، وال يدرك صعوبته إال من عاانه، فكثري من العبارات ل تستقر على ما هي عليه إال بعد عمليات تنقيح أجريت 
عليها خالل العصور، وكل من حاول االنطالق يف التعبري وقع يف حماذير ينتقده عليها العلماء، ويف احلاالت اليت وجدت 

بد من التبسيط والتقريب فيها حاولت ما استطعت أن أبسط مع االحتفاظ مبقاصد العلماء نفسها ومالحظة  أنه ال
 احرتازاهتم يف ختري اللفظ املناسب واملعىن املناسب.

االستفادة كذلك و  ومن مميزاته أنه ليس فيه حشو إال ما له عالقة بصلب التفسري استبعد منه كل قضية ل تعترب علمية،
زية العصر الكربى: من علوم ودقائق وحقائق يف كل جانب من جوانب احلياة والكون واإلنسان.فإنه تيسرت لنا من م

علوم إبمكاننا من خالهلا أن نلحظ كثريا من املعجزات القرآنية وأسراره وكأثر من آاثر هذه املزية واليت قبلها فقد حرر 
هم القرآن، مما جنده عند كثري من املفسرين وحاول أال يقع يف مثل املؤلف هذا التفسري من أتثري ثقافات خاطئة على ف

حاول أن يبني كيف أن القرآن أعطى اجلواب و  أخطائهم، حبمل النصوص القرآنية على فرضيات أو نظرايت ل تثبت.
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رف هبا على كل شئ إما بشكل مباشر أو مبا أحال عليه من سنة أو مبا أحال القرآن والسنة على طرائق ووسائل يع
 حكم هللا.

املكتبة  ىلإكتابه حول احتياجات عصران ابلنسبة للقرآن الكرمي من جهة ما ينبغي أن يضاف مقدمة  املؤلف يف  تكلم
وكانت طريقته يف التفسري ،  القرآنية مستفادًا مما قدممه املؤلفون يف عصور سابقة ، مع مالحظة ما حيتاج اليه العصر.

 قسم املفصل.مث قسم الطوال املئني املثاين   سام :تقسيم القرآن على أربعة أق

لقرآن بناءا  على هذا التقسيم: ذكر بيان فقرات السورة، مث بيان أتليف سورة من الفقرات، مث ذكر هذه ل هتفسري كان و 
مث الورود يف  الفقرات، مث يدخل يف بيان ما ورد يف الفقرة والسورة، مث بيان معان العام والكلية، مث بيان املعىن احلريف،

املباحث واملوضوعات املناسبة للسورة والفقرة يف ذيل فصول الكالم، ويف هناية الفقرة ذكر فوائد السورة وبيان سياق 
 .(5)الفقرة.  

 املطلب األول: وجوب نصف ما مسي من الصداق للمطلقة غري املدخول هبا

 النِمساء    ط لمْقُتمُ   ِإنْ   ع ل ْيُكمْ  ُجناح    وردت هذه املسألة يف الفائدة الثالثة من ضمن الفوائد املذكورة عقب تفسري قوله : }ال
 .(6)ف رِيض ًة .....{ إخل.    هل ُنم   تـ ْفرُِضوا  أ وْ   مت  سُّوُهنم   ل ْ  ما

 مسي ما نصف هلا جيب فإنه هبا، دخوله قبل فارقها مث صداق هلا مسي إذا املطلقة أن  قال الشيخ سعيد حوى : "رأينا
 اجلماع،  حكم  حكمها  هبا  اخللوة  أن  وأمحد  ومالك،  حنيفة،  أيب:  الثالثة  األئمة  وعند .  عليه  جممع  أمر  وهذا.  الصداق  من
 القدمي،  يف  الشافعي  مذهب  وهو.  هبا  يدخل  ل  وإن   الزوج،  هبا  خال  إذا  الصداق  مجيع  عندهم  فيجب.  مجاع  حيدث  ل  ولو
 املرأة  يتزوج  الرجل  يف:  يقول  الذي  عباس  ابن  مذهب  إىل  اجلديد  يف  ذهب  الشافعي  ولكن.  الراشدون   اخللفاء  حكم  وبه

 .(7)  .الكتاب"  ظاهر  وهو:  أقول  هبذا  الشافعي  قال.  الصداق  نصف  إال  هلا  ليس  يطلقها،  مث ميسها،  وال هبا،  فيخلو

و ِإْن ط لمْقُتُموُهنم حيتاج إىل أي نقاش؛ وذلك أنه ثبت بظاهر النص القرآين يف قوله تعاىل: }وهذا اإلمجاع مسلم به ال 
ُة النِمكاِح و  ِمْن قـ ْبِل أ ْن مت  سُّوُهنم و ق ْد فـ ر ْضُتْم هل ُنم ف رِيض ًة ف ِنْصُف ما فـ ر ْضُتْم ِإالم أ ْن يـ ْعُفون  أ ْو يـ ْعُفو   أ ْن تـ ْعُفوا  ا المِذي بِي ِدِه ُعْقد 

ن ُكْم ِإنم اَّللم  مبا تـ ْعم ُلون  ب ِصرير   .(8)  {أ قْـر ُب لِلتـمْقوى و ال تـ ْنس ُوا اْلف ْضل  بـ يـْ
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سألة ال فـ ر ْضُتْم { نص ظاهر يف امل ما ف ِنْصفُ  ف رِيض ةً  هل ُنم  فـ ر ْضُتمْ  و ق دْ  مت  سُّوُهنم  أ نْ  قـ ْبلِ  ِمنْ  فقوله تعاىل: } ط لمْقُتُموُهنم 
 حيتمل التأويل. 

 ما آخر موضع يف تعاىل ذكر وقد .معقول ظاهر ووجهه التفصيل، هذا يف ظاهرة اآلية يقول الشيخ الشنقيطي " فهذه
 ن ك ْحُتمُ   ِإذ ا  آم ُنوا  المِذين    أ يُـّه ا  اي  : }تعاىل  قوله  يف  وذلك  هلا،  مفروضا  كان   وإن   الدخول  قبل  للمطلقة  ابملتعة  األمر  على  يدل

يالً   س ر احاً   و س رمُِحوُهنم   ف م تِمُعوُهنم   تـ ْعت دُّوهن  ا  ِعدمة    ِمنْ   ع ل ْيِهنم   ل ُكمْ   ف م ا  مت  سُّوُهنم   أ نْ   قـ ْبلِ   ِمنْ   ط لمْقُتُموُهنم   مُثم   اْلُمْؤِمن اتِ   ؛(9)  {مجِ 
 العلماء ".  من  مجاعة  أخذ الثالث  اآلايت  من  واحدة  وبكل وغريها،  الصداق  هلا  املفروض  يشمل  عمومها ظاهر  ألن

 املطلب الثاين: حترمي الزواج أبكثر من أربع نسوة يف حق غري النيب صلى هللا عليه وسلم

اآلايت اخلمسة  تفسري يف كتاب األساس يف التفسري عقب املذكورة الفوائد  ضمن من اثنية كفائدة  املسألة هذه وردت
 النِمساءِ  ِمن   ل ُكمْ  طاب   ما ف اْنِكُحوا اْلي تامى يف  تـُْقِسطُوا أ الم  ِخْفُتمْ  ... و ِإنْ : }تعاىل قولهيف مطلع سورة النساء. ومنها 

ةً   تـ ْعِدُلوا  أ الم  ِخْفُتمْ   ف ِإنْ   و ُرابع    و ُثالث   م ْثىن  .(10)تـ ُعوُلوا .....{    أ الم  أ ْدىن  ذِلك    أ مْيانُُكمْ   م ل ك تْ  ما  أ وْ  ف واِحد 

 ال أنه هللا رسول عن املبينة صلى هللا عليه وسلم هللا رسول سنة دلت وقد : »الشافعي يقول الشيخ سعيد حوى: "قال
 عليه  جممع   الشافعي،  قاله  الذي  وهذا  «نسوة  أربع  من  أكثر  بني  جيمع  أن  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  غري  ألحد  جيوز
. حصر  بال:  بعضهم  وقال.  تسع   إىل  أربع،  من  أكثر  بني  اجلمع   جيوز  أنه  الشيعة،  من  طائفة  عن  حكي  ما  إال  العلماء،  بني
 هللا رسول أن  أنس، ذكره ما وأما. األمة وإمجاع السنة، وصحيح القرآن، بنص منقوض فاسد، مرذول، مذهب وهو

 عن ومات عشرة، إحدى عنده واجتمع عشرة، بثالث منهن، ودخل امرأة، عشرة خبمس تزوج صلى هللا عليه وسلم
 رواه  ما  ذلك  من أربع، على االقتصار  وجوب  يفيد  السنة  يف  ورد وما.  صلى هللا عليه وسلم  خصائصه من  فذلك.  تسع 
 صلى هللا عليه وسلم  للنيب  فذكرت.  نسوة  مثان   وعندي  أسلمت،:  قال  األسدي  عمرية  أن   حسن  إبسناد  وغريه  داود،  أبو

صلى هللا عليه   الرسول  فأمره  أربع،  من  أكثر  عنده  كان   واحد  من  ألكثر  هذا  مثل  حدث  وقد.  «أربعا  منهن  اخرت»:فقال
 على دل: »الباب هذا يف حديث من أكثر ذكر ما بعد كثري  ابن قال ذلك، على زاد ما وتطليق األربع ابختيار وسلم

 .(11)  .«واألحرى  األوىل  بطريق  االستئناف  ففي  الدوام  يف هذا كان   فإذا  .حبال أربع   من أكثر بني  اجلمع  جيوز  ال  أنه
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 اإلمجاع فإن أربع؛ من أبكثر ابلزواج وممن ذكر هذا اإلمجاع أ.د. عياض بن انمي السلمي حيث قال: "...كاخلطاب
 ميسك أن  نسوة، عشر وحتته أسلم حني غيالن أمر أنه ثبت ملا وسلم؛ عليه هللا صلى ابلرسول اختصاصه على قائم

 .(12)  .سائرهن  ويفارق أربعا  منهن

 يتعداه ال السالم عليه به خاصا ثبت ما أن يف أيضا بينهم خالف وهذا اإلمجاع ظل صامدا منذ عصر الصحابة إذ ال
 واملشاورة.  التهجد  ووجوب  هبن حالال  ودخوله  نسوة  أربع من أبكثر  كتزوجه  أمته إىل

الكثري من أعداء اإلسالم ال ميل عن احلديث يف املسألة مثريين الشكوك وسيظل هذا اإلمجاع شاخما على الرغم من أن 
على الرغم من الردود املتتالية من جانب العلماء لتفنيد شبهات حول املسألة مثبتني أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ل 

ماعية وتشريعية وسياسية قد يكن زواجه رغبة يف كثرة النساء، وإمنا يرجع زواجه صلى هللا عليه وسلم إىل أسباب اجت
 فصلت يف مظان ذلك.

 املطلب الثالث: تقدمي الدَّين على الوصية قبل توريث تركة امليت

 .العلماء" بني عليه جممع  أمر وهذا. املرياث مث وبعده الوصية، الوصية، على مقدم يقول الشيخ سعيد حوى: "والدين
(13).  

د ْين { )سورة النساء. آية:  أ وْ  هِب ا يُوِصي و ِصيمة   بـ ْعدِ  القرآين يف أربعة مواضع: }ِمنْ وهذا خالف الرتتيب الظاهر للنص 
 د ْين    أ وْ   هِب ا  يُوص ى  و ِصيمة    بـ ْعدِ   ِمنْ   ...  د ْين    أ وْ   هِب ا  تُوُصون    و ِصيمة    بـ ْعدِ   د ْين  .... ِمنْ   أ وْ   هِب ا  يُوِصني    و ِصيمة    بـ ْعدِ   (. }ِمنْ 11
 .(14)ح ِليمر{    ع ِليمر  و اَّللمُ   اَّللمِ   ِمن   و ِصيمةً  ُمض ارم   غ رْي  

 وإىل القارئ عبارات بعض املفسرين يف إثبات هذا اإلمجاع:
 .(15)،"    الوصيمة  على  مقدمم الدمْين  أنم   على  العلماءُ   "وأمجع   -1
 ونداب  هبا  اهتماما  الدين،  من  لزوما  أقل  هي  إذ  الوصية  قدم  إنه:    هذا  يف  أقول  والذي  إبمجاع،  الوصية  على  مقدم  "والدمين -2

 .(16)"  {كبرية  وال  صغرية  يغادر  ال:}تعاىل  قال  كما  إليها
 .(17)  .الكرمية"  اآلية  ف ْحو ى  من  يفهم  النظر  إمعان  عند  وذلك  الوصية،  على  مقدم  الدمْين  أن:  وخلًفا  سلًفا  العلماء  "أمجع -3
 كأنه  الشيئني ألحد هي وإمنا .الرتتيب توجب ال أو لفظه ألن  احلكم يف ال اللفظ يف الدمين على مقدم الوصية وذكر -4

 وبدأ. الدين قبل الوصية تقرؤون إنكم: رضي هللا عنه علي قال اآلخر إىل مضموانً  أو مفرداً  هذين أحد  بعد من قال
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 عنهما مؤخر واإلرث الوصية على مقدم الدين أن على إمجاع وهذا الوصية قبل ابلدين صلى هللا عليه وسلم هللا رسول
 .(18)  .الورثة  حق  على يتقدمان   ومها  له حق  والوصية  امليت  على  حق  الدين  ألن

 .الوصية قبل ابلدين قضى صلى هللا عليه وسلم النيب أن علي عن الرتمذي روى بدليل ما الوصية، على مقدم الدمين -5
 .(19)  .عليه  جممع  وهذا

 أتويل  ابب  )هذا؛ وقد كان عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه، ففي كتاب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري "  
 املقدم  هو  الدين  أن   مع   الدين  على  الذكر  يف  الوصية  بتقدمي   املراد  بيان   أي(     دين  أو  هبا  يوصى  وصية  بعد   من  تعاىل  قوله

 هذا  الوصية  قبل  ابلدين  قضى  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن   ويذكر  قوله  الرتمجة  هذه  تكرار  يف  السر  يظهر  وهبذا  األداء  يف
 حممد  قضى  قال  طالب  أيب  بن  علي  عن  األعور  وهو  احلارث  طريق  من  وغريمها  والرتمذي  أمحد  أخرجه  حديث  من  طرف
 قال لكن ضعيف إسناد وهو أمحد لفظ الدين قبل الوصية تقرؤون  وأنتم الوصية قبل الدين أن  وسلم عليه هللا صلى

 .   (20)العلم "   أهل عند   عليه العمل  أن   الرتمذي

 املطلب الرابع: حترمي زوجات اآلابء غري املدخول هبا

و ال  تـ ْنِكُحوا م ا ن ك ح  ثبت يف ظاهر اآلية القرآنية الكرمية حترمي زواج األبناء مبا نكح آابؤهم هبن؛ وهي قوله تعاىل : }
ؤُُكْم ِمن  النِمس اِء ِإالم م ا ق ْد س ل ف  ِإنمُه ك ان  ف اِحش ًة و م ْقًتا و س اء  س ِبياًل   .(21)  {آاب 

 هلم،  تكرمة  اآلابء،  زوجات نكاح  عن  وجل عزم   هللا  "هنى  ية يقول الشيخ سعيد حومى:ويف صدد الكالم عن تفسري اآل  
 وقد.  عليه  جممع   أمر  وهذا.  عليها  العقد   مبجرد  االبن  على  لتحرم  إهنا  حىت.  بعده  من  ولده  من  توطأ  أن   واحرتاما  وإعظاما

 . (22) .الناس"  من  سلكه  ملن طريقا بئس  وأنه  .عليه  ميقت  هللا  وأن   فاحشة،  أبنه  فوصفه  .التبشيع   غاية  هللا  بشعه

حُي رم تعاىل زوجات اآلابء تكرمة هلم، وهذه العبارة للشيخ سعيد حومى أسوة اببن كثري فيها؛ وإىل القارئ نص ابن كثري: "
 .(23)  ."واحرتاًما أن توطأ من بعده، حىت إهنا لتحرم على االبن مبجرد العقد عليها، وهذا أمر جممع عليه  وإعذظاًما

واألمر يف هذا اإلمجاع كما قال الشيخان اجلليالن، فإن هللا تبارك وتعاىل حيث أراد املدخول هبا بنيم ذلك صرحيا فقال:   
ئُِبُكمُ  ِت   }و ر اب  ِت   ِنس اِئُكمُ   ِمنْ  ُحُجورُِكمْ  يف  الالم ْلُتمْ   الالم ْلُتمْ   ت ُكونُوا  ل ْ   ف ِإنْ  هِبِنم   د خ   .(24)ع ل ْيُكْم{   ُجن اح   ف ال    هِبِنم   د خ 

 ابملصاهرة  احملرمات  ويبسط الفقهاء القول يف اتفاق علماء املسلمني يف ابب احملرمات ابملصاهرة، فيقول ابن رشد : " وأما
ؤُُكمْ  ن ك ح   م ا تـ ْنِكُحوا و ال: }تعاىل قوله فيه واألصل اآلابء زوجات: أربع  فإهنن  وزوجات األبناء .اآلية{ النِمس اءِ  ِمن   آاب 
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 ذلك يف واألصل أيضا النساء وأمهات{ أ ْصالِبُكمْ  ِمنْ  المِذين   أ بـْن اِئُكمُ  و ح الِئلُ :}  تعاىل قوله أيضا ذلك يف واألصل
ئُِبُكمُ :} تعاىل قوله فيه واألصل الزوجات وبنات{ ِنس اِئُكمْ  و أُممه اتُ :} تعاىل قوله ِت  و ر اب   ِنس اِئُكمُ  ِمنْ  ُحُجورُِكمْ  يف  الالم

ْلُتمْ  الالمِت   واألبناء اآلابء زوجات حترمي وهو العقد بنفس منهن اثنني حترمي على املسلمون اتفق األربع فهؤالء{ هِبِنم  د خ 
 (.25)الزوجة... "    ابنة  وهي  ابلدخول  وواحدة

وهذا اإلمجاع يتوافق مع الطبيعة البشرية السليمة اليت فطر هللا الناس عليها؛ فصاحب العقل الرشيد والقلب اللبيب حيجم 
عن أي امرأة من النساء اليت طمح فيها نفس والده انهيك أن خيطبها بله يتزوج هبا حيث ترتقي فتتحول إىل مرتبة أم 

 وجيلها بكل ما جيل به والدته اليت ولدته سعيا يف رضى والده الذي فيه رضى املوىل جل جالله.له يكرمها  

 

 عليها إال املتوىف عنها زوجها  عّدة ال  هبا  الدخول  قبل  طلقت  إذا  املطلب اخلامس: املرأة

ا{  ِعدمة    ِمنْ   ع ل ْيِهنم   ل ُكمْ   }ف ما:  وجل  عزم   يقول الشيخ سعيد حوى: "وقوله  أن:  العلماء  بني  عليه  جممع  أمر  هذا  تـ ْعت دُّوهن 
 املتوىف إال هذا من يستثىن وال شاءت، من فورها من فتتزوج فتذهب عليها، عدمة ال هبا الدخول قبل طلقت إذا املرأة
 .(26)أيضا.   ابإلمجاع  هبا  دخل يكن  ل  وإن  وعشرا،  أشهر أربعة  منه تعتد   فإهنا  زوجها،  عنها

هذه اآلية اليت استدل هبا الشيخ سعيد؛ الزوجة غري املدخول هبا، ِإْن طُلقْت، فال ِعدمة عليها؛ مستند احلكم على أن و 
 فاحلكم ظاهر يف اآلية بدون أي أتويل. 

دمة ل هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا ِإذا نكحتم املؤمنات مثم طلقتموهنم من قبل أن متسوهنم فما لكم عليهنم من عاق
  .(27)تعتدوهنا{ 

 قبل  املطلقة  املرأة    :منها  كثرية  { أحكام..  اْلُمْؤِمناِت مث طلقتموهن    ن ك ْحُتمُ   } ِإذا  آية  يقول الدكتور وهبة الزحيلي: " يف
 .(28)ذلك"    على  األمة  وإمجاع  الكتاب  بنص  عليها  عدة  ال  الدخول

 اخللوة ابملرأة مسيسا هلا للتمكن من ذلك، ويف ذلك يقول بعض علماء جند : " العدة  ومما َتدر اإلشارة إليه إعتبار
 قبل  املطلقة  أن على  أمجعوا  قد:  قولك  وأما  .لآلية ذلك  يف معارضة وال املذهب،  على  وطء،  بدون  اخللوة  مبجرد  َتب

 هكذا،  الشرح  خمتصر يف  عندكم  العبارة  هذه  أن :  اإليهام  سبب  أن  وأظن;  بصواب  ذلك فليس  عليها،  عدة ال  املسيس
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 املسيس  قبل  املطلقة  أن  على  أمجعوا:  العبارة  يف  فالصواب  اخللوة؛:  لفظ  العبارة  من  وسقط كذلك،  عندان  هي  كما
 .(29)عليها "    عدة ال  واخللوة

اإليالج دخوال ابملرأة أو غري وال خيل هذا ابإلمجاع على عدم عدة غري املدخول هبا، وإمنا االختالف يف اعتبار غري  
 دخوال هبا، ولسنا مبحل جيدر به التحليل يف املسألة.

واحلمد هلل على هذه الشريعة السمحة الغراء حتافظ على الناس حقوقهم فوق تصور املتصورين؛ فاملرأة املطلقة تنقص 
هبا من حيث أكرب منفذ إلدخال الغرية   قيمتها يف أعني الرجال فلما كانت املطلقة غري املدخول هبا ختتلف عن املدخول

يف قلوب الرجال أعطاها املوىل جل وعال حكما يظهر وبقوة سالمتها من مس بشر لتتمتع ببكارهتا كما ل تكن تزوجت 
 رجال قط.

احلمل، فإن  من املرأة رحم استرباء عدمه، أي أو احلمل وجود من التأكد  العدة من من ضمن احلكمة كانت  مث إنه إذا
  املدخول هبا مستغنية عن العدة متاما.غري

 اخلامتة:

احلمد هلل أوال وآخرا؛ فإن هبذا أتينا على هناية هذه الورقة وقد غطينا أماكن االتفاق يف مسائل األحوال الشخصية يف  
كتاب األساس يف التفسري اليت وردت بصيغة "جممع عليه" واقتصران على ذلك لتكون الورقة خمتصرة تفي ابلغرض إبذن 

 التالية:  هللا وال متل قارئها، وقد خلصت إىل النتائج
 الصداق  من  مسي  ما  نصف  اهلدااي املقدمة للمخطوبة ليست من مهر الزواج يف شيء مهما كثرت؛ فال يعترب هبا يف .1

هبا؛ وعلى هذا فما يطالب به اخلاطب من اهلدااي اليت قدمها عند فشل الزواج قبل فرض  املدخول غري للمطلقة
 الصداق ليس شرعيا.

منزلة األب حيث أن اقرتابه المرأة جيعل الشريعة اإلسالمية حتكم على أبنائه ابحرتامها لتقارهبا إىل منزلة األمومة  .2
 هبا.  املدخول  املطلقة غري  اآلابء  بزوجات  وذلك بتحرمي الزواج

ل بشيء منها املسائل اجملمع عليها لدى العلماء يف ابب األحوال الشخصية ختدم الرتابط األسري؛ فما من أحد خي .3
إال وشق صف أسرته وأحدث هبا شقاقا يظهر ذلك جليا يف مثل أانس يعرضون عن أداء دين على والدهم قبل 

 قسمة تركته مث يودي هبم التنازع يف الرتكة إىل احملكمة.
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إىل يوصي الباحثان إبجراء البحوث حول مسائل تساعد يف وقف كثري من املسلمني عند حدهم يف التنازع املؤدي و
الفشل وذلك ابالهتمام امللح ملا أمجعت عليه العلماء من املسائل، وابألخص يف مسألتني مهمتني يكثر َتاوز احلد فيها 

 ففي جمتمعنا اإلفريقي من تزوج بعشرات النساء متجاوزا  نسوة  أربع  من  أبكثر  الزواج  يف بعض اجملتمعات اإلسالمية. أوهلا:
الالمباالة ابلديون املرتاكمة على بعض األموات : يف التزوج أبربع وبشروط. واثنيها صلى هللا عليه وسلم النيب غري حق

يف قلوب  امليت؛ وذلك حىت يتغرس تركة توريث قبل الوصية على الدمين متجاهلني حكم الشريعة اإلسالمية يف تقدمي
 املسلمني النفور التام ملا ل يكن أخذه الزما من الديون.
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Abstract 
The religion in the human soul is necessary in this general sense of the word of religion, which is 

the connection that is absent between the people, and that force is absent, which is subject to human 

in all phases of it, and see higher, and the strength of human beings, and never ceased to look for 

those people The power of the absent, which is called by God, religion calls for self to attach to 

the Creator and fear in secret and public, by the same strength of the human emotion of love and 

modesty, and hope and satisfaction, and sharpen his will and strengthen his determination. The 

aim of this study is to highlight the relationship of religion to the human soul and its role in self-

improvement and the creation of stability and psychological security. The study found the most 

important results: The study showed the relationship between religion and the soul. Religion is the 

true food of the various demands of the soul and the immortal supply of its vitality. It is the system 

of the social body, not the human being, so the deeper we become in the human psyche, the more 

we need it. The study showed the devil's entrance to the human soul, and all the progress of time 

and progress of science, and made the luxury that can put in the life of man opened in the soul a 

wider entrance to the devil. The researcher follows the analytical inductive method, which is based 

on describing and analyzing the relationship between religion and the human soul, and ways to 

preserve it from an Islamic perspective. 
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 البحثملخص  

إن الدين يف الّنفس اإلنسانية فطرة الزمة هبذا املعىن العام لكلمة دين، وهو تلك الصلة الغائبة القائمة بني الناس، وبني   

تلك القوة الغيبية، اليت خيضع اإلنسان يف كل أطواره هلا، ويراها أعلى، وأجل من قوة البشر، ومل يكف اإلنسان يوما 

غيبية اليت يسميها هللا، فالدين يدعو النفس إىل التعلق خبالقها وخشيته يف السر والعلن، إذ عن التطلع إىل تلك القوة ال

، وتشحذ إرادته وتقوى عزميته. ومن ذلك تظهر أمهية ىاطفة احلب واحلياء، واألمل والرضبه تقوى نفس اإلنسان بع

أما اهلدف ، لى النفس من املكائد الشيطانيةتبني عالقة الدين ابلنفس البشرية، وتظهر وسائل احملافظة عالبحث أبهنا 

يف هتذيب النفس وخلق االستقرار واالطمئنان الدين للنفس البشرية ودوره  املرجو من كتابة هذا البحث فهو إبراز عالقة  

الغذاء ، فالدين هو أظهرت الدراسة العالقة اليت تربط بني الدين والنفس النفسي. توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:

احلقيقي ملطالب الّنفس املختلفة واملداد اخلالد حليويتها، هو نظام اهليئة االجتماعية ليس للبشر غىن عنه، فكلما تعمقنا 

وكل ما تقدم ،  ايل الّدين. أظهرت الدراسة مدخل الشيطان إىل النفس البشرية  يف نفسية اإلنسان تبينت لنا شدة حاجته

الرفاهية اليت يستطيع أن يضعها يف حياة اإلنسان انفتح يف الن ًّْفس مدخل أوسع  و تقدمت، الزمان و تقدم العلم

، عالقة الدين ابلنفس البشريةالتحليلي الذي يقوم على وصف وحتليل مدي    االستقرائيمنهج    يسلك الباحث  للشيطان.

 سالمي.إوطرق احملافظة عليها من منظور  

 ، عالقة.الوسائل  ،اإلسالم  ،النفس،  الدين  فتاحية:املكلمات  ال

 املقدمة:  

والطراز املخصوص للتفكري، والعمل يف هذه احلياة ،  يعد الّدين اإلسالمي هو املنهاج الصحيح احلقيقي للحياة البشرية  

استقرار وأمن نفسي، ولقد ظن كثري من الناس خاصة يف الدنيا، فهو فطرة الزمة يف النفس البشرية لكي تعيش يف 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

96 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

أورواب؛ يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أن الدين أصبح ال جمال له، وال مكان له يف نفوس الناس، وأن العلم قد 

مكانه، فقد هبطت أورواب نتيجة فقداهنا الدين ونتيجة ادعائها االستغناء عنه، ولكن مل يفت عقاهلا مدى حاجة  حل

وعرفوا أن العقيدة حاجة نفسية وعقلية ال بد منها، وإن الدراسات الدينية احلديثة كشفت ، الناس إىل الدين والعقيدة

ن صفة عامة جلميع البشر قدميهم وحديثهم مل يعثر على امة ال دين عن أمور كثرية جديرة إبمعان النظر، وهي أن التدي

 .سالميإ، وطرق احملافظة عليها من منظور ما عالقة الدين ابلنفس البشريةحول  فإن إشكالية البحث تتمحور هلا،  

 

 الدين والنفساملفهوم    :املبحث األول

 أوال: مفهوم الدين  

األداين اليت جاءت هبا األنبياء والرسل قبل بعثه صلى هللا عليه وسلم قد نسخت بدينه ، وأن الدين هو اإلسالمإن   

ألنه صلى هللا عليه وسلم خامت ، وخسر خسراان مبينا فمن مل يؤمن بدين اإلسالم، ومل يهتد بنوره ضل ضالاًل شديداً،

َتِغ َغرْيَ (( قال تعاىل:  1رض ومن عليها)الرسل وال نيب بعده، وال يزال نوره مشرقا يف اآلفاق؛ إىل أن يرث هللا األ َوَمن يَ ب ْ

( فاإلسالم معىن بينه القرآن فمن اتبعه كان على دين هللا 2) )اإِلْسالَِم ِديناً فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 ( .3املرضي ومن خالفه كان ابغيا لغري دين هللا)

( أي يوم اجلزاء، 4)  )َماِلِك يَ ْوِم الدِّينِ )  على عدة معان منها احلساب، واجلزاء، واملكافأة، ومنه قوله تعاىل:  الدين  يطلقو 

واملكافأة لكل نفس ما قدمت، ومنها امللك والسلطان، واحلكم، والغلبة، ومنها الطريقة واملنهج، واملعىن األخري هو املراد 

يح احلقيقي للحياة البشرية، والطراز املخصوص للتفكري، والعمل يف هذه احلياة هنا أي أن الّدين هو املنهاج الصح

 .(5الدنيا)
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 اثنيا: مفهوم النفس

النّ ْفس: الرُّوح، والن َّْفس ما يكون به التمييز، فلكل إنسان نفسان، إحدامها نفس العقل الذي يكون به التمييز، واألخرى   

س نفسا، لتولد الّنفس منها، واتصاله هبا، ولذلك يقال: خرجت نفسه وحاد نفس الروح الذي به احلياة، ومسيت الّنف

بنفسه: مات، وإذا كانت الّنفس هي الرُّوح، وذلك لتسوية بعض اللغويني، أبهنما شيء واحد، إال أن الرُّوح مذكر، و 

 .(6النفس مؤنث، واجلمع أنفس ونُ ُفوس)

حلواس، حقيقتها والشهوة يف اإلنسان، وهي جوهر غري حمسوس بشئ من ا والن َّْفس: هي املعىن اجلامع لقوة الغضب،

 .(7)ينشاط وإدراك عقل

وقد وردت يف القرآن الكرمي، مفردة يف مائة وس  ت عش  رة آية، وبعا بص  يغة نُ ُفوس مرتني، وبص  يغة أنْ ُفس مائة و ال   

 (8)ومخسني مرة

فالنفس البش    رية عامل رحب واس    ع يتس    ع ملاال يتس    ع له غريه من مكوانت املخلوق البش    ري وهلذا الس    بب؛ خّ  هللا  

اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم (قال هللا تعاىل: ( 9)الّنفس آبايت كثرية، فال تكاد ختلو آية، أو سورة من احلديث عن الّنفس،  

( فالنفوس البش      رية بيعا قد خلقت من نفس واحدة، هي اإلنس      ان األول آدم 10) )ن َّْفٍس َواِحَدةٍ الَِّذي َخَلَقُكم مِّن 

 .(11)لكنها نفوس تباينت طبائعها حلكمة أرادها هلا خالقها

 

 املبحث الثاين: عالقة الدين ابلنفس البشرية

يف الّنفس اإلنس      انية فطرة الزمة   ن الدين إذ(، 12)هو دين هللا املرض      ي، الذي ال لبس فيه وال حجاب عليه وال عوج له 

هبذا املعىن العام لكلمة دين، وهو تلك الص     لة الغائبة القائمة بني الناس، وبني تلك القوة الغيبية، اليت خيض     ع اإلنس     ان  
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من قوة البش          ر، ومل يكف اإلنس          ان يوما عن التطلع إىل تلك القوة الغيبية اليت يف كل أطواره هلا، ويراها أعلى، وأجل 

 يسميها اللهفالعامل يتقدم ويتطور يف كل يوم، فهل االستغناء عن الدِّين يدخل من ضمن التطور كما يعتقد البعض؟

أصبح ال جمال له، وال مكان  لقد ظن كثري من الناس خاصة يف أورواب؛ يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أن الدين  

له يف نفوس الناس، وأن العلم قد حل مكانه، فقد هبطت أورواب نتيجة فقداهنا الدين ونتيجة ادعائها االس         تغناء عنه، 

ن  أو  ولكن مل يفت عقاهلا مدى حاجة الناس إىل الدين والعقيدة، وعرفوا أن العقيدة حاجة نفس              ية وعقلية ال بد منها

حلديثة كش فت عن أمور كثرية جديرة إبمعان النظر، وهي أن التدين ص فة عامة جلميع البش ر قدميهم الدراس ات الدينية ا

ف ال دين ي دعو اإلنس              ان إىل التعلق خب الق ه، ومعرف ة م ال ه علي ه من فض              ل، ومن ة  ، م ة ال دين هل اأيثهم مل يعثر على وح د 

اإلنس     ان عاطفة احلب، واحلياء، واألمل، والرض     ا، بثمرة ومراقبته يف الس     ر، والعلن، العتقاده أنه يراه، و هبا تقوى عند 

 .(13)اجلهد وتشحذ إرادته وتقوى عزميته

وكثريا ما يطمع اإلنس       ان بس       رعة للوص       ول إىل أهدافه الكمى، وغاايته الس       امية، ومنها الفوز برض       وان هللا يف الدنيا  

الس        ري فيه فيلجأ إىل الزايدة يف أنوا  الطاعة،  واآلخرة، ولكنه حياول أن يقتص        ر الطريق الس        وِي هلذا اهلدف ويس        ر  

والعبادة ويتس   رب إليه االعتقاد اخلاطئ أبن املنهج األص   لي ال يكفي وال حيقق هدفه، وأنه يقص   ر به عن اللحاق بركب 

اإلميان والص   الح والتقوى، كما أنه يريد أن يس   ابق غريه، فيض   يف من تلقاء نفس   ه ومن هواه وعقله،وس   ائل جديدة يف 

عبادة لتقربه من الغاية ويتش          دد يف األحكام، فيحرم نفس          ه من بعض املباحات وطخذ ابلش          دة واحلزم يف الطاعة،  ال

ويفرض عليها املزيد من التكاليف وحيملها بعض األعباء ويزداد األمر س        واء أبن يص        دق هواه و يغ   ا وص        ل إليه، 

قتنا   نهجه، وطريقته وقد يص    دقه بعض الناس، ة إىل فكرته واالويتابع طريق الغواية والغلو خبطوة خطرية، فيبدأ ابلدعو 

 (14)ويسريون وراءه، ليكوَّنوا باعة متطرفة وفرقة منشقة، 
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 املبحث الثالث: أمهية الدين للنفس البشرية

إن اخلري ال يبقيه يف النفس وال ينميه إال عامالن أس  اس  يان: الدافع العقدي، املمارس  ة الس  لوكية، وحينما يكون اجلهل  

ابلعقيدة اإلس     المية يهبط حمرار الدافع ألهلها إىل الص     فر، ولن ينمو دافع اخلري  فرده، إبا ينمو ب بية إس     المية قائمة 

املدرس         ة، وئتلف البيئات االجتماعية األخرى بتس         خري اجلهاز ال بوي وبيع على مناهج متكاملة ش         املة للبيت، و 

وقد أبع علماء اإلس        الم دون اس        تثناء على أن الدين، هو الغذاء احلقيقي ملطالب الّنفس املختلفة  ، وس        ائل اإلعالم

 .واملداد اخلالد حليويتها

، وهتذيب األخالق، لتحقق للمجتمع اإلنس       ا  أكم  ومن هنا كانت دعوة اإلس       الم دائماً متجهة إىل تطهري النفوس 

 .نصيب من النجاح يف معركة احلياة تلك املعركة اليت يريدها اإلسالم معركة ال تزهق فيها أرواح، أو يراق يف ميداهنا دم

ايل  اجتهالّدين هو نظام اهليئة االجتماعية ليس للبش    ر غىن عنه، فكلما تعمقنا يف نفس    ية اإلنس    ان تبينت لنا ش    دة ح 

مض     ارهم يس     تبد كل برأيه، ويتبع هواه مع ما عرف من    ألن الناس لو تركوا وش     أهنم يف جلب مص     احلهم، ودفع ؛ الّدين

تباين امليول، واختالف النزعات، فالّدين ض روري حلياة اجلماعة، فال بد من تش ريع مساوي تتوفر فيه العدالة، و املس اواة 

إن اإلنس   ان عندما ذد ذاته يف واحة الّدين، ال يض   ل وال خيش   ى ش   ريطة   ،ذلك بني الناس، فهم يف حاجة ض   رورية إىل

أن يفعم قلبه ابإلميان؛ ألن رس         الة الّدين يف احلياة هي الس         مو ابلعواطف واملش         اعر وهتذيب األخالق، والض         مائر،  

ِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َّ )وَ  ق   ال تع   اىل: ،وتطهري النفوس ابِ تَ َزوَُّدوْا ف   َ أي واخت   ذوا التقوى زادكم ( 15))ُقوِن اَي أُْويل األَْلب   َ

لإلنس   ان املس   لم الواعي  قافة إس   المية حتص   ن عقله، ونفس   ه، وأس   رته ليتقدم يف ركب احلياة ( 16)  ملعادكم فإهنا خري زاد

 .ويعايش أحداث العصر
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إن الدين اإلس     المي يعتمد يف إص     الحه على هتذيب الّنفس اإلنس     انية ويكرس جهوداً ض     خمة للتغلغل يف أعماقها،   

وغرس التعاليم الدِّينية يف جوهرها، فالّنفس اإلنس        انية هي موض        ع عمله، وحمور نش        اطه، ومهمة الدِّين أواًل وقبل كل  

الكمال، وإقامتها على موارد القناعة وربطها أبواخي احلب  ش   يء هي ترويض النفوس على اخلري وتوجيهها إىل مطالب

واملودة مع الناس وهبذا يس            لك الناس مس            الكهم يف احلياة ويبغون مطالبهم منها مراقبني يف ذلك حدود هللا، مراعني 

ش فون أس رارها، حقوق الناس، لتتيس ر هلم الس بل، وتس تقيم هلم الوس ائل وهبذا تنحص ر املعركة بينهم وبني احلياة ذاهتا يك

تبا  منهج هللا يص       ل اإلنس       ان إىل أعلى ما تص       بوا إليه الّنفس اب( 17)  و يس       خرون قواها وميلكون انص       ية األمور فيها

 .اإلنسانية قمة يف األخالق ويف الفضائل قمة يف العلم واليقني قمة يف التفكري السليم بل القمة يف ال بية

 

 فس البشريةاملبحث الرابع: أتثري الشيطان على الن

الشيطان هو الطاغوت األكم، ورأس الضالل ومنبع الفساد، ومبعث اخلطيئة يف كل زمان ومكان وهو إمام املتكمين،   

وش  يا املتعص  بني، الذي وض  ع أس  اس العص  بية العمياء، وانز  رداء العظمة والكمايء، يوم أن أمر هللا املالئكة ابلس  جود 

ها بس       ر خالفته، فاس       تكم وأس أن ذلس مع الس       اجدين، وافتخر على آدم خبلقه،  آلدم عقب خلقه، تكرمياً له وتنوي

ب يف كم وغرور ألص            له وقال: أان خري منه خلقتط من انر، وخلقته من طني، وطوي نفس            ه على الكذب   وتعص            ّ

ل أظهر العداوة  والعداوة اجلاحمة لإلنس           ان، فلما مد هللا له عنان اإلمهال واألنظار وفس           ح له جمال اإلغراء واإلض           ال

قال  ،(18)لتهديد والوعيد ابلض    الل لإلنس    ان الس    افرة آلدم وذريته، وكش    ف عن احلقد الكامن يف نفس    ه، وأغرق يف ا

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ ِإالَّ ِعبَ   أَلُْغِويَ ن َُّهْم َأْبَِعنيَ قَاَل فَِبِعزَِّتكَ  (تعاىل :  (19). )اَدَك ِمن ْ
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َجرَِة اخْلُْلِد ( الن ًّْفس البش      رية حدده هللا س      بحانه وتعاىل يف قولهإن مدخل الش      يطان إىل  قَاَل اَي آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى ش      َ

هذا هو املدخل الذي استطا  الشيطان أن خيرج به آدم وزوجه من اجلنة، وأن ذعلهما يعصيان    (20))َوُمْلٍك الَّ يَ ب َْلى  

لنفس البش          رية، وكل ما تقدم الزمان و تقدم العلم، وتقدمت الرفاهية اليت هللا، فالش          يطان ذد املدخل بس          هولة إىل ا

. فالدنيا ابب عظيم لوس     وس     ة  (21)يف الن ًّْفس مدخل أوس     ع للش     يطان   يس     تطيع أن يض     عها يف حياة اإلنس     ان انفتح

على ش      يء من  الش      يطان، وليس له ابب واحد بل أبواب كثرية، وإلبليس مخس      ة من األوالد قد جعل كل واحد منهم 

نه إأمره فأما  م: فهو ص احب املص ائب الذي طمر ابلثبور وش ق اجليوب ولطم اخلدود ودعوى اجلاهلية، وأما األعور: ف

نه يدخل مع الرجل إىل أهله يرميهم  إوأما داس     م: ف ،ص     احب الزان طمر به ويزينه وأما مبس     وط فهو: ص     احب الكذب

ص     احب الس     وق فبس     ببه ال يزالون متظلمني، وش     يطان الص     الة يس     مى:   ابلعيب ويغض     بهم عليهم، وأما زلنبور: فهو

خنزب وش   يطان الوض   وء يس   مى: الوهلان، فالش   يطان ط  ابن آدم من قبل املعاص   ي فأن امتنع أحه من وجه النص   يحة 

ه حىت  ن أس ش    ككه يف وض    وئه وص    التإن أس أمره ابلتحرج والش    دة حىت حيرم ما ليس ،رام، فإحىت يلقيه يف بدعة، ف

ن أس خفف عليه أعمال الم حىت يراه الناس ص         ابراً عفيفاً فتميل قلوهبم إليه فيعجب بنفس         ه وبه إخيرجه عن العلم، ف

 . (22)يهلكه،  

قال رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم )ما منكم من أحد إال له ش  يطان قالوا : وأنت اي رس  ول هللا ؟ قال: وأان، إال أن   

ْفس ووس       اوس الش       يطان ؟ إن الن ًّْفس . فما الفرق بني هواجس الن َّ (23)فال طمرىن إالّ ابخلري(لم  هللا أعانط عليه فأس        

تبص  ب  للش  يطان بعدما معل من اإلنس  ان لقمة س  هلة يف متناول الش  يطان، والش  يطان يدعو العبد بوس  اوس  ه إىل ما  

لب العقور، فإذا س        هي العبد عن ش        هوته هو عص        يان، والش        يطان بذكر هللا يغيب، والن ًّْفس ال تغيب ألهنا مثل الك

لذلك ذب على العبد ؛ (24)ك قتلتها، فلو مس     س     تها يض     رك مسهاعاودته الن ًّْفس، وهي كحية الوادي، إذا تومهت أن
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أن يناض  ل هوى الن ًّْفس، وأن يكافح وس  اوس الش  يطان، فأص  ل الوس  وس  ة: الص  وت اخلفي املكرر، ووس  وس  ة الش  يطان 

. قال تعاىل:   (25)هم من اخلواطر الرديئة اليت تزين هلم ما يض      رهم يف أبداهنم، أو أرواحهم  للبش      ر ما حيتويه يف أنفس       

 (.26))ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاسِ )

فالشيطان حياول بكل الطرق أن يستجلب كل من يستطيع أن يغويه من بط اإلنسان، ليكون من حزبه، وحزبه هم   

أصحاب النار والسعري، وقد أضل الشيطان جيالً كثرياً منهم وهم أصحاب الشقاوة والرايء املخالفون لكل حق وفضيلة، 

ل سعادة الفاسقون، لذلك وجب أن حي ز العبد حىت ال املفسدون لكل نعمة املقلقون لكل راحة وأمل املبطلون لك

 (.27)ن يف نفسه مقام بسبب من األسبابيكون الشيطا

 منافد الشيطانية للنفس البشرية

ويعد القلب مدخاًل من مداخل الش          يطان فالقلب مثل احلص          ن، والش          يطان عدو يريد أن يدخل احلص          ن فيملكه 

ش  يطان واجب وال يتم ذلك إال بتغليق األبواب أمامه فمن أبوابه العظيمة ويس  تويل عليه، فحماية القلب من وس  اوس ال

: 

: فالغض ب هو غول العقل وإذا ض عف جند العقل هجم جند الش يطان ومهما غض ب اإلنس ان لعب  الغض ب والش هوة

 .سي اليت متكن الشيطان من اإلنسان . والشهوة هي املدخل األسايطان به كما يلعب الصيب ابلكرةالش

: كثرياً ما يفوت املرء على نفس     ه مص     اب كثرية وس     ببها العجلة وعدم ال يث، ذلك ألن الش     يطان ة وترك التثبتالعجل

 .احلال  يروج شره على اإلنسان يف تلك
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: اإلكثار من الطعام وإن كان حالًل ص افياً فأن الش بع يقوي الش هوات والش هوات أس لحة الش يطان،  الش بع من الطعام

ن كان ال  إهللا عليه وس  لم )ما ما ابن آدم وعاء ش  را من بطنه ،س  ب ابن آدم لقيمات يقمن ص  لبه فيقول النيب ص  لى  

 .  (28)طعامه و لث لشرابه و لث لنفسه ( حمالة: فثلث ل

 

 وسائل احملافظة على النفس من املكائد الشيطانية  املبحث اخلامس:

 :على الدعائم اآلتيةولكي نتخل  من هذا العدو فالبد لنا من سالح حيرصنا وأفضل وسيلة من كيد الشيطان ت كز 

وذكر هللا هو أ ر من آ ر اإلميان ابهلل، وهو الغذاء الروحي الذي ميد الن َّْفس اإلنسانية    :املداومة على ذكر هللا -1

ِِّ َتْطَمِئنُّ  (: والس              كين ة اليت حتت اجه ا ق ال تع اىلابلعالج ألدوائه ا،  ِِّ َأاَل بِ ذِْكِر ا ال َِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوهُبُم بِ ذِْكِر ا

 هو عالمة ملعرفة اإلنس    ان ربه والثناء عليه وهلذا يص    رح القرآن أبن ذكر هللا وس    يلة للتقرب وذكر هللا(، 29) )اْلُقُلوبُ 

منه س       بحانه وتعاىل وإن الذاكرين جميزون  حبته ورنته، وإن الش       يطان يعيش  عزل عن الذي يذكر هللا تعاىل، ذلك 

طان إذا  إن العبد أحص  ن ما يكون من الش  يم: )قال النيب ص  لى هللا عليه وس  لوقد  لذكر حيوط اإلنس  ان وحيفظه،ألن ا

: غي  ب يف قوهل  ا واإلكث  ار منه  ا مث  ل. واملراد ابل  ذكر هن  ا اإلتي  ان ابأللف  اد اليت ورد ال  (30)ك  ان يف ذكر هللا تع  اىل(

  والبس         ملة، الباقيات الص         احلات، وهي س         بحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكم، وما يلتحق هبا من احلوقلة 

: ذكر العينني ابلبكاء، وذكر األذنني ابإلص      غاء، وذكر دنيا واآلخرة، وللذكر س      بعة أ اءواحلس      بلة، والدعاء خبريي ال

اللس  ان ابلثناء، وذكر اليدين ابلعطاء، وذكر البدن ابلوفاء وذكر القلب ابخلوف والرجاء وذكر الروح ابلتس  ليم والرض  ا،  

و ما ذتمع فيه ذكر اللس            ان والقلب ابلتفكري يف املعط واس            تحض            ار عظمة هللا تعاىل واملراد بذكر هللا الكامل، وه

(31.) 
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االستغفار من الذنب واإلقال  عنه وسيلة لنيل رنة هللا، ونيل اخلريات والعطااي يف احلياة   :احملافظة على االستغفار -2

 )واْ إِلَْيِه مُيَتِّْعُكم مََّتاعاً َحَسناً ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه  َأِن اْستَ ْغِفُرواْ َربَُّكْم ُُثَّ تُوبُ وَ (الدنيا قال تعاىل :  

فإميان اإلنسان أبن هللا يغفر الذنوب بيعاً وأنه إذا استغفره غفر له من ضمن وسائل العالج النفسي املستحد ة (،  32)

اليت مل يستعن هبا الطب إال يف العصر احلديث، فقد قرر علماء النفس أن كافة األمراض النفسية اليت ترجع إىل الكبت 

سمونه التحليل النفسي الذي يتم أبن ذلس اإلنسان يف عيادة الطبيب الذي يسبب عقداً نفسية ال شفاء منها إال  ا ي

النفسا ، و يع ف أمامه أبخطائه وهذا االع اف يقول عنه األطباء أنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء 

واستشعر اإلنسان   املريض فرياها ويشعر هبا، فتحدث مهادنة بني النفس والضمري، فيسامح الضمري وإذا تسامح الضمري

العفو منه والصفاء بينه وبني النفس زالت العقد النفسية، والعقد النفسية ليست ومهًا فكثريًا ما تسبب هذه العقد 

واالع اف ابلذنب أمام هللا راحة يشعر هبا لضغط العايل وغريها من األمراض، الصدا ، واضطراابت القلب وأمراض ا

نفسه ألنه أخطأ واستغفر واع ف خبطئه أمام الغفار الغفور، الذي يغفر كل الذنوب   املذنب ويرحح نفسياً ويرضى عن

فما أبل هذا الدَّين الذي علمنا كيف نعاجل أنفسنا دون اللجوء إىل أي طبيب، واالستغفار نعمة كمى يستطيع املسلم 

 .عن طريقها تفويت الفرصة على الشيطان 

وِإمَّا يَنَزَغنََّك (: : هي اح از ابهلل من الشيطان الرجيم كما ورد يف قوله تعاىلفاالستعاذة :التعوذ ابهلل من الشيطان  -3

يٌع َعِليمٌ ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ ابِ  واالستعاذة دعاء إىل هللا أن ينجي العبد من الوقو  يف ئالبه (، 33( )ِِّ ِإنَُّه مسَِ

 .ث كل ضالل وبيت كل داءطيئة ومبعوالتعرض ملكائده، ألنه رأس كل خ

ِِّ (: يقول هللا تعاىل :قراءة القرآن  -4 ِإنَُّه لَْيَس لَُه ُسْلطَاٌن َعَلى  ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  فِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِب

إن االستعاذة اليت ندب هللا إليها ال تنحصر بقولك : أعوذ ابهلل من الشيطان   (.34)  ) َلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَُّلونَ الَِّذيَن آَمُنواْ َوعَ 
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يف طرد ذلك الشيطان اللعني، الذي حياول جاهد إحراز انتصاره يشمل الثقة ابهلل، والتوكل عليه  الرجيم، بل إن إطالقها  

وماهبه قوة اخلري الكامنة يف الروح  على قيم اخلري متدخاًل ونصب شباكه، ليوقع فيها أكم عدد من الناس إىل جانبه،

 .شيطان فريتد عنها خائباً ذليالً البشرية املؤمنة، وهي قادرة على قهر ال

إن الشيطان ال يتصرف إال بواسطة الشهوة فمن أعانه هللا على شهوته حىت صار ال تنبسط إال حيث ينبغي، وإىل   

احلد الذي ينبغي فشهوته ال تدعو إىل الشر، فالشيطان املتّذر  هبا ال طمر إال ابخلري، ومهما غلب على القلب ذكر 

ومهما انصرف القلب إىل ذكر هللا تعاىل ارحتل الشيطان وضاق   الدنيا  قتضيات اهلوى، وجد الشيطان جماالً فوسوس،

جماله وأقبل امللك وأهلم، والتطارد بني جندي املالئكة والشياطني يف معركة القلب دائم إىل أن ينفتح القلب ألحدمها 

تها فامتات فيستوطن و يستمكن، ويكون اجتياز الثا  اختالساً، وأكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطني، ومتلك

ابلوساوس الداعية إىل إيثار العاجلة، و إطراح اآلخرة، ومبدأ استالئها إتبا  الشهوات واهلوى، وال ميكن فتحها بعد 

ذلك إال بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو اهلوى والشهوات، وعمارته بذكر هللا تعاىل الذي هو مطرح أ ر املالئكة 

(35). 

ليس بعد واجب املرء  و ربه و و دينه ما هو أهم من واجبه  و نفسه، هي قوام حياته وسر وجوده، فإذا قصر يف   

وقد أابح ، ء النو  اإلنسا  على بكرة أبيهواجبه  وها أهلك نفسه ووضع بذلك سنة له لو اتبعت لكان فيها فنا

 .نعمة من نعمها على وجه ال خيرجه عن حد القصد و االعتدال  اإلسالم لإلنسان يف عالقته ابحلياة أن ميتع نفسه بكل
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 اخلامتة

 :ستخالص أهم النتائج واملتمثلة يفمن خالل ما تقدم ميكن ا

والشهوة يف اإلنسان، وهي جوهر غري حمسوس بشئ من ،  بينت الدراسة أن النفس هي املعىن اجلامع لقوة الغضب  -1

 عقلي.احلواس، حقيقتها نشاط وإدراك  

أظهرت الدراسة العالقة اليت تربط بني الدين والنفس، فالدين هو الغذاء احلقيقي ملطالب الّنفس املختلفة واملداد  -2

اخلالد حليويتها، هو نظام اهليئة االجتماعية ليس للبشر غىن عنه، فكلما تعمقنا يف نفسية اإلنسان تبينت لنا شدة حاجته 

 ايل الّدين.

إن اإلنسان عندما ذد ذاته يف واحة الّدين، ال يضل وال خيشى شريطة أن يفعم قلبه ابإلميان؛ أوضحت الدراسة  -3

 ألن رسالة الّدين يف احلياة هي السمو ابلعواطف واملشاعر وهتذيب األخالق، والضمائر، وتطهري النفوس

و تقدمت الرفاهية اليت ، العلموكل ما تقدم الزمان و تقدم ، أظهرت الدراسة مدخل الشيطان إىل النفس البشرية -4

 يستطيع أن يضعها يف حياة اإلنسان انفتح يف الن ًّْفس مدخل أوسع للشيطان.

يف  الوقوف من الصافية الىت تنجيه القوية إال نفسه أكدت الدراسة أن ال منجى وال ملجأ لإلنسان يف هذه احلياة -5

 ومن اختار غري هذا الطريق، وسنة نبيه كتاب هللا  إال إبتبا  تبا الفاسدة ال يكون  مفاتن الدنيا، وأن اصالح النفوس

 .فقد خسر الدنيا واآلخرة

توصلت الدراسة إىل إن الدين اإلسالمي يعتمد يف إصالحه على هتذيب الّنفس اإلنسانية ويكرس جهوداً ضخمة   -6  

 نية هي موضع عمله، وحمور نشاطه.للتغلغل يف أعماقها، وغرس التعاليم الدِّينية يف جوهرها، فالّنفس اإلنسا
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ABSTRACT 

The story of Muses, peace be upon him, is considered one of the stories mentioned many times in 

the Holy Qur’an. This Prophet has been mentioned while he was an infant until he became man. 

And God has mentioned to us in the verse that God inspired the mother of Muses to place her 

newborn in the casket, and this verse shows us the greatness of tenderness divine for mothers. In 

a hadith about the story of a mother who feared for her son. The research problem shows that the 

mother of Muses feared for her infant child, because God is able to save Muses, peace be upon 

him without reassuring his mother and without mentioning this to us, But it is the wisdom of God 

Almighty that He teaches his servants the great affection of motherhood and tenderness, and that 

the most difficult deprivation is depriving the mother from her son and the most difficult separation 

when the mother separates of her child, and how this broken mother would behave in such 

situations .. How many mothers nowadays suffer from this sense of danger and fear for the loss of 

thier children, and how many of them suffered from sadness and losing the sons and tasted the 

pain of separation. The aim of this research is to demonstrate the importance of following God’s 

command in everything, and that our knowledge is nothing, versus God’s knowledge. The writer 

focused on explaining how the Holy Qur’an addressed the problem of fear through the story of 

Muses, peace be upon him, in the ark and linked it to fear for children in contemporary life. The 

researcher in this article depends on the deductive approach, and refers to some books of 

contemporary interpretations, and one of the most important results of this research is that Islamic 

law was concerned with the matter of mothers in dealing with children and the linking of the fear 

for them with trust in God.  
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 البحث  ملخص
عليه السالم من القصص األكثر وروداً يف القرآن الكرمي، فهذا النيب جاء ذكره وهو رضيع إىل أن بلغ تعترب قصة موسى  

مبلغ الرجال، ولقد ذكر هللا لنا يف  اآلية اليت اوحى هللا هبا على أم موسى أن تضع وليدها يف التابوت، وهذه اآلية تبّين 

قصة أم خافت على ابنها. وتظهر مشكلة البحث يف أن أم لنا عظمة احلنان اإلهلي على األمهات. يف حديثة عن 

موسى خافت على طفلها الرضيع، فأهلل قادر على حفظ موسى عليه السالم دون طمأنة أمنه ودون أن يذكر ذلك لنا، 

ولكنها حكمة هللا جلن وعال أن يعلنم عباده عاطفة األمومة وحناهنا، وأن أصعب احلرمان هو حرمان األم من ابنها  

أصعب الفراق فراق األم لولدها، وكيف هلذه األم املنكسرة أن تتصرف يف مثل هكذا مواقف. وكم من أمن تعاين هذه و 

احلالة من الشعور ابخلطر واخلوف لفقدان ابنها، وكم منهن عانت حزن فقد االبن وذاقت لوعة الفراق. واهلدف من هذا 

فقد ركز الكاتب على بيان عالج القرآن علمنا أمام علم هللا قاصراً، البحث بيان أمهية اتباع أمر هللا يف كل شيء، وأن 

الكرمي ملشكلة اخلوف من قصة موسى عليه السالم وهو يف التابوت وربطها ابخلوف على األبناء يف احلياة املعاصرة، وقد 

اصرة، ومن أهم نتائج هذا اعتمد الباحث يف هذا املقال على املنهج االستنباطي، والرجوع إىل بعض كتب التفاسري املع

البحث بيان مدى أمهية األم يف تربية األطفال وكيف يكون خوفها على طفلها، واستشعار الثقة ابهلل والتوكل عليه يف 

 الرتبية. 

 مشكلة، عالج، اخلوف، القرآن الكرمي.الكلمات املفتاحية:   

 

 

 املقدمة.
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قص هللا لنا قصصا شىت وأحداث مجا يف أكثر من موضع من القرآن الكرمي، ومن أشهر الرسل ذكراً، ومن 

 أكثرهم ابتالًء: كليم هللا تعاىل موسى بن عمران عليه السالم؛ فقد ابتلي أبشهر طاغية عبََّد الناس لنفسه من دون هللا

تعاىل، وكان ابتالء قوم موسى هبذا الطاغوت قبل والدة موسى عليه السالم؛ فكان بنو إسرائيل يف مصر ميرون أبهوال 

كثرية، فقد ضاق هبم »فرعون«، وراح يستعبدهم ويسومهم سوء العذاب؛ نتيجة ما رأى يف منامه من رؤاي أفزعته، فدعا 

مّي لتأويل رؤايه، فقالوا: سوف يولد يف لك، ويغلبك على سلطانك، ويبدل دينك. املنجنِّ
ُ
 بين إسرائيل غالم يسلبك امل

ومل يبالِّ فرعون أبي شيء سوى ما يتعلق مبلكه واحلفاظ عليه، فقتل األطفال .  ( 1) ولقد أطل زمانه الذي يولد فيه حينئذ  

دون رمحة أو شفقة، وأرسل جنوده يف كل مكان لقتل كل غالم يولد لبين إسرائيل. واستبقاء من يولد من البنات، وعظم 

يء إال احتياطاً! مللك فرعون بذلك كرب بين إسرائيل، واشتدت حمنتهم، وكم من أبوين بكيا ابنا أو أبناء هلما، ال لش

 وجنده.

وما آلت إليه حمنته وفتونه من أول والدته إىل منتهى أمره حىت  -عليه السالم-مث أتمل حال الكليم موسى 

كلمه هللا تكليماً، وقربه منه، وكتب له التوراة بيده، ورفعه إىل أعلى السموات، واحتمل له ما ليس لغريه، فإنه رمى 

(. وجادل 2رض حىت تكسرت، وأخذ بلحية أخيه هارون، وجره إليه، ولطم وجه ملك املوت ففقأ عينه)األلواح على األ

(.وربه مع ذلك حيبه وجييبه، وما نزل شيء من 3يف شأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فرض الصالة على أمته)

مبا صرب، وقاد أمتّي: بين إسرائيل، ومن آمن من مقداره لديه، وال سقطت منزلته عنده، بل كان وجيهًا قريباً وال يزال 

 قوم فرعون ضد فرعون.
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 املبحث األول: مشكلة اخلوف ومفهومه لغة وبيان خطورته على الفرد واجملتمع.

 مشكلة اخلوف.املطلب األول:  

نائهم  الفطرة اليت فطره هللا هبا مجيع املخلوقات احلية يف حب بقاء النوع، وأودع يف قلب كل أب وأم حب أب

واخلوف عليهم من التعرض ألي أخطار تواجههم، لذا جتد األبوان حميطان ابألبناء ابحلنان والرعاية بكل اشكاهلا حىت 

جيتازو مرحلة الضعف، ويكتسبوا القوة اليت يستطيعون هبا أن يدافعوا عن أنفسهم من كل خطر خارجي، وجعل هللا 

  اآلابء واألمهات.هذه العناية سلوكا غريزاي جبليا غري مكتسب يف

وما جاء يف سياق قصة بين اسرائيل يف ذكر فرعون وكيف استضعف بين إسرائيل وذبح األبناء واستحياء النساء، 

ُهْم يَُذبنُِّح أَ  ن ْ يَ ًعا َيْسَتْضعُِّف طَائَِّفًة مِّ َيْسَتْحيِّي نَِّساَءُهْم بْ َناَءُهْم وَ كما قال تعاىل: ) إِّنَّ فِّْرَعْوَن َعاَل يفِّ اأْلَْرضِّ َوَجَعَل أَْهَلَها شِّ

دِّيَن( وقد وصف هللا تعاىل ما حاق ببين إسرائيل على يد فرعون من البالء العظيم،   .4القصص:  سورة  إِّنَُّه َكاَن مَِّن اْلُمْفسِّ

َناُكْم مِّْن آ لِّ وجعل سبحانه وتعاىل من منته عليهم أن جناهم من ذلك ببعثة موسى عليه السالم قال تعاىل: )َوإِّْذ جَنَّي ْ

ُوَن أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِّساءَُكْم َويفِّ َذلُِّكْم َباَلٌء مِّنْ  . ٤٩َربنُِّكْم َعظِّيٌم( سورة البقرة:  فِّْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِّ يَُذّبنِّ

هم، وأنقذتكم واذكروا اي بين إسرائيل نعميت عليكم إذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم من

  .( 4) من أيديهم صحبة موسى عليه السالم، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب

يف خدمة فرعون وجنده، فأمر فرعون إببقاء أبناء بين إسرائيل سنة،  فقد كادت بنو إسرائيل أن تفىن وهم املسخرون 

، وهذا يدل على طغيانه وعتوه، وإال فهو يعلم أن الغالم الذي يهدد ملكه قد يولد يف عام ( 5) وقتلهم سنة أخرى
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ه السالم يف سنة االستبقاء، ويقدر هللا عز وجل أن يولد هارون عليه السالم يف سنة االستبقاء، ومحلت أمه مبوسى علي

  القتل، فعظم به كرهبا، وازداد مهها.  

الفزع والتوقع. واصطالحاً: )اخلوف( انفعال يف النفس حيدث لتوقع ما يرد من املكروه أو يفوت  اخلوف لغة:

. ويف مشكلة ( 6) من احملبوب، أي مبعىن الشعور الداخلي الذي يصيب اإلنسان جراء موقف سليب، أو حدث خطري

فل منذ الوالدة كيف نشأ وترىب، وحال األم اليت جاءها طفلها تريد أن تفرح مبقدمه ومبا رزقها هللا، تبدل موسى الط

الفرح إىل هم وحزن خوف ورهب على هذا اجلنّي، األم ختاف على ابنها وتتمىن أن ابنها مل أيت وختفيه عن أعّي 

فمنطق البشر يقول: كيف نقول المرأة: إذا خفت  فسريه: "الناس، ، لكن هذا أمر هللا هلا وجلنينها قال الشعراوي يف ت

على ابنك ألقيه يف البحر؟ كيف ننجيه من موت مظنون إىل موت حمقق؟ هذا وإن كان خمالفا لسنن العادة إال أن أم 

  .( 7) موسى سارعت لتنفيذ أمر هللا سبحانه؛ ألن أوامر هللا ابإلهلام للمقربّي، ال أييت هلا معارض يف الذهن"

هو شعور قوي ابلرهبة جتاه أمر نواجهه، وقد يكون الشعور واقعياً أو حقيقياً، وقد يكون عبارًة عن  واخلوف:

هتيؤات أو خيال، ويف قصة موسى عليه السالم مع فرعون أم موسى خافت على ابنها من القتل وهذا اخلوف حقيقي 

كلة اخلوف يف هذا السياق جلية من خالل اآلايت اليت وتظهر مش آلهنا إن مل تضعه يف التابوت وتلقه ابليم سيقتل.

وردت واخلوف من املشكالت اليت وردت يف ّبثنا وهي مشكلة اجتماعية ذكرت يف قصة أم موسى مع فرعون وقومها 

 وسيتم مناقشة عالج مشكلة اخلوف ومدى خطورة اخلوف على الفرد واجملتمع.

ن، األم ختاف على وليدها من بطش جبار من اجلبابرة بسبب ولقد عاشت هذه األم يف املشكلة وعانت األمري

رؤاي رآها أراد أن يسفك دماء قومه، واألمر الثاين: خوف الرمي يف التابوت طفل رضيع ال ميلك أي مقومات النجاة 
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 ّبفظ يرمى يف البحر هل ينجوا؟ األم بّي وعيد هللا ابحلفظ وأنه ال حمالة سريجع، وبّي خوف البطش، فآثرت وعد هللا

هذا اجلنّي وجعله يف التابوت ورميه يف البحر، وترميه يف البحر مث سرعان، ما خيتفي هذا التابوت، فتأمر أخته بقص 

ْفتِّ َعَلْيهِّ  عِّيهِّ فَإَِّذا خِّ َنا إِّىَل أُمنِّ ُموَسى َأْن أَْرضِّ اْلَيمنِّ َواَل   فَأَْلقِّيهِّ يفِّ   أثره وتتبعه وأييت الفرج والغالم من هللا قال تعاىل: )َوَأْوَحي ْ

. واألمر إبرضاعه يؤذن جبمل طويت وهي أن ٧سورة القصص:  خَتَايفِّ َواَل ََتَْزينِّ إَِّّنَّ رَادُّوُه إِّلَْيكِّ َوَجاعُِّلوُه مَِّن اْلُمْرَسلَِّّي(

اء هللا ملا أراد ذلك قدر أن يكون مظهرًا ما أراده هو اجلنّي الذي يف بطن أم موسى ووضعته أمه، وخافت عليه اعتد 

أنصار فرعون على وليدها وَتريت يف أمرها فأهلمت أو أريت ما قصه هللا هنا ويف مواضع أخرى. واإلرضاع الذي أمرت 

به يتضمن أن: أخفيه مدة ترضعيه فيها فإذا خفت عليه أن يعرف خربه فألقيه يف اليم. وإمنا أمرها هللا إبرضاعه لتقوى 

مره من لنب غريها، وليكون له من الرضاعة األخرية قبل إلقائه يف اليم قوت بنيته بلنب أمه فإنه أسعد للطفل يف أول ع

وعندما ّبثوا . ( 8) وابتغاء املراضع  يشد بنيته فيما بّي قذفه يف اليم وبّي التقاط آل فرعون إايه وإيصاله إىل بيت فرعون 

: وذلك أنه ملا استقر موسى، عليه السالم، بدار فرعون،   عن مرضعه له، ألنه ما زال على رضعت أمه له، قال ابن كثري

وأحبته امرأة امللك، واستطلقته منه، عرضوا عليه املراضع اليت يف دارهم، فلم يقبل منها ثداي، وأىب أن يقبل شيئا من 

هم جيدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته أبيديهم عرفته، ومل تظهر ذلك ومل  يشعروا ذلك. فخرجوا به إىل سوق لعل

 .( 9) هبا

 املطلب الثاين: خطورة مشكلة اخلوف على الفرد وعلى اجملتمع.

اخلوف يولد جمتمع وأفراد يقبلون الذل واهلوان، فيصبح مسخراً للظامل كما هو احلال يف جمتمع فرعون كاد أن يفىن وهو 

سخر لفرعون وجنده، وال يشعر الفرد ابألمان فيهاجر ويرتك اهله وبيته ويهرب خوفًا على نفسه وهذا بسبب تولد امل

مشكلة اخلوف من الصغر وال يفكر ابملواجهة، وقد يكثر القتل من أعوان الظاملّي، بسبب وبدون سبب وأنخذ على 
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ابء على أبنائهم فوجد أنه بسبب احلروب، يستخدم ذلك دراسة بسيطة على بلدَّن فك هللا عنه كل بالء خياف اآل

أجرت منظمة »سياج حلماية   2009ويف ديسمرب )كانون األول(    األطفال كدروع بشرية أو مقاتلّي يف جبهات القتال،

الطفولة« دراسة ميدانية ابلتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف« أكدت فيها أن نسبة األطفال بّي 

، وقد يكون اجملتمع خاليا من الشعور ( 10) من قوام املقاتلّي يف اجلماعة%( 50ّي احلوثيّي يف ذلك التاريخ بلغت )املقاتل

ابألمان، وخصوصاً اجملتمعات الذي ال تعمل للفرد حق وللطفل بوجه خاص، فاألبوان يف قلق دائم وخوف على االطفال 

ائم على أوالدمها وهذه كله مرده بعدم االعتناء ّبقوق الطفل اليت ويف األغلب ما يعزفان عن اإلجناب نتيجة اخلوف الد 

 حفظتها الشريعة اإلسالمية ونصت عليه املواثيق الدولية. 

 املبحث الثاين: عالج مشكلة اخلوف يف قصة موسى عليه السالم.

ذكر لنا القرآن أحوال األمم اليت مضت وكيف مضى قضاؤه فيهم، وما امنت به عليهم، وحنن يف ذكر موسى 

عليه السالم الوليد الذي خرج من و إىل الدنيا وله أايم قالئل فال يعرف ما هو الضار وما هو النافع، جنده يتعرض 

الذي ال يعلم ما سيكون فكيف له أن يكون إاله وهو ال خلطر وبالء من هللا، حىت يتم ما أراده هللا من إذالل فرعون 

يعلم ما يدور حوله، ومن سيكون سبب يف زوال ملكه، بعد جتربه وطغيانه، كما سبق التنويه عليه يف املشكلة وسيتم 

م ملا ذكر العالج يف هذا املبحث. وهو من تدبري هللا تعاىل ورعايته ملوسى عليه السالم من كل جانب؛ أمه عليها السال

ألقته يف النيل وفقدت أثره اشتد خوفها عليه، وحزنت حزَّن شديداً، وكادت أن تكشف سرها، وتظهر أمر وليدها، ربط 

َوَأْصَبَح فُ َؤاُد أُمنِّ ُموَسى فَارًِّغا إِّْن َكاَدْت لَتُ ْبدِّي بِّهِّ َلْواَل )هللا على قلبها، وهذا من عظيم رعاية هللا هلا ولولدها، قال تعاىل:  

. فاملعىن: أهنا ملا ألقته يف اليم كما أهلمها هللا زال عنها ١٠سورة القصص:   َرَبْطَنا َعَلى قَ ْلبَِّها لَِّتُكوَن مَِّن اْلُمْؤمِّنَِّّي(َأنْ 

عليه عندها وقتله ألهنا ملا متكنت من إلقائه يف اليم ومل يشعر هبا أحد قد علمت أنه ما كانت ختافه عليه من الظهور 
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كذلك أمر احلق سبحانه وتعاىل اليم إبلقاء التابوت، ويف داخله موسى للساحل، ولذلك فيقّي أم   ي: "جنا. قال الشعراو

ه. واحلق سبحانه يريد أن يربب اإلميان، أي: موسى يف أن أوامر هللا ال تتخلف، جعلها تسارع يف تنفيذ ما أمرها هللا ب

يزيده يف قلوب عباده، فهب أن هللا قضى بقضية أو أمر أبمر، مث مل أيت الكون على وفق ما أمر هللا، فماذا يكون 

 موقف الناس؟

، وعن ابن عباس من طرق شىت أنه قال: ( 11) فما دام رب العزة سبحانه قد قال فال بد أن حيدث ما أمر به"

 .( 12) غا من كل شيء إال ذكر موسى. ويف هذا شيء من رابطة جأشها إذ فرغ لبها من كل خاطر خيطر يف شأن موسىفار 

ولطف هللا تعاىل وتدبريه يف شأن موسى عليه السالم: أن ألقى احملبة عليه وهو يف املهد، فمن يراه يف املهد 

)َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة مِّيننِّ َولُِّتْصَنَع َعَلى َعْيينِّ ( سورة : ل تعاىلحيبه؛ ليقع مراد هللا له ابحلفظ والرعاية يف بيت فرعون، قا

. وظفر مبوسى عليه السالم أفراد من بيت فرعون فيأتون به إىل زوجة فرعون، وكانت ال تنجب وهذا من التهيئة  ٣٩طه:  

لو كان هلا ولد ما تعلقت به هذا التعلق،  ملوسى عليه السالم ليكون له مكان يف بيت فرعون، ويف قلب زوجته؛ ولرمبا

 َعَسى َأْن إهنا رأته فأحبته فشفعت فيه لدى فرعون وخاطبته قائلة:  )َوقَاَلتِّ اْمرََأُت فِّْرَعْوَن قُ رَُّت َعّْي  ِلِّ َوَلَك اَل تَ ْقتُ ُلوهُ 

َذُه َوَلًدا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن( َفَعَنا َأْو نَ تَّخِّ ل الكالم على أن الذين انتشلوه جعلوه بّي أيدي فرعون . يد ٩سورة القصص:    يَ ن ْ

وامرأته فرقت له امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به ألنه علم أن الطفل ليس من أبناء القبط بلون جلوته 

ضطرابه بكثرة  ومالمح وجهه، وعلم أنه مل يكن محله النيل من مكان بعيد لظهوره أنه مل يطل مكث اتبوته يف املاء وال ا

التنقل، فعلم أن وقعه يف التابوت لقصد إجنائه من الذبح، وكان ذلك وقت انتشاله من املاء وإخراجه من التابوت. 

و)قرة العّي( كناية عن السرور، فقال فرعون: . ( 13) وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخري وقدر هللا جناة موسى بسببها

. إهنا جتادل عنه، وتشفع فيه، ( 14) ن كذلك، وهداها هللا بسببه وأهلكه هللا على يديهأما لك فنعم، وأما ِل فال، فكا
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وَتاور فرعون ألجله، وهي وفرعون ال يعلمان إرادة هللا تعاىل يف هذا الغالم، وأن هالك فرعون سيكون على يديه، وأن 

ه احملاورة بقوله سبحانه )َوُهْم اَل َيْشُعُروَن( ملك الفراعنة سيؤول إىل بين إسرائيل بسببه؛ ولذلك عقب هللا تعاىل على هذ

أي ال يعلمون ما خبئ هلم يف هذا الغالم الذي يتحاوران فيه، واختري يشعرون هنا ألنه من العلم اخلفي، أي ال يعلمون 

جها، وملا فقدت أم موسى موسى، حزنت حزَّن شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزع.  ( 15) هذا األمر اخلفي

وصدق هللا تعاىل وعده، ومكن .( 16) على مقتضى احلالة البشرية، مع أن هللا تعاىل هناها عن احلزن واخلوف، ووعدها برده

ألقته يف اليم، فجاع الرضيع ومل يلتقم ثداي، ومل يقبل لعبده، وأوىف ألم موسى ما وعدها من ردنِّ وليدها عليها بعد أن 

طعاما، وال وجدوا حيلة إلرضاعه، وإسكان جوعه، وإسكات صياحه، وكان من قلق أمه عليه أن أرسلت أخته تلتمس 

ن خربه، فرأته يدار به على النساء لعله يقبل إحداهن فريضع منها، فأشارت عليهم ببيتها وأمها، فعاد الرضيع إىل حض

يهِّ فَ َبُصَرْت بِّهِّ َعْن ُجُنب  َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  ُْختِّهِّ ُقصنِّ سورة   (أمه، والتقم ثديها، وشبع من لبنها، قال تعاىل: )َوقَاَلْت ألِّ

فقصي األثر عن أخيك واّبثي عنه من غري أن حيس بك أحد أو يشعروا مبقصودك فذهبت تقصه  ،١١القصص:

أي: أبصرته على وجه، كأهنا مارة ال قصد هلا فيه. وهذا من متام احلزم واحلذر،   "فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون"

 فإهنا لو أبصرته، وجاءت إليهم قاصدة، لظنوا هبا أهنا هي اليت ألقته، فرمبا عزموا على ذّبه، عقوبة ألهله.

لعل أحدا يطلبه، ومن لطف هللا مبوسى وأمه، أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إىل السوق رمحة به، و 

"فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له َّنصحون". وهذا جل    فجاءت أخته، وهو بتلك احلال

غرضهم، فإهنم أحبوه حبا شديدا، وقد منعه هللا من املراضع فخافوا أن ميوت، فلما قالت هلم أخته تلك املقالة، املشتملة 

م حفظه وكفالته والنصح له، ابدروا إىل إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم على أهل على الرتغيب، يف أهل هذا البيت، بتما

هذا البيت. "فرددَّنه إىل أمه" كما وعدَّنها بذلك "كي تقر عينها وال َتزن"، ّبيث إنه ترىب عندها على وجه تكون 
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ريناها بعض ما وعدَّنها به فيه آمنة مطمئنة، تفرح به، وأتخذ األجرة الكثرية على ذلك، "ولتعلم أن وعد هللا حق" فأ

عياَّن، ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد إمياهنا، ولتعلم أنه سيحصل وعد هللا يف حفظه ورسالته، "ولكن أكثرهم ال يعلمون"، 

فاستمر موسى عليه الصالة والسالم عند آل فرعون، يرتىب يف سلطاهنم، ويركب مراكبهم، ويلبس مالبسهم.  وأمه بذلك 

 .( 17)   أهنا أمه من الرضاع، ومل يستنكر مالزمته إايها وحنوها عليه  مطمئنة، قد استقر

وأتمل هذا اللطف، وصيانة نبيه موسى من الكذب يف منطقه، وتيسري األمر، الذي صار به التعلق بينه وبينها،  

له، صدقا الذي ابن للناس أنه هو الرضاع، الذي بسببه يسميها أما، فكان الكالم الكثري منه ومن غريه يف ذلك ك

وحقا. فالقصة اليت وردت يف ذكر موسى عليه السالم نرى مشكلة اخلوف وكيف أن هللا حفظ موسى الرضيع من بطش 

فرعون. ففي السياق تبّي لنا أن أم موسى توكلت على هللا وألقت بوليدها يف التابوت، فاهلل وعدها أن حيفظه هلا فهي 

دت ألمره سبحانه وتعاىل, بعد أن ربط هللا على قلب أم موسى وثبتها، فصربت انقادت حلكمته اليت ارتضاها هللا له وانقا

وتوكلت عليه فحفظ هللا هلا موسى وترىب يف بيتها، وشرب من ثديها، وعاش يف بيت عدوه وعدوها و يف سلطانه, 

عدم اخلوف وأيكل من أكله ويشرب من شرابه ويلبس من لباسه، وهذا كله من فضل هللا ومن حفظه له, ووعيده ب

وعدم احلزن علي موسى، فبدل هللا هذا اخلوف إىل أمن وطمأنينة فبعد اخلوف والقلق الذي انتاهبا، صارت تراه جبانبها، 

 ال يعلم الطفل شيئا وال ميلك لنفسه حول وال قوة وكذلك األم، لكن ربه يعلم كل شيء فسبحانه ما أعظمه. 

وف واحلزن ولو علم األفراد واجملتمعات أن من يُقدر األقدار هو هللا فهمها ولو توكل كل إنسان حق التوكل، لزال عنه اخل

حصل لإلنسان من أحداث ومصائب، فالبد لإلنسان أن يرجع لربه وخالقه، وليعلم حق العلم أن هللا لن يرتكه وكل ما 

سرور وفرح، فمن يثق ابهلل ، فليصرب على وعيد هللا فالبد للخوف من آمن والبد للحزن من ( 18) اصابه مل يكن ليخطئه

يَبٌة قَاُلوا إَِّّنَّ ّلِلَِِّّّ َوإَِّّنَّ إِّلَْيهِّ ) مث بّي تعاىل من الصابرين الذين شكرهم فقال:  فحتما لن خيذله ُهْم ُمصِّ الَّذِّيَن إَِّذا َأَصابَ ت ْ
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ُعوَن( بيده مبا يشاء، وعلموا أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاهبم وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف يف ع  ١٥٦سورة البقرة:    رَاجِّ

أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هلم ذلك اعرتافهم أبهنم عبيده وأهنم إليه راجعون يف الدار اآلخرة. وهلذا 

بعد فإن  .( 19) أخرب تعاىل عما أعطاهم على ذلك، فقال: أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة أي ثناء من هللا عليهم

العسر يسرا، وبعد الضيق والشدة فرجًا وخمرجاً، والبد لليل أن ينجلي والبد للفجر أن يبزغ هناره، والبد للضائقة أن 

 تنفرج إبذن هللا. وميكن تلخيص العالج أبهم النقاط، وهي:

يقتلون فيه  حفظ هللا ملوسى عليه السالم وأخيه هارون وما زالوا يف بيت إمهم، فهارون جاء يف العام الذي ال -أ

 ابنا لبين اسرائيل وموسى عليه السالم يف عام الذي يقتلون فيه األطفال.

 أن هللا أوحى إىل أم موسى أن ترضع موسى خمافة أن جيوع. -ب

 على طفلها فاهلل هو من وعد وهو من سريجع هلا وليدها.وعد هللا ألم موسى أن ال ختاف وال َتزن  -ت

وصول التابوت إىل بيت فرعون وإلقاء احملبة لكل من يلقاه وخصت هبذه احملبة زوجة فرعون آية حفظ من هللا  -ث

 ملوسى.

 عدم تقبل الرضيع ثدي أي امرأة مما سهل على اخت موسى أن تقول هلم وتدهلم على أمه. -ج

 سالم من ذهابه على التابوت وارجاعه ألمه.حفظ هللا ملوسى عليه ال -ح

يف هذه القصة سبب من أسباب دخول احلق إىل قصر فرعون وإسالم زوجه، ولوال أن هللا مل يرد لفرعون أن  -خ

 اهلداية بسبب جتربه وقتله لشعبه لكان وجود موسى يف القصر سببا يف جناته.

 فىت.أن موسى عليه السالم عاش يف قصر فرعون يف أمن حىت صار   -د

 ومن هناء يظهر لنا جلياً أن القرآن الكرمي عاجل مشكلة اخلوف من البطش مرتكزاً على ثالث حماور.
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اليقّي على هللا تعاىل يف كل حال ويف كل وقت وحّي، وضعته يف التابوت وتيقنت أن وعد هللا ال حمالة َّنفذ،    .1

 انتاهبا القلق لكن تعلم قدرة هللا سبحانه وتعاىل.

 هللا والتفويض ألمره، توكلت وانقادت ألمر هللا ووضعت جنينها يف اتبوت.التوكل على   .2

بذل األسباب ولو كان يسريًا خريا من االنتظار، بذلت أم موسى األسباب أرضعت وليديها ووضعته يف  .3

 التابوت، مث أرسلت ابنتها لتتبعه فجاء الفرج وذهب اخلوف.

 اخلامتة:

يف قصة أم موسى عليه السالم مع فرعون وقومه، وما يرتتب عليه من أاثر  وبعد أن انتهينا من ذكر مشكلة اخلوف

 يطيب للباحث أن يسجل أهم ما توصل إليه من نتائج:

 قد أيت األمان من قلب اخلوف، والرضى ابلقدر يولد قوة وتعلقاً ابهلل واملتابعة يوصل للهدف. .1

اإلنسان، لكن ال يكون شغله الشاغل، وعندما اخلوف مشكلة فال أبس منها فهي مسة وطبيعة فطر هللا عليها   .2

 يكون اإلنسان قوٌي إبميانه فيأيت الثبات من هللا.

أن حيسن اإلنسان التصرف فيما وكل إليه، ويكون ذكياً سريع البديهة فيما طلب منه، مىت ما احتاج أن يدخل يف األمر  .3

 مبا يتناسب مع احلال.

 وهللا تعاىل أعلى وأعلم

 

            اهلوامش 
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دار   عبد الباقي.. و مسلم. مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري. صحيح مسلم ابب االسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم َتقيق: حممد فؤاد  349

 . 163برقم.   5بريوت. ج:    –إحياء الرتاث العريب  
   .2372( صحيح مسلم ابب من فضائل موسى عليه السالم. املرجع السابق برقم:  3) 
.  1. ج.    1ه (. تفسري القرآن العظيم. بريوت لبنان. دار الكتب العلمية. ط  1419(  ابن كثري. أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي)4) 

 . 160ص:  
 . 44/  2ي. تفسري جامع البيان حممد ابن جرير الطربي. مرجع سابق. ص:  (  ابن جرير الطرب 5) 
 . 262/  1(  ابراهيم مصطفى واخرون، املعجم الوسيط، ص  6)  
 . 6634/  11( الشعراوي، اخلواطر، تفسري الشعراوي ، ص:  7) 
  حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير والتنوير »َترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد« الدار(  ابن عاشور. حممد الطاهر بن  8) 

  .73. ص:  20ه .ج.    1984تونس. ن:    –التونسية للنشر  
 . 223. ص:  6(  ابن كثري. تفسري القرآن العظيم. مرجع سابق. ج:  9) 
 ملسبار للدراسات والبحوث. َتت عنوان ميلشيا احلوثي اتريخ من استغالل األطفال يف احلروب. (  املسبار. مركز ا10) 
  https://www.almesbar.net 11/1/2020تاريخ. 
  . 6635. ص:  11(  الشعراوي. اخلواطر. تفسري الشعراوي. مرجع سابق. ج:11) 
 . 80/81 . ص:20(  ابن عاشور. التحرير والتنوير. مرجع سابق. ج.12) 
 . 77 . ص:20ابن عاشور. التحرير والتنوير. مرجع سابق.ج:(   13) 
 . 78/ 20. ص:  20(  ابن عاشور. التحرير والتنوير. مرجع سابق.ج:  14) 
 . 200. ص:  6(   ابن كثري. تفسري القرآن العظيم. مرجع سابق.ج:15) 
( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. َتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. مؤسسة الرسالة.  2000بن عبد هللا السعدي.) (  السعدي. عبد الرمحن بن َّنصر 16) 

 . 613ص:  1. ط1ج:
 . 613(  السعدي. تيسري الكرمي الرمحن. املرجع السابق.  ص:  17) 
- عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محد اخلضري. عن عبد هللا بن عباس  شرح:  رف النووي. (  النووي. شرح األربعّي النووية. أبو زكراي حميي الدين حيىي بن ش18) 

يوماً فقال: ))اي غالم إين أعلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك. احفظ هللا جتده جتاهك. إذا   - صلى هللا عليه وسلم- قال: كنت خلف رسول هللا  - رضي هللا عنهما
عنت فاستعن ابهلل. واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك  سألت فاسأل هللا. وإذا است

 .16. ص12بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك. رفعت األقالم. وجفت الصحف(( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. ج :  
 . 338. ص:  1سري القرآن العظيم. مرجع سابق. ج:(  ابن كثري. تف19) 
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 ه.1،1422دار طوق النجاة،ط  صحيح البخاري،البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي،   .1

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ه (،  1376السعدي، عبد الرمحن بن َّنصر بن عبد هللا السعدي )املتوىف:   .2

 ه .1420، 1مؤسسة الرسالة، ط املنان،

 ط مطابع أخبار اليوم .  -اخلواطر   -تفسري الشعراويه (  1418الشعراوي، حممد متوِل )املتوىف:   .3
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 م. 2000  -ه    1420، 1مؤسسة الرسالة،ط  القرآن،

دار الكتب   تفسري القرآن العظيم.ل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي،  ابن كثري، أبو الفداء إمساعي .6

 ه .1419 –  1العلمية، بريوت، ط

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت. صحيح مسلم،  مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،  .7

جممع  املعجم الوسيط،در / حممد النجار(،  مصطفى واخرون، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القا .8

 اللغة العربية ابلقاهرة  دار الدعوة.

، شرح عبد الكرمي   شرح األربعّي النوويةه (،  676النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:   .9

 بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محد اخلضري.
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 .11/1/2020اتريخ     https://www.almesbar.netاحلروب. 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  (JISTSR) 

jistsr@siats.co.ukEmail:  \ jistsr.siats.co.uk 

WhatsApp: 0060178330229 
 

 
0060  

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية 

 م 2020 أبريل، 2، العدد 6 المجلد 

e-ISSN: 2289-9065 

 
Approaches of Explaining Quranic Modes of Recitations  

  مسالك توجيه القراءات القرآنية

 د. حسني علي عبد هللا الثالي 

haayth@gmail.com 

 د. حممد فتحي حممد عبد اجلليل 

mfathy@unisza.edu.my 

 كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة   –جامعة السلطان زين العابدين  

 

 

 

 هـ 1441م/  2020

 

mailto:jistsr@siats.co.uk
mailto:haayth@gmail.com
mailto:mfathy@unisza.edu.my


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

128 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Holy Qur’an is Allah almighty’s word which He sent down to His Prophet Mohammed (salla 

Allah alaihi wa sallam). He put it on seven dialects to make it easier for people to learn it because 

they are either old or young, male or female. In addition, these seven dialects are meant to be an 

explanation for each other, so these dialects or more correctly said, some of them became part of 

the modes of recitation which are known nowadays, and which were attributed to a particular 

imam. After the expansion and multiplicity of sciences, it has been found that a lot of reciters do 

not understand anything in the explanation of modes of recitation. This is the problem. Since this 

explanation is related to Allah’s Book so this topic is significant. The objective of this research 

was to introduce the various modes of recitations and the difference between them. The researcher 

adopted in this study the descriptive analytical approach. The results that the researcher found are 

as follows. The Holy Quran was revealed to the Prophet in seven dialects to make people’s task 

towards Allah’s Book easy, because among them there is the weak, the helpless and the aging 

elderly. The explanation is related to the language, grammar, interpretation, drawing, and many 

more. In explanation, the most preferred is the interpretation and exegesis of Qur’an’s verses by 

other verses. In addition, the more preferred opinion is that it is permissible to use the science of 

explanation in stating, explaining and clarifying the Qur'anic modes of recitation. Those who ban 

using it have disagreed with the Prophet’s Companions’ practice. It is not a condition that the 

linguistic aspect should be strong in explaining the Qur'anic modes of recitation which is 

permissible even if it is weak, and that if the two modes of recitation totally disagreed in meaning, 

they will be considered to be like two actual verses of the Qur’an. 
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 ملخص البحث

القرآن الكرمي كالم هللا عز وجل الذي أنزله على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، أنزله على سبعة أحرف ليسهل على 

الناس تعلمه ألن فيهم الكبري والصغري، والذكر واألنثى وليكون بعضها تفسريا لبعض، فصارت بعد ذلك هذه األحرف 

بني الناس بعد أن نسبت كل قراءة إىل إمام معني، وبعد توسع العلوم أو على الصحيح جزء منها القراءات املعروفة اليوم  

وتعددها وجد كثري من القراء الذين ال يفقهون شيئا يف التوجيه وهنا تكمن املشكلة، ولتعلق التوجيه بكتاب هللا عز 

الباحث يف حبثه  وجل هنا تظهر أمهيته، فكان هدف هذا البحث التعريف بوجوه القراءات والفرق بينهما وقد اعتمد

القرءان الكرمي أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف على املنهج التحليلي الوصفي، وقد ظهر لنا من النتائج:  أن 

سبعة أحرف ختفيفا على الناس؛ ألن فيهم الضعيف والعاجز والشيخ الكبري، وأن التوجيه يتعلق ابللغة والنحو والتفسري 

يف ذلك توجيه وتفسري القرآن ابلقرآن، وأن الراجح جواز استخدام علم التوجيه يف بيان  والرسم وغري ذلك، واملقدم

وشرح وتوضيح القراءات القرآنية، وأن من قال ابملنع قد خالف فعل الصحابة رضي هللا عنهم، وأنه ال يشرتط أن يكون 

اختلفت القراءاتن يف املعىن متاما فإهنا تنزل وأنه إذا الوجه اللغوي قواي يف توجيه القراءات حيث جيوز ولو كان ضعيفا، 

 منزلة اآليتني من القرءان الكرمي.

 لكلمات املفتتاحية: توجيه. القراءات.  ا
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 املقدمة

سيدان حممد  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،هلل رب العاملني احلمد 

الفرد  ،الواحد األحد  ،له ءوال ند له وال كف ،شريك له وأشهد أن إله إال هللا وحده ال، وأصحابه أمجعني وعلى آله

السر عنده  ر،ويعصى فيغف سبحانه ريب ال مثيل له يطاع فيشكر ،ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد  د الصمد, الذي مل يل

وأشهد أن حممدا عبدهللا ورسوله وخريته من  ،ه احلمد واملنةفل ،شرع واحلرام ما حرم والدين ما عالنية احلالل ما أحل

فأدى األمانة ونصح األمة وكشف هللا به  ،أرسله هللا رمحة للعاملني، صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله خلقه وخليله

نسأل هللا أن جيزيه عنا خري  ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ،وتركنا على احملجة البيضاء ،وحمى به الظلمة ،الغمة

أما بعد فإن هللا عز  ىل يوم الدين.إورضي هللا عن أهل بيته وصحابته والتابعني هلم إبحسان  ،ما جازى نبيا عن أمته

؛ ألن لسالم ورمحة هباوجل قد يسر على عباده وأنزل القرءان على سبعة أحرف ختفيفا على أمة حممد عليه الصالة وا

فيهم الشيخ الضعيف واملرأة العجوز والشاب الفيت، فكانت احلكمة من إنزال القرءان هبذه األحرف التخفيف على 

الناس مث تطور علم القراءات حىت صار على ما هو عليه اليوم، ولقد كانت العرب تقرأ القرآن الكرمي وتفهم معناه؛ ألهنم 

وا يفهمون الفرق بني القراءات بديهة وبدأ يف عصرهم علم التوجيه الذي يناقش القراءة وأوجهها، أرابب اللغة وأصلها وكان

وجاء بعد الصحابة من خيدم هذا العلم خدمة قوية، ولقد كان يف هذه العصور قراء لغويون مجعوا بني اللغة والقراءة، بل 

 قارئ أهل الكوفة وحنويها، وأيب عمرو رمحه هللا تعاىل صار لبعضهم شأن كبري عند أهل اللغة كالكسائي رمحه هللا تعاىل

قارئ أهل البصرة وصاحب اللغة القوية الرصينة، وغريهم من القراء، مث جاء قراء ال يفهمون ما يقرؤون وال الفرق بني 

 فقهاء مفسرين هذه القراءة وأختها، ولقد كان يف الزمان األول معيبا أن ال يعرف القارئ اللغة، بل كان القراء لغويني
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حمدثني، مث تباعدت األزمنة وتفرعت العلوم فتجد القارئ ليس له ابع يف اللغة أو الفقه، بل يقتصر على القراءة فقط، 

 وهنا رأى الباحث من األمهية مبكان الكالم حول التوجيه.

 التحديد املفاهيمي اللغوي

ووجَّهت الشَّيَء: جعلُته على جهة وأصل ِجَهتِه ِوْجَهته. الشيء،    يف  صالبة  على  يدل  والنون  واجليم  التوجيه يف اللغة: الواو

 .(1)  والتَّوجيه: أن ََتِفر َتت الِقثَّاَءة أو الِبطِ يخة مث ُتضِجَعها

 ،(القراءات علل) بـ ويسمى منها املختار وبيان والتفسري، اللغة يف القراءات وجوه ببيان  يعىن ويف االصطالح هو: علم

 ثبوت أن  يوهم لئال كذا،  وجه: يقال حبيث ابلتوجيه، التعبري األوىل لكن ،(للقراءات االحتجاج) ،(القراءات حجج)

 والبالغية،  والنحوية  والصرفية  الصوتية  جوانبها  من  القراءات  عن  يبحث  علم:  ، وقيل(2)صحة تعليلها    على  متوقف  القراءة

 فقه دراية، القراءات علم القراءات، علل القراءات، -حجة أو  -حجج  االحتجاج: أمساء منها والداللية، وله

 .(3)القراءات

 اختالفِ   وتوجيهُ   األداِء،  وتوجيه  التَّصريِف،  وتوجيه  اإلعراِب،  توجيه:  موضوعاٍت منها  عدَّة  يشملُ   القراءات  توجيه  "وعلم

 علمِ  من فإنه القراءةِ  بسببِ  املعىن اختلفَ  فإذا ابملعىن، يتعلَّقُ  ما توجيهُ  منها، التَّفسريِ  علمَ  خيص   األلفاِظ، والذي معاين

 ، وقد قال العلماء فيه: معرفة(4)التَّفسريِ  علم عن خارًجا يكونُ  فإنه ابملعىن، متعلِ ًقا االختالفُ  يكن مل إذا أما التَّفسري،

 األئمة اعتىن وقد وجزالتها، املعاين جاللة تعرف وبه جليل فن قارئ وهو كل  إليه ذهب ما وجه وتبيني القراءات توجيه

 منها وكل للمهدوي، اهلداية وكتاب ملكي الكشف وكتاب الفارسي، علي أليب احلجة كتاب  منها كتبا  فيه وأفردوا به،
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 أيب وكتاب جين البن احملتسب كتاب  أحسنها ومن الشواذ القراءات توجيه يف أيضا صنفوا وقد  فوائد، على اشتمل قد 

 . (5)وغريمها  البقاء

وقد نشأ علم توجيه القراءات يف عصر الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني فقد روي يف ذلك عن عائشة وابن عباس 

. الكبرية بعللها السبعة ، كتاب(هـ 286 ت) للمربد القراءة احتجاج وغريهم، وقد ألفت فيه كتب كثرية منها: كتاب

 عدة يف حمقق مطبوع وهو( هـ 370 ت) األزهري منصور ألىب القراءات معاىن، (هـ 368 ت) مقسم البن كالمها

 خالويه ابن أمحد بن احلسني هللا عبد أليب وعلُلها السبع  القراءات إعرابُ القراءات،  توجيه على مشتمل وهو أجزاء،

 النحوي اهلمذاين خالويه ابن أمحد  بن احلسني هللا عبد  أليب السبع  القراءات يف احلجة (370ت) النحوي اهلمذاين

 بن احلسن علي أليب السبعة للقراء احلجة ،(370ت) األزهري أمحد  بن حممد  منصور أليب القراءات علل ،(370ت)

 جين بن عثمان  الفتح أليب عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملَتسب ،(377ت) الفارسي الغفار عبد 

  القراءات  وجوه عن ، الكشف(403 حنو ت) زجنلة بن حممد بن الرمحن عبد زرعة أليب القراءات ، حجة(392ت)

 (.437ت)  القيسي  طالب  أيب  بن  مكي حممد  أليب  السبع 

هـ(   310كان ابن جرير الطربي املفسر )ت و وممن اشتهر بتوجيه القراءات أهل اللغة وكذلك املفسرون رمحهم هللا تعاىل،  

حيث اعتىن  "جامع البيان عن أتويل آي القرآن "من أوائل من تتبعوا القراءات القرآنية توجيها وبياان من خالل تفسريه 

رمحه هللا بذكر وجوه القراءات املختلفة وبيان وجه كل منها من حيث اللغة واالستشهاد هلا مبا حيضره من شواهد الشعر 

والنثر، ولكنه يف أثناء ذلك تعرض ابالنتقاد والرد  لبعض وجوه القراءات الصحيحة زاعما أهنا خالفت مقاييس اللغة 

ألن   ؛وال ريب أن هذا خطأ منهجي  ما قرره النحاة واللغويون هو األصل الذي َتاكم إليه القراءات  علوقواعد النحو، وج
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وز رد ها حبال، مع أن الدراسة املستفيضة أثبتت أن ما قرره النحاة من قواعد القراءات اليت تواتر نقلها وقطع بصحتها ال جي

 .(6)  قاصر عن استيعاب مجيع ما جاء يف لغة العرب

وهنا مسألة وهي ما رأي العلماء يف التوجيه؟ للعلماء يف التوجيه مذهبان املذهب األول إجازته واألخذ به، وقال ينبغي 

 عاملا أبوجهها مع إعراهبا.على صاحب القراءات أن يكون  

وأما املذهب اآلخر فهو املنع ومنهم الشيخ سعيد األفغاين وقالوا أبن القراءات حجة على النحو وليس النحو حجة على 

القراءات، ولقد كنا نسمع بعض املشايخ يقولون القرءان حجة على اللغة وليست اللغة حجة على القرءان، والراجح وهللا 

 أصحاب القول األول.أعلم مع  

 أنواع توجيه القراءة القرآنية:

األول: ابلقرآن الكرمي كما يف سورة البقرة عند قوله عز وجل:                              

            (7)  ففي هذه اآلية وردت قراءاتن متواتراتن

)األوىل      ) رمحه هللا تعاىل قراءة اجلمهور اليت هي القراءة   )أزاهلما( أبلف بعد الزاي، حيث وجه ابن زجنلة:  والثانية

أوقعهما يف الزلل وهو أن  :وقرأ الباقون فأزهلما من زللت وأزلين غريي أياألوىل ابلقرآن الكرمي، قال رمحه هللا تعاىل: "

ألهنما  ؛إىل الشيطان ونسب الفعل  (8)"الشيطان استزهلم إمنا" :والزلة وحجتهم قوله ،يزل اإلنسان عن الصواب إىل اخلطأ

وكذلك ابلسنة النبوية كما عند قوله عز وجل: كيف ننشزها فقد قال (9) زال إبغواء الشيطان إايمها فصار كأنه أزهلما

كيف "وقد أخرج احلاكم وصححه عن زيد بن اثبت: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ الشوكاين رمحه هللا تعاىل: 
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 .(10)ابلزاي، فمعىن القراءة ابلزاي: نرفعها، ومنه النشز: وهو املرتفع من األرض، أي: يرفع بعضها إىل بعض "ننشزها

ومثال توجيه القراءات من مصاحف ومن ذلك التوجيه واالستدالل مبصاحف الصحابة والتوجيه ابلقراءات الشاذة، 

قال الشوكاين رمحه هللا تعاىل: قوله: "وال تقربوهن حىت يطهرن" قرأ انفع،   (11)الصحابة عند قوله عز وجل "حىت يطهرن"

وقرأ محزة والكسائي وعاصم   ،وأبو عمرو، وابن كثري، وابن عامر، وعاصم يف رواية حفص عنه: بسكون الطاء وضم اهلاء

، (12) ويف مصحف أيب وابن مسعود ويتطهرن ،رن بتشديد الطاء وفتحها وفتح اهلاء وتشديدهاهَّ يف رواية أيب بكر: يطَّ 

بتشديد الطاء والفتح، وهى قراءة محزة والكسائي   "ن رَ هَّ طَّ يَ فهنا أصلها يتطهرن أقصد القراءة املشددة حيث قال العلماء "

، وهى قراءة "رَ هُ طَ "ابلتخفيف، مضارع  "نَ رْ هُ طْ يَ و " مصحف أىب وعبد هللا، وأصله: يتطهرن  ا هو يفوعاصم وكذ 

 .(13)الباقني

يقرأ بفتح الياء وضم الزاي وبضم الياء   (14)"  وال حيزنك": توجيه القراءات بلغات العرب كما عند قوله عز وجل:  لثاينا

ملن فتح الياء أنه أخذه من حزن حيزن حزان واحلجة ملن ضم الياء أنه أخذه من أحزن حيزن حزان ومل  وكسر الزاي فاحلجة

         ": . وقوله عز وجل(15) يسمع إحزاان وإن كان القياس يوجبه

   "(16،)  ومها مبعىن  ،الفرق بني القراءتني أهنما لغتان عربيتان ورد فيها قراءاتن هداي وهديَّ و حيث

احلركة مها يف ايء املتكلم؛ إذ مل ميكن كسر ما قبل الياء؛ ألنه حرف ال يقبل ا" بقلب األلف ايء وإدغيَّ دَ و "هُ  ،اهلدى

 .(17)  وهي لغة هذيل، يقلبون ألف املقصور ايء ويدغموهنا يف ايء املتكلم"

توجيه القراءات من خالل أشعار العرب وهذا كثري يف كالم العلماء واستدالهلم على القراءات واللغة بشكل  الثالث:

عام ومثل هذا يف القراءات عند قوله عز وجل:                     
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، حيث استدل (18)

وقرأ ابن عامر: "زين" بضم الزاي وكسر  " :هللا تعاىلفيها على قراءة ابن عامر رمحه هللا تعاىل ابلشعر قال البغوي رمحه 

الياء، "قتل" رفع "أوالدهم" نصب، "شركائهم" ابخلفض على التقدمي، كأنه قال: زين لكثري من املشركني قتل شركائهم 

ًنا  زَجَّ الَقُلوِص أيب  ...أوالدهم، فصل بني الفعل وفاعله ابملفعول به، وهم األوالد، كما قال الشاعر: فـََزجَّْجُته ُمَتَمكِ 

 .(19)  َمزَاَدهْ 

التوجيه ابإلعراب أو النحو وهذا يذكره العلماء كثريا وأمثلته واسعة فنجد العلماء يقولون على هذه القراءة هو الرابع: 

فاعل وعلى هذه سيكون انئب فاعل وأحياان يذكرون أنه مبتدأ ويف أحيان أخرى يقولون خرب ملبتدأ حمذوف وهكذا كما 

حيث قال العلماء رمحهم هللا           "(20 )"عند قوله عز وجل: 

"ما بـَُعوَضًة يف نصبها ثالثة أوجه: تكون "ما" زائدة و "بعوضة" بدال من مثل، وجيوز أن تكون "ما" يف موضع فيها 

والوجه الثالث قول الكسائي والفراء  قاال: نصب نكرة و "بعوضة" نعتا ملا، وصلح أن تكون نعتا ألهنا مبعىن قليل، 

، (21)التقدير: أن يضرب مثال ما بني بعوضة حذفت "بني" وأعربت بعوضة إبعراهبا والفاء مبعىن "إىل" أي إىل ما فوقها"

 "ُيْنَصُروَن ُهْم َوَلا َعْدٌل ِمْنَها ُيْؤَخُذ َوَلا َشَفاَعٌة ِمْنَها ُيْقَبُل َوَلا َشْيًئا َنْفٍس َعْن َنْفٌس َتْجِزي َلا َيْوًما َواتَُّقوا"وكذلك عند قوله عز وجل: 

ومن  قرأ ابلياء فألن التأنيث  ،من قرأ ابلتاء فلتأنيث الشفاعةحيث ورد يف كلمة يقبل قراءاتن ابلغيبة وابخلطاب (22)

فصل بينه وبني الفاعل جاز التذكري معنوي، جيوز لنا فيه وجهان التأنيث والتذكري، وكذلك حجة أخرى أن الفعل إذا 

 الشفاعة،  لتأنيث ابلتاء،  ويعقوب  عمرو  وأبو  كثري  ابن  قرأ  شفاعة،  منها يقبل  يف الفعل قال البغوي رمحه هللا تعاىل: "وال
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  . (23) اللفظ  على  والتأنيث املعىن  على  فالتذكري  واملوعظة، واحد كالوعظ  مبعىن  والشفاعة الشفع  ألن ابلياء،  الباقون  وقرأ

 وقد يذكرون التوجيه ابلنسبة للتجويد والرسم وغريه. 

كما يف قوله اخلامس: التوجيه ابلتصريف حبيث يكون له عالقة ببنية الكلمة ووزهنا وهذا كثري يف كتب التفسري والتوجيه،  

 السني، يف التاء فأدغم تتساءلون: أراد "تساءلون" ثق ل ، من(24)عز وجل: "واتقوا هللا الذي تسألون به واألرحام"

ما  يف  الجتماعهما  حسن  السني  يف  وإدغامها  ومن.  اهلمس  يف  واجتماعهما  الثنااي،  وأصول  اللسان  طرف  حروف  من  أهن 

فهذا التوجيه يتعلق ببنية   .(25)ابحلذف   فأعل ها  متقاربة، حروف الجتماع اتء تتفاعلون   حذف  تساءلون،:  فقال  خف ف

 ابجلانب الصريف، وفيه زايدة حرف والقاعدة زايدة املبىن زايدة يف املعىن.الكلمة له عالقة  

: تعاىل السادس: التوجيه ابلتجويد فمن حجج التوجيه عند العلماء العلل اليت تتعلق بعلم التجويد، ومثال ذلك قوله

 احلرفني، مماثلة: وجهني على اإلدغام ألن احلرفني؛ مماثلة: أدغم ملن فاحلجة واإلظهار، ابإلدغام يقرأ. (26)ُهدًى"  "ِفيهِ 

 الباء،  من  وامليم  الكاف،  من  القاف  كقرب  املخرج  يف  يتقاراب  أن :  واحد واملقاربة  جنس  من  كوهنما:  ومقاربتهما، فاملماثلة

 ميكن مل إذ ام،ابإلدغ فخف فوه ثقيل، واملتقاربني ابملتماثلني النطق ألن  ذلك يف اإلدغام وجب وإمنا .النون  من والالم

 األصل،  اإلظهار  ألن   لفظه؛  حق    ووف اه  له،  وجب  ما  أصل  على  ابلكالم  أتى  أنه:  أظهر  ملن  واحلجة  احلرفني،  أحد   حذف

 .(27)اإلظهار    من أوىل  اإلدغام  كان   عليه  دخل  لعامل  أو  لعل ة ساكنا  األول  احلرف  كان   فإن   .عليه  فرع  واإلدغام

التوجيه عند العلماء ما كان يتم بتعليالت وحجج بالغية وهذا كثري، من ذلك أسلوب السابع: التوجيه البالغي ومن 

االلتفات والوصل والفصل، والتوجيه البالغي واسع حيتاج إىل أحباث وقد تطرق العلماء لكثري منها ، فمثال ذلك عند 

ُمْ ( 95) اِبلظَّاِلِمنيَ  َعِليم   َواّللَُّ  ْيِديِهمْ أَ  َقدََّمتْ  مبَا أََبًدا يـََتَمنـَّْوهُ  َوَلنْ : تعاىل قوله قوله عز وجل: من  النَّاسِ  َأْحَرصَ  َولََتِجَدهنَّ
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يـَْعَمُلوَن   مبَا  َبِصري    َواّللَُّ   يـَُعمَّرَ   َأنْ   اْلَعَذابِ   ِمنَ   مبَُزْحزِِحهِ   ُهوَ   َوَما  َسَنةٍ   أَْلفَ   يـَُعمَّرُ   َلوْ   َأَحُدُهمْ   يـََود    َأْشرَُكوا  الَِّذينَ   َوِمنَ   َحَياةٍ   َعَلى

 َوَلنْ :  تعاىل  قوله  وهو  اآلية  سياق  ألن اخلطاب؛  اىل  الغيبة  من االلتفات  على .اخلطاب  بتاء  "تعملون"  يعقوب  قرأ  ،(28)

 ولوال وأمشل أعم، ليكون  اخلطاب اىل التفت ولكن "يعلمون" :فيقال يقتضي الغيبة، أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  مبا أََبداً  يـََتَمنـَّْوهُ 

  .(29)املعىن    قوله  لفات  االلتفات

الثامن: التوجيه ابلرسم القرآين فكثريا ما جند يف كتب التفسري والقراءات هكذا رمست، واألمثلة على هذا كثرية، من ذلك 

 َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـُْهمْ  اّللَُّ  َرِضيَ  إبِِْحَسانٍ  بَـُعوُهمْ اتَـّ  َوالَِّذينَ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأْلَوَُّلونَ  عند قوله عز وجل: "َوالسَّابُِقونَ 

 من َتري جنات هلم وأعد كثري  ابن قرأ  (30)"اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَهْنَارُ  ََتْتَـَها ََتْرِي َجنَّاتٍ  هَلُمْ  َوأََعدَّ 

ففي هذه اآلية ،  (31)مصاحفهم  يف  وهكذا  من  غري  من  َتتها  الباقون   وقرأ  مصاحفهم،  يف  وكذلك  من  بزايدة  األهنار  َتتها

الكرمي من قرأ بزايدة "من" حجته كتابتها يف مصحف أهل مكة. وهناك أيضا توجيه صويت للقراءات وقد كتبت فيه 

 مقاالت

 مثرة التوجيه 

للتوجيه فوائد كثرية ومهمة نذكر بعضا منها على سبيل اإلمجال، أوهلا: فهم كتاب هللا عز وجل فهما صحيحا لكون 

التوجيه يتناول القراءات من جوانب عدة، اثنيها: بيان أن اختالف القراءات اختالف تنوع وليس تضادا وهذا يثبت أن 

 راءات أثر كبري يف األحكام الفقهية كاخلالف يف قوله عز وجل:للخالف يف القالقرآن من عند هللا عز وجل، اثلثا: 

                                          

     (32،)  ففي هذه اآلية قراءاتن بتشديد الطاء مع الفتح يف لفظ "يطهرن" وورد بسكون الطاء وقد ورد
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من قرأ بتشديد الطاء فهذا يفيد معىن االغتسال، أي: يغتسلن، ومن قرأ يطهرن بتخفيفها فاملقصود به يف توجيهها 

تطهر وتغتسل من حيضها، وأما على قراءة الباقني ينقطع الدم فعلى قراءة التشديد ال حيق للزوج أن جيامع زوجته حىت ت

فقد يفهم منه أنه جيوز أن أيتيها زوجها إذا انقطع الدم عنها, وعلى هذا رأي األحناف، واألوىل رأي اجلمهور يقول ابن 

ا تطهرن وقرأ الباقون يطهرن بتخفيف الطاء وضم اهلاء وحجتهم أن معىن ذلك حىت ينقطع الدم عنهن فإذ  زجنلة رمحه هللا:

ة أأي ابملاء قالوا إن هللا أمر عباده ابعتزال النساء يف احمليض إىل حني انقطاع دم احليض قال الزجاج يقال طهرت املر 

 .(33)  وطهرت إذا انقطع الدم عنها

 معلومات مهمة حول القراءات

ينزالن منزلة آيتني من القرءان الكرمي لكل واحدة إذا اختلف معىن القراءتني متاما فهما مبثابة آيتني وال تعارض بينهما بل  

منهما حكم مستقل ومعىن آخر، وهنا ميكن أن نقول إذا اختلف العلماء حول صحة قراءة يف اإلعراب هل تعد مقبولة 

أو مردودة؟ اجلواب الشروط لصحة القراءة ثالثة موافقة رسم املصحف وموافقة اللغة العربية ولو بوجه ضعيف وصحة 

د، فهنا اإلعراب شرط يف صحة القراءة وإذا اختلف العلماء يف صحتها واستدل من يقول بصحتها على ذلك من السن

كالم العرب فهو مقبول؛ ألن من حفظ حجة على من مل حيفظ السيما وقد توفر فيها الشرطان اآلخران للتواتر ومثال 

، حيث وقع اخلالف يف هذه اآلية            "(34)ذلك عند قوله عز وجل: "

حىت روي عن الزجاج أنه قال: لو مسعت من يقرأ هبا ألخذت نعايل وخرجت من املسجد يقصد قراءة محزة اليت هي 

 األرحام نصب منابجلر يف األرحام وهي معطوفة على الضمري اجملرور يف كلمة "به" وقد قال الفارسي يف توجيه اآلية: 

: قوله على معطوفا يكون  أن  :واآلخر واجملرور، اجلار موضع  على معطوفا يكون  أن : أحدمها :وجهني انتصابه احتمل



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

139 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 جر   من وأم ا .تقطعوها وال فصلوها األرحام حق   اتقوا :أي األرحام واتقوا. به تساءلون  الذي هللا اتقوا: التقدير "واتقوا"

 فرتك كذلك  كان   وما. االستعمال يف وقليل القياس، يف ضعيف وهذا، ابلباء اجملرور الضمري على عطفه فإن ه األرحام

 .(35) أحسن  به  األخذ

 اخلامتة

 ويف خامتة هذا البحث املتواضع نكتب أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث وهي.

الضعيف _ القرءان الكرمي أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف على سبعة أحرف ختفيفا على الناس ألن فيهم 1

 والعاجز والشيخ الكبري.

 _ التوجيه يتعلق ابللغة والنحو والتفسري والرسم وغري ذلك، واملقدم يف ذلك توجيه وتفسري القرآن ابلقرآن.2

_ جواز استخدام علم التوجيه يف بيان وشرح وتوضيح القراءات القرآنية، وأن من قال ابملنع قد خالف فعل الصحابة 3

 رضي هللا عنهم.

 يشرتط أن يكون الوجه اللغوي قواي يف توجيه القراءات حيث جيوز ولو كان ضعيفا.  _ ال4

 _ إذا اختلفت القراءاتن يف املعىن متاما فإهنا تنزل منزلة اآليتني من القرءان الكرمي.5
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ABSTRACT 

The Prophet disseminated legislative commandment provisions with the problem for which 

he issued this judgment ،these problems are used as references to the intended wisdom of the 

Islamic ruling. There may be a variety of reasons that necessitate the mention of reason، Thus ،it 

is useful to know the reasons for the Prophet’s legislation that the researcher ordered through an 

applied study on "Sahih Bukhari." the researcher followed the inductive content analysis method 

by collecting the hadiths that included religious rulings. The researcher mentioned the wisdom  ،or 

referred to it  ،and then studied these hadiths and analyzed them to indicate the wisdom. As for the 

results of the study، The most important reason to refer to explicitly with the legitimate rule is to 

remove the mysteries the sahaba had regarding the action or command of the Prophet ،answer the 

questions of some sahaba on the rule of some legislation. To warn from danger of some behaviours. 

 ملخص البحث

َيذُكر أحياان الِعلَّة اليت ألجلها َأصدر احلُكم التشريعي، وهذه الِعلل فيها إشاراٌت   صلى هللا عليه وسلمكان النيبُّ  

إىل احِلْكَمة املقصودة ِمن احُلكم الشرعي. واألسباب اليت اقتضت اقرتان الِعلَّة مع احلكم التشريعي متعددة، وهتِدف هذه 

تبيني  . وتكمن أمهية هذه الدراسة؛ أنَّ  "صحيح البخاري"الدراسة إىل معرفة هذه األسباب؛ ِمن خالل دراسة تطبيقية يف  

ساعد على فهم املصلحة يُ بذكر الِعلَّة يف بعض التشريعات، صلى هللا عليه وسلم األسباب اليت ِمن أجلها صرَّح النيبُّ 

و عند ورود املسائل اليت اقتضت ُصدور احلُكم الشرعي، وابلتايل أيخُذ الفقيه هذه املصاحل بعني االعتبار عند إفتائه، أ
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 وإلجناز هذه الدراسة اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك بتتبُّع   .صريح وحتتاج الجتهاد  اليت مل يَرِد فيها نص  

، مث دراسة هذه األحاديث وحتليلها لبيان احلكمة؛  األحاديَث اليت اشتملْت على ُحكم شرعي؛ واقرتنت بذكر العلة

، الِعلَّة مع احلكم التشريعيإليها ِبذِكر الِعلَّة. وأما نتائج الدراسة، فإن أهم األسباب اليت دعت إىل ذِكر  وأسباب اإلشارة  

 الشرعية املصاحل بعض تقديُ و  ، وَسدُّ الذرائع،صلى هللا عليه وسلم للنيبي  ر  مْ أَ  أو لفعل   الصحابة ستشكالا إزالةُ هي: 

 بعض التصرفات.  والتنبيه على خماطر  بعض؛  على

 ، الشرعية، صحيح، البخاري.األحكام  ،تعليلة:  فتاحيالكلمات امل

 املقدمة

 الرحيم  الرمحن  هللا  بسم

 يْهدِ   من  أعمالنا،  سيئاتِ   ومن  أنفسنا  شرورِ   من  ابهلل  ونعوذُ ،  ونستهديه  ونستعينه  ونستغفره  حنمُده  هلل،  احلمد   إن 

، ورسولُه  عبُده  حممدا    أنَّ   وأشهد ،  له  شريك  ال  وحده  هللاُ   إال  إله  ال  أنْ   وأشهد،  له  هادي  فال  يضلل  نومَ ،  له  مِضلَّ   فال  هللاُ 

 نمِ  انبي   جزى ما خيَ  هللاُ  فجزاهُ ، ميةَ األُ  ونصحَ  األمانة وأديى الرسالة غبلَّ ، ونذيرا   ومبشرا   هادي  ، للعاملني رمحة   هللاُ  بعثه

 يوم إىل همأحبَّ  نمَ  وعلى، بيته لأهو  صحابته وعلى واملرسلني، األنبياء مجيع وعلى، عليه وسالمه هللاِ  صلواتُ ، أنبيائه

 :بعد   أما،  الدين

تشريعات؛ وذَكَر معها الِعلَّة اليت اقتضت إصدارها، وإذا ُعرَِفت ِعلِية  صلى هللا عليه وسلمفقد َأصدر النيبُّ 

؛ ُعرِفت احِلكمة ِمنه، فأحبَّ الباحث ِمن خالل هذه الدراسة التطبيقية يف "صحيح البخاري" أن يُ َبنيِي األسباب  ُحكم 
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واحِلَكم  حكامبعَض األ بنيِي يُ  وأنذي أَمر به، َيذكر الِعلَّة من التشريع ال صلى هللا عليه وسلماليت ِمن أجلها كان النيبُّ 

 .ِمن هذه األحاديث

 ِعلَّة يف جمال العباداتال  ِبذِكرِ   ُمْقَترِنً  التشريعي  احلُكم  فيها  ورد  اليت  األحاديث  املبحث األول:

 احلديث األول: 

 َيَدهُ   يَ ْغِمسْ   َفاَل   ،نَ ْوِمهِ   ِمنْ   َأَحدُُكمْ   اْستَ ي َْقظَ   ِإَذا:  قَالَ   صلى هللا عليه وسلم  النَّيبَّ   َأنَّ   رضي هللا عنه  ُهَريْ رَةَ   َأِب   َعنْ "

اَنءِ   يف  ،  يَ ْغِسَلَها  َحّتَّ   اإْلِ  .(1)"َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي  اَل فإنَّه    َثاَلًث 

 احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه:

". فيه هني املستيقظ ِمن النوم عن غمس يده يف اإلانء الذي به ماء يَ ْغِمسْ  َفاَل : "صلى هللا عليه وسلمقوله 

 املتوضِيئ   قام  سواء،  لكراَهةعلى ا  النهيَ   (5)والشافعية  (4)واملالكية  (3)احلنفية  حّت يغسل يده ثالث مرات. ومحل  (2)الوضوء

 سورة)﴾ جم جم جم جم  جم جم جم جمخل مل ىل يل ﴿: الوضوء آية أبن واستدلوا، النهار يف أم، الليل يف نوم   ِمن

: صلى هللا عليه وسلم النيبيِ  وأمَّا قول. والواجبات الفروض بني ِمن الكفَّنْي  َغسل تذكر مل(، 6: اآلية ِمن جزء، املائدة

 ال واليقني، طهارهتا واألصل، فيها مشكوكٌ  اليد جناسة، أَلنَّ االحتياط ابب ِمن فهو"، َيُدهُ  اَبَتتْ  أَْينَ  َيْدرِي اَل  فَِإنَّهُ "

 . للتحري   وليس للكراهة  النهي  على  يدل  مما  فهذا،  ابلشَّك  يُزال

 يقتضي صلى هللا عليه وسلم هأْمرَ ، أَلنَّ الليل يف نوم   ِمن املتوضِيئ قام إذا لتحريعلى ا النَّهي (6)احلنابلة محلو 

 نوم    ِمن  املتوضِيئ  قامإْن  وأمَّا  .  جناسة  إبزالة  خمتصي    غي  تعبُّدي  عندهم  اليدين  غسل، وأَلنَّ  التحري  يقتضي  هوهنيَ ،  الوجوب
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 يدل"  َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي  اَل   فَِإنَّهُ : "صلى هللا عليه وسلم  قوله، أَلنَّ  ُيستحب  بل،  يديه  غسل  عليه  جيب  فال،  النهار  يف

. احتماال  أكثر  فيه  ابلنجاسة  اليد   فإصابة،  النهار  نوم  ِمن  أطول  الليل  نوم، وأَلنَّ  ابلليل  إال  يكون  ال  واملبيت،  بيتاْلمَ   على

صلى كما أخرب النيب  -وأمَّا الِعلَّة يف هذا النهي، فهو خشية َأْن يكون َعِلق ابليد جناسٌة خالل فرتة النوم، فإنَّ اإلنسان 

أي: ال يُدرِك خالل نومه أين وضع يَده، فقد ُتالِمس اليُد ، "َيُدهُ  اَبَتتْ  أَْينَ  َيْدرِي اَل  فَِإنَّهُ إذا انم " -هللا عليه وسلم

 .(8)أو على بدن َمن ينام بقربه؛ كزوجته (7)النجاسات خالل النوم، سواء تلك اليت على بدن النائم

قبل َأْن يغسلها، أدَّى ذلك َغمس يده يف املاء اإلنسان إذا استيقظ ِمن نومه مث وأمَّا احِلْكَمة ِمن النهي، فإنَّ 

لتنجُّس ماء الوضوء، وابلتايل مل حتصل له الطهارة املطلوبة ألداء الصالة، ألَنَّه واحلالة هذه توضأ مباء جنس، فُيعرِيض 

َمن استيقظ ِمن النوم َأْن يغسل يده ثالًث قبل َأْن يغمسها يف ماء   صلى هللا عليه وسلمصالته للُبطالن، لذلك أمَر النيبُّ  

 .(9)الوضوء

 اَل   فَِإنَّهُ ":  صلى هللا عليه وسلمأنَّ يف قوله    -عدا احلِفاظ على طهارة ماء الوضوء-ويف هذا احلديث ِمن احِلَكم  

إشعار ا أبنَّ اليد قد تصل خالل النوم إىل بعض األماكن، كمنطقة العانة والُقُبل، ومغابن اإلبطني،   "َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي

وثقوب األنف، وهي ليست جنسة  يف العادة، لكنها مليئة ابجلراثيم، ألهنا دائمة التعرُّق، وجتتمع فيها األوساخ، فإذا حكَّ 

ماء الوضوء ليتمضمض، انتقلت هذه اجلراثيم والقاذورات إىل فمه، اإلنساُن هذه املناطق خالل نومه، مث وضع يده يف 

 ومنها إىل بطنه، فَتَسبَّبْت له أِبمراض قد تُ َؤدِيي ملوته، ورمبا يتأذَّى أيض ا َمن جاء بعده ليتوضأ ِمن نفس املاء، أَلنَّ املاء

 .  أصبح ملوًَّث 
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الناس مبا يعرفون، فجعل ما   صلى هللا عليه وسلم  لنيبُّ وألنَّ اجلراثيم مل تكن معروفة  ألهل ذلك الزمان، خاطب ا

ا، وقد يكون ضار ا  قد يعلق ابليد ُمبهم ا، وهذا حِلكمة  بليغة، وهي َأنَّ ما يعلق ابليد قد يكون جنَِس ا جتب إزالته تعبُّد 

 مؤذي للصحة، ويف كال احلالتني؛ ينبغي غسل اليدين بعد النوم.

إىل احِلْكَمة يف هذا احلديث، أَلنَّ إصابة اليد ابلنجاسة خالل النوم أمر ََيفى   هللا عليه وسلمصلى  وأشار النيبُّ  

على هذا األمر؛ ِحفاظ ا على طهارة املاء املستعمل يف الوضوء.  صلى هللا عليه وسلمعلى كثي ِمن الناس، فنبَّه النيبُّ 

 اَبَتتْ  أَْينَ  َيْدرِي اَل  فَِإنَّهُ "فقال:  ،الكناية أسلوب استعمل بل، التصريح أسلوب يستعمل مل صلى هللا عليه وسلملكنه 

 .(10)  صلى هللا عليه وسلم، وهذا ِمن ِشدَّة أدبِه وَحيائِه  "َيُدهُ 

 احلديث الثاين: 

َلة   َذاتَ  َخرَجَ  صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنها َعاِئَشةَ "عن   يف  َفَصلَّى اللَّْيلِ  َجْوفِ  ِمنْ  لَي ْ

صلى  اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَصلَّى َحِصي ، ِمنْ  ْسِجدِ اْلمَ  يف  ُحْجرَة   اَّتََّذَ  صلى هللا عليه وسلم النَّيبَّ  َأنَّ ويف رواية: " .(11)"ْسِجدِ اْلمَ 

 النَّاسُ  فَ َرَأى َقِصٌي، احُلْجرَةِ  َوِجَدارُ أخرى: ". زاد يف (13)"َرَمَضانَ  يف  َوَذِلكَ . زاد يف رواية: "(12)"ِفيَها هللا عليه وسلم

ثُوا، النَّاسُ  فََأْصَبحَ  ِبَصالَتِِه، رَِجالٌ  َفَصلَّى. "(14)"صلى هللا عليه وسلم النَّيبيِ  َشْخصَ  ُهْم، َأْكثَ رُ  فَاْجَتَمعَ  فَ َتَحدَّ  َفَصلَّْوا ِمن ْ

ثُوا، النَّاسُ  فََأْصَبحَ  َمَعُه، َلةِ  ِمنَ  ْسِجدِ اْلمَ  أَْهلُ  َفَكثُ رَ  فَ َتَحدَّ  َفَصلَّْوا .صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَخرَجَ  .الثَّالِثَةِ  اللَّي ْ

َلةُ   َكاَنتِ   فَ َلمَّا  ِبَصالَتِِه، صلى هللا عليه   اَّللَِّ   َرُسولُ   ِإلَْيِهمْ   ََيْرُجْ   فَ َلمْ زاد يف رواية: "  .(15)"َأْهِلهِ   َعنْ   ْسِجدُ اْلمَ   َعَجزَ   الرَّابَِعةُ   اللَّي ْ

 الصُّْبِح، ِلَصالَةِ  َخرَجَ  َحّتَّ . "(17)"إِلَْيِهمْ  لَِيْخرُجَ  يَ تَ َنْحَنحُ  بَ ْعُضُهمْ  َفَجَعلَ  .اَنمَ  َقدْ أَنَّه  َفظَنُّوا. وزاد يف أخرى: "(16)"وسلم

 تُ ْفَرضَ  َأنْ  َخِشيتُ  َلِكنِي  َمَكانُُكْم، َعَليَّ  ََيْفَ  ملَْ فإنَّه  بَ ْعُد، أَمَّا: قَالَ  مُثَّ  فَ َتَشهَّدَ  النَّاِس، َعَلى أَقْ َبلَ  الَفْجرَ  َقَضى فَ َلمَّا



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

151 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

َها فَ تَ ْعِجُزوا. "(19)"اللَّْيلِ  َصالَةُ  َعَلْيُكمْ  ُتْكَتبَ  َأنْ  َخِشيتُ  ِإينيِ . ويف رواية: "(18)"َعَلْيُكمْ   َفَصلُّوا رواية: ". زاد يف (20)"َعن ْ

 .(21)"ْكُتوبَةَ اْلمَ   ِإالَّ   بَ ْيِتهِ   يف  ْرءِ اْلمَ   َصالَةُ   الصَّالَةِ   أَْفَضلَ   فَِإنَّ   بُ ُيوِتُكْم،  يف   النَّاسُ   أَي َُّها

 احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه:

، "صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ  َرُسولُ  إِلَْيِهمْ  ََيْرُجْ  فَ َلمْ "اشتمل هذا احلديث على ُحكمنْي، أما األول: فهو قوله: 

عن املداومة على صالة الرتاويح يف مجاعة، واستنبط الفقهاء ِمن هذا االمتناع؛ َأنَّ   صلى هللا عليه وسلموفيه امتناُع النيبِي  

َاِويحِ  َصاَلةُ : "النووي قال. صلى هللا عليه وسلمصالة الرتاويح ُسنَّة مؤكَّدة، فلو كانت فريضة ؛ َلما تركها النيبُّ   ُسنَّةٌ  الرتَّ

 .(22)"اْلُعَلَماءِ   إبِِمْجَاعِ 

. "اللَّْيلِ  َصالَةُ  َعَلْيُكمْ  ُتْكَتبَ  َأنْ  َخِشيتُ  ِإينيِ ": صلى هللا عليه وسلموأمَّا الِعلَّة ِمن هذا االمتناع، فهو قوله 

َخِشي َأْن تُفرض صالة الرتاويح على املسلمني، ألَنَّه كان يعلم أَنَّه إْن واظب على أداء  صلى هللا عليه وسلمحيث أنَّه 

ُ َعْنها: " صلى هللا   اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   ِإنْ صالة الرتاويح يف مجاعة، فقد يَنزل أمٌر بَِفْرِضها على الناس. تقول عائشة َرِضَي اَّللَّ

 . (23)"َعَلْيِهمْ   فَ يُ ْفَرضَ   ؛النَّاسُ   بِهِ   يَ ْعَملَ   َأنْ   َخْشَيةَ  ،بِهِ   يَ ْعَملَ   َأنْ  بُّ يُِ  َوُهوَ   الَعَملَ   لََيدَعُ  عليه وسلم

ابمتناعه عن املداومة على صالة الرتاويح يف مجاعة، َأْن تبقى صالة الرتاويح  صلى هللا عليه وسلمفأراد النيبُّ 

 . (24)تطوُّع ا غي فريضة

 كان   صلى هللا عليه وسلمفإنَّ صالة الرتاويح لو فُرَِضت على الصحابة حلافظوا عليها، لكنَّ النيبَّ  وأمَّا احِلكمة،  

ِمن  ونتُ لَّ فَ ت َ ي َ سَ  بل، الصحابة عليه الذيالرفيع  اإلمياين ملستوىاب واكوني لن لقرون املتأخِيرة ِمن هذه األمةَأنَّ ا يعلم

 يزيدَ فاقتضت احِلْكَمة َأْن ال ، ةفروضامل اخلمس الصلوات يبلغ التقصي ببعضهم َأْن يرتكوا حّت ،فشيئا شيئا التكاليف
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 فيما  للعقوبة  بعُضهمض  تعرَّ ، ورمحة  منه أبُمَّته َأْن ياحلساب  يف  عنهم  اَّتفيف    ى أُمته،عل  الفرائضَ   صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ  

 .التعرُّض للُمساءلة واحلساب  وليس،  والثواب  األجرهو حصول    الرتاويحصالة    نمِ   املقصود، أَلنَّ  َترك صالة الرتاويح  لو

لليلة الرابعة، أَلنَّ الصحابة إىل احِلْكَمة ِمن عدم خروجه لصالة الرتاويح يف ا  صلى هللا عليه وسلموقد أشار النيبُّ  

كانوا قد صلَّوا معه الرتاويح ثالث ليال  قبلها، فتفاجأوا ِمن عدم خروجه إليهم يف الليلة الرابعة، فظنُّوا أَنَّه قد انم. فأراد 

أن يُ َبنيِي هلم َأنَّ َأْن يُطيِيب خواطرهم على طول انتظارهم له، وأن يُزيل ِمن قلوهبم الظُّنوَن، و  صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ 

 .(25)أخرىشرعية    مصلحة على  مقدَّمة  ؛شرعية  ملصلحةعن اخلروج إليهم كان   همتناعا

، وفيه النَّدب "بُ ُيوِتُكمْ   يف   النَّاسُ   أَي َُّها  َصلُّوا: "صلى هللا عليه وسلموأمَّا احلُكم الثاين يف هذا احلديث، فهو قوله  

 يف البيوت.   -ومنها الرتاويح-إىل صالة النوافل  

. "ْكُتوبَةَ اْلمَ  ِإالَّ  بَ ْيِتهِ  يف  ْرءِ اْلمَ  َصالَةُ  الصَّالَةِ  أَْفَضلَ  فَِإنَّ : "صلى هللا عليه وسلموأمَّا الِعلَّة ِمن ذلك، فهو قوله 

 افل يف البيوت أعظم ِمن أجر صالهتا يف املساجد. َأنَّ أجر صالة النو   صلى هللا عليه وسلمبنيَّ هلم النيبُّ  ف

واحِلْكَمة يف أفضلية صالة النوافل يف البيوت؛ لكوهنا أبعَد ِمن الريء، وَيصل بسببها تنزُّل الرمحة واملالئكة يف 

 .(26)البيوت، وتنِفر منها الشاطني، ويقتدي ابملصلي أهُل بيته ِمن الصِيبيان والنساء

ألصحابه أفضليَّة صالة النوافل يف البيوت ترغيب ا هلم فيها، كي ال يظنوا َأنَّ  صلى هللا عليه وسلموذََكر النيبُّ 

 أجَر أدائِها يف املساجد أفضل.
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 السياسة الشرعية  ِعلَّة يف جمالال  ِبذِكرِ   ُمْقَترِنً  التشريعي  احلُكم  فيها  ورد  اليت  األحاديث  املبحث الثان:

ُهَما اَّللَُّ  َرِضيَ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ْبن َجاِبر "عن  .األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجال   اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَكَسعَ  ,َغزَاة   يف  ُكنَّا:  قال َعن ْ

 َما: فَ َقالَ  صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ  َرُسولُ  َذِلكَ  َفَسِمعَ  .لَْلُمَهاِجرِينَ  يَ : اْلُمَهاِجرِيُّ  َوقَالَ  َلْْلَْنَصاِر، يَ : األَْنَصارِيُّ  فَ َقالَ 

، َرُسولَ  يَ : قَاُلوا ؟.اجلَاِهِليَّةِ  َدْعَوى اَبلُ  َا َدُعوَها: فَ َقالَ  .األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجال   اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َكَسعَ   اَّللَِّ  .ُمْنِتَنةٌ  فَِإهنَّ

، ْبنُ  اَّللَِّ  َعْبدُ  ِبَذِلكَ  َفَسِمعَ  َها اأَلَعزُّ  لَُيْخرَِجنَّ  ِديَنةِ اْلمَ  ِإىَل  َرَجْعَنا لَِئنْ  َواَّللَِّ  أََما ،؟فَ َعُلوَها: فَ َقالَ  ُأَبي   النَّيبَّ  فَ بَ َلغَ  .اأَلَذلَّ  ِمن ْ

صلى هللا عليه  النَّيبُّ  فَ َقالَ  .اْلُمَناِفقِ  َهَذا ُعُنقَ  َأْضِربْ  َدْعِن  ,اَّللَِّ  َرُسولَ  يَ : فَ َقالَ   ُعَمرُ  فَ َقامَ  .صلى هللا عليه وسلم

ا َأنَّ   النَّاسُ   يَ َتَحدَّثُ   الَ  َدْعُه،:  وسلم  .(27)"َأْصَحابَهُ  يَ ْقُتلُ   حُمَمَّد 

  احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه:

, رغم أَنَّه مناِفقٌ َدْعهُ لُِعَمر: "  صلى هللا عليه وسلمقوله     معلوم النِيفاق.". فيه الن َّْهُي عن قَتل عبد هللا بن ُأبي 

ا َأنَّ   النَّاسُ   يَ َتَحدَّثُ   الَ : "صلى هللا عليه وسلموأمَّا ِعلَّة هذا النهي, فهو قوله   ". َأْصَحابَهُ   يَ ْقُتلُ   حُمَمَّد 

 الدين هذا عةسُ  على ةافظكان حريص ا على احمل  صلى هللا عليه وسلموأمَّا احِلْكَمة ِمن ذلك، فهي َأنَّ النيبَّ 

 ,اإلسالم يف الدخول عن الناس ديِ صَ  يف -سلول ابن مثل-له َمكانته عند العرب  رجل   لُ تْ ق َ  بيتسبَّ  ال وأن , اجلديد 

 عليه فىَّتَ  قد  البعيد, لكنَّ سلول ابن تلقُ الذي ألجله  سببَ ال علميَ احلادثة قد ِمن  القريب, فإنَّ إىل املدينة واهلجرة

 فخشي,  سعته  اهب  هونيشويِ   بهة  شُ   يريدونآنذاك, وكانوا    ار  ث ُ كُ كانوا    صلى هللا عليه وسلم  النَّيبيِ   أعداءَ   وأنَّ   خاصة  ,  احلقيقة

وَّتويِف الناس ِمن الدخول فيه, ِبَزْعِم َأنَّ النيبَّ  ,اإلسالم صورة تشويه يف احلادثة هذه غلتَ سْ َأْن تُ  صلى هللا عليه وسلم
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قد قَ َتل رجال ِمن وجوه اخلزرج الذين نصروه, فماذا عساه َأْن يَفعل مبن هو دونه يف الشرف واملكانة,   صلى هللا عليه وسلم

  .(28)سلول  ابن  لِ تْ ق َ   عن  صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ    أمسكَ   لذلك

وبُعد نظره يف عواقب األمور، وفيها أُسوة للمسلمني  صلى هللا عليه وسلموهذه احِلْكَمة تدلُّ على ذكاء النيبِي 

أبن يتعاملوا مع املنافقني ابلريِفق وقَت الضَّعف, وأن يكونوا حريصني على ُسعة اإلسالم, فال ينظروا إىل مصلحة عاجلة؛ 

 .(29)قد يرتتب عليها أموٌر تضرُّ بسمعة اإلسالم يف املستقبل

ِمن عدم قتل ابن سلول, لِيُ َبنيِي لُِعمر ملَ هناه عن قتِله، رغم كونِه  ىل احِلْكَمةإ صلى هللا عليه وسلموأشار النيبُّ 

تقتضي الصرب على هذا املنافق, وهذا أمٌر لعل عمَر مل  -وهي سعة الدين-مستِحق ا للقتل، فأخربه َأنَّ املصلحة العليا 

 .صلى هللا عليه وسلميفطن له, فأخربه به النيبُّ  

 ِعلَّة يف جمال األحوال الشخصيةال  ِبذِكرِ   ُمْقَترِنً  التشريعي  احلُكم  فيها  ورد  اليت  األحاديث  الثالث:املبحث  

ُهَما اَّللَُّ  َرِضيَ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ "   َعَلى فَ تَ َعجَّْلتُ  َغْزَوة ، ِمنْ  صلى هللا عليه وسلم النَّيبيِ  َمعَ  قَ َفْلَنا: قَالَ  َعن ْ

، يل  بَِعي    ِمنَ  رَاء   أَْنتَ  َما َكَأْجَودِ   بَِعِيي فَاْنطََلقَ  َمَعُه، َكاَنتْ   بَِعنَ زَة   بَِعِيي فَ َنَخسَ  َخْلِفي، ِمنْ  رَاِكبٌ  فَ َلِحَقِن  َقطُوف 

، َعْهد   َحِديثَ  ُكْنتُ :  قُ ْلتُ " ؟يُ ْعِجُلكَ  َما: "فَ َقالَ  صلى هللا عليه وسلم النَّيبُّ  فَِإَذا اإِلِبِل،  ،"ثَ يِيب ا؟ أَمْ  أَِبْكر ا: "قَالَ  ِبُعُرس 

َنا فَ َلمَّا: قَالَ  "؟َوُتاَلِعُبكَ  ُتاَلِعبُ َها َجارِيَة   فَ َهالَّ : "قَالَ  .ثَ يِيب ا: قُ ْلتُ   َأيْ - لَْيال   َتْدُخُلوا َحّتَّ  ,أَْمِهُلوا: قَالَ  لَِنْدُخلَ  َذَهب ْ

 . (30)"اْلُمِغيَبةُ   َوَتْسَتِحدَّ  ,الشَِّعثَةُ   ََتَْتِشطَ   ِلَكيْ   -ِعَشاء  

 احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه:
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أصحابَه َأْن يتأخَّروا عن  صلى هللا عليه وسلم", فيه أَْمُر النيبِي أَْمِهُلوا"للقاِفِلني معه:  صلى هللا عليه وسلمقوله 

ستحباب، هذا األَْمَر على اال  (31)ُدخول املدينة إىل َأْن َيل املساء, وذلك لَِيتسامع أهُل املدينة بقدومهم, ومَحَل الفقهاءُ 

 .ِمن السفر  قدومهُقرب  بِ   هأهلَ   ْعِلمَأْن ي ُ   رسافِ لمُ ل  فقالوا: ُيستحبُّ 

, أي: لكي "اْلُمِغيَبةُ  َوَتْسَتِحدَّ  ,الشَِّعثَةُ  ََتَْتِشطَ  ِلَكيْ : "صلى هللا عليه وسلمفهو قوله  وأمَّا ِعلَّة هذا األمر؛  

 .الطويل  غيابه  بعد  هازوجِ   الستقبال  وبيتها  هانفسِ   ةِ ئَ يِ وهتَْ   ؛لوالتجمُّ   فابلتنظُّ   الزوجةُ   تتجهز

وأمَّا احِلْكَمة؛ فإنَّ الزوَج إذا رأى أهَله قد استعدُّوا لِقدوِمه؛ زاَد ُسرورُه بلقائهم؛ ذلك ألَنَّه رآهم على أحسن 

 حال  وهيئة, فتزداُد بذلك احملبُة واألُلفُة بني الزوجني. 

ينئذ ِمن التأهُّب والتزيُّن  وهذا خبالف ما لو أنَّ الرجَل جاء ِمن َسَفره فجأة  دون إعالمهم, فلن تتمكَّن الزوجة ح

 .بينهما  فرةلنُّ ل اسبب    ذلك  فيكون   املطلوب،  نيُّ زَ والت َّ   فظُّ نَ الت َّ ِمن   هبةأُ  غي علىأو بيَته    زوجَته  دُ جِ له، فيَ 

وأيض ا؛ فإنَّ الغائب عن أهله يهتمُّ مبا حدث هلم بعَده، ولذلك فإنَّه يكون حريص ا على الرجوع إليهم سريع ا 

ليطمئنَّ على أحواهلم، فإذا َأخربَُهم مبوعد ُقدوِمه؛ استعدُّوا وتزيَّنوا له، فإذا جاء ورآهم كذلك؛ زال قَ َلُقه وخشيُته عليهم،  

 وزاد فرُحه بلقائهم.

تقصيها وأمَّا إْن جاءهم فجأة؛ فرآهم يف حال  ال يُِبَّ َأْن يَراها، حتقَّق قَ َلُقه عليهم، ورمبا أخذ يَلوم زوجَته على  

 يف أمر رعاية بيِته وأوالده، فَتحُدث اخُلصومات بني الزوجنْي، وَتذهب حالوة اللقاء بعد طول الِغياب.
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؛ كي يتأكَّد ِمن سالمة َسريرهتم، وأهنم حافظوا على ما  وأيض ا؛ فإنَّ بعض الريِجال يُباِغت أهَله ِبُقدوِمه ليال 

 : صلى هللا عليه وسلمأَْمٌر هنى عنه النيبُّ  أَمرهم بِتَ َعهُِّده ِمن مال  أو ولد، وهذا 

 ،لَْيال   أَْهَلهُ  الرَُّجلُ  َيْطُرقَ  َأنْ  صلى هللا عليه وسلم هللاِ  َرُسولُ  هَنَى: قَالَ  بن عبد هللا َرِضَي اَّللَُّ َعْنهما َجاِبر َعنْ "

 .(32)"َعثَ رَاهِتِمْ   يَ ْلَتِمسُ   أَوْ   يَ َتَخوَّهُنُْم،

 . (33)"ةلَّ الزَّ   وهي:  ثرةعَ   مجع   (عثراهتم)و ه،أهلِ  نمِ  لهُ  اخليانةِ   وقوعَ   نَّ ظُ : َأْن يَ ن والتخوُّ قال الشوكاين: "

 ابآلخر  الزوجنْي   حدِ أَ   نيِ ظَ   سوءَ كما أنَّ    (34)عن هذا الفعِل أَلنَّ التجسُّس حرام  صلى هللا عليه وسلموهنى النيبُّ  

تِِهۦٓ أَۡن َخلََق ﴿يف قوله تعاىل:   إليه  اراْلُمشَ   نِ كَ والسَّ   قةِ ابلثيِ   عورَ الشُّ    الزوجنْي دُ فقِ ويُ   ،العالقة الزوجيَّة  ماردَ   إىليُ َؤدِيي  َوِمۡن َءايََٰ

ج   ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ َودَّة  لَُكم م ِ   ا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها َوَجعََل بَۡينَُكم مَّ
 .(21 :، اآليةالروم﴾ )سورة  َوَرۡحَمة ًۚ

وأمَّا سبب تعليل هذا احلُكم؛ واإلشارة ِمن خالله إىل احِلْكَمة, فهو تبينُي حماِسِن إخباِر املسافِر أهَله بقدوِمه 

 ِمن السفر.

 اخلامتة

 فيما يلي:  الشرعي  احلُكم  مع ةعلال  اقرتان   أسبابمن خالل بيان ما سبق؛ تتلخص  

 أُخرويَّة على بعض التصرفات:التحذير ِمن عقوابت ُدنيوية أو   -1

أن يغمس يده يف ماء  حّت يغسل يده ثالث مرات, َمن استيقظ من النوم    صلى هللا عليه وسلمفقد هنى النيبُّ  

فإنَّ اليد قد تصل خالل النوم إىل منطقة  "َيُدهُ  اَبَتتْ  أَْينَ  َيْدرِي اَل  فَِإنَّهُ ذلك بقوله: " صلى هللا عليه وسلموعلَّل النيب 
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العانة والُقُبل، ومغابن اإلبطني، وثقوب األنف، وهي ليست جنسة  يف العادة، لكنها مليئة ابجلراثيم، ألهنا دائمة التعرُّق، 

تقلت وجتتمع فيها األوساخ، فإذا حكَّ اإلنساُن هذه املناطق خالل نومه، مث وضع يده يف ماء الوضوء ليتمضمض، ان

هذه اجلراثيم والقاذورات إىل فمه، ومنها إىل بطنه، فَتَسبَّبْت له أِبمراض قد تُ َؤدِيي ملوته، ورمبا يتأذَّى أيض ا َمن جاء بعده 

 .  ليتوضأ ِمن نفس املاء، أَلنَّ املاء أصبح ملوًَّث 

الناس مبا يعرفون، فجعل ما   سلمصلى هللا عليه و   وألنَّ اجلراثيم مل تكن معروفة  ألهل ذلك الزمان، خاطب النيبُّ 

ا، وقد يكون ضار ا  قد يعلق ابليد ُمبهم ا، وهذا حِلكمة  بليغة، وهي َأنَّ ما يعلق ابليد قد يكون جنَِس ا جتب إزالته تعبُّد 

 مؤذي للصحة، ويف كال احلالتني؛ ينبغي غسل اليدين بعد النوم.

 :بينها  اجلَْمع  َعذُّرِ ت َ   حال يف بعض؛  على  الشرعية  املصاحل  بعض  تقديُ   -2

صلى هللا عليه أحياان  قد جتتمع بعض املصاحل الشرعية، لكنَّ يتعذَّر على املكلَّف حتقيقها كليها، فأرشد النيبُّ 

 إىل َأنَّ تقدي املصلحة الراجحة هو اأَلوىل واحلالة هذه، ومن األمثلة على ذلك:  وسلم

صلى هللا  النيبَّ  أهانَ  قد  بن سلول، مع أَنَّه كان مستِحق ا للقتل، فعن قتل عبد هللا صلى هللا عليه وسلمهنُيه 

َها  اأَلَعزُّ   لَُيْخرَِجنَّ   ِديَنةِ اْلمَ   ِإىَل   َرَجْعَنا  لَِئنْ : "مبقالته  وأصحابَه  عليه وسلم  النيبُّ   هناه،  قتلهَأْن يَ     ُعمر  أراد  فلمَّا"،  اأَلَذلَّ   ِمن ْ

ابن ف، املنافق هذا على الصرب تقتضي -الدين عةسُ  وهي- العليا املصلحة أنَّ  أخربهو ، عن قتله صلى هللا عليه وسلم

 ُتْسَتغلقَ َتله َأْن  نْ إ صلى هللا عليه وسلم خشيف وآووه، صلى هللا عليه وسلما النيبَّ نصرو  الذين اخلزرج وجوه ِمنسلول 

 أصحابَه.  قتلُ يَ   صلى هللا عليه وسلم  النيبَّ   أنَّ   عمِ زَ بِ ،  فيه  الدخول  ِمن  الناس  وَّتويفِ ،  اإلسالم  صورة  تشويه  يف  احلادثة  هذه
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 : صلى هللا عليه وسلم  للنيبي   ر  مْ أَ  أو  لفعل    الصحابة  إستشكال  إزالةُ   -3

عن املداومة على أداء الصالة الرتاويح يف مجاعة، فاستشكل الصحابة هذا   صلى هللا عليه وسلمفقد امتنع النيبُّ  

، الرابعة الليلة يف إليهم خروجه عدم ِمن فتفاجأوا، صلى هبم الرتوايح ثالث ليال   صلى هللا عليه وسلماالمتناع، ألنه 

 إليهم  اخلروج  عن  امتناعهقَة احلال، وأنَّ سبَب  ذلك؛ بنيَّ هلم حقي  صلى هللا عليه وسلم، فلما رأى النيبُّ  انم  قد أَنَّه    فظنُّوا

 صلى هللا عليه وسلمخشية َأْن َيكتب هللاُ على هذه األُمَّة قياَم الليل؛ فتعجز عنه، فُتعذَّب على ذلك، َفَكرِه النيبُّ  كان 

 َأْن يكون سبب ا يف عذاب أُمَّته، فرتك صالة الرتاويح يف مجاعة؛ رمحة  أبمَِّته وشفقة عليهم.

 التوصيات

  والسنن   مسلم،  بصحيح  ابتداء  السنة،  كتب  كل  ليشمل  البحث؛  مسار  الباحث إخوته الباحثني َأْن يُكملوا  يوصي  -  1

 يتاج اليت احِلكم ِمن الكثي فيها أحاديث؛ِمن  الكتب هذه عليه اشتملت ِلما وذلك، السنة كتب  وأمهات األربعة،

 .منها واالستفادة  الناس ملعرفتها

 وأن، العلة فيها ذُكرت اليت األحاديث عملوا على استقراءَأْن ي الشريعة ومقاصد  والتشريع  الفقه علماء أوصي - 2

 ِمن استجد ما على القياس يف تفيد شرعية أحكام الستنباط وذلك، األحاديث هذه يف الشريعة مقاصد معرفة ياولوا

 .املسائل  أحد  يف قدميا  خالف ا  سمَأْن يَ   الشرعي  احلكم  ِمن  احِلْكَمة  وجه ظهور  ولعل،  مسائل
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 اهلوامش

( اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيمه، حتقيق: حممد زهي بن  2002أخرجه البخاري، حممد بن إساعيل، اجلعفي، ) (1)
 بن يوسف، قال: أخربان مالك( )بنحوه  ( )قال: حدثنا عبد هللا162، برقم: )43، ص:1. )كتاب الوضوء، ابب االستجمار وترا( ج:1انصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

رب، د.ط. )كتاب الطهارة،  مطوال(. ومسلم بن احلجاج، أبو احلسن، القشيي، النيسابوري، صحيح مسلم، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، بيوت، دار إحياء الرتاث الع
( )قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا املغية،  278، برقم: )233، ص:1لها ثالًث( ج:ابب كراهة غمس املتوضئ وغيه يده املشكوك يف جناستها يف اإلانء قبل غس

 يعن احلزامي( )هبذا اللفظ(. 
 كالمها: )مالك بن أنس، واملغية بن عبد الرمحن احلزامي( عن أب الزاند، عبد هللا بن ذكوان، عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج، فذكره. 

 ليه رواية البخاري: "فَ ْليَ ْغِسْل يََدُه قَ ْبَل َأْن يُْدِخَلَها يف َوُضوئِِه"، بفتح الواو، وتعن: ماء الُوضوء. قال الباحث: يدل ع  (2)
 . 20، ص:1. ج:2( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، بيوت، دار الكتب العلمية، ط1986انظر الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي، )  (3)
،  1( املنتقى شرح املوطأ، بيوت، مطبعة السعادة، ط2012انظر الباجي، أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب، القرطيب، األندلسي، ) (4)

 . 48، ص:1ج:
.  1(, األم, بيوت, دار املعرفة, ط1990شي, املكي, )انظر الشافعي, حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف, املطليب القر  (5)

( إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، القاهرة، مطبعة  1987. وابن دقيق العيد، تقي الدين، أبو الفتح، حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشيي، )39، ص:1ج:
 . 69، ص:1، ج:2السنة احملمدية، ط

( املغن، القاهرة، مكتبة القاهرة،  1968ين، أبو حممد، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، اجلماعيلي، مث الدمشقي، احلنبلي، )انظر ابن قدامة املقدسي، موفق الد (6)
إحياء  ( اإلنصاف يف معرفة الراجح ِمن اخلالف، بيوت، دار 1987. واملرداوي، عالء الدين، أبو احلسن، علي بن سليمان، الدمشقي، احلنبلي، )73، ص:1، ج:1ط

 . 129، ص:1ج:  2الرتاث العرب، ط
مه، فإذا وصلت اليد ملوضع االستنجاء،  ذكر اإلمام الشافعي رمحه هللا َأنَّ أهل احِلجاز كانوا يستجمرون ابحلجارة بعد الغائط، وبالُدهم حارَّة، فرمبا َعرِق أحدهم خالل نو   (7)

( احلاوي الكبي يف  1969انظر املاوردي، أبو احلسن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، )  رمبا تلوثت بشيء، فاحتيج لغسلها دفع ا للشَّك يف طهارهتا.
 . 160، ص:1ج:  1فقه مذهب اإلمام الشافعي، بيوت، دار الفكر، ط

 يقول الباحث: لعلها تكون حائضا، فتنال يده شيئا ِمن دم احليض دون َأْن يشعر.   (8)
( فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، بيوت،  1980انظر ابن حجر العسقالين، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، الشافعي، )  (9)

 . 264، ص:1، ج:3دار املعرفة، ط
 265، ص:1انظر ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج:  (10)
( )قال: حدثنا يىي بن بكي، قال: حدثنا  924، برقم: )11، ص:2اجلمعة، ابب َمن قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد( ج:أخرجه البخاري يف صحيحه )كتاب  (11)

 الليث، عن عقيل. قال البخاري عقبه: اتبعه يونس( )هبذا اللفظ(.  
( )قال: حدثنا  7290، برقم: )95، ص: 9كثرة السؤال(، ج:  أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب ما يكره ِمن (12)

 إسحاق، قال: أخربان عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة( )هبذا اللفظ(.  
 ( 1129، برقم: )05، ص:2على صالة الليل والنوافل(، ج:  صلى هللا عليه وسلمأخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )أبواب التهجد، ابب حتريض النيب    (13)
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 (. 729، برقم: )146، ص:1أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب األذان، ابب إذا كان بني اإلمام وبني القوم حائط أو سرتة( ج:  (14)
 (. 924، برقم: )11، ص:2أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب اجلمعة، ابب َمن قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد( ج:  (15)
 (. 1129، برقم: )50، ص:2على صالة الليل والنوافل(، ج:  صلى هللا عليه وسلماري يف صحيحه، مرجع سابق، )أبواب التهجد، ابب حتريض النيب  أخرجه البخ  (16)
 (. 7290، برقم: )95، ص:9أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب ما يكره ِمن كثرة السؤال(، ج:  (17)
 (. 924، برقم: )11، ص:2خرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب اجلمعة، ابب َمن قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد( ج:أ  (18)
 (. 729، برقم: )146، ص:1أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب األذان، ابب إذا كان بني اإلمام وبني القوم حائط أو سرتة( ج:  (19)
 (. 924، برقم: )11، ص:2ي يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب اجلمعة، ابب َمن قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد( ج:أخرجه البخار   (20)
 (. 731، برقم: )147، ص:1أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب األذان، ابب صالة الليل( ج:  (21)
 . 31، ص:4، ج:3( بيوت، دار الفكر، ط1991ع شرح املهذب, )انظر النووي, حميي الدين, أبو زكري, يىي بن شرف, اجملمو   (22)
( , املوطأ, أبو ظيب، اإلمارات, مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لْلعمال اخليية واإلنسانية،  2004أخرجه مالك بن أنس بن مالك بن عامر, األصبحي, املدين, ) (23)

( )بنحوه(. ومن طريقه أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )أبواب التهجد، ابب  519/159، برقم: )212، ص:1)كتاب الصالة، صالة الضحى( ج: 1ط
 ( )قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف قال: أخربان مالك( )هبذا اللفظ(. 1128، برقم: )50، ص:2على صالة الليل والنوافل( ج:  صلى هللا عليه وسلمحتريض النيب  

 . 14، ص:3ق، جانظر ابن حجر، فتح الباري، مرجع ساب  (24)
 . 42، ص:6، ج:2( , املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، بيوت، دار إحياء الرتاث العرب، ط1997انظر النووي, حميي الدين, أبو زكري, يىي بن شرف, )  (25)
 . 67، ص:6انظر النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ج:  (26)
( )هبذا  4905، برقم: )154، ص: 6أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب تفسي القرآن، ابب قوله سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم(، ج: (27)

 اللفظ(. 
جمموعة من احملققني، دمشق، دار ابن كثي،  ( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حتقيق:  1996انظر القرطيب، حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري، )  (28)

 . 102، ص:  21، ج:1دار الكلم الطيب، ط
 . 139، ص:  16انظر النووي, شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ج:  (29)
 (. 5079، برقم: )5، ص:7أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )كتاب النكاح، ابب تزويج الثيبات(، ج:   (30)
( بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سية أمحدية، القاهرة، مطبعة  1930حممد بن حممد بن مصطفى بن عثمان، احلنفي، )  انظر اخلادمي، أبو سعيد،  (31)

،  4, ج:1اث، ط( املدخل، بيوت، دار الرت 1978. انظر ابن احلاج، أبو عبد هللا، حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي، )129، ص: 4، ج:1احلليب، ط
(, غذاء األلباب يف شرح 1993(. والسفارين, مشس الدين، أبو العون, حممد بن أمحد بن سامل, احلنبلي )399، ص: 4. والنووي, اجملموع، مرجع سابق، ج:70ص: 

 . 311، ص:  1، ج:2منظومة اآلداب, مصر، مؤسسة قرطبة, ط
( )قال: َحدَّثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم(، ويف  1801، برقم: )7، ص:3ة، ابب ال يطرق أهله إذا بلغ املدينة( ج:أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، )أبواب العمر  (32)

حه  ( )قال: َحدَّثَنا آَدُم(. ومسلم يف صحي5243، برقم: )39، ص: 7)كتاب النكاح، ابب ال يطرق أهله ليال إذا أطال الغيبة خمافة أن َيوهنم أو يلتمس عثراهتم( ج:
، ِلَمْن َوَرَد ِمْن َسَفر ( )قال: َحدَّثَنيِه حمَُ  َمارَِة، اَبُب َكَراَهِة الطُُّروِق، َوُهَو الدُُّخوُل لَْيال  َمارَِة، اَبُب  )ِكَتاب اإْلِ ثَ َنا ُسْفَياُن(. ويف )ِكَتاب اإْلِ ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن، َحدَّ ، َحدَّ مَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ

، ِلَمْن َوَرَد ِمْن َسَفر ( ج:َكَراَهِة الطُّرُ  ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن(. 715، برقم: )1528، ص:2وِق، َوُهَو الدُُّخوُل لَْيال  َبَة، َحدَّ  ( )قال: َحدَّثَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشي ْ
 ر , فذكره. ثالثتهم: )ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، وآدم، وسفيان( عن شعبة بن احلجاج، عن حمارب بن دًث 

، ِلَمْن َوَرَد مِ  َمارَِة، اَبُب َكَراَهِة الطُُّروِق، َوُهَو الدُُّخوُل لَْيال  ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن  وأخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع سابق، )ِكَتاب اإْلِ َبَة، َحدَّ ْن َسَفر ( )قال: َحدَّثَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشي ْ
 ه( )هبذا اللفظ(. ُسْفَياَن، َعْن حُمَاِرب  , فذكر 
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 . 254، ص:6, ج:1( نيل األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، مصر، دار احلديث، ط1993انظر الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، اليمن، )  (33)
 ..424، ص:1، ج:1( اآلداب الشرعية واملنح املرعية، بيوت، عامل الكتب، ط1989انظر ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، املقدسي، الرامين، احلنبلي، )  (34)
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ABSTRACT 

This research presents a statement of the formulas used by Altabari where he had expressed in his 

choice of reading, his criticism and also his correction of some of the readings and not all. He 

sometimes uses the phrase " I cannot read it" or was marveled at some of the correct readings and 

his response to them, and other formulas that he used to express his choice for some readings over 

other readings. This study also showed the types mentioned by Ibn Jarir in his Tafsir 

(interpretations). We find out that he was not limited to one type of readings but also listed many 

types including Almaqboul (acceptable) and Almashhour (famous) and many others. Ibn Jarir 

relied on the criteria that he used in his readings. Ibn Jarir had agreed on certain placements in his 

readings with other scholars and readers and he mentioned his reason for agreeing. But disagreed 

with readers in other placements. He also mentioned his reason for his disagreement with readers 

as well as his argument on that. Ibn Jarir explained at the beginning of his Tafsir (interpretations) 

that reading is Sunnah and if proven cannot be returned to its Sunnah. Al Tabari did not adhere to 

what he had committed himself to what he mentioned in his Tafsir, and he may respond to some 

recurring readings on the pretext of disagreeing with scholars of Tafsir. Or when he reads solo 

from the rest of readers about the argument. His reading is often based on the pretext that the 

argument has more than three readers. He may have corrected abnormal readings and made it 

permissible on the pretext of its correctness in Arabic without considering its validity of its origin 

and approval to write The Ottoman Quran. And the result is that Ibn Jarir did not adhere to the 

method he mentioned in his Tafsir. And that is probably due to the involvement of Altabari and 

his skill in this domain, there is no need to elaborate nor fully adjust his method, as well as because 
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he lived in a time full of scientists and readers interested in this great science which does not need 

clarification more than mentioned because it is known to them. 

 

 ملخص البحث

وانتقاده هلا وتصويبه لبعض  ، عنها يف اختياره للقراءةبيان الصيغ اليت استخدمها الطربي وعرّب ا البحث عرض هذ ي

ورده هلا، الصحيحة  القراءات دون األخرى، وأحياًنا يستخدم قوله ال أستجيز القراءة هبا، أو تعّجبه من بعض القراءات  

وغريها من الصيغ اليت كان يعرّب هبا عن اختياره لبعض القراءات دون األخرى، مث بّينت هذه الدراسة األنواع اليت أوردها 

ر يف تفسريه، فنجد أنه مل يقتصر على نوع واحد من القراءات الصحيح أو غريه، بل إنه أورد الكثري من األنواع ابن جري

بعض املعايري اليت استخدمها يف إيراده قد اعتمد على  ابن جرير  وكان    ،الصحيح منها واملقبول واملردود واملشهور وغريها

اختياراته مع ذكره لسبب موافقته للقراء، وخالف القراء يف بعض املواضع   للقراءات، فقد وافق القراء يف بعض املواضع يف

ا يذكر سبب خمالفته للقراء  تفسريه أن القراءة  بداية يفابن جرير  ذكر احلجة على ذلك، فبّّي مع يف اختياراته، وأيضا

يف تفسريه، ورمبا يرد بعض القراءات املتواترة لم يلتزم الطربي مبا ألزم نفسه مبا ذكره  فسنة إذا ثبتت ال جيوز رّدها لسنّ ّيتها،  

حبجة عدم موافقتها ألهل التأويل، أو عندما ينفرد قارًئا من القراء عن احلجة يرد قراءته يف أغلب األحيان حبجة أن 

ة احلجة عنده أكثر من ثالثة قراء، ورمبا صّوب قراءةا شاذة وجّوزها؛ حبجة صواهبا يف العربية؛ دون أن ينظر يف صح

سندها وموافقتها لرسم املصحف العثماين، واحلاصل أن ابن جرير مل يتمّسك ابملنهج الذي ذكره يف تفسريه، وذلك رمبا 

تاج إىل تفصيل وال ضبط اتم ملنهجه، وكذلك ألنه  يف زمن عاش راجٌع إىل ضلوع الطربي وبراعته يف هذا الفن، فال ُيح

  ألنه معلوم عندهم. ؛م اجلليل، مما ال يلزم إيضاٌح أكثر مما ذكرها العلذ مليء ابلعلماء والقراء واملهتمّي هب
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 : الطربي، ابن جرير، الشاذة، منهج، إيراد.الكلمات املفتاحية

 

 التعريف بعلم القراءاتاملبحث األول:  

 املطلب األول: مفهوم القراءات

 تعريف القراءات لغةأوال:  

، وقرأت الشيء قرآًنا أي: مجعتحه وضممتح بعضه إىل 1مساعي لقرأالقراءات مجع قراءة، وهي يف اللغة مصدر  

ْقرٌِّئ، ومجع القارئ قرأةا، مثاله: كافر وكفره،  ي القرآن، وأقرأه القرآن فهو مح ، ومنه مسِّّ بعض، وقرأت الكتاب قراءةا وقرآًنا

َك، واجلمع القحرَّاؤون ك، وقد تَ َقرَّأَ، أي تنسَّ  .2والقراء: الرجل املتنسِّّ

 تعريف القراءات اصطالًحانيا:  اث 

ذكر العلماء والقراء تعاريف متعّددة للقراءات، بعضها قريٌب من بعض، وبعضها متداخٌل يف بعض، أبرز هذه  

 التعاريف:

مذهٍب يذهب إليه إماٌم من أئمة القرّاء  تعريف اإلمام الزرقاين رمحه هللا: عّرفها اإلمام الزرقاين أبهنا عبارٌة عن -1

ا به غريَه يف النطق ابلقرآن الكرمي، مع اتفاق الرواايت والطرق عنه، سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم  خمالفا

 .3يف نطق هيئاهتا

تعريف أبو حيان األندلسي: عّرفها أبو حيان بقوله: "وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن هذا هو  -2

 .4علم القراءات"
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 .5تعريف ابن اجلزري: عرفها بقوله: القراءات هي علٌم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة -3

تعريف عبد الفتاح القاضي: عرفها أبهنا: عبارٌة عن علم يحعرف به كيفية النطق ابلكلمات القرآنية، وطريق أدائها  -4

 .6اتفاقاا واختالفاا مع عزو كّل وجه لناقله

إىل تعريف ابن اجلزري رمحه هللا، وذلك ألنه جامع  والما ّيا تقدم من تعاريف خمتلفة للقراءات، فإن الباحثبعد ذكر م

شامل، من حيث أنه مجع فيه من املعاين ما تغين عن غريه، وألن اإلمام ابن اجلزري يعترب أحد أقطاب هذا العلم وأئمة 

 اعتمد كثري من العلماء الذين خلفوا ابن اجلزري رمحه هللا.    هذا الفن وخامتة احملققي  ن فيه، وعلى هذا التعريف

 تعريف القراءات املتواترة •

مادة وتر تدور حول واترها مواترة واخلرب املتواتر: أن ُيدثه واحٌد عن واحد، وكذلك خرب الواحد مثل املتواتر،   لغة:

ا أو يومّي، وأييت به وتراا؛ وال يحراد به املواصلة؛ ألن أصله من  ا ويفطر يوما واملواترة: املتابعة، ومواترة الصوم: أن يصوم يوما

 .7واترت أي جاءت بعضها يف إثر بعض وتراا وتراا من غري أن تنقطعالوتر، وكذلك واترت الكتب، فت

كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها، هذه القراءة   : اصطالًحا

، وصّح املتواترة املقطوع هبا، وهي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد املصاحف العثماني ة ولو احتماالا

سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها، وال ُيلُّ إنكارها، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن 

 ووجب على الناس قبوهلا، سواء كانت عن األئمة السبعة أو عن العشرة. 

 .  8طبقات السندوتحعرف أبهنا القراءة اليت روهتا الكافة عن الكافة يف كل طبقة من 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

168 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

ا أبهنا القراءة اليت صح سندها، ووافقت خط املصحف، ووافقت العربية ولو بوجه، وهبذا هي قراءة  وتحعرف أيضا

 صحيحة ال جيوز ردها.

 أنواع القراءاتاملطلب الثاين:  

 وتفريعات:، ومنها قراءات شاذة، ولكل منهما أنواع  مقبولة وصحيحةأقسام؛ منها قراءات  القراءات  

 النوع األول: القراءات الصحيحة

 تنقسم القراءات الصحيحة بدورها إىل نوعّي:

  القراءات املتواترة: -أ

ا ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديراا وتواتر نقلها، فإن توافرت فيها هاته   وهي كل قراءة وافقت العربية مطلقا

ا أبهنا ما ثبتْت قراءهتا عن النيب صّلى هللا عليه وسلم 9مقطوٌع بقرآنيتهاالشروط فيطلق عليها قراءٌة متواترٌة   ، وتحعرف أيضا

واستفاض نقلها، وأحسن ما قيل من تعاريف للقراءة املتواترة ما ذكره إمام القراء وحجتهم يف عصره اإلمام ابن اجلزري، 

حد املصاحف العثمانية ولو احتماالا وصّح سندها، حيث قال: "كّل قراءة وافقت العربية ولو بوجه منها، ووافقت رسم أ

فهي قراءة صحيحة ال جيوز رّدها، وال ُيل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل القرآن هبا، ووجب على الناس 

ئمة قبوهلا، سواء كانت هذه القراءة عن األئمة السبعة القراء، أم عن الثالثة املكملّي للعشرة، أم عن غريهم من األ

املقبولّي، ومىت اختّل ركن من هذه األرك   ان الثالثة؛ كانت القراءة ضعيفة أو شاذة أو ابطلة، بصرف النظر عن أن تكون 

هذه القراءة عن القرّاء السبعة أم عن غريهم ممن هم أكرب منهم، هذا هو القول الصحيح عند أئمة التحقيق والتدقيق من 
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مام الداين ومكي بن أيب طالب واملهدوي وأبو شامة ومن وافقهم من األئمة، وهذا السلف واخللف، وقد صرح بذلك اإل

 .10هو مذهب أهل السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه"

  القراءة املشهورة: -ب

وهي اليت صح سندها ومل يبلغ درجة املتواتر، ووافقت العربية والرسم وكانت مشهورةا عند القراء، وهذا النوع جائٌز مل 

يعّدوه أهل االختصاص من الغلط وال من الشاّذ، ويحقرأ به، ومثاله: ما اختلفت الطرق يف نقله عن األئمة السبعة، فرواه 

لى ذلك كثرية يف فرش احلروف املدّون يف كتب القراءات، ومن أشهر ما صحّنف بعض الرواة عنهم دون بعض، واألمثلة ع

يف ذلك: كتاب التيسري لإلمام أيب عمرو الداين، وقصيدة الشاطبية املسماة حبرز األماين، ونظم الّدرة لإلمام ابن اجلزري، 

ا رمحه هللا تعاىلاجلزري أي  ابنوالنشر يف القراءات العشر، وتقريب النشر أيضا وكالمها لإلمام   ا هي كل قراءة 11ضا ، وأيضا

، ووافقت العربية ولو بوجه، واشتهرت  صّح سندها ومل تبلغ حد التواتر، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالا

وقصده  . 12ابلقبول عند علماء القراءات والضبط، وقد تلقتها األمة وعلماؤها ابلقبول وحكمها حكم املتواترة 

 أبن استفاضة القراءة صحيحَة السند واليت تلقاها األئمة ابلقبول؛ تقوم مقام التواتر يف القطع بقرآنيتها؛ وذلك رمحه هللا

يف إشارة إىل أن املقصود هو حصول القطع بقرآنية القراءة؛ إما بتواتر سندها وإما ابلداللة على قرينة تفيد ما يفيد 

 التواتر، وهللا أعلم.

 اءات الشاذةالقر   النوع الثاين:

شّذذ، من مادة  أبهنا:    قبل البدء يف ذكر أنواع القراءات الشاذة جيب التعريف ابلقراءات الشاذة أوال، فعرفها العلماء لغة

ش ذ عنه، يشّذ ويشّذ شذوذاا، أي: انف  رد عن اجلمهور، فهو شاذ، وأشذه غريه، وش ذاذ الناس: الذين يكونون يف الق وم 
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ا وشذوذاا إِّذا تفّرق، وشذذته أًن وأشذْذتهوليسوا من قبائلهم، و  ، وشّذ يشّذ، ابلضم، تعين الشذوذ 13َشذَّ يشّذ شذًّ

 .14والندرة

 عحّرفت القراءات الشاذة بتعاريَف عدة، منها ما يلي::  اصطالًحا

 .15القراءة الشاذة ما نحقل قرآن  اا من غري تواتر، واستفاضٍة متلق   اٍة ابلقبول من األمة -أ

قال أبو عبيد القاسم يف كتابه فضائل القرآن: واملقصد من الق راءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة وتبيّي معانيها،  -ب

ر[، وقراءة ابن مسعود رضي هللا عنه: ]فاقطعوا كقراءة عائشة وحفصة رضي هللا عنهما: ]والصالة الوسطى صالة العص

أمياهنما[، وقراءة جابر: ]فإن هللا من بعد إكراههن هلن غفور رحيم[، مث قال: هذه احلروف وما شاكلها صارت مف سرة 

للقرآن، وقد كان يحروى مثل ه ذا عن التابعّي يف التفسري فيحستحسن؛ فكيف إذا رحوي عن كبار الصحابة رضي هللا 

 .16همعن

القراءة الشاذة هي القراءة اليت تحروى آح   اداا، وختالف خط املصحف العثماين، والقراءة الشاذة ال تعين ضعف  -ت

 .17السند، ف  قد تكون صحيحة السند وموافقة للغة العربية، ولكنها مل تثبت بطريق التواتر 

والتابعّي لكنها خمالفة خلط املصاحف  القراءة الشاذة هي اليت نقلت عن علماء القراءة األوائل من الصحابة -ث

العثمانية، فقد كان املسلمون يقرءون القرآن قبل نسخ املصاحف يف خالفة عثمان، رضي هللا عنه، على وجوه من 

النطق، وكان بعض تلك الوجوه خيالف خط املصحف، مث ترك الناس، كل قراءة خارجة عن اخلط بعد نسخ املصاحف 

 وا ابلوجوه اليت ُيتملها اخلط من القراءات اليت قرأ هبا الصحابة، رضي هللا عنهم.ؤ سالمية، وقر وإرساهلا إىل األمصار اإل
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مسّيت القراءات املخالفة لرسم املصحف ابلقراءات الشاذة؛ ألهنا جاءت خمالفةا ملا أمجعت عليه األمة من نّص  -ج

ن قوهلم شّذ الرجل يشّذ شذوذاا، إذا انفرد عن القوم، القرآن الكرمي الذي نحقل ابلتواتر، يقول السخاوي: والشاّذ مأخوٌذ م

والذي مل يزل عليه األئمة الكبار القدوة يف مجيع األمصار من الفقهاء واحملّدثّي وأئمة العربية توقري القرآن واجتناب الشاذ 

 واتباع القراءة املشهورة ولزوم الطرق املعروفة.

شروط القراءة الصحيحة، واليت اعتمدها علماء القراءات يف احلكم  القراءة الشاذة هي كّل قراءة مل تتوفر فيها -ح

على القراءة الصحيحة، وهذا االطالق للمصطلح الشذوذ منذ القدم، فكان األصل فيه اطالق الشذوذ على ما خالف 

ضعيف خط املصحف، واستوىف ابقي الشروط، ويطلق هذا املصطلح على القراءة اليت استوفت الشروط؛ إال أن سندها  

تلقة، يحكّفر متعّمدها؛ حىت لو وافق بذلك  "شاذة"، أما إذا مل يكن للقراءة سند فإهنا تكون رواية موضوعة مكذوبة خمح

 املعىن ورسم املصحف.

 .18يحراد مبصطلح القراءات الشاذة هي تلك القراءات اليت مل تبلغ درجة الصحة يف ثبوهتا -خ

يت القراءات شاذةا؛ لعدم   -د استفاضتها يف النقل، ورمبا تكون فصيحة يف اللفظ، وقوية املعىن؛ إال أهنا مل تحنقل مسحِّّ

 .19مستفيضةا، فأحطلق عليها أبهنا شاذة

 .  20القراءة الشاذة هي ما نقله أو نقلها غري ثقة، أو نقلها ثقة وال وجه له يف العربية -ذ

تواترة اليت وضعها العلماء واتفقوا عليها، ومصطلح القراءات الشاذة هي القراءة اليت خرجت عن أركان القراءة امل -ر

الشذوذ عند القراء مصطلح خاص، يحقصد به كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة املتواترة، وما يلحق هبما 

من  من القراءات الصحيحة، فيدخل يف القراءات الشاذة؛ القراءات الضعيفة وغريها من القراءات اليت اختل فيها ركن

 أركان القراءة.
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القراءات الشاذة هي مما ال تصّح نسبتها إىل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وُيرم اعتقاد قرآنيتها، بل قد  -ز

 .21يكفر معتقدها إذا علِّم ببطالن سندها، وال جيوز القراءة هبا يف الصالة أو خارج الصالة، وال يحتعبد بتالوهتا

 أمهية القراءات الشاذةاملطلب الثالث:  

ا وركناا أساسيًّا من عناصر وأركان القراءة الصحيحة، ولكن هذا مل يبعدها  القراءة الشاذة هي اليت فقدت عنصراا هاما

ا   االستفادةولن جيعلها مبعزل عن   منها يف كثري من العلوم كالتفسري واستنباط األحكام الشرعية، فهي ال شك تعترب رافدا

من روافد علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة، وأمهيتها تظهر يف املؤلفات والبحوث العلمية على اختالف ختصصاهتا؛ 

لها تحعىن ابلشواذ وتنقل الكثري منها وتوجهها وتفيد يف  شرح املعاين وترجيح اآلراء، وكذلك احلال يف فكتب التفسري جح

 كتب معاين القرآن وإعرابه ال ميكن االستغناء عنها وال تركها لفائدهتا يف بيان وتوضيح املراد من اآلايت القرآنية.

حتجاج هبا، وإن ختالفهم يف االاكما أن كتب الفقهاء مليئٌة ابلقراءات الشاذة؛ وذلك أن وجودها يحؤدي إىل  

 بلوها على أهنا قرآن، وإمنا قبلوها على أهنا أخبار أو تفسري للقراءة .مل يق

أما كتب اللغة والنحو فاهتمامها هبذه القراءات ال خيفى على أحد، فالقرآن الكرمي حجة يف العربية بقراءاته املتواترة  

ال تقل شأًنا عن أوثق ما نقل إلينا من وغري املتواترة، كما هو حجة يف الشريعة، فالقراءة الشاذة اليت فقدت شرط التواتر  

 ألفاظ اللغة وأساليبها، وقد أمجع العلماء على أن نقل اللغة يكتفى فيه برواية اآلحاد.

 احلكمة من تعدد القراءات والفائدة من تنوعهااملطلب الرابع:  

، وحيث تصّح القراءة، جيب التسليم أبن اختالف القراءات إمنا هو من ابب اختالف الّتنوّع، ليس اختالف تضادّ 

كالقراءات الصحيحة املتواترة؛ فإّن هلا من املعاين الشيء العظيم؛ من حيث إثراء املعىن وإيضاح الغموض الواقع يف بعض 

 إبجياز:  ون األلفاظ، وغريها من الفوائد اليت سيذكرها الباحث
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 ى الوجه املتيّسر هلا.الّتخفيف والتيسري على األّمة ورفع احلرج عنها؛ وذلك ابلقراءة عل  –  1

 اإلابنة عن اإلعجاز بتنوّع وجوه الّتالوة، فإّن االختالف يف احلرف رمّبا دّل على معاٍن ال توجد يف احلرف اآلخر.  -  2

ْرنَ (تفسري اإلمجال يف قراءة أخرى، كما يف قراءة  - 3 نَّ َحىتَّ َيْطهح ْرَن(222]البقرة: آية )َوال تَ ْقَربحوهح  [، كقراءة )يْطهح

ْرَن(، ففي األوىل إمجال يف احتمال أن تكون طهارهتّن مبجّرد انقطاع الّدم، ويف الثّانية إابنة عن كون ذلك  وقراءة )يطَّهَّ

 .22ابغتساهلّن بعد انقطاع الّدم

 الداللة القاطعة على أن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل.  -4

، فربغم تعددها وتنوع األداء فيها، أّداها كما أحنزلت -عليه وسلمصلى هللا -فيها برهاٌن قاطٌع على صدق النيب  -5

 .23عليه، كما قال يف احلديث: "هكذا أنزلت"

فيها داللٌة على عظمة هذه األمة، وإعالءح شأهنا، حيث إهنا تلقت القرآن ابحلروف املختلفة وَوَعْتها وأحكمت  -6

َقَبٌة عظيمٌة، وميزة هلا كربى، ت َ   .24ْنفرد هبا عن سائر األممضبطها، وهي َمن ْ

فيها داللٌة على صيانة القرآن الكرمي، وحفظه من التبديل والتحريف، مع كونه مشتمالا على األحرف واألوجه  -1

 الكثرية.

فيها متثيٌل للغات العرب وهلجاهتم املختلفة، وبذلك َحَفَظت القراءاتح اللغَة العربيَة من الضياع واالنداثر،    -2

نٌَّة على أهل العربية ومكرمة هلم.فللقرآن والقراءا  ت مِّ

 أنواع القراءات الشاذةاملطلب اخلامس:  

 تنقسم القراءات الشاذة إىل أنواع عدة، سيذكرها الباحث فيما يلي:
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القراءة اليت صّح سندها ووافقت رسم املصحف وخالفت العربية ومل يتلقاها أئمة القراءات والضبط ابلقبول،  -أ

ثقٌة عن ثقة، وال وجه له يف العربية، حنو )شركاؤهم( و )أحباؤه( بواٍو خالصة، وال جيوز هذا يف وجه ومثال ذلك ما نقله  

من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقوالا عن ثقة وال سبيل إىل ذلك، فهو مما ال يحقبل، إذ ال وجه له، وإما أن يكون 

 منقوالا عن غري ثقة فمنعه أحرى ورده أوىل.

، القراءات  -ب اليت وافقت العربية ووافقت رسم املصاحف العثمانية ومل يكن هلا سنٌد، فهذه ال تسمى قراءة أصالا

قراءات ُيتملها الرسم، كما أهنا صحيحٌة يف اللغة، وقد نطق هبا العرب يف لغاهتم هاته الوإمنا تسمى بذلك جتّوزاا، ف

 يحقرأ هبا؛ ألهنا مل ترد، ومل يكن هلا سند صحيح يعتّد وهلجاهتم، وقد جرت على ألسنتهم يف نثرهم، ولكنها مع ذلك مل

 .25به من نقل أو رواية

وهي القراءة اليت صّح سندها ووافقت العربية وخالفت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديراا، وهذه القراءة ال  -ت

تمل أن تكون من األحرف السبعة ونحسخت يف   العرضة األخرية أو إهنا من قبيل ما جيب احلكم بقبوهلا وال بردها؛ إذ ُيح

استخدمه الصحابة رضي هللا عنهم يف توضيح بعض الكلمات الغامضة وتبيِّينها، واليت تسمى يف هذا الفن ابلقراءات 

ا ملعىن معيناا ثبت عن ثقة من الثقات الذين رحوي عنهم هذا العلم اجل ليل، ولكنها  التفسريية؛ إذ إهنا تعترب تفسرياا وتوضيحا

 . 26الفت أحد املصاحف العثمانية اليت اعتمدها سيدًن عثمان والصحابة رضي هللا عنهم أمجعّي يف ذاك العصرخ

قراءة اآلحاد: وهي ما صّح سندها ولكنها خالفت الرسم العثماين أو خالفت العربية أو مل تشتهر االشتهار    -ث

ليت اتفق عليها العلماء، ومثال ذلك ما رحوي عن النيب صّلى املعروف، وال جيوز أن يحقرأ هبا، الختالل أحد أركان القراءة ا

ومع هذا مل تصح القراءة هبا ملخالفتها الرسم  27هللا عليه وسلم إنه قرأ: )متكئّي على رفارف خضر وعباقرّي حسان(

 .العثماين والعربية
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ّلفت فيه، اشتهرت وانتشرت وعحرفت يف القراءة الشاّذة: وهي اليت مل يصح إسناده، وهذا النوع هو الذي له كتب كثرية أح  -ج

مؤلفات اختصت بذكرها واالهتمام هبا، ومثال ذلك قراءة )َمَلَك يوَم الدين( بصيغة الفعل املاضي مع نصب )يوَم(، 

 .وغريها كثري يف القرآن، ونقل عن ابن عبد الرّب عدم جواز القراءة ابلشاذ

جيوز أن يحقرأ هبا، واليت تعترب من قبيل املدرج أو املكذوب، وهو ما زِّيد القراءة املوضوعة: فالقراءة املوضوعة ال  -ح

يف القراءة فيها على وجه التفسري؛ مثل قراءة سعد بن أيب وقاص: )وله أخ أو أخت من أّم(، وكقراءة ابن عباس: 

لزبري: )ولتكن منكم )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم. يف مواسم احلج( أخرجها البخاري، وكقراءة ابن ا

 أّمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر. ويستعينون ابهلل على ما أصاهبم(.

وقد أمجع العلماء وأئمة القراءات بعدم القطع ابحلكم عليها ابلقبول أو ابلرد، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون 

 العلم به يف النفي واإلثبات قطعيًّا.

ابن اجلزري يف حديثه عن هذا القسم فقال: "والقسم الثاين من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده، قال   

وخالف الرسم، كما ورد يف الصحيح من زايدة ونقص وإبدال كلمة أبخرى، وحنو ذلك مما جاء عن أيب الدرداء وعمر 

ى اليوم شاذة؛ لكوهنا شّذت عن رسم املصحف اجملمع وابن مسعود وغريهم رضي هللا عنهم مجيعاا، فهذه القراءة تسم

ا فال جتوز القراءة هبا ال يف الصالة، وال يف غريها  .28عليه، وإن كان إسنادها صحيحا

قال ابن تيمية رمحه هللا معقباا على ما ذهب إليه من أوَجَب احلكم على هذه القراءات ابلقبول أو ابلرد بقوله:  

 .29ء""والصواب القطع خبطأ هؤال

ذكر اإلمام مكي بن أيب طالب يف كتابه "اإلابنة" أن اإلمام ابن جرير رمحه هللا: قال يف كتابه املوسوم ب "القراءات"  

ا، فقال: "كل ما صّح عندًن من القراءات، أنه عّلمه النيّب صلى هللا عليه وسلم ألمته  ا له نَ َقَض به مذهبه أيضا كالما
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ا خلط من األحرف السبعة اليت أذن هللا  له، وهلم أن يقرؤوا هبا القرآن، فليس لنا أن خنّطئ من كان ذلك به موافقا

ا خلط املصحف مل نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكالم فيه"  .30املصحف، فإن كان خمالفا

ان قال ابن اجلزري رمحه هللا: "هذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه، وإن ك 

 .31إسنادها صحيحا فال جتوز القراءة هبا ال يف الصالة، وال يف غريها"

 منهج علماء القراءات يف احلكم على القراءاتاملطلب السادس: 

بعد احلديث عن األحرف السبعة والتعريف مبرادها وفائدة االختالف والتنوع يف القراءات نذكر منهج العلماء يف احلكم 

القرآنية، فقد كثر االختالف يف القراءات وذلك بعد انتشار اإلسالم واتساع الفتوحات اإلسالمية ودخول على القراءات  

العجم يف اإلسالم واختالطهم ابملسلمّي وتعلمهم القرآن من احلفظة، زاد بعد ذلك االختالف واتسع حىت كاد حدوث 

ر بعضهم بعضا، بعدها فزع حذيفة بن اليمان إىل سيدًن اقتتال بّي املسلمّي بسبب اختالفاهتم يف القراءة حىت كاد يكف

تكم إليه وال خيرج عنه، فنسخ الصحف اليت  عثمان وأخربه ابخلرب، فاتفقوا على مجع املسلمّي على مصحف واحد ُيح

كانت قد كتبت يف عهد سيدًن أيب بكر، وجعل الكلمة من غري شكل وال نقط حىت حتتمل الكلمة الواحدة أكثر من 

، وأرسل النسخ إىل أمصار املسلمّي وبعث إبمام ضابط كي يكون مرجعاا يف القراءة، فيجتمع الناس بعد هذا قراءة

ا يعتمدون على  احلدث على مصحف واحد إبمام ثقة يف ذلك املصر، ومل يكن هلا ضوابط تضبطها؛ ألهنم كانوا أساسا

وكثر الطعن واللحن فيها بسبب تطور علم العربية  احلفظ يف الصدور والقلوب، إىل أن دخل بعض اخللط يف القراءات 

والنحو يف ذلك العصر الذي كان العلماء قد أرسوا قواعده وأسسه وتعصب كثري منهم إىل حد أنه يرد القراءات اثبتة 

ا على األئمة والعلماء أن يتصدوا ملثل هذه األمور حىت ال  السند حبجة اختالفها مع إحدى قواعد العربية، فكان لزاما

يتفشى هذا األمر يف عامة الناس، فوضعوا شروطاا ُيتكمون إليها يف احلكم على القراءة، واتفقوا على هذه الشروط، 
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ا إبذن هللا، فقد كان أئمة القراء أحرَص حريص وأوثَق واثق يف حتري الدقة والضبط يف احلكم على  واليت سيذكرها الحقا

عتمدوها يف قبول ورد القراءة وحتديد ماهيتها، وذلك بعد االنتشار الواسع القراءة وقبوهلا، فقد وضع العلماء قواعد ا

للقراءات وكثرة احلفظة واحلفاظ ورّواد هذا العلم، فقد دخل فيها الغّث والسمّي، واجليد والرديء، لذا دعت احلاجة 

لشروط يف منظومته طّيبة النشر لوضع ضوابط وقواعد لقبول القراءة وردها، وقد نظمها ابن اجلزري رمحه هللا أوجز هذه ا

 يف القراءات العشر، فقال:

 فكل ما وافق وجه حنٍو ،،،،، وكان للرسم احتماالا ُيوي            

،،،، فهذه الثالثة األرك                          انح               وصّح إسناداا هو القرآنح

 32وحيثما خيتلُّ ركٌن أثبتِّ ،،،، شذوذه لو انه يف السبعةِّ            

هدف الباحث من ذكرهم بشكل موجز ألن املكان ال يسع لذكر شرح طويل يف غيلر حمله، ومن أراد االستزادة يف 

 هذا املوضوع فعليه ابلكتب املتعلقة هبذا املوضوع.

 

 شاذةقراء القراءات ال  لبعضتراجم  املطلب السابع:  

ه( ، وقام 224أول من قام جبمع القراءات وضبطها يف كتاب هو اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم )ت: سنة   

هبذا العمل العظيم بعد أن تعّددت القراءات وكثحر القراء، فخاف من فتنة وفوضى واضطراب، فتصدى هلذا العمل 

ا وعشرين قراءة، مث جاء بعده أمحد بن جبري الكويف،   العظيم، حيث قام بضبط بعض القراءات، فأّلف كتاابا مجع فيه مخسا

كان قد مجع مخس قراءات من كل مصر قراءة، مث جاء بعد ذلك القاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي فألف كتااب يف 

د أّلف القراءات ومجع فيه عشرين قراءة، مث جاء بعد ذلك اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير فأّلف تفسريه اجلامع، وكان ق



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

178 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

، مث تتالت وكثحرت املؤلفات واملصنفات يف القراءات، مث 33قبله كتاابا أمساه "القراءات"، مجع فيه أكثر من عشرين قراءة

انتقلت هذه القراءات إىل األندلس يف أواخر القرن الرابع، وكان أبو عمر الطلمنكي صاحب كتاب "الروضة"، وهو أول 

تبعه مكي بن أيب طالب القيسي صاحب كتاب التبصرة، مث احلافظ أبو عمرو  من أدخل القراءات إىل األندلس، مث 

 .34الداين مؤلف التيسري وجامع البيان

 ،شيبة بن نصاح، ومن مكة محيد بن قيس األعرج، وابن حميصن، ومن قراء الكوفة ُيىي بن واثبأبرز قراء التابعني 

 .سليمان األعمش، ومن الشام عطية بن قيس الكاليب، ُيىي بن احلارث الذماري، شريح بن يزيد احلضرمي

جماهد وهو شيخ القراء ببغداد آن ذاك القراء السبعة، وذلك لشهرهتم هبذه القراءات ولعدالتهم    ويف القرن الرابع اختار ابن

 سلم، فاقتصر ابن جماهد على هؤالء السبعة فقط واختارهم. وضبطهم وثقتهم واتصال سندهم ابلنيب صلى هللا عليه و 

 املبحث الثاين: منهج ابن جرير الطربي يف إيراد القراءات الشاذة

 املنهج الذي اتبعه الطربي يف عرض القراءات الشاذةاملطلب األول:  

يعترب الطربي من العلماء املتقدمّي يف هذا العلم ومن األئمة املعتربين واملبدعّي يف شىت العلوم، لذا فهو موسوعٌة علميٌة 

متكاملة ال تكاد جتد نظريه، وهذا واضح من غزارة املادة العلمية اليت ال شك أهنا تفيد القارئ يف شىت التخصصات؛ 

جرير والذي كان زاخراا ابلعلماء والفقهاء، فقد ًنل الطربي منهم احلظ األوفر وذلك راجٌع للعصر الذي عاش فيه ابن 

ا كانت هلجرته ورحالته حول عواصم العلم الكّم اهلائل من العلم والتعلم واإلتقان واملؤلفات،  من التعليم والتعلم، وأيضا

ن عصره يف التفسري والقراءات واللغة واليت ملئت املكاتب اإلسالمية، وغري ذلك من األمور اليت جعلت الطربي سلطا
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والتفسري، فكان زمان ابن جرير زمن اهتمام واعتناء ابلقراءات وعلومها، نتيجة الهتمام العلماء واهتمامهم بتكريسهم  

تذى به ويؤخذ منه ومن مؤلفاته  ا يحقتدى به وُيح اجلهد والبذل خلدمة القرآن وعلومه وتفسريه، فقد كان الطربي إماما

ة ابلفوائد اجلّمة اليت تصل ابلقارئ ملراده وفهمه لكتاب هللا وعلومه وفنونه، فزمن الطربي الزاخر ابلعلماء الذين الزاخر 

ا لطالب العلم، فقد ًنل خدمة كتاب هللا  ا يف التفسري والقراءات ومرجعاا رئيسا ألفوا يف علوم القرآن جعلت منه إماما

فّننه يف هذه العلوم، فقد أّلف كتاابا أمساه "القراءات" وبّّي فيه اختياره يف وشرف االعتناء بعلومه وفنونه، لتمّكنه وت

القراءة، ولألسف فحقد هذا الكتاب ومل يصل إلينا، فقد حدث له مثل ما حدث مع كثري من تراث األمة الضائع، ولكن 

 حمّل دراسته واستخراج منهجه حلسن احلظ أن الطربي ذكر اختياراته يف القراءات يف كتابه "جامع البيان"، والذي يف

وتتبعه يف القراءات اليت ذكرها ابن جرير يف هذا التفسري للتعرف على منهجه، وبيان الطرق واألساليب اليت استخدمها 

يف عرضه للقراءات يف تفسريه، فقد ذكر يف بداية تفسريه أن له كتاابا يف القراءات، فقال: "وقد استقصينا الرواية عمن 

 ذلك قراءة يف كتاب القراءات، وأخربًن ابلذي خنتار من القراءة فيه، والعلة املوجبة صحة ما اخرتًن من روي عنه يف

القراءة فيه، فكرهنا إعادة ذلك يف هذا املوضع، إذ كان الذي قصدًن له يف كتابنا هذا البيان عن وجوه أتويل آي القرآن 

 م ابن جرير الطربي يف القراءات اليت أوردها يف تفسريه.، وسيذكر الباحثون منهج اإلما35دون وجوه قراءهتا"

 منهج الطربي يف إيراد القراءات اليت وصفها ابلشذوذ وهي صحيحةأوال:  

سيعرض الباحثون منهج الطربي يف القراءات الشاذة والقراءات الصحيحة واليت قد حكم عليها ابلشذوذ، وذلك 

ابستقراء ما أورد فيه من قراءات يف اجلزئية احملددة يف هذا البحث؛ حبيث تظهر الفائدة ويتضح ما ضاع يف كتابه 
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ي سار عليه الطربي يف تفسريه، وسبّّي الباحثون منهج "القراءات" كي يحستفاد من هذا الكتاب يف معرفة املنهج الذ 

 الطربي يف إيراد القراءات الصحيحة واليت حكم عليها ابلشذوذ يف ما يلي:

ّوز القراءة بكل ما جاء يف العربية؛ ألن القراءة عند الطربي ما جاءت به أئمة األمصار على النحو الذي  -1 مل جيح

ربي يعترب أن القراءة ما جاءت به أئمة األمصار، وما خرج عن ما جاءت به ، فنالحظ أن الط36أخذوا به عمن قبلهم

 .37أئمة األمصار فهو شاذ، وهنا تصريح للطربي أبن القراءة ما جاءت به األمصار، وشذوذ ما خالفها

مث كان أن الطربي يصّوب قراءةا ويرتك األخرى؛ حبجة أهنا األْوىل من ًنحية املعىن أو أن ما قبلها دّل عليها،  -2

من منهجه أنه جّوز االختيار واملفاضلة بّي القراءة ترك القراءة األخرى حبجة بينحونَة القراءة املختارة على غريها؛ بزايدة 

معىن أوجبت هلا الصحة دون غريها؛ وأما إذا كانت املعاين يف مجيعها متفقة، فال وجه للحكم لبعضها أبنه أوىل أن 

ذكر أن القراءتّي إذا اتفقتا يف املعىن فال وجه للحكم لبعضها أبهنا أوىل أن يكون مقروءاا به يكون مقروءاا به من غريه، وي

 .38من غريه

من منهجه يف قبول ورد القراءات الصحيحة واليت حكم عليها ابلشذوذ أو اخلطأ أنه اعتمد على موافقة القراءة  -3

ا بذلك ما اتفق لصريح كالم العرب وما اشتهر من لغتهم، فنجده يعتمد على شهر  ة اللغة يف رد وقبول القراءة؛ خمالفا

 عليه األئمة من العلماء يف هذا العلم اجلليل، فريد قراءة صحيحة؛ حبجة عدم موافقتها لكالم العرب وصريح لغتهم.

من منهج الطربي يف هذا اعتماده على أقوال أهل التأويل يف بيان معىن إحدى القراءتّي، فيختار القراءة اليت  -4

 وافق أتويلها قول أهل التأويل واملعىن ويرتك األخرى ويردها، ورمبا يصفها ابخلطأ وابلشذوذ.
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يَعترب اإلمام الطربي أن قراءة أغلب احلجة من القراء قراءةا صحيحة ال جيب ردها، وإذا انفرد قارًئا أو قارًئن  -5

 يعترب بقراءة الواحد واالثنّي، وذلك ألنه يغلب بقراءة معينة؛ اعتربها الطربي ليس حجة ويردها ورمبا خيطئها، ألنه ال

 اخلطأ والنسيان على الواحد واالثنّي، وال ُيصل السهو عند أربعة أو مخسة قراء.

بّّي الطربي أن القراءة إذا ثبتت واتصل سندها فهي سنة ال جيب رّدها ويكفر من كفر حبرف منه، يعترب هذا    -6

علمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته من األحرف السبعة، واليت كان منها   تصريح من الطربي أبن القراءة عنده ما

ا لرسم املصحف فإن خالفت الرسم ال يَقرأح هبا ويقف عندها وال يتكلم فيها، وكل ما صح عنده من القراءات، أنه  موافقا

م أن يقرؤوا هبا يف القرآن، فليس لنا أن علمه النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته من األحرف السبعة اليت أذن هللا له، وهل

ا خلط املصحف مل نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكالم فيه. ا خلط املصحف، فإن كان خمالفا  خنّطئ من كان ذلك به موافقا

 مما سبق يحالَحظ أن املؤلف مل يلتزم مبنهجه الذي بّينه يف تفسريه من خالل استقراء وتتبع له، فقد تبّّي أن الطربي  

ا بذلك املنهج الذي سار عليه العلماء واعتمدوه، ورمبا رجع هذا إىل  خالف منهجه وذلك برّده لقراءات صحيحة خمالفا

أتثر اإلمام الطربي أبقرانه من علماء اللغة والنحو ممن وقع يف فتنة تغليط القراءات والكالم فيها وجعل اللغة حجة على 

 على العربية وليس العكس.القراءات، والصحيح أن القراءات هي حجة  

 يف تفسريهيف إيراد القراءات الشاذة   الطربيمنهج  اثنيا:  

إن املتتّبع لتفسري الطربي واملهتم مبا ُيتويه هذا التفسري من علوم وفنون خمتلفة، جيد أن الطربي قد مجع يف كتابه عدة 

عليمة ضخمة مليئة ابلفائدة العلمية والثمار العظيمة، علوم تفّنن يف كتابتها وأتصيلها، حبيث إنه جعل كتابه موسوعة 
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ومن هذه العلوم اليت أوردها تفسريه علوم القراءات، وراجع ذلك لكونه كان قارًئا ومتمكناا يف هذا العلم وغري من العلوم 

هذا التفسري الحظوا اليت برع فيها وأبدع فيها، ومن خالل استقراء الباحثّي وتتبعهم ملا أورده ابن جرير من قراءات يف 

 ما يلي:

أن املؤلف رمحه هللا مل يقتصر على نوع حمدد من القراءات يف تفسريه، وإمنا ضّمن كتابه عدة أنواع من القراءات  -1

ا حبيث أن القارئ هلذا الكتاب جيد ضالته يف هذا التفسري، ولكثرة القراءات اليت أوردها  مل يكن قد ضبطها ضبطاا دقيقا

ا أن نتناول هذه الثغرات وندرسها الطربي يف تفسري  ا كان لزاما ه وألن الكثري من هذه القراءات مل يحضبط ضبطاا دقيقا

ونبحث عن السقطات اليت وقع فيها الطربي ونبّينها حبيث يغين طالب العلم ويحشبع رغبته يف هذا الكتاب، ومن القراءات  

حابة، وغريها من القراءات اليت سيتناوهلا الباحث ابلتحليل يف اليت ضّمنها الطربي كتابَه القراءات الشاذة، وقراءات الص

الباب الرابع، مث إن الطربي مل يكن التزم مبنهجه الذي صرح به يف تفسريه أبنه سيعتمد على القراءات اليت قرأ هبا أئمة 

نّ ّية القراءة واالعتماد على السند وصحته يف قبوهلا  .األمصار واتفقت عليها األمة، وذلك لسح

أن الطربي يورد القراءة الشاذة وال يضبطها يف كثري من األحيان، فال يصرح بشذوذها وال يبّّي عدم صحتها    -2

وعدم االعتداد بقرآنّيتها، حبيث يوقع القارئ يف الوهم عندما يرتكها مبهمة من غري تصريح مبوقفه من هذه القراءة، وذلك 

ا يف اإلعراب على اليهود والنصارى، وقد جيوز أن يكون منصوابا على ظاهر يف قوله: "فتكون امللة حينئذ منصوبة عطفا 

،  39وجه اإلغراء، ابتباع ملة إبراهيم، وقرأ بعض القراء ذلك رفعاا، فتأويله على قراءة من قرأ رفعا: بل اهلدى ملة إبراهيم"

ذ هذه القراءة حىت ُيرتز منها ففي هذا املوضع نسب القراءة لبعض القراء دون ذكر أمسائهم، ومل يبّّي ويصرح بشذو 

 القارئ وال يقع يف الوهم واإلشكال يف هذه املواضع.
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ا يف كالم العرب، ومثاله قوله:   -3 ّوز قراءةا شاذةا حبجة جوازها من ًنحية اإلعراب أو أن هلا وجها يف بعض األحيان جيح

رفع امللة على ردها عليها، وقد جيوز رفعها   "ونصب الصبغة من قرأها نصباا على الرد على امللة، وكذلك رفع الصبغة من

، 40على غري هذا الوجه، وذلك على االبتداء، مبعىن: هي صبغة هللا، وقد جيوز نصبها على غري وجه الرد على امللة"

واألئمة، حبجة وبحغية موافقة أهل التأويل واملعىن، وهذا ال جيوز ملخالفة هذه القراءة أحد األركان اليت أمجع عليها العلماء  

وإن اختل شرط من الشروط اليت وضعها العلماء لقبول القراءة تكون القراءة شاذة بال شك، واألمثلة على القراءات  

الشاذة اليت مل يضبطها ابن جرير كثرية، سيبّينها الباحث يف الفصل الرابع من هذا البحث إن شاء هللا، يف دراسة للمواضع 

وخالف فيها العلماء وأئمة القراءات، فقد اكتفى الباحث هنا بذكر املنهج الذي سار اليت خالف فيها ابن جرير منهجه  

 عليه الطربي يف إيراد القراءات يف هذا التفسري.

 تفسريه  يف  جرير  ابن   أوردها  اليت  الشاذة  القراءات  املطلب الثاين: أنواع

القراءات واالهتمام بفنوهنا وتوجيهها والعناية مبا أورده إن املنهج اليت انتهجه ابن جرير يف كتابه هو بيان وإظهار موضوع  

من قراءات من حيث عزوها ومجع وجوهها يف اللفظة الواحدة، وبيان املراد منها، وتوضيح األصوب واألفضل حبسب 

أغلب اختياره وحجته يف ذلك، فلم يقتصر رمحه هللا على عرض وذكر القراءات الثابتة الصحيحة فقط، بل إنه تطرق إىل  

األوجه الواردة يف اللفظة القرآنية الصحيحة منها وغري الصحيحة، من شاذة وموضوعة ومروايت الصحابة رضوان هللا 

عليهم، فنجده يذكر القراءة املتواترة مث يردف قراءة شاذة بعدها يف نفس اآلية؛ لبيان وجه من وجوه العربية هبذه القراءات 

، وقد الحظ الباحثون أن رمحه هللا يذكر القراءات اليت وافقت الرسم العثماين، وجيعل الشاذة لبياٍن أو زايدة يف املعىن

الرسم القرآين شرطاا ودليالا على صحة وقبول القراءة، هذا وال يفوتنا التذكري أبن ابن جرير عاش يف عصر مل تضبط فيه 
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ا، فقد كان عصر ابن جرير قبل تسبيع السبعة وتعشري  العشرة؛ لذا فإن القراءات يف عصر الطربي القراءات ضبطاا دقيقا

ا، وذلك واضح من منهج الطربي يف كتابه، حيث إنه يذكر ما يراه موافق لشروطه يف قبول القراءة  مل تضبط ضبطاا دقيقا

 وردها، وسيبّّي الباحثون أنواع القراءات الواردة يف تفسري الطربي، مستعينّي ابألمثلة كما يلي:

ر الطربي رمحه هللا هذا النوع من القراءات وأشار إىل العديد منه يف تفسريه، وهذا النوع ذك قراءات مشهورة: -1

من القراءات هو ما رحوي عن األئمة املعروفّي املشهورين من أهل األمصار، وهذا تعبري منه على شهرة هذه القراءة من 

 هذا جليا يف األمثلة التالية:حيث اللغة ومن حيث من حيث شهرهتا واستعماهلا يف كالم العرب، ويظهر  

 ومها وختفيف الياء، مبد األلف آخرون هبمز األلف وتشديد الياء، وقرأه ،(وكأَّين: )بعضه م "قرأ: الطربي رمحه هللا قال

 فم صيب؛  قارئ  ذلك  قرأ  القراءتّي  فبأي  م عنامها،  يف اختالف  ال  معروفتان  ولغتان املسلمّي،  قرأة  يف م شهوراتن  قراءاتن 

 .41العرب"  كالم  يف وشهرهتما ذلك  معىن  التفاق

أوضح الطربي أن هذا النوع من القراءة أن تكون القراءة مستفيضةا عند قراء أهل األمصار،   قراءات مستفيضة: -2

وهذا النوع من القراءات هو ما قرأ به القراء املشهورون اليت ثبتت قراءاهتم ابلنقل املستفيض، والقراءة املستفيضة عند 

: بتأويل  فشّددها،  ،(تظاهرون )ثاله: يف قول هللا تعاىل: "الطربي ما نقلها اغلب قراء االمصار ومل ينفرد هبا أحد منهم، وم

 وإن الق راءاتن وهااتن  مشددة، ظاء فصريومها خم رجيهما، لتقارب الظاء يف الثانية التاء أدغموا أهنم غري ،(تتظ اهرون )

 مستفيضتان  وق راءاتن   معروفتان،  ل غتان  مجيعاا  ألهنما  القارئ،  ق رأ  ذلك  أبيّ   فسواء  املع ىن،  متفقتا  فإهنما  ألفاظهما،  اختلفت

" تظاهرون "خمتار    خيتار  أن   إال  األخرى،  على  اختيارها  به  تستحق  معىن  إحدامها  يف  ليس  واحد،  مبعىن  اإلسالم  أم صار  يف

 .42الكلمة"  تتمة  منه  طلباا امل شددة
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هذا النوع من قبيل القراءات الشاذة اليت ال تصح ملخالفتها إلمجاع املسلمّي من قراء األمصار،   قراءات حمظورة: -3

 وقد رفض القراء واألئمة قبول هذا النوع من القراءات واعتبار قرآنيته، ومثاله:

 رفض على األمة لماءوع القراء من احلجة مجيع إلمجاع جائزة، غري حمظورة الدين( يوم )مالكَ : قال رمحه هللا: "فقراءة  

 .43هبا"  القراءة

بّّي الطربي أن القراءات اليت خرجت وشّذت عن احلجة من القراء وخالفت ما اتفقوا عليه  قراءات شاذة: -4

 فهي قراءة شاذة ال تصح وال جيب اعتبارها من القرآن، ومثاله:

 وكفى فهي شاذة، القرأة من احلجة قراءة من خرج عن فقراءة احلسن؛ عن حح كيت اليت القراءة قال الطربي: "وأما  

  .44الصواب"  من بعدها  على  دليالا   راءهتمق  عن  بش ذوذها

بّّي الطربي أمهية رسم املصحف يف احلكم على القراءة من حيث قبوهلا  قراءات موافقة لرسم املصحف: -5

وردها، فالقراءة اليت ختالف رسم املصحف تعترب من القراءات املردودة عند الطربي، وأما القراءة اليت توافق املصحف 

 فهي مقبولة عنده، ومثاله:

 فإنه عنه رضي هللا عنهم، طلحة أيب بن علي رواية وجه غري عباس من ابن عن روينا ما أتويل على قوله رمحه هللا: "أما

: واآلخر الذم، أحدمها: وجهّي من فيه جيوز فقد النصب االستئناف، وأما وهو واح د وج  ه من إال الرفع  فيه جي وز ال

 يف ابل صواب أوىل هو الذي القول بيّ ّنا يبصرون(، وقد  يف )ال ذك رهم من أو يف )تركهم(، اللت ّي وامليم من اهلاء القطع 

 قرئ وإذا املسلمّي، مصاحف رسوم خالف ألحد  ليس ألنه الن صب؛ دون  ال رفع  القراءة هي اليت والقراءة ذلك، أتويل

 .45مصاحفهم" لرسم خمالفةا  قراءةا   كانت  نصباا
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هذه القراءات أورده الطربي يف تفسريه وحكم عليها أبهنا غري مقبولة عنده إلمجاع قراء   قراءات مردودة: -6

 األمصار على خالفها، ومثاله:

بفتح ايء )خيافون( ( عليهما هللا أنعم خيافون الذين من: )قرأ من قراءة عندًن، ابلصواب القراءتّي قوله رمحه هللا: "وأوىل

 فيه  فجائز  الواحد   به  انفرد  وما خالفه ا، جيوز  ال  فحّجةٌ   عنهم،  القراءة  به  استف اضت  ام  وأن  عليها  األمصار  قرأة  إلمجاع

 .46والسهو"  اخلطأ

هذه القراءات مل جيّوز الطربي القراءة هبا؛ خلروجها عن إمجاع احلجة من القراء، وشذوذها   قراءات غري جائزة: -7

 عن قراءهتم، وهذا حسب كالم الطربي وتصنيفه للقراءات، ومثاله:

 جتارةٌ  تكون أن إال: )القرأة وعامة والعراق احلج از قرأة عامة ذلك، فقرأته قراءة يف القرأة قوله رمحه هللا: "واختل  فت

 تنصب الع رب كانت  إذ العربية، يف جائزا ك ان   وإن  ابلنصب، وذلك قرأ الكوفيّي قرأة بعض ابلرفع، وانف رد( حاضرةٌ 

 إلمج اع حاضرٌة(، يف )جتارةٌ  الرفع  بغريه القراءة أست جيز ال مث القراءة من أخ تار الذي فإن  مع كان، واملن عواتت النكرات

 . 47احلجة"  على  ابلشاذ  يحعرتض  وال عنهم،  نصباا  ذلك  قرأ م ن  وشذوذ ذلك،  على  القرأة

هذه القراءات يصفها الطربي أبهنا شبيهة ابحلق، ألهنا مل تصل إىل درجة الصحة عنده،  قراءات أشبه ابحلق: -8

 ووصفها بذلك الختياره قراءة غريها وتركه هلذه القراءة، ومثاله:

 وهي أشبه  الكتاب،  أهل  من  تعلمت:  مبعىن  حممد،  أي: اي[  105:  األنعام]درست(    )وليقولوا:  قال ابن جرير: وقراءة  

 .48وخاصمتهم  قارأهتم:  مبعىن(  دارست: )قرأه  من  قراءة  من  ابلصواب  وأوىل  ابحلق

أورد الطربي الكثري من قراءات الصحابة رضي هللا عنهم يف تفسريه، وقد يذكر القراءة منها   قراءات الصحابة: -9

 وال يبّّي شذوذها وال موقفه منها، ومثاله: 
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 مما  فذلك  األمر،  وجه على( لي حكم وأن)  ذلك  قراءته  رض ي هللا عنه من كعب  بن  أيبّ   عن  ذكر  ما  قوله رمحه هللا: "وأما

ا ص حّ  ولو عنه، النقل به يص ح مل  معناها ك ان   إذ حمظورة، خبالفه القراءة تكون  أن  يوجب ما ذلك يف يكن مل أيضا

ا،  .49هبا"  قرأوا  قد   القراءة  أئمة من املتقدمون   وكان   صحيحا

ذكر الطربي رمحه هللا هذا النوع من القراءات ووصفها ابخلطأ وأبهنا أشبه  قراءات غري صواب )خاطئة(: -10

 ابحلق، وذلك لشذوذها عن قراءة أهل األمصار واتفاقهم، ومثاله: 

 . 50صواب  غريح   املوضع   هذا  يف  القراءة  يف  فإنه  خطأ،  غري  العربية  يف  كان  وإن  فإنه،  ابلرفع،"  ميتة"قراءة    قال الطربي: "أما  

 الضوابط اليت اعتمد عليها الطربي يف احلكم على شواذ القراءاتاملطلب الثالث:  

وضع اإلمام الطربي رمحه هللا بعض املع        ايري والضوابط اليت م       ن خالهلا حكم على القراءات الواردة يف       

ا عند خمالفته للقراء يف  تفسريه، وهذه الضوابط جعلته يوافق القراء يف اختياره فيبّّي سبب موافقته إايهم، وأيضا

اختياره يذكر سبب خمالفته للقراء، فريّد على بعضها ويضّعف األخرى ورمّبا يشّذذها، وأحياًنا خيرجها من كوهنا 

قراءةا صحيحةا ال جيوز القراءة هبا عنده، ورمبا يكتفي الطربي بذكر اخلالف بّي القراء بدون ذكره لرأيه واختياره يف 

ءة، ومما خالل حبث واستقراء من الباحثّي تبّّي أن الطربي رمحه هللا وضع لنفسه ضوابط سيسري عليها يف القرا

 حكمه على القراءات يف تفسريه، من أمهها:

 االعتماد على رسم املصحف يف احلكم على القراءة: -1

 عندًن صحّ  ما وعرض القراءات، فقال: " كلنالحظ أن الطربي يف بداية تفسريه بّّي املنهج ايل سيسري عليه يف إيراد 

هبا  يحقرؤوا أن له وهلم هللا أذِّن  اليت السبعة األحرف ألمته من وسلم عليه هللا صلى هللا رسولح  علَّمه أنه القراءات، من
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ا  ذلك  كان   َمن  خنّطئ  أن   لنا  فليس  القرآن، ا  كان   املصحف، فإن   خلط  به موافقا  عنه  ووقفنا  به  نقرأ  مل  املصحف  خلط  خمالفا

ا أن القراءة 51فيه" الكالم وعن ، هذه إشارة واضحة إىل أن الطربي لن خيّطئ قراءة وافقت رسم املصحف، وبّّي أيضا

ا،  اليت خالفت املصحف مل يقرأ هبا ووقف عنها وعن الكالم فيها، فالحظ الباحثون أن الطربي مل يلتزم مبا ذكره سابقا

 مثاله: 

 يطيقونه(،  الذين  )وعلى  :املسلمّي  كافة  قراءة  فإن   مسكّي(،  طعام  فدية  يطيقونه  الذين  )وعلى  :قوله  قال ابن جرير: "وأما

 ذلك  تصويب  مجيعهم  لنقل  خالفها،  اإلسالم  أهل  من  ألحد  جيوز  ال اليت  القراءة  وهي  مصاحفهم،  خطوط ذلك  وعلى

 . 52قرن"  عن  قرًن

من خالل استقراء وحتليل وجد الباحثون أن الطربي ال يعتمد الطربي على قراءة الواحد من القراء:  -2

يعتمد يف احلكم على القراءات من حيث قبوهلا وردها إىل امجاع أغلب قراء األمصار عليها، فهو يعترب أن ما 

النسيان واخلطأ كما بّي رمحه هللا، فال ينظر الطربي انفرد به قارئ من القراء ليس حبجة؛ ألن قراءة الواحد حمتملة  

إىل صحة سند القراءات وال موافقتها خلط املصحف؛ بل إنه يف غالب األحيان ُيكم على القراءات من خالل 

امجاع القراء على قراءة، فإن انفرد ابلقراءة أحد القراء أو اثنّي فإنه يف أغلب األحايّي يردها وإن كانت صحيحة 

 ضة، مثاله:مستفي

 األمصار  قرأة  إلمجاع(  عليهما  هللا  أنعم  خيافون  الذين  من: )قرأ  من  قراءة  عندًن،  ابلصواب  القراءتّي  "وأوىل:  جعفر  أبو  قال

 . 53والسهو"  اخلطأ  فيه  فجائز  الواحد   به  انفرد  وما  خالفها  جيوز ال  فحجة  عنهم،  القراءة  به  استفاضت  ما وأن   عليها

ُيكم الطربي على القراءات اليت أوردها يف تفسريه يف اعتماده يف حكمه على القراءة على شهرهتا اللغة:  -3

بعض األحيان على شهرة القراءة يف كالم العرب أو من حيث فصاحتها وموافقتها لصريح العرب، وجند هذا كثرياا 
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ة أهنا غري صرُية يف كالم العرب أو أهنا غري يف تفسريه، فنالحظ أنه يرد بعض القراءات املتواترة الصحيحة حبج

ا بذلك منهجه ومنهج العلماء يف احلكم على القراءات.    مشهورة يف العربية، خمالفا

 اهلمز، قال وترك. اجليم بفتح )جربيل( :يقرآن  كاًن  أهنما كثري  بن هللا وعبد البصري احلسن عن ذكر قال الطربي: "وقد 

، مل جيّوز الطربي رمحه هللا قراءة 54موجود" غري العرب كالم  يف ألن فعليل هبا، القراءة جائزةٌ  غري قراءةٌ  وهي: جعفر أبو

 ابن كثري معلالا قوله أبنه غري موجودة يف كالم العرب.

 اعتماده يف احلكم على القراءة على أهل التأويل واتفاق املعىن: -4

يعتمد الطربي يف بعض األحيان على أقوال أهل التأول يف احلكم على القراءة، فنجده يرد بعض القراءات الصحيحة 

 حبجة خمالفة إحدى القراءتّي لتأويل هذه اآلية، فخالف بذلك منهجه الذي سار عليه. 

 مصيب،  -واللغة  التأويل  جهة  من-  ذلك  يف  للحق  فهو  القارئ،  قرأ  و)واعد(  من )وعد(  القراءتّي  قال ابن جرير: "فبأي

 .55قبل"  العلل  من  وصفنا ملا

 يصرح الطربي بقبول قراءة دون األخرى حبجة أن القراءة اليتحيكم الطربي على بعض القراءات ابلقياس:  -5

ملوافقتها للقراءة اليت يف قبلها الطربي توافق اآلية اليت تسبق هذه القراءة أو تتلوها، فيحكم عليها ابلصحة إتباعاا وإحلاقاا  

 اآلية السابقة هلا أو الالحقة هلا.

 خمتلفيت غري اإلسالم، قرأة يف مستفيضتان  وجوههما، صحيحةٌ  قراءاتن  أهنما عندًن ذلك يف "والقول: جعفر أبو قال

 أحب فإن كذلك،  كان  وإن  ذلك يف األمر أن غري ذلك، يف والصواب احلق أصاب فقد القارئ قرأ فبأيّتهما املعاين،

 خمرج خرج قد كان   إذ )فنبذوه( ، :بقوله استدالالا  مجيعاا، ابلياء( يكتمونه وال للناس ليبيننه: )هبا أقرأ أن  إيل القراءتّي

ا يكون  )فنبذوه( حىت :قوله  سبيل  على  الغائب  عن  اخلرب  مبعىن  األول  كان  واحد، ولو ومثال  واحد  معىن على كله  مّتسقا
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، فاضل الطربي رمحه هللا 56ظهورهم("  وراء  )فنبذوه  :يقال  أن  من  أوىل  ظهورك(  وراء  )فنبذمتوه  :يقال  أن   لكان   اخلطاب،

ا إىل ما بعدها من قوله: )فنبذوه(، وأهنما غري خمتلفتان يف املعىن.  بّي القراءتّي بقوله "أحب القراءتّي إيّل" مستندا

 

 اخلامتة:

 خلحصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها:

 جاللة قدر اإلمام الطربي وعلّو كعبه يف شىت العلوم. -1

 أمهية كتابه جامع البيان الشتماله على عدة علوم وفنون يغين طالب العلم عن غريه. -2

 وضع ابن جرير منهجا لنفسه يف إيراد القراءات يف تفسريه خالف يف مضمونه علماء القراءات. -3

جعله يصوب بعض القراءات الشاذة ويرد بعض القراءات   اعتماد الطربي على اللغة يف احلكم على القراءات -4

 املتواترة. 

هذه الدراسة ال تطعن يف اإلمام الطربي وال حتط من قيمته؛ بل تزيد من شأنه وتكّرس الدراسات عليه واالهتمام  -5

 به.
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ABSTRACT 

The person who contemplates the reality of the societies, the political, economical and social 

issues related to them and the extremist social events in happy or sad situations would find that all 

that caused the social problems. The reason behind all that is the abandonment of practicing the 

methodology of verses of Dawah in the Makkan period and the absence of the religious awareness 

with the individuals of the society. This is the research problem. This study aims at declaring the 

mode of the methodological Makkan Verses of Dawah, their impacts, features and relation to the 

Prophet salla Allah alaihi wa sallam’s dawah. It also aims at implementing the approaches which 

the Prophet salla Allah alaihi wa sallam used to do in the Makkan period and practicing them in 

our present day so that we can reform the society with the Makkan verses. The researcher adopted 

the analytical methodology to clarify the methodology of the Mohammadan Prophetic Dawah 

approach through the Makkan verses, analyze the data gathered from the subject-based verses, 

count and understand them. After that these verses will be implemented in the contemporary 

societies and showing their impacts on these societies. The results of this research can be 

summarized as follows: the Islamic Nation is in dire need to social reform, particularly in this era 

in which the western media has corrupted the life of the society and caused its misery. In addition, 

in the present time, there are many of the the callers to Islam having insufficient knowledge in the 

Prophetic Dawah methodology through the Makkan verses, and the effective modes to present the 

effects of the methodology of the Dawah Makkan verses. 
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 ملخص البحث

إن املتأمل يف واقع اجملتمعات وما يتصل هبا من قضااي سياسية واقتصادية واجتماعية، والغلو يف العديد من العادات 
ك البعد عن تطبيق االجتماعية سواء يف األفراح أو األحزان، كل ذلك أدى إىل وجود مشاكل جمتمعية، والسبب يف ذل

منهج اآلايت الدعوية يف العهد املكي، وكذلك غياب الوازع الديين لدى أفراد اجملتمع، وهنا تكمن مشكلة البحث. 
ويهدف البحث إىل: بيان منط اآلايت املنهجية الدعوية املكية وأتثريها ومميزاهتا وعالقتها بدعوة الرسول صلى هللا عليه 

من خالل اآلايت وتطبيقها يف يومنا احلاضر إلصالح اجملتمعات     هنج هبا الرسول يف الفرتة املكيةوسلم, وتطبيق املناهج اليت
لتوضيح منهج الدعوة النبوية احملمدية من خالل اآلايت املكية   وقد سلك الباحث املنهج التحليلي يف هذا البحث:  املكية.

وحتليل املعلومات والبياانت اليت يتم مجعها من آايت املوضوع، وحصرها وفهمها, والوصول إىل تطبيقها يف اجملتمعات 
اإلصالح االجتماعي أن األمة اإلسالمية حباجة ماسة إىل وتتلخص نتائج هذا البحث يف:  املعاصرة وإظهار أثرها عليها.

جود النقص الكبري عند وكذلك و  وخاصة يف هذا العصر، الذي أفسد فيه اإلعالم الغريب حياة اجملتمع وسّبب له الشقاء.
كثري من دعاة االسالم يف الوقت احلاضر يف تطبيق املنهج الدعوي من خالل اآلايت املكية، ومعرفة األساليب املناسبة 

 اآلايت املكية الدعوية.املؤثرة لعرض آاثر منهج  

 الكلمات املفتاحية: املنهج, اآلايت, مكة, الدعوية, أثر, اجملتمعات.

 

 املقدمة

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.  أما بعد:  العاملني،احلمد هلل رب  

األنبياء فرأى إنساان قد هانت إن سيدان حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه ربه فنظر إىل الناس بعني 

رأى إنسااًن معكوسًا قد  ،)1(عليه إنسانيته، رآه يسجد للحجر والشجر والنهر، وكل ماال ميلك لنفسه النفع والضر(

فسدت عقليته، رأى جمتمعاً هو الصورة املصغرة للعامل، كل شيء فيه يف غري شكله أو يف غري حمله، رأى معاقرة اخلمر 
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اإلدمان، رأى ملوكاً اختذوا بالد هللا ُدوالً، وعباد هللا خوالً، رأى املواهب البشرية ضائعة أو زائغة مل ينتفع هبا ومل إىل حد  

توجه التوجيه الصحيح، رأى أفراد البشر واهليئات البشرية كخامات مل حتظ بصانع حاذق ، رأى األمم قطعاان من الغنم 

لقد أرسل هللا نبيه حممد صلى هللا  هذه احلياة الفاسدة تسرتعي اهتمام املصلح.ليس هلا راع، إن كل انحية من نواحي 

عليه وسلم إىل كافة الناس بشريا ونذيرا، وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا. وختم رسالته هبذه الرسالة العظيمة، وأكمل 

وختم األمم هبذه األمة؛  )2(  َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا{}اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمتُ  هبا الدين، فقال:

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر   وأول أمة، وخري أمة، وقال هللا تعاىل: فهي آخر أمة، }ُكنُتْم َخْْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

}   )3(َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبّللِه

 املكية واملنهج الدعوي ِبآلايت : التعريفاملبحث األول

 املكية ِبآلايت املطلب األول: التعريف

 وتطلق على معان متعددة هي:اآلايت مجع )آية(   اآلايت لغة:

ون{. العالمةة، أو الشةاهد علةى القةةدرة اإلهليةة، مثةل قةةال هللا تعةاىل:  1 م م ْ ِلم ُ اَر فَ ِ َُّا ه  ُ َُّ الن َّه َ َلُن ِمن  ْ ُل َنس ْ   ،)4(}َوآيَ ة  ه  َُّْم اللَّي ْ

 قول الشاعر أبو العتاهية:  و  .)5(}َوِمْن آاَيتَِِّ اجْلََواِر يف اْلَبْحِر َكاأَلْعاَلم{  وقوله:

 )6(ويف كل شيء له آية * تدل على أنه واحد 

 .  )7(. اجلماعة: تقول العرب: خرج القوم آبيتهم، أي: جبماعتهم2

 وتقول العرب: فالن آية يف العلم ويف اجلمال.،  )8(  }َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرََيَ َوأُمََُّّ آيًَة{. األمر العجيب، قال تعاىل: 3
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َ َهُْم أَنََُّّ اْْلَق {. العالمة واإلمارة: قال تعاىل: 4   )9(}َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ َبَّيَّ

 .)10(العالمة، ومجلة اتمة من القرآن، وعدة حروف منه. 5

 .)11(}َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْوآل أُنِزَل َعَلْيَِّ آيَة  مِهن رَّبِهَِّ{. الدليل: قال تعاىل: 6

ة)ال  )12(واآلايت يف االصطالح هي: طائفة مما تبني أوله وآخره توقيفاً من كالمه تعاىل بال اسةم اآلايت اصطالحاً: . وقولةه بة

: حةةد اآليةةة قةةرآن  مركةةب مةةن مجةةل ولةةو تقةةديراً، ذو مبةةدأ ومقطةةع منةةدرج يف  )13(اسةةم( احةةرتاز عةةن اسةةم السةةورة. قةةال اجلعةة ي

َِّ َأن كَْت ِ َيُكُم الت َّابُوُت ِفي  َِّ سةورة، وأصةلها العالمةةة،  ومنةه قولةةه تعةاىل:   ْم{}َوقَ اَل ه  َُْم نِبِ ي  ُهْم ِ نَّ آي َ َة ُمْلك ِ ن رَّبِهك ُ ِكيَنة  م  ِه ، ألهنةةا  )14(س َ

عالمة للفضل والصدق، أو اجلماعة؛ ألهنا مجاعة كلمة، وقال غةريه: اآليةة طائفةة مةن القةرآن منقطعةة عمةا قبلهةا ومةا بعةدها.  

ق  ومن الواضح البني مناسبة املعىن اللغوي للمعةىن االصةطالحي لةيةة القرآنيةة ، فهةي القةرآن املعجةز، وهةي عالمةة علةى صةد 

اآليت هبا وفيهةا عة ة ملةن أراد أن يعتة ، وهةي مةن األمةور العجيبةة، لسةمو أسةلوهبا ومعناهةا، وفيهةا معةىن اجلماعةة، ألهنةا مؤلفةة  

 من احلروف والكلمات، وفيها معىن الدليل، ألهنا برهان على ما تضمنته من هداية وعلم.   

هي اآلايت القرآنية اليت نزلت يف عهد الدعوة املكية أي قبل هجرة  املكيةاآلايت  إن تعريف السور واآلايت املكية واملدنية: 

جند أن كثرياً من  .ل بعدهاالكرمي إىل آايت مكية وآايت مدنية أي ما نزل قبل اهلجرة النبوية وما نز  القرآن يقسمالرسول، لذا 

السور القرآنية نزلت متفرقة فبعض أجزائها نزل يف مكة أواًل مث تتابع نزوهلا يف املدينة، مع ذلك فإن علماء الفرقان يضعون 

ض عالمات مميزة لكال النوعني فاملكي يركز أساسا على ذكر اجلنة والنار، الثواب والعقاب والتذكري ابآلخرة وزرع اإلميان وبع

بعد تشكل اجملتمع  المسلمين قصص األنبياء. يف حني جند القرآن املدين يركز بشكل أساسي على التشريعات وتنظيم أمور

 اإلسالمي يف املدينة املنورة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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 الدعوي ِبملنهج التعريفاملطلب الثاين:  

وجاء يف املعجم الوسيط    )15(وضح واستبان وصار هنًجا واضًحا بيًنا" :وأهنج   ...قال ابن منظور: "هنج    مفهوم املنهج:

}ِلُكلٍه َجَعْلَنا  قال تعاىل:   سلكه  :أي أابنه وأوضحه، وهنجه أيضاً  :الطريق الواضح، وهنج الطريق  :واملنهج واملنهاج ما يلي:

َهاًجا{ِمنُكْم   أهنجت االستقامة: ومنه على يعني الذي الطريقو  ،)17(أي طريقا واسعًا واضحًا يف الدين  )16(ِشْرَعًة َوِمن ْ

 تواتر هو (الربو )والنهيج النفس والنهج وتتابع   )18(املستقيم الطريق  هو والنهج صاحبها، وقوت أعانت إذا املكارم سبل

والسنة أو السبيل اليت تسهل على اإلنسان  .)20(بلي إذا واجلسم  الثوب هنج ومنه :والبلى .)19(احلركة شدة من النفس،

 ويرى .)22(واخلطة املرسومة ، ومنه منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم، وحنومها .)21(السري حنو غايته دون زيغ أو احنراف

  املعاين: هذه ومن متقاربة، عدة مبعان  أييت لغة املنهج معىن أن  سبق مما الباحث

 .الواضح الطريق  -1

 .املستقيم الطريق  -2

 الدين يف الواضح الطريق  -3

 .املرسومة اخلطة  -4

 إىل للوصول واألسلم األقصر به: "الطريق يقصد  الدقيق واالصطالحي العلمي الفين مبعناه واملنهج: اصطالحاً  املنهج

 عن الكشف أجل من إما العديدة، األفكار من لسلسلة الصحيح التنظيم  فن "أنه:  ُعرف كما  )23("املنشود اهلدف

 حُمدَّدة وسيلة "وأنه )24(عارفني" هبا نكون  حني لةخرين عليها ال هنة أجل من وإما ، جاهلني هبا نكون  حني حقيقة

 وأنه".  "نتيجة إىل للوصول ويتبعها أكثر، أو َمسألة   ِلمعاجلةِ  الباحث يتخذها ُمنظمة ُخطوات. "حمدَّدة غاية إىل توِصل
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 وحتديد  الَعْقل َسرْي  على هُتَيِمن اليت العامة القواعد  من طائفة   بواسطة العلوم، يف احلقيقة عن  الَكْشف إىل املؤدِّي الطريق

 يستعمل مل بني ومنهج هنج، طريق وهو الواضح، البني الطريق "أصله . واملنهج"معلومة نتيجة إىل َيِصل حَتَّ  َعَمليَّاته،

 املستمد  املستقيم الواضح الطريق اصطالحاً: هو املنهج أن  الباحث . ويرى)25(سهالً  واضحا بينا كان  شيء كل يف

 .وأثر تلك الدعوة على سلوك الغري املسلم أهداف لتحقيق والصاحلني ابألنبياء اقتداء  والسنة، القرآن  من

قال ابن منظور: ))دعا الرجل دعًوا ودعاء: انداه، واالسم الدعوة، ودعوت فالاًن أي صحت به، واستدعيته   الدعوة لغة:

. ورجل داعية  وتداعى القوم: دعا بعضهم بعًضا حَت جيتمعوا والدعاة: قوم يدعون إىل هدًى أو ضاللة، وأحدهم داع 

الغة. والنيب صلى هللا عليه وسلم داعي هللا ، وكذلك إذا كان يدعو الناس إىل بدعة أو دين، أدخلت اهلاء فيه للمب

، وعلى ذلك ميكن تعريف الدعوة : أبهنا الطلب  واحلث إبحلاح على االستجابة أخذاً أو تركاً ، أو اعتقاداً )26(املؤذن((

 أو قوالً أو فعاًل.

)تبليغ الناس مجيعاً دعوة اإلسالم، وهدايتهم إليها قواًل وعماًل يف كل زمان ومكان أبساليب ووسائل   الدعوة اصطالحاً:

  .)27(خاصة تتناسب مع املدعويني على خمتلف أصنافهم وعصورهم(

 تعريف مناهج الدعوة اصطالحاً:

ويقول الدكتور حممد  )28(الالزم لشيء ما((يقول الدكتور علي جريشة: ))وهو عندان: اخلطة أو التخطيط اصطالًحا: 

فيقال: نظام العقيدة يف اإلسالم،  )29(أبو الفتح البيانوين يف مناهج الدعوة هي: "نظم الدعوة، وخططها املرسومة هلا"

: املنهج ونظام العبادة، ونظام االقتصاد، وما إىل ذلك، كما يقال: نظام التبليغ، ونظام التعليم، ونظام التطبيق. كما يقال
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العاطفي، واملنهج العقلي، واملنهج احلسي، وعليه فإن املعىن املراد مبصطلح املنهج الدعوي: الطريق الواضح الذي يرمسه 

 وخيطه الداعية، مث يسلكه ويسري عليه يف دعوته وتبليغه شرع هللا.

 واملرحلية التدرج مراعاة يف الدعوة املبحث الثاين: منهج

لقد سار املنهج الدعوي النبوي يف العهد املكي بشكل متدرج، يسري ابلناس سريًا لطيًفا دقيًقا، حيث بدأ مبرحلة 

وكان نتاًجا طبيعًيا أن تبدأ مرحلة الدعوة إىل التوحيد بعد ذلك، وقد أخذت االصطفاء والتأسيس، والدعوة السرية، 

ا عليها، ووجهت الدعوة يف هذه املرحلة إىل املقربني واملأمونني الدعوة يف الثالث سنوات األوىل طابع السرية حفاظً 

املوثوقني، ومل حيدث خالل هذه املرحلة أي صدام مع اجملتمع اجلاهلي، ومل تدخل هذه الثُّلة املؤمنة يف صراع أو مواجهة 

مث دخلت الدعوة طورها الثاين وهو اجلهر ابلدعوة ابللسان فقط دون قتال، واستمرت هذه   .)30(مع أعدائها من الكفار

الفرتة عشر سنوات وجاءت بعد ذلك مرحلة املواجهة واملقاومة، مث مرحلة النصر والتمكني، وما كان ميكن أن تبدأ هذه 

دم واحدة منها على األخرى، وإال كان مجيعها يف وقت واحد، وإال كانت املشقة والعجز, وما كان ميكن كذلك أن تتق

اخللل واإلرابك. حيث امتدت إىل اهلجرة املباركة. مث أذن هللا هلم يف هجرة إىل احلبشة حيث جيدون ملًكا عاداًل لن 

                                                    يظلموا عنده، وحاول املشركون أن يالحقوهم هناك وأن ينالوا منهم ولكن هللا أفشل حيلهم ورد كيدهم.                     

عرف النيب صلى هللا عليه وسلم معرفة اليقني أنه أصبح نبيًا هلل الرحيم الكرمي، وجاء اخلطوة األوىل: الدعوة السرية: 

تبارك وتعاىل إبنذار قومه وبدأ صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة السرية بعد أن أمره ربه  ج يل عليه السالم للمرة الثانية،

عاقبة ما هم فيه من الشرك، وما هم عليه من الكفر والفساد، وهذه الدعوة يف هذه املرحلة جزء أساسي من منهج 
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ثهِرالعمل مع اجلماعة، فأنزل هللا على نبيه قوله تعاىل: َوالَ   َوالر ْجَز فَاْهُجر   رَوثَِياَبَك َفَطههِ   َورَبََّك َفَكبِه  ُقْم فَأَنِذر  }اَي أَي  َها اْلُمدَّ

كانت هذه اآلايت املتتابعة إيذااًن للرسول صلى هللا عليه وسلم أبن املاضي قد انتهى    )31(َوِلَربِهَك فَاْصِب{  َْتُْنن َتْسَتْكِثر

جه الناس، مبنامه وهدوئه، وأن أمامه عمل عظيم، يستدعي اليقظة والتشمري، واإلنذار واإلعذار، فليحمل الرسالة، وليو 

. وتعد هذه اآلايت أول أمر بتبليغ الدعوة، وقد )32(وليأنس ابلوحي، وليقَوم على عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته

أشارت هذه اآلايت إىل أمور هي خالصة الدعوة احملمدية، واحلقائق اإلسالمية اليت بين عليها اإلسالم كله، وهي 

   .)33(وتطهري النفوس، ودفع الفساد عن اجلماعة، وجلب النفع الوحدانية، واإلميان ابليوم اآلخر،  

لقد خلصت هذه اآلايت مضمون الدعوة اليت أُِمر النيب صلى هللا عليه وسلم بتبليغها إىل الناس، وال تكاد مجيع السور 

إيذاانً بشحذ أَي  َها اْلُمدَّثهِر{}اَي : ففي قوله عز وجل: املكية خترج عن إطار هذه اآلايت اليت جاءت يف أول سورة املدثر.

: والقيام هنا قيام }ُقْم فَأَنِذر{العزائم، وتوديًعا ألوقات النوم والراحة، وجاء عقب هذا النداء األمر اجلازم ابلنهوض :

وسلم , ومن هنا بدأ رسول اَّللَّ صلى هللا عليه حسي وقيام معنوي، وهذا فيه إشارة إىل تكليفه أبمر الدعوة للناس كافة

يسلك طريق احلكمة يف حل احلالة الراهنة يف قريش، فوقف املواقف العظيمة اليت يعجز عنها عظماء الرجال بل البشر 

مجيًعا. بدأ صلى هللا عليه وسلم يعرض دعوته على ألصق الناس به، وأهل بيته، وأصدقائه، ومن توسم فيهم خريًا ممن 

ويعرفونه بتحري الصدق والصالح، فأجابه من هؤالء مجع ُعرفوا يف التاريخ  يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم حبب اخلري واحلق،

لقد ارتفع املسلمون األوائل بدعوة اإلسالم إىل أرفع مستوى هتون دونه احلياة نفيسها و  اإلسالمي ابلسابقني األولني.

عليه وسلم ال غريه، وكان  لقد كانت غايتهم القصوى هي هللا وحده, وقائدهم املعصوم هو حممد صلى هللا وجليلها،

وكان أول من آمن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من النساء، بل أول من آمن به على القرآن الذي يتلى دستورهم املفدى.  
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وكان صبياً ابن عشر سنني يعيش يف كفالة حممد  علي بن أيب طالب وابن عمه اإلطالق السيدة خدجية رضي هللا عنها

لم يف دعوته السرية، يستقطب عدداً من األتباع واألنصار واستمر النيب صلى هللا عليه وس .)34(وأسلم بعد النبوة بسنة

ودخل الناس يف دين اَّللَّ  من أقاربه وأصدقائه، وخاصة الذين يتمكن من ضمهم يف سرية اتمة، بعد إقناعهم ابإلسالم،

ويعلمهم  واحًدا بعد واحد، حَت فشا اإلسالم يف مكة، وحُتدِّث به، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم جيتمع هبم

ويرشدهم خمتفًيا؛ ألن الدعوة ال تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع، ومحي نزوله بعد نزول أوائل املدثر، ومل يكن 

صلى هللا عليه وسلم يظهر الدعوة يف جمامع قريش العامة، ومل يكن املسلمون األوائل يتمكنون من إظهار دينهم وعبادهتم، 

 .)35(يتها وأواثهنا، وإمنا كانوا خيفون ذلكحذًرا من تعصب قريش جلاهل

ومل يكن اختيار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لدار األرقم جملرد اجتماع املسلمني فيها لسماع النصائح واملواعظ 

والقيادة، ابلرتبية واإلرشادات فحسب، وإمنا كانت مركزًا للقيادة، ومدرسة للتعليم والرتبية واإلعداد والتأهيل للدعوة 

الفردية العميقة اهلادئة، وإن املنهج الذي سار عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف تربية أتباعه هو: القرآن الكرمي، 

وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يريب أصحابه تربية شاملة يف العقائد والعبادات واألخالق واحلس األمين وغريها؛ ولذلك 

آن الكرمي آايت كرمية حتدثت عن األخذ ابحلس األمين؛ وكان بناء اجلماعة املؤمنة يف الفرتة املكية يتم بكل جند يف القر 

َناَك عَ  هدوء وتدرج وسرية، قال تعاىل: ُم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِه يُرِيُدوَن َوْجَهَُّ َواَل تَ ْعُد َعي ْ ُهْم  ن ْ }َواْصِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ

نْ َيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبَُّ َعن ُِّْكِرََن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرهُ  فاآلية الكرمية أتمر النيب صلى هللا   )36( فُ ُرطًا{تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة الد 

ساؤالهتم، خاصة إن كانت خاطئة، عليه وسلم أبن يص  على تقصري وأخطاء املستجيبني لدعوته، وأن يص  على كثرة ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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وأن يص  على ترددهم يف قبول التوجيهات، وأن جيتهد يف تصبريهم على فتنة أعداء الدعوة، إن اآلايت الكرمية السابقة 

 من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات ومنهج اجلماعة املسلمة األوىل واليت من أمهها:

لكرمي ويف أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ويوصي الناس هبا بعضهم إن كلمة الص  ترتدد يف القرآن ا أ( الصب:

 بعضاً، وتبلغ أمهيتها أن تصري صفة من أربع للفئة الناجية من اخلسران. 

ُم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِه يُرِيُدوَن َوْجَهَُّ{وهذا يظهر يف قوله تعاىل:  ب( كثرة الدعاء واإلْلاح على هللا: فالدعاء    }َيْدُعوَن َرَّبَّ

ابب عظيم، فإذا فتح للعبد تتابعت عليه اخلريات، واهنالت عليه ال كات، فال بد من تربية األفراد الذين يُةَعُدون حلمل 

 .)37(ن أعظم وأقوى عوامل النصرالرسالة وأداء األمانة، على حسن الصلة ابهلل، وكثرة الدعاء؛ ألن ذلك م

، وال بد عند إعداد األفراد إعداًدا رابنًيا أن يرتىب املسلم على أن } يُرِيُدوَن َوْجَهَُّ{ويظهر يف قوله تعاىل:    ج( اإلخالص:

مل تكون أقواله، وأعماله، وجهاده كله لوجه هللا وابتغاء مرضاته، واإلخالص ركن من أركن قبول العمل، ومعلوم أن الع

 عند هللا ال يقبل إال ابإلخالص وتصحيح النية ومبوافقة السنة والشرع.

ُهْم{ ويظهر يف قوله تعاىل: د( الثبات: َناَك َعن ْ الثبات املذكور فرع عن ثبات أعم، ينبغي أن يتسم به  وهذا  }َواَل تَ ْعُد َعي ْ

ُهم مَّن يَنَتِ ُر وَ الداعية الرابين، قال تعاىل:  ُهم مَّن َقَضى ََنَْبَُّ َوِمن ْ َما َبدَُّلوا  }ِمَن اْلُمْؤِمِنََّي رَِجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيَِّ َفِمن ْ

ث صفات، إميان، ورجولة، وصدق. وهذه العناصر مهمة للثبات على املنهج احلق؛ ففي اآلايت الكرمية ثال   )38(تَ ْبِدياًل{ 

هذه من أهم الصفات اليت اتصفت هبا اجلماعة املؤمنة  ألن اإلميان يبعث على التمسك ابلقيم الرفيعة والتشبث هبا.
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ت مجاعة من املؤمنني  وهكذا مرت ثالث سنوات، والدعوة مل تزل سرية وفردية، وخالل هذه الفرتة تكوناألوىل. 

 تقوم على األخوة، والتعاون، وتبليغ الرسالة، ومتكينها من مقامها.

قد أعطى نبيه الكرمي احلكمة؛ وهلذا قام هبذه املواقف احلكيمة    اَّللَّ تعاىلوهذا يدل داللة واضحة على أن  

املشرفة اليت تكون ن اًسا للداعية إىل اَّللَّ يسري على مقتضاها، وخاصة يف دعوة اجملتمعات الوثنية الكافرة، أما  

   اجملتمعات اإلسالمية فال دليل ملن يرى سرية الدعوة يف بالد املسلمني.

وبعد أن قضى عليه الصالة والسالم ثالث سنوات يف الدعوة الفردية، وتبعه عشرات ة اجلهرية: اخلطوة الثاين: الدعو 

فقام رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم بتنفيذ  من قومه من صميم قريش وغريها، وهتيأ للمرحلة األخرى هو ومن آمن معه

يمة أظهر اَّللَّ هبا الدعوة اإلسالمية، وبني هبا أمر ربه ابجلهر ابلدعوة والصدع هبا، وإنذار عشريته، فوقف مواقف حك

حكمة النيب صلى هللا عليه وسلم وشجاعته، وص ه وإخالصه َّللَّ رب العاملني، وقمع هبا الشرك وأهله، وأذهلم إىل يوم 

 الدين. 

كة بلد "ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم دعوته العلنية إبنذار عشريته األقربني، إذ أن م

توغلت فيه الروح القبلية، فبدء الدعوة ابلعشرية، قد يعني على نصرته وأتييده ومحايته، كما أن القيام ابلدعوة يف مكة 

ال بد أن يكون له أثر خاص، ملا هلذا البلد من مركز ديين خطري، فجلبها إىل حظرية اإلسالم ال بد أن يكون له وقع 

ا ال يعين أن رسالة اإلسالم كانت يف أدوارها األوىل حمدودة بقريش؛ ألن اإلسالم كبري على بقية القبائل، على أن هذ 

فقد جاءت اآلايت املكية  )39(كما يتجلى من القرآن الكرمي اختذ الدعوة يف قريش خطوة أوىل لتحقيق رسالته العاملية"
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مث جاءت مرحلة أخرى  ,)40(َلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِمََّي َنِذيًرا{}تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن عَ  تبني عاملية الدعوة، قال تعاىل:

بعدها، فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس على اختالف قبائلهم وبلداهنم ويتبع الناس يف أنديتهم، وجمامعهم 

مجيع اخللق عنده يف  وضعيف، وغين وفقريوحمافلهم، ويف املواسم ومواقف احلج، ويدعو من لقيه من حر وعبد، وقوي 

. قال صاحب الظالل:" إن الصدع حبقيقة هذه العقيدة واجلهر بكل مقوماهتا وكل مقتضياهتا ضرورة يف )41(ذلك سواء

احلركة هبذه الدعوة، فالصدع القوي النافذ هو الذى يهز الفطرة الغافلة، ويوقظ املشاعر املتبلدة، ويقيم احلجة على الناس 

، وخامتة القول : إن اجلهر ابلدعوة كان تنفيذًا ألمر هللا تعاىل، )42(هلك من هلك عن بينة وحييي من حي عن بينةلي

وقياماً ابلواجب، وقد صدع النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلق كما أراد هللا، والقى مقابل هذا اإلعالن ما قد علمنا من 

نكيل هبم، ولكن كان البيع الرابح مع هللا تعاىل، والعاقبة كانت للنيب صلى عداوة املشركني له وللمؤمنني من حوله، والت

هللا عليه وسلم وللمؤمنني به فملكوا الدنيا ودانت هلم، وهدى هللا هبم الناس إىل الصراط املستقيم، ويف الدار اآلخرة هلم 

                 احلسىن عند هللا تعاىل.                                     

 واألخالق العبادات بتقرير الدعوة : منهجاملبحث الثالث

تطهري النفس وتزكيتها، وحتقيق تقوى هللا عز وجل، وتوثيق الصلة بني العبد ب  من أجل ذلك اهتم املنهج الدعوي النبوي

يتزودون يف إقامة دعائم وربه. وحرص النيب صلى هللا عليه وسلم على ربط املؤمنني برهبم؛ فكان هذا هو الزاد الذي به 

 اإلميان يف نفوسهم، فبه تزكو التقوى لتشرق يف نفوسهم وتنري قلوهبم وتضيء أرواحهم.
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إن الصالة من أهم أركان اإلسالم بل أقواها بعد الشهادتني وهى من أقوى الصلة بني العبد وربه، يراتح تشريع الصالة:  

هبا املؤمن ويتقرب هبا اىل ربه فتزداد رغبته وتقوى صلته ابهلل، ومكانتها عظيمة يف الدين اإلسالمي حيث هي عمود 

ه، وقد عىن اإلسالم هبا وشدد النكري وحذر أعظم التحذير الدين ، فرأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنام

من تركها. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وقربة إىل هللا تعاىل، 

الصالة،  . ومن هنا تتضح سنة التدرج يف فرض)43(ومنهاة عن اإلمث، وتكفري للسيئات، ومطردة للداء عن اجلسد((

  .وهي أول عبادة، بل هي العبادة الوحيدة اليت فُرضت مبكة

هي جمموعة من املعاين والصفات املستقرة يف النفوس، وعلى ضوئها حيسن الفعل أو  الدعوة  ىل مكارم األخالق:

ابلتقييد، فاإلسالم . فاألخالق أعراض يتصف هبا الشخص، وهي حمتملة للحسن أو القبح، ويتضح هذا وذاك  )44(يقبح

وقد اكتسب النيبُّ صلى هللا عليه  دعا اىل اخلُلق احلسن وتربيته وتنميته يف املسلمني وندد ابخللق السيء وحذر عواقبه

وسلم أخالقه وَمكارمها من الدعوة الُقرآنية إليها، وإىل التخلُّق هبا؛ حَت كان خلُقه الُقرآن، وحَت مَدَحه ربُّه سبحانه 

 وتطهْي األخالق، مكارم  اىل ِبلدعوة صلى هللا عليَّ وسلم النب  جاء  وقد )45(ِ نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِ يم{}وَ  بقوله:

 شوائب من  وتنقيتها الصحيحة، العقيدة الدعوة بعد وهنًيا أمًرا واْلرام اْلالل يف الكلية األصول هم وبَّيَّ  النفس،

 العصر يف الكرَي والقرآن أنواعها، بكل الرُّائل عن  واالبتعاد الفضائل ِبلتزام وُّلك الضالة، واالَنرافات الشرك

 فيها ورغَّب احلسنة  العادات سواه فأقر  ديناً  يقبل ال الذي وَجلَّ  َعزَّ  هللا دين فقد جاءاجلوانب.  هذه يعاجل املكي

 منها، ونفَّر الذميمة، السيئة العادات وأبطل  .وجل عز هللا إىل هبا يتقرب ديناً  أصبحت حَت املثوبة حبسن عليها وواعد 

 .رادعة حدوداً  لبعضها ووضع  ابلعذاب، عليها وتوّعد 
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 املخالفَّي وأثر ُّلك عليهم مع التعامل يف الدعوة املبحث الرابع: منهج

لقد بدأت الدعوة اإلسالمية مع بداية نةزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حيث حرص رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم على دعوة الناس إىل التوحيد وإخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ورب األرض والسموات. 

ومل يقتصر أمر الدعوة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحسب، بل حترك أصحابه للدعوة وبذلوا يف ذلك جهًدا 

أصحابه الكرام على توفري السبل واملقومات واألسباب اليت تكفل هلذه عظيًما، وحرص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

الدعوة أعلى رصيد من النجاح واالستمرار، مسرتشدين أبوامر هللا عز وجل، وابلنظر العميق يف معطيات الواقع الذي 

أو احلياء أو االنشغال يعيشون فيه، فلم تدفعهم فورة الغرية واحلماس إىل التعجل واستباق األحداث، ومل يصدهم اخلوف  

واملوعظة احلسنة   أبمور الدنيا عن محل هم الدعوة وحتمل املشاق يف سبيل تبليغها، واتسم املنهج الدعوي ابحلكمة

وكان أسلوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة اىل هللا يتمثل يف اآلية  واجملادلة ابليت هي أحسن والواقعية.

 َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلَِّ َوُهَو  }ادُْع ِ ىِل َسِبيِل رَبِهَك ِِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِع َِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْهُم ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِ نَّ رَبََّك ُهوَ  الكرمية:

الدين ابحلكمة، وهي ال اهني القطعية  قال الرازي: إن معىن هذه اآلية: ادُع األقوايء الكاملني إىل )46(َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِدين{

اليقينية، وعوام اخللق ابملوعظة احلسنة، وهي الدالئل اليقينية االقناعية، والتكلم مع املشاغبني ابجلدل على الطريق 

 نتعلم من هذه اآلايت وأثرها يف اجملتمعات ما يلي:  .)47(األحسن األكمل

 والفعل احلكيم.. الدعوة إىل هللا ابلكلمة الطيبة  1

 . العنف ال يولد إال العنف وأمر هللا رسوله  صلى هللا عليه وسلم ابلعفو.2

 . هللا ينصر دعوة احلق.3
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فاملراد ابحلكمة يف اآلية ال هان واحلجة، واملراد ابجملادلة، اجلدال يف أصول الدين ال يف فروعه ألن جمادلة الكفار تكون 

املشككني وهةو يعتبةر مةن فروض   لرد شبهات املالحدة واملبتدعة وحفظ العقيةدة من  يف األصول. وإن هذا العلم ضروري

من احلكمة يف دعوة  :الكفايةة، وملةا كةان هةذا نوعةه فةال غنةى لإلسةالم من االشتغال به أو تدريسه. يقول سيد قطب

غري املسلمني النظر إىل أحوال املخاطبني وظروفهم والقدر الذي سنبينه هلم يف كل مرة حَت ال يثقل عليهم، وال يشق 

، ومن احلكمة استخدام )48(ابلتكاليف قبل استعداد النفوس هلا والتنويع يف استعمال األساليب حسب مقتضياهتا

وال  )49(، وأسلوب العقل للمنهج اجلديل ، واألسلوب احلسي للموقف التجرييب األسلوب العاطفي للموقف العاطفي

شك أن هذا هو أمشل تعبري ميكن أن توصف به احلكمة يف جمال الدعوة؛ بل ويف كل جماالت احلياة؛ فال يوجد يف 

 الدنيا ما يفوق حكمة القرآن الكرمي مث السنة النبوية الشريفة.

حيث يذكر اإلمام الشةةةةةوكاين عن املوعظة احلسةةةةةنة أبهنا: "املقالة املشةةةةةتملة على املوعظة احلسةةةةةنة اليت  املوع ة اْلس    نة:

يسةةةةةةتحسةةةةةةنها السةةةةةةامع، وتكون يف نفسةةةةةةها حسةةةةةةنة، ابعتبار انتفاع السةةةةةةامع هبا.. وهي احلجج الظنية اإلقناعية املوجبة  

برفق، و تعمق املشةةاعر، ال ابلزجر والتأنيب،   وهذا األسةةلوب الذي يدخل إىل القلوب ,)50(للتصةةديق مبقدمات مقبولة"

كما  ، )51(فإن الرفق يف املوعظة كثرياً ما يهدي القلوب، ويؤلف بينها ، ومن املوعظة  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول الصةةةةريح اللطيف اللني

 على أصةةةةةةةحابه فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال تعاىل:صةةةةةةةلى هللا عليه وسةةةةةةةلم أثرت موعظة رسةةةةةةةول هللا  

ومن املوعظة احلسةنة القصةة املؤثرة، واخلطابة املؤثرة، والفكاهة، والتذكري بنعم هللا . )52(ْر فَِ نَّ الذهِْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَّي{}َوَُّكهِ 

ومع قسوة    .)53(املستوجبة لعبادته وشكره، وأيضاً الرتغيب ابجلنة ملن يلتزم ابلشرع، والرتهيب من النار ملن خيالف الشرع

 الكرمي حيرص على أن تكون الدعوة ابملوعظة احلسنة.العداء واجملاهبة، من املشركني يف العهد املكي، كان القرآن 
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ليس هدف الداعية الغلبة، وال املخاصمة، وال الشهرة؛ ولكن هدفه الدعوة اىل هللا ابليت هي اجملادلة ِبلِت هي أحسن:  

سيما يف وقتنا أحسن، واجملادلة إذا كان املقصود هبا إثبات احلق وإبطال الباطل فهي خري، وتعودها وتعلمها خري، ال 

هذا الذي كثر فيه اجلدال واملراء. واجلةدال ابليت هي أحسن تكون بال حتامل على اآلخرين ، حَت يطمئن املدعو للداعي 

، ويعت  اجلدال ابليت هي )54(ويشعر أن ليس هدفةه الغلبةة فةي اجلةدل ولكن اإلقنةاع والوصول إىل احلةق وهداية املدعو

لدعوة إىل هللا ، ويعد أيضًا من أبرز أساليب املنهج العقلي، وميكن أن يع  عنه ابملناقشة ، أحسن من أبرز أساليب ا

وإذا كنا قد أُِمران مبجادلة أهل الكتاب وامللحدين ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم فأهل .)55(واملناظرة، واحملاورة

، وإظهار الرمحة هبم والشفقة عليهم، وقد حيتاج اجملادل إىل نوع اإلسالم املوحدين أوىل أبن يراعى يف جداهلم الرفق واللني

إغالظ  وشدة  حسب مقتضيات احلال، فحسن اخللق مع الغري قيمٌة إسالميٌة أعلى اإلسالم من شأهنا، وأكد عليها، 

تعددة من اجملادلة، وأكثر من اإلشارة إليها؛ فهي أحد معايري القرب من هللا تعاىل. وقد ذكر لنا القرآن الكرمي مناذج م

 منها: ما جرى بني األنبياء واملدعوين من أقوامهم، وهو يف كتاب هللا كثري.

 اخلاْتة

 من خالل احلديث عن منهج اآلايت املكية الدعوية وأثرها ظهرت لدى الباحث النتائج التالية:

أن املنهج الذي سار عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف تربية أتباعه هو: القرآن الكرمي، ومن خالله رىب أصحابه تربية  .  1

 .شاملة يف العقائد والعبادات واألخالق واحلس األمين وغريها

ؤثرة، والفكاهة، والتذكري بنعم هللا املوعظة احلسنة والقصة املؤثرة، واخلطابة املأن من آاثر منهج الدعوة على اجملتمعات:  .2

 .املستوجبة لعبادته وشكره
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 .أن اإلسالم مل جيعل طريق الدعوة أمراً حمدداً يف زمان أو مكان بل جاء ابإلطار العام ملنهج الدعوة  .3

خالل اآلايت املكية،  جود القصور الكبري عند كثري من ُدعاة االسالم يف الوقت احلاضر يف تطبيق املنهج الدعوي من و  .4

 ومعرفة األساليب املناسبة املؤثرة لعرض آاثر منهج اآلايت املكية الدعوية.
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Abstract 

Undoubtedly ،poetic verses that support grammatical usages have paramount significance in the 

explanation and preservation of the Gracious Quran and its linguistic integrity. Therefore ، Quran 

exegetes have been generally keen to collect poetry and quote relevant verses in support of the 

opinions and rules they adopted. Going through Mafateeh al-Ghayb ، one will come up with such 

distinguishing characteristics that make it a true masterpiece of genuine exegesis. It is 

distinguished with various quoted poetic verses that suit relevant subjects. Al-Razi has a special 

methodology in quoting these poetic verses as evidences for grammatical usages. This paper aims 

to exhibit this methodology with its detailed procedures and steps as compared to other similar 

books of Quranic exegesis. The paper employs the analytical approach to explore this methodology 

in an attempt to reveal how successful was such a brilliant exegete in quoting supportive poetic 

verses and employing them in proper contexts to expound the meanings of Quranic verses and 

their implications.   

 

  امللخص

؛ سـالمته  الشاهد الشعري النحـوي ميثل خطـوة كبيـرة فـي العنايـة بـالقرآن الكـرمي وتفسريه واحملافظـة علـىأن  مما ال شك فيه  
  عموماً على مجع الشعر واالستشهاد به لدعم ما يقولونه، وأتييد ما يقررونه من قواعد، وما يتبنونه  فسرون حرص امللذا 

من آراء وتوجيهات. واملتصفح لكتاب مفاتيح الغيب جيده قد متّيز خبصائص جعلته حبق خامتة التفسري األصيل، ومن 
الئم كل موضوع ُيشار إليه. وقد كان للرازي منهجية خاصة به عند إيراده للشاهد مميزاته كثرة الشواهد الشعرية اليت ت
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الشعري النحوي،، وعليه يهدف هذا البحث إىل جتلية هذه املنهجية بكل خطواهتا وإجراءاهتا، ووضعها يف امليزان مقارنة 
بيان مدى جناح ليت سار عليها، مع التحليلي للوقوف على هذه املنهجية املنهج بتفاسري مماثلة، وسيستعني البحث اب

 . لتوضيح معاين اآلايت ومدلوهلا املقصود.املفسر يف جلب الشاهد الشعري، وتوظيفه يف السياق املناسب
 
 مفاتيح الغيب. -النحو    –الشواهد الشعرية    -رازي  ال  -املنهجية  :  املفتاحية  كلماتال

 
 املقدمة

وقد استفاد منها املفسرون يف كتبهم،  وكان من االحتجاج ابلشاهد الشعري من أبكر صور الدراسات اللغوية،  يعد 

 احلديث العلمي املنهج تبىن تفسري أول أكربها وأمهها كتاب مفاتيح الغيب للرازي،  ولو الحظنا لوجدان تفسري الرازي

 مصرف( على تعتمد  اليت الرازي الدين فخر طريقة إن " :العلماء يقول الشأن  هذا ويف،  عصره يسبق جعله الذي

"فقد زود األمة اإلسالمية بعمله التقريري "،  التأليف يف احلديثة الطرق من تعترب )املعلومات خزانة( أو )املعلومات

التفكري والتصنيف مبتكرة الواسع،  ورجال الفكر والعلم يف اإلسالم من بعده بطرق يف البحث قومية،  وأساليب يف 

 . (1)منظمة"

 املبحث األول: نُبذة عن بداايت الشعر

مما هو معلوم أن لفظ اجلاهلية هبذا املعىن من األلفاظ اليت جاءت بعد اإلسالم،  ولفظ اجلاهلية داللة على زمن الشرك 

مبتكرات القرآن، وصف به أهل الشرك تنفريا وأحسب أن لفظ اجلاهلية من قبل اإلسالم. قال الطاهر ابن عاشور: "

ومل يسمع  وقالوا: شعر اجلاهلية، وأايم اجلاهلية.... من اجلهل، وترغيبا يف العلم، ولذلك يذكره القرآن يف مقامات الذم

ا وهلجاهتا،  ،  والقبائل العربية القدمية كما هو معروف كانت هلا لغاهت(2)"ذلك كله إال بعد نزول القرآن ويف كالم املسلمني
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ومن اللغات اللغة العربية اليت نُِظمت هبا قصائد الشعر اجلاهلي،  فنشأة الشعر العريب هو نشأة العرب ولغتهم العربية،  

والذين حاولوا معرفة أولية الشعر ربطوه حبرب البسوس اليت كانت بني بكر وتغلب منذ بداية القرن اخلامس امليالدي؛ 

موعة من الشعر العريب لشعراء مشهورين يف اتريخ العربب،  ومن هؤالء الشعراء املهلل بن حيث ترجع إليها أقدم جم

 ربيعة واحلارث بن ُعباد البكري،  وغريمها.

وقد وأما قبل هذا التاريخ فإنه يصعب حتديد اتريخ دقيق للزمن الذي بدأ فيه العرب قول الشعر،  يقول الرافعي: "

نا ما نقلوه عن أهل الرواية وهم مصدر آداب اجلاهلية وأخبارها، فرأينا أن ما كتبوه من تصفحنا التواريخ العربية وراجع

،  ولذلك اختلف الباحثون يف حتديد بداية اتريخ الشعر اجلاهلي،  (3)"عقلنقل فهو ال يصلح أن يُ ذلك إذا صلح أن يُ 

،  ومنهم (4)قبل اإلسالم  مائة ومخسني عاماً عند    واللغة اجلاهلية  يالعصر الذى ورثنا عنه الشعر اجلاهلفمنهم من ذكر أن  

ثر من كتب يف نشأة الشعر من ذهب به إىل القرن الثالث امليالدي،  وغريها من األقوال املتابينة حكما وقطعا،  وأك

وأما الشعر فحديث امليالد، صغري السّن، أّول من هنج سبيله، وسّهل الطريق إليه: العريب يدور حول ما قاله اجلاحظ: "

امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة. وكتب أرسطاطاليس، ومعّلمه أفالطون، مث بطليموس، ودميقراطس، وفالن 

إىل أن  -فإذا استظهران الشعر، وجدان له.. دهور قبل الدهور، واألحقاب قبل األحقاب.وفالن، قبل بدء الشعر ابل

 .(5)"مخسني ومائة عام، وإذا استظهران بغاية االستظهار فمائيت عام  -جاء هللا ابإلسالم

 يف ميزان القرآن الِشْعراملطلب األول:  

املتأمل يف كل ما ورد يف القرآن الكرمي عن الشعر جيده يتحدث عن الشاعر وليس عن الشعر. وقد ذكر ابن العريب يف 

بِّين﴿تفسري قوله تعاىل:  ْكٌر َوقُْرآٌن مُّ ي لَهُ إِّْن ُهَو إِّالَّ ذِّ ْعَر َوَما يَنبَغِّ هذه اآلية حيث قال: "( 6) ﴾َوَما َعلَّْمنَاهُ الش ِّ

ينِّكَ الشعر، كما مل يكن قوله تعاىل: ﴿ليست من عيب  تَاٍب َوالَ تَُخطُّهُ بِّيَمِّ ن كِّ ن قَْبلِّهِّ مِّ من  (7) ﴾َوَما ُكنَت تَتْلُو مِّ
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من  -ى هللا عليه وسلم صلّ  -عيب اخلط. فلما مل تكن األمية من عيب اخلط كذلك ال يكون نفي النظم عن النيب 

قد أنشد الشعر واستحسنه،  ومدح قائله. والصحابة كان منهم  –م صّلى هللا عليه وسل -،  والنيب (8)"عيب الشعر

قدم علينا رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم وما يف األنصار بيت رضَي هللا عنه: "  –الشعراء،  ولذلك قال أنس بن مالك  

أن النيب   -ضَي هللا عنه  ر   –،  وقد وردت أحاديث كثرية ذكرت الشعر،  منها ما رواه أبو هريرة  (9)"إال وهو يقول الشعر

 َأْصَدُق َكِلَمٍة قَاهَلَا الشَّاِعُر َكِلَمُة لَِبيٍد:قال: "  - ى هللا عليه وسلمصلّ   -

 (10)َأالَ ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل اَّللََّ اَبِطلُ 

ْعِر ِحْكَمةً ِإنَّ ِمَن  : "-عليه الصالة والسالم    -،  وقوله  (11)"وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم ،  والشعر يعترب (12)"الشِّ

يف معرفة اللغة العربية،  ومبيناً غريب القرآن الكرمي،  ولذلك بدأ   -بعد القرآن الكرمي واحلديث النبوي    -الركن األساس  

شعر ديوان التفسري القرآن الكرمي أول ما بدأ مقرتانً ابالستشهاد ابلشعر،  فقد ُروَي عن بن عباس رضَي هللا عنه قوله: "

إذا ... و العرب فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب رجعنا إىل ديواهنا فالتمسنا معرفة ذلك منه

وقال أبو عبيد يف فضائله: حدثنا هشيم ،   (13)"سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب

أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه  " :بد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباسعن حصني بن عبد الرمحن عن ع

ى صلّ  -،  فهذه األحاديث واآلاثر تدل على أن النيب (14)"قال أبو عبيد: يعين كان يستشهد به على التفسري الشعر.

عض الصحابة يستشهد به يف تفسري يرّخص يف قول الشعر،  بل وأيمر به للرد على املشركني،  وكان ب  -هللا عليه وسلم  

 القرآن الكرمي مما يدل على جوازه.
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 أنواع الشواهد الشعريةاملطلب الثاين:  

كغريه من املفسرين قد   ال ختلو كتب التفسري على اختالف مشارهبا وتنوع اجتاهاهتا من كثرة الشواهد الشعرية،  والرازي

وسنأخذ من كتاب مفاتيح أكثر من هذه الشواهد يف تفسريه مفاتيح الغيب،  ألن هذه الشواهد أداة املفسر ودليله،  

واملتتبع للشواهد الشعرية يف كتب التفسري وعلوم القرآن،   الغيب أمثلة هلذه األنواع كنموذج ملا ورد يف كتب التفسري، 

 ملوضوعات التالية:جيدها ال خترج عن ا

 الشواهد النْحويةالفرع األول:  

وشواهد النحو ما استشهد به املفسرون من الشعر يف بيان بنية أو تركيب،  أو لبيان قاعدة أو أتكيدها،  وقد اشتملت 

كتب التفسري على عدد كبري من الشواهد الشعرية النحوية،  ومن األمثلة على ذلك ما ذكرانه يف هذا البحث عن 

 على التفسري كتب اشتملت وقد فهي تغين عن ذكرها هنا،    منهجية الرازي عند إيراده للشواهد الشعرية النحوية،

 مجع  الذي لسيبويه "الكتاب" شواهد  سهمأر  وعلى مصنفاهتم يف النحويون  أوردها اليت الشواهد  تلك من كبري عدد

 االحتجاج  يف الدقيق االصطالحي معناه حيمل أصبح الشعري الشاهد  مفهوم أنّ  عليه ليعوّ  والذي"،   العربية مسائل جلّ 

 شواهد  الشعر من اختذوا الذين النحاة أوائل  من  سيبويه يعدُّ و  بعده، وما للهجرة الثاين القرن  يف والنحوي اللغوي

.  (15)"واألخفش راءللف[ القرآن  معاين] كتاب مثل الكرمي  القرآن  ابر إع كتب تلته  مثّ  النحو،  قواعد  على لالحتجاج

 النحاة  قبل من اً كبري  اهتماماً  سيبويه  كتاب وقد حظي  الشعرية، الشواهد  من نصيباً  العربية علوم أكثر النحو كان  وقد 

 أضخملعله  و ،  أخرى مصنفات تلته مثّ  الكتاب،  شواهد  بشرح اعتنوا الذين األوائل من  النحاس جعفر أبو  ويُعدّ  ح،رّا والش

 .البغدادي القادر لعبد  األدب نةزاخو  للعيين الكربى الشواهد   :اثنان  الكمُّ  حيث من الشعرية الشواهد  يف لِّفأُ  ما
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 الشواهد اللغويةالفرع الثاين:  

ويستشهد هبا املفسرون وأصحاب املعاين يف إيضاح معىًن من معاين آايت القرآن، أو من بيان لفظة غريبة أو لبيان 

به أصحاب املعاجم،  أو من حيث عالقة اللفظ أصلها االشتقاقي،  وكذلك من حيث عالقة اللفظ ابملعىن وهو ما عين  

ابللفظ،  وحنو ذلك،  وقد حظيت كتب التفسري هبذا النوع من الشاهد الشعري،  واألمثلة على هذا النوع كثرية يف 

حيث  (16) ﴾واْ َوإِّْذ قُْلنَا لِّْلَمالَئَِّكةِّ اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجدُ ﴿ كتب التفسري،  ومما ورد عند الرازي يف تفسري قوله تعاىل:

 أن السجود يف أصل اللغة هو االنقياد واخلضوع قال الشاعر:قال: "

ًدا لِْلَحَواِفرِ   (17)تـََرى اأْلََكَم ِفيَها ُسجَّ

  .  (18)"أي تلك اجلبال الصغار كانت مذللة حلوافر اخليل  

 الشواهد الصرفية  الفرع الثالث:

وهذا النوع أقل مما سبقه يف االستشهاد عليه يف كتب التفسري،  ومن أمثلة الشواهد الشعرية الصرفيه ما أورده الرازي 

َب اْلُكفَّارُ ﴿عند قوله تعاىل:   ِّ  ثـُوَِّب مبعىن أُ   حيث قال: "  (19)﴾َهْل ثُو 
ُ
 ثيب، قال أوس:ثيب أي هللا امل

 (20)َسَأْجزِيِك أَْو جَيْزِيِك َعينِّ ُمثـَوٌِّب ... َوَحْسُبِك َأْن يـُْثىَن َعَلْيِك َوحُتَْمِدي

 .(21)"قال املربد: وهو فعل من الثواب، وهو ما يثوب أي يرجع إىل فاعله جزاء ما عمله من خري أو شر

 الشواهد الصوتية  الفرع الرابع:

صوتية كتخفيف الياء واأللف وحتقيقهما،  واإلدغام واإلمالة وغري ذلك من القضااي وقد أوردها املفسرون لقضااي 

جيوز , حيث قال: "(22)﴾فَُهَو اْلُمْهتَدِّي﴿ الصوتية،  ومن أمثلة هذه الشواهد ما ذكره الرازي عند تفسري قوله تعاىل:

 الكتاب:إثبات الياء فيه على األصل، وجيوز حذفها طلبا للتخفيف كما قيل يف بيت  
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 .(24)"(23)َفِطْرُت مبُْنُصِلي يف يـَْعَماَلٍت ... َدَواِمي اأْلَْيِد ََيِْبْطَن السَّرحَِيا

 الشواهد البالغيةالفرع اخلامس:  

وهذا النوع من الشواهد يستشهد به املفسرون لتوضيح مسألة بالغية،  وقد اهتم املفسرون ابلشواهد البالغية وأوردوها 

يف مواضع متفرقة من تفاسريهم،  وبعضهم كان أكثر عناية هبا من غريه كالزخمشري يف "الكشاف"،  ومنهم الطربي وابن 

َداًرا ﴿لشواهد الشعرية البالغية ما ذكره الرازي يف تفسري قوله تعاىل: عطية والقرطيب والرازي وغريهم،  فمن أمثلة ا جِّ

يُد أَْن يَنقَضَّ  فإن قيل كيف جيوز وصف اجلدار ابإلرادة مع أن اإلرادة من صفات األحياء قلنا هذا قال: " (25)﴾يُرِّ

 اللفظ ورد على سبيل االستعارة، وله نظائر يف الشعر قال:

 (27)"(26)يُرِيُد الرُّْمُح َصْدَر َأيب بـَرَاٍء ... َويـَْرَغُب َعْن ِدَماِء َبيِن َعِقيلٍ 

وقد اختلف املفسرون عند إيراد الشواهد الشعرية يف كتب التفسري ابختالف أغراضهم منها وحاجتهم إليها،  وعلى هذا 

وقد سلك الرازي منهجية علمية وّضحت أغراضه يف االستشهاد ابلشاهد الشعري على اختالف منهجهم يف إيرادها،   

 :املسائل النحوية،  وهي يف هذا البحث على ثالثة مباحث

 : أسباب إيراد الشواهد الشعرية النحويةثايناملبحث ال

وبه ُحِفظت  العرب، ديوان  الشعر: "فإن الشواهد الشعرية كما هو معروف من أهم مصادر االحتجاج للغة العربية،  

ٌة فيما أْشَكَل من غريب كتاب هللا جّل ثناؤه وغريب حديث ،  ومنه تُعلِّمت اللغة ، األنساب، وُعرِفت املآثر وهو ُحجَّ

. وقد وّظف الرازي بعض تلك الشواهد الشعرية ألمور تتعلق ابملسائل النحوية وهي (28)صلى هللا عليه وسلم"رسول هللا  

 كاآليت:
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 القرآن الكرمياملطلب األول: إيراد الشاهد الشعري كمصدر أساسي للمسائل النحوية بعد  

ونرى أن الرازي عندما أييت على بعض مسائل النحو حيتج عليها غالبًا ابلقرآن أواًل مث بعد ذلك ابلشعر،  فمثاًل عند 

َم َعلَْيُكمُ ﴿يف قوله تعاىل:  تفيد احلصر ﴾إِّنََّما﴿مسألة:   واحتجوا عليه ابلقرآن والشعر/قال الرازي: " (29)﴾إِّنََّما َحرَّ

 وأما الشعر فقوله األعشى....    والقياس

َا اْلِعزَُّة لِْلَكاثِرِ  ُهْم َحًصى ... َوِإَّنَّ  (30)َوَلْسُت اِبأْلَْكَثِر ِمنـْ
 وقول الفرزدق:

َا ... يَُداِفُع َعْن َأْحَساِبِه أاََن أَْو ِمْثِلي اِئُد احْلَاِمي الذَِّماَر َوِإَّنَّ  (32)"(31)أاََن الذَّ

 املطلب الثاين: إيراد أكثر من شاهد شعري على مسألة حنوية واحدة 

واملطّلع لكتاب مفاتيح الغيب للرازي،  جيد أن الرازي ال يكاد ميرَّ على مسألة حنوية أو لغوية،  إال أورد هلا شاهداً 

 ﴾الالَّمِّ ﴿ألة جميء شعرايً، ويف بعض األحيان يستشهد أبكثر من بيتني شعريني على مسألة حنوية كما ورد يف مس

. فقد أورد الرازي أربعة شواهد شعرية تدل على ختفيف الالم, (33)اجلر بغري حرفللتخفيف ويف مسألة تعدية الفعل 

 ويدل على هذا أكثر استعماهلم كقوله:وسيقتصر الباحث على ذكر شاهدين منها للتدليل, قال الرازي: "

تَـَنا أِقطًا َوََسًْنا  ... _____________   (34)فـََيْمََلُ بـَيـْ

 وقول آخر:

نَـْيِه ِمْن َشْيِء َغرْيِِه ... ِإَذا رَاَح حَنَْو اجْلَْمرَِة اْلِبيِض َكالدَُّمى  "(35)َوِمْن ماأل َعيـْ
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 املطلب الثالث: إيراد الشاهد الشعري إلثبات قاعدة حنوية 

نفَاقِّ َوَكاَن   ﴿حيث تطرق لذلك عند قوله تعاىل:   اإلِّ
َْمَسْكتُْم َخْشيَةَ قُل لَّْو أَنتُْم تَْملُِّكوَن َخَزآئَِّن َرْحَمةِّ َرب ِّي إِّذًا َّلَّ

 ألن كلمة  (37)﴾ من شأهنا أن ختتص ابلفعللَوْ  أما البحث النحوي: فهو أن كلمة ﴿،  فقال: "(36)﴾اإلنَساُن قَتُوًرا

واملنتفي   ،تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه واالسم يدل على الذوات والفعل هو الذي يدل على اآلاثر واألحوال﴾  لَوْ   ﴿

 ﴾ خمتصة ابألفعال وأنشدوا قول املتلمس:لَوْ  ﴿ هو األحوال واآلاثر ال الذوات فثبت أن كلمة

 (38)َلْو َغرْيُ َأْخَواِل أَرَاُدوا نَِقيَصيِت ... َنَصْبُت هَلُْم فـَْوَق اْلَعرَاِننِي َمْأمَتًا

 املطلب الرابع: إيراد الشاهد الشعري دلياًل على خترجيات حنوية آلايت القرآن الكرمي

،  من أنه حيتمل (39) ﴾إِّنَّا نَْحُن نُْحيِّي اْلَمْوتَى﴿ عند قوله تعاىل: ﴾إِّنَّا نَْحنُ ﴿ومن ذلك ما أورده يف إعراب قوله: 

كقول أن يكون مبتدأ وخربا ً  حيتمل وجهني أحدمها: ﴾إِّنَّا نَْحنُ ﴿مبتدأ وخرباً،  واستدل ابلشاهد الشعري،  فقال: " 

 القائل:

 (40)أاََن أَبُو النَّْجِم َوِشْعرِي ِشْعرِي

الشهرة العظيمة، وذلك ألن من ال يعرف يقال له من أنت؟ فيقول: أان ابن فالن فيعرف ومن ومثل هذا يقال عند 

يكون مشهورا إذا قيل له من أنت يقول أان أي ال معرف ِل أظهر من نفسي فقال: إان حنن معروفون أبوصاف الكمال، 

،  ويف (41)"خلرب حني كأنه قال إان حنيي املوتىوإذا عرفنا أبنفسنا فال تنكر قدرتنا على إحياء املوتى واثنيهما: أن يكون ا

رٌ ﴿موضع آخر يتساءل الرازي عن عدم أتنيث لفظة  ٌر بِّهِّ َكاَن َوْعُدهُ  ﴿يف قوله تعاىل:  ﴾ُمنفَطِّ السََّماء ُمنفَطِّ
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الفراء: السماء تؤنث واثنيها: قال  ، مث ذكر األقوال الواردة فيها مستشهداً ابلشاهد الشعري فقال: ...(42) ﴾َمْفعُوالً 

 :وتذكر، وهي هاهنا يف وجوه التذكري وأنشد شعراً 

(43)فـََلْو َرَفَع السََّماُء إِلَْيِه قـَْوًما ... حَلِْقَنا اِبلنُُّجوِم َمَع السََّحابِ 
 

 :عشىقال األ، واستشهد على ذلك وقال:  (44)واثلثها: أن أتنيث السماء ليس حبقيقي، وما كان كذلك جاز تذكريه

 (45)َفاَل ُمْزنََة َوَدَقْت َوْدقـََها ... َواَل أَْرَض أَبـَْقَل ِإبـَْقاهَلَا

 املطلب اخلامس: إيراد الشاهد الشعري لرتجيح مذهب حنوي معني

أبن أصلها "اي اللهم" وقد جاء ذلك يف الشعر،  قال الرازي:   ﴾اللَُّهمَّ  ﴿حيث رجَّح قول الكوفيني وذلك عند قوله 

أصلها اي أهلل أم خبري: فلما كثر يف الكالم حذفوا حرف النداء، وحذفوا اهلمرة من: أم، فصار اللهم  وقال الفراء: كان "

قال: اي أللهم وأنشد فمن الذي سلم لكم أنه ال جيوز أن ي  ...  ونظريه قول العرب: هلم، واألصل: هل، فضم: أم إليها،

 الفراء:

 (46)َوأَمَّا َعَلْيِك َأْن تـَُقوِل ُكلََّما ... َسبَّْحِت َأْو َصلَّْيِت اَي اللَُّهمَّا

وقول البصريني: إن هذا الشعر غري معروف، فحاصله تكذيب النقل، ولو فتحنا هذا الباب مل يبق شيء من اللغة والنحو 

 .(47)"عن الطعن  سليماً 

 املطلب السادس: إيراد الشاهد الشعري لتصحيح الرواية املختلفة والعناية هبا 

وتظهر عناية الرازي جلية ابلنص الشعري يف تصحيح روايته والتأكد من دقة معانيه،  وقد يكون هذا االختالف يف 

ذكره يف ابب املمنوع من  الرواية له عالقة مبوضع الشاهد يف البيت الشعري،  فيبني ذلك االختالف،  ومثال ذلك ما
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السبب الواحد ال مينع الصرف، خالفا للكوفيني، حجة سيبويه أن املقتضي للصرف الصرف؛ حيث أورد قول سيبويه: "

" وهو خالف قائم، وهو االَسية، والسببان أقوى من الواحد فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على األصل

 :وقد قيل أيضاً ستشهد به خالفاً ملا ذهب إليه سيبويه فقال: "...  للكوفيني،  مث أورد شاهداً شعرايً ا

 (49)"(48)َوَما َكاَن ِحْصٌن َواَل َحاِبٌس ... يـَُفوقَاِن ِمْرَداَس يف جَمَْمعِ 

أحياانً أتويالت النحاة يف بعض   ،  ومصححاً (50)"وجوابه أن الرواية الصحيحة يف هذا البيت: يفوقان شيخي يف جممع

قال الواحدي: ليلة الصيام أراد لياِل الصيام فوقع الواحد موقع الشواهد الشعرية،  واإلتيان بوجه جديد؛ حيث قال: "

 اجلماعة، ومنه قول العباس بن مرداس:

َحِن الصُُّدورُ   (51)فـَُقْلَنا َأْسِلُموا ِإانَّ َأُخوُكْم ... فـََقْد بَرَِئْت ِمَن اإْلِ

وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس املراد من ليلة الصيام ليلة واحدة بل املراد اإلشارة إىل الليلة املضافة إىل هذه 

 .(52)"احلقيقة

 املطلب السابع: إيراد الشاهد الشعري لتأكيد صحة اللغات 

ُم  الباء يف قوله: ﴿واستشهد ابلقرآن والشعر،  فقال: " ﴾ َعنْ  ﴿مبعىن  ﴾اْلبَاء  ﴿ حيث ذكر أن أتيت َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ

 قال علقمة بن عبدة:  ,أي عنه(  54)﴾فَاْسأَْل بِّهِّ َخبِّيًرا﴿  كقوله تعاىل:  ﴾ َعنْ  ﴿ مبعىن  (53)﴾ اَّلَْسبَاب

 (55)فَِإْن َتْسأَُلوين اِبلنَِّساِء فَِإنَّيِن ... َبِصرٌي أِبَْدَواِء النَِّساِء طَِبيبُ 

نَّ ﴿ "،  ويف أتويل الضمري يف قوله:(56)أي عن النساء يُن اْلقَي ُِّم   ﴿يف اآلية الكرمية:  ﴾فِّيهِّ ْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم ذَلَِّك الد ِّ مِّ

نَّ   وهو قول األكثرين: أن الضمري يف قوله: فيهن عائد إىل األربعة احلرمقال الرازي: ،  (57) ﴾أَنفَُسُكمْ فاَلَ تَْظلُِّمواْ فِّيهِّ

،  قال الرازي مستشهداً ابلنص الشعري: (58)"فوجب عوده إىل أقرب املذكورات، فإذا جاوز هذا العدد قالوا )فيها(...  
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مؤنثة، ويكىن عن مجع الكثرة، كما يكىن عن واحدة مؤنثة، واألصل فيه أن مجع القلة يكىن عنه كما يكىن عن مجاعة "

 كما قال حسان بن اثبت:

 (59)لََنا اجْلََفَناُت اْلُغرُّ يـَْلَمْعَن يف الضَُّحى ... َوَأْسَيافـَُنا يـَْقطُْرَن ِمْن جَنَْدٍة َدَما

لقال: تلمع وتقطر، هذا هو االختيار،  (مجع الكثرة)قال: يلمعن ويقطرن، ألن األسياف واجلفنات مجع قلة، ولو مجع 

 مث جيوز إجراء أحدمها جمرى اآلخر كقول النابغة:

 (60)َواَل َعْيَب ِفيِهْم َغرْيَ َأنَّ ُسُيوفـَُهْم ... هِبِنَّ فـُُلوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتاِئبِ 

 .(61)"مجع كثرة  (السيوف)  و  (هبن)فقال  

 املطلب الثامن: إيراد بعض مواضع الشاهد من البيت الشعري وبيانه يف املسألة النحوية

لقد أورد الرازي عند استشهاده ابلشاهد الشعري موضع الشاهد يف بعض املسائل النحوية اليت ذكرها يف كتاب مفاتيح 

يُرونََها بَْينَُكمْ ﴿  الغيب،  فمما ورد عند قوله تعاىل: َرةً تُدِّ إال أن تكون التجارة جتارة "  (62)﴾إِّالَّ أَن تَُكوَن تَِّجاَرةً َحاضِّ

 نه قول الشاعر:حاضرة كتبة الكتاب، وم

 (63)َبيِن َأَسٍد َهْل تـَْعَلُموَن َباَلَءاَن ... ِإَذا َكاَن يـَْوًما َذا َكَواِكَب َأْشَهَبا

 .(65)﴾ قُل لَّْو أَنتُْم تَْملُِّكونَ ﴿ ،  ومن ذلك عند قوله تعاىل:(64)"إذا كان اليوم  :أي  -قال الرازي    -

والفعل هو الذي يدل على اآلاثر واألحوال واملنتفي هو األحوال واآلاثر ال الذوات فثبت أن كلمة »لو« ذكر الرازي: "

 خمتصة ابألفعال وأنشدوا قول املتلمس:

 (66)َلْو َغرْيُ َأْخَواِل أَرَاُدوا نَِقيَصيِت ... َنَصْبُت هَلُْم فـَْوَق اْلَعرَاِننِي َمْأمَتًا
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 ،  وغري ذلك من مواطن الشواهد اليت ذكرها الرازي. (67)"غري أخواِل واملعىن لو أراد  ] مث قال:[

 املطلب التاسع: عدم االستشهاد ابلشاهد الشعري اجملهول املنقول عن قائل جمهول 

ومن املواضع اليت يستشهد فيها املفسرون ابلشواهد الشعرية النحوية عند توجيه القراءات من حيث النحو،  فيستعينون 

ولقد ذكر الرازي تعجبه من النحويني الذين يقدمون الشاهد الشعرية اجملهول واجملهول قائله يف ذلك ابلشاهد الشعري،   

ي تََساءلُوَن بِّهِّ  ﴿اللغة،  فقد أورد ذلك عند قوله تعاىل:  على إحدى القراءات وخاصة السبعية يف إثبات الَّذِّ

: وقد رويت هذه القراءة - رمحه هللا -قرأ محزة وحده واألرحام جبر امليم قال القفال ،  بعد أن قال: "(68)﴾َواَّلَْرَحامَ 

وقال صاحب »الكشاف«:  بنصب امليم. قرأواعن غري القراء السبعة عن جماهد وغريه، وأما الباقون من القراء فكلهم 

قرئ واألرحام ابحلركات الثالث، أما قراءة محزة فقد ذهب األكثرون من النحويني إىل أهنا فاسدة، قالوا: ألن هذا يقتضي 

،  مث أورد تلك الوجوه (69)..."ضمر اجملرور وذلك غري جائز. واحتجوا على عدم جوازه بوجوهعطف املظهر على امل

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية يف دفع الرواايت الواردة يف اللغات، وذلك ألن/ محزة أحد وعلق عليها قائاًل: "

، وذلك   -ى هللا عليه وسلمصلّ   -رواها عن رسول هللا    القراء السبعة، والظاهر أنه مل أيت هبذه القراءة من عند نفسه، بل

يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع ال سيما مبثل هذه األقيسة اليت هي أوهن من بيت 

اجلار، كأنه قيل أحدمها: أهنا على تقدير تكرير  جبّر امليم فقال: "  ﴾َواَّلَْرَحامِّ ﴿،  مث أورد وجهان لقراءة  (70)"العنكبوت

 أنه ورد ذلك يف الشعر وأنشد سيبويه يف ذلك:  تساءلون به وابألرحام. واثنيها:

ِم ِمْن َعَجبِ   (71)فَاْليَـْوَم َقْد ِبتَّ هَتُْجواَن َوَتْشُتُمَنا ... فَاْذَهْب َفَما ِبَك َواأْلَايَّ

 :وأنشد أيضاً 
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نَـَها َواْلَكْعِب َغْوُط نـََفاِنفِ   "(72)نـَُعلُِّق يف ِمْثِل السََّوارِي ُسُيوفـََنا ... َوَما بـَيـْ

والعجب من هؤالء النحاة أهنم يستحسنون إثبات هذه اللغة هبذين البيتني اجملهولني وال يستحسنون مث عّلق قائالً: "

،  وقال يف موضع آخر أنه ال (73)"علماء السلف يف علم القرآن إثباهتا بقراءة محزة وجماهد، مع أهنما كاان من أكابر 

إذا جوزان إثبات اللغة بشعر جمهول منقول عن قائل جمهول، جيَوز إثبات اللغة بشعر جمهول وتعجبه الشديد من ذلك: "

األلفاظ الواردة يف القرآن، وكثريا أرى النحويني يتحريون يف تقرير ... فَلن جيوز إثباهتا ابلقرآن العظيم، كان ذلك أوىل

فإذا استشهدوا يف تقريره ببيت جمهول فرحوا به، وأان شديد التعجب منهم، فإهنم إذا جعلوا ورود ذلك البيت اجملهول 

،  وقول الرازي هذا ال يدل (74)"على وفقه دليال على صحته، فَلن جيعلوا ورود القرآن به دليال على صحته كان أوىل

شهاد ابلشعر يف التفسري واللغة،  والدليل على ذلك أن كتابه مفاتيح الغيب متيز بكثرة الشواهد على كراهية االست

الشعرية واالستشهاد هبا،  وقد أوردها متنوعة حنوية وصرفية وبالغية ولُغوية،  وورد عن الرازي يف مفاتيح الغيب ما يدل 

لعناية واالهتمام ابلشعر وشواهده وإغفال شواهد القرآن ،  وميكن القول أن غاية تعجبه من ا(75)على أنه كان شاعراً 

الكرمي،  فاملعيب هو اإلسراف يف االعتماد على الشعر،  وخاصة الشعر اجملهول والناقل اجملهول وهذا الذي عناه الرازي 

 وهللا أعلم. 

 : صور إيراد الشواهد الشعرية على املسائل النحويةلثاملبحث الثا

األصل يف االستشهاد ابلشاهد الشعري أن يكون ابلبيت كامالً،  وبعد ذلك يشار إىل موضع الشاهد منه،  وهذه هي 

الطريقة الغالبة عند ذكر الشواهد الشعرية،  وقد أورد الرازي كثري منها يف مفاتيح الغيب،  وسنذكر مثااًل على ذلك،  

 فقد ذكر الرازي عند قوله تعاىل:

اَعةً ل ِّ ﴿  واحدهتا َشَواٌة ومنه قول األعشى:: "الشََّوى،  أن  (76)﴾لشََّوىنَزَّ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

234 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

َلُة َما َلُه ... َقْد ُجلَِّلْت َشْيباً َشَواتُهْ   (77)قَاَلْت قـُتَـيـْ

 ،  ومثله مجيع املفسرين واللغويني.(78)"هذا قول أهل اللغة

 املطلب األول: إيراد جزء من الشاهد الشعري 

يكون َشْطَر  املتتبع لكتب التفسري جيد أهنم عند إيرادهم للشواهد الشعرية قد يكتفون مبوضع الشاهد من البيت،  وقد

بيت أو أقل،  وقد تتبع الباحث كتاب مفاتيح الغيب ملعرفة صور إيراد جزء من البيت الشعري عند االستشهاد به على 

 مسألة حنوية،  فكانت الصور اآلتية:

 األول: إيراد صدر الشاهد الشعري دون عجزه  فرعال

َولَُملِّئَْت  ﴿فقد كان الرازي يكتفي يف بعض مسائل النحو بصدر البيت الشعري املستشَهد به،  كما فعل عند قوله تعاىل:  

ْنُهْم ُرْعبًا ئت بتشديد الالم واهلمزة والباقون بتخفيف الالم، وروي عن ابن  قرأ انفع وابن كثري مللّ  حيث ذكر:" (79)﴾مِّ

مَلتين  إال أن يف التشديد مبالغة، قال األخفش اخلفيفة أجود يف كالم العرب، يقال:كثري ابلتخفيف واملعىن واحد 

 مَلتين، ويدل على هذا أكثر استعماهلم كقوله:  ، وال يكادون يعرفونرعباً 
تَـَنا أِقطًا َوََسًْنا  ... _____________   (80)فـََيْمََلُ بـَيـْ

 وقال اآلخر:
 ____________ _...   (81)ال متَل الدََّلو وعّرْق فيها

 وقال اآلخر:
 (83)_____________"...    (82)امَتَلَ احلْوُض َوقَاَل: َقْطيِن 
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 الثاين: إيراد عجز الشاهد الشعري دون صدره  فرعال

وكان الرازي يكتفي عند االستشهاد ابلبيت الشعري عند بعض املسائل النحوية بعجز البيت فقط،  كما اكتفى به عند 

ٌر بِّهِّ ﴿ قوله تعاىل: قال ، أن أتنيث السماء ليس حبقيقي، وما كان كذلك جاز تذكريهفقال: " (84) ﴾السََّماء ُمنفَطِّ

 الشاعر:

 (86)")85(يِّ َمْكُحولُ ريِ ابإِلمثِد اخلوالعنُي    ... _____________  

وهو صلة زائدة[ فقال: " ﴾اْلبَاء ﴿ ]جميء يف :اً فيه وجوهفقد أورد  (87) ﴾بِّأَيي ُِّكُم اْلَمْفتُون﴿ وكذلك عند قوله تعاىل:

تَنبُُت  ﴿ وأيب عبيدة وابن قتيبة: أن الباء صلة زائدة واملعىن أيكم املفتون وهو الذي فنت ابجلنون كقوله: شقول األخف

 أي تنبت الدهن وأنشد أبو عبيدة:   (88)﴾بِّالدُّْهنِّ 

 (90)")89(َنْضِرب ابلسَّْيِف ونـَْرجو ابلَفرَجْ   ... _____________  

 الشعرية منسوبة لقائليها وغري منسوبة: إيراد الشواهد  رابعاملبحث ال

من املالحظ أن املفسرين يف كتبهم عند إيرادهم للشواهد الشعرية،  يقّدمون بني يدّي تلك الشواهد ما يدل على 

 نسبتها،  فإما أن تكون منسوبة لقائليها أو منسوبة جملهولني ]غري منسوبة[ وهي كالتاِل:

 نسوب لقائله املطلب األول: إيراد الشاهد الشعري م

واملالحظ أن الرازي عند إيراده للشاهد الشعري على مسألة حنوية معينة فإنه يقّدم بني يدي الشاهد الشعري ما يفيد 

 نسبته لقائله،  وهلذه النسبة أنواع منها:
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 األول: نسبة الشاهد الشعري إىل الشاعر ابمسه اجملرد  فرعال

َوإِّْذ أََخْذنَا ﴿األعالم،  ومن أمثلة ذلك قول الرازي عند قوله تعاىل: إن كان من  واسم الشاعر قد يكون لشهرته به

 َ يثَاَق بَنِّي إِّْسَرائِّيَل الَ تَْعبُُدوَن إِّالَّ للا  القول  اختلفوا يف موضع »يعبدون« من اإلعراب على مخسة أقوال:" (91) ﴾مِّ

ميثاقهم أبن ال يعبدوا إال أنه ملا أسقطت »أن« رفع األول: قال الكسائي: رفعه على أن ال يعبدوا كأنه قيل: أخذان 

 الفعل كما قال طرفة:

اِت َهْل أَْنَت خُمِْلِدي  َأال أَيُـَّهذا  (93)")92(الالمثي َأْحُضَر اْلَوَغى ... َوَأْن َأْشَهَد اللَّذَّ

ثَْل َما أُوتِّيتُمْ ﴿  ومن ذلك ما أورده الرازي عند قوله تعاىل: أما قراءة من قرأ بقصر األلف قال: "  (94) ﴾أَن يُْؤتَى أََحٌد م ِّ

وكذا قوله أن كان ذا مال وبنني قرئ ابملد والقصر، وقال امرؤ ...    من )أن( فقد ميكن أيضا محلها على معىن االستفهام

 القيس:

َتِكْر؟ ... َوَماَذا َعَلْيَك َوملَْ تنتظر  (96)")95(تـَُروُح ِمَن احلَْيِّ أَْم تـَبـْ

 الثاين: نسبة الشاهد الشعري إىل الشاعر ابمسه واسم أبيه  فرعال

ْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرمٌ ﴿  وقد أورد الرازي يف ذلك عند قوله تعاىل: واحدة ويكىن عن مجع الكثرة، كما يكىن عن  قوله: "  (97)﴾مِّ

 مؤنثة، كما قال حسان بن اثبت:

 (99)")98(لََنا اجْلََفَناُت اْلُغرُّ يـَْلَمْعَن يف الضَُّحى ... َوَأْسَيافـَُنا يـَْقطُْرَن ِمْن جَنَْدٍة َدَما

نُون ﴿  وكذلك ما ورد عند قوله تعاىل: مبعىن لعل كثري قال الواحدي: )أن(  قول الرازي: "  (100)﴾أَنََّها إِّذَا َجاءْت الَ يُْؤمِّ

 وقال عدي بن حامت:  ...  يف كالمهم
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 (102)")101(أََعاِذَل َما يُْدرِيَك َأنَّ َمِنيَّيِت ... ِإىَل َساَعٍة يف اْليَـْوِم أَْو يف ُضَحى اْلَغدِ 

 الثالث: نقل الشاهد الشعري عن غريه من النحويني  فرعال

ٌر  ﴿ فقد أورد الرازي شواهد شعرية ونسبها إىل النحويني ومنهم الفراء،  وذكر يف ذلك عند قوله تعاىل: السََّماء ُمنفَطِّ

 :السماء تؤنث وتذكر، وهي هاهنا يف وجوه التذكري/ وأنشد شعراً   قَاَل اْلَفرَّاُء:فقال: "  (103) ﴾بِّهِّ 

 (105)")104(فـََلْو َرَفَع السََّماُء إِلَْيِه قـَْوًما ... حَلِْقَنا اِبلنُُّجوِم َمَع السََّحابِ 

فإن قيل: أليس من حق املدح أن يكون فقال: " (106)﴾قَآئَِّماً بِّاْلقِّْسطِّ ﴿ ومما أورد يف ذلك عن سيبويه يف قوله تعاىل:

  ، وأنشد سيبويه:نكرة أيضاً قلنا: وقد جاء    معرفة، كقولك، احلمد هلل احلميد.

 (108)")107(َوأَيِْوي ِإىَل ِنْسَوٍة ُعطٍَّل ... َوُشْعثًا َمرَاِضَع ِمْثَل السََّعاِل 

َد فِّي َرْحلِّهِّ فَُهَو َجَزاُؤهُ ﴿ومما أورد يف ذلك أيضاً عند قوله تعاىل:  من وجد يف قوله: " (109)﴾قَالُواْ َجَزآُؤهُ َمن ُوجِّ

مجلة وهي يف موضع خرب املبتدأ. والتقدير: كأنه قيل جزاؤه من وجد يف رحله فهو هو، إال أنه أقام رحله فهو جزاؤه 

 املضمر للتأكيد واملبالغة يف البيان وأنشد النحويون:

 (111)")110(َشْيء ... نـَغََّص املوُت اْلِغىَن َواْلَفِقريَا اَل أََرى اْلَمْوَت َيْسِبُق اْلَمْوتَ 

 الثاين: إيراد الشاهد الشعري غري منسوب لقائلهاملطلب  

ولقد أورد الرازي شواهد شعرية قائليها مبهمني،  وبناًء على ذلك يبقى قائل الشاهد جمهواًل ال يُعرف،  ومن أمثلة ذلك 

 املفهوم الثالث: لكان يكون مبعىن صار، وأنشدوا:قوله: "  (112) ﴾َوإِّن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ ﴿عند قوله تعاىل:  

َا ... َقطَا احْلَْزِن َقْد َكاَنْت ِفرَاًخا بـُُيوُضَها َهاَء قـَْفٍر َواْلَمِطيُّ َكَأهنَّ  (114)")113(بِتَـيـْ
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َرانِّ ﴿  وكذلك قول الرازي عند قوله تعاىل:  وأنشد غريه:"  (115)﴾إِّْن َهذَانِّ لََساحِّ

َاِب َعِقيمِ   (117)")116(تـََزوَُّد ِمنَّا َبنْيَ أُُذاَنُه َضْربًَة ... َدَعْتُه ِإىَل َهايب الرتُّ

فالرازي مل يذكر من هو الشاعر،  وكثرياً ما يستخدم املفسرون والنحويون يف كتبهم قبل أن يذكروا الشاهد الشعري عبارة: 

،  (118)"فسمي منشداً ،   ومن هذا إنشاد الشعر،   نشيد رفع الصوتوهو من ال]وأنشد[،  أو ]وأنشدوا[،  أو ]ينشد[،  "

،  ومن الشواهد الشعري اليت أوردها الرازي مبهمة القائل بلفظة (119)وهي صيغة وأداة من طُرق ورواية الشعر املعروفة"

الشعري،  كقول الرازي عند [ وغريها من األلفاظ الدالة على عدم معرفة قائل الشاهد قالت العرب[ أو ]قال الشاعر]

والسابقون السابقون مجلة واحدة، كما يقول القائل: أنت أنت وكما قال "(  120)﴾َوالسَّابِّقُوَن السَّابِّقُون﴿  قوله تعاىل:

  الشاعر:

 (122)")121(أاََن أَبُو النَّْجِم َوِشْعرِي ِشْعرِي

أنه تعاىل نفى أن حيصل هلم شفيع يطاع وهذا ال يدل "  :(123)﴾َوالَ َشفِّيعٍ يَُطاع﴿  وكذلك قول الرازي عند قوله تعاىل:

على نفي الشفيع، أال ترى أنك إذا قلت ما عندي كتاب يباع فهذا يقتضي نفي كتاب يباع وال يقتضي نفي الكتاب 

 وقالت العرب:

 (125)")124(َواَل تـََرى الضَّبَّ هِبَا يـَْنَجِحرُ 

 اخلامتة

توّصل الباحث ألهم النتائج منهجية الرازي عند إيراده للشواهد الشعرية على املسائل النحوية،  ومن خالل دراسة 

 املتعلقة بذلك وهي كاآليت:
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الشواهد الشعرية النحوية من أسباب وأدلة املفسر وأدواته اليت تعينه على استنباط معىن آايت القرآن الكرمي،  ن أ .1

 وجعلها مصدر أساسي للمسائل النحوية بعد القرآن الكرمي.

قرآن أن الرازي وّظف الشاهد الشعري النحوي إلثبات قاعدة حنوية أو ليكون دلياًل على خترجيات حنوية آلايت ال .2

 .لتأكيد صحة اللغاتأو   لتصحيح الرواية املختلفة والعناية هباأو   لرتجيح مذهب حنوي معنيالكرمي أو  

بعجز البيت فقط،   أن الرازي كان يكتفي يف بعض مسائل النحو بصدر البيت الشعري املستشَهد به،  وأحياانً  .3

 وكان يبني موضع الشاهد يف بعض املسائل النحوية.

أن الرازي وّظف مصطلحات حنوية دلت على أمانته يف استعمال الشواهد الشعرية النحوية،  سواء نقلها هو،  أو  .4

 .نقلها عن غريه من النحاة واملفسرين واللغويني،  مثل: وأنشد النحويون وقال الشاعر .. وحنو ذلك

أن الرازي عند إيراده للشواهد الشعرية نسب بعضاً منها ألصحاهبا،  إما بذكر اَسه اجملرد لشهرته وإما بذكر اَسه مع   .5

 أبيه،  وبعضاً من تلك الشواهد مل ينسبها فكان يكتفي إبحالتها إىل رواهتا ابتعاداً لالنتحال. 

 اهلوامش

تفسري الرازي دراسة وحتقيق". حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة بنجاب، حرم  (. "املأثور  يف2007الزكي أمحد الزكي أمحد بدوي "السوداين". )( 1)
 .1156, ص:2ابكستان. ج: -القائد األعظم اجلامعي، الهور 

 . 136ص: ,4. ج:الدار التونسية للنشر(. التحرير والتنوير. تونس: 1984( ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي. )2)
 . 13, ص:3مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر. )بدون اتريخ(. اتريخ آداب العرب. دار الكتاب العريب. ج:( الرافعي، 3)
 . 39, ص:1. ج:1(. اتريخ األدب العريب. مصر: دار املعارف.ط:1995( أمحد شوقي عبد السالم ضيف. )4)
 . 53,52, ص:1. ج:2ه(. احليوان. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:1424حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، أبو عثمان. )( اجلاحظ، عمرو بن 5)
 . 69( سورة الشعراء من اآلية 6)
 .48( سورة العنكبوت من اآلية 7)
. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: (. أحكام القرآن 2003كي. )حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املال( ابن العريب،  أبو بكر 8)

   .28, ص:4. ج:3بريوت: دار الكتب العلمية. ط:حممد عبد القادر عطا. 
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ر الكتب  ه(. العقد الفريد. بريوت: دا1404أبو عمر شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سامل األندلسي. )( ابن عبد ربه،   9)
 . 134, ص:6ج: .1العلمية. ط:

لبيد بن ربيعة العامري.   البيت من حبر الطويل من قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة العامري يف ديوانه، يرثي فيها النعمان بن املنذر وكلها يف احِلَكم واملواعظ, )10(
(. شرح ديوان لبيد بن ربيعة  1962إحسان عباس. )   أيضاً يف شرح ديوان لبيد, .132)بدون اتريخ(. ديوان لبيد بن ربيعة العامري. بريوت: دار صادر. ص:

 . 256. ص:-8-العامري. الكويت: الرتاث العريب سلسلة تصدرها وزارة االرشاد واألنباء يف الكويت 
ه(. صحيح البخاري. حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر. دار طوق النجاة.  1422( البخاري، حممد بن إَساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )11)

 . 1647, رقم:35ص:, 8.ج:1ط:
 . 1647رقم: ,34, ص:8البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج:( 12)
(. اإلتقان يف علوم القرآن. حتقيق: حممد أبو الفضل 1974( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي. )13)

 . 67, ص:2إبراهيم. اهليئة املصرية العامة للكتاب. ج:
 ( السيوطي, اإلتقان يف علوم القرآن, املصدر السابق, املوضع نفسه. 14)
 . 64. ص:1ه(. الشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكرمي. الرايض: مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع. ط:1431( عبد الرمحن بن معاضة الشهري. )15)
 .34( سورة البقرة من اآلية 16)
زيد اخليل, زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي. )بدون  ", تـََرى اأْلََكَم منه ______( مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت لزيد اخليل يف ديوانه والرواية فيه: " 17)

 .  66رتبية على طبعه. ص:وساعدت وزارة ال -اتريخ(. ديوان زيد اخليل الطائي. صنعه الدكتور نوري محودي القيسي. النجف األشراف: مطبعة النعمان 
بريوت:   .هـ(. مفاتيح الغيب = التفسري الكبري1420( الرَّازي، فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي خطيب الري. )18)

 . 428, ص:2. ج:3. ط:دار إحياء الرتاث العريب
 . 36( سورة املطففني من اآلية 19)
 . 27ص: (. ديوان أوس بن حجر. حتقيق وشرح: الدكتور حممد يوسف جنم. بريوت: دار بريوت للطباعة والنشر.1980أوس بن حجر. ) (20)
 . 95, ص:31, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري21)
 .178( سورة األعراف من اآلية 22)
َسرة، أبو الكشوح.   بن سلمة بن يزيدابن الطثرية,    ليزيد بن الطثرية، وهو يف ِشْعره,  ( نقل الرازي البيت من كتاب سيبويه وهو بغري نسبة يف الكتاب, والبيت23)
 لشعر ملضرس األسدي,ونسبه ابن عصفور يف كتابه ضرائر ا .60. ص:1يزيد بن الطثرية. دراسة ومجع وحتقيق انصر بن سعد الرشيد. ط:شعر (. 1980)

(. ضرائر الشعر. حتقيق: السيد إبراهيم حممد. دار األندلس للطباعة والنشر 1980ابن ُعْصُفور, علي بن مؤمن بن حممد، احَلْضَرمي اإلشبيلي، أبو احلسن. )
ومل ينسبه ألحد بل قال: وأنشد ثعلب؛ قال ابن . وورد يف اللسان: "وذكر اجلوهري أن البيت ليزيد ابن الطثرية, وذكره ابن سيده 120ص: .1والتوزيع. ط:

ابن منظور،  حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي   بري: ليس هو ليزيد وإَّنا هو ملضرس بن ربعي األسدي",
 .320,319, ص:5. ج:3ه(. لسان العرب. بريوت: دار صادر. ط:1414اإلفريقي. )

 . 407, ص:15, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري24)
 . 77( سورة الكهف من اآلية25)
ه(. جماز القرآن. حتقيق: 1381. ) أبو عبيدة, معمر بن املثىن التيمى البصري ( مل ينسب الرازي هذا البيت, وقد نسبه حمقق كتاب جماز القرآن للحارثي,26)

. ومل أجد  189,ص:3ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج: ويف اللسان بدون نسبة, .410, ص:1زگني. القاهرة: مكتبة اخلاجني. ج:حممد فواد س
 نسبته. 

  .488, ص:21, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري27)
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(. الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها. الناشر:  1997القزويين الرازي، أبو احلسني. ) بن فارس،  أمحد بن فارس بن زكرايءا (28)
 .212. ص:1حممد علي بيضون. ط:

 .173( سورة البقرة من اآلية 29)
شى. شرح وتعليق: الدكتور حممد حسني. مصر: (. ديوان األع1950األعشى, ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو َبصري. ) (30)

 .  143. ص:ابجلماميزمكتبة اآلداب 
مهام بن غالب بن صعصعة بن انجية بن عقال.  ( ورواية البيت يف ديوان الفرزدق: "أان الضامن الراعي عليهم  ___… ___ أحساهبم ___", الفرزدق,  31)
 .488. ص:1(. ديوان الفرزدق. شرحه وضبطه وقّدم له: األستاذ علي فاعور. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:1987)
  .192,191 , ص:5, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري32)
 .376,375, ص:15ج: .488-445, ص:21, مرجع سابق, ج:يح الغيب = التفسري الكبريالرَّازي، فخر الدين, مفات(  33)
جندح بن ُحجر بن احلارث  امرؤ القيس, ( مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت المرئ  القيس يف ديوانه وروايته فيه: "فتوسع أهلها __ ...",34)

 .165. ص:2(. ديوان امرؤ القيس. اعتىن به وشرحه: عبد الرمحن املصطاوي. بريوت: دار املعرفة. ط:2004.)الكندي
, أبو اخلطاب املخزومي. عمر بن أيب ربيعة ...", ومن مالئ ______يف ديوانه وروايته فيه: " لعمر بن أيب ربيعةمل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت ( 35)
 . 38. ص:2أيب ربيعة. قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور فايز حممد. بريوت: دار الكتاب العريب. ط: (. ديوان عمر بن1996)
 .100( سورة اإلسراء من اآلية 36)
هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بريوت: دار الكتاب 1407القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا. ) ( ينظر: الزخمشري،  أبو37)

(. الربهان يف علوم القرآن. حتقيق: حممد 1957. الزركشي،  أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي. )696, ص:2. ج:3العريب. ط:
, 4. ج:1وبنفس ترقيم الصفحات(. ط: -إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه،  )مث صوَّرته دار املعرفة، بريوت، لبنان أبو الفضل 

 . 371ص:
اية األثرم وأيب ُعبيدة  (. ديوان املتلمس الضُّبعي رو 1970املتلمس الضُّبعي. ) ( ورواية البيت يف ديوان املتلمس: "ولو ____ … ____ ِمْيَسَماً,38)

 . 29ص: األصمعي. حتقيق وشرح وتعليق: حسن كامل الصرييف. جامعة الدول العربية: معهد املخطوطات العربية.
 . 12( سورة يس من اآلية 39)
(. ديوان أيب 2006ارث العجلي. )يف ديوانه, أبو النجم, الفضل بن قدامة بن عبيد هللا بن احل أليب النجم العجليمل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت ( 40)

 . 198النجم العجلي الفضل بن قدامة. مجعه وشرحه وحققه: الدكتور حممد أديب عبد الواحد مجران. دمشق: مطبوعات جممع اللغة العربية. ص:
 .258 , ص:26, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري41)
 .18اآلية ( سورة املزمل من 42)
ديوان الفرزدق,    ___",( نقل الرازي البيت عن الفراء ومل ينسبه لقائله, والبيت للفرزدق يف ديوانه برواية: "ولو رفَع اإللُه إليِه ___ ... ___ ابلسماء __43)

يخ(. معاين القرآن. حتقيق: أمحد يوسف الفراء،  أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي. )بدون اتر  .488الفرزدق, مرجع سابق, ص:
 .199, ص:3. ج:1النجايت/حممد علي النجار/عبد الفتاح إَساعيل الشليب. مصر: دار املصرية للتأليف والرتمجة. ط:

  .693, ص:30, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري44)
السنديوين, وفاء فهمي.  لَلعشى, وقد رجعت إىل ديوانه فلم أجده, والبيت لعامر بن جوين الطائي يف شعر طيء وأخبارها,( نسب الرازي هذا البيت 45)
وقد نسب بن يعيش البيت لعامر بن . 431, ص:2. ج:1(. شعر طيء وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم. الرايض: دار العلوم للطباعة والنشر. ط:1983)

ي فقال: "فإّن البيت لعامر بن ُجَوين الطائّي", ابن يَِعيش, علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسد جوين الطائي أيضاً 
 .361, ص:3. ج:1لبنان: دار الكتب العلمية. ط: –قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب. بريوت (. شرح املفصل للزخمشري. 2001املوصلي. )
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األنباري, أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، كمال الدين.   ل الرازي البيت عن الفراء ومل ينسبه, البيت بال نسبة يف اإلنصاف,( نق46)
 رف قائُله. ومل أجد نسبته, وهذا الرجز مما ال يُع. 2280, ص:1. ج:1(. اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني. املكتبة العصرية. ط:2003)
 . 186,185, ص:8, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري47)
(. ديوان العباس بن مرداس السلمي.  1991, السلمي, العباس بن مرداس. )للعباس بن مرداس السلمي يف ديوانهمل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت ( 48)

 .112. ص:1بناية صمدي وصاحلة: مؤسسة الرسالة. ط: –شارع سوراي  -اجلبُّوري أستاذ جبامعة قطر. بريوت مجعه وحققه: الدكتور حيىي 
( روى الزخمشري يف الكشاف لفظة )مرداس( بصيغة )جّدي( فقال: "وقيل أعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وعيينة بن حصن، فجاء عباس بن 49)

َنَة َواألَقْـرَعِ   مرداس، وأنشأ يقول: َأجَتَْعُل هَنِْب َوهَنَْب اْلَعِبيِد ... َبنْيَ ُعيَـيـْ
 ُفوقَاِن َجدَِّى يف جَمَْمعَوَما َكاَن ِحْصٌن َواَل َحاِبٌس ...يَـ 

. فكان األخفش جيعله ]هذا البيت[ من ضرورة الشعر، وأنكره املربد 662,663, ص:2الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, مرجع سابق, ج:
 .  97, ص:6ان العرب, مرجع سابق, ج:ومل جيوز يف ضرورة الشعر ترك صرف ما ينصرف؛ وقال الرواية الصحيحة: "يفوقان شيخي يف جممع", ابن منظور, لس

 . 60, ص:1, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري50)
العباس بن مرداس, ديوان العباس بن مرداس السلمي, مرجع   ____", السلمي,  ( رواية البيت يف ديوان العباس بن مرداس: "_______ … وَقْد بـَرَأتْ 51)

 . 71سابق, ص:
  .60, ص:1, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري52)
 .166( سورة البقرة من اآلية 53)
 .59( سورة الفرقان من اآلية 54)
(. ديوان علقمة بن عبدة الفحل. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور حنا نصر 1993علقمة بن عبدة بن النعمان بن انشرة بن قيس الفحل. ) (55)

 .24. ص:1ط:احليت. بريوت: دار الكتاب العريب. 
  .181, ص:4, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري56)
 . 36سورة التوبة من اآلية ( 57)
   .43, ص:16, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري58)
(. ديوان حسان بن اثبت األنصاري. شرحه وكتب هوامشه وقدم له: األستاذ عبد مهنا. بريوت: دار الكتب 1994( حسان بن اثبت األنصاري. )59)

 . 219ص:. 2العلمية. ط:
ديوان النابغة الذبياين. شرح وتقدمي: عباس عبد الساتر. بريوت: دار الكتب  (.1996بن جابر بن ذبيان. )( النابغة الذبياين, زايد بن معاوية بن ضباب 60)

 . 32. ص:3العلمية.ط:
  .43, ص:16, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري61)
 .282البقرة من اآلية ( سورة 62)
مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت لعمرو بن شأس األسدي ورواية البيت يف شعره: "______ … ____ أشنعا", عمرو بن شأس األسدي.  ( 63)
 . 31. ص:1شارع السور. ط: –األسدي. حتقيق: الدكتور حيىي اجلبوري. الكويت: دار القلم  (. شعر عمرو بن شأس1976)
   .98, ص:7, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري64)
 .100( سورة اإلسراء من اآلية 65)
املتلمس الضُّبعي, ديوان املتلمس الضُّبعي رواية األثرم وأيب ُعبيدة األصمعي, مرجع   ورواية البيت يف ديوان املتلمس: "ولو ____ … ____ ِمْيَسَماً",( 66)

 . 29ص: سابق,
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  .413, ص:21, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري67)
 . 1( سورة النساء من اآلية 68)
  .479, ص:9, مرجع سابق, ج:مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ( الرَّازي، فخر الدين,69)
  .480, ص:9, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري70)
يه, عمرو بن ( هذا البيت من شواهد سيبويه يف الكتاب أنشده ومل ينسبه ألحد, ورواية البيت يف الكتاب: "فاليوَم قرّبَت___  … _____", سيبو 71)

. والبيت 383, ص:2. ج:3(. الكتاب. حتقيق: عبد السالم حممد هارون. القاهرة: مكتبة اخلاجني. ط:1988عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر. )
 من األبيات اليت مل يعزها أحد لقائل معني, ومن أبيات سيبويه اخلمسني اليت مل يعرف هلا قائل.

ا البيت, والبيت ملسكني الدارمي يف ديوانه والرواية فيه: "______ ... _____مّنا تنائُف", مسكني الدارمي, ربيعة بن عامر بن ( مل ينسب الرازي هذ72)
. 1(. ديوان مسكني الدارمي. مجعه وحققه: عبد هللا اجلبوري/خليل إبراهيم العطّية. بغداد: مطبعة دار البصري. ط:1970انيف بن شريح بن دارم بن متيم. )

 . 53ص:
  .480, ص:9, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري73)
  .401, ص:9, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري74)
   .55, ص:19ج:, 523, ص:18, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري75)
 .16سورة املعارج من اآلية ( 76)
التكملة والذيل والصلة لكتاب  -( نسب الرازي البيت لَلعشى, وقد رجعت إىل ديوانه فلم أجده, وقد ُعزي لسعيد بن عبد الرمحن بن حسان يف كتاب 77)

حسان، والرواية فيه: "قَاَلْت ظَُلْيَمُة___ ... ____", الرضى  حيث قال: "وليس البيت لَلعشى، وإَّنا هو لعبد الرمحن بن  -اتج اللغة وصحاح العربية 
(. التكملة والذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية. حققه: حممد أبو الفضل إبراهيم، راجعه  1979الصاغاين, احلسن بن حممد بن احلسن الصغاين. )

أبو عبيد: أنشدها أبو اخلطاب األخفش أاب عمرو ابن العالء فقال له: صحفت، إَّنا هو . وقال  450, ص:6د. حممد مهدي عالم. القاهرة: دار الكتبة. ج:
. 447, ص:14سراته أي نواحيه، فسكت أبو اخلطاب األخفش مث قال لنا: بل هو صحف، إَّنا هو شواته, ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج:

 (.309:2م:1998,وقد ُنِسب البيت لَلخفش أيضاً يف كتاب املزهر, )السيوطي
 . 364ص:30, مرجع سابق, ج:الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري( 78)
 . 18( سورة الكهف من اآلية 79)
ديوان امرؤ القيس, مرجع سابق,   امرؤ القيس, القيس يف ديوانه وروايته فيه: "فتوسع أهلها __ ...",  ( مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت المرئ80)

 . 165ص:
(.  1950. )أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين ابلوالء، أبو العباس( مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت رواه ثعلب عن ابن األعرايب يف جمالسه, ثعلب,  81)

. وكذلك رواه األزهري يف التهذيب عن ابن األعرايب, 198, ص:5. ج:2. شرح وحتقيق: عبد السالم حممد هارون. مصر: دار املعارف. ط:جماس ثعلب
(. هتذيب اللغة. حتقيق: حممد عوض مرعب. 2001, األزهري, حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور. )وأنشد هو ]ابن األعرايب[ أو غريه  حيث قال:

 . ومل أعثر على نسبته يف غريمها.151, ص:1. ج:1بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ط:
 . ومل أجد أحًدا نسبه إىل قائل معني. 158, ص:5والبيت رواه ثعلب يف جمالسه, ثعلب, جماس ثعلب, مرجع سابق, ج: ( مل ينسب الرازي هذا البيت,82)
  .445,444 , ص:21, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري83)
 . 18(  سورة املزمل من اآلية 84)
طفيل بن عوف بن كعب لطفيل الغنوي يف ديوانه وروايته فيه: "_____ ... __ احلاريِّ مكحوُل", طفيل الغنوي,    ( مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت85)

 .75. ص:1(. ديوان طفيل الغنوي. حتقيق: حسان فالح أغلي. بريوت: دار صادر. ط:1997. )بن خلف بن ضبيس بن خليف بن مالك
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  .693 , ص:30, مرجع سابق, ج:مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ( الرَّازي، فخر الدين,86)
 . 6( سورة القلم من اآلية 87)
 . 20( سورة املؤمنون من اآلية 88)
... حنن منعنا  ْراَبب الفلج ( نقل الرازي البيت عن أيب عبيدة معمر بن املثىن, ومل ينسبه لقائله, والبيت للنابغة اجلعدي يف ديوانه برواية: " حَنن بَنو جعدة أَ 89)

ديوان  (.1998أبو ليلى عبد هللا بن قيس بن عدس بن جعدة بن كعب بن ربيعة. )سيله حىت اعتلج ... ___ ابلبيض ______", النابغة اجلعدي, 
, الرض48. ص:1النابغة اجلعدي. مجعه وحققه وشرحه: واضح الّصمد. بريوت: دار صادر. ط: ى الصاغاين, التكملة . ونسبه صاحب التكملة لُعطارد اجلعديِّ

 .543, ص:6والذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية, مرجع سابق, ج:
  .602 , ص:30, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري90)
 .83( سورة البقرة من اآلية 91)
 بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس. ____ … _______", طرفة بن العبد  َأال أَيُـَّهذا الزَّاِجرِي( ورواية البيت يف ديوان طرفة: "92)
 . 45. ص:2دولة البحرين: إدارة الثقافة والفنون. ط: -(. ديوان طرفة بن العبد. حتقيق: درّية اخلطيب/لطفي الصّقال. بريوت: املؤسسة العربية 2000)
  .585 , ص:3, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري93)
 .73( سورة آل عمران من اآلية 94)
َتِظْر؟", 95)  . 105ديوان امرؤ القيس, مرجع سابق, ص: امرؤ القيس,( ورواية البيت يف ديوان امرؤ القيس: "_______ … ___أبْن تـَنـْ
  .260 , ص:8, مرجع سابق, ج:الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري( الرَّازي، فخر 96)
 . 36( سورة التوبة من اآلية 97)
 . 219( حسان بن اثبت األنصاري, ديوان حسان بن اثبت األنصاري, مرجع سابق. ص:98)
   .43 , ص:16, مرجع سابق, ج:الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري (99)
 . 109ة األنعام من اآلية ( سور 100)
بن  زيد  بن  عدي( الرازي نسب البيت لعدي بن حامت وليس له, والبيت لعدي بن زيد الِعباِدّي يف ديوانه والرواية فيه: "___إالَّ تظنناً … ______",  101)

(. ديوان عدي بن زيد العبادي. حققه ومجعه: حممد جبار املعيبد. بغداد: شركة دار اجلمهورية للنشر والطبع. 1965)   .العبادي  محاد بن أيوب بن زيد بن متيم
 .103ص: 

   .113 , ص:13, مرجع سابق, ج:خر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبريالرَّازي، ف( 102)
 . 18( سورة املزمل من اآلية 103)
الفرزدق,    والبيت للفرزدق يف ديوانه والرواية فيه: "ولو رفَع اإللُه إليِه ___ ... ___ ابلسماء _____",  الرازي البيت عن الفراء ومل ينسبه لقائله,( نقل  104)

  .199, ص:3الفراء، معاين القرآن, مرجع سابق, ج: .38ديوان الفرزدق, مرجع سابق, ص:
    .3,69269 , ص:30, مرجع سابق, ج:الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري (105)
 .18( سورة آل عمران من اآلية 106)
ومل ينسبه لقائله, والبيت ألمية بن أيب عائذ اهلذِل يف ديوان اهلذليني والرواية فيه: "له نسوٌة عاِطالُت الصُّدو ... ِر ُعوٌج   ( نقل الرازي البيت عن سيبويه,107)

وعلى  .184, ص:2(. ديوان اهلذليني. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. ج:1965_____", اجلمهورية العربية املتحدة الثقافة واإلرشاد القومي. )
 رواية الديوان ال شاهد للمصنف هبذا البيت.

    .170 , ص:7, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري108)
 . 75من اآلية  ( سورة يوسف109)

https://www.alukah.net/literature_language/0/98126
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 عدي  ة فيه: "______ … ___ذا الِغىَن ___",( نقل الرازي البيت عن النحويني, ومل ينسبه لقائله, والبيت لعدي بن زيد الِعباِدّي يف ديوانه والرواي110)
. 62, ص:1. ونسبه سيبويه يف الكتاب لسواد بن عدي, سيبويه, الكتاب, مرجع سابق, ج:65ديوان عدي بن زيد العبادي, مرجع سابق, ص: ,زيد بن

 والصحيح انه لعدي لوروده يف ديوانه. 
    .488 , ص:18, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري111)
 .28اآلية  ( سورة البقرة من112)
والبيت لعمرو بن أمحر يف ديوانه, عمرو بن أمحر الباهلي. )بدون اتريخ(. شعر عمرو بن أمحر الباهلي. مجعه وحققه: حسني    ( مل ينسب الرازي هذا البيت,113)

 . 119عطوان.  دمشق: مطبوعات جممع اللغة العربية. ص:
    .85, ص:7, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري114)
 .63ن اآلية ( سورة طه م115)
. وجاء يف كتاب 197, ص:8مل ينسب الرازي هذا البيت, وهو هلوبر احلارثي كما ورد يف لسان العرب, ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج:( 116)

املقدسي الدمشقي. )بدون اتريخ(.  أبو شامة, أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إَساعيل بن إبراهيم    إبراز املعاين: "قال هوبر احلارثي أنشده الكسائي",
 . 591ص: إبراز املعاين من حرز األماين. دار الكتب العلمية.

    .66, ص:22, مرجع سابق, ج:الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري( 117)
 . 422, ص:3( ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج:118)
 . 147,146. ص:37(. الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه. مطبوعات جامعة الكويت. رقم:1974خدجية. ) ( احلديثي,119)
 . 10( سورة الواقعة من اآلية120)
لنجم ن أيب ا( مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت أليب النجم العجلي يف ديوانه, أبو النجم, الفضل بن قدامة بن عبيد هللا بن احلارث العجلي, ديوا121)

 . 198العجلي الفضل بن قدامة, مرجع سابق, ص:
    .389, ص:29, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري122)
 .18( سورة غافر من اآلية 123)
 . 67الباهلي, مرجع سابق,  ص: مل ينسب الرازي هذا البيت, والبيت لعمرو بن أمحر يف ديوانه, عمرو بن أمحر الباهلي, شعر عمرو بن أمحر( 124)
    .503, ص:27, مرجع سابق, ج:( الرَّازي، فخر الدين, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري125)
 

 واملراجع  املصادر

 القرآن الكرمي.

. الكويت: الرتاث العريب سلسلة تصدرها وزارة االرشاد شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري(.  1962. إحسان عباس. )1
 . -8-واألنباء يف الكويت 

 .1.ط:دار املعارف  . مصر:اتريخ األدب العريب(.  1995. )أمحد شوقي عبد السالم ضيف.  2

https://www.alukah.net/literature_language/0/98126
https://www.alukah.net/literature_language/0/98126
https://www.alukah.net/literature_language/0/98126
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. ق: حممد عوض مرعبيقحت. هتذيب اللغة(. 2001زهري, حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور. ). األ3
 .1ط:  وت: دار إحياء الرتاث العريب.بري 

شرح  .ديوان األعشى(. 1950. )ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو َبصريعشى, . األ4
 .  ابجلماميزوتعليق: الدكتور حممد حسني. مصر: مكتبة اآلداب  

اعتىن به وشرحه: عبد الرمحن . ديوان امرؤ القيس(. 4200.)بن ُحجر بن احلارث الكندي جندح امرؤ القيس,. 5
 .2ط:  .ةدار املعرفاملصطاوي. بريوت:  

اإلنصاف يف مسائل (.  2003أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، كمال الدين. )  نباري,. األ6
 .1:. املكتبة العصرية. طاخلالف بني النحويني

. حتقيق وشرح: الدكتور حممد يوسف جنم. بريوت: دار بريوت ديوان أوس بن حجر(. 1980. أوس بن حجر. )7
 للطباعة والنشر.

ق: حممد زهري بن يقحت. صحيح البخاري .(ه1422) بخاري،  حممد بن إَساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي.. ال8
 .1:دار طوق النجاة. ط  .انصر الناصر

. شرح وحتقيق: عبد جماس ثعلب(. 1950. )أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين ابلوالء، أبو العباس. ثعلب, 9
 .2مصر: دار املعارف. ط:السالم حممد هارون.  

دار الكتب   . بريوت:احليوان ه(.  1424. )عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، أبو عثمان   . اجلاحظ،  10
 .2. ط:العلمية

 .. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ديوان اهلذليني(.  1965مجهورية العربية املتحدة الثقافة واإلرشاد القومي. ).  11

 . 37. مطبوعات جامعة الكويت. رقم:الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه(.  1974. احلديثي, خدجية. )12

. شرحه وكتب هوامشه وقدم له: ديوان حسان بن اثبت األنصاري(. 1994. حسان بن اثبت األنصاري. )13
 .2األستاذ عبد مهنا. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:
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هـ(. 1420ين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي خطيب الري. )رَّازي، فخر الد . ال14
 .3:. طبريوت: دار إحياء الرتاث العريب  .مفاتيح الغيب = التفسري الكبري

. اتريخ آداب العرب. )بدون اتريخ(. مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر. الرافعي، 15
 دار الكتاب العريب.
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Abstract 

The aim that we aspire to in this study is to draw attention to what was presented by one of the 

poles of contemporary Islamic thought and the pioneer of his civilized renaissance project, the 

intellectual Malik bin Nabi, in establishing an accurate scientific view of the West and orking to 

evaluate it. And Malik bin Nabi was not the first to simplify research in the Western 

phenomenon, but he was the first to realize our position on the West and the position of the West 

in a scientific and conscious way, he linked the causes of the rise of Islamic civilization with real 

knowledge of the civilized West. 

 ملخص البحث

ورائد مشروعها  إن غاية ما نرنو إليه يف هذه الدراسة، هو لفت األنظار؛ ملا قدمه أحد أقطاب الفكر اإلسالمي املعاصر

 ترسيخ النظرة العلمية الرصينة للغرب، ورصد معاملها وتقييمها، ومل يكن ، يفالنهضوي احلضاري املفكر مالك بن نيب

مالك بن نيب األول الذي بسط البحث يف الظاهرة الغربية، وإمنا كان األول الذي أدرك موقعنا من الغرب وموقع الغرب 

ضاري الغريب، فال بلوغ أسباب النهوض احلضاري اإلسالمي وبني املوقع احل منا بطريقة علمية رصينة، فقد ربط بني

لتحضر بدون وعي وبصرية بطبيعة الغرب وحقيقته، فأغلب معضالتنا احلضارية والثقافية مرده إىل عالقتنا املهزوزة ابلغرب 

  .وعدم استيعابنا حلدوده وختومه
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 احلضارة؟ـ ملاذا اعتىن مالك بن نيب ابلغرب، وربطه مبشكالت    1

وما الذي مييزه عن ابقي الدارسني  . هل ابلفعل خلف مالك بن نيب مقوالت ترقى إىل العلمية يف دراسته للغرب؟2

 للغرب؟

 ـ كيف ميكن االستفادة من أفكاره يف الدعوة إىل أتسيس علم االستغراب؟  3

 املقدمة: ماهية االستغراب.

خول الثقافة يف مرحلة اإلشراق واإلبداع، مرهون بقدرهتا على االنفتاح تتضافر سنن وقوانني التاريخ؛ لتؤكد أبن حلظة د

إذا كانت وال يتحقق هذا االنفتاح واالحتكاك إال مبعرفة واعية ومستفيضة ابآلخر، و  واالحتكاك ابلثقافات األخرى،

ل الدؤوب، بغية تقوية الروابط هذه املعرفة ابآلخر ضرورة ثقافية وحتمية حضارية، فإن املعرفة اليت تنشد االلتقاء والتواص

مد جسور التواصل احلضاري بني الثقافات القيمية املشرتكة وحتقيق التعاون املعريف، هي جوهر رسالة اإلسالم يف 

 قال تعاىل:   واحلضارات املختلفة،

ٍر واأُنـْثاى" ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعْندا اَّللَِّ أاتْـقااُكْم ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم  قـابااِئلا لِتـاعااراُفواواجاعاْلنااُكْم ُشُعوابا وا  َيا أايّـُهاا النَّاُس ِإَّنَّ خالاْقنااُكْم ِمْن ذاكا

 .(1")خاِبريٌ 

األوائل على الشعوب األخرى وتواصلوا معها وأخذوا ما يفيدهم، وهبذا االنفتاح والتعارف، أشرقت انفتح املسلمون    لقد

دَين األاحلضارة اإلسالمية، وسطع نورُها على وجه املعمورة، وأضحت احلضارة اإلسالمية، ُملتقى أصحاب شىت    ُُ مشس

 والثقافات، فاحتة آفاقا رحبة، من التعددية واالختالف، أثرى احلوار احلضاري البناء.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

254 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

لكن مأساة احلضارة اإلسالمية فيما بعد، هي أهنا ذوت وانكمشت على نفسها حلظة االهنيار احلضاري الذي أصاهبا، 

ودخلت الثقافة اإلسالمية بدورها يف االنغالق واالنكفاء على الذات؛ لتحل حملها حضارة جديدة، ذات نسق غريب 

ة طاغية، ال ميكن االنفالت والتحرر من تبعيتها، إال ابلتعرف العامل اإلسالمي على هيمنة ثقافية غربيمهيمن. فاستفاق  

 الواعي على حضارة الغرب، واستيعاهبا جيداا. 

يف هذا الشأن طُرحت نظرَيت عدة يف معرفة الغرب وضرورته ومدى احلاجة إليه، وأمثرت هذه النقاشات والدة مصطلح 

 عارض أو متوجس خيفة.جديد هو االستغراب وانقسم الباحثون حوله بني مؤيد أو م

 االستغراب: مقاربة داللية   -أوال

تبين قيم الغرب واالفتتان بثقافته، ومنحى أراد به علما، وقد حنا استعمال املصطلح، حنو منحيني دالليني أساسيني، مها  

 حيث دعا أصحابه، إىل أتسيس "علم االستغراب" يف مقابل علم االستشراق. 

ومبا أن مصطفى صادق الرافعي أملح هلذا املصطلح، مبا يفيد االنبهار واالفتتان ابلغرب، يف كتابه اتريخ آداب العرب يف 

نا جند أن عددا غري قليل من األدابء العرب، استعمل هذا املصطلح، وشاع استخدامه، حىت أوائل القرن العشرين، فإن

(. أبلى فيه بالء 2لنجده عنواَّنا ابرزا يف جملة الرسالة املصرية، عنواهنا "املستغربون" للشاعر العراقي علي السرطاوي)

 َيا. واملنبهرين حضار  فكرَي، واملنبطحني ثقافياا،حسنا، على املستلبني  

وقد تردد استعمال اللفظ هبذا املعىن عند علماء اإلصالح، منذ أوائل اخلمسينيات، ومن هنا جند الشيخ البشري 

اإلبراهيمي، وهو يف معرض بسطه لفضائل ومناقب اجلمعية يف مذكرة، يقول: "لوال هذه اجلمعية لضاع على العرب 
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ريب، وجرفهم تّيار االستغراب والرببرة، ولوال هذه اجلمعية لضاع نصف عددهم، وهو ثالثون مليوَّنا هم سّكان املغرب الع

 (.3على املسلمني هذا العدد من املاليني)

وظلَّ هذا املصطلح متداوال يف أوساط املفكرين اإلسالميني، وخباصة يف القرن العشرين عند عبد الرمحن حبنكة امليداين، 

، وراج يف أدبيات الدراسات اإلسالمية، وللشيخ عبد العظيم الديب والشيخ حممد الغزايل، وحممد قطب، وأنور اجلندي

 فصل يف كتابه "منهج الغربيني يف الكتابة عن التاريخ اإلسالمي" عنونه بقوله: إىل املستغربني.

سية ، ينتهي عبد هللا الشارف بتعريف االستغراب، أبنه ظاهرة نفيف الكتاابت العربية تتوجيا هلذا الزخم من االستعمال  

نشأت يف اجملتمعات  واجتماعية وثقافية معاصرة، يتميز األفراد الذين ميثلوهنا، ابمليل حنو الغرب واالنبهار به وحماكاته،

 (.4على إثر الصدمة احلضارية اليت أصابتها قبيل االستعمار وخالله)  -سواء أكانت إسالمية أم ال-غري الغربية  

برزت عقول ثقافية عديدة تبنت حماكاة الغرب الكلي يف الثقافة والعلوم، مع القطيعة مع الرتاث، ونشط هذا االجتاه مع 

(. وكانوا ممثلني 5الكتاب العرب، أمحد لطفي السيد، وسالمة موسى، وطه حسني، ومنصور فهمي، وإمساعيل مظهر)

والت العلمانية، وفصل الدين عن الدولة، ومعادلة القدمي واجلديد، لتيارات يسارية وليربالية وقومية. والتفوا حول مق

واللحاق بركب احلضارة الغربية. وتصدى مالك بن نيب ملقوالهتا، يف عديد مشاريعه، وخاصة يف أطروحته شروط النهضة، 

 (.6ومل جيد حرجا يف وصفها ابألفكار املستوردة القاتلة )

يكون ُمعربا عن حقل معريف خاص، يف خضم الدراسات االستشراقية، فبدأ مث بدأ املصطلح أيخذ معىن جديدا؛ ل

يف ضوء االنبهار ابالستشراق أو التصدي له، سطعت فكرة جديدة، تتوجه االستغراب مقابال ونقيضاا لالستشراق. و 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

256 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

، وعادات، وتقاليدا. حيث انرب  ى بعُض املفكرين حنو قيام حركة علمية مواجهة، تعىن ابلغرب؛ ثقافة، وفكراا، وآداابا

ومن اإلنصاف أن نذكر أنه كان حلسن حنفي  فضل كبري يف لفت العرب املعاصرين للدعوة إىل قيام علم االستغراب، 

كتابه مقدمة يف علم االنتباه إىل هذا العلم، كما أنه أسهم إسهامات قيمة يف بيان إشكاالته، وقد برزت مسامهاته يف  

علم االستغراب هو فك العقدة التارخيية املزدوجة : "حسن حنفيجهاا للتغريب. يقول د.  االستغراب، ليأيت هذا العلم موا

بتحويله من ذات دارس إىل موضوع مدروس... بني األَّن واآلخر... والقضاء على مركب العظمة لدى اآلخر الغريب، 

مهمة علم االستغراب هو القضاء على املركزية األوربية، وبيان كيف أخذ الوعي األوريب مركز الصدارة عرب التاريخ 

 (.7احلديث، داخل بيئته احلضارية اخلاصة." )

وأطاحت تفرغها من كل قيمة علمية  واحلقيقة أن وضع االستغراب مقابل لالستشراق، اكتنفته مغالطة كبرية واليت

 اإليديولوجي ونظمته يف سلك االنتقامي. ال ميكن التعويل عليها لكوهنا أفرغت علم االستغراب يف قالبمبصداقيته و 

وملّا كانت احلضارة الغربية هي املهيمنة اليوم، فاملسلمون مدعوون أن يتعرفوا على الغرب معرفة وثيقة وعلمية، فالغرب 

أ هنضته العلمية والثقافية والفكرية، وىّل وجهته شطر احلضارة اإلسالمية املهيمنة؛ لدراستها، وأفاد من معطياهتا، حينما بد

إذا كان وصف رينان البن رشد بقوله إنه آخر ممثل حلضارة تنهار وهذا هو دأب التداول احلضاري، وصدق من قال: "و 

توما االكويين كان أول ممثل حلضارة تنهض ال يقل صحة عن حقيقة صحيحة، فإن القول أبن الفيلسوف الالهويت 

 ."سابقه

 إن هذه الدراسة املقدمة، هي حماولة إلعادة ترتيب منهجي؛ ملعرفة علمية رصينة للغرب، حتدد معامله وقسماته.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
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الفكر اإلسالمي،   إن استحضار بن نيب، ضرورة متليها علينا، ليس فقط تلك املكانة املرموقة اليت يتبوؤها هذا املفكر يف

منزلة تشبه ابن خلدون  واليت غابت يف اتريخ فكرَّن العريب، بل متليها علينا حاجتنا اليوم إىل بن نيب ذاته؛ ابعتباره يتبوأ

يف عصره، فهو أبرز مفكر أوىل عناية فائقة ابلفكر احلضاري اإلسالمي منذ ابن خلدون، وهو من أرسى قواعد مدرسة 

لفكر اإلسالمي املعاصر، حيث انفرد عن أقرانه من املصلحني أبنه درس مشكالت األمة التجديد احلضاري يف ا

وكان أول ابحث "ِمْثُل خاِبري، يقول جودت سعيد:  يـُنابُِّئكا  اإلسالمية انطالقا من رؤية حضارية شاملة ومتكاملة، واال

رض وكان بذلك أول ابحث حاول أن حيدد حاول أن حيدد أبعاد املشكلة ويعدد العناصر األساسية يف البحث عن العوا

 .(8" )أبعاد املشكلة على أساس من علم النفس واالجتماع وسنة التاريخ

كان لألستاذ مالك بن نيب الفضل يف لفت انتباه األمة إىل مشكلتها احلقيقية؛ بلغة عصرية مل تعرفها من قبل، وكّرس 

اكتشف الذات من خالل اآلخر الغريب، إما ابلتأثر عن طريق التعايش جهوده يف دراسة احلضارة الغربية املهيمنة، لقد 

 والغرب املتحضر.  ،شرق اإلسالمي املتخلفمباشرة، وإما عن طريق املقارنة بني أحوال ال

كان يستغرق التفكري يف حال أمته، فيقارن بينها وبني حال الغرب، فينتابه إحساس مقزز؛ ملا يلمسه من بون شاسع، 

وفرق واسع، وختلف يف األمة ساطع، مث يزداد أسفه، حني يرى الطلبة املسلمني هناك ال يشاركونه هذا الشعور، يقول 

وكنت أحياَّن أستغرق يف مطالعة الربامج اجلامعية يف زاوية من زواَي الشارع فتسرح خميليت يف أتمل عميق عن بن نيب: "

كل ما يفصل بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب من مسافات وفروق. وكانت هذه املطالعة متنحين فكرة خميفة عن هذا 

يب حيط من نفسي وجيعلين أحس ابإلهانة الكبرية. ومل أالحظ البون الذي أحاول قياسه. وكان اإلحساس بتخلفنا الره

 (. 9أي طالب مسلم يقف متأمال أمام هذه االعتبارات. فيعظم أتسفي ويزيد." )
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إن غاية ما نرنو إليه يف هذه الدراسة، هو لفت األنظار؛ ملا قدمه أحد أقطاب الفكر اإلسالمي املعاصر، يف ترسيخ 

 لغرب، ورصد معاملها وتقييمها. النظرة العلمية الرصينة ل

وليس من شك، فالعامل اإلسالمي أصيب بسطحية كبرية يف تناول هذا املوضوع، كما أن هذه الدراسة ال تدعي أهنا 

ستلم شتات املوضوع، وإمنا غايتها فتح الطريق للمهتمني واملشتغلني ابالستغراب لالستئناس إليها، وإسهامها 

 لمية. بغية أتسيس علم االستغراب على أسس ع حنو األحسن؛ الدفع  يف

مل يكن مالك بن نيب األول الذي بسط البحث يف الظاهرة الغربية وإمنا كان األول الذي أدرك موقعنا من الغرب وموقع 

أسباب النهوض احلضاري اإلسالمي وبني املوقع احلضاري الغريب فال  الغرب منا بطريقة علمية رصينة، فقد ربط بني

وحقيقته فأغلب معضالتنا احلضارية والثقافية آتية من عالقتنا املهزوزة  بلوغ لتحضر بدون وعي وبصرية بطبيعة الغرب

  .ابلغرب وعدم استيعابنا حلدوده وختومه

إن احلفر يف مقوالت بن نيب يف االستغراب وتقييمها حيتاج منا لدراسة مستفيضة واعية، وللوصول إىل ذلك أتيت الدراسة 

 جابة عنها وأمهها:لتطرح الدراسة جمموعة من األسئلة وحتاول اإل

 ـ ملاذا اعتىن مالك بن نيب ابلغرب، وربطه مبشكالت احلضارة؟  1

. هل ابلفعل خلف مالك بن نيب مقوالت ترقى إىل العلمية يف دراسته للغرب؟ وما الذي مييزه عن ابقي الدارسني 2

 للغرب؟

 ـ كيف ميكن االستفادة من أفكاره يف الدعوة إىل أتسيس علم االستغراب؟  3
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 الشهود احلضاري يف مقوالت مالك بن نيب:  -اثنًيا

من ضروب األوهام، إمنا هي قصة حقيقية  ضراب وال اخليال مقوالت مالك بن نيب عن الغرب ليست قصة من وحي  

يؤسس فيه بن نيب لبنات مهّمة على طريق معرفة الغرب، وإن  بدأت من معايشته للغرب وحتقيق الشهود احلضاري الذي

رات شاهد القرن" يف حقيقته شاهد حضاري على هذه احلضارة بكل سلبياهتا وإجيابياهتا إنه حيمل كتابه "مذك

 ودقيق ينطوي على خلفية معرفية عميقة هلذه احلضارة. شيق علمي أبسلوب شخصية جتربة مالمح

لتأثري ابكرا من خالل كان للعامل الغريب دور ابرز يف تشكيل شخصية مالك بن نيب وحتديد أغلب قناعاته ويظهر هذا ا  

هبا على الفكر  أطل بيئته الدراسية ومعايشته لفرتة طويلة للمجتمع الفرنسي، وكانت للغة الفرنسية اليت أتقنها َّنفذة

 .الغريب من موقع البصري والعارف

ه الذوق الرفيع الذي نقش يف نفس martinوأتثر أبستاذه ماراتن اراتد املدرسة الفرنسية االبتدائية، مث تلقى تعليماا، 

وال  claude fare وكلود فارَي  pierre lotiوفن الكتابة، فانكب على دراسة الباحثني الغربيني أمثال بيار لويت 

الذي كان له عظيم األثر، يف أن يصقل مواهبه، وينمي قدراته، وهو يومئذ فىت   pierre borjierسيما بيار بورجي  

 َيفعا. 

انبهاره ببعض من معلميه الفرنسيني، وقد كان انبهارا يف أغلبه يف النواحي  عليه، أتثري حميطه الدراسي يرجحلعل مما 

فمن جهة عامة كان أساتذتنا الفرنسيون يصبون يف نفوسنا حمتوى ديكارتيا. يبدد "املنهجية والعملية، يقول بن نيب: 

 .(10" )طف مع اخلرافات النامية يف اجلزائرالضباب الذي منت فيه العقلية امليثولوجية اليت تتعا
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ومما أكسبه التوازن الفكري والثقايف واعتربها من الينابيع البعيدة املؤثرة واحملددة الجتاهه الفكري، اطالعه على كتاب 

الكتاابن حصن "اإلفالس املعنوي للسياسة الغربية يف الشرق" ألمحد رضا، ورسالة "التوحيد" حملمد عبده، وقد كان هذان  

 أمان بتصحيح بعض التصورات اليت كانت لديه.

مث عاود مالك بن نيب االتصال ابلعامل الغريب ومن الداخل هذه املرة حبكم سفره إىل فرنسا للدراسة، وما أن حط رحاله 

راسات الشرقية، حىت سجل امسه يف قائمة الطلبة املعنيني اباللتحاق مبعهد الد 1930يف ابريس يف شهر سبتمرب من العام  

والعلمي املعروف ابسم عصر  مركز اإلقالع الفلسفي (. كانت ابريس11ولظروف سياسية ُمنع من االلتحاق ابملعهد)

التنوير فهي حاضرة الثقافة وعاصمة الفلسفة والفنون يف العامل، وفيها بدأ ينفتح على جوانب من حياة األوروبيني خاصة 

" لقد صفا اجلو الهتمامايت االستطالعية وجتواليت االكتشافية، اليت ساقتين ذات يوم  اجملتمع الفرنسي، يقول بن نيب :

إىل متحف الفنون والصناعات، بقرب ابب سان دونيس، حيث وقفت تلك العشية أفكر ألول مرة يف اجلوانب 

البخارية والطائرة اليت عرب عليها التكنولوجية للحضارة، وأَّن أشاهد بني روائع املتحف، القاطرة األوىل اليت حتركت ابلطاقة  

 (.12" )بلري حبر املانش

ومل يكن ابن نيب ذا طبيعة انعزالية بل تعرف على بعض األسر الفرنسية البورجوازية و كانت تكشف له عن احلياة 

 (.13األوروبية من الداخل يف نطاق عائلي بينما مل يكن يف اجلزائر يعرفها إال من اخلارج حسب روايته) 

ا متيز به من انفتاح مل جيد حرجا يف التعرف على املسيحيني فهو رجل حوار يعد احلوار بني الثقافات أحد أكثر ومل

السمات املدهشة لفكر مالك بن نيب اخنرط يف الوحدة املسيحية للشبان الباريسيني اليت تدار وتنظم شؤوهنا طبقا 

. وأضحى عضوا مسلما يدعو إىل دينه يف هذه املنظمة لضرورات شباب يدرس أو يعمل بعيدا عن مكان إقامة األهل
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وقد أسهم ذلك يف نظره كثريا يف تبادل اآلراء وإثرائها؛ وذلك انطالقا من قناعات ومواقف فكرية خمتلفة. ومتثل وحدة 

ك الغريب، الشبان املسيحيني الباريسيني املكان الذي تعرف من خالله على الفعالية وهي الصفة اليت تكاد تطبع كل السلو 

فاإلنسان الفرنسي يتسم ابلنشاط واحليوية وتنظيم الوقت، فحىت عندما يكون الفرنسي يف بيته يقوم برتقيع األشياء أو 

 (.14صناعتها لنفسه )

ويعرتف مالك بن نيب لوجوده يف وحدة املسيحيني بكثري من الفضل، اكتشف فيها قيمة العمل التطوعي عندما يكون 

 (.15رمسية معهودة ) والتشارك والتسامح والتنظيم خارج أطر التعاون  قدرة األفراد على  تعبرياا صادقاا عن

مل يسعفه احلظ، يف االلتحاق مبعهد الدراسات الشرقية؛ ألن الدخول إىل هذا املعهد كان خيضع يف نظره، خاصة ابلنسبة 

 ملسلم جزائري مثله إىل مقياس غري علمي.

لدراسة هندسة الكهرابء، وهناك أدرك أنه قد دخل هذه املرة إىل احلضارة الغربية من   التحق بعد ذلك مبدرسة الالسلكي

 ابب آخر، بعد أن دخلها من ابب وحدة الشبان املسيحيني الباريسيني،

وكان ملزاولته هذه الدراسة أثره عليه خصوصا بعد مطالعته لكتب األب مورو لالختصاصات العلمية الدقيقة، إذ انفتح 

الكم، والكيف، والضبط واملالحظة، وهنا متثل النزعة العلمية اليت طبقها يف دراسته اإلنسانية واحلضارية إذ  على عامل

 (.16غريت جذرَي اجتاهه الفكري، لقد فتحت له عهدا جديدا خيضع كل شيء إىل املقياس الدقيق للكم والكيف )

حاقه ابلركب احلضاري، وأثناء فرتة دراسته استفاد لقد أاثر ذلك فيه شغف البحث أكثر عن سبل تطوير جمتمعه والت

من تبادل الرأي مع زمالئه الطلبة يف احلي الالتيين حول آراء عظماء الفكر وأساطني الفلسفة؛ أمثال نيتشه وسبينوزا، 

 م مهندسا يف الكهرابء.1935حىت خترج سنة 
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لبيار بورجي، والذي أخرجه من عامل األسطورة  كما   le discipleمن أوىل الكتب أتثريا فيه كان كتاب التلميذ 

كانت كتب فاريرولويت والمارتني وشاتوبرَين أثرها البالغ يف تصحيح مزاجه ومعرفة ظروف الشرق البائسة. كما أمده 

 jan dewgكتاب كونديال على بناء ذهن استنتاجي ينتقل من املقدمات إىل النتائج، وساعدته أحباث جون ديوي   

على التعرف على اجملتمع الغريب عموما واألمريكي على وجه اخلصوص، وقرأ لنيتشه، كما اطلع على دراسات أرنولد 

تونيب، وهرمان دي كسرالنج، وشبنجلر حول فلسفة احلضارة، واختذها مصدرا ملهما يف بلورة وصياغة نظريته حول 

 منهما يف تشكيل فكرة الدورة احلضارية. مشكالت احلضارة، كما عرف هيغل وماركس اللذين استفاد

وانكب على قراءة كتب زودته مبعلومات نفيسة عن حياة اجملتمع الفرنسي، لقد كانت هذه املطالعات وهذه املالحظات 

 وهذه املوازَّنت كلها كما يذكر مرتعا خصبا وميداَّن فسيحا ملقوالته االجتماعية.

سية، أسلمت على يديه، وكان لزواجه من خدجية األثر البارز يف تنمية م( من امرأة فرن1931هـ/1350تزوج يف عام )

احلس اجلمايل لديه، مع أن مالك كان مياال للنظافة بطبعه منذ نعومة أظفاره، وحب النظام، لكن وجوده بفرنسا مث 

إذا اعتربه املنبع الذي زواجه بفرنسية، عّمق فيه الذوق اجلمايل. هكذا أضحى اجلمال يف نظر بن نيب له قيمة اجتماعية؛  

 .تنبع منه األفكار، فالصورة اجلميلة توحي ابلفكرة اجلميلة

مالك بن نيب استفاد من معايشته املباشرة للحضارة الغربية، استقى منها كثريا من املفاهيم والنظرَيت اليت مل تكن مسطورة 

ة الفرنسية يعود إىل احلراثة واملرعى، فهما الضرعان يف الكتب وإمنا كشفها يف جتليات الواقع. لقد تفطن إىل أن سر النهض

 (.17اللذان رضعهما عصر النهضة، وهذا االكتشاف ما كان له أن يعرف إال بعد أن حط رحاله ابلريف الفرنسي )
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ون ولذلك ينتقد الطالب املبتعثني إىل الغرب أبن الواحد منهم مل جيرب حياة أوراب بل اكتفى بقراءهتا أي إنه تعلمها د

فإذا أضفنا إىل ذلك أنه ما زال جيهل اتريخ حضارهتا أدركنا أنه لن يستطيع أن يعرف كيف تكونت وكيف .  أن يتذوقها

أهنا يف طريق التحلل والزوال ملا اشتملت عليه من ألوان التناقض وضروب التعارض مع القوانني اإلنسانية، وألن ثقافتها 

 (.18االستعمار والعنصرية ثقافة إمرباطورية )  مل تعد ثقافة حضارة فقد استحالت بتأثري

مكث ابن نيب يف أورواب أكثر من ثالثني سنة، فلم يكن منبهرا ابحلضارة الغربية حد االستالب، ابلرغم من أنه كان من 

 أقوى الدعاة إىل االستفادة بعلومهم الطبيعية، ومناهجهم العلمية.

أسفرت هذه املعايشة عن قرب للحضارة الغربية موقفا معرفيا بينا حول احلضارة الغربية بتحليل قيمها، ومعرفة متيزها 

وتفردها، أكسبت الغرب تفوقا هائال يف مجيع اجملاالت؛ ولذلك ينتقد اإلصالحيني الدينيني يف عجزهم عن اإلحاطة 

حنصر يف زاوية واحدة فالكفر ملة واحدة، لذلك يرى أبهنم مل يكتشفوا يف واإلدراك التام ابلظاهرة الغربية، وأن تصورهم ا

أورواب حضارة، بل اكتشفوا فوضى، طبقا لعاملني، كان هلما يف هذا الشأن وزن كبري، مها؛ سرعة النمو العلمي، والتوسع 

 (.19االستعماري.)

فهو علمي واستعماري يف آن، فإذا ما كان  ؛إن النظام الذي خلق الفوضى يف أورواب، كما يذكر بن نيب، ذو صبغتني

 يف أورواب فكر مبنطق العلم، فهو إذا امتزج يف العامل يفكر بعقلية االستعمار.

وميكن حتديد طبيعة التميز الذي انفردت به احلضارة الغربية، يف اجلوانب التطبيقية واليت جتلت يف الفعالية، وجتليات 

تتضمنه من ضبط، ومالحظة، ودقة متناهية، أفاده من الناحية املنهجية يف بناء األفكار واجلوانب اجلوانب التطبيقية وما  

 الذوقية واجلمالية اليت تربز يف ترتيب األشياء حيث تعدت عنده إىل ترتيب األفكار.
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املسألة  شّخص وسرب أغوارها، فقد وهبذا تنكشف املعامل احلقيقية للحضارة الغربية لدى مفكر عاش يف عقر دارها، 

الغربية بشكل ابرع وملفت لالنتباه مدافعا عن رأيه بقوة احلجة والربهان، وخاصة بعد أن خرب خباَي احلضارة واستشرف 

 مستقبلها.

 روح احلضارة من منظور مالك بن نيب:  -اثلثًا

اكتشاف املنهج الذي انتشال أمته من الواقع املتأزم الذي حتياه؛ ولذلك اجتهد يف ظل مالك بن نيب مسكوَّن هباجس 

سيقّدمه لبين أمته، وهم يتخبطون يف طريق احلضارة، وال يكادون يهتدون سبيال، ويف سياق تشييد أصول هذا املنهج، 

 ال الواصف، الناقد ال املنبهر. حياول أن يستفيد من روح النهضة األوربية؛ لذلك كان حديثه عن الغرب حديث املعلل

كان تواصله مع احلضارة عرب ما اطلع عليه من قبل مفكريها وفالسفتها قبل أن يرحل إىل ابريس لطلب العلم، مث عرب 

لقائه املباشر مع هذه احلضارة ومنتجاهتا من اآلداب والفنون واألفكار واألوضاع وأنظمة احلياة العلمية والسياسية 

 االقتصادية واإلدارية، وهو مقيم ابلعاصمة الفرنسية ابريس وزائر لعدد من الدول األوربية يف ذلك احلني.واالجتماعية و 

ولذلك ظل ُيسدي النصائح للمبتعثني من الطالب املسلمني أن ال ينخدعوا ابملظاهر الرباقة األخاذة اليت تظهرها 

احلضارة؛ الكتشافها واالستفادة منها؛ أي لن يتصل إال   احلضارة؛ لتستهوي بين البشر، بل ينبغي التنقيب عن روح هذه

أبوراب اليت تعيش يف القرن العشرين عارية عن تقاليدها القدمية، متربجة براقة أخاذة؛ سيلقى أوراب احلديثة مبا حوت من 

 .مادية عملية دانت هبا الطبقة املتوسطة، ومادية جدلية دانت هبا الطبقة العاملة

يه أن يتعلم من املدرسة األوربية اجلانب اخلفي واملفيد، وهو  الفاعلية الواقعية اليت يتقدم هبا املسيحي فاملثقف ينبغي عل

إذ ليست احلضارة تكديساا للمنتجات بل هي "  :(20اليوم على املسلم وال يهمه اجتاهها البورجوازي أي أذواقها املادية،)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

265 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

عناصر احلضارة ومنتجاهتا فلن نرى حتماا بناء اجملتمع الغريب؛ لن ندرك ما ترمز بناء وهندسة، فلو أننا قصرَّن نظرَّن على  

إليه تلك الفضائل الدائمة املتجسدة يف العامل، والفنان، والعامل، والفالح البسيط، على حد سواء، بل سننخدع مبا تدل 

ميكن إدراكه بوضوح، فالناس هنا أو هناك   وليس يف بناء العامل اإلسالمي شيء.  عليه أشكاهلا املؤقتة كالطائرة واملصرف

 (.21 )"ا أيخذون بناصية ما يبدو هلم أكثر سهولة ويسرا

 كتشف بن نيب أن الفاعلية هي روح احلضارة، وأن املقياس الوحيد هلذه الفاعلية على املستوى الفردي، هو روح املبادرة،ي

ولذلك يشيد أبي مبادرة تصب يف هذا اجملال، فمن  ا،ويدعو إىل إحياء هذه الفضيلة يف اجملتمع اإلسالمي وتشجيعه

األمهية، أن نالحظ أن بعض األطباء يف مدينة قسنطينة قد خصصوا كل أسبوع يوماا اجتماعياا لصاحل الشعب الفقري، 

هنا يبدو أن املثقف قد أخذ يستوعب أمهية التكافل االجتماعي على حساب . وهذا دليل على اجتاه جديد

 (.22االنتخاابت)

كان هذا هو الشعور، والتأمل، الذي يوّلد انطباع اإلعجاب والتقدير من جهة، وشعور األسف والغرية من جهة أخرى. 

 وكال االنطباعني حيمله على التحليل العلمي واملوقف املوضوعي من احلضارة الغربية.

هم احلضارة الغربية فهما عميقا، حيث انكبوا  اعترب أبن قصورا بّينا ظل يطبع آراء حركات اإلصالح الدينية املعاصرة يف ف

على دراسة اجلوانب السلبية للحضارة الغربية وخاصة النـزعة العدائية اليت راحت احلضارة الغربية تبثها ضد الشعوب 

واألجناس األخرى، كما كرسوا جهودهم يف بيان الوجه املظلم للحضارة الغربية، مثل؛ تفشي حاالت االنتحار، واإلدمان 

على املخدرات، واجلرائم، وتفشي حاالت األمراض النفسية والعصبية، َّنهيك عن نزوع الغرب حنو التسلح ابمتالك 

 القنابل الكيميائية والنووية وما يتهدد العامل من حرب مدمرة.
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ذا القصور إن أهم مصائبنا اليوم َّنبعة عن قصور يف فهمنا حلقيقة هذه احلضارة وما متلكه، وقد الحظ مالك بن نيب ه

يف فهم احلضارة الغربية وحّذر من عواقبه، فالغرب ليس مفهوما مطلقا، بل هو مسألة نسبية فإذا أدرك الفكر اإلسالمي 

املعاصر هذا فسيكون من السهل عليه أن يعرف أوجه النقص فيه، كما سيتعرف على عظمته احلقيقية، وهبذا تصبح 

أعظم خصبا، حبيث تظفر الصفوة املسلمة إىل حد بعيد مبنوال تنسج عليه الصالت واملبادالت مع هذا العامل الغريب 

 فكرها ونشاطها.

ن رواد اإلصالح يف العامل اإلسالمي مدعوون إلدراك روح احلضارة الغربية، واستيعاب جتلياهتا، وتقاسيمها املختلفة، إ

و غرب وثين، وعلماين، وغنوصي، ويوَّنين، خيطأ من يرى الغرب شيئا واحدا، إن الغرب ليس غراب مسيحيا فقط، وإمنا ه

 وحنوه، فهو يشكل جمموعة من األنساق املعرفية يطل نسق حينا، وخيتفي آخر، وهكذا دواليك.

ال يصح يف فكر بن نيب التعامل مع الغرب بوصفه ثقافة واحدة متجانسة، بل هناك أكثر من غرب، فداخل احلضارة 

عديدة؛ االجتاه الديين املسيحي، واالجتاه الغنوصي، واالجتاه احلداثي، والنموذج  الغربية احلديثة توجد أطياف واجتاهات

 املعريف املادي، وما شابه ذلك.

من جهة أخرى، حيلل بعمق وينتقد نظرة املثقف العريب اخلاطئة يف تقدير املدنية الغربية وانبهاره هبا موضحاا بقوله: 

دنية الغربية ملؤسسة على غلط منطقي؛ إذ حيسبون أن التاريخ ال يتطور وليس من شك يف أن نظرات املثقفني إىل امل"

وال تتطور معه مظاهر الشيء الواحد الذي يدخل يف نطاقه... إن أكرب مصادر خطئنا يف تقدير املدنية الغربية أننا ننظر 

ات ما كان هلا أن توجد لوال إىل منتجاهتا وكأهنا نتيجة علوم وفنون وصناعات، وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناع

صالت اجتماعية خاصة... وهل هذه العالقات اخلاصة يف أصلها سوى الرابطة املسيحية اليت أنتجت احلضارة الغربية 
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من عهد شارملان؟ ولسوف تصل يف النهاية إذا ما تتبعنا كل مدين من مظاهر احلضارة الغربية إىل الروابط الدينية األوىل 

 (.23")رةاليت بعثت احلضا

 النزعة املعيارية:  -رابًعا

نعين ابلنـزعة املعيارية للحضارة الغربية ذلك اإلدراك الشامل حبقيقة احلضارة الغربية وما حتتضنه من تيارات ونزعات؛   

 االفكار اهلدامة. وصد  االفكار البناءة للوصول إىل مرحلة من الوعي يف تبين

مناطها، وقد كانت جتربة بن نيب زاخرة املستوى تتطلب معايشة هذه احلضارة؛ لفهم تركيبتها وأترتقي إىل هذا إن معرفة 

يف معايشة هذه احلضارة والفكر اإلسالمي املعاصر يف أمس احلاجة لالستفادة من هذه التجارب احلية بعيدة عن 

 األحكام املسبقة واملتشنجة.

العدوانية اليت مهارة فائقة يف تشخيص النفسية الغربية وفهم أغوارها وأسهب يف احلديث عن النزعة   مالك بن نيبأظهر  

تسري يف عروق احلضارة الغربية جتاه اآلخرين وهي نتاج تراكمات دينية وسياسية قدمية. فاألفكار النمطية متجذرة ضمن 

  حمّملة ابلتوتر أو العنف أو العدوانية، الكراهية بكل نزعاتهذه الذاكرة املشحونة  الذاكرة الغربية

يع، واحملموم، الذي أحدث عطبا يف الضمري األخالقي وحّول الناس إىل وهذا يعرب عن ظاهرة التقدم املادي السر   

حيواَّنت متوحشة تتقاتل من أجل املزيد من الرتف املادي. أضحت احلداثة الغربية كما أطلق عليها أحد الروائيني 

 الغربيني بقطار يسري بسرعة جنونية من دون سائق.
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بني أبن العدوان والعنصرية متأصلة فيه، وأن هذه النزعة وظفها االستعمار يويل مالك اهتماما كبريا للغرب االستعماري وي

بال حدود تلكم مأساة احلضارة احلديثة يف عمقها، كما يذكر ابن نيب، فإن  اجلشعة يف إشباع هنم نفس اإلنساين الغريب

 يلحق أضرارا ابلغة للحضارة.الضمري احلديث مل يواكب ما وصل إليه العلم من خمرتعات وهبذا أضحى خطر هذه النـزعة  

إن خطر هذه النزعة ال يصيب املسلم فحسب وإمنا خطرها يلحق اإلنسان من حيث هو إنسان حىت اإلنسان الغريب 

يالحقه خطرها، فاالستعمار إذا كان قد أحدث ضررا بليغا ابلبلدان املستعمرة فقد أضر كذلك ابحلياة الغربية ذاهتا، 

مأساة  املستعمرين مادَي يهلك أصحابه أخالقيا وهذا ما عرّب عنه الفيلسوف تورين أبنألن االستعمار الذي يهلك 

 (.24الغرب أهنا تطورت ضد ذاهتا )

كما يؤكد أبن أخطر ما قام به الغرب املستعمر يف تنفيذ خمططه للسيطرة على من احتله هو تشتيته فكان شعاره فرق 

والواقع أن فلسفة اإلنسان ال "تسد حىت تنعدم فيه أي مبادرة لتقدمي خريا أو يفعل حسناا يعود على غريه ابلنفع يقول:  

ح للذهن الغريب أن يتصور وحدة اإلنسان وتضامن ملحمته على وجه زالت يف الغرب رهينة تعابري ومصطلحات ال تسم

األرض، فهناك كلمات مثل: األهلي، األسود، واجللد األمحر.. تعرب يف الغرب عن عينات إنسانية سفلى، وهناك عبارات 

هنا يبني ، و 25تضفي على بعض األجناس صفات أو ألقاابا معينة إىل األبد مثل العريب غري املكرتث، والصيين الغامض

نظرة الغرب لإلنسانية واليت حتدد موقفه العام فهو يراقبها كي جيعل حاجة منها ميلكها وشيئاا يغتصبه وينقض عليها 

 (.26" )ساعة الفتوحات اإلسالمية

فهي حذر مالك بن نيب من خطر احلضارة الغربية على العامل إذا استفزت أفكارها وأساطريها ألن أثرها عاملي وابلتايل 

للغاية على البشر، وأن التهور الغريب هتور ذو دوي وضجيج ونتائجه مهلكة ومرعبة، ألن املادة يف قبضتها  خطرة تعترب
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تتصرف فيها كما تشاء وما دام األمر كذلك فيوشك أن هتدم كل شيء بطريقة علمية فتنسف بقنابلها الذرية البالد 

  (.27والعباد)

لنقاب عن هذه النـزعة العدوانية اليت مل تنته مبجرد خروج االستعمار من البالد كشف جوهرة الشرق حممد إقبال ا

وأشار إىل فساد مقومات احلضارة الغربية وحذر من خطرها على اإلنسانية وأهنا اإلسالمية بل إهنا صفة متأصلة فيه، 

ن الذي تومهونه ذهباا خالصاا، َي ساكين دَير الغرب ليست أرض هللا حانواتا، أ"سوف تنهار على رؤوسهم وأبيديهم 

 (.28)  "سرتونه زائفاا، وأن حضارتكم ستبعج نفسها خبنجرها، وأن العز الذي بين على غصن غض رقيق ال يثبت

إن فلسفات واجتاهات مذهبية تطبع اتريخ الفلسفة الغربية أفرزت عددا من الرؤى املتطّرفة اليت أدت إىل ممارسة االرهاب 

ى ذلك من اعتبار البشر اآلخرين غري الغربيني جمّرد سلع انتهت صالحيتها واعتبارها نفاَيت الفعلي، وليس أدل عل

  .تستدعي التخلص منها على غرار خمتلف السلع اليت تالقي هذا املصري

مع حلول أوائل القرن التاسع عشر بدا استياء وتربم من فالسفة وأدابء ومفكرين من احلضارة الغربية ملا آلت إليه وتنبؤوا  

وأييت فريديك نيتشه يف طليعة هؤالء، ودّعم هذا التوجه النقدي للحداثة ومشروع التنوير آراء الفيلسوف ابهنيارها؛ 

والفيلسوف الفرنسي الذائع الصيت جان فة املعاصرين أمثال فوكو ودريدا. الوجودي مارتن هيدغر، وتعزز مع الفالس

 (.29).1979الذي أعلن هناية احلداثة الغربية مبشرا مبيالد عصر ما بعد احلداثة عام    Lyotard  فرانسوا ليواتر

ني وولعهم الشديد وهناك غرٌب آخر خّصه مالك ابحلديث هو الغرب املستشرق، لقد أاثر انتباهه شغف الكتاب الغربي

إن الدراسات اإلسالمية اليت تظهر يف أورواب أبقالم كبار املستشرقني  " ابلفكر اإلسالمي، وابحلضارة اإلسالمية يقول:

 (. 30")واقع ال جدال فيه، و لكن هل نتصور املكانة اليت حييلها هذا الواقع يف احلركة الفكرية احلديثة يف البالد اإلسالمية
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لمستشرقني على حنو الفت فيصنفهم إىل طائفتني؛ قدامى وحمدثني، وطائفة احملدثني إىل قادحني يف ويقدم وصفاا ل  

التاريخ اإلسالمي، والثقافة اإلسالمية، ومادحني هلما، فالطائفة القدمية مل يكن هلا شأن يف نسيج الفكر اإلسالمي ومل 

املستشرقني القدماء أثّروا، ورمبا ال يزالون يؤثّرون على جمرى األفكار إنه ملن الواضح إن " تؤثر فيه، يقول مالك بن نيب:

ا أتثري على أفكارَّن حنن معشر املسلمني  (.31" )يف العامل الغريب دون أميَّ

أما ابلنسبة للطائفة احلديثة القادحة فتأثريها حمدود ملا كان يف نفوس املسلمني من عزمية وإرادة للتصدي ألثره تلقائيا، 

على فرض أنه مس ثقافتنا إىل حد ما ملا كان يف نفوسنا من استعداد ملواجهة أثره تلقائيًّا، مواجهة "ل ابن نيب: يقو 

 ."تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطرية عن الكيان الثقايف

(، 32لغريب)أما الطائفة احلديثة املادحة قد أقبلت لنصرة احلقيقة العلمية والتاريخ من أجل أن يستفيد منها جمتمعهم ا

1IRARD(33 )ولكن مالك بن نيب يرى أن أفكار هؤالء كان هلا وقع أكرب يف اجملتمع اإلسالمي يف طبقاته املثقفة  

إن اجليل املسلم الذي انتسب إليه يدين إىل هؤالء املستشرقني الغربيني ابلوسيلة اليت كانت بني يديه ملواجهة مركب "إذ  

، ومن هذا املسلك دخل الغرب املستشرق إىل (34")ي أمام ظاهرة احلضارة الغربية  النقص الذي اعرتى الضمري اإلسالم

 الفكر اإلسالمي وأصاب اجملتمع اإلسالمي مبخدر انساب يف  ضمريه وجعله يغط يف نوم عميق.

ان تعّمق مالك يف معرفة نفسية الغرب االستشراقي، وانتهى إىل حقيقة موضوعية وهي أن الغرب املستشرق بنوعيه،ك

شرًّا مستطريا على العامل اإلسالمي، فاالستشراق الذي ظهر يف صورة املديح حول اهتمامنا عن واقعنا احلاضر إىل وهم 

به والتغين بتارخيه اجمليد، واآلخر الذي برز يف صورة القدح والتقليل من شأننا حبيث أصبحنا  تعلقا  أغرقنا يف ماضينا التليد 

 .ارمدافعني متشنجني عن جمتمع منه
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ومالك بن نيب يدعو إىل تفكيك أنساق هذه احلضارة؛ ليتيح لنا أن نقف أمام نظام أورواب كإنسان ال كمستعمر، وبذلك 

تنشأ حالة من التقدير املتبادل، والتعاون املثمر بدال من تلك العالقة املادية اجلافة اليت تنبعث من عالقة أورواب املستعمرة 

 ستعمار وهبذا ظل يدعو إىل ضرورة االطالع على الفكر الغريب العقالين منه.ابلعامل اإلسالمي القابل لال

إن الرصيد احلضاري للغرب يكمن يف تفوقه يف ثالث كلمات؛ العلم، والتقدم، واحلضارة، فقد شكلت منها أفكارا 

ا على العامل مقدسة مسح هلا أن تؤسس داخل حدودها قواعد حضارة القرن العشرين وأن تبسط خارج حدودها سيادهت

 (.35زودهتا ابلفعالية. إن أورواب صاغت يف حمتوى ثقافتها، مزجيا من األشياء واألشكال التقنية واجلمالية )

إن العامل اإلسالمي ال ميكنه أن يعيش يف عزلة وانطواء فليس اهلدف أن يقطع عالقته حبضارة متثل وتشكل إحدى 

 م هذه العالقات معها.التجارب اإلنسانية الكربى بل املهم أن ينظ

كما يؤكد بن نيب على أنه جيب عدم التقليل من قيمة اإلبداع الفردي الغريب فهي إبداعات مهمة وإسهامات حقيقية 

للرتاث اإلنساين، وبن نيب يهيب ابألمة أال تقتصر على استلهام هذه التجربة بل ينبغي أن تستفيد من بلدان أخرى، 

 كالياابن.

فإذا ما أدرك العامل اإلسالمي، أن صدق الظواهر األوروبية مسألة نسبية، فسيكون من السهل " يقول مالك بن نيب:

عليه أن يعرف أوجه النقص فيها، كما سيتعرف على عظمتها احلقيقية، وهبذا تصبح الصالت مع هذا العامل الغريب، 

شاطها، وال شك أن هذا اإلشعاع العاملي أعظم خصباا؛ لتظفر الصفوة املسلمة إىل حد بعيد مبنوال تنسج عليه فكرها ون

الشامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب هو الذي جيعل من فوضاه احلالية مشكلة عاملية ينبغي أن حنللها وأن نفهمها يف 

 صالته ابملشكالت اإلنسانية عامة وابلتايل ابملشكلة اإلسالمية. 
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ورواب بوصفه إنساَّنا ال مستعمراا، وبذلك تنشأ حالة من التقدير إن حتليالا كهذا يتيح للمسلم حتماا أن يقف أمام نظام أ

املتبادل، والتشارك اخلصيب، بدالا من تلك العالقة املادية الصرف اليت مل تعد يف جوهرها عالقة أورواب املستعمرة ابلعامل 

إن الواقع االستعماري إذا اإلسالمي القابل لالستعمار، ولن تقتصر فائدة هذا التعديل على عامل اإلسالم فحسب، إذ 

كان قد أضر حبياة املسلمني ضرراا بليغاا فإنه قد أضر كذلك ابحلياة األوروبية ذاهتا، ألن االستعمار الذي يهلك املستعمر 

 (.36مادَيا يهلك أصحابه أخالقيًّا")

إن العامل اإلسالمي ال ميكنه "ويف السياق نفسه، يؤكد مالك بن نيب ضرورة اجتاه اجملتمع املسلم حنو االنفتاح والتعايش،  

أن يعيش يف عزلة، بينما العامل يتجه يف سعيه إىل التوحد، فليس املراد أن يقطع عالقاته حبضارة متثل وال شك إحدى 

لذلك يعد احلوار بني الثقافات املختلفة أحد ("؛  37ن ينظم هذه العالقات معها)التجارب اإلنسانية الكربى، بل املهم أ

 (.38أكثر السمات املدهشة لفكر مالك بن نيب )

 اخلامتة:  -

يف اخلتام، ميكن التأكيد على أن ما يرنو إليه هذا البحث هو لفت األنظار وشحذ اهلمم حنو دراسة علمية مستفيضة 

فاق أقرانه ممن كتبوا عن الغرب، فقد صب كل طاقته وعنايته يف اإلسالمي املعاصر  عن الغرب ألحد أقطاب الفكر

ترتيب عالقة املسلمني ابلغرب يف مصنفاته الزاخرة اليت جاءت حتت عنوان: مشكالت احلضارة، وهي مبثابة إجابة عن 

  سؤال ظل يشغله؛ ملاذا يعيش املسلمون خارج احلضارة؟

إن معرفة حقيقية للغرب متكننا من إدارة عالقة جيدة معه حتفظ احلقوق وترد املظامل، فالغرب ابرع يف دراستنا وميتلك 

بنوك للمعلومات يلجأ هلا الساسة وصناع القرار يف كل كبرية وصغرية متعلقة بنا ويف املقابل ال منلك معلومات كافية 
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لغرب بل إن كثريا من املعلومات اليت حبوزتنا قدمها لنا الغرب نفسه وهي موثوق فيها نعتمد عليها عند التعامل مع ا

 صورة مشوهة ومبتسرة.

وإن كنا نعرتف أبنه ليس هناك عمل علمي رصني يرتقي إىل مصاف الدراسات االسرتاتيجية اليت نتطلع إليها يف دراسة 

ا فردية حتكمها ظروف اترخيية شديدة التعقيد وقد كانت جهود الغرب، ويف املقابل ال ميكن لنا أن نبخس الناس حقهم

بل نرى أن ما قدمه أقطاب الفكر اإلسالمي املعاصر من أمثال؛ حممد إقبال، وإمساعيل الفاروقي، وحممد عبد هللا دراز، 

   وبن نيب واملسريي، يشكل أرضية لالنطالق حنو أتسيس علم االستغراب.

مع أمهيتها ابعتبارها أطروحة شغلت مشروع بن نيب يف مشكالت  وال جدال أبن أطروحة مالك بن نيب حول الغرب

احلضارة، وإبمكاهنا أن تكون معامل إرشادية لتأسيس فقه االستغراب يف العامل اإلسالمي فهي حباجة إىل تكاثف اجلهود 

ييمه وإننا من وتوحيد الطاقات لعمل مجاعي علمي مؤسس أيخذ على عاتقه دراسة النموذج الغريب املعريف وحتليله وتق

هنا هنيب ابجلامعات واملؤسسات البحثية يف عاملنا اإلسالمي األخذ مبسؤولياهتا يف إثراء الوسط البحثي واألكادميي 

 بدراسات علمية رصينة حول الغرب تتجاوز منط التعاطي النرجسي الساذج املسكون ابهلجاء والرفض.
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 قال:حممد البشري اإلبراهيمي: آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ن -13

 13/01/2015االستغراب" يف كتاابت العرب حممد إهلامي نشر بتاريخ 
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Abstract 

Since the poetry books are no less important in being sources and references than the prosed books 

- since poetry is only a template and a way to present the scientific material - and the utility of 

science suites is not hidden to students of science, I like to highlight the poetry books in three of 

the sciences related to the Holy Book through my current research. In this research, I attempted to 

trace the beginning of systematic composition in the sciences of the Qur'an, to explain the reasons 

that led to the systematic composition in the sciences of the Qur'an, and the evolution of systematic 

authorship over the centuries. 

 ملخص البحث

إذ ليس الشعر إال قالبًا وطريقة  -ملا كانت الكتب املنظومة ال تقل أمهية يف كوهنا مصادر ومراجع عن الكتب املنثورة 

نت فائدة نظم العلوم ال ختفى على طالب العلم أحببت أن أسلط الضوء على الكتب وملا كا -لعرض املادة العلمية 

الوصفي وحاولت من خالل هذا البحث  املنظومة يف ثالثة من العلوم املتعلقة بكتاب هللا العزيز من خالل حبثي هذا.

كيف األسباب اليت أدت إىل التأليف النظمي ، و   ذاكراأن أرصد بداية التأليف النظمي يف علوم القرآن،  التحليلي التتبعي  

 .عرب القرون   يف علم القراءات والتجويد ورسم املصحف تطور التأليف النظمي

 النشأة، التطور.  تأليف،ال  ،علوم القرآن   ،املنظومات  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة : 

 وبعد: .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

فالعلوم تشرف مبا تعلقت به ؛ لذا كانت العلوم املتعلقة بكتاب هللا تعاىل أشرف العلوم. وقد تتابع العلماء على خدمة 

 نظم.كتاب هللا تعاىل أتليفاً وتصنيفاً ، وتنوعت كتاابهتم ما بني نثر و 

إذ ليس الشعر إال قالباً وطريقة  -وملا كانت الكتب املنظومة ال تقل أمهية يف كوهنا مصادر ومراجع عن الكتب املنثورة 

وملا كانت فائدة نظم العلوم ال ختفى على طالب العلم أحببت أن أسلط الضوء على الكتب  -لعرض املادة العلمية 

 كتاب هللا العزيز من خالل حبثي هذا.املنظومة يف ثالثة من العلوم املتعلقة ب

 ذاكراأن أرصد بداية التأليف النظمي يف علوم القرآن، الوصفي التحليلي التتبعي وحاولت من خالل هذا البحث 

عرب  يف علم القراءات والتجويد ورسم املصحف تطور التأليف النظميكيف األسباب اليت أدت إىل التأليف النظمي، و 

 بحث يف أربعة مباحث كالتايل:وانتظم ال   ؟القرون 

 .األول: تعريف املنظومات العلمية  

 إليه.  األسباب اليت أدتو التأليف النظمي يف علوم القرآن    بداية  الثاين:  

 .أوائل املؤلفات النظمية يف علوم القرآن  الثالث:  

ويلي ذلك نتائج البحث وتوصياته. وصلى  م القراءات والتجويد ورسم املصحف.التأليف النظمي يف عل تطورالرابع:   

 ،،،هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 املبحث األول: تعريف املنظومات العلمية

 .املَنظُومات مجع منظومة ، وهي يف اللغة مأخوذة من مادة )ن ظ م( •

  )قال ابن فارس: "الّنون والظاء وامليم أصٌل يدل على أتليف شيء وأتليفه

، ونظمت اخلرز نظماً ونظمت الشعر وغريه . والنظام اخليط جيمع اخلرز ، والنِّظامات من الّضّب كشيتان من جنبيه ( 

اجلوزاء نظم ، وجاء منظومات من أصل الذنب إىل األذن ، وأنظمت الدجاجة صار يف جوفها بيض ، ويقال لكواكب  

 .( أهـ1نْظم من جراد أي كثري")

 .ومنظومة مؤنث منظوم ، ومنظوم اسم مفعول مث يوصف ابملصدر فيقال نظمٌ 

"النَّْظم: التأليف ، نَظمه ينظِّمه نْظمًا ونظامًا ، ونّظمه فانتظم وتنظّم . ونظْمت اللؤلؤ أي مجعته يف قال ابن منظور :

عر ونظَّمته ، ونظم األمَر على املثل . وكل شيء قرنته آبخر أوضممت بعضه  السلك . والتنظيم مثله ، ومنه نظْمت الشِّّ

 .( أهـ2ملصدر ")إىل بعض فقد نظْمته . والّنظم : املنظوم . وصف اب

عر") كِّيت : كثري نظم الشِّّ  .( أهـ3وقال الزبيدي :"ورجل نظّام ونِّظِّّيم كشّداء وسِّ

فمقصودان ابملنظومة : ما ُيضم وجُيمع بعضه إىل بعض من أبيات الشعر حىت يؤّلف نظامًا متناسقًا متصاًل . وخيرج 

 .متفرقة وال تؤلف نظاماً بذلك األبيات املفردة واألبيات اليت تقال يف مناسبات خاصة  

 .الِعلمّية نسبًة إىل العلم . وهو يف اللغة من مادة )ع ل م( •

قال ابن فارس :"العني والالم وامليم أصل صحيح واحد يدل على أثر ابلشيء يتميز به عن غريه . من ذلك العالمة 

ا كانت له عالمة يف احلرب . وخرج فالن وهي معروفة . يقال : علَّْمُت على الشيء عالمًة ، ويقال : أْعلم الفارُس إذ
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ُمْعلماً بكذا. والَعَلم : الراية واجلمع أعالم . والَعَلم : اجلبل ، وكل شيء يكون مْعَلماً : خالف املـْجهل ... والعِّلم نقيض 

 .( أهـ4اجلهل ... وتعلَّمت الشيء إذا أخذت علمه . والعرب تقول تعلَّم أنه كان كذا مبعىن اعلم")

صود أننا حني نقول : "املنظومات العلمية" فإننا نعين نوعًا خاصًا من أبيات الشعر املضموم بعضها إىل بعض ، واملق

وهو ذلك النوع من األبيات الذي يتعلق بعلم معني من العلوم ، وخيرج بذلك األبيات املضموم بعضها إىل بعض وال 

 .تتعلق بعلم ما يف أصل نظمها كأكثر دواوين الشعر

نقول :"املنظومات العلمية يف علوم القرآن" فإننا نعين: األبيات الشعرية املضمومة إىل بعضها بتناسق، اخلاصة  وحني

بعلوم القرآن )العلم ذي املباحث املتعلقة ابلقرآن الكرمي، من حيث لفظه ونظمه وأداؤه وتنزله ووصوله وأحكامه ومعانيه 

ره ودفع الشبه عنه(.  ومفسِّّ

 يهاألسباب اليت أدت إلو   ،  التأليف النظمي يف علوم القرآنبداية  املبحث الثاين:  

مل يكن التأليف العلمي بطريقة النظم موجوداً عند بداية التأليف يف علوم القرآن ، ولذلك ال جند يف أوائل املؤلفات يف 

بعد   –ل ما جند من املنظومات يف علوم القرآن  علوم القرآن هذه الطريقة يف التأليف ، وإمنا جندها مؤلفات منثورة ؛ وأو 

هـ( الرائية يف جتويد القرآن وحسن أدائه ،  325قصيدة أيب مزاحم موسى بن عبيد هللا اخلاقاين )ت –البحث والتحري 

القارئ :"وقد استقصيت ما نظم يف التجويد فلم أعثر على أقدم  عبدالعزيزد.فهي أول ما نظم يف علم التجويد، يقول 

يعين قصيدة اخلاقاين ؛ ومما يدل على أنه مل ُيسبق إىل هذه الطريقة يف التأليف يف علوم القرآن أو يف   (1)هذا النص"من 

جتويده على األقل قول اخلاقاين نفسه يف فضل قصيدته :"قد قلت قواًل ما ُسبقت مبثله * يف وصف حذق قراءة 

 .(2)القرآن"
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ن احلسني اآلجّري . فقصيدته هي أول ما نظم يف التجويد "وعلى ذلك يكون وقد راوها عنه اإلمام أبو بكر حممد ب

 .(3)بداية النظم يف التجويد يف أواخر القرن الثالث اهلجري تقريباً"  

فحسب اطالعي وحبثي مل أعثر على   إذن فهي أول قصيدة يف التجويد . أما كوهنا أول ما نظم يف علوم القرآن عموماً ،

نظم يف علوم القرآن أقدم من هذا النظم . وعليه فيكون هذا النظم هو أول نظم يف التجويد وأول نظم يف علوم القرآن 

 عموماً . وهللا أعلم.

ماء مؤلفات وجتدر اإلشارة إىل أن التأليف يف علوم القرآن قد بدأ منذ منتصف القرن الثاين اهلجري حيث ألف بعض العل

هـ( 161هـ( وسفيان الثوري )ت160هـ( وشعبة بن احلجاج )ت150يف تفسري القرآن ، منهم مقاتل بن سليمان )ت

هـ( يف أسباب النزول ، 234وأّلف علي بن املديين )ت  .هـ(197هـ( وسفيان بن عيينة )ت197ووكيع بن اجلراح )ت

ملنسوخ ويف الغريب واملفردات والفضائل ، وأّلف أبو عبيدة هـ( يف الناسخ وا224وألف أبو عبيد القاسم بن سالم )ت

هـ( أيضا يف الغريب واملفردات 230هـ( يف الغريب واملفردات ، وأّلف أبو بكر السجستاين )ت209معمر بن املثىن )ت

أّلف ابن هـ( يف فضائل القرآن ، و 303هـ( يف املشكل والغريب واجملاز ، وأّلف النسائي )ت276، وأّلف ابن قتيبة )ت

 .هـ( تفسريه املشهور310جرير )ت

ومعىن ذلك أن بني بداييت التأليف النثري والنظمي يف علوم القرآن ما يقرب من قرن ونصف تقريباً ، فالتأليف النظمي 

 مل يظهر إال متأخراً يف أواخر القرن الثالث اهلجري أو بداية القرن الرابع اهلجري .

 التأليف النظمي يف علوم القرآن؟فما هي األسباب اليت أدت إىل    

 فيما يلي :  اإمجاهل  ناميكن
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: الرغبة يف نشر العلم وتقريبه وتسهيل حفظه حيث إن النظم أسهل حفظاً من النثر يف العموم ، والنفوس متيل   األول  

ا حيرصون على إليه أكثر ، وقد كان العلماء وال يزالون حيرصون على كل ما من شأنه تقريب العلوم لطالهبا . وكانو 

من حفظ املتون حاز الفنون . وملا كانت املؤلفات النثرية األولية يف علوم القرآن كتبت فحفظ املتون وحتفيظها ،  

أبسلوب يناسب العصر الذي أُلفت فيه ؛ وملا كان التأليف يف علوم القرآن عموماً معتمداً على االستقراء والّتتبع كان 

أن يسهل على طالبه حفظ ما كتبه السابقون فألفوا مؤلفات  بعض العلماء مث أراد ،أليفاهلّم منصبًا على اجلمع والت

نظموا فيها ما نثره األولون رغبة يف نشر العلم وتسهيله على طالبه ، فبذلك كانت رغبتهم يف نشر العلم وتسهيله سبباً 

 علوم القرآن .للظهور التأليف النظمي 

ائله وضعف مهم الطالب عن إدراكها مجيعاً ، مما حدا ببعض العلماء أن خيتصر : تشعب مباحث العلم ومس الثاين    

تلك العلوم يف مؤلفات منظومة تشتمل على األهم فاملهم من كل علم وترتك ما زاد عن ذلك ليتسىن جلميع الطالب 

 إدراك مسائل كل علم ، ومن أراد املزيد انله من خالل شرح تلك املنظومات.

االهتمام ابلشعر ونظمه واهتمام العلماء ابلنظم يف علوم القرآن ، حيث جند أن حركة الشعر والشعراء : ظهور    الثالث  

ولعل هذا أوجد جواً  -وإن كان شعرًا ليس علميًا  –قد ازدادت بوضوح يف العصر العباسي عنه يف العصر األموي 

 مناسباً لظهور التآليف النظمية بعد ذلك يف علوم القرآن وكثرهتا.

: الرغبة يف التنويع واإلضافة والتجديد واملنافسة ، فالنظم لون جديد من ألوان التأليف العلمي ، والشك   السبب الرابع

أنه يعد نوعًا من التجديد يف عرض املادة العلمية ؛ وقد كان بعض العلماء يشجع تالمذته على نظم مسائل بعض 

و مقطوعات يف مسائل معينة من العلم ، فيكون التنافس بذلك العلوم فيتنافسون يف ذلك فيؤلف بعضهم منظومات أ

 .سبباً من أسباب التأليف النظمي
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 أوائل املؤلفات النظمية يف علوم القرآناملبحث الثالث :

من الصعب أن نذكر أول ما نظم يف كل علم من علوم القرآن لكثرة علوم القرآن والحتياج البحث يف ذلك إىل نوع 

أوائل املنظومات يف ثالثة من علوم القرآن  ذكر هناأس كبري من التقصي يف مؤلفات كل علم من علوم القرآن ؛ ولكين

 هي :  القراءات ،  التجويد ،  رسم القرآن . 

هـ( يف القراءات 378نظومات يف علم القراءات منظومة احلسني بن عثمان بن اثبت البغدادي الضرير )تفأول امل ▪

"مقرئ قرأ على أيب بكر بن األنباري ونظم كتااًب يف القراءات السبع ،  :تهبن اجلزري يف ترمجاالسبع . قال اإلمام 

حافظاً ذكياً ، ولد أعمى ، وكان حيضر جملس ابن  وهو أول من نظمها . رواها عنه أمحد بن حممد العتيقي ، وكان 

أهـ. وقال عنه احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية:  (4)األنباري وحيفظ ما ميلي ، تويف سنة مثان وسبعني وثالمثائة "

وكانت   "وكان ظريفا حسن الزي، وقد سبق الشاطيب إىل قصيدة عملها يف القراءات السبع وذلك يف حياة النقاش ،

. ومل أعثر على معلومات زائدة عن هذه املنظومة غري ما  (5)تعجبه جداً، وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا إليها "

 ذكرته.

هـ( 325وأول املنظومات يف علم التجويد هي منظومة أيب مزاحم موسى بن عبيد هللا بن حيىي بن خاقان البغدادي )ت ▪

 أهنا أول املنظومات يف علوم القرآن عموماً .  يف حسن أداء القرآن ؛ وقد ذكران قبل

"إمام مقرئ جمود حمدث أصيل ثقة ُسيّن .. وكان أبوه وجده وزيرين لبين العباس وكذلك أخوه   :تهقال ابن اجلزري يف ترمج

ة ، قال أبو علي حممد بن عبيد هللا . وترك أبو مزاحم الدنيا وأعمل نفسه يف رواية احلديث ، وأقرأ الناس ومتسك ابلسن

: وكان بصرياً ابلعربية شاعرًا جموداً ... وهو أول من صنف يف التجويد فيما أعلم ، وقصيدته الرائية مشهورة وشرحها 

 أهـ . (6)احلافظ أبو عمرو ... ومات يف احلجة سنة مخس وعشرين وثالمثائة"
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 –ولكنها غري مستوفية ملسائل التجويد وقصيدة أيب مزاحم تقع يف واحد ومخسني بيتاً ، وهي ختاطب العقل والقلب ، 

وفيها توجيهات وآداب بل قد بلغت األبيات املتعلقة ابلتوجيه والوعظ منها حنواً من  –شأن املؤلفات األولية يف العلوم  

 مخسة عشر بيتاً ؛ وقد بدأها اخلاقاين بقوله: 

 الفخر يدعو إىل الكرب  أقول مقاال معجبا ألويل احلجر               وال فخر إن              

 أعلم يف القول التالوة عائذا                   مبوالي من شر املباهاة والفخر             

 وأسأله عوين على ما نويته                   وحفظي يف ديين إىل منتهى عمري             

منواهلا ومعارضًة هلا ؛ فممن رواها اإلمام أبو بكر وقد اعتىن العلماء هبذه القصيدة حفظًا وروايًة وشرحًا ونظمًا على 

 اآلجري ، وممن شرحها اإلمام أبو عمرو الداين ، ونظم السخاوي على منواهلا نونية يف التجويد أمساها نيحممد بن احلس

 "ُعمدة املفيد وعَِّدة اجمليد يف معرفة التجويد" وقال يف آخرها: 

 (7) ظلمها                   إن قستها بقصيدة اخلاقاينواعلم أبنك جائر يف                    

أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد العجلي الاللكائي املقرئ ، وقد روى قصيدته عنه األهوازي يف   ها أيضاوممن عارض

 هـ ، وأوهلا :386البطائح سنة  

 لك احلمد اي ذا املن واجلود والرب            كما أنت أهل للمحامد والشكر  

 ومنها يف أواخرها قوله : 

 فهذا مقايل واضحا وبيــــانه                شبيها مبا قد شاع يف كل ما مصر               

 ويل احلجرعنيت به قول ابن خاقان منشدا             أقول مقاال معجبا أل               

 (8)وأبياهتا زادت زايدة مرجـــح              على مائة مخسا تزيد على عشر               
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هـ . 377أيضاً حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطي الشافعي نزيل عسقالن املتوىف هبا سنة  هاوممن عارض

 وقصيدته رائية أوهلا : 

 (9)أقول ألهل اللب والفضل واحلجر              مقال مريد للثواب ولألجـــر               

أما أول املنظومات يف علم رسم القرآن فهي منظومة أيب احلسن علي بن حممد املرداي ، وقد مسى نظمه "املنصف"  •

نظومته املشهورة يف الرسم املسماة مبورد هـ ، وهو أحد مصادر اخلراز يف م563أنه أكمله يف سنة  (10)بعضهموذكر 

 الظمآن يف رسم القرآن. 

وقد نقبت كثرياً لعلي أجد منظومة يف الرسم أسبق من هذه املنظومة فلم أجد إال منظومة ذُكر أهنا يف الرسم وهي لإلمام 

؛ إال أن هذه املنظومة  هـ( وتسمى بكتاب االقتصاد ، وذكر ابن اجلزري أهنا أرجوزة يف جملد 444أيب عمرو الداين )ت

أن أليب عمرو الداين كتاب االقتصاد   (11)يظهر أهنا ليست يف علم الرسم بل هي يف القراءات فقد ورد يف بعض املصادر  

( وهدية 1/135غامن احلمد  :"وما ورد يف كشف الظنون )د.فهو كتاب يف القراءات إذن . قال  ،يف القراءات السبع 

يف رسم املصحف وهم وقع فيه أيضًا د.عزة حسن يف مقدمة حتقيق كتاب احملكم للداين  ( من أنه1/653العارفني )

. ود. التهامي الراجحي اهلامشي يف مقدمة 36واألستاذ جايد زيدان خملف يف مقدمة حتقيق كتاب املكتفى ص  51ص

. ويظهر من  (12)"وذلك عند حديثهم عن مؤلفات الداين 54حتقيق كتاب التعريف يف اختالف الرواة عن انفع ص

هذا الكالم أن الوهم وقع أوالً من كشف الظنون مث سرى على من جاء بعده ، والذي جيعلنا جنزم هبذا الوهم ورود هذا 

الكتاب يف فهرست تصانيف الداين بكامل امسه الذي يبني أنه يف القراءات السبع وينص على ذلك ؛ إضافة إىل قول 

ولذلك مل  . فكالمه مشعر أبنه يف القراءات ، (13)ومنظومته االقتصاد أرجوزة يف جملد""وله كتاب التيسري  ابن اجلزري:

أذكر أن هذه املنظومة هي أول ما ألف يف الرسم لوقوع هذا اإلشكال ؛ ولعل التنقيب يف بطون املكتبات واملخطوطات 
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يزول اإلشكال ابالطالع عليه . وإمنا ذكرت منظومة ففنجد هذا الكتاب خمطوطاً   من تراث أمتنا جديديكشف عن 

هـ( منظومة يف الرسم هي "عقيلة أتراب القصائد" ألن املرادي نظم 590املرادي املسماة ابملنصف مع أن للشاطيب )ت

 .   ه572العقيلة بعد سنة    ظم الشاطيبونهـ 563املنصف يف سنة 

لم أجد إال اإلشارة إىل امسه ، كذلك مل أقف على هذا الكتاب فعلى ترمجة للمرادي هذا احلصول وقد اجتهدت يف 

 ال أن اخلراز ذكره يف منظومته )مورد الظمآن( وأشار إىل أنه رمبا ذكر شيئاً منه بقوله: خمطوطاً أو مطبوعاً ، وال أعلم عنه إ

 ورمبا ذكرت بعض أحرف                مما تضمن كتاب املنصف                    

 ألن ما نقـــــــله مروي                    عن ابن لب وهـــــو القيسي                    

 وشيخه مؤمتـــن جليــل                    وهو الذي ضّمــــن إذ يقول                      

 (14)حدثين عن شيخه املغامي                 ذي العلم ابلتنزيل واألحكام                    

 

 (15)تطّور التأليف النظمي يف علوم القرآن املبحث الرابع:  

يف هذا املبحث تطور التأليف النظمي  سأذكر، لذلك  يطول علم من علوم القرآن أمرن تتبع التأليف النظمي يف كل إ

أوائل املنظومات فيها وهي : ) القراءات ،  التجويد ، رسم القرآن ( وسوف  ذكرتيف العلوم الثالثة اليت ذكرهتا آنفاً و 

 تأليف النظمي يف التجويد ابلقراءات.أضم علم التجويد إىل القراءات التصاله به اتصاالً قوايً والرتباط تطور ال
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 :تطور التأليف النظمي يف القراءات والتجويد    ❖

تتابع  ،هـ( يف القراءات378ومنظومة احلسني بن عثمان الضرير )ت ،هـ( يف التجويد 325بعد منظومة اخلاقاين )ت

 الرابع واخلامس اهلجريني اآلتية أمساؤهم:ممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرنني  فالنظم يف القراءات والتجويد ؛ 

 هـ( وله قصيدة يف التجويد رائية.377حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطي الشافعي )ت -

 هـ( وله قصيدة يف التجويد رائية أيضاً.386أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد العجلي الاللكائي املقرئ )ت -

 هـ( وله أرجوزة االقتصاد يف القراءات السبع واألرجوزة املنبهة يف القراءات واألصول.444اإلمام أبو عمرو الداين )ت -

 هـ( له القصيدة الرائية يف قراءة انفع. 486أبو احلسن علي بن عبد الغين الوزير القريواين املصري )ت -

 وممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرنني السادس والسابع اهلجريني : ▪

هـ( له أرجوزة يف القراءات وأخرى يف خمارج 543حممد بن عبد الرمحن بن الطفيل العبدي اإلشبيلي )تأبو احلسن  -

 احلروف .

 ه( له قصيدة يف قراءة أيب عمرو. 585أمحد بن وهبان املعروف اببن أفضل الزمان )ت -

راءات السبع املعروفة ابلشاطبية ه( له حرز األماين ووجه التهاين يف الق590اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب الرعيين )ت -

 اليت سارت هبا الركبان وطبقت شهرهتا اآلفاق وهي نظم لكتاب التيسري للداين.

 هـ( له منظومة اخلرية يف القراءات العشر .596أبو جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد الواسطي احلداد )ت -

 هـ( له قصيدة يف القراءات السبع .628أبو احلسني حيىي بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي )ت -

 هـ( ألف منظومات يف اللغة والقراءات. 631أبو عبد هللا احلسني بن املبارك بن حممد الربعي )ت -

 هـ( له أرجوزة يف القراءات .651أبو علي منصور بن سرار بن عيسى األنصاري االسكندراين املعروف ابملسدي )ت -
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هـ( له قصيدة دالية يف القراءات ، وقصيدة المية يف القراءات )حوز 672ابن مالك اجلياين النحوي املعروف )ت -

 املعاين يف اختصار حرز األماين( .

هـ( له منظومة در األفكار يف قراءة العشرة من 690أبو الفضل إمساعيل بن علي بن سعدان الواسطي )ت يف حدود   -

 أئمة األمصار .

هماً كان له أتثري واضح على تطور التأليف يف القراءات وهو نظم اإلمام الشاطيب ملذكر هنا أن نربز نظمًا وجدير اب

املسمى حبرز األماين ووجه التهاين واملعروف ابلشاطبية. فبعد اإلمام الشاطيب ارتبطت املؤلفات يف القراءات هبذا النظم 

حمرر له ... لذلك جند املؤلفات يف القراءات يف القرن السابع والذي فمن شارح له وخمتصر وانظم على منواله و   ،البديع 

وأصبحت قصيدة الشاطيب مرجعاً مهماً جداً ال يستغين عنه دارس يف علم   .تبعه وما تاله أتثرت أتثراً واضحاً هبذا النظم

 .القراءات بل أصبحت أصاًل يعتمد عليه يف هذا العلم

   

يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني ، اللذين يعتربان القرنني الذهبيني   وممن نظم يف القراءات والتجويد ▪

 للتأليف النظمي يف القراءات والتجويد لكثرة املؤلفات النظمية فيهما :

 هـ( له التكملة املفيدة حلافظ القصيدة ، نظم يف مائة بيت .720أبو احلسن علي بن إبراهيم الكناين )ت -

هـ( له قصيدة لذة السمع من القراءات السبع ، وهي  730ن الزايت الكالعي املالقي )تأبو جعفر أمحد بن احلسن ب -

 المية .

 هـ( له منظومة الدرر اللوامع يف قراءة انفع .730علي بن بري املالكي )ت -

 هـ( له منظومة االختيار يف القراءات .732أمحد بن حممد بن حيىي بن أيب حزم الدمشقي )ت -
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 هـ( له أرجوزة يف القراءات السبع .733عز الدين فخر الدين بن املنري املالكي )ت -

هـ( له منظومة مجع األصول وهي المية نظم فيها كتاب 743أبو احلسن علي بن أيب حممد الواسطي الديواين )ت -

 إلرشاد, وله روضة التقرير قصيدة مجع فيها بني زوائد اإلرشاد والتيسري ، وله أرجوزة يف الشواذ .ا

 هـ( له قصيدة يف القراءة .744مشس الدين حممد بن القاسم بن أيب البدر الواسطي )ت -

 ت. هـ( له نظم قراءة يعقوب ، والالمية يف القراءا745أبو حيان حممد بن يوسف بن علي الغرانطي )ت -

 هـ( له الدر النضيد يف زوائد القصيد ، وهي تكملة الشاطبية.749أبو عبد هللا حممد بن يعقوب األسدي املقدسي )ت -

 هـ( له قصيدة هناايت اجلمع يف القراءات السبع. 788زين الدين سرجيا بن حممد بن سرجيا امللطي املارديين )ت -

 هـ( له نظم عقد البكر .791أبو اخلري أمحد بن عمر بن أيب الرضا شهاب الدين )ت -

 هـ تقريباً( له المية يف القراءات العشر تسمى الطاهرة. 820طاهر بن عرب بن إبراهيم األصبهاين )ت -

 .هـ( له نظم التكملة يف القراءات الثالث وقد مزجها ابلشاطبية829أمحد بن حممد اليمين الشرعيب )ت -

هـ( له الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية ، وطيبة النشر يف القراءات العشر ، 833اإلمام حممد بن اجلزري )ت -

 واملقدمة فيما على قارئه أن يعلمه ، وهي منظومة يف التجويد.

 هـ( له أرجوزة يف القراءات .842أبو عبدهللا حممد بن أمحد التلمساين )ت -

 هـ( له منظومة يف القراءات الثالث الزائدة على السبع.844ابن رسالن )تأمحد بن حسني الرملي   -

 هـ( ألف منظومات يف القراءات أفرد هبا قراءة كل إمام مبنظومة.845أبو عبد هللا حممد بن زين الطنتدائي النحراوي )ت -

الكنوز يف القراءات, ومنظومة هـ( له منظومة إيضاح الرموز ومفتاح  849أبو عبدهللا حممد بن خليل القباقيب احلليب )ت -

 جممع السرور واحلبور ومطلع الشموس والبدور يف القراءات األربع عشر .
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 هـ( له نظم غاية املطلوب يف قراءة خلف وأيب جعفر ويعقوب .853زين الدين عبد الباسط بن أمحد املكي )ت -

 ت .هـ( له المية يف القراءا853أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ابن عياش )ت -

 هـ( له منظومة يف القراءات الثالث الزائدة على السبع. 857أبو القاسم حممد النويري )ت -

ومما ذكرانه من منظومات يف هذين القرنني الثامن والتاسع يتضح جبالء أهنما يُعدان العصرين الذهبيني للتأليف النظمي 

 يف القراءات والتجويد .

قق اإلمام حممد بن اجلزري الثالثة : طيبة النشر يف القراءات العشر، الدرة وجدير ابلذكر هنا أن نربز منظومات احمل

املضية يف القراءات الثالث املرضية ، املقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. إذ أهنا تعد من أهم املنظومات يف هذين القرنني 

 وأصبحت بعد ذلك أصواًل يعتمد عليها يف القراءات والتجويد . 

 لقراءات والتجويد يف القرنني العاشر واحلادي عشر اهلجريني :وممن نظم يف ا ▪

 هـ( ألف منظومة يف القراءات .923أبو إسحاق إبراهيم بن حممد القاهري ابن أيب شريف )ت -

 هـ( له الكفاية احملررة يف نظم القراءات العشرة .952حسني بن علي احلصين )ت -

ا قد قلَّ عما سبقه كثرياً ، ولعل ذلك يرجع إىل مالقرنني وخصوصاً احلادي عشر منهوجند أن التأليف النظمي يف هذين  

 صرف االهتمام بشرح املنظومات أكثر من أتليف منظومات جديدة.

 وممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني : ▪

 ه آتليف يف علم القراءات نظماً ونثراً .هـ( ل1137أبو العالء إدريس اإلدريسي )املنجرة( )ت -

 هـ( له منظومة يف قراءة ورش .1199حممد بن حسن بن حممد السمنودي األزهري املنريِّّ )ت -
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هـ( له حتفة األطفال والغلمان يف التجويد ، ونظم كنز 1220سليمان بن حسني بن حممد اجلمزوري )ت حدود  -

 املعاين بتحرير حرز األماين يف القراءات .

قلة املهتمني هبذين العلمني يف ل لعلهوجند أن التأليف النظمي يف هذين القرنني أيضًا مل يكن أكثر من القرنني قبله ، و 

 وهللا أعلم .  .هذين القرنني ، وقد يكون للظروف السياسية اليت مرت ابلعامل اإلسالمي آنذاك دور يف ذلك

 شر اهلجري:وممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرن الرابع ع  ▪

 هـ( له منظومة يف قراءة ورش.1307أمحد بن حممد بن علي احللواين )ت -

أرجوزة يف  –هـ( له منظومات عدة منها : نظم رسالة ورش يف القراءة 1313حممد بن أمحد بن عبد هللا املتويل )ت -

يف حترير أوجه القرآن العظيم   فتح الكرمي  –فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم من طريق املنصوري    –علم الطرق  

 نظم أحكام )آآلن(.  –الفوائد املعتربة    –من طريق األزمريي  

 هـ( له تسع منظومات كلها يف القراءات. 1334حممد بن عبد الرمحن اخلليجي االسكندراين )ت بعد  -

 هـ( له نظم إحتاف الربية بتحرير الشاطبية .1357حسن خلف احلسيين )ت -

 ومن املعاصرين يف هذا القرن اخلامس عشر اهلجري الذين نظموا يف القراءات والتجويد : ▪

 هـ( ، وله منظومة نشر العطر يف مراتب املد والقصر من كتاب النشر .1425سعيد بن عبد هللا احملمد احلموي )ت   -

 ، له منظومة آللئ البيان يف جتويد القرآن .ه(  1429)ت شحاته السمنودي  ي  علإبراهيم   -

 حممد بن حممد جابر املصري . له منظومة قواعد التحرير لطيبة النشر يف القراءات العشر ، وهي قصيدة المية.  -
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 تطور التأليف النظمي يف علم رسم القرآن: ❖

كيفية كتابة ورسم كل ل  اليست مبنظومات ألن الكتب القدمية كانت وصفجتدر اإلشارة إىل أن غالب كتب رسم القرآن  

كلمة يف الرسم العثماين ومل هتتم ابلتقعيد ؛ لذلك لن جند كثرة يف املنظومات املؤلفة يف علم الرسم تدعوان إىل تقسيم  

 .  القرنعلى  تواريخ الوفيات كافية يف الداللة  و   ،القرون . ولكين سأذكر املنظومات مرتبة على القرون 

سابقًا أن أول املنظومات يف رسم القرآن هي منظومة أيب احلسن علي بن حممد املرادي اليت أكملها  توقد ذكر 

 هـ واملسماة ابملنصف . وممن نظم يف علم الرسم :563سنة  

ه الشاطيب )ت - وهي رائيته  هـ( وله قصيدة عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد ، 590اإلمام القاسم بن فِّرير

 كتاب املقنع لإلمام أيب عمرو الداين يف الرسم وزاد عليه ست كلمات فقط .  هاوقد نظم في املشهورة يف الرسم .

ه( له منظومة مورد الظمآن يف رسم أحرف 718الشهري ابخلراز )ت  حممد بن حممد بن إبراهيم أبو عبد هللا الشريشي -

 القرآن وهي منظومة مشهورة ، وله منظومة عمدة البيان املشهورة بضبط اخلراز.

هـ( له قصيدة المية يف الرسم مساها : روضة الطرائف يف رسم 732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت -

 املصاحف .

 ه( له أرجوزة "الدرة اجللية" يف نقط املصحف نظم فيها كتاب احملكم للداين.816ودي )تاملصم  ميمون بن مساعد  -

حممد بن خليل بن عمر القشريي األربلي ، من القرن التاسع ، له منظومة )واضحة املبهوم يف علوم املرسوم( وهي  -

 قصيدة رائية.

 إلعالن بتكميل مورد الظمآن.هـ( له نظم ا1040عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصاري )ت -

 هـ( له منظومة اللؤلؤ املنظوم يف ذكر مجلة من املرسوم.1313حممد بن أمحد املتويل )ت -
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هذا ما وقفت عليه من املنظومات املؤلفة يف العلوم الثالثة السابقة )القراءات ، التجويد ، الرسم( . وقد بلغ عددها ما 

 واملفقود أكثر من املطبوع، وابهلل التوفيق .يزيد على مثانني منظومة. املخطوط منها  

 نتائج البحث وتوصياته

 ( وبيان املقصود هبا.)املنظومات العلمية     عريفت ( 1)

 ابتداء التأليف النظمي يف علوم القرآن كان يف أوائل القرن الرابع اهلجري تقريباً. -1

 بني بداييت التأليف النثري والنظمي يف علوم القرآن قرن ونصف تقريباً. -2

 هناك أسباب أدت إىل التأليف بطريقة النظم يف علوم القرآن . وبينُت أمهها. -3

 هـ( يف جتويد القرآن.325أول منظومة يف علوم القرآن هي منظومة أيب مزاحم اخلاقاين )ت -4

 هـ(.378أول من نظم يف القراءات احلسني بن عثمان بن اثبت البغدادي الضرير )ت -5

 هـ(.563منظومة "املنصف" لعلي بن حممد املرادي أكلمها سنة )أول منظومة يف رسم القرآن هي   -6

 أكثر املنظومات يف علوم القرآن هي يف القراءات. -7

 القرانن الثامن والتاسع اهلجراين مها القرانن الذهبيان للتأليف النظمي يف علوم القرآن. -8

 تجويد والقراءات والرسم.مجعت يف البحث ما يزيد على مثانني منظومة يف علوم القرآن متعلقة ابل  -10

زال اجملال مفتوحاً لدراسات إحصائية اترخيية للمنظومات يف علوم القرآن األخرى حيث إن هذا البحث يال    -11

 مل يتعرض إال لثالثة من علوم القرآن هي )التجويد، القراءات، الرسم(. وهللا أعلم.

 واحلمد هلل رب العاملني.  .  أمجعنيعلى نبينا حممد وآله وصحبه  وابرك وصلى هللا وسلم  
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 قائمة املصادر واملراجع 

. عين بنشره: ج برجسرتاسر. غاية النهاية يف طبقات القراء ه(.1400بن حممد. ) ، حممد بن حممدابن اجلزري  

 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 مطبعة: مصر. هارون  عبدالسالم: حتقيق. اللغة مقاييس معجم(. م1399. )زكراي بن فارس بن أمحد ،فارس ابن 

 .2:ط.  البايب  مصطفى

 غازي وحممد الالدقي الرمحن عبد: هبا اعتىن. والنهاية البداية(. ه1418) الدمشقي، عمر بن إمساعيل ،كثري  ابن 

 . 3:  ط. املعرفة  دار:  بريوت.  بيضون 

 . 1:ط.  صادر  دار:  بريوت.  العرب  لسان(.  م1992. )علي  بن  مكرم  بن  حممد  ،منظور  ابن 

. مصر: مطبعة حممد علي شرح مورد الظمآن يف رسم القرآن لطائف البيان ه(.1389، أمحد حممد. )أبو زيتحار

 .2صبيح وأوالده. ط:  

 . 1:  ط.  العربية  املطبوعات  مؤسسة: بريوت.  اترخيية  لغوية  دراسة  املصحف  رسم(.  ه1402. )قدوري  غامن  ،احلمد

 والرتاث  املخطوطات  مركز:  الكويت.  احلمد   غامن:  حتقيق. الداين  تصانيف  فهرست(.  ه1410. )قدوري  غامن  ،احلمد

 .1:  ط.  والواثئق

 دار: بريوت. هاليل علي: حتقيق. القاموس جواهر من العروس اتج(. ه1386. )حممد  بن حممد  بن حممد  ،الزبيدي

 . 1:ط.  العريب  الرتاث  إحياء
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 دار: مصر. القارئ العزيز عبد: حتقيق. القرآن  جتويد  يف قصيداتن(. ه1402. )الفتاح عبد بن العزيز عبد ،القارئ

 . 1: ط.  للطباعة مصر

 اهلوامش

 يف حاشية الكتاب: لعلها وتكثيفه.  ( 1)
 . 443، ص:  5. ج:2م(. معجم مقاييس اللغة. حتقيق: عبدالسالم هارون. مصر: مطبعة مصطفى البايب. ط:1399ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكراي. ) ( 2)
 . 578، ص:  12. ج:  1م(. لسان العرب. بريوت: دار صادر. ط: 1992ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي. ) ( 3)
، ص: 9. ج:  1. اتج العروس من جواهر القاموس. حتقيق: علي هاليل. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ط:ه(1386الزبيدي، حممد بن حممد بن حممد. ) ( 4)

77 . 
 . 109، ص:  4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. مرجع سابق، ج:   ( 5)
 . 9:  ص  .1مصر للطباعة. ط:  . حتقيق: عبد العزيز القارئ. مصر: دار  قصيداتن يف جتويد القرآن   ه(.1402القارئ، عبد العزيز بن عبد الفتاح. ) ( 6)
 . 17:  ص  القارئ، قصيداتن يف جتويد القرآن. مرجع سابق،) ( 7)
 . 9:  ص  القارئ، قصيداتن يف جتويد القرآن. مرجع سابق، ( 8)
،  1. ج:2العلمية. ط: . عين بنشره: ج برجسرتاسر. بريوت: دار الكتب غاية النهاية يف طبقات القراء ه(.1400بن حممد. ) ابن اجلزري، حممد بن حممد ( 9)

 . 243ص:  
،  11. ج:3. اعتىن هبا: عبد الرمحن الالدقي وحممد غازي بيضون. بريوت: دار املعرفة. ط:  البداية والنهاية   ه(.1418)،  الدمشقي  ابن كثري، إمساعيل بن عمر ( 10)

 . 370ص:  
 . 320، ص:  2  يف طبقات القراء. مرجع سابق، ج:  غاية النهايةابن اجلزري،   ( 11)
 . ئ لقار القرآن. ل  قصيداتن يف جتويد  :واخلاقاين حمققتني مشروحتني يف كتاب  السخاويطبعت قصيدات   ( 12)
 . 86، ص:  2  يف طبقات القراء. مرجع سابق، ج:  غاية النهايةابن اجلزري،   ( 13)
 . 67، ص:  2  يف طبقات القراء. مرجع سابق، ج:  غاية النهايةابن اجلزري،   ( 14)
 . 176:  احلمد. ص    امنللدكتور غ  .انظر: رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية  ( 15)
 75. ص:  1بريوت: مؤسسة املطبوعات العربية. ط:    .رسم املصحف دراسة لغوية اترخييةه(.  1402احلمد، غامن قدوري. ) ( 16)
 . 16. ص:  1الكويت: مركز املخطوطات والرتاث والواثئق. ط:    غامن احلمد.  :حتقيق  .فهرست تصانيف الداين  ه(.1410احلمد، غامن قدوري. ) ( 17)
 . 505، ص:  1  يف طبقات القراء. مرجع سابق، ج:  غاية النهايةابن اجلزري،   ( 18)
 . 8:  ص،  1ج:    .2. مصر: مطبعة حممد علي صبيح وأوالده. ط:  شرح مورد الظمآن  يف رسم القرآن  لطائف البيان  ه(.1389أبو زيتحار، أمحد حممد. ) ( 19)
: اتريخ الرتاث العريب لفؤاد  كالتايل  هيو   جمملة.  راجعتداخل معلومات املؤلفات يف هذا املبحث وكثرهتا، وحىت ال تثقل احلواشي أشرت هنا ابختصار إىل املنظرا ل ( 20)

 جامعة أم القرى ، يف وفاء قزمارباحثة: لل( لسبط اخلياط  مقدمة رسالة دكتوراه يف حتقيق كتاب )املبهج -  ه.1403، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سزكني
  وشذرات الذهب   للزركلي.  واألعالم  لعمر كحالة.  . ومعجم املؤلفنيحلاجي خليفة   :كشف الظنون  أيضا  انظرو    .غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري   - ه.  1404عام

 . ملرصفيإىل جتويد كالم الباري لعبد الفتاح ا  . وهداية القاريالبن العماد احلنبلي 
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Abstract 

The present study aimed to identify the degree to which the environmental values included in the 

islamic education book for the tenth grade in qatar. 

The study sample consisted of all the pages of the islamic education book, the researcher prepared 

the study tool (content analysis form) containing (34) environmental value which were divided 

into five main fields:(environmental values related to the field of human care, the field of water, 

the area of land care, the field of beauty care, and the field of air). 

 the results of study: the environmental values included in the book of islamic education for tenth 

grade of the field related to humans were high and by percentage (72.53%). The field related to 

water and air care was low and same percentage (3.53%) the area of land car was low and by 

(4.92%).the field of beauty care was low and by (15.49%). 

The study recommended increasing attention to the environmental values available at low levels, 

continuing to pay attention to the available environmental values at high levels. 

 

 امللخص

الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة يف كتاب  املتضمنة البیئیة القیم توافر درجة إىل التعرف احلالیة الدراسة هدفت

الدراسة  أداة الباحث وأعد   ،للصف العاشر اإلسالمیة كتاب الرتبیة صفحات مجیع  من الدراسة عینة وتكونت قطر،

 العنایة مبجال املرتبطة لقیم البیئیةا: (على مخسة جماالت رئیسة توزعت ( قیمة( 34على احتوت) حمتوى حتلیل )استمارة
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 العنایة مبجال املرتبطة  القیم ،  ابجلمال العنایة ابملاء ، القیم املرتبطة مبجال العنایة املرتبطة مبجال البیئیة  القیم  ، ابإلنسان 

 .(واءابهل العنایة مبجال املرتبطة القیم ابألرض ،

 املرتبط للمجال العاشر اإلسالمیة للصف الرتبیة كتاب يف املتضمنة  البیئیة  القیم  توافر  درجة أن  إىل الدراسة وتوصلت

 كانت منخفضةو  متساویة بنسبابملاء واهلواء  ابلعنایة املرتبط وللمجال %(72.53) بنسبة مرتفعة بدرجة ابإلنسان 

 ابجلمال املرتبط ابلعنایة وللمجال (%4.92) وبنسبة منخفضة بدرجة ابألرض ابلعنایة املرتبط %(وللمجال3.53)

 أو متوسطة بدرجات املتوافرة ابلقیم البیئیة االهتمام بزایدة الدارسة وأوصت ( %15.49) وبنسبة منخفضة بدرجة

 . بدرجات مرتفعة املتوافرة البیئیة ابلقیم ابالهتمام واالستمرار منخفضة

 الصف العاشر اإلسالمیة، الرتبیة  البیئیة، القیم :املفتاحية الكلمات

 

 املقدمة

العالقة بني اإلنسان وبیئته عالقة قدمية، حددها هللا تعاىل يف حمكم آایته بقوله : " وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل إن  

حیث جاءت هذه اآلیة أتكیداً للمنزلة الرفیعة اليت أنعم هللا هبا على اإلنسان، جبعله خلیفة هللا يف   1يف األرض خلیفة"

األرض، ومن هنا تبدأ مسؤولیة حتمل اإلنسان هلذه األمانة واحلفاظ علیها من التبذیر والتخریب، واستغالل البیئة 

 ، اإلسالم برسالة ختمت السماویة كلها،واليت تحیث جاء التشریعاومكوانهتا بطریقة صحیحة ومنظمة ومنطقیة.

 املكانیة األطر مبختلف والعاملیة واجملتمعیة الفردیة املستوایت خمتلف حمیطه وعلى مع  الصحیح التفاعل إىل اإلنسان  بتوجه

   2الزمانیة البیئیة  أو
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ويف اآلونة األخرية ظهرت مشاكل بیئیة كثرية كمشكلة التصحر، واجنراف الرتبة، فجوة طبقة األوزون، وظاهرة االنقالب 

ودلیل ذلك قوله تعاىل:" ظهر   اإلسالمیةلتلك املوارد بشكل عبثي ال یتناسب والرتبیة    اإلنسان احلراري بسبب استخدام  

 3س لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون" الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أیدي النا

ومن هنا فإن للرتبیة بشكل عام وللرتبیة اإلسالمیة بشكل خاص النصیب األكرب يف زرع املبادئ والقیم األساسیة حلیاة 

 تتوازن فیها احلقوق والواجبات.

، ولیأيت يف جمال احملافظة على البیئة والعنایة هبا من حبوث  وجاء هذا البحث لیكمل ما بدأت به الدراسات السابقة

ابجلدید يف أنه یتناول حتلیل كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر املقرر يف دولة قطر؛ ملا هلذا املنهاج مـن أثـر فعـال يف 

أن یتمثلها اإلنسان املسلم بناء منظومة القیم الصحیحة؛ كون هذا املنهاج ینبغي أن یُبىن على منظومـة القـیم التـي جیـب 

لیكون أمنوذًجا فـي هـذا العـامل الـذي أصـبح االعتـداء فیـه علـى القـیم واملثـل واألخـالق مـن الصـفات البـارزة التـي أدت 

إلـى التلـوث الفكـري، ومسـت املنظومـة األخالقیـة ابألذى. وهذا یوضح االختالل واالختالف احلاصل يف األرض، ومل 

 4.اجلويم املـاء واهلـواء مـن اعتـداء اإلنسان بل لقد وصل االعتداء إىل الغالف  یسل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

حتددت مشكلة الدراسة يف معرفة القیم البیئیة املتضمنة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر 

 وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال التايل:

 القیم البیئیة املتضمنة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة لصف العاشر يف دولة قطر؟ما  
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 الدراسة أمهيةهدف و 

 دولة قطر، يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر حمتوى یتضمنها اليت البیئیة القیم على التعرف إىل الدراسة سعت

  .على جماالهتا القیم توزیع  ومعرفة

 البیئة على مهم جدا للبشریة والكون فهو یهتم ابحملافظة موضوع وهو  نفسه املوضوع أمهیة من الدراسة أمهیة تنبع حیث  

 على القائمني مساعدة يف الدراسة هذه تساهم قد  كما.وحتقیق التوازن البیئي وسعادته اإلنسان  صحة إىل وابلتايل

كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر  حمتوى يف البیئیة  القیم  أبهم  تعریفهم يف رتبیة اإلسالمیةال كتب ومناهج تطویر

 . دولة قطر يف

 التعريفات اإلجرائية

: تعرف القیم البیئیة إجرائیا، أهنا جمموعه من االجتاهات واملعایري واألفكار السلوكات اليت ميتلكها الفرد القيم البيئية

ا. حیث تقسم القیم البیئیة يف هذه الدراسة إىل مخس جماالت لتوجیه سلوكهم وممارستهم للحفاظ على البیئة وموارده

، القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابملاء ، القیم البیئیة املرتبطة مبجال ابإلنسان وهي : جمال القیم البیئیة املرتبطة ابلعنایة  

 بیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء.العنایة ابجلمال ، القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابألرض و القیم ال

یعرف الكتاب املدرسي أبنه وسیلة معرفیة ملیئة ابخلربات واملعلومات تقرره وزارة الرتبیة والتعلیم كمقرر الكتاب املدرسي:

 للتعلیم يف املدارس لتحقیق أهداف املنهاج الدراسي.
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 إلطار النظريا

 البيئية القيم :األول املبحث

اإلنسان يف الوقت احلايل يف حالة تدهور بیئي، متثل يف معظمها ظاهرة سلوكیة تعكس املواقف السلوكیة الغري یعیش 

سویة لنا على البیئة حیث ظهرت العدید من املشكالت البیئیة الناجتة عن غیاب القیم البیئیة املتعلقة بطرق معاملة 

 إلنسان والبیئة.اإلنسان للبیئة حیث أصبحت هذه املشكالت هتدد مصري ا

 قیامل احلاجة ومن هنا دعت 5الطلبة  ابلبیئة لدى ضارة سلوكیة أمناط  انتشار إىل الدراسات بعض بینت نتائج  حیث

 منها جزء  هو اليت البیئة الطبیعیة النظم فهم على الشخص القادر إعداد أجل من بدورها اإلجیايب الرتبویة املؤسسات

حیث بدأت بعض الدول بتأهیل أبنائها الطلبة يف اجملال البیئي وتزویدهم أبسالیب   6ووعيمبنطق استخدامها  وكیفیة

مع البیئة فیه مصلحة للطرفني، حیث أن هذا  اإلنسان  السلوك احلمید وغرس االنفعاالت الوجدانیة املتالئمة ،إن تكیف

ابملعلومات  الدارسني لتزوید  وسیلة  جمرد كنها لیستالبیئي، وهذا هو هدف الرتبیة البیئیة ل النظام محایة  التكییف یسهم يف

اليت  الالزمة واملدركات واالجتاهات واملهارات  القیم  تكوین خالهلا یتم من اخلطوات  متسقة عملیة  هي بل  اجملردة، البیئیة 

 االجتاهات وتكوین البیئة على احملافظة إن حیث  7مواردها وترشید استهالك وصوهنا البیئة  على احملافظة من متكنهم

 . سلیمة تربیة وتربیتهم اجملال  هذا يف األفرادوهتیئة   عدادإبإال   یتم  واملبادئ والقیم

 املكوانت مع  اإلجیايب التعامل من شأهنا واليت  البیئیة  القیم إظهار يف األكرب األثر  الرتبیة اإلسالمیة ملنهاج یكون  وقد 

 إظهار سلوكیات يف واملشاركة البیئیة، املعرفة حنو الطلبة دافعیة إاثرة على والعمل .للبیئة املادیة غري واملكوانت املادیة

 معرفتهم من ویزید  مدارك الطلبة، توسیع  على یساعد  بیئیة؛ تربویة خربات البیئة وأن دور ما حتویه املناهج من على حتافظ
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 يف التطور بفاعلیة تسهم  املناهج الدراسیة،حیث أهنا يف مهم دور هلا القیم البیئیة . كما أن 8البیئة  مع  التعامل بكیفیة

 .اجملتمع  يف كأفراد الطالب عند  والسلوكي األخالقي

 استشعاره، عدم أو ملشكالهتا استشعاره من حیث بیئته  جتاه الفرد یتخذه الذي عبارة عن املوقف هيالبیئیة  القیمإن 

 وكذلك استعداده، أو عدم األفضل، حنو البیئة  ظروف وتطویر  املشكالت، هذه استعداده للمشاركة يف حل ث  ومن

 قبوال إجیااب أو رفضا السائدة املعتقدات وفق  جائرا  أو استغالال واعیاً  هذه البیئة يف الطبیعیة املوارد استغالل من موقفه

 وممارسة البیئة على احملافظة إىل تؤديو  الفرد، اليت ميتلكها واملعتقدات املعارف أشكال من جمموعة فهي 9سلبا أو

 فال فصلهما ميكن  ال فالقیم والرتبیة البیئیة،  القیم وتنمیة نشر  إىل البیئیة الرتبیة هدفت البیئي الصحیح لذلك السلوك

 10وقیمه ملفاهیمه استناًدا قراره یتخذ  فاإلنسان  تربیة وال تربیة بدون قیم، دون  قیم

 اإلسالمية للصف العاشراملبحث الثاين : كتاب الرتبية 

الكتاب املدرسي أداة تعلیمیة فاعلة تسهل عملیة التعلم وتسهم يف حتقیق األهداف الرتبویة املوجهة لبناء املتعلمني 

السعي، والتوصیف  سجرت سنة هللا تعاىل أن النهضة احلقیقیة تؤكد أن الوعي أسا11للتكییف مع مستجدات بیئتهم 

ل التسخري، وأن العلم قبل العمل،ومن هنا فإن املستجدات الراهنة يف دولة قطر ويف ضوء قبل التوظیف، وأن الفهم قب

مع التحدایت  بفإهنا حتاول دمج الدین احلنیف كتااًب وسنة يف تربیة النشىء املسلم تربیة تتناس  2030رؤیتها لعام 

ناسب مع متطلبات العصر، ویقدم للمتعلم الغذاء الواقعة واملتوقعة،  ومن أجل ذلك مت تطویر منهاج الرتبیة اإلسالمیة لتت

 الروحي والفكري والرتبوي الذي یشكل شخصیة املسلم املعاصر الواعي الذي هو أمانة يف أیدینا.
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 الدراسات السابقة

 املطورة اإلسالمیة الرتبیة كتب يف البیئیة الرتبیة مفاهیم تضمني مدى لتكشف12الراببعة وأبو الربجاءت دراسة 

ونتج  .ذاهتا للمرحلة اإلسالمیة الرتبیة كتب مجیع  من وعینته وتكون جمتمع الدراسة .األردن  يف الثالثة األوىل للصفوف

جاء  حیث مفهوم، ( 509 ) اإلسالمیة الرتبیة كتب يف املتضمنة البیئیة الرتبیة مفاهیم عن الدراسة أن جمموع تكرارات

 جاءت كما .مفهوًما ( 152 ) بتكرار الثاين الصف وتاله مفهوم، ( 209 ) بتكرار األوىل ابملرتبة الثالث الصف

 جاءت بینما املتضمنة، املفاهیم من ( 34 %) سبة( بن172ر )بتكرا األول ابملركز البیئة محایة جمال الرتبیة يف مفاهیم

  مفهوما. ( 14 ) بتكرار .التضمني درجات أدىن البیئیة يف املشكالت

 األحیاء علم كتب حمتوى يف البیئیة األخالقیات تضمني مدى على التعرف هدفت إىل13املوسوي والشاميأما دراسة  

 حمتوى حتلیل مت  جماال 13 من املعیار تكون  حیث البیئیةلألخالقیات  معیاراً  الباحثان  اعد  اإلعدادیة حیث للمرحلة

نتج عن الدراسة قلة اهتمام حمتوى كتاب علم األحیاء للمرحلة اإلعدادیة و  اإلعدادیة للمرحلة األحیاء علم كتب

%( مقارنة ابلنسبة اليت اعتمدها الباحثان وفقًا آلراء 35.86( فقرة وبنسبة )52ابألخالقیات البیئیة إذ حققت )

 .% (  40احملكمني )

 يف األساسي اخلامس للصف العلوم كتاب حمتوى يف املتضمنة  البیئیة القیم عن الكشف إىل  14عناجرة دراسة وهدفت

 اليت القیم جمموع بلغ  : یلي ما الدراسة إلیها توصلت اليت النتائج  وكانت ،  التحلیلي الوصفي املنهج األردن، واستخدم

 اخلامس للصف العلوم كتاب حمتوى يف القیم  تكرارات  جمموع أن  الدراسة نتائج أظهرت . قیمة   ( 24  )استنباطها مت 

 البیئة  ملوارد االستهالكي السلوك ترشید  قیم  جمال أن  الدراسة أظهرت نتائج كما . تكرارا  371األردن  يف األساسي

 . األخرية املرتبة يف البیئي اجلمال قیم وجمال األوىل، املرتبة يف جاء
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 كتب يف حمتوى ا ھتوافر الالزم والبیئیة االجتماعیة احلیاتیة  ابملهارات قائمة إعداد إىل 15هدفت دراسة الصبیحني

 يف اضمینهت درجة عن الكشف ث  األردن،ومن يف األساسیة والسادس واخلامس الرابع  لصفوف االجتماعیة الدراسات

والبیئیة   االجتماعیة ابملهارات قائمة إىل الدراسة توصلت وقد ، الت حلیلي   الوصفي   جنهامل اتبع  وقد  الكتب، هذه حمتوى

 الكتب، تلك   حمتوى أداة لتحلیل القائمة اعتربت  إذ الدراسیة، املرحلة هلذه االجتماعیة الدراسات كتب حملتوى الالزمة

وجمال  فقرة، ( 15 ) االجتماعیة املهارات جمال :اآليت النحو فقرة، وعلى ( 27 )و جمالني من  الد راسة أداة وتكو نت

 .واملتدين املناسب بني ما األداة فقرات  توافر درجة يف تفاوت هناك أن  إىل النتائج وتشري  .فقرة ( 12 ) البیئیة املهارات  

والبیئة   األرض علوم ملادة اإللكرتوين الكتاب يف املتضمنة القیم عن الكشف إىل16دراسة شدیفات وعناجرة  هدفت

 األرض والبیئة علوم ملادة اإللكرتوين الكتاب حمتوى بتحلیل الباحثان  قام وقد  األردن، يف األساسي العاشر للصف

 ستة على موزعة قیمة ( 34 ) أمهیة  الدراسة نتائج  أظهرت احملتوى،حیث حتلیل  لدراسة كأداة خاصا تصنیفا ابستخدام

 األساسي يف العاشر للصف والبیئة األرض علوم ملادة اإللكرتوين الكتاب حمتوى يف القیم تكرارات جمموع إن  جماالت.و

 .األخرية املرتبة يف الدینیة القیم وجمال تكراراً حیث جاءت القیم البیئیة يف املرتبة األوىل ،(190) األردن 

دراسة للكشف عن املعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة ودرجه تضمني كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة  17وأجرى أبو غلیون 

األساسیة العلیا يف األردن للمعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة، حیث تكونت عینة الدراسة من كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة 

( معیاراً معاصراً للرتبیة البیئیة،  27( حماور تضمنت )9تملت على )األساسیة العلیا وطور الباحث أداة قیاس وحتلیل اش

ونتج عن الدراسة تدين توافر املعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة يف تلك الكتب، من انحیة أخرى توافر احملور السابع)األخالق 

التعاون، والتشریعات واملراقبة( ومعایريها  والقیم والسلوك( ومعایريه بدرجة مرتفعة، فیما توفرت احملاور اآلتیة: ) املوارد،

 ومجیع معایريها توافرت بنسب متدنیة.  بدرجه متوسطة، أما بقیة احملاور
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 للمرحلة الرتبیة اإلسالمی ة كتب يف تضمینها ومدى الصحیة، الرتبیة  مفاهیم على التعرف 18القرعان  دراسة وهدفت

 األصلي من اجملتمع  الدراسة عینة وتكونت التحلیلي، الوصف اجاملنه الباحثة استخدمت وقد  األردن، يف األساسیة

 إىل النتائج أشارت ، وقد )والتاسع،العاشر والثامن، ، األساسیة )األول للصفوف اإلسالمیة الرتبیة كتب وهي نفسه،

ويف املرتبة  الصحیة املفاهیم توافر حیث من األساسي العاشر للصف اإلسالمی ة الرتبیة كتب :هي األوىل املرتبة أن 

 جمال الصحة شیوعا اجملاالت أكثر أن  أیضا النتائج وأظهرت .األساسي األول للصف الرتبیة اإلسالمی ة كتب األخرية

 النفسیة. الصحة جمال ث  اجلسمیة،

 .السعودیة يف الثانویةابملرحلة   اإلسالمی ة الرتبیة كتب يف الصحیة املفاهیم معرفة إىل هدفت بدارسة 19اسلیم  قام كما

 (%29.2) بنسبة هلا  كعینة ممثلة الثانوي  األول الصف كتب من  العینة وتكونت احملتوى، حتلیل أسلوب واستخدم

 تتصل املفاهیم معظم هذه وأن  ، %(65.10بلغت ) وبنسبة  الصحیة املفاهیم على الكتب اشتمال النتائج وبینت

 .الصحیة ابجلوانب

للمفاهیم  األردن  يف الثانویة للمرحلة اإلسالمیة الرتبیة  كتب تضمني مدى معرفة إىل هدفت بدراسة 20 القضاة وقام

 والعلوم اإلسالمیة الرتبیة الدراسة من كتب عینة أتلفت للدراسة كأداة احملتوى حتلیل أداة الباحث البیئیة،حیث استخدم

 مقبولة، تبدو والعلوم اإلسالمیة اإلسالمیة الثقافة كتايب يف  الواردة املفاهیم نسبة  أن  الدراسة نتائج أظهرت .اإلسالمیة

 يف %( أما27.8بلغت ) اإلسالمیة الثقافة كتاب يف الواردة البیئیة املفاهیم وأن  .( 22.3 %) نسبتها بلغت حیث

جمال  بینما األول، املركز احملللة الكتب يف البیئة جمال واحتل ( 13.4 %) وبلغت قلیلة فكانت اإلسالمیة العلوم كتاب

 األخري. املركز البیئیة املشكالت



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 

 

 

306 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

مبملكة للمرحلة االبتدائیة  هدفت إىل الكشف عن مفاهیم الرتبیة البیئیة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة    21أما دراسة السخي

للمرحلة االبتدائیة وعددها ستة كتب،مت تطبیق املنهج البحرین، وتكون جمتمع الدراسة من مجیع كتب الرتبیة اإلسالمیة 

قائمة مبفاهیم الرتبیة البیئیة املقرتح تضمینها يف كتب الرتبیة اإلسالمیة . ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة  التحلیلي

%( ومعظمها 20.34( فقرة، وبنسبة )445بلف جمموع الفقرات اليت وردت فیها املفاهیم البیئیة )للمرحلة االبتدائیة و 

منة يف الكتب وردت يف حمتوى الفقرات وعددها ضتتصل مبجال األخالقیات البیئیة، ومعظم مفاهیم الرتبیة البیئیة املت

لرتبیة البیئیة كتب الصف الرابع االبتدائي %( وكان أكثر الكتب تضمینًا ملفاهیم ا81.8( مفهوماً، وبنسبة )364)

 واقلها كتاب الصف األول البتدائي .

 األساسی ني والث اين األو ل للص فني   منهاج العلوم حمتوى يف احلیاتیة املهارات حتلیل هدفت إىل بدراسة lulu  22وقامت

، ولتحقیق الوصفي   املنهج استخدام مت  فلسطني، يف  الواجب احلیاتی ة ابملهارات قائمة بناء مت   الدراسة أهداف الت حلیلي 

الباحثة  طب قت وقد  ، احلیاتی ة للمهارات أساسی ة جماالت مخسة القائمة تضم نت الكتابني، حیث حمتوى يف تضمینها

 العلمی ة املهارات على والث اين انصب األو ل الص ف   مقر ر حمتوى  تركیز أن  الدراسة نتائج وأظهرت احملتوى، حتلیل أداة

 .مناسبة بصورة فلم یتم تناوهلا والبیئی ة  والوقائی ة  الغذائی ة املهارات وأما والص ح ی ة، والیدوی ة

 : أييت ما استخالص ميكن  السابقة الدراسات خالل ومن 

املئویة   والنسب احملتوى، حتلیل أسلوب واستخدمت. املختلفة واملناهج الكتب حتلیل تناولت السابقة الدراسات معظم

 يف البیئیة القیم بعض افتقار أو  غیاب الدراسات بعض احملتوى و بینت حتلیل لنتائج  اإلحصائیة للمعاجلة والتكرارات 

قلة  25، ودراسة املوسوي والشامي24السخي ، واملهتدي، واهلیربي ، ودراسة23الكتب املدرسیة، مثل دراسة الصبیحني
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مل یتم تضمني املهارات البیئیة بصورة  lulu27يف دراسته بینما دراسة  26البیئیة وأیده أبو الرباالهتمام ابألخالقیات 

 مناسبة.

حماور بنسبة متوسطة، وبقیة  3فقد توافرت مفاهیم الرتبیة البیئیة يف حمور واحد بنسبة مرتفعة و 28ويف دراسة أبو غلیون

يف 30بتوافر القیم الیئیة يف املنهاج احمللل بدرجة أوىل وكذلك عناجرة  29احملاور بنسبة متدنیة، وأیده شدیفات وعنجرة

مقبول يف كتاب الثقافة اإلسالمیة وقلیل يف كتاب العلوم  31القضاءدراسته،بینما كان توافر القیم البیئیة يف دراسة 

 اإلسالمیة.

،  32ب الرتبیة اإلسالمیة بناءاً على دراسة قرعانتك  يففرت اعلى اجلوانب الصحیة حیث تو ركزت أما بعض الدراسات 

 يف دراسته بتواجد املفاهیم الصحیة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة.  33كما أیده اسلیم

 التكرارات واستخدام احملتوى حتلیل استخدام أسلوب حیث من السابقة الدراسات مع  احلالیة الدراسة هذه كتاشرت 

كتاب الرتبیة   البیئیة حملتوى  للقیم قائمة إعداد هو الدراسة هذه ميیز ما وإن  للمعاجلة اإلحصائیة، املئویة والنسب

 .وتوزیعها البیئیة  القیم حتلیلحیث   من قطر،  دولة العاشر يف للصف اإلسالمیة  

 الدراسة منهج

 وبني بینها العالقات ووصف دراسة الظواهر، على یساعد  ألنه التحلیلي؛ الوصفي املنهج على الدراسة هذه تعتمد 

 . حتلیل احملتوى أسلوب استخدام الدراسة هذه يف ومت  .وتفسريها حتلیل البیاانت إمكانیة مع  متعلقاهتا

الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر والذي یدرس  حمتوى مواضیع  مجیع  من الدراسة وعینة جمتمع  تكون   حیث

 .2019/2020بدولة قطر للعام الدراسي  
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 الدراسة أداة

 البحوث خالل من األولیة صورهتا يف القائمة هذه إعداد ومت . الدراسة هذه يف كأداة البیئیة  القیم قائمة استخدام مت 

وللتأكد من  البیئیة القیم موضوع اليت تناولت املدرسیة والكتب املناهج میدان  يف الرتبویة والكتاابت والدراسات السابقة،

 والتدریس املناهج يف ختصصات أساتذة من ( حمكما 3احملكمني عددهم ) من عدد على بعرضها الظاهريصدقها 

 احملكمون  امجع  وقد ،النهائیة يف صورهتا القائمة إخراج يف احملكمني آراء  من االستفادة متت الرتبوي، وقد  وعلم النفس

  .جماالت مخسة على موزعة قیمة بیئیة (  34) أمهیة على

 العاشر. وصنفت للصف اإلسالمیة الرتبیة حمتوى كتاب من البیئیة الستخراج القیم حتلیل كوحدة اجلملة استخدام مت  وقد 

 وهي:  ضوئها يف الدارسة عینة حتلیل مت  اليت اجملاالت ضمن  البیئیة القیم سةراالد 

بر الوالدین ،احلرص على   :وهي بیئیة  قیم  ( 9) على واشتمل ابإلنسان، مبجال العنایة املرتبطة البیئیة القیم :األول اجملال

مع الصاحل، اإلصالح كفالة الیتیم ،االهتمام ابلقدوة احلسنة يف هتذیب السلوك ،الرتكیز على دور األسرة يف بناء اجملت

بني املتخاصمني، احلرص على التوازن يف سلوك اإلنسان، حسن التعامل مع اآلخرین، احلرص على العلم و تقدمي 

 املساعدة لآلخرین.

حفظ  ، ترشید استخدام املاء وهي: بیئیة قیم (4 ) واشتمل على ،ابملاء العنایة مبجال املرتبطة البیئیة القیم :الثاين اجملال

 املوارد املائیة من كافة أنواع التلوث، إبراز أمهیة املاء أبنه احلیاة واستثمار البحار واألهنار بشكل مناسب.

( قیم بیئیة وهي: االهتمام ابجلمال الشخصي 8: القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابجلمال، واشتمل على )اجملال الثالث

إبراز مجال التجمعات املائیة، االهتمام بنظافة األماكن العامة، وضع النفاایت يف األماكن املخصصة هلا، إبراز لإلنسان،  

 مجال األماكن املقدسة، إبراز مجال األرض، إبراز مجالیة احلیواانت و إبراز مجال النبااتت.
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( قیم بیئیة وهي: احلرص على عمارة األرض 8على )  : القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابألرض، واشتملاجملال الرابع

مبا یتناسب وطبیعتها ) زراعیة، سكنیة، صناعیة...(، العنایة ابلنبااتت من اآلفات، منع الرعي اجلائر، منع الصید اجلائر، 

أمهیة الوطن احلد من تلوث الرتبة، استخدام الثروة النباتیة واحلیوانیة بشكل مناسب، احلد من التصحر والرتكیز على 

 الذي هو أصال األرض.

( قیم بیئیة وهي: جتنب التدخني بكافة أشكاله، 5واشتمل على ) املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء،: القیم اجملال اخلامس

تقلیل األثر السليب لدخان البیوت واملصانع والسیارات، استخدام إعادة التدویر، محد هللا على نعمة اهلواء وإبراز فائدة 

                                       یة.اهلواء للكائنات احل

 أداة الدراسة  ثبات

الباحث بتحلیل كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر، ث قیام حملل آخر ابلتحلیل،   ة قامأكد من ثبات أداة الدراسمت الت

جدول         ب(  +أ /(أب =2( ملعادلة الثبات  Holstiوحصر مرات االتفاق بني احملللني واستخدام معادلة هولسيت )  

 معامالت ثبات استمارة التحليل وفق املعادلة  (1)

كتاب الرتبیة 

 اإلسالمیة 

عدد تكرار القیم البیئیة حسب 

 حتلیل احمللل

عدد تكرار القیم البیئیة  

 املتفق علیها عند احملللني

 معامل الثبات

احمللل   األول ) الباحث(

 الثاين
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 0.97 136 136 142 العاشر

( تكراراً حسب حتلیل الباحث وبلغت 142تكرارات القیم البیئیة لكتاب الرتبیة اإلسالمیة بلغت)( أن  1یوضح اجلدول )

( یساوي Holstiهولسيت )  ( تكرارًا حیث بلغ معامل الثبات حسب معادلة136حسب حتلیل احمللل الثاين )

 ( وهي نتیجة مناسبة إلجراء الدراسة.0.97)

 (خصائص عينة الدراسة2جدول )

الفصل  الصف لرقم ا املرحلة

 الدراسي

عدد  العام الدراسي

صفحات 

 الكتاب

عدد 

 الدروس

االساسیة 

 العلیا

 15 142 2019/2020 االول العاشر 1

(  142) صفحات بعدد ( درس15مكون من جزء واحد تكون من )  كتاب مشل التحلیل أن  (2 ) جدول یوضح 

 .صفحة

 نتائج الدراسة ومناقشتها

احلالیة إىل بیان درجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر، هدفت الدراسة  

 وذلك من خالل اإلجابة على السؤال التايل:

 " ما درجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتاب الرتبیة االسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر؟"
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 رتبطة ابلقیم البیئیةاملمس جماالت  اخلولالجابة على سؤال الدراسة مت حتلیل كتاب الرتبیة االسالمیة للصف العاشر ضمن  

( جمموع التكرارات والنسب املئوية لكل جمال من جماالت القيم البيئية اليت يتضمنها كتاب الرتبية 3جدول )

 اإلسالمية للصف العاشر .

اجملاالت  الرتبة 

 ة الرئیس

عدد القیم 

 املتوافرة 

جمموع 

 التكرارات 

 الدرجة النسب املئویة

 مرتفعة %72.53 103 9 اإلنسان 1

 منخفضة %3.53 5 4 املاء 4

 منخفضة %15.49 22 8 اجلمال 2

 منخفضة %4.92 7 8 األرض 3

 منخفضة %3.53 5 5 اهلواء  4

  %100 142 34 اجملموع 

( مرة 142( قیمة بیئیة تكررت )34للصف العاشر قد توافرت فیه ) اإلسالمیة( أن كتاب الرتبیة 3یوضح جدول )

( مرة بنسبة 103يف املرتبة األوىل وبتكرار بلغ ) ابإلنسان%، وجاءت القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة 100وبنسبة 

تبة األخرية فقد جاءت القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابملاء %( وبدرجة مرتفعة،، أما ابلنسبة للمر 74.63مئویة )

 %( وبدرجة منخفضة.3.53(مرة لكل منها وبسبة مئویة)5واهلواء بنفس املرتبة وبتكرار )
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 من البیئیة القیم توزیع  يف االختالل للصف العاشر یتضح اإلسالمیة الرتبیة كتاب حتلیل نتائج استعراض خالل من

دراسة   نتیجة مع  النتیجة هذه وتشرتك ضوئها، يف الكتاب جرى حتلیل اليت الرئیسة اجملاالت تكرارات جمموع خالل

 املتبع  النسق هو هذا ولعل الكتاب، أتلیف عند  البیئة يف متخصصني اشرتاك لعدم النتیجة تعزى هذه وقد  34املناصري 

 البیئیة  القیم الرتكیز على وقل   ابإلنسان  ابلعنایة املرتبطة القیم على الرتكیز مت  حیث اإلسالمیة الرتبیة كتب يف أتلیف

 وعدم ذكر  اتم إغفال هناك أن  اليت أظهرت35 املوسوي والشامي نتیجة مع  النتیجة هذه وتشرتك یتوافر، مل أو األخرى

 . أمهیتها من ابلرغم البیئیة القیم لبعض

عن سؤال الدراسة،  لإلجابةومت رصد التكرارات والنسب املئویة والرتب والدرجات للمجاالت اخلمس الرئیسة، وذلك 

 حیث كانت نتائج حتلیل  الكتاب ومناقشتها على النحو اآليت:

للصف العاشر  اإلسالمیةالتكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة  -1

 ( یوضح ذلك:4واجلدول )  ابإلنساناملرتبطة مبجال العنایة  

 ابإلنسان( التكرارات والنسب املئوية لدرجة توافر جملال العناية  4جدول )

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة الرتبة 

 

 

 

 منخفضة 3 %10.67 11 بر الوالدین

احلرص على 

 كفالة الیتیم

 منخفضة 8 2.9% 3
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 اإلنسان

االهتمام ابلقدوة 

احلسنة يف هتذیب 

 السلوك

 منخفضة 5 8.73% 9

الرتكیز على دور 

األسرة يف بناء 

 اجملتمع الصاحل

 منخفضة 2 13.59% 14

اإلصالح بني 

 املتخاصمني

 منخفضة 9 0% 0

احلرص على 

التوازن يف سلوك 

 اإلنسان

 منخفضة 7 6.79% 7

حسن التعامل مع 

 اآلخرین

 مرتفعة 1 39.8% 41

احلرص على 

 طلب العلم

 منخفضة 4 9.7% 10
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للصف  اإلسالمیةيف كتاب الرتبیة  ابإلنسان( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة 4یوضح جدول )

%( 39.8-%0بني )  ابإلنسان( تكرارا، بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة  103العاشر بلغت )

%( أما 39.8(مرة وبنسبة مئویة )41ملرتبة األوىل بتكرار بلغ )، حیث جاءت قیمة "حسن التعامل مع اآلخرین" اب

%(.حیث اعتىن 0املرتبة األخرية فقد أحلتها قیمة اإلصالح بني املتخاصمني حبیث مل ترد يف الكتاب نبسبة مئویة) 

ال، لكن مل یتم توزیع عنایة كبرية مقارنة مع ابقي جماالت القیم البیئیة وهذا ما بینته تكرارات هذا اجمل ابإلنسانالكتاب 

هذا االعتناء بشكل متوازن بني قیم اجملال نفسه،فقد ُحصر الرتكیز والتكرارات بقیمة " حسن التعامل مع اآلخرین" 

بني املتخاصمني وهي قیمة ذات   اإلصالحأن "الدین املعاملة" بینما مل یكن هناك اهتمام بقیمة    إىلویعزو الباحث ذلك  

يف إظهارها االهتمام ابلقیم والسلوكیات بشكل   36تشرتك نتیجة الدراسة احلالیة مع دراسة غلیونأمهیة كبرية للمجتمع، و 

 بتقدم جمال العنایة ابإلنسان على بقیة اجملاالت.  37كبري من انحیة ودراسة املناصري

للصف العاشر  ةاإلسالمیالتكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة    -2

 ( یوضح ذلك:5املرتبطة مبجال العنایة ابملاء وجدول )

 

 

تقدمي املساعدة 

 لآلخرین

 منخفضة 6 7.76% 8

  %100 103 اجملموع
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 ال العناية ابملاءالتكرارات والنسب املئوية جمل  (5جدول  رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة الرتبة 

 

 

 

 

 املاء

ترشید استخدام 

 املاء

 مرتفعة 1 60% 3

حفظ  املوارد 

املائیة من كافة 

 أنواع التلوث

 منخفضة 3 0% 0

إبراز أمهیة املاء 

 أبنه احلیاة

 مرتفعة 2 40% 2

استثمار البحار 

واألهنار بشكل 

 مناسب

 منخفضة 3 0% 0

  %100 5 اجملموع
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للصف العاشر   اإلسالمیة( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابملاء يف كتاب الرتبیة  5یوضح جدول )

%( ، حیث 60-%0( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة ابملاء بني )5بلغت )

%( ويف املرتبة األخرية جاءت 60(مرات وبنسبة مئویة )3األوىل بتكرار بلغ )جاءت قیمة "ترشید استخدام املاء" ابملرتبة  

(مرة وهذا یعين  0بشكل مناسب بتكرار ) واألهنارقیميت حفظ املوارد املائیة من كافة أنواع التلوث و استثمار البحار 

 عدم توافر هااتن القیمتان يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر.

یعزو الباحث هذه النتیجة إىل أمهیة ترشید استخدام املاء للحفاظ على املوارد البیئیة، لكن مل تكن هذه القیمة متوافرة  و 

حیث جیب الرتكیز على املاء وموارده   38بشكل عام يف الكتاب بشكل كبري،كما أكدت ذلك دراسة الصبیحني واهلیربي

 هاج ألن املاء أساس احلیاة.واملهارات البیئیة بشكل أكرب أثناء وضع املن

التكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر    -3

 ( یوضح ذلك:6املرتبطة مبجال العنایة ابجلمال جدول )

 (التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابجلمال6دول  )ج

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة الرتبة 

 

 

 

االهتمام ابجلمال 

الشخصي 

 لإلنسان

 مرتفعة 1 31.81% 7
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 اجلمال

إبراز مجال 

 التجمعات املائیة

 منخفضة 2 13.63% 3

االهتمام بنظافة 

 األماكن العامة

 منخفضة 2 13.63% 3

وضع النفاایت يف 

األماكن 

 املخصصة هلا

 منخفضة 4 4.54% 1

إبراز مجال 

 األماكن املقدسة

 منخفضة 3 9.09% 2

 منخفضة 2 %13.63 3 إبراز مجال األرض

إبراز مجالیة 

 احلیواانت 

 منخفضة 3 9.09% 2

إبراز مجال 

 النبااتت

 منخفضة 4 4.54% 1

  %100 22 اجملموع
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جال العنایة ابجلمال يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف مب( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة 6یوضح جدول )

-%2.9( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة ابجلمال بني )22العاشر بلغت )

(مرات وبنسبة  7ي لإلنسان" ابملرتبة األوىل بتكرار بلغ )%( ، حیث جاءت قیمة "االهتمام ابجلمال الشخص31.81

%( ويف املرتبة  األخرية جاءت قیميت "وضع النفاایت يف األماكن املخصصة هلا" و" إبراز مجال النبات" 31.81مئویة )

 %( .4.54(مرة وبنسبة مئویة )1بتكرار )

لإلنسان ألن هللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ویعزو الباحث هذه النتیجة إىل أمهیة االهتمام ابجلمال الشخصي  

 وأن جسد اإلنسان أمانه جیب احلفاظ علیه وإبراز مجاله ابحلدود الشرعیة، فاهلل مجیل حيب اجلمال.

التكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف    -4

 ( یوضح ذلك:7ل العنایة ابألرض جدول )العاشر املرتبطة مبجا

 ( التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابألرض7جدول  )

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة الرتبة 

احلرص على عمارة  األرض

األرض مبا یتناسب 

وطبیعتها ) زراعیة، 

 سكنیة، صناعیة...

 منخفضة 3 14.28% 1
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( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابألرض يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف 7یوضح جدول )

-%0البیئیة يف جمال العنایة ابألرض بني )( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم 7العاشر بلغت )

%( ، حیث جاءت قیمة " استخدام الثروة النباتیة واحلیوانیة بشكل مناسب " ابملرتبة األوىل بتكرار بلغ 57.14

العنایة ابلنبااتت من 

 اآلفات

 منخفضة 4 0% 0

 منخفضة 4 %0 0 منع الرعي اجلائر

 منخفضة 4 %0 0 منع الصید اجلائر

 منخفضة 4 %0 0 احلد من تلوث الرتبة

استخدام الثروة النباتیة  

واحلیوانیة بشكل  

 مناسب

 مرتفعة 1 57.14% 4

 منخفضة 4 %0 0 احلد من التصحر

الرتكیز على أمهیة 

الوطن الذي هو أصال 

 األرض

 مرتفعة 2 28.57% 2

  %100 7 اجملموع
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%( وجاءت يف املرتبة الثانیة قیمة " الرتكیز على أمهیة الوطن الذي هو أصال األرض 57.14(مرات وبنسبة مئویة )4)

عمارة األرض مبا یتناسب   %(، ويف املرتبة  الثالثة جاءت قیمة " احلرص على28.57( مرة وبنسبة مئویة )2" بتكرار )

%( وابقي القیم يف املرتبة األخرية حیث مل یتم تضمینها يف كتاب 14.28(مرة وبنسبة مئویة )1بتكرار ) ا"وطبیعته

 الرتبیة اإلسالمیة .

حیث أهنا من وجهة نظر العاملني على املناهج حیث   -الرتبیة اإلسالمیة  -احملللة  یعزو الباحث هذه النتیجة لطبیعة املادة

ورغم 39أن مادة العلوم تتضمن هذه القیم بشكل أكرب من مادة الرتبیة اإلسالمیة، وهذا ما أكدته دراسة شدیفات وعنجرة

البیئیة مبا فیها ما یتعلق ابألرض ألن ذلك وعلى رأي الباحث جیب على كتاب الرتبیة اإلسالمیة تضمني مجیع القیم 

 الدین اإلسالمي مل یرتك موضوع إال وخاض فیه فاألرض أمانه محلها اإلنسان كي یعمرها وال یعیث فیها الفساد.

التكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف    -5

 ( یوضح ذلك:8العنایة ابهلواء واجلدول )العاشر املرتبطة مبجال  

 

 (التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابهلواء8جدول  )

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة الرتبة 

جتنب التدخني بكافة  اهلواء 

 أشكاله

 منخفضة 3 0% 0



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 

 

 

321 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر 8یوضح جدول )

%( ، حیث 80-%0( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة ابألرض بني )5بلغت )

%( وجاءت يف املرتبة 80(مرات وبنسبة مئویة )4ملرتبة األوىل بتكرار بلغ )جاءت قیمة " محد هللا على نعمة اهلواء " اب

%(، أما ابقي القیم جاءت يف املرتبة األخرية 20( مرة وبنسبة مئویة )1الثانیة قیمة " استخدام إعادة التدویر " بتكرار )

 حیث یتم تضمینها يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة 

النتیجة إىل عدم وعي القائمني على وضع املنهاج بضرورة تكرار فكرة أمهیة احلفاظ على اهلواء،وهذا  ویعزو الباحث هذه  

فمثالً كان جیب تضمني قیمة جتنب التدخني أبشكاله حیث إن كتاب الرتبیة  40ما أكدته دراسة راببعة وأبو الرب

تقلیل األثر السليب 

لدخان البیوت 

 والسیاراتواملصانع  

 منخفضة 3 0% 0

 مرتفعة 2 %20 1 استخدام إعادة التدویر

محد هللا على نعمة 

 اهلواء 

 مرتفعة 1 80% 4

إبراز فائدة اهلواء 

 للكائنات احلیة

 منخفضة 3 0% 0

  %100 5 اجملموع
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باب حیث تعرض الشباب يف هذه الفرتة احمللل يف هذا البحث للصف العاشر وهي فئة بدایة عمر الش اإلسالمیة

 لالحنراف وتدخني فیجب علینا كواضعي مناهج أن نربط الفئة العمریة ابلقیمة املناسبة للفئة بشكل أفضل.

 التوصيات

 یوصي الباحث بعد استعراض النتائج ومناقشتها ما یلي:

 املتوافرة بدرجة منخفضة بشكل خاص.اهتمام واضعي املناهج ابلقیم البیئیة ككل بشكل عام والقیم   -1

 . الرتبیة اإلسالمیة يف مناهج البیئیة القیم على ضرورة توازن  وتصمیم املناهج بناء  على القائمني وتنبیه  العنایة -2

 إعداد مرجع خاص ابلقیم البیئیة یكون مرجعا للمعلمني والطلبة واملهتمني هبذا اجملال. -3

   اإلسالمیة ألنشطة تعلیمیة تساعد الطلبة على أتصیل القیم البیئیة يف نفوسهم.تضمني كتب الرتبیة   -4

 

 اهلوامش

 . 30سورة البقرة من اآلیة    1

2 Mohamed, N. (2012). Revitalizing an Eco-Justice Ethic of Islam by way of Environmental Education: 

Implications for Islamic Education, unpublished PhD thesis, Stellenbosch University: South Africa.p:i. 
 ( 41)سورة الروم، اآلیة  3
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. 64.ص:  16.العدد:  4لألحباث والدراسات الرتبویة والنفسیة اجمللد:   

 جامعة منشورة. غري  ماجستري  يف األردن".رسالة األساسیة  للمرحلة  اإلسالمی ة  الرتبیة  كتب  يف  تضمینها ومدى  الصحیة  الرتبیة مفاهیم .(2011 ) ."لینا  القرعان، 18

 . 202الريموك.األردن.ص:

 واالستشارات للبحوث  البصرية  مركز ."العربیة السعودیة  اململكة  يف  الثانویة  ابملرحلة  اإلسالمی ة  الرتبیة  كتب  يف املتضمنة  الصحیة املفاهیم .( 2010) ".انصر  اسلیم، 19

.اجمللد:  التعلیمة واخلدمات  . 3 .ص   1العدد:  83 – 13 . 

 غري  ماجستري  رسالة .لذلك" وفقا  تعلیمیة  وحدة  وتطویر  البیئیة  للمفاهیم  األردن  يف الثانویة  للمرحلة  اإلسالمیة  الرتبیة  كتب  تضمني "مدى  .( 2006 ) .صالح   القضاة، 20

.األردن الريموك،  جامعة .منشورة . 10ص:    
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جملة دراسات العلوم الرتبویة. اجمللد:38.  .البحرین" املتضمنة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة مبملكة  البیئیة  الرتبیة مفاهیم .( 2012 ) ."خالد   السخي، 21

. 665. ص:2العدد:  

22Lulu, Fethiye. (2005). Life skills are included in the Palestinian curriculum content for the first two rows 

and the second key, and the working paper submitted to the Second Educational Conference "of Palestinian 

children between reality challenges and  

aspirations of the future," the Islamic University of Gaza.p:1 

 . 260يف ضوء املهارات احلیاتیة االجتماعیة والبیئیة".مرجع سابق.ص:  األردنالصبیحني، تقییم كتب الدراسات االجتماعیة للصفوف الرابع واخلامس والسادس يف  انظر    23

 . 665البحرین.مرجع سابق.ص املتضمنة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة مبملكة  البیئیة الرتبیة  مفاهیم  انظر السخي.  24

 . 970"األخالقیات البیئیة يف حمتوى كتب علم األحیاء للمرحلة اإلعدادیة )دراسة حتلیلیة(".مرجع سابق.ص:   انظر املوسوي.  25

 . 651جع سابق.ص:"مدى تضمني مفاهیم الرتبیة البیئیة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة املطورة للصفوف الثالثة األوىل يف األردن".مر   انظر أبو الرب.  26

 Lulu. Life skills are included in the Palestinian curriculum content for the first two rows and the.انظر 27

second key.p:1 مرجع سابق  . 

 . 64للمرحلة األساسیة العلیا يف األردن للمعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة.مرجع سابق.ص:  اإلسالمیةدرجة تضمني كتب الرتبیة    أبوغلیون.  28

 . 247"القیم املتضمنة يف الكتاب اإللكرتوين ملادة علوم األرض والبیئة للصف العاشر األساسي يف األردن".مرجع سابق.ص:  شدیفات.  29

 . 35".مرجع سابق.ص:األردن"القیم البیئیة املتضمنة يف حمتوى كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي يف    عناجرة.  30

 . 10لذلك.مرجع سابق ص: وفقا تعلیمیة وحدة وتطویر  البیئیة  للمفاهیم األردن  يف الثانویة  للمرحلة  اإلسالمیة الرتبیة  كتب  تضمني  مدى  القضاة.  31

 . 202يف األردن.مرجع سابق.ص: األساسیة  للمرحلة اإلسالمی ة الرتبیة  كتب  يف  تضمینها ومدى  الصحیة  الرتبیة مفاهیم  القرعان.  32

 . 14مرجع سابق.ص:."العربیة السعودیة  اململكة  يف الثانویة  ابملرحلة  اإلسالمی ة  الرتبیة  كتب  يف  املتضمنة الصحیة "املفاهیم   اسلیم.  33

 ".مرجع سابق.ص:ي. للمرحلة األساسیة العلیا يف األردن :دراسة حتلیلیة   اإلسالمیة"درجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتب الرتبیة    املناصري.  34

 . 970املوسوي. "األخالقیات البیئیة يف حمتوى كتب علم األحیاء للمرحلة اإلعدادیة )دراسة حتلیلیة(".مرجع سابق.ص:  35

 . 64للمرحلة األساسیة العلیا يف األردن للمعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة".مرجع سابق.ص:  اإلسالمیة كتب الرتبیة  "درجة تضمني  أبوغلیون.  36

 مرجع سابق.ص:ي. للمرحلة األساسیة العلیا يف األردن :دراسة حتلیلیة."  اإلسالمیة."درجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتب الرتبیة  املناصري   37

 . 260يف ضوء املهارات احلیاتیة االجتماعیة والبیئیة".مرجع سابق.ص:  األردنتقییم كتب الدراسات االجتماعیة للصفوف الرابع واخلامس والسادس يف    "الصبیحني.  38

 . 35" القیم املتضمنة يف الكتاب اإللكرتوين ملادة علوم األرض والبیئة للصف العاشر األساسي يف األردن".مرجع سابق.ص:  انظر عناجرة.  39

 . 651."مدى تضمني مفاهیم الرتبیة البیئیة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة املطورة للصفوف الثالثة األوىل يف األردن".مرجع سابق.ص:انظر أبورب   40
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 املراجع واملصادر 

(. "درجة تضمني كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة العلیا يف األردن للمعایري 2016أبو غلیون ،عید. ) -

.العدد: 4اجمللد: جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات الرتبویة والنفسیةاملعاصرة للرتبیة البیئیة". 

16. 

 اململكة يف الثانویة ابملرحلة اإلسالمی ة الرتبیة كتب يف املتضمنة الصحیة املفاهیم.( 2010) ".انصر اسلیم، -

  83– .ص  1العدد:3 ..اجمللد:  التعلمیة واخلدمات واالستشارات للبحوث البصرية مركز ."العربیة السعودیة

13. 

( ."مدى تضمني مفاهیم الرتبیة البیئیة يف 2019انتصار،مصطفى. ابتسام، الراببعة. ماجدة ،أبو الرب. ) -

. 46. اجمللد:دراسات العلوم الرتبویة.املطورة للصفوف الثالثة األوىل يف األردن" اإلسالمیةكتب الرتبیة 

 .2. ملحق1العدد:

  .املسرية دار :عمان  .التعلیمي وتصمیم الكتاب الرتبویة  املناهج بناء أسس .( 2007 ) .حممد  اخلوالدة، -

 .املعارف دار :القاهرة 1 .ط ،والتحقیق والتقومي  النموذج :البیئیة الرتبیة  (1998)صربي الدمرداش، -

(."األخالقیات البیئیة يف حمتوى كتب علم األحیاء للمرحلة  2018زینب، املوسوي. عالء، الشامي.) -

 .41. جامعة اببل العددجملة كلیة الرتبیة األساسیة للعلوم الرتبویة واإلنسانیةاإلعدادیة )دراسة حتلیلیة(". 

لرتبیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة  املتضمنة يف كتب ا البیئیة  الرتبیة  مفاهیم .( 2012 ) ."خالد  السخي، -

 .2. العدد:38جملة دراسات العلوم الرتبویة. اجمللد:.البحرین" مبملكة
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(." القیم املتضمنة يف الكتاب اإللكرتوين ملادة علوم األرض والبیئة  2017شدیفات، طارق .عناجرة، فواز .) -

 278-247.ص 1. العدد:21جملد: جملة جامعة األقصىللصف العاشر األساسي يف األردن". 

  .لميالع للتقدم الكویت مؤسسة :الكویت  . 1ط ، البیئیة الرتبیة 1986).أمحد.) یعقوب الشراح، -

 اخللیج. لدول العريب الرتبیة الرایض:مكتب .البیئیة الرتبیة  يف التمیز.(2005)حممد. الصباریين، -

(." تقییم كتب الدراسات االجتماعیة للصفوف 2017الصبحیني، عید . املهتدي،رهام. اهلیربي، أمحد.)  -

 لألحباثجملة جامعة النجاح  يف ضوء املهارات احلیاتیة االجتماعیة والبیئیة".    األردن الرابع واخلامس والسادس يف  

 .4.العدد:31.جملد:

 انتشاره :األوىل الثالثة الصفوف لدى طلبة ابلبیئة الضار "السلوك .(2004).عماد السعدي، نصر. العلي، -

 .  755– 783.ص20. العدد:2اجمللد: 20.واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم الريموك سلسلة أحباث وتعدیله".

" األردن ( ."القیم البیئیة املتضمنة يف حمتوى كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي يف    2018عناجرة، فواز. ) -

 .  3.العدد:    7اجمللد:   . اجمللة الدولیة الرتبویة املتخصصة.

 للمرحلة اإلسالمی ة الرتبیة كتب يف تضمینها ومدى الصحیة الرتبیة مفاهیم2011 ) ." .(لینا القرعان، -

 الريموك.األردن. جامعة منشورة. غري ماجستري سالة".ريف األردن  األساسیة

 للمفاهیم األردن  يف الثانویة للمرحلة اإلسالمیة الرتبیة  كتب تضمني مدى" .( 2006 ) .صالح القضاة، -

 .األردن  الريموك، جامعة .منشورة غري ماجستري رسالة."لذلك وفقا تعلیمیة وحدة وتطویر البیئیة 

 الكتب. عامل :القاهرة .واملستقبل بني احلاضر البیئیة الرتبیة (.1999) .،حسن فارعة.امحد  اللقاين، -
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 رسالة . فاعلیته" مدى وقیاس  يف فلسطني للكبار البیئیة  الرتبیة يف  برانمج إعداد" .(.( 2003منال حمسن، -

 غزة. وجامعة األقصى. مشس عني جامعة بني املشرتك العلیا الدراسات منشورة. برانمج غري دكتوراه

للمرحلة األساسیة العلیا   اإلسالمیةدرجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتب الرتبیة  (."2018املناصري،ابسل،) -

 .األردن ." رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الشرق األوسط.يف األردن :دراسة حتلیلیة

 

- Lulu, Fethiye. (2005). Life skills are included in the Palestinian curriculum content for the 

first two rows and the second key, and the working paper submitted to the Second 

Educational Conference "of Palestinian children between reality challenges and 

aspirations of the future," the Islamic University of Gaza, November 22 to 23.2005. 

- Mohamed, N. (2012). Revitalizing an Eco-Justice Ethic of Islam by way of Environmental 

Education: Implications for Islamic Education, unpublished PhD thesis, Stellenbosch 
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر املعريف.فاعلة ملست

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث  -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصف)الكمبيوتر( مبسافات )يُكتب البحث بواسطة احلاسوب    -2
 Traditional) العربية ,للغة  16كلمة، حجم اخلط   5000عن  و اليزيد  3000 الكلمات عن
Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات

 املالحق واإلستباانت.ويستىن من هذا العدد  

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني  -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني

ية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، العناوين الرئيسية والفرع  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات 

املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر  (،KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية،
 واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


على أال تزيد كلمات امللخص   ،ة اإلجنليزيةابللغ وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
( 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على

 ، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.كلمات

 الصفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط    -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أحباث الشريعة واللغة من املراجع األجنبية ويستثىن   % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته   -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

ة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتب   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني   •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث  •
اية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هن

تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي
 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s


https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3العزيز. مرجع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب  

للمؤلف،  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 وذلك ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. ب العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 يمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 لعاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية االتجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأة يف  2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد  -13

راء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب هليئة التحرير احلق إبج   -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر    -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من  مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام 

 .هبا



 واإلحالة:آليات النشر  

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  ينشر البحث بعد أول أو اثين
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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