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 لخصامل

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، نبينا 

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد.

باالقتداء باألنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمه، وجعل التأِّسي هبم  أمرنا اهلل 

هؤالء األنبياء،  واجًبا عىل األمة؛ لذا كان لزاًما عىل العبد املسلم أن يتأمل يف هدي

ل يف الدعوات املأثورة عنهم ويتدبرها، ليتسنَّى له  ر النظر يف قصصهم، ويتأمَّ ويكري

. ويف هذا البحث مجعت الباحثة اآليات االقتداء بأدهبم وطريقتهم يف دعاء اهلل 

القرآنية التي تناولت دعوات األنبياء يف القرآن الكريم، ثم تناولت هذه اآليات 

وأدهبم  يف دعاء اهلل  -عليهم السالم- والتفسري، لتستنبط منها هدهيمبالدراسة 

الرفيع يف سؤاله سبحانه، ورتَّبت هذه اآلداب يف عنارص موضوعية، وسبقت ذلك 

ببيان تعريف الدعاء وإطالقاته يف القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات األنبياء، 

 ن والتوفيق.وثمرة ذكرها يف القرآن الكريم. واهلل ويل العو

 .القرآن يف الدعاء-  األنبياء دعاء-  الدعاء آداب-  الدعاء :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

عاء عبادًة وُقربى، وأمر عباده املؤمنني بااللتجاء إليه؛  احلمد هلل الذي جعل الدُّ

 ﴾جهمه ين ىن من خن  ﴿: لينالوا عنده منزلة وزلفى. فقال 

أمحده محًدا كثرًيا [ 8]األعراف:  ﴾نئىئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ وقال: [60ر:]غاف

طيًبا مبارًكا فيه كام حيب ربنا ويرىض، وأصِّلي وأسليم عىل رسل اهلل أعالم اهلدى، 

جى، الذين خلَّصوا أقواَمهم من دياجري الضالل والردى، وأخذوا  ومصابيح الدُّ

 وسالمه، وعىل َمْن بنهجهم بأيدهيم إىل سبل الفالح والتُّقى، عليهم صلوات اهلل

 اقتدى، ولطريقتهم اقتفى.

ا بعد.  أمَّ

عاء نعمة كربى، ومنَّة عظمى، امتنَّ اهلل هبا عىل عباده، حيث أمرهم به،  فإن الدُّ

عاء  د من استكرب عن دعائه بعظيم سخطه وعقابه. فالدُّ ووعدهم باإلجابة، بل توعَّ

إلسالم منزلة عالية، ومكانة سامية، شأنه عظيم، وفضله عميم؛ وهلذا كان له يف ا

عاء، وما اسُتجِلبت النيعم بمثله، وال  عاء، وختمه أيًضا بالدُّ افتتح اهلل كتابه بالدُّ

 اسُتدفِعت النيقم بمثله.

عاء هبذه املنزلة الرفيعة يف الدين؛ كان جديًرا بالعبد املسلم أن  وملا كان الدُّ

معتنًيا، وبآدابه ملتزًما، وهبدي خري حيرص كلَّ احلرص عىل أن يكون بالدعاء 

الورى فيه مقتدًيا، ليكون ذلك أرجى لقبول دعائه وإجابة مسألته. قال ابن القيم: 

مع اهلل، وخطاهبم وسؤاهلم،  -صلوات اهلل وسالمه عليهم-وتأمل أحوال الرسل »

 .(1) « جتدها كلها مشحونة باألدب، قائمة به

إىل أدعية القرآن والسنة؛ ملا فيها من كامل،  وقد ُعني سلف األمة بتوجيه الناس

                                       
 (.2/358ُينظر: مدارج السالكني )( 1)
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لل، وملا فيها من املطالب العالية، واملقاصد  وسالمة من اخلَلل، وعصمة من الزَّ

ة، وطريق مرضية، ومن تأدَّب بآداب  ٍة سويَّ العظيمة، فمن دعا هبا فهو عىل جادَّ

ق أمِلِه. عاء كان هذا أدعى إلجابة سؤله، وحتقُّ   األنبياء يف الدُّ

 :أسباب اختيار املوضوع 

 وقد دفعني إىل اختيار هذا املوضوع والكتابة فيه أمهيته، حيث:

ب هبا إىل اهلل  -1 دة؛ فهو عبادة يتقرَّ ة متجدي عاء مستمرَّ ، إن حاجة العبد للدُّ

 وبه يقيض حاجاته؛ فيسأل ما حيبه ويرضيه، ويدفع ما يكرهه وما ُيؤذيه.

عاء وغريه هم إن األصل يف العبادة االتباع،  -2 وخري من ُيتَّبع هديه يف باب الدُّ

 ﴾ مفحق خف معجغمغجفحف  ﴿ :أنبياء اهلل ورسله الذين قال عنهم اهلل 
 

 .[90األنعام: ]

عاء، والتي  -3 وجود بعض املخالفات التي يقع فيها كثري من الناس يف باب الدُّ

عاء، وعدم سلوك املنهج الصحيح فيه.  منشؤها نقص الوعي بآداب الدُّ

عىل مجع اآليات  -مستعينة باهلل تعاىل- عقدُت العزم -وغريها- األسبابهلذه 

نة دعوات األنبياء من ثنايا سور القرآن الكريم، واستنباط ما اشتملت عليه  املتضمَّ

عاء، ونظمها يف مباحث.  من آداب الدُّ

 :الدراسات السابقة 
احلني يف قَ "بحث بعنوان:  -1 ، أعده "َصِص القرآنِعرَبٌ من دعاء األنبياء والصَّ

عاء، وبيان فضله، ثم عرض فيه نامذج  رمضان رمضان متويل، تناول فيه تعريف الدُّ

احلني يف القرآن والسنة، كام استطرد طوياًل يف  من دعاء املالئكة واألنبياء والصَّ

احلديث عن فضل احلمد والتسبيح والذكر، واستعراض آياته يف القرآن الكريم، ومل 

ه عىل تناول املوضوع من خالل القرآن الكريم، بل ذكر نامذج ألدعية تقترص دراست

لف، بل وذكر أدعية لبعض املعارصين. ×مأثورة عن النبيي   ، وعن السَّ
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ة القرآنيَّة"بحث بعنوان:  -2 عاء من خالل القصَّ ، "أدب األنبياء مع اهلل يف الدُّ

عىل سلوك أعده حسن ناجع العجمي، وهو بحث خمترص سلط فيه الضوء 

يف دعواهتم،  -تعاىل -جانب األدب مع اهلل -عليهم صلوات اهلل وسالمه -األنبياء

 بالدراسة والتحليل. -عليهم السالم -وتناول فيه نامذَج لدعوات مخسة من األنبياء

ال  هأن من أبحاث حول املوضوع، وأحسبعليه  االطالعنت من هذا ما متكَّ    

يف  -عليهم السالم -ُتلقي الضوء عىل أدب األنبياءكتابة علميَّة إىل  بحاجةزال 

ل والتدبُّر يف دعواهتم عاء من خالل التأمُّ  -عليهم صلوات اهلل وسالمه -الدُّ

 الواردة يف القرآن الكريم، وآمل أن أكون قد ُوفيقُت يف حتقيق ذلك يف هذا البحث. 

 :هدف البحث 

عاء من خالل حتليل اآليات ا لتي وردت فيها دعوات استنباط آداب الدُّ

 يف القرآن الكريم. -عليهم صلوات اهلل وسالمه -األنبياء

 :خطة البحث 

ن البحث من مقّدمة، ومتهيد، ومخسة مباحث، وخامتة:  يتكوَّ

 املقّدمة: وتشمل:

 أسباب اختيار املوضوع. -

 الدراسات السابقة.

 هدف البحث. 

 خطة البحث. 

 منهج البحث.

عاء يف اللغة واالصطالح، وإطالقاته يف القرآن الكريم،  متهيد يف تعريف الدُّ

 وبيان مكانة دعوات األنبياء، وثمرة ذكرها يف القرآن.

عاء املستنَبطة من دعوات األنبياء يف القرآن الكريم،  -عليهم السالم -آداب الدُّ
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 وتقع يف إحدى وثالثني مطلًبا مقسمة عىل مخسة مباحث عىل النحو التايل:

 آداب تسبق الدعاء، وفيه أربعة مطالب: املبحث األول:
عاء -  املطلب األول: االعرتاف بالذنب والتوبة منه بني يدي الدُّ

 املطلب الثاين: اجلمع بني االستغفار والتوبة -

ؤ من احلول والقوة، مع صدق االعتامد عىل اهلل،  - املطلب الثالث: التربُّ

 والتوكل عليه

 صاحلًا ه عماًل م بني يدي دعائأن يقدي  املطلب الرابع: -

 املبحث الثاين: آداب يف استفتاح الدعاء، وفيه سبعة مطالب:
 املطلب األول: تقديم احلمد هلل والثناء عليه قبل سؤال احلاجة -

ل إىل اهلل  -  بربوبيته املطلب الثاين: التوسُّ

ل إىل اهلل  -  بألوهيته  املطلب الثالث: التوسُّ

ل إىل اهلل  -  سامئه احلسنى وصفاته العالبأ املطلب الرابع: التوسُّ

ل إىل اهلل  -  بنعمه وأفضاله املطلب اخلامس: التوسُّ

ل إىل اهلل  - احلة املطلب السادس: التوسُّ  باألعامل الصَّ

ل إىل اهلل  -  بإظهار ضعف الداعي وفقره وحاجته  املطلب السابع: التوسُّ

يه أربعة املبحث الثالث: اآلداب املتعلقة فيمن يشملهم الداعي بدعائه، وف
 مطالب:

عاء لغريه - عاء لنفسه عىل الدُّ  املطلب األول: أن يقدم الدُّ

عاء هلام -  املطلب الثاين: االستغفار للوالدين والدُّ

 املطلب الثالث: االستغفار للمؤمنني -

ة املطلب الرابع: - عاء للذريَّ  الدُّ
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 املبحث الرابع: اآلداب املتعلقة بذات املسألة، وفيه سبعة مطالب:
 التنويع يف صيغة سؤال احلاجة بني صيغة الطلب وصيغة اخلرب األول: املطلب -

 املطلب الثاين: السؤال عىل َقْدِر احلاجة -

 املطلب الثالث: أن يقرن سؤاله حاجته ببيان علة سؤاهلا -

 املطلب الرابع: اإلخبار عن احلال، وسؤال احلاجة دون تسخط -

 سبة الرشي إليه سبحانهسلوك جانب األدب مع اهلل، بعدم ن املطلب اخلامس: -

عاء بني مصالح الدين والدنيا -  املطلب السادس: اجلمع يف الدُّ

 املطلب السابع: الدعاء بام يوافق الرشع -

 املبحث اخلامس: اآلداب املتعلقة حبال الداعي، وفيه تسعة مطالب:
 املطلب األول: اخلضوع والتذلُّل، وإظهار الضعف واملسكنة -

عاءاملطلب الثاين: حضور الق -  لب عند الدُّ

عاء بالقلب - ظ به باللسان، وعدم االقتصار عىل الدُّ  املطلب الثالث: التلفُّ

عاء واإلرسار به -  املطلب الرابع: خفض الصوت عند الدُّ

 املطلب اخلامس: رفع البرص إىل السامء -

 رفع اليدين املطلب السادس: -

عاء، وتكرار سؤاله، وعدم السآم -  ة واملللاملطلب السابع: اإلحلاح بالدُّ

 املطلب الثامن: عدم استعجال اإلجابة -

ي أحوال اإلجابة - ي األوقات الفاضلة، وحتري  املطلب التاسع: حتري

 وتشمل أهم نتائج البحث. اخلامتة:

 :منهج البحث 

 املنهج املتبع يف هذا البحث كالتايل:

عاء يف اللغة واالصطالح وإطالقاته  .1 التمهيد هلذا املوضوع بذكر معنى الدُّ

 يف القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات األنبياء، وثمرة ذكرها يف القرآن.
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 مجع اآليات القرآنيَّة التي وردت فيها دعوات األنبياء يف القرآن الكريم. .2

 دراسة تفسري هذه اآليات دراسة وافية بالرجوع إىل كتب التفسري. .3

ة، ثم استنباط العنارص األساسيَّة للموضوع، من خالل اآليات الكريم .4

 تقسيمه إىل مباحث، واختيار عناوين هلا من املادة القرآنيَّة.

 تصنيف اآليات التي تمَّ مجعها وفق عنارص املوضوع. .5

عرض املوضوع عن طريق بيان معنى اآليات املستقى من كتب التفسري  .6

 وغريب القرآن..

 .عزو اآليات املستشَهد هبا إىل ُسَوِرها، مع بيان رقم اآلية واسم السورة .7

ختريج األحاديث املستشَهد هبا، واحلُكم عىل ما مل َيِرْد يف الصحيحني منها  .8

 بذكر أقوال النقاد املعترَبين.

 عزو اآلثار واألقوال التفسرييَّة إىل قائليها، مع ذكر رقم اجلزء والصفحة. .9

 الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف هذا البحث. .10

 تلخيص نتائج البحث يف خامتته. .11

 حث بفهارس علميَّة، وهي:تذييل الب .12

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -

د عمِّل  وأخرًيا، أسأل اهلل بأسامئه احلسنى، وصفاته الُعال أن يتقبَّل دعائي، ويسدي

يف هذا البحث وفق ما يرضيه، وأن جيعله خالًصا لوجهه الكريم، وصىلَّ اهلل عىل 

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 متهيد

عاء، وإطالقاته يف القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات  يف تعريف الدُّ

 األنبياء، وثمرة ذكرها يف القرآن

: تعريف الدُّعاء:  أوًلا
 الدُّعاء يف اللغة:

واحد األدعية، وأصله )دعاو(؛ ألنه من دعوت؛ إال أن الواو ملا جاءت بعد 

: دعا الرجَل دعاًء أي: ناداه، واالسم دعوة. األلف مُهزت. وهو مصدر، يقال

أقاموا املصدر مقام االسم. وقد ُيوَضع املصدر موضع االسم؛ كقوهلم: هو رجل 

 .(1)عدل، وهذا ثوب نسج اليمن

 أمَّا الدُّعاء يف اًلصطالح:
فه بعضهم بأنه: الرغبة إىل اهلل فيام عنده من اخلري، واالبتهال  -تعاىل- فقد عرَّ

 .(2)ؤالإليه بالس

ف بأنه: استدعاء العبد ربيه  اه املعونة وُعري  .(3)العناية، واستمداده إيَّ

ه أو دفعه  .(4)وقيل يف تعريفه: طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يرضُّ

ف أيًضا بأنه: لسان االفتقار برشح االضطرار  . (5)وُعري

                                       
( مادة )دعا(، 6/2337(، مادة )دعا(، والصحاح للجوهري )3/76ُينظر: هتذيب اللغة لألزهري ) (1)

( مادة 1/1283ملحيط للفريوزابادي )( مادة )دعا(، والقاموس ا14/257ولسان العرب البن منظور )

 )دعا(.

( مادة )دعا(، وتاج 1/1282( مادة )دعو(، والقاموس املحيط )1/194ُينظر: املصباح املنري للفيومي ) (2)

 ( مادة )دعو(.38/46العروس للزبيدي )

عاء للخطايب ) (3)  (.4ُينظر: شأن الدُّ

 (.3/2ُينظر: بدائع الفوائد البن القيم ) (4)

 (.166نظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي )يُ  (5)
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 املناسبة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي:

اسبة بني املعنى اللغوي للدعاء )النداء( واملعنى االصطالحي )سؤال وجه املن

ر سؤاله بقوله: يا اهلل يا رّب يا رمحن؛ فلذلك ُسِمَي دعاءً   .(1) اخلري( هو أن اإلنسان يصدي

 اثنياا: إطالقات الدُّعاء يف القرآن الكرمي:
ٍة: عاء يف القرآن الكريم عىل معاٍن عدَّ  أطلق الدُّ

 ﴾خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ﴿ لعبادة:فجاء بمعنى ا -1
 .[106]يونس: 

 .[23]البقرة:  ﴾مغجف ﴿ وجاء بمعنى االستعانة واالستغاثة: -2

 .[60]يونس:  ﴾جهمه ين ىن﴿ وجاء بمعنى السؤال والطلب: -3

 .[10]يونس:  ﴾مب زب رب يئ ﴿ وجاء بمعنى القول: -4

 .[53]اإلرساء:  ﴾نئ مئ ﴿ وجاء بمعنى النداء: -5

 مت زت رت يب ىب نب مب ﴿ وجاء بمعنى التسمية: -6
 .[63]النور:  ﴾ىتنت

 .[68]البقرة:  ﴾خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿ وجاء بمعنى االستفهام: -7

-16]املعارج:  ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿ وجاء بمعنى العذاب: -8

17]
 (2). 

 اثلثاا: بيان مكانة دعوات األنبياء، ومثرة ذكرها يف القرآن:
هبم  ِّسجعل التأباالقتداء باألنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمه، و  أمرنا اهلل 

 [90]األنعام:  ﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع ﴿واجًبا عىل األمة؛ قال تعاىل:
                                       

 ( مادة )دعا(.14/257ُينظر: لسان العرب ) (1)

(، ونزهة 213(، والوجوه والنظائر للدامغاين )219ُينظر: الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري ) (2)

 (.447(، والكليات للكفوي )295األعني النواظر البن اجلوزي )
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  ﴾حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ وقال سبحانه:
ل يف هدي هؤالء األنبياء، [6]املمتحنة:  ؛  لذا كان متأكًدا عىل العبد املسِلم أن يتأمَّ

ل يف الدعوات املأثورة عنه ر النظر يف قصصهم، ويتأمَّ م ويتدبَّرها، ليتسنى له ويكري

 ، والتأِّسي هبدهيم فيه.وطريقتهم يف دعاء اهلل االقتداء بأدهبم 

  ﴾مع ﴿ :×قال تعاىل خماطًبا عبده ورسوله حممًدا » قال ابن كثري يف تفسريه:
ة واإلخوان  جغ ﴿ يعني األنبياء املذكورين مع َمْن أضيف إليهم من اآلباء والذريَّ

أي اقتِد واتبع. وإذا  ﴾مفحق خف ﴿ ة ال غريهم،أي هم أهل اهلداي  ﴾جف مغ

ُته تبٌع له فيام يرشعه هلم ويأمرهم به×كان هذا أمًرا للرسول   .(1) «، فأمَّ

قدوة حسنة يف اقتدائه  -عليه أفضل الصالة والتسليم- ولنا يف نبينا الكريم

 العوامعن البخاري  ، فقد أخرجباألنبياء قبله، ولزومه منهجم؛ امتثااًل ألمر اهلل 
ا، عن سجدة يف ص، فقال: سألت ابن عباس: ، قال: سألت جماهدً (2)بن حوشب

 [84 األنعام:] ﴾ىب نب مب زب ﴿»ما تقرأ:  أو ؟ فقال:سجدَت  من أين

أن  ×مر نبيكم فكان داود ممن أُ  ﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع ﴿. ..

 .(3)« ×، فسجدها رسول اهلل يقتدي به، فسجدها داود 

 نب مب ﴿هم صفوة اخللق -وات اهلل وسالمهعليهم صل-وهؤالء األنبياء
، وهم أعلم اخللق بام جيب [75 :جاحل] ﴾نتمت زت رت يب ىب

للخالق من التعظيم والتوقري واإلجالل؛ وهلذا جاءت دعواهتم مشتملًة عىل مجلة 

                                       
 (. 3/299ابن كثري ) ُينظر: تفسري (1)

ث عن: إبراهيم النخعي، وجماهد، وعمرو بن مرة،  (2) هو العوام بن حوشب بن يزيد الربعي الواسطي، حدَّ

ث عنه: ابنه سلمة، وشعبة، وهشيم، وآخرون، تويف سنة   .ـه148وسلمة بن كهيل ومجاعة، وحدَّ

 (.8/163ذيب )(، وهتذيب الته6/354ُينظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء )    

( رقم 846) ﴾ىق يف ىف يث ﴿أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسري، باب قوله: ( 3)

[4807.] 
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من املعاين العظيمة التي جيب أن يستحرضها العبد بني يدي سؤاله ربَّه، ومجلة من 

عاء، ليكون أقرَب إىل القبول، اآلداب الرفيعة التي ينبغ ي له مراعاهتا عند الدُّ

 وأحرى باإلجابة.
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 املبحث األول

 آداب تسبق الدعاء 
 املطلب األول: اًلعرتاف ابلذنب والتوبة منه بني يدي الدُّعاء:

عاء التي يمكن استنباطها من دعوات األنبياء عليهم صلوات اهلل  من آداب الدُّ

وسالمه: االعرتاف بالذنب، واإلقرار باخلطيئة، والتوبة منها، وإظهار الندم عىل 

عاء، قال ابن تيمية:  واهلل تعاىل قص »الوقوع فيها، واستحضار ذلك بني يدي الدُّ

 .(1) «علينا قصص توبة األنبياء لنقتدي هبم يف املتاب

 ىل مل خل ﴿ قال تعاىل يف قصة آدم عندما أكل هو وزوجه من الشجرة:
ا [23]األعراف: ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ، فأقرَّ

بخطيئتهام وبادرا إىل التوبة منها، واعرتفا بذلك قبل سؤال اهلل املغفرة، وهذا األدب 

نه  يف دعاء اهلل  هذه  هو من تعليم اهلل آلدم وزوجه، وتوفيقه هلام، حيث لقَّ

 جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ﴿ الكلامت كام يف قوله:
الكلامت  وقد فَّسَّ مجٌع من مفَّسي الصحابة والتابعني  [37ة: ]البقر ﴾مه

عاء  .(2)الواردة يف اآلية هبذا الدُّ

وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيميَّة إىل هذا األدب يف دعوات األنبياء عليهم 

عاء الذي فيه اعرتاف العبد بظلم نفسه من »صلوات اهلل وسالمه، فقال:  الدُّ

                                       
 (.15/180ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

فَّسَّ الكلامت بذلك: عبد اهلل بن عباس، وعبيد بن عمري، واحلسن البرصي، وسعيد بن جبري، وجماهد،  (2)

لربيع بن أنس، وقتادة، وحممد بن كعب القرظي، وخالد بن معدان، وعطاء اخلراساين، وأيب العالية، وا

 وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم. 

[ 778( رقم ]545-1/543[، وتفسري الطربي )45[ و]44( رقم ]1/268ُينظر: تفسري عبد الرزاق )    

( رقم 5/1454[ و)4110( رقم ]1/91[ وتفسري ابن أيب حاتم )792[ و]791[ و]787[ و]779و]

[8311.] 
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 عن آدم وحواء: -تعاىل- األنبياء، وهم أفضل اخللق، قال اهلل األدعية التي يدعو هبا
]األعراف:  ﴾حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿

 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿، وقال موسى عليه السالم: [23
عاء، كقول اخلليل ، [16]القصص:  ﴾يك ىك  مك وقد دعا غريهم بنحو هذا الدُّ

]إبراهيم:  ﴾مق  حق مف خف حف جف مغ جغ﴿عليه السالم: 

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ﴿، وقال: [41
 ٌّ ٰى ٰر﴿ وقال نوح عليه السالم:، [83-82]الشعراء:  ﴾جه هن
 ىب نب مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من ﴿، وقال يونس: [47] هود:  ﴾يب
 .(1) « [87]األنبياء:  ﴾ني مي

 املطلب الثاين: اجلمع بني اًلستغفار والتوبة:
اجلمع بني االستغفار والتوبة؛ تأمل دعاء   دعائهم اهللَومن أدب األنبياء يف 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿ يف قوله تعاىل: موسى 
فقد جاء جامًعا بني االستغفار من الذنب والندم  [16]القصص: ﴾يك ىك

أيًضا مجٌع  عليه، والتوبة منه. ويف دعاء األبوين آدم وحواء الذي تلقياه من اهلل 

اعرتاف وإقرار بالذنب  ﴾يل ىل مل ﴿والتوبة؛ فقوهلام: بني االستغفار 

 جن يم ىم مم خم حم جم ﴿ وتوبة صادقة منه مقرونة بالندم، وقوهلام:
متضمن سؤال اهلل املغفرة والتجاوز عن الذنب، ومثله دعاء نوح  ﴾حن

 :﴿مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر 
 لك اك يق ىق﴿: ودعوة يونس  ،[47]هود:  ﴾يب ىب نب
 ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك

                                       
 (.1/204ُينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى ) (1)
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وقوله: »قال ابن تيميَّة:  .[87]األنبياء:  ﴾ني مي زي  ري ٰى

ن طلب املغفرة؛  ﴾ني مي زي  ري﴿ اعرتاف بالذنب، وهو يتضمَّ

ا  فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة اخلرب. إمَّ

ا بوصف احلالني. كقول نو ا بوصف حال املسؤول، وإمَّ : ح بوصف حاله، وإمَّ

 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿
فهذا ليس صيغة طلب، وإنام هو إخبار عن اهلل أنه إن مل يغفر له  ﴾يب ىب

ن سؤال املغفرة وكذلك قول آدم   ىل مل ﴿ويرمحه خَّس. ولكن هذا اخلرب يتضمَّ
 .(1) «هو من هذا الباب ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 مع صدق اًلعتماد على هللا، والتوكل عليه:املطلب الثالث: التربُّؤ من احلول والقوة، 
عاء املستفادة من دعوات األنبياء أيًضا صدُق االعتامد عىل اهلل  ومن آداب الدُّ

ؤ من احلول والقوة، فهذا نبيُّ اهلل شعيب  ملا أيس  تعاىل، والتوكل عليه، والتربُّ

  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿من اهتداء قومه وصالحهم، دعا عليهم: 
 ىك مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت
بكلي املعلومات،  -سبحانه- أي: أحاط علمه ،[89]األعراف:﴾ىل مل يك

فال خيرج عنه منها يشء، عليه اعتمدنا يف أن يثبيتنا عىل اإليامن، وحيول بيننا وبني 

 الكفر وأهله، ويتمَّ علينا نعمته، ويعصمنا من نقمته. ثم بعد التفويض إليه 

 :إليه يف التثبيت عىل اإليامن، وكفاية أمر العدو، دعا ربه  وصدق االلتجاء
أي: احكم بيننا وبني قومنا  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿

، وأنت خري احلاكمني.   (2)باحلقي

                                       
 (.10/244ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

(، والتحرير والتنوير البن عاشور 296(، وتفسري ابن سعدي )2/257ُينظر: فتح القدير للشوكاين ) (2)

(9/11.) 
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 -سبحانه -االلتجاء إىل اهلل ومن مجلة ما أمرنا باالقتداء به من شأن إبراهيم 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿ مع صدق االعتامد عليه، قال تعاىل:
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع جع
 .[5-4]املمتحنة:  ﴾من خن حن جن خممم حم جم هل مل

ولُكم أسوة حسنة يف إبراهيم وَمن معه، حني دعوا اهلل، »قال ابن سعدي: 

 ﴾حق مف خف﴿ التقصري، فقالوا:وتوكلوا عليه، وأنابوا إليه، واعرتفوا بالعجز و
 أي: اعتمدنا عليك يف جلب ما ينفعنا ودفع ما يرضنا، ووثقنا بك يا ربنا يف ذلك.

أي: رجعنا إىل طاعتك ومرضاتك، ومجيع ما يقرب إليك، فنحن يف  ﴾جك مق﴿

ذلك ساعون، وبفعل اخلريات جمتهدون، ونعلم أنا إليك نصري، فسنستعد للقدوم 

أي: ال  ﴾هل مل خل حل جل مك﴿ لزلفى إليك.عليك، ونعمل ما يقربنا ا

تسليطهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا ممَّا يقدرون عليه من أمور اإليامن، 

ويفتنون أيًضا بأنفسهم، فإهنم إذا رأوا هلم الغلبة، ظنوا أهنم عىل احلق، وأنَّا عىل 

 .(1) «الباطل، فازدادوا كفًرا وطغياًنا

 حئ جئ يي ىي ني مي  ﴿ ومن آمن معه  ومثله دعاء نبيي اهلل موسى
 . [86-85]يونس:  ﴾حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ

 .[88]هود:  ﴾خم حم جم هل خلمل حل جل مك ﴿ :وقول شعيب 

 املطلب الرابع: أن يقد ِّم بني يدي دعائه عمالا صاحلاا:
م العبد بني يدي  -عليهم السالم- من اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء أن يقدي

ق، أو حيسن إىل مسكني، أودعائه عماًل صاحلً  ذلك من  يصوم، أو غري ا، كأن يتصدَّ

                                       
 (.854ُينظر: تفسري ابن سعدي )( 1)
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احلة؛ ليكون هذا العمل وسيلة الستجابة دعائه، وحصول مطلوبه.   األعامل الصَّ

مل يزل ُيرَفع له كلَّ يوم عمل صالح إىل أن أذن اهلل له  فنبيُّ اهلل يونس 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ﴿ بالفرج واستجاب دعوته:
 ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جب هئ

 . [88]هود: 

لبث يف البالء زمنًا طوياًل وهو صابر حمتسب، غري َجِزٍع  ونبيُّ اهلل أيوب 

ٍط، إىل أن فّرج اهلل كربه، وأذهب عنه البالء. وهلذا امتدح اهلل صنيعه هذا  وال متسخي

 وجعل إجابة دعائه مرتبة عليه؛ مما يوحي أن صربه سبب يف إجابة دعوته فقال:
 .[44]ص:  ﴾ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ﴿

 ىت نت  مت زت رت يب ىب ﴿ سقى البنتي شعيب ونبي اهلل موسى 
 .[24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت

 حض﴿ وقد أثنى اهلل عىل مجلة من األنبياء وامتدحهم يف سورة األنبياء بقوله:
 ﴾خف حف جعمعجغمغجف مضحطمظ خض

ت، ومبادرهتم فكان من أسباب استجابة دعواهتم مسارعتهم يف اخلريا[ 90]األنبياء: 

إىل القربات، وفعل الطاعات؛ وذلك من شدة رغبتهم يف اخلري، ومعرفتهم بفوائده، 

 وحسن عوائده.
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 املبحث الثاني

 آداب يف استفتاح الدعاء 

 املطلب األول: تقدمي احلمد هلل والثناء عليه قبل سؤال احلاجة: 
عاء بحمد اهلل، والثناء عليه، ومتجيده ومن أدب األنبياء يف دعائهم ابتداءُ    الدُّ

 خت حت ﴿ :حكاية عن نبيه إبراهيم  -سبحانه -قبل سؤال احلاجة؛ قال
 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج هتمث مت
، وهذا األدب يف [40-39]إبراهيم:  ﴾جع  مظ حط خضمض حض جض مص

عاء بتقديم احلمد والثناء عىل سؤال احلاجة هو من توفيق اهلل ألنبيائه، وتوجيهه  الدُّ

بالبدء بحمد اهلل أواًل عىل النجاة  نوًحا  يههلم، وتعليمه إيَّاهم، فقد أمر اهلل نب

ه إىل دعاء اهلل  من كفار قومه وأذيتهم، وختليصه منهم بإهالكهم بالطوفان، ثم التوجُّ

  ى معه من املؤمنني، فقال  مل خل ﴿ :بتيسري املنزل املبارك له وملن نجَّ
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 .[29-28]املؤمنون:  ﴾مي  خي حي جي يه

مه الذكر والثناء أفضل وأقرب إىل اإلجابة »قال ابن القيم:  عاء الذي َتقدَّ فالدُّ

د، فإن انضاف إىل ذلك إخبار العبد بحاله، ومسكنته، وافتقاره،  عاء املجرَّ من الدُّ

وّسل املدعو بصفات كامله واعرتافه، كان أبلغ يف اإلجابة وأفضل، فإنه يكون قد ت

ض ح -وإحسانه وفضله، وعرَّ ة حاجته، ورضورته، وفقره،  -بل رصَّ بشدَّ

ومسكنته، فهذا املقتيض منه، وأوصاف املسؤول مقتيض من اهلل، فاجتمع املقتيض 

عاء، وكان أبلغ، وألطف موقًعا، وأتم  من السائل، واملقتيض من املسؤول يف الدُّ

ة. وأنت ت ل إىل  -وهلل املثل األعىل- رى يف املشاَهدمعرفة وعبوديَّ أن الرجل إذا توسَّ

ه، وذكر حاجته هو، وفقره ومسكنته؛ كان  من يريد معروفة، بكرمه وجوده وبري
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أعطف لقلب املسؤول، وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت 

جة به الركبان، وفضلك كالشمس ال ينكر ونحو ذلك، وقد بلغت يب احلا

والرضورة مبلًغا ال صرب معه، ونحو ذلك، كان أبلغ يف قضاء حاجته من أن يقول 

ل قول موسى   ىت نت ﴿ يف دعائه ×ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمَّ
 نن من ﴿ ، وقول ذي النُّون يف دعائه[24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت
 وقول أبينا آدم ،[87]األنبياء:  ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن

]األعراف:  ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل  ىل  مل ﴿

23] » (1).  

 بربوبيته:  املطلب الثاين: التوسُّل إىل هللا 
ل إىل اهلل  عاء أيًضا التوسُّ لت  ومن أدب األنبياء يف الدُّ بربوبيته، فإذا تأمَّ

عاء الوارد عنهم ًرا بنداء الربي سبحانه،  -عليهم السالم-غالب الدُّ جتده ُمَصدَّ

ل إلي ]نوح:  ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ﴿ه بربوبيته. والتوسُّ

 ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يهجيحيخيميىييي ىه ﴿ ،[26
 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ ،[35]إبراهيم: 
 جغ مع جع مظ حط مض خض﴿ ،[127]البقرة:  ﴾ىن من خن
  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 جت هب ﴿ ،[88]يونس:  ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 .[89]األنبياء:  ﴾مح جح مج حج مث هت مت خت حت

عاء مصدًرا بنداء الربي  -- اإلمام مالكوقد استحب  أن يكون الدُّ

اعي يقول: يا سيدي،  سبحانه؛ معلاًل ذلك بأنه هدي األنبياء. حيث ُسئل عن الدَّ

                                       
 (.90م )ُينظر: الوابل الصيب البن القي (1)
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نا »فقال:  . ونقل عنه شيخ اإلسالم ابن تيميَّة أنه (1) « يعجبني دعاء األنبياء: ربَّ

يدي، يا حنَّان يا حنَّان، ولكن أكره للرجل أن يقول يف دعائه: يا سيدي يا س »قال: 

نا ربَّنا  . (2) « يدعو بام دعت به األنبياء؛ ربَّ

ل »:  قال ابن عثيمني عاء التي يتوسَّ ل إىل اهلل بربوبيته من آداب الدُّ إن التوسُّ

عاء من مقتضيات الربوبيَّة؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلَّق  هبا الرسل؛ ألن إجابة الدُّ

حني ذكر  ×من مقتضيات الربوبيَّة؛ وهلذا قال رسول اهلل بأفعال الربي فهو 

؛ ولو تأملت (3)«يقول: اي رب! اي رب!»الرجل ُيطيل السفر يمدُّ يديه إىل السامء: 

عاء من مقتضيات  رًة بـ )الرب(؛ ألن إجابة الدُّ أكثر أدعية القرآن لوجدهتا مصدَّ

 .(4) « الربوبيَّة

 أبلوهيته:   املطلب الثالث: التوسُّل إىل هللا
ل إىل اهلل  عاء أيًضا التوسُّ بألوهيته، فنبيُّ اهلل يونس  ومن هدي األنبياء يف الدُّ

  ل إليه اه اهلل من بطن احلوت لـامَّ توسَّ  ٰى ﴿ بألوهيته قال تعاىل: إنام نجَّ
 [144-143]الصافات:  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 مم ام ﴿ بياء يف قولههذا جاء موضًحا يف سورة األن وتسبيح يونس 
]األنبياء:  ﴾ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

بكامل األلوهيَّة، ونزهه عن كلي نقص،  -تعاىل-فأقرَّ هلل»قال ابن سعدي:  [87

أيًضا يف الفوائد  --. وقال(5)«وعيب وآفة، واعرتف بظلم نفسه وجنايته

                                       
 (.6/320ُينظر: حلية األولياء أليب نعيم ) (1)

 (.10/286ُينظر: جمموع الفتاوى ) (2)

(، رقم 409أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ) (3)

[2346.] 

 (.3/302ُينظر: تفسري ابن عثيمني ) (4)

 (.529ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (5)
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مة خ»: املستنبطة من قصة يونس  ة مع ربيه، وفيها أن العبد إذا كانت له مقدي اصَّ

ف إىل ربيِه يف حال الرخاء، أن اهلل يشكر له ذلك، ويعرفه يف حال الشدة  وقد تعرَّ

 ني مي زي  ري ٰى ﴿ قال يف قصة يونس بكشفها بالُكليَّة أو ختفيفها؛ وهلذا
دعوة ذي النُّون ما »: ×وفيها ما قاله النبيُّ ، ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ﴿ دعا هبا مكروب إًل فرج هللا عنه:
 ، وفيها أن اإليامن ينجي من األهوال والشدائد، لقوله تعاىل:(1)«﴾ني

 .(2)« أي: إذا وقعوا فيها إليامهنم [88]األنبياء:  ﴾خب حب جب ﴿
 أبمسائه احلسىن وصفاته العال: املطلب الرابع: التوسُّل إىل هللا 

  جيب للخالق أعرف اخللق بام -عليهم صلوات اهلل وسالمه-ملا كان األنبياء

ل  من التقديس والتعظيم، والتوقري واإلجالل؛ جاءت أدعيتهم مشتملًة عىل التوسُّ

عىل خلقه من  إىل اهلل بذكر أوصاف كامله ونعوت جالله، ومتضمنة ما جيب له 

هبا، واالعرتاف بكامل اتيصافه  التعظيم والتقديس واإلجالل، مع التعبُّد له 

ل إليهبصفات الكامل، والثناء  هبا، وختريُّ األسامء  -سبحانه- عليه هبا، والتوسُّ

 احلسنى املناسبة للدعاء. 

اًل بجملة من أسامء اهلل  عاء متوسي  فهذا نبيُّ اهلل إبراهيم يبتهل إىل اهلل بالدُّ

 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ وصفاته:
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
، قال ابن عثيمني يف [128-127]البقرة:  ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ

ل إىل اهلل منها »تفسريه عند ذكر الفوائد املستنبطة من اآلية:   مرشوعيَّة التوسُّ

                                       
مني من األنبياء  (1) أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث سعد بن أيب وقاص، كتاب تواريخ املتقدي

ه اهلل ذا النون، ) واملرسلني، باب ذكر نبي اهلل يونس بن متى  [، 4121( رقم ]2/637وهو الذي سامَّ

 وصححه، ووافقه الذهبي.

 (.1/238ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (2)
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تعليل للطلب السابق؛ ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿بأسامئه وصفاته؛ ألن قوله تعاىل: 

ل بأسامء اهلل ، ومنها ل هبا الداعي إىل حصول مطلوبهفهو وسيلة يتوصَّ  أن التوسُّ

 .(1)«﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ﴿دعا به؛ لقوله تعاىل: يكون باسم مطابق ملا

  مت زت رت يب ىب نب ﴿ يدعو قائاًل: وكذلك نبيُّ اهلل موسى 
هو  بكون اهلل  ، فيتوّسل [151]األعراف:  ﴾زث رث يت نتىت

أرحم الرامحني، بأن يغفر له وألخيه ما قد يكون فرط منهام من تقصري يف جانب 

رمحته التي وِسَعْت كل يشء، وال يؤاخذمها الدعوة التي كلَّفا هبا، وأن يدخلهام يف 

 .بام اقرتف قومهام وافرتوه عىل اهلل 

  يق ىق ﴿ بعد أن أيس من استجابة قومه دعا عليهم: ونبيُّ اهلل شعيب 
بأنه  متوساًل إىل اهلل  [89]األعراف:  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك

 خري احلاكمني أن حيكم بينه وبني قومه ويفصل بينهم وينرصه عليهم.
 بنعمه وأفضاله: املطلب اخلامس: التوسُّل إىل هللا 

ل إىل اهلل بتعداد نعمه وأفضاله، فهذا  عاء كذلك التوسُّ ومن أدب األنبياء يف الدُّ

 مس خس  حس ﴿ يدعو ربه معرتًفا بفضل اهلل ونعمته عليه: نبيُّ اهلل يوسف 
 مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص
كثري:  ، قال ابن[101 ]يوسف: ﴾جك مق حق  مف حفخف جف

، ملا متت النعمة عليه، باجتامعه هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا به ربه »

كام أتمَّ نعمته  بأبويه وإخوته، وما منَّ اهلل به عليه من النبوة وامللك، سأل ربه 

اه مسلاًم حني يتوفَّاه، وأن عليه يف الدنيا أن يستمر هبا عليه يف اآلخرة، وأن يتوفَّ 

احل ني، وهم إخوانه من النبيني واملرسلني، صلوات اهلل وسالمه عليه ُيلحقه بالصَّ

                                       
 (.2/65فسري ابن عثيمني )ُينظر: ت (1)
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 .(1)« وعليهم أمجعني

، ويعرتف بنعمته عليه يف ُيثني عىل اهلل  ونبيُّ اهلل إبراهيم اخلليل 

 مج حج مث هت مت خت حت ﴿ استجابته لدعائه، ويسأله املزيد قائاًل:
 خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح

 .[40-39]إبراهيم:  ﴾جع مظ حط

ملا دعا اهلل ألهمي ما هيمه وهو إقامة التوحيد، وكان يرجو »قال ابن عاشور: 

إجابة دعوته، وأن ذلك ليس بعجٍب يف أمر اهلل، خطر بباله نعمة اهلل عليه بام كان 

يسأله، وهو أْن َوهَب له ولدين يف إبَّان الكرب، وحني اليأس من الوالدة، فناجى 

عاء، متهيًدا إلجابة دعوته هذه، كام اهلل، فحمده عىل ذلك، وأثنى عل يه بأنه سميع الدُّ

 . (2)« أجاب دعوته سلًفا

ل إىل اهلل بإنعامه عليه باستجابته  ونبيُّ اهلل زكريا  ملا سأل اهلل الولد توسَّ

أي: »قال ابن سعدي:  [4]مريم:  ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي ﴿ لدعائه، فقال:

جابة، بل مل تزل يب حفًيا ولدعائي مل تكن يا ربي تردين خائًبا وال حمروًما من اإل

اهلل  ل إىلجميًبا، ومل تزل ألطافك تتواىل عِّل، وإحسانك واصاًل إيل، وهذا توسُّ 

َم إحسانه  بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابًقا، أن ُيَتمي

 .(3)« الحًقا

 :ابألعمال الصَّاحلة املطلب السادس: التوسُّل إىل هللا 
عاء املستفادة من دعوات األنبياء ل إىل  -عليهم السالم- ومن آداب الدُّ التوسُّ

لهم باالعرتاف بالذنب، واإلقرار  -تعاىل-اهلل احلة؛ ومن ذلك توسُّ باألعامل الصَّ

                                       
 (.4/414ُينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 (.13/243ُينظر: تفسري ابن عاشور ) (2)

 (.489ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (3)
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عاء  باخلطيئة، والتوبة منها، وإظهار الندم عىل الوقوع فيها؛ ثم االبتهال إىل اهلل بالدُّ

مت أمثلة ذلك من دعائهموسؤال احلاجة. وقد ت  -عليهم صلوات اهلل وسالمه-قدَّ

  (1)يف املبحث األول.

 مل خل ﴿ ومن أمثلة ذلك أيًضا دعاء اخلليل وابنه إسامعيل عليهام السالم:
 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل
 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 ،[129-127]البقرة:  ﴾ىت نت مت زت يبرت ىب نب

الن إىل اهلل  م، أن  حيث يتوسَّ بامتثاهلام أمره، واستجابتهام لطلبه وبناء بيته املحرَّ

يف كلي أمورمها، وجيعل من ذريتهام أمة مسلمة مستسلمة  جيعلهام مستسلمني له 

 له، وأن يعلمهام املناسك....

اًل إىل اهلل  وكذلك دعاء خليل اهلل إبراهيم  اعته: بامتثاله ألمره وط متوسي

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك
أي: نفذُت أمرك يا ربي حينام أمرتني بأن ُأِسكن أمَّ ولدي  [37]إبراهيم:  ﴾من

هاجر وابني إسامعيل يف هذا الوادي غري ذي الزرع، ولوال أمرك إيَّاي ما فعلُت، إن 

ل عىل اهلل من إبراهيم  ل به الطاعة املطلقة، والتوكُّ ؛ عمل صالح عظيم توسَّ

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ﴿ثم دعا  -تعاىل- إىل اهلل 
بسب ما أطعتك، وتوكلت عليك، اللهمَّ فاجعل أي  ﴾من زن رن

أفئدة املسلمني هتوي إليهم وإىل ذرارهيم إىل يوم القيامة، وارزقهم من الثمرات 

ل إبراهيم إىل اًل  -تعاىل-  اهللليكون ذلك عوًنا هلم عىل طاعتك.  وملا كان توسُّ توسُّ

                                       
 ( من هذا البحث.24ُينظر: ص ) (1)
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 هئ مئ خئ حئ جئ﴿: رشعيًّا حيبه اهلل ويرضاه استجاب دعاءه، كام قال 
 (1). [57]القصص:  ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 إبظهار ضعف الدَّاعي وفقره وحاجته:  املطلب السابع: التوسُّل إىل هللا 
ل إىل اهلل  الضعف والعجز  بإظهار ومن أدب األنبياء يف دعائهم أيًضا التوسُّ

 جي يه ىه مه جه ين ىن ﴿ :واحلاجة ومن ذلك دعاء زكريا 
إن »، قال ابن سعدي: [4]مريم:  ﴾ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي

لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام  اجتبى واصطفى زكريا  -تعاىل-اهلل

أمثاله من املرسلني، ودعا العباد إىل ربه، وعلمهم ما علمه اهلل، ونصح هلم يف حياته 

عد مماته، كإخوانه من املرسلني ومن اتبعهم، فلام رأى من نفسه الضعف، وخاف وب

أن يموت، ومل يكن أحد ينوب منابه يف دعوة اخللق إىل رهبم والنصح هلم، شكا إىل 

ربيه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداًء خفيًّا، ليكون أكمل وأفضل وأتمَّ إخالًصا، 

عف، وإذا ضعف العظم، الذي أي: وهى وض ﴾يه ىه مه جه ين ﴿ فقال:

ألن الشيب دليل الضعف   ﴾خي حي جي ﴿ هو عامد البدن، ضعف غريه،

بضعفه وعجزه،  -تعاىل -والكرب، ورسول املوت ورائده ونذيره، فتوسل إىل اهلل

وهذا من أحب الوسائل إىل اهلل، ألنه يدلُّ عىل التربي من احلول والقوة، وتعلق 

 . (2)« القلب بحول اهلل وقوته

تذودان  ملا ورد ماء مدين ورأى ابنتي شعيب  وكليم اهلل موسى 

غنمهام عن حياض الناس، لعجزمها عن مزامحة الرجال، رقَّ هلام ورمحهام، وسقى 

هلام غري طالب منهام األجرة، وذهب مسرتحًيا إىل الظالل بعد التعب، ودعا يف تلك 

أي:  [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿ احلالة، مسرتزًقا ربه

                                       
ل للرفاعي ) (1)  (.91ُينظر: التوصل إىل حقيقة التوسُّ

 (.489ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)



 (ه1439 ذو احلجة)      س والعشرون    سادالعدد ال  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية     

37 

إن اهلل كام حيب من »مفتقر للخري الذي تسوقه إيلَّ وتيَّسه يل. قال ابن سعدي: 

ل إليه بأسامئه وصفاته، ونعمه العامة واخلاصة، فإنه حيب منه أن  الداعي أن يتوسَّ

ل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته عىل حتصيل مصاحله، ودفع  يتوسَّ

ملا يف   ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿ األرضار عن نفسه كام قال موسى:

 .(1) « ذلك من إظهار الترضع واملسكنة، واالفتقار هلل الذي هو حقيقة كل عبد

اًل إليه ببيان ضعفه وعجزه  وأيوب  ملا طال عليه البالء دعا ربه متوسي

 خي حي جي يه ىه مه جه ين  ﴿ وعظيم حاجته لرمحة ربه
باإلخبار عن  توسل إىل اهلل »قال ابن سعدي:  [83]األنبياء:  ﴾ىي مي

حال نفسه، وأنه بلغ الرضُّ منه كلَّ مبلغ، وبرمحة ربه الواسعة العامة فاستجاب اهلل 

 .(2) « له

 
 
 
 

 

                                       
 (.1/228تيسري اللطيف املنان )ُينظر:  (1)

 (.528ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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  املبحث الثالث

 اآلداب املتعلقة مبن يشملهم الداعي يف دعائه
 املطلب األول: أن يقدم الدُّعاء لنفسه على الدُّعاء لغريه:

عاء  -عليهم السالم -عاء املستفادة من دعوات األنبياءمن آداب الدُّ  البداءة بالدُّ

عاء للغري. فهذا نبيُّ اهلل نوح  عاء لنفسه ثم لوالديه ثم  للنفس قبل الدُّ بدأ بالدُّ

 مه هنجه من خن حن جن مم خم ﴿ للمؤمنني واملؤمنات
 جف مغ جغ ﴿ :. وكذلك خليل الرمحن إبراهيم [28]نوح:  ﴾ٰهجي
يؤخذ  »قال ابن جزيء:  .[41: ]إبراهيم ﴾مق حق مف خف حف

عاء لغريه عاء لنفسه عىل الدُّ عاء أن يقدم اإلنسان الدُّ  . (1) « من هذا أن سنة الدُّ

 املطلب الثاين: اًلستغفار للوالدين والدُّعاء هلما:
عاء هلام؛ فهذا  ومن هدي األنبياء أيًضا االستغفار للوالدين، وختصيصهام بالدُّ

 من خن حن جن مم خم ﴿ نفسه ولوالديه باملغفرة:يدعو ل نبيُّ اهلل نوح 
 :، وكذلك إبراهيم اخلليل [28]نوح:  ﴾ٰهجي مه جه هن

، ويالحظ [41]إبراهيم:  ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ﴿

ا والدهيام باالستغفار قبل االستغفار لعموم املؤمنني،  -عليهام السالم -أهنام خصَّ

هام عىل ا  لولد.وهذا من متام الرِبي بالوالدين، وأداء بعض حقي

ا استغفار إبراهيم  وختصيصه بطلب  -رغم موته عىل الكفر- ألبيه أمَّ

؛ [86]الشعراء:  ﴾ىه مه جه ين ىن من ﴿املغفرة له، كام يف قوله تعاىل: 

 ﴾مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث هت ﴿فلكونه وعده بذلك 
أ منه، ومل يستغفر له بعد ذلك، قال ت، [86]الشعراء :  عاىل: فلام تبنيَّ له أنه عدو هلل تربَّ

                                       
 (.2/416ُينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزيء الكلبي ) (1)
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 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ﴿
 .[114]التوبة :  ﴾ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

 املطلب الثالث: اًلستغفار للمؤمنني:
عاء االستغفار للمؤمنني، كام مرَّ يف املبحث السابق يف  ومن هدي األنبياء يف الدُّ

 مه جه هن من خن حن جن مم خم ﴿ :دعاء نوح 
 حف جف مغ جغ﴿ :، ويف دعاء إبراهيم اخلليل [28]نوح:  ﴾جيٰه
، وقد أمر اهلل به نبيَّنا الكريم عليه [41]إبراهيم:  ﴾مق حق مف خف

  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ﴿ أفضل الصالة والتسليم، فقال:
، ولنا يف صفوة اخللق أسوة حسنة قال ابن تيميَّة: [19]حممد :  ﴾متهب مب

ال . وق(1) « فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنني، أمًرا بذلك، وإخباًرا عنهم بذلك »

دعاء جلميع املؤمنني واملؤمنات،  ﴾هبمت مب ﴿ وقوله:»ابن كثري: 

عاء؛ اقتداًء بنوح  وذلك يعمُّ األحياء منهم واألموات؛ وهلذا يستحبُّ مثل هذا الدُّ

. فحري باملؤمن (2)« عليه السالم، وبام جاء يف اآلثار، واألدعية املشهورة املرشوعة

ر للمؤمنني واملؤمنات؛ اقتداًء بأفضل أن حيرص عىل هذا األدب يف دعائه، فيستغف

، ال سيَّام وقد جاء الندب إىل ذلك والتحضيض عليه اخللق، واستجابة ألمر اهلل 

ة، كام يف حديث عبادة بن الصامت   ×قال: سمعت رسول اهلل  يف السنة النبويَّ
 . (3) «واملؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من استغفر للمؤمنني»يقول: 

                                       
 (.24/307ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

 (.8/237ُينظر: تفسري ابن كثري ) (2)

ود إس2155( رقم ]3/234أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني ) (3) ناده اهليثمي يف جممع الزوائد [، وجَّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )17598( رقم ]10/210) [، 6026( رقم ]2/1042[، وحسَّ

ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب : »من حديث أيب الدرداء  ×ويؤيده ما ثبت عن النبي 

عاء والتوبة واالستغفار، باب، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر وا«إال قال امللك ولك بمثل  =لدُّ
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أي: اطلب من ربك املغفرة  ﴾هئ مئ ﴿وقوله:»ل ابن سعدي: قا

عاء باملغفرة، والتوبة  لذنبك بأن تفعل األسباب التي حتصل هبا املغفرة؛ من الدُّ

واإلحسان  النَّصوح، وفعل احلسنات املاحية، وترك الذنوب، والعفو عن اخللق،

فهذا من  ﴾هبمت مب ﴿ فلهذا قال: ؛إليهم، ومن ذلك االستغفار هلم

 .(1)«رات اإليامن؛ بسبب إيامهنم كان هلم حقٌّ عىل كلي مسلم أن يدعو هلم باملغفرةثم
 املطلب الرابع: الدُّعاء للذريَّة:

ة فهذا اخلليل  عاء للذريَّ عاء الدُّ يشمل  وكذلك من هدي األنبياء يف الدُّ

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ﴿ ذريته يف دعائه:
 مص خص حص﴿ ،[128]البقرة :  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 .[40]إبراهيم:  ﴾جع  مظ حط خضمض حض جض

 . (2)« ينبغي لكلي داٍع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته»قال ابن كثري: 

ة »وقال ابن عثيمني:  عاء؛ ألن الذريَّ ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته يف الدُّ

احلة؛ لقوله تعاىل: احلة من آثار اإلنسان الصَّ ، ﴾ىي مي خي حي جي﴿ الصَّ

 ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ﴿رى:ـة أخـي آيـف × مـيـراهـال إبــوق

  .(3)« فالذريَّة صالحها هلا شأن كبري بالنسبة لإلنسان ،[35]إبراهيم: 
 
 

                                       
عاء للمؤمنني بظهر الغيب، )=  [.6927( رقم ]1185فضل الدُّ

 (.23ُينظر: تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن البن سعدي  ) (1)

 (.4/513ُينظر: تفسري ابن كثري ) (2)

 (.2/64ُينظر: تفسري ابن عثيمني ) (3)
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 املبحث الرابع
اآلداب املتعلقة بذات املسألة 

 املطلب األول: التنويع يف صيغة سؤال احلاجة بني صيغة الطلب وصيغة اخلرب:
ع السائل يف صيغة سؤاله، بني صيغة وُيستفاد من دعوات ا ألنبياء أيًضا أن ينوي

الطلب املبارش وصيغة اخلرب املتضمن للسؤال، فيختار يف كل مقام ما يناسبه، مقتدًيا 

 بأفضل اخللق عليهم صلوات اهلل وسالمه. 

فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، »قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: 

ا وتارة يسأل بص ا بوصف حال املسؤول وإمَّ ا بوصف حاله، وإمَّ يغة اخلرب، إمَّ

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿ بوصف احلالني؛ كقول نوح
فهذا ليس صيغة طلب،  ،[52]الزخرف:  ﴾يب ىب نب مب زب رب

ن  وإنام هو إخبار عن اهلل أنه إن مل يغفر له ويرمحه خَّس؛ ولكن هذا اخلرب يتضمَّ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ﴿ :دم سؤال املغفرة. وكذلك قول آ
هو من هذا الباب، ومن ذلك قول موسى  [23]األعراف:  ﴾حن جن يم

 ﴿ فإن هذا وصف حلاله  [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت

سؤال اهلل إنزال اخلري إليه...  نمتضموهو بأنه فقري إىل ما أنزل اهلل إليه من اخلري؛ 

 ﴾ىي مي خي حي جي يه ﴿ :ومن هذا الباب قوُل أيوب 
ن سؤال رمحته بكشف  [83ألنبياء: ]ا فوصف نفسه، ووصف ربه بوصف يتضمَّ

ِه، وهي صيغة خرب تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن األدب يف السؤال  رُضي

عاء مريض حسن أدب يف  فقول القائل ملن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع أنا ،والدُّ

ا هو بصيغة الطلب طلب ونحو ذلك ممَّ  ،السؤال. وإن كان يف قوله أطعمني وداوين

واالفتقار  لي وإخباره عىل وجه الذُّ  ،ول فذاك فيه إظهار حالهؤجازم من املس

 ؛والسؤال املحض بصيغة الطلب ،ةوهذا فيه الرغبة التامَّ  ،ن سؤال احلالاملتضمَّ 
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أو ممن  ،إذا كانت ملن حيتاج إليه الطالب (صيغة الطلب واالستدعاء)وهذه الصيغة 

ا ملا يف ذلك إمَّ  ؛ا تقال عىل وجه األمرفإهنَّ  ،املطلوب منه ونحو ذلكيقدر عىل قهر 

ا إذا كانت من الفقري من كلي  ،ا ملا فيه من نفع املطلوبوإمَّ  ،من حاجة الطالب  فأمَّ

 ،وإظهار احلال ،ل وافتقارفإهنا سؤال حمض بتذلُّ  ،وجه للغني من كلي  ،وجه

 ،من جهة العلم والبيان وهو أبلغُ  ،ووصف احلاجة واالفتقار هو سؤال باحلال

عاء من القسم الثاين؛  ؛وذلك أظهر من جهة القصد واإلرادة فلهذا كان غالب الدُّ

فهو سؤال باملطابقة  ،ر مقصوده ومراده فيطلبه ويسألهألن الطالب السائل يتصوَّ 

وإن مل يكن فيه وصف حلال السائل  ،وترصيح به باللفظ ،والقصد األول

ن اخلرب فإنه يتضمَّ  ؛ن وصف حاهلام كان أكمل من النوعنيتضمَّ  فإن ،ولؤواملس

ن القصد والطلب الذي هو نفس ويتضمَّ  ،والعلم املقتيض للسؤال واإلجابة

ن وكثري من األدعية يتضمَّ ... ن السؤال واملقتيض له واإلجابةفيتضمَّ  ،السؤال

 ﴾جه هن من حنخن جن مم خم حم ﴿ :كقول موسى ، بعض ذلك
 نث مث ﴿ هذا طلب ووصف للموىل بام يقتيض اإلجابة. وقوله:ف [155]األعراف: 
فيه وصف حال النفس والطلب. وقوله:    [16]القصص:  ﴾يف ىف يث ىث

ن فيه الوصف املتضمَّ  [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿

 .(1)« نوع منها خاصة فهذه أنواع لكلي  ،للسؤال باحلال

مع اهلل،  -اهلل وسالمه عليهم صلوات-أحوال الرسل ْل وتأمَّ »وقال ابن القييم: 

من هذا قول موسى ، قائمة به ،ها مشحونة باألدبها كلَّ جتدْ ، وخطاهبم وسؤاهلم

: ﴿ ومل يقل: أطعمني. [24]القصص:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت 

 ﴾حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ﴿:وقول آدم 

 :وقول أيوب  ت عِّل.ـرت عِّل وقضيدَّ ـل: رب قـقـم يـول [23]األعراف: 

                                       
 (.10/244ُينظر: جمموع الفتاوى ) (1)
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ي ـنـافـعـل: فـقـم يـول [83اء: ــيـبـ]األن ﴾ىي مي خي حي جي ﴿

 .(1)« يـنـفـواش

 املطلب الثاين: السؤال على َقْدرِّ احلاجة:
 -عليهم صلوات اهلل وسالمه-ومن اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء

 ملا أمره اهلل بدعوة  االقتصار عند السؤال عىل َقْدِر احلاجة، فهذا نبيُّ اهلل موسى
فرعون إىل التوحيد وعبادة اهلل، سأل اهلل أن حيلَّ عقدًة من لسانه بالَقْدِر الذي ُيفَهم 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿ به كالمه، ويفقهه املخاطب. فقال:
 حص مس ﴿». قال ابن كثري: [28-25]طه:  ﴾خض حض جض مص خص حص مس
وذلك ملا كان أصابه من اللثغ، حني عرض عليه التمرة  ﴾خض حض جض مص  خص

وما سأل أن يزول ذلك بالكليَّة، بل  (2)فأخذ اجلمرة فوضعها عىل لسانه، واجلمرة،

بحيث يزول العي، وحيصل هلم فهم ما يريد منه، وهو قدر احلاجة. ولو سأل 

اجلميع لزال، ولكن األنبياء ال يسألون إال بحسب احلاجة، وهلذا بقيت بقيَّة، قال 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿ إخباًرا عن فرعون أنه قال: -تعاىل-اهلل
ومن كامل »وقال ابن سعدي:  .(3)«بالكالميفصح  أي: [28-24]طه:  ﴾لك اك

                                       
 (.2/358ُينظر: مدارج السالكني ) (1)

ذكر املفَّسون قصة ذلك يف رواية الغالب أهنا مستفادة من خرب بني إرسائيل، واهلل أعلم بصحتها، أخرج  (2)

ملا حترك الغالم، يعني موسى، أخذته أمه آسيَّة صبيًّا، فبينام هي ترقصه "الطربي بسنده عن السدي: 

ون، وقالت: خذه، فلام أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها، فقال فرعون: عِّل وتلعب به، إذ ناولته فرع

إنام هو صبي ال يعقل، وإنام   ﴾مل يك ىك مك لك اك يق ىق ﴿بالذباحني، قالت آسيَّة: 

صنع هذا من صباه، وقد علمت أنه ليس يف أهل مرص أحىل منى أنا أضع له حليًّا من الياقوت، وأضع له 

فهو يعقل فاذبحه، وإن أخذ اجلمر فإنه هو صبي، فأخرجت له ياقوهتا ووضعت  مجًرا، فإن أخذ الياقوت

 ."، فطرح يف يده مجرة، فطرحها موسى يف فيه، فأحرقت لسانه×له طسًتا من مجر، فجاء جربائيل 

 (.18/300ُينظر: تفسري الطربي )    

 (.5/282ُينظر: تفسري ابن كثري ) (3)
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أدب موسى مع ربيه أنه مل يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما حيصل به 

 .(1)« املقصود
 املطلب الثالث: أن يقرن سؤاله حاجته ببيان عِّلَّة سؤاهلا:

السبب الداعي إىل سؤال احلاجة مقرتًنا  ومن أدب األنبياء يف دعائهم أيًضا ذكر

عاء، فهذا نبيُّ اهلل نوح   ملا دعا عىل قومه باهلالك ذكر ِعلَّة ذلك فقال: بالدُّ
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ﴿
عليهم الصالة - وملا كان الرسل»، قال البقاعي: [27-26]نوح:  ﴾جم هل مل

مصلحة الدين، علل دعاءه بقوله  ال يقولون وال يفعلون إال ما فيه -والسالم

 لك خك حك ﴿ وأكده؛ إظهاًرا جلزمه باعتقاد ما أنزل عليه من مضمون قوله تعاىل:
 ﴾حك﴿ وإن كان ذلك خارًجا عن العادة: [36]هود:  ﴾هل مل خل حل جل مك

أي ترتكهم عىل أي حالة كانت يف إبقائهم ساملني عىل وجه  ﴾لك خك ﴿ أي يا رب

 ر والضالل واإلضالل، ولو كانت حالة دنيَّةاألرض، عىل ما هم عليه من الكف
 . (2)« أي الذين آمنوا يب والذين ُيوَلدون عىل الفطرة السليمة ﴾جل مك ﴿

 يت ىت نت ﴿ يدعو ربَّه فيقول يف دعائه: وخليل الرمحن إبراهيم 
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
]إبراهيم:  ﴾من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

تِه أي[37 ما أسكنتهم هذا الوادي إال ليقيموا الصالة عند  ، فقرن دعاءه ببيان ِعلَّ

م، ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. فاجعل أفئدة من الناس هتفو  بيتك املحرَّ

وتَّسع إليهم فيأنسوا، ويتعارفوا فيتآلفوا، ويعودوا عىل بعضهم باملنافع، وارزقهم 

، عىل كامل من الثمرات لعلهم يشكرون نعمة إقامتهم عند بيتك املحرم بالصالة فيه

                                       
 (.1/235ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (1)

 (.20/458ُينظر: نظم الدرر للبقاعي ) (2)
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 .(1)اإلخالص والتوحيد، مع فراغ القلب

 يذكر سبب سؤاله اهلل أن حيلَّ عقدة لسانه فيقول: وكذلك نبيُّ اهلل موسى 
ويبني سبب سؤاله اهلل أن  [28-27]طه:  ﴾خض حض جض مص  خص حص مس﴿

 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ﴿ يؤيده بأخيه هارون فيقول:
،أي [34-29]طه:  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

ين به وشدَّ به  معينًا يعاونني ويؤازرين، ويساعدين عىل َمن أرسلت إليهم، قوي

 علم  ﴾جم هل مل خل حل جل ﴿ ظهري، ثم ذكر ِعلَّة ذلك، فقال:

أن مدار العبادات كلها والدين عىل ذكر اهلل، فسأل اهلل أن جيعل أخاه معه، 

 من التسبيح والتهليل، يتساعدان ويتعاونان عىل الرب والتقوى فيكثر منهام ذكر اهلل

وغريه من أنواع العبادات مما يدل عىل أمهية العوين عىل ذكر اهلل وبالغ أثره يف 

 .(2) الثبات عىل احلق

ملا سأل اهلل الولد قرن سؤاله بذكر السبب الداعي  وكذلك نبيُّ اهلل زكريا 

 مه جه ين ﴿ إليه وهو كربه وحرصه عىل من يقوم بواجب الدعوة بعده فقال:
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  .[6-4]مريم:  ﴾ىت نت مت رتزت يب ىب  نب

 املطلب الرابع: اإلخبار عن احلال، وسؤال احلاجة دون تسخُّط:
عاء املستفادة من دعوات األنبياء أهنم أحيانا  -عليهم السالم-ومن آداب الدُّ

عاء يكتفون باإلخبار عن احلال م؛ فهذا  عند الدُّ ط أو تربُّ وسؤال احلاجة دون تسخُّ

ط، مكتفيًا  يدعو اهلل  زكريا  احلة غري َضِجٍر وال متسخي ة الصَّ أن يرزقه الذريَّ

                                       
 (.6/319تفسري القاسمي ) (1)

 (.504تفسري ابن سعدي ) (2)
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 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ﴿ باإلخبار عن حاله قائاًل:
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
 نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
ملا أصابه البالء دعا ربه أن يفرج كربه،  ونبيُّ اهلل أيوب   [6-4]مريم:  ﴾ىت

 هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل ﴿ ويزيل عنه هذا البالء
يف  قاله خمرًبا عن حاله ال جزًعا وال شكوى، بدليل قوله  ،[6-4]مريم:   ﴾جه

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ﴿ جوابه:
عاء ال  ؛[84]األنبياء:  ﴾زب رب يئ ىئ نئ فاإلجابة تأيت ُعَقْيب الدُّ

 ﴾ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ﴿ امتدح صربه فقال: كاء؛ وألنه االشت
 (1).[44]ص: 

املطلب اخلامس: سلوك جانب األدب مع هللا بعدم نسبة الشر ِّ أو البالء إليه 
 سبحانه:

عاء سلوك جانب األدب مع اهلل، بإضافة اخلري إليه،  ومن هدي األنبياء يف الدُّ

عه  وإضافة الرشي إىل النفس والشيطان؛ فهذا خليل الرمحن يف معرض دعائه وترضُّ

 حض جض مص خص حص مس خس حس ﴿ يسند املرض إىل نفسه فيقول: هلل 
 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
أسند املرض »قال ابن كثري:  [83-77]الشعراء:  ﴾جه هن من خن حن

نفسه أدًبا، كام إىل نفسه، وإن كان عن قدر اهلل وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إىل 

 ٰى ٰر ٰذ يي خيميىي﴿آمًرا للمصِّل أن يقول:  -تعاىل-قال
فأسند اإلنعام إىل اهلل  [7-6]الفاحتة:  ﴾ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                       
 (.4/238(، وأضواء البيان )11/325ُينظر: تفسري القرطبي ) (1)



 (ه1439 ذو احلجة)      س والعشرون    سادالعدد ال  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية     

47 

 :والغضب حذف فاعله أدًبا، وأسند الضالل إىل العبيد، وكام قالت اجلن ،

 .(1)« [10]اجلن:  ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ﴿

رض إىل نفسه والشفاء إىل اهلل تعاىل، مع أهنام منه؛ وإنام نسب امل»وقال القاسمي: 

 ملراعاة حسن األدب معه تعاىل، بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه

 مظ حط ﴿، وقال: [79]الكهف:  ﴾من زن رن ﴿ كام قال اخلرض: -تعاىل-
 مح جح مج حج مث هت ﴿ ، وكقول اجلن يف آية:[82]الكهف:  ﴾معجغ جع
 .(2)« [10]اجلن:  ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ

 ملا سأل ربَّه أن يرفع عنه البالء مل يسنده إىل اهلل  وكذلك نبيُّ اهلل أيوب 

 .[41]ص:  ﴾جه هن من خن حن ﴿ بل أسنده إىل الشيطان فقال:

الرشُّ ال ينسب إليه ذكًرا، وإن كان موجوًدا منه َخلًقا، أدًبا أدبنا »قال القرطبي: 

واخلري يف » لربيه به قول من مجلته: × به، وحتميًدا علَمنَاه. وكان من ذكر حممد
 مف خف حف﴿عىل هذا املعنى. ومنه قول إبراهيم: (3)«يديك والشر ليس إليك

]الكهف:  ﴾يي ىي مي خي ﴿ . وقال الفتى للكليم:[80]الشعراء:  ﴾حق

63] » (4). 

 املطلب السادس: اجلمع يف الدُّعاء بني مصاحل الدين والدنيا:
عاء  اجلمع بني دعاء اهلل بمصالح الدين والدنيا فاخلليل ومن هدي األنبياء يف الدُّ

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿ ملا دعا  
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

                                       
 (. 6/146ُينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 (.7/460ُينظر: تفسري القاسمي ) (2)

ودعائه يف الليل،  ب صالة املسافرين وقرصها، باب صالة النبي أخرجه مسلم يف صحيحه، كتا (3)

 [.1812( رقم ]309)

 (.15/210ُينظر: تفسري القرطبي ) (4)
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مجع يف دعائه بني مصالح الدين والدنيا.  [37]إبراهيم:  ﴾من زن رن

ا الدين فألنه يدخل فيه ميل »قال الرازي:  عاء جامع للدين والدنيا. أمَّ هذا الدُّ

ا الدنيا: الناس إىل ا لذهاب إىل تلك البلدة بسبب النُّسك والطاعة هلل تعاىل. وأمَّ

فألنه يدخل فيه ميل الناس إىل نقل املعاشات إليهم بسبب التجارات، فألجل هذا 

اجلمع بني ». وقال ابن سعدي: (1)«امليل يتسع عيشهم، ويكثر طعامهم ولباسهم

عاء هلل بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنب ياء اهلل، وكذلك السعي يف حتصيلهام؛ الدُّ

الدين هو األصل واملقصود الذي خلق له اخللق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 

عاء باألمور الدنيويَّة أنه وسيلة إىل  لدعاء اخلليل ألهل البيت احلرام باألمرين، وتعليله الدُّ

 (2).« [37]إبراهيم:  ﴾من زن رن مم ام ﴿ الشكر فقال:

 الدعاء مبا يوافق الشرع:املطلب السابع: 
ومن هدي األنبياء يف الدعاء أيًضا الدعاء بام يوافق الرشع، واالستغفار من 

 خن حن جن  مم خم ﴿ الدعاء بام خيالفه إن وقع منهم خطًأ، كام يف دعاء نوح 
، فلام تبني له بطالن ما اعتقده من أنه ﴾جي ٰه مه جه هن من

  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ﴿: من أهله يف قوله 
 ٌّ ٰى ٰر ﴿استغفر و ﴾يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

وهو وإن كان هنًيا عاًما بحيث يشمل كل سؤال ال »قال الشوكاين: . ﴾يب

يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب، فهو يدخل حتته سؤاله هذا دخواًل 

 .(3)« طابقته للرشعأولًيا، وفيه عدم جواز الدعاء بام ال يعلم اإلنسان م

                                       
 (.19/105ُينظر: مفاتيح الغيب ) (1)

 (.1/213ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (2)

 (.2/570ُينظر: فتح القدير ) (3)
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 املبحث اخلامس

 اآلداب املتعلقة حبال الداعي  

 املطلب األول: اخلضوع والتذلل وإظهار الضعف واملسكنة:
وإظهار الضعف  ومن أدب األنبياء يف دعواهتم أيًضا اخلضوع والتذلُّل هلل 

 وطاعته واملسكنة فهذا كليم اهلل موسى ملا أمره اهلل بدعوة فرعون إىل اإليامن باهلل

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿ دعا ربه خاضًعا متذلاًل:
 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا، وافتقارنا »، قال ابن سعدي: [35-25]طه:  ﴾حن

ام سألناك، إليك يف كل األمور، وأنت أبرص بنا من أنفسنا، وأرحم فمنَّ علينا ب

أي:  [36]طه: ﴾ٰه مه جه هن من﴿وأجب لنا فيام دعوناك، فقال اهلل 

أعطيت مجيع ما طلبت فسنرشح صدرك، ونيَّس أمرك، ونحل عقدة من لسانك، 

 مك  لك خك حك جك ﴿ يفقهوا قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون،
 .(1)« [35]القصص: ﴾حم جم هل مل حلخل جل

ضوع والضعف واملسكنة هلل يدعو ربه وهو يف غاية اخل ونبيُّ اهلل زكرًيا 

 :﴿ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين 
عاء وما »قال القاسمي:  ،[4]مريم:  ﴾ٰر استفيد من هذه اآليات آداب الدُّ

عاء، وإظهار الذل واملسكنة  يستحّب فيه؛ فمنها استحباب اخلضوع يف الدُّ

وهذا الذي ». وقال الشنقيطي: (2)«﴾خي حي جي ﴿والضعف لقوله: 

                                       
 (.504ُينظر: تفسري ابن سعدي: ) (1)

 (.7/85نظر: تفسري القاسمي )يُ ( 2)
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ر الضعف يدلُّ عىل أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف واخلشية ذكره هنا من إظها

 .(1)«واخلشوع يف دعائه

 املطلب الثاين: حضور القلب عند الدُّعاء، واجلمع فيه بني الرغبة والرهبة:
عاء بحضور قلب  عاء املستفادة من دعوات األنبياء أيًضا الدُّ ومن آداب الدُّ

 اهلل بذلك وأثنى عليهم بقوله: ، وقد امتدحهموخشوع وخضوع وإخبات هلل 
 حف جف جغمغ مع جع مضحطمظ حضخض﴿

 .[90]األنبياء:  ﴾خف

وملا ذكر هؤالء األنبياء واملرسلني، كالًّ عىل انفراده، أثنى »قال ابن سعدي: 

أي: يبادرون إليها   ﴾مظ حط مض حضخض ﴿عليهم عموًما فقال: 

بغي وال ويفعلوهنا يف أوقاهتا الفاضلة، ويكملوهنا عىل الوجه الالئق الذي ين

 مع جع ﴿يرتكون فضيلة يقدرون عليها، إال انتهزوا الفرصة فيها، 
أي: يسألوننا األمور املرغوب فيها، من مصالح الدنيا واآلخرة،  ﴾جغمغ

ذون بنا من األمور املرهوب منها، من مضاري الدارين، وهم راغبون راهبون،  ويتعوَّ

ليلني أي: خاضعني متذ ﴾خف حف جف ﴿ال غافلون الهون وال مدلون، 

 .(2)« مترضعني، وهذا لكامل معرفتهم برهبم

 املطلب الثالث: التلفُّظ به ابللسان وعدم اًلقتصار على الدُّعاء ابلقلب:
عاء أيًضا ما أمر اهلل به نبيه حممًدا  ظ  ×ومن هدي األنبياء يف الدُّ من التلفُّ

عاء بالقلب يف قوله  عاء وعدم االقتصار عىل الدُّ  جض مص خص حص ﴿  بالدُّ
 ﴾خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 . [205]األعراف: 

                                       
 (.3/361ُينظر: أضواء البيان للشنقيطي ) (1)

 (.530ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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 أن يكون باللسان ال بالقلب وحده، وهو مستفاد من قوله:»قال القاسمي: 
ألن معناه: ومتكلاًم كالًما دون اجلهر، فيكون صفة ملعمول حال  ﴾حط مض﴿

أي اذكره ذكًرا  ﴾جض مص ﴿ ، أو هو معطوف عىل﴾حض ﴿ حمذوفة معطوًفا عىل

   .(1)« لسانك دون اجلهريف نفِسك، وذكًرا ب
تعمُّ مجيع أمته وهو  ×خماطبة للنبيي  ﴾جض مص خص حص ﴿»وقال ابن عطيَّة: 

بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده، واجلمهور عىل أن  أمر من اهلل 

الذكر ال يكون يف النفس وال يراعى إال بحركة اللسان، ويدلُّ عىل ذلك من هذه 

 .(2)« فهذه مرتبة الَّسي واملخافتة باللفظ ﴾جع مظ حط مض﴿ اآلية قوله:

 املطلب الرابع: خفض الصوت عند الدُّعاء واإلسرار به:
عاء، وقد  عاء أيًضا خفض الصوت واإلرسار بالدُّ ومن هدي األنبياء يف الدُّ

وال  [3]مريم:  ﴾خن حن جن يم ىم ﴿ بذلك فقال: امتدح اهلل نبيه زكريا 

عاء  ؛ ولذلك أثنى اهلل عىل نبيه زكريا حمبوب عند اهلل شكَّ أن هذا األدب يف الدُّ

 . بذلك، وأشاد هبذا األدب منه 

عاء عىل إظهاره واجلهر به؛ فقال الرازي  -وقد بنيَّ العلامء ِعلَّة تفضيل إخفاء الدُّ

عاء وهي من جهات. أحدها: قوله:»: -يف فوائد قصة زكريا   تعليم آداب الدُّ
عاء ما هذا حاله، ويؤكده قوله تعاىل:وهو يدلُّ عىل أن أف ﴾خن حن﴿  ضل الدُّ
؛ وألن رفع الصوت مشعر بالقوة [55]األعراف:  ﴾جبحب هئ مئ خئ ﴿

عاء االنكسار  واجلالدة، وإخفاء الصوت مشعر بالضعف واالنكسار، وعمدة الدُّ

 .(3)« وإحسانه -تعاىل -والتربي عن حول النفس وقوهتا، واالعتامد عىل فضل اهلل

                                       
 (.5/248ُينظر: تفسري القاسمي ) (1)

 (.3/494ُينظر: تفسري ابن عطيَّة ) (2)

 (.21/519ُينظر: مفاتيح الغيب للرازي ) (3)
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عليه بكون دعائه خفيًّا، يدل عىل أن  -جلَّ وعال-وثناؤه» وقال الشنقيطي:

عاء أفضل من إظهاره وإعالنه، وإنام كان اإلخفاء أفضل من اإلظهار  ;إخفاء الدُّ

 .(1)« ألنه أقرب إىل اإلخالص، وأبعد من الرياء

طوياًل عند هذه اآلية يف ذكر فوائد  -- واستطرد شيخ اإلسالم ابن تيميَّة

ع عاء، وما يسمع »اء، فكان ممَّا قاله: إخفاء الدُّ ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدُّ

 يقول: ؛ وذلك أن اهلل هلم صوت أي ما كانت إال مهًسا بينهم وبني رهبم 
وأنه ذكر عبًدا صاحلًا وريض بفعله  [55]األعراف:  ﴾جبحب هئ مئ خئ ﴿

عاء فوائد عديد [3]مريم:  ﴾خن حن جن يم ىم ﴿ فقال:  ة:ويف إخفاء الدُّ

 يسمع دعاءه اخلفي. -تعاىل -أنه أعظم إيامًنا؛ ألن صاحبه يعلم أن اهلل أحدها:

أنه أعظم يف األدب والتعظيم؛ ألن امللوك ال ُترفع عندهم األصوات،  اثنيها:

عاء اخلفي فال  ومن رفع صوته عندهم مقتوه، وهلل املثل األعىل، فإذا كان يسمع الدُّ

 لصوت به.يليق باألدب بني يديه إال خفض ا

عاء ولبيه ومقصوده، فإن  اثلثها: ع واخلشوع الذي هو روح الدُّ أنه أبلُغ يف الترضُّ

اخلاشع الذليل إنام يسأل مسألة مسكني ذليل قد انكَّس قلبه، وذلَّت جوارحه، 

ته ومسكنته وكَّسه ورضاعته إىل أن ينكَّس  وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلَّ

ه ورضاعته لسانه، فال يطاوعه بالنط ق، وقلبه يسأل طالًبا مبتهاًل، ولسانه لشدة ذلي

عاء أصاًل.  ومسكنته ساكت، وهذه احلالة ال يتأتى معها رفع الصوت بالدُّ

 أنه أبلغ يف اإلخالص. رابعها:

عاء؛ فإن رفع الصوت  -تعاىل -أنه أبلُغ يف مجعيَّة القلب عىل اهلل خامسها: يف الدُّ

 .وته كان أبلغ يف جتريد مهته وقصده للمدعو يفرقه ويشتته، فكلام خفض ص

                                       
 (.3/359ُينظر: أضواء البيان ) (1)
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وأنه  ؛عىل قرب صاحبه من اهلل ا أنه دالٌّ وهو من النكت البديعة جدًّ  سادسها:

 مسألة مناجاة هفيسأل ،يسأله مسألة أقرب يشء إليه ،القرتابه منه وشدة حضوره
 ريا بقوله:عىل عبده زك -سبحانه -للقريب، ال مسألة نداء البعيد للبعيد؛ وهلذا أثنى

 .﴾خن حن جن يم ىم ﴿
، واجلوارح ال  سابعها: أنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان ال يملُّ

 تتعب، بخالف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يكلُّ لسانه، وتضعف بعض قواه.

عاء أبعُد له من القواطع واملشوشات، فإن الداعي إذا  اثمنها: أن إخفاء الدُّ

 ه أحٌد، فال حيصل هناك تشويش وال غريه.أخفى دعاءه مل يدر ب

إن أعظم النعم اإلقبال عىل اهلل، والتعبد له، واالنقطاع إليه، والتبتل  اتسعها:

إليه، ولكلي نعمة حاسد، وليس للمحسود أسلُم من إخفاء نعمته عن احلاسد، وأن 

 .(1)« ال يقصد إظهارها له، وهذه فائدة رشيفة نافعة

 لبصر إىل السماء:املطلب اخلامس: رفع ا
رفع  -عليهم صلوات اهلل وسالمه -ومن اهلدي املسَتفاد من دعوات األنبياء

عاء.  نن من  ﴿ :×حممد  خماطًبا نبيَّه -تعاىل -قال (2)البرص إىل السامء عند الدُّ
  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن
كان أول ما نسخ من القرآن »قال:  عن ابن عباس [144]البقرة:  ﴾هئجب

ملا هاجر إىل املدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره  ×وذلك أن رسول اهلل القبلة. 

                                       
 (.3/6(، ونقلها تلميذه ابن القيم يف بدائع الفوائد )15/15ر: جمموع الفتاوى )ُينظ (1)

تنبيه: ورد يف الصحيح النهي عن رفع البرص إىل السامء يف الصالة، فقد أخرج مسلم يف صحيحه من  (2)

ة إىل لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء يف الصال»قال:  ×أن رسول اهلل  حديث أيب هريرة 
ُينظر: صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب النهي عن رفع البرص إىل السامء «. السماء، أو لتخطفن أبصارهم

عاء يف غري الصالة فأكثر العلامء عىل 967( رقم ]183يف الصالة ) [. أما رفع البرص إىل السامء عند الدُّ

عاء لبكر أبو زيد )  (.124جوازه. ُينظر: تصحيح الدُّ
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بضعة  ×أن يستقبل بيت املقدس، ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول اهلل  اهلل 

، فكان يدعو وينظر إىل حيب قبلة إبراهيم  ×عرش شهًرا، فكان رسول اهلل 

 هب ﴿ إىل قوله ﴾زيري ٰى ين ىن نن من﴿ السامء، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل
 يم ىم مم خم حم ﴿ ، فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ﴾حت جت
 ام ﴿ وقال ﴾مهجه ين ىن من ﴿ فأنزل اهلل    [142]البقرة:  ﴾حن جن
 .(1)« [115]البقرة:  ﴾مننن زن رن مم

 املطلب السادس: رفع اليدين:
رفع  -عليهم صلوات اهلل وسالمه-ومن اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء

 من األنبياء يف سورة استجابته دعاء مجلة عاء. فلام ذكر اهلل اليدين عند الدُّ 
 مع جع مظ حط مض خض حض﴿األنبياء َعليل ذلك بقوله: 
 .[90]األنبياء:  ﴾خف حف جف جغمغ

قال بعض الناس: الرَغب أن ُترَفع بطون األكفي نحو السامء، »قال ابن عطيَّة: 

ن البرش أن يستعني والرَهب أن ترفع ظهوَرها؛ وتلخيص هذا أن عادة كلي داع م

اح نحو املطلوب  بيديه، فالرغب من حيث هو طلب حيُسن معه أن يوجه باطن الرَّ

منه؛ إذ هي موضع اإلعطاء، وهبا ُيتمَلك، والرَهب من حيث هو دفع مرضة حيُسن 

 .(2)« معه طرح ذلك، واإلشارة إىل إذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه

 وامللل: لدُّعاء، وتكرار سؤاله، وعدم السآمةاإلحلاح على هللا اب املطلب السابع:
عاء أيًضا اإلحلاح عىل اهلل عاء، وتكرار  -تعاىل-ومن هدي األنبياء يف الدُّ بالدُّ

عاء واملبالغة فيه وتكراره حمبوب عند اهلل  سؤاله سبحانه؛ ألن اإلحلاح يف الدُّ

ـا أمر مندوب إليه، ومن أمثلة ذلك دعاء نبيي اهلل موسى  ه اهلل بدعوة لـمَّ

                                       
 [.1833( رقم ]2/527لطربي يف تفسريه بسنده من طريق عِّل بن أيب طلحة )أخرجه ا (1)

 (.4/98ُينظر: املحرر الوجيز البن عطيَّة ) (2)
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عاء ملًحا عليه باإلجابة:  فرعون إىل توحيد اهلل وطاعته، فقال مبتهاًل إىل اهلل بالدُّ
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
، ومنه [35-25]طه:  ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

عاء:وترضعه إىل اهلل أيًضا ابتهال خليل اهلل إبراهيم   مي خي حي ﴿  بالدُّ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ
 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى
  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت خت حت
 جف مغ جغ مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص

 .[41-35]إبراهيم:  ﴾مق  حق مف خف حف

ة هلل تعاىل، »قال ابن القييم:  عاء عبوديَّ وهذا كثري يف األدعية املأثورة؛ فإن الدُّ

ع  وافتقار إليه، وتذلل بني يديه، فكلام كثَّره العبد، وطوله، وأعاده، وأبداه، ونوَّ

مجله، كان ذلك أبلغ يف عبوديته، وإظهار فقره وتذللـه وحاجته، وكان ذلك أقرب 

ثوابه، وهذا بخالف املخلوق فإنك كلام كثرت سؤاله، وكررت له من ربه وأعظم ل

حوائجك إليه، أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلام تركت سؤاله، كان أعظم 

كلام سألته كنت أقرب إليه، وأحب إليه، وكلام أحلحت  عنده وأحب إليه، واهلل 

عاء أحبك، ومن مل يسأله يغضب عليه.  عليه يف الدُّ

 .(1) « وُبنَيَّ آدم حني يسأل يغضب             تركت سؤاله  فاهلل يغضب إن

                                       
 (.299ُينظر: جالء األفهام البن القيم ) (1)
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 املطلب الثامن: عدم استعجال اإلجابة:
ومن اهلدي املستفاد من دعوات األنبياء أيًضا عدم استعجال اإلجابة، فهذا نبيُّ 

ملا كاد إخوة يوسف أخاهم وأدَّعوا أنه أكله الذئب أعرض عنهم  اهلل يعقوب 

 اك يق ىق يف يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت ﴿وقال: 
، ومل يزل يدعو اهلل أن َيُردَّ عليه ابنه، ويبكي حتى ذهب [18]يوسف:  ﴾لك

برصه، إىل أن أذن اهلل بزوال مهه وتفريج كربه، وردَّ ابنه عليه، قال ابن سعدي يف 

ومنها: هذه املحنة »الفوائد املستنبطة من قصة يوسف ويعقوب عليهام السالم: 

، إذ قىض بالتفريق بينه وبني  هبا نبيه وصفيه يعقوب العظيمة التي امتحن اهلل

ابنه يوسف الذي ال َيْقِدُر عىل فراقه ساعًة واحدة، وحيزنه أشد احلزن، فتم هلذه 

ت عيناه من احلزن فهو  الفرقة مدة طويلة، ويعقوب مل يفارق احلزن قلبه، وابيضَّ

األول، وهو يف ذلك صابر كظيم، ثم ازداد به األمر حني اتصل فراق االبن الثاين ب

ألمر اهلل، حمتسب األجر من اهلل، وقد وعد من نفسه الصرب اجلميل، وال ريب أنه 

 ﴾هل مل خل  حل جل مك ﴿ وَّفَّ بام وعد به، وال ينايف ذلك قوله:
الشكوى إىل  فإن الشكوى إىل اهلل ال تنايف الصرب، وإنام الذي ينافيه؛ [86]يوسف: 

فعه هبذه املحنة درجات عالية ومقامات سامية، ال املخلوقني، وال ريب أن اهلل ر

تنال إال بمثل هذه األمور. ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه ملا تراكمت 

 ، جها فارج اهلم، كاشف الَغمي الشدائد املتنوعة، وضاق العبد ذرًعا بحملها، فرَّ

صفيائه؛ ليكون جميب دعوة املضطرين، وهذه عوائده اجلميلة، خصوًصا ألوليائه وأ

لذلك الوقع األكرب، واملحلُّ األعظم، وليجعل من املعرفة باهلل واملحبة له ما يوازن 

 .(1)« ويرجح بام جرى عىل العبد بال نسبة

                                       
 (.1/285ُينظر: تيسري اللطيف املنان ) (1)
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، وبقي هذه (1)فقد لبث يف البالء ثامين عرشة سنة وكذلك نبيُّ اهلل أيوب 

ال مستبطِئ للفرج، إىل أن كشف املدة صابًرا حمتسًبا، راضًيا بقضاء اهلل، غري َجِزٍع و

ُه، وأذن بشفائه    من خن حن جن مم خم حم جم هل ﴿ :اهلل رضَّ
 جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن

  حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

يف هذا الكتاب ذي  ﴾هل ﴿»قال ابن سعدي:  [44-41]ص:  ﴾ٰذ يي ىي مي

،  بأحسن الذكر، وأثن عليه بأحسن الثناء، حني  ﴾حم جم﴿ الذكر أصابه الرضُّ

ِه، فلم يشتِك لغري ربيِه، وال جلأ إال إليه، فـ داعًيا، وإليه  ﴾جن مم ﴿ فصرب عىل رضي

أي: بأمر مشقٍّ  ﴾جه هن  من خن حن ﴿ ال إىل غريه شاكًيا، فقال: رب

ٍب، وكان سلط عىل جسده فنفخ فيه حتى تقرح، ثم تقيح بعد ذلك  متعٍب معذي

أي: ارضب  ﴾جيحي ٰه﴿ وماله. فقيل له:واشتدَّ به األمر، وكذلك هلك أهله 

األرض هبا، لينبع لك منها عني تغتسل منها وترشب، فيذهب عنك الرضُّ واألذى، 

 .(2)« ففعل ذلك، فذهب عنه الرض، وشفاه اهلل تعاىل
 املطلب التاسع: حتري األوقات الفاضلة، وحتري أحوال اإلجابة:

عاء املستفادة من دعوات األنبياء  ي أوقات وأحوال اإلجابة، ومن آداب الدُّ حتري

عاء، واألماكن التي  فإن العبد إذا حتنيَّ األوقات الفاضلة التي ُيستجاب فيها الدُّ

ب إىل اهلل  عاء فيها، وكان عىل حال عبادة وتقرُّ ها الرشع باستجابة الدُّ كان  خصَّ

ع يترضَّ  ذلك أدعى الستجابة دعائه، وحصول مطلوبه؛ فهذا نبيُّ اهلل زكريا 

أن يرزقه الولد، وهو يف حمرابه يتقلَّب يف نسكه وعبادته وصالته، منتقًيا  إىل اهلل 

                                       
مني من األنبياء عند احلاكم يف املستدرك، كتاب  ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك  (1) تواريخ املتقدي

[، وصححه، ووافقه 4115( رقم ]2/635، )واملرسلني، باب ذكر أيوب بن أموص نبي اهلل املبتىل 

 الذهبي.

 (.714ُينظر: تفسري ابن سعدي ) (2)
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عاء وأفضل مواطنه.   خري أحوال الدُّ

 ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه ﴿قال اهلل تعاىل: »قال ابن كثري: 

أي: خاطبته املالئكة شفاها خطابا أسمعته، وهو قائم يصِّل يف حمراب عبادته، 

 .(1)« اجاته، وصالتهوحمل خلوته، وجملس من

أن يستغفر هلم ما حصل  من أبيهم يعقوب  وملا طلب إخوة يوسف 

.  [97]يوسف:  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿ منهم من الذنب

عاء وهو وقت السحر، وقيل من ليلة  ر االستغفاَر لوقت فاضل ُيستجاب فيه الدُّ آخَّ

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ﴿فقال:  (2)اجلمعة كام ورد يف بعض اآلثار
وفيها داللة عىل إرجاء االستغفار ». قال القاسمي: [98]يوسف:  ﴾يئ ىئ

عاء لوقت يرى أنه أحرض فيه قلًبا من غريه، أو أنه أفضل وأقرب لإلجابة. وقد  والدُّ

َر االستغفار إىل السحر. وختصيص األوقات الفاضلة باالستغفار  روي أنه أخَّ

نَّة، ومنه رُشع االستغف عاء معروف يف السُّ حر، وعقب الصلوات، والدُّ ار يف السَّ

عاء يف السجود، وعند األذان، وبينه وبني اإلقامة، واإلفطار  وقضاء احلج. وكان الدُّ

 .(3) «من الصيام، أقرب لإلجابة ممَّا عداه

 

 

 

 

                                       
 (.2/37ُينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 [.19876[ إىل رقم ]19870( رقم ]16/261ُينظر اآلثار يف تفسري الطربي ) (2)

 (.6/219ُينظر: تفسري القاسمي ) (3)
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 اخلامتة

احلات، والصالة والسالم عىل خري الربيات نبيي  نا احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصَّ

 حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا.

 وبعد..

 ففي خامتة هذا البحث أخليص أهم نتائجه يف اآليت:

أمهيَّة هذا املوضوع وِعَظم احلاجة إىل مدارسته يف ضوء القرآن الكريم،  •

 للتأدُّب بآداب القرآن فيه، والتزام توجيهاته.

من ُيتَّبع هديه هم األنبياء الذين قال عنهم  األصل يف العبادة االتباع، وخري •

 .[90]األنعام:  ﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع ﴿ :اهلل 

ُر  • عاء هبذا االسم أن اإلنسان ُيَصدي عاء يف اللغة النداء، ووجه تسمية الدُّ الدُّ

َي دعاًء.  سؤاله بقوله: يا اهلل يا رب يا رمحن، فلذلك ُسمي

ري والتقديس واإلجالل والتعظيم إن أعلم اخللق بام جيب للخالق من التوق •

إىل االقتداء هبم، والسري عىل  هم صفوة اخللق األنبياء؛ ولذا وجَهنَا ربُّنا 

 هنجهم.

ل يف دعوات األنبياء وتدبُّرها ومدارسُتَها يستنبط املتدبير مجلة من  • بالتأمُّ

عاء، ويمكن ترتيب ه ذه اآلداب اآلداب الرفيعة التي جيُدر باملرء التزامها عند الدُّ

 عىل النحو اآليت:

: جيدر ابلعبد قبل التوجُّه إىل هللا ابلدُّعاء: •  أوًلا
 أن يعرتف بام فرط منه من ذنب، ويتوب إىل اهلل منه. -

ل عىل اهلل واالعتامد عليه، ويتربأ من حول نفسه وقوته. -  أن يصُدق التوكُّ

ب به إىل اهلل  - م بني يدي دعائه عماًل صاحلًا يتقرَّ  .أن يقدي
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 اثنياا: ينبغي للعبد أن يستفتح دعاءه بــــ: •
 احلمد هلل والثناء عليه. -

 االستغفار للنفس وللوالدين وللمؤمنني. -

 :اثلثاا: أن يتوسَّل إىل هللا  •
 بألوهيته، وربوبيته، وأسامئه وصفاته. -

 وبنعم اهلل وأفضاله. -

 وبام قدم من أعامل صاحلة. -

 وبإظهار ضعفه وفقره وحاجته. -

 راعي عند سؤال احلاجة:رابعاا: أن ي •
 التنويع بني صيغة الطلب وصيغة اخلرب. -

 أن يكون السؤال عىل َقْدِر احلاجة. -

 أن يقرن سؤاله حاجته ببيان ِعلَّة سؤاهلا. -

ط أو جزع. -  أن خيرب عن حاله، ويسأل حاجته دون تسخُّ

 سلوك جانب األدب مع اهلل، بعدم نسبة الرش إليه سبحانه. -

 لدين والدنيا.اجلمع بني سؤال مصالح ا -

 الدعاء بام يوافق الرشع. -

عاء لغريه. - عاء لنفسه عىل الدُّ  أن يقدم الدُّ

 أن يشمل ذريته يف دعائه. -

 خامساا: أن يكون حال الداعي عند الدُّعاء: •
اًل هلل  -  .خاضًعا متذلي

 حارض القلب. -

عاء باللسان. - ظ بالدُّ  التلفُّ
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 خفض الصوت واإلرسار به. -

 رفع البرص إىل السامء. -

 فع اليدين.ر -

عاء. -  اإلحلاح عىل اهلل بالدُّ

 عدم استعجال اإلجابة. -

ى األحوال واألوقات الفاضلة. -  أن يتحرَّ

ا بشأن   التوصيات:وأمَّ

فإن تأمُّل قصص األنبياء الواردة يف القرآن الكريم وتدبُّرها ومدارستها تفتح 

بمنهجهم يف  للمسلم آفاًقا واسعة لألخذ برتبيتهم، والتأِّسي هبدهيم، واالقتداء

بذلك وحّضنا عليه يف أكثر من  جوانب احلياة املختلفة، كيف وقد أمرنا اهلل 

 موضع!

فام أحرى هذا اجلانب بالعناية وما أجدره باالهتامم؛ بأن توجه إليه عناية 

الباحثني لتسليط الضوء عىل جوانب خمتلفة من حياة األنبياء من خالل قصصهم يف 

مع زوجاهتم، وهدهيم يف تربية األبناء، وأخالقهم -سالمعليهم ال-القرآن؛ كهدهيم

... إىل غري ذلك من املوضوعات التي يمكن وآداهبم يف الدعوة إىل اهلل 

 استنباطها من مدارسة قصصهم يف القرآن الكريم.

ويف اخلتام، أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به 

 يل ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. من كتبه، وقرأه، إنه و
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 فهرس املصادر واملراجع

هـ(، دار الفكر 1393، حممد األمني الشنقيطي )تأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -1

 هـ.1415للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 

ة )تـال سـ، شمدــوائـع الفـدائـب -2 هـ(، دار الكتاب العريب، 751دين ابن قيم اجلوزيَّ

 بريوت، لبنان.

بيدي )تاتج العروس من جواهر القاموس -3 هـ(، 1205، حمّمد بن حمّمد امللّقب بمرتىض الزَّ

 حتقيق جمموعة من املحققني، دار اهلداية.

، «لكتاب املجيدحترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري ا» التحرير والتنوير -4

 هـ.1984هـ(، الدار التونسيَّة للنرش، تونس، 1393حممد الطاهر بن عاشور التونيس )ت

هـ(، حتقيق عبد اهلل اخلالدي، دار 741، ابن جزيء الكلبي )تالتسهيل لعلوم التنزيل -5

 هـ.1416األرقم بن أيب األرقم، بريوت، الطبعة األوىل، 

(، دار العاصمة للنرش والتوزيع، ـه1429يد )ت، بكر عبد اهلل أبو زتصحيح الدُّعاء -6

 .ـه1419الرياض، الطبعة األوىل، 

هـ(، دار ابن 1421، حممد بن صالح بن حممد العثيمني )تتفسري الفاحتة والبقرة -7

ة، الطبعة األوىل،   .ـه1423اجلوزي، اململكة العربيَّة السعوديَّ

هـ(، حتقيق سامي سالمة، 774ت، أبو الفداء إسامعيل ابن كثري )تفسري القرآن العظيم -8

 هـ.1420دار طيبة للنرش والتَّوزيع، الطَّبعة الثَّانيَّة، 

هـ(، 327، عبد الرمحن بن حممد الرازي املعروف بابن أيب حاتم )تتفسري القرآن العظيم -9

 هـ.1419حتقيق أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، 

هـ(، دار الكتب العلميَّة، 211الرزاق بن مهام الصنعاين )ت، عبد تفسري عبد الرزاق -10

 هـ.1419حتقيق د. حممود حممد عبده، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
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هـ(، مطبعة دائرة 852، أبو الفضل أمحد بن عِّل بن حجر العسقالين )تهتذيب التهذيب -11

 هـ.1326املعارف النظاميَّة، اهلند، الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق حممد عوض مرعب، دار 370، حممد بن أمحد بن األزهري )تهتذيب اللغة -12

 م.2001إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

هـ(، دار لبنان للطباعة 1413، حممد نسيب الرفاعي )تالتوصُّل إىل حقيقة التوسُّل -13

 هـ.1399والنرش، بريوت، الطبعة الثالثة، 

هـ(، عامل الكتب، 1031، عبد الرؤوف املناوي )تهمَّات التعاريفالتوقيف على م -14

 هـ.1410القاهرة، الطبعة األوىل، 

  هـ(،1376، عبد الرمحن بن نارص بن سعدي)تتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -15

 هـ.1420حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

، عبد الرمحن بن نارص بن سعدي املنان يف خالصة تفسري القرآنتيسري اللطيف  -16

هـ(، وزارة الشئون اإلسالميَّة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربيَّة 1376)ت

ة، الطبعة األوىل،   هـ.1422السعوديَّ

هـ(، حتقيق أمحد 310، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )تجامع البيان يف أتويل القرآن -17

 هـ.1420شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  حممد

هـ(، حتقيق أمحد 671، حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي )تاجلامع ألحكام القرآن -18

ة، القاهرة، الطبعة الثانيَّة،   هـ.1384الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصيَّ

ة )ت، البن قيجالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األانم -19 هـ( حتقيق 751م اجلوزيَّ

 هـ.1407شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، دار العروبة، الكويت، الطبعة الثانيَّة، 

هـ(، دار السعادة، 430، أبو نعيم األصبهاين )تاءـيـفـات األصـقـبـاء وطــيـة األولـيـلـح -20

 هـ.1394مرص، 
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حقق بإرشاف الشيخ شعيب هـ(، 748، شمس الدين الذهبي )تسري أعالم النبالء -21

 هـ.1405األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

هـ(، حتقيق أمحد 388، محد بن حممد بن اخلطاب املعروف باخلطايب )تشأن الدُّعاء -22

 هـ.1404يوسف الّدقاق، دار الثقافة العربيَّة، الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق أمحد 393اجلوهري )ت، إسامعيل بن محاد الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيَّة -23

 .هـ1407عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 

هـ(، 1420، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين )تصحيح اجلامع الصغري وزايداته -24

 املكتب اإلسالمي، ط.د.

الم، الرياض، الطَّبعة  هـ(، دار204اج )تـجـحـن الـلم بـسـام مـ، لإلمحــحيــالصَّ  -25 السَّ

 هـ.1421الثَّانيَّة، 

الم، الرياض، الطَّبعة 256، حممد بن إسامعيل البخاري )تالصَّحيح -26 هـ(، دار السَّ

 هـ.1419الثَّانيَّة، 

، حممد بن عِّل الشوكاين فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -27

 هـ.1414الطبعة األوىل، هـ(، دار ابن كثري، دمشق، 1250)ت

هـ(، حتقيق حممد نعيم 817، حممد بن يعقوب الفريوزابادى )تالقاموس احمليط -28

 العرقسوِّس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

هـ(، حتقيق 1094، أبو البقاء الكفوي )تالكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويَّة -29

 رصي، مؤسسة الرسالة، بريوت.عدنان درويش وحممد امل

هـ(، دار صادر، بريوت، 711، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )تلسان العرب -30

 هـ.1414الطبعة الثالثة، 

هـ(، حتقيق حسام 807، أبو احلسن نور الدين اهليثمي )تجممع الزوائد ومنبع الفوائد -31

 هـ.1414الدين القدِّس، مكتبة القدِّس، القاهرة، 
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هـ(، حتقيق 728ن تيميَّة )تـد احلليم بـبـن عـد بـمـاس أحـبـو العـ، أباوىــتـفـوع الـمـجـم -32

ة،  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبويَّ

 هـ.1416

هـ(، حتقيق حممد باسل عيون 1332، حممد مجال الدين القاسمي )تحماسن التأويل -33

 هـ.1418العلميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، السود، دار الكتب 

، عبد احلق بن غالب ابن عطيَّة األندليس احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -34

هـ(، حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطبعة 542)ت

 هـ.1422األوىل، 

ة )تنيمدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستع -35 هـ(، حتقيق 751، ابن قيم اجلوزيَّ

 هـ.1416حممد البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 

هـ( حتقيق مصطفى عبد القادر 405، احلاكم النيسابوري )تاملستدرك على الصحيحني -36

 هـ.1411عطا، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، 

هـ(، مجع وترتيب حممد بن 728)ت شيخ اإلسالم ابن تيميَّة املستدرك على جمموع فتاوى -37

 هـ.1418هـ(، الطبعة األوىل، 1421عبد الرمحن بن قاسم )ت

هـ(، حتقيق محدي بن عبد املجيد السلفي، 360، أبو القاسم الطرباين )تمسند الشاميني -38

 .ـه1405مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 هـ(، املكتبة العلميَّة، بريوت.770مد الفيومي )ت، أمحد بن حماملصباح املنري -39

هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 606، فخر الدين الرازي )تمفاتيح الغيب -40

 هـ.1420الطبعة الثالثة، 

هـ(، حتقيق 597، أبو الفرج ابن اجلوزي )تنزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر -41

 هـ.1404بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  الكريم، مؤسسة الرسالة، حممد عبد

هـ(، دار الكتاب 885، إبراهيم بن عمر البقاعي )تنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور -42

 اإلسالمي، القاهرة، ط.د.
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ة )تالوابل الصيب من الكلم الطيب -43 هـ(، حتقيق سيد إبراهيم، دار 751، ابن قيم اجلوزيَّ

 م.1999احلديث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

(، حتقيق ـه478، احلسني بن حممد الدامغاين )تالوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز -44

 عريب عبد احلميد عِّل، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان.

هـ(، حتقيق حممد عثامن، مكتبة الثقافة 395، أبو هالل العسكري )تالوجوه والنظائر -45

 هـ.1428الدينيَّة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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 امللخص

يتطّرق البحث إىل أثر التأليف املعجمي يف تفسري القرآن الكريم وكذا أوجه التأثر 

هيدف إىل بسط مسألة التفسري املعجمي للقرآن الكريم. ورصد ووالتأثري بينهام. 

. حتدثُت فيه عن مفهوم املعجم، وعرفت اتهأصحاب املعاجم يف تعاملهم مع آي

، وعالقة االتفاق هامتلك اآلثار املتبادلة بينُت إىل التفسري وبينُت أمهيته، ثم تطرق

 .أوجه تأثري املعجم يف التفسري كتطبيق للبحث أهنيته بذكرثم  واالختالف بينهام

كعلم من علوم  ،وخُلص البحث إىل أن هناك عالقة وطيدة بني علم التفسري

للفظة القرآنية أو القرآن الكريم، واملعجم كآلة من آالت فهمه. وأنه ال يكتمل تفسري ا

اآلية الكريمة إالّ إذا اجتمع يف حتليلها وبيان معناها كل من التفسري باملأثور املبني عىل 

القرآن الكريم واحلديث الرشيف وأقوال الصحابة والتابعني مع ما تقتضيه اللغة 

 العربية من قواعد وأساليب.
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 مقدمة

، والصالة والسالم عىل رسول اهلل الصادق األمني، وعىل احلمد هلل رب العاملني

 آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين.

 أما بعد،

فإن كثريا من علامء اللغة وأصحاب املعاجم اعتنوا بكتاب اهلل عناية فائقة، 

فوائده  معانيه، واستنباط تفسري القرآن الكريم، وإبراز مة يفقيّ  أقوال هلم وُوجدت

عىل رصد بعض جهودهم يف  -  بعد االستعانة باهلل- لذلك عزمت وإرشاداته،

 تفسري اللفظة القرآنية الكريمة.

تكمن أمهية البحث يف أّنه يتعلق بعلم من علوم القرآن الكريم  أمهية البحث:

والذي له رباط وثيق به، وهو التفسري، ويتعلق كذلك بآلة من آالت فهم القرآن 

 ة واللسان، وهو املعجم.الكريم، وعلم من علم اللغ

ويمكنني أن أخلّص أهداف البحث يف أنه حياول الوقوف عىل  البحث: أهداف

أثر املعاجم العربية يف التفسري وبيان معاين اآليات القرآنية. وذلك بالتعرف عىل 

لفاظ األعىل منهج املعجم يف عرض تفسري وأوجه االتفاق واالختالف بينهام، 

  ية.القرآن

لقد نالت قضية الّتفسري الّلغوي ملفردات القرآن الكريم  لسابقة:الدراسات ا

سات حول الّتفسري املعجمي للقرآن الكريم احّظا واسعا من الّتأليف، إاّل أّن الّدر

عليه من بحوث، وجاءت هذه الّدراسة  اّطلعتفيام  ما، نوعا ،ال يزال شحيحا

أرضية هلا يف الّتعامل مع لتكمل بعض النّقص يف ذلك، وجتعل من املعجم العريب 

التي جاءت بني يدّي يف ما  والكتابات ألفاظ القرآن الكريم وآياته. ومن البحوث

 خيّص املعجم والقرآن الكريم وما يتعّلق به من علوم ما ييل:
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االختيار املعجمي أللفاظ اجلنة يف سورة الرمحن، قراءة لسانية اجتامعية،  -1

، اإلصدار 25ألبحاث )العلوم اإلنسانية( جملد عبري نّجار، جملة جامعة النجاح ل

8 ،2011. 

اخلاص بوصف اجلنة، الوارد ابة عن سؤال املعجم جإلالدراسة ل سعت هذه

تفصيال متثيليا جلنان أربع، فقد عرض اهلل سبحانه وتعاىل ذكرها يف سورة الرمحن، 

يبحث يف اختذت الدراسة املنهج البنيوي والداخيل الذي و ام،أخربنا عن صفاهتو

االختيار املعجمي من خالل بنية السورة الداخلية، واملنهج الثقايف اخلارجي الذي 

 يقرأ االختيار املعجمي من خالل ثقافة العرب زمن التلقي األول للنص القرآين.

إعداد  "تاج العروس نموذجا"أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية  -2

رازق القادويس، إرشاف: رجب عبد اجلواد الباحث: عبد الرازق محودة عبد ال

 هـ/1431إبراهيم، كلية اآلداب قسم اللغة العربية، جامعة حلوان، مرص، 

 م.2010

مدى أثر القراءات القرآنية، يف جانب الصناعة املعجمية، وذلك  البحث يدرس

وعىل الرغم من أن القراءات ، اج العروس من جواهر القاموستمن خالل معجم 

الذي يعد  - "العني"قد ظهر إسهامها بفاعلية يف صناعة املعجم العريب منذ القرآنية 

َع يف استخدامها فيام تاله من معاجم موسوعية،  -أول عمل معجمي للعربية  وُتُوسِّ

 فإن املكتبة العربية ال زالت يف حاجة ملثل هذه الدراسة.

دار  ،يارمساعد بن سليامن بن نارص الط ،التفسري اللغوي للقرآن الكريم -3

 .هـ1432، 1، ط:ابن اجلوزي

ولعّل القاسم املشرتك بني البحث وهذه الدراسات هو املعجم والقرآن الكريم 

 .الت القرآنيةالاملعجم يف رشح الد تي يكتنفهامن حيث إبراز األمهية ال
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لعّل املنهج املناسب هلذا البحث هو )املنهج الوصفي التحلييل(  منهج البحث:

املقارنة؛ حيث قمت برصد بعض اآلراء املعجمية والداللية يف تفسري ب مع االستعانة

 ين، ومناقشتها.مع أقوال املفّس  -يف بعض األحيان -ومقارنتها ،القرآن الكريم

مباحث، وخامتة.  ثالثةارتأيت أن أقّسم هذا البحث إىل: مقّدمة،  خطة البحث:

 عىل النحو التايل:

وأمهيته، وأهدافه، والدراسات السابقة، تناولت فيها موضوع البحث،  مقدمة:

 ومنهجه، وخطته.

 .متهيد
 : التعريف بمصطلحي املعجم والتفسري.املبحث األول

 : تعريف املعجم وأمهيته.املطلب األول

 : املعجم يف اللغة واالصطالح.أوال

 : أمهية املعاجم ووظيفتها: اثنيا

 : تعريفه التفسري يف اللغة واالصطالحاملطلب الثاين

 : عالقة التفسري باملعجم وأوجه االتفاق واالختالف بينهام.املبحث الثاين

 : صور العالقة بني املعجم والتفسري.املطلب األول

 عدم وجود عالقة بني املعجم والتفسري. .الصورة األوىل

 ارتباط التفسري باملعجم ارتباطا وثيقا. .الصورة الثانية

 ف بني املعجم والتفسري.: أوجه االتفاق واالختالاملطلب الثاين

 : أوجـه االتفاق. أوال

 : أوجه االختالف.اثنيا

 وجوه تأثري املعجم يف الّتفسري. :املبحث الثالث

 : بيان معنى اللفظة القرآنية.املطلب األول
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 توسيع دالالت الكلمة القرآنية. :املطلب الثاين

 رآنية.: إزالة الغموض واإلشكاالت من بعض اآليات القاملطلب الثالث

 الرتجيح بني الدالالت املحتملة للفظ القرآين. :املطلب الرابع

 املتوصل إليها. أهم نتائج البحثضّمنُتها  :خامتة

 التوصيات.
 فهرس املصادر واملراجع.

 فهرس املوضوعات.
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 متهيد

ة التي املعجمي قديم؛ َظَهر بظهور احلضارات اإلنسانية القديم إن التأليف

وضعت األسس األوىل للمعاجم؛ كحضارة اليونان والصني واهلند، وذلك عىل 

شكل تصنيف الرسائل املخترصة واجلداول التوضيحية؛ أما عند العرب، فقد بدأ 

عىل العديد من اللهجات العربية،  ئهظهوره بعد نزول القرآن الكريم، الحتوا

منهم،  ردات القرآن عىل كثريودخول غري العرب يف اإلسالم، واستعصاء بعض مف

 احلديث النبوي الرشيف، فظهرت كتب الغريبغريب و همما استدعى رشح غريب

 وغريها.

يف الدراسات القرآنية، إالّ أنه  العربية وعىل الرغم من املكانة املتميزة للمعاجم

رصدت لنا دالالت اللغة  اشرتاط فهم القرآن بمعاجم لغويةلنا ال جيوز 

بعد  فسريتّ الأكرَب األثر يف  هلا، ولكّن يمكن القول بأن يف كالم العرب واستعامالهتا

العربية بشكل عام، والتي ِمن ِضمنها  كتب التفسري، ألمهيتها يف رشح األلفاظ

األلفاظ القرآنية؛ فبها يعرف معنى الكثري من اآليات القرآنية. وهذا ما سنعرفه يف 

 هذا البحث. 

جوه أثر املعاجم العربية يف تفسري اللفظة القرآنية وسأقف يف دراستي هذه عند و

حتدث عن املعجم والتفسري من حيث التعريف واألمهية أأو اآلية الكريمة، وس

ختم ذلك بوجوه تأثري املعجم عىل تفسري القرآن الكريم، انطالقا أوالعالقة بينهام، و

 ه.من بعض اآليات الكريمة التي تكون أنموذجا للقرآن الكريم كلّ 
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 املبحث األول

 التعريف مبصطلحي املعجم والتفسري 

 سأحتّدث يف هذا املبحث عن املعجم والتفسري عىل النحو التايل: 

 تعريف املعجم وأمهيته. املطلب األول:
إن أثر املعاجم ومدى فعاليتها يف تلك املجاالت السابقة الذكر عامة، ويف 

وّقف بصورة أساسية عىل معرفتنا بكنهها وأنواعها التفسري بشكل اخلاص يت

وأشكاهلا ومناهج تصنيف املفردات هبا ونسبة استعامهلا، ثم عىل طرق استخدامها 

 وكيفية استغالهلا وأوجه االستفادة منها... 

 أوال: املعجم يف اللغة واالصطالح.
صح، وامرأة ، واألْعَجم الذي ال يفالَعَرِب  ضدّ  املعجم يف اللغة من الَعَجمِ 

. جاء يف احلديث الذي رواه (1)عجامء بّينة الُعجمة والعجامء البهيمة؛ ألهنا ال تتكلم

ُجْرُح اْلَعْجَماِء : »َقاَل  × هللأيب هريرة، َأنَّ َرُسوَل ااإلمام مالك يف املوطأ عن 
 (2)«ُجَبار  

 هدر ال يشء عليها إن أتلفت شيئًا بالنهار أو الليل دون تفريط منوتعني 

. والعجامء: كل صالة ال جيهر فيها بالقراءة، ولذلك سميت صالتا الظهر (3)مالكها

                                       
 ( .1/390) حتقيق: عبد السالم هارون وحممد النجار، مادة عجمهتذيب اللغة، األزهري،  (1)

البهيمة عجامء رواه مالك يف املوطأ ومسلم والنسائي. والعجامء هي كل احليوان سوى اآلدمي وسميت  (2)

ألهنا ال تتكلم واجلبار بضم اجليم وختفيف الباء اهلدر. ينظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم، النووي، 

. والتمهيد ملا يف املوطأ من ( 11/225كتاب احلدود، باب جرح العجامء واملعدن والبئر جبار أي هدر )

 ( .7/20مصطفى العلوي وحممد البكري، باب امليم ) املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب، حتقيق:

ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، باب َقْوِل اهللَِّ َتَعاىَل: َواْلَعاِملنَِي ( 3)

( . واملنتقى رشح موطأ، سليامن الباجي، كتاب العقول، 19/367 اإِلَمام )َعَلْيَها. وحماسبة املصدقني َمعَ 

 (. 4/48باب جامع العقل، )
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والعرص بالعجاموين، ويقال للصبي ما دام ال يتكلم وال يفصح: صبي أعجم. قال 

 :(1)امرؤ القيس

 ائلِ واْسَتْعَجَمْت َعْن َمنْطِق السَّ            َرْســـُمَها َوَعــَفا َصمَّ َصَداَها

معظم الرمل وأشده تراكاًم، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمره عىل  والُعجمة

 .(2) سالكه

أما املعجم يف االصطالح فهو كتاب يضم كلامت لغة ما، كلها أو جلها، مرتبة 

ترتيبًا خاصًا مرشوحة بام يزيل خفاءها وإهبامها، ومضبوطة ضبطًا يبني حركاهتا 

هتا، وكيفية نطقها.أو هو كتاب يضم وحروفها مقرونة بام يوضح صيغها، واشتقاقا

ألفاظ اللغة العربية مرتبة عىل نمط معني، مرشوحة رشحًا يزيل إهبامها، ومضافًا 

إليها ما يناسبها من املعلومات التي تفيد الباحث، وتعني الدارس عىل الوصول إىل 

مراده، أو هو كتاب يضم بني دفتيه أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة برشحها، 

وتفسري معانيها، عىل أن تكون املواد مرتبة ترتيبًا خاصا، إما عىل حروف اهلجاء أو 

املوضوع، واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة برشح 

 .(3)معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبنّي مواضع استعامهلا

التي خّلفها علامء  جمموع الثروة العظيمة» وقد عّرفه عدنان اخلطيب بأنه:

العربية، عىل مدى العصور، فحفظوا لنا لغة العرب، لغة القرآن الكريم، اللغة التي 

 .(4) «نفخر هبا وَنعَتزّ 

برشحها  ، مقرونةفاملعجم هو ذاك الكتاب الذي حيوي كلامت من أي لغة كانت

                                       
 (.141ديوان امرؤ القيس، امرؤ القيس بن ُحجر بن احلارث الكندي، اعتنى به: عبد الرمحن املصطاوي ) (1)

 (.3/75)قيق: حممد النجارينظر: اخلصائص، ابن جني، حت (2)

(. 1/38صحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسامعيل اجلوهري، أمحد عبد الغفور عطار )مقدمة ال (3)

  (.13)املعاجم العربية وطرق ترتيبها، أمحد بن عبد اهلل الباتيل  وينظر: 

 (. 39) املعجم العريب بني املايض واحلارض، عدنان اخلطيب (4)
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ا ودالالهتا باإلضافة إىل وجود ترتيب خاص ومنهج مّتبع يف هذا الرتتيب وهذ

 فاظ عىل اللغة العربية والقرآن الكريم. الرشح والفائدة منه احلِ 

أشري هنا إىل أن هناك مصطلحًا آخر اشتهر بني الناس وهو القاموس، ويعنون به 

 املعجم سواء أكان خاصًا باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم كان مزدوج اللغة.

  اثنيا: أمهية املعاجم ووظيفتها
 (1)ام ييل:ووظيفتها فيتها نتج أمهيأن نست يمكن

  معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاهتا وترصيفاهتا، وأصل اللفظ، وبيان

 ومصادرها ونحو ذلك. اشتقاقاته. ومجوعها

 معرفة األلفاظ والكلامت والغريبة والغامضة،  الكشف عن معاين املفردات

 االستعامل. القديمة التي هجرها

 اللفظ الواحد أو معاين األلفاظ التي هلا أكثر مـن  التعّرف عىل مجيع دالالت

، فهذا األمر جيعلنا نتعرف عىل بعض الظواهر اللغوية، مثل: االشرتاك (2)داللة

 اللفظي واألضداد...

 العامية، وكذلك معرفة تاريخ  معرفة األلفاظ الفصيحة، ومتييزها عن األلفاظ

 وتطّور دالالته، و استعامالته. اللفظ

 وهي مفردة، ومعناها يف السياق مع مثيالهتا من  ى الكلمةمعرفة معن

 الكلامت.

 ،والرصفية، والبالغية وكذلك  معرفة بعض الشواهد اللغوية، والنحوية

الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية وأصحاهبا. فقد حفظت لنا املعاجم كام هائال 

 أشعارهم.من هذه الشواهد، ولوالها ملاتت مع أصحاهبا الذين مل جتمع 

                                       
 . (14-13)اهلل الباتيل  ينظر: املعاجم العربية وطرق ترتيبها، أمحد بن عبد (1)

 (.13)ينظر: البحث األديب )طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره( شوقي ضيف  (2)
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  جعل اللغة قادرة عىل مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطالق أسامء عىل

املخرتعات اجلديدة من خمزون اللغة اللفظي؛ مثل: كلمة حـاسوب وكلمة مذياع، 

 وكلمة هاتف، وطابعة وغريها من األلفاظ اجلديدة.

 ءيش خشية ضياعها املحافظة عىل سالمة اللغة ومحايتها من االندثار، وتدوين 

 وكذا املحافظة عليها من دخول ما ليس منها. ،ائهاحمن مفرداهتا، ال سيام حياة فص

 ن تفسري مفرداته يعني عىل معرفة إ؛ حيث (1) املسامهة يف فهم اآليات القرآنية

 معنى آياته، وذلك بمراجعة املؤلفات يف غريب القرآن.

 نية بأسهل الطرق، وهذا املسامهة يف معرفة كّل القراءات القرآنية للكلمة القرآ

 نجده يف املعجامت التي ختتص بالقراءات القرآنية.  ما

  تفسري األلفاظ الغربية الواردة يف األحاديث املروية عن رسول اهلل× 
 رمحهم اهلل تعاىل يف كتب غريب احلديث. والتابعني   الصحابةواآلثار الواردة عن 

 وربطها بالتعريفات االصطالحية  معرفة املراد بألفاظ بعض الفقهاء يف املتون

 عندهم، وذلك يف املؤلفات اخلاصة بغريب ألفاظ الفقهاء أو لغة الفقه.

 طع النثرية الغامضةقفهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة وال. 

 .ضبط الكلامت املعضلة بالشكل، ومعرفة نطقها الصحيح 

 .حتديد بعض أماكن املواقع اجلغرافيا واملدن التارخيية 

 كتساب ثروة لغوية هائلة ال سيام عند تعدد مدلوالت الكلمة واختالف ا

 معانيها بحسب السياق. 

  القراءات القرآنية والشواهد احلديثية والشعريةواالهتامم بالشواهد القرآنية.  

هذا ما وسع ذكُره يف أمهية املعاجم ووظيفتها، ولعّله من بعض هذه الوظائف 

  تعاىل ويف البحث عن معنى اآليات الكريمة.يظهر أثرها يف رشح كالم اهلل

                                       
 .( 27)ينظر: معجم املعاجم، العربية يسى عبد الغني (1)
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 املطلب الثاين: تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح
للغويني يف معنى التفسري أقوال طريفة ومتعددة، أورد بعضها السيوطي يف كتابه 

 . (1) والكشف ها تلتقي يف معنى اإليضاح والبيانوكل   ،اإلتقان

امء الذين اهتموا بمثل هذه الدراسات. وهذا ما سُأظهره يف أقوال بعض العل

: التفسري» فقد ذكر الليث عن اخلليل بن أمحد أنه قال: وهو بيان وتفصيل  ،الَفْسُ

الَفْسُ كشُف » . وقال األزهري:(2) «للِكتاب، وَفَسه يفِسه فسا، وفسه تفسريا

ومل خيرج ابن  .(3) «ما ُغطَِّي، وقال الليث الَفْس التفسري وهو بياٌن وتفصيٌل للكتاب

ه » منظور عن هذا املعنى بقوله: ه بالكس وَيْفُسُ الَفْس البيان، َفَسَ اليشء َيْفِسُ

ه أبانه والتفسري مثله ا وَفَسَ .وزاد صاحب التعريفات معنى آخر (4)«بالضم َفْسً

 .(5)«التفسري يف األصل هو الكشف واإلظهار» للتفسري وهو اإلظهار، قال :

التعريفات جمتمعة عىل أن معنى التفسري يف اللغة الكشف البيان فكّل هذه 

واإلظهار واإليضاح؛ يقال سفرت املرأة سفورا؛ إذا ألقت مخارها عن وجهها، 

 وأسفر الصبح أضاء، وسافر فالن... ،وهي سافرة

أما يف االصطالح، فقد عّرف بتعريفات كثرية، يمكن إرجاعها كلها إىل واحد 

ن خمتلفة من جهة اللفظ، إال أهنا تكاد تكون مّتحدة من جهة منها، فهي وإن كا

                                       
وتاج العروس من جواهر القاموس، (. 461-2/460)ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي  (1)

وأساس (. 1/211)وخمتار الصحاح، حممد الرازي، مادة فس (. 13/323)الزبيدي، مادة فس

والقاموس املحيط، الفريوزأبادي، باب الراء، فصل الفاء  (.473)البالغة، الزخمرشي، مادة فس

الم َهاُرون، باب الفاء والسني وما و معجم مقاييس اللغة(. و587) أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السَّ

 (.4/402)يثلثهام 

ر: العني، اخلليل الفراهيدي، حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، باب السني والراء والفاء ينظ (2)

 (.8/480). واملحكم واملحيط األعظم، ابن سيده، حتقيق: عبد احلميد هنداوي (7/247-248)

 (.12/282)هتذيب اللغة، األزهري، باب السني والراء، فصل فس  (3)

 ( .5/55)منظور، فصل الفاء باب فس لسان العرب، ابن  (4)

 (.1/87)اب التاء، فصل التفسريبالتعريفات، اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري،  (5)
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. وسأكتفي بتعريف أيب حيان األندليس يف التفسري ألنه (1)املعنى وما هتدف إليه

علٌم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » جامع مانع. فقد عّرفه بقوله:

مل عليها حالة ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية، ومعانيها التي حُت 

 . (2)«الرتكيب وتتامت لذلك

ج التعريف ورشحه رشحا مبسطا، فقال : هو جنس  )علم(فقولنا:» ثم خرَّ

هذا هو  ُيبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن( )يشمل سائر العلوم، وقولنا:

أي مدلوالت تلك األلفاظ، وهذا هو علم  )ومدلوالهتا( علم القراءات وقولنا:

هذا  )وأحكامها اإلفرادية والرتكيبة( لذي حُيتاج إليه يف هذا العلم، وقولنا:اللغة ا

 يشمل علم الترصيف، وعلم اإلعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، وقولنا:

يشمل ما داللته عليه باحلقيقة، وما  )ومعانيها التي حُتمل عليها حالة الرتكيب(

بظاهره شيئًا ويصد عن احلمل عىل داللته عليه باملجاز، فإن الرتكيب قد يقتىض 

: )وتتامت الظاهر صاد فيحتاج ألجل ذلك أن حُيمل عىل الظاهر وهو املجاز، وقولنا

هو معرفة النَْسخ وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما أهبم يف القرآن،  لذلك(

 .(3) «ونحو ذلك

الكريم فالظاهر من هذا التعريف أن التفسري جيمع كل العلوم املتعلقة بالقرآن 

 قصص وناسخ ومنسوخ وغريها.ومن قراءات ورسم ونحو ورصف وبالغة 

ُيستخلص من هذا التعريف وغريه أهنا تتفق كلها عىل أن علم التفسري علم 

يبحث عن مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة الَبرشية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 

بني هذه  -نوعا ما- مشرتكا معنى يمكن أن نستَخلصاملعنى، وبيان املراد، كام 

                                       
 .(6)ينظر: علم التفسري، حممد حسني الذهبي ( 1)

 .( 1/212)البحر املحيط، أبو حيان األندليس، حتقيق: عادل عبد املوجود وعيل معوض( 2)

 ( .1/212)أبو حيان األندليس،  البحر املحيط، (3)
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علم شرح معاين » هالتفسري، وهو أن حدّ  عن التعريفات والتعريف اللغوي يكشف
القرآن الكرمي وألفاظه وغرائبه، معتمدا يف ذلك على كل علم له عالقة ابلقرآن 

 .«...وانسخ ومنسوخ وقراءات، وشرح مفردات وإعراب الكرمي؛ من أسباب نزول،

يطلق عىل تفسري القرآن وتفسري احلديث  يف اللغة التفسري يبقى اإلشارة إىل أن

 كَ لب َّيْ »الذي يقول فيه  ×الشعر وغريها، ذكر األزهري يف رشح حديث النبي و
وهذا خرب صحيح وحاجة » يقول:(1)«كَ يْ إلَ  سَ يْ  لَ ر  والشَ  كَ يْ دَ يف يَ  رْيُ والَ  كَ يْ وَسْعدَ 

ة فأما لبَّ  يك فهو مأخوذ من َلبَّ باملكان وأَلبَّ أي أهل العلم إىل معرفة تفسريه ماسَّ

أقام به َلّبًا وإلبابًا كأنه يقول أنا مقيم يف طاعتك إقامة بعد إقامة وجميب لك إجابة 

 .(2) «بعد إجابة

فبدأ األزهري رشحه للحديث بأنه تفسري له، ولكن إذا أطلقنا لفظة التفسري 

متعلِّق ببيان معاين  -إذا أطلق-بدون قيد مل يكن إال القرآن الكريم؛ فعلم التفسري

نصوص القرآن الكريم واآليات القرآنية، وعىل الرغم مما تقدم، نجد أن بعض 

العلامء من مفسين ولغويني، قد استخدموا كلمة التفسري بمعناها اللغوي، وهو 

بيان الكالم وإيضاحه ورشحه، سواًء أكان الكالم آيًة قرآنيًة أم حديثًا نبويًا أم شعراً 

أم نثرًا، فقد وردت هذه الكلمة بمعناها اللغوي يف الكتب التي رشحت السنة 

النبوية، ويف كتب الفقه وأصوله وغريها، كام أهنا استخدمت يف كتب اللغة واألدب 

هبذا املعنى، فيقولون فّس احلديث بمعنى كذا، وأن هذا البيت تفسريه كذا، وهذا 

 هو تفسري هذه اللفظة...

 
                                       

َباُب َقْولِِه َيُقوُل اهلُل آِلَدَم: َأْخِرْج َبْعَث النَّاِر  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، باب اإليامن، (1)

 (.1/535ِمْن ُكلِّ َأْلٍف تِْسَعاِمَئٍة َوتَِسَعٍة َوتِْسِعنَي )

 (.1/43)هتذيب اللغة، األزهري  (2)
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 املبحث الثاني

 عالقة التفسري باملعجم وأوجه االتفاق واالختالف بينهما

 املطلب األول: صور العالقة بني املعجم والتفسري
تتبعنا لالختالفات العامة  تعريفنا لكل من التفسري واملعجم، ومن يظهر من

 واجلوهرية بينهام، أن العالقة بينهام تتخذ صورتني أساسيتني، مها: 

 عدم وجود عالقة بني املعجم والتفسري :صورة األوىلال
أي أن املفّس ال يستفيد من املعجم يف أي حال من األحوال؛ ال يف رشح آلية، 

وال يف حتديد معنى، وال يف توضيح غموض يف ألفاظ القرآن الكريم، فهذه الصورة 

بأقوال الرسول  تكون يف التفسري باملأثور؛ أي يف تفسري القرآن بالقرآن الكريم، أو

 فال دخل للغة وال للمعجم يف هذه الصورة. أو بأقوال الصحابة  ×

 ارتباط التفسري ابملعجم ارتباطا وثيقا :الصورة الثانية
يستفيد طالُب التفسري واملتصفُح للقرآن الكريم، والباحُث عن معنى من معاين 

لدالالت اجلديدة له، كالم اهلل تعاىل من املعجم؛ وذلك يف رشح مفرداته وتوجيه ا

، والرّتجيح بني املعاين املحتملة لآلية الكريمة، وتبديد اإلشكاالت والغموض

وغري ذلك مما يؤّثر يف الّتفسري، وهذه الصورة نجدها يف التفسري بالرأي أو التفسري 

َ هنا ُيْعِمُل عقَله يف َفْهِم   واالستنباط منه مستخدماً كالم اهلل بالدراية؛ ألن املفسِّ

وذكر أبو حيان األندليس يف مقدمة   آالت االجتهاد التي من ضمنها اللغة واملعجم.

تفسري البحر املحيط أن اللغة واملعجم من أوائل ما يرجع إليه املفس يف رشح 

 اآليات القرآنية وتفسريها، ثم ذكر مجلة من كتب اللغة التي تناولت ذلك فقال:

كتاب ابن سيده، فإن احلافظ أبا حممد عيل بن ...وأكثر املوضوعات يف علم اللغة »

أمحد الفاريس ذكر أنه يف مائة سفر، بدأ فيه بالفك وختم بالذرة ومن الكتب املطولة 
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 "البارع"للجوهري و "الصّحاح"البن التياين، و"املوعب"و "األزهري" فيه كتاب
 .(1) «للصاغاين "جممع البحرين"لقايل، و األيب عيل

يدّل داللة واضحة أن هناك  وحرب األمة، جبال التفسري هذا القول جلبل من

 حدها عن اآلخر.ألعالقة وطيدة بينهام، وال غنى 

 املطلب الثاين: أوجه االتفاق واالختالف بني املعجم والتفسري
بعد الوقوف عىل تعريف كل من التفسري واملعجم وذكر صور العالقة بينهام، 

 وجه اتفاق، كام أن بينهام أوجه اختالف: يمكن القول إهنام ينطويان عىل بعض أ

 : أوج ه االتفاقأوالا 
 من أوجه اتفاقهام ما ييل:

يتفق كل من التفسري واملعجم يف كوهنام يشتغالن عىل رشح األلفاظ، وبيان  .1

يشتغل عىل ألفاظ  األولجيمع كل ألفاظ اللغة عامة، بينام  الثاينمعانيها، إالّ أّن 

كام قلت -فقد عّرفه أمحد عمر خمتار  ء من ألفاظ اللغة.القرآن الكريم التي هي جز

كتاب جيمع كلامت لغة ما، ويرشحها، ويوضح معناها، ويرتبها » بأنه: -سابقا

علم يبحث عن » بينام عّرف التفسرَي أبو حيان األندليس بأنه:. (2)«بشكل معني

يبية، ومعانيها كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرادية والرتك

فكأّن بني التفسري واملعجِم  .(3)«التي حُتمل عليها حالة الرتكيب وتتامت لذلك

ُخصوًصا وُعموًما؛ فاملعجم أعّم من الّتفسري من حيث األلفاظ والكلامت، ويمكن 

القول أن الّتفسري أعّم من املعجم من حيث اعتامد العلوم املختلفة كالناسخ 

 رآنية وأسباب النزول وغريها.  واملنسوخ والقراءات الق

                                       
  (.1/105)ملحيط، أبو حيان األندليس البحر ا (1)

   (.38أمحد عمر خمتار)مقدمة الصحاح،  (2)

 (.1/212)البحر املحيطـ، أبو حيان األندليس  (3)
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ويتفقان كذلك يف وظيفة كل منهام؛ فاملفِسّ وصاحب املعجم يعمالن عىل  .2

فظ املراد رشحه تقديم املعلومات الرصفية والصوتية والنحوية والداللية بالنسبة للّ 

 وتبيان دالالتِه. وهذا ما يمكن استنتاجه من تعريف كل منهام.

اختصار كل من املعجم وكتاب التفسري، وخاصة كام أنه يمكننا أن نقوم ب .3

لة منهام، وقد وردت مؤلفات يف ذلك، هدفها اختصار كل منهام؛ مثل: )خمترص امُلَطوَّ

)معجم هتذيب  ونجد يف املعاجم (2)()خمترص الطربي. و(1)البن كثري (ابن كثري

 (3)اقترص فيه خمترِصه لويس شيخو عىل متن الكتابوالسكيت،  البن( األلفاظ

( تعّد خمترصات ألّمهات املعاجم العربية )معجم اجليب( و)معجم الطالبوكذا 

 املشهورة.

والتفسري التزام بالرتتيب يف عرض قضاياه؛ فنجد  كذلك يف كل من املعجم .4

أو مجَع موضوع  .(4) الرتتيب الصويت أو األلفبائي أو األبجدي يف املعاجم اللفظية

ليله فيام خيص املعاجم املعنوية، يف حني أن واحد أو معنى واحد ثم دراسته وحت

التفاسري تلتزم برتتيب السور، وهذا هو املشهور فيها. وهناك من يلتزم بأول ما نزل 

 من القرآن ثم الذي يليه، وهكذا وهذا قليل يف ترتيب كتب التفسري.

  : أوجه االختالفياا ناث
  ييل:يمكن أن ُنجمل أوجه االختالف بني التفسري واملعجم فيام

تتميز كتب التفسري عن املعاجم باالتساع يف معاجلة القضايا السابقة؛ فاملفسِّ  .1

هيتم هبذه القضايا لإلحاطة بكل ما يتصل باللفظ القرآين ويساعد عىل فهم معناه، 

بينام  ودراسة دالالت هذا اللفظ مع غريه من األلفاظ يف سياق اآلية أو السورة.

                                       
 .حممد نسيب الرفاعي(، املقدمة)ينظر مثال: تيسري العيل القدير الختصار ابن كثري  (1)

 (.هابعد و ما1)ينظر مثال: خمترص الطربي، حممد بن صمـادح  (2)

 (.3) خمترص هتذيب األلفاظ، لويس شيخو الياسوعي (3)

 (.35) عدنان اخلطيب، ينظر: املعجم العريب بني املايض واحلارض (4)
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طحي، إالّ أننا نجد بعض سصله ودالالته؛ أي بشكل نجد املعجم هيتم باللفظ وأ

املعجامت تعتني ببعض املعلومات املوسوعية اخلارجة عن املعجم؛ مثل التهذيب 

 ولسان العرب وتاج العروس.

حيمل التفسري يف طّياته الكثري من العلوم املتصلة به من علوم اللغة  .2

 ،واحلديث قرآين، والفقهواإلعراب وأسباب النزول والناسخ واملنسوخ والرسم ال

بينام نجد أن املعجم قد يعتمد فقط عىل اللغة ، مع التوّسع فيها ورشحها وحتليلها

والشواهد احلديثة والشعرية والنثرية لالستشهاد هبا دون رشحها، وقد يأيت هبا 

 صاحب املعجم لالستئناس هبا ال غري.

اللغوية والرصفية ال يستغني التفسري عن املعجم؛ ألنه يمده باملعلومات  .3

والصوتية والداللية للفظة القرآنية، أما املعجم فقد يستغني عن التفسري بالكلّية؛ 

كريمة أو ال اتياآل معاينفكثري من املعاجم استوفت رشوطها دون أن تشري إىل 

، وهناك من املعاجم من ذكرت آيات قليلة ال تصل إىل مرتبة رشح مفرداهتا

  .رينهارت بيرت آن ُدوِزي،  لاملعاجم العربيةتكملة االستدالل، ككتاب 

لم يّتسم التفسري بالعمق يف حتليل اللفظة القرآنية، ذلك أن التفسري عِ  .1

متخّصص، والتخّصص يف اليشء يؤّدي إىل العمق والتشعب واإلحاطة باجلوانب 

 .(1)املختلفة. بينام املعجم يقوم برشح بسيط ملفردات أية لغة دون تعمق يف ذلك

عىل أعظم كالم وهو القرآن الكريم، وهو كالم اهلل تعاىل  التفسريغل يشت .2

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، بينام يشتغل املعجم عىل ألفاظ لغة 

ما، عربية كانت أو غريها؛ وهي لغة برشية، وشّتان بني الكالمني. وال جمال 

 للمقارنة بينهام. 

                                       
 ال ننكر أنه يوجد معاجم اّتسمت بالعمق يف التحليل، لكن الغالب عليها عدم التعّمق. (1)
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من املناهج يف حتليله لأللفاظ القرآنية؛ فنجد يعتمد التفسري عىل الكثري  .3

التفسري باملأثور، والتفسري اللغوي، والتفسري املذهبي، والتفسري الفقهي، والتفسري 

الصويف، والتفسري املقاصدي...وهذه كلها مناهج وأنواع للتفسري، بينام املعجم 

 ا يتشّعب عنهام.يعتمد عىل منهجني أساسيني يف التحليل ومها األلفاظ واملعاين وم
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 املبحث الثالث

 وجوه تأثري املعجم  يف الّتفسري

، وهو القسم التطبيقي، إىل وجوه آثار املعجم يف املبحثسأتطرق يف هذ 

التفسري؛ وذلك أن املفّس يستفيد من كتب املعاجم يف تفسري القرآن الكريم وتبيان 

بيان معنى اللفظة القرآنية. وتوسيع دالالت  ها:معانيه، من وجوه متعّددة، أمه  

الكلمة القرآنية. وإزالة الغموض واإلشكاالت من بعض اآليات القرآنية. 

 والرتجيح بني الدالالت املحتملة للفظ القرآين.

ويمكن التمثيل لكل وجه من هذه الوجوه األربعة، لتوضيح تأثري املعاجم يف 

 تفسري القرآن الكريم كام ييل:

 املطلب األول: بيان معىن اللفظة القرآنية
فسري؛ فكثريا ما نرجع إىل املعجم الستخراج وهذا األثر واضح وجيّل يف التّ 

معنى اللفظة القرآنية وحتديد دالالهتا، وذلك بالرجوع إىل أصلها أو مصدرها 

ومشتّقاهتا ولغات القبائل التي تتكلم هبا وغريها، وهذه املسألة هي األصل يف 

ملعجم؛ وكثري من املفسين يصّدرون تفسريهم اآلية الكريمة برشح معنى مفرداهتا ا

وألفاظها، وكأن ذلك مفتاح لتفسري اآلية كلها أو السورة، وهذا ما نجده يف كتب 

عبد غريب القرآن، ولعّل هذا هو السبب الرئيس يف نشأة املعجم، تقول يسى 

مشكلة فهم  ×واَجه أصحاب رسول اهلل  واملعجم العريب يبدأ تارخيه منذ» :الغاين

النص القرآين، وبخاصة حني كانوا حيدون يف هذا النص ألفاظا ال يعرفون معانيها، 

  .(1) «فيسألون عنها ثم يقيدون تفسرياهتا إىل جانبها

َمْن قَ َرَأ الُقْرآَن َفَأْعَربَُه كاَن َلُه » وذكر السيوطي حديثا عن ابن عمر مرفوعا:
                                       

 (.29) ينظر: معجم املعاجم العربية، يسى عبد الغاين عبد اهلل (1)
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ٍف ِعْشُروَن َحَسَنةا، وَمْن قَ َرَأُه بَِغرْيِ ِإْعراٍب كاَن َلُه ِبُكلِ  َحْرٍف َعْشُر ِبُكلِ  َحرْ 
املراد بإعرابه معرفة معاين ألفاظه وليس املراد به اإلعراب » ثم قال: .(1) «َحَسناتٍ 

وهو ما يقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقده ليست قراءة  ،املصطلح عليه عند النحاة

 .(2)«يها، وعىل اخلائض يف ذلك التثبت والرجوع إىل كتب أهل الفن...وال ثواب ف

ومعرفة معاين املفردات القرآنية من األمهية بمكان عند كلِّ َمن له صلة بالقرآن 

الكريم وبغريه من العلوم الرشعية من العلامء والفقهاء وطاّلب العلم. وهذا ما 

ل ما حُيتاج أن ُيشَتَغل به إن أوّ » قوله:ذهب إليه الراغب األصفهاين يف مقدمة كتابه ب

من علوم القرآن، العلوُم اللفظية، ومن العلوم اللفظية حتقيُق األلفاظ املفردة، 

فتحصيُل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل امُلعاون ملن يريد أن يدرك 

 .(3) «معانيه...

-اهلل تعاىل يكون من وجوهالنظر يف تفسري كتاب » بقوله:وذهب إليه أبو حيان 

علم اللغة اسام وفعال وحرفا، احلروف لقلتها تكلم عىل معانيها النحاة،  -أوهلا

 .(4)«فيؤخذ ذلك من كتبهم، وأما األسامء واألفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة

ون يف العرص احلديث بدأوا مصنفاهتم برشح مفردات اآليات كام  ؛وهناك مفسِّ

زائري يف كتابه أيس التفاسري؛ حيث كان يصّدر تفسريه نجد عند أيب بكر اجل

َي َخلََق  ﴿ ة؛ ففي قوله تعاىل:بريغلآليات القرآنية برشح مفرداهتا ال َ ٱَّله ُد ّلَِله َمح ٱۡلح
َٰتَ  لَُم ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ

َ ََٰت وَٱۡلح ََٰو َم َدلُونَ  ٱلسه ْ بََرب َهَمح َيعح َيَن َكَفُروا َۖ ثُمه ٱَّله ُّوَر َي  ُهوَ ١وَٱنل ٱَّله
َن َطين  َ  َخلََقُكم م  َۖ ثُمه ق َجٗل

َ
َسًّمى ََضٰٓ أ َجٞل مُّ

َ
ونَ  َوأ ََتُ نتُمح تَمح

َ
ۖۥَ ثُمه أ ُ ُ َِف  ٢عَنَده وَُهَو ٱّلِله

لَُم َِسهُكمح  ۡرَض َيعح
َ ََٰت َوَِف ٱۡلح ََٰو َم َسبُونَ  ٱلسه لَُم َما تَكح َرُكمح َويَعح  . [3-1األنعام:] ﴾٣ وََجهح

                                       
 (.1/303)اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي  (1)

 .املصدر نفسه (2)

 (.1/5)، حتقيق: حممد سيد كيالين صفهايناألاملفردات يف غريب القرآن، الراغب  (3)

 (.1/212)البحر املحيط، أبو حيان األندليس  (4)
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دُ ﴿» :(رشح املفردات) بقوله:يقول بعدما صّدر ذلك  مح َ الثناء باللسان عىل  ﴾ٱۡلح

لَقَ ﴿ املحمود بصفات اجلامل واجلالل لُونَ ﴿ أنشأ وأوجد ﴾َخ َد يسوون به  ﴾َيعح

الوقت املحدد لعمل ما من األعامل يتم فيه أو ينتهي  ﴾لَج األَ ﴿ غريه فيعبدونه معه

ونَ ﴿ فيه، واألجل األوىل أجل كل إنسان، والثاين أجل الدنيا ََتُ مح ون يف  ﴾َت تشك 

 البعث اآلخرة واجلزاء: كام تشكون يف وجوب توحيده بعبادته وحده دون غريه.

َٰتَ ﴿ ََٰو َم ُ َِف ٱلسه َسُبونَ ﴿أي معبود يف السموات ويف األرض ﴾َوُهَو ٱّلِله  ﴾َما تَكح

 .(1) «أي من خري ورش، وصالح فساد

ورة الكهف حاكيا عن يف قوله تعاىل يف س عند السيوطي ومن ذلك مـا نجده

َت ﴿:قصتهم مح َحَسبح
َ

َٰتََنا َعَجًبا  أ ْ َمنح َءاَي قَيَم ََكنُوا َف َوٱلره ََٰب ٱلحَكهح َح صح
َ

نه أ
َ

 ﴾٩أ
 :تفسريا معجميا شارحا ألفاظها بقولهحيث نجد أن السيوطي يفسها  . [9الكهف:]

َت ﴿» مح َحَسبح
َ

َف ﴿ ظننت أي ﴾أ حَكهح ََٰب ٱل َح صح
َ

نه أ
َ

قَيمَ ﴿ اجلبل الغار يف ﴾أ ره  ﴾َوٱل

يف  (اُنواْ قصتهم)كَ  عن × وقد سئلاللوح املكتوب فيه أسامؤهم وأنساهبم، 

ًبا﴿ مجلة قصتهم من َٰتَنَا َعَج خرب كان وما قبله حال أي كانوا عجبا دون باقي  ﴾َءاَي

 .(2) «اآليات، أو أعجبها ليس األمر كذلك

فردات ومعاين واملالحظ أن اآلية ُفّست لفظيا؛ أي أهنا اعتمدت رشح امل

 -فمن هذين املثالني؛ األلفاظ القرآنية، ومعلوم أن هذا من مهامت املعجم

يتضح لنا أن املفسين استعانوا بام يف املعجم من  -للسيوطي وأيب بكر اجلزائري

   دالالت لتفسري الكثري من املفردات القرآنية.

تفسري؛ وخاصة بل تكاد تكون يف كل مصنَّف يف ال ،واألمثلة عىل ذلك كثرية

 املخترصة منها؛ كتفسري اجلاللني، وخمترص تفسري ابن كثري، وخمترص تفسري الطربي.

ح بقوله بعد ذكر اآليات حيث يرّص  أنموذج كذلك ملا ذكرُت؛ تفسري املراغيولعّل 

                                       
 (.5/3) أيس التفسري لكالم العيل الكبري ، أبو بكر اجلزائري (1)

 (.1/381)تفسري اجلاللني ، السيوطي،  (2)
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 .(1) التي يروم تفسريها: تفسري املفردات

 توسيع دالالت الكلمة القرآنية. املطلب الثاين:
 هذه كل معنى وتكون من أكثر حيتمل بتعبري ُيؤتى أن هو املعنى يف التوّسع

، وبفضل املعجم وكالم العرب ُوِجَد لبعض األلفاظ القرآنية  (2) املعاين مرادة

وهذه  املسألة العديد من الدالالت وكلها حتتملها اآلية التي حوت هذا اللفظ؛ 

لتفسريية، ما مل يكن بني هذه مبثوثة يف كتب اللغة والتفسري، يف احتامل املعاين ا

ا  ُجندٞ ﴿ الدالالت تناقض أو تضاد، ولذلك قال الشنقيطي يف تفسري قوله تعاىل: مه
َزابَ  حح

َ َن ٱۡلح َ ُزومٞ م  وال مانع من محل اآلية عىل ما مَحََلها عليه » [11ص:] ﴾١١ُهَنالََك َمهح

ر عند ون، وما ذكرنا أيضًا أنه يفهم منها، ملَِا تقرَّ العلامء من أن اآلية إن كانت  املفسِّ

 . (3) «حتتمل معاين كلَّها صحيحًة، تعنّي محُلها عىل اجلميع

ن يف علوم القرآن إىل ووقد تطرق علامء اللغة والتفسري والغريب واملتخصص

 وسأذكر أمثلة عىل ذلك:.  (4) "الوجوه والنظائر"هذه القضية فيام يسمى بـ

  يَرحُقبُونَ  َل  ﴿ :عاىل( يف قوله تبارك وتاإلّل ) لفظة -أ
مٍَن إَل ٗ ٗة  َِف ُمؤح ٰٓئََك  َوَل ذَمه ْولَ

ُ
 َوأ

تَُدوَن  حُمعح والتي تعني يف كالم العرب: اهلل تبارك وتعاىل، وتعني  [10]التوبة:﴾ُهُم ٱل

. قال (5) العهد، وتعني كذلك احللف واجلوار والذمة والقرابة والنسب وكذا احِلْرَبة

، وهو اسمه  يراد به اهلل  »:(6) تفسري هذا اللفظابن عطية األندليس يف

بالسيانية، ومن ذلك قول أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه حني سمع كالم مسيلمة، 

                                       
 (.1/62)ينظر مثال: تفسري املراغي، مصطفى املراغي  (1)

 (.61) ئيمن أرسار البيان يف التعبري القرآين، فاضل صالح السامرا (2)

 (.2/258)أضواء البيان، الشنقيطي  (3)

 (.2/253)ينظر: الربهان يف علوم القرآن  (4)

وأضواء البيان، الشنقيطي،  (.361-8/360)د الفراهيدي، باب اللفيف من الالم العني، اخلليل بن أمح (5)

(4/287.) 

 (.3/10)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندليس، حتقيق: عبد السالم حممد  (6)
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 .(1) «َهَذا َكاَلُم ََلْ ََيُْرْج ِمن ِإلٍ  وال ِبر ٍ » فقال :

قال وهذا عندنا ليس » بقوله: وقد رّد األزهري هذا الوجه يف تفسري اآلية

جه ألن أسامء اهلل تعاىل َمْعروفة، كام جاءت يف الُقرآن، وُتليت يف األَخبار، ومل بالوَ 

عاء: يا إّل، كام يقول يا  وحقيقة اإلّل  :هلل ويا رمحان، قالاَنسمع الّداعي يقول يف الد 

وجيوز . (3). واإلّل كذلك جبل بمكة هو جبل عرفات(2)«عندي عىل ما ُتوجبه الل غة

 .(إالّ )هد، والعرُب تقول للعهد واخللق واجلوار ونحو هذه املعاين أن يراد به الع

 :(4) ومنه قول أيب جهل

 َمتنٌِي قَواُه َغرُي ُمنَتكِث احلَْبلِ                إللٍّ علْينَا َواِجٌب الَ ُنِضيعهُ 

 :(5)يف لغة العرب يقال له إّل، ومنه قول ابن مقبل اوجيوز أن يراد به القرابة فإهن

ِحم            أفَسَد النَّاَس ُخُلوٌف َخَلُفوا    َقّطُعوا اإلّل وَأْعَراَق الرَّ

أي قطَّعوا الرحم، وقول حسان بن ثابت  
 (6): 

ْقِب ِمن َرْأِل النَّعامِ               َلَعْمُرك إّن إِلَّك ِمن ُقَرْيٍش   كإِلِّ السَّ

َ » قال األزهري بعدما ذكر هذه الدالالت وغريها: اإلّل خيرج يف مجيع ما ُفسِّ

واإلّل اسم يشتمل عىل » وبنّي الطرّبي ذلك بقوله: .(7) «ِمَن العهد والقرابة واجلوار

وهو أيضا بمعنى اهلل، فإذ كانت ، معان ثالثة؛ وهي العهد والعقد واحللف والقرابة

معنًى، الكلمة تشمل هذه املعاين الثالثة، ومل يكن اهلل خّص ِمن ذلك معنًى دون 

                                       
 (.3/10)غريب احلديث، ابن سالم اهلروي، حتقيق: حممد خان  (1)

 (.15/312) باب أللهتذيب اللغة، األزهري،  (2)

  (.8/361)العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، باب اللفيف من الالم  (3)

 (.6/19)أمحد اخلراط  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، شهاب الدين بن عبد الدائم، حتقيق: (4)

 (.14/148) ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، ابن جرير الطربي (5)

 (.1/394)ن بن ثابت، حسان بن ثابت، حتقيق: وليد عرفات ديوان حسا (6)

  (.15/312) باب أللهتذيب اللغة، األزهري ،  (7)
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فالصواب أن يعّم ذلك كام عمَّ هبا جل ثناؤه معانيها الثالثة فيقال ال يرقبون يف 

 .(1) «مؤمن اهلل وال قرابة وال عهدا وال ميثاقا

فاملعجم قّدم تفسرياٍت متعددًة ملعنى اإلّل، وكل هذه الّتفسريات حتتملها اآلية 

 تبارك وتعاىل، وال القرابَة، يرقبون فيكم، هؤالء املرشكون، اهللَ املباركة؛ فنقول ال

ة، وال جوارا.  وال النسَب، وال العهَد، وال الذمَّ

رح ﴿لفظة الثياب يف قوله تعاىل:  -ب َ  . [4]املدثر: ﴾٤َوثََيابََك َفَطه 

للثياب يف لغة العرب معان كثرية أورها أصحاب املعاجم يف مصنفاهتم منها 

عن اخلطايب أن معناها  ل، وقد ورد قواللباس الظاهر أو القلب أو النفس أو العمل

اء يف قول » . ومن هؤالء نجد األزهري؛ حيث يقول:(2) نساءك طهرهن وقال الفرَّ

َرح ﴿ اهلل جّل وعزّ  ين ﴾٤َوثََيابََك َفَطه  يقول ال تكن غاِدرًا فُتدنَِّس  :قال بعُض املفسِّ

َ ﴿ثيابك، فإّن الغادر َدنُِس الّثياب، وقيل معنى قوله ب رح َوثََيا َ يقول َعَمَلك  ﴾َك َفَطه 

َر﴿ فَأْصِلْح، وقال بعضهم ْ فإِنَّ تقصري الثِّياب ُطهٌر، وَروى ﴾َوثََيابََك َفَطه  أي َقرصِّ

ر﴿ ِعكرمة عن ابن عباس يف قوله جّل وعزّ  َ يقول ال َتْلَبس ثياَبك  ﴾َوثََيابََك َفَطه 

ما قيل يف قوله عّز وكّل » . ثم قال بعد ذلك قال:(3)«عىل معصية وال ُفجور وُكفر

رح ﴿وجّل  َ فهو صحيح من جهة الل غة ومعانيها متقاربة واهلل أعلم بام  ﴾َوثََيابََك َفَطه 

 .(4) «أراد

 "الثياب"قد اختلف املفسون يف املراد من كل من لفظتي» وقال الشنقيطي:
رْ "و ، أم هل مها دالّ عىل احلقيقة، ويكون املراد طهارة الثوب من النجاسات "َفَطهِّ

مها عىل الكناية، واملراد بالثوب البدن والطهارة عن املعنويات من معاص وآثام 

                                       
 (.10/85)جامع البيان يف تأويل القرآن ابن جرير الطربي  (1)

 .(2/101)غريب احلديث، أمحد بن حممد البستي، حتقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي  (2)

 (.6/110زهري، باب هطر، فصل طهر )هتذيب اللغة، األ (3)

 املصدر نفسه.  (4)
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 .(1)«ونحوها، أم عىل احلقيقة والكناية

املعجم، بيظهر من قويل األزهري الل غوّي، والشنقيطي املفسِّ مدى تأّثر التفسري 

الكريمة املعاين وذلك بذكر الدالالت املحَتملة للفظة القرآنية؛ فإن احتملت اآلية 

 العديدة فال بأس بذلك، مامل خُيش التناقض وااللتباس.

 بعض اآلايت القرآنيةفهم املطلب الثالث: إزالة الغموض واإلشكاالت من 
املعاين والدالالت التي رجعنا إىل ما،  تفسري لفظةمعنى وإذا َعَرَض ُغموٌض يف 

 م العرب، والتي تكوني يف تفسري هذ اللفظ، واحتملها كالنص عليها املعجم

  ألصق بمعنى اآلية وأوفقها لسياقها.

 ومن األمثلة عىل ذلك ما ييل:

ُددح  َمن ََكنَ ﴿ :قوله تبارك وتعاىل -أ َ فَلحيَمح يَا وَٱٓأۡلَخرَة نح ُ َِف ٱدلُّ ُ ٱّلِله ه ن لهن يَنُُصَ
َ

َيُظنُّ أ
 ُ َطعح فَلحيَنُظرح َهلح ي َقح َمآءَ ثُمه ۡلح هَََبه َكيحُدهُۥ َما يَغَيُظ بََسبٍَب إَََل ٱلسه   .[15 : احلج] ﴾١٥ذح

 "الّسبب"ال يمكننا معرفة معنى هذه اآلية إالّ إذا عدنا إىل املعجم، وَعَرفنا معنى 
االختناق، الذي هو  "القطع"الذي هو السقف، ومعنى "السامء"الذي هو احلبل، و

َطعح  ثُمه  أمجع املفّسون عىل أّن تأويل قوله ﴿ » قال األزهري: َقح ﴾ ثم ليختنق، وهو  ۡلح

حمتاٌج إىل رشٍح يزيد يف بيانه، واملعنى واهلل أعلُم من كان يظن  من الكّفار أّن اهلل ال 

ُددح  ينرُص حممدًا حّتى ُيْظهره عىل املِلل كّلها فليُمْت غيظًا وهو تفسري قوله ﴿ فَلحيَمح
َطعح  َقح َ ثُمه ۡلح َمآء ب ﴾بََسبٍَب إَََل ٱلسه ه املختنُق إىل َسْقف بيته، وسامُء والسَّ ب احلبل يشد 

 سقُفه ﴿
ٍ
َطعح  كلِّ يشء َقح ﴾ أي ليمدَّ احلبل مشدودًا عىل َحْلقه مّدًا شديدًا يوتِّره  ثُمه ۡلح

 . (2) «حتَّى يقطع حياَته وَنْفَسه َخنْقاً 

مه ثُ  أراد ثم ليجعل يف سامء بيته حباًل ثم ليختنْق به فذلك قوله ﴿» وقال الفراء:
                                       

 (.8/361)أضواء البيان، حممد أمني الشنقيطي (1)

 (.1/129)لعني والقاف مع الطاء اهتذيب اللغة، األزهري، باب  (2)
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َطعح  َقح ﴾ يعني السبب وهو احلْبُل ثم ليقَطْعه﴿ :﴾ اختناقًا قال ويف قراءة عبد اهلل ۡلح

 .(1)«املشدوُد يف عنقه حتى تنقطع نفُسه فيموت

أي  » ومل خيرج الشنقيطي يف تفسري هذه اآلية  عن رأي اللغويني؛ حيث قال: 

لعرب ُتسّمي كلَّ ما عالك بحبل إىل السامء؛ أي سامء بيته، واملراد به السقف؛ ألن ا

َطعح  سامء، واملعنى فليعقد رأس احلبل يف خشبة السقف ﴿ َقح ﴾ أي ليختنق  ثُمه ۡلح

باحلبل، فيشده يف عنقه ويتدىل مع احلبل املعلق يف السقف حتى يموت، وإنام أطلق 

القطع عىل االختناق ألن االختناق يقطع النفس بسبب حبس جماريه، ولذا قيل 

هَََبه َكيحُدهُۥ تابع النفس قطع فلينظر إذا اختنق ﴿للبهر وهو ت ﴾ أي هل يذهب  َهلح يُذح

 .(2) « يف الدنيا واآلخرة فعله ذلك ما يغيظه من نرص اهلل نبيه 

ومعلوم أننا نأخذ تلك الدالالت من املعجم الذي أزال االلتباس املوجود يف 

عنى القطع يف اآلية اآلية الكريمة، فرشح لنا معنى السبب ومعنى السامء وم

 الكريمة، وهو احلبل والسقف واالختناق.

ٞ ﴿ قوله تعاىل: -ب تُُهۥ قَآئََمة
َ

َرأ َرآءَ َوٱمح ََٰق َوَمن َو َح ََٰها بَإَسح َن ح فََضَحَكتح فَبََّشه
ُقوَب  ََٰق َيعح َح عند بعض املفّسين حاضت،  ﴾ فََضَحَكت﴿ىمعن[ 71هود:] ﴾٧١إَسح

 : (4)، ومنه قول الشاعر(3) حاضتمأخوذة من قوهلم ضحكت األرنب أي 

َفا َقا           وِضْحُك األَرانِب َفْوَق الصَّ  َكِمْثِل َدِم اجَلْوِف َيْوَم اللِّ

وروى األزهري عن َسَلمة عن الَفّراء يف تفسري هذه اآلية: ملّا قال ُرُسل اهلل جّل 

مرَأُته، وكانت قائمة َضِحَكْت عند ذلك ا .﴾الَ خَتَْف ﴿ وعّز لِعبِده وَخِليله إبراهيم

                                       
 (.1/129)باب لعني والقاف مع الطاء  املصدر نفسه، (1)

 (.4/287)أضواء البيان، حممد أمني الشنقيطي  (2)

 (.3/33)ينظر: املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن ابن سيدة  (3)

 (.6/355)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، شهاب الدين أمحد بن يوسف،  (4)
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ت بعد الضِحك بإْسحاق، وإنام َضِحكت  َ عليهم وهو قاعد، فَضِحكت فُبرشِّ

 .(1) رسورًا باألمن ألهنا َخافت كام خاف إبراهيم

واختلفوا يف الّضحك عىل » ولعّل فخر الدين الرازي بّدد هذا اإلشكال بقوله:

اللفظ عىل معنى آخر قولني منهم من محله عىل نفس الضحك ومنهم من محل هذا 

﴾ حاضت، وهو منقول َفَضِحَكْت ﴿ سوى الضحك... الثاين هو أن يكون معنى

عن جماهد وعكرمة؛ قاال ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسالمة من اخلوف، 

فلام ظهر حيضها برشت بحصول الولد، وأنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون 

ه اللغة إن مل يعرفها هؤالء هذ » ضحكت بمعنى حاضت، قال أبو بكر األنباري:

 .(2) «طمثت ﴾َفَضِحَكْت فقد عرفها غريهم، حكى الليث يف هذه اآلية ﴿

وكأن الرازي حيتكم إىل الليث صاحب املعجم يف إزالة ما كان يف اآلية من لبس 

 وغموض ويقّر بأن اآلية قد حتتمل أن الضحك يمكن أن يكون بمعنى احليض. 

وهذا ال  (3) غويني أنكروا هذا الوجه؛ أمثال الفراءوأشري ىف األخري أن بعض الل

يعارض أننا نجتهد يف إزالة اللبس واإلشكال والتعارض بني الدالالت اللغوية 

 التي حتتملها االية القرآنية.

َ ٱلحُقرحءَاُن ُهدٗ ﴿ قوله تعاىل: -ج نزََل فَيه
ُ

َٓي أ ُر َرَمَضاَن ٱَّله  ل َلنهاَس ى َشهح
َٰتن  ََن ٱ َوبَي ََن قَاَنِۚ َفَمن َشهََد مَنُكُم م  حُهَدىَٰ وَٱلحُفرح َٰ ل وح لََعَ

َ
ُهَۖ وََمن ََكَن َمرَيًضا أ َر فَلحيَُصمح هح ٱلشه

ن  ٞ  َسَفر ة َ َوَل يُرَيُد بَُكمُ فَعَده ُ بَُكُم ٱلحيُۡسح َۗ يُرَيُد ٱّلِله َخَر
ُ

هاٍم أ ي
َ

َنح أ ةَ  م  ْ ٱلحعَده مَلُوا َ َوَِلُكح ٱلحُعۡسح
 َ ْ ٱّلِله وا ُ َ ُكُرونَ َوَِلَُكّب  َُٰكمح َولََعلهُكمح تَشح َٰ َما َهَدى اختلف أهل  فقد [185:البقرة] ﴾ لََعَ

يف اآلية الكريمة، فمنهم من محلها عىل الرؤية البرصية،  "شهد" التفسري يف داللة

                                       
 (.4/56)هتذيب اللغة، األزهري، باب احلاء والكاف مع الضاد  (1)

 (.22-18/21التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، ) (2)

 (.3/363 القرآن، الفراء، حتقيق: حممد عيل الصابوين )ينظر: معاين (3)
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وهذا كثري، أي رأى اهلالل، ومنهم من ذكر أن معناها من احلضور؛ أي من كان 

 ر رمضان ومن كان مسافرا فعدة من أّيام أخر،حارضا مقيام غري كسافر، فليصم شه

 .(1)وهذه املسألة مبثوثة يف كتب التفسري واللغة واملعاجم

حرض  بمعنى فالذي ساعد عىل كشف معنى اآلية هو املعجم بتفسري)شهد(

 البالد يف هذا الشهر املبارك.

 الرتجيح بني الدالالت احملتملة للفظ القرآين املطلب الرابع:
ده عند الكثري من املفسين؛ حيث يذكرون اآلراء املختلفة للفظة، وهذا ما نج

ثم يرّجحون املعنى الذي عليه املعجم أو كالم العرب، ونلمس هذا يف القراءات 

القرآنية، ومن رشوط القراءة الصحيحة موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. قال 

 حديثه عن القراءة الصحيحة:عند  "النرش يف القراءات العرش"ابن اجلزري يف كتابه 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد املصاحف العثامنية ولو احتامال »

وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي ال جيوز ردها وال حيل إنكارها، بل هي 

 .  (2)«من األحرف السبعة التي نزل هبا القرآن

رب املوجود يف املعجم، ومن فالتفاضل بني القراءات تكون يف الكالم الع

 ييل: األمثلة عىل ذلك ما

ٰٓئََكُة َوُهَو قَآئَمٞ ﴿: سيدنا زكرّياءحكاية عن  قوله تبارك وتعاىل -أ حَملَ حُه ٱل َ  َفَناَدت
يَُصّل 

َۢا قَ َ ََيَٰ ُمَصد  َك بََيحح ُ َ َ يُبََّش  نه ٱّلِله
َ

َراَب أ حَمحح َدٗ  بََكلََمةن  َِف ٱل َ وََسي  ََن ٱّلِله رٗ م  ا ا َونَبَي ٗ ا وََحُصو
لََحَي  َٰ َن ٱلصه َ  .[39:آل عمران]﴾ ٣٩م 

َك﴾  ﴿ إن لفظة ُ قرئت بضم الياء وتشديد الشني، وقرئت بفتح الياء وضم ُيَبرشِّ

                                       
 (. وتاج2/373(. واخلصائص، ابن جني، حتقيق: حممد النجار )5/75ينظر: التفسري الكبري، الرازي، ) (1)

بيدي )  (.8/261العروس، الزَّ

 (.1/9)النرش يف القراءات العرش،  ابن اجلزري  (2)
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َك﴾الكاف وختفيفها  والقراءة التي » ورّجح الطربي القراءة األوىل فقال: (1)﴿َيــْبرُشُ

عنى التبشري؛ ألن ذلك هي هي القراءة عندنا يف ذلك ضم الياء وتشديد الشني بم

 .(2)«اللغة الّسائرة والكالم املستفيض املعروف يف الناس

 .العرب فشو هذا املعنى يف كالم إىل مرده األوىل للقراءة الطربي فرتجيح

َٰلََميَ ﴿ تعاىل:اهلل  قول -ب َع َ ٱلح َ رَب  ُد ّلَِله مح َ  .[2الفاحتة:] ﴾٢ٱۡلح

لك( من حيث زيادة األلف عىل فقد تنوعت أوجه القراءة يف قوله تعاىل )ما

ينِ  قرأ ابن كثري ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ومحزةوجهني؛ ف بدون  َمِلك َيْوِم الدِّ

 .(3)بألٍف  ﴾َمالِِك ﴿وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب: ألف، 

معنى كل  دارت أكثر أقوال املفسين يف بياهنم ملعنى هذه اآلية الكريمة عىل بيان

سبحانه  ة الواردة فيها، وبيان أي القراءتني أمدح يف حق اهللوجه من أوجه القراء

أن هلل امللك » هو ابن جرير الطربي يقول: وتعاىل، ويظهر ذلك جليا يف أقواهلم؛ فها

الدين خالصا دون مجيع خلقه الذين كانوا قبل ذلك يف الدنيا ملوكا جبابرة  يوم

لعظمة والسلطان واجلربية، فأيقنوا امللك و يدافعونه االنفراد بالكربياء وا ينازعونه

غرة األذلة وأن له دوهنم ودون غريهم امللك والكربياء بلقاء  اهلل يوم الدين أهنم الصَّ

دون ملوك الدنيا الذين  ، فأخرب تعاىل أنه املنفرد يومئذ بامللك...والعزة والبهاء

  .(4)« خساراملعاد إىل صاروا يوم الدين من ملكهم إىل ذلة وصغار، ومن دنياهم يف

التأويلني باآلية وأصح القراءتني يف  وأوىل» ح القراءة بدون ألف، وقال:ثم رّج 

قرأ ملك بمعنى املُلك؛ ألن يف اإلقرار  التالوة عندي التأويل األول وهي قراءة من

                                       
 (.10-9) حتقيق: أنس مهرةأمحد الدمياطي،  اءات األربعة عرش،إحتاف فضالء البرش يف القرينظر:  (1)

 (.3/251)جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي  (2)

 (.1/20)ينظر: البحر املحيط، أبو حيان األندليس (3)

 (.1/65)جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي  (4)
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باملِلك، وفضيلة زيادة امللك عىل املالك إذ كان  له باالنفراد بامُللك إجيابا النفراده

 .(1)«يكون املالك ال ملكا ال ملك إال وهو مالك وقد معلوما أن

القراءتني، نحو ما فعل الشوكاين حيث  وحاول بعض أهل التفسري اجلمع بني

واحلق أن لكل واحد من الوصفني نوع أخصية  ...اختلف العلامء أهّيام أبلغ» يقـول:

رصفات بام هو يقدر عليه امللك من الت ال يوجد يف اآلخر؛ فاملالك يقدر عىل ما ال

يقدر عىل ما ال يقدر عليه املالك من  مالك له بالبيع واهلبة والعتق ونحوها، وامللك

ورعاية مصالح الرعية فاملالك أقوى  الترصفات العائدة إىل تدبري امللك وحياطته

بعض األمور والفرق بني  من امللك يف بعض األمور وامللك أقوى من املالك يف

 .(2)«واملالك صفة لفعله الرب سبحانه أن امللك صفة لذاتهالوصفني بالنسبة إىل 

حُملحَك ﴿من قرأ مالك قوله تعاىل: حجة» قال األزهري: َٰلََك ٱل ُهمه َم آل ] ﴾قَُل ٱلله

 من ملك ألنه جيمع االسم والفعل دُح أمْ  ُك . ومالِ ِك لْ املُ  ُك لِ يقل مَ  ومل .[26:عمران

َمع َمالِكا وَمالِك ال جَيًمَ  كل من يملك فهو مالك ألنه بتأويل ع ملكـا؛ إذ وَملِك جَتْ

 .(3)«الفعل مالك الدراهم، ومالك الثوب، ومالك يوم الدين يملك إقامة يوم الدين

له األمر املطلق دون غريه، واحلاكم النافُِذ أمُره  مَللِك هوا أنوخالصة القراءتني 

يَّة األعيان، ويكون له  وأن امَلالِك هو الذي ترجع
 حق الترصف فيها. له ِملكِ

يف  ة حول املعجم والتفسريلوهذا التوجيه من علامء اللغة يعطينا فكرة جلي

 الرتجيح بني املعاين حسب كالم العرب.

نخلص يف األخري إىل أن هناك عالقًة وطيدًة بني التفسري والتأليف املعجمي عند 

اآلخر؛ كام أن  العرب؛ ذلك أن ُكال منهام حيتاج إىل اآلخر، وال غنى ألحدمها عن

                                       
 (.1/65)جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي  (1)

 (.1/22) عيل الشوكاين حممد تح القدير،ف (2)

 (.10/268) هتذيب اللغة، األزهري، باب الكاف والالم مع امليم (3)
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التفسري باملأثور ال يستغني عن التفسري بالرأي، فالتفسري يستمد  دالالت ألفاظ 

القرآن الكريم من املعجم، وهذا األخري يستعني ببعض املعاين الرشعية من التفسري 

 لتوسعة هذه املعاين واإلكثار من تلك الدالالت.
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 امتةاخل

ني جنبات هذه املباحث، لعلنا نخرج بأهم االستنتاجات التي بعد طوافنا ب

 :وهي يمكنا استخالصها منها

أن العالقة بني املعجم والتفسري عالقة وطيدة، ال يمكن من خالهلا أن -1

 ا عن اآلخر.نفصل أحدمه

قّدم املعجم للتفسري خدمة جليلة متثلت يف رشحه ملفردات القرآن الكريم  -2

 معنى اآلية الكريمة.رشحا نصل به إىل 

 ال يمكن ولوج التفسري للمفس بدون اآللة اللغوية املعجمية.-3

ال يكتمل تفسري اللفظة القرآنية أو اآلية الكريمة إالّ إذا اجتمع يف بيان -4

معناها كل من التفسري باملأثور املبني عىل القرآن الكريم واحلديث الرشيف وأقوال 

 ضيه اللغة العربية من قواعد وأساليب ومعجم.الصحابة والتابعني مع ما تقت

لقد أثر القرآن وتفسريه يف الدراسات املعجمية، وذلك من خالل البحث يف -5

 املعاجم عن أصل املفردة القرآنية واشتقاقاهتا وعالقتها مع غريها يف السياق.

وأخريا مل يكن اهلدف من هذا البحث ذكر كل آثار املعجم يف التفسري واستقصاء 

ذلك يف كل سور القرآن، وإنام كان اهلدف إبراز أمهية املعجم العريب ودوره يف 

 بعض اآليات القرآنية، واكتفيت ببعض النامذج فقط.

ن أصبت فمن اهلل وحده، وله احلمد واملنة، وإن إكام أنا هذا جهد املقّل؛ ف

 ، وال أعدم إن شاء اهلل أجرا واحدا. واحلمد هللاجتهدتأخطأت فحسبي أن 

 والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
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 التوصيات:
بعد هذا البحث وبعد هذه النتائج التي استخلصناها، أود  أن أبرز بعض 

التوصيات التي من شأهنا أن تثري البحث العلمي بصفة عامة والدراسات القرآنية 

 والعربية بصفة خاصة، منها:

قرآن الكريم أو علومه االهتامم بالدراسات املعجمية التي هلا عالقة بال -1

 األخرى كالقراءات القرآنية والتفسري واملناسبات والفقه واألصول والفرائض...

االهتامم باملعاجم وإخراج كنوزها، وخاصة تلك الكنوز التي هلا عالقة  -2

 بالقرآن الكريم أو احلديث أو غريمها من علوم الغة.

لبالغة، بأن نجعل هذه دراسة علوم القرآن يف املعاجم وكتب اللغة وا -3

نة يف البحوث األكاديمية والرسائل اجلامعية، فندرُس مثال  األخري هي املدوَّ

القراءات القرآنية يف املعاجم، التفسري يف كتب اللغة القديمة، والقرآن الكريم يف 

 كتب البالغة، وإعراب القرآن الكريم يف كتاب اخلصائص مثال...
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 امللخص

مل ختفت عزيمة أهل العلم عىل مر العصور يف التفقه بمعاين القرآن الكريم، 

فكان من أبرز من اعتنى بالتصنيف يف علومه يف  وكشف أرساره، وبيان علومه،

)اإلتقان يف يف كتابه  (هـ911)القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطي
نه ثامنني نوع  علوم القرآن( ا من تلك العلوم، ثم صار هذا الكتاب ، الذي ضمَّ

ا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عرش العالمة ابن  ا رئيس  مرجع 

ليعقد العزم عىل التصنيف يف علوم القرآن وجيد أن أحسن  (هـ1150)عقيلة املكي

اد عليه قريب ا الكتب املؤلفة فيه هو كتاب اإلتقان، فأودع فيه ُجلَّ ما يف اإلتقان، وز

ه  )الزايدة من ضعفه من أنواع علوم القرآن، وعىل تلك الزيادة منه عىل اإلتقان سامَّ
أن البن عقيلة يف كتابه  نجد ، ومع تلك الزياداتواإلحسان يف علوم القرآن(

 ،(اإلتقان يف علوم القرآن)كتابه  يف السيوطي عىل واستدراكات تقويمية وقفات

 من فاته ما ويستدرك وجهته، له فيصحح آخر، لعامل يظهر ال ما لعامل يظهر فقد

منها، إال أن ذلك ال يعني بالرضورة أن  املقصود وحصول ما، مسألة يف التحقيق

يكون ذلك االستدراك عىل صواب، فكان من املهم الوقوف عىل مسائل 

قلية االستدراكات لبيان الرأي الراجح منهام، مستدلني عىل ذلك البيان باألدلة الن

، فجاء هذا البحث مبين ا مسائل تلك االستدراكات  التي -إن وجدت-والعقلية 

 يف كتابه )اإلتقان(. السيوطي أودعها ابن عقيلة يف كتابه )الزيادة واإلحسان( عىل

السيوطي، الزيادة واإلحسان،  ابن عقيلة، استدراكات، الكلمات املفتاحية:

  تقان.اإل
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 قّدمةامل
احلمد هلل حق محده، والصالة عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه، ومن 

 وااله، ومن اتبعه وسار عىل هنجه واهتدى هبديه.

ا بعد:  أمَّ

فإنه ال خيفى عىل مسلم ما لكتاب اهلل العزيز من منزلة رفيعة سامية لدى أهل 

لفائقة به، وقد كان العلم، الذين أخذوا عىل عاتقهم خدمة كتاب اهلل والعناية ا

يوجه أصحابه لفهمه، وجالء ما ُيشكل عليهم منه، ويعلمهم إياه،  ×رسول اهلل 

وقد بلغوا رتبة عظيمة يف حرصهم عىل تعلمه، فضال  عامَّ كانوا يسألونه يف ألفاظ 

 يي ىي مي خي حي جي﴿القرآن الكريم ومعانيه، وعلومه، قال تعاىل: 
أهل العلم عىل مر  ، ومل ختفت عزيمة[٤٤:]النحل ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ

وكان من أبرز من اعتنى  العصور يف التفقه بمعانيه، وكشف أرساره، وبيان علومه،

 بالتصنيف يف علومه يف القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطي

ا من تلك  (هـ911) نه ثامنني نوع  يف كتابه)اإلتقان يف علوم القرآن(، الذي ضمَّ

ا العلوم، مجعها هنال  عمَّ  ن ألَّف قبله يف تلك العلوم، ثم صار هذا الكتاب مرجع 

ا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عرش العالمة ابن عقيلة  رئيس 

، ليعقد العزم عىل التصنيف يف علوم القرآن ليجد أن أحسن الكتب (هـ1150)املكي

ىل ما اشتمل عليه من العلوم، املؤلفة فيه هو كتاب اإلتقان فلام وقف عليه، واطلع ع

حداه ذلك إىل أن حيذو عىل منواله، وينسج كتاب ا عىل مثاله، ليودع فيه ُجلَّ ما يف 

اإلتقان، ويزيد عليه قريب ا من ضعفه من أنواع علوم القرآن، وألجل تلك الزيادة 

ه )الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( الذي حوى عىل مئة  منه عىل اإلتقان سامَّ

ا من أنواع علوم القرآن، ومع تلك الزيادات أن البن  نجد وأربعة ومخسني نوع 

 واستدراكات تقويمية وقفات( واإلحسان يف علوم القرآن الزيادة)عقيلة يف كتابه
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 لعامل يظهر ال ما لعامل يظهر فقد ،(اإلتقان يف علوم القرآن)كتابه  يف السيوطي عىل

 وحصول ما، مسألة يف التحقيق من اتهف ما ويستدرك وجهته، له فيصحح آخر،

منها، إال أن ذلك ال يعني بالرضورة أن يكون ذلك االستدراك عىل  املقصود

صواب، فكان من املهم الوقوف عىل مسائل االستدراكات لبيان الرأي الراجح 

، فجاء هذا -إن وجدت-منهام، مستدلني عىل ذلك البيان باألدلة النقلية والعقلية 

ا مسائل تلك االستدراكات يف أربعة مباحث عىل حسب أقسام أنواع البحث مبين  

علوم القرآن، وهي:

 عىل القرآن نزول موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات :املبحث األول

 إتقانه. يف السيوطي

 عىل القرآن تدوين موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات :املبحث الثاين

 إتقانه. يف السيوطي

 عىل القرآن موضوعات قراءة يف عقيلة ابن تدراكاتاس :املبحث الثالث

 إتقانه. يف السيوطي

 عىل القرآن تفسري موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات :املبحث الرابع

 إتقانه. يف السيوطي

 موسوعتني أكرب ُيعدان اللذين( واإلحسان الزيادة)و ،(اإلتقان)كتايب أمهية ومن

 الكتابني هذين بني للموازنة الدرايس املرشوع أمهية تأيت اآلن إىل القرآن علوم يف

 احلاصلة االستدراكات تلك سيام وال اجلليلني، عاملينا جهود إبراز بغية النفيسني،

 (.اإلتقان) يف السيوطي عىل( واإلحسان الزيادة) يف عقيلة ابن من

 من مقدمته يف عقيلة ابن ذكره: أن ما وكان من أسباب اختيارنا ملوضوع البحث

، (1)علمه وسعة قرحيته، به جادت بام عليه وزيادته السيوطي، منوال عىل حذوه

                                       
 .1/90البن عقيلة ينظر: الزيادة واإلحسان  (1)
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الكتابني، وكذا أننا مل نجد دراسة  بني املوازنة بدراسة القيام عاتقنا عىل جعلنا نأخذ

 سابقة هلذا املوضوع.

 أنواع يف البحث أراد من لكل الرئيس املرجع يزال وال كان اإلتقان كتاب وألنَّ 

 ما إال متقنة دقيقة علمية بطبعة فيها حيظ مل عدة طبعات له ُأنشأت فقد القرآن، علوم

 إذ الرشيف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع يف القرآنية الدراسات مركز به هنض

 نسخة يف جديدة بُحلَّة الكتاب ليخرج وطباعته، لتحقيقه دقيقة علمية خطة وضع

حة جملدات، وهي التي اعتمدناها يف  ةبسبع املتقن العلمي التحقيق يف مزيدة ُمنقَّ

 دراستنا.

أما كتاب الزيادة واإلحسان فقد اعتمدنا نسخة اإلصدار الثاين من مركز تفسري 

للدراسات القرآنية يف الرياض والتي أصلها رسائل جامعية يف جامعة اإلمام حممد 

 ،بن سعود بالرياض، ثم طبعت يف جامعة الشارقة كإصدار أول بعد إعدادها للنرش

م للقارئ، وال سيام  ا نسخة قائمة عىل التحقيق العلمي املتقن الذي ُيقدِّ فهي أيض 

 الباحث ما ينشده منه، ومن ذلك النص الصحيح، وما حيتاجه من ختريج.

ا وجيعله هذا، عملنا يتقبل أن تعاىل اهلل ونسأل  يف ويكون الكريم، لوجهه خالص 

 .العاملني رب هلل واحلمد عليه، والقادر ذلك ويل إنَّه الدين، يوم أعاملنا صحائف

 

 الباحثان
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 املبحث األول

 إتقانه يف السيوطي على القرآن نزول موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات
ظهرت من ابن عقيلة وقفات تقويمية عىل بعض ما ذكره السيوطي يف اإلتقان 

غت املسائل التي استدرك ابن يف مسائل ختص موضوعات نزول القرآن، وقد بل

 عقيلة فيها عىل السيوطي يف موضوعات نزول القرآن ثامين مسائل، هي:

يف علم اآليات املكية يف السور املدنية، واآليات املدنية يف السور املكية،  :أوال

 جب ﴿  أن سورة)براءة( مدنية إال آيتني: هـ(597ت )نقل السيوطي قول ابن الفرس 
َب عليه بالقول: [129-128] إىل آخرها ﴾ خب حب غريب، »، ثم َعقَّ

 .(1) « كيف وقد ورد أهنام آخر ما نزل!

َر القول فيه،  بأن نقل ابن عقيلة قول ابن الفرس، وتبعه بقول السيوطي، ثم حرَّ

، لكوهنا خطاب ا ألهل مكة، فحكمها مكي، ثم  مكية أهنا أراد لعله الفرس ابن ُحكام 

آخر ما نزل نسبيًّا، ال آخر ما نزل حقيقة، ذلك ألنَّ  أوضح بأن هاتني اآليتني هي

، [3]املائدة:  ﴾ ىب نب مب زب  ﴿ املشهور أن آخر ما نزل هو قوله تعاىل:

، وآية الربا، وأن ال تعارض لكون كل هذه [1 :النرص] ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ ﴿ و

وهو صادق من زمن الفتح إىل حجة الوداع، فكل »اآليات هي آخر ما نزل، وقال: 

 .(2) «يف تلك املدة فهو من أواخر ما نزل ما نزل

 بأنَّ  القول يستغرب فهو حمله، يف السيوطي تعقيب أن نقول: والذي يظهر

 أنه هذا يعني وال- القول أورد أنه مع مكيتان، التوبة سورة من األخريتني اآليتني

ا، مستبعد األمر أن بمعنى القرآن، من نزل ما آخر بأهنام -يتبناه  بأن قيل لو ألنَّه جدًّ

                                       
، ، واجلامع ألحكام القرآن2/230البن اجلوزي  ،، وينظر: زاد املسري88 /1 ، للسيوطياإلتقان (1)

 .365 /5، ونسب أبو حيان يف البحر املحيط هذا القول للجمهور 301 /8 للقرطبي

 .226 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)
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 نزل ما آخر بأهنام القول من ورد ذلك، ملا السُتبعد املدين العهد أول يف نزلتا اآليتني

 تأويال ، وأبعد إغراب ا أشد فهو مكيتان؟! بأهنام قيل إذا فكيف نزل؛ ما آخر من أو

، مكية كوهنا هو لعله الفرس ابن مراد بأنَّ  عقيلة ابن أجاب وقد حمتمل،  وهذا حكام 

 وهو النزول، زمن أي مكية بأهنا السورة عىل اإلطالق عند واملعهود صلاأل لكن

 عقيلة ابن تعقيب أما الفرس، ابن قول عىل خالله من السيوطي به حكم الذي

 عند للذهن واملتبادر املعهود خالف الفرس ابن لقول وتأويل توجيه فمجرد

 .مدنية أو مكية بأهنا السور وصف

 وال املسألة، هذه خارج فهو القرآن من نزل ما آخر تعيني يف اخلالف مسألة أما

 نقد معرض يف ذكره الذي القول يتبنَّ  ومل فيها، اخلالف مدى السيوطي عىل خيفى

هذا »تقدم، قال البيهقي:  كام املسألة عىل وارد قول أنَّه أراد وإنَّام الفرس، ابن كالم

أخرب بام عنده من العلم، أو  منهم واحد   كلَّ  إىل أنَّ  -واهلل أعلم-االختالف يرجع

، وهذا الرأي ُيزيل (1)«واهلل أعلم ،أراد أن ما ذكر من أواخر اآليات التي نزلت

 اإلشكال فيام اخُتلف فيه بني العلامء حول آخر ما نزل من القرآن، واهلل تعاىل أعلم. 

ذكر  املسألتني، عىل عقيلة ابن رد نفسه كان التعقيب و املسألة نفسها، يف :اثنًيا

 يه ىه  ﴿  :السيوطي أن هناك من استثنى من سورة )براءة( املدنية: قوله تعاىل
أليب طالب:  ×فإهنا مكية، ذلك أهنا نزلت يف قوله  ،[113]التوبة:  ﴾ جي

، وهو من رواية اإلمام أمحد، والبخاري يف (2) «ألستغفرن لك ما مل أُنه عن ذلك»

 .(3)صحيحه

                                       
 .7/139 ، للبيهقي دالئل النبوة (1)

  .1/88 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (2)
، 2367٤أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، تتمة مسند األنصار، حديث املسيب بن حزن، رقم احلديث:  (3)

، ×ملا حرضت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل »: البخاري من حديث املسيب، قالو ،78 /39
 =اي عم،»أليب طالب:×ه أبا جهل بن هشام، وعبد اهلل بن أيب أمية بن املغرية، قال رسول اهلل فوجد عند
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: أهنا اده ما أخرجه الطرباين عن ابن عباس هذا القول بإير عقيلة عارض ابن

ا وهبط من ثنية ُعسفان، فرأى قرب أمه واستأذن يف  ×نزلت ملا خرج النبي  معتمر 

فهذا يعارض أهنا نزلت بمكة، وال يمكن »االستغفار هلا، فقال بعد إيراده ذلك: 

طالب بعد أن ينهى يف قضية أيب ×  اجلمع بتعداد النزول لكونه يبعد أنه للنبي

 .(1) «يسأل

، (2)الكبري معجمه يف الطرباين أخرجه طويل حديث من وهذا احلديث هو جزء

وقد حتقق منه حُمقق كتاب الزيادة واإلحسان فانتهى إىل أنَّه ضعيف، وقال فيه ابن 

 .(3) «حديث غريب وسياق عجيب»كثري يف تفسريه: 

يتحقق من نقول: وكيف البن عقيلة أن يعارض قول السيوطي بحديث مل 

صحته؟ فهو قد عارض احلديث الصحيح الذي استدل به السيوطي بحديث 

 ضعيف رواه الطرباين!

وهبذه املعارضة مل يكن استدراك ابن عقيلة عىل السيوطي يف مكانه، بل قد 

 جانب الصواب يف هذا االعرتاض، وكان األجدر به أن حيقق القول فيه.

بن عقيلة عن السيوطي أن من السفري يف علم احلرضي والسفري، نقل ا: اثلثًا

 [126]النحل:  ﴾ خضحض جض مص خص حص مس خس  ﴿: خامتة )النحل(

                                       
فقال أبو جهل، وعبد اهلل بن أيب أمية: يا أبا طالب  «قل: ال إله إال هللا، كلمة أشهد لك هبا عند هللا = 

ك املقالة حتى قال أبو يعرضها عليه، ويعودان بتل ×أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول اهلل 

أما : »×طالب آخر ما كلمهم: هو عىل ملة عبد املطلب، وأبى أن يقول: ال إله إال اهلل، فقال رسول اهلل
، «[ اآلَيةَ 113]التوبة  ﴾ جي يه ىه ﴿ فأنزل اهلل تعاىل فيه:« وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك

، ويف 2/95، 1360، رقم احلديث:   له إال اهللإذا قال املرشك عند املوت: ال إ : اجلنائز، باب: كتاب

 ثالثة مواضع أخرى.

 .227-226 /1البن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (1)

 .37٤ /11، 120٤9رقم احلديث:  (2)

(3) ٤/ 223. 
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ا بام أخرجه البيهقي يف ) الدالئل( والبزار يف مسنده عن أيب هريرة أهنا  استشهاد 

 .(1)واقف عىل محزة حني استشهد ×نزلت بأحد والنبي 

ا استدركه عليه ابن عقيلة، فعدَّ السيوطي أنَّ املوضع يف ُأُحد هو سفري، وهذا م

ا من املدينة» فقال:  .(2) «وليس من هذا النوع، ألنَّ ُأحد 

فاعرتاض ابن عقيلة كان باعتبار أنَّ هذا املكان داخل ضمن حدود املدينة، فال 

 يف ميل قرابة املدينة وبني ُيعدُّ من السفري، وجبل ُأحد من حيث املوقع بينه

شامليِّه
ل اعتباره من السفري.، فبهذا كان من امل(3)  مكن حتمُّ

املسألتني، نقل  عىل عقيلة ابن رد كان التعقيب نفسه و املسألة نفسها، يف :رابًعا

ا،  ابن عقيلة عن السيوطي أنَّ سورة )اقرأ( ُتعد من السفري أيض 

 .(5) وذكر السيوطي أنَّ هذا القول ملا جاء يف الصحيحني، (4)ألهنا نزلت بغار حراء 

ا عىل هذا القول للسيوطي: قال ابن ع من  "اقرأ"إنَّ سورة »قيلة ُمستدرك 

 .(6) «السفري ال يتم، ألنَّ حراء من مكة

فوجه استدراك ابن عقيلة عىل قول السيوطي إنَّه عدَّ حراء داخلة ضمن حدود 

 .(7) عنها ثالثة أميال بعد جبال مكة عىلمن مكة، وكام هو معروف فإنَّ حراء هو جبل 

                                       
، واإلتقان، 3/288للبيهقي  ،ودالئل النبوة ،17/21، 9530ينظر: مسند البزار، رقم احلديث:  (1)

 .1/280 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان128-127 /1 للسيوطي

 .281 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

 .109 /1 ، لشهاب الدين الروميينظر: معجم البلدان (3)

 .281 /1 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان135 /1 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)

، 3؟رقم احلديث: ×الوحي إىل رسول اهلل صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء  (5)

، ٤953[، رقم احلديث: 3]الضحى  ﴾ىك مك لك اك يق ﴿ وكتاب: تفسري القرآن، باب: ،1/7

، × وكذا يف موضع ثالث، وصحيح مسلم، كتاب: اإليامن، باب: بدء الوحي إىل رسول اهلل ،173 /6
 .139 /1، 160رقم احلديث: 

 .281 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (6)

 .233 /2 ، لشهاب الدين الروميينظر: معجم البلدان (7)
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 مسافة يف اجلمهور قول فعىل ومسافته، السفر حتديد يف هو النزاع حمل نقول: إنَّ 

 عن ُأحد جبل وكذا بسفر، ليس مكة عن حراء فإنَّ  كم، 80 حدود يف وأنه السفر

 كأن املقابل ويف األساس، عىل هذا كان عقيلة ابن تعقب أنَّ  ويظهر املدينة،

 أشبه هلا الذهاب علجي املدن نطاق خارج املواضع هذه كون أن يرى السيوطي

 .أعلم واهلل تعاىل بالسفر،

يف علم الفرايش والنومي، نقل ابن عقيلة ميل السيوطي لرأي الرافعي : خامًسا

أن القرآن كله نزل يف اليقظة، وقد فرس ما ورد يف بعض الروايات )أنَّه ُأغمي عليه(، 

تي كانت أو غفى إغفاءة وقت نزول سورة)الكوثر(، فحمل ذلك عىل احلالة ال

 .(2)الوحي (1)تعرتيه عند نزول الوحي، ويقال هلا برحاء

ه »قال ابن عقيلة:  ا، فإنَّ ما ذكر من محل النزول عىل اليقظة دون النوم ليس متجه 

ا، وقد تقدم يف علم )أول ما نزل( أنَّ سورة )اقرأ( نزلت  قد صح نزول الوحي منام 

ا عىل النبي   .(3) «، ثم نزلت يقظة ×أوال  منام 

وكان البن عقيلة حتقيٌق يف هذه املسألة، وإثباته هذا كان مستنده رواية  

 × ، خرج هبا ابن عقيلة أنَّ ما جاء النبي(4)الكالعي، وابن سيد الناس يف سريتيهام
                                       

ا غري مربح( أي غري شاق،  برح: وأصل التربيح املشقة والشدة، يقال برح به إذا شق عليه، ومنه (1) )رضب 

 .113 /1البن األثري  ،ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر

، 15٤-153 /1 اإلتقان، للسيوطي: ، وينظر89-88 افعيالفاحتة، للر ملفردات الشارحة ينظر: األمايل (2)

 .289 -288 /1البن عقيلة واإلحسان، والزيادة

 .289 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (3)

 ؟قلت: ما أقرأ ،قرأافقال:  كتاب،ديباج فيه  بنمط منفجاءنى وأنا نائم »جزء من هذه احلديث الطويل:  (٤)

فغتنى  به حتى ظننت أنه املوت،  ؟فقلت: ما أقرأ ،، ثم أرسلنى، فقال: اقرأفغتنى به حتى ظننت أنه املوت

: ماذا اقرأ، قلتفغتنى به حتى ظننت أنه املوت، ثم أرسلنى فقال:  ؟ ثم أرسلنى فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ

 رن مم ام يل ىل مل﴿ بمثل ما صنع، قال: ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل ؟،أقرأ
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 ي [، فقرأهتا ثم انتهى فانرصف عنى وهببت من نومى، فكأنام كتبت ىف قلب5-1 :]العلق ﴾ حب جب

= 165-16٤ الكالعياخللفاء، أليب الربيع  والثالثة × اهلل رسول مغازي من تضمنه بام االكتفاء «اكتاب  
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يف املنام كان توطئة لوحي اليقظة يف حديث سيدتنا عائشة يف بدء الوحي ونزول 

فال تعارض، جلواز اجلمع بينهام بوقوعهام ، ×)اقرأ( حال يقظة رسول اهلل  سورة

ا ، (3)الذي أورده ابن عقيلة يف حتقيقه للمسألة (2)، وهو رأي ابن سيد الناس(1) مع 

 .(4)وكذا هو رأي ابن كثري

ذكر حمقق الزيادة واإلحسان أن ما ذكره الرافعي ومن بعده السيوطي هو يف 

عليه ومن سبقه من العلامء من  غاية اإلجادة، وأنَّ اعرتاض ابن عقيلة بام استدل

ا، لكنه غري القرآن ×رواية الكالعي وغريه أمٌر غري ثابت، فقد يوحى إليه منام 
(5). 

نقول: مل يكن البن عقيلة يف تعقيبه عىل السيوطي من مستند من صحاح السنن، 

 السيوطي بل مستنده رواية الكالعي وابن سيد الناس، وذلك أمٌر غري ثابت، وميل

ما  به، حلمل تفسرييستقيم القول اليقظة هو مما  يف نزل كله القرآن أنَّ  لرافعيا لرأي

 ه ُأغمي عليه(، أو غفى إغفاءة وقت نزول سورةورد يف بعض الروايات )أنَّ 

ا )الكوثر  ،احلالة التي كانت تعرتيه عند نزول الوحي، ويقال هلا برحاء الوحي(، أهنَّ

 واهلل تعاىل أعلم.

ما تأخر ُحكُمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن ُحكِمِه، ذكر يف علم : سادًسا

، منها ثالث -ما تأخر ُحكمه عن نزوله -السيوطي أمثلة عدة عىل الشطر األول منه

به عليها ابن عقيلة، وهي: قوله تعاىل:(6)آيات  ﴾حق مف خف حف ﴿ ، تعقَّ
                                       

، 5٤1 /1ة الذهبي يف تاريخ اإلسالم ، وهي كذلك من رواي10٤ /1 ، البن سيد الناسوعيون األثر= 

 .٤02 /1وابن كثري يف سريته 

 .171 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (1)

 .108 -107 /1 ، البن سيد الناسينظر: عيون األثر (2)

 .170 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (3)

 .٤0٤ /1 ، البن كثريينظر: السرية النبوية (٤)

 .290 /1، 7ر: هامش رقم ينظ (5)

 .2٤0-239 /1 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (6)
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بن  ، ثم ساق رواية  للطرباين أخرجها يف معجمه األوسط، عن عمر[٤5]القمر:

قلت: أي [ ٤5 :]القمر ﴾ حق مف  خف حف  ﴿ملا نزلت» قال: اخلطاب 

ا، وهو وبيده السيف مصلت   ×مجع هذا؟ فلام كان يوم بدر، رأيت رسول اهلل 

 خص حص مس خس حس ﴿، وقوله: (1)«﴾حق مف  خف حف ﴿  يقول:
وعده اهلل وهو يومئذ بمكة أنه »، ثم أورد قول قتادة: [11]القصص: ﴾مص

وقوله:  (2) «كني فجاء تأويلها يوم بدر أخرجه ابن أيب حاتما من املرشسيهزم جند  

ا هذه اآلية بتفسري ابن [٤9]سبأ: ﴾مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿  ، ُمتبِع 

، ثم ذكر أنَّ هذه اآلية مكية وهي (3)بأنه السيف ﴾ىل مل ﴿مسعود لقوله تعاىل:

مما  -حسب قوله-متقدمة عىل فرض القتال، وساق ما يؤيد تفسري ابن مسعود

ا: جه الشيخان من أخر مكة يوم الفتح، وحول البيت  ×دخل النبي »حديثه أيض 

 من زن رن مم ﴿ ستون وثالث مئة نصب فجعل يطعنها بعود يف يده، ويقول:
 حم جم يل ىل مل خل  ﴿ ، و[81: اإلرساء] ﴾زي ري ٰى ين  ىننن

 .(4) « [٤9 : سبأ] ﴾مم خم

آليات استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف قوله هذا مع التمثيل له هبذه ا

والظاهر أهنا ليست منه، بل هي وعٌد يأيت، فحكمها ثابت من حال »الثالث بقوله: 

 .» (5) وظهورها يأيت يف وقت مستقل كام أخرب اهللنزوهلا، وهو اإليامن بمضموهنا، 
                                       

 .1٤5 /٤، 3829باب: العني، من أسمه عيل، رقم احلديث:  (1)

 .239 /1 للسيوطي ، وينظر: اإلتقان،3236 /10، 18328تفسري ابن أيب حاتم، رقم احلديث:  (2)

 عليه يف تفسريه. نقفمما أخرجه ابن أيب حاتم، ومل ذكر السيوطي بأهنا و، 2٤0 /1للسيوطي  ،اإلتقانينظر:  (3)

الراية يوم الفتح ؟، رقم  ×أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: املغازي، باب: أين ركز النبي  (٤)

 ٰى ين  ننىن من زن رن مم  ﴿ ، وكتاب: تفسري القرآن، باب:1٤8 /5، ٤287احلديث: 
حيحه، كتاب: اجلهاد ومسلم يف ص ،6/86، ٤720احلديث:  [، رقم81:]اإلرساء ﴾زي ري

 .1٤08 /3، 1781باب: إزالة األصنام من حول الكعبة، رقم احلديث:   والسري،

 .33٤ /1البن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (5)
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نقول: واستدراك ابن عقيلة هنا، هو مما يستقيم القول به، فداللة اآليات الثالث 

إخباٌر غيبي من اهلل تعاىل يف موعدة وعدها اهلل للمسلمني، أما هي وعٌد يأيت، أي إنَّه 

ل يف غري موضعه، ذلك أنَّه استدل عىل قوله يف اآلية  ما ذهب إليه السيوطي فهو حتمُّ

الذي ال يدل عىل تأخر حكم، بل ال يدل  من األساس عىل أنَّ  األوىل بقول عمر

ا من اآلية فيها ُحكم، وما استدل به يف اآلية الثان ية من قول قتادة يثبت أنَّ فيها وعد 

اهلل، أما استدالله يف اآلية الثالثة عىل تفسري ابن مسعود، واعتامده له، ال يثبت، فقد 

اقترص عليه دون الرجوع لتفسري غريه من املفرسين بام ال يدل عىل جنوحه هلذا 

 (1)هو اإلسالمأنَّ احلق  ﴾ىل مل﴿الرأي، فقد فرسَّ مقاتل بن سليامن قوله تعاىل: 

وفرسه الطربي، والقرطبي، أنه القرآن ووحي اهلل، مستندين يف ذلك عىل تفسري 

، وابن كثري  بأنه جاء احلق من اهلل والرشع (3)، والبغوي أنَّه القرآن واإلسالم(2)قتادة

د السيوطي هبا تفسري  ا يف تفسريه برواية الشيخني ذاهتا التي عضَّ العظيم مستشهد 

، فكان كل ما يف  هذه اآليات الثالث هو إخبار من اهلل، وليس فيها (4)ابن مسعود

 أي ُحكم، واهلل تعاىل أعلم.

ذكر  -ما تأخر نزوله عن حكمه -يف الشطر الثاين من العلم ذاته: سابًعا

ا يف  السيوطي أن من أمثلته آية اجلمعة، فهي مدنية ، واجلمعة ُفِرضت بمكة، معرتض 

ه ما  »بقوله:  (5)إنَّ إقامة اجلمعة مل تكن بمكة قطذلك عىل قول ابن الفرس  يُردُّ

كنت قائد أيب حني »أخرجه ابن ماجه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال: 

ذهب برصه، فكنت إذا خرجُت به إىل اجلمعة َفسِمَع األذان يستغفر أليب أمامة 

                                       
 .538 /3ينظر: تفسريه  (1)

 .313 /1٤ ، للقرطبي، واجلامع ألحكام القرآن٤20-20/٤19ينظر: تفسري الطربي  (2)

 .685 /3ينظر: تفسريه  (3)

 .527 /6ينظر: تفسريه  (٤)

 .2٤2 /1 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (5)
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كلام سمعت  أسعد بن ُزرارة، فقلت: يا أبتاه أرأيت صالتك عىل أسعد بن ُزرارة

النداء باجلمعة، مِلَ هذا؟ قال: أي ُبنيَّ كان أول من صىل بنا اجلمعة قبل مقدم رسول 

 .(1) «من مكة × اهلل

ا برواية  ِه عىل قول ابن الفرس مستشهد  بعد نقل ابن عقيلة قول السيوطي، وردِّ

 عبد الرمحن، اعرتض ابن عقيلة عىل قول السيوطي وردَّ عليه من وجهني: 

ا بام روى عبد الرزاقصح -1  ح ابن عقيلة قول ابن الفرس، مستشهد 

 اجتمع أهل املدينة قبل أن يقدمها رسول اهلل»عن حممد بن سريين، قال:  هـ(211)ت
ا جيتمعون فيه كل  × ، وقبل أن تنزل اجلمعة، فقالت األنصار: إن لليهود يوم 

ا نجتم ع فيه، فنذكر اهلل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلموا نجعل لنا يوم 

واجتمعوا إىل أسعد  -والعروبة يوم اجلمعة-ونصيل ونشكره، فجعلوه يوم العروبة

،  يل ىل مل خل  ﴿ وأنزل اهلل تعاىل بعد ذلك: بن زرارة، فصىل هبم يومئذ 
 .(2) «[ 9]اجلمعة  ﴾ىم مم خم حم جم

استدل ابن عقيلة هبذه الرواية عىل أن أولئك الصحابة اختاروا يوم اجلمعة 

 .(3)إليه  جتهاد، فهداهم اهللباال

بنيَّ ابن عقيلة أن رواية عبد الرمحن بن كعب بن مالك ال تدل عىل أهنا  -2

فرضت بمكة، بل تدل عىل أنَّ أسعد بن زرارة أول من صىل اجلمعة باملدينة، يؤيد 

ا منهم، فوافقهم النبي  ، ثم ذكر ×ذلك رواية عبد الرزاق من أنَّ ذلك كان اجتهاد 

مجع بمكة، بل كانت أول مجعة  ×يلة استدالال  آخر، أنه مل ُينقل أنَّ النبي ابن عق

 .(4)مجع يف بني سامل باملدينة بمن معه من املؤمنني يف خامس يوم من وصوله املدينة

                                       
، وقد أخترصه السيوطي، ينظر: سنن ابن ماجه، كتاب: إقامة الصالة والسنة 2٤3 -2٤2 /1اإلتقان  (1)

 . 3٤3 /1، 1082فيها، باب: يف فرض اجلمعة، رقم احلديث: 

ة فيها اختصار من قبل ابن عقيلة، ينظر: ، والرواي338 -337 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

 .159 /3، 51٤٤مصنف عبد الرزاق، كتاب: اجلمعة، باب: أول من مجع، رقم احلديث: 

 .338 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (3)

= باملسلمني باملدينة،  ×فكانت أول مجعة صالها رسول اهلل »: 299 /2السرية النبوية قال ابن كثري يف  (٤)
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نقول: إنَّ اجتامع أهل املدينة واجتهادهم يف صالة وشكر وتسبيح، ال يدل عىل 

أنَّه قد صىل  × رآين، ثم إن ما ُنقل عن النبيفرضيتها ما مل ينزل فيها حكم إهلي ق

أول مجعة يف املدينة يف بني سامل بعد وصوله إليها، ال ُيثبت القول عىل أنه مل يصلها 

يف مكة قبلها، ثم إنَّ ردَّ ابن عقيلة عىل السيوطي بقوله: إنَّ رواية عبد الرمحن بن 

به، ذلك أنه كان من  كعب ال تدل عىل أهنا فرضت بمكة، مما ال يستقيم القول

املمكن أن تكون قد فرضت يف مكة، وتبعهم املسلمون عىل تأديتها يف املدينة قبل 

 إليها، واهلل تعاىل أعلم. ×قدوم النبي 

 يف علم أسامء سور القرآن، بحث السيوطي يف مسألة اختصاص كل :اثمًنا

قول فيه، فاستدرك لكنه مل حيقق ال -كام تقدم يف املبحث الثاين-سورة بام ُسميت به

ولك أن تسأل فتقول: قد »عليه ابن عقيلة وأجاد يف حتقيقه فيه، قال السيوطي: 

وسورة  ،وسورة هود ،سميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسامئهم كسورة نوح

وسورة  ،وقصة أقوام كذلك كسورة بني إرسائيل ،وسورة يونس... ،إبراهيم

كله مل يفرد ملوسى سورة تسمى به  ومع هذا ،...روسورة احلج ،أصحاب الكهف

وكان  ،بعضهم: كاد القرآن أن يكون كله موسى قال َحتَّى ،مع كثرة ذكره يف القرآن

لبسط قصته يف  ،أو األعراف ،أو القصص ،أوىل سورة أن تسمى به سورة طه

ومل تسم به  ،وكذلك قصة آدم ذكرت يف عدة سور ،الثالثة ما مل يبسط يف غريها

ومل  ،وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ،كتفاء بسورة اإلنسانكأنه ا ،سورة

فانظر يف حكمة  ،ومل تسم به ،وقصة داود ذكرت يف ص ،تسم به سورة الصافات

 .(1) «ذلك
                                       

يقيموا هبا مجعة ذات  ا، ألنه، واهلل أعلم، مل يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من االجتامع حتىأو مطلق  = 

، ينظر: الزيادة واإلحسان، و«خطبة وإعالن بمواعظة، وما ذاك إال لشدة خمالفة املرشكني له، وأذيتهم إياه

 .338 /1 البن عقيلة

 .370 -369 /2للسيوطي ،اإلتقان (1)
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أجاب ابن عقيلة عن هذا التساؤل ونظر يف احلكمة من اختصاص كل سورة بام 

ا ما فات السيوطي، وُمبي نا االختصاص بأسامء السور أنَّ وجه  ُسميت به، مستدرك 

 ال خيرج عن أربعة وجوه، هي:

، ومثَّل هلذا الوجه بسورة )البقرة(، فإنَّ تسميتها بذلك كان من القصةطول  -1

 .(1)حيث طول قصة البقرة فيها

بام سميت به، وذكر ابن عقيلة هلذا الوجه أمثلة كثرية، منها:  السورةابتداء  -2

(، و)املرسالت(، و)احل  .(2)اقة(، و)ص(، وغريهاسورة)عمَّ

التسمية للغرابة، ومثَّل هلذا الوجه كذلك بسورة)البقرة(؛ ألنَّ قصة البقرة  -3

مل تذكر يف غريها من السور، واملقصود من التسمية التمييز، وكذلك من أمثلة هذا 

 .(3) وسورة)احلجر(، و)الرعد(، وغريها الكثري من السورالوجه: سورة )األعراف(، 

ة املسمى ملا افتتحت به السورة، ومثَّل هلذا الوجه بسورة )هود(، فإنَّ مناسب -4

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ﴿  افتتاحها بقوله تعاىل:
 مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
وليس يف سورة هود يف قصص أحد من »، فقال ابن عقيلة: [٤ – 2 :هود] ﴾ جف

، اء عليهم السالم االعتناء بشأن هذا املعنى، املفتتح به السورة ما لـ)هود(األنبي

، فليس فيها ما يف قصة )هود(...، ثم قال: فظهر أنَّ وإن طالت قصة )نوح(

واهلل -ظهوره بشدة احلجة عىل املنكرين  وجه تسمية السورة ونسبتها إليه

 .(4) «-اعلم
                                       

 .393 /1 ، البن عقيلة: الزيادة واإلحسانينظر (1)

 ينظر: املصدر نفسه. (2)

 .39٤-393 /1 الزيادة واإلحسان، البن عقيلةينظر:  (3)

 .39٤ /1 الزيادة واإلحسان، البن عقيلة (٤)
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وطي اجتهاد، وحتقيق، مع االعتناء نقول: ويف تعقيب ابن عقيلة عىل السي

بالتمثيل، إال أنَّه ال خيلو من األقوال املنفردة له، املجردة عن التعضيد والتأكيد، كام 

هو يف القول األخري، فقد جزم بالقول إنَّه ما من سورة اعتنت بمعنى االفتتاح هبا 

ر يف ما ، والناظكقصة واردة يف القرآن من قصص األنبياء كام يف سورة هود 

والسور(، يدرك  اآليات تناسب يف الدرر يف كتابه )نظمهـ( 885)حققه البقاعي 

مناسبة افتتاح سورة هود خلامتتها، وملا اختتمت به قبلها من )سورة يونس(، 

ومقصد اآليات التي أشار إليها ابن عقيلة والتي ال حيرص ذلك الفهم حول النبي 

 واهلل تعاىل أعلم.  -ليه ابن عقيلة من القول، ليدرك استبعاد ما ذهب إ  (1) هود

 
 
 
 

 
 
 

                                       
 .23٤-22٤ /9 ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (1)
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 املبحث الثاني

 استدراكات ابن عقيلة يف موضوعات تدوين القرآن على السيوطي يف إتقانه

ا لقلة عدد أنواع علوم القرآن يف موضوعات تدوين القرآن الكريم عند  نظر 

طي نوعان، وعند ابن عقيلة ستة أنواع السيوطي، وابن عقيلة، إذ كانت عند السيو

مع ما زاده عىل السيوطي منها، فإن عدد مسائل استدراكات ابن عقيلة عىل 

ا لذلك، فلم يكن له سوى مسألة واحدة  السيوطي كانت عىل درجة من القلة تبع 

استدركها عليه هبا ضمن النوع السابع والثالثني )علم مجع القرآن وترتيبه(، والذي 

 يف مجعه وترتيبه(، وتفصيلها كاآليت:)النوع الثامن عرش عند السيوطي يقابله 

ا من اآلثار  يف مسألة ترتيب السور يف املصحف قال السيوطي بعد أن أورد عدد 

والذي ينرشح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أنَّ مجيع السور »واألقوال: 

 .(1) «ترتيبها توقيفي إال براءة واألنفال

به عىل قوله ُمبين ا أنَّهاستدرك ا قد روي عن سيدنا » بن عقيلة عىل السيوطي وَتَعقَّ

: أن وضع سورة )براءة( بعد )األنفال( وَقرهَنا هبا من غري بسملة كان عثامن

باجتهاد منه، وغايته االجتهاد برأيه يف )براءة( فقط، أما )األنفال( فهو من السبع 

، ثم ساق ما أخرجه ابن أيب شيبة عن سعيد (2) «×الطوال، املعروفة يف عهد النبي 

، وأتبع ذلك «بالسبع الطوال يف ركعة ×صىل رسول اهلل »أنه قال:  (3)بن خالد

 : وقد قال مجاعة: إنَّ السبع الطوال آخرها )براءة(، وهذا عىل جعلهام سورة »قائال 

                                       
، ورواية البيهقي التي أوردها ٤2 /9 البن حجر ،، وينظر: فتح الباري٤11 /2للسيوطي  ،اإلتقان (1)

  السيوطي ليست يف اجلزء املطبوع من املدخل.

 .1٤ /2 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

يف الرجل  : الصلوات، باب:وهو تصحيف من ابن عقيلة، ينظر: كتاب يف املصنف: )عن َمعَبد بن خالد( (3)

 .323 /1، 3699احلديث:  يقرن السور يف الركعة من رخص فيه، رقم
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ىل قوله، ، وساق الرواية التي استدل هبا السيوطي ع(1) «واحدة، وقد قيل غري ذلك

ا مما أخرجها احلاكم يف مستدركه بسنده عن يزيد الفاريس أنَّه قال:  لكنه ذكرها أهنَّ

ثنا ابن عباس، قال: قلت لعثامن بن عفان: ما محلكم عىل أن عمدتم إىل حدقال: »

األنفال وهي من املثاين وإىل براءة، وهي من املئني، فقرنتم بينهام، ومل تكتبوا بسم اهلل 

رحيم، ووضعتموها يف السبع الطوال فام محلكم عىل ذلك؟ فقال عثامن: الرمحن ال

مما يأيت عليه الزمان، وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد  ×كان رسول اهلل 

ضعوا هذه يف »قال: وكان إذا نزل عليه اليشء دعا بعض من يكتب له، فيقول: 
أنزل باملدينة، وبراءة من  فكانت األنفال من أوائل ما «السورة اليت فيها كذا وكذا

، ومل يبني لنا أهنا ×آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول اهلل 

منها، فظننا أهنا منها، فمن ثم قرنت بينهام، ومل أكتب بينهام سطر بسم اهلل الرمحن 

 ال ينفي أنَّ ، ثم أوضح ابن عقيلة أن ما ُذِكَر من اجتهاد سيدنا عثامن(2) «الرحيم

بعض الصحابة اطَّلع عىل أهنا مرتبة كذلك، وأهنا سورة مستقلة، ألنَّ ترتيبها عىل ما 

هو عىل وفق  ، فإنَّ مصحف سيدنا عثامن ُذِكَر يدل عليه مجع سيدنا أيب بكر

مجع  ، وليس فيه خمالفة له يف الرتتيب، سوى أنَّ عثامنمجع سيدنا أيب بكر

 كوهنا سورة مستقلة وجودها مفردة يف الناس عىل لغة واحدة، وما يدل عىل

ا يف مصحف ابن مسعود مكتوب فيها البسملة،  مصحف ُأيب، وابن مسعود، بل إهنَّ

                                       
 ، للسيوطي، واإلتقان1/2٤٤ ، للزركيش، وينظر: الربهان1٤ /2 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (1)

2/٤12. 
ذكر السيوطي أن ما أخرجه البيهقي هو يف املدخل، ومل نقف عليه يف املدخل، فلعله يف اجلزء غري املطبوع   (2)

للبيهقي،  دالئل النبوة بذكر املصدر عن البيهقي، ووقفنا عليه يفمن املدخل، أو لعله قد َوهم السيوطي 

 ﴾نن من زن رن مم ام يل﴿  :وجلاء يف تأليف القرآن، وقوله عز ــا جـم ابــب
، ومستدرك احلاكم، 153 /7، ، وما ظهر من اآليات فيام نسخ من رسمه وفيام مل ينسخ منه [9احلجر ]

 .360 /2، 3272ديث: كتاب: التفسري، تفسري سورة التوبة، رقم احل
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، ×ويف ذلك أبلغ الداللة عىل أنَّ الصحابة قد اطَّلعوا عىل أهنا مستقلة من النبي 
وإال لكان صنيعهم كام فعل سيدنا عثامن

، وختم ابن عقيلة استدراكه هذا (1)

 .(2) «واحلاصل أن ترتيب آي القرآن وسوره توقيفي»ىل السيوطي بالقول: ع

نقول: قد ُوفِق ابن عقيلة يف استدراكه هذا عىل السيوطي، من غري أن يتحقق من 

صحة رواية البيهقي التي استند عليها السيوطي واستشهد هبا يف قوله، ولو حتقق 

تدراكه وأشدَّ قوة، وهذا مما يظهر  ابن عقيلة من صحة هذه الرواية لكان أجود يف اس

ملن يتحقق من أمر السند والراوي، كام حتقق منه العالمة املحدث الشيخ أمحد 

يف إسناده نظر كثري، بل »يف تعليقه عىل مسند اإلمام أمحد بقوله:  هـ(1377)تشاكر

ا، بل هو حديث ال أصل له، يدور إسناده يف كل رواياته عىل  هو عندي ضعيف جدًّ

د الفاريس، الذي رواه عن ابن عباس...، ويزيد الفاريس  اخُتِلف فيه، أهو يزيد يزي

 :َقاَل  ،يزيد الفاريس هو ابن هرمز»، ثم ذكر قول البخاري: (3) «بن هرمز، أم غريه؟

وذكره البخاري  ،(4) «فلم يعرفه -هـ(198)تيعني بن سعيد القطان-ىفذكرته ليحي

ا يف كتابه الضعفاء الصغري، و ا من قوله يف التاريخ الكبريأيض  قال نحو 
، وقال (5)

ا:   يزيد يف اختلفواويف التهذيب قال ابن أيب حاتم: »الشيخ املحدث أمحد شاكر أيض 

فيام سمعت  هـ(198)تبن هرمز أنه يزيد الفاريس أم ال، فقال عبد الرمحن بن مهدي

َِن بن مهدي محم ، أنه قال: يزيد الفاريس َأيِب حيكي عن عيل ابن املديني، يعني َعبد الرَّ

بن َأيب اقال ،  و(6) «اأنكر حييى بن َسِعيد القطان أن يكونا واحد  و ...،هو ابن هرمز

                                       
 .17 /2 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (1)

 املصدر نفسه. (2)
   .333 -332 /1محد ألكتاب مسند اإلمام  399هامش رقم ينظر:  (3)

 .367 /8للبخاري  ،والتاريخ الكبري ،1/333 اإلمام أمحد ملسند 399هامش رقم ينظر: و (٤)

 .1٤2ري للبخا ،ينظر: الضعفاء الصغري (5)

لكتاب مصاعد  2رقم  ، وينظر: هامش333 /1لكتاب مسند اإلمام امحد  399هامش رقم : ينظر (6)

  .٤٤٤ /1 ، للبقاعيالنظر
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، (1) «فسمعت َأيِب يقول: يزيد ابن هرمز هذا ليس بيزيد الفاريس، هو سواه» حاتم:

ثم  أعقب ذلك  بالذكر أن يزيد الفاريس الذي انفرد برواية هذا احلديث، يكاد 

، هل هو ابن هرمز أم غريه، إضافة عىل ذكر البخاري له يف الضعفاء، يكو ن جمهوال 

، قال الدكتور عبد السميع بعد تفصيل  (2)وهو هبذا ال يقبل منه حديث ا قد انفرد به

 : ا للقواعد الصحيحة التي »طويل  فال علينا إذا قلنا : إنه حديث ال أصل له؛ تطبيق 

...، ويتبنيَّ لنا  أن هذا احلديث مردود من أصله، ال خالف فيها بني أئمة احلديث

ألنَّ متنه تدور حوله اإلشكاالت، وتوجه إليه االنتقادات التي تطعن يف صحته، 

فضال  عن أن إسناده ضعيف متهافت ال يصح االحتجاج برجاله، والقرآن فوق 

 .(3) «ذلك كله

 ،(4)الرتمذي نهحسنه، فحسَّ  أو احلديث صحح من هناك أنَّ  املقابل نجد ويف

 إال الصحيح رجال ورجاله»اخلرَب( وقال فيه:  اخلرُبم  )موافقة كتابه يف حجر وابن

 بن يزيد إنَّه: قيل وقد به، بأس ال: حاتم أبو قال مقل، برصي فإنَّه الفاريس، يزيد

 احلاكم وصححه ،(5)«رشطه عىل فهو ذلك ثبت فإن مسلم، له أخرج الذي هرمز

 اهلل عبد املعارصين ومن صحح احلديث من ،(6)هرمز ابن هو يزيد أنَّ  عىل بناء  

                                       
، 272-271 /32 ، للمزيهتذيب الكامل، و333 /1ملسند اإلمام أمحد  399هامش رقم ينظر:  (1)

يزيد ابن »: 606تقريب التهذيب ، قال ابن حجر يف ٤٤٤ /1 للبقاعي النظر، ملصاعد 2 رقم وهامش

هرمز املدين موىل بني ليث وهو غري يزيد الفاريس عىل الصحيح وهو والد عبد اهلل ثقة من الثالثة مات 

 .«عىل رأس املائة

   .٤٤5-1/٤٤٤للبقاعي  النظر، ملصاعد 2رقم ، وهامش1/33٤ملسند اإلمام أمحد  399ينظر: هامش  (2)

 .٤٤8 -٤٤5 /1 ، للبقاعيصاعد النظرمل2هامش رقم  (3)

 .3086، رقم احلديث: 272 /5بتحقيق الشيخ أمحد شاكر  ،ينظر: سنن الرتمذي( ٤)

 .٤5 /1البن حجر  ،موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص (5)

 .3272، رقم احلديث: 360 /2و، 2875، رقم احلديث: 2٤1 /2املستدرك للحاكم  (6)
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 أمحد الشيخ رأي القرآن( الذي ناقش علوم يف األساسية )املقدمات كتابه يف اجلديع

 .(1)شاكر

نقول: وعىل القول بصحة احلديث من حيث السند، فكيف نفعل بام يف املتن من 

ا  ×ول اهلل فُقبَِض رس»من القول:  ُنِسَب لسيدنا عثامنأن ما  ومل يبني لنا أهنَّ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ﴿ ؟ فالظاهر أنَّه يعارض قوله تعاىل:«منها
[٤٤: النحل] ﴾ٌّ ٰى ٰر

 ، واهلل تعاىل أعلم.وهذا مما ال ُيقال به، (2)

 

 

 

 

 

                                       
 .127-12٤( 2لعبد اهلل اجلديع، هامش رقم ) ،سية يف علوم القرآنينظر: املقدمات األسا (1)
 .15 /2 البن عقيلة ملحقق الزيادة واإلحسان 3ينظر: هامش رقم  (2)
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 املبحث الثالث

 استدراكات ابن عقيلة يف موضوعات قراءة القرآن على السيوطي يف إتقانه

ما استدركه ابن عقيلة عىل السيوطي يف هذا القسم من أنواع علوم القرآن إن 

ا نسبة  لوفرة أنواعه، فقد بلغ عدد املسائل التي استدركها عليه يف هذا  قليل جدًّ

 القسم مسألتان فقط، مها:

 يف علم األحرف السبعة التي ُأنزل القرآن عليها، ذكر السيوطي تأييده :أواًل 

من معنى األحرف السبعة القائل إن املراد منها هي سبعة   للقول احلادي عرش

أصناف، وذكر أنَّ القائلني به اختلفوا يف تعيني السبعة، فقيل أمٌر، وهنٌي، وحالل، 

عن وحرام، وحمكم، ومتشابه، وأمثال، واحتجوا بام أخرجه احلاكم يف مستدركه، 

ل من باب واحد كان الكتاب األول نز»أنه قال:  ×عن النبي   ابن مسعود

وعىل حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعىل سبعة أحرف: زاجٌر وآمٌر 

، ثم ذكر أقوال العلامء فيه، وأن (1) «وحالٌل وحراٌم، وحمكم ومتشابه، وأمثال

َ احلديث الوارد يف تفسري األحرف السبعة هبذا احلديث، ثم  البعض منهم قد فرسَّ

املراد بالسبعة أحرف هنا  »الرأي، ومنهم قول البيهقي: نقل أقوال امُلخالفني هلذا 

، (2) «األنواع التي نزل عليها، واملراد هبا يف تلك األحاديث اللغات التي ُيقرأ هبا

لألبواب، ال لألحرف،  اأن يكون ذلك تفسري  »ونقل عن أيب شامة قوله واحتامله: 

ا أي أنزله اهلل تعاىل كائن  أي هذه سبعة أبواب من أبواب الكالم وأقسامه وأنواعه، 

من هذه األصناف، مل يقترص به عىل صنف واحد، بخالف ما حيكى أن اإلنجيل كله 

                                       
وأخرجه كذلك  وصححه احلاكم، ،317 /2، 31٤٤، كتاب التفسري، رقم احلديث: للحاكم املستدرك (1)

 .68 /1الطربي يف تفسريه 

باحلروف السبعة  املراد»: 535 /3، وعبارة البيهقي يف شعب اإليامن 326 /1 ، للسيوطياإلتقان (2)

 .«اللغات السبع التي هي شائعة يف القرآن...
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، وسبب تأييد السيوطي هلذا القول ورود هذا احلديث يف بعض (1) «مواعظ وأمثال

ا» طرقه ا وآمر   .(2) «أي أُنزل عىل هذه الصفة يف األبواب السبعة»:بالنصب، قال «زاجر 

ابن عقيلة يف نقله هذا عن السيوطي، وحتقيقه يف هذا احلديث عن ابن تبِع 

ا عليه، بأنَّ الذي محل العلامء عىل ذلك االختالف وتلك  ا ومستدرك  مسعود، مزيد 

األقوال هو طلب اجلمع بني احلديثني، ويرى أنَّ معنى كل واحد من احلديثني غري 

ىل اشتامل القرآن عىل هذه األنواع اآلخر، وأنَّ املقصود من هذا احلديث اإلشارة إ

ا للسبعة)يف هذا احلديث  ×فيكون قول النبي  زجر وأمر( تفسري 
(3). 

نقول: ويف ميل السيوطي نظر، واستدراك ابن عقيلة عليه وقوله إنَّ حديث ابن 

ا للسبعة أحرف الواردة يف قول النبي   مسعود نظر  ×)زجر وأمر( تفسري 

ا؛ فكيف ا الثايناحلديث  يكون أيض  عنه، وأن معنى كل  خمتلٌف  وهو لألول تفسري 

واحد منهام غري اآلخر؟ ولقد تعددت األقوال يف تفسري األحرف السبعة، 

واختلفت بعضها عن بعض، وسبب االختالف يعود إىل أن األحرف السبعة مل 

وال بإمجاع من الصحابة، إال أن عىل مذهب كبار األئمة  × تتعني بنص من النبي

 واهلل تعاىل أعلم.-، (4)عنى األحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العربفإن م

يف علم بيان املوصول لفظ ا واملفصول معنى، ذكر السيوطي أن هبذا العلم  :اثنًيا

 ِّ ُّ ﴿ حيصل حلُّ إشكاالت وكشف معضالت كبرية، ومن ذلك قوله تعاىل:
 مل يك ﴿إىل قوله:  ﴾ زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
اآلية يف قصة آدم  ،[189،190 :]األعراف ﴾نن من زن  رن اممم يل ىل

                                       
 .327 /1 ، للسيوطياإلتقان ، وينظر:109أليب شامة  ،املرشد الوجيز (1)

 .327 /1، للسيوطي اإلتقان (2)

 .٤96 -٤95 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (3)
، وتفسري 507 /٤، وتفسري البغوي 91أليب شامة  ،، واملرشد الوجيز58 -57 /1ينظر: تفسري الطربي  (٤)

 .2٤ /9، وفتح الباري ٤3 /1القرطبي 
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لكن آخر اآلية ُمشكل، حيث َنسَب اإلرشاك إىل آدم »وحواء، قال السيوطي: 

لم، واألنبياء معصومون من الرشك قبل النبوة، وبعدها  وحواء، وآدم نبيٌّ ُمكَّ

ا ن أيب ، ثم ذكر أنَّه ال زال يف وقفة من تلك املسألة حتى رأى ما أخرجه اب(1)«إمجاع 

قال:  ﴾نن من زن  رن ﴿قوله تعاىل: » هـ(127)تحاتم بسنده عن السدي

ا ما أخرجه (2)«هذه َفصٌل من آية آدم، خاصة  يف آهلة العرب الصنعاين  ، وساق أيض 

ا، قال:  ، وقول ابن أيب (3)«هذا من املوصول املفصول»بسنده عن السدي أيض 

 من زن رن ﴿الولد،  عن أيب مالك، قال: هذه مفصولة، أطاعاه يف»حاتم: 
، قال السيوطي بعد إيراده لتلك اآلثار: (4)«، وقال: هذا لقوم حممد  ﴾نن

فانحلت عني هذه العقدة، وانجلت يل هذه املعضلة، واتضح بذلك أن آخر قصة »

، وأنَّ ما بعده ختلٌُّص إىل قصة العرب وإرشاكهم ﴾ام يل﴿ آدم وحواء 

بعد التثنية، ولو كانت القصة األصنام، ويوضح ذلك تغيري الضمري إىل اجلمع 

واالستطراد من أساليب  (5)واحدة لقال: )عام يرشكان(...، وحسن التخلص

 .(6)«القرآن

نقل ابن عقيلة هذا النوع عن السيوطي وتابعه عليه يف أوله، يف النوع التاسع 

، فأورد تلك اآلثار كلها التي ساقها السيوطي، مع قول السيوطي، ثم (7)والسبعني

                                       
 .577 /2 ، للسيوطياإلتقان (1)

ا الطربي يف تفسريه، رقم احلديث: 1635 /5، 8661يف تفسريه، رقم احلديث:  (2) ، وأخرجه أيض 

15529 ،13/315. 

 .317 /13، 15531، والطربي يف تفسريه، رقم احلديث: 105 /3، 973يف تفسريه، رقم احلديث:  (3)

 ، 1635 /5، 8663يف تفسريه، رقم احلديث:  (٤)

من غري انقطاع  -يكون األخري هو املقصود-ُحسُن التخلص: هو االنتقال برباعة من موضوع إىل آخر (5)

 /1 ، للنكري، ودستور العلامء159 ، أليب البقاء احلنفيالكليات بينهام، ينظر: االلتئامحمسوس؛ لشدة 

 .398 /1 ، للتهانوي، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم192

 .579-578 /2 ، للسيوطياإلتقان (6)

 ٤85-٤78 /3 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (7)
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كذا ذكر احلافظ السيوطي، وما ذكره ال جيدي، ألنَّ يف اآلية  »ك عليه بقوله: استدر

 مك لك  ﴿عىل ما ذكر من التفسري نسبة الرشك إىل آدم وحواء يف قوله تعاىل: 
 ىل مل يك  ﴿ ، فإذا كان آخر القصة: ﴾ ممام يل ىل مل يك ىك
 من زن رن  ﴿ اىل: ـعـه تـولـع إال قـفـرتـم يـال ولـكـل اإلشـصـح ﴾ اممم يل
، ويرى ابن عقيلة أنَّ اإلشكال والشبه عىل حاهلام، ومل تنحل املعضلة (1)«﴾نن

إال بتفسري آخر لآلية اعتنى به املفرسون، ومل يسمهم، وقال: إنَّ املقصود بقوله 

جعال أوالدمها بتسمية عبد »أي: ﴾ ىل مل يك ىك مك لك ﴿تعاىل: 

، ويدل عليه العزى، وعبد مناف عىل حذف املضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه

، وأما من محل الرشك عىل آدم وحواء قال: هو ﴾نن من زن رن﴿ قوله: 

رشك طاعة ال رشك عبادة، فإهنام أطاعاه يف التسمية عىل ظن أنه مقرب من اهلل 

 .(2)«تعاىل

نقول: مل نجد ابن عقيلة قد استدل بأثر عامل وال قوله يعضد به رأيه ويقوي 

السيوطي تقوي رأيه وترجحه، إضافة عىل ما وقفنا قوله،  بل إنَّ األدلة التي ساقها 

إنام َعنَي  »عليه من أثر عن احلسن البرصي الذي أخرجه الصنعاين، والطربي، قال: 

وأما نحن فعىل مذهب »، وقال ابن كثري: (3)«هبا ذرية آدم من أرشك منهم بعده

وحواء، وإنام  احلسن البرصي رمحه اهلل يف هذا، وأنه ليس املراد من هذا السياق آدم

 ،(4)«﴾نن من زن رن﴿ وهلذا قال تعاىل: املراد من ذلك املرشكون من ذريته، 

ا، وإنام ُأسند الفعل آلدم وحواء ألهنَّ  ام األصل لذريتهام، وهذا ما اختاره الرازي أيض 

                                       
 .٤81-٤80 /3البن عقيلة  الزيادة واإلحسان، (1)

 .٤81 /3 عقيلة البن حسان،واإل الزيادة (2)

 .315 /13، وتفسري الطربي 103 /2، 969يف تفسريه رقم احلديث:  (3)

 .528 /3يف تفسريه  (٤)
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، وإنام ظهر من ابن عقيلة هذا التعقيب عىل (1)آخر اآلية يشهد هلذا القولو

 وهذا عىل التفسري األول، لقوله بأن آخر اآلية ُمشكلة،السيوطي واستدراكه عليه 

ليست  فهي نياملفرس من تبعه من قول احلسن و التفسري اآلخر وهو عىل أما

 .شكلة، بل بعضها يشهد لبعض، واهلل تعاىل أعلمبمُ 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                       
 .٤7 /2، وينظر: أضواء البيان ٤27 /15يف تفسريه  (1)
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 املبحث الرابع

 السيوطي يف إتقانهاستدراكات ابن عقيلة يف موضوعات تفسري القرآن على 
يمكن وصف قسم موضوعات التفسري لدى السيوطي وابن عقيلة بأنه قسٌم 

ضخٌم من جانبني، مها: األول: عدد أنواعه، والثاين: حمتواه، ومع هذا فإن ما 

ا عىل تلك الوفرة، فقد بلغ  ا قياس  استدركه ابن عقيلة عىل السيوطي فيه قليل جدًّ

 يها يف هذا القسم سبع مسائل، هي:عدد املسائل التي استدركها عل

ا يف هذا العلم أسامه : أواًل  يف علم الوجوه والنظائر، ذكر السيوطي أن له تصنيف 

 .(1))معرتك األقران يف مشرتك القرآن(

استدرك ابن عقيلة واعرتض عىل تسمية الكتاب باملشرتك إليراده يف علم 

ف املشرتك الوجوه والنظائر، فليس املشرتك اللفظي من الوجوه  والنظائر، وعرَّ

اللفظي بأنه اللفظ الواحد الذي يشرتك فيه معاين شتى، ومثَّل له بـ)العني( فأهنا 

ف الوجوه (2)تطلق، ويراد هبا البارصة، ويراد هبا اجلارية ويراد هبا الذات ، ثم عرَّ

 ،(3)«ينإطالق اللفظ عىل ما يدخل حتته، أو يشاهبه، أو يشاكله يف املعا»والنظائر فقال: 

، ومل جيعله من (4)وذكر أن ابن اجلوزي ذكر ذلك يف كتابه )الوجوه والنظائر(

ه باملشرتك املشرتك، ونقل منه السيوطي وسامَّ
(5). 

قولنا يف ذلك من جانبني: األول: أن تعريف ابن اجلوزي لعلم الوجوه والنظائر 

املشرتك من هو ذاته تعريف ابن عقيلة للمشرتك اللفظي، أي أن السيوطي جعل 

                                       
 .975 /3 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (1)

 .218-217 /5البن عقيلة  ،ينظر: الزيادة واإلحسان (2)

 .218 /5نفسه  املصدر (3)

 وهو مطبوع باسم )نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر(. (٤)

 975 /3 ، للسيوطي، واإلتقان83 ، البن اجلوزيينظر: نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر (5)

 .218 /5 ، البن عقيلةوالزيادة واإلحسان
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الوجوه والنظائر عىل حسب التعريف به، فاملشرتك حمصوٌر فهمه بتعدد املعاين للفظ 

واحد، وإنام حصل اخلالف يف تعريف الوجوه والنظائر، وقد ذكر السيوطي 

األقوال فيه، وهي: إن الوجوه هي اللفظ املشرتك لعدة معاين، والنظائر هي 

، وعىل هذا (2)يف اللفظ، والوجوه يف املعاين ، وقيل النظائر(1)كاأللفاظ املتواطئة

وذاك فاملشرتك داخل يف هذا العلم بمفهومه اجليل، أما اجلانب الثاين: فإنَّا وقفنا عىل 

كتاب السيوطي، والذي ذكره يف اإلتقان باسم )معرتك األقران يف مشرتك القرآن(، 

ن ثالثة أجزاء، (، وهو مؤلف ممعرتك األقران يف إعجاز القرآنفوجدناه باسم )

جعل اجلزء األول منه يف عرض وجوه إعجاز القرآن الكريم، وحرصها يف مخسة 

ه بألفاظ القرآن  ا، ختمها بالوجه اخلامس والثالثني الذي خصَّ وثالثني وجه 

ل املشرتكة، فبسط القول فيها وفصَّ
، فاألمر مرتدد بني احتاملني، األول: أنه من (3)

مى)معرتك األقران يف مشرتك القرآن( مفقود ومل يصل املمكن أن يكون كتابه املس

إلينا، أما االحتامل الثاين: أن السيوطي قد أراد بتسميته هذه لكتابه يف معجزات 

 القرآن أن يشري إىل أمهية هذا اجلزء من وجوه اإلعجاز فسامه به، واهلل أعلم. 

من ألفاظ قرآنية مشرتكة يف العلم ذاته، مثَّل السيوطي هلذا النوع أمثلة عدة  :اثنًيا

يف اللفظ متعددة املعاين، فذكر اللفظ، ثم ساق مواضع إيراده يف القرآن الكريم مع 

بيان معناه يف كلِّ موضع منها، فنقلها عنه ابن عقيلة مع استدراكه وتعقيبه عىل 

السيوطي يف كل لفظة أورد معانيها، وهي ُكُثر، فقد أوصل السيوطي معاين بعضها 

، وال يسع  املقام إليرادها كلها، فسنكتفي بإيراد (4)-وهو أقصاها-ن معن اإىل عرشي

                                       
: هو الكيل الذي يكون حصول معناه وصدقه عىل أفراده ملتواطئا»: 199قال اجلرجاين يف التعريفات  (1)

الذهنية واخلارجية عىل السوية، كاإلنسان، والشمس؛ فإن اإلنسان له أفراد يف اخلارج، وصدقه عليها 

ا بالسوية  .«بالسوية، والشمس هلا أفراد يف الذهن، وصدقها عليها أيض 
 .976-975 /3 ، للسيوطيواإلتقان، 102 /1 ، للزركيشينظر: الربهان يف علوم القرآن (2)

 .390 -387 /1 ، للسيوطيينظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن (3)

 .235-221 /5 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان986-978 /3 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)
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ا من  مثال  واحد عليها، وهو  لفظة )اهلدى( فقد أتى السيوطي بثامنية عرش وجه 

 وجوه معانيها، ومنها:

 .[6:الفاحتة] ﴾ ىي مي  خي ﴿بمعنى الثبات، يف قوله تعاىل:  -

 رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿  بمعنى البيان، يف قوله تعاىل: -
 .[5:البقرة] ﴾زب

 .[73 :آل عمران] ﴾ ىئ نئ مئ  زئ رئ  ﴿بمعنى الدين، يف قوله تعاىل:  -

اهلداية تطلق »قال:  (1)نقلها عنه ابن عقيلة، ثم بعد إيراد كل معاين لفظة)اهلدى(

 ﴾خص حص مس خس حس جس مخ ﴿ عىل أداة الطريق كقوله تعاىل: 
 اك يق﴿طريق كقوله تعاىل: ، وتطلق ويراد هبا: اإليصال إىل ال[17 :فصلت]

، وكل هذه املعاين [56:القصص] ﴾اممم يل ىل مل يك ىك مك لك

التي ذكرت يف اهلداية راجعة إىل هذين املعنيني، وإن ُأريد هبا كذا وكذا فلرجوعه إىل 

 .(2) «هذا املعنى، فليس هذا من املشرتك يف يشء

 (3)املعايننقول: ويف استدراك ابن عقيلة إصابة، فقد أشار املفرسون إىل تلك 

د رأيه، واهلل تعاىل أعلم.  التي ذكرها ابن عقيلة، مما يقوي ويعضِّ

يف علم إجيازه وإطنابه ومساواته، ذكر السيوطي خالف العلامء يف القول  :اثلثًا

ا القول  (4)بـأن: هل بني اإلجياز واإلطناب واسطة، وهي )املساواة( ح  أم ال؟ ُمرجِّ

                                       
، قان، واإلت10٤-103 /1 ، للزركيش، والربهان625 النواظر، البن اجلوزي ينظر: نزهة األعني (1)

 .222-221 /5 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان979-978 /3 للسيوطي

 .223 /5البن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (2)

، وتفسري 129 /٤، و3/395، وتفسري البغوي 600-598 /19، و٤٤8 /21ينظر: تفسري الطربي  (3)

 .286 /8و، 2٤6 /6ابن كثري 

ية لفظ  مساو  للمعنى، أما اإلجياز: فهو تأدية املعنى بلفظ أقل من املساواة: هو التعبري عن املراد بتأد (٤)

، 173 ، أليب هالل العسكرياملتعارف، واإلطناب: هو تأديته بلفظ زائد عىل املتعارف، ينظر: الصناعتني

 .72للقزويني ،، وتلخيص املفتاح277-276 ، للسكاكي، ومفتاح العلوم190و
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ال بعدم وجوده وال سيام يف القرآن، وهلذا كانت الثاين بأن ال واسطة بينهام، وق

ا بـ)اإلجياز واإلطناب( دون ذكر )املساواة( كام  تسمية السيوطي لنوعه هذا مقترص 

هي تسميته يف كتابه )التحبري يف علوم التفسري(، إذ ذكر املساواة يف عنوان نوعه 

ملساواة بعد ، والظاهر من ذلك أن السيوطي قد بدا له عدم وجود ا(1)وقال هبا

تصنيفه التحبري، َفبنيَّ ذلك يف إتقانه،  وعنوان ابن عقيلة هو مشابه لعنوان التحبري، 

 .(2)وفيه زيادة )املساواة( عىل ما يف اإلتقان

أورد السيوطي متثيل القزويني للمساواة يف كتابه )تلخيص املفتاح( بقوله تعاىل: 

[٤3:فاطر] ﴾ مضحط خض حض جض مص خص ﴿
إليضاح( بقوله ، ويف كتابه )ا(3)

[68 :األنعام] ﴾خل حل جل مك لك خك  ﴿ تعاىل: 
ب بأن يف »، ثم قال: (4) وُتُعقِّ

، ألنَّ ﴾ حض﴿ ، ويف األوىل إطناب بلفظ ﴾مك ﴿اآلية الثانية حذف موصوف 

املكر ال يكون إال سيئ ا، وإجياز باحلذف إن كان االستثناء غري مفرغ، أي بأحد، 

 .(5)«وبالقرص يف االستثناء

به من جانبني: األول: أنَّ بعض املكر غري استدرك ا بن عقيلة عىل السيوطي وتعقَّ

، ألنه جواب [5٤:آل عمران] ﴾ خنمن حن جن ﴿يسء، واستشهد بقوله تعاىل: 

 .(6)عنه

                                       
 .26٤ ، للسيوطيينظر: التحبري (1)

 .10٤ /6البن عقيلة  ،، والزيادة واإلحسان158٤ /5 ، للسيوطياإلتقاناملصدر نفسه، و ينظر: (2)

 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان1585 /5 ، للسيوطي، واإلتقان72 املفتاح، للقزويني ينظر: تلخيص (3)

6/ 105. 

بعد ما ساق اآلية التي  ثال ثان  ، وقد ساق القزويني هذه اآلية كم180 /3 ، للقزوينيينظر: اإليضاح (٤)

واإلطناب واملساواة(،  )اإلجيازأوردها يف التلخيص، وجعل قسم )املساواة( هو القسم األول من أقسام 

 .6/105 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان1585 /5 ، للسيوطيوينظر: اإلتقان

الزيادة و، 585-58٤ /1 ، للسبكي، وينظر: عروس األفراح1586-1585 /5 ، للسيوطياإلتقان (5)

 .105 /6 ، البن عقيلةواإلحسان

 .105 /6 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (6)
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، هنا ﴾حض جض﴿ نقول: أصاب ابن عقيلة باستدراكه هذا، فإنَّ معنى 

ه ب ه وإنام عنى أنَّ »قوله: هو: الرشك، قاله قتادة، كام أخرجه عنه الطربي، بعد أن فرسَّ

، ثم إنَّ لفظة (1) «ال حيل مكروه ذلك املكر الذي مكره هؤالء املرشكون إال هبم

، من األلفاظ التي تنقسم إىل حممود ومذموم، فام كان منها متضمن ﴾جض ﴿

لكل ما هو يسء وقبيح فهو من املذموم، وما كان منها متضمن للمجازاة باحلق 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(2)حمودوالعدل فهو من احلسن امل

بأن بعض املحذوفات »أما اجلانب الثاين: وهو بشأن االستثناء، فقال ابن عقيلة: 

 .(3) «متناسية ال يتوقف عليها تأدية املعنى

نقول: ورأي ابن عقيلة بأنَّ بعض املحذوفات ال يتوقف عليها تأدية املعنى، فال 

حتتمل احلالني )استثناء مفرغ، وغري مفرغ(، يكون هذا إال باالستثناء املفرغ، واآلية 

ح السبكي يف رشحه عىل التلخيص يف تعليقه عىل التمثيل هبذه اآلية أن  وقد رجَّ

، ويف احلالني فإنَّ يف اآلية إجياز قرص، واإلجياز ليس من (4)االستثناء فيها غري مفرغ

 ، واهلل تعاىل أعلم.(5)فلم يسلم هذا الشاهد بجعله من أمثلتهارشطه إمكان املساواة، 

يف العلم ذاته، يف القسم الثاين من قسمي اإلجياز، وهو اإلجياز باحلذف،  :رابًعا

يف كتابه )مغني اللبيب( رشوط احلذف،  هـ(761)تنقل السيوطي عن ابن هشام 

ا عن يشء، فال حتذف التاء من )إقامة(، و)استقامة(، وأما  ومنها: أال يكون عوض 

                                       
  .٤8 /20تفسري الطربي  (1)

 .305 ، البن قيم اجلوزيةينظر: خمترص الصواعق املرسلة (2)

 .6/105، البن عقيلة الزيادة واإلحسان (3)

 .585 /1 ، للسبكيينظر: عروس األفراح (٤)

، والبالغة 600و، 585 /1للسبكي  ،، وعروس األفراح176، أليب هالل العسكري ينظر: الصناعتني (5)

 .509 العاملية املدينة جامعة املعاين ملناهج – 2

، وقد سار بعض املصنفني عىل ما ذهب إليه القزويني بالقول باملساواة يف هذه اآلية، ينظر: جواهر البالغة

 .331 /2 الصعيدي املتعال اإليضاح، لعبدبغية ، و208 ألمحد اهلاشمي
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، فمام جيب الوقوف عنده، فال يقاس عليه، [37: النور] ﴾جن يم ﴿ قوله تعاىل:

 .(1)وتبعه السيوطي عىل ذلك

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي متابعته لقول ابن هشام، بل استنكر ذلك 

ا قوهلم إنَّ املعنى منه: أن هذه اللفظة من القرآن  بوصفه أنَّه يف غاية اإلشكال، ُمفرسِّ 

يقاس عليها، ُمعلال  كالمهم بأنَّه سهو، مما يرتتب هي من الشواذ التي تسمع وال 

د النكري عىل السيوطي لتقليده ابن هشام دون التنبه ، ثم (2)عليه من البشاعة، وشدَّ

يف رشح املغني أن قول ابن هشام متعقب، وأورد  هـ(837)تأورد ما قاله الدماميني

يف إقامة، عوض من التاء »ما نقله عن الزخمرشي يف تفسريه لسورة النور قوله: 

فلام أضيفت أقيمت اإلضافة مقام  "إقوام"واألصل:  ،العني الساقطة لإلعالل

، ثم نقل عن العلامء جواز ترك التعويض برشط (3)«حرف التعويض، فأسقطت

 ﴾يمجن ﴿ اء من قوله وإنام استجيَز سقوط اهلَ »اإلضافة، ومنهم الفراء بقوله:
فلذلك  ،َخَفض بِمنزلة احلرف الواحد اه، وقالوا: اخلافض وماإلضافتهم إيَّ 

ا.(4)«أسقطوها يِف اإلضافة  ،وهذا تأييد لقول الزخمرشي املنقول آنف 

ا  نقول: قد أجاد ابن عقيلة يف حتقيقه هلذه املسألة، فام نقله عن العلامء كان تعضيد 

من لرأيه وتقوية له، والذي أراد إثباته هو أن حيمل كالم اهلل عىل الشائع، فهو أوىل 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(5)محله عىل الشاذ؛ لئال يلزم ورود القرآن عىل اللغة النادرة

                                       
، ، والزيادة واإلحسان161٤ /5 ، للسيوطي، واإلتقان795-79٤ ، البن هشامينظر: مغني اللبيب (1)

 .117-116 /6 البن عقيلة

 .117 /6، البن عقيلة ينظر: الزيادة واإلحسان (2)

 قولعىل  نقف، ومل 117 /6بن عقيلة ال ،الزيادة واإلحسانينظر: ، و2٤3 /3 ، للزخمرشيالكشاف (3)

 117 /6( 1يف املطبوع، ولقد ذكر حمقق الزيادة واإلحسان اهلامش رقم ) الدماميني يف رشحه عىل املغني

يعني »ب، ونقل عنه قوله: 289حتفة األريب يف رشح مغني اللبيب(، وهو خمطوط )أن قول الدماميني يف

ا يقاس عل  .«يهفال جيوز أن يتعدى، وجيعل أمر 
 .118 /6 ، البن عقيلة، وينظر: الزيادة واإلحسان25٤ /2 ، للفراءمعاين القرآن (٤)

 .118 /6 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (5)
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ا إلطناب الزيادة  :خامًسا ا وعرشين نوع  -ويف العلم ذاته، ذكر السيوطي واحد 

، فاستدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف -وهو القسم الثاين من قسمي اإلطناب

 بعضها بأهنا ليست من اإلطناب، وهي:

النوع األول، وهو دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد عىل اجلملة،  -1

 .(1)مثل: الم االبتداء، والم القسم، وغريها من أدوات التأكيد

ا بذلك عىل السيوطي بقوله:  وليس األمر عىل إطالقه، »قال ابن عقيلة ُمستدرك 

من اإلطناب،  بل التأكيد والقسم إن كان الكالم مقتضيه يف أصل تأدية املعنى فليس

 .(2) «بل هو من املساواة

نقول: أصاب ابن عقيلة يف استدراكه هذا، فلو كانت أدوات التوكيد إطناب ا عىل 

ثر فيه، لكن ما قول السيوطي، لكانت زائدة عىل تأدية املعنى، وإن إسقاطها ال يؤ

ا، فهو  جيء به عىل سبيل التوكيد، وال سيام ما كان يف أول الكالم، فال يكون زائد 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(3)قد ُاحتيج إليه لتأدية أصل املعنى

مه السيوطي عىل أربعة أقسام،  -2 النوع الثالث، وهو التأكيد الصناعي، قسَّ

 مت هب﴿ مثَّل هلا بقوله تعاىل: كان القسم الرابع منها: احلال املؤكدة، و
[79 :النساء] ﴾هت

(4). 

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي بنحو ما فعله يف حروف التوكيد، إذ قال إنَّ 

التوكيد بسائر أنواعه هو من أصل الكالم، وليس من اإلطناب، ألنَّ اإلطناب هو 

 .(5)الزيادة عن أصل الكالم الذي به يتساوى املعنى

                                       
 .16٤3 /5 ، لسيوطيينظر: اإلتقان (1)

 .1٤٤ /6 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

، ، ومغني اللبيب2٤1 /6، و396 /1 أليب حيان، ، والبحر املحيط267 ، للسهييلينظر: نتائج الفكر (3)

 . 300، و52 البن هشام

 .16٤7-16٤5 /5 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)

 .1٤6 /6 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (5)
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راك ابن عقيلة هنا عىل نحو ما سبق من أن التوكيد وحروفه نقول: وكذا استد

 هو أصل يف تأدية املعنى، وال زيادة فيه، وال إطناب.

النوع الرابع، التكرير، ذكر السيوطي أن منه: تكرير القصص، كقصة آدم،  -3

 .(1)-عليهم السالم-وموسى، ونوح، وغريهم من األنبياء

ا عىل السيو إنَّ تكرار القصص ليس من اإلطناب »طي: قال ابن عقيلة ُمستدرك 

يف يشء، ألنَّ قصص األنبياء عليهم السالم أن ُتَكرر القصة يف أماكن متعددة، 

وسور خمتلفة، بأساليب متنوعة، وهلا يف كل سورة حكمة، ولطيفة غري ما يف السورة 

 .(2) «األخرى

لبدر بن مجاعة نقول: أصاب ابن عقيلة يف استدراكه هذا، فقد ذكر السيوطي أن ا

ا أسامه )املقتنص يف فوائد تكرار القصص(، ثم أورد  ألف يف تكرار القصص كتاب 

منها سبع فوائد، أذكر منها ما نقله يف فائدة تكرارها يف كل موضع أن فيها زيادة 

يشء مل يذكر يف املوضع الذي قبله، أو إبدال كلمة بأخرى، كام أن يف ألفاظ القصة 

ا عن  الواحدة يف كل موضع ا، وأسلوب ا خمتلف  زيادة ونقصان ا، وتقديام  وتأخري 

، فإذا كان هذا الذي ذكره السيوطي من فوائد تكرار (3)أسلوب املوضع اآلخر

القصص، فأين اإلطناب يف هذا؟ فهو مل يذكر اإلطناب يف ذكر القصة الواحدة، بل 

األول، واهلل جعل اإلطناب يف تكرارها! وهو بذكره لتلك الفوائد ناقض كالمه 

 تعاىل أعلم.

النوع السادس )البدل(، ذكر السيوطي أن القصد به اإليضاح بعد اإلهبام،  -4

 .(4)والنوع السابع )عطف البيان(، ذكر أنه يدل عىل اإليضاح باسم خمتص به

                                       
 .263 /1 ، لسيوطي، ومعرتك األقران165٤، و16٤8 /5 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (1)

 .150 /6 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

 .1656-1655 /5 ، للسيوطي، واإلتقان29-26 /3 ، للزركيشينظر: الربهان (3)

 .1666 -166٤ /5 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)
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استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي بجعله البدل، وعطف البيان من اإلطناب، 

هنام مقصودان يف أصل الكالم، واإلطناب: الزيادة وليسا منه يف يشء، أل»وقال: 

 .(1)«عن أصل الكالم الذي به يتم املقصود

نقول: قال ابن عقيلة قوله هذا بعد أن أورد ما ذكره السيوطي يف أنواع 

اإلطناب، بل قد أضاف عىل ما ذكره السيوطي ما نقله عن ابن هشام من الفروق 

، ومنها: أن عطف البيان ليس يف نية إحالله حمل (2)الثامنية بني البدل وعطف البيان 

األول، بخالف البدل، واآلخر: أن عطف البيان ليس يف التقدير من مجلة 

، فإذا كان كذلك، فهو يدل عىل أنَّ عطف البيان ليس من اإلطناب، وهو (3)أخرى

 ما ُيعضد رأي ابن عقيلة.

قوله:  هـ(521)تيِّدثم أن السيوطي قد نقل عن الزركيش ما نقله عن ابن الس

قصد به رفع إشكال يعرض يف املبدل منه، بل من املبدل ما يراد به يليس كل بدل »

، وذلك يعني أن أصل البدل هو رفع إشكال (4)«التأكيد، وإن كان ما قبله غني ا عنه

يعرض يف املبدل منه، وهو يدل عىل أن البدل ليس من اإلطناب، وهو كذلك 

 واهلل تعاىل أعلم.ُيعضد رأي ابن عقيلة، 

ا،  :سادًسا ا لطيف  يف علم مبهامت القرآن، ذكر السيوطي أن له يف هذا العلم تأليف 

ا-مجع فيه فوائد ما سبقه من الكتب فيه ، مع زوائد أخرى، عىل صغر -ذكرها بدء 

ا فيه عزو كل قول »، ثم قال بعد ذلك: (5)حجمه فُت الكتاب الذي ألفته مذكور  ألَّ

                                       
 .160 /6 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (1)

 .159-157 /6 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان597-593البن هشام  ،ينظر: مغني اللبيب (2)

 .159 /6للبطليويس  ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان597 ، البن هشامغني اللبيبينظر: م (3)

 ن، للسيوطي، واإلتقا٤5٤ /2 ، للزركيش، وينظر: الربهان219 ، للبطليويسرسائل يف اللغة (٤)

5/1665. 

 .2018 /6 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (5)
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ا إىل أصحاب الكتب الذين إىل قائله من ا لصحابة والتابعني، وغريهم، معُزوًّ

ا  جوا ذلك بأسانيدهم، ُمبين ا فيه ما صح سنده وما َضُعف، فجاء لذلك كتاب  خرَّ

 .(1)«حافال  ال نظري له يف نوعه، وقد رتبته عىل ترتيب القرآن

ب ا عليه بأن ما ذكره السي وطي يف نقل ابن عقيلة عن السيوطي قوله هذا، ُمعقِّ

ح بأنه  كالمه األول ظاهٌر فيه أن كتابه يف املبهامت خمترص، ثم أن كالمه األخري ُيرصِّ

كتاب حافل، فظن ابن عقيلة بذلك أنه قد يكون للسيوطي كتابان يف املبهامت، ثم 

 .(2)ذكر أنه مل يقف عىل أيٍّ منهام

ألقران يف مفحامت انقول: وكتاب السيوطي الذي أشار إليه يف هذا العلم هو )

(، وهو مطبوع، وظاهر كالم السيوطي بأن كتابه حافل ال يعني وال مبهامت القرآن

يشرتط أن يكون كتاب ا كبري احلجم، بل قد يكون ما قصده بـأنه: حافل بمحتواه من 

ا، فقد وصف السيوطي كتابه هذا يف مقدمته  املحاور املهمة والرئيسة التي ذكرها آنف 

د والزوائد، وحسن اإلجياز، وعزو كل القول إىل من قاله، حوى من الفوائ»بقوله:

، وقوله هذا مطابق ملا ذكره يف (3)«ا من كتب احلديث والتفاسري املسندةخمرج  

 اإلتقان من وصفه من أنه خمترص، وحافل، واهلل تعاىل أعلم.

يف علم معاين األدوات التي حيتاج إليها املفرس، ذكر السيوطي أنَّ من  :سابًعا

 يف كتابه هـ(٤15)تف يف هذا العلم خالئق من املتقدمني، ذكر منهم اهلرويصنَّ 

 .(4) اجلنى الداين()يف كتابه  هـ(7٤9)ت)األزهية(، ومن املتأخرين ابن أم قاسم

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف عدم ذكره البن هشام يف كتابه )مغني 

وف املفردة واألدوات ابن أقول: من أحسن من تكلم يف احلر»اللبيب(، بقوله: 

                                       
 .2022 /6املصدر نفسه  (1)

 .105 -10٤ /7البن عقيلة  ،ينظر: الزيادة واإلحسان (2)

 .7 ، للسيوطيمفحامت األقران يف مبهامت القرآن (3)

 .1005 /3 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)
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هشام يف املغني، فقد أتى يف كتاب املغني منها بجملة نفيسة، وهي أفضل أبواب 

 .(1) «املغني، وقد نقلت عنه يف هذا النوع شيئ ا مما َذكر

ا من الفوائد عن ابن  نقول: ولقد تتبعنا نوع ابن عقيلة هذا فوجدناه قد نقل كثري 

عاين الثامنية التي خترج فيها اهلمزة عن االستفهام هشام، منها ما نقله عنه يف امل

 .(3)، وكذا يف عدة مواضع أخرى(2)احلقيقي

 

 

 

 

 

                                       
 .8 /8 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (1)

 .11-10 /8 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان27-2٤ ، البن هشامينظر: مغني اللبيب (2)

يف موضعني،  33، و32، و29و، 26و، 12 /8 ، البن عقيلةزيادة واإلحسانوهي كثرية، ينظر منها: ال (3)

 .٤8و، ٤2و، ٤1ويف موضعني،  ٤0-38و
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 اخلامتة
من خالل بحثنا يف مسائل استدراكات ابن عقيلة املكي يف كتابه )الزيادة 

ن( واإلحسان يف علوم القرآن( عىل السيوطي يف كتابه )اإلتقان يف علوم القرآ

 نستخلص منه نتائج عدة، هي:

 موضوعات يف السيوطي عىل عقيلة ابن فيها استدرك التي أن عدد املسائل: أواًل 

 مسائل، أجاد القول يف ثالث مسائل منها، وهي: ثامين القرآن نزول

الفرس بأن سورة براءة  ابن ردَّ ابن عقيلة عىل السيوطي يف تعقيبه عىل قول -1

فذكر قول السيوطي بأن هاتني  [ فإهنا مكية،129-128مها: ] مدنية إال آيتني منها،

اآليتني هي آخر ما نزل، فال يمكن عدها من املكي، فصحح ابن عقيلة قول ابن 

له أنه قد أراد ، مكية أهنا الفرس بتحمِّ  فحكمها مكة، ألهل خطاب ا لكوهنا ُحكام 

 حقيقة. نزل ما آخر ال نسبيًّا، نزل ما آخر هي اآليتني هاتني بأن أوضح ثم مكي،

ها مما تأخر -2  عن ُحكمه تعقب ابن عقيلة عىل متثيل السيوطي بآيات عدَّ

، ومن [11]ومن سورة القصص، اآلية  ،[٤5]نزوله، هي: من سورة القمر، اآلية 

 غيبي إخبارٌ  إنه أي يأيت، وعدٌ  هي اآليات ، فأوضح أن داللة[٤9سورة سبأ، اآلية ]

 للمسلمني، ومل تكن مما تأخر حكمه عن نزوله. اهلل وعدها موعدة يف تعاىل اهلل من

 سورة كل من اختصاص احلكمة تساؤل السيوطي يف عىل عقيلة ابن أجاب -3

ا به، ُسميت بام  بأسامء االختصاص وجه أن وُمبين ا السيوطي، فات ما مستدرك 

به،  سميت بام القصة، وابتداء السورة وجوه، هي: طول أربعة عن خيرج ال السور

 السورة. به افتتحت ملا للغرابة، ومناسبة املسمى والتسمية

وكان البن عقيلة وجهة نظر خُتالف وجهة نظر السيوطي يف مسألتني، خرجنا 

منها بدليل عقيل يثبت رجحان رأي ابن عقيلة من غري ختطيء السيوطي، يف مسألة 

 عدِّ ُأحد، وحراء من السفري.
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آن مل يكن البن عقيلة سوى مسألة واحدة يف موضوعات تدوين القر :اثنًيا

 من يتحقق أن غري من هذا، استدراكه يف استدرك هبا عىل السيوطي، وقد ُوفِق

 صحة من عقيلة ابن حتقق ولو عليها السيوطي، استند التي البيهقي رواية صحة

قوة، فقد ضعَّف بعض أهل العلم هذه  وأشدَّ  استدراكه يف أجود لكان الرواية هذه

 احلديث صحح من هناك أن نجد املقابل ية بل وصفوها بأنَّ ال أصل هلا، ويفالروا

 حسنه، ولكل فريق منهام اجتهاده ورأيه. أو

يف موضوعات إقراء القرآن مل يكن البن عقيلة سوى مسألتني، مل يصب  :اثلثًا

 القول يف كليهام.

فيها عىل البن عقيلة يف موضوعات تفسري القرآن سبع مسائل استدرك  :رابًعا

 السيوطي، أصاب القول يف مخس منها، وهي: 

 متعددة اللفظ يف مشرتكة قرآنية حترير ابن عقيلة لتمثيل السيوطي أللفاظ -1

 مع الكريم القرآن يف إيراده مواضع ساق ثم اللفظ، فإن السيوطي قد ذكر املعاين،

 عىل وتعقيبه استدراكه مع عقيلة ابن عنه فنقلها منها، موضع كلِّ  يف معناه بيان

 معانيها، مع بيان أن مجيعها ترجع إىل أصل املعنى، أورد لفظة كل يف السيوطي

 وليست من متعددة املعاين.

يف اجلانب األول من مسألة تعقيب السيوطي عىل متثيل العلامء للمساواة  -2

 ابن ، استدرك[٤3:فاطر] ﴾ مضحط خض حض جض مص خص ﴿بقوله تعاىل: 

ب السيوطي عىل عقيلة ا عىل ذلك بقوله  غري املكر بعض أن هوتعقَّ يسء مستشهد 

 ، ألنه جواب عنه.[5٤:آل عمران] ﴾ خنمن حن جن ﴿تعاىل: 

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف نقله عن العلامء أن من رشوط احلذف  -3

ا عن يشء، فال حتذف التاء من )إقامة(، و)استقامة(، وأما قوله  أال يكون عوض 

، فمام جيب الوقوف عنده، فال يقاس عليه، وما [37 :النور] َّ جن يمُّ  تعاىل:
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 لئال الشاذ، عىل محله من أوىل فهو الشائع، عىل اهلل كالم حيمل أن هو أثبته ابن عقيلة

 النادرة. اللغة عىل القرآن ورود يلزم

 الزيادة، معقب ا عليه أهنا بعض أنواع إطناب السيوطي حترير ابن عقيلة لذكر -4

 ومبين ا حلال كل نوع منها.اإلطناب،  من ليست

 مغني) كتابه يف هشام البن ذكره عدم يف السيوطي عىل عقيلة ابن استدرك -5

املفرس(،  إليها حيتاج التي األدوات يف علم )معاين صنَّف ، ضمن مجلة من(اللبيب

ا نقل ابن عقيلة فقد هشام يف عدة مواضع من حديثه يف  ابن عن الفوائد من كثري 

 هذا العلم.
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 واملراجع املصادرفهرس 

 بكر أيب ابن الرمحن عبد الدين جالل الفضل أيب للحافظ ،اإلتقان يف علوم القرآن -1

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع القرآنية، الدراسات مركز: حتقيق ،(هـ911ت)السيوطي

 .م2013=هـ1٤3٤ الرابعة الطبعة املنورة، املدينة الرشيف،

 القادر عبد بن املختار حممد بن األمني ملحمد ،ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء -2

 .م 1995=  هـ 1٤15األوىل الطبعة بريوت، الفكر، دار ،(هـ1393 ت)الشنقيطي  اجلكني

 سامل ابن موسى بن لسليامن ،اخللفاء والثالثة × هللا رسول مغازي من تضمنه مبا االكتفاء -3

 الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار ،(هـ63٤ت) الربيع أيب احلمريي، عيالكال حسان بن

 .م1999= هـ 1٤20 األوىل

 القزويني الكريم عبد بن حممد بن الكريم عبد لألمام ،الفاحتة ملفردات الشارحة األمايل -4

 للطباعة احلديثة الفاروق زهران، بكر حممد وائل: حتقيق ،(هـ623ت)الرافعي القاسم أيب

 . م2011= هـ1٤32 األوىل الطبعة القاهرة، ،والنرش

 الدين جالل املعايل، أيب عمر، بن الرمحن عبد بن ملحمد ،البالغة علوم يف اإليضاح -5

 خفاجي، املنعم عبد حممد: حتقيق ،(هـ739 ت) دمشق بخطيب املعروف الشافعي، القزويني

 (.ت.د)الثالثة  الطبعة بريوت، اجليل، دار

 أثري حيان بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حممد حيان أليب ،فسريالت يف احمليط البحر -6

 الطبعة األوىل بريوت، ،الفكر دار مجيل، حممد صدقي: حتقيق ،(هـ7٤5 ت) األندليس الدين

 .م1999= هـ1٤20

 الزركيش هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أليب ،القرآن علوم يف الربهان -7

 احللبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق ،(هـ79٤ت)

رته ثم ورشكاؤه،  . م 1957=  هـ 1376 األوىل الطبعة بريوت، املعرفة، دار صوَّ

 ،(هـ1391ت) الصعيدي املتعال لعبد ،البالغة علوم يف املفتاح لتلخيص اإليضاح بغية -8

 .م2005= هـ1٤26 عرشة السابعة الطبعة القاهرة، اآلداب، مكتبة
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 املدينة جامعة العاملية، املدينة جامعة ملناهج بكالوريوس،: املرحلة ،املعاين – 2 البالغة -9

 (.)د.ت األوىل الطبعة بامليزيا، العاملية

 بن أمحد بن حممد اهلل عبد أيب الدين لشمس ،واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم اتريخ  -10

 بريوت، العريب، الكتاب دار التدمري، السالم عبد عمر: حتقيق ،(هـ7٤8 ت)الذهبي  عثامن

 .م 1993=  هـ 1٤13 الثانية الطبعة

 اهلل عبد أيب البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن ملحمد ،الكبري التاريخ  -11

 املعيد عبد حممد: مراقبة حتت طبع الدكن، آباد، حيدر العثامنية، املعارف دائرة ،(هـ256ت)

 (.ت.د) ألوىلا الطبعة خان،

 911: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،التفسري علوم يف التحبري  -12

=  هـ1٤02 األوىل الطبعة الرياض، العلوم، دار فريد، القادر عبد فتحي: حتقيق ،(هـ

 .م1982

 ضبطه ،(هـ816 ت) اجلرجاين الرشيف الزين عيل بن حممد بن لعيل ،التعريفات  -13

 األوىل الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار النارش، بإرشاف العلامء من مجاعة وصححه

 .م1983= هـ1٤03

 القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أليب ،العظيم القرآن تفسري= كثري  ابن تفسري  -14

 الثانية الطبعة طيبة، دار سالمة، حممد بن سامي: حتقيق ،(هـ77٤ ت) الدمشقي ثم البرصي

 .م 1999= هـ1٤20

 بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أليب ،القرآن تفسري يف التنزيل معامل=  البغوي تفسري  -15

 العريب، الرتاث إحياء دار املهدي، الرزاق عبد حتقيق: ،(هـ510 ت) الشافعي البغوي الفراء

 .م2000= هـ 1٤20األوىل  الطبعة بريوت،

 غالب ابن كثري بن يزيد بن جرير بن حمدمل ،القرآن أتويل يف البيان جامع=الطربي تفسري  -16

 بريوت، الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: حتقيق ،(هـ310 ت) الطربي جعفر أيب اآلميل،

 .م 2000=  هـ 1٤20 األوىل، الطبعة
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 املنذر ابن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أليب ،حامت أيب البن العظيم القرآن تفسري  -17

 مكتبة الطيب، حممد أسعد: حتقيق ،(هـ327 ت) حاتم أيب ابن رازيال احلنظيل، التميمي،

 .م1999 هـ 1٤19  الثالثة الطبعة السعودية، العربية اململكة الباز، مصطفى نزار

 فرح ابن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أليب ،القرآن ألحكام اجلامع= القرطيب تفسري  -18

 وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق ،(هـ671 ت) القرطبي الدين شمس اخلزرجي األنصاري

 .م 196٤=  هـ138٤ الثانية الطبعة القاهرة، املرصية، الكتب دار أطفيش،

 ت) الصنعاين اليامين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أليب ،الرزاق عبد تفسري  -19

 سنة األوىل الطبعة بريوت، ،العلمية الكتب دار عبده، حممد حممود. د: حتقيق ،(هـ211

 .م1999= هـ1٤19

 ت) البلخى األزدي بشري بن سليامن بن مقاتل احلسن أليب ،سليمان بن مقاتل تفسري  -20

 1٤23 - األوىل الطبعة بريوت، الرتاث، إحياء دار شحاته، حممود اهلل عبد: حتقيق ،(هـ150

 .م2002=هـ

 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل أليب التهذيب، تقريب  -21

 .م1986= هـ 1٤06 األوىل الطبعة سورية، الرشيد، دار عوامة، حممد: حتقيق ،(هـ852ت)

 البرشى، مكتبة ،(هـ739 ت)القزويني  الرمحن عبد بن حممد للشيخ ،املفتاح تلخيص  -22

 .م2010= هـ1٤31 األوىل الطبعة باكستان، كراتيش،

 مجال احلجاج، أيب يوسف، بن رمحنال عبد بن ليوسف ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب  -23

 عواد بشار. د: حتقيق ،(هـ7٤2 ت) املزي الكلبي القضاعي حممد أيب الزكي ابن الدين

 .م1980= هـ 1٤00 األوىل الطبعة بريوت، الرسالة، مؤسسة معروف،

 هلاشميا مصطفى بن إبراهيم بن ألمحد ،عــديـوالب انـــيـبـوال يـانــمعـال يف ةـــالغـالب رــواهـج  -24

 بريوت، العرصية، املكتبة الصمييل، يوسف. د: وتوثيق وتدقيق ضبط ،(هـ1362 ت)

 (.)د.ت األوىل الطبعة

 الفكر، دار ،(هـ911 ت) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،املنثور الدر  -25

 (.ت.د) األوىل الطبعة بريوت،
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 الرسول عبد بن النبي عبد للقايض ،الفنون اصطالحات يف العلوم جامع=  العلماء دستور  -26

 الكتب دار فحص، هاين حسن: الفارسية عباراته هـ(، عرب12 ق ت) نكري األمحد

 .م2000=  هـ1٤21 األوىل الطبعة بريوت، العلمية،

 موسى بن عيل بن احلسني بن ألمحد ،الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل  -27

ِجردي وم َ  بريوت، العلمية، الكتب دار ،(هـ٤58 ت) لبيهقيا بكر أيب اخلراساين، اخُلرسم

 .م198٤= هـ 1٤05األوىل  الطبعة

 وعلق حققها( هـ 521 ت) البطليويس السيد بن اهلل عبد حممد أليب ،اللغة يف رسائل  -28

 اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز الرساقبي، حممد وليد. د: عليها

 .م2007= هـ1٤28 األوىل الطبعة الرياض،

 اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد الفرج أيب الدين جلامل ،التفسري علم يف املسري زاد  -29

 األوىل الطبعة بريوت، العريب، الكتاب دار املهدي، الرزاق عبد: حتقيق ،(هـ597 ت)

 .م2001=هـ1٤22

 ،(هـ1150املكي ) عقيلة بن أمحد بن حممد لإلمام ،القرآن علوم يف واإلحسان الزايدة  -30

 وخالد السامدي، الكريم عبد ومصلح املحمود، حممد وإبراهيم العندس، عيل فهد: حتقيق

 الطبعة الرياض، القرآنية، للدراسات تفسري مركز حقي، صفاء وحممد الالحم، الكريم عبد

 .2015= هـ1٤36 الثانية

: يقحتق ،(هـ273ت) ماجه ابن القزويني يزيد بن حممد اهلل عبد أليب ،ماجه ابن سنن  -31

د مرشد، وعادل األرنؤوط، شعيب  دار اهلل، حرز الّلطيف وَعبد ،بليل قره كامل وحممَّ

 .م 2009=  هـ 1٤30 األوىل الطبعة لبنان، العاملية، الرسالة

رة بن عيسى بن ، ملحمدالرتمذي سنن  -32  عيسى أيب الرتمذي، الضحاك، بن موسى بن َسوم

، (3 جـ) الباقي عبد فؤاد (، وحممد2 ،1 ـج) شاكر حممد أمحد :وتعليق ، حتقيق(هـ279 ت)

 ومطبعة مكتبة رشكة ،(5 ،٤ جـ) الرشيف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم

 م. 1975 = هـ 1395 الثانية مرص، الطبعة احللبي، البايب مصطفى
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 ،(هـ77٤ت) الدمشقي القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أليب ،النبوية السرية  -33

األول  الطبعة بريوت، والتوزيع والنرش للطباعة املعرفة دار الواحد، عبد فىمصط: حتقيق

 .م1976=  هـ 1395ى

ِجردي موسى بن عيل بن احلسني بن ألمحد ،اإلميان شعب  -34 وم َ  بكر أيب اخلراساين، اخُلرسم

 احلميد عبد العيل عبد الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع حققه ،(هـ٤58 ت) البيهقي

 بالرياض الرشد مكتبة الندوي، أمحد خمتار: أحاديثه وختريج حتقيقه عىل فأرش حامد،

 .م 2003=  هـ1٤23 األوىل الطبعة باهلند، ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون

: حتقيق ،(هـ256اجلعفي)ت البخاري عبد اهلل أيب إسامعيل بن ملحمد ،البخاري صحيح  -35

 .م2002=هـ1٤22 األوىل الطبعة بريوت، اة،النج طوق دار النارص، نارص بن زهري حممد

 ،(هـ261 ت) النيسابوري القشريي احلسن أيب احلجاج بن ملسلم ،مسلم صحيح  -36

 (.)د.ت األوىل الطبعة بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق

 هرانم بن حييى بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن احلسن هالل أليب ،الصناعتني  -37

 املكتبة إبراهيم، الفضل أبو وحممد البجاوي، حممد عيل: حتقيق ،(هـ395 نحو ت) العسكري

 .م1999=  هـ 1٤19 األوىل الطبعة بريوت، ،العرصية

 ت) اهلل عبد أيب البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن ملحمد ،الصغري الضعفاء  -38

 القاهرة، عباس، ابن مكتبة العينني، أيب بن مإبراهي بن أمحد اهلل عبد أبو: حتقيق ،(هـ256

 .م2005=هـ1٤26 األوىل الطبعة

 هباء حامد، أيب الكايف، عبد بن عيل بن ألمحد ،املفتاح تلخيص شرح يف األفراح عروس  -39

 العرصية، املكتبة هنداوي، احلميد عبد الدكتور: حتقيق ،(هـ 773 ت) السبكي الدين

 .م 2003 = هـ 1٤23 األوىل الطبعة بريوت،

 سيد ابن أمحد، بن حممد بن حممد بن ملحمد ،والسري والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون  -40

 رمضان، حممد إبراهيم: تعليق ،(هـ73٤ت)الدين فتح الفتح، أيب الربعي، اليعمري الناس،

 .م1993= هـ1٤1٤ األوىل الطبعة بريوت، القلم، دار
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 العسقالين الفضل أيب حجر بن عيل بن ألمحد ،البخاري صحيح شرح الباري فتح  -41

 وأرشف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الشافعي،

 دار باز، بن اهلل عبد ابن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه اخلطيب، الدين حمب: طبعه عىل

 .م1976= هـ1379 بريوت، املعرفة،

 الزخمرشي أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أليب ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف  -42

 .م1986= هـ1٤07 الثالثة الطبعة بريوت، العريب، الكتاب دار ،(هـ538 ت) اهلل جار

 القريمي احلسيني موسى بن أليوب ،اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات  -43

 مؤسسة املرصي، وحممد ويش،در عدنان: حتقيق ،(هـ109٤ ت) احلنفي البقاء أيب الكفوي،

 (.ت.د) األوىل الطبعة بريوت، الرسالة،

 ابن بكر أيب بن حممد: األصل مؤلف ،واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق خمتصر  -44

 عبد بن حممد بن حممد: اخترصه ،(هـ751 ت) اجلوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب

 دار إبراهيم، سيد: حتقيق ،(هـ77٤ ت) وصيلامل ابن الدين، شمس البعيل رضوان بن الكريم

 .م2001=  هـ1٤22 األوىل الطبعة مرص، القاهرة، احلديث،

 بن الرمحن عبد الدين شهاب القاسم أليب ،العزيز ابلكتاب تتعلق علوم إىل الوجيز املرشد  -45

 آلتي طيار: حتقيق ،(هـ665 ت) شامة بأيب املعروف الدمشقي املقديس إبراهيم بن إسامعيل

 .م 1975=  هـ 1395 بريوت، صادر، دار قوالج،

 بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أليب ،الصحيحني على املستدرك  -46

: حتقيق ،(هـ٤05ت)البيع  بابن املعروف النيسابوري الطهامين الضبي احلكم بن ُنعيم

 .م1990=  هـ1٤11 األوىل ةالطبع بريوت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى

 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أليب ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند  -47

: رافــإش رون،ـوآخ د،ـرشـم ادلـوع األرنؤوط، بـشعي: قـيـحقـت ،(هـ2٤1 ت) الشيباين

 .م 2001=  هـ 1٤21 األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة الرتكي، املحسن عبد بن اهلل عبد د
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 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أليب ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند  -48

 1٤16 األوىل الطبعة القاهرة، احلديث، دار شاكر، حممد أمحد: حتقيق ،(هـ2٤1ت) الشيباين

 .م1995=  هـ

 ابن اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أليب ،الزخار البحر ابسم املنشور البزار مسند  -49

 اهلل، زين الرمحن حمفوظ: حتقيق ،(هـ292 ت) بالبزار املعروف العتكي اهلل يدعب بن خالد

 الطبعة املنورة، املدينة واحلكم، العلوم الشافعي، مكتبة اخلالق عبد وصربي سعد، بن وعادل

 (.م2009 وانتهت م،1988 بدأت) األوىل،

 احلسن أيب الدين برهان املؤرخ للحافظ ،السور مقاصد على لإلشراف النظر مصاعد  -50

م ،(هـ885ت)الشافعي البقاعي عمر بن إبراهيم ج عليه وعلق وحققه له قدَّ : أحاديثه وخرَّ

= هـ1٤08 األوىل الطبعة الرياض، املعارف، مكتبة حسنني، أمحد حممد السميع عبد الدكتور

 .م1987

 ،(ـه211ت) الصنعاين اليامين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أليب ،املصنف  -51

 .م1983=هـ1٤03 الطبعة الثانية اهلند، العلمي، املجلس األعظمي، الرمحن حبيب: حتقيق

 الفراء الديلمي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن حييى زكريا أليب ،القرآن معاين  -52

 إسامعيل الفتاح وعبد النجار، عيل وحممد النجايت، يوسف أمحد: حتقيق ،(هـ207ت)

 (.ت.د) األوىل الطبعة مرص، والرتمجة، ليفللتأ املرصية دار الشلبي،

 السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،القران إعجاز يف االقران معرتك  -53

 .م 1988=  هـ 1٤08 األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار ،(هـ911ت)

 القاسم أيب الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن لسليامن ،األوسط املعجم  -54

 إبراهيم ابن املحسن وعبد حممد، بن اهلل عوض بن طارق: حتقيق ،(هـ360 ت) الطرباين

 (.ت.د) األوىل الطبعة القاهرة، احلرمني، دار احلسيني،

 احلموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أيب الدين لشهاب ،البلدان معجم  -55

 .م 1995= هـ1٤15 الثانية الطبعة بريوت، صادر، دار ،(هـ626ت)



 م. اعتماد جاسم وأ.د.إايد السامرائي        تقان..( )اإل )الزايدة واإلحسان..( على السيوطي يف كتابه استدراكات ابن عقيلة يف كتابه

158 

 القاسم أيب الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن لسليامن ،الكبري املعجم  -56

 القاهرة، تيمية، ابن مكتبة السلفي، املجيد عبد بن محدي: حتيقق ،(هـ360 ت) الطرباين

 .م 199٤=  هـ 1٤15 الثانية الطبعة

 يوسف، ابن اهلل عبد بن أمحد بن يوسف بن اهلل لعبد ،األعاريب كتب  عن اللبيب مغين  -57

 اهلل، محد عيل وحممد املبارك، مازن. د: حتقيق ،(هـ761 ت) هشام ابن الدين، مجال حممد، أيب

 م.1985=  هـ1٤05 السادسة الطبعة دمشق، الفكر، دار

 احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أليب ،الكبري التفسري=  الغيب مفاتيح  -58

 بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار ،(هـ606 ت)الرازي  الدين بفخر امللقب الرازي التيمي

 .م1999= هـ 1٤20الثالثة  الطبعة

 أيب احلنفي اخلوارزمي السكاكي عيل بن حممد بن بكر أيب بن ليوسف ،العلوم مفتاح  -59

 العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم: عليه وعلق هوامشه وكتب ضبطه ،(هـ626ت ) يعقوب

 .م 1987=  هـ 1٤07الثانية  الطبعة بريوت،

 السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،القرآن مبهمات يف األقران مفحمات  -60

 دمشق، القرآن، علوم مؤسسة البغا، ديب مصطفى الدكتور: حتقيق ،(هـ 911: املتوىف)

 .م 1982=  هـ 1٤03 األوىل الطبعة بريوت،

 اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهلل لعبد ،القرآن علوم يف األساسية املقدمات  -61

 . م2001هـ=1٤22األوىل ليدز، بريطانيا، الطبعة اإلسالمية البحوث العنزي، مركز اجلديع

 أمحد ابن حممد بن عيل بن أمحد الفضل ، أليباملختصر أحاديث ختريج يف اخلرَب  اخُلرب موافقة  -62

 وصبحي السلفي، جيدامل عبد محدي: عليه وعلق ، حققه(هـ 852 ت) العسقالين حجر بن

السعودية،  العربية اململكة الرياض، والتوزيع، للنرش الرشد السامرائي، مكتبة جاسم السيد

 م. 1993 = هـ 1٤1٤ الثانية، الطبعة

 بن حامد حممد القايض ابن عيل بن ملحمد ،والعلوم الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة  -63

: ومراجعة وإرشاف تقديم (هـ1158 بعد ت) ويـانـهـالت فيـنـاحل يـاروقـالف رـصاب دـحمّ ـم
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=  األوىل الطبعة نارشون، بريوت، لبنان مكتبة دحروج، عيل. د: حتقيق العجم، رفيق. د
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 امللخص
 النبي داود من خالل قصة هذا البحث يتناول نظريات القيادة وتطبيقاهتا 

القرآن الكريم، وتتمثل مشكلة البحث يف حماولة الربط بني أبرز نظريات القيادة  يف

وبني النموذج القرآين املتمثل يف القائد داود، واستنباط تلك الروابط من خالل 

ته، وهيدف إىل إبراز اجلوانب التطبيقية املرتبطة اآليات القرآنية الواردة يف قص  

وتوظيف السامت واألحداث  ،بنظريات القيادة واملستنبطة من أخبار داود 

ومعرفة معامل ومالمح القيادة  الواردة ملعرفة صدق تلك النظريات وصالحيتها،

والوقوف عىل مراحل التطور القيادي وصناعة القائد من  ،الربانية لدى داود 

؛ معتمدًا يف ذلك عىل املنهج االستنباطي، خالل اآليات الواردة يف شأن داود 

مة باألدلة الواضحة؛ وقد كان من  ة مدع  الستخراج االرتباط بالنظريات القيادي 

أن نظرية الرجل العظيم التي تستند إىل عنارص الوراثة نظرية عقيمة،  أهم النتائج:

ت من املمكن اكتساب جنسها، وقد صفات وسام وسنجد أن اهلل وهب داود 

نظرية السامت أنه  حيصل عليها كل من اجتهد يف حتصيلها، وليست وراثية. وترى

من املمكن اكتساهبا، وإذا نظرنا لشخصية داود سنجد أنه صاحب سامت كربى، 

منها سامت أساسية: كاحلكمة، والعلم، والعدل. ومنها سامت سلوكية: كالقضاء 

وبة والشكر، والورع والتواضع، والقوة، والشجاعة، ومجال وفصل اخلطاب، واأل

الصوت. وأن النظرية املوقفية ترى أن القيادة )وليدة املوقف(، وهذا بالفعل ما 

، حيث برزت مهارته القيادية قبل نبوته، فلوال ذلك املوقف حدث مع داود 

ة التفاعلية التي  . وأن النظريةالشجاع أمام جالوت لظل مغمورًا حتى تأتيه النبو 

جتمع بني نظريتي السامت واملوقف هي األقرب إىل الصواب، وذلك لتكاملها 

 .واستيعاهبا لعنارص القيادة الفاعلة، وتؤكدها اآليات القرآنية يف صناعة القائد داود

؛ صموئيل؛ التفسري املوضوعي: القيادة؛ داود :فتاحيةالكلمات امل

 نظريات القيادة.  
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 ةاملقدمــــــ
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه. وبعد:

دية يف زمننا هذا: اخللل الفاضح يف  ة املحم  فإن من أعظم أسباب ختلف األم 

، وهي بحاجة إىل فقه صناعة القادة من خالل القرآن  اجلانب القيادي  والريادي 

 الركب احلضاري.الكريم لعلها أن تساهم يف إزالة مثل هذا التخلف عن 

وليس عيبًا وال قدحًا يف األخيار أن يكونوا ملوكًا أو قادة، بل ذلك فضل كبري 

ملن اتقى وحكم برشع اهلل، وقد كان بعض األنبياء ملوكًا يف القرآن، كداود 

وسليامن عليهام السالم، وبعض األخيار الصاحلني كطالوت وذي القرنني وملكة 

 . رين كــ)امللك( يف قصة يوسف سبأ، وبعض العادلني من الكاف

يف القرآن  والناظر يف كتاب اهلل يالحظ االهتامم القرآين بذكر خرب داود 

 الكريم، يف مواضع متعددة، فتارة يذكر خربه بالتفصيل، وتارة ُيذكر داود 

يف مجلة األنبياء، وهو ما يدل  داللة واضحة عىل أن اهلل يريد منا أن نعي خربه 

دروس منه؛ خصوصًا وأن أخباره جاءت يف سياق قيادة أمة بني ونستنبط ال

إرسائيل وإيصاله تلك األمة إىل مرحلة التمكني، يف بادرة حتدث ألول مرة ألمة 

 عنيدة يف نضاهلم الطويل.

ل كثرٌي من علامء اإلسالم أخباره كام وردت يف الروايات، وحسبهم  ولقد سج 

موا لنا املعلومات بأمانة عل مي ة ليأيت بعد ذلك الدارسون فيحسنون أهنم قد 

االستفادة منها، وتسليط األضواء عليها إلخراج الدر  املنثور من بني كلامهتا، وكم 

 ترك األول لآلخر.       

يف تسع سور يف القرآن الكريم، كام هو موضح يف  وقد ورد ذكر داود 

  اجلدول التايل:
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 م اسم السورة من نزوهلاز  أرقام اآلايت اليت يف داود عليه السالم

 1 البقرة مدنية 251

 2 النساء مدنية 163

 3 املائدة مدنية 78

 4 األنعام مكية 84

 5 اإلرساء مكية 55

 6 األنبياء مكية 79-78

 7 النمل مكية 16-15

 8 سبأ مكية 11-10

 9 ص مكية 30-17

دي الدعوة يف أجي  ة، وجمد  اهلا املتعاقبة، نامذج وقد جعل اهلل أمام قادة هذه األم 

ة وصناعة  لوا العقبات، وامتلكوا زمام رفعة األم  تطبيقية من القادة الذين ذل 

؛ ولذلك جاء هذا (التاريخ.. ومن أرفع أولئك القادة )النبي امللك داود 

من خالل  نظرايت القيادة وتطبيقاهتا على النيب داود البحث بعنوان: 
 ة القادة(القرآن الكرمي )دراسة يف صناع

 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف حماولة الربط بني أبرز نظريات القيادة وبني النموذج   

، واستنباط تلك املعامل والروابط من خالل القرآين املتمثل يف القائد داود 

د يف األسئلة اآلتية: ته، وتتحد  اآليات القرآنية الواردة يف قص 
 

طة بنظريات القيادة واملستنبطة من أخبار داود ما اجلوانب التطبيقية املرتب •

 الواردة بالقرآن؟  

 كيف نوظ ف السامت واملواقف واألحداث الواردة يف شأن داود  •

 ملعرفة صدق تلك النظريات وصالحيتها؟
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 ؟ما مراحل صناعة القائد من خالل اآليات الواردة يف شأن داود  •

  هدف البحث:
 هذا البحث هيدف إىل:

وانب التطبيقية املرتبطة بنظريات القيادة واملستنبطة من أخبار إبراز اجل ▪

 الواردة بالقرآن. داود 

ملعرفة صدق تلك  توظيف السامت واألحداث الواردة يف شأن داود  ▪

 النظريات وصالحيتها.

 .معرفة معامل ومالمح القيادة الربانية لدى نبي اهلل داود  ▪

اعة القائد من خالل اآليات الوقوف عىل مراحل التطور القيادي وصن ▪

 .الواردة يف شأن داود 

 أمهية البحث: 
 تربز أمهية البحث من خالل النقاط التالية:

 نموذجًا فريدًا للقيادة، فقد مجع اهلل له بني امللك والنبوة. يعد  داود  ▪

م لنا القرآن الكريم من خالل أخباره معامل كثرية وسامت واضحة  ▪ قد 

 بغي عىل القادة أن ينتهجوه يف قيادهتم.ومواقف رفيعة ملا ين

افتتان كثري من املسلمني بالنظريات الغربية يف القيادة، مع وجود مبادئها  ▪

 وأسسها يف ثنايا آيات القرآن.

اإلسهام يف تأصيل العلوم اإلدارية من كتاب رب العاملني، وذلك يف باب  ▪

الت مل تنضب، وأهنا متجددة ة ما زــيـرآنـوز القـات أن الكنـبـادة، وإثـيـلم القـع

د احلياة.  بتجد 

من كتب فيه بحثًا  -عىل قدر جهدي- وموضوع البحث جديد، ومل أجد

أكاديميًا بشكل مستقل، إال ما كان يف ثنايا بعض الرسائل، أو املقاالت املتفرقة؛ 

، وبالتايل التي مل تستهدف احلديث يف هذا اجلانب القيادي وربطه بداود 
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ة يف الطرح.فالبحث يتمي    ز باجلد 

 منهج البحث:
اعتمد الباحث عىل املنهج االستنباطي، والذي يبذل فيه الباحث أقىص جهد  

ة  عقيل يف نظراته ودراسته للنص  القرآين الستخراج االرتباط بالنظريات القيادي 

مة باألدلة الواضحة.  مدع 

 خطة البحث:
 تتكون الدراسة من مقدمة، ومبحثني، وخامتة: 

وفيها بيان مشكلة البحث، وأمهية موضوع البحث، وأهدافه،  املقدمة:    

 والدراسات السابقة، واملنهج املتبع فيه، وخطة الدراسة.

 مباحث الدراسة:    
 ، ويشتمل عىل اآليت:املبحث األول: امللك القائد داود عليه السالم

 : أصل اسم )داود(املطلب األول      

 وال القيادة عند بني إرسائيل: أحاملطلب الثاين      

 : النبي صموئيل هيي ئ داود للقيادةاملطلب الثالث      

 يف التوراة داود  املطلب الرابع:      

، املبحث الثاين: نظرايت القيادة وتطبيقاهتا على النيب داود عليه السالم

 ويشتمل عىل اآليت:

 The Great Man Theoryنظرية الرجل العظيم  النظرية األوىل:

 Traits Theoryنظرية السامت  النظرية الثانية:

  The Situational Theory النظرية املوقفية النظرية الثالثة:

  Interactional Theoryالنظرية التفاعلية النظرية الرابعة:

 وفيها بيان أهم النتائج التي توصلُت إليها. اخلامتة:

جة إىل استيعاب مثل هذه الدروس فإن أمتنا املحمدية بحا.. وختامًا لبادئتي



 حسني بن علي الزومي.د    من خالل القرآن الكرمي دراسة تطبيقية: النيب داود و نظرايت القيادة 

168 

يف مسريهتا املتلمسة بناء نموذج قيادي حياول االستظالل بمنهج القرآن ما 

ة من القرآن العظيم، ونستلهم  استطاع، وكان علينا أن نستقي الصناعة القيادي 

أسس وقواعد القيادة الناجحة منه أيضًا، كام أن عىل كل  قائد راشد أن يطبق 

 يف القيادة ليكون واقعًا عمليًا يف ممارسته مع األفراد. املنهج القرآين

أن نريب أجيالنا القادمة عىل االقتداء بسرية األبطال والقادة العظام  وعلينا   

ن جيل النرص الذي حيمل يف فكره أمجل صورة وأجالها كـداود  ، لنكو 

لنصنع منهم قادة ألبطال اإلسالم، وعىل عاتقنا مجيعًا نحمل مسؤولية تربية أبنائنا 

 عظامء.

.  . وإليه أنيب... عليه توكلت..وما توفيقي إال بريب 

 ،،، واهلل املستعان                                    
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  املبحث األول
 امللك القائد داود عليه السالم

 املطلب األول: أصل اسم )داود(:
من الرصف للعلمية والعجمة، وبالتايل فال : هو اسم علم أعجمي، ممنوع داود 

دواد: اسم أعجمي »نبحث له عن اشتقاق يف اللغة العربية. قال الفريوزآبادي: 

ممنوع من الرصف. وقيل معنى داود: قصري العمر، وكان داود أقرص األنبياء عمرًا. 

. وقيل: إنام ُسمي داود ألنه داوى الذنوب  ه وقيل معنى داود: داوى جرحه ُبود  بود 

الودود. وقيل: داوى ذنبه وَود  ربه
(1)». 

نًا من قسمني:  ونالحظ أن الذين ذهبوا لالشتقاق من العربية اعتربوه مكو 

)داَو( بمعنى املداواة واملعاجلة، و)ُود( بمعنى احلب، فكأن معناه: الذي يعالج بود 

له عن وحب! وهذا اشتقاق مرفوض يف اللغة العربية ومعاين أصوهلا، فال نبحث 

 معنى يف لغتنا. 

 . (2)أما يف اللغة العربية فإن معناه )حمبوب( أو )عزيز( 

كام جاء عند الطربي وغريه هو: داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن ونسبه 

سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حرصون بن فارص بن هيوذا بن 

 .(3)يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

داود بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن  التوراة فهو: كام ورد يف أما نسبه

نحشون بن عمينا داب بن ارام بن حرصون بن فارص بن هيوذا بن إسحاق بن 

 .(4) إبراهيم 

                                       
 . 6/83  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (1)

  . 87 ، صقاموس أعالم الكتاب املقدس  (2)

 .1/73 ،تاريخ األمم وامللوك ]تاريخ الطربي[ (3)

 .22-18: 4مقتبس من: سفر راعوث   (4)



 حسني بن علي الزومي.د    من خالل القرآن الكرمي دراسة تطبيقية: النيب داود و نظرايت القيادة 

170 

 املطلب الثاين: طرق القيادة يف بين إسرائيل:
، مكث بنو إرسائيل من بعده ردحًا بعد وفاة نبي اهلل الكليم )موسى( 

ره بعض املؤرخني القدماء، طويالً من الز ى بعهد القضاة، وقد قد  من فيام يسم 

. ورب ام كان اعتامدهم يف ذلك عىل مجع السنني العشوائي (1) بأكثر من أربعامئة عام

لعهد كل  قاٍض ورد ذكره يف)سفر القضاة(، وغفلوا أن كثريًا من املراحل الزمنية 

ح أن فرتة القضاة مل املذكورة لكل قاٍض، يدخل بعضها يف بعض. والصحي

(2)تتجاوز املائتي عام
 . 

وحيكي البغوي عن وهب وابن اسحاق والكلبي وغريهم رأهيم يف طريقة 

وإنام كان قوام بني إرسائيل باالجتامع عىل »احلكم يف فرتة القضاة حيث قال: 

امللوك وطاعة امللوك ألنبيائهم، فكان امللك هو الذي يسري باجلموع، والنبي يقيم 

«أمره، ويشري عليه برشده، ويأتيه باخلرب من رب هله 
. وأسند الطربي هذا الكالم (3)

 .(4)إىل وهب بن منبه

فقد . (5)فكان أول نبي مجع له النبوة وامللك يف بني إرسائيل  أما نبي اهلل داود

، وإمارة الناس وقيادهتم اخِلالفة يف األرض بوظيفة جاء تكليف نبي اهلل داود 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  ﴿ بأمر إهلي مبارش؛ قال تعاىل:

                                       
 تاريخ اليعقويب، 1/163 الكامل يف التاريخ ،2/5البداية والنهاية  ،1/275تاريخ األمم وامللوك  (1)

1/48. 

  .148ص تاريخ بني إرسائيل من أسفارهم  (2)

تفسري ) روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، 1/296( البغوي)تفسري معامل التنزيل  (3)

 .6/184 الفخر الرازي املشتهر بـ)التفسري الكبري ومفاتيح الغيب( ، تفسري2/165( األلويس

 .5/295، ، حتقيق: حممود شاكر وأمحد شاكر(تفسري الطربي)جامع البيان يف تأويل آي القرآن  (4)

 .17/114 ، التحرير والتنوير2/10البداية والنهاية  )5(

http://www.alukah.net/sharia/0/83676/
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عنى ذلك أن اهلل خياطبه فيقول له: ـوم [26]ص: ﴾  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

 .(1)يا داود إنا استخلفناك عىل امللك يف األرض، واحلكم فيام بني أهلها
 املطلب الثالث: النيب صموئيل يهّيئ داود للقيادة:

، بعد األحداث الكبرية التي حدثت لبني إرسائيل من بعد موسى 

. حينذاك (2)وأصبح نظام امللكية أمرًا حتميًا للتعبري عن البنية اجلديدة للمجتمع

، باختاذ اخلطوات الالزمة للتهيئة للملك، وإجياد بدأ النبي )صموئيل( 

 املناسب لظهور عرص جديد. املناخ

 يميض يف هتيئة جمتمع بني إرسائيل بمسارين: وقد كان النبي)صموئيل(

 املسار األول: حّقق الوحدة بني أسباط بين إسرائيل:
فهو أول نبي جتتمع عليه كلمة بني إرسائيل بعد أن عاشوا فرتة طويلة يف ظل   

 .(3) التفرق

إرسائيل إليه، وتفويضهم له باختيار وهذا يتضح يف اآليات من جميء بني  

ة حرصه عىل توحيد  امللك، فدل  ذلك عىل أن كلمتهم اجتمعت عليه، ومن شد 

صفوف بني إرسائيل، فقد كان يسعى جاهدًا بنفسه للذهاب إىل كل مناطق 

: )وقىض سفر صموئيل األولاألسباط وحل  قضايا النزاع بينهم، فقد جاء يف 

حياته، وكان يذهب من سنة إىل سنة ويدور يف بيت  صموئيل إلرسائيل كل أيام

. وقد كان (4) ايل واجللجال واملصفاة، ويقيض إلرسائيل يف مجيع هذه املواضع(

                                       
 .7/223( تفسري أيب السعود)إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم  (1)

 الباب 1اجلزء 4)موقع املوسوعة يف الشبكة(، املجل د  للمسريي، ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (2)

 مدخل امللوك وامللكية. :13

 .30ص  تاريخ فلسطني (3)

 . 16:15، مقطع 7صحاح إ ( 4)
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هم لطريقة احلكم امللكية، مع أن القضاة من قبله كان جل   بحكمه هذا بينهم يعد 

 .(1)مههم إنقاذ بني إرسائيل من أيدي أعدائهم فقط

 الدولة إىل أقرب -األرض تقسيم بعد –رسائيل املتمي زة وبدأت قبائل بني إ

واحدة، ومع أهنم مجيعًا عىل دين واحد، وكان ينبغي أن ال الدولة إىل منها احلليفة،

يكونوا أمة واحدة، إال أن عالقة كل سبط باآلخر، وحقوقه جتاهه، كانت أشبه 

 . (2)باألسباط املتحالفة ليس إال  

، والذي يعترب العهد الذهبي لبني إرسائيل يف بل حتى يف عهد داود    

الوحدة واالئتالف، مل حيدث اندماج حقيقي بني األسباط، وبقي هذا االنفصال 

 .(3)قائاًم يف ضامئرهم

 املسار الثاين: إنشاء مدرسة القادة:
اهتاممه بالرتبية اخلاصة  اليشء املميز جدًا يف حياة النبي )صموئيل( 

ذلك بتأسيس مدرسة تربوية كان هلا دور كبري يف تاريخ بشكل عميل ومرت ب، و

 بني إرسائيل فيام بعد؛ أال وهي )مدرسة األنبياء(. 

س هذه املدرسة، وكان قائاًم عليها  وكان النبي )صمويل( هو أول من أس 

. حيث مجع حوله جمموعة من الشباب الراغبني يف (4)ومرشفًا ورئيسًا هلا يف وقته

، وهذا املحضن (5)ء الطال ب يف سكن طاليب حول معلمهمالرتبية، وأقام هؤال

ى طالهبا )بنو  الرتبوي كان له دور كبري يف تكوين وصناعة القادة، وكان يسم 

                                       
بس  املطران يوسف ،تاريخ سورية الدنيوي والديني ( 1)  .2/237الد 

 .404 ص رسالة يف الالهوت والسياسة (2)

 .77ص  اليهود يف العامل القديم (3)

  .2/258 تاريخ سورية الدنيوي والدينيوكذلك:  ،192ص مقدمة يف تاريخ فلسطني القديم (4)

 وة(. نب -أنبياء –، رشح كلمة )نبي  st-takla.org، موقع ويب: قاموس الكتاب املقدس (5)
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 .(1) األنبياء(، وكان داود ضمن الدارسني فيها

وقد ورد اسم هذه املدرسة واسم طالهبا يف مواضع كثرية من التوراة، ابتداًء 

  -مم ا يدل  عىل أمرين: (2)اًء بعهد من بعده من األنبياءمن عهد صموئيل وانته

ة أصل وجود هذه املدرسة، لكثرة احلديث عنها يف عهود خمتلفة /1 صح 
 (3). 

 . استمرارها حتى بعد وفاة )صموئيل(  /2

وقد جاء يف اختيار النبي صمويل للفتى داود لتهيئته وصناعته ما أورده 

فأوحى اهلل إىل أشمويل: انطلق إىل إيشى »به: الطربي بإسناده إىل وهب بن من

فيعِرض عليك بنيه، فادهن الذي آمرك بُدْهن القدس، يُكْن ملكًا عىل بني إرسائيل. 

فانطلق حتى أتى إيشى، فقال: اعرض عيل  بنيك، فدعا إيشى أكرَب ولده، فأقبل 

إن اهلل  رجل جسيم حسن املنظر، فلام نظر إليه أشمويل أعجبه، فقال: احلمد هلل،

بصري بالعباد! فأوحى اهلل إليه: إن عينيك تبرصان ما ظهر، وإين أط لع عىل ما يف 

القلوب، ليس هبذا! فقال: ليس هبذا، اعرض عيل غريه. فعرض عليه ستة، يف كل 

ذلك يقول: ليس هبذا، اعرض عيل غريه، فقال: هل لك من ولد غريهم؟ فقال: 

. قال: أرسل إليه، فلام أن جاء داود، جاء غالم بىل، يل غالم أمغر وهو راع يف الغنم

أمغر؛ فدهنه بُدهن القدس، وقال ألبيه: اكتم هذا، فإن طالوت لو يط لع عليه 

                                       
 .1 مقطع ،20 اصحاح: وكذلك ؛19 – 18، مقطع 19األول، اصحاح سفر صموئيل  (1)

، 4؛ سفر امللوك الثاين، اصحاح 12:11، مقطع22ُذكِرت هذه املدرسة يف: سفر امللوك األول، اصحاح   (2)

 . 11:8، مقطع 10؛ سفر صموئيل األول، اصحاح 38مقطع 

ة بعض مفردات أعامل طالهبا وسلوكي   (3) اهتم، ومن ذلك الرقص واالنتشاء وإن كنا نخالف يف صح 

ي. ملزيد من االطالع: صموئيل األول،  م، ورضب املعازف، ورضب األجساد بالسيوف، والتعر  املحر 

؛ سفر أخبار األيام األول 28، مقطع 18؛ سفر امللوك األول، اصحاح 24:23مقطع  19اصحاح 

، 10؛ صموئيل األول، اصحاح 14، مقطع 20؛ أخبار األيام الثاين، اصحاح 3:1، مقطع 25اصحاح 

 . 10:9مقطع 
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. فسار جالوت يف قومه إىل بني إرسائيل فعسكر، وسار طالوت ببني (1)قتله

إرسائيل وعسكر، وهتيئوا للقتال، فأرسل جالوت إىل طالوت: مل ُيقتل قومي 

ك؟ ابُرز يل، أو أبِرز يل من شئت، فإن قتلُتك كان امللك يل، وإن قتلتني كان وقومُ 

امللك لك. فأرسل طالوت يف عسكره صائحًا: من يربز جلالوت! ثم ذكر قصة 

 طالوت وجالوت وقتل داود إياه، وما كان من طالوت إىل داود.

ل امل لك له قبل قتله قال أبو جعفر: ويف هذا اخلرب بيان أن داود قد كان اهلل حو 

 .«(2)جالوت 

وما ذكره وهب بن منبه هو يف حقيقته من اإلرسائيليات التي اقتبسها من التوراة 

املوجودة يف تلك األيام، أما النص  الوارد يف العهد القديم بسفر صموئيل فكان 

كاآليت: ]فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوُح عىل شاول، وأنا قد رفضُتُه عن أن 

، ألين   (3) إرسائيل. امأل قرنكيملك عىل ى البيتلحميِّ دهنًا، وتعال أرسلك إىل يسَّ

قد رأيت يل يف بنيه َمِلكًا. فقال صموئيل: كيف أذهب؛ إن سمع شاول، يقتلني. 

ى إىل  . وادُع يسَّ بِّ فقال الرب: خذ بيدك ِعجلًة من البقر، وقل: قد جئت ألذبح للرَّ

، وامسح يل الذي أقوُل لك عنه. ففعل صموئيل الذبيحة، وأنا ُأعلِّمك ماذا تصنع

َم الرب، وجاء إىل بيت حلٍم. فارتعد شيوخ املدينٍة عند استقباله، وقالوا:  كام تكلَّ

أسالٌم جميُئَك؟ فقال: سالٌم. قد جئت ألذبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي إىل 

ى وبنيه، ودعاهم إىل الذبيحِة. وكان ملا جاءُ  س يسَّ وا، أنَّه رأى أليآب، الذبيحِة. وقدَّ

فقال إن أمام الرب مسيَحُه. فقال الرب لصموئيل: ال تنظر إىل منظره وطول قامته، 

                                       
 ته، وحماولة قتله، هي من إسقاطات التوراة املحرفة.دقضية غرية طالوت من داود، ومطار  (1)

 .281-1/280تاريخ األمم وامللوك   (2)

 من القرن: قرن الثور وغريه، وكأنه أراد هنا: القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب، وكانوا يتخذوهنا (3)

 قرون البقر.
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ألين  قد رفضُتُه. ألنه ليس كام ينظر اإلنسان. ألنَّ اإلنسان ينظُر إىل العينني، وأما 

ه أمام صموئيل. فقال:  ى أبيناداب، وعربَّ وهذا الرب فإنه ينظُر إىل القلب. فدعا يسَّ

ى  ه. فقال: وهذا أيضًا مل خيرته الرب. وعربَّ يسَّ ى شمَّ أيضًا مل خيرته الرب. وعربَّ يسَّ

ى:  . وقال صموئيل ليسَّ
ِ
ى: الرب مل خيرت هؤالء بنيه السبعَة أمام صموئيل. فقال ليسَّ

هل كملوا الغلامن؟ فقال: بقي بعد الصغرُي، وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل 

ى: أرسل  وأِت به. ألننا ال نجلس حتى يأيت إىل ههنا. فأرسل وأتى به. وكان ليسَّ

أشقر مع حالوِة العينني وحسن املنظر. فقال الرب: قم امسحُه ألنَّ هذا هو. فأخذ 

صموئيل قرن الدهن، ومسحُه يف وسط إخوتِه. وحل  روُح الرب عىل داود من 

 [.(1)ذلك اليوم فصاعداً 

 الواردة تدل  عىل أن النبي صمويل فنخرج من هذا أن مجيع النصوص 

وتربيته وهتيئته ليكون قائدًا  كان له عناية فائقة واهتامم كبري باصطفاء داود 

 جلميع أسباط بني إرسائيل.

كام أن امللفت للنظر يف سياق األحداث الواردة بالعهد القديم هو أن النبي 

د فيه صالحيات امللك  دستورًا عظيامً  وضع صموئيل  ومهامه، فقد جاء حد 

يف سفر صموئيل األول: )فكل م صموئيل الشعب بقضاء اململكة، وكتبه يف 

السفر، ووضعه أمام الرب، ثم أطلق صموئيل مجيع الشعب كل واحد إىل 

ل يف  .(2)بيته( هذا الكتاب أطلق عليه فيام بعد اسم )قوانني اململكة(، وقد سج 

له حدوده وصالحياته حتى ال  هذا الكتاب امتيازات امللك وحقوقه، وعني  

، وأوضح فيه واجبات األمة نحو ملكها، ووضع هذا القانون الدستوري  يستبد 

أمام الرب شهادة عىل أن كل فريق يقوم بام عليه من الواجبات، وسل مه للكهنة 

                                       
 .(13-1:16صم 1) (1)

 .25، مقطع 10اصحاح  (2)
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 .(1) تثبيتًا هلذا

 هذا الكتاب املهم يعترب يف احلقيقة أول وثيقة تارخيي ة ألول دستور سيايس يف

 . (2)التاريخ، ولكنه مع األسف ضاع مع ما ضاع من تراث األنبياء

وهذه الوثيقة الضائعة لو ُوجدت سيكون هلا شأن أعظم من وثيقة )املاجنا 

   .(3) كارتا(، التي يعظ مها أصحاب احلكومات الديمقراطية اليوم

ضوح وبغض النظر عن ضياع هذه الوثيقة إال أن اآليات القرآنية تبني  لنا بو

 قبل نبوته. الصالحيات واملهام التي كانت مطلوبة من القائد داود 

ة  فقد اصطفاه اهلل تعاىل نبيًا هلداية بني ارسائيل، وأنزل عليه أما بعد النبو 

، والـاب السمـتـكـك الـذل  .(4)ور( ـزبـ)ال لَّ ـج –لم اهلل ـن عـه مـيـذي فـاوي 

ے  ے  ھ  ھ  ھ    ھۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ﴿اىل: ـعـال تـق –ه ـاللـج

                                       
 .(Ar.arabicbible.com)موقع ويب: اخلدمة العربية بالكرازة لالنجيل،   (1)

س عند أهل الكتاب، كثريًا عند النص الذي يثبت وجود هذا الكتاب (2) ي الكتاب املقد   وقف مفرس 

ية أن يكون ذلك مدخاًل إلثبات ضياع نصوص كثرية من الدستوري، وأنكر كثري منهم وجوده أصاًل خش

فوه عىل أن املقصود بـه ما زعموا أن )صموئيل( قاله يف التحذير من امللكي ة. موقع ]  )العهد القديم(، وحر 

 ، موضوع/ هل يوجد سفر ضائع لصموئيل النبي؟[. Holy–boble-1.comويب: 

معنامها: العهد األعظم، وتعترب أول وثيقة  (،Magna Carta) كارتا(: كلمتان التينيتان )املاجنا (3)

م، 1215دستورية يف التاريخ، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها )امللك جون( بالقانون يف عام 

وبمقتضاه أجرب امللك عىل أن يمنح األرستقراطية الربيطانية كثريًا من احلقوق، بينام مل ينل املواطن العادي 

النزر اليسري. ومن اخلطأ القول بأن هذه الوثيقة كفلت احلقوق الفكرية جلميع طبقات  من احلقوق غري

الشعب، ولكن امهيتها تنبع من كوهنا أخضعت امللك حلكم القانون، وكبحت مجاح السطلة املطلقة. 

اتبعت  وتعد  الوثيقة معلم بارز من معامل تطور احلكومات الدستورية يف كثري من الدول الديمقراطية التي

، مفردة:  www.marefa.orgهنج القانون االنجليزي يف إنشاء حكوماهتا. ]موقع ويب: )املعرفة( 

  [.ماجنا كرتا
الزبور: كتاب يشتمل عىل حكم ونصائح ومواعظ وأناشيد وحتميد ومتجيد، وليس فيه أية أحكام  (4)

ى الزبور عند أهل الكتاب )املزامري( وعددها مائة رشعية، وهو مقدس عند اليه ود مثل التوراة. ويسم 

 كام أهنا اليوم حمرفة كسائر العهد القديم . ومخسون مزمورًا، وليست كلها لداود عليه السالم.

http://www.marefa.org/
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 [.55اإلرساء: ] ﴾  ڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ
 املطلب الرابع: داود عليه السالم يف العهد القدمي:

صموئيل  كان قد ورد يف سفري أكثر ما ورد من أخبار النبي داود 

األول والثاين، وسفرا صموئيل األول والثاين مها من األسفار التارخيية لألنبياء 

صموئيل يف األصل العربي يضمها سفر األقدمني عند اليهود، وقد كان سفرا 

واحد. وقد تم تقسيم السفر إىل سفرين يف الرتمجة السبعينية. وقد قيل يف سبب 

التقسيم أهنم اعتربوا اجلزء األول منه منتهيًا بموت شاول، وبدؤوا الثاين من 

فسفر صموئيل الثاين خيتص برواية أخبار داود  .)1(اململكةجلوس داود عىل عرش 

أن سبب  والصحيح صار ملكًا عىل شعب هيوذا، ثم عىل مجيع إرسائيل. بعد أن

فاضطروا أن يقسموها  (،Roll)التقسيم كان سببًا فن يا، حيث مل جيدوا درجًا كبريًا 

 .(2)عوضًا عن درج واحد (Rolls)إىل درجتني 
مي هذا السفر أصاًل باسم صموئيل، ألنه يستهل  بتاريخ  سبب التسمية: وس 

وئيل وأعامله، كام أن صموئيل يعترب هو )صانع امللوك(، عالوة عىل أنه والدة صم

 حيتل دورًا رئيسًا يف اجلزء األول. 

ويعلق )ايسفلت( عىل ذلك بقوله: يف احلقيقة فإن تسميتهام جاءت من كون  

صموئيل يلعب الدور الرئيس فيهام، أو عىل األقل يف السفر الذي أصبح يسمى: 

 .(3))صموئيل األول(

وهذه الطريقة هي الطريقة املتبعة عند العربيني، وهي تسمية السفر من أول    

                                       
 .68صمراد كامل،  الكتب التارخيية يف العهد القديم، (1)

 .71ص مالك حمارب، دليل العهد القديم،   (2)

 .152ص  أمحد عيسى األمحد،دراسة لغوية تارخيية مقارنة،  :اود وسليامن يف العهد القديم والقرآن الكريمد (3)
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كلمة أو عبارة أو موضوع يف مستهل ه، إال أنه يف الرتمجة السبعينية مل يسم  باسم 

)صموئيل( وإنام سمي باسم )سفر امللوك األول والثاين( وأصبح لدهيم )امللوك 

الثالث والرابع(، وأول من أطلق عليهم أسفار األول والثاين( حاليًا باسم )امللوك 

 .(2)، واتبعه يف ذلك القديس جريوم(1))امللوك( هو القديس هريونيموس

كام أننا نجد يف سفري )أخبار األيام( األول والثاين تكرارًا لكثري مما جاء يف 

 أسفار صموئيل وامللوك من وقائع تاريخ امللوك، بيشء من الزيادة حينًا والنقص

حينًا، واالختالف حينًا والتناقض حينًا. ويف مجيع هذه األسفار الستة كثري من 

 .(3) اخليال واملبالغة والتهويل والتناقض كسائر األسفار

يكاد جيزم كل املؤرخني حتى املتطرفني من علامء اليهود  حقيقة الكاتب:

وعها األرثوذكس، أن سفر )صموئيل( مل يكتب بقلم كاتب واحد وإن كان موض

واحدًا يف الظاهر. وليس معنى أن السفرين سميت باسم )صموئيل( أن يكون هو 

 الكاتب هلام، إذ كيف يكتب شيئًا وهو قد تويف يف أحداث منتصف السفر األول!

وقد تعددت األقوال يف كاتب هذا السفر حتى تعذر القطع بكاتبه، هذا إىل 

ة متفاوتة املوضوع والزمن، وال جانب أن السفرين يرجعان إىل مصادر كثرية متعدد

وحدة جتمع بني حمتوياهتام. ولعل السبب يف ذلك أن الغرض الرئيس من كتابة 

سفري صموئيل كان تسجيل األساس الذي قامت عليه امللكية، واألحداث التي 

رافقت تأسيسها ومن ثم توحيدها حتت قيادة داود، وإن من طبيعة األشياء عند 

خ وتدوينه أن يتصدى هلذا العمل أكثر من مؤرخ، وليس كتابة مثل هذا التاري

                                       
 .68، صالكتب التارخيية يف العهد القديم، مراد كامل  (1)

 .71صدليل العهد القديم، مالك حمارب،   (2)

 .171ص دروزة، ،تاريخ بني إرسائيل من أسفارهم (3)
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 بالرضورة أن يكون هؤالء املؤرخون يف زمن واحد.

وغالبية العلامء املعارصين متكنوا من متييز مصدرين أو أكثر يف النصوص التي 

تشكل مادة السفرين. ومن العلامء الذين يعتقدون بنظرية وجود مصدرين: 

(، Kittel(، )كيتل Budde(، )بود Cornillنيل (، )كورWelhausen)فلهاوزن 

 (. Sellin)سيلني 

أما صاحب نظرية املصادر الثالثة يف سفري صموئيل، فهو )ايسفلت( الذي 

 . (1)يرى وجود مصدر ثالث إىل جانب املصدرين اآلخرين

إذا نظرنا إىل تسلسل هذه "سوى سبينوزا الذي ذكر أنه: ومل خيالف يف ذلك 

إىل حمتواها رأينا أن الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ األسفار كلها و

 . " (2)اليهود القديم منذ نشأهتم األوىل حتى هدم املدينة ألول مرة
واجلزم عىل أن الكاتب قد كتبها بعد )صموئيل(، ولكنهم اختلفوا؛ فبعضهم    

ى أنه قال )داود(، وبعضهم قال)أشعيا(، وبعضهم قال )حزقيال(، وبعضهم ير

)أرميا(، وقال آخرون أنه )عزرا(، وليس ألصحاب كل هذه األقوال بي نة قاطعة 

عليها. واحلاصل أن كاتبها نكرة مل يعرف إىل اآلن، وكل ما يمكن ترجيحه إنام هو 

، ربام  يف أيام راحبعام ابنهأن السفرين ُكتبا بعيد موت سليامن 
 (3) . 

فر نبي اهلل :اهتام داود  بأنه خان قومه من بني  داود  اهتم السِّ

ار الوثنيني من أجل منارصهتم عىل شاول وجنوده من  إرسائيل وحتالف مع الكف 

ين، ومما خيرج املسلم من دينه؛  املؤمنني، وال شك  أن ذلك إحدى الُكرَب يف الد 

                                       
 .157 – 156ص ، أمحد عيسى األمحد، يف العهد القديم والقرآن الكريمداود وسليامن  (1)

    .276ص سبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، (2)

 .2/236 ،الدبس تاريخ سورية الدنيوي والديني،  (3)
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فر( يف نسبة اجلرائم والعظائم إىل . فكيف بالنبي داود  لقد أرسف )السِّ

)قام وعرب هو والست مائة : لياء، فقد جاء يف السفر أن داود األنبياء واألو

ته يف منارصته  (1)رجل الذين معه، إىل خيش بن معول، ملك جت( وأعطاه ذم 

هه للقتل حيث شاء )ومل  عىل شاول، وأصبح عبدًا للملك الوثني )خيش( يوج 

 عنا قائلني: يبِق داود عىل رجل أو امرأة، ومل يأت بأحد إىل جت إذ قال: لئال خيرب

ق  هكذا فعل داود، وهكذا عادته كل أيام إقامته يف بالد الفلسطينيني. فصد 

أخيش داود، َقائِالً: قد صار مكروهًا لدى شعبه ارسائيل فيكون يل عبدًا إىل 

فة جتاه نبي اهلل   .(2)األبد( ولو رسدنا االهتامات الباطلة الواردة باألسفار املحر 

دنا كل صحا داود  ئف بحثنا باإلفك الرُصاح والصارخ، وفرق كبري لسو 

ره صو   كام –، امللِك الداعية، واخلليفة الرباين، والعادل الصالح بني داود 

أفظع جرائم  -حسب حتريف اليهود- ارتكب الذي داود وبني –القرآن الكريم 

يقول موريس بوكاي: سفك الدماء وقتل الشعوب واالنتهازية وسوء األخالق. 

تاب صموئيل وكتب امللوك، وهي أساسًا جمموعات من السري قيمتها أما ك»

التارخيية مشكوك فيها، حتوي أخطاء متعددة، بحيث ختتلط اخلطوط التارخيية 

 .(3) «باألساطري

ف بعض رواة اإلرسائيليات من املفرسوللتنبيه  ين بتلطيف بعض فقد ترص 

الرشيعة. فمثالً نجد يف سفر عباراهتا، وتغيري ما جاء فيها مما يتناىف مع أصول 

ا(، بينام نجد رواة اإلرسائيليات من  صموئيل اهتام داود  بالزنا بامرأة )أوري 

                                       
  .2، مقطع 27، اصحاح 1صموئيل   (1)

 .12:11، مقطع 27، اصحاح 1صموئيل   (2)

 .37صموريس بوكاي،  ضوء املعارف العلمية، يف املقدسةدراسة الكتب  (3)
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املسلمني يذكرون ذلك )زواجًا رشعيًا(، بعد أن أرسل زوجها إىل املعركة؛ بل 

سأل  بالغ صاحب )الكشاف( يف التكل ف يف ختفيف العبارة فذكر أن داود 

ا( أن يتناز ل عن إحدى زوجاته كام فعل األنصار يف مواساهتم )أوري 

 !(1)للمهاجرين

 

 

 

                                       
 .2/280(، تفسري الزخمرشي الكشاف )  (1)
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 املبحث الثاني
 نظريات القيادة وتطبيقاتها على النيب داود عليه السالم 

قدرة الفرد يف التأثري عىل شخص أو جمموعة »بأهنا:  تعريف القيادةيمكن 

حفزهم عىل العمل بأعىل درجة وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاوهنم و

(1)الكفاية يف سبيل حتقيق األهداف املوضوعة 
». 

وترجع نشأة وصناعة القيادة اىل شخصية القائد وسامته وخصائصه اجلسمية 

والعقلية والنفسية واالجتامعية، ولكن علامء االجتامع والنفس اختلفوا حول 

السامت واخلصائص املحرك األساس للشخصية القيادية، واختلفوا يف أهم 

القيادية، كام اختلفوا أيضًا حول ما إذا كانت تلك السامت واخلصائص القيادية 

وراثية أم مكتسبة، وسأذكر هنا أهم هذه النظريات، حماوالً تطبيق النظريات عىل 

 .النصوص القرآنية التي ختتص  بالقائد داود 

 (: heory)The Great Man T النظرية األوىل: نظرية الرجل العظيم

اجلذور األوىل هلذه النظرية، تعود لعهود اإلغريق والرومان، حيث كان    

 هذه وتستند ،"املوهوب القائد نظرية" االعتقاد بأن القادة يولدون قادة، وتسمى

وأن القادة قد وهبوا من السامت واخلصائص  ،الوراثة عنارص إىل النظرية

 نظرية أنصار عىل القيادة، حيث يرىاجلسامنية والعقلية والنفسية ما يعينهم 

يصنعون، وقد تأثر  وال يولدون القادة أن فطري، أي يشء القيادة بأن الوراثة

أنصار هذه النظرية بأسطورة القائد البطل، الذي يرتبط نجاحه بوجود قوى 

 خارقة هيبها اهلل له.

 سامتال من لدهيم األفراد من قليالً  عدداً  أن بعض املفكرين اعتقد ولقد  

                                       
 .235 -236، صاملغريب كامل حممد، "أسس ووظائف"املدخل إلدارة األعامل:   (1)
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نهم ما والقدرات الشخصية  إىل املفكرون هؤالء يكونوا قادة، ونظر أن من يمك 

 يف يسهمون كام أهنم العائالت، من حمدود عدد يف حمصورون أهنم عىل القادة

السامت  أن جوهريًا، أي تغيرياً  التاريخ تغيري يف املجتمع، وبالتايل شخصية حتديد

 .(1)تسبةمك وليست موروثة زعمهم حسب القيادية

 وتنطوي حتت هذه النظرية عدد من النظريات الفرعية ومن أمثلتها:   

 The Prince Theory ـ نظرية األمري:1

 The Hero Theory ـ نظرية البطل:2

 The Superman Theory :ـ نظرية الرجل املتميز3

وجممل هذه الفروع يزعم أن شخصية القائد وقدراته هي التي تصنع األمة، 

سنجد أن  طبقًا هلذه القدرات القيادية. وإذا الحظنا قيادة داود  وتشكلها

قد حيصل عليها كل من  -قبل نزول الوحي والنبوة-اهلل وهبه صفات وسامت 

ارقة، كام أنه كان رجالً طبيعي ًا مثل ـقوى خـها، وليست بـلـحصيـي تـد فـهـتـاج

 بقية الناس.

 سامنيةحاول أصحاب هذه النظرية كشف وحتديد السامت اجل وقد

)الفسيولوجية( والعقلية والشخصية هلؤالء القادة العظام، وبالرغم من ذلك فقد 

 فشلوا يف االتفاق عىل حتديد تلك السامت القيادية الوراثية، هذا باإلضافة اىل نمو

وذيوع آراء واجتاهات املدارس السلوكية النفسية التي تعارض االجتاه السابق، 

 . (2) وأن القادة يصنعون وال يولدون قادةليست وراثية، وتؤكد عىل أن سامت القيادة 

تقف من هذه النظرية موقفًا مغايرًا،  كام أن اآليات الواردة بشأن داود 

                                       
  .301ص كنعان،  نوافالقيادة اإلدارية،  (1)

 .16ص أبو الفضل، عبد الشافعي حممد،القيادة اإلدارية يف اإلسالم،  (2)
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فلم يكن داود من ساللة عريقة، بالنسبة لبني إرسائيل، ومل يلتفتوا إىل نسبه ملا 

ية لآلباء واألجداد، أما صار ملكًا. واختيار القائد مل يراعوا فيه أبدًا الدماء امللك

هذه النظرية فتكرس قضية اجلينات الوراثية يف القيادة، والساللي ة يف امللك، 

 والطبقية يف املجتمعات.

وكان دخول العربيني "مع أن بني إرسائيل قد بدأت فيهم حياة الرفاهية، 

حلياة فلسطني نقطة حتول... فقد حتولوا بعد دخوهلم من حياة البداوة والرعي إىل ا

ل قاطعًا أو كامالً  الزراعية املستقرة، وإن مل يكن هذا التحو 
. وإىل جانب "(1) 

الفالحني نجد أصحاب قطعان املاشية املقيمني والذين يستخدمون كثريًا من 

 الرعاة للعناية بقطعاهنم، وقد كان داود من الرعاة. 

 الرعي غري –النرص إىل قيادهتم قبل–وما كان عمل أبطال بني إرسائيل 

ه احلرب عىل داود واجرتأ والزراعة، ملهامجة ماشيته، حينام  أتت التي الضواري برد 

 .(2)كان راعياً 

ر بنو  وربام تنشط هذه النظرية يف جمتمعات يسود فيها اخلرافة، كام كان يتصو 

أن يكون بطالً أسطوريًا يقود  -وهو القائد الناجح- إرسائيل من )موسى( 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿: للسنن الربانيةفًا النرص بمفرده خمال

 .[24]سورة املائدة، آية:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ
ولعل من حكمة اهلل تعاىل يف قتل داود جلالوت، أن داود كان فتى صغرًيا من 

بنى إرسائيل، ومل يكن معروفًا، وجالوت كان ملًكا قوًيا وقائًدا خموًفا، ولكن اهلل 

القوم وقتذاك أن األمور ال جتري بظواهرها، إنام جتري بحقائقها،  شاء أن يرى

                                       
 .148ص موسكايت، سبتينو، احلضارات السامية القديمة،  (1)

 .66-65صغوستاف لوبون، اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل،  (2)
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وحقائقها يعلمها هو، ومقاديرها يف يده وحده، فليس عليهم إال أن ينهضوا 

بواجباهتم، ويفوا اهلل بعهدهم، ثم يكون ما يريده اهلل بالشكل الذي يريده، وقد أراد 

تى الصغري، لريى الناس أن أن جيعل مرصع هذا اجلب ار الغشوم عىل يد هذا الف

اجلبابرة الذين يرهبوهنم ضعاف.. يغلبهم الفتية الصغار حني يشاء اهلل أن يقتلهم. 

ومع ذلك فقد رفعه بنو إرسائيل فيام بعد، حتى جعلوه بمواصفات البطل 

 األسطوري، الذي يملك خصائص اإلله.

لكًا ليكون م وبعد هذه احلادثة اختار اهلل من بعد )طالوت( داود 

ومل جيعل ابن ،  ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ﴿بمواصفاته ومواقفه 

 طالوت ملكًا عليهم بالوراثة لعدم أهليته للقيادة. 

ر يف ترشيح أحد ابنيه للملك، وكذلك كان النبي )صموئيل(  ، مل يفك 

وقد كان عنده ابنان )يوئيل( و)أبيا(، وكانا قاضيني يف بئر السبع، ولكنهام كانا 

 .(1) للملك لفسادمها وأخذمها الرشوة وحماباهتام يف القضاءغري مؤهلني

ڦ  ﴿ سبحانه: قال، كام وراثة سليامن للملك من أبيه داود عليهام السالمأما 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ    چ  ڄڦ  ڦ

علم ون عىل أن اإلرث هنا هو إرث النبوة والفقد اتفق املفرس [16]النمل: ﴾ڍ    

السامت واخلصائص  واحلكمة وامللك، وليس هو إرث املال، وال هو إرث

 اجلسامنية والعقلية والنفسية املـُِعينة عىل القيادة بالتأكيد.

وقد نقل االتفاق ابن القيم مستندًا إىل اإلمجاع وداللة العقل والسياق والنظائر 

العلم من املفرسين هو مرياث العلم والنبوة ال غري وهذا باتفاق أهل »فقال: 

كان له أوالد كثرية سوى سليامن فلو كان املوروث  وغريهم وهذا ألن داود 

                                       
 . 8سفر صموئيل األول، االصحاح  (1)
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هو املال مل يكن سليامن خمتصا به، وأيضا فإن كالم اهلل يصان عن اإلخبار بمثل هذا 

فإنه بمنزلة أن يقال مات فالن وورثه ابنه ومن املعلوم أن كل احد يرثه ابنه، وليس 

ثل هذا فائدة، وأيضا فإن ما قبل اآلية وما بعدها يبني أن املراد هبذه يف اإلخبار بم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿قال تعاىل:  الوراثة وراثة العلم والنبوة ال وراثة املال

-15]النمل:   ﴾ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

وإنام سيق هذا لبيان فضل سليامن وما خصه اهلل به من كرامته ومرياثه ما كان  [16

   ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ من أعىل املواهب وهو العلم والنبوة ألبيه

 .(1) « [16]النمل:

ووراثة غري املال شائعة »: والوراثة هبذا املعنى شائعة يف القرآن كام قال األلويس

 وقال سبحانه: ،[32]فاطر:   ﴾ٿ ٿ ٿ﴿يف الكتاب الكريم فقد قال عز من 
رث هنا فاإل»ويقول ابن عاشور:  .(2)   ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿

 .« (3)مستعمل يف معناه املجازي، وهو تشبيه األحوال اجلليلة باملال

لة عىل ذلك فإننا نقول: إن سليامن  كان قد وهبه اهلل كل  ولإلجابة املفص 

له للملكية والنبوة، وكان يف غاية احلكمة منذ عهد أبيه داود  املواصفات التي تؤه 

ہ  ﴿لقضاء مقارنًا بني الوالد ، حتى قال اهلل يف إحدى قضايا احلكم وا

﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ہہ
 

 ﴾ ڦ ڦ ڦ﴿ويف آية: . [79]األنبياء:

، فكان ذلك أحد أهم أسباب تنصيبه ﴾ڃ ﴿أيضًا تلميح لسبب اإلرث بقوله:

فقد كان لداود تسعة عرش ولدًا فورث »ملكًا عليهم بعد والده، قال القرطبي: 

                                       
 .1/67بن قيم اجلوزية، ال، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة (1)

 .10/167 روح املعاين (2)

 .9/235 تحرير والتنويرال (3)
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ة مال لكان مجيع اوالده فيه سليامن من بينهم نبوته وملكه، ولو كانت وراث

(1)سواء
أٌخ أكرب منه، أال وهو )أبشالوم( ولكنه مل يكن له  كام أن لسليامن . «

 .(2) من املؤهالت وسعة العلم واحلكمة مثلام كان ألخيه األصغر سليامن 

 وأضاف ابن خلدون فوق ذلك سببني مها: 

ة، وهي غاية العلم واحلكمة. اختصاص سليامن  -1  بالنبو 

. فبنو (3)أن وضع بني إرسائيل كان بحاجة إىل انفراد سليامن بامللك -2

إرسائيل إىل ذلك الوقت كانوا ال يمتلكون األبجدي ات السياسي ة لتنصيب امللك 

املناسب، كام أهنم كانوا يف فرتة حروب مع دول اجلوار، وهم بحاجة إىل قيادة 

 تضمن االستقرار الداخيل. 

وك يف ابتداء تأسيس الدول أقرب إىل اخلري، وذلك لثالثة وغالبًا ما يكون املل

 أسباب:

 أهنم مل يعتادوا عظمة امللك. /1 

 ما زالوا يتذكرون مساواهتم ألمثاهلم من طبقة الشعب.  /2 

مل تثبت أقدامهم يف امللك وما زالوا يتوقعون اخلَْلع. وهذا من أعظم منافع  /3

ث بكربياء ا مللكية. ولذا نجد يف التاريخ أن مؤسيس صناعة قائد جديد مل يتلو 

الدول غالبًا ما يكونون أفضل ملوك عائالهتم إن كانت قاعدة امللك عندهم قائمة 

 .(4) عىل الوراثة

                                       
 .1/64 )تفسري القرطبي(اجلامع ألحكام القرآن  (1)

حتدثت التوراة عن رصاع طويل بني)داود( عليه السالم، وابنه )ابشالوم( الذي قاد ثورة ضد أبيه انتهت  (2)

 .(15:13بمقتله، واهلل أعلم بصحة ذلك؛ وذلك يف )سفر صموئيل الثاين، االصحاح 

 .1/257بن خلدون، الأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر، ديوان املبتد (3)

 . 2/490 التحرير والتنوير  (4)
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 : (Theory)  Treaits النظرية الثانية: نظرية السمات
تذهب هذه النظرية اىل أن هناك سامت حمددة تتميز هبا شخصية األفراد  

القيادة، وأن هذه السامت من املمكن اكتساهبا. ومن ثم فإهنا ليست  القادرين عىل

بالرضورة وراثية كام تدعي ذلك نظرية الرجل العظيم، وهذا صحيح وفق اآليات 

 .التي ذكرت صفات داود 

وتنطلق فكرة هذه النظرية من أن سامت الشخصية تؤثر يف السلوك، وأن 

 .(1)هم من األفرادالقادة لدهيم صفات شخصية متيزهم عن غري

أما أهم تلك السامت القيادية، فقد اختلفت فيها اآلراء واألبحاث 

والدراسات، ولكل منها مواقف خمتلفة ومتباينة يف هذا اخلصوص، وحاولوا أن 

 .(2)يصلوا إىل سامت مشرتكة ومؤثرة بني القادة

متازة، فمن هؤالء الباحثني من يرى أن أهم تلك السامت يتمثل يف: الصحة امل 

والقدرة عىل االهتامم باآلخرين والنزاهة، وبقدرة احلكم عىل األشياء، وغريزة 

 الوالء للجامعة.

ومنهم من يرى أن أهم سامت القيادة: الشخصية القوية التي متتاز باالستواء  

النفيس والسلوكي باإلضافة إىل الثقة بالنفس والقدرة عىل التعرف عىل أفكار 

منهم من اهتم بسمة الذكاء وأعطاها أمهية كبرية، ومنهم من اآلخرين وميوهلم، و

اهتم بسمة املرح حيث القدرة عىل تلطيف جو ومناخ التعامل بني اجلامعة 

 .(3)والقائد

( إىل أن معظم الدراسات التي تناولت السامت Bass وقد توصل )باس

 الية:القيادية يف النصف األول من القرن العرشين، اشتملت عىل الصفات الت

                                       
 .93، صيطريف شوقالسلوك القيادي وفعالية اإلدارة،  (1)

 .354ص أبو اخلري، كامل محديأصول اإلدارة العلمية،  (2)

 .18ص أبو الفضل، القيادة اإلدارية يف اإلسالم، (3)
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 القدرة: )مثل: الذكاء، االستعداد، القدرة عىل التحدث(. /1

 اإلنجاز: )مثل: التقييم، املعرفة، القدرات الرياضية، املهارات(. /2

 املسئولية: )مثل: االعتامد عىل النفس، املبادأة، املثابرة(. /3

 املشاركة: )مثل: النشاط، حسن العالقات، التعاون(. /4

 .(1)عي: )مثل: احلالة االجتامعية واالقتصادية، الشهرة(املركز االجتام /5

بينام انصب اهتامم الباحثني يف النصف الثاين من القرن العرشين عىل البحث 

عن السامت الفارقة بني القياديني وغري القياديني، وليس مجيع سامت القادة، حتى 

 .(2)نتمكن من معرفة فعالية القائد يف املستقبل

 ه النظرية بأمور منها:وقد انتقدت هذ

عدم وجود عالقة حقيقية بني السامت القيادية من ناحية وسلوكيات القادة /1

 .(3)من ناحية أخرى

ال توجد مؤرشات عىل وجود سامت مشرتكة بني القادة، فقد يكون أحد /2

القادة ناجحًا بسبب حسن أخالقه، وآخر بسبب قدرته عىل املالحظة، وثالث 

 .(4)وربام يكون بسبب ذكائه وحكمته يف تدبري األموربسبب قوته وحزمه، 

كثري من القادة الناجحني ال تتوفر فيهم كل السامت القيادية، كام أنه من /3

الصعب جدًا أن تتوافر كل سامت القيادة يف شخصية واحدة، وقد وجد قدر كبري 

 من هذه السامت يف بعض القيادات إال أهنم مل يكونوا ناجحني.

القيادية ختتلف باختالف جمال القيادة، فقد تكون قيادة سياسية أو السامت /4

                                       
، الكاليب سعد بن عبداهلل القيادة: دراسة نقدية لنظريات ومداخل القيادة اإلدارية، نحو نموذج شامل يف (1)

 .13ص

 .60السلوك القيادي ص(2)

 .16نحو نموذج شامل يف القيادة، ص (3)

 .234القيادة اإلدارية، ص (4)
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. ويؤكد عىل هذا أن نمط قيادة )داود(، كانت ختتلف عن (1)عسكرية أو إدارية

 فام حيتاجه الناس يف وقت من األوقات قد خيتلف يف زمن آخر. )سليامن(، نمط قيادة

قائدًا عسكريًا، ولكن  مكنته أن يكون كام أن السامت التي متيز هبا داود 

، فأوجد اهلل قائدًا جديدًا له سامت تلك األمر اختلف يف زمن سليامن 

 املرحلة اجلديدة.

هذا فضاًل عن أن الباحثني مل يتخذوا موقفًا واحدًا للمفهوم الذي تقدمه نظرية 

السامت، بل كانت مواقفهم متعددة ومتباينة، قد تصل أحيانًا اىل حد التعارض، 

هذه االنتقادات هو الذي جعل البعض يتخىل عن هذه النظرية، واألخذ ولعل 

 بنظرية املوقف كأساس لتفسري حقيقة نشأة القيادة وصناعة القائد.

سنجد أهنا نشأت وترعرعت منذ الصغر  وإذا نظرنا لشخصية داود 

ة جسيمة، ال يطيقها إال صاحب مواصفات كربى،  لتكون يف مستقبلها متهي أة ملهم 

بلغت الغاية يف املنتهى لتلك الصفات، وهي صفات ال تليق إال بنبي اختاره  قد

 اهلل ليكون حاكاًم وملكًا.

فإننا وسامته يف القرآن الكريم،  ولو تأملنا يف مالحم شخصية داود  

 اآلتية:  سنجد السامت

 أواًل: السمات األساسية:
 أ/ احلكمة:

 هي رأس العلوم واملعارف احلكمة التي هيبها اهلل ملن شاء من عباده

ونسبة العلوم إىل احلكمة من وجه: كنسبة األعضاء إىل البدن يف »وخالصتها، 

كوهنا أبعاضًا هلا، ومن وجه: كنسبة املرؤوسني إىل الرئيس يف كوهنا مستولية 

                                       
 . 319اإلدارة العامة: األسس والوظائف، ص (1)
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عليها، ومن وجه: كنسبة األوالد إىل األم يف كوهنا مول دة هلا... وال يبلغ احلكمة 

ب يف فهمه، موف ق يف فعله، ساعده معل م ناصح، وكفاية، إال أحد رجلني : إما مهذ 

وعْمر. وإما إهلي، يصطفيه اهلل فيفتح عليه أبواب احلكمة بفيض إهلي، ويلقي إليه 

مقاليد جوده، فيبلغه ذروة السعادة، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو 

« الفضل العظيم
(1).  

ت اآل وأما داود      اهلليات أنه قد بلغ هذه الدرجة اصطفاًء من فقد نص 

ڦ  ڦ ﴿ويف آية أخرى .[251البقرة:]﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿

وأصل كلمة )احلكمة(: وضع األمور يف مواضعها عىل  [20ص: ]﴾ڦ ڄ

 . (2)الصواب والصالح

وقد اختلف املفرسون يف املقصود بـ )احلكمة( هنا التي أوتيها داود، وأهم هذه 

 األقوال:

 .  النبوة -1 

 .-  داود عىل أنزل الذي الكتاب –الزبور  -2

 العدل يف السرية.  -3

اك: سلسلة كانت متدلية من السامء ال يمسكها ذو عاهة إال  -4  ما قاله الضح 

ة لرجل  ن منها، حتى إن رجاًل عنده در  برئ، يتحاكم إليها، فمن كان حمقًا متك 

أمسك السلسلة. فتمكن منها ألنه فجعلها يف عكازته، ودفعها إليه أن احفظها حتى 

ها، فرفعت السلسلة لشؤم احتياله  رد 
 . وهو قول من غرائب اإلرسائيليات.(3)

                                       
 .142ص الذريعة إىل مكارم الرشيعة، (1)

 .6/205الفخر الرازي تفسري   (2)

 .2/278( األندليس حيان أيبتفسري البحر املحيط ) (3)
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 . (1)وقيل: امللك مع احلكمة، هو العلم مع العمل - 5  

ح )صاحب املنار( أهنا الزبور الذي أوحاه اهلل إليه كام قال سبحانه  ٱ: وقد رج 

. ولكن األقرب هو قول (2)ان نبيًا وبه ك [163النساء: ] ﴾ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

وا )احلكمة( ههنا بالنبوة  ين الذين فرس  ، وهو رأي ابن عباس ريض (3)مجهور املفرس 

ق اهلل بني )الكتاب( و)احلكمة( يف قوله: (4)اهلل عنهام   ٰذ يي  ىي  ٱ﴿ٱ؛ وقد فر 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

: به حممدًا عليه الصالة والسالموقوله سبحانه فيام بعث [ 54النساء: ] ﴾  مب زب

 [. 2] اجلمعة:   ﴾ ٰذ يي ىيٱ﴿ٱ

وعىل كل  حال فمؤدى األقوال واحد، وهو داخل يف املعنى العام للحكمة، 

«إصابة احلق بالعلم والعقل»وهي 
؛ فاحلكمة من املعاين اجلامعة التي يندرج (5)

د الذي حتتها أمور منها )سداد الرأي(، والقائد احلكيم هو صاحب الرأي  املسد 

يتخذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، كام أن املفاجآت الطارئة جيب أن ال 

خترج القائد عن طبيعته، فال ينغلق عنده التفكري من هول املفاجأة، بل يواجه 

ذلك املوقف بالترصف احلكيم الرسيع؛ ألن الترصف العشوائي قد يؤدي به إىل 

 . (6) اهلزيمة

 ب/ العلم:
ہ  ہ  ھ  ھ    ﴿     قوله سبحانه:اء رديف احلكمة يف وقد ج 

                                       
   .1/254( )تفسري السمعاينتفسري القرآن   (1)

         .490 /2تفسري املنار   (2)

    .2/645الطربي تفسري   (3)

 .1/248زاد املسري   (4)

 .249ص  لراغب األصفهاينل املفردات  (5)

 .602ص املسلم أهدافه وأسسه :نديإعداد اجل (6)
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ين إىل ذكر آحاد من  . [251البقرة:] ﴾ ےھ  ھ  ے ذهب كثري من املفرس 

وكل ما ذكره املفرسون ههنا صحيح، وال  األمور التي علمها اهلل لداود 

 تعارض فيه أصاًل، ومما ذكره املفرسون ههنا:  

 .[  16]النمل:   ﴾  ىئ نئ مئ ٱٱ﴿نحل: / منطق الطري وكالمه للنمل وال 1

 [.55]اإلرساء:   ﴾ مت خت حت ٱٱ﴿ ٱ/ الزبور:  2

 ﴾   ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿ / صناعة الدروع: 3

 .[ 80]األنبياء: 

/ الصوت الطيب واألحلان: ومن املعلوم أن اهلل مل يعط أحدًا من خلقه صوتًا  4

الوحوش حتى يأخذ بأعناقها، ، فقد كان إذا قرأ الزبور تدنوا مثل صوت داود 

وتظل ه الطري مصغية له، ويركد املاء اجلاري، وتسكن الريح، وما صنعت املزامري 

 . (1)والصنوج إال عىل صوته

 / فعل الطاعات واألمر هبا، واجتناب املعايص.  5

/ ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط امللك، فإن آباءه مل يكونوا ملوكًا حتى  6

 . (2)كانوا رعاة يتعلم منهم؛ بل

وهذه األقوال كلها صحيحة، ويمكن أن حيمل عليها معنى اآلية، فيام عدا 

 القول األول وهو )منطق الطري واحليوان( فهذا من خصائص نبي اهلل سليامن 

 ، كام هو معلوم من سياق اآليات القرآنية. ابن داود 

راد به هنا املايض )مما وقد جاء الفعل يف قوله )مما يشاء( بصيغة املستقبل، وامل

                                       
 .2/278 يب حيان(أ)تفسري  البحر املحيط ( 1)

، 1/325ابن كثري  تفسري ،1/284 انظر يف معرفة األقوال: أضواء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن  (2)

لم زاد املسري يف ع ،205 /6 الفخر الرازيتفسري ، 2/10، البداية والنهاية 1/221السمرقندي تفسري 

  .1/248 التفسري
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 .(1)شاء(، وقد يأيت املستقبل موضع املايض أيضًا 

كام أن الضمري العائد املسترت يف الفعل )يشاء( يعود كام ذكر بعض املفرسين عىل 

. والصحيح أنه راجع إىل اهلل تعاىل، ويدل  عىل (2)، أي: مما يشاء داودداود 

خيطر له عىل بال، وال يقع يف أمنية برش  ذلك أن معظم ما علمه اهلل لداود مل يكن

 . (3)ليتمكن من طلبه ومشيئته

فإن   »وقد استنبط الفخر الرازي من هذه اآلية أصالً من أصول التعلم فقال: 

قيل: إنه تعاىل ملا ذكر إنه آتاه احلكمة وكان املراد باحلكمة النبوة، فقد دخل العلم 

قلنا: املقصود منه التنبيه عىل أن ؟  ﴾ ےھ  ھ  ے ﴿يف ذلك، فلِم ذكره بعد 

العبد قط  ال ينتهي إىل حالة يستغني عن التعل م، سواء كان نبيًا أو مل يكن، وهلذا 

(4) ﴾ ىه مه جه ين ٱٱ﴿ :×السبب قال ملحمد 
».  

وهلذا ُعد  من علوم داود العلم بطريق االجتهاد، وهو نوع من العلوم 

ز املحققون ذلك عىل  ، والفرق بينهم وبني (5)األنبياءاملكتسبة، ولذلك جــو 

غريهم من املجتهدين أهنم معصومون عن الغلط مؤيدون من اهلل عز  وجل، 

با  والوحي من ورائهم مؤيدًا ومصو 
، وخصوصًا إذا توىل  النبي امللك والقيادة؛ (6)

 السلطان أحوج اخللق إىل العلم لوجهني:  »فإن 

إىل املعرفة هبا ليكون عىل بصرية يف أن افتقاره إليه يف أحكام حتوجه  أحدمها:

 تنفيذ الفصل فيها، وإلزام الوقوف عند حدودها. 

                                       
 .2/1067اجلامع ألحكام القرآن  ( 1)

 .2/278البحر املحيط   ( 2)

 .2/173روح املعاين  ( 3)

 .6/204الرازي تفسري    (4)

 .4/597، أضواء البيان  17/74، روح املعاين 11/309اجلامع ألحكام القرآن  (5)

 .13/222 البن حجر، فتح الباري  5/351ابن كثري تفسري ،  11/309اجلامع ألحكام القرآن  (6)
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أن حتليته بالعلم من أعظم ما يتحب ب به إىل الرعية، ملا رسخ يف النفس  الثاين:

«عىل اجلملة من فضيلة العلم، وحمبة من انتسب إليه
(1) . 

قيق أهدافه وغاياته ونخرج من أن العلم هو أداة االنسان ووسيلته لتح   

بكفاءة وفعالية، فهو يتيح لإلنسان الوقوف عىل حقائق األشياء، وجتن ب االنزالق 

إىل متاهات اجلهل، وإذا كان االنسان العادي حيتاج إليه يف نطاق أرسته وعمله، 

 فكيف بالقائد و)امللك( املسؤول عن توجيه غريه من أفراد األمة. 

 ج/العدل:
انون قيادة الشعوب، فال تصلح سياسة الناس بدوهنا، وهو ميزان احلكم وق

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱٱ﴿ :قال تعاىل

 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن من

 احلق إقامة األرض يف ولذلك كان من لوازم اخلالفة[. 26ص: ] ﴾ مس هث

العدل وعدم االنصياع للهوى الشيطاين والشخيص والسلطوي والفئوي و

والقبيل، يف القرارات واحلكم وإدارة شؤون الدولة بكل مؤسساهتا، واملذهبي 

ت  ألن فيه الضالل عن اهلدى، وامليل اجلامح عن سنن الرشاد، والوقوع يف مزال 

وسقطات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتامعية كارثية، جتر  الويالت عىل 

  املجتمعات والشعوب واألمم.

كه، فيكون عىل املحك والتجربة؛ فإن عدل وهذا شأن كل  ملك يف ابتداء مل

مع الرعية، وسار فيهم بالسرية اجلميلة، صار ملكه ملك تفويض وطاعة، فرسى 

وثبت؛ وإن جار وعسف، فقد دنت هنايته، وُغلبت دولته، وستصبح أثرًا بعد 

                                       
 .426بدائع السلك يف طبائع امللك ص   (1)
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عني، يبيدها الظلم، ويزيلها البغي، بعد أن هتلك هبم الرعايا، وخترب هبم البالد. 

 .(1)ما حيل  نظام امللك: إما باإلمهال والعجز، وإما بالظلم واجلور وأكثر

 اثنيًا: السمات السلوكية:
 أ/ القضاء وفصل اخلطاب:

 ﴾ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱٱ﴿ٱ:سبحانهوذلك واضح من قوله 
معناه: إصابة القضاء، وهو قول ابن  ﴾ِّ ُّٱ﴿فقوله تعاىل:  ، [02ص: ]

ويدخل يف ذلك من قال: إن معناه: تكليف  وجماهد وغريمها، عباس 

عى البينة، واليمني عىل من أنكر، وإنام كان فصل اخلطاب قضاء ألن به يفصل  املد 

يف القضايا  . فكالمه (2)بني اخلصومة، واخلصام نوع من اخلطاب 

واخلصومات واملحاورة واملخاطبة واملشــورات كله من فصل اخلطاب، واختار 

 . (3)من املحققني هذا القول مجاعة

إنه لنوع  -فلعمر إهلك  -فأما علم القضاء »وهو اختيار ابن العريب حيث قال: 

د، وفصل منه مؤكد غري معرفة األحكام ... من العلم جمر 
(4)

، ويؤيد القول بأنه «

علم القضاء سياق اآليات بعدها، حيث أردفها جل شأنه بحادثة من أقضيته، 

وانظر  [21ص: ] ﴾ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱ﴿ وهي قوله تعاىل:

كيف ربطت اآلية بني احلكمة والفصل يف احلكم والقضاء، وهي صفة نادرة عزيز 

 قوي الشخصية ال يرتدد يف اختاذ القرارات. وجودها بني القادة، وقد كان داود 

                                       
 . 155ص، للاموردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة املـُلك  (1)

، اجلامع ألحكام القرآن 12/437)تفسري ابن عطية(  املحرر الوجيز ،23/139الطربي تفسري  (2)

 .23/177، روح املعاين 15/162

، 13/187الرازي تفسري ، 12/434، املحرر الوجيز 3/365، الكشاف 23/140الطربي تفسري  (3)

 .23/229التحرير والتنوير 

 .4/1627البن العريب،  أحكام القرآن، (4)
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وقال آخرون: معنى اآلية فصاحة الكالم، حيث كان خطيبًا بارعًا مفوهًا ال 

بالغة القول، فكان كالمه فصالً يعرب عن  اهلل آتى داود  يشق له غبار، وأن

املعنى بأوضح عبارة، ال يأخذه يف ذلك حرص وال ضعف، وال حيتاج سامعه إىل 

 .(1)زيادة تبيان، وهذا القول قال به بعض أهل العلم

 ب/ األوبة والشكر:  
 ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ﴿ أواب بقوله:بأنه  فقد وصف اهلل عبده داود 

اب(، فقال قوم:  [17ص:] ﴾ڀ وقد ذكر أهل التفسري أقواالً يف معنى )أو 

اب: التائب، وقال سعيد بن جبري: األواب:  سعيد بن املسيب:  وقال ،املسبِّحاألوَّ

اب: املطيع،  األواب: الذي ُيذنب ثم َيتوب ثم ُيذنِب ثم َيتوب، وقال قتادة: األوَّ

اب: الذي  َيذُكر ذنبَه يف اخلالء فيستغفر اهلل منه، وقال وقال ُعبيد بن ُعمري: األوَّ

اع الذي َيرجع إىل التوبة والطاعة، ِمن قوهلم: قد آب  جَّ أهل اللغة: األواب: الرَّ

 [32]ق:  ﴾   يب  جت  حت﴿ :تعاىليؤوب َأْوًبا: إذا َرَجع، قال 
(2). 

اٌف عند احلق؛ وذلك ألنَّ القائد هو القدوة ملن  معه، ومن معاين أواب: أنه وقَّ

فال بدَّ له ِمن أن يتَّصف بصفة الرجوع إىل احلق أينام كان، ومتى ما كان، فقد 

جلَّ  -عن موقفه ما أْن عَرف أنه مل حيكم عىل مراد اهلل  تراجع النبي داود 

: ؛ قال تعاىل(3)ي قضية النَّعجةـصمني فـمختـكم بني الشخصني الـيف احل -جالله 

                                       
، 13/187الرازي  تفسري، 12/434، املحرر الوجيز 3/365، الكشاف 23/140تفسري الطربي  (1)

 .23/229التحرير والتنوير 

 .106/  1بكر األنباري،  يبأل الزاهر يف معاين كلامت الناس، (2)

 ، قال ابنقام نبوة داود مجاء عن بعض املفرسين الذين استعانوا باإلرسائيليات كالما ال يليق ب (3)

: من وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديام وحديثا؛ حتى قال عيل  بن أيب طالب "جزي: 

ث بام يقول هؤالء القصاص يف أمر داود  ين ملا ارتكب من حرمة حد   ="اهلل حملهرفع  من جلدته حد 
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 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ٱ﴿
 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
  ﴾ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس  مخ

 .[24، 23]ص: 

وملخصها: نبأ رجلني تسلقوا سور غرفة داود املخصصة للصالة، فدخلوا عليه 

وهو منهمك بالصالة وعبادة اهلل وترانيم الزبور، يف غري موعد املحاكمة 

، فقالوا له: ال ختف، نحن متخاصامن جار بعضنا املخصص للناس، فخاف منهم

بعض، وموضوع اخلصومة هو: إن هذا أخ يل، يملك تسعا وتسعني شاة،  عىل

وأملك شاة واحدة، فقال: ملكنيها وغلبني يف املخاصمة واجلدال. والصحيح يف 

 النعجة: أهنا األنثى من الضأن، وقد يقال لبقر الوحش: نعجة. فحكم داود 

 د ظلمك هبذا الطلب، وطمع عليك.بقوله: لق

ويقال: إن خطيئة داود هي أنه قال ذلك قبل أن يتثبت، فربام كان صاحب 

النعجة الواحدة هو الظامل. وعلم داود وأيقن أنام اختربناه هبذه الواقعة، وهي أنه 

                                       
تفسري هذه اآلية  واعلم أن ما يذكره كثري من املفرسين يف"[، وقال الشنقيطي: 2/205]التسهيل، =

والسالم، كله راجع إىل اإلرسائيليات، فال ثقة  الكريمة، مما ال يليق بمنصب داود عليه وعىل نبينا الصالة

[، 6/339]أضواء البيان  "ال يصح منه يشء  × به، وال معول عليه، وما جاء منه مرفوعا إىل النبي

ين وأهل التقصري من املسلمني يف قصص  "وقال ابن العريب:  والذي أوقع الناس يف ذلك رواية املفرس 

ملن اعتقدها روايات ومذاهب، ولقد كان من حسن األدب مع األنبياء األنبياء مصائب ال قدر عند اهلل 

صلوات اهلل عليهم أال تبث عثراهتم لو عثروا، وال تبث فلتاهتم لو استفلتوا، فإن إسبال السرت عىل اجلار 

والولد واألخ فضيلة أكرم فضيلة، فكيف سرتت عىل جارك حتى مل تقص نبأه يف أخبارك، وعكفت عىل 

ثوا به، نعوذ باهلل من هذا أنبيائك وأ حبارك تقول عنهم ما مل يفعلوا، وتنسب إليهم ما مل يتلبسوا به، وال تلو 

ي واجلهل بحقيقة الدين يف األنبياء واملسلمني والعلامء والصاحلني. وقد وصيناكم إذا كنتم ال بد  التعد 

ذلك بصفة التعظيم هلم والتنزيه آخذين يف شأهنم ذاكرين قصصهم أال تعدوا ما أخرب اهلل عنهم، وتقولوا 

 .[4/51]أحكام القرآن  "عن غري ما نسب اهلل إليهم
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بني اخلصمني يف النعاج قبل أن يسمع بي نة اخلصم اآلخر، وكان احلق له حكم
(1). 

عن حكِمه بني صاحب النِّعاج وصاحب مزرعة الِعنَب، وما  َع كام تراَج 

ح للملك داود  سليامن هو ولده  َيلفت النظر يف هذه القضية أنَّ َمن صحَّ

 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ٱ﴿ٱ: ؛ قال تعاىل

  ﴾جب هئ مئ خئ جئحئ يي  ىي ني مي زي ري

قال: وملخص القضية: ما جاء عن ابن مسعود ريض اهلل عنه  ،[79، 78]األنبياء: 

كرم قد أنبتت عناقيده، فأفسدته. قال: فقىض داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال 

سليامن: غري هذا يا نبي اهلل! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إىل صاحب الغنم، 

فيقوم عليه حتى يعود كام كان، وتدفع الغنم إىل صاحب الكرم فيصيب منها حتى 

 .(2)ىل صاحبه، ودفعت الغنم إىل صاحبهاإذا كان الكرم كام كان دفعت الكرم إ

وعاد إىل احلق ووَقف عنده، ومل َيستنكف ِمن أن َمن  ولقد تراجع داود  

بنيَّ له اخلطَأ ولده الذي جاء من صلبِه. وحني يكون القائد وقاًفا عند احلق، فإن 

ذلك يدلُّ عىل إخالص القائد لقضيته، فليس ملن يقف عند احلق من حظوظ 

 ة، وهو دليل عىل التضحية.النفس حص

دليل أن اجتهاد كل منهم كان  ﴾جب هئ مئ خئ﴿ ويف قوله تعاىل:

 .(3)كان جوراً  فهو احرتاس من أن يفهم أن حكم داود عىل الصواب، 

بأن يشكر اهلل تعاىل، ليس هو فحسب؛  وقد جاء اخلطاب القرآين لداود 

                                       
 .23/187 وهبة الزحييل، التفسري املنري، (1)

 .5/355ابن كثري تفسري   (2)

بن العريب، ال، أحكام القرآن 10/176، املحرر الوجيز 2/581، الكشاف 17/51تفسري الطربي  (3)

 .17/116 ، التحرير والتنوير3/1266
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 ،[13: سبأ] ﴾ ېئۆئ  ۈئ  ۈئ     ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ ﴿ بل هو وآله؛ قال تعاىل:

 هم والشاكرون الشاكرين، اهلل عباد من عبًدا يكون ألنْ  ؛ داود ُوفِّق ولقد

أ عىل اهلل ، وقد ورد عن ثابت البناين قال: كان داود  عباد من القلَّة ، قد جزَّ

أهله وولده ونسائه الصالة، فكان ال تأيت عليهم ساعة من الليل والنهار إال 

ۆئ    ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ ﴿  :م يصيل، فغمرهتم هذه اآليةوإنسان من آل داود قائ

 .(1) ﴾  ۈئ  ۈئ   ېئ

كان أعبد »: أنه قال يف داود  ×وقد روى مسلم عن الرسول 
(2)الناس

أحب الصيام إىل هللا صيام داود، كان »وروى البخاري مرفوعًا:  ،«
 يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصالة إىل هللا صالة داود، كان ينام نصف

  .«(3)الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه
ثت عن داود  كثريًا من تلك املعاين التي  كام نالحظ يف اآليات التي حتد 

ينبغي لصاحب احلرب أن جيعل رأس سالحه » عرب  عن بعضها )اهلرثمي( بقوله:

يف حربه تقوى اهلل وحده، وكثرة ذكره، واالستعانة به، والتوكل عليه، والفزع 

ه التأييد والنرص والسالمة والظفر، وأن يعلم أن ذلك إنام هو من اهلل إليه، ومسألت

جل ثناؤه ملن شاء من خلقه كيف شاء، ال باألرب منه واحليلة، واالقتدار 

والكثرة، وأن يربأ إليه جل وعز من احلول والقوة، يف كل أمر وهني ووقت 

البغي واحلقد، وحال، وأال يدع االستخارة هلل يف كل ما يعمل به، وأن يرتك 

«وينوي العفو، ويرتك االنتقام عند الظفر، إال بام كان هلل فيه رىض
فإذا كان  .(4)

                                       
 .638/  3ابن كثري تفسري  (1)

 .1159، رقم احلديث 2/813صحيح مسلم، باب النهي عن صوم الدهر  (2)

 .1131، رقم احلديث 4/134صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب: أحب الصالة إىل اهلل   (3)

 .15ص أبو سعيد الشعراين،  خمترص سياسة احلروب، (4)
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امللك يأنف أن يكون يف رعيته من هو أنفُذ أمرًا منه، فكذلك ينبغي له أن يأنف 

يته من هو أفضل دينًا منه  .(1)من أن يكون يف رع 

 ج/ الورع والتواضع:
ۆ  ۆ   ﴿ لدروع، وأالن له احلديد:صناعة ا عل م اهلل داود   

وقال ، [80]األنبياء: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

]سبأ:  ﴾ ڱڱ  ڱ  ڳک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ سبحانه:

وهو أول من عملها ـ أي الدروع ـ من احللق وإنام كانت قبل »قال قتادة:  .[11، 01

 ة: الدروع، والبأس: القتال. واملراد باللبوس يف اآلي (2) «ذلك صفائح

ووصفها بأهنا سابغات: وهي التوام  الكوامل من الدروع
، والتقدير: (3)

اإلحكام، واملعنى: أْحَكم نسجها فيام جيمع بني اخلفة واحلصانة، ألهنا مل ـا كانت 

صفائح كانت ثقاالً تعيق املقاتل عن رسعة احلركة، وأمر بالتقدير لئال يؤدي رسدها 

  .(4)كون ضعيفة ال تقوى عىل الدفاع إىل أن ت

د، فقال ابن عباس  ْ معنى رسد »قال سيبويه:  «هو ِحَلق احلديد»: أما الرس 

، قال ابن كثري: (5)«الدروع: إحكامها وأن يكون نظام حلقها والء غري خمتلف..

 .«(6)يف تعليمه صنعة الدروع هذا إرشاد من اهلل تعاىل لنبيه داود »

، فقد جاء َعْن {كان ال يأكل إال من عمل يده} بعد ملكه. ووكذلك كان أيضاً 

                                       
 .148ص  ي،املاورد تسهيل النظر،  (1)

 .3/535 تفسري ابن كثري( 2)

 .16/54 تفسري الطربي (3)

 .12/147املحرر الوجيز  (4)

 .4/316الشوكاين تفسري   (5)

 .3/535تفسري ابن كثري ( 6)
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ًا ِمنر َأنر َيَرُكَل ِمنر َعَمِل » :أنه َقاَل  ×َرُسوِل اهللَِّ  َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْير
 «َكاَن َيَرُكُل ِمنر َعَمِل َيِدهِ  َيِدِه َوِإنَّ َنيبَّ اَّللَِّ َداُوَد 

قال ابن حجر: ، (1)

ذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع، وَأالَن اهلل له وال»

احلديد فكان ينسج الدروع ويبيعها وال يأكل إال من ثمن ذلك مع كونه كان من 

(2)كبار امللوك 
». 

قدوة يف الورع والتواضع، وكل هذه املعاين متثلت يف  لقد كان داود  

لشخصية الورعة امللتزمة بحدود ، التي رسمت مالمح تلك اشخصية داود 

عىل  -اهلل، كام أنه مل يقارف املال احلرام ومل يتلب س به، بل كان عمله من َقبْل املْلك 

ة ماله. -اختالف األقوال  سلياًم من كل شائبة تدنس عف 

إنه العمل الدؤوب واهلمة العالية العزيزة األبية املرتفعة عن الدنيا وإغراء 

مع نبوته وقوة ملكه، إال أنه  ة مع اتساعها، فداود احلكم، وشهوة السلط

 كان صاحب حرفة وصنعة تكفيه مؤنته من الطعام والرشاب.

مهنة احلدادة، فقد أالن اهلل سبحانه وتعاىل له احلديد حت ى  لقد احرتف 

ل منه ما أراد من األدوات التي ينتفع منها الناس، ومن بني  يستطيع أن يشك 

ف صناعتها صنع الدروع التي تقي الرجال يف احلروب، وقد األمور التي احرت

يف حرفته تلك، حينام كان يقدر حلق الدروع وحيكم صنعتها، حتى  برع 

 ينتفع هبا الناس يف اجلهاد، فحرفته كانت تصب  يف شأن القيادة.

وهذا الفضل الذي أنعم اهلل به عىل داود سامه اهلل علاًم وزاده رشفًا بأن توىل اهلل 

ف »جل  وعال تعليمه، ويف ذلك  دليل عىل تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحر 

هبا ال ينقص من مناصبهم؛ بل ذلك زيادة يف فضلهم وفضائلهم، إذ حيصل هلم 

                                       
 .2/730، 1967برقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )البيوع(، باب )كسب الرجل وعمله بيده(،  (1)

 .13/29  الفتح(2) 
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 .« (1)وكسب احلالل اخليل عن االمتنان التواضع يف أنفسهم واالستغناء عن غريهم،

ومل يعش حياة الرفاهية  اخلاصة تتسم بالبساطة، وقد كانت حياة داود 

يقول غوستاف لوبون:  والرتف التي كان يعيشها امللوك يف األمم املجاورة هلم،

كان داود وسليامن نفسه، ومجيع خلفائهم، يعيشون قريبني من الشعب بال »

«تكل ف، لي ني اجلانب جتاه اجلميع
 (2).  

ذين أعامهم ولقد ذكر لنا القرآن الكثري من مشاهد الطغاة واجلبابرة، ال

السلطان وامللك والقوة واملال، فتحكموا برقاب الناس واستعبدوهم، وأفسدوا 

فقد كان ديدنه  يف األرض أيام إفساد، حتى أخذهم العزيز املقتدر، أما داود 

التواضع واخلنوع واخلضوع واالنكسار بني يدي اخلالق سبحانه، والرجوع 

و نبي مرسل، صاحب رسالة ساموية املستمر له بالتوبة واإلنابة، كيف ال وه

 .ورؤية أخالقية، لن حييد عنها، ولن يطغيه امللك وينسيه هدفه ورسالته

 د/ القوة:
قال ابن ، [17] ص:  ﴾ ڀٻ  پ  پ  پ  پ ﴿    بقوله وصف اهلل داود 

«األْيد القوة يف العلم والعمل»كثري: 
ة يستطيع القائد الثبات يف مواقع . (3)  فبالقو 

، وهذه مسألة واضحة جدًا يف باب (4)فيكون بثباته ثبات نفوس اجليشالقتال 

ى قائدًا، ولكن هذا ال »القيادة،  فالقائد الذي ال يملك القوة، ال يمكن أن يسم 

قة  ة معتدلة، حمق  يعني جواز استخدام القوة العنيفة القاسية، بل ال بد من قو 

 عىل القائد أن حيتفظللهدف، تساهم باملجهود الرامي إىل بلوغ اهلدف، و

                                       
 .14/267ألحكام القرآن  اجلامع (1)

 . 78ص لوبون،  ،اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل  (2)

 .7/49 تفسري ابن كثري (3)

 .2/491التحرير والتنوير (4)
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ةبإمكانيات تتيح له القدرة يف السيطرة عىل عاصفة،  «أو متاعب جتاهبه أثناء الشد 
 (1).   

وقد استهان بعض الناس هبذا الرشط املهم للقائد، وقالوا: كفى بالقائد أن 

يكون صحيح البدن، معاىف من األمراض اخلطرية املزمنة، أو األمراض التي تؤثر 

عىل العقل. وهذا غري صحيح، فالبدن بالنسبة للنفس البرشية، بمنزلة اآللة 

، أو السفينة ضعيفة، فامذا ينفع للصانع، والسفينة للربان، فإذا كانت اآللة ضعيفة

الصانع والرب ان؟ فجودة تركيب اجلسم من العظام واللحم واجللد وما يتبعها، 

 .(2)تعطي قوة يف البدن، وهبا يصلح للسعي والترصف يف أمور الدنيا واآلخرة

ة يف إمارة احلرب ترجع إىل  ومع ذلك فإن القوة يف كل والية بحسبها؛ فالقو 

إىل اخلربة باحلروب، واملخادعة فيها، وإىل القدرة عىل أنواع شجاعة القلب، و

، ونحو ذلك، والقوة يف احلكم بني  القتال، من رمي وطعن ورضب وكر  وفر 

 ، والقدرة عىل(3) الناس ترجع إىل العلم بالعدل، وإىل القدرة عىل تنفيذ األحكام

 .(4) أداء املهام واألعامل

ۅ     ۅٴۇ  ۋ  ۋ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿ :ويف قوله سبحانه

دليل عىل جواز اختاذ الصنائع واألسباب، فالسبب سنة اهلل  [80]األنبياء: ﴾ۉ  ۉ 

يف خلقه، وهذه اآلية فيها إشارة حلث أهل اإليامن عىل العمل واإلبداع واألخذ بأسباب 

النرص عىل األعداء، وحماربة الفساد بإعداد اجليوش مقودة بقيم اإليامن وتعاليم الرمحن، 

 يعة الديان.ورش

                                       
 .32ص كورتوا، الطريق إىل القيادة وتنمية الشخصية،  (1)

 .114:113الذريعة ص (2)

وكذلك: حسن السلوك احلافظ دولة  ،17ص، ابن تيمية السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، (3)

 .94:93ص ابن املوصيل، امللوك، 

 .1/348التفسري املظهري   (4)
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وكانت هذه هبة اهلل فوق امللك والسلطان، مع النبوة واالصطفاء، وذلك أن اهلل 

تعاىل أنعم عىل عبده داود بتسييل احلديد له، أو تعليمه كيف يسيل احلديد الذي هو 

مادة اإلعامر والبناء والتصنيع، وال شك يف خطورة مادة احلديد يف صناعة 

 سم انتصارات اجليوش.احلضارات وبناء الدول ويف ح

هذه اآلية أصل يف اختاذ الصنائع واألسباب، وهو قول أهل »قال القرطبي: 

العقول واأللباب، ال قول اجلهلة األغبياء القائلني بأن ذلك إنام رشع للضعفاء، 

الكتاب والسنة، ونسب  فالسبب سنة اهلل يف خلقه، فمن طعن يف ذلك فقد طعن يف

 .«(1) الضعفإىل -أي داود -من ذكرنا 

وكان بنو إرسائيل يف ضعف شديد بسبب عدم خربهتم يف صناعة السالح منذ 

ء يف عدم صناعة األسلحة، وعدم عهد موسى  ، واستمر  هذا احلال اليس 

ادين، حتى بداية عهد داود، وكانت املفاجأة أهنم مل يكونوا يملكون  وجود حد 

فتقول: ]ومل يوجد صانع يف كل  سالحًا واحدًا من احلديد، وتشهد التوراة بذلك

أرض إرسائيل، ألن الفلسطينيني قالوا: لئال يعمل العربانيون سيفًا ورحمًا، بل كان 

د كل واحد سكينه ومنجله وفأسه  ينزل كل إرسائيل إىل الفلسطينيني لكي حيد 

ومعوله عندما كلت حدود السكك واملناجل واملثلثات واألسنان والفؤوس 

وكان يف يوم احلرب أنه مل يوجد سيف وال رمح بيد مجيع وتروس املناسيس. 

. وكانت بداية االهتامم بصناعة السالح عند بني (2)الشعب الذي مع شاؤل[

 .إرسائيل ابتداء من عهد داود 

ويف اجلانب املقابل كانت كنعان ذات حضارة وفنون، وكان لدهيا أنواع كثرية 

                                       
 .11/321اجلامع ألحكام القرآن   (1)

 .22:19، مقطع 13، اصحاح 1سفر صموئيل ( 2)
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من صناعات متقدمة يمكن من  من األسلحة، ويرجع ذلك إىل ما كان لدهيا

فكانت األدوات »أما بنو إرسائيل،  .(1)خالهلا عمل أسلحة حربية متعددة

احلجرية واخلشبية أكثر األدوات انتشارًا، وما كانت األسلحة نفسها مصنوعة من 

التي تؤخذ من السيل، أمىض  (2)احلديد، وال من النحاس. ومن احلق: أن الصوانة

«ء الرعاة اجلنود، فباملقالع قتل داود جليات اجلبارمن الرمح يف يد هؤال
 (3) . 

 الشجاعة: /ـه
فهو الذي قتل الطاغية  ؛(4)كان موصوفاً بفرط شجاعته داود 

 . (5){ال يفر  إذا القى} )جالوت(، وكان 

بالشجاعة هو الذي أبرزه أمام بني إرسائيل،  ولعل  اتصاف داود 

ادة وامللك، وذلك حلاجة بني إرسائيل يف ذلك وأوصله يف هناية املطاف إىل القي

ولو »الوقت إىل القائد الشجاع للوقوف ضد املد  الوثني الغاشم، يقول املاوردي 

كان أحدمها أعلم واألخر أشجع روعي يف االختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن 

كان داعية احلاجة إىل فضل الشجاع أدعى؛ النتشار الثغور وظهور البغاة كان 

(6) ألشجع أحقا
». 

فقد أبدى شجاعة فائقة يف القيادة واحلرب وسط  وكذلك كان داود 

. وبذلك يتبني لنا أن (7)شعب يعد  اخلوف واحلرص عىل احلياة تراثا قوميًا 

                                       
 .131صعاشور، حممد ظاظا، حسن وحسن رشيعة احلرب عند اليهود،  (1)

 [.4/242، د من احلجارة. ]القاموس املحيط، مادة )صَون(الصوانة: نوع صلب وشدي  (2)

 .65ص  غوستاف لوبون، اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل،  (3)

 .13/29 البن حجر فتح الباري  (4)

، 3/134، ﴾ مت خت حتٱٱ ﴿أخرجه البخاري غي صحيحه، كتاب )األنبياء(، باب قول اهلل تعاىل   (5)

 .1/714، 159اب النهي عن صوم الدهر، حديث رقم وكذلك: أخرجه مسلم يف صحيحه، ب

 .8ص للاموردي،  األحكام السلطانية والواليات الدينية، (6)

 .108صالغنيمي،  الفتاح مقلد عبدهل إلرسائيل حق تارخيي يف فلسطني؟  (7)
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الشجاعة من أمحد األوصاف التي تلزم امللك أن يت صف هبا رضورة، وإن مل تكن »

د األطامع املتعلقة بقلوب نظرائه، وحيصل له طبعًا فيتطب ع هبا؛ ليحسم هبيبته موا

منه محاية البيضة، ورعاية اململكة، والذب  عىل الرعية. وحقيقة الشجاعة ثبات 

«اجلأش، وذهاب الرعب، وزوال هيبة اخلصم أو استصغاره عند لقائه
 (1) . 

م )ابن األزرق( الشجاعة عند اللقاء يف املعارك إىل ثالثة أقسام:وقد   قس 

تقى اجلمعان، وبرز كل واحد منهام لآلخر ورآه رأي العني، فيأيت إذا ال /1

الشجاع وينادي )هل من مبارز( فيتقدم للمبارزة الفردية قبل التحام الصفني، 

 حينام برز بمفرده لقتال الطاغية )جالوت(. وهذا مثل شأن داود 

أتيه إذا التحم اجليشان واختلط احلابل بالنابل، وال يدري أحد من أين ي /2

املوت، حني ذاك يكون الشجاع رابط اجلأش، ساكن القلب، ال خيامره الدهش، 

 وال ختالطه احلرية.

إذا تراجع أغلب اجليش وتقهقروا وخافوا، حني ذلك ينطلق الشجاع  /3

يًا هلم بالكالم اجلميل والتذكري، وحيثهم عىل الرباز. وهو أمحدهم شجاعة مقو 
 (2) . 

ك القائد صاحب املهمة الكبرية، إال كام وصف وهو املل وما حال داود 

ال هيدأ فكره، وال تسكن خواطره، »)الطرطويش( حال السلطان، إذ قال عنه: 

وال يصفو قلبه، وال يستقر  لب ه. اخلَْلق يف ُشغل عنه وهو مشغول هبم. والرجل 

خياف عدوًا واحدًا وهو خياف ألف عدو. والرجل يضيق بتدبري أهل بيته، وإيالة 

ضيعته، وتقدير معيشته، وهو مدفوع لسياسة مجيع أهل مملكته... ثم ُيسأل غدًا 

(3) عن مجيعهم وال ُيسألون عنه، فيا هلل ويا للعجب
». 

                                       
 .263ص الشيزري،  املنهج املسلوك يف سياسة امللوك، (1)

  .430ص  األزرق، ابن بدائع السلك يف طبائع امللك،  (2)

 .194:193ص الطرطويش، ، رساج امللوك ( 3)
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 و/ مجال الصوت:
ث عن ترجيع التسبيح من اجلبال والطيور بتسبيح  يف آيات قرآنية ثالث، تتحد 

 :داود 

 ﴾  حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب ﴿ٱٱ:ففي قوله تعاىل

  حي  ٱ جي يه ىه مه جه ين ىن منٱ﴿ٱٱ:وقوله تعاىل[، 79]األنبياء: 
، نجد أن هذا الرتجيع معجــزة من اهلل لنبيه [19-18]ص:   ﴾ ٰر ٰذ يي ىي ميخي

 . (1)، وتسبيح اجلبال والطري معه تسبيح حقيقي مسموعداود 

ع التسبيح والزبور  قال العلامء: إن داود كان ذا صوٍت حسن، فكان إذا رج 

عت اجلبال والطري مثل تسبيحه طربًا لصوتهبصوته الش جي  رج 
، ويف (2) 

سمع صوت أيب موسى األشعري يقرأ من الليل،  ×الصحيحني أن رسول اهلل 

«لقد أوتيت مزمارًا من مزامْي آل داود»فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال: 
 (3) ،

عىل  واملراد باملزمار: الصوت احلسن، وأصله اآللة املعروفة، وأطلق اسمها

 الصوت للمشاهبة.

[، 10]سبأ:  ﴾ ىقيف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت  ٱ﴿ٱ:وقال تعاىل

عي معه التسبيح: أّويب أي رج 
وقد تعددت آراء املفرسين يف املراد بالفضل ، (4)

م ذلك عىل جمموع ما آتاه اهلل من النبوة  املذكور يف هذه اآلية، فمنهم من عم 

، ومنهم من (5).. وغري ذلك وامللك والصوت احلسن والعلم وعمل الدروع

                                       
 .4/672أضواء البيان  (1)

 .6/264السعدي  تفسري ، 6/485ابن كثري تفسري ، 13/185الرازي تفسري  (2)

، ومسلم يف 6/112أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة  (3)

 (.235،236، رقم احلديث ) 1/546سافرين وقرصها الصحيح، كتاب صالة امل

 .3/281الكشاف    (4)

 .6/618، أضواء البيان  6/485 ابن كثريتفسري   (5)
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ه بالصوت احلسن وبذلك قطــع ابن العريب خص 
، ولعله اختار هذا القــول  (1) 

، قال  ﴾کژ  ژ  ڑ  ڑ﴿نظرًا إىل السياق، ألن اهلل تعاىل أتبعه بقوله: 

(2) أي وقلنا يا جبال، وجيوز أن يكون تفسريًا للفضل»الُعكربي: 
» . 

 (:The Situational Theory) قفيةالنظرية الثالثة: النظرية املو 
 The Environmental) ويطلق عليها البعض: النظرية الظرفية أو البيئية 

Theory) ،تنتج التي هي الظروف أن مؤداها فلسفة عىل النظرية هذه وتقوم 

 التي واملواقف الظروف باختالف ختتلف القادة وأن نوعية وتربزهم، القادة

 .)3(معني قيادي أو ظرف بموقف القيادة طترتب ال وهلذا يواجهوهنا،

وتفرتض هذه النظرية أن املهارات القيادية ال حتركها إال الظروف واملواقف 

التي يواجهها القائد، وأن نوعية القيادة ختتلف باختالف املواقف والظروف، 

 .(4)وبروز القيادة يعتمد عىل وجود املشكالت

 وحدها، الشخصية أساس صفاته ىلع القائد بنجاح تؤمن ال النظرية وهذه 

 النظرية هذه ترى . كام(5)ذاتية وليست خارجية عوامل إىل القائد نجاح تعزو وإنام

 املختلفة. املواقف حيال ترصفه عىل حسن يعتمد نجاح من القائد يصيب ما أن

 يف احلقيقية عن االمكانات وتكشف القيادات، تربز التي هي هنا فاملواقف

 املوقف(. )وليدة القيادة أن القيادة، أي

 املوقف يف إطار تقررها ولكنها للقائد، السامت أمهية النظرية هذه تنكر وال

                                       
 .4/1595 بن العريبال أحكام القرآن (1)

 .2/195 العكربي،، إمالء ما من  به الرمحن (2)

 .323اإلدارة العامة: األسس والوظائف، ص (3)

 .234صمججوم،  هاشم نور ة،سيكولوجية اإلدار (4)

 . 40صالنابه،  صالح عبداحلميد، ونجاة عبداهللوسائلها، -نظرياهتا  -االدارة الرتبوية: مفهومها  (5)
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وهذه  واملوقف. الشخصية السامت بني الربط عىل تقوم يتطلبها، فهي الذي

ل الرئيس يف ظهور القادة هو  النظرية ختتلف عن سابقتها يف أهنا ترى أن املعو 

ي موقف لتحديد وإفراز القيادة يف ظل هذا املوقف، ومن وجود أبعاد متعددة يف أ

أهم العوامل املوقفية التي تؤثر يف صناعة القائد: صعوبة املهمة، والصفات، 

ونضج العاملني، واختاذ القرار اجلامعي، والعالقة بني القائد واألعضاء، ومصادر 

 .(1)قوة القائد

 قيادية، متطلبات –ةطبقًا ملفهوم تلك النظري-وعىل ذلك فلكل موقف  

أكرب من املهارات والقدرات التي تستجيب  قدراً  يملك الذي والشخص

ملتطلبات هذه األبعاد والعنارص والعوامل املوقفية سوف يكون هو أنسب 

 االشخاص لتويل القيادة يف ظل هذا املوقف.

أن احلروب وغريها من املواقف احلرجة أو األحداث املفاجئة  وهناك من يرى

أتاحت وهيأت الفرصة لبعض االشخاص املغمورين ألن يتولوا زمام القيادة، قد 

وأنه لوال هذه املواقف لكان من املمكن أن يظل وا مغمورين حيجبهم عن القيادة 

، فلوال وجود ذلك الروتني اليومي للحياة، وهذا بالفعل ما حدث مع داود 

ة السامقة؛ الظرف احلالك الذي وقع فيه بنو إرسائيل ملا نشأت ت لك القامة القيادي 

حيث برزت مهارته القيادية قبل نبوته، فلوال ذلك املوقف الشجاع أمام جالوت 

ة، ولعلنا نسل ط الضوء عىل هذا املوقف وندرسه من  لظل مغمورًا حتى تأتيه النبو 

 .جنباته

 موقف داود عليه السالم أمام جالوت:
ڻ ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ﴿

                                       
 . 365صدرويش،  إبراهيم السيدالوسيط يف اإلدارة العامة: النظرية واملامرسة،  (1)
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ورد يف اإلرسائيليات عدد من األخبار حول  ، [251]البقرة:  ﴾ےھ  ھ  ے

ذلك املوقف؛ فقد جاء أن أبا داود عرب فيمن عرب يف ثالثة عرش ابنًا له، للقاء 

جالوت وجنوده، وكان داود أصَغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال: يا أبتاه، ما أرمي 

افتي شيئًا إال رصعته، قال: أبرش يا بني، إن اهلل افتك، ثم بقذ   قد جعل رزقك يف قذ 

أتاه مرة أخرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بني اجلبال فوجدت أسدًا رابضًا فركبت 

عليه وأخذت بأذنيه فلم هيجني، فقال: أبرش يا بني، فإن هذا خرٌي يعطيكه اهلل، ثم 

سب ح  أتاه يومًا آخر، فقال: يا أبتاه إين ألميش بني اجلبال فأسب ح فال يبقى جبل إال

وكان داود راعيًا، وكان أبوه  -معي، فقال: أبرش يا بني، فإن هذا خرٌي أعطاكه اهلل 

ر من  فأتى النبي  -خل فه يأيت إىل أبيه وإىل إخوته بالطعام  بقرن فيه ُدهن وَتنو 

حديد، فبعث به إىل طالوت، قال: إن  صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا 

هن منه وال يسيل عىل وجهه، ويكون عىل رأسه القرن عىل رأسه، فيغيل حتى  يد 

هبم  كهيئة اإلكليل، ويدخل يف هذا التنور فيمأله. فدعا طالوت بني إرسائيل، فجر 

به فلم يوافقه منهم أحد، فلام فَرغوا قال طالوت أليب داود: هْل بقي لك ولد مل 

اود مر  يف الطريق يشهدنا؟ قال: نعم، بقي ابني داود، وهو يأتينا بطعام، فلام أتاه د

بثالثة أحجار فكل منه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت، قال: فأخذهن  

جته ابنتي، وأجريت  وجعلهن يف خمالته، وكان طالوت قد قال: َمْن قتل جالوت زو 

خامته يف ملكي، فلام جاء داود وضعوا القرن عىل رأسه، فغىل حتى اد هن منه، 

ًا، ومل يلبسه أحد إال تقلقل فيه، فلام ولبس التنور فمأله، وكا ن رجاًل مسقامًا مصفار 

لبِسه داود تضايق التن ور عليه حتى تنق ض، ثم مشى إىل جالوت، وكان جالوت من 

هم، فلام نظر إىل داود ُقِذَف يف قلبه الرعب منه، فقال له: يا  أْجَسم الناس وأشدَّ

بل أنا أقتلك. فأخرج احلجارة  فتى، ارجع فإين أرمحك أن أقتلك، فقال داود: ال
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ه، فقال: هذا باسم أيب إبراهيم،  افة، كلام رفع منها حجرًا سام  فوضعها يف الَقذ 

افة فعادت  والثاين باسم أيب إسحاق، والثالث باسم أيب إرسائيل، ثم أدار القذ 

األحجار حجرًا واحدًا، ثم أرسَله فصك  به بني عيني جالوت فنقَبْت رأسه، ثم 

فلم تزل تقتل كل  إنسان تصيبه تنفذ فيه، حتى مل يكن بحياهلا أحد، فهزموهم  قتلته؛

عند ذلك، وقتل داود جالوت، ورجع طالوت فأنكح داود ابنته، وأجرى خامَته يف 

ويف »ملكه، فامل الناس إىل داود وأحبوه. قال ابن كثري تعقيبًا عىل هذه القصة: 

 .«(1)بعض هذا نظر ونكارة، واهلل أعلم

ا أعظم هذا املوقف، لقد وقف جالوت بكل صلفه وجربوته، وبكل وم

الضجيج اإلعالمي الذي انترش عن بطولته وشجاعته.. يف طرف الكفار.. وطلب 

املبارزة بصوت قوي أثار الرعب يف القلوب، فلم جيرؤ أحد عىل منازلته. وانربى 

صغرين يدعى للمبارزة فتى قصري القامة نحيف اجلسم، أزرق العينني، طاهر األ

)داود(. وقال لقائده بكل بسالة: أنا كفيل به بإذن اهلل. ومل يكن داود حيمل مؤهاًل 

علميًا أو عسكريًا يؤهله ملثل تلك املواجهة غري املتكافئة، ولكنه كان حيمل مؤهاًل 

إيامنيًا عميقًا يؤهله لالنتصار يف تلك املواجهة. وكان حيمل مؤهاًل ثانويًا متثل يف 

التقليدية باستعامل املقالع إضافة اىل عدة أحجار، وكان رسيع احلركة خربته 

 خفيفها.

وتم  اإلعالن عن بدء املبارزة.. جالوت عن جبهة الكفر.. وداود عن جبهة 

االيامن. وأدار داود مقالعه عدة دورات يف اهلواء وقال: باسم اهلل أرمي.. وباسم 

املبارك يشج رأس جالوت، وإذا بدم  اهلل أصيب.. وما هي اال حلظات وإذا باحلجر

ب جيشه  جالوت ينهمر، وبروحه تزهق.. فسقط عىل األرض مي تًا وسط تعج 

                                       
 .2/11البداية والنهاية  (1)
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ودهشتهم. وعىل أثر ذلك استوىل الرعب واهللع عىل جيش جالوت، ومل يلبثوا 

 حت ى ركنوا إىل الفرار من أمام بني إرسائيل.

ية بعد شخصية فلام وضعت احلرب أوزارها صار داود أبرز شخصية قياد

طالوت، ونظر الناس اليه بكل املهابة والتقدير. لكن داود مل يعبأ كثريًا هبذه املظاهر 

 الدنيوية الزائلة، وأرجع كل فضل ناله اىل اهلل.

ثم مل يدعنا األسلوب القرآين مع اهلواجس والظنون واألمل الناشئ، ولكنه 

ايض بام تم يف مرحلة أخرية من يبادر بتجديد حريتنا، وخيربنا بعد ذلك بأسلوب امل

البطولية،  القصة وخامتة سعيدة تتضمن مفاجأة، هي ظهور شخصية داود 

ڻ  ﴿ ملكًا عظياًم: -فيام بعد -ووراثته مللك بنى إرسائيل ليؤسس هلم 

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

 [251]البقرة:  ﴾ےے
(1). 

يمة للقادة ال تأيت من الفرش الدافئة، يتبني أيضًا من هذه القصة أن األدوار العظ

  فداود ومن بيئات الرتف والنعومة والراحة، وإنام تأيت من ميادين املعركة،

خرج من وسط اجليش املجاهد، فمن ميدان املعركة بدأ أمره، وترقى يف طريق 

القيادة وامللك واحلكمة واملسئولية، ويف هذا إشارة إىل أن العمل هو الذي خيرج 

دة، وامليدان هو الذي يكشف عن املواهب، فالقائد داود ظهر من وسط الناس، القا

 وقدمه للناس امليدان والعمل والواقع، فهذه هي طريقة القادة الذين يقودون األمة

 .(2) إىل طريق النرص والتمكني

ي ويدعم نظريات القيادة املوقفية، ولكن   وقد يظن البعض أن ما ذكرناه يقو 

أن ذلك الرتابط بني املوقف وظهور القيادة مل يكن مط رد احلدوث يف حيد  من هذا 

                                       
 . 114:112ص كاظم الظواهري، ، آن الكريمبدائع اإلضامر القصيص يف القر (1)

 .1/332 صالح اخلالدي، ،مع قصص السابقني يف القرآن (2)
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نت عددًا من املواقف احلرجة،  مجيع احلاالت، فاملالحظ أن هناك حاالت تضم 

 ومع ذلك مل تسفر عن ظهور القيادات القادرة عىل تويل  زمام تلك املواقف.

ور القيادة، وعىل ذلك فليس املوقف يف حد  ذاته هو العامل األساس يف ظه

ولكن لعل  توافر األشخاص ذوي القدرات القيادية والقادرين عىل جماهبة تلك 

 .املواقف له دوره وتأثريه أيضًا يف ظهور القيادة، كام هو حال داود 

وهناك من يضيف إىل ذلك، أن األنامط القيادية الناجحة التي تول ت قيادة  

لسابقة، هلا تأثري كبري يف حتديد توجيه تلك اجلامعات يف الظروف والفرتات ا

املواصفات والرشوط القيادية املطلوبة، ومن ثم  فإن هلا تأثريها يف حتديد وظهور 

كان قد سبقه قائد ناجح، وهو الذي صنع الروح  ؛ فداود (1)القائد التايل هلا

مع  القيادية يف داود وهي أه للمرحلة اجلديدة، وهكذا كان حال سليامن 

 وهلم  جرا. والده... 

فاختيار داود وتكليفه بمهمة جمالدة ومبارزة الطاغية جالوت، كان من قَبل 

دة، وكان داود  القيادة الرشيدة التي ختتار النوابغ وتكلفهم بقيادة مهام قتالية حمد 

أنسب شخصية توفرت فيها سامت التكليف هلذه املهمة الصعبة، وكذلك تكون 

القادة لألتباع واألصفار الذين يعيشون طيلة دهرهم  تربية القادة للقادة، ال تربية

د املاوردي أركان التكليف ووضع الرجل املناسب يف  )يف مكانك راِوح(. وحيد 

 املكان املناسب بثالثة أمور جيب اعتبارها يف كل من أوكلت إليه املهام: 

 الصفات والسامت، وما ُطبع عليه من ُخُلق. /1

 ه املميزات والعلوم واخلربة فيام خيدم به مهمته.الكفاءة، وأن تتكامل في /2

ص به من مهام. /3 ة واإلرادة والرغبة من الفرد املكل ف فيام خص   اهلم 

                                       
 . 21ص أبو الفضل، القيادة اإلدارية يف اإلسالم، (1)



 (ه1439 ذو احلجة)      س والعشرون    سادالعدد ال  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية     

215 

ها لنقص أو خلل، وال »ثم قال تعقيبًا:   فال يعطى أحدهم منزلة ال يستحق 

يستكفيه أمر واليته، وال ينهض هبا، لعجز أو فشل، فإهنم آالت امللك، فإذا 

(1)ت كان تأثريها خمتالً وفعلها معتالً اختل  
». 

فالواجب عىل القائد أن يعني  من أفراده ممن هم حتت قيادته أصلح من يقدر 

ة عليه يف كل موضع ومهم 
. كام أن مبدأ وضع الرجل املناسب يف املكان (2)

املناسب قائم عىل أساس املواءمة بني متطلبات العمل وبني قدرات الفرد الذي 

هذا العمل، فإن قيام الفرد بالعمل الذي يناسب استعداداته سوف يشغل 

وقدراته وميوله، جيعلنا نستفيد من إمكاناته أفضل استغالل، مما يرفع من مستوى 

ولذلك فاملطلوب من القائد  .(3)األداء ومن مستوى الكفاءة يف حتقيق األهداف

ف جيدًا عىل الرجال الذين يرأسهم، وأن يكون شعاره  الدائم هو أن يضع أن يتعر 

فالشخص ، place) (The right man in the rightكل شخص يف مكانه املناسب 

الذي جيد نفسه أمام جهد أو عمل قد جتاوزه، يظهر بغري سوية ومضطرب، أما 

 .(4)الذي يعمل يف املكان املناسب له يبدو دائاًم أمام الناس ذكيًا وحسن التدبري

لوت جدًا باستفادته من اإلمكانات واملواهب وهذا األمر الذي أحسن فيه طا

، واالستفادة من ومعرفة الرجال، بل ومعرفة أيضًا صغار السن مثل داود 

موهبته القتالية وتنميتها، وهذا هو املحك الواضح للفرق بني الزعيم والطاغية، 

فالزعيم يبحث عن القوى والطاقات يف اجلامعة فينميها، ويفرح كلام وقع عىل 

نافعة فسيتعني هبا ويدفعها إىل األمام، بينام الطاغية ال يطيق إال نفسه، فكلام  طاقة

                                       
 .194ص  املاوردي، تسهيل النظر، ( 1)

 .15ص ابن تيمية، السياسة الرشعية،  (2)

 .58ص فوظ،حم حممد مجال الدينالعسكرية يف اإلسالم،   (3)

 .43صكورتوا، ، الطريق إىل القيادة  (4)
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 .(1)وجد طاقة بارزة سعى إىل التخل ص منها وإزاحتها

 عنارص عىل االتفاق صعوبة منها ؛لالنتقاداملوقفي ة  النظرية هذه تعرضت وقد

املالئم. كام  ريغ أو املالئم املوقف حتديد ضوئها عىل التي يمكن وعوامل املوقف

اختالف املجتمعات : مثالكوقفية، منها املعتبارات االأهنا ختتلف باختالف 

 .(2)والثقافات، حيث يؤدي ذلك اىل اختالف النظرة إىل متطلبات القيادة

 ونظرية السامت بني نظرية التوفيق وجوب يرى رأي آخر ظهر لذلك ونتيجة

القائد  سامت بني التفاعل ثمرة هو القيادة يف النجاح أن إىل مشرياً  املوقف،

 جتمع نظرية لتطوير املجال أفسح ما وهذا اجلامعة، وخصائص املوقف وعنارص

 التفاعلية(. )النظرية باسم السابقتني، عنارص النظريتني بني

 (: (Interactional Theoryالتفاعلية النظرية الرابعة: النظرية

 يف القيادة واملوقف لسامتا نظريتي بني اجلمع عىل ترتكز النظرية هذه

 قدرة عىل تعتمد معني، ولكنها موقف يف القائد سامت عىل تعتمد الناجحة، وال

 لظهور تكفي ال القائد يملكها التي فالسامت اجلامعة، مع أفراد التفاعل يف القائد

 .(3) والقدرات هبذه السامت اجلامعة إقناع هي بحاجة إىل القائد، بل

 القائد بني اجتامعي تفاعل عملية القيادة تعترب عليةالتفا النظرية أن أي

 وعنارص للقائد، الشخصية هي: السامت ثالثة بتفاعل أبعاد ومرؤوسيه، وهتتم

 .(4)اجلامعة خصائص ومتطلبات املوقف،

                                       
 .299 -298ص  دراسات يف النفس االنسانية (1)

 . 345القيادة اإلدارية ص (2)

 . 325اإلدارة العامة: األسس والوظائف ص (3)

 . 366القيادة اإلدارية، ص (4)
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 هذه فإن الثالث. ولذلك القوى هذه بني ال تربز وتظهر إال بالتفاعل فالقيادة

 كام فشلها، أو القيادة نجاح مؤثر يف كعامل نياملرؤوس أمهية عىل تؤكد النظرية

ز اجلامعة،  لدوره إزاء القائد وإدراك واجلامعة القائد بني املتبادل التفاعل عىل ترك 

الة هي القيادة املرتكزة حول اجلامعة.  والقيادة الفع 

ولعل هذه النظرية أقرب إىل الصواب من السابقات، وذلك لتكاملها 

مع العلم أن مكونات القيادة  قيادة الفاعلة يف صناعة القائد.واستيعاهبا لعنارص ال

الثالثة ليست يف مرتبة واحدة؛ فالعوامل اخلارجية )املوقف واملجتمع( رشط 

كامل؛ ألن أصل القيادة يوجد بدوهنا، كام أهنا مؤثرة يف ظهور أو بروز القيادة، 

 ومدى نجاحها.

يقة صناعة القائد داود، فقد وهذه النظرية تؤكدها اآليات القرآنية يف طر

وجدت األبعاد الثالثة املطلوبة وتفاعلت مع بعضها حتى نشأ القائد الفذ  داود 

 ، ولو دققنا يف القصة لوجدنا:

والتي استنبطناها سابقًا من  توف ر السامت املطلوبة يف شخصية داود  /1

 اآليات.

مام الطاغية جالوت، املوقف والظرف احلرج الذي مر  عىل بني إرسائيل، أ /2

 والذي انربى فيه داود باملواجهة.

وجود اجلامعة املنارصة، الواثقة بقيادهتا، املؤمنة بأهدافها، املاضية يف  /3

  ڻ  ڻ ﴿ طريقها، املتفاعلة مع ملكها، ولذلك نجد يف قوله سبحانه

ود دا أن اآلية نسبت النرص للجميع، فهم بجامعتهم هزموهم، ومل تنسبه إىل: ﴾ۀ  

مع أن ه هو قاتل )جالوت(، ومع أن قتله قد يكون أحد أهم أسباب هزيمة  

ال داللة يف الظاهر عىل أن اهنزام العسكر كان قبل قتل »جيش جالوت، لكن 
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«جالوت أو بعده، ألن الواو ال تفيد الرتتيب
 (1) . 

كل هذه العنارص صنعت قيادًة لداود حيسب هلا بني األمم املجاورة ألف 

توف رت لديه  كام أن داود وجعلت منه نموذجًا للقائد الناجح.  حساب،

بعض العوامل التي أعانته عىل هذه القيادة الصعبة، واملهمة العسرية، وكان من 

 أهم تلك العوامل التي تفاعلت وأث رت عىل شخصه: 

أ/ إيامنه باألهداف التي حيملها، وبعظمة رسالته، وأنه إنام جاء ليوقظ أمة قد 

. وسقطت ت مات  بني جثث األمم، ورصخت من طول األمل، لتكون أمة عزٍّ أشم 

ليكونوا قاعدة مجاهريية  ب/وجود أعوان وأنصار، قد هي أهم داود 

 يعتمد عليها، ويثق فيها. 

جـ/شعوره باألمان، وقلبه متصل برب  العاملني، ويسمع ويرى أن الوحي 

ه.  ده ويبرش  مه ويسد   االهلي يقو 

ة الشخصي ة، والتي تغرس فيه رغبة اختاذ القرارات، والراحة د/ميوله ا لقيادي 

 .(2)يف االهتامم بمن يليه

 ولذلك فقد كان من أهم إنجازات التفاعل بني العنارص الثالثة:

من املجمع »وبعيدًا عن مبالغات التوراة يف الفتوح فإن  فتح بيت املقدس: 

أن الفتح الذي بدأ بقيادة  -تفاصيلوإن كانت روايات التوراة ختتلف يف ال-عليه 

يشوع مل يصادف أول أمره إال نجاحًا قلياًل، ولكنه استمر يف الواقع أجياالً وأجياالً، 

ومل يتم عىل وجه التحقق إال باستيالء امللك )داود( عىل )أورشليم(. ومن اجليل أن 

                                       
 .6/204الرازي تفسري   (1)

 حممد بن سعيد، املعايري القيادية يف األنظمة األمنيةىل القائد: ملزيد من االطالع يف العوامل املؤثرة ع (2)

(، ـه1407رسالة ماجستري غري منشورة، )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  -العمري 

 .331:328ص
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د. وتعذر بني إرسائيل قد كافحوا أشد كفاح يف املدة التي أنقضت بني يشوع وداو

 .«(1)عىل عشائرهم املنعزلة أن تتثبت ألعدائها

ق.  995امللك، متكن من فتح القدس حوايل عام  وبعد أن توىل داود 

رها، وجعلها عاصمة مللكه، لتشهد هي ومسجدها املبارك  عها، وعم  م.، فوس 

د هلا عهدًا ذهبيًا امتد  حتى هناية عهد ابنه سليامن عليهام السالم، واعترب أبرز عه

 عرفه التاريخ القديم.

، أنه أسس نواة ويزعم الصهاينة اليوم، والذين ينسبون أنفسهم لداود 

القدس األوىل التي يعتقد أهنا كانت عىل تالل أوفل وسلوان املحاذية للسور 

اجلنويب للبلدة القديمة بالقدس حاليا. ولذا، يطلقون عىل سلوان التي تعترب 

(. David of City)مدينة داود  األقىص املبارك اسم البوابة اجلنوبية للمسجد

العرب كانوا أول من أسس القدس يف هذه املنطقة  (2)والصحيح أن اليبوسيني

لوجود عني سلوان هبا، وهو ما تدل  عليه احلجارة اليبوسية التي ال تزال موجودة 

امتدت  ، فتمثل دوره يف فتحها واختاذها عاصمة ململكته التيفيها. أما داود 

لتشمل كل أرايض فلسطني، للمرة األوىل يف حياة أتباع التوحيد من بني 

 .(3)إرسائيل

ذ داود  ية  وقد اخت  )أورشليم( عاصمة له؛ وذلك ملا هلا من األمه 

                                       
 .105/  2 هامرتن،، تاريخ العامل (1)

مل يكونوا يمث لون فرعًا واحدًا من القبائل )اليبوسيون( الذين سكنوا مدينة القدس من أزمنة متقادمة،  (2)

العربية، بل يبدو أهنم كانوا يمث لون أخالطًا من القبائل العربية، مجعهم دين التوحيد يف يوم ما، وربام  

اخلَْلط يف حقيقة نسب اليبوسيني؛  كانت مهاجرًا هلم مع أحد أنبياءهم، وهذا ما حدا بكثري من املؤرخني

ومولدك من أرض كنعان، أبوك حزقيال(: ]هكذا قال السيد الرب ألورشليم: خمرجك بينام حيدثنا سفر )

 .3:2، مقطع 16أموري وأمك حثي ة[ حزقيال، اصحاح

 .32ص حمسن حممد صالح، الطريق إىل القدس،   (3)
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اجلغرافية يف املنطقة، وبسبب موقعها االسرتاتيجي، وارتفاعها من املناطق التي 

مل يقم داود بإعادة بناء املسجد األقىص من حوهلا؛ وحتى مع اختاذها عاصمة له، 

ه وبناه هو ابنه سليامن   .مع طول مكثه بـ )القدس(، وإنام الذي شيد 

وملا رأى داود أن تكون مدينة )القدس( عاصمة له، مل يدُخل إليها عىل أهنار 

ر كام–من الدماء   أن إىل القديم العهد يشري وال ،-األخرى املعارك يف التوراة تصو 

قد التزم العدل والرمحة » ( قد طردوا، بل إن داود أورشليم) مدينة سكان

يف فتحه أورشليم، إذ مل يقترص عىل احرتام السكان احلاليني للمدينة، بل تعاون 

«معهم تعاونًا وثيقًا وأرشكهم يف اإلدارة التي أنشأها
 (1). 

د أن داود  تنظيم قد استعان هبؤالء السكان يف  بل يكاد يكون من املؤك 

جيوشه، وكان كثري من اجلنود منهم، بل حتى بعض قادة اجليش، مثل )أوريا 

كام أن  كثريًا يف حروبه، احلث ي( الذي كان من اليبوسيني، واستعان به داود 

 .(2) كان قد تزوج منهم أيضاً  داود 

كل هذه الثقة  وهنا يتبادر سؤال للذهن: هل ُيعقل أن يعطي داود  

سعى للرتابط معهم ومتكينهم، وهم يف وثني ة ورشك؟ أم أن ذلك لليبوسيني، وي

دليل واضح عىل إسالمهم؟ تلك قضية أخرى.. حتتاج إىل مزيد بحث من األمة 

 املحمدية، أهل التوحيد وأتباع األنبياء.

 

 

 

                                       
 .82:81ص أرمسرتونج، كارين، القدس مدينة واحدة عقائد ثالث (1)

 .84:83املرجع السابق، ص (2)
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 اخلـامتة
ق انقضت مسرية القيادة يف أفياء اآليات، ولطائف اإلشارات، ودقائ

 العبارات؛ وآن لنا أن نستلهم منها أهم  النتائج واملحط ات، ومن ذلك:

أول من مجع اهلل له بني النبوة وامللك يف بني إرسائيل، وقد  كان داود  •

باختاذ اخلطوات الالزمة للتهيئة للملك بمسارين: حتقيق  ،بدأ النبي صموئيل 

 الوحدة بني األسباط، وإنشاء مدرسة القادة.

د فيه صالحيات امللك  موئيل النبي ص • وضع دستورًا عظياًم حد 

فقد اصطفاه اهلل تعاىل نبيًا هلداية بني  أما بعد نزول الوحي عىل داود  ومهامه،

 ارسائيل، وأنزل عليه )الزبور(.

يف العهد القديم كان يف سفري  أكثر ما ورد من أخبار النبي داود  •

ملؤرخني من علامء اليهود، أن سفر صموئيل األول والثاين، ويكاد جيزم كل ا

 صموئيل مل يكتب بقلم كاتب واحد وإن كان موضوعها واحدًا يف الظاهر.

نظرية الرجل العظيم تستند إىل عنارص الوراثة أي أن القادة يولدون وال  •

يصنعون وأن شخصية القائد وقدراته هي التي تصنع األمة، وتشكلها طبقًا هلذه 

تقف من هذه النظرية موقفًا  يات الواردة بشأن داود القدرات القيادية. واآل

مغايرًا، وسنجد أن اهلل وهبه صفات وسامت قد حيصل عليها كل من اجتهد يف 

 حتصيلها، وليست بقوى خارقة.

نظرية السامت ترى أن هذه السامت من املمكن اكتساهبا. ومن ثم فإهنا  •

ية، فقد اختلفت فيها اآلراء ليست بالرضورة وراثية. أما أهم تلك السامت القياد

سنجد أنه صاحب سامت كربى، قد  وإذا نظرنا لشخصية داود  والدراسات،

بلغت الغاية يف املنتهى، وهي صفات ال تليق إال بنبي اختاره اهلل ليكون حاكاًم 
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وملكًا. منها سامت أساسية: كاحلكمة، والعلم، والعدل. ومنها سامت سلوكية: 

واألوبة والشكر، والورع والتواضع، والقوة،  كالقضاء وفصل اخلطاب،

 والشجاعة، ومجال الصوت.

النظرية املوقفية ترى أن نوعية القادة ختتلف باختالف الظروف واملواقف  •

التي يواجهوهنا، وتعزو نجاح القائد إىل عوامل خارجية وليست ذاتية، أي أن 

حيث برزت ، وهذا بالفعل ما حدث مع داود  القيادة )وليدة املوقف(.

مهارته القيادية قبل نبوته، فلوال ذلك املوقف الشجاع أمام جالوت لظل مغمورًا 

ة وملا نشأت تلك القامة القيادي ة.  حتى تأتيه النبو 

النظرية التفاعلية ترتكز عىل اجلمع بني نظريتي السامت واملوقف يف القيادة  •

ئد ومرؤوسيه، وهتتم الناجحة، وتعترب القيادة عملية تفاعل اجتامعي بني القا

بتفاعل أبعاد ثالثة هي: السامت الشخصية للقائد، وعنارص املوقف، ومتطلبات 

خصائص اجلامعة. وهذه النظرية أقرب إىل الصواب من السابقات، وذلك 

لتكاملها واستيعاهبا لعنارص القيادة الفاعلة. وتؤكدها اآليات القرآنية يف صناعة 

د الثالثة املطلوبة وتفاعلت مع بعضها حتى نشأ القائد داود، فقد وجدت األبعا

 .القائد الفذ  داود 

 

 

 

 



 (ه1439 ذو احلجة)      س والعشرون    سادالعدد ال  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية     

223 

 املراجعو املصادرفهرس 
، املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب، األحكام السلطانية والوالايت الدينية ▪

 .1م، حتقيق: أمحد مبارك البغدادي، الكويت: دار ابن قتيبة، ط1989-ـه1409

-هـ1424، ابن العريب، حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري االشبييل،أحكام القرآن ▪

 .3حتقيق: حممد عبد القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية، ط، م2003

احلميد، والنابه، نجاة  ، مصطفى، صالح عبدوسائلها -نظرايهتا -دارة الرتبوية: مفهومهااإل ▪

 .1قلم، طديب: دار ال م،1986اهلل،  عبد

م، الرياض: مطابع 1997، النمر، سعود حممد، وآخرون، اإلدارة العامة: األسس والوظائف ▪

 .4الفرزدق، ط

أبو السعود، حممد بن  الكرمي ]تفسْي أيب السعود[، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب ▪

 ديثة.حتقيق: عبد القادر أمحد عطا، الرياض: مكتبة الرياض احل د.ت، مصطفى العامدي،

 ، فؤاد حسنني عيل، د.ت، القاهرة: دار النهضة العربية.إسرائيل عرب التاريخ: يف البدء ▪

 م، القاهرة: مكتبة عني شمس.1974، ، أبو اخلري، كامل محديأصول اإلدارة العلمية ▪

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد أضواء البيان يف ايضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطى،  ▪

 .الفكر دار: بريوت م،1995–هـ 1415ني، القادر اجلك

م، 2003 -ـ ه1423، العقال، عبد اهلل بن فريح، إعداد اجلندي املسلم أهدافه وأسسه ▪

 .1الرياض: مكتبة الرشد، ط

م، حتقيق: عادل 1993-ـه1413أبو حيان، حممد بن يوسف األندليس، البحر احمليط، ▪

 .1ية، ط، بريوت: دار الكتب العلممعوض عيل –املوجود  عبد

 .1هـ، ط 1412–م1991، الظواهري، كاظم، بدائع اإلضمار القصصي يف القرآن الكرمي ▪

ابن األزرق، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عيل  بدائع السلك يف طبائع امللك، ▪

 .1العراق: وزارة االعالم، ط الغرناطي، د.ت، حتقيق: عيل سامي النشار،

رة: ـاهـالق ،ـه1408شقي، ـل الدمــيـاعـمـداء اســـلفو اـر، أبـيـثـن كـ، ابةــــايـهـة والنــدايـالب ▪
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 .1دار الريان، ط

الدين حممد بن يعقوب،  ، الفريوزآبادي، جمدبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ▪

حتقيق: حممد عيل النجار وعبد العليم الطحاوي، مرص: املجلس األعىل  م،1996-ـه1416

 .6للشؤون اإلسالمية، ط

 م، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.1999هران، ، بيومي مبنو إسرائيل ▪

 ،ـه1407، الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، اتريخ األمم وامللوك ]اتريخ الطربي[ ▪

 .1بريوت: دار الكتب العلمية، ط

، دروزة، حممد عزة، القاهرة: الدار القومية، اتريخ بين إسرائيل من أسفارهم: اجلزء األول ▪

 .83 سلسلة: اخرتت لك، رقم

 .1القاهرة: دار قباء، ط، م1988، خليفة حسن، حممد، اتريخ الداينة اليهودية ▪

بس، املطران يوسف، اتريخ سورية الدنيوي والديين ▪  بريوت، دار نظري عبود. م،1994، الد 

، هامرتن، جون.أ.، ترمجة: إدارة الرتمجة بوزارة املعارف املرصية، مكتبة اتريخ العامل ▪

 النهضة املرصية.

، الربغوثي، عمر الصالح، وطوطح، خليل، د.ت، مرص، بور سعيد: مكتبة يخ فلسطنياتر  ▪

 الثقافة الدينية.

م، مطبعة بريل، 1883، اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر الكاتب، اتريخ اليعقويب ▪

 مدينة ليدن.

م، تونس: دار سحنون 1997ابن عاشور، حممد الطاهر التونيس، وير، ـــنـر والتـريــحـالت ▪

 رش والتوزيع.للن

  م،1998-ـه1419ابن حجر، أمحد بن عيل العسقالين،  حتفة النبالء من قصص األنبياء، ▪

 .1حتقيق: غنيم بن عباس، القاهرة: مكتبة التابعني، ط

، املاوردي، أبو احلسن عيل بن تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة املـُلك ▪

 هالل الرسحان، بريوت: دار النهضة العربية.حتقيق: حميي  م،1981حممد بن حبيب، 
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، أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش (تفسْي القرآن العظيم) ابن كثْيتفسْي  ▪

 .2م، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، الرياض: دار طيبة، ط1999 -هـ 1420الدمشقي،

حتقيق:  ،ـه1413السمرقندي، أبو الليث نرص بن حممد،  تفسْي السمرقندي )حبر العلوم(، ▪

 .1عيل معوض، وعادل أمحد، وزكريا النويت، بريوت: دار الكتب العلمية، ط

، الرازي، حممد فخر الدين بن تفسْي الفخر الرازي املشتهر بـ) التفسْي الكبْي ومفاتيح الغيب( ▪

 ،)  .1، بريوت: دار الفكر، طم1981 –هـ 1401عمر املشتهر بـ )خطيب الري 

 -هـ1418بو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار، السمعاين، أتفسْي القرآن،  ▪

 م، حتقيق: يارس بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، الرياض: دار الوطن.1997

حتقيق: غالم نبي  م،2004–هـ 1425، املظهري، حممد ثناء اهلل العثامين، التفسْي املظهري ▪

 تونيس، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

، الطربي، أبو جعفر حممد بن القرآن ]تفسْي الطربي[ جامع البيان يف أتويل آي ▪

 .1م، حتقيق: حممود شاكر وأمحد شاكر، دمشق: مؤسسة الرسالة، ط2000-هـ1420جرير،

القرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي،  ،اجلامع ألحكام القرآن ▪

 لكتب.م، حتقيق: سمري البخاري، الرياض: دار عامل ا2003-هـ1423

، ـ ه1416الكريم،  ابن املوصيل، حممد بن حممد بن عبد حسن السلوك احلافظ دولة امللوك، ▪

 .1حتقيق: فؤاد عبداملنعم، الرياض: دار الوطن، ط

م، ترمجة: السيد يعقوب بكر، 1986، موسكايت، سبتينو، احلضارات السامية القدمية ▪

 بريوت: دار الرقي.

، األمحد، أمحد لقرآن الكرمي/ دراسة لغوية اترخيية مقارنةداود وسليمان يف العهد القدمي وا ▪

 الكويت: مطبعة حكومة الكويت، د.ط. م،1990 -هـ1410عيسى، 

رة: دار ــاهـقـم، ال1993-ـه1414د، ـمـحـب، مـ، قطةـــــيـانــــسـس االنــفـنـي الـات فــــدراس ▪

 .10الرشوق، ط

 ، موريس بوكاي، دار املعارف.يف ضوء املعارف العلمية املقدسةدراسة الكتب  ▪
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 م، مكتب النرس للطباعة. 1997، مالك حمارب، دليل العهد القدمي ▪

 م،2000 -ـه1421، ابن خلدون، عبد الرمحن، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ▪

 .الفكر دار: بريوت ركاز، سهيل –حتقيق: خليل شحادة 

ن حممد بن املفضل، ، الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بالذريعة إىل مكارم الشريعة ▪

 .1حتقيق: أبو اليزيد العجمي، القاهرة: دار السالم للطباعة والنرش، ط م،2007–ـه1428

م، ترمجة: حسن حنفي، بريوت: دار 2005، سبينوزا، باروخ، رسالة يف الالهوت والسياسة ▪

 .1التنوير، ط

دين حممود البغدادي، األلويس، شهاب ال ،روح املعاين يف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثاين ▪

 د.ت، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

الرمحن بن عيل بن حممد،  ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد زاد املسْي يف علم التفسْي، ▪

 .3بريوت: املكتب اإلسالمي، ط ،ـه1404

م، حتقيق: 1994-ـ ه1414، الطرطويش، أبو بكر حممد بن الوليد الفهري، سراج امللوك ▪

 .1بو بكر، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية، طحممد فتحي أ

 القاهرة: مكتبة غريب.، م1993، فرج، طريف شوقي، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة ▪

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم،  السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ▪

 فقه االسالمي، دار عامل الفوائد.د.ت، حتقيق: عيل حممد العمران، من مطبوعات جممع ال

 م، جدة: دار الرشوق.1991، مججوم، هاشم نور، سيكولوجية اإلدارة ▪

م، مرص، دار االحتاد 1976، ظاظا، حسن؛ وعاشور، حممد، شريعة احلرب عند اليهود ▪

 .1العريب، ط

 .1م، ترمجة: سامل العيسى، دمشق: دار عالء الدين، ط1999كورتوا،  الطريق إىل القيادة، ▪

م، القاهرة: دار املعارف، سلسلة 1994، حمفوظ، حممد مجال الدين، العسكرية يف اإلسالم ▪

 .598إقرأ، برقم 
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، بريوت: ـه1379، ابن حجر، أمحد بن عيل العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري ▪

 دار املعرفة.

حممد بن عيل بن ، الشوكاين، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسْي ▪

 .1هـ، دمشق: دار اخلري، ط1412حممد، 

دس، ـقـمـاب الــتـرة: دار الكــاهــقـم، ال2006، دسـقـمـاب الـــتـالم الكــوس أعـامـــق ▪

 وة.ــة اإلخـسـيـنـة كـعـبـطـم

م، ترمجة: فاطمة نرص، حممد 1998أرمسرتونج، كارين، القدس مدينة واحدة عقائد ثالث، ▪

 عناين، لبنان: سطور، د.ط.

 .2م، الرياض: دار العلوم للطباعة، ط1992ن، نواف، ، كنعاالقيادة اإلدارية ▪

م، القاهرة: 1996-ـه1417أبو الفضل، عبد الشافعي حممد،  القيادة اإلدارية يف اإلسالم، ▪

 .1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط

هـ، حتقيق: عبداهلل القايض، بريوت: 1415ابن األثري، أبو احلسن عيل، ، الكامل يف التاريخ ▪

 .2ب العلمية، طدار الكت

م، جامعة الدول العربية: معهد 1968، مراد كامل، الكتب التارخيية يف العهد القدمي ▪

 البحوث والدراسات.

ـ ه1422ابن عطية، عبد احلق بن غالب األندليس،  ،احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز ▪

 الشايف، بريوت: دار الكتب العلمية. السالم عبد حتقيق: عبد، م2001-

ن، ـمغـال ف"،ـس ووظائـال: "أســمـل إلدارة األعــدخـمـال ▪ ن، عام  ريب، كامل حممد، مكتبة عام 

 .م1974األردن 

م، 1997 -ـه1417البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود،  معامل التنزيل يف تفسْي القرآن، ▪

سليامن مسلم احلرش، السعودية: دار  -عثامن مجعة ضمريية -حققه: حممد عبد اهلل النمر

 .4ططيبة، 
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، رسالة ماجستري ـه1407، العمري، حممد بن سعيد، املعايْي القيادية يف األنظمة األمنية ▪
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 لخصامل
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل معامل األسس املعرفية والفكرية يف القرآن 

الكريم وذلك يف منحى تأصييل إجرائي تتبعي متس احلاجة إليه لندرة الدراسات 

التي يف هذا الباب والتي تعزز مهارات التأصيل الرتبوي واستخدم الباحث املنهج 

 اهنا يفظملعامل الدالة عىل تلك األسس ومالوصفي التحلييل للوقوف عىل أهم ا

األدبيات التي تناولتها وألف بينها يف مطالب تقرب أهم املعامل التي تيرس حتقيق 

 أهداف الدراسة وقد كان من أهم نتائج الدراسة ما ييل:

األسس املعرفية والفكرية يف القرآن الكريم هلا خصائصها املميزة عن  -

 ها الفلسفات الوضعية وهلذا التميز تطبيقاته الرتبوية.غريها من األسس التي مرجعيت

استخراج األسس الرتبوية من القرآن الكريم له مؤرشات عامة ومعايري  -

ضابطة ليس كيفام اتفق وللقران منهجية يف بياهنا وتؤثر التبعية الفكرية يف عملية 

استخالص تلك األسس وصور التأويل والتبديل للنصوص الرشعية، وأنواع 

 لقراءات املفتوحة األسس املعرفية والفكرية للبناء الرتبوي. ا

أمهية وجود آلية واجتاه فكري يف سياق استنباط واستخراج األسس من   -

القرآن الكريم، وترشح املنحى املنظومي كآلية هلا خلفيتها النظرية اإلسالمية، 

والفكر وترشح االجتاه الفقهي كمنهجية الستنباط األسس، وعىل أن الفقه 

 متالزمان يف هذا املسار. 

يمكن نمذجة استخراج األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية من القرآن الكريم  -

بصورة منظومية تظهر العالقات التبادلية بني مكوناهتا قربتها الدراسة بنموذج عام 

 مقرتح.

ساقت الدراسة بعض األمثلة عىل األسس املعرفية واألسس الفكرية التي  -

 عىل ضبط املامرسات الرتبوية عموما للتدليل عىل ما يمكن استنباطه من نظائر تعني

 تلك األسس.

، فلسفة الرتبية اإلسالميةاألصول اإلسالمية للرتبية،  الكلمات املفتاحية:

 .اإلسالمي الفكر الرتبوي
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 مقدمة

، احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد

 وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين، أما بعد:

فإن من أوثق اخلطوات يف مضامر املبادرة والشهود احلضاري هلذه األمة  

والتمكن من الكفايات الثقافية والعلمية التي تنجح املبادأة واحلث عىل اتباع النهج 

العلم من املثقفني القويم الذي جاءت به هذه الرشيعة؛ هو أن يتمكن شداة 

والرتبويني واملفكرين من التضلع من شهود حماسن هذه الرشيعة وما فيها من كامل 

ومجال وعدل وحكمة، ويتلطفوا يف تلمس األسس الركينة للحق الذي يستنبطونه 

من أصوهلا، وهذه الكفايات ستمكنهم من بيان واضح ومعزز باملقررات العلمية 

بالتعاطي معها، فام يملكه األستاذ أو املفكر أو املنظر  التي تغري املستمع والشاهد

من كفايات معرفية متّكنه من الترصف يف العبارة والبيان املطابق للحقائق املختلف 

فيها، وما جيده يف نفسه من مقدمات رضورية يمكن أن يقرهبا يف صور مقدمات 

ب التقهقر يف هذا أولية مبسطة متدرجة توصل احلقيقة العلمية أو الرتبوية، وسب

املضامر عدم وجود التمثل الذهني املعريف للمنهجية الفكرية واملعرفية الواضحة 

هلذا الدين الذي يتجاوز الطرح اخلجول أو املتذبذب إىل القيام بالشهادة والبالغ 

والبيان الذي يذهب زبد القطيعة املعرفية بني الدنيا والدين القيِّم، ويظهر اليقني 

 ذي تطمئن إليه النفوس والعقول وتسكن إىل هدايته ونوره. املعريف ال

ۅ  ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ      ۇ ﴿قال تعاىل:  

 . [30]الروم: ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ   ېۉ    ۉ

وإن الرتبية التي تنطلق من مسلامت الوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية 

شاملة لإلنسان، فتغذي الروح بزيادة اإليامن وتؤنسه باملعرفة التي تراعي الرتبية ال

تزيل عنه وحشة املجهول، وهو ما ال تفي به الفلسفات الوضعية، قال شيخ 
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للمتفلسفة يف الطبيعيات خوض وتفصيل متيزوا به بخالف »االسالم ابن تيمية: 

، وكالم أرسطو اإلهليات، فإهنم أجهل الناس هبا وأبعدهم عن معرفة احلق فيها

 .(1)«معلمهم فيها قليل كثري اخلطأ

وكام أهنا تعنى بروحه فهي تعنى بجسده؛ فتهذب شهواته وترتك له فرص احلياة  

السعيدة، لكن دون بغي أو جنوح، وتراعي اجلانب املعريف وطاقته وترتك له فضاًء 

حماولة ن به دون كبرًيا من احلرية التي حتدها بأسوار من الغيب الذي ترشده إىل اإليام

 تسّور بدون سلطان قد ترض به يف حتقيق أهم مقاصد اخللق، وهو العبودية هلل تعاىل.

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ قال تعاىل:

 . [36]اإلرساء:  ﴾ی  

ظم وفلسفة الرتبية يف القرآن الكريم ختتلف متامًا عن فلسفات الرتبية يف الن»

احلديثة والقديمة خاصة الغربية، فأساس الرتبية يف الغرب يبنى عىل احلرية 

والديمقراطية والفردية، ويف الرشق من العامل الشيوعي يبنى عىل دكتاتورية الطبقة 

العاملة واملادية اجلدلية والشيوعية اجلامعية. والقاعدة التي تنطلق منها فلسفات 

وهية والربوبية، أي: جحود اخلالق العظيم وهيمنته الرتبية املعارصة هي جحود األل

وسيطرته عىل مجيع املخلوقات، وهذا يعني: أن هذه الفلسفات ليس هلا رؤى 

توحيدية صحيحة، فهي خالية من أي ارتباط بعقيدة أو خلق أو قيم تتصل باملأل 

 .(2) «األعىل

شة تتموضع يف إن األسس الفكرية واملعرفية للفلسفات الرتبوية املعارصة اهل 

اخللفيات النظرية لتلك الفلسفات، وتتلون بفكر من خيرتعها وما يتأثر به من 

                                       
، حتقيق عبد الرمحن بن قاسم، نرش جممع "جمموع الفتاوى"(، ـه1425عبد احلليم، ) ابن تيمية، أمحد بن (1)

 (.19/163امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، )

جملة (، فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم، من أصول الرتبية الوطنية يف السودان، 2014علوان، عيل حممد ) (2)

  (.92-91دراسات تربوية، كلية الرتبية، جامعة افريقيا العاملية، فرباير، العدد الثالث، السودان. )ص:
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 إضافات عارضة، وهي السبب يف القصور والضعف يف البناء الرتبوي العاملي. 

إن هذه االعتبارات السابقة تنبه عىل أمهية االستقالل املعريف والفكري من 

، وبناء الرتبية عىل أصول معرفية تنبثق من التبعية الفلسفية الغربية والرشقية

نصوص الرشيعة اخلامتة ال الرشائع األرضية والفلسفات الوضعية، فكل له وجهة 

يوليها ورشعة ينتهجها، تنطلق منها تصوراته ومعارفه وسلوكياته وتربيته، قال 

وهذا يعني تتبع واستقراء  ، [48]املائدة:  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿ تعاىل:

واملفاهيم التي تشكل األسس املعرفية والفكرية وكيفية إشخاصها كقواعد  احلقائق

ومبادئ ترشد املعرفة والفكر، وما هي اآلليات والوسائل والتوجه الفكري الذي 

ييرس ذلك، وهذا هو ما حيدو بالباحث الستقراء األدبيات التي تناولت عملية 

كمصدر  -الكريم القرآن–التأصيل والتجديد الرتبوي والنظر إىل مصدر الوحي 

ومؤسس ومنشئ لألصول النظرية العامة للرتبية، ومنها الفكرية واملعرفية التي 

تتفرع عنها املامرسات الرتبوية التي إذا تظافرت شكلت الرسوم الرتبوية العامة 

التي يمكن تقييم خمرجاهتا ورصد متظهرها يف سلوك املربني واملعلمني يف تصوراهتم 

، ومجلة املعاجلات اإلجرائية للموقف التعليمي، سواء يف ووجهات نظرهم

 األساليب أو طرق التدريس أو اسرتاتيجياته. 

ولكي تتم الفائدة فسنذكر ما سبق من مطالب ترّشد استنباط تلك األسس 

وتبني املعامل واملحددات، ونعرج عىل أمثلة تقرب املراد، وهذه املطالب جتعل 

ة إذا ما قارهنا بغريها من الدراسات التي يمكن أن تكون الدراسة فيها نوع من اجِلد

من الدراسات السابقة، لكن بنوع من التجانس العام أو النوعي الذي يشري إىل 

اختالف الدراسة عن سابقاهتا من الدراسات بام يمكن أن جتليه من املفاهيم 

عرفية والفكرية واملعايري واملبادئ واألساليب املعينة عىل فهم واستنباط األسس امل

 من القرآن الكريم.
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فقد لقي االهتامم بأصول الرتبية وعملية إعادة تصميم البناء الرتبوي يف ضوء ما 

يمليه القرآن من أصول وقواعد وحمددات منهجية اهتامًما كبرًيا، حيث تناولت عدة 

دراسات هذا املوضوع من زوايا عامة جاء بعضها شاماًل لكل األسس، وحتت 

 نظور الشامل مثل:معنى امل

، حيث بينت هذه الدراسة أمهية بلورة فلسفة (1)(2008دراسة )الكيالين، -

تربوية تنبثق من أصول الرشيعة، وأظهرت معامل تلك الفلسفة بام تناولته من تفسري 

جلملة من العالقات بني املفاهيم الرتبوية يف ضوء نصوص القرآن، وتناولت كذلك 

املها، فهناك جتانس بني الدراسة احلالية وهذه الدراسة نظرية املعرفة وبينت مع

باعتبار عموم املوضوع، إال أن هذه الدراسة تتعرض آلليات االستنباط وتنبه عىل 

أمثله وخط منهجي نموذج ناظم لعملية استخالص األسس يف مستويات تتفرع 

بني الفلسفات عن األسس العامة املعرفية والفكرية التي تظهرها يف العادة املقارنة 

الوضعية والفكر اإلسالمي، حيث تتعرض يف العادة للتصورات املتعلقة باهلل، 

والعامل، والكون، والطبيعة اإلنسانية، ويف مستوى جتريد عايل، فهذه الدراسة 

ستتعرض لألسس املذكورة يف مستوى إجرائي أقل جتريًدا وألصق باملامرسات 

 فة. الرتبوية العامة يف املجاالت املختل

فقد تناولت هذه الدراسة عنارص املنهج باملقارنة  (2)(1991ودراسة )نشوان، -

بني النظريات الرتبوية وبينت معامل النظرية الرتبوية من منظورها اإلسالمي من 

منظور فكري ومعريف، فهذه الدراسة تلتقي مع الدراسة احلالية يف حماولة بيان املعامل 

الفكر اإلسالمي الرتبوي، وما يقوم عليه من مبادئ الفارقة بني تلك الفلسفات و

وحقائق وأساليب، إال أن هذه الدراسة ستتجه نحو التفصيل النوعي املوضوعي 

                                       
، دراسة مقارنة بالفلسفات الرتبوية "فلسفة الرتبية اإلسالمية"م(، 2008الكيالين، ماجد عرسان ) (1)

 نرش، األردن.املعارصة، سلسلة نظرية الرتبية اإلسالمية، دار الفتح للدراسة وال

 ، دار الفرقان للنرش، األردن."املنهج الرتبوي من منظور إسالمي"م(، 1991نشوان، يعقوب حسني ) (2)
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 وبصورة إثرائية ومتعلقة بالقرآن الكريم.

كام تناولت بعض الدراسات األسس املتعلقة باملنهج كامدة الرتبية اإلسالمية،  -

منهجية القرآن يف معاجلة قضايا البناء الرتبوي  وتناولت دراسات أخرى ما يظهر

، حيث تناولت (1)(1425) األخالقي واالجتامعي، مثل دراسة: )الدورسي،

اإلشارة إىل إبراز بعض ملحات منهج القرآن الكريم يف البناء الرتبوي األخالقي 

ع واالجتامعي، والتنويه بالوسائل الكفيلة بتفعيل التعاليم الرتبوية ذات الطاب

إىل  تؤولهذه الوسائل »اإلصالحي من خالل القرآن الكريم. وتوصلت إىل أن: 

جمموعتني: وسائل دافعة ووسائل مانعة، أما الوسائل الدافعة فهي التي تنمي 

االستعداد النفيس لفعل اخلريات مثل القدوة الصاحلة واملوعظة والصحبة، 

ول بني املرء ورغبته يف سيئ واملجموعة الثانية هي الوسائل املانعة، وهي التي حت

 .(2) « األخالق، وتعطل إرادته...

وهذه الدراسة وإىل دراسات مشاهبة تلتقي مع هذه الدراسة يف بعض متغريات 

الدراسة، لكنها مل تتطرق إىل العالقة بني متغريات الدراسة هذه خاصة، وهذا يعد 

 مربرًا لتناول موضوع الدراسة بالبحث.

 ئلتها:مشكلة الدراسة وأس
إن تأسيس منهجية نظرية ختدم الفكر الرتبوي من منظور إسالمي ومن أعظم  

مصادرها وهو القرآن الكريم؛ يعد غاية ومطلًبا مهاًم يف سياق استقالل اهلوية 

عىل  -والبد-الرتبوية؛ فإن املامرسات الرتبوية املتنوعة يف النظام التعليمي تعتمد 

اإلنتاج الرتبوي الفكري واملعريف يف الوطن  خلفية نظرية فكرية ومعرفية، وإن

                                       
، وزارة "ملحات عن منهج القرآن يف البناء الرتبوي ومعاجلته"(، ـه1425د )يإبراهيم سعالدورسي،  (1)

ن يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ندوة أثر القرآ الشؤون اإلسالمية

 اململكة العربية السعودية.

 (.212املرجع السابق، )ص: (2)
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العريب واإلسالمي مل يتجاوز طور الشعور باملشكلة، واملبادرات يف هذا املضامر ال 

حيتاج إىل عملية حتويل الفكر واملعرفة من مستوى  تعدو أن تكون شحنًا شعورًيا

ت وأدلة إرشادية املعرفة التقريرية إىل مستوى املعرفة اإلجرائية التي تظهر يف مساقا

وتعليمية توضح األسس واملعامل واملعايري، فرتشيد السياسات الرتبوية وصياغة 

األهداف ووضوح معايري التخرير بني الوسائل والطرق واملناهج وإدارة التخطيط 

والتنفيذ، إىل غري ذلك من املامرسات الرتبوية التي حتتاج إىل أسس فكرية ومعرفية 

اد تلك املامرسات من أسس فلسفية وضعية يورث تضارب لالنطالق، وإن استري

 وفقدان اهلوية الرتبوية.

لقد أثبتت الدراسات واألبحاث املتعلقة بطبيعة املعرفة وجذورها وطرقها، »و

للدراسات النفسية أن هناك عالقة وثيقة بني  (1)وكذلك الدراسات االثنوغرافية

مة نظرهتا الفلسفية للحياة التي تنتج املعرفة الناجتة والواقع االجتامعي، فلكل أ

املعرفة من خالهلا، كام أكدت عىل أن نتاج األبحاث العملية والتجارب التي 

تولدت عنها متأثرة بثقافة الباحث وانتامءاته األيدولوجية، ومهام حاول أن يكون 

 . (2) «موضوعًيا فليس بإمكانه التخلص من تلك العوامل املتشابكة

جة إىل بيان معامل األسس واملنطلقات الفكرية واملعرفية وهنا تظهر احلا

اإلسالمية للبناء الرتبوي من املصادر األصيلة للرتبية اإلسالمية، وأمهها القرآن 

الكريم ملا فيه من تعميامت مهمة يف هذا املجال، والنظر يف كيفية ذلك، ويف هذا 

                                       
عوب، وهو أحد علوم اإلنسان، وينصّب عىل دراسة املظاهر املاّدّية للنشاط ( 1) اإلثنوغرافيا: علم وصف الشر

هـ(، 1429تار عبد احلميد )اإلنسايّن من عادات وتقاليد، كاملأكل واملرشب وامللبس. ُينظر: عمر، أمحد خم

 (.1/63بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية املعارصة، نرش: عامل الكتب، القاهرة، مرص )

هـ(، إعداد أعضاء هيئة التدريس يف اخلارج ومشكالت املعرفة 1406-1405فهيم، حممد عيسى، ) (2)

جامعة أم القرى، مكة  (،23لنفسية )والتعليم يف الغرب، الطبعة الثانية، مركز البحوث الرتبوية وا

 املكرمة، اململكة العربية السعودية.
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سس الفكرية واملعرفية إىل السياق ترد هذه الدراسة لتجلية كيفية بلورة معامل األ

حقائق وقواعد، وما حيتف هبا من إجراءات وتصورات متهد مبارشة مهمة إعادة 

بعث التأصيل والتنظري الرتبوي اإلسالمي، وعليه يمكن ترمجة مشكلة الدراسة يف 

 السؤال التايل:

 ما معامل األسس الفكرية واملعرفية للبناء الرتبوي يف القــــرآن الكـــرمي؟
 إىل عدة أسئلة، هي كالتايل: السؤاليرتجم هذا و 

 ما مفهوم أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف أدبيات الرتبية اإلسالمية؟ •

 ما خصائص أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم؟  •

 ما املنهج القرآين يف بيان أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية؟ •

 ومعايري ضبط بناء أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم؟ما آلية  •

 أهداف الدراسة:
 تتمثل أهم أهداف الدراسة يف التايل:

بيان مكونات منظومة البناء الرتبوي وأسسه الفكرية واملعرفية والعالقات  .1

 التبادلية بينها. 

 املعرفية والفكرية.  توضيح أهم املعايري التي تضبط عملية استنباط األسس .2

 إبراز خصائص األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم. .3

اإلشارة إىل كيفية استخالص األسس املعرفية والفكرية باالستعانة   .4

باملنحى الفقهي كتوجه علمي، وبصورة تعني عىل فهم التأصيل املنهجي ألصول 

 الرتبية واعتامد القرآن كمصدر رئيس.

موذج تصوري ختطيطي يوضح العالقات املنظومية التي تراعى يف بناء ن .5

استنباط األسس املعرفية والفكرية، وموضع األسس ومستويات املنظومات ذات 

 العالقة.
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 أمهية الدراسة: 
الفكري -تنبع أمهية الدراسة من العالقة الوطيدة بني اجلانب النظري  

املامرسات الرتبوية العملية التي متتد وبني اجلانب التطبيقي املتمثل يف  -واملعريف

بعرض النظام التعليمي والتي تعتمد عىل اجلانب النظري، ولذلك فأمهية الدراسة 

 هلا جانبان: جانب نظري والذي يتمثل يف التايل: 

قد تقدم الدراسة بلورة لألسس الرتبوية الفكرية واملعرفية املوجودة يف  .1

 القرآن الكريم.

ددات الرتبوية الفكرية واملعرفية املوجودة يف القرآن أمهية استنباط املح .2

 الكريم. 

تعميق الصلة وتأكيد التالزم بني الرتبية وأصوهلا املستنبطة من القرآن  .3

 الكريم.

 ويف اجلانب التطبيقي تتمثل أمهية الدراسة يف التايل:

قد تلفت الدراسة أنظار األساتذة وبناة املناهج واملتخصصني ببناء املناهج  .1

املدرسية وبرامج إعداد املعلمني إىل أمهية تنمية مهارة االستنباط ألصول الرتبية 

 وبلورة تطبيقاهتا يف املناهج وبرامج اإلعداد. 

تلبية توصيات املؤمترات والبحوث التي تدعو إىل العناية بالتأصيل  .2

رسات الرتبوي كمنطلق لبناء النظريات الرتبوية وفق رؤية إسالمية؛ تبني معامل املام

 الرتبوية املختلفة وفق نور من القرآن.

 منهج الدراسة:
وأسئلتها؛ فإنه يتعني املنهج: الوصفي  إنه بالنظر إىل أهداف الدراسة

عن اجلانب التحلييل للدراسة، حيث سيتم ، حيث جييب هذا املنهج )التحلييل(

الدراسة مسح ما يتعلق بالدراسة وحتليل البيانات وتصنيفها؛ للتعرف عىل مباحث 
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ومطالبها واستقراء الدالالت التي حتقق املعاين التي تستهدفها تلك املباحث 

واملطالب، ثم القيام برتتيب تلك املباحث ومطالبها الفرعية بصورة تستوعب 

 مالمح الدراسة وبام حيقق أهدافها.

ثم يف ضوء التحليل ومعطياته نقوم باستنباط وتفسري معامل وحمددات األسس 

ة والفكرية من القرآن الكريم، واستنتاج أمهية ذلك من املسح الوصفي، املعرفي

حيث يتم مسح األدب السابق ومجلة املصادر واملراجع التي تناولت تلك األسس 

باالستنباط والتأسيس بغرض االستقراء والتمثيل ألهم متعلقات األسس 

ىص جهد عقيل ونفيس بذل أق»واملطالب العلمية التفصيلية املتعلقة بالدراسة، وهو: 

 .(1) «عند دراسة النصوص هبدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة

 حدود الدراسة:
 سيكون أهم حماور الدراسة املوضوعية، هي:

 مفهوم األسس املعرفية والفكرية وما يتعلق هبام من أدبيات معارصة وحديثة. -

آن الكريم، وهذه األسس تتعلق العالقة التبادلية بني تلك املفاهيم والقر -

بالتعاطي مع املعارف وكيفية توظيف الفكر يف احلقول املعرفية وبصورة عامة، 

وهذه األسس تبنى عليها املناهج واملامرسات الرتبوية، فهي تتعلق بالبناء الرتبوي 

عموًما ال باملناهج خاصة، والتي هي أكثر تعمياًم، وهي التصورات املتعلقة باهلل، 

 عامل، والكون، والطبيعة اإلنسانية.وال

أما احلدود الزمانية فستقترص عىل معهود اخلطاب الزمني الذي نزل به القرآن  -

وما يرتجم عنه من فقه وتفسري، وما يوضحه من معايري مطابقة لذلك املعهود 

 الزمني ال ما استجد من قراءات معارصة تلغي املعهود الزماين األول.

                                       
، دار الرشوق، جدة، 6م(، املرشد يف كتابة األبحاث، ط1992فودة، حلمي وصالح، عبد الرمحن ) (1)

 (.43اململكة العربية السعودية، )ص:
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 مصطلحات الدراسة:
 مصطلحات الدراسة اإلجرائية هي كاآليت:

هي الدالالت واحلدود واملظان التي تعني عىل تصور مفهومي األسس  املعامل:

املعرفية والفكرية للبناء الرتبوي يف القرآن الكريم، وهذه املعاين توافق املعنى 

 . (1)اللغوي لداللة املَعلم

تقوم عليها الرتبية وتشتق هي املرتكزات والدعامات التي  األسس الرتبوية: 

 منها، وهي يف هذه الدراسة األسس الفكرية واملعرفية.

هي مجلة املكونات األساسية التي تشكل منظومة الرتبية  البناء الرتبوي:

والعالقات التبادلية بني تلك املكونات واالمتدادات النظرية والتطبيقية هلا، والتي 

ئة الرتبوية، وبام يف ذلك أسسه الفكرية تستوعب املنهج واملعلم والطالب والبي

واملعرفية والنفسية واالجتامعية، ويف ضوء امتدادات شاملة تستوعب عالقة الفرد 

 بنفسه وبمن حوله وبربه.

هو املرتكز املنهجي الذي يعتمد عليه يف توظيف  األساس الرتبوي الفكري:

وحل  مل مع معطيات الواقعاملعرفة ومفرداهتا من مفاهيم وحقائق وتعميامت هبدف التعا

 مشكالته، والتي تستنبط من مجلة أصول الرشيعة والرتاث الفقهي والثقايف اإلسالمي. 

هو املرتكز املميز ملنظومة املعرفة اإلسالمية، وما  األساس الرتبوي املعريف: 

ينتمي إليها وما ال ينتمي من مفهومات أو حقائق أو تعميامت، ويف ضوء نصوص 

 ريم. القرآن الك

وسيعرض الباحث يف الدراسة العالقة بني األساسني: املعريف والفكري  -

 نظًرا للتقارب الظاهري بينهام.

                                       
الدين عىل املثل، ومعلم كل  ومعلم الطريق داللته وكذلك معلم"وجاء يف املحكم واملحيط األعظم:  (1)

أبو احلسن عيل بن ابن سيده،  ."يشء مظنته، وفالن معلم للخري كذلك، وكله راجع إىل الوسم والعلم

حتقيق: عبد احلميد هنداوي، نرش: دار الكتب  ،"املحكم واملحيط األعظم"(، ـه1421إسامعيل، )

 (.2/177)العلمية، بريوت، لبنان 
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 املبحث األول
 البناء الرتبوي والقرآن الكريم  

 توطئة:
إن من أجّل ما ورثه علامء املسلمني من علم النبوة هو احلكمة التي تظهر آثارها 

علوم؛ رشعية كانت أو اجتامعية أو طبيعية بحتة، يف التناول الشامل ملوضوعات ال

وهذه النظرة الشاملة انعكست عىل الروية واألناة العلمية يف إصدار األحكام، ويف 

تناول الكليات وما يرتبط هبا من جزئيات، ويف رعاية العالقات التبادلية بني 

ملة للمشهد. تغريات قد تؤثر يف التقاط الصورة الشا اجلزئيات وما تسببه من نشوء

 وهذا هو ما نحاول رعاية اطراده يف بيان مباحث الدراسة ومطالبها.

 املطلب األول: مفهوم البناء الرتبوي واألسس الفكرية واملعرفية للرتبية
إن الرتبية اإلسالمية يف معناها األعم تستوعب كل التساؤالت التي شغلت 

تشمل جوانب نمو اإلنسان، إهنا  إن الرتبية يف حقيقة أمرها»الفلسفات الرتبوية، و 

تنظيم للقوى والقدرات البرشية، وهي تعني التوجيه الشامل والكامل للحياة 

كلها، والتشكيل لطريقة احلياة االجتامعية القائمة بالفعل، وهبذا تغدو عملية تعهد 

الفرد املسلم بالتكوين املنتظم بام يرقيه يف مراتب التدين تصوًرا وممارسة، وهو ما 

 .(1) «تدعو إليه الرتبية يف القرآن

: فيمكن تعريفها بأهنااالصطالح،  يفمعنى الرتبية اإلسالمية  وإذا أردنا تقريب 

 إىل املبادئ يستند واحد فكري إطار يف ببعض، يرتبط بعضها التي املفاهيم تلك»

 ة،العملي والطرائق اإلجراءات من عدًدا ترسم والتي اإلسالم، هبا أتى التي والقيم

 .(2) «اإلسالم وعقيدة يتفق سلوكاً  سالكها يسلك أن إىل تنفيذها يؤدي

                                       
 (.96، مرجع سابق )ص:"فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم"م( 2014علوان، عيل حممد ) (1)

الرشد،  مكتبة ،"والتطبيقات املفهومات اإلسالمية الرتبية"م(، 2008وآخرون ) إسامعيل سعيد عيل، (2)

 (.5اململكة العربية السعودية، )ص: الرياض،
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وإذا نظرنا إىل الرتبية وغاياهتا وما تعنى به يف اجلانب الروحي واحليس والعقيل  

مستويات املامرسات  كرتبية شاملة، نجدها وردت يف القرآن بمعاٍن تستوعب

 أن»لم، حيث تذكر عزة الشهري: الرتبوية، وللفئات العمرية التي يمر هبا املتع

 للرتبية أن يدرك الرتبية ملفهوم إشارات تضمنت التي الكريم القرآن آيات يف املتأمل

 طبيعة مع متوافقة جاءت املستويات هذه وأن مستويات، الكريم عدة القرآن يف

 هي:املستويات  العمرية، وهذه ومراحله اإلنسان

ڭ  ڭ  ﴿الرعاية، قال تعاىل: اإلعداد والتنشئة و املستوى األول:  -

وقال تعاىل:  [24]اإلرساء:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

 .[18]الشعراء: ﴾ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  ﴿

التالوة بمعنى تالوة القرآن وتدبر معانيه وإدراك ما فيه من  املستوى الثاين: -

 .[129]البقرة: ﴾ڃ  چ  چ    ﴿حقائق: 

تزكية النفس وتطهريها وإزالة عوائق النمو السليم هلا  الث:املستوى الث  -

فالتزكية وإن كان أصلها النامء والربكة »)ويزكيهم(ـ يقول ابن تيمية رمحه اهلل: 

 .(1)«وزيادة اخلري، فإنام حتصل بإزالة الرش والطهارة. وقد جاء معنى التزكية التطهري

اية ذلك حتقيق العبودية هلل وحده التعليم والبناء املعريف، وغ املستوى الرابع: -

[129]البقرة: ژچ  چ  ڇ   ژ قوالً وعماًل: 
(2). 

املتأمل يف اآليات السابقات جيدها تدور حول معاٍن للرتبية وتركز عىل »وإن 

مهام تعليمية وتربوية وهتذيبية وحتويلية، أوهلا تالوة القرآن الكريم، تالوة تدبر 

                                       
 (.10/97، مرجع سابق )"فتاوىجمموع ال"ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  (1)

 ، رسالة"مبادئ الرتبية النفسية يف القرآن الكريم وتطبيقاهتا املعارصة"م(، 2015الشهري، عزه عابس ) (2)
 دكتوراه من قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية،

 (.31-29)ص:
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تنقيتها وتطهريها، ثم تعليمهم مامل يكونوا وفهم ووعي وعمل وتزكية األنفس و

 .(1) «يعلمون من قبل

بأنه: منظومة تربوية تتشكل من البناء الرتبوي  تعريفويف ضوء ما سبق يمكن 

مجلة املامرسات الرتبوية العملية التي تتخلل النظم التعليمية وحماضن الرعاية والتي 

ة واملعرفية والتي ترجع يف الرتبية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بخلفيتها العلمية الفكري

 اإلسالمية إىل الكتاب والسنة وما تفرع عنها من تراث إسالمي. 

يف مستويات خمتلفة، وحسب املجال  ويفرق الرتبويون بني الفكر واملعرفة

والغرض البحثي، وسنعرض يف هذه الدراسة لتعريفهام بام يتضح الفرق بني 

 .املفهومني بام خيدم سياق الدراسة

 مفهوم الفكر:
والفكر: إعامل اخلاطر يف اليشء؛ قال »تعريف الفكر لغة: يقول ابن منظور: 

سيبويه: وال جيمع الفكر وال العلم وال النظر، قال: ومجعه أفكارا. والفكرة: 

كالفكر وقد فكر يف اليشء وأفكر فيه وتفكر بمعنى. ورجل فكري، مثال فسيق، 

راع. الليث: التفكر اسم التفكري. ومن العرب وفيكر: كثري الفكر؛ األخرية عن ك

من يقول: الفكر الفكرة، والفكرى عىل فعىل اسم، وهي قليلة. اجلوهري: التفكر 

 .(2) «التأمل، واالسم الفكر والفكرة

الفكرة قوة مطِرقة للعلم إىل املعلوم، والتفكر »ويقول الراغب األصفهاين:  

لإلنسان دون احليوان، وال يقال إال  جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك

 .(3) «فيام يمكن أن حيصل له صورة يف القلب

                                       
 (.19م( مرجع سابق )ص: 2008آخرون )عيل، سعيد إسامعيل و (1)

هـ(، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، 1414ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل، )  (2)

 (.5/65بريوت، لبنان. )

، حتقيق: صفوان عدنان "املفردات يف غريب القرآن"ه(1412الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، ) (3)

 (.643ار القلم، الدار الشامية، دمشق، سوريا، بريوت، لبنان،ـ )ص:الداودي، نرش: د
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 تعريف الفكر اصطالًحا:
رضٌب من »، هو: (املعرفة)التي جتيل الفرق بينه وبني تعاريفه االصطالحية من 

البحث يف الصلة بني الواقع الثقايف واملنهج. والواقع الثقايف هو مظاهُر ممارساِت 

تعلقة بالدين والعادات واآلداب والفنون والسياسات. والفكر بالتحديد: الناس امل

حماولُة صياغِة رؤيٍة للواقع الثقايف، تصوًرا وحكاًم وتغيرًيا، من خالل منهج معني، 

فيستعمل املنهج لصياغة وحتليل املفاهيم، ثم لصناعة النامذج التي يتم التعامل مع 

 .(1) «الواقع عىل أساسها

يمكن أن يعرف الفكر »حيث  عريف الفكر من منظور إسالميتوهيمنا 

 :اإلسالمي يف ضوء اخلصائص اآلتية

 .اجلمع بني عمل الفكر كأداة وبني ما ينتجه الفكر من ثمرة للتفكري -

 .أن ينصب الفكر اإلسالمي عىل الناحية التنظريية دون العملية -

ولكن يف  ة أنسب: ملتزمأن يعرف الفكر اإلسالمي بأنه فكٌر موجه أو بعبار -

ضوء تعاليم اإلسالم فال يتوافر الفكر يف ظل اإلسالم عىل اخلوض فيام هنى عنه 

وال يدخل فيام ثبت عن اهلل  وال يتحرر من الضوابط الرشعية واألخالقية، الشارع

ويظهر حكمة الشارع  وإنام يدافع عن ذلك وما أمجعت عليه األمة ×وعن رسوله 

واملقاصد والرباهني واملسوغات لذلك يف احلدود املرشوعة فيه ويلتمس العلل 

بمنهج نقدي مؤصل ينفي ما علق بالفكر اإلسالمي من مغاالة املغالني وتفريط 

 .(2) «املفرطني

 تعريف أساس الرتبية الفكري إجرائًيا:
بأنه  بشكٍل أخص أساس الرتبية الفكري يف الدراسةويف ضوء ما سبق يعرف 

                                       
  (.92-91، مرجع سابق )ص:"فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم"م(، 2014علوان، عيل حممد ) (1)

 (.92-91سابق )ص:الرجع امل (2)
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الرؤى واالجتهادات الرتبوية التي  كز الذي يقوم عليه جمموعةاملرتعبارٌة عن: 

الرشعية  توصل إليها العقل املسلم من خالل اشتغاله عىل النصوص واألحكام واألدبيات

 واإلسالمية، وذلك بغية استيعاب الواقع املوضوعي واالرتقاء به وحل مشكالته.

 مفهوم املعرفة:
 تعريف املعرفة لغة:
املعرفة والعرفان من العلم باليشء، يدلر عىل سكون إليه؛ »س: جاء عند ابن فار

ش منه ونبا عنه  .(1) «ألنَّ من أنكر شيًئا توحَّ

ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي »وعرفها املغريب بأهنا: 

والتفكري والدراسات امليدانية وتطوير املرشوعات االبتكارية وغريها من أشكال 

 .(2) «الفكري لإلنسان عرب الزمان اإلنتاج

بأهنا: مجلة املعارف واملهارات والقيم  ويمكن متييز املعرفة من منظور إسالمي

التي احتوت عليها مصادر الرشيعة األصلية وما تفرع عنها من تراث فقهي 

وفكري، وما يمكن توظيفها فكرًيا للتعامل مع معارف جديدة تبرص بالسلوكيات 

 ريات احلياة. املناسبة يف جم

 تعريف األساس املعريف إجرائًيا:
املرتكز النظري الذي يقوم عليه متييز ما ينتمي من معارف ومهارات وقيم إىل 

البناء الرتبوي بشقيه النظري والتطبيقي وما ال ينتمي ويف ضوء مصادر الرشيعة 

تعامل األصلية وما تفرع عنها من تراث فقهي وفكري وما يمكن توظيفها فكرًيا لل

 مع معارف جديدة.

                                       
حممد هارون،  ، حتقيق: عبد السالم"معجم مقاييس اللغة"هـ(، 1399ابن فارس، أبو احلسني الرازي ) (1)

 (.4/281دار الفكر، مرص )

، جامعة املنصورة، املكتبة العرصية للطباعة "نظم املعلومات اإلدارية"م( 2002املغريب، عبد احلميد، ) (2)

 (.182والتوزيع، مرص، )ص:
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 العالقة بني الفكر واملعرفة:
الفكر هو الوسيلة واآللة التحويلية للمعرفة، واملعرفة تأيت حصيلة التفكري 

: املعرفة هي منحى النظموبعبارة وإعامل الفكر، فاملعرفة تنمو وترتاكم بالفكر، 

لذي يتسبب املدخالت مع ما يصاحبها من مشكالت، والتفكري هو نظام التشغيل ا

يف إدارة وتشغيل تلك املعرفة بام يولد معرفة جديدة متكن من حل املشكالت أو 

 تطوير املعرفة السابقة ملرورها بدورة من التداول املنتج.

ويف ضوء هذا يظهر بينهام خصوص وعموم باعتبار املتسمي هبا، فقد يكون  

سن إعامل فكره يف ذلك العامل من أصحاب املعرفة بعلمه يعرف مفرداته، لكنه ال حي

العلم بحيث ينتج حاًل ملشكلة أو يوظف تلك املعرفة ليولد معرفة جديدة، كأن 

 يستنبط قاعدة أو يقرر تعمياًم يرشح عالقة بني مفهومني وغري ذلك. 

وللتفكري دوٌر مهّم يف توثيق املعرفة وحتقيقها والتثبت منها، ومن هنا فإّن »

ا عن اآلخر، وكّل واحد منهام رشط أساس املعرفة والفكر ال غنى ألحدمه

الستمرار اآلخر ونشاطه وفاعلّيته، فالتفكري من غري معرفة يأيت بنتائج ضحلة، 

واملعرفة من غري تفكري معرفٌة جامدٌة قيمتها حمدودة وضئيلة، واألّمة التي ال تعبأ 

ورّبام تصبح باملعرفة وال بالفكر هي أّمٌة غري صاحلة لإلسهام يف احلضارة البرشية 

 .(1) «مهّددة

وجمال الرتبية هو املجال التطبيقي األوسع إلعامل الفكر وتوثيق وتوظيف 

املعرفة وإثرائها وحتويلها إىل صور متنوعة من املحتوى واخلربات واملهارات 

واملامرسات الرتبوية التي تظهر يف صور من الرقي والرشد اإلنساين الذي يسدده 

عنه آثار القطيعة املعرفية بني الغيب والشهادة، وما تراكمت  التنزيل فيهذبه ويدفع

                                       
، موقع من املؤسسة 2015-10-15، مقال، تاريخ النرش، اخلميس "املعرفة والفكر"جرار، صالح،  (1)

 http://www.alrai.com/article/743121.html :                            الرأي –األردنية الصحفية 
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 من معرفة يف هذا املضامر يف املضامني الرتبوية يف املحاضن التعليمية املنهجية ويف املجتمع.

 املطلب الثاين: خصائص أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن
مية تستمد خصائصها من إن األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية اإلسال

خصائص النص القرآين يف مستوياته املختلفة، لكن قبل أن نتطرق إىل تلك 

اخلصائص نمهد هلا بتعيني ما تظهره البحوث املتنوعة يف األسس الرتبوية وخاصة 

الفكرية واملعرفية من خصائص جتيل ومتيز تلك األسس، وذلك أن تلك املستويات 

عىل الوقوف عىل مظان احلقائق واملفاهيم وحمدداهتا تعني عىل تصور مقارب يعني 

العلمية التي تظهرها تلك البحوث، ذلك أن مسألة التأصيل الرتبوي حتتاج إىل 

إحاطة واستيعاب تلك املقررات كي تتنوع املدركات التي تعتربها األوساط 

العلمية، فُيعرف موضعها من التأصيل الرتبوي من منظوره اإلسالمي، ومن 

ات القرآن التي يتحرر هبا نصوص وقيود تلك األسس وعبارهتا التي تكون عموم

يف معنى الدليل العام عند الرتبوي ما مل يتعني معنى خاص جاء به دليل متعني يف 

تلك املامرسة الرتبوية اإلجرائية، وهذا مطلوب باعتبار املعارصة، فاألسس يف 

ة الكثرية والغالبة، أو ما يظهر من منحى معني قد ال يثورها إال املامرسات الرتبوي

مستجدات عامة يف منحى من مناحي الرتبية، وعليه فالدراسات املختلفة تظهر 

خصائص متنوعة من زوايا البحث فيها، ويمكن أن تظهر يف جماالت الدراسات 

 كالتايل: 

خصائص التكوين واإلنشاء ومدى صالبة األرض الدراسات التأصيلية فتظهر 

عليها البنية الرتبوية، والتي تقوم عىل أسس متينة مرتابطة تشكل التي ترتكز 

األسس الفكرية واملعرفية اللحمة واملادة الرابطة التي تتأثر هبا بقية األسس، وتظهر 

خصائص التميز التي يتميز هبا أسس الفكر واملعرفة اإلسالمية عىل غريها من 

 األسس يف الفلسفات الرتبوية.
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الدراسة يف تنمية امليوالت اإلجيابية واالجتاهات عند  وتظهر تطبيقات هذه

الرواد نحو حركة التأصيل والتأسيس، ويف تقرير األساس املعريف املتعني؛ فإن تولد 

الدافعية عند املريب نحو متثل األسس الرتبوية يرجع إىل ما تثمره هذه الدراسات من 

ة وأوهام هي السبب يف قناعات وما تقدمه من يقني وما تدفعه من تصورات بديل

التواين وضعف الدافعية لدى الرواد واملربني والباحثني، حيث يرجع بعض ذلك 

إىل عدم الوقوف عىل ما تثريه هذه الدراسات من معارف وحقائق، وما تقدمه من 

قاعدة انطالق، ومن ينظر إىل تقرير الفلسفات ودراسة أصوهلا وما تشكله من مزاج 

وع من الدراسات بل تظهر احلاجة العاملية إىل هاٍد رباين يف وعرف عام قّدر هذ الن

َسورة الرصاع املعارص الذي تتسارع خطواته نحو النهايات األليمة التي تتبدى كل 

يوم يف التحديات التي تعكس عمق التيه الفكري الرتبوي وضعف خمرجاته 

 عموًما، وهذا تكفله الدراسات التأصيلية.

تدرج دالئلها من قبل اإلسالم وبعده، فبعد اإلسالم ومقررات تلك العوائد ت

يظهر القرآن الكريم ومعه بيان النبي صىل اهلل عليه وسلم، ثم إمجاع األمة، ثم ما 

وافق فهم أصحابه له ومن تبعهم بإحسان من تراث تربوي، وهكذا تتدرج بينات 

 التأصيل يف تسلسل منظومي.    

التميز ونقاط االتفاق واالختالف مع  فتظهر خصائص الدراسات املقارنةأما 

األسس الرتبوية التي غاب فيها عنرص التوحيد الذي تتجىل فيه أهم الفروق 

–اجلوهرية التي هي أشبه بردم يأجوج ومأجوج الذي تتولد منه البدائل التصورية 

 يف املامرسات الرتبوية. -املفاهيم اخلاطئة

ة، وتظهر أمهية البحوث التي فهذه الدراسات تظهر اإلشكاالت من املقارن

حتلها يف منحى تنظريي تأسييس، والدراسات املقارنة ثرية جًدا يظهر ذلك يف نتائج 

الرساالت العلمية املقارنة، ويف توصياهتا التي تنبه عىل معامالت بناء األسس 
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املعرفية والفكرية، ويف بيان حماسن اآلراء الرتبوية التي ال نص رشعي فيها، وترجع 

 املوازنة واخلربة، فحقل الدراسات املقارنة يمكن من التامس مواطن القوة إىل

والعجز، فبدراسة املامرسات الرتبوية املختلفة يف سياق مقارن تظهر احلاجة إىل 

االنتقاء والتلقيح والرتجيح والتخري الذي يعني عىل هتذيب عبارات التأسيس 

 للبناء الرتبوي.

ث يف جمال البحث املقارن يبحث بفكره املوجه وهنا مالحظة وهي: أن الباح 

لبيان هدايات القرآن ال عىل جهة املساواة التي تنبثق من جماراة املزاج العام 

موقف املعتز بعقيدته، ألنه عندما »والشعور بالدونية، بل يبحث الباحث من 

ٺ  ﴿: يقارهنا بغريها من العقائد والفلسفات يزداد يقينًا بأهنا األسمى، قال تعاىل

 .(1) «[33]التوبة: ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    

فالدراسات املقارنة هبذا االعتبار تقوي وتعزز الثقة بام يف القرآن الكريم من 

كفاية مرجعية يف تأسيس البناء الرتبوي معرفًيا وفكرًيا، وجتديد وإصالح الرتبية 

التأسيس بالتلفيق املخل بني النظم والتعليم من هذا الوجه هو املتعني، ال أن يكون 

الرتبوية أو اطراح بينات التنزيل وتراث األمة الرتبوي والفكري واملعريف جانبا 

فهذا خيالف املعنى الصحيح للتأسيس أو اإلصالح املنبت عن أصوله، كام حدث 

يف بعض التجارب اإلصالحية التي امتد أثرها إىل أيامنا هذه، مثل إصالحات حممد 

أي: يقيم نظاًما   Instituterوفعله يؤسس »فالتأسيس  إبان حكمه مرًصا،باشا 

تعليمًيا مل يكن له امتداد أو وجود سابق.. إن تأسيس حممد عيل لنظام تعليمي عىل 

النمط الغريب والذي اختلف هدًفا وشكاًل ومضموًنا وهنًجا عن التعليم األزهري، 

الديني املوروث، فلقد تركه عىل حاله مل يكن عماًل يقصد منه إصالح هذا التعليم 

                                       
، دار الكتب "اإلسالم واملذاهب الفلسفية نحو منهج لدراسة الفلسفة"م( 2005حلمي، مصطفى، )( 1)

 (.12العلمية، بريوت، لبنان، )ص
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 .(1) «وأسس نظامه اجلديد

الرتبوي السليم يقدم  التأسيسوإن الدراسات املقارنة يف ضوء الوعي بمعنى 

عوائد تربوية نوعية، واليوم العامل حيتاج إىل حالة من املراجعة بني رواد الرتبية من 

دوا النظر يف البنية الرتبوية فقهاء النفوس عىل املستوى العاملي والدويل كي يعي

وموضع األسس املعرفية القيمية من البناء ومدى هشاشتها التي تظهر يف جتلياهتا 

العاملية واإلقليمية، فالقيم وامليوالت واالجتاهات تسري تبًعا للفلسفة النفعية دون 

 مواربة، وجتري وراء رساب القوة والسيطرة دون وعي تباديل بام يقدمه الرصاع يف

هذا العرص من عواقب، يقول رائد الرتبية كريستوفر لوكاس يف هذا السياق ما ينبه 

كثرًيا ما يرتدد القول: إن ما حتتاجه املرحلة »عىل مؤرش العوز هلذه املراجعة: 

يف حرية ويأس  احلارضة من احلياة هو إحساس باالجتاه والغاية، فاإلنسان جيد نفسه

اته فقدان ذات اإلنسان، وغربته عن نفسه، بسبب االضطراب الذي صنعه يف حي

وبسبب نمو املعرفة العملية غري املطعمة باحلكمة األخالقية، وبسبب ما تبع ذلك 

 .(2) «من إحساس العبث وعم معنى احلياة

فالقرآن الكريم فيه من اهلداية ما جيم األفئدة من كدح الظنون والتخبط يف مفازة 

لرجوع إىل اخلالق الذي هو أدرى بام يصلح النفوس التجريب فيام ال جيدي فيه إال ا

ٺ  ٺ  ﴿ وما هيدهيا به من بينات اليقني الذي يدحض الشك والريب، قال تعاىل:

 ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

  . [9]اإلرساء:

                                       
، املؤمتر العلمي السنوي لكلية "لرتبوي يف مرصآفاق اإلصالح ا"م(، 2004أبو ريان، جمدي الراعي، ) (1)

الرتبية باملنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات املعرفية بالقاهرة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة، مرص. 

 (.7)ص

(2) Christopher J. Lucas OP p.17.  ،مرجع سابق، "فلسفة الرتبية اإلسالمية"ُينظر: الكيالين ،

 (.40-39)ص: 
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فتظهر خصائص االستقالل النوعي والتي تظهر عادة  الدراسات املنهجيةأما 

املنهج املدريس وحتديد األسس الرتبوية التي حتدد املعامل املنهجية  عند احلديث عن

يف السياسات الرتبوية وبناء األهداف، أو يف جماالت تربوية أخرى، وإن كانت هذه 

الدراسات تراوح بني املد واجلزر املنهجي الغريب، وهي البؤر التطبيقية الساخنة 

ي، ومع هذا فنضج هذه الدراسات التي تثور شجون الرتبويني يف احلقل التعليم

كفيلة بأن تظهر اخلصائص املميزة التي تستقل هبا الرتبية وأسسها عموًما والفكرية 

واملعرفية خصوًصا، والتي ستتقدم البحوث التجريبية يف أشهر مدرستني تربويتني 

ر وهي املدرسة السلوكية واملدرسة املعرفية، ويف جمال اإلدارة واجلودة الشاملة وسائ

املامرسات الرتبوية؛ لتقدم برناجمها ونموذجها الفرد الذي يعتمد عىل القرآن 

 كموجه منهجي.

  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿قال تعاىل: 

 . [163-162]األنعام: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     

ومع ذكر معامل اخلصائص التي تعزز شخوص أسس الرتبية الفكرية واملعرفية؛  

سس الفكرية واملعرفية بينهام تالزم منهجي وتأصييل ومنطقي وترتيبي يف فإن األ

نسق اخلصائص التي تشتق من خصائص القرآن العامة، والتي يمكن تلخيصها يف 

 أهم اخلصائص كالتايل:

 أواًل: الرابنية:
إن ربانية املصدر تتصدر خصائص األسس الفكرية واملعرفية وسائر األسس 

اخلصيصة فاصاًل بني أسس الرتبية التي تبنى عىل اجتهادات  الرتبوية، وتعد هذه

برشية جتعل اخلرافة والوهم هي الرتبة الرخوة التي تنمو فيها، فتعود باحلرية رغم 

 الرفاه وحسن االرتفاق الذي ينعم به اجلسم؛ لكن الروح يف غربة داخل اجلسد. 

هتا الرشيفة التي تثمر فاألسس الفكرية واملعرفية ربانية باعتبار مصدرها وغايا
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صالًحا وخرًيا تستمده من مربيها وبارهيا، ومن هو أعلم بخوافيها وما يصلحها. 

  ﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴿قال تعاىل: 

، وهذه الربانية تصبغ املعارف باملصداقية وبنيات الفكر بالتسديد [32]النجم:

ما هو برشي وما هو ساموي يف التصورات والرشد، ومن يعقد مقارنة رسيعة بني 

والتصديقات يف أسسها املعرفية العامة وسبل توظيفها ومناهجها الفكرية؛ جيد 

الفرق واضًحا، فالفلسفات القديمة واملعارصة وامللل املحرفة قد تصيب اتفاًقا، 

وخطؤها أكثر من صواهبا يف باب علوم الغيب، فالرمي بالغيب من مكان بعيد 

الظنون هو الغالب، وهذا الفرق هو ما برر للعلامنيني التنكر للكنيسة والتربم واتباع 

-من تتابع سلطتها اجلائرة وخرافتها يف تفسري الظواهر ملا جرى عىل كتاهبا

من حتريف حتى عييت الكنيسة بإقناع املنظمني هلا وذوو السلطان فيها ملا  -اإلنجيل

النقل مشفوًعا بالعقل واملقدمات  رأوا عجزهم احلقيقي، وأما اإلسالم فقدم

العادية والعرفية الشاهدة التي تفرس الظواهر الكونية وجتيب عن أسئلة متعلقة 

بالتصورات واملعرفة الالزمة هلا، واعتمدت رصاح الدالئل العقلية والنقلية التي 

تثمر اليقني، فمن رام غري ذلك من املعارف واملناهج فإنام بنى عىل شفا جرف هار، 

ې       ې   ﴿ ويقول تعاىل: ، [28]النجم: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿قال تعاىل: 

ک  ک  گ  گ   ﴿ويقول تعاىل:  ، [116]األنعام: ﴾ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

 .[ 81]يوسف:  ﴾گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

إن متثل هذه اخلاصية تؤثر بقوة يف تنمية امليوالت واالجتاهات االجيابية وتعزيز 

ث إن تطبيقات هذه اخلاصية يف البناء الرتبوي منترشة ومطردة يف القيم، حي

احلضور والشهود الذهني والواقعي، فهي تولد الدافعية عند الرواد وعند املعلمني 

واملتعلمني يف مبادأهتم واستقباهلم للمعارف وتوظيفها وبلورهتا إىل ممارسات يمكن 

، فام أقره القرآن من حقائق تقويمها يف السلوك ومالحظة آثارها يف املخرجات
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معرفية وأساليب فكرية فمرجعيته ربانية ال شك فيها، فبناء القواعد والنظريات 

واألسس املعرفية يستمد قوته من الثقة بمرجعيته الربانية وجدوى أساليبه وطرق 

استدالله وترتيب النظر يف تلك املعارف فكرًيا يرجع إىل الوثوق بصدق قائله 

ل، وهذه الوثوقية ترسخ االتباع وتقرر أسبابه، قال تعاىل يف وحكمته عز وج

  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿ خطاب املرشكني يف خترصهم:

ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

-35]يونس: ﴾گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژڎ  ڈ  ڈ     ژ

ٹ  ٹ     ﴿يا حممد هلؤالء املرشكني    ﴾ ٿ ﴿»قال ابن جرير يف تفسري هذه اآلية:  ، [36

 ﴾ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿الذين تدعون من دون اهلل، وذلك آهلتهم وأوثاهنم،   ﴾ ٹ

يقول: من يرشد ضاالً من ضاللته إىل قصد السبيل، ويسدد جائًرا عن اهلدى إىل 

 يقدرون أن يدعوا أن آهلتهم وأوثاهنم ترشد ضاالً واضح الطريق املستقيم؛ فإهنم ال

فنفى ربوبية تلك األشياء من حيث إهنا ال ». وقال الرازي: (1)«أو هتدي حائًرا

هتدي، وأوجب ربوبية نفسه من حيث إنه سبحانه وتعاىل هيدي، فلو كان سبحانه 

تباعهم، وتعاىل يضل عن احلق لكان قد ساواهم يف الضالل، وفيام ألجله هنى عن ا

بل كان قد أربى عليهم، ألن األوثان كام أهنا ال هتدي فهي ال تضل، وهو سبحانه 

 .(2)«وتعاىل مع أنه إله هيدي فهو يضل

 اثنًيا: يسر اشتقاق تلك األسس ومتثلها والتفريع عليها.
إن هذه اخلصيصة من أهم ما يتصدر اخلصائص يف اجلانب التأصييل؛ حيث إن 

ألسس ليس باألمر العرس الذي يقف دون متثل تلك األسس عملية استنباط تلك ا

                                       
، حتقيق: أمحد حممد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(، ـه1420ربي، أبو جعفر حممد بن جرير )الط (1)

 (.15/87شاكر، نرش: مؤسسة الرسالة، )

، 3، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، ط"مفاتيح الغيب"(، ـه1420الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر ) (2)

 (.2/367بريوت، لبنان، )
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والبناء عليها يف الرتبية، فالقرآن يف تناوله للقضايا الرتبوية الفكرية واملعرفية واضح 

 ليس فيه إلغاز أو تعجيز، فهو ميرس للفهم واحلفظ والعمل.

وقال تعاىل:  ، [17]القمر: ﴾ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   ڻ  ۀ ﴿ قال تعاىل:

 ، [97]مريم: ﴾ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀ  ڀ﴿

فليست ألفاظ  ،[58]الدخان: ﴾ې  ى  ى      ائ  ائ   ﴿وقال تعاىل: 

القرآن الكريم متتامت أو حكاية أصوات، بل كلامت تامات، وليس فيام يدعو إليه 

القرآن من معرفة ما ال يفهم وإن وجد، فقد بني تعاىل وذلل السبل أمامه باملقدمات 

ية التي توصل إىل العلم الرضوري التي تشهد بربوبيته، وهذه اخلاصية غاية النظر

يف األمهية، وفرق بني ما تدعو إليه الفلسفات األرضية من حماالت فكرية، وما 

يدعو إليه القرآن الكريم يف مستوياته العليا من حمارات يمكن قدح زند العقل 

من برد اليقني، وقد نبه شيخ  للتبرص هبا والوصول إىل ما يدفع احلرية ويمكن

سالم ابن تيمية يف سياق احلديث عن القول باالحتاد يف مسألة صلب املسيح عىل اإل

إنه جيب الفرق بني ما يعلم العقل بطالنه وامتناعه وبني ما » هذا املعنى، حيث قال:

يعجز العقل عن تصوره ومعرفته، فاألول من حماالت العقول، والثاين من حمارات 

 .(1)«قول، والرسل خيربون بالثاينالع

وهذه اخلاصية تنبه عىل يرس اكتشاف األسس املعرفية والفكرية الرتبوية للبناء 

الرتبوي يف القرآن، وعىل البناء عليها واكتشاف تطبيقاهتا، سواء يف اجلانب السنني 

 الكوين التصوري أو يف جانب األمر والنهي والطلب يف اجلانب املعريف أو الفكري

وكيفية ترتيب احلجج والفروض واالستدالل واملربهنات املنطقية وغريها، ويف 

                                       
، "اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح"هـ(، 1419، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )ابن تيمية (1)

، اململكة 2محدان بن حممد، نرش: دار العاصمة، ط -عبد العزيز بن إبراهيم  -حتقيق: عيل بن حسن 

 (.4/391العربية السعودية، )
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ضوء ما ورد يف القرآن من تراكيب ونصوص معربة عن ذلك، وهذه اخلاصية هلا 

تطبيقاهتا املنترشة يف اجلانب املعريف والفكري من املامرسات الرتبوية، فتقريب 

بوية أمر مقرر بالقرآن وهبدي املعارف وتيسريها بأساليب وطرق التدريس الرت

يف تأوله لذلك، وما جاء يف القرآن من قصص وحوارات وحجج مليئة  ×النبي 

بمقررات األسس الفكرية ومساراهتا السهلة التي تظهر بأدنى مقارنة بالفلسفات 

الوضعية، وما تقدمه من حماالت فلسفية ذهنية فكرية ال يشهد هلا عقل وال يمكن 

التي تعكس تصورها عن  -مثالً -ن، ويظهر عوارها يف املامرسات متثلها يف األعيا

-، أو ال خرية وال رشيرة (1)-كاملثالية-اإلنسان وطبيعته، هل هي رشيرة 

، أو جيتمع فيها األمرين ويتوقف عىل ما يربى عليه من خري أو رش، (2)-كالربمجاتية

لرتبوي والفروق وهذا املنطلق الفكري يرتتب عليه تطبيقات يف جانب العقاب ا

الفردية ورعايتها وغري ذلك، ولذلك قست الفلسفة املثالية وعرست يف أساليب 

العقاب والتفريق الطبقي بني الناس بناًء عىل تقسيمهم إىل صفوة وقطيع، وغري 

ذلك من املامرسات، وتركت الربمجاتية احلبل عىل الغارب، وحسب بوصلة املنفعة 

ملعرفية والفكرية، والتي ال يراها املربون من التي هي انعكاس لزغل األسس ا

                                       
زة من )أنا( وال يقبل منها إالّ الفكر، وهو مذهب : مذهب فلسفّي ينكر حقيقة ذاتّية األشياء املتميِّ املثالية (1)

 (.3/2068يقابل الواقعّية بوجٍه عام. معجم اللغة العربية املعارصة، مرجع سابق )

إذ أن العقل عندهم ال  ومن هنا كان للنظرية املثالية قسوة شديدة يف األخذ بالعقاب كأسلوب تربوي

إال بالعقاب البدين إلشعار الطفل بالعجز جتاه اخلطأ أو يستقيم إال مع قمع نشاط اجلسم وهذا ال يتم 

الرؤية "م(، 2012بالعقاب النفيس إلشعار الطفل باإلثم والذنب جتاه املخالفة. ينظر: روشة، خالد )

 ، منشور عىل الشبكة عىل الرابط:"اإلسالمية للعقاب الرتبوي مقارنة بالرؤية الغربية

http://www.almoslim.net/node/163453 

عند الربمجاتية: الطبيعة فهي يف حد ذاهتا ليست خرية وال رشيرة. ُينظر: العسكري، كفاح، البيايت، فاطمة  (2)

، جملة كلية الرتبية، "اخلري والرش يف الطبيعة اإلنسانية من منظور الفلسفات الرتبوية"م(، 2005)

 (.256االصدار السادس، اجلامعة املستنرصية، العراق، )ص
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املسلمني ممن تكلموا عن ذلك تفقًها عىل أصول الرشيعة، كابن مجاعة واخلازرجي 

وابن عبد الرب وغريهم، فهم يعلمون أن بارئ اخللق أعلم بام يصلحهم ويربيهم، 

ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ وقال تعاىل:،[ 14]امللك: ﴾ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ      ﴿ قال تعاىل: 

فاإلسالم يف تربية اإلنسان أمر  ، [28]النساء: ﴾ٿ  ٹ  ٹ    ٿٿ    ٿ

دعم اخلري الذي هو أصيل فيه، ونزع الرش الذي هو طارىء عليه، كام يدعو إىل »بــ: 

بناء املجتمع القوي عىل أسس احلق والتقوى والفضيلة واخلري، ولكن األفراد ليسوا 

     .(1) «بمعزل دائاًم عن الغواية

 اثلثًا: الشمول والتكامل: 
تستوعب األسس الفكرية واملعرفية االحتياجات الرتبوية التقريرية واإلجرائية 

يف املجال الفكري واملعريف، حيث جتيب تلك األسس عىل األسئلة املحرية التي 

شغلت عقول الفالسفة، والتي امتدت إىل عقول اجليل املسلم لتسبق إليه بتفريخ 

حتت تأثري مزاعمه الطنانة باملوضوعية »ت غطاء املسميات الرقراقة، واألوهام حت

مقررات اإلسالم التي  -بل يناهض-العلمية أن يقنعهم بأن فيه احلق الذي يعلو 

 .(2) «وسمها أنصار التقدم املتحمسون باملحافظة والتأخر

من  فال يذهب الوهل إىل أن القرآن تكلم عن وسائل العلم بالغيبيات وما فيها

خرب فقط، بل استوعب وسائل العلم باملعارف مجيعها وبأهم الوسائل املؤدية إليه 

من أساليب تفكري وأدواته وصوره وترتيب مراحله النظرية، فمام أقره القرآن من 

                                       
جاوي، زياد بن عيل، جدلية اخلري والرش يف النفس اإلنسانية والفكر الرتبوي الغريب واإلسالمي، اجلر (1)

 .( 15دراسة مقارنة )ص:

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi

/goodAndEvil.pdf 

، ترمجة عبد الوارث "ملبادئ العامة وخطة العملأسلمة املعرفة ا"م(، 1983الفاروقي، إسامعيل راجي، ) (2)

 (.4سعيد، ، دار البحوث العلمية بالكويت، جامعة الكويت، الكويت )ص:
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وسائل العلم النقل من وحي وخرب صادق، وكذا احلواس وتوظيفها يف النظر 

ستقبحه أو حيسنه مشفوًعا بالنقل والتفكر والتدبر واالستنتاج والعقل وما ي

وزمامه، وكذا أقر خربة اخلرباء وأمر بسؤال اخلبري وما يقيض به من معرفة خاصة، 

وهذه ُتعد مقدمات ختدم الفكر وبلورة تلك املعارف إىل قواعد وتراكيب وتوظيفها 

 واستدعاءها يف مظاهنا.

ن التطبيقات والفكر التجزيئي ذمه القرآن وكذلك التفكري اخلطي، وهذا م

النظرية هلذه اخلاصية، حيث إن هذا ينعكس عىل التصور والعمل واملامرسة، قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿تعاىل يف النهي عن تعضية القرآن: 

ڃ   ﴿ وقال تعاىل: ، [93-91]احلجر:  ﴾پ   پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ    چڃ  چ  چ   چ

 ﴾ک  گ  گ    گ  گ     کڑ   ک  کژ  ژ  ڑ    ڈڎ  ڈ

وقال يف النهي عن اتباع مسار واحد دون النظر يف شواهد القرائن  ، [85]البقرة:

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ   ﴿ وربط الدالئل ببعضها وما تقيض به من برهان:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

 . [23-22]الزخرف:  ﴾ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

وكتاب اهلل تعاىل يف هذا السياق يصدق بعضه بعًضا ويشهد بعضه لبعض وال 

تناقض فيه، وهذا يرتتب عىل القول بتكامله وشموله يف معاجلة القضايا، فمتشاهبه 

يرد إىل حمكمه، وهذا مما يقرر أسس البناء الرتبوي، ويأخذ بعضه برقاب بعض، قال 

ۀ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳ   ڳ    ڳ ﴿ تعاىل:

   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ،[7]آل عمران: ﴾ې  ې     ې   ى  ى    ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

، قال: فردوا   ﴾ ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿ثنا حممد بن إسحاق »جاء يف تفسري هذه اآلية: 
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كم، وقالوا: كل من عند ربنا، فكيف يكون فيه اختالف، وإنام جاء املتشابه عىل املح

 .(1)«يصدق بعضه بعًضا

 هذه اخلصيصة يف األسس الرتبوية أن ينصبغ استخالصها من مضامنيومن   

القرآن الكريم بالنظرة التكاملية املنظومية الشاملة، بحيث تكتشف العالقات 

اجلات فكرية حتى تنتهي باملخرج الرتبوي التبادلية بني احلقائق، وما متر به من مع

املعريف أو املهاري أو القيمي، فالقيم واملهارات تدخل فيها املعارف وأسسها، ومثل 

ذلك يف األسس الفكرية، فينظر يف احلجج والرباهني وترتيبها يف القرآن 

وخصائصها ووسائل العلم هبا، وبصورة تراعي العالقات التبادلية بني العقل 

ل ومستويات املناقشة والرتجيح، ثم حتويلها إىل معرفة إجرائية تطبيقية، والنق

ويضاف إىل ذلك حماولة اكتشاف العالقات التبادلية بني أنواع األسس، وما تثمره، 

فأسس علم النفس الرتبوي هلا عالقة وطيدة ببقية األسس، وكذلك أسس علم 

صلبة من اجلسور املعرفية  االجتامع الرتبوي وغريها من األسس التي تشكل شبكة

التي تعكس الفهم املنظومي التكاميل ملكونات البناء الرتبوي الذي يظهر فهم 

 القرآن الكريم وبيانه.

 رابًعا: املرونة:
إن من طبيعة األصول واألسس الترشيعية الرتبوية والفكرية أن تكون صلبة 

اعد، لكن املرونة يف ما وثابتة ملا يتظافر من أدلة رشعية مقررة لتلك األسس والقو

ترتكه من مساحة لالجتهاد والدراسات التارخيية للفكر واملعرفة عموًما يف املجتمع 

اإلسالمي؛ تقرر هذه املرونة بام يظهر يف خالصات البحوث من بيان ملعامل تلك 

أن  -وبوضوح–املرونة، ومع هذا فإن هذه املرونة هلا معايري وضوابط ال تسمح 

                                       
هـ(، تفسري ابن أيب حاتم، 1419الرازي، ابن أيب حاتم أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس، ) (1)

 (.2/601، اململكة العربية السعودية، )3حتقيق: أسعد حممد الطيب، نرش: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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فيام فيه مسخ املثال الترشيعي اإلسالمي يف اجلانب الرتبوي، حتى تداري وجتاري 

وإن سامه بعض األتباع تكتيًكا أو جماراة، فقضية إحالل األسس الرتبوية الفكرية 

واملعرفية الغربية والغريبة عن الرؤية اإلسالمية حمل األسس املشتقة من الرشيعة 

تقيض به األصول الرشعية وما  ومتكينها من عقول النشء كلية مرفوضة يف ضوء ما

 يقرره أهل االختصاص.

ولذلك حذر املوىل تعاىل عن الركون إىل األفكار وما يتبدى من بدائع العقول 

التي تصدر عمن بنى ذلك عىل أصله املخالف ملا عليه الرشيعة اخلامتة، فقال تعاىل 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿ حمذًرا نبيه صىل اهلل عليه وسلم:

 ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿ وقال تعاىل: ، [75-74]اإلرساء:

إال أن هذا ال يعني أن هناك فسحة يف التخري  ، [10-8]القمر: ﴾ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  

د يستأنس هبا املستقيم الذي يقوم عىل فهم الرشيعة وفقه تطبيقها، فاألسس والقواع

لكن يبقى هلا شواذ وأفراد ال تستوعبها مطلًقا، وهذه طبيعة التقعيد والتأصيل، 

حيث إن تلك األصول تقدم موجهات عامة ومؤرشات تعني عىل ضبط الفكر 

وتسيري وتيسري املامرسات يف القنوات املختلفة للعمل الرتبوي ابتداًء من أعىل هرم 

العامة، إىل قاعة الفصل واملامرسات يف املوقف  العمومات يف السياسات الرتبوية

التعليمي، فمن خصائص املعرفة االجتامعية الرتبوية عموًما املرونة وكثرة املتغريات 

التي تتخلل املواقف الرتبوية واإلجراءات التطبيقية، وهذا ينبغي أن يراعى يف 

 عملية التأصيل نفًيا وإثباًتا إقداًما وإحجاًما.

دية بني املتعلمني وتنوع الفئات العمرية والبيئات املختلفة فالفروق الفر

والتحديات املتزامنة وغريها من األوصاف هي من القضايا التي حتتاج إىل الوعي 

التام هبذه اخلاصية ورعايتها دون ترخص وختلص أو تشدد وتعنت، فاحلق وسط 

 الفكري. بني طرفني يف املامرسات الرتبوية واعتبار منطلقها املعريف أو
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  خامًسا: الوسطية:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿إن من سامت هذه األمة أهنا كام أخرب اهلل تعاىل: 

وهذه ، [ 143]البقرة: ﴾ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

وتشري بعض »الوسطية انسحبت عىل سائر املامرسات الرتبوية الفكرية واملعرفية، 

ة الرتبوية تتصف باالعتدال، الدراسات الرتبوية أنه كّلام كانت ُمْدخالت العملي

وبالتايل عملياهتا الرتبوية متزنة، كانت خمرجاهتا التعليمية متيل إىل االعتدال 

 ، والوسطية يف األسس الرتبوية تستمد استمرارها من فهم وفقه(1) «واخلريية

الرشيعة وكفاءته يف التعامل مع املستجدات، فليس الفكر معزوالً عن الفقه، وليس 

 نه، بل يسري يف ظالله ويستمد منه قوته وبصريته.بدياًل ع

وإن املعرفة حتددها مجلة من األطراف االعتبارية التي ينبغي أن يراعيها من 

يستخلص األسس املعرفية والفكرية للبناء الرتبوي وبني كل طرفني ففي جانب 

غيب التجويز حتد املعرفة باملمكن واملستحيل وهذا منضبط يف القرآن الكريم بني 

وجل لعباده وغيب نسبي يتناول باألسباب، وبني علم  مطلق مما مل يظهره عز

رضوري يقع باحلواس، وبني تلك الرتب تقع التحديات الفكرية واملعرفية التي 

حتري فيها العقول جيعل اهلل تعاىل فيها فرقاًنا ملن بحث وسدد نظره بالبينات من 

شارحة، فالوسط واحلق يف هذا الباب ال القرآن والسنة وغريها من وسائل العلم ال

يتجاوز األطراف املذكورة، ويف جانب الفكر وتوظيف املعارف نجد أيًضا أن له 

حمددات تتعلق بالوسائل وبالغايات وبالرتتيب املرحيل لرتتيب املعرفة، بحيث 

يسهل االستنتاج وتوليد املعرفة التطبيقية التي هي مطلب الرتبية عموًما، فوسائل 

                                       
، أطروحة دكتوراه، كلية "إنسانية الرتبية اإلسالمية ودالالهتا الرتبوية"م(، 2012قاسم، أمحد، ) (1)

 الرشيعة، جامعة الريموك. األردن.

، رسالة "دور مؤسسات الرتبية اإلسالمية يف عالج الفراغ الفكري"م(، 2012القييس، دعاء ) -

 كلية الرشيعة، جامعة الريموك. األردن.ماجستري، 
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علم من تكهن أو ختييل أو توهم أو سحر أو دعوى التحديث أو اإلهلام أو غريه ال

من وسائل العلم املنهي عنها يف الرشع تسوق الفكر إىل الشطح واخلروج عن 

 األعراف األكاديمية والرتبوية عموًما. 

ومن مضامني وتطبيقات هذه اخلصيصة الرتبوية: عدم اجلنوح والعدائية جتاه 

بل توظيف الفكر يف معرفة األسباب التي وراء الظواهر، حتى تقلل املجهوالت؛ 

من فرص اجلزاف املعريف والعلمي يف األحكام، وهذا ما ينبغي أن يصاغ كأهداف 

جمالية يف العلوم االجتامعية يف مراحل التعليم املختلفة، حتى يقل العنف وأسبابه 

 وحسب قدرة الطالب وفئته العمرية. 

واألخالق يظهر الفرق بني الرجوع إىل الكتاب العزيز يف بيان ويف جانب القيم 

الوسطية وأسسها املعرفية والفكرية وبني الظنون الفلسفية وما تصيب فيه وما 

ختطئ، حيث يؤسس أرسطو أصاًل فكرًيا نظرًيا يف ضبط الوسط يف األخالق، 

ن الوسط بالنسبة إ»فيستعري امليزان اهلنديس واحلسايب لضبط القيم اخللقية، فيقول: 

إىل يشء ما، هو النقطة التي عىل بعدين متساويني من كال الطرفني، والتي هي 

واحدة بعينها يف كل األحوال، أما باإلضافة إىل اإلنسان فالوسط هو الذي ال 

 .(1) «يعاب، ال باإلفراط وال بالتفريط

وهو من  × وهذا األساس عىل مقاربته الفلسفية إال أن القرآن وما بينه النبي

متّم مكارم األخالق، ال يرى هذا امليزان بل يرى سباًقا نحو الفضيلة، يضبطه حب 

الرتب العلية، وإن ظهر يف فلسفة اليونان أنه ضعف أو قصور أو إرساف أو غريه، 

واعتبار اخللق أو الفضيلة وسطًا بني طريف اإلفراط »قال عالل الفايس يف نقد ذلك: 

سالمية مسلمة، وإنام هي نوع من التحليل اليوناين لفلسفة والتفريط، ليس قاعدة إ

                                       
، ترمجة أمحد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة مرص "علم األخالق"م( 1934أرسطو، ) (1)

(1/250-275.) 
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األخالق اقتبسه بعض األخالقيني اإلسالميني؛ ألنه أقرب إىل ما يوضح فكرة 

اآلداب العامة عند املسلمني، وليس يف اإلسالم ما جيعل التجاوز والسمو يف اخللق 

لسالكني إىل أن مذمومًا؛ فاملؤمنون درجات، كل يعمل عىل أن يرتقي يف معارج ا

يصل إىل أعىل درجات اليقني املحبة، وهم يقولون: إن الوالية هلل ال حتد مراتبها، 

  .(1) «وكل يعمل للوصول إىل أسمى منازهلا دون أن ينال ذلك، والكامل ال هناية له

ومذهب الفلسفة اليونانية ينتهي بنا إىل مقياس لألخالق شبيه »ويقول العقاد: 

واحلساب؛ بعيًدا عن تقدير العوامل النفسية والقيم الروحية؛ يف  بمقاييس اهلندسة

األخالق العليا عىل التخصيص، وقد تصدق هذه الفلسفة إذا كان املطلوب من 

اإلنسان أن خيتار بني رذيلتني حمققتني، فإنه يف هذه احلالة حيسن االختيار بني طرفني 

مع ذلك عن الكرم: نقص يف  متقابلني كالمها مذموم ومرتوك، إال أننا ال نقول

رذيلة البخل أو نقص يف رذيلة الرسف، وال نقول مع ذلك: إن الكرم إذا زاد أصبح 

مرسًفا، وإن الرسف إذا نقص أصبح كرًما، بل تكون الزيادة يف الكرم كرًما كبرًيا، 

والنقص يف الرسف رسًفا قلياًل وال يكون الكرم أبًدا درجة من درجات الرسف، 

درجة من درجات الكرم، بل هي أخالق متباينة يف القيمة، يتقارب  وال البخل

الطرفان فيها أحدمها من اآلخر؛ وال يتقارب الطرف من الوسط كام يظهر من 

 .(2) «قياس اهلندسة أو قياس احلساب

وهذا التأسيس يقرره القرآن أحسن تقرير، فكثرًيا ما يندب إىل معايل األمور من 

ضع وشجاعة وعفة وغريها من املكارم التي تنطلق من كرم وعفو وإحسان وتوا

االعتبار السابق، ويف فهم الصحابة له وتطبيقاته يف حياهتم وما رضبوه من أمثلة 

                                       
، نرش مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، "مقاصد الرشيعة ومكارمها"م( 1963الفايس، عالل، ) (1)

 (.46-45املغرب، )ص:

، هنضة مرص للطباعة والنرش 4ط "حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه"م( 2005العقاد، عباس حممود،) (2)

 (.205والتوزيع، القاهرة ، مرص ، )ص 
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 ينبه عىل األساس الفكري املحكم يف مثل هذه الظواهر واملامرسات الرتبوية. 

 سادًسا: الواقعية والعاملية: 
فكرية واملعرفية للتداول العاملي والتطبيق وهذا يعني قابلية األسس الرتبوية ال

وتعميم كلياهتا، فاخلصائص واألسس السابقة من شمول وكامل ويرس ومرونة 

وغريها من اخلصائص تتظافر لتقرر عاملية األسس الفكرية واملعرفية يف البناء 

الرتبوي، فأساليب اخلطاب التي جاءت يف القرآن وما جاء يف هدي النبي صىل اهلل 

من مراعاة لتنوع البيئات واألحوال وما  -كرتمجان للقرآن-ه وسلم وفتاواه علي

تغطيه من تربية ذات بعد فكري ومعريف يعكس تلك اخلصائص، وكذا شمول 

املجاالت الفقهية وما وَّفَّ به الفقه من حاجات ترشيعية تربوية فكرية ومعرفية يف 

ا يثبت هذه اخلصيصة الفريدة بلدان متباينة الطباع وخمتلفة األعراق واأللسن؛ م

التي متيزت هبا الرتبية اإلسالمية عن غريه من أنواع الرتبيات اإلقليمية التي كانت 

 ال جتاوز املدينة أو اإلقليم أو الطائفة.

ثم إن تلك املامرسات الرتبوية كانت تنطلق من أسس معرفية وفكرية تسد 

ية تعزل صاحبها عن حاجات واقعية ال جمرد تنظري ورياضات وخطرات نفس

الواقع يف طقوس ال تلتقي مع الواقع، ويف علم أسباب النزول واآليات التي نزلت 

لتسد حاجات ترشيعية معينة تدلل عىل خصيصة ما تقرره من عمومات معرفية أو 

فكرية، فالقرآن الكريم جاء للدنيا واآلخرة وما فيهام من رضورات وحاجات 

ب الدنيا إىل خري مطالب اآلخرة، وهذا ينسحب وتكميالت، وعىل أن تسوق مطال

أن الرتبية اإلسالمية تؤيت أثرها إذا »عىل من يتمثل تلك املامرسات وتطبيقها، و

أحس املتعلم أنه يتصل بمطلب من مطالب نموه: اجلسمي أو العقيل أو االجتامعي 

طرم يف أو العاطفي، فإذا مل يتناول حاجة من حاجاته كأن يعالج ناحية غريزية تض

أعامقه أو جييب عن سؤال حول فكرة حتريه، أو يتناول جانًبا هيمه، أو يعالج مشكلة 



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

267 

 .(1) «اجتامعية تؤرقه؛ مل يتلقه تلقي من يشعر أن له وظيفة أساسية، وماسه يف حياته

واليوم متس احلاجة إىل الوقوف عىل هذه اخلصيصة املركبة وغريها من 

يثة تتجدد دائاًم بتجدد املعرفة وإشكاالهتا اخلصائص ملا تبدى من تطبيقات حد

الرتبوية التي حتتاج كذلك إىل فكر تربوي ينطلق من أسس متينة فقضايا تعدد 

الثقافات والثقافات العربة للقارات ويقابلها مشاكل اجلريمة التي تتسلل معها 

عىل طاولة  مطروحةوالرصاع الفكري ومستجدات األوضاع كلها تعد قضايا 

لرتبوي لتقديم االسرتاتيجيات املعرفية والفكرية طويلة األمد والتي تقوم الفكر ا

عىل الوعي هبذه اخلصيصة التي يقررها القرآن بصور كثرية من التعزيزات البيانية 

الطلبية واخلربية ويضع أسسها ومعاملها والتي يف دورها الوظيفي ال خترج وال 

ک  ک  گ  گ   ﴿ وله تعاىل:تتنازل عن القضية العاملية للرسالة، وهي ق

فقضايا التعايش والرتبية عىل قيمها وقضايا تنافس  ، [107]األنبياء: ﴾گ

التعاون وما يستجد من املعارف املتنوعة يف احلقول املختلفة والتي تصنف ضمن 

املعارف اخلطرية التي ينبغي أن يكون للفكر الرتبوي رأيه اخلاص الذي ينطلق من 

لعاملية والتي تتشارك املعارف رشاكة عاملية كذلك ووفق األسس ذات الصبغة ا

أسس راسخة ال تغريها الظروف إذا تعلقت بالرضورات وبالقطعي واملتني من 

 بينات التنزيل..

 

 

 

                                       
، جملة "انتقادات موجهة ملناهج الرتبية اإلسالمية يف الدول العربية"م( 1990أمحد، حممد عبد القادر، ) (1)

 (.174طر، )ص(، السنة العرشون، ق93الرتبية، )ع
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 املبحث الثاني

 استخراج األسس الرتبوية من القرآن
لرتاث العلمي والفكري إن عملية تلمس األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف ا

اإلسالمي مهارة استنباطية؛ تربز معامل تلك األسس ويف طبقاهتا ومستوياهتا 

املختلفة التي تستوعب كامل أسس البناء الرتبوي، حتى يقع الباحث عىل الروابط 

 والعالقات التبادلية التي كونت تلك األسس.

الرتبوي يف القرآن؛ حيتاج  للبناء (1)وإن حماولة التتبع لألسس الفكرية واملعرفية

إىل قدح زناد الفكر وإعامل مناقيش االستنباط يف هذا التتبع، وهذا يعني أن نختزل 

مفردات األسس الفكرية واملعرفية وإن كانت مستقلة يف عنارصها وغاياهتا، وذلك 

ببناء نموذج يستوعب تلك املفردات وعالقاهتا البينية، ونركز عىل أهم العالقات 

لية ويف مستوياهتا املختلفة يتصدرها أهم العالقات، وهذه اآللية هي ألصق التداو

الذي يدعم  (2)ما يكون باملنهج اإلسالمي، حيث ترتكز عىل املنحى املنظومي

 التفكري املنظومي. 

فالتفكري املنظومي الشامل يف املتغريات ظهر يف تآليف العلامء التي اعتنت 

وبني اجلزئيات ببعضها البعض، فأحد مظاهره  بالصالت بني الكليات واجلزئيات

علم املقاصد يف أصول الفقه وعلم املناسبات يف التفسري، وكذلك ظهر يف ربط 

                                       
 ."أمثلة ألنواع األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية.."ُينظر: املطلب األخري:  (1)

م نحو األهداف التي "يمكن تعريفه يف هذا السياق بأنه:  (2) طريقة حتليلية ونظامية للتخطيط متكننا من التقدر

ا املنظومة كلها وتتكامل سبق حتديدها، وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب األجزاء، بحيث تتألف منه

. ُينظر: شهاب، منى عبد "وتتشابك وتتفاعل تلك األجزاء وفقًا لوظائفها التي تقوم هبا يف املنظومة..

، دراسة مقدمة للملتقى الفكري حول "املدخل املنظومى والبناء املعريف "م(2003الصبور حممد )

من  17-16العلوم، جامعة عني شمس،  املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم، مركز تطوير تدريس

 (. 1ديسمرب ، )ص:
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علوم اآللة كاملصطلح وأصول الفقه بعلوم الغاية، وهي األصول من كتاب وسنة 

وما يتفرع عنهام، وهو ما يظهر النظر الشمويل التكاميل الذي سبق تقريره يف 

ص األسس كنهيه تعاىل عن جتزئة األخذ بالقرآن، قال تعاىل يف ذم من فعل خصائ

 .[ 91]احلجر: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴿ذلك: 

فمراعاة النظر املنظومي يف تلمس أهم األسس ليس غريبًا عىل املنهج الفكري 

والفقهي اإلسالمي، وهو منحى واضح يف تدريس الرتبية اإلسالمية، حيث يذكر 

اإلسالمية  والرتبية عام بشكل الرتبية جمال يف الباحثني من كثريال أن»)الرميل( 

 مدخل اإلسالمية الرتبية يف تدريس املنظومي املدخل أن عىل أكدوا خاص بشكل

 .   (1) «وحمتواه معناه حيث من قديم أنه إال ومصطلحاته، حيث مبناه من حديث

ملة من منظور كيل، فهي وآلية التفكري املنظومي كام أهنا تعني عىل اإلحاطة الشا

تبنى يف اجلزئيات عىل الرتكيز عىل أهم الروابط التي تشكل أمهية يف التأسيس 

، وهو ما (2)واإلنشاء عليها، حيث يعد ذلك أصاًل من األصول املعرفية هلذا املدخل

يف نمذجة البناء الرتبوي وأسسه، وما هو مهم منها  الدراسة احلالية عليه تركز

 الرتبوي عموًما.لقيام البناء 

وإن احلاجة إىل مبادأة رسيعة تتجاوز مربع اخلالف اللفظي يف بعض صوره؛ 

                                       
أثر توظيف املدخل املنظومي يف تنمية املفاهيم الفقهية "م( 2011) الرميل، إسالم طارق عبد الرمحن، (1)

رسالة ماجستري، كلية الرتبية يف "واالجتاه نحوها لدى طالبات الصف احلادي عرش يف حمافظة غزة، 

 (.13ة ، فلسطني، )صاجلامعة اإلسالمية، غز

وتزايد االهتامم باالجتاه املنظومي يف الوطن العريب إذ عقدت ستة مؤمترات عربية حول "يقول الكبييس:  (2)

م(، 2008-م 2000املدخل املنظومي يف مدينة القاهرة وبعض منها بالتعاون مع األردن للفرتة ما بني )

. ُينظر: "ملدخل املنظومي وتطبيقاته الرتبويةوبعد هذا التاريخ عقدت عدة مؤمترات عززت أمهية ا

أثر استخدام املدخل املنظومي يف اكتساب املفاهيم الرياضية "م( 2008الكبييس، عبد الواحد محيد،)

، كلية الرتبية، جامعة األنبار، العراق، "والتفكري املنظومي لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات

 (.4لدويل األول يف املدخل املنظومي، جامعة الزرقاء، األردن، )صبحث مقدم إىل املؤمتر ا
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لتحمل شجونه إىل ما بعد عقبة تشييد البناء الرتبوي، وتوضيح معامله، واحلديث 

يستطيع أساتذة الرتبية ورواد  -وال مشاحة يف االصطالح-عن أسس ونظريات 

اضحة، ويستطيعوا أن يرتمجوا شعورهم الفكر أن يبلوروا آراءهم وفق أسس و

بالرضا عن تلك املخرجات النظرية بالسالسة يف توظيف تلك األسس، والتعبري 

عن أي خطوة إجرائية بعبارة مطابقة للواقع، وترصف يف العبارة يعكس وعًيا 

 تربوًيا أصياًل، فالتوظيف الصحيح للمعرفة واحلكمة أصل يف الرشيعة اإلسالمية.   

 الفكرية واملعرفيةاألول: املعايري العامة يف استنباط أسس الرتبية املطلب 
بعد أن ترشحت اآللية النظرية يف حتديد معامل األسس الرتبوية الفكرية 

واملعرفية؛ فتمس احلاجة إىل ترشيح التوجه يف إعامل الفكر يف استخراج تلك 

ا دخله من علوم األسس من القرآن الكريم؛ فإن البحث يف الرتاث اإلسالمي وم

تبنتها بعض التصورات وإن كانت ال تنتسب إليه، وذلك مثل التوجه الفلسفي 

والكالمي والصويف الفلسفي وغريها من التوجهات التي ال تنسجم مع خصائص 

 الرشيعة ويرسها ويرس مدركاهتا وأهم مميزاهتا املنهجية العامة.

بعضها بالفلسفة، ثم ما فالتجارب التي متثل الرتاث الرتبوي والتي اختلط 

يغلب عىل من ساهم وقدم من وجهة نظر عامة أو خاصة، فهي عند التحقيق متثل 

أصحاهبا، مع أهنا نشأت يف احلارضة واحلاضنة الرتبوية اإلسالمية، إال أن هذه 

التجارب ال متنع وال ينبغي أن حتول دون املصدر الرئيس للتوجه الرتبوي، وعليه 

ينبغي أن نلتمس العون األسايس يف بناء الرتبية »ا السياق: كام يذكر عيل يف هذ

 .(1) «اإلسالمية من دستور اإلسالم ومعينه الرئيس وهو القرآن الكريم

وأن »وهذا مطرد يف أي استنتاج علمي خاصة يف العلوم االجتامعية والرتبوية: 

                                       
، جامعة عني شمس، دار الفكر العريب، "القرآن الكريم رؤية تربوية"م(، 2000عيل، سعيد إسامعيل ) (1)

 (.12القاهرة، مرص )ص:
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أي معرفة نتجت من البحث العلمي متأثرة بالفكر والتصورات واالنتامء 

 . (1) «األيدلوجي منذ ابتداء حل املشكلة إىل النتائج

وهذا هو ما ينبه عىل أمهية الرجوع إىل القرآن والرتكيز والتأكيد عىل أمهية 

استخراج أهم املكونات ألسس الرتبية، ومنها: املعرفية والفكرية، ثم مترير تلك 

 ذلك االجتهادات الفكرية للرواد الذين تأثروا ببعض تلك التوجهات عىل

النموذج ملعرفة مدى قرهبا من األسس املستنبطة من القرآن، ومدى اعتامده عىل 

  تلك األسس يف ممارساهتا الرتبوية وآرائها النظرية.

ومما حيسن التنبيه عليه هو: أن الفقيه كان لديه احلس الرتبوي والقدرة عىل 

بعملية التقعيد كان وضع القواعد واألسس الرتبوية واألخالقية يف مظاهنا والقيام 

شعوًرا منهم بأمهيته يف وقتهم، وحسب ما يتبدى من أطوار الرتبية والتعليم، 

ويظهر هذا يف عبارات املتقدمني ويتبلور يف عبارات موجهة ومقتضبة يف كتابات 

املتأخرين يف منحى تقريري تأصييل، فابن عبد الرب واملاوردي وابن مجاعة والقابيس 

كر الرتبوي سبق مغروف، وهذا ترمجة عن فهمهم للكتاب وغريهم هلم يف الف

 العزيز والسنة الرشيفة املبينة. 

وقد تناول الفقهاء املسائل الرتبوية ضمن مسائل املعامالت وغريها من أبواب »

العلم، وتناول فقهاء املحدثني آداب الرتبية والتعليم يف كتب الرشوح احلديثية، 

تربوية مبارشة متخصصة تشكل جوهر الرتاث وكان لعدد من الفقهاء كتابات 

 .(2) «الرتبوي

                                       
العلوم م(، العلوم االجتامعية )األيدلوجية والواقع( ضمن كتاب: إشكالية 1998فهمي، عيل، ) (1)

 املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية، القاهرة، مرص )ص: ،2ط االجتامعية يف الوطن العريب،

207-208.) 

، دار الفكر العريب، القاهرة، "اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي"م(، 1991عيل، سعيد إسامعيل، ) (2)

 (. 72مرص )ص:
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إن تقمص رواد الرتبية ملسلك الفقهاء يف التلقي واالستدالل واملامرسات 

الفقهية من أجل تقرير األحكام والنظر التكاميل الشامل يف معاجلة املسائل التي ال 

معاجلة التعارض  نص فيها، والرجوع إىل املوازنة بني املصالح واملفاسد وإىل صور

بني األدلة أو النقض يف العلل، وكيف حيسنون التخلص من املعارضة بصور 

الرتجيح واملقاربة الفقهية؛ كل ذلك يعزز ملكة الرتبوي يف إعامل فكره يف ما يعن له 

من املشاكل الرتبوية التي تعرض له يف التأسيس والتنظري، وتفتح أمامه باًبا من 

طيف املعارف التي تعينه عىل انتظام األسس املعرفية الفرص والبدائل، ومن 

والفكرية للبناء الرتبوي من عمومات القرآن الكريم ومن خصوصه، وبصورة 

زل، ــا أنــن مـسـاع أحـبـه، واتـعاىل بـر اهلل تـر الذي أمـزز التخيـة وتعـقـعث الثـبـت

ڭ  ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿ قال تعاىل:

 .[ 18]الزمر: ﴾ۇ  ۇ  

والقرآن يف بيانه وتقريبه للمفاهيم واملثل والقيم واملعارف عموًما يأيت بام هو 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ   ﴿ أهدى وأحسن بياًنا وتفسرًيا، قال تعاىل:

ڦ  ڦ   ﴿ وفيه تبيان كل يشء وتفصيله، قال تعاىل: ، [33]الفرقان: ﴾پ  

 وقال تعاىل:،   [89:]النحل ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

فهذا الوضوح إنام يدرك بإعامل الفكر يف ، [12]اإلرساء: ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿

آياته طلًبا للمفاهيم واحلقائق املؤسسة للمعارف ومسالك الفكر والفقه وما تركه 

العلامء من تراث علمي فقهي تنقطع عنده األعذار، فال يبقى لذي كسل يف قوسه 

بمعرفة عوج ما يقدم من مناهج ومسالك نظرية يف  منزع، وهذه احلفاوة تزيد

 االستدالل، ويف استخالص املعارف الالزمة للخروج من ربقة التبعية الرتبوية.

 من معوقات التأسيس: التبعية الفكرية:
إن ترشح التوجه الفقهي يف استنباط األسس الرتبوية من القرآن الكريم إنام هو 
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رواد التبعية الرتبوية والفكرية من ممانعة جيب الوعي ملا حيمله من كفاءة وملا حيمله 

هبا يف مضامر إعادة اإلحياء الرتبوي، وإعادة التأسيس يف مستواه العام الذي 

يستلهم اخلطوط العريضة من القرآن الكريم، والتي تتجىل يف مستويات التأويل 

فهم القرآن  التي تنتهي بالتعطيل، والتي ختالف فيها ما تواطأ عليه العلامء يف

ومعهود أهل اللغة، فاالستدالل باأللفاظ عىل مقاصد قائليها ومعانيها يف حالة 

 –اإلفراد أو الرتكيب يعتمد عىل معهود أهل اللغة يف االستدالل عىل مقاصدهم 

، وهذا مطرد عند الشعوب والديانات، ويف أي جمال سواء كان -كام هو معلوم

أو فكرية، حيث يتواضع أهل العلوم  احلديث عن نصوص قانونية أو علمية

والفنون عىل اصطالحات حيرروهنا ويقرروهنا، كي ال تقع املشاحة يف لغة الفن أو 

 املجال العلمي.

وإن ما بذله الفقهاء واألصوليون وما تّتبعه أهل اللسان من غريب وما دونوه 

ا أصوالً من قواميس ومعجامت توضع جانًبا عندما يتملك رواد الرتبية ممن تلقو

غري األصول اإلسالمية مذهًبا فكرًيا أجنبًيا، فيستخدم منهجه يف التأسيس 

والتأويل واإلثبات والنفي، وهذا يظهر يف مستويات التعسف يف تأويل النصوص 

الرشعية التي متليها التبعية وما يدفع نحو تكريسها من حمركات ذاتية وخارجية 

 تتدرج، كالتايل: 

يل بعض النصوص ملا تثريه من حساسية وملا يقيض به تأو الصورة األوىل:

التبادر من أوصاف قد تلصق بمن يلتزمها باملحافظة والرجعية أو التشدد، وإن 

كانت نصوًصا رصحية قطعية ال يوجد وجه احتامل يشفع ملن تأوهلا، وهذا املستوى 

حول ـي تـة التـطـغوة الضاـض للقـعـه البــيـر إلـطـضـد يـر، وقـيـثـه الكـيـرك فـشتـي

 دون استقالله.

فوجود أعراف أكاديمية ومهنية تشكل املزاج العام يف األوساط الرتبوية هو ما 
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يدفع وبقوة نحو فرض خمطط التأسيس والبناء الرتبوي التلفيقي أو املؤقت الذي 

يكرس القطيعة بالوحي وبالساموي ويعزز التجريبي واملحسوس املشاهد، ويظهر 

الرتبية املقارنة ومن حالة االستخذاء التي حتمل عىل رعاية اجلاهز  هذا من بحوث

دون قدح زناد الفكر والتنقيب ورعاية األصالة واإلبداع، يقول الزهراين يف هذا 

لعل ما يغري مطوري أنظمة التعليم والباحثني يف جمال الرتبية املقارنة، »والسياق: 

األخذ بالتجارب واألفكار اجلاهزة، أهنا واملهتمني بدراسة نظم التعليم األجنبي يف 

توفري للوقت وترشيد للجهد، وكذلك كوهنا أسهل يف إنجاز البحوث واحلصول 

عىل الشهادات أو الرتقيات، فاألخذ بفكرة أو جتربة تعليمية جاهزة من جمتمع آخر، 

 .(1) «أسهل من ابتكارها وبنائها من جديد

ن جنس العلوم البحتة التي ختضع مع أن العلوم اإلنسانية عموًما ليست م

ملعايري قياسية صارمة، بل يظهر فيها املؤرشات العامة يف التقويم والتقييم يف 

التأسيس والبناء، فهذا التوجه حيول دون االنتفاع بام يثمره االستدالل واالستنباط 

املستقيم من حقائق ومفاهيم وأسس ونظريات يف احلقل الرتبوي، وبسببه نشأ تيار 

حلداثة الذي يرى القيام بعملية استبطان للنصوص بحيث تنسجم مع املزاج ا

الرتبوي العام وبنكهة إسالمية، فتلغي قداسة النص وما جاء من جادة الفهم 

والفقه ولسان العرب الذي جرت به عادة القوم يف فهم خطاب رهبم، قال تعاىل: 

اع األهواء وجاء النهي عن اتب ،[ 2]يوسف: ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ﴿

ڑ  ڑ  ک    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿ يف فهمه والوفاء بأمره، قال تعاىل:

وذكر تعاىل أن  ، [37]الرعد: ﴾ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 

                                       
، رسالة دكتوراه "جيه اإلسالمي ملنهجية البحث الرتبوي املعارصالتو"(، ـه1427اهلل زايد ) البييش، عبد (1)

(. وُينظر: 148غري منشورة، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، )ص

منطلقات دراسة الرتبية املقارنة وضوابطها يف ضوء الرتبية "م(2012الزهراين، صالح حييى، )

 لرتبية، كلية الرتبية، جامعة امللك عبد العزيزة، جدة، اململكة العربية السعودية.، قسم أصول ا"اإلسالمية
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ۇ  ۇ  ۆ   ۆ    ﴿ القرآن فيه اخلري كله، وجاء بلسان عريب مبني، قال تعاىل:

  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى 

 . [28-27]الزمر:

فاالنفتاح املعريف غري املنظم قلل من أمهية مراعاة األصول واخلصوصيات، 

، فلم يعد هناك طبقة قليلة من الناس تفكر، بينام "الفكر للجميع"فنحن يف عرص »

األخرى واألكثر عدًدا حظها أن تنقاد ملا يقوله األكثر علاًم، واألنفذ بصرية، 

ه قوَل ما يريد، ومناقشَة ما يشاء، وَمن واألرجح رأًيا، الكلر أص بح يعتقد أن من حقِّ

 .(1) «يشاء

فرعاية النصوص ودالالهتا وعدم يل أعناق األدلة بأي صورة من صور  

االستبطان أو االستظهار العشوائي، هو ما عليه العلامء يف االستهداء بالقرآن 

فكان من األصول املتفق » الكريم وبيناته، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

عليها بني الصحابة والتابعني هلم بإحسان أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض 

 . (2) «القرآن ال برأيه وال ذوقه وال معقوله وال قياسه وال وجده

اطراد منهج التأويل املذموم وقصد التساهل ال التسهيل  الصورة الثانية:

يغلب عليه يل أعناق األدلة لتجري يف مسار  واحلداثة ال التحديث، وهذا املستوى

التبعية الفكرية الذي ترّشبه املستدل أو غلب عليه فلم يستطع التخلص منه، أو 

سبق إىل فطرته وعقله فقيده باألوهام، وهذا املسلك يطرد يف التأسيس واالستدالل 

النص وال يف املسائل اجلزئية، سواء وصفت بالفقهية أو الفكرية، وال حرمة لقداسة 

إشفاق من الزم مثل هذا السلوك، وهذا التحليل غاية يف األمهية، حيث إن تفسري 

صور املامنعة يف مستوياهتا املختلفة فيها تنبيه عىل مستوياهتا، فاملامنعة مطردة، وتتعزز 

                                       
، نرش دار 2، مركز الفكر املعارص، ط"منهج للبناء الفكري"م(، 2014السعيدي، حممد إبراهيم، ) (1)

 (.7الوعي، اململكة العربية السعودية، )ص:

 (.13/28، مرجع سابق )"ىجمموع الفتاو"ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  (2)
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بام ترتكه من أعراف أكاديمية ومهنية حتول بني األكاديميني والرتبويني يف التعليم، 

الرتبوي جتد الفلسفات الرتبوية تبلور املعارف واحلقائق ومستوياهتا من ففي الفكر 

تعميامت ونظريات حسب خلفياهتا الفكرية، ثم جتعل ذلك معياًرا، ويف حقل علم 

النفس الرتبوي تفرس نتائج البحوث الرتبوية التجريبية يف ضوء نظريات املدرسة 

القيمي والرتبوي اإلسالمي حقه،  السلوكية واملعرفية املعارصة، فال يعطى التفسري

وهذا محل أشخاص الظل من جنود التبعية عىل اجلزاف العلمي والقيمي والدعوة 

إىل االستمرار يف تبني التأويل كمنهج، فّكون شعاًرا مطرًدا، وهذا يظهر بوضوح يف 

املؤلفات يف هذا اجلانب التي جاءت حتت عنوان القراءة املفتوحة للنص، وما شابه 

 من مرادفات.  ذلك

رشعنة ومنهجة التعسف يف التأويل حتت معنى التبديد ال  الصورة الثالثة:

التجديد، والسعي يف إهدار الرتاث القيِّم الذي تركه الفقهاء بحجج واهية 

وممجوجة ال تعالج أو تسد فجوة حقيقية، بل ترتك جرًحا غائًرا يشغل العلامء 

ه. ولعل من جتارب التبعية الفكرية التي تثري والفقهاء واملربون واملفكرون بمعاجلت

الشفقة أكثر مما توهم التحدي بل حتمل عىل نعي أهل املذاهب الفكرية التي تطفئ 

أنوار اهلداية؛ ما يورده البعض من جتوز ال يفي به واقع وال عادة وال عرف 

أكاديمي، فمن ذلك الزج بمنهج غريب عىل معهود خطاب العرب وأهل التنزيل 

اجلدلية عند جادامر  وتعد اهلرمنيوطيقا»، يقول نرص أبو زيد: (1)و اهلرمنيوطيقاوه

                                       
اهلرمنيوطيقا: هي املدرسة الفلسفية التي تشري لتطور دراسة نظريات تفسري وفن دراسة وفهم النصوص  (1)

يف فقه اللغة والالهوت والنقد األديب. ويستخدم مصطلح هرمنيوطيقا يف الدراسات الدينية للداللة عىل 

املبدأ املثايل الذي من خالله تكون فيه احلقائق دراسة وتفسري النصوص الدينية. ويف الفلسفة هي 

االجتامعية )وربام أيًضا احلقائق الطبيعية( رموًزا أو نصوًصا، والتي بدورها جيب أن يتم تفسريها بدالً من 

 وصفها أو إيضاحها بموضوعية. ُينظر: موسوعة ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3

%D9%88%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9) 
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بعد تعديلها من خالل منظور جديل مادي، نقطة بدء أصيلة للنظر إىل عالقة املفرس 

بالنص ال يف النصوص األدبية ونظرية األدب فحسب، بل يف إعادة النظر يف تراثنا 

 .(1) « عصوره وحتى اآلن الديني حول تفسري القرآن منذ أقدم

وقد بني اهلل تعاىل أن أعظم أسباب التعسف والتأويل واختاذه منهًجا ومذهًبا يف 

ڌ  ڌ    ﴿الصد عن ما يف التنزيل هو حب الدنيا واتباع اهلوى، قال تعاىل: 

ک  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

 . [3]إبراهيم: ﴾گ  

ُيعد مسدًدا يف الوقوف عىل احلق وترك دواعي  وقال تعاىل آمًرا بالعدل الذي

ڤ  ڤ   ﴿إىل قوله:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿ اهلوى:

 . [135]النساء:  ﴾ ڤ  ڤ  ڦ

وهذه االعتبارات السابقة هي ما تنبه عىل أمهية التزام العرف الفقهي والرتسل 

سيس والبناء يف مقاماته، وذلك حتى يسدد رواد الرتبية وأساتذة الفكر يف التأ

الرتبوي، ويلتئم هلام ما انفتق عند غريهم، فيصلوا ما وصل اهلل وعيوهنم عىل كل 

جديد، دون التمرتس باملدرسية واالنتامء ملذهب فكري حيمل يف طياته شفرة جينية 

 .×قد تسبب مولوداً هجينًا، أو السقوط يف هوى جحر الضب الذي هنى عنه النبي 
 مؤشرات يف مسعى االستنباطاملطلب الثاين: معايري و 

يف ضوء ما سبق يمكن استظهار معايري عامة يف استنباط أسس البناء الرتبوي 

 الفكرية واملعرفية، وحسب الظهور ترتشح املؤرشات العامة لتلك املعايري التالية:

أن يكون األساس مشتهًرا أدلته منترشة يف القرآن بحيث يرتشح األساس  •

؛ فإن من مميزات األسس أن تكون من الوضوح عيةبصورة قطعية أو شبه قط

                                       
،  7، نرش: املركز الثقايف العريب، ط"إشكاليات القراءة وآليات التأويل"م( 2005أبو زيد، نرص حامد، ) (1)

 (.49الدار البيضاء، املغرب، )ص:
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والشهرة ما يدعم مقصود التأصيل، وهذا يعني أن تكون رصحية يف تناوله معززة 

 بفعل النبي صىل اهلل عليه وسلم والتجربة الرتبوية ملساندة القرون الفاضلة وبعدها.

ء األصول وهذا االعتبار يلتمس من جهود العلامء يف تأصيلهم للفقه وكيفية بنا

الفقهية، ومثله ما يلتمس من علم القواعد الفقهية يف بناء القواعد اجلامعة، وهو 

أيًضا وارد يف اخلطاب القرآين من حيث التأكيد؛ فإن القضايا الكربى التي تتعلق 

بالرضورات يلتمسها العلامء من التأكيدات املتنوعة ومن العمومات املنترشة، 

ق ورعاية القرآن هلا يف صور متنوعة من النهي عن أخذها فمثاًل: من ينظر إىل احلقو

أو إهدارها بأي صورة يتقرر عنده أصل وأساس يبني عليه نظره يف باب احلقوق، 

. وهكذا كلام انترش األمر باليشء "أن األصل يف احلقوق املشاحة والضيق"وهو: 

– باب العموم والتنويه به، فإنه يقرر أصاًل ويقوي العمل به، وجتد األصوليني يف

وعىل اجلملة؛ فكل أصل »يراعون ذلك يف ما يتكرر تقريره من العمومات،  -مثالً 

تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من جماري الكالم فهو مأخوذ عىل حسب 

عمومه وأكثر األصول تكراًرا األصول املكية؛ كاألمر بالعدل واإلحسان، وإيتاء 

 .(1) «ملنكر، والبغي، وأشباه ذلكذي القربى، والنهي عن الفحشاء وا

ينطلق التأصيل من احلاجة والرضورة النظرية أكثر مما ينطلق من التخيل  •

، وأن ال ينشب والوهم والفلسفة التي تنبني عىل التخمينات والفروض النظرية

التأسيس يف مضاهاة أو حماولة نقل النموذج، فنوظف معرفة مفاهيمها غري مميزة 

وق هبا، واملهارات واملامرسات التي تتفرع عليها ليست ذات وحقائقها غري موث

جدوى والقيم مشوشة، فهذه املعرفة وأسسها ستولد حرية أكثر مما يتوقع منها من 

 وضوح رؤية ومبادأة يف ممارسات واعية ومثمرة.

                                       
 ، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن"افقاتاملو"(، ـه1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ) (1)

 (.4/70حسن آل سلامن، نرش: دار ابن عفان، القاهرة، مرص، )
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إن هذا االحرتاز ينسجم مع املنهج العلمي، حيث إن الفروض العلمية البعيدة 

يف حل املشكالت وال يبنى عليها قاعدة أو نظرية أو أي أساس، عادة ما تستبعد 

وجمال الفلسفات الوضعية خري دليل عىل اإلغراق يف التخييل يف تفسري الظواهر 

الطبيعية والكونية، وتأسيس الفروض تبًعا للتخييالت الفلسفية التي ال تثمر عماًل 

نب العلمي والعميل ألنه وال تقاس بمشهود، والقرآن الكريم يرشد النظر يف اجلا

رسالة ساموية ال ترتك للتخيل مدخاًل للتوهيم أو اإلنشغال بام ليس منه نفع أو 

فضول التأسيس النظري ملا ال يثمر حقائق علمية أو عملية، ولذلك هنى عن 

اخلرافات العلمية والعملية والتخرصات والظنون، وهنى عن اتباع ما يسوق إليها 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ ول تعاىل:من تتبع، ويف هذا يق

 .  [36]اإلرساء:  ﴾ىئ    ی  ی          ی  ی  

أن يكون األصل فيه قدر من املرونة التي ال تفرغه من حمتواه، وذلك كي ال  •

حيمل املستنبط عىل تتبع  يكون أساًسا آنيًا ومرحليًا أنشأته الظروف أو ينشأ كردة فعل

لة والظاهر الضعيف، ويدع الرصيح أو النص، فاملرونة املرحلية يف اخلفي من الدال

 تبني أسس استثنائية داعمة، لكن ال جتعل عادة مطردة. 

وتعدد الفلسفات الرتبوية قبل احلرب العاملية وبعدها تعكس أثر التخبط 

الفكري املعريف الذي كان يعتمد يف أسسه النظرية عىل الواقع والسري معه مدًا 

، فاحلاجات املرحلية هي املنحدرات التي كونت معسكرات فكرية هلا وجزراً 

أسسها ومعارفها التي انقسمت بني مؤالف وخمالف مل ينته الرصاع بينها إىل الساعة 

بسبب التصلب من ناحية فكرية، والعوز من الناحية املعرفية والوجدانية، وهذا 

دعمها من معرفة عىل ما حتتاجه ناتج من األسس املعرفية التي قدمت املنفعة وما ي

النفس من قيم موجهة، فاألصول مطاطية باعتبار ما متنحه من نفع وكسب، 

ومتصلبة باعتبار القيم، فال تسمح للقيم اإلنسانية بدور ترشيد أو تأسيس، بل دور 

 تابع حسب ما يتبدى من نفع برمجايت.
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لتأصييل فإن الكليات أما املنظور اإلسالمي املعريف حسب ما جتىل يف اجلانب ا

العامة التي تشكل أصوالً عامة مطردة ال تتغري إال بام يتبدى من رضورات تقدر 

بقدرها، فتعود عىل األساس بالتخصيص أو التقييد يف أعيان أو حاالت أو ظروف 

قياسية يقوم ختصيصها بناًء عىل احلكمة واملصلحة العامة أو اخلاصة الدنيوية أو 

األصل الرتبوي يف باب اإلحسان أن املحسن جيازى بإحسان  روية، فمثاًل:خاأل

 ،[ 60]الرمحن: ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ﴿وامليسء بام يقابله؛ لقوله تعاىل: 

إال أن هذه  ، [27]يونس: ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ وقوله تعاىل:

 لتخلف رشوطها كتنوع األعيان واألسباب وغريها من القرائن. القواعد قد تتخلف 

اءة املعارف التي يبنى عليه نجاحها يف املجال التجريبي ال ينعكس أن كف •

فكل أساس معريف أو فكري عىل أساسها املعريف والفكري، فيعود عليه باإلبطال، 

يتأثر بطبيعة جماله وانتامئه، فمجال التجريب غري جمال التنظري، فال حيتج بالتجريب 

ن الكريم، وهذا وقع يف املجال عىل ما ثبت كفاءته النظرية بنص قطعي من القرآ

التجريبي، وانسحب إىل املجال النظري يف الدراسات االجتامعية وتأثر به من كتب 

يف التأصيل الرتبوي، فاملذاهب الفكرية العلامنية والليربالية االشرتاكية أثرت عىل 

رواد التبعية فانعكست خصائص تلك املناهج عىل تصورات الرواد، فال يشء 

 ل يشء قابل للتجريب بل يف أي جانب. ثابت، وك

وهذا واضح يف الرشيعة ويف الفقه، وهو ظاهر القرآن، فام كان كلًيا من األحكام 

والقضايا والقواعد ال يمكن أن تلغيه واقعة عني أو ختصيص بحالة أو غريه، وهذا 

أصل مطرد، ولذلك نجد عند الفقهاء مثاًل: ال جيوز أن يستنبط من النص معنى 

، فام جاء رصاحة ومقطوع به من النص ال يستنبط منه (1)د عليه باإلبطاليعو

                                       
، نرش: دار الكتب "األشباه والنظائر"هـ(، 1411السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ) (1)

 (.456 /1العلمية، بريوت، لبنان، )
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اجتهاًدا ما يبطل داللة النص الرصحية. وهذا جيري يف القطعيات العامة، فاألصول 

العامة ال تعارضها ما يتخلف عنها من جزئيات، فتلغي األصل بل جيري ما سبق 

وال تنقض األصول العامة  ذكره من ختصيص أو تقييد، هذا حتى ال يقع تناقض،

واألسس املعرفية باملفردات الشاذة أو املخصصة، قال الشاطبي يف هذا املعنى 

ألن األمر الكيل إذا ثبت كلًيا، فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتىض الكيل »النظري: 

ال خيرجه عن كونه كلًيا، وأيًضا إن الغالب األكثري معترب يف الرشيعة اعتبار العام 

 . (1) «ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كيل يعارض هذا الكيل الثابتالقطعي؛ 

وهذا هيمنا يف املجال الرتبوي من منظوره اإلسالمي، فال يعني النجاح النسبي   

أو املرحيل العلمي التجريبي يف أن يعود عىل األسس واحلقائق الغيبية يف القرآن 

التجريبي يف أوروبا أثر عىل أسس العلوم الكريم باإلبطال، وذلك أن نجاح املنهج 

اإلنسانية وعلم الغيب، فعاد عىل اجلانب الغيبي باإلبطال، وحرص وسائل العلم يف 

الرضوري منه، وما يمكن التحقق منه باحلواس واملشاهدات، وهذا سببه عجز 

الفلسفة الوضعية عن تفسري ظواهر الكون تفسرًيا علمًيا، فساق هذا القصور إىل 

 كون عىل الفلسفة الطبيعية والتجريب.الر

إن إغراءات التجارب املتميزة يف أنظمة التعليم األجنبي تقوم عىل احلواس »و

اخلمس إىل الدرجة التي يتالشى معها بقية املصادر األخرى كالوحي، فال يمكن أن 

 .(2) «تكون املصدر الوحيد للعلم واملعرفة

د ندب إليه وبني مدركاته وقرر بالعقل وهذا العجز غري موجود يف الرشيعة، وق 

والنقل آيات الغيب، كاملعاد والبعث واملوت وغريها، وهذا ما قدمت فيه الفلسفة 

 الوضعية تفسرًيا خرافًيا يدحض بتصوره فضاًل عن تتبع دالئله.

                                       
 (.2/84؛ مرجع سابق )"املوافقات"الشاطبي،  (1)

، مرجع "منطلقات دراسة الرتبية املقارنة وضوابطها يف ضوء الرتبية اإلسالمية"الزهراين، صالح حييى،  (2)

 (.15سابق )ص:
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ما كان دعاًم وتشييًدا ألساس معريف أو فكري أقوى مما كان تأسيًسا  •

املسلمة يف تراثه الفقهي الرتبوي والفكري قد استوعبت وذلك أن األمة  واكتشاًفا،

املشاكل الرتبوية واحلياتية وعارصهتا وعرصهتا بحًثا، وقدمت أصوالً عامة، سواء 

يف بلد العرب أو العجم، فقد أثرت يف مالمح الثقافات واللغات وصبغت حياة 

تتبعها البالد التي رحلت إليها، وهذه التجربة رصدت األسس ووضحتها، ومن 

عرف تطوراهتا ومالمح نضجها وسار عىل امتدادها، فهو أقرب وأوثق يف 

االستنباط، ومن أنشأ واكتشف دون امتداد حيتاج إىل مقررات وأرض صلبة من 

 البحث وبيان منطلقاهتا املعرفية والفكرية الرتبوية.

 والتخبط الفكري واملعريف الرتبوي الذي تناوب عىل رواد الفكر والرتبية يف

اجتاه العامل ينبه عىل هذا االعتبار، ويف التجربة االشرتاكية يف مراحلها واملثالية 

واالجتامعية والربمجاتية وما نشأ عنها من صيغة عامة انسحبت عىل احلياة، وما 

حدث من حروب عاملية وإقليمية طاحنة تنبه عىل أمهية رعاية األصيل وتطويره 

اإلسالمي واإلنشاء والتأسيس والتبديل ورعايته والذي يعد سمة يف الفكر 

 املتعاقب يف املناهج الشمولية سمة بارزة.

ولذلك كانت العالقة بني األجيال من منظور إسالمي هي عالقة بناء عىل ما 

تقدم وتطوير ينبثق من أصول واضحة مطردة ال هدم وتنكر لألصالة وقطع 

لفلسفات الوضعية، امتدادها، فمن يرى هذا العيار جيده غري متحقق يف ا

فالفلسفات الوضعية تتنابز فيام بينها وتقع بينها قطيعة معرفية موغلة، بل الفلسفة 

الواحدة كالربمجاتية تتصارع بني أهواء مؤسسيها بحيث تتناوب عىل القضية 

 الرتبوية تناقضات تأخذ باألطراف نفًيا وإثباًتا.

وهذا ليس عليه التنزيل يف إعامل الفكر وتأصيل األصول، فقد جاء ما يقرر 

رعاية الصلة ورعاية اخللف ملا عهده من السلف من خري، يقول تعاىل بعد مدح 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿ األنصار وما هم عليه من صلة ومعروف:

پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

وهذا يثمر رعاية االمتدادات الرتبوية الصاحلة والبناء  . [10]احلرش: ﴾ٹ  ٹ  

عليها ال جحودها والتنكر هلا بدعوى التأسيس واالكتشاف، وإن كانت املجاالت 

 هلا مميزاهتا، إال أن التأسيس املطلق مذموم وما يدعمه من نظر.

د عملية استنولكي يتم هذا املطلب أذكر  باط أسس الرتبية بعض املعامل التي ُترشِّ

املعرفية من القرآن الكريم يف ضوء خصائص األسس الرتبوية والفكرية الفكرية 

واملعرفية التي توجد يف القرآن التصاهلا بعملية التأصيل املنهجي لتلك األسس، 

 والتي تتمثل يف التايل:

 رعاية الثابت واملتغري: –أ 
يف معزل عن النبوات إن مما تضاربت فيه العقول والفلسفات التي كانت 

والرساالت الساموية وما أثمرته من خلط يف أهم القضايا التي يتصدرها هو 

التوحيد ولوازمه، فهو قطب الرحى الذي تدور حوله الفلسفة العامة التي تعد 

فلسفة الرتبية ومتعلقاهتا الفكرية واملعرفية فرًعا عنه، فإن أشهر الفلسفات الرتبوية 

الواقعية والربمجاتية متتد أصوهلا إىل ما قبل ميالد املسيح، ثم تنحدر العامة كاملثالية و

عرب الديانة املسيحية لتؤثر يف صفتها، لكنها ال تلبث أن تتأثر باملراحل التي مرت هبا 

لتحدث رصاًعا يفرخ أنواًعا من الفلسفات التي تركز عىل جانب يف فرتة ما دون 

 سفة النفعية الربمجاتية.آخر. وال أدل عىل ذلك من حتوالت الفل

فكام سبق يف املؤرشات فهناك أحكام هي من رضورات الدين ومن صلبه الذي 

ال يتغري احلكم فيها بتغري األهليات أو األزمنة واألوقات، وهناك أحكام وسعت 

فيها الرشيعة لرُياعى فيها أحوال الناس وما استجد من قضاياهم العلمية والعملية، 

سن برواد الرتبية رعايته يف ممارساهتم الرتبوية، فرياعوا الثوابت وهذا معلم مهم حي
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العامة التي تشكل مسار الفكر الرتبوي ومفردات احلقل املعريف وتقرر أسسهام، 

فيه إخالل بالفهم  -الثابت واملتغري من الرشيعة-فالتلفيق واخللط بني املفهومني 

حالة من التحوالت املفاهيمية  والعلم والعمل، فاملزاج الرتبوي العام اليوم يف

والطفرات املعرفية، والتي يصاحبها طفرات فكرية ال ينبغي أن تؤثر عىل املامرسات 

 الرتبوية ومنطلقاهتا الفكرية واملعرفية.

فقراءة املشهد الرتبوي والتعاطي مع إشكاالته ينبغي أن يستند عىل الثوابت يف  

بوية يف احلقل املعريف والفكري وفق تلك املجال الرتبوي، وأن تفرس املامرسات الرت

-الثوابت وما تقدمه من علل تربوية معرفية وقيمية ومهارية، فمن أعظم الثوابت 

أن الرتبية عبادة يف جمملها تقوم عىل كلية عامة تستمد من قوله تعاىل:  -كام سبق

 .  [56]الذاريات: ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿

االستمرارية واملرونة النسبية التي تعني عىل والوعي هبذا املعلم يعني عىل 

التعاطي مع املتغريات الرتبوية املعرفية والفكرية يف مستواها، وهي اليوم كثرية جًدا 

تطالعنا احلُزم الربجمية بمؤرشات تنبه عىل نضج التعاطي معها ليتجاوز املستوى 

ف األكاديمي التقليدي إىل املستوى التقني اآليل، فالذكاء االصطناعي والعر

واملهني املعارص يف الدوائر الرتبوية واحلقول املعرفية والفكرية أخذ يف التبلور 

والتحول إىل معايري وقوائم تدقيق ال يتجاوزها املفكر، وظهر يف صورة معايري 

اجلودة الشاملة األمريكي واأليزو الربيطاين، فهذا التذكري ينبه عىل ما ينبغي بذله 

 عىل الثوابت املستمدة من الكتاب العزيز يف تأسيس البناء الرتبوي.   لإلبقاء من جهود 

 حب القرآن ومتلكه لناصية املفكر: -ب
إن علامء أصول الفقه واطأوا الصواب عندما اعتنوا باالجتهاد الفقهي وحتقيق 

ر االجتهاد من ليس أهاًل له، وإن كانت  مناطه، حيث كانت غايتهم أن ال يتسوَّ

ظر متباينة يف ذلك، إال أن أمًرا مهاًم يتعلق باالجتهاد الرتبوي أو هناك وجهات ن
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ُيستعار من هذا املوضوع، وهو اشرتاطهم أن يكون  -إن صح التعبري-الفكري 

لدى املفتي أو املجتهد رغبة ونية، وهذا الرشط غاية يف األمهية يف سياق التأصيل 

ن أن يكون الباحث يف تقرير للبناء الرتبوي والفكري، حيث إنه من الرضورة بمكا

األسس الرتبوية له مهة واحتساب، وأن حيوز إىل جانب معرفته املهنية واألكاديمية 

املعرفة بالقرآن مشفوعة بحبه له واإليامن بمحاسن ترشيعه وكامله وعظمته، 

ڇ  ڇ  ڍ   ﴿فتتملكه حقائقه وبيناته، ففيه فرقان وبيان وكفاية معرفية، قال تعاىل: 

 . [38]األنعام:   ﴾ ڍ  ڌ  ڌ

 . [9]اإلرساء:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿

 . [37]يونس: ﴾ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ     ﴿

 .[54]الكهف:  ﴾    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿

 ﴾ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ﴿

 .[ 82]اإلرساء:

ن يلتمس سبل السالم فيه، وما فيه فإنه ال يتوقع ممن وهنت حمبته لكتاب ربه أ

من بيان وموعظة وهدى، وهذا عيار ال مشاحة فيه، فإنك إذا نظرت يف املؤمترات 

العاملية والعربية التي تناولت إصالح النظم الرتبوية وما هي اجتاهات املنظرين هلا؛ 

ي ال وجدهتا قومية أو اشرتاكية أو ليربالية أو غري ذلك من االجتاهات الفكرية الت

 جتذب إليها معدن القرآن وال تلتقي معه يف ورد وال صدر.

إن البحث األصيل عن املعرفة ال وجود له دون روح تبعث »يقول الفاروقي: 

فيه احلياة، وهذه الروح هي بالذات ما ال يمكن اقتباسه، وذلك ألهنا تتولد من 

هو ما يفتقده نظام الرؤية الواضحة للنفس وللعامل وللحقيقة، أي: من الدين، وهذا 

 .(1) «التعليم يف العامل اإلسالمي اليوم

                                       
م(، أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل، ترمجة عبد الوارث 1983الفاروقي، إسامعيل راجي، ) (1)

 (.18:سعيد، دار البحوث العلمية بالكويت، جامعة الكويت )ص
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 التأسيس واقعي وخطوة يف إجراء: -جـ
إّن ترابط أسس البناء الرتبوي عموًما واألسس الفكرية واملعرفية خصوًصا 

ليس ترًفا فكرًيا يراوح يف مستويات التنظري واجلدل العقيم، فالقرآن كتاب هداية 

العمل، وجاء يف آيات كثرية احلض عىل اجلمع بني وإرشاد وتسديد للقول و

القرينني، وقد ذم اهلل أهل الكتاب عىل خمالفتهم ملا يتلونه من قول بام يتتبعونه من 

ڱ  ڱ  ڱ  ں      ﴿عمل، وذم دعوى القول بدون ما يصدقونه من عمل: 

ٿ   ٿ   ﴿وأثنى عىل من وافق قوله عمله:  ، [2]الصف: ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ويف جانب احلض واحلث ،  [33]الزمر: ﴾ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ

ک  ک    ﴿ واملبادأة بأمر احلسنى والتي هي أحسن، وهذا تقرير للفاعلية وصورها:

 .   [34]فصلت:      ﴾گ  گ  

ومن تطبيقات هذا املعلم الرتبوية: أن جترس الفجوة بني األكاديمي واملهني يف 

س واستخالصها من القرآن الكريم ودعمها احلقل الرتبوي وأن ال يكون بناء األس

ببقية األصول ال يتجاوز قسم أصول الرتبية، بل ينبغي أن ينسحب من مستوياته 

التجريدية العامة إىل مستويات السياسات الرتبوية ثم مستويات األهداف التعليمية 

ثيل املجالية، ثم األهداف اإلجرائية السلوكية، وهذا حيتاج إىل نقاش وحوار بني مم

القسمني وبلورة عملية التشارك بقوائم معايري ضابطة لتلك املامرسات الرتبوية 

والتعليمية ويف مستوياهتا املتتابعة، فهذه خصيصة مهمة تتميز هبا الرتبية اإلسالمية 

والفكر اإلسالمي، فالعمل باجلانب النظري املستخلص من أصول الرشيعة فيه 

 ية اإلسالمية. رعاية للخصوصية الفكرية واملعرف

 بناء األسس الرتبوية جهد وعمل مقصود ال اتفاقي. -د
إن بذل اجلهود يف سبيل بناء منظومة بناء تربوي قوي له أبعاده وامتداداته 

العلمية والعملية النظرية والتطبيقية هو عمل مقصود ال أنه أدبيات عارضة أو 
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خرى، فليست املامرسات مفتعلة عىل جهة الرتف ومضاهاة املنظومات الرتبوية األ

الرتبوية مبتورة عن النيات واملقاصد واخللفيات الفكرية واملعرفية املوجهة، وإن 

كان من الصعب الوقوف عليها يف كل ترصف تربوي إال بنوع من قدح زناد الفكر 

وإثارة إشكال وتساؤل وتتبع معايري العمل حسب اخللفية الفكرية، إال أن رعاية 

والفكرية يعرب عنه ظهورها يف الترصفات واملامرسات الرتبوية عىل  األصول املعرفية

 يجهة العموم، فمن رأى تصلب املتأخرين من الربمجاتيني كرائد الرتبية جون ديو

يعرف مدى متكن األسس املعرفية والفكرية للربمجاتية يف عقول الرواد واملمنهجني 

ما وضعته الفلسفة املادية واملدرسني واإلداريني الرتبويني، ومن رأى وتابع 

الشيوعية من رشوط منهجية فكرية صارمة يف الدول التي سيطرت عليها بعد 

احلرب العاملية الثانية عرف تصلب الفكر الفلسفي األريض والذي يقابله وهن من 

رواد الرتبية يف الفكر الرتبوي الرباين، وممارسة املبادءات الرتبوية يف معزل عن 

 رفية والفكرية.أسسه وقيمه املع

ولعل أهم ما ينبه عىل هذا املعلم هو: أن القرآن الكريم وبقية أصول الرشيعة 

عىل أن العمل والفكر والنية يؤجر فاعلها إذا نوى اخلري، ويأثم إذا نوى الرش، وأن 

األجر عىل قدر االحتساب وابتغاء وجه اهلل تعاىل، وهبذا جاءت اآليات واآلثار 

عىل هذا املعلم، ولذلك يشرتط يف صحة العمل وقبوله أن يكون الكثرية التي تنبه 

خالًصا صواًبا، وهذا عني ما يرد هنا، فمامرسة التأسيس الفكري واملعريف الرتبوي 

 عمل مقصود ويؤجر عليه فاعله وليس كيفام اتفق.

فمامرسة التأصيل الرتبوي والعمل بتلك األصول عمل رشعي له من احلرمة ما 

ريه، وهذا يتفرع عن األساس املعريف األعظم وهو توحيد اهلل تعاىل يعظم ويرجى خ

وابتغاء الثواب منه يف اإلقدام واإلحجام، فاملامرسات الرتبوية ينبغي أن تنطلق من 

تثبيت من النفس ال كيفام اتفق يف الورد والصدر، قال تعاىل يف رضب املثال ملثل 
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ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ﴿ هذا املطلب:

ٹ     ٹڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ې   ﴿وقال تعاىل يف من ال يرجو بعمله اآلخرة:  ، [265]البقرة: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  

مطلب مهم يف سائر املامرسات الرتبوية  ، وهذا[27]النبأ: ﴾ې   ې  ې  ى  

د املغلوطة، وهبذا حتى تنساب األعامل إىل غاياهتا الرشيفة فال تقعد دوهنا باملقاص

 يقوم نظام الرتبية وتثمر جهود القائمني عليه.

واعلم أن الدنيا كلها وأحواهلا عند الشارع مطية لآلخرة، »يقول ابن خلدون: 

ومن فقد املطية فقد الوصول، وليس مراده فيام ينهى عنه أو يذمه من أفعال البرش 

له، وتعطيل القوى التي ينشأ أو يندب إىل تركه إمهاله بالكلية أو اقتالعه من أص

عليها بالكلية، إنام قصده ترصيفها يف أغراض احلق جهد االستطاعة، حتى تصري 

 .(1) «املقاصد كلها حقاً 

 معارف القرآن مؤسسة ومنشئة ومبينة وغريها فرع عنها. -هـ
إن هذا معلم من املعامل الواضحة التي ُتعد فرقاًنا بني معارف القرآن الكريم 

ن املعارف، فمفاهيم القرآن وحقائقه وتعميامته مؤسسة ومنشئة للطلب وغريه م

وللخرب، لألمر والنهي، فهي نافية أو مثبتة، وإليها يرجع عند التأصيل والبناء، أما 

غريها فهو يتفرع عنها يف اإلنشاء واإلثبات ويف البيان، وهذا معلم مهم مميز للقرآن 

بني يديه من اإلنشاءات واألخبار  ونصوصه، وهو ما حيرر وحيكم فيام يقدم

والتكاليف والنظريات واألسس، وهو العيار يف وزن الرتاث اإلسالمي الرتبوي 

فضاًل عن الرتاث الغريب، وهذا يرجع إىل ما يقرر ذلك من النصوص الكثرية التي 

 تأمر باتباع التنزيل وعدم االبتداع أو االخرتاع أو مشاقة اهلل سبحانه وتعاىل يف أمره

                                       
، حتقيق: خليل شحادة، "تاريخ ابن خلدون"(، ـه1408ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، )( 1)

  (.1/253، نرش: دار الفكر، بريوت، لبنان. )2ط
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ڱ        ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿ ومعارضة خربه، قال تعاىل:

 ﴾ۇ  ۇ     ۆ   ڭڭ  ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ ﴿، [ 1]احلجرات:  ﴾ڱ  ڱ  ں  
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ وقال تعاىل: ، [57]األنعام:

وقال  ، [36حزاب:]األ  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ى   ائ  ائ   ەئ    ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿  تعاىل:

 . [68]القصص: ﴾ەئ  

وإذا استعرنا ما يقرر ذلك من املجال الفقهي؛ فإننا نجد أن من يقول بالقياس 

كدليل يرى أن مهمته هي البيان واإلظهار ال التأسيس واإلنشاء، وهذا ينبغي أن 

م املعارف واالستدالل هبا وطرق التفكري وموضعها من يؤخذ يف احلسبان يف تقوي

تلك املعارف، وهذا يظهر )من يتأقلم مع من(، فنحن مطالبون أن نتأقلم مع ما 

يقيض به القرآن وبيناته، ال أن نجعل القرآن تابًعا ملا يغلب علينا من عوارض 

تي هي إضافية أو نزوات أو مذاهب فكرية تؤثر التصورات وخمرجات التأسيس ال

 غاية يف اخلطورة نظًرا ملا يبنى عليها من املفاهيم والقواعد. 

وهذا يقرر أن الفكر الرتبوي ينبغي أن يكون مبينًا ومنًشأ تبًعا لطبيعة معارف 

القرآن، ال أنه يستقل بإنشاء أصول أو قواعد ال تنبثق من معارف القرآن وما تقيض 

 به من نفي أو إثبات.

لم: الوقوف أمام ما يعمم من توصيات ملنظامت عاملية ومن تطبيقات هذا املع

تتعلق بالرتبية وباألسس املعرفية والفكرية وبالبناء الرتبوي عموًما، فتقديم تلك 

التوصيات املؤسسة واملنشئة ملامرسات تربوية ال تنطلق من األسس الرتبوية من 

اصة فيام يتعلق منظورها اإلسالمي فيه خرق للمنظومة الرتبوية وأسسها العامة خ

بالثوابت العامة التي تعد رسوًما تربوية معروفة عند عامة أفراد املجتمع فضاًل عن 

 النخب املثقفة.
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وإذا علمنا أن هناك مزاًجا علامنًيا عاملًيا يدعمه االسترشاق وتظهر جتلياته يف 

 تشويه معامل الرتبية يف القرآن الكريم، وأنه كتاب يريب عىل العنف، وأن فكره

إرهايب، وما إىل ذلك من الدعاوى التي تظهر وبوضوح يف ترمجات القرآن املحرفة، 

التعاطف الشديد لديانات رشقية أخرى »ومع هذا التذمر نجد يف اجلانب اآلخر 

رغم معرفة الغرب املتأخرة والقليلة بكتبها، مثل: الزندافستا الزرادشتية، والسالل 

 . (1) «البوذية، والفيدا اهلندوسية

واإلحلاد اليوم هو دين متشدد له أسسه املعرفية والفكرية التي يراهن عليها »

وينافح عنها، فالالئكية العلامنية مذهب متعصب ودوهنم مذهب العلامنية اجلزئية 

إنه ال جمتمع بل دين وليس ثمة أكثر تدينًا بل تعصًبا دينًيا من جمتمع »، و «وهلم جرا

 .(2) «د إال دين امللحدين يقوم فيهم بوظيفة أي دينامللحدين ذاته، إذ ليس اإلحلا

 ال ختلو ممارسة تربوية من امتداد معريف أو فكري. -و 
إن أي ممارسة تربوية اعتبارية ال ختلو من بعد معريف أو فلسفي فكري، وهو ما 

يشري إىل أمهية التامس األسس الرتبوية للمامرسات الرتبوية، فالفلسفات الرتبوية 

تنطلق ممارساهتا الرتبوية يف البناء والتنظري والتطبيق وتقويم املخرجات  املعروفة

الرتبوية من مسلامهتا املعرفية والفلسفية التي تواضع عليها روادها أو التقوا عند 

أصوهلا العامة والفلسفات املادية أو ما يقابلها من مثالية ترجع إىل فلسفات قديمة 

ن فرتات نموها وحتوالهتا، فجذور الفلسفات انحدر بعضها بالكنيسة يف فرتة م

املشهورة كالربمجاتية واملثالية ترجع إىل فلسفات يونانية مع حتوير طفيف ال يمنع 

من تفسري ممارسات الرواد املعارصين يف ضوء تلك الفلسفات، فالفلسفة الربمجاتية 

                                       
، كتاب البيان، جملة البيان، "ماذا يريد الغرب من القرآن"م( 2006) عبد املحسن، عبد الرايض حممد، (1)

 (.7ـ  6( مطابع أضواء البيان، )ص 2) العريب سلسلة دراسات العامل

 ، دار املستقبل العريب، بريوت، لبنان )ص:"العروبة واإلسالم" م(،1986سيف الدولة، عصمت، ) (2)

236.) 
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واملثالية ترجع  ترجع إىل االبيقورية التي تقوم عىل اللذة وتتبعها يف أقامع السمسم،

إىل األفالطونية، ووهم املثال الذي يقع يف الذهن وال يسعف به الواقع، وال أدل 

عىل تفسريها لطبيعة اإلنسان بأنه رشير، وينبغي أن يعاقب وتقمع نفسه عن مناها 

املرشوعة ومع ازدواجية طبقية موازية تنسف ما تسعى إليه من مثل، وهذه 

املعرفية، فكذلك معها أسسها الفكرية التي ظهرت يف الفلسفات مع أن هلا أسسها 

فلسفة الظواهر الرتبوية، ويف بيان وسائل الفكر يف أحكامه موضوعات الرتبية ويف 

مقدمتها األخالق والقيم والضمري ومعايريه، وغريها من القضايا التي عكست 

 جيهلون ال ووجدهتم»التناقض الشديد بني مدارسها املختلفة، يقول روسو عنهم: 

 ال طريقة، عىل منهم كل اقتصار أبرصتم شيًئا.. وإذا عددتم الطرق وال يثبتون شيًئا

 .(1) « اجلدل... إال عىل يتفقون

ومن وسائل الفكر التي تاهت هبا الفلسفات هو اعتامدهم احلدس يف الغيبيات، 

ابن  يعتقد»وهو ما خالفتهم فيها النبوات وما جاءت به من تنزيل، يقول الندوي: 

تيمية أن املتكلمني والفالسفة كلهم إنام ارتكبوا نوًعا واحًدا من اخلطأ، وأن خطة 

عملهم واحدة بالرغم من مجيع اخلالفات التي توحد بينهم، إن خطأ كل من هؤالء 

وضعفهم أهنم حاولوا أن يعتمدوا عىل احلدس يف احلصول عىل اليشء الذي ال 

طرة والنبوة كلتيهام، ولذلك فإن حتقيقاهتم حيصل باحلدس والتخمني، وصارعوا الف

 .(2) «إثمها أكرب من نفعها

وهذا املعلم له وجهان تطبيقيان يتعلق أحدمها باالنكفاء الذايت وما ينبغي أن 

ننطلق منه من أسس يف ممارساتنا الرتبوية، رائدنا يف ذلك القرآن يف التأسيس املعريف 

                                       
، ترمجة عادل زعيرت، دار املعارف، القاهرة، مرص "أميل أو الرتبية"م( 1956روسو، جان جاك، ) (1)

 (.480 -479)ص:

، اعتنى به: سيد عبد املساجد "رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم"م( 1425و احلسن، )الندوي، أب (2)

 (.2/212الغوري، الطبعة الثانية دار ابن كثري، دمشق، سوريا، )
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الفلسفات األخرى وهو ما يمكن أن  والفكري. والوجه اآلخر يف اقتباسنا من

نسميه بالتقاطعات االتفاقية التي يقرها القرآن الكريم، وله تفسريه الواضح فيه، 

وهذا من التقاطعات امللية والعقلية التي هيذهبا القرآن ويأمر هبا، كمحاسن 

 ڇ  ڇ     ﴿ األخالق، وما يشاهبها، فلنا رشعتنا ومنهاجنا، وهذا يبينه قوله تعاىل:

ڑ  ڑ  ک    ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک

ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

 . [48:املائدة] ﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  

قد نقبل استيعاب دروس التقنية من النظام االشرتاكي دون مبادئه، وليس »فـ 

ا يمنع أيًضا من اإلشادة بالسلوك العميل والنشاط الدؤوب ألصحاب هناك م

إن احلق أو اخلري كالسلعة »املذهب العميل الربمجايت، رافضني رفًضا باًتا فكرة 

 «املطروحة يف األسواق، قيمتها ال تقوم يف ذاهتا بل يف الثمن الذي يدفع فيها فعالً 

إىل طلب اآلخرة ونحن  -وقت نفسهيف ال–، ومع االرتفاع بغاياتنا العملية (1)

 .(2) «نسعى يف هذه الدنيا

نصوص املعارف والفكر الرتبوي يف القرآن الكرمي حاكمة ومفسرة ونقدية  -ح
 بناءة.

إن نصوص القرآن الكريم حمكمة يف غريها من االجتهادات ومؤسسة لألصول 

يع جماالت احلياة، والقواعد والبنى الرتبوية يف جماالت الرتبية املختلفة، بل يف مج

ک   ﴿ وذاك أن القرآن حق ودونه من الظنون باطل يقيض عليه القرآن ببيناته:

 ﴾ڱ     ں  ں  ڻ    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ
                                       

 (.278القاهرة، )ص: –، دار النهضة العربية "الفلسفة اخللقية"(، 1967الطويل، توفيق ) (1)

 (. 14-13، مرجع سابق، )ص"لفلسفيةاإلسالم واملذاهب ا"حلمي ، مصطفى،  (2)
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گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ   ﴿ [18]األنبياء:، وقال تعاىل:  [42-41]فصلت:

ىث  يث  حج  مج     جح  مح  مث  ژ وقال تعاىل:  ، ﴾ڱ  ڱ   ں  ں      ڱڳ  ڱ

              ڦ  ڦ  ڦ     ڦ ﴿،  [49-48]سبا: ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  جخ   

 ومما ، [3]حممد: ﴾چ          چ   ڇ  ڇ   ڇ   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ﴿ يرضب هلذا مثاًل قوله تعاىل:

ں  ں  ڻ   ڻ    ڱڱ  ڱ    ڱ   ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

املامرسات  وهذا املعلم تستدعيه ما يقوم عىل الظنون من ، [109]التوبة:﴾ڻ

الرتبوية واالجتامعية يف الرشعة الرتبوية الغربية التي ال ترجع إىل نبوات حاكمة 

صادقة، وال إىل يقني يذهب بالشكوك، فتفسريها يرجع إىل املسلك التربيري الذي 

طالق من أسس معرفية وفلسفية ال تتصل بتلك املامرسات والسلوك، يسوغ االن

فتفرس السطوة الليربالية باحلرية، ويفرس القرس االشرتاكي للفطرة ونوازعها 

 بالعدالة االجتامعية، وتفرس املثالية القسوة بتنمية قيم اخلري.

من  وهذا التفسري ال يقوم عىل ساق بل يفرس بام هو حق ويبنى عىل ما هو حق

األسس املعرفية احلقة، وهذا املعلم مهم يف عملية التأسيس والبناء والنقد، حيث 

إننا يف حالة من االجرتار غري املنظم ملخرجات األسس املعرفية والفكرية 

للفلسفات الرتبوية الغربية والرشقية، فنأخذ دون نقد هدمي بناء أو تعليل وتفسري 

هذا النقل والتقليد، وهذا مطرد يف التطبيقات معريف يظهر األسس التي يقوم عليها 

 الرتبوية املختلفة من املوقف التعليمي إىل اإلداري إىل غريه.

مل يرتدد املسلمون يف استعارة املامرسات »ويذكر عطاري يف هذا السياق أنه 

اإلدارية من احلضارات األخرى خاصة الفرس ومرص واهلند، لكنهم استوعبوا ما 

ه وأضافوا إليه، ولكنهم كانوا مسلحني بإطارهم املرجعي استعاروه وطورو

اإلسالمي. واملؤسف أن املسلمني اليوم يستعريون الفكر واملامرسات اإلدارية 
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ولكن بدون مرجعية إسالمية. إهنم يتعاملون مع الفكر اإلداري الغريب من منطلق 

نقدًيا، وكام وال يقفون منه موقًفا  (scientific correctness)الصواب العلمي 

ظهر نموذج اعترب وصفة سحرية إىل أن ينتقده الغربيون أنفسهم ويأتوا ببديل عنه، 

فيتبع املسلمون ذلك،... الذين ال يشاركون يف عملية البلورة من البداية وال يعون 

االفرتاضات واملسلامت الفكرية التي تنطلق منها االجتاهات اإلدارية ال يستطيعون 

 وال أن ينتقدوا آخر، إال إذا كان املقصود بالنقد توجيه أحكام أن يطرحوا بديالً 

جارفة ذات نربة عالية تنم عن العجز أكثر مما تنم عن الفهم. وقد أسميت هذا 

الشائع يف بناء املشاريع، حيث صاحب  "هنج تسليم املفتاح"النهج يف مكان آخر 

فهم ملخططاته أو مشاركة املرشع يتسلمه من املقاول بعد االنتهاء من تشييده دون 

 .(1) «يف تصميم بنيته التحتية، مما جيعله دائاًم حتت رمحة املقاول

ومن تطبيقات ذلك: توظيف الفكر الرتبوي املنبثق من القرآن الكريم ال ما 

ينطلق من املتناقضات الفلسفية كي حتكم يف النصوص وفق غوايتها الفكرية التي مل 

الغيب واملعاد مما حقق للعلامنية احلق كي تتنصل  متلك القدرة عىل تفسري أمور

فالديانات الساموية بعد أن قدمت » عنها، وهو ما أحسنت فيه الديانات الساموية،

 .(2) «والعبادةإجابة دقيقة عليهام، أسست عىل هذه اإلجابة نظاًما كاماًل يف العقيدة 

ُبعث فيهم النبي وال يليق باألميني الذين »ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 صعبة -عىل فرض أهنا جائزة الطلب-بملة سهلة سمحة، والفلسفة  ×األمي 

املأخذ، وعرة املسلك، بعيدة امللتمس، ال يليق اخلطاب بتعلمها كي ُتتعرف آيات 

 اهلل ودالئل توحيده للعرب الناشئني يف حمض األمية؛ فكيف وهي مذمومة عىل

 .(3) «ألسنة أهل الرشيعة

                                       
( 123، كتاب األمة، العدد )"اإلدارة الرتبوية مقدمات ملنظور إسالمي"ه(، 1429عطاري، عارف ) (1)

 (.80-79املحرم ـ)ص:

 (.28، مكتبة مرص، القاهرة، مرص، )ص:"مشكلة الفلسفة"م(، 1971إبراهيم، زكريا، ) (2)

 (.1/165سابق ) ، مرجع"جمموع الفتاوى"ابن تيمية،  (3)
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 الثالثاملبحث 

 أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم

 املطلب األول: منهجية القرآن الكرمي يف بيان أسس البناء الرتبوي
إن القرآن الكريم منهج هداية شامل، ال يستويف طالب اهلداية حظه من البصرية 

التي  واهلدى إال إذا أدرك خصائصه وأسلوبه يف تناول الكليات واجلزئيات

 تستوعب سائر شئون حياته.

وإن من الفروق الواضحة التي تبني منهجية القرآن التمييز بني القضايا من 

حيث أمهيتها وحاجة الناس إليها، وهذا اطراد يف تناول ما يتعلق بالبناء الرتبوي 

يف األبعاد وأسسه املتنوعة، ومنها األسس الفكرية واملعرفية، حيث يظهر ذلك 

 الثالثة:

قرر القرآن الكريم التوحيد أصالً علميًا شامالً أكيًدا تنبثق منه سائر ي -1

وترجع إليه  األسس الرتبوية وما يقررها من أساليب اخلطاب يف القرآن الكريم،

وتنساب خلفه الغايات والوسائل وسائر املامرسات والتفاصيل التي تتخلل أي 

علم إال للعمل، فالعلم فكر أو عمل، ففي قصد األعامل ونتائجها ال يطلب ال

كام يظهر ذلك يف بعض التوجهات -ملحض العلم ليس فرًعا عن هذا األصل

والعلم معزوالً عن القيم احلاكمة واهلادية إىل ذاك األصل  -الفكرية املعارصة

ليست من فروع أصل التوحيد، وهذا التفصيل يطرد يف سائر األمريات واملنهيات 

 يه اخلربيات.يف القرآن الكريم، وتنتهي إل

املبدأ الكيل الذي تنطلق منه الرؤية القرآنية للظاهرة االجتامعية »ويذكر بريمة: 

املعربة عن حقيقة احلياة البرشية عىل هذه األرض هو أن اهلل تعاىل إنام خلق اإلنسان 
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ه ـي أرضـه فــيـهـره ونـأمـام بــيـقـم الـه ثـلم بـي العـنـعـادة اهلل تـبـه: وعـادتـبـعـل

 .(1)«هـرعــىض شـتـقـمـب

فاملعارف املتنوعة بني حقائق ومفاهيم وأسس ومبادئ ونظريات ومسالك 

الفكر الرتبوي يف صوره املتنوعة بني استدالل واستنتاج وحل إشكال؛ كلها تلتقي 

عند حتقيق معنى العبودية يف التحوالت املرحلية للمعارف، ويف نتائج الفكر يف بنية 

ة، ويف ما يتولد عن املفاهيم من أسس، فإن توحيد اهلل تعاىل يربز يف املعرفة اهلرمي

 الغايات والنهايات والقصود، وهو ما حيرك الدافعية نحو التأسيس والبناء وإعامل املبادئ.

تناول األسس الفكرية واملعرفية يف صورة قضايا كلية وأحكامها ثابتة  -2

جلزئية وتنزيلها يرتك لالجتهاد ويف القضايا اومقطوع بداللتها عىل مدلوالهتا 

مدخاًل حسب األوضاع ومتغريات الزمان واملكان والبيئات والفروق الفردية، 

 وغري ذلك مما تقتضيه حكمة اخلالق وعلمه بخلقه. 

وخطاب القرآن العظيم يف معاجلاته للمحاور التي تناولتها إىل مستويات، ومن »

نية والقضايا االجتامعية واإلنسانية هذه املستويات مستوى معاجلة الظواهر الكو

عىل اختالفها وتنوعها، فمن أنواع اخلطاب القرآين ومستوياته نوع يتناول ما يتناوله 

من قضايا بتفاصيلها وفروعها ودقائقها، وذلك يمكن مالحظته يف دائرة اخلطاب 

وطالق العائيل واألرسي املتعلق بثوابت األحكام املتناولة لقضايا األرسة من نكاح 

ومرياث، ومنها أيًضا نوع يتعلق باملقاصد العامة والقيم احلاكمة دون التعرض 

جلزئيات وتفاصيل؛ ألن التفاصيل واجلزئيات ترتك لالجتهاد وفهم احلكامء عىل 

 .(2) «اختالف األزمنة واألماكن واألحوال، مثل: الشورى والعدل بني الناس

                                       
رؤية القرآن للعامل وداللتها عىل أولويات املرشوع اإلسالمي "( ـه1432) بريمة، حممد احلسن إبراهيم، (1)

 .، رشكة مطابع السودان للعملة املحدودة، سلسلة رسائل جممع الفقه اإلسالمي، السودان "يف السودان

، املعهد العاملي للفكر "السيايس يف القرآن املكيأصول الفكر "م(، 1995التيجاين، عبد القادر حامد ) (2)

 (.5اإلسالمي، دار البشري للنرش والتوزيع، عامن، األردن، )ص:
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بوية كاحلوار والعقاب الرتبوي فاألسس املعرفية الرتبوية للمامرسات الرت

تنبثق من أساس معريف مشرتك واضح ومطرد، وهو: تكريم  -مثالً –والتعزير 

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿اإلنسان: 

ثم تربز قضايا وتتولد  ، [70]اإلرساء: ﴾ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

بق، أو غريه إشكاالت حيتف هبا من القرائن ما يمنع أو جيوز مستوى نسبي مما س

 من الصور العينية التي تستنفد صور التنزيل وما يناسبها من ممارسات تربوية.    

يتنوع تناول القرآن الكريم لألسس الرتبوية الفكرية واملعرفية بصور شتى  -3

وقد يتبادر إىل  -التصديقي–واإلخبار  -الطلبي–ويستوعب ذلك أسلويب اإلنشاء 

ي يتعني يف تقرير تلك األسس، إال أن التفكر فيام الذهن أن أسلوب اإلنشاء هو الذ

تركه العلامء من تراث واستنباط مقاصد الترشيع يظهر أن إيراد القصص يف القرآن 

وحمض اإلخبار عن مشاهد أو قضايا أو وقائع عىل جهة اخلرب ال يعني أهنا متمحضة 

ية باملفردات للخرب، بل قد يقصد هبا استفادة اإلنشاء الطلبي، وهذه األخبار غن

واجلزئيات واملضامني الرتبوية املتنوعة التي تتظافر يف بعض صورها لتشكل أساًسا 

فكرًيا أو معرفًيا تتفرع عليه ممارسات تربوية عملية، وعليه فاعتامد القرآن الكريم 

مصدًرا الستنباط أصول الرتبية وأسسها املتنوعة؛ حيتاج إىل مراعاة هذا االمتداد يف 

سات البناء، مع رعاية منهج القرآن يف تناول الكليات ومعرفة أسلوبه يف سائر ممار

 اإلخبار واإلنشاء.

وهذه القضية وإن كانت مستوردة من املجال الفقهي إال أهنا مهمة يف هذا 

املنحى، وذلك أن القصص واألخبار وغريها من اخلربيات هلا تعلق باجلانب 

م وحقائق تستنبط بتدقيق النظر والتلطف الرتبوي واالستفادة مما تولده من مفاهي

يف البناء عىل ما تقدمه من أسس معرفية واضحة، وكذلك تقدم أسس فكرية تتعلق 

بإعامل النظر يف املعارف وترتيبها وتنظيمها وتوظيفها يف بناء املفاهيم والنظريات 

 وحل اإلشكاالت الرتبوية.
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موسى مع اخلرض وقصة إبراهيم ـ ـ أنبياء اهلل عليهم السالم فمثاًل: جتد يف قصة 

مع أبيه وقصة يوسف مع إخوته وغريها من القصص واملضامني الرتبوية ما يثمر 

أسًسا معرفية وفكرية، وذلك بام تتكرر وتتنوع، فاإلخبار فيه قيم ومفاهيم 

ومهارات تربوية يمكن التقاطها لتشكل أساًسا معرفًيا أو فكرًيا قيمًيا يعني عىل 

 ة واعية املعرفة والفكر مدد للقيم التي تشكل امليوالت واالجتاهات.ممارسة تربوي

الرتبية يف جوهرها عملية قيمية ما دام هدفها تنمية الفرد واجلامعة نحو »و

األفضل، واملؤسسات الرتبوية بحكم ماضيها وحارضها ووظائفها وعالقاهتا 

ملجاالت اخللقية باإلطار الثقايف الذي نعيش به تسعى إىل بناء القيم يف كل ا

 . (1) «والنفسية واالجتامعية والفكرية والسلوكية

 املطلب الثاين: مواضع األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف البناء الرتبوي
إن مناقشة قضية األسس الفكرية واملعرفية مناقشة جمتزأة ستعكس التسطيح 

لة التي هلا بناؤها ألثر املذاهب الفكرية الشمولية والفلسفات الرتبوية الشام

الرتبوي الذي يعكس أصوهلا املعرفية والتوظيف الفكري هلا عرب امتدادات 

املامرسات الرتبوية، والذي يصبغ الفكر الرتبوي املعارص يف املجتمع العريب املسلم، 

ويقدم املعرفة كبنية مفاهيمية مرتابطة ال يمكن حتييد خلفيتها النظرية عنها، مع 

بارها املعيار يف تقويم املخرجات الرتبوية وتبني مؤسيس يعزز هذا إلزام عريف باعت

السلطان ويوهن املحاوالت الفردية فضاًل عن التوجه املؤسيس لتبني اسرتاتيجية 

وخارطة بحث تتبنى التأسيس وفق أصول الرشيعة من كتاب وسنة وما يتفرع عنها 

ي يشكل أساسها والت من مبادئ ونظريات وتعميامت معرفية وفكرية تربوية

وجذرها التوحيد كأساس رئيس تقوم عليه األسس األخرى، والذي يستمد مادته 

 .×ومقرراته من كتاب اهلل الكريم وسنة نبيه 
                                       

 (.32، دار املريخ للنرش، الرياض، )ص:"القيم والرتبية"م(، 1983بركات، أمحد لطفي )( 1)
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إن مما ييرس متثل موضع األسس الفكرية واملعرفية هو متثل نموذج خيتزل مشهد 

ة واملعرفية من البناء الرتبوي، وهذا النموذج ينبه عىل موضع أسس الرتبية الفكري

البناء الرتبوي، حيث تبنى تلك األسس عىل األسس العقدية التي تشكل أبعادها 

وتصوراهتا واملواقف الفكرية املرتتبة عليها يف احلياة اليومية، وصورة املعرفة 

املنظومية التي تعد مدخالت الفكر ووسائله، فالفكر الرتبوي يستمد مبادأته 

هة مشكالت العرص من العقيدة السليمة النقية من وكفاءته التنظريية يف مواج

الشوائب التي إذا متكنت من املفكر هذبت جوانحه وزكت بصريته، فلديه كفاءة 

عالية يف انتقاء ما ينسجم، فال يربز أو يشوه البناء الرتبوي، وما يشيد وجيدد فال 

 جيُمد ويبدد.

لفكرية املعرفية وإذا أردنا أن نضبط مستويات وطبقات األسس الرتبوية ا

وعمقها وامتدادها يف الفكر واملعرفة اإلسالمية التي تستنبط من القرآن كموجهات 

رئيسة للفكر واملعرفة عموًما؛ فإن األسس العامة تعترب امتداًدا لألسس الرتبوية 

الفكرية واملعرفية يف املستوى العام، وهذه األسس تظهرها الدراسات املقارنة 

ناول املنهج من منظور غريب؛ حيث تظهر األسس الفكرية والدراسات التي تت

متداخلة مع املعرفية يف القضايا اجلوهرية، وهي: التصور عن اإلنسان والكون 

واحلياة، وهذه األسس متثل خمطط البناء الرتبوي العام الذي يفصل منهج البناء عن 

 غريه من املناهج الفلسفية.

رية واملعرفية يف مستوى أعىل من السابق، ثم تظهر طبقة األسس الرتبوية الفك 

حيث ترتشح أسس أقل جتريًدا، والتي متثل اجلانب الرتبوي وخصائصه والتي 

 تنبثق من النظرية الرتبوية اإلسالمية.

ثم يكثر احلديث عن األسس الفكرية واملعرفية األكثر تفصياًل يف اقرتان الرتبية  

يمية هي يف نفس الوقت حتمل املعنى بالتعليم، حيث إن أي عمل أو ممارسة تعل
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الرتبوي، فتظهر آثار األسس يف املامرسات الفكرية يف مستويات بناء األهداف 

التعليمية، ويف صياغة املحتوى الذي حيقق األهداف، وكذلك يف أساليب وطرق 

 التدريس واسرتاتيجياته.

ية النهضة وتظهر األسس واحلاجة إليها يف بناء املنطلقات االرتيادية لعمل 

بالرتبية، حيث يظهر التداخل بني الرتبية وبقية املجاالت احلياتية، ويظهر الفكر 

الرتبوي وسائله وغاياته وجماالته بوضوح؛ ليوظف املعرفة الرتبوية التوظيف 

 الفعال من أجل تربية أقوم.

فهذه املامرسات الرتبوية تبني أمهية األسس ومتفصلها يف البناء الرتبوي يف 

حل التأسيس والبناء والتطوير والتجديد والتقويم، وهذا امللحظ سينبه عىل مرا

االجتاه الشمويل لعملية التأسيس التي تعتمد عىل القرآن الكريم، والتي سننبه عىل 

 بعض أنواعها الذي يقتضيها ذاك الشمول. 

  املطلب الثالث: استخراج األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية من القرآن الكرمي
إن الدراسات الرتبوية واالجتامعية التي عنيت بالتصورات الفكرية واملعرفية 

العامة عن الكون واحلياة واإلنسان ودوره الوظيفي يف هذه احلياة؛ دراسات 

موجهة بام أسسته الفلسفات اليونانية، حيث إن املفكرين املسلمني درسوا تلك 

ببها غياب النبوات وما صاحبها الفلسفات فوجدوا قطيعة معرفية بني متالزمات س

من وحي وبيان، فكان االجتاه إىل الدراسات التجريبية واعتامدها يف تفسري الظواهر 

إال أن شمول القرآن ملعامل الطريق احلق يف أي وجهة  -كام سبق بيانه-ردة فعل 

 يفتح الباب مرشًعا أمام اكتشاف عجائبه وكنوزه. 

ية ال تغني عن ما هو أهم من املكّمل هلا وهي وقد بني تعاىل أن املعرفة الدنيو

املعرفة األخروية، وأنه مهام بلغ اإلنسان من العلم فإن أمامه فرًصا للتعلم ولقدح 

زناد الفكر، قال تعاىل يف ذم من أنس بظاهر احلياة الدنيا ومل يلقح فهمه باملعرفة 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿األخروية التي يدور عليها الوعد والوعيد واألجر واجلزاء: 

وقال تعاىل يف الفرص التي تزكي الفهم  ،[ 7]الروم: ﴾ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   

   ىئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿وهتدي إىل احلق: 

والقرآن فيه فرقان وهداية  ، [53]فصلت: ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ  

تفكر والتدبر والنظر، وبيان ملن استهدى وطلب وجوه املعارف، ولذلك أمر بال

وهذا هو حمور املطالب يف التأسيس واالستنتاج واالستنباط يف بناء املعارف، ويف 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چ ﴿إعامل الفكر، قال تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿ وقال تعاىل: ، [82]النساء: ﴾ڈ  

فيه ما يسدد ويرشد إىل األسس والقرآن  ، [89]النحل: ﴾ڃ  ڃ  ڃ  

 العامة واملنطلقات املعرفية والفكرية التي تسدد املامرسات الرتبوية والتعليمية

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿  وترشد إىل ما هو أهدى وأقرب للتقوى، قال تعاىل:

  . [9]اإلرساء: ﴾ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

املقام واملطالب السابقة باستخدام ويمكن أن نتمثل ما سبق تقريره يف هذا 

النمذجة التخطيطية الستخراج األسس املعرفية والفكرية من القرآن الكريم، 

حيث تظهر النمذجة شمول التصور الذي يستوعب املنظومات العامة التي تدخل 

يف عملية استخراج األسس الفكرية واملعرفية، والذي ينطلق من األسس العامة 

 ومن أصول الرشيعة.للتصور اإلسالمي 

وإن من أهم ما يقع فيه الباحثون يف علوم الرتبية عدم القدرة عىل اختزال الواقع 

املعقد للمتغريات واملكونات للمنظومات الرتبوية املتاثرة ببعضها البعض، 

واكتشاف العالقات التبادلية بينها بام يضمن توثيق تلك العالقات ورعايتها أثناء 

تأصيلية أو إجرائية أو تنفيذية والنمذجة التخطيطية ختتزل املشهد أي ممارسة تربوية 

وتقدم منظومة تصورية للمنظومات الفرعية ومستويات العالقة بينها والتأثر 
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والتأثري، فاالستنباط من القرآن الكريم موصول بغريه من املنظومات التي يعني 

تشييد البناء الرتبوي الوقوف عليها عىل إحراز الصواب يف التأسيس والتأصيل، و

 وفق ممارسات تربوية واعية ال كيفام اتفق.

 (1شكل )
 منوذج ختطيطي يوضح العالقات املنظومية اليت تراعى يف استنباط األسس املعرفية والفكرية
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إن قراءة النموذج السابق يقرر أهم األسس الرتبوية املعرفية والفكرية؛ حيث 

ومات والعالقات التبادلية وذات االجتاه الواحد أنواع األسس تظهر مكونات املنظ

وأمهيتها، ثم تظهر أسس تفصيلية يف حالة أخذ كل منظومة عىل حدة ودراستها وما 

يتفرع عنها من منظومات فرعية جمالية تعتمد عىل امتدادات األسس يف كل مستوى 

يضة لألسس املعرفية : تظهر القراءة العامة للنموذج اخلطوط العرفمثالً وجمال، 

والفكرية العامة التي تتفرع عنها األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية، وأهم أصل 

تقوم عليه وهو التوحيد، حيث إن كل عمل أو علم أو اعتقاد إنام يرجى به غاية 

واحدة هي مرضاة اهلل تعاىل، وهذا يظهر يف اعتامد منظومة أصول الرشيعة 

حيث تغيب هذه املنظومة يف الفلسفات قضايا املصريية، كمرجعية تبتر يف أهم ال

الرتبوية الوضعية وحيل حملها ترشيعات الرتبويني التي جتازف يف أحكامها العامة 

واخلاصة، ويف ضوء العالقة املنظومية بينها كام هو مبني يف منظومة أصول الرشيعة 

ويتعزز باإلمجاع  يظهر موضع القرآن الكريم كمصدر أويل تبينه السنة النبوية،

، وهذا األساس يقوم عليه بيان والقياس اللذان يعتمدان عىل أصل الكتاب والسنة

مصادر املعرفة وجماالهتا وحدودها، ويبني وسائل الفكر وأدواته واملضامني 

الرتبوية املرتتبة عىل ذلك، وعىل هذا األساس تعالج القطيعة املعرفية بني العقل 

لشهادة، وبني سائر ما يتولد من فروض تقرر املسار الفكري والنقل، وبني الغيب وا

أما فيام يتعلق »الرتبوي والنظرية املعرفية وما يتفرع عنها، حيث يذكر الفاروقي: 

بنظرية املعرفة فإن خري ما يوصف به موقف اإلسالم هو أنه قائم عىل وحدة 

حلق هو أحد أسامء اهلل احلقيقة، وهذه الوحدة مستمدة من وحدانية اهلل املطلقة، إن ا

احلسنى؛ وإذا كان اهلل واحدًا بالفعل كام يؤكد اإلسالم، فال يمكن أن تتعدد 

احلقيقة. إن اهلل يعلم احلقيقة وينزهلا من خالل الوحي صافية إىل خلقه، فال يمكن 

أن جييء ما يتنزل به الوحي خمتلفًا عام يف احلقيقة الواقعية؛ ألن اهلل سبحانه هو خالق 
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 .(1) «قائق كلها الواقعية منها واملطلقةاحل

إن هذا الفرق اجلوهري ينساب أثره عىل كل املامرسات الرتبوية، ويؤثر بوضوح 

عىل األسس املعرفية والفكرية ويرشدها ببينات التنزيل التي ال يقع فيها الوهم، 

ڳ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     کڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑ ﴿ قال تعاىل:

 . [42-41]فصلت: ﴾ڱ     ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ    ڱ   ڱ

والنموذج السابق يقدم خط سري الستنباط األسس املعرفية والفكرية ويف 

 أحوال خمتلفة، وكالتايل:

 دعت احلاجة إلية بام يتبدى من دراسات مقارنة بأصول ملدارس فكرية خمتلفة. -

لة القرآن الكريم وتبينها أو بام يتبدى من إنشاء أسس جتتمع عىل تقريرها أد -

 السنة ويعززها رصيح العقل.

أو بام يبديه التساؤل أثناء املامرسات الرتبوية التي تقوم عىل أصل معريف أو   -

 توجه فكري.

وهذا ما يقع اتفاًقا يف سلوك الرتبويني الذين يستهدون به يف ممارساهتم الفكرية  

رائي العام ويعني عىل تصور خطواته واملعرفية، إال أن النموذج خيتزل املسلك اإلج

 العامة التي تتوارد يف أحوال خمتلفة كام سبق ذكره. 

 املطلب الرابع: أمثلة ألنواع األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف القرآن
إن العالقة بني الفكر واملعرفة تنبه عىل أسس متقاربة ومشرتكة يمكن التمييز 

 ما عولنا عليه من تتبع مظان الوصل والنظر الشاملبينها؛ إال أن طبيعة الدراسة و

الذي يعد أصاًل فكرًيا وفقهًيا، وما ييرس ذلك من بيان املضامني الرتبوية أو 

التطبيقات لألسس الرتبوية؛ يستدعي بيان أمثلة تفصيلية تنبه عىل مقصد الدراسة 

تشكل  التي ذكر مجلة من األسس املتنوعةنمن أجل ذلك واجتاهها التأصييل، 

                                       
 (.52:، مرجع سابق )ص"أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل"الفاروقي،  (1)
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 ضابًطا نظرًيا للفكر واملعرفة الرتبوية وتقرب املثال، فمن األسس املعرفية ما ييل:

 املعرفة تراكمية وتزداد إبعمال الفكر وطلب الزايدة من هللا تعاىل. ▪
املعرفة والعلم بحر ال ساحل له، واإلنسان مطالب بطلب الزيادة تأسيًسا ملبدأ 

رص احلايل، فاملسلم يثور املعارف وينضجها استمرارية التعلم الذي استجد يف الع

الفكر والتجربة واكتشاف السنن الكونية والرشعية، فمعني املعرفة متجدد وهو يف 

 هذا مستعني باهلل يرجو رضاه.

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   ﴿قال تعاىل:  

ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ وقال تعاىل: ،[ 78]النحل: ﴾ۆئ  ۆئ     ۇئوئ  ۇئ

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ﴿وقال جل يف عاله:  ، [114]طه:  ﴾ٿ  

وهذا  . [53]فصلت: ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

فهو يبعث عىل الزيادة وحقن احلامس يف الفكر ليقدح  ساس له مضامني تربوية؛األ

ح زناد املعرفة يستمر يف طلب املعرفة والعلم والزيادة فيهام من املهد إىل اللحد، ويفت

الباب أمام الباحثني يف علم نفس التعلم ليقرؤوا املشهد الرتبوي قراءة أخرى تعزز 

التعليم املستمر، ويف حالة من التفاؤل والرضا تستلهم العزيمة من طلب الزيادة 

 من اهلل تعاىل.

 طلب املعارف وبذهلا والتفكر عبادة يثاب عليها املسلم. ▪
لفة النظرية والتجريبية يؤجر عليه إن طلب أنواع املعارف من حقوهلا املخت

املسلم حسب مقاصده والفكر يف اآلفاق ويف األنفس والتعرف عىل سنن السببية 

بني العلوم املتنوعة، وتتويج هذا الطلب باكتشاف احلكمة التي جتعل القلب يسجد 

بني يدي اهلل تعاىل أكرب هدف وجداين يعمر القلوب واألرواح قبل األجساد 

 تدبر القرآن وطلب هدايته أكثر املوارد عذوبة وغدًقا، وكل اآليات والعقول، ويف

 التي تدعو إىل التفكر ترد يف تقرير هذا األساس ورودًا أوليًا.
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  . [66]الكهف: ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴿ قال تعاىل:

 .[ 24]حممد: ﴾ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   ﴿وقال تعاىل: 

ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڱ  ڱ ﴿وقال تعاىل: 

 . [191]آل عمران: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ       

وهلذا األصل تطبيقات عديدة يف ميدان العمل الرتبوي؛ فهذا األساس هو حلاء 

الفكر الذي يصونه من شمس الكلل أو امللل، فاالحتساب كام أنه يزيد يف األجر 

ن بطاقة هتون عىل اجلسد عبأ فهو طاقة إنتاجية تولد املعارف ومتد الروح والوجدا

معاجلة العقبات والشدائد التي تقف أمام املريب واملتعلم، وتضمني هذه احلقيقة 

الرشعية يف املناهج والكتب ومتثلها من املربني؛ يبعث عىل اكتساب املعارف وطلب 

العلم وتوقع نتائج أكرب مما تسجله أدوات القياس والتقويم واالختبارات املحكية 

 يارية واملسوح اإلحصائية.واملع

 تفاوت املعرفة يستدعي فكًرا يراعي التفاوت.  ▪
إن الرتاكم املعريف من يوم خلق اهلل اخللق إىل الساعة كنطاق عام للمعرفة، ومن 

يوم خلق اهلل أي إنسان إىل الساعة كنطاق خاص؛ فيه مما ُينتقى من املعارف، وفيه ما 

ه ما يتعزز األخذ به ملا تصقله وهتذبه املعارف يدحضه اليقني والتجربة والعادة، وفي

اجلديدة والفكر، وهذا عيار يضبط العملية االنتقائية، فاملعرفة تتفاوت يف 

مصادرها، وتتفاوت حسب احلقول، وتتفاوت حسب مراتبها، ابتداًء من احلقيقة 

تفاوت إىل املفهوم إىل املهارة إىل التعميم، وهذا يف علم الغيب والشهادة، وهذا ال

يقرره القرآن ويقرر األسلوب الفكري للتعامل معه حتى تطلب احلكمة من باهبا 

 الذي هو مظنتها. ورتبتها ونوعها

 يف أنواع التفاوت املذكورة؛ فمن ذلك: املبدأوقد قرر القرآن هذا 

 . [59]الفرقان:﴾ڌ  ڌ   ڎ   ﴿تعاىل:  قوله
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 . [76]يوسف: ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴿ وقوله تعاىل:

 . [40]النمل: ﴾ڑ  ک     ک  ک       ک  گ   ﴿ وله تعاىل:وق

 . [18]النجم: ﴾ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ﴿وقوله تعاىل: 

 .[7]الروم: ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ         ﴿وقوله تعاىل: 

 . [65]الكهف: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ﴿وقوله تعاىل: 

  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿وقوله تعاىل: 

 . [18]الزمر:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

؛ حيث إن له مضامني تربوية كثرية وهذا األساس الفكري غاية يف األمهية

ومتنوعة، ففي مستوى التعامل مع احلقل التجريبي الذي يعج به الرتاث العاملي، 

ويف مستوى الغيب الذي يغيب عن مشهد املعارف يف كثري من الفلسفات الرتبوية 

المي املتفاوت يف درجات القبول واجلودة ويف سائر املعارف ويف الرتاث اإلس

حيتاج املفكر الرتبوي إىل حس استثامري معريف يعتمد هذا األساس يف االنتقاء 

والتخري وقصد املعلومة يف مظاهنا دون مواربة يف أي حقل كانت ويف أي رتبة ومن 

 سة. أي مصدر، فاملعرفة واحدة والوعاء خمتلف ورب جوهرة يف ُكنا

 ومن أمثلة األسس الفكرية ما ييل:

 يعمل الفكر يف تقرير املعارف ابلرباهني والبينات. ▪
إن تقرير املعارف إثباًتا أو نفًيا ليس رمًيا يف عامية بل يعتمد عىل الرباهني 

والبينات واخلرب الصحيح وحسب ما تقيض به بينات اللغة وحقائقها الرشعية 

ص والظنون واإللغاء حض يف إثبات أو نفي، والعرفية واللغوية، فليس للتخ رر

سواء يف العلميات واخلربيات أو العمليات، وهذا منهج مطرد يف القرآن الكريم 

وعليه الفكر والفقه اإلسالمي املنتج الذي أثمر معرفة، وحقق إضافة معرفية يف 

 حقول املعرفة املختلفة.
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 .[111]البقرة: ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ﴿يقول تعاىل: 

 . [28]النجم: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ويقول تعاىل: 

 . [116]األنعام: ﴾ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ﴿ويقول تعاىل: 

 .[81]يوسف: ﴾ک  کگ گ گ  گ  ڳڳ ڳ    ﴿ويقول تعاىل:

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی             ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ويقول تعاىل: 

 . [36]اإلرساء: ﴾ی  ی  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ﴿ويقول تعاىل:  

 . [6]احلجرات: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

، فإنام وهذا األساس له مضامينه الرتبوية املنترشة يف سائر املامرسات الرتبوية

دخل العجز والتقهقر يف ريادة الفكر الرتبوي ملا وقف الرتبويون أمام املعارف 

ستطيعوا حتقيقها وتقرير براهينها واالنخراط يف الصف األول يف املتنوعة، فلم ي

البناء واإلضافة والتنقيح والتحقيق واالستدراك والتهذيب وتنمية املهارات 

الفكرية التي تعالج الرباهني وتنتج معارف جديدة، فدخل الوهم والظن 

للمنتج والتخوف من سوطهام ليقف رائد الرتبية املسلم متفرًجا أو مستهلًكا 

الفلسفي الغريب، وهذا األساس يقرر تنمية املهارات العليا يف سلم املهارات 

كالتحليل والنقد والرتكيب والتفكري اإلبداعي ودجمها ضمن مقررات املنهج 

بصورة تكاملية أو مستقلة؛ وذلك أن املناهج احلالية ال تتجاوز املهارات األساسية 

 واجلامعي عىل حد سواء. إال نزًرا، وهذا يف التدريس العام 

 توظيف الفكر للمعرفة موجَّه وهادف. ▪
إن املعرفة أًيا كانت حقيقة أو مفهوًما أو تعمياًم يف املجال النظري أو التجريبي، 

 ال توظف إال يف سياق اخلري واملصلحة أو ما يؤدي إليهام.

لم فال تطلب املعرفة من أجل املعرفة بل ملقاصد رشيفة؛ فليس من مقاصد الع
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املباهاة واملباراة أو املامراة أو الرتف الفكري الذي ليس حتته عائد دنيوي أو 

أخروي، وهذا يعززه املراقبة هلل تعاىل وابتغاء وجهه يف اإلثبات والنفي، يف اإلقدام 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       ﴿واإلحجام، قال تعاىل: 

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀپ  پ  ڀ  ڀ

 . [ 25]احلديد: ﴾ڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

ۋ  ۋ    ٴۇڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ﴿وقال تعاىل: 

 .[ 63]املائدة: ﴾ۅ         ۅ  

گ  گ  ڳ     ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ ﴿ وقال تعاىل:

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 . [83:]النساء ﴾ہ     ہ  ہ  ہ  

 . [115]املؤمنون: ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۓ   ے ے ۓ  ﴿وقال تعاىل: 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                  ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ڀژ وقال تعاىل: 

 .[ 107]النساء: ﴾ٹ  ٹ  

  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ وقال تعاىل: 

 .[197]البقرة: ﴾ڦ   ڦ  ڦ  

 .  [14]العلق:     ﴾ٴۇ  ۋ     ۆ   ۈ  ۈ ﴿وقال تعاىل: 

 ﴾ڃ     چ  چ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ  ڦ ﴿وقال تعاىل: 

 . [19]احلرش:

 . [74]البقرة: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ وقال تعاىل:

منه اجلمع بني  وهذا األساس له مضامني تربوية متنوعة ويف مستويات خمتلفة

لعلم وغناًم ملا يثمره من خري، فالفصل العلم والعمل، فليس العلم ترًفا أو ملجرد ا

 بينهام ليس له أصل معريف يف القرآن الكريم.
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فقد ذكر الكيالين أمهية الربط والتكامل بني النظري والعميل، ويستدل بكالم 

وهذا التكامل بني النظري والعميل ينمي لدى »شيخ اإلسالم ابن تيمية فيقول: 

إلرادة النبيلة، ويساعد عىل النضج والتكامل يف املتعلم القدرات العقلية ويريب فيه ا

الشخصية، وهو أسلوب خيالف طريقة الفالسفة الذين ظنوا أن املعرفة النظرية 

متنح املتعلم سلوكًا كاماًل وشخصية متكاملة، وهكذا فإن الفالسفة ضلوا وأضلوا، 

الرتويح وقللوا من قيمة عبادة اهلل وأنزلوها إىل مستوى الرياضات التي تستهدف 

 .(1) «عن النفس

وله كذلك تطبيقات منهجية يف صياغة أهداف التدريس وصياغة املحتوى  

واختيار املعارف واملهارات التي تنمي اجلانب املعريف واملهارى والوجداين لدى 

الطالب، وتعزز قيمة التوظيف اهلادف لألنشطة وسائر املناشط الرتبوية لتحمل يف 

تربوية يستهدفها املعلم وتعزز اجلانب الوجداين بام يدجمه جانبها النظري أهداًفا 

املعلم من مفاهيم وحقائق وتعميامت حتث عليه، ثم بام يقرره املعلم ويؤكده من 

 متثرل هلذا األساس.

 املمارسات الفكرية يف أي حقل معريف منضبطة: ▪
عايري إن الرشوع يف إعامل الفكر يف أي معرفة أو أي نوع من العلوم؛ منضبط بم

ك والرجم بالغيب وحتجز عن البغي أو  وحماذير احرتازية وكشفية حتول دون التهور

اجلزاف العلمي، فكام أن الرباهني والبينات وحتري صحتها وصحة مقدماهتا 

مطلوب، فكذلك هناك أدواء قد تؤثر يف نتائج البحث قد تتعلق بالباحث أو 

احث يف تناول بحثه، فاهلوى والظن بمتغريات البحث أو بالطريقة التي يسلكها الب

واحلب والبغض والتشبع وغري ذلك من األدواء حتول دون رؤية احلقائق كام هي، 

وتصنع حوهلا هالة مضللة، ويف جهة ضبط املصادر هنى اهلل عن مصادر املعرفة 

                                       
الفكر الرتبوي عند ابن تيمية.. بحث يف أصول الرتبية العقدية "( ـه1407الكيالين، ماجد عرسان ) (1)

، مكتبة الرتاث املدينة "واالجتامعية اإلسالمية كام يفرسها شيخ اإلسالم بن تيمية دراسة حتليلية ناقدة

 (. 175املنورة، )ص:



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

311 

املضللة، فالكهانة والعرافة والسحر واخلرافة وغريها ال تعد مصادر معرفة وال 

ا املفكر يف تعامله مع عامل الغيب أو الشهادة، فينزل تلك املصادر منزلتها يعتمد عليه

وال يرهبها أو توقفه عن طلب احلقائق وتوظيفها يف الوسط الذي تعشش فيه، بل 

يتسلح باليقني العلمي واملعريف وما جاء يف النقل من بيان للحيلولة دون تدجني 

 عىل مثل هذه املصادر.  النفس أو املجتمع للطفيليني الذين يتطفلون

جاء القرآن حمذًرا من أشد هذه األرضار فتًكا، فمصادر املعرفة املضللة واهلوى 

واحلسد وما يفرزه احلب والبغض من آثار؛ هنى عنها وحذر من عواقبها ورضب 

 األمثال لرضرها.

ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ﴿فنهى تعاىل اجلدل العقيم ملا له من أثر:  -

ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چڃ    ڃ

 .[ 35]غافر:  ﴾ ڈ     ژ 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ﴿ وهنى عن دوافعه الذاتية كالكرب: -

ے    ے    ھھ  ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ  ڻں  ں  ڻ

 .[ 56]غافر: ﴾ۓ     ۓ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ﴿وأمر بالتثبت يف تقرير احلقائق:  -

 .[ 6]احلجرات: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴿والقيام بالقصد والشهادة بالعلم بـ:  -

 . [81]يوسف: ﴾ڳ  ڳ   

ٺ  ٺ  ٺ    ﴿ وعدم التكلف يف أي ممارسة عملية، قال تعاىل عىل لسان نبيه: -

 . [ 86]ص:        ﴾ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          

ٱ  ٻ    ٻ   ﴿ن التقليد من دون علم يف آيات عديدة، كقوله تعاىل: وهنى ع -

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 .  [170]البقرة:  ﴾ٿ  ٹ     ٹ  



 طالب بن صاحل العطاس د.  ية للبناء الرتبوي يف القرآن الكرمي                   معامل األسس الفكرية واملعرف

312 

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ   ﴿ وهنى عن العداوة ملا تسببه من نتائج:  -

ۆ  ۈ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓھ   ے  ے

 . [8]املائدة: ﴾ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋٴۇ

  ڤٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ وهنى عن السحر وأبطل ما يقدمه: -

 . [81]يونس: ﴾  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ

ڌ   ڎ  ڎ           ڈ    ڌڇ   ڇ   ڍ   ڍ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿ وقال تعاىل:

 .[ 69]طه: ﴾ڈ

جئ   حئ    یېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿وقال جّل يف عاله: 

 . [103]املائدة: ﴾مب  ىب    يب    خبمئ        ىئ  يئ  جب  حب

 إن هذا األساس له مضامني تربوية تتعلق بجانب القيم وامليوالت واالجتاهات

التي ينبغي أن يراعيها بناة املناهج يف حلقات التعليم العام ويف اجلامعة، وأن يكرس 

هذا اجلانب حتى يصري ذلك عرًفا أكاديمًيا ومهنًيا عاًما، وهذا ما جهد الرتبويني يف 

يغيب عن مشاهد العالقات االجتامعية لعدم تبني هذا األساس والتأكيد عىل متُثله 

 يف جمريات البحث العلمي.

إن األسس السابقة تقرب املثال الذي نسعى إلبرازه، وهو أن النظر الشمويل يقرر 

كام -، والقرآن وع بتنوع احلقول واملصادر والوسائل والغاياتأنواًعا من األسس تتن

عرض طرًفا من األمثلة السابقة، استوعب هذه األسس ملا هلا من أثر يف  -نالحظ

إقامة احلجة عىل اخللق وحتى يقطع العذر عىل من علقت بقلوهبم شهوة أو شبهة 

بإسهاب يناسب الغاية علمية أو عملية، فالقرآن تعرض هلذا اجلانب وهبذا االعتبار 

 . [149]األنعام: ﴾ڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿التي ذكرت: 
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 نتائج الدراسة
يف ضوء ما تقدم من تقرير مطالب الدراسة؛ فقد توصلت الدراسة إىل نتائج 

 يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

املعرفية  أن مفهوم الرتبية يف ضوء نصوص القرآن الكريم له خصائصه -

املميزة، وأن هناك عالقة تالزمية بني الفكر واملعرفية، وأن منهجية القرآن يف تناول 

األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية تتصف بالعمومية، فترتك متسًعا لالجتهاد، ما 

تقيض به الظروف من حاالت ترشيعية ترجع إىل قدرة املفكر والرتبوي عىل 

 ف املعرفة.التعاطي مع املشكالت وتوظي

أمهية وجود آلية واجتاه فكري يف سياق استنباط واستخراج األسس من  -

القرآن الكريم، وذلك لتنوع االجتاهات الفكرية وتنوع الوسائل واملنطلقات، 

ومناسبة استخدام املنحى املنظومي كآلية هلا خلفيتها النظرية اإلسالمية، وترشح 

األسس، وعىل أن الفقه والفكر متالزمان االجتاه الفقهي كاجتاه فكري يف استنباط 

 يف هذا املسار.

أمهية الوعي باملامنعة التي تسببها التبعية الفكرية وصور التأويل والتبديل  -

للنصوص الرشعية، وأنواع القراءات املفتوحة التي تتبنى وسائل وآليات ال تنتمي 

وتتبنى أسًسا إىل أدبيات الفكر اإلسالمي، وال تلتقي مع معهود أهل اللسان، 

 تربوية فكرية ومعرفية تنبثق من قراءهتم املتحررة.

األسس املعرفية والفكرية هلا خصائصها املميزة، تظهرها الدراسات  -

املتنوعة التي تتناوهلا بالبحث، ثم خصائصها التي تنبثق من خصائص القرآن 

 الكريم العامة، وبعض تطبيقاهتا الرتبوية. 

املعرفية معاملها مواضعها من البناء الرتبوي، لألسس الرتبوية الفكرية و -

وللرتبية اإلسالمية خصوصيتها والتي يتصدرها البعد التوحيدي، وما يرتتب عليه 

من مضامني تربوية تؤثر يف الفكر واملعرفة. والتي ينبثق منها اإلصالح الشامل ال 

 التهجني، والذي يراعي اخلصوصية تلك.
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نب التأصييل يف حماولة بيان الشمول أمهية الوقوف عىل امتداد اجلا -

املنظومي يف تناول األسس واستنباطها، وبناء نموذج ختطيطي تقريبي يظهر 

العالقات املنظومية بني املكونات التي تشرتك يف استخراج األسس من القرآن 

 الكريم، ويف ضوء قاعدة الوصل.

يل ملا ذكر بعض من أنواع األسس املعرفية واألسس الفكرية كتطبيق عم -

  ذكر يف املطالب.

 :مقرتحات وتوصيات
 يف ضوء مباحث الدراسة ومطالبها تويص الدراسة بام ييل:

بلورة اسرتاتيجية حتديث تربوي يوجهها منطق رعاية التأسيس وتقويم  -

البناء الرتبوي؛ انطالًقا من رضورات اهلوية التي يتصدرها الكتاب العزيز، تتناول 

 وبصورة تكاملية وشاملة.  الوسائل والطرق واملعايري

تبني خارطة بحث تربوية تعتني بالتأصيل الرتبوي تتضمن أهم القضايا  -

املتعلقة بالتأصيل والتأسيس ويف مستويات خمتلفة، مع رعاية العالقة التبادلية بني 

الفكر والفقه وتتصف بالشمول، فتستوعب أنواع الدراسات املختلفة التأصيلية 

 واملنهجية.  واملقارنة والتارخيية

عمل دراسات تتعلق بكيفية استخالص األسس وضبطها معيارًيا  -

وبصورة إجرائية لتثري الدراسة احلالية وتعزز هذا املجال حيث تقل الدراسات 

املنهجية التي تركز عىل الطرق والوسائل واملعايري يف منحى الدراسات الرتبوية 

 والفكر الرتبوي. 

رب الرتبوية التأسيسية الناجحة ومجلة استثامر كافة الوسائل والتجا -

املحتوى االلكرتوين اهلائل، لتحويله، إىل نامذج إرشادية تصبح كدليل بني يدي 

املعلم واملريب واألستاذ يف اجلامعة تيرس التأصيل واالنطالق من أسس واضحة يف 

 املامرسات الرتبوية.
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 امللخص
من املسائل التي  متعّد مسألة الغرانيق التي جاء ذكرها عند أهل التفسري وغريه

اختلف فيها العلامء، وُألفت فيها الرسائل والكتب، ومنها ما ألفه الشيخ اإلمام 

مصطفى العرويس الصغري هذه الرسالة اللطيفة معتمًدا عىل من سبقه من العلامء 

رأيه الذي يردَّ هذه املسألة مجلة وتفصياًل، مستنًدا عىل ومناقًشا آلرائهم، ومنترًصا ل

واملعقول. ونظًرا ملا حتويه الرسالة من إجابة عن  ×كتاب اهلل وسنة رسوله 

ا يف كتاب اهلل،  تساؤالت تطرح حول قصة الغرانيق، والتي حتمل يف طياهتا شكًّ

هذه الرسالة،  بتحقيق -مستعينًا باهلل تعاىل-، قمت  ×وصدِق نبوة سيدنا حممد 

وخامتة، ثم أتبعتها بفهرسني للمراجع  ،وقسمني ،عىل مقدمة مشتمالً وجاء العمل 

 واملصادر، واملوضوعات.

 ومنهج التحقيق للمخطوط. ،وتتضمن بيان خطة البحث املقدمــــــة:

الدراسة، وتتضمن أربعة مباحث: املبحث األول: التعريف  القسم األول:

سمه ونسبه، ومولده ونشأته، وتسلمه مشيخة األزهر، باملؤلف، ويشتمل عىل: ا

املبحث الثاين: التعريف بالرسالة، من حيث نسبتها إىل ووفاته، مصنفاته، شيوخه. 

بحث الثالث: وصف فيها. ثم امل وسبب تأليفها، ومصادر املؤلف مؤلفها،

 .املخطوط

 نص الرسالة حمقًقا. القسم الثاين:

 أمنيته، العرويس الصغري، دراسة وحتقيق. الغرانيق، :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
احلمد هلل الرمحن، الذي عّلم القرآن، وأنزله عىل رسولنا سيد ولد عدنان، 

وحفظه من التحريف والتبديل، والزيادة والنقصان، والصالة والسالم عىل من 

ران، وعىل آله وصحبه أرسله اهلل بالفرقان، وعصمه من الزلل واخلطأ والكف

 والتابعني هلم بإحسان، وبعد:

فإن اهلل تعاىل حفظ كتابه، من كل حتريف وتبديل ودخيل، وتكّفل بحفظه ومل 

ا كام أُ  يوكل   ا غضًّ نزل، وقد حاول بعض من يف قلبه به أيَّ إنسان، فوصلنا طريَّ

نا الذين ء علامورسالته، ولكنَّ  ×يدسَّ ما يطعن يف نبوة سيدنا حممد  مرض أن  

وكلهم اهلل تعاىل بحراسة هذا الدين يتصدون لكل حماولة، ويقفون يف وجه كل 

متعدٍّ عىل رشعه، ومن هنا جاءت هذه الرسالة التي ينافح فيها كاتبها جزاه اهلل خرًيا 

الرسول  رُ ك  عن مسألة شغلت املسلمني لفرتة من الزمن، أال وهي قصة الغرانيق وذِ 

ت، وقد تكلم فيها كثري بِ لنجم، فبقيت بني ناٍف هلا ومث  هلا يف معرض سورة ا ×

من العلامء املفرسين منهم كالطربي، والرازي، والقرطبي خالل تفسريهم هذا اآلية 

الكريمة، أو يف سورة النجم، وعلامء رشح احلديث كابن حجر العسقالين، 

عياض، واملباركفوري، وعلامء السرية كموسى بن عقبة، والقايض  والقسطالين،

وأيب الفرج ابن الربهان احللبي، وعلامء العقائد كأيب احلسن اآلمدي، والتفتازاين، 

نصب املجانيق "وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأفرد الشيخ األلباين رسالة اسامها 

 ."لنسف قصة الغرانيق
جاء الشيخ مصطفى بن حممد العرويس ليدلو بدلوه فيها، ويف هذه الرسالة 

عزمت أن  ملا كانت هذه الرسالة قد وافقت تساؤالت يف صدريفأجاد وأفاد، و

لتجيب عىل تساؤاليت من جهة، ومن جهة أخرى خدمة  أقوم بتحقيقها ودراستها؛
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لكتاب اهلل تعاىل، وإخراج هذه الرسالة اللطيفة من خزائن املخطوطات إىل 

 املكتبات اإلسالمية، عّل اهلل تعاىل ينفع هبا.

 خطة البحث: 
 ــــة: وتتضمن بيان خطة البحث ومنهج التحقيق للمخطوط.املقدمــ

 القسم األول: ويشتمل عىل الدراسة، وجاءت عىل أربعة مباحث:

املبحث األول: التعريف باملؤلف، ويشتمل عىل: اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، 

 وتسلمه مشيخة األزهر، وفاته، مصنفاته، شيوخه.

ن حيث نسبتها إىل مؤلفها، وسبب تأليفها، املبحث الثاين: التعريف بالرسالة، م

 ومصادر املؤلف فيها.

 املبحث الثالث: وصف املخطوط.

 القسم الثاين: النص املحقق.

 منهج التحقيق:
 قمت بنسخ املخطوط، وتصويب األخطاء وإقامة النص. – 1

يف القرآن  موضعهاكتبت اآليات القرآنية بالرسم العثامين، وعزوهتا إىل  – ٢

 بجوار اآلية، بوضع اسم السورة ورقم اآلية بني معقوفتني.الكريم 

وضعت يف هناية كل صفحة من الصفحات رقاًم وبجواره حرًفا، فرمزت  – 3

لوجه الصفحة بالرمز )و(، ولظهرها بالرمز )ظ(، والرقم يعني رقم الورقة التي 

 حتوي الصفحة، فالصفحة اليرسى من الورقة هي الوجه، واليمنى هي الظهر.

 خرجت األحاديث، وبينت حكمها إذا مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها. – 3

 عزوت األقوال املأثورة والنصوص التي ذكرها املؤلف إىل مصادرها. – 4

عرفت بالرجال الذين نقل عنهم املؤلف، من غري التعريف برجال  – ٥

قد حكم األسانيد للروايات؛ كي ال أثقل احلوايش، وليس جمال بحثها هنا؛ ألنه 
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 عليها ابن حجر والقايض عياض وغريمها.

 رشحت بعض األلفاظ الغريبة. – 6

 وضعت ثبًتا ملراجع ومصادر التحقيق والتخريج. – 7

يف أسفل الصفحة،  عىل جانبي املخطوطاملوجودة  اهلوامشقمت بكتابة  – 8

ىل وجعلتها باخلط املسّود لتمييزها عن عميل، وختريج األقوال فيها أو عزوها إ

 أصوهلا بني معقوفتني وبخط فاتح.

 عرفت بعض املصطلحات العلمية التي حتتاج إىل تعليق. -9

والصفحة، وبقية بيانات  ،واجلزء ،ذكرت يف احلاشية اسم الكتاب – 10

 الكتاب ذكرهتا يف فهرس املصادر واملراجع.
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 الدراسة:  القسم األول
 وفيه مبحثان: 

 )1(  حث األول: التعريف باملؤلفاملب

 امسه ونسبه:  -أ 
إىل منية  نسُب مصطفى بن حممد بن أمحد بن موسى بن داود العرويس. يُ 

 إمامٍ  . وهو ثالُث يف مرص عروس، وتسمى اآلن )منيل العروس(، يف حمافظة املنوفية

 لألزهر من العائلة نفسها.

 مولده ونشأته: -ب 
حفظ القرآن الكريم عىل أبيه، ، م1798املوافق  ـه1٢13لد يف القاهرة سنة وُ 

الذهن،  ِح يف تفت   كان آيةً وعىل كبار علامئه،  املختلفة   ى العلوم  وتلقَّ  ،والتحق باألزهر

، ولوال عزله الذي ال مربر له من اخلديوي إسامعيل جارِب ، وكثرة التَّ ق املوهبةِ وتأل  

 لغت احلركة العلمية غايتها.شهى الثامر عىل يديه، ولبأه جلنى األزهر وأهلُ 

 تسلمه مشيخة األزهر:  -ج 
، وهو اإلمام العرشون من مشايخ األزهر، ـه1٢81األزهر عام  د مشيخة  تقلَّ 

فعاد للتدريس. وكان مشهوًرا  املشيخة   ِل  وكان قد ترك التدريس يف األزهر إىل أن و  

نت ال تأخذه يف اهلل لومة خصية، واحلرص عىل النظام، وكاوقوة الشَّ  ،قةبالتزام الد  

الئم، فهابه املشايخ، وخافه الطلبة، ومىض يف طريق اإلصالح بعزم ورصامة، 

فأبطل كثرًيا من البدع الشائعة، واخلرافات يف ذلك العرص، مثل الشحاذة بالقرآن 

 الكريم.

                                       
. وينظر: األعالم للزركيل 69-٢/6٥تنظر ترمجته يف كتاب األزهر يف ألف عام، للخفاجي وغريه  (1)

7/٢43. 
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د  من ليس كفًؤا للتدريس وال يصلح هلا يف األزهر بعد زيارته هلم يف حلقات  ط ر 

 ن أراد أن  امع هلم ومناقشتهم، وعزم عىل عقد جلنة امتحان لكل م  رس والسَّ الدَّ 

 له. ابعةِ ى للتدريس يف األزهر واملدارس التَّ يتصدَّ 

ا رأى فيه من ـم  ـ؛ لِ ـه1٢13قام اخلديوي إسامعيل بعزل اإلمام العرويس سنة 

بثورة  يقوم   أن   اف  ك بتعاليم اإلسالم، ومقاومة البدع واخلرافات، فخمس  ة والتَّ القوَّ 

بب الرئيس لعزله هو السَّ  ولة يف اإلفالس، ويعد  بعد وقوع الدَّ  ةٍ ، وبخاصَّ ةٍ شعبيَّ 

 املظامل. ه، وارتكاُب ه وجربوتُ احلاكم وطغيانُ  استبدادُ 

 وفاته: -د 
 .ـه1٢93رمحه اهلل تعاىل عام  تويف   

 مصنفاته: -ه 
 ضها، وبعضها خمطوط، منها:يخ مصطفى العرويس مؤلفات كثرية ُنرش بعللشَّ 

العالمة مصطفى العرويس املسامة نتاج األفكار القدسية يف بيان  حاشية – 1

معاين رشح الرسالة القشريية، لشيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري )ت(، وهو 

مطبوع بأربعة جملدات، ضبطه: الشيخ عبد الوارث حممد عيل، دار الكتب العلمية، 

 ـ.ه٢007، ٢ط بريوت،

 القول الفصل يف مذهب ذوي الفضل. – ٢

 العقود الفرائد يف بيان معاين العقائد. – 3

 أحكام املفاكهات يف أنواع الفنون املتفرقات. – 4

 األنوار البهية يف بيان أحقية مذهب الشافعية. – ٥

 .فيام يتعلق بالبسملة واحلمدلة الفوائد املستحسنة – 6

 أدعية سيد األمة.كشف الغمة يف تقييد معاين  – 7

 ﴾ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ﴿ ٱرشح آية:  –اهلداية بالوالية  – 8
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 التي نحن بصددها.  [،[٥٢احلج: ]

 شيوخه:  -و 
 .(هـ1٢36)تالسفطي  أمحد بن عبد اجلواد الشافعيالشيخ  – 1

 .(ـه1٢4٥)والده الشيخ حممد بن أمحد العرويس  – ٢

طاوع القويسني، برهان الدين،  بن درويش بن عبد اهلل بن محسنيالشيخ  – 3

 .(ـه1٢٥4)ت

 .(ـه1٢77)تإبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري  – 4

 تالميذه: 

واملعروف أّن الشيخ اإلمام مصطفى »يقول صاحب كتاب األزهر يف ألف عام: 

العرويس دّرس لكثري من الطلبة والعلامء، ولو أن املصادر مل حتدد أسامءهم نتيجة 

يف ذلك العرص، لكنهم كانوا عىل هنجه يف سعة العلم، والرغبة يف  االرتباك السيايس

 . )1(«اإلصالح، وتطوير األزهر

 

 

 

 

 

                                       
 .69األزهر يف ألف عام للخفاجي وغريه،  (1)
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 املبحث الثاني
 بالرسالةالتعريف  

 نسبتها إىل مؤلفها: -أ 
جاء يف غالف املخطوط )رسالة يف قوله تعاىل: ... للشيخ مصطفى العرويس 

 دمتها ما نصه: )فيقول الفقري مصطفى العرويس الصغري(.الصغري(، وُذكر يف مق

هذه النسخة وقد نقلتُ : )الناسِخ  وجاء يف الورقة األخرية من املخطوط قوُل 

الكني، وساللة املصطفني األخيار املحققني، وقدوة السَّ  فها خامتةِ مؤل   من نسخةِ 

واثق بربه اللطيف اخلبري: ال  )1(األغيار، سيدي ومالذي بقةِ اهرين من رِ يبني الطَّ الطَّ 

 السيد مصطفى العرويس الصغري(.

ت كتب ترمجته أن له رسالة يف تفسري قوله تعاىل: ...، فقد جاء يف كتاب كر  وذ  

رشح آية  –األزهر يف ألف عام عندما ذكر مؤلفات الشيخ، فذكر: اهلداية بالوالية 

  )2(﴾ٱ...يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿

ية رشح آية ...( غري مذكور يف املخطوط الذي لكن هذا االسم )اهلداية بالوال

 ما هو مكتوب يف الورقة األوىل منها. بني أيدينا، فلذلك أثبت  

 سبب أتليفها:  –ب 
: )إنَّ الداعي  إىل مبينًا سبب تأليفه هلذه الرسالة يف مقدمة الرسالة قال املؤلف

عىل كثرٍي من  اجلهابذِة  حتريِر هذه الُعجالِة، وتنقيِح هذه الرسالِة ما أشكل  فهُمه

رين  من آيات الكتاب العزيز، فقالوا ما ال يليق  مني منهم واملتأخ  ين  املتقد  املفرس 

 مث ﴿ ُيفهم  من مبانيها، وهي قوُله جل جالله وعز شانُه: بمعانيها، وال يصح  أن  
 .﴾ٱ...ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

                                       
 املالذ ال يكون إال باهلل تعاىل. (1)

 .٢/69ينظر: األزهر يف ألف عام، للخفاجي وغريه ( ٢)
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 مصادرها:  –ج 
 .هـ(٥44)صطفى، للقايض عياض الشفا بتعريف حقوق امل .1

 .هـ(606)تالتفسري الكبري، أو مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي  .٢

 .هـ(7٥6)ت الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احللبي  .3

، وجالل الدين هـ(864)تتفسري اجلاللني، تأليف: جالل الدين املحيل   .4

 هـ(.911)تالسيوطي 

لبيضاوي ل ،يل املسمى تفسري البيضاويأنوار التنزيل وأرسار التأو .٥

 .(ـه791)

رشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أليب السعود إتفسري  .6

 .هـ(98٢)

اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز الدباغ، تأليف: سيدي أمحد بن املبارك  .7

 (1).هـ(11٥6)تالسجلاميس املالكي 

دقائق اخلفية، اجلمل الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني لل .8

 .هـ(1٢04)ت

 
 

 
 

                                       
هذا الكتاب ذكر فيه املؤلف سرية شيخه عبد العزيز الدباغ، وما سمعه من كالمه، وما رآه منه، ومنها  (1)

بعض األسئلة املتعلقة بتفسري بعض اآليات، منها سؤاله عن قصة الغرانيق هذه وإجابته عنها، وهو من 

ا مالحظ من خالل مقدمة الكتاب وابوابه، وبعض ما ذكره يعّد من التفسري كتب املتصوفة، وهذ

 اإلشاري.
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 املبحث الثالث
 وصف املخطوط

واحدة من خمطوطات املكتبة األزهرية،  ملخطوط عىل نسخةٍ ايف حتقيق  اعتمدُت 

وهي إذ مل أحصل عىل غريها بعد بذل اجلهد يف التقِّص  والبحِث عىل نسخة أخرى، 

  يأيت وصف هلذه املخطوط: واضحة، وفيام دة  جي   نسخة كاملة  

 (.481٥9( عام )190٢مصدر املخطوط: املكتبة األزهرية رقم خاص ) .1

 مجادى األوىل//14تاريخ النسخ:  ناسخها: عيل بدوي السفطي. .٢

 هـ.1٢80

ق ف  هذه الرسالة األستاذ فريد عرصه الشيخ حممد بن حممد بن حسني  .3 و 

 هـ.1٢81اإلنبايب، وذلك يف تاريخ الثاين من شعبان سنة 

عدد لوحات املخطوط: عرش لوحات، األوىل مفردة، والبقية مزدوجة  .4

 الصفحات.

عدد أسطر الصفحة: واحد وعرشون سطًرا، عدد الكلامت يف كل سطر   .٥

 تقريًبا أحدى عرشة كلمًة.

 نسخ معتاد، وواضح. نوع اخلط: .6

ن كاتُبها وعىل الغالب من املؤلف ن .7 فسه، عىل هوامشها تعليقات، مل أتبنيَّ  م 

ويدل  عىل ذلك كلمُة الناسِخ يف هناية كثري من اجلمل قوله: مؤلفه. وقوله 

يف أحد اهلوامش: ]كام يعلم مما ذكرناه يف هذه الرسالة[، وهي إشارة 

ا من قول املؤلف، وهذا ما أرجحه، وربام يكون  واضحة تدل  عىل أهنًّ

 الواقف أو الناسخ هلا واهلل أعلم.

وهنا منقولة من نسخة املؤلف رمحه اهلل، إذ يقول متتاز هذه النسخة بك .8

 الناسخ: )وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مؤلفها ...(.
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 ذج من املخطوطامن

 

 الورقة األوىل من املخطوط
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 الورقة الثانية من املخطوط
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 الورقة األخرية من املخطوط

 

 



 مريراحممد أديب د.                  [٥٢]احلج:  َّ... يث ىث نث مث ُّٱتفسري قوله تعاىل: رسالة يف 

338 

 القسم الثاني
 النص احملقق

تاب: األستاذ فريد عرصه الشيخ حممد اإلنبايب، وق ف  وحب س  وسبَّل  هذا الك

ة حياته  ط  النظر لنفسه مدَّ ابن املرحوم احلاج حممد اإلنبايب ابن حسني اإلنبايب، ورش 

الِح  تِه، ثمَّ لرجٍل مشهوٍر بالصَّ يَّ حفظه اهلل، ثمَّ ِمن بعِده لألصلِح األعلِم من ذر 

ب،  والعلِم واحلفِظ للكتِب، وقًفا صحيًحا رشعيًّا عىل طلبِة العلِم، ال ُيباُع، وال ُيوه 

 جل مكلك خك حك جك مق حق مف حفخف جف ٱ﴿،وال ُيرهنُ 
 ، جزاه اهلل خرًيا، آمني.[181البقرة: ] ﴾ هل  مل خل حل

 .1٢81وذلك يف ثاين شعبان، سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

339 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ظ(1)
 وبه نستعني 

راِت غياِهب   )1(محًدا ملن كشف عن وجوه املخد 
ن  )2( بهاِت، وأرشد  م  الش 

الالِت باآلياِت البي ناِت.  سبقت له العناياُت إىل إماطِة التَّخي الِت، بتوضيح الدَّ

ٍد  ن عصمهم اهلل من وساوِس الغواياِت، سيِدنا حممَّ وصالًة وسالًما عىل سّيِد م 

ِد بخوارِق العاداِت، وعىل إخوانه من   ساالِت، واملؤيَّ  يباألن املبعوِث بالر 
ِ
اء

، والصَّ   ابعني:والتَّ  حابةِ واملرسلني، وآِل كلٍّ
غري: إنَّ الداعي  إىل حتريِر هذه  وبعد: فيقول الفقرُي مصطفى العرويس  الصَّ

ين   الُعجالِة، وتنقيِح هذه الرسالِة ما أشكل  فهُمه عىل كثرٍي من  اجلهابذِة املفرس 

رين  من آيات الكتاب ا مني منهم واملتأخ   لعزيز، فقالوا ما ال يليق بمعانيها، والاملتقد 

 ىث نث مث﴿ يصح  أن ُيفهم  من مبانيها، وهي قوُله جل جالله وعز شانُه:
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث
)3(مي زي ري ين ىن نن من زن رن

 جئ يي ىي ني 
                                       

قوله: )ملن كشف(، من باب رضب، يقال: كشفته فانكشف، واألكشف الذي انحرس مقدم رأسه، واسم  (1)

 املوضع: الكشفة، بفتحتني، ورجل أكشف ال ترس  معه، واملعنى: أزال عن ذوات املعاين اخلفية الدقيقة

غني الشبهات، مجع شبهة: وهي األمر امللبس، سميت بذلك؛ ألهنا تشبه احلق، يقال: شّبهت عليه 

  [.٢/٥34 ، للفيوميتشبيًها، مثل: لبست عليه تلبيًسا  وزًنا ومعنى. ]املصباح املنري

 .1/6٥3الغيهب: الظلمة، ومجعها غياهب. ينظر: لسان العرب، البن منظور  (٢)

لرسول من بعثه اهلل برشيعة جمددة، يدعو الناس إليها، والنبي يعّمه، ومن بعثه ا ،َّنث مثُّٱ قوله: (3)

لتقرير رشٍع سابق، كأنبياء بني إرسائيل بني موسى وعيسى. وقيل: الرسول من مجع إىل املعجزة كتاًبا، 

املنام. يف  والنبي من له كتاب. وقيل: الرسول من يأتيه امللك بالوحي، والنبي يقال له وملن يوحى إليه

 [ مؤلفه.4/7٥]تفسري البيضاوي

  ×، سيقت هذه اآلية تسلية له [٥٢]احلج:  َّإخل...  يف ىف يث ىث نث مث ُّ قوله:
  [.4٢احلج: ] َّإخل... ام يلُّٱ بعد تقدم نظريها يف قوله تعاىل:
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زائدة  َّ يف ىف ُّٱ البتداء الغاية، و)من( الثانية يف قوله:؛ َّيث ىثُّ و)من( األوىل يف قوله:

يف موضع نصب ، [٥٢]احلج:  َّاكُّ إلفادة استغراق اجلنس، واجلملة الرشطية بعد قوله:يف املعمول 

عىل احلال حمصورة، وحيتمل: أهنا يف حمل الصفة، فيجوز أن حُيكم عىل موضعها باجلر باعتبار لفظ 

مزيدة فيه،  ]هكذا يف املخطوط والصواب: من، املراجع[املوصوف، وبالنصب باعتبار حمله، فإن ما 

استثناء  تمل: أهنا يف موضع االستثناء من غري اجلنس، إذ املستثنى حال، واملستثنى منه ذات، فهووحي

الظرفية. هـ  منقطع، و)إذا( جيوز أن تكون رشطية، وهو الظاهر كام ذهب إليه احلويف، وأن تكون ملجرد

 [9/164، وروح املعاين، لآللويس 8/٢9٢منه. ]ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي 

التمني يف اللغة جاء ألمرين: متني القلب، والقراءة، قال أبو مسلم: :  َّ  إخل... مك لك ُّٱ قوله:

ل  من ُمنِي ُت، ومن اهلل لك، أي: قدر لك، فعىل أهنا القراءة، فاملراد: ما  ع  فَّ التمني: هو التقدير، ومت  نَّى: ت 

هنا مما ال جيوز يف حقه من قصة الغرانيق،  جيوز أن يسهو الرسول فيه، ويشتبه عىل القارئ، دون ما يروى

التي مل تصح دراية وال رواية، بل احلق أنه مل يتكلم أحد  هبا، وال الشيطان وال أحد تكلم هبا، بل اشتبه 

األمر عىل الكفار، فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه، وهذا الوجه ذهب له مجاعة، وهو ضعيف؛ لبعد 

 [٢3/٢38ك عادة.]ينظر: التفسري الكبري، للرازيالتوهم فيام مل يسمع، فال يقع ذل
، إنام أفرد الضمري، وإن تقدمه اثنان معطوف أحدمها عىل اآلخر؛ ألن يف الكالم حذًفا، َّ مك ُّٱ قوله:

 جم ُّٱ تقديره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إال إذا متنى وال نبي إال إذا متنى، فهو كقوله تعاىل:
لثاين، أو من األول، والضمري يف )أمنيته( يعود عىل ، واحلذف إما من اَّ ىم مم  خم حم

، وبدالً من قوله: يعود عىل النبي، قال: وهو الذين ينبغي أن النبي، وهو الذي ينبغي، وقيل: عىل الرسول

 .[8/٢93]ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، .يكون أنه ضمري الشيطان
ب: يكون عن ظن وختمني، وقد يكون عن قرأ، الظاهر أنه جماز. قال الراغ: َّمك اكلكُّ قوله:

كثرًيا ما يبادر إىل ما ينزل به الوحي قيل له: ال تعجل  ×روية، وبناء عىل األصل، وملا كان النبي 

بالقرآن، سميت تالوته عىل هذا الوجه متنًيا، وأن للشيطان تسلًطا عىل مثله يف أمنيته، وذلك من حيث إن 

، وتفسري الراغب األصفهاين 6/30٥ينظر: حاشية الشهاب ] .شأن العجلة أن تكون من الشيطان

 ، ويف املخطوط: يكون ال عن روية، والصواب ما أثبت من املراجع[٢39/1
، قرأ، قال بعضهم: وإنام سميت القراءة أمنية؛ ألن القارئ إذا قرأ آية رمحة متنى َّ مك اكلكُّ قوله:

 [.٢3/٢38]التفسري الكبري للرازي ،حصوهلا، وإذا قرآ آية عذاب متنى أن ال يبتىل به. رازي
 جن ُّ األمنية واحدة األماين، تقول: منها متنى الكتاب: قرأه، قال تعاىل:: َّ مك اكلكُّ قوله:

 قرأه، ويف القاموس: ومتنى الكتاب: [،78]البقرة: َّ جه ين ىن من خن حن

 [ ومن ذلك:1336]القاموس املحيط، للجوهري 

لِ            متنَّى كتاب  اهلل أول  مرة      متن ي  داود  الزبور  عىل ِرس 

، والدر املصون،  3/٥64قاله حسان يمدح به عثامن ريض اهلل تعاىل عنه.]ينظر: التفسري الكبري، للرازي 

 ، ومجيع املراجع تذكر: أول ليلة[1/447للسمني احللبي، 
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 خت حت جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث )1(هت مت
  مع جع مظ حط و (٢)  )3(مض خض حض جضمص خص )2(حص  مس

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ )4(جغ
 .[٥٥ – ٥٢]احلج:  ﴾ جم هل مل خل حل جل

 هو نبيٌّ ُأمر  بالتَّبليِغ،: ﴾ يف ىف يث ىث نث مث ٱ﴿» :)5(قال اجلالل
 مل يك ىك ٱ﴿ ،أ  ر  : ق  ﴾ مك لك اك ٱ﴿ ، أي: مل ُيؤمر  بالتَّبليِغ، ﴾ يق ىقٱ﴿

                                       
 مل ُّٱ [7/491٥،]ينظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية، البن أيب طالب ، أي: وسوسَّٱيك ىكُّقوله: 
 أي: يف متمناه، ابعتبار قلوب أمة دعوته، كما سيأيت توضيحه آخر الرسالة. ،َّ ىل

أي: فيزيل هللا الذي ألقاه الشيطان يف قلب من آمن ابلفعل، وقلب من يشاء منه اإلميان ، َّٱام يل ُّقوله: 
 .[9/3٢8.]ينظر: التفسري الوسيط، لطنطاوي يف املستقبل. مؤلفه

.]ينظر: ي: يثبتها، ويوضحها، ويكشف عنها الغياهب اليت ألقاها الشيطانأ، َّٱٰىين ىن نن منُّقوله: 

 .[3/449، وتفسريالقرآن، للسمعاين 6/113إرشاد العقل السليم، أليب  السعود 
، أليب ]ينظر: جماز القرآن، املراد: الشّك، فهو جماز باالستعارة. مولفه.َّٱحب جب هئ مئُّ قوله: (1)

 [. 1/3٢عبيد

: يف القاسية موصولة، والصفة صلتها، وقلوهبم: فاعل هبا، ، )ال(َّٱمب خبُّ قوله:

لُة؛ ألن مرفوعها جمازي، ولو وضع فعل موضعها  والضمري املضاف إليه، هو عائد املوصول، وُأن ثِت الص 

جلاز تأنثيه، والقاسية: عطف عىل )الذين(، أي: فتنة للذين يف قلوهبم مرض، الذين، وفتنة للقاسية 

 [. 8/٢94الدر املصون، للسمني احللبي، قلوهبم. سمني. ]

 كتب فوقها يف املخطوط: فينقادوا. (٢)

 يف املخطوط: هلادي، بإثبات الياء. (3)

، أي: ليتجدد للذين أوتوا القرآن والتوحيد يقني التوحيد،  َّٱمح جح مج حجُّ قوله: (4)

 وثبوت أن القرآن منزل  من لدن حكيم عليم.
 اإليامن بذلك، أو يدوموا عىل اإليامن الثابت قبل. مولفه.، أي: فيتجدد هلم َّٱمس خسُّ وقوله:

هو جالل الدين أبو عبد اهلل حممد بن شهاب الدين أمحد بن كامل الدين العبايس األنصاري املحيّل  (٥)

( يف القاهرة، أصول مفرس وقد فرس يف هذا الكتاب من سورة الكهف إىل سورة ـه864الشافعي )ت

 . 31٢-8/311 ، كحالة، ومعجم املؤلفني8٥-٢/84فرسين، للداوودي طبقات املالناس. ينظر: 
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ُل إليهم: ﴾ ىل  .)1(قراءُته ما ليس من  القرآِن مما يرضاه املرس 

 خب حب﴿ٱيف سورة النجم بمجلس من قريش بعد × )2(بُي النَّ وقد قرأ 
: )3(علمه ه من غريِ عىل لسانِ  يطانِ ، بإلقاء الشَّ ﴾ختمت حت جت مبهب

 )5(أخربه جربيُل  ى، ففرحوا بذلك، ثمَّ ت   لرُت  هنَّ شفاعت   ، وإنَّ ىل  العُ  )4(انيُق ر  تلك الغ  

إىل   )6( « ... ليطمئنَّ  هبذه اآليةِ ، فُسيل   ن  ه من ذلك، فحزِ عىل لسانِ  يطانُ بام ألقاه الشَّ 

 آخر ما قال.

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿:)7(وقال البيضاوي
                                       

 قوله: )ما ليس من القرآن( مفعول أللقى. (1)

 وقوله: ما يرضاه: بيان ملا.

 وقوله: املرسل إليهم: هم الكفار.

وقوله: وقد قرأ النبي أي: يف رمضان سنة مخس من املبعث، وكانت اهلجرة إىل احلبشة يف رجب يف تلك  (٢)

لسنة، وقدوم املهاجرين إىل مكة كان يف شوال من تلك السنة. من رشح املواهب. ]ينظر: املواهب ا

 [.1/٢48 ، للقسطالين اللدنية باملنح املحمدية

 قوله: )بإلقاء الشيطان عىل لسانه من غري علمه به ...إلخ(، فيه أن صدور املكفر عىل لسانه ال جيوز عمًدا (3)

ا ذكرناه يف هذه الرسالة، فكان الصواب عدم ذكر هذه القصة رأًسا؛ للقطع بكذهبا. وال سهًوا، كام يعلم مم

 مولف.

قوله: )الغرانيق(: هي يف األصل الذكور من طري املاء، واحدها غرنوق: كفردوس، أو غرنوق مثل: ( 4)

عصفور، أو غرنيق: كمسكني، سمي به الصنم؛ لبياضه، وقيل: هو الكركي، وجيوز به عن الشاب 

ألبيض الناعم، وكانوا يزعمون أّن األصنام تقرهبم إىل اهلل، وتشفع هلم، فشبهت بالطيور التي تعلو يف ا

 [1/٢49 ، للقسطالينالسامء وترتفع.]املواهب اللدنية باملنح املحمدية
قوله: )ثم أخربه جربيل(، أي: بعد أن قرأ إىل آخر السورة، وسجد وسجد مجيع من كان يف املسجد، ( ٥)

، فقال له: ما صنعت، تلوت عىل الناس ما مل آتك به من عند  × ذلك اإلخبار بعد أن أهنى النبي وكأن

[، وقد علمت  أنه هبذا املعنى 18/664 جامع البيان، للطربياهلل، وقلت ما مل أقله لك، فحزن،]ينظر: 

 باطل ال أصل له، كام سيأيت يف الرسالة إيضاحه لك من مؤلفه.
 .441 تفسري اجلاللني (6)

والبيضاوي: هو أبو سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي، الشريازي الشافعي،  .4/7٥تفسري البيضاوي ( 7)

هـ( يف تربيز، ودفن هبا. ينظر: الوايف 68٥وأصوله، والتفسري والعربية وغريها، تويف سنة ) عامل بالفقه

 .8/1٥7، وطبقات الشافعية الكربى، للسبكي 17/٢06بالوفيات، البن أيبك 



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

343 

ر  يف نفسهإذا زوَّ ،  ﴾ىل مل يك ىك
اهو  بام ي    )1(

 مل يك ىكٱ﴿ ،)2(
وإنه لُيغاُن على »: × اشتغاله بالدنيا، كام قال ُب وجِ ما يُ  )3(، يف شبهته﴾ىل

:  ﴾زن رن مم ام يل﴿ ، )5(«ني مرة، فأستغفُر هللَا يف اليوم سبع)4(قليب
 نن من ٱ﴿ ه،زحيُ عن الركوِن إليه، واإلرشاد إىل ما يُ  )6(فُيبطُِله، وُيذهب به؛ لعصمتِه

اعية   ﴾ين ىن : ﴾ زي ري﴿ اآلخرة، إىل االستغراق يف أمرِ  : ثمَّ ُيثبُت آياتِه الدَّ
، ةِ ملسكن  ه بزوال انفس   ث  ه هبم، قيل: حدَّ يفعلُ  : فيام﴾ميٱ﴿ و (٢)  اسِ النَّ  بأحوالِ 

هبم إليه، واستمرَّ به أن  ي   )7(ه عىل إيامن قوِمهفنزلت. وقيل: متنَّى حلرِص  نزل  ما ُيقر 

                                       
 زّور  يف نفسه: هيأ؛ ألنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إىل قبول السامع. لسان العرب، البن منظور (1)

3/36.  
 إرشاد العقل السليم، أليب السعود]ينظر:  قوله: )إذا زور يف نفسه(، أي: هيأ وقّدر يف نفسه يام يواه، (٢)

 مولف. [ وال خيفى ما يف هذا التعبري باعتبار ظاهره.6/113

، للسمني ]الدر املصون قوله: )هبواه(، أي: حيبه، واألمنية: الصورة احلاصلة يف النفس، من متنى اليشء.

 [.1/448 احللبي
 : تشهيه، وهو الصواب.4/7٥يف تفسري البيضاوي  (3)

خ فيه كالم طويل، والغني قريب من يقوله: )وإنه ليغان عىل قلبي ... إلخ( حديث صحيح، وللمشا (4)

أي: يعرض لقلبي ويغشاه بعض أمور  [13/316]ينظر: لسان العرب البن منظور لغيم لفًظا ومعنى،ا

من املخاطر البرشية فيام يلزمه، للتبليغ، لكنها إلشغاهلا عن اهلل، والتفويض له بعدها، كالذنوب، فيفزع 

رة بقول بعض إىل االستغفار منها، فهي من قبيل حسنات األبرار سيئات املقربني، ولذلك اإلشا

 العارفني: هي أغيان األنوار ال أغيان أغبار، فافهم. مولفه.

قال ابن تيمية رمحه اهلل عن قوهلم: حسنات األبرار سيئات املقربني: هذا من كالم بعض الناس، وليس هو 

 .18/383جمموع الفتاوى، البن تيمية . ×من كالم النبي 

 ر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب االستغفارأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الذك (٥)

 (.٢70٢رقم احلديث ) 4/٢07٥واالستكثار منه، 

 : بعصمته.4/7٥يف تفسري البيضاوي  (6)

 قوله: )وقيل: متنى حلرصه عىل إيامن قومه ...إلخ(، النادي، بمعنى: املجلس، واملراد موضع اجتمع فيه (7)

 ، البن منظور، ولسان العرب11/61 ، للسمني احللبيلدر املصوناملسلمون واملرشكون. ]ينظر: ا

1٥/31٥.] 
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 ، فأخذ  يقرُؤها، فلام بلغ  )1((النَّجم)ذلك حتى كان يف ناديم، فنزلت عليه سورُة 
، إىل أن )2(ى سبق لساُنه سهًواحتَّ  يطانُ إليه الشَّ  ، وسوس   ﴾ختمت حت جتٱ﴿

، وإنَّ شفاعتُهنَّ لرُتت  ى، ففرح به املرشكون حتى شايعوه ىل  لغرانيُق العُ قال: تلك  ا

، مؤمن  وال مرشك  إال سجد   يف آخرها، بحيُث مل يبق  يف املسجدِ  بالسجود لـامَّ سجد  

اه اهلل هبذه اآلية. ُه جربيُل، فاغتمَّ به، فعزَّ  ثم نبَّه 

فابتالء   وإن صحَّ  ،)3(وهو مردود عند املحققني
عىل اإليامن،  ابُت به الثَّ  زُ يتميَّ  )4( 

 فيه. عن املتزلزلِ 

  ، كقوله:أ  ر  : ق  ﴾مك﴿ وقيل: 
ةٍ  ل مرَّ مت  نَّى كتاب  اهللِ أوَّ

لِ            )5( بور  عىل ِرس   مت  ن ي  داود  الزَّ
                                       

 : )والنجم(.4/7٥يف تفسري البيضاوي  (1)

 قوله: )سبق لسانه(: فيه أن السهو  بمثل هذا من كالم مسجع مناسب لسياقه وحلاقه بعيد جًدا، وكونه  (٢)
 [6/30٥ه.]ينظر: حاشية الشهاب أفصح الناس، فال يقاس حاله بغريه، ال وجه له هنا. مولف  ×

حمفوظ عن السهو بام خيالف الدين والرشع باإلمجاع، فال   ×قوله: )سبق لسانه(: غري صحيح؛ ألنه 

يف صالة ونحوها؛ للترشيع، ولذا   ×جيوز ذلك عليه، وال عىل باقي النبيني واملرسلني البتة، وسهوه 

 [6/30٥]ينظر: حاشية الشهاب  هقال بعضهم: إن سجود السهو يف حقه سجود شكر. مولف

 قوله: )وهو مردود عند املحققني(: يشري إىل عدم صحته دراية ورواية، أما األول: فألنه يؤدي إىل عدم (3)

حاشية الشهاب[ يف تقدير صحته يف الثقة بالقرآن، وعىل]يف املخطوط وال عىل، واملثبت هو الصواب كام 

م، أو عىل اإلنكار ال غري، أو املراد الغرانيق: املالئكة، وإمجاله يكون خرج خمرج الكالم الوارد عىل زعمه

لالبتالء به، وأما كونه ابتالء من اهلل؛ ليخترب به الناس، كام ذكره املصنف رمحه اهلل فال يليق؛ ألنه إن كان 

من  بسهو منه فقد علمت أنه حمفوظ منه، وإن كان بتكلم الشيطان وإسامعه إياهم فكذلك ملا يلزم عليه

عدم الوثوق بالوحي، وأما الثاين: فلام قال القايض عياض: إنه مل يوجد يف يشء من كتب احلديث املعتمدة 

ما يعتمد عليه سند صحيح حتى بالغ بعضهم فقال: إنه من وضع الزنادقة، وأكثر املحدثني عىل عدم 

 [.6/30٥صحته. مولفة من الشهاب وغريه. ]ينظر: حاشية الشهاب 

فابتالء(: لعله مفروض فيام إذا أريد بالغرانيق املالئكة، ويكون االبتالء فيه باإلمجال وإال فال قوله: ) (4)

 [6/30٥كونه ابتالء من اهلل للناس؛ ألنه ال جيوز. مولفه ]ينظر: حاشية الشهاب  يصح
 باب يف علوم، والل4/1٢8وهو من البحر الطويل ]ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية  .ةٍ : ليليف املراجع (٥)

قوله: )كقوله: متنى كتاب اهلل ...إلخ( الشعر حلسان. والرسل والرتسل:  ،٢/٢04الكتاب، البن عادل 

 [.6/30٥.]حاشية الشهاب الرتتيل والقراءة بتؤدة وسكينة من غري رسعة، فضمري متنى لعثامن 
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 إه، و: قراءتِ ﴾ىل﴿و
ِ
يطاِن فيها أن  يتكلَّم  بذلك رافًعا صوت ه، بحيُث  لقاء  الشَّ

: بأنه خُيِل  بالوثوِق . × معون  أنَّه من قراءة النبي  ظنَّ السا ،  )1(عىل القرآن وقد ُردَّ

؛ ألنَّه  ﴾ين ىن )2(نن من زن رن اممم يلٱ﴿ وال يندفع بقوله:

هوِ  ،)3(أيًضا حيتمُله واآليُة تدل  عىل جواز السَّ
ِق الوسوسةِ  )4(  عىل األنبياء، وتطر 

 انتهى املقصود منه. )5("إليهم
 و (3)  الغرانيق هلا أصل   : أّن قصة  )7(يف حاشيته عىل اجلاللني )6(ونقل اجلمُل  

جها ابن أيب حاتم وأنه خرَّ
، وابن املنذر من طرق: عن شعبة، عن )9(، والطربي)8(

ه ، عن سعيد بنِ رٍش بِ  ُدوي  ر  جبري، وكذا ابن م 
، وابن إسحاق يف )11(، والبزار)10(

 ه  ، كام نبَّ )14(ريةوأبو معرش يف الس  ، )13(، وموسى بن عقبة يف املغازي)12(ريةالس  
                                       

 األوىل أن يقول: خيل بالوثوق بالقرآن، وليس عىل القرآن. (1)

(؛ ألن األحكام أعىل رتبة من النسخ، وفرس النسخ بإزالة ما وقع يف نفسهقوله:  (٢)  )ثم حيكم(: أتى بـ )ُثمَّ

 [.6/30٥]ينظر: حاشية الشهاب  بسبب أنه يعصمه ويرشده بتثبيت قلبه عىل ما هو األوىل. مف

 قوله: )ألنه أيًضا حيتمله(: الضمري عائد عىل الناسخ املعلوم من ينسخ. (3)

 واآلية تدل عىل جواز السهو ...إلخ: قول غري صحيح يف مثل ما نحن به وبصدده من السهوقوله:  (4)

 [6/306باملكفر، فال جيوز ذلك إمجاًعا البتة. مولفه.]ينظر: حاشية الشهاب 

 .٢/4٥4 تفسري البيضاوي (٥)

الفه أوىل. واهلل وقوله: )ونقل اجلمل...(: أقول: ومع كون ما نقله وأطال به قلياًل جلدوى الصواب خ (6)

 أعلم. مؤلف.

  .409-8/407نقاًل عن ابن حجر العسقالين يف فتح الباري  3/18٥ة اجلمل يينظر: حاش (7)

ي  137٢6تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم ) (8)
 ( عن حممد بن كعب الُقرظِ

 ، عن حممد بن كعب القرظي، وحممد بن قيس.18/663جامع البيان، للطربي ( 9)

 .6/6٥ينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي  (10)

 (، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.٥096) 11/٢96مسند البزار  (11)

 .٢18ينظر: السرية النبوية، البن إسحاق  (1٢)

 .67املغازي ملوسى بن عقبة   (13)

 مل أجد الكتاب.( 14)
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 من وجهٍ  ه، لكن  قال: إنَّ طرق ها كلَّها مل يروها مسندةً ، وغريُ )1(كثري عليه احلافظ ابنُ 

، وكذا نبَّه  ابن عباسٍ  ب  بام سيأيت قريًبا من إخراج مجاعٍة هلا عنِ صحيح. وهذا متعقَّ 

، فقال: أخرج ابن أيب )2(حجر العسقالين اإلسالم ابنُ  أصلها شيُخ  عىل ثبوِت 

والطربي   )3(حاتم
من طرٍق، عن شعبة  عن ابن برِش، عن سعيِد  )5(املنذر وابنُ  )4(

 ، فلام بلغ:[1النجم:] ﴾ىليل مل خل﴿ٱ:× اهلل بن جبري، قال: قرأ رسوُل 

 يطانُ ، ألقى الشَّ [٢1–٢0النجم:] ﴾مججح حج مث هت مت خت حت جت﴿

ر  آهلتنا ت   لرُت  هنَّ شفاعت   العىل وإنَّ  عىل لسانه: تلك الغرانيُق  ك  ى، فقال املرشكون: ما ذ 

رُب   ورة  سجد وسجدوا، فك  بخري قبل اليوم، فلام ختم الس 
،  ×ذلك عىل النبي  )6(

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ﴿له:  فنزل تسليةً 
وابن مرُدوي ه)7(ه بني كلامته. وأخرجه البزارأي: يف قراءتِ  ﴾ىل مل يك

)8( 
                                       

 .٥/441ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري ( 1)

أبو الفضل، شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، من أئمة العلم والتاريخ، تويف  (٢)

وما بعدها، واألعالم للزركيل  ٢/36. ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي ـه8٥٢

1/178. 

كبار حفاظ احلديث، تويف سنة  أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم التميمي احلنظيل الرازي، من (3)

 .3/3٢4، واألعالم للزركيل 3/3٢4هـ. ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي، 3٢7

هـ. 310أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد الطربي، املؤرخ واملفرس والفقيه واإلمام، تويف يف بغداد سنة ( 4)

 .14/٢67، للذهبي ، وسري أعالم النبالء4/191ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان 

هـ. ينظر: 310أو 309أبو بكر، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، فقه جمتهد، من احلفاظ، تويف سنة  (٥)

 .14/491سري أعالم النبالء، للذهبي 

 [.٢/801 ، للجوهريقوله: )فكرُب(، بضم املوحدة، أي: عظم.]الصحاح (6)

حافظ من العلامء باحلديث،  صاحب املسند الكبري البزار، البرصي أبو بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق (7)

 .1/189، واألعالم، للزركيل 13/٥٥4ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي  .ـه٢9٢تويف سنة 

ه(، يقرأ باهلاء وصاًل ووقًفا.  (8) ي  ُدو  ر   قوله: )وابن م 

سري أعالم  . ]ينظر:ـه410تويف سنة  أبو بكر، أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين، حافظ مؤرخ مفرس،

 [.1/٢61األعالم للزركيل وما بعدها، و 17/308النبالء، للذهبي 
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، فقال: يف إسناده عن سعيد بن جبري عن ابن من طريق أميَّة  بِن خال د، عن شعبة 

روى املذكور، وقال البزار: ال يُ  ساق احلديث   ، ثمَّ )1(ُب أحِس  ظ (3) عباس فيام 

خالد، وهو ثقة مشهور، وقال  بنُ  ةُ بوصله أميَّ  د  متصاًل إال هبذا اإلسناد، وتفرَّ 

: ح، عن ابن عباس، والكلبي  ، عن أيب صالالبزار: إنام يروى هذا من طريق الكلبي  

، آخر فيه: الواقدي   بسندٍ  )2(اُس حَّ عتمد عليه، وكذا أخرجه النَّ ، وال يُ مرتوك  

وإسنادها عن حممد بن كعب، وكذا  يف السرية مطولة، )3(وذكرها ابن إسحاق

يف السرية  )5(، وكذا أبو معرشيف املغازي عن ابن شهاب الزهري   )4(موسى بن عقبة

د بن كعب القرظي، وأورده ابن أيب حاتم من طريق: أسباط عن له عن حمم

ه من طريق عبَّ  اد بن صهيب، عن حييى بن كثري، عن الّسدي، ورواه ابن مرُدوي 

، وأيوب، عن عكرمة، وعن سليامن ، عن أيب صالح، وعن أيب بكر اهلذل  الكلبي  

يف ذلك واحد، وكل  همعباس، ومعناهم كل   هم عن ابنِ ، عمن حدثه، ثالثتُ التيمي  

 )6(من طرقها سوى طريق سعيد ابن جبري إما منقطع، أو ضعيف، لكن كثرة الطرق

                                       
قوله: )أحِسب(: بكرس السني من باب: تِعب، يف لغة مجيع العرب، إال بني كنانة؛ فإهنم يكرسون املضارع  (1)

ب بالكرس، بمعنى بترصف.  : ظننت. من املصباحمع كرس املايض أيًضا عىل غري قياس، واملصدر: احِلس 

 [.1/134 ، للفيوميمولفه. ]ينظر: املصباح املنري

. ـه338هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي النحاس، مفرس، أديب، تويف بمرص  (٢)

 .1/٢08للزركيل  ،، واألعالم1/99 ، البن خلكانينظر: وفيات األعيان

هـ. ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان 1٥1يسار املطلبي املدين، تويف  أبو بكر، حممد بن إسحاق بن (3)

 .6/٢8، واألعالم، للزركيل ٢76/4

أبو حممد، موسى بن عقبة بن أيب عياض األسدي بالوالء، موىل آل الزبري، عامل بالسرية النبوية، من ثقات  (4)

وما  6/114أعالم النبالء، للذهبي ينظر: سري .ـه141رجال احلديث، تويف يف املدينة املنورة، سنة 

 .7/3٢٥األعالم للزركيل بعدها، و

. ينظر: ـه٢7٢أبو معرش، جعفر بن حممد بن عمر البلخي، املنجم املشهور، كان إمام وقته يف فنه، تويف  (٥)

 .1٢8-٢/1٢7للزركيل  ،وما بعدها، واألعالم 1/3٥9 ، البن خلكانوفيات األعيان

 =رق ...إلخ(: قول هذا االستدراك مع ما انضم إليه من الطريقني املرسلني ال يفيدقوله: )لكن كثرة الط (6)
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لنِي، رجاهلام عىل رشط  تدّل عىل أنَّ للقصة أصاًل مع أنَّ هلا طريقني آخرين مرس 

حيِح، أحدمها: أخرجه الطَّربي  من طريق يونس  بِن يزيد عن ابن شهاب،  الصَّ

ثني أبو بكر بن  بن احلارث بن هشام، فذكر نحوه، والثاين:  و (4) عبد الرمحن حدَّ

ما أخرجه أيًضا من طريق املعتمد بن سليامن، ومحاد بن سلمة، وكالمها عن داود 

 بن أيب هند عن أيب العالية.

كعادته، فقال: ذكر الطَّربي  العريب   أ ابنُ وقال احلافظ ابن حجر أيًضا: وقد ترَّ  

وهو إطالق  مردود  عليه، وكذا قول القايض  )1(ال أصل هلا، ةً كثري يف ذلك رواياٍت 

مع  صلٍ بسند سليم متَّ  وال رواه ثقة   ةِ حَّ الص   ه أهُل ج  : هذا احلديث مل خير  )2(عياض

ه، وانقطاع أسانيده، وكذا قول عياض أيًضا: ومن ، واضطراب رواياتِ هِ تِ ل  ق  ن   ضعِف 

منهم، وال رفعها إىل  ها أحد  سند  ين مل يُ من التابعني واملفرس عنه القصةُ  ت  ي  كِ ُح 

، فهذا مردود أيًضا. قال القايض واهية   ، وأكثر الطرق عنهم يف ذلك ضعيفة  صحايبٍ 

ه إال من طريق أيب ذكرُ  جيوزُ  من طريٍق  عرُف ال يُ  احلديث   أنَّ  ارُ البزَّ  عياض: وقد بنيَّ  

فال توز  ما الكلبي  الذي وقع يف وصله، وأ ك  برش عن سعيد بن جبري مع الشَّ 

ممن  كثري   ذلك لو وقع الرتدَّ  ، بأنَّ ظرِ رده من طريق النَّ  ه، ثمَّ ة ضعفِ عنه لقوَّ  وايةُ الر  

ى مع  )3(أسلم، قال: ومل ينقل ذلك، قال: احلافظ ابن حجر: ومجيع ذلك يتمشَّ

أنَّ هلا  رق  إذا كُثرت، وتباينت خمارُجها، دلَّ ذلك عىلثني، فإنَّ الط  قواعد املحد  

                                       
فيام نحن فيه من االعتقادات؛ حيث ال يفيد فيها إال قواطع الرباهني، ال مثل هذه املراسيل، نعم يكتفي =

 [.٢06 ، يف العمل الكفاية خرب الواحد فيه، واهلل أعلم. مولفه.]ينظر: اإلبريز، للدباغ هبا

 .3/307عريب الينظر: أحكام القرآن البن  (1)

أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، عامل املغرب وإمام أهل احلديث  (٢)

سري . ينظر: ـه٥44يف وقته، وأعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأيامهم، تويف بمراكش مسموًما، سنة 

 .وما بعدها٢0/٢1٢أعالم النبالء، للذهبي 

 وما بعدها. ٢/٢89ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (3)
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أسانيد منها عىل رشِط الصحيح، وهي مراسيُل  ظ (4) أصاًل، وقد ذكرنا أنَّ ثالثة  

حُيتج  بمثلها
ن حيتج  باملرسل، وكذا من ال حيتج   )1( بعضها ببعض،  به العتضادِ  م 

ز   رُ  وإذا تعزَّ نيَّ  تأويل ما وقع فيها مما ُيستنك  ذلك ت ع 
يطان )2( ، وهو قوُل: ألقى الشَّ

ه عىل ذلك ال جيوز محلُ  ى، فإنَّ ت   لرُت   هنَّ شفاعت   ، وإنَّ ىل  العُ  ىل لسانه: تلك الغرانيُق ع

أن  يزيد  يف القرآن عمًدا ما ليس منه، وكذا  - × -ظاهِره ألنَّه يستحيُل عليه 

يف  سهًوا إذا كان مغايًرا ملا جاء  به من التَّوحيِد ملكاِن عصمته، وقد سلك العلامءُ 

 نحو السبعة: مسلك   ويلِ ذلك التأ

، وهو ال يشعر، فلام ومِ النَّ  من   ة  ن  ه ِس حني أصابت   )3(ى ذلك عىل لسانهفقيل: جر  

ه القايض ه اهلل بذلك أحكم آياته، وهذا أخرجه الطربي عن قتادة، وردَّ أعلم  

بأنه ال يصح   عياض:
يطان ذلك، وال والية للشَّ  × بي  لكونه ال جيوز عىل النَّ  )4(

                                       
 قوله: )حيتج بمثلها(: فيه أنه مسّلم يف العمليات ال يف االعتقاديات. كام سيأيت الترصيح به بعد. مولفه. (1)

نيَّ  تأويل ما وقع فيها مما ُيستنكر ...إلخ(: أقول: التأويل ال (٢) تدي فائدة ملا يلزم عىل كل منها من  قوله: )ت ع 

 اخللل الغري اجلائز وقوعه، كام سيتضح لك مما ذكرناه يف هذه العجالة. مؤلفه عفا عنه]يف املخطوط: عفى

 عنه، وما أثبت الصواب[ عنه.

ا، قوله: )جرى ذلك عىل لسانه ...إلخ(: حاصل ما يف  املقام أن يقال: إما أن يكون قال هذه الكلمة سهوً  (3)

أو قرًسا، أو اختياًرا، أما األوىل فمروي عن قتادة ومقاتل، وهو ممنوع ألنه لو جاز هذا جلاز يف سائر 

املواضع، فتزول الثقة عن الوحي، عىل أن السهو بمثل هذا املطابق يف الوزن والطريقة واملعنى غري واقع 

 ثاين مرة؟يف العادة، وعىل فرضه، فكيف مل يتنبه عند تالوته ذلك عىل جربيل 

لكان اقتداره علينا أقوى وأكثر، فوجب أن  × أما الثاين: وهو كونه قرًسا فهو فاسد؛ ألنه لو قدر بمثله

 يزل الناس عن دينهم، وألنه يرتفع األمان عن الوحي.

حلرصه عىل إيامن قومه  ×قاله اختياًرا، وقد ذكر بعضهم توجيه ذلك بأنه  × وأما الثالث: وهو أنه 

لكلمة من عند نفسه، ثم رجع عنه، وهذا الوجه ال يرغب فيه مسلم البتة؛ ألنه يقتيض خيانته أدخل هذه ا

 [.٢40-٢3/٢39يف الوحي، وذلك خروج عن الدين. مؤلفه. ]ينظر: التفسري الكبري، للرازي  ×

رشع؛ وألن قوله: )بأنه ال يصح(: أي: ألنه لو جاز هذا السهو جلاز يف سائر املواضع، وتزول الثقة عن ال (4)

الساهي ال جيوز أن يقع منه مثل هذه األلفاظ املطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها، فإنا نعلم أن 

 واحًدا لو أنشد قصيدة ملا جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر يف وزهنا ومعناها وطريقتها، وهب أنه
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 .)1(وميف النَّ عليه 

العريب   ه ابنُ ه. وردَّ قال ذلك بغري اختيارِ  إىل أن   هُ أجلأ   يطان  الشَّ  وقيل: إنَّ 
بقوله  )2(

إبراهيم: ] ﴾...ىن نن من زن رن مم﴿ يطان:عن الشَّ  حكايةً  )3(تعاىل

 عىل طاعة. ة  عىل ذلك ملا بقي ألحد قوَّ  )4(  ة  يطان قوَّ ، فلو كان للشَّ [٢٢

 ذلك بحفظه  ق  كانوا إذا ذكروا آهلتهم وصفوها بذلك فعلِ املرشكني  وقيل: إنَّ 
 القايض عياض، فأجاد. )5(هلسانه سهًوا. وقد ردَّ  و (٥) فجرى عىل   ×

إذا  ار. قال القايض عياض: وهذا جائز  للكفَّ  )6(ه قال ذلك توبيًخاوقيل: لعلَّ 

                                       
لسالم، واحلاصل أن هذا الوجه ظاهر تكلم بذلك سهًوا، فكيف مل يتنّبه لذلك حني قرأها جربيل عليه ا

 [.٢3/٢39]ينظر: التفسري الكبري، للرازي  البطالن.

 .٢/٢98الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض ينظر:  (1)

 .3/30٥ينظر: أحكام القرآن، البن العريب  (٢)

كتًبا يف احلديث والفقه أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلشبييل املالكي ابن العريب، صنف و

طبقات املفرسين، للداوودي  ه. ]ينظر:4٥3واألصول والتفسري وغريها، وتويف بقرب فاس سنة 

 .وما بعدها ٢0/197، وسري أعالم النبالء، للذهبي 167/٢

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :وبقوله تعاىل (3)
]احلجر:  َّ ىك مك لك اك يقُّٱ ، وبقوله تعاىل:[100–99]النحل: َّ خت حت جت

 سيدهم. واهلل أعلم. ×[، وهو 40

 قوله: )فلو كان للشيطان قوة..(: حمصله: أنه لو جاز هذا الوجه لوجب أن يزيل الشيطان الناس عن (4)

الدين، أي: وجلاز أن يكون أكثر ما يتكلم به الواحد منا بإجبار الشياطني، وللزم رفع األمان عن الوحي 

 [٢3/٢39 ، للرازيينظر: التفسري الكبريلقيامه هذا االحتامل. مولفه.]

إمجاًعا البتة.]ينظر: حاشية  ×قوله: )وقد رده (: أقول: وجه الرد أن السهو بالكفر ال جيوز بحقه  (٥)

 [.6/306الشهاب 

قوله: )قال ذلك توبيًخا(، أي: وإنكاًرا عليهم، أي: فكأنه قال: أشفاعتهن ترتى؟ أقول لو جاز ذلك بناء  (6)

التأويل، فلم ال جيوز أن يظهر كلمة الكفر يف مجلة القرآن أو يف الصالة بناء عليه؟ ولكن األصل عىل هذا 

يف الدين أن ال جيوز عليهم يشء من ذلك؛ ألنه تعاىل قد نّصبهم حجًجا عىل الناس، فال جيوز يف حقهم 

تي حثه اهلل عىل تركها، صدور ما يطعن يف الدين، أو ينفر منه، ومثل ذلك يف التنفري أعظم من األمور ال

 للرازي ،كنحو: الفظاظة والغلظة، وقول الشعر، فاحلق بطالن هذا الوجه. مؤلفه.]ينظر: التفسري الكبري

٢3/٢40]. 
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الة ك الوقت يف الصَّ يف ذل وال سيام وقد كان الكالمُ  عىل املرادِ  تدل   كان هناك قرينة  

 حت جت﴿:)3(ه ملا وصل إىل قولهوقيل: إنَّ  .)2(، وإىل هذا نحا الباقالين)1(جائًزا
هم به كعادته إذا ذكرها آهلت   بعدها بيشء يذم   يأيت   ، خيش املرشكون أن  ﴾ختمت

 جت ﴿عىل عادهتم يف قوهلم: ×النبي يف تالوةِ  فخلطوه فبادروا إىل ذلك الكالمِ 
، أي: أظهروا فيه اللغو برفع [٢6ت: فصل] ﴾مث هت مت خت حت

هلم عليه، أو  ه احلامل  ؛ لكونِ يطانِ ذلك للشَّ  سب  األصوات ختليًطا وتشوًيا عليه، ونُ 

 .)4(اإلنس يطان شيطانُ املراد بالشَّ 

 بناُت  يقولون: املالئكةُ  ارُ ، وكانت الكفَّ )5(وقيل: املراد بالغرانيق العىل: املالئكةُ 

 ﴾مججح حج مث هت﴿ ق  ذكر الكل؛ لريّد عليهم بقوله:اهلل، ويعبدوهنا، فن س  
وا بذلك، آهلتنا، ورُض  م  فلام سمعه املرشكون محلوه عىل اجلميع، وقالوا: قد عظَّ 

ى، ت   لرُت  هنَّ شفاعت   ، وإنَّ ىل  العُ  تينك الكلمتني، ومها قوله: تلك الغرانيُق  فنسخ  

  )6(آياته. م  وأحك  

                                       
 .٢/1٢9ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (1)

 رئاسة املالكية يف وقته، تويف القايض أبو بكر، حممد بن الطيب الباقالين البرصي ثم البغدادي، انتهت إليه (٢)

 .17/190هـ. ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي  403سنة 

إزالة الشبهة،  ×قوله: )وقيل: ملا وصل إىل قوله...إلخ(، فيه أنه لو كان كذلك؛ لكان جيب عليه  (3)

ولو كان  والترصيح باحلق، وتبكيت ذلك القائل، وإظهار ان هذه الكلامت إنام صدرت من ذلك القائل،

 [.٢3/٢39 ، للرازي]التفسري الكبري فعل ذلك لكان أوىل بالنقل. مؤلفه.

 .٢/13٢ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (4)

قوله: )وقيل: املراد بالغرانيق العىل: املالئكة ...إلخ(: فيه أن ذلك ملبس، وموقع يف الشبهة، ويدل عىل  (٥)

إيضاح اآليات ال إلباسها، عىل أنه يبعد هذا   ×رشكون ...إلخ، ومنصب النبي ذلك قوله: فلام سمعه امل

 .ه: )فنسخ تينك الكلمتني...إلخ(قولُ  املراد  

قول احلسن، وبه فرسه الكلبي: بأن الغرانيق هي املالئكة. وينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي  (6)

1٢/8٥. 
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من  يطان يف سكتةٍ ه الشَّ د  رآن، فرتصَّ الق ُل يرت   × )1(بيوقيل: كان النَّ 

ه سمع   بحيُث   × بي  صوت النَّ  ظ (٥) كتات، ونطق بتلك الكلامت، حماكًيا السَّ 

. قال القايض عياض: وهذا )3(وأشاعها × بي  النَّ  ها من قولِ إليه، فظنَّ  )2(ن دنام  

 تفسري وي عن ابن عباس يفه ما رُ دُ أحسن الوجوه، وهو الذي يظهر توجيهه، ويؤي  

 انتهى املنقود من هذا. )6(.)5(هذا التأويل ، وكذا استحسن ابن العريب  )4(ى( بت ال  نَّ )مت   
اظ ين واحلفَّ فيام تقدم عن هؤالء اجلهابذة من املفرس   ظرِ وأنت خبري بعد النَّ 

وغريهم من العلامء األعالم هداة الدين، بأّن ما فرسَّ  به كلٌّ منهم هذا اآلية، وما 

، وال بكامٍل من الكامالت بأرسها، من البالغةِ  هناية   البالغِ  بالقرآنِ  فيها ال يليُق  ذكره

 إرشاق أنواره.

ين من قصة ذكر ما ذكره غريه من املفرس   بعد أن   )7(يف تفسريه ازي  الرَّ  وعبارةُ 

قالوا:  حقيق فقدالتَّ  ني، أما أهُل اهري  ين الظَّ املفرس   عامةِ  هذا روايةُ "الغرانيق، قال: 

 .وا عليه بالقرآن والسنة واملعقول، واحتج  موضوعة   هذه الرواية باطلة  

 فوجوه:  أما القرآنُ 

                                       
 أّنا إذا جّوزنا مثل هذا االحتامل، احتمل ذلك يف كل ما يتكلم به قوله: )وقيل: كان النبي ...إلخ(: فيه  (1)

بالوحي، فقول  ، وأنه من كالم الشيطان أدخله يف تضاعيف كالم الرسول، وبه يرتفع الوثوق×

، وأّن صحيحةٍ  غريُ  االحتامالِت  مجيع   القايض عياض: وهذا أحسن الوجوه، ال وجه له، وهناية األمر أنَّ 

 اطلة، رواية ودراية، واهلل أعلم. مؤلف عفا اهلل عنه.القصة بأرسها ب

 .؛ ألهنا من دنا يدنويف املخطوط: دنى، وما أثبت الصواب (٢)

، ولكن مل أجد قول القايض: وهذا ٢/130ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (3)

 أحسن الوجوه، ولكنه قال: عند غريه من املحققني عىل تسليمه.

يف تنوير  وينظر: قول ابن عباس  .؛ ألهنا من تال يتلواملخطوط: تىل، وما أثبت الصواب يف (4)

 ، 3٥4املقباس، للفريوزآبادي 

 . 307-3/306ينظر: أحكام القرآن، البن العريب  (٥)

 .409-8/407 ، وفتح الباري، البن حجر 176-3/174ينظر: حاشية اجلمل  (6)

(7) ٢3/٢37. 
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 ىث نث)1(مث زث رث ىتيت نت مت رتزت﴿ قوله تعاىل: أحدها:
 .[46 – 44احلاقة: ] ﴾يثىفيفىق

)2(جي يه ىه مه ٱ﴿ قوله: اثنيها:
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي 

 .[1٥يونس: ] ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ

 – 3النجم: ] ﴾ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن﴿ قوله: اثلثها:

اهلل تعاىل  ، لكان قد ظهر كذُب ىل  العُ  هذه اآلية: تلك الغرانيُق  ب  قِ ، فلو أنه قرأ ع  [4

 ، وذلك ال يقوله مسلم.يف احلالِ 

)3(حس جسٱ﴿ تعاىل و (6) قوله:  ورابعها:
 خص حص مس خس 

، وكلمة [73اإلرساء: ] ﴾جعمع مظ حطمض  )5(خض حض جض)4(مص

                                       
أي: ، َّٱمث زث رثُّ قوله:. سّمي االفرتاء تقّوالً؛ ألنه قول متكّلف: َّٱزت رت ُّ :قوله (1)

، أي: مناط  برضب عنقه، وهو تصوير إلهالكه بأفضع ما َّٱيف ىف يث ىث ُّ بيمينه، وقوله:

 [.3/444.]ينظر: تفسري البيضاوي يفعله امللوك بمن يغضبون عليه. مؤلفه

 ىي مي خي حي ُّ : ما يصح وما يستقيم، وال يمكنني أصالً َّٱجي يه ىه ُّ :قوله (٢)
 َّ ٍّ ٌّ ٰرٰىُّوفيه تنبيه عىل امتناع ما اقرتحوه؛ الستحالته.  .، أي: من قبل نفيس َّ ٰذيي
ِ حاله عىل ما  َّٱُِّّ َّ ٍّ ٌُّّ: إنام أتبع يف يشء مما آيت وأذر َُِّّّ من غري تغيري له، عىل معنى ق رص 

 .4/127، أيب السعود ]ينظر: إرشاد العقل السليم: تعليل ملضمون ما قبله.َّرئ ُّّٰٱٱيوحى إليه، وقوله:
: ال ندخل يف أمرك حتى تعطينا  ×نزل يف ثقيف حني قالوا للنبي ، َّإخل...حس جسٱُّ قوله: (3)

بي يف صالتنا، وكل ِرًبا لنا فهو لنا، وكل  رًبا  ، وال ن ج  ُ رش  ، وال ُنح  ُ خصاالً نفتخر هبا عىل العرب، ال ُنع رش 

نا بالالت س مت  مكة، وإذا قالت العرب: مل فعلت علينا فهو موضوع، وإن مُت ت ع  نا كام حرَّ م  وادي  نة، وأن حُتر 

 [.٢/313]تفسري البيضاوي  هذا؟ فقل: إن اهلل أمرين بذلك.

. نحرش: أي ال 3/476نعرش: أن ال ُيؤخذ عرش أمواهلم. النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري 

. وقيل: ال حيرشون إىل عامل الزكاة؛ ليأخذ صدقة يندبون إىل املغازي، وال ُترضب عليهم البعوث

بى: املراد أهنم ال يصلون. املرجع السابق 1/967أمواهلم، بل يأخذوهنا يف اماكنهم. املرجع السابق  . نجَّ

1/67٥. 

مدارك التنزيل، أي: عن أوامرنا ونواهينا، ووعدنا ووعيدنا.] :َّٱمص خص حص مس ُّٱقوله: (4)

 [.٢/٢70 للنسفي

 حطٱُّ : أي: لتتقول علينا غري الذي أوحينا إليك بام اقرتحته ثقيف،َّٱخض حض جضُّٱقوله: (٥)
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 ه مل حيصل.كذلك، مع أنَّ  يكون األمرُ  أن   ب  رُ )كاد( عند بعضهم معناه ق  
 ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغٱ﴿ قوله: وخامسها:

كون الر   ذلك عىل أنَّ  النتفاء غريه، فدلَّ  ء  انتفاء اليشَّ  فيدُ ، وكلمة لوال تُ [74اإلرساء: ]

 مل حيصل. القليل  

 .[3٢الفرقان: ] ﴾خل حل جل مك﴿ :هقول وسادسها:

 .[6األعىل: ] ﴾ حج مث هت )1(مت﴿قوله وسابعها:
 والسنة: 

ل عن هذه القصة، فقال: هذا ئِ بن إسحاق بن خزيمة: ُس  وي عن حممدِ فهي ما رُ 

ع  من الزَّ  ض  ف فيه كتاًبا، وقال اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني: هذه وصنَّ  )2(،نادقةِ و 

ن  هذه القصة مطعو رواة   ، ثمَّ أخذ يتكلم يف أنَّ قلِ من جهة النَّ  ثابتةٍ  ة غريُ القصَّ 

قرأ سورة والنجم، :  × بيَّ النَّ  يف صحيحه أنَّ  وأيًضا فقد روى البخاري    )3(فيهم.

واجلن   وسجد املسلمون واملرشكون واإلنُس 
، وليس فيه حديث الغرانيق، )4(

                                       
: اتبعت[ أهواءهم فرًضا لكنت هلم مدارك التنزيل، للنسفي، أي: لو أثبت]يف َّجع مظ

 حف ُّٱ : عىل ما أنت عليه من احلق بعصمتنا لك،َّ جف مغ جغ ُّٱ ولًيا، وخلرجت عن واليتي،
ى ميل؛ لقوة خدعهم وشدة احتياهلم، : من الركون الذي هو أدنَّ جك مق حق مف  خف

ولكن أدركتك العصمة فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليه، فضاًل عن الركون، وهذا 

 مدارك التنزيل، للنسفي]ينظر:  ما هّم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها. مؤلفه. ×رصيح يف أنه 

٢/٢70-٢71.] 
إثر بيان هدايته العامة لكاّفة خملوقاته،   ×اخلاصة برسول اهلل : بيان هلدايته تعاىل َّ متٱٱُّ :قوله (1)

استثناء مفرغ من أعم : َّٱجخ مح جح مجُّٱ فهو وعد باستمراره عىل اهلدى والوحي واحلفظ. وقوله:

املفاعيل، أي: ال تنسى مما تقرؤه شيًئا من األشياء إال ما شاء اهلل أن تنساه أبًدا بنسخ تالوته. ]ينظر: البحر 

 [.7/٢86يف تفسري القرآن املجيد، البن عجيبة  املديد

:  أن ابن خزيمة 46، وذكر الشيخ األلباين يف كتابه نصب املجانيق ٢3/٢37التفسري الكبري، للرازي  (٢)

 املعني به هو صاحب الصحيح مؤيًدا الفخر الرازي، أما ابن حيان فقد عزاه ملحمد بن إسحاق. 

 .٢3/٢37التفسري الكبري، للرازي  (3)

ب ِد اهللَِّ 397٢) ٥/7٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب قتل أيب جهل،  (4) ن  ع  ،  (، ع 
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 ، وليس فيها البتة  حديُث الغرانيق.من طرق كثريةٍ  احلديُث  )1(وي هذاورُ 

 ، فمن وجوه:وأما املعقوُل 

ن جّوز  عىل الرَّ  أحدها: أنَّ  ن املعلوم األوثان فقد كفر؛ ألنَّ مِ  تعظيم   ×سول م 

 .أعظم  سعيه كان يف نفي األوثانِ  أنَّ  ورةِ بالرضَّ 

يصيل   أن   األمرِ  لِ ظ ( ما كان ُيمكنُه يف أوَّ 6ه عليه الصالة والسالم ) وثانيها: أنَّ 

وا أيدعند الكعبة آمنًا أذى املرشكني حتى كانوا ر ويقرأ القرآن   ،  )2(م )إليه(يبَّام مد 

لوٍة، وذلك يبطل قوهلم.  وإنام كان يصيل إذا مل حيرضوها لياًل، أو يف أوقات خ 

وا هبذا القدر من سول كانت أعظم  من أن  أنَّ معاداهِتم للرَّ  وثالثها:  ُيِقر 

حتى م آهلتهم ه عظَّ األمر، فكيف أمجعوا عىل أنَّ  دون أن يقفوا عىل حقيقةِ القراءة ِ

 له؟! ه مل يظهر عندهم موافقة  ا مع أنَّ دً وا سجَّ خر  

 احلج:] ﴾ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ ورابعها: قوله:

سوِل أقوى من بإزالة ما يُ  ، وذلك ألنَّ إحكام  اآلياِت [٥٢ يطاُن عن الرَّ لقيه الشَّ

ى الشبهة معها، فإذا أراد اهلل إحكام اآليات لئال هِ سخِ ن   ب ق  ِيلتبس   هبذه اآليات التي ت 

 ما ليس بقرآٍن قرآًنا، فبأن  ُيمنع  الشيطاُن من ذلك أصاًل أوىل.

ا لو جوَّ  زنا ذلك ارتفع األماُن عن رشعه، وخامسها: وهو أقوى الوجوه، أنَّ

ب ُطُل قوله: زنا يف كل  واحٍد من األحكام والرشَّ وجوَّ   رب﴿ائع أن يكون كذلك، وي 
 ىف يث ىث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
يادة )3( ، فإنَّه ال فرق  ]يف العقل[[67املائدة:] ﴾ىقيف  فيه. بني الن قصاِن عن الوحي وبني الز 

                                       
ِن النَّبِي   ُه إِ :  ×ع  ع  ف  ر  اٍب ف  ا ِمن  ُتر  فًّ ذ  ك  ي ًخا أ خ  ري   أ نَّ ش  ُه، غ  ع  ن  م  د  م  ج  س  د  هِب ا، و  ج  ِم ف س  النَّج  أ  و  ر  ُه ق  ىل  أ نَّ

تِ  ب ه  ا ج  ذ  ِفينِي ه  ك  : ي  ال  ق  افًِرا. "ِه، ف  ُد ُقتِل  ك  ع  ُتُه ب  أ ي  د  ر  ل ق  ب ُد اهللَِّ: ف  ال  ع   ق 

 يف املخطوط: هذى، وما أثبت الصواب. (1)

  .٢3/٢37زيادة من تفسري الرازي يقتضيها السياق  (٢)

 .٢3/٢38زيادة من تفسري الرازي يقتضيها السياق  (3)
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. أكثُر ما يف  فبهذه الوجوه عرفنا عىل سبيل اإلمجاِل أنَّ هذه القصة  موضوعة 

، وخرُب )1(ما بلغوا حدَّ التواتر و (7) هم ين ذكروها لكنَّ الباب أنَّ مجًعا من املفرس  

انتهى املقصود من  )3(املتواترة. ة  والعقليَّ  ة  قليَّ النَّ  الئل  ال يعاِرُض الدَّ  )2(الواحدِ 

 عبارة الرزاي. 

كيت فيها، وما ة كالمه يف تفاصيل مسألة الغرانيق واالحتامالت التي ُح ويف بقيَّ 

 أورده عليها من األوجه املبِعدة هلا واملفسدة ما ينبغي الوقوف عليه، فارجع إليه إن  

 شئت.

من مسألة الغرانيق، ومن  يشء   × بي  ه ما وقع للنَّ عنه أنَّ  الذي ال حميد   واحلق  

هؤالء األعيان كيف صدر عنهم هذا الكالم مثل احلافظ ابن حجر  العجيب أنَّ 

بالرشيعة،  قةُ الث   الرتفعِت  × بي  النَّ  من ذلك من   ه لو وقع يشء  فإنَّ  )4(ن وافقه؟وم  

                                       
إِنَّ املتواتر:  (1) ن اِدِه ِمنِ ف  ال  ُبدَّ يِف إِس  ًة، و  ور  ُ ِقِه رض  ُم بِِصد  ِعل  ن  حي  ُصُل ال  ن ُقُلُه م  ِذي ي  ِ الَّ ِن اخل  رب  ة  ع  اِر ُه ِعب ار  ر  تِم   اس 

اهُ  لِِه إىِل  ُمن ت ه  اتِِه ِمن  أ وَّ ِط يِف ُرو  ا الرشَّ  ذ   .٢67. معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح  ه 

، أو هو: 1/٥1لواحد: ما مل جيمع رشوط املتواتر. نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجرخرب ا (٢)

 .96. التعريفات، للجرجاين ما مل يبلغ الشهرة والتواترا؛ هو احلديث الذي يرويه الواحد أو االثنان، فصاعدً 

 .٢38-٢3/٢37التفسري الكبري، للرازي  (3)

جر العسقالين رمحه اهلل بأنه متساهل يف بعض أحكامه عىل األحاديث، يتهم بعضهم أن احلافظ ابن ح (4)

إن تظاهر الروايات جيعل هلا أصالً "ذكر هنا:  –مستدلني عىل ذلك بقبول حديث الغرانيق، فقد قال عنها 

فهل يعّد مثل هذا الكالم قدًحا يف طريقة ابن حجر يف التصحيح والتضعيف، واحلكم عىل "ما...

 احلديث؟

إن مثل هذا ال يعّد قدًحا يف منهج ابن حجر ويف حكمه عىل األحاديث، فقد كان ابن حجر معتدالً  أقول:

 يف أحكامه النقدية، بعيًدا عن التشدد والتساهل، وهذا ما دل عليه ثناء العلامء قدياًم وحديًثا.

رة الطرق دليل عىل أن كام أّن ابن حجر رمحه اهلل تعاىل مل يصحح حديث الغرانيق، فليس معنى قوله: إن كث

للقصة أصاًل، فهو قد حمّص أقوال العلامء واملفرسين من قبله، وكأنه بذلك ينّبه عىل ما وقع فيها من خطأ 

وفهم ما حدث، فقد قال يف الفتح: وإذا تقرر ذلك تعنّي تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله: ألقى 

شفاعتهن لرتتى، فإن ذلك ال جيوز محله عىل ظاهر؛ ألنه  الشيطان عىل لسانه: تلك الغرانيق العىل وإن

أن يزيد يف القرآن عمًدا ما ليس منه، وال سهًوا إذا كان مغايًرا ملا جاء به من التوحيد  ×يستحيل عليه 

 ."ملكان عصمته
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ُم العصمة وصار  يطانِ كان للشَّ  ، حيُث اسِ سوُل كغريه من آحاِد النَّ الرَّ  وبطل ُحك 

، وال حيُبه،  × سوُل حتى يزيد  فيها ما ال يريُده الرَّ  لِ سلطة  عليه وعىل الوحي املنزَّ 

غني يف ه ال يُ أنَّ  وال يرضاه، وأي  ثقٍة تبقى يف الرسالِة مع هذا األمر العظيم، ومعلوم  

 ؛ الحتامل أن  ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿اجلواب قوله: 

عىل الوحي يف  ط  يتسلَّ  ه كام جاز أن  أيًضا؛ ألنَّ  يطانِ الشَّ  من   اسُخ النَّ  هذا الكالمُ  يكون  

تها، أن يتسلَّط عىل الوحي بزيادِة هذه اآليِة برمَّ  كذلك جيوزُ  يادةِ مسألة الغرانيق بالز  

ق )  سوِل ال سهًوا وال ظ ( أنَّه ال جيوز التكل م بالكفر من النَّ 7وحينئذ يتطرَّ بي  والرَّ

يطاِن بذلك عىل كل  معمًدا إمجاًعا، واست ِط الشَّ نهام، وقد قال البيضاوي حالة تسل 

 )2(نفسه ث  بمعنى حدَّ  :ىنَّ : مت   )1(، حيث قال: وقيلةِ بوَّ أيًضا ما ال يليق بمنصب الن  
ه تِ يف أمنيَّ  يطانُ ى الشَّ فألق   ،اهيف نفسه بام يو ر  زوَّ  :ىنَّ ، فنزلت. وقال: مت   بزوال املسكنةِ 

يه ما يوجب اشتغاله بالدنيا يف تشه 
ه ، إىل آخر ما ذكره مما ال يصح إطالقه يف حق  )3(

 الم. والسَّ  الةُ عليه الصَّ 

يطان يف حديثه عىل جهة ى الشَّ ، فألق  )4(ى، أي: حّدث نفسهنَّ : مت   ي  رب  وقال الطَّ 

يف  الح  املسلمون، واهلل يعلم الصَّ  سع  يغنمك؛ ليتَّ  ن  اهلل أ ، فيقول: لو سألت  يلةِ احلِ 

 يتحيَّل   فيه، إذ كيف يصح  أن   فى ما، وال خي  يطانُ لقي الشَّ اهلل ما يُ  فيبطُل  ،غريه

                                       
ن ينظر: عىل الشبكة العنكبوتية، موقع بيان اإلسالم للرد عىل شبهات حول اإلسالم، بعنوان: اهتام اب

 م٢3/4/٢018حجر بالتساهل يف أحكامه النقدية، تاريخ املشاهدة: 
 http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0145#_ednref3  

 تفصيل هذا الكالم، فهو كالم جيد ودفاع ناجح. يف

 .٢/130هو من قول الكلبي، ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (1)

 حئ جئ يي ىيُّٱ قوله: )حدث نفسه ...إلخ( ضّعفه، حيث حكاه بقيل؛ ألنه ال يالئم قوله: (٢)
 مؤلفه.. َّ... حب جب هئ مئ خئ

 .4/7٥تفسري البيضاوي  (3)

 ، ونقله عن ابن عباس.668و18/667جامع البيان، للطربي  (4)

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0145#_ednref3


 مريراحممد أديب د.                  [٥٢]احلج:  َّ... يث ىث نث مث ُّٱتفسري قوله تعاىل: رسالة يف 

358 

منها الكون  ستنريُ الصافية التي ي   ، وهو صاحب البصريةِ  ×عىل النبي  يطانُ الشَّ 

 .)1(كل ه
هلا، : بالعموم الذي يف أوَّ أمورٍ   بثالثةِ الذي يوّفَّ هو  حيُح الصَّ  فسريُ وباجلملة فالتَّ 

ها، وليس ذلك بحسب ما حقَّ  سالة  والر   بوة  ي الن  عطِ الذي يف آخرها، ويُ  عليلِ والتَّ 

- )2(يف اإلبريز له ِح ، املوضَّ باغِ الدَّ  الشيِخ  األكربِ  العارِف  عليه إال تفسري   وقفت

قوله تعاىل:  عندكم يف تفسريِ  ُح ل ما الصحيئِ حني ُس  -عنه اهلل تعاىل ريض  

 مل يك ىك مك لك اك ىقيق (و8) ىثيثىفيف مثنث﴿
 التي تشري إليه؟ اآليةِ  وما نورُ  ،﴾ىل

من  تعاىل ما أرسل   اهلل  ها الذي تشري إليه هو أنَّ فقال ريض اهلل تعاىل عنه: نورُ 

 ى اإليامن  سول يتمنَّ  وذلك الرَّ األمم إالَّ  من   أمةِ  ٍل، وال بعث  نبيًّا من  األنبياء إىلرسو

 احلرص، ويعاجلهم عليه أشدَّ  عليه غاية   ُص فيه، وحيرِ  ه، ويرغُب ه وحيب  ته، ويطلبُ ألمَّ 

 يهٱ﴿ سبحانه: ب  الذي قال له الرَّ  ×نا ، ومن مجلتهم يف ذلك نبي  املعاجلةِ 
، وقال  [6الكهف: ] ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي

،  وقال تعاىل: [103يوسف: ]﴾حيخي جي ٰه مه جه هن﴿تعاىل: 

ذلك من  ، إىل غريِ [99يونس: ] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ﴿

 ىئ ﴿ كام قال اهلل تعاىل: ختتلُف  إن األمة   هلذا املعنى، ثمَّ  نةِ اآليات املتضم  
 :[٢٥3البقرة: ] ﴾يب ىب نب مب زب  رب يئ

سالة املوجبة لكفره، له يف الر   الوساوس القادحة   يطانُ فقد ألقى الشَّ  ن كفر  ا م  فأمَّ 

 لإليامن بالغيب يف الغالب، وإن   ا الزمة   خيلو من وساوس؛ ألهنَّ وكذا املؤمن أيًضا ال

                                       
. ومثل هذا الكالم ال جيوز فهو خمالف عقيدة السلف، وإعطاء لبرش تعظيم ٢07اإلبريز، للدباغ، للدباغ  (1)

 فوق حقه. 

 .٢07اإلبريز، للدباغ، للدباغ  (٢)
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هذا، فمعنى  ر  قات. إذا تقرَّ ، وبحسب املتعل  ة والكثرةِ اس بالقلَّ يف النَّ  كانت ختتلُف 

 ألمَّ  اإليامن   أحبَّ  ه:ى( أنَّ نَّ )مت   
، جاِح والنَّ  والرشدِ  الِح هلم يف اخلري والصَّ  ه ورغب  تِ

يف قلوب  هِ لقي  يكون بام يُ  ظ (8) فيها  يطانِ ، وإلقاُء الشَّ ونبيٍّ  سولٍ ر فهذه أمنية كل  

ذلك  اهلل املؤمنني، فينسُخ  املوجبة لكفر بعضهم، ويرحمُ  الوساوسِ  عوة من  الدَّ  ةِ أمَّ 

، ويبقي ذلك يف قلوب سالةِ والر   ةِ عىل الوحدانيَّ  الةِ الدَّ  من قلوهبم، وحُيكم اآلياِت 

يف قلوِب  أواًل  ىُتلق   الوساوس   ليفتتنوا به، فخرج من هذا أنَّ  املنافقني والكافرين؛

   )1(عىل الكافرين. ا ال تدوم عىل املؤمنني، وتدومُ الفريقني مًعا، غري أهنَّ 
 الذي ألقاه يف قلوِب  بطُل زيل ويُ ، أي: يُ  ﴾يلامممرنزن﴿ وقوله:

عن  الغياهب   كم آياته: يثبتها، ويكشُف حُي  ه من املؤمنني، ثمَّ إسعادُ  م  ن تقدَّ م  

  وجوهها التي كانت حدثت بواسطةِ 
ِ
بإلقاء  ﴾ ريزي﴿ الُشب ِه فيها، يطانِ الشَّ  إلقاء

  يف متكينه من   ﴾مي﴿ يطان،يطان، واهلل عليم بإلقاء الشَّ الشَّ 
ِ
 يف قلوِب  اإللقاء

 ىيييجئ﴿، وقوله: واملؤمنني   واملنافقني   الكافرين   املذكورين من  

 ،ونفاق   وشكٌّ  ﴾حب مئهئجبٱ﴿ ،وابتالءً  ، أي: حمنةً ﴾حئخئ
 بـ ق  متعل   ﴾ىي﴿ من املرشكني. فقوله: احلق   بولِ عن ق   ﴾خبمب﴿
 )2(،اعرتاضية   مجلة   ﴾مي ريزي ﴿ ، وقوله:كم ليجعل  حُي  ، أي: ثمَّ  ﴾ننٱ﴿

ة، ا للعلَّ إهنَّ  و (9) : )3(أحدمها فيها قوالن: ﴾ىيٱ﴿ كام ذكره احلويف، والالم يف

أي: خالٍف  ﴾ختمتهتمث حت جت﴿. وقوله: )4(ا للعاقبةوالثاين: إهنَّ 

                                       
. وهذا تفسري فيه نوع من التكلف؛ إذ إن عود الضمري فيه بعيد، فاإللقاء هو ٢07اإلبريز، للدباغ  (1)

 وليس ألمته. ×للرسول 

 .6/4٥0 ، درويشينظر: إعراب القرآن وبيانه (٢)

 تكررت الكلمة يف املخطوط ، فحذفت أحدامها. (3)

 .1٢86، واللباب يف علوم الكتاب، البن عادل 3/4٥4ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي  (4)
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الذي هو  عن اإلضامرِ  وُل والعدُ  )2(واملنافقني، ، يعني هبم: املرشكني)1(طويلٍ 

  إىل اإلظهارِ  األصُل 
ِ
 حجمججح﴿ ، وقوله:)3(لمِ عليهم بالظ   للنداء

، أي:  ﴾جخمخٱ﴿ بالقرآنِ  صديِق ، والتَّ وحيدِ للتَّ  هلم التوفيُق  ، أي: سبق  ﴾مح

 متكني   ه منه، وقيل: ليعلموا أنَّ لُ إنزا الثابُت  ﴾حس جس مخ ﴿، )4(القرآنُ 

ه مما جرت به ؛ ألنَّ البالغة   احلكمة   نُ املتضم   هو احلق   اإللقاء املذكورِ  من   يطانِ الشَّ 

 .)5(من لدن آدم عليه الصالة والسالم سِ ه يف جنس اإلن  عادتُ 
عىل اإليامن بالقرآن، فيزدادوا إيامًنا  )6(أي: فيدوموا،  ﴾مس خسٱ﴿ وقوله:

، باالنقياد واإلذعان  ﴾مص خص حص﴿ يف قلوهبم، يطانُ ما ألقاه الشَّ  د  بر  

يف األمور  ﴾مظ حط مض خض حض ﴿ والنواهي، واخلشية ملا فيه من األوامرِ 

 خصوًصا يف مثل هذه املداحض واملشكالت التي من مجلتها ذلك اإللقاء، ةِ ينيَّ الد  
حيِح  ، يعني: طريق  النَّظِر الصحيِح املوصِل إىل احلق  ﴾جغ مع جعٱ﴿ الصَّ

يِح.  الرصَّ

، ﴾جك﴿ ،وجدالٍ  كٍّ ، أي: ش   ﴾جك مق حق)7(مف خف حف جف﴿وقوله:
، يعني:  ﴾لك خك  حك﴿ظ( 9) × سولِ الرَّ  ، وقيل: من  القرآنِ  أي: من  

                                       
 .441ينظر: تفسري اجلاللني  (1)

 .3734وم الكتاب، البن عادل ، واللباب يف عل٢3/٢41ينظر: التفسري الكبري، للرازي  (٢)

األصل: وإهنم لفي ..، لكن أظهر االسم؛ للشهادة عليهم هبذه الصفة الذميمة. ينظر: وضع الظاهر  (3)

 موضع املضمر يف القرآن،

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611 

 .٢3/٢41التفسري الكبري، للرازي  (4)

 .6/114إرشاد العقل السليم، أليب السعود  (٥)

 أي: أدينوا اإليامن بالتوفيق اإلهلي. مف. (6)

ح : ملّا ذكر الكافرين أوالً، ثم حال املؤمنني ثانًيا، عاد إىل رشَّ مف خف حف جف ُّٱ قوله: (7)

 [3/176حال الكافرين. بحر مولف. ]حاشية اجلمل 

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611
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 باإلتيانِ  هي املوصوفةُ  ، حيُث ، أي: فجأةً  ﴾مك﴿ به قوله تعاىل: نُ ؤذِ كام يُ  القيامةُ 

 يلدُ  يومٍ  كلَّ  نَّ ، كأ)1(هبعد   ال يوم   ، أي: يوم   ﴾هل مل خل حل جل﴿كذلك، 

ا، فوضع ذلك ه قيل: أو يأتيهم عذاهُب أيًضا، كأنَّ  ، واملراد به الساعةُ امِ األيَّ  ه من  ما بعد  

املراد   ، وما قيل من أنَّ هويلِ التَّ  من   ضمريها ملزيدٍ  موضع  
، )3(بدرٍ  يومِ  حرِب  يومُ  )2(

شجًرا، فمام ال  ح  لق  نشئ مطًرا، ومل يُ يُ ؛ ملا مل )4(العقيمِ  يِح فيه هلم، كالر   ال خري   أو يوم  

ما  عندي من أبدعِ  ، قلت: وهذا التفسريُ )5(أصالً  الكريمِ  ظمِ النَّ  ه سياُق يساعدُ 

التي قيلت يف اآلية  فاسريِ التَّ  بعضِ  ه إال بجلِب وضوُح  ، وذلك ال يتم  عُ سم  يُ 

 -)6(وعنا بربكات أنفاسه  األكربِ  العارِف  فيام بينها وبني تفسريِ  ينظرُ  ، ثمَّ يفةِ الرشَّ 

 بمسألة رس  فُ  ، حيُث اآليةِ  لِ الذي يف أوَّ  العمومِ  ، وخمالفةُ العقيدةِ  ففي بعضها خمالفةُ 

الذي يف آخرها، وعدم رعاية ما جيب يف حق سيد  عليلِ وخمالفة التَّ  ،الغرانيق الباطلةِ 

قِة بالقرآن، والقوِل  الث  يطاِن املؤد ي إىل عدمِ ِل وإخوانه من تويِز تسل ِط الشَّ مَّ الكُ 

                                       
قوله: )أي: يوم ال يوم بعده(، أي وال ليل بعده، وفيه استعارة بالكناية، بأن شبه اليوم املنفرد عن سائر  (1)

األيام بالنساء العقيم تشبيًها مضمًرا يف النفس، وإثبات العقم ختييل، فإن األيام بعضها نتاج بعض، فكل 

 [.3/176، وحاشية اجلمل 7/٥٢8 ، أليب حيان]ينظر: البحر املحيط مثله. مؤلفه.يوم يلد 

قوله: )ما قيل من أّن املراد ...إلخ(، أي: وعىل أنه املراد، فإنام سمي يوم احلرب عقياًم؛ ألن أوالد النساء  (٢)

ياًم، فوصف اليوم يقتلون فيه، فيرصن كالعقيم، أو ألن املقاتلني أوالد احلرب، فإذا اقتتلوا صارت عق

خري هلم فيه، ومن ذلك الريح العقيم؛ ملا مل ينشئ مطًرا ... إلخ، أو ألنه ال مثل  بوصفها اتساًعا، أو ألنه ال

 .[4/76]تفسري البيضاوي  لقتال املالئكة فيه. مؤلف

يف تفسريه  قال هبذا القول جمموعة من املفرسين، بأن اليوم العقيم هو يوم بدر، منهم: اإلمام الطربي (3)

 ، عن جماهد وقتادة. 1٢/87، والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن 18/67٢

قوله: )كالريح العقيم(، أشار هبذا إىل أن يف عقيم استعارة بالكناية، حيث شبه ما ال خري فيه من الزمان  (4)

يًها مضمًرا يف بالنساء العقيم، كام شبهت الريح التي ال حتمل السحاب، وال تلقح األشجار هبّن تشب

 .[3/176]ينظر: حاشية اجلمل  النفس، وإثبات العقم ختييل. مؤلف.

 .11٥-6/114ينظر: إرشاد العقل السليم، أليب السعود  (٥)

وال جيوز مثل هذا التوسل؛ ملا يف ذلك من خمالفة للعقيدة يف أن التوسل إنام يكون باإليامن وطاعة  (6)

 وما بعدها.1/٢00ى الرمحن... إلخ ينظر: جمموع الفتاو
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 ن يشاء.، ويدي اهلل لنوره م  املفاسدِ  ، إىل غري ذلك من  )1(بخرِب الواحِد يف املعتقداِت 

ه ه، وعىل إخوانِ بعد   ن ال نبيَّ عىل م   والسالمُ  و (10) وحده، والصالةُ  هللِ واحلمدُ 

  من  
ِ
، والتابعني هلم إىل يوم ا واملرسلني، وصحابةِ  األنبياء  لدين، آمني آمني آمني.كلٍّ

الكني، السَّ  قني، وقدوةِ املحق   ها خامتةِ ف  مؤل   من نسخةِ  هذه النسخة   وقد نقلُت 

،  )2(األغيار، سيدي ومالذي بقةِ اهرين من رِ يبني الطَّ الطَّ  األخيارِ  ني  املصطف   اللةِ وُس 

ملجأ  غري، ال زاليد مصطفى العرويس الصَّ اخلبري: السَّ  طيِف بربه اللَّ  الواثِق 

 القاصدين، ومؤيًدا به وتباليغه الدين. آمني آمني.

 العاملني. هلل رب   عىل املرسلني واحلمدُ  وسالم  

 بالعجزِ  املقر  إىل اهللِ ه الفقريِ كاتبِ  توفيقه عىل يدِ  سنِ بحمده وُح  ل  وكمُ  تمَّ 

املبارك أربعة مذهًبا، يف يوم الثالثاء  افعي  بلًدا، الشَّ  : عيل بدوي السفطيَّ قصريِ والتَّ 

ومئتني وثامنني  ألٍف  يوًما خلت من شهر مجاد األول الذي هو من شهورِ  )3(عرش

 اهلل . وصىلَّ ةِ حيَّ والتَّ  سليمِ التَّ  وأتم   الصالةِ  عىل صاحبها أفضُل  ،)4(ةِ بويَّ النَّ  اهلجرةِ  من  

 وآله وصحبه وسلم. نا حممدٍ عىل سيدِ 

                                       
 . 11٥-6/114ينظر: إرشاد العقل السليم، أليب السعود  (1)

يشري هنا املؤلف رمحه اهلل إىل عدم جواز األخذ باخلرب الواحد يف االعتقادات، وهذا ما أخذ به املعتزلة 

ألحاديث تفيد القطع واليقني. أما أهل السلف فجعلوا ا واألشاعرة واملاتريدية؛ ألهنا تفيد الظن، وال

اآلحاد حّجة يف نفسها يف العقائد واألحكام، ال تفريق بينها وبني األحاديث املتواترة. ينظر: جمموع 

 ، 18/48و 4٢-18/41الفتاوى، البن تيمية 

. وهذا ال يكون إال هلل جل وعز 3/٥08املالذ هو االلتجاء، واالمتناع، ينظر: لسان العرب، البن منظور  (٢)

ه. ينظر: تيسري العزيز  وحده، وال جيوز أن يقال لغريه، ملا يف ذلك من إرشاك أمر خاص باهلل تعاىل غري 

 . 18٢احلميد يف رشح كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عىل العبيد، سليامن بن عبد اهلل 

 يف املخطوط: أربع عرشة يوًما، والصواب ما أثبت. (3)

 النبوة. يف املخطوط: (4)
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 املصادر واملراجعفهرس 
، تأليف: سيدي أمحد بن املبارك السجلاميس سيدي عبد العزيز الدابغ اإلبريز من كالم .1

 م.٢00٢-هـ14٢3، 3هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط11٥6املالكي )ت

هـ(، راجع ٥43، للقايض حممد بن عبد اهلل بن العريب اإلشبييل املالكي )تأحكام القرآن .2

-هـ14٢4، 3العلمية، بريوت، ط أصوله وخرج أحاديثه: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب

 م.٢003

، للقايض أيب السعود حممد بن إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي )تفسري أيب السعود( .3

 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.98٢حممد بن مصطفى العامدي )ت

محص، ودار ، حميي الدين درويش، دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية، إعراب القرآن وبيانه .4

 هـ.141٥، 4الياممة، دمشق، ودار ابن كثري، دمشق، ط

هـ(، دار العلم 1396، خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل الدمشقي )األعالم .5

 م.٢00٢، 1٥للماليني، بريوت، ط

تأليف: القايض نارص الدين أيب سعيد  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل املسمى تفسري البيضاوي .6

(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: ـه791عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ) عبد اهلل بن

حممد صبحي بن حسن حالق، ود. حممود األطرش، دار الرشيد بريوت، ومؤسسة اإليامن 

 م.٢000-ـه14٢1بريوت، 

، أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن حيان، أثري الدين األندليس البحر احمليط يف التفسري .7

 هـ.14٢0، حتقيق: صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، هـ(74٥)ت

، أليب العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد .8

هـ(، حتقيق: أمحد عبد اهلل القريش رسالن، النارش: د. حسن عباس زكي، 1٢٢4احلسني )

 هـ.1419القاهرة، 

هـ(، ضبطه وحققه مجاعة من العلامء، 816اجلرجاين )، عيل بن حممد الرشيف التعريفات .9

 م.1983-هـ1403، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

هـ(، وجالل الدين 864، تأليف: جالل الدين حممد بن أمحد املحيل )تتفسري اجلاللني .10

 هـ(، دار احلديث، القاهرة، )د.ت(.911عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت
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، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين تفسري الراغب األصفهاين .11

، 1هـ(، حتقيق: د. حممد عبد العزيز بسيوين وغريه، كلية اآلداب، جامعة طنطا، ط٥0٢)ت

 م.1999-هـ14٢0

هـ(، حتقيق: 774، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش )تتفسري القرآن العظيم .12

 م.1999-هـ14٢0، ٢ة، طسامي بن حممد سالمة، دار طيب

هـ(، 3٢7، أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أيب حاتم )تتفسري القرآن العظيم .13

، 3حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، ط

 هـ.1419

ازي، امللقب ، أو مفاتيح الغيب، أليب عبد اهلل حممد بن عمر التيمي الرالتفسري الكبري .14

 هـ.14٢0، 3هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط606بفخر الدين الرازي )ت

هـ(، دار هنضة مرص، 1431، حممد سيد طنطاوي )تالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي .15

 م.1998، 1القاهرة، ط

، مجعه: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب تنوير املقباس من تفسري ابن عباس .16

 م.199٢-هـ141٢، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط817ادي )الفريوزآب

، سليامن بن عبد تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد .17

هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 1٢33اهلل بن حممد بن عبد الوهاب )ت 

 م.٢00٢-هـ14٢3، 1بريوت، ط

هـ(، حتقيق: 310، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )تأتويل القرآنجامع البيان يف  .18

 م.٢000-هـ14٢0، 1أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

، لإلمام أيب عبد اهلل وسننه وأايمه × اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا .19

، 1النجاة، طحممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري نارص النارص، دار طوق 

 هـ، مع الكتاب رشح وتعليق د. مصطفى البغا.14٢٢

، أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن .20

 م.٢003هـ14٢3هـ(، حتقيق: هشام سمري البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، 671)ت

ىل تفسري البيضاوي، لشهاب ، املسامة عناية القايض وكفاية الرايض عحاشية الشهاب .21

 هـ(، دار صادر، بريوت، )د.ت(.1069الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي احلنفي )ت
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، أليب العباس، شهاب الدين أمحد بن يوسف بن الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .22

، دار القلم، هـ(، حتقيق: د. أمحد حممد اخلراط7٥6عبد الدائم، املعروف بالسمني احللبي )ت 

 م.1986-هـ1406، 1دمشق، ط

، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي الدر املنثور يف التفسري ابملأثور .23

 هـ(، دار الفكر، بريوت.911)ت

، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .24

 عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، هـ(، حتقيق: عيل1٢70احلسيني اآللويس )

 هـ.141٥، 1ط

هـ(، حتقيق: شعيب 748، لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي )سري أعالم النبالء .25

 م.198٢-هـ140٢، ٢األرنؤوط وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

ق أمحد فريد هـ(، حتقي1٥1، حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي املدين )السرية النبوية .26

 .م٢004-هـ14٢4املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  الشفا بتعريف حقوق املصطفى، .27

 م.1988-هـ1409هـ(، دار الفكر، بريوت، ٥44اليحصبي السبتي )ت

، هـ(400، إلسامعيل بن محاد اجلوهري )ت نحو الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .28

 م.1987-هـ1407، 4حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

هـ(، 771، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )تطبقات الشافعية الكربى .29

 هـ.1413، ٢حتقيق:د. حممود الطناحي، ود. عبد الفتاح احللو، دار هجر للطباعة والنرش، ط

هـ(، دار الكتب 94٥دين حممد بن عيل الداوودي املالكي )، لشمس الطبقات املفسرين .30

 م.1983-هـ1403العلمية، بريوت، 

، للحافظ أيب الفضل، أمحد بن عيل بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري .31

هـ(، طبعة منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها: الشيخ عبد 8٥٢العسقالين )ت

 م.٢001-هـ14٢1، 1قي، دار مرص للطباعة، مرص، طالعزيز بن باز وحممد فؤاد عبد البا

، تأليف: الشيخ الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية= حاشية اجلمل .32

هـ(، ضبطه وخرج آياته: إبراهيم شمس 1٢04سليامن بن عمر العجييل الشهري باجلمل )

 م.٢011الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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هـ(، حتقيق: مكتب 817ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت، القاموس احمليط .33

 م.٢00٥-هـ14٢6، 8حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط

، 3، د. حممد عبد املنعم خفاجي، ودكتور عيل عيل صبح، طكتاب األزهر يف ألف عام .34

 م.٢01٢-هـ143٢املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، 

، أليب حفص رساج الدين عمر بن عيل بن عادل احلنبيل م الكتاباللباب يف علو  .35

هـ(، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب 77٥)ت

 م.1998-هـ1419، 1العلمية، بريوت، ط

هـ(، حتقيق: حممد فؤاد سزكني، مكتبة ٢09، أليب عبيدة معمر بن املثنى )تجماز القرآن .36

 م.196٢-هـ1381، 1القاهرة، طاخلانجي، 

هـ(، 7٢8، تقي الدين، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )جمموع الفتاوى .37

 م.199٥-هـ1416حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد، املدينة املنورة، 

بن عطية األندليس ، أليب حممد عبد احلق بن غالب احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .38

، ٢ط (، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، لبنان،٥4٢)ت 

 م.1993-هـ1413

تفسري النسفي، أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، .39

 م.٢00٥، 1النسفي، حتقيق: مروان حممد الشعار، دار النفائس، بريوت، ط

، أليب بكر أمحد بن عمرو العتكي املعروف بالبزار د البزار املنشور ابسم البحر الزخارمسن .40

 هـ(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وغريه، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،٢9٢)ت

 هـ.1409، 1ط

، لإلمام أيب احلسن  × املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا .41

هـ(،  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار ٢61لم بن احلجاج القشريي النيسابوري )تمس

 إحياء الرتاث العريب، بريوت )د.ت(.

، أليب العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري .42

 م.1987هـ(، املكتبة العلمية، بريوت، 770احلموي )ت

، عمر بن حممد راغب كحالة الدمشقي صنفي الكتب العربيةمعجم املؤلفني تراجم م .43

 هـ(، مكتبة املثنى، بريوت، ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت )د.ت(.1408)ت
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، ويعرف بمقدمة ابن الصالح، أليب عمرو تقي الدين عثامن بن معرفة أنواع علوم احلديث .44

وريا، دار الفكر املعارص، هـ(، حتقيق: نور الدين عرت، دار الفكر، س643عبد الرمحن )ت

 م.1986-هـ1406بريوت، 

هـ(، مجع ودراسة وختريج: حممد باقشيش أبو مالك، 141، ملوسى بن عقبة )تاملغازي .45

 م.1994جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير، 

، هـ(9٢3، أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين )تاملواهب اللدنية ابملنح احملمدية .46

 م.٢004-هـ14٢٥، ٢حتقيق: صالح أمحد الشامي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

، أليب الفضل أمحد بن عيل ابن نزهة النظر يف توضيح حنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر .47

، 3هـ(، حتقيق: نور الدين عرت، مطبعة الصباح، دمشق، ط8٥٢حجر العسقالين )ت

 م.٢000-هـ14٢1

، أليب يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومهاهلداية إىل بلوغ النهاية  .48

هـ(، حتقيق: جمموعة رسائل جامعية بكلية 437حممد مكي بن أيب طالب القرطبي املالكي )

الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإرشاف أ.د. الشاهد البوشيخي، 

 م.٢008-هـ14٢9، 1النارش: كلية الرشيعة، جامعة الشارقة، ط
هـ(، حتقيق: أمحد 764، لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )تالوايف ابلوفيات .49

 م.٢000-هـ14٢0األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، 

مقال عىل الشبكة العنكبوتية، موقع إسالم  ،وضع الظاهر موضع املضمر يف القرآن الكرمي .50

 م.٢٢/4/٢018ويب، تاريخ املشاهدة 

 http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611 

، أليب العباس شمس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان وفيات األعيان وأنباء الزمان .51

 هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت. 681بيل )تالربمكي اإلر
 
 

 

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611
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 مقدمة

كر، والصالة والسالم  ه للذِّ احلمد هلل الذي أنزل القرآن عىل سبعِة أحرف، ويَّسر

عىل َمْن أنزل اهلُل عليه القرآَن ليبلِّغه إىل الناس، ويبِّيِّ هلم هداياته الكريمة، ومعانيه 

لتعلقه ؛ علم القراءات القرآنية من أرشف العلوم وأجلها، أما بعد؛ فإن العظيمة

، والقراءة سنة متبعة يأخذها الطالب عن الشيخ، ، وأعظم بيانبأرشف كالم

عن  ×عن رسول اهلل  ×والشيخ عن شيخه، وهكذا إىل صاحب رسول اهلل 

؛ فيا له من رشف! وال شك أن العارف جربيل عليه السالم عن اهلل عز وجل

؛ ةبالقراءات احلافظ هلا له مزية عىل من مل يعرف ذلك، وال يعرف إال قراءة واحد

فزيادة القراءات كزيادة اآليات، ويف هذا زيادة يف املعاين والبيان، وقد قيض اهلل 

ثم هيرأ هلا من جيمعها ويضبطها  هلا من حيفظها حتى تواترت،سبحانه وتعاىل 

اإلمام  -وقد يكون أوهلم-إىل طالهبا، ومن أولئك وحيررها ويوجهها ويقرهبا 

القراءات فقد نظم هـ( رمحه اهلل، 590)ت  بن خلف الشاطبي هْير القاسم بن فِ 

نافع وابن كثي وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة  :السبع املتواترة عن األئمة

؛ "حرز األماين ووجه التهاين"سامها بيًتا؛  1173يف ؛ ؛ يف قصيدة رائعةوالكسائي

نها كتاب  ؛ يادةوز هـ(444أليب عمرو الداين )ت "التيسي يف القراءات السبع"ضمر

لذا برموز عجيبة، وإشارات لطيفة؛ ؛ ملن ألِفها ل الصعبوسهر  ،أبدع فيها وأوجز

، حفًظا، وقراءة بمضمنها عليها يف سائر األعصار واألمصار طالب القراءات أقبل

وقد تعاقب العلامء عىل رشحها أو رشح بعض  واشتهرت شهرة مل حتصل لغيها،

أو الزيادة، واملوازنة بينها وبِّي غيها من أبواهبا ومسائلها، واالستدراك عليها 

الكتب يف موضوعها، ومعارضتها، والتأليف عىل منواهلا، وتطبيقها، والدراسة 

 النظرية الوصفية هلا.
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التي وردت يف  وسنذكر فيام يأيت األعامل العلمية املتعلقة باملنظومة الشاطبية

ات؛ ألن النسخ اخلطية لبعض قاعدة بيانات أوعية املعلومات القرآنية إال املخطوط

نذكر األعامل  كام أننا ملسع حتى لذكر بعضها، تواملقال ال يتلك األعامل كثية جًدا، 

فتح املجيد يف مثل:  ؛قراءة من القراءات السبع من طريق الشاطبيةالتي تناولت 

تنبيه الصغار عىل ما هـ(، و1313قراءة محزة من القصيد، ملحمد بن أمحد املتويل )ت

، لعيل بن خفي عن بعض األفكار يف رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية

رش من واملعروف ب هداية املريد إىل رواية أيب سعيدهـ(، و1314عمر امليهي )ت

، مع أهنا داخلة فيام سميناه هـ(1380تاع )طريق القصيد، لعيل بن حممد الضبر 

ما  ؛ اقترصنا عىل ذكرلكثرهتا لكن؛ وهي كالرشح العميل للشاطبية، تطبيق الشاطبية

األعامل  -أيًضا-نذكر  وملدون قصد التتبع واالستقصاء،  تناول أكثر من قراءة،

؛ كنهج القراءات الزائدة عىل القراءات السبع املضمنة يف الشاطبيةالتي تناولت 

هـ(، والدرة املضية يف قراءات 732للجعربي )ت ،الدماثة يف نظم القراءات الثالثة

معارضات الشاطبية؛   نوردملوهـ(، 833ة الثالثة املرضية، البن اجلزري )تاألئم

كطيبة النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري، وغيث واملؤلفات عىل منواهلا؛ 

ألن هـ(؛ 1118 )تيسالنفع يف القراءات السبع، لعيل بن حممد النوري الصفاق

غي -ارشة، مع أن عامتها عالقة هذه األعامل بالشاطبية عالقة شكلية؛ غي مب

  خمطوطة. -املذكورةاألمثلة 

األعامل الوارد  بعضالعلمية املتعلقة بالشاطبية يف  الدراسات ذكرسبق وقد 

 :أبرزهاذكرها يف هذا الدليل، و

 :جملة دار احلديث احلسنية يف ،نيسة الغازي، ألالشاطبية ورشوحهامقال:  -1

 .237 - 229ص  - 7ع  - م1989=هـ1409 ،الرباط
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 ؛دراسة مقارنة :"حرز األماين"رشوح " أمحد الوطايس أطروحةو -2

 .م1999 ،دكتوراه -الرباط  :كلية اآلداب -التهامي الراجي اهلاشمي  :إرشافب

  هذه األطروحة واملقال الذي قبلها. ومل نقف عىل

ومقدمة حتقيق كتاب العقد النضيد يف رشح القصيد، للسمِّي احللبي  -3

عن دار نور املكتبات حتقيقه صدر  وقدمن رشدي سويد، أيلدكتور هـ( ل756)ت

 .م2001هـ= 1422عام  للنرش والتوزيع بجدة،

رشاح منظومة: حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع "ومقال  -4

هـ(: 590املعروفة اختصاًرا بـ )الشاطبية( أليب القاسم بن فيه الشاطبي )ت 

جملة عامل  يف، ريس الطاهريدد إلدكتور موالي حممل "عرض ببليوغرايف

 -حمرم يف السنة السادسة من عمرها، بتاريخ )الرياض، ب املخطوطات والنوادر

 .243ـ  229ص (، هـ1422مجادى اآلخرة 

زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق "كتاب و -5

يف القراءات( اإلمام أبو القاسم الشاطبي: دراسة عن قصيدته )حرز األماين 

عبد لدكتور ل "رشح وإشعاعها العلمي، وتعريف برشوحها التي زادت عىل مائة

الذي صدر عن دار أضواء السلف بالرياض، عام ، اهلادي بن عبد اهلل محيتو

 .م2005هـ=1425

األعامل  -وفقهم اهلل-الثالثة )أيمن ومحيتو والطاهري( باحثون الوقد تتبع 

وهذه جداول توضح ، التي وردت يف املصادر والفهارس يةالشاطبالعلمية املتعلقة ب

 تصنيفهم لألعامل العلمية املتعلقة بالشاطبية، وأعدادها عند كل واحد منهم:
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األعمال 
العلمية 
املتعلقة 

 ابلشاطبية

احلواشي  الشروح
على 

 الشروح

التعليقات 
 على متنها

املقارنة  االختصار
بينها 
وبني 
 غريها

التكملة 
مبا ليس 

ا من فيه
قراءات 
 السبعة

إحالة 
املوضع 
املتأخر 

إىل 
شاهده 

 السابق  

بيان 
 زايداهتا

حترير 
 طرقها

 اجملموع

د. أمين 
 سويد

62 3 3 2 3 3 2 1 12 91 

 

األعمال 
العلمية 
املتعلقة 

 ابلشاطبية

معارضاهتا  التكملة االختصار الشروح
والنظم 

على 
 منواهلا

اجلمع 
بينها 
وبني 

 هاغري 

زايدهتا 
على 

 التيسري

حترير 
 مسائلها 

 

التذييل 
 عليها 

 

أتليف 
حواش 
ونكت 

 عليها

 اجملموع إعراهبا

د. 
موالي 
حممد 

إدريس 
 الطاهري

59 2 
)ذكرمها 

على 
سبيل 
 املثال(

1 
)ذكره 
على 

سبيل 
 املثال(

2 
ا )ذكرمه
على 

سبيل 
 املثال(

1 
)ذكره 
على 

سبيل 
 املثال(

1 
)ذكره 
على 

سبيل 
 املثال(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

66 

 

األعمال العلمية 
املتعلقة 

 ابلشاطبية

شروح جزئية  الشروح
وحواش 

 وتعليقات

املقارنة 
بينها 
وبني 
 غريها

الزوائد عليها 
 والتكمالت

معارضاهتا 
ونظائرها 

املنظومة على 
 منواهلا

 اجملموع

د. عبد اهلادي 
 محيتو

96 21 6 34 26 183 

عىل وفيات أصحاهبا حسب  مرتبةاألعامل املتعلقة بالشاطبية  واوقد ذكر

، وقف عليه منها امتعريًفا موجًزا بالدكتور محيتو م وقدر  اإلمكان كلام تأتى ذلك،

 .ام مل يقف عليه باإلحالة عىل من ذكرهيكتفى فاو
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 واصاملخطوطات، ومل يستق واذكر مأهنوبِّي هذا الدليل:  أعامهلموالفرق بِّي 

ومل  علم وجوده،يُ  الما  واالنسخ اخلطية للمخطوطات التي هلا نسخ عديدة، وذكر

، عرشة سنة أكثر من اثنتيب لأقدم من هذا الدلي هلمعامأذكر ذلك يف هذا الدليل، ويُ 

أنه خمطوط فقط؛ ورد ذكره يف هذا الدليل مطبوًعا أو حمقًقا  واوهلذا فإن كثًيا مما ذكر

العقد "كتاب  أنه خمطوط فقط؛الدكتور محيتو ا ذكر بل إن مميف رسالة جامعية، 

مع الدكتور أيمن سويد، حققه الذي للسمِّي احللبي، ، "النضيد يف رشح القصيد

الدكتور م هبا وأصله رسالة دكتوراه؛ تقدر ، الدكتور محيتو قبل صدور كتاب بعطُ أنه 

 م .1998هـ= 1419جلامعة أم القرى، عام أيمن 

ا ذكر بيانات طبع ووبِّي هذا الدليل أهنم مل يلتزم أعامهلمومن الفروق بِّي 

 كاملة. ؛الرسالة اجلامعيةبيانات و ،الكتاب املطبوع

، ومقاالت عن الشاطبيةاحلديثة الدراسات النظرية : وهرومن الزيادة عىل ما ذك

 .إىل ذلك اومل يتطرق مالدوريات؛ فإهن

وهذه جداول توضح تصنيف مركز الدراسات واملعلومات لألعامل العلمية 

 املتعلقة بالشاطبية، وأعدادها يف هذا الدليل:
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أو كتور أيمن لداما ذكره واألعداد الواردة يف اجلداول السابقة ال يلزم منها أن 

؛ يف الصنف أقل مما ذكره الدكتور محيتوالدكتور الطاهري أو مركز الدراسات 

الواحد من األعامل )املشرتك بينهم(؛ لالختالف يف تصنيف بعض األعامل، مع ما 

 تقدم من أنه ذكر املخطوطات، وما ال ُيْعلم وجوده، واملركز مل يذكر ذلك.

 ذكره مركز الدراساتيف اجلداول السابقة أن ما  كام ال يلزم من األعداد الواردة

؛ يف الصنف الواحد من األعامل أكثر مما ذكره الدكتور أيمن أو الدكتور الطاهري

بيانات وعائه،  إذا اختلفت ؛العنوان الواحد عدر ر ركز يكرِّ املألن  ؛)املشرتك بينهم(

 .الباحثون املذكورونوال يفعل هذا 

آلخرين يف تصنيف األعامل العلمية املتعلقة بالشاطبية؛ ويظهر أن ال أحد تأثر با

 تهالتي استخرجها من قاعد العلمية املتعلقة بالشاطبيةصنرف األعامل فاملركز 

قبل أن يطلع عىل  ؛بيانات أوعية املعلومات القرآنيةاإللكرتونية التي أنشأها لرصد 

والدكتور محيتو مل هلم، عامأعىل  ومل يغيِّ تصنيفه بعد االطالع، أعامل الباحثِّي الثالثة

جاءت تصنيفات اجلميع  ؛يطلع عىل كتاب الدكتور أيمن كام سبق، ومع ذلك

ال توجد يف عمل  الباحثِّي الثالثة؛من أسباب وجود تصنيفات عند ، ومتقاربة

: أن األعامل التي وضعت يف تلك التصنيفات -مثالً -؛ كاختصار الشاطبية املركز

داخلة يف رشط عمل املركز )يف هذا الدليل(، وقد  أهنا ليستمجيعها خمطوطة؛ أي 

 .تقدمت اإلشارة إىل ذلك

ف بمحتواها؛ كر مَ ال ُيتَ التي األوعية و ُيعتمد ن من االطالع عليها أو عىل ما يعرِّ

  واهلل املوفق. ...النظر إىل عنواهنا فحسبيف تصنيفها عىل 
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 حتقيق منت الشاطبية

حرز األماين ووجه التهاين/ القاسم بن فيه بن خلف بن أمحد  -كتاب[]- 1 

: املولوي طبع احلجر باهتامم؛ هـ( 590الرعيني األندليس الشاطبي الرضير )ت 

 ص 499 -م[ 1862 – 1861]هـ = 1278، (اكستان)ببشاور –نصي أمحد 

، : شعلة-ملعروف بأليب عبد اهلل حممد ا برشوح ثالثة؛ األول: كنز املعاين ىحمش)

 .(1) (باللغة الفارسية.. والثالث: الكشف، والثاين: رشح مال عيل قاري

جمموع مشتمل عىل متن الشاطبية والدرة والطيبة/ جمموعة من  -]كتاب[- 2

هـ = 1319مكتبة أمحد عيل املليجي الكتبي: القاهرة،  - املؤلفِّي/ الباحثِّي

 سم. 15×  19 -ص  189 - م1901

حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/ القاسم بن فيه بن  -[]كتاب- 3 

؛ مراجعة هـ( 590خلف بن أمحد الرعيني األندليس الشاطبي الرضير )ت 

اإلحتاد العام جلامعة القراء:  -وتصحيح: عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع 

 سم. 12×  16 -ص  111 - م1937القاهرة، 

الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/  متن -]كتاب[- 4 

؛ هـ( 590القاسم بن فيه بن خلف بن أمحد الرعيني األندليس الشاطبي الرضير )ت 

هـ 1409دار املطبوعات احلديثة: املدينة،  -تصحيح ومراجعة: حممد متيم الزعبي 

 ص. 102 -1ط  -م 1989= 

                                                           
 .َدِمهيمكن أن يصنرف أيًضا يف رشوح الشاطبية، وقد أوردناه يف أول تصنيٍف؛ لقِ ( 1)
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جه التهاين يف القراءات السبع/ القاسم بن فيه بن حرز األماين وو -]كتاب[- 0 

 : ؛ تصحيح ومراجعةهـ(590الرضير)تخلف بن أمحد الرعيني األندليس الشاطبي 

 4ط  -م 2004هـ=1425مكتبة دار اهلدى: املدينة املنورة،  -حممد متيم الزعبي 

 سم. 14×  20 -ص  102 - مصححة

 شروح الشاطبية

بي يف رشح قصيد الشاطبي أليب العباس أمحد بن عيل املهند القاض -]أطروحة[- 5

هـ( دراسة وحتقيقًا/ أمحد بن عيل 640بن حممد بن عيل بن سكن األندليس )ت نحو 

؛ دراسة وحتقيق: يوسف مصلح هـ( 640بن حممد بن عيل بن سكن األندليس )ت 

الردادي؛ إرشاف: فيصل بن مجيل حسن غزاوي؛ مناقشة: مصطفى حممد حممود 

 1434دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -أبو طالب، حممد إلياس حممد أنور  حسِّي

 هـ.

فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين السخاوي حتقيق  -]أطروحة[- 6 

ودراسة من أول الكتاب إىل آخر سورة البقرة/ عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد 

؛ حتقيق هـ( 643خاوي )ت األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين الس

 -ودراسة: نبيل حممد إبراهيم اجلوهري؛ إرشاف: جودة حممد أبو اليزيد املهدي 

 سم. 21×  31 -ص  477 - م1995دكتوراه،  -جامعة األزهر 

فتح الوصيد رشح القصيد لإلمام السخاوي/ عيل بن حممد بن  -]أطروحة[- 7 

اين املرصي علم الدين السخاوي عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمد
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جامعة  -؛ حتقيق: أمحد عدنان الزغبي؛ إرشاف: أمحد عيل اإلمام هـ( 643)ت 

 ص. 890 - م1997دكتوراه،  -القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان 

كتاب فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين عيل ابن حممد  -]أطروحة[- 8 

وحتقيق/ عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد  دراسة -هـ 643السخاوي ت 

؛ حتقيق هـ( 643بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين السخاوي )ت 

 -ودراسة: موالي حممد اإلدرييس الطاهري؛ إرشاف: التهامي الراجي اهلاشمي 

 م. 2000دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط 

القصيد/ عيل بن حممد بن عبد الصمد كتاب فتح الوصيد يف رشح  -]كتاب[- 9 

؛ هـ( 643بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين السخاوي )ت 

مكتبة الرشد: الرياض،  -دراسة وحتقيق: موالي حممد اإلدرييس الطاهري 

ص )سلسلة الرشد للرسائل  1512 -ج  4 - 1ط  -م 2002هـ = 1423

 (.93اجلامعية؛ 

فتح الوصيد رشح القصيد/ عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد  -]كتاب[- 10 

؛ حتقيق: هـ( 643األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين السخاوي )ت 

 م.2004هـ=1425دار الصحابة للرتاث: مرص،  -مجال الدين حممد رشف 

 )ت الدرة الفريدة يف رشح القصيدة/ املنتجب بن يعقوب اهلمذاين -]كتاب[- 11 

مكتبة املعارف للنرش والتوزيع:  -؛ حتقيق وتعليق: مجال حممد طلبة السيد هـ( 643

 ج. 5 - 1ط  -م 2012هـ = 1433الرياض، 
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الدرة الفريدة يف رشح القصيدة للمنتجب بن يعقوب اهلمذاين  -]أطروحة[- 12 

 هـ( من أول الكتاب إىل هناية باب سورة أم القرآن/ املنتجب بن يعقوب643)ت

؛ حتقيق: هال بنت عبداهلل الزعاقي؛ إرشاف: عبد الرمحن بن هـ( 643اهلمذاين )ت 

معاضة بن حنش بن عبد اهلل البكري الشهري؛ مناقشة: زيد بن عمر بن عبد اهلل 

 -جامعة امللك سعود: السعودية  -العيص، أمحد بن عيل عبد اهلل السديس 

 هـ. 1433ماجستي، 

يدة يف رشح القصيدة أليب عبداهلل الفايس/ حممد بن الآللئ الفر -]أطروحة[- 13 

؛ دراسة هـ( 656حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

 -كلية اآلداب: اجلديدة  -وحتقيق: احلسن صدقي؛ إرشاف: حممد الديباجي 

 م.1993دكتوراه، 

حسن بن حممد بن  الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة/ حممد بن -]أطروحة[- 14 

؛ إعداد: عبد اهلل بن عبد هـ( 656يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

جامعة أم القرى  -املجيد نمنكاين؛ إرشاف: حلمي عبد الرؤوف حممد عبد القوي 

 سم. 21×  32 -ص  1016 -هـ 1420ماجستي،  -

لفريدة يف رشح رشح الفايس عىل الشاطبية املسمى بالآللئ ا -]كتاب[- 15 

القصيدة/ حممد بن حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري 

؛ تقديم/ تقريظ: عبد اهلل ربيع حممود حسِّي؛ تقديم/ تقريظ: عبد هـ( 656)ت 

م 2005هـ = 1426مكتبة الرشد: الرياض،  -الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى 

 ج. 3 - 1ط  -
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لئ الفريدة يف رشح القصيدة جلامل الدين أيب عبد اهلل حممد الآل -]أطروحة[- 16 

بن حسن بن حممد الفايس احللبي/ حممد بن حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال 

؛ حتقيق: زيد مهدي خالوي العنزي؛ إرشاف: هـ( 656الدين، املغريب املقري )ت 

 -ص  255 -م 2006ماجستي،  -جامعة الكويت  -عبد الفتاح أمحد احلموز 

 سم. 21×  30

سور األعراف واألنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف من  -]أطروحة[- 17 

خمطوط الآلىلء الفريدة يف رشح القصيدة/ حممد بن حسن بن حممد بن يوسف 

؛ دراسة وحتقيق: هدايت هـ( 656الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

ماجستي،  -جامعة الكويت  -أفنديتش؛ إرشاف: عبد الفتاح أمحد احلموز 

 سم. 21×  29 -ص  300 -م 2006

الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة/ حممد بن حسن بن حممد بن  -]كتاب[- 18 

هـ(؛ حتقيق: مجال الدين حممد  656يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

 - ج 2 - 2ط  -م 2007هـ=1427دار الصحابة للرتاث: طنطا: مرص،  - رشف

 ص. 1376

الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة رشح الفايس عىل الشاطبية/ حممد  -]كتاب[- 19 

؛ هـ( 656بن حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

 ج. 3 -م 2011دار الكتب العلمية: بيوت،  -حتقيق: عبد الرحيم الطرهوين

املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين/ رشح شعلة عىل الشاطبية  -]كتاب[- 20 

د بن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( ـمـحـن مـد بـمـن أحـد بـمـحـم
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؛ تصحيح: متويل عبد اهلل الفقاعي، حممد سليامن صالح؛ تقديم/ هـ(656)ت 

تقريظ: عبد الفتاح عبد الغني القايض، عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع 

 ص. 656 - 1ط  - م1954حتاد العام جلامعة القراء: القاهرة، اال -

رشح شعلة عىل الشاطبية املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين/  -]كتاب[- 21 

د بن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( ـحمـن مـمد بـن أحـد بـحمـم

 :الكتب العلمية دار ،مكتبة عباس أمحد الباز -؛ حتقيق: زكريا عمياتهـ(656)ت

 ص. 408 - 1ط  -م 2001بيوت،  ،مكة املكرمة

أليب عبد اهلل املوصيل )شعلة( من -كنز املعاين رشح حرز األماين -]أطروحة[- 22 

أول الكتاب إىل آخر سورة األنعام دراسة وحتقيق/ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد 

اسة وحتقيق: عبد ؛ درهـ( 656بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( )ت 

الرحيم بن عبد اهلل بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي إرشاف: حممد بن حممد مخيس 

 م.2008هـ = 1428دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -شعبان 

رشح شعلة عىل الشاطبية، املسمى، كنز املعاين يف رشح حرز  -]كتاب[- 23 

ن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( األماين/ حممد بن أمحد بن حممد ب

دار الصحابة للرتاث: طنطا،  -؛ حتقيق: مجال الدين حممد رشف هـ( 656)ت 

 ص. 591 -م 2008هـ = 1428

رشح الشعلة للشاطبية املسمى كنز املعاين/ حممد بن أمحد بن حممد  -]كتاب[- 24 

؛ حتقيق: أمحد بن هـ( 656بن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( )ت 

 ص. 518 -هـ 1431عامل الكتب: بيوت،  -يوسف القادري 
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املفيد يف رشح القصيد لعلم الدين اللورقي حتقيق ودراسة/  -]أطروحة[- 25 

 661القاسم بن أمحد بن أيب السداد املوفق بن جعفر األندليس املريس اللورقي )ت 

روجيح العلوي الصاعدي؛ إرشاف: ؛ دراسة وحتقيق: عبد احلميد بن سامل بن هـ(

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم:  -حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي 

 هـ. 24/11/1426دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

املفيد يف رشح القصيد/ القاسم بن أمحد بن أيب السداد املوفق بن  -]كتاب[- 26 

؛ حتقيق: خي اهلل الرشيف بن أمحد هـ( 661لورقي )ت جعفر األندليس املريس ال

دار الغوثاين للدراسات القرآنية:  -رشيف؛ تقديم/ تقريظ: أيمن رشدي سويد 

ة )دار ــيـعـامـجـل الــائـرسـة الــلـسـلـص )س 424 -م 2008هـ=1429ق، ـشـدم

 (.2؛  ي(ـانـوثـغـال

القراءات السبع/ عبد الرمحن بن إبراز املعاين من حرز األماين يف  -]كتاب[- 27 

 665إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر، أبو شامة املقديس الدمشقي )ت 

كلية القرآن الكريم  -؛ حتقيق وتعليق: حممود بن عبد اخلالق حممد جادو هـ(

 ج. 4 - 1ط  -هـ 1413باجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة، 

من حرز األماين يف القراءات السبع/ عبد الرمحن بن إبراز املعاين  -]كتاب[- 28 

 665إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر، أبو شامة املقديس الدمشقي )ت 

 مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي: مرص. -؛ حتقيق: إبراهيم عطوة عوض هـ(

عبد اهلل فرائد املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين أليب  -]أطروحة[- 29 

هـ )السفر األول(: حتقيق ودراسة/ حممد بن 723حممد بن حممد داود الصنهاجي ت 
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؛ حتقيق ودراسة: عبد الرحيم عبد هـ( 723حممد بن داود الصنهاجي الفايس )ت 

دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -السالم نبوليس؛ إرشاف: سليامن بن إبراهيم العايد 

 هـ. 1418

يف رشح القصيد ألمحد بن حممد بن حممد بن عبد الويل بن  املفيد -]أطروحة[- 30 

جبارة املقديس: دراسة وحتقيق جزء من الكتاب: من أوله حتى هناية باب اإلدغام 

الكبي/ أمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة املرداوي املقديس الصاحلي احلنبيل )ت 

: حممود مصطفى ؛ حتقيق: خي اهلل الرشيف بن أمحد رشيف؛ إرشافهـ( 728

 سم. 21×  32 -ص  469 -م 2003ماجستي،-اجلامعة اللبنانية: لبنان-حالوي

 كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربي -]أطروحة[- 31 

هـ( من أول الكتاب إىل آخر باب اهلمزتِّي من كلمتِّي دراسة وحتقيق/ 732)ت 

اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي

؛ حتقيق ودراسة: يوسف بن حممد شفيع عبد الرحيم؛ إرشاف: حممد بن هـ( 732

ماجستي،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -سيدي حممد بن حممد األمِّي 

 هـ.1412

يم بن عمر كنز املعاين يف رشح حرز االماين ووجه التهاين/ إبراه -]أطروحة[- 32 

؛ إعداد: هـ( 732بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

 م.1993ماجستي،  -جامعة األزهر  -صالح الدين عبد الرمحن سلطان 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام اجلعربي: دراسة  -]أطروحة[- 33 

اخللييل الشافعي تقي الدين برهان  وحتقيق/ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي
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؛ دراسة وحتقيق: أمحد اليزيدي؛ إرشاف: التهامي الراجي هـ( 732الدين )ت 

 هـ.1419دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط  -اهلاشمي 

اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين  -]كتاب[- 34 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:  - ليزيديأمحد امع حتقيق نموذج من الكنز/ 

 ج. 2 -م 1998املغرب: الدار البيضاء، 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين وجه التهاين للجعربي/ إبراهيم  -]أطروحة[- 35 

؛ هـ( 732بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

 م.1999دكتوراه،  -جامعة األزهر  -بو طالب إعداد: إسامعيل عبد الرمحن أ

كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين للجعربي املتويف  -]أطروحة[- 36 

دراسة لغوية مع حتقيق النص من أول سورة الصافات إىل آخر  "هـ 732سنة 

ن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برها /"الكتاب 

 -جامعة األزهر  -؛ إعداد: أمحد عبد املريض سيد أمحد هـ( 732الدين )ت 

 م.2000ماجستي، 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربي  -]أطروحة[- 37 

هـ( من أوله إىل آخر فرش سورة البقرة حتقيق ودراسة/ إبراهيم بن عمر 732)ت 

؛ دراسة هـ( 732الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت بن إبراهيم اجلعربي اخللييل 

وحتقيق: يوسف حممد شفيع بن عبد الرحيم؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -حممد األمِّي 

 هـ.20/10/1427ماجستي،  -املنورة 
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حرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب إسحاق كنز املعاين يف رشح  -]أطروحة[- 38 

هـ( من بداية حروف قربت خمارجها إىل باب  732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت

ياءات الزوائد )آخر األصول( دراسة وحتقيق/ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي 

حيم ؛ حتقيق ودراسة: عبد الرهـ( 732اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة  -بن لطف اهلل بن عبد القيوم العبايس 

 هـ.4/7/1430دكتوراه،  -اإلسالمية باملدينة املنورة 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب إسحاق  -]أطروحة[- 39 

ة مريم إىل هناية الكتاب/ هـ( من أول فرش سور 732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

قسم القراءات بكلية القرآن  -؛ حتقيق: أمحد بن عبد اهلل درويش سليامين هـ( 732

 هـ.21/11/1430دكتوراه،  -الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية يف القراءات السبع  -]أطروحة[- 40 

هـ(/ هبة اهلل بن عبد الرحيم بن 738لإلمام هبة اهلل بن عبد الرحيم بن البارزي ت)

؛ حتقيق: هـ( 738إبراهيم بن هبة اهلل بن املسلم اجلهني احلموي ابن البارزي )ت 

يامن املورعي احلريب، حممد حبيب عبد اهلل حامد السليامين؛ إرشاف: أمحد نافع سل

ماجستي،  -جامعة أم القرى  -اهلل بن سيدي عبد اهلل بن مايايب اجلكني الشنقيطي 

 هـ.1418
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العقد النضيد يف رشح القصيد للسمِّي احللبي: حتقيق ودراسة  -]أطروحة[- 41 

 من أول الكتاب إىل هناية باب الراءات/ أمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد

؛ دراسة وحتقيق: أيمن رشدي سويد؛ إرشاف: عبد هـ(756احللبي السمِّي )ت 

 هـ.1419دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -الفتاح بحيي إبراهيم 

العقد النضيد يف رشح القصيد )رشح القصيدة الشاطبية يف  -]كتاب[- 42 

 756)تأمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد احللبي السمِّي  / القراءات السبع(

هـ = 1422دار نور املكتبات: جدة،  -(؛ حتقيق ودراسة: أيمن رشدي سويد هـ

 ص. 1470 -ج  2 - 1ط  -م 2001

العقد النضيد يف رشح القصيد/ أمحد بن يوسف بن عبد الدائم  -]أطروحة[- 43 

؛ حتقيق ودراسة: أمحد بن عيل بن حيان هـ( 756بن حممد احللبي السمِّي )ت 

 -جامعة أم القرى  -د القيوم بن عبد الغفور السندي حرييص؛ إرشاف: عب

 ص. 475 -م 2003ماجستي، 

العقد النضيد يف رشح القصيد، لشهاب الدين أمحد بن يوسف  -]أطروحة[- 44 

هـ( من باب فرش احلرف من أول سورة مريم إىل 756املعروف بالسمِّي احللبي )ت 

عبد الدائم بن حممد احللبي  آخر سورة ص، دراسًة وحتقيقًا/ أمحد بن يوسف بن

؛ دراسة وحتقيق: طالل بن خلف بن حمفوظ احلساين؛ هـ( 756السمِّي )ت 

إرشاف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي؛ مناقشة: حمسن بن سامل العميي، عبد 

دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -السالم بن عبد الرمحن العويف 

 هـ.1433
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هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -]أطروحة[- 45 

أول باب الكتاب إىل هناية باب اإلدغام الكبي دراسة وحتقيق/ عبد اهلل بن آي 

؛ دراسة وحتقيق: عبد الرزاق حممد كامل الياس؛ هـ( 769دوغدي ابن اجلندي )ت 

ك املغريب، حممد إرشاف: حممد بن حممد مخيس شعبان؛ مناقشة: أمحد بن حممود مبار

 هـ.1429دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -بن سيدي بن احلبيب 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 46 

هـ( من أول باب احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف  769الشهي بابن اجلندي )ت

النون الساكنة والتنوين دراسة وحتقيقًا/ عبد اهلل بن آي كلمتِّي إىل هناية باب أحكام 

؛ دراسة وحتقيق: خالد حممد عبد الرحيم؛ هـ( 769دوغدي ابن اجلندي )ت 

إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛ مناقشة: أمحد بن حممود مبارك 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة  -املغريب، حممد حممد مخيس 

 هـ.19/2/1431دكتوراه،  -اإلسالمية باملدينة املنورة 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 47 

هـ( من أول سورة آل عمران إىل هناية سورة املائدة  769الشهي بابن اجلندي )ت

وحتقيق:  ؛ دراسةهـ( 769دراسة وحتقيقا/ عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

عبد اهلل سامل مطر البلويش؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛ 

 -مناقشة: أمحد بن حممود مبارك املغريب، أمحد بن عبد اهلل بن عبد املحسن الفريح 

دكتوراه،  -قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 هـ.28/6/1432
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هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -وحة[]أطر- 48 

دراسة  -اول باب الفتح واإلمالة وبِّي اللفظِّي إىل هناية باب ياءات الزوائد 

؛ دراسة وحتقيق: حممد هـ( 769وحتقيق/ عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

مد األمِّي؛ حمفوظ حممد أمِّي الشنقيطي؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حم

 -مناقشة: سامل بن غرم اهلل بن حممد الزهراين، عادل بن إبراهيم بن حممد الرفاعي 

 هـ. 1433دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -]أطروحة[- 49 

كلمتِّي إىل هناية باب أحكام النون أول باب إدغام احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف 

 769دراسة وحتقيق/ عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت  -الساكنة والتنوين 

؛ دراسة وحتقيق: خالد بن حممد إسحاق بن عبد الرحيم إبراهيم؛ إرشاف: حممد هـ(

 دكتوراهـ. -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -بن سيدي حممد بن حممد األمِّي 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 50 

عبد اهلل  /"دراسة وحتقيقاً "هـ( سورة البقرة بكاملها  769الشهي بابن اجلندي )ت

؛ دراسة وحتقيق: عبد اهلل بن عيل برناوي؛ هـ( 769بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

مناقشة: سامي حممد سعيد عثامن  إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛

ة ـيـكلـقسم القراءات ب -عبد الشكور، أمِّي حممد أمحد الشيخ أمحد الشنقيطي 

وراه، ـدكت –ورة ـمنـة الـنـديـمـالـة بــالميـة اإلسـعـامـجـم: الـريـرآن الكــالق

 هـ.1/2/1433
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هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -]أطروحة[- 51 

دراسة وحتقيق/ عبد اهلل بن آي دوغدي  -ىل هناية سورة األنفال اول سورة األنعام إ

؛ دراسة وحتقيق: حممد بن أمحد بن حسِّي بن عيل هـ( 769ابن اجلندي )ت 

برهجي؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛ مناقشة: نبيل حممد 

ية باملدينة اجلامعة اإلسالم -إبراهيم اجلوهري، عبد القيوم بن عبد الغفور السندي 

 دكتوراهـ. -املنورة 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 52 

هـ( من أول سورة التوبة إىل هناية سورة احلجر 769الشهي بابن اجلندي )ت

؛ دراسة هـ( 769عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت  /"دراسة وحتقيقاً "

ن نويفع بن دخيل اهلل امليموين؛ إرشاف: حممد بن سيدي وحتقيق: عبد الكريم ب

حممد بن حممد األمِّي؛ مناقشة: أمحد بن عبد اهلل بن عبد املحسن الفريح، حسِّي بن 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية  -حممد بن صالح العواجي 

 هـ.5/7/1433دكتوراه،  -باملدينة املنورة 

اج القارىء املبتدي وتذكار املقريء املنتهي: رشح منظومة رس -]كتاب[- 53 

األماين ووجه التهاين أليب حممد بن فيا بن أيب القاسم الشاطبي/ عيل بن عثامن بن 

مكتبة  - هـ( 801حممد بن أمحد بن احلسن العذري البغدادي ابن القاصح )ت 

 سم. 21×29-ص 420-3ط-م1954ومطبعة مصطفى البايب احللبي: القاهرة،

يل ـرساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهى)رشح الشاطبية(/ ع -]كتاب[- 54 

ن احلسن العذري البغدادي ابن القاصح )ت ـمد بـن أحـد بـمـحـن مـان بـثمـن عـب
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 هـ1419دار الكتب العلمية: بيوت،  -؛ حتقيق: حممد عبد القادر شاهِّي هـ( 801

 ية املعرفة(.ص )إسالم 349 - 1ط  -م 1999 =

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين يف القراءات السبع  -]أطروحة[- 55 

هـ حتقيق ودراسة/ حممد بن عمرو/ عمر بن عيل 862ملحمد بن عمر العامدي ت:

؛ حتقيق ودراسة: سامي حممد سعيد عثامن عبد هـ( 862بن أمحد العامدي )ت 

اجلامعة اإلسالمية  -مد األمِّي الشكور؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حم

 هـ. 1427دكتوراه،  -باملدينة املنورة 

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين ووجه التهاين للحافظ  -]أطروحة[- 56 

 862حممد بن عمر بن عيل العامدي/ حممد بن عمر بن عيل بن أمحد العامدي )ت 

اف: مصطفى حممد حممود حسِّي ؛ حتقيق: عيل عبد اهلل غرم اهلل الغامدي؛ إرشهـ(

 ص. 420 -هـ  1429ماجستي،  -جامعة أم القرى  -أبو طالب 

كتاب حل الشاطبية لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي  -]أطروحة[- 57 

؛ حتقيق: حممد هـ( 893دراسة وحتقيق/ عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي )ت 

جامعة تكريت:  -اف: خلف حسِّي صالح اجلبوري عبد القادر حاتم سلطان؛ إرش

 م. 2009ماجستي،  -العراق 

رشح الشاطبية/ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن  -]كتاب[- 58 

؛ حتقيق: مركز قرطبة للبحوث العلمية والدراسات هـ( 911عثامن السيوطي )ت 

 ص. 455 - 1ط  -م 2004مؤسسة قرطبة: القاهرة، -اإلسالمية وحتقيق الرتاث؛
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رشح الشاطبية للعالمة أيب الفضل السيوطي من أول الكتاب إىل  -]أطروحة[- 59 

آخره دراسة وحتقيق/ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن 

؛ دراسة وحتقيق: خلف بن محود بن سامل الشغديل؛ إرشاف: هـ( 911السيوطي )ت 

 –اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -األمِّي حممد بن سيدي حممد بن حممد 

 .هدكتورا

رشح قصيدة اإلمام أيب القاسم الشاطبي/ عبد الرمحن بن أيب بكر  -]كتاب[- 60 

؛ حتقيق: عبد اهلل بن عبد هـ( 911بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السيوطي )ت 

اصمة للنرش دار الع -الرمحن الشثري، حتقيق: حممد بن فوزان بن محد العمر 

 ص. 608 - 1ط  -م 2007هـ = 1428والتوزيع: الرياض، 

الفتح الداين من كنز حرز األماين تأليف العالمة املحدث املقرئ  -]أطروحة[- 61 

هـ( دراسة وحتقيق/ أمحد بن حممد  923شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين )ت 

احلسِّي بن عيل القسطالين  بن أيب بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن حممد بن

؛ حتقيق: امبارك األوخامي؛ إرشاف: عبد املنعم بشنايت؛ هـ( 923شهاب الدين )ت 

مناقشة: عيل الغا، عبد العزيز عيد حاجي/ احلاجي، أمحد سعيد اللدن، حازم 

دكتوراه،  -جامعة اجلنان: بيوت  -سعيد حيدر سعيد الكرمي 

 م.09/07/2011

عالمة ابن عبد احلق السنباطي عىل حرز األماين رشح ال -]أطروحة[- 62 

للشاطبي: حتقيق ودراسة/ أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباطي املرصي الشافعي 

؛ حتقيق ودراسة: حييى بن حممد حسن زمزمي؛ إرشاف: هـ( 997شهاب الدين )ت 

 هـ.1418دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -حممد ولد سيدي ولد حبيب 
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ت( دراسة 1014رشح الشاطبي لإلمام مال عيل القاري ) -]أطروحة[- 63 

 1014وحتقيق ألصول الشاطبية/ عيل بن سلطان حممد اهلروي، املال القاري )ت 

جامعة امللك سعود:  -؛ حتقيق ودراسة: عزيزة بنت حسِّي إسامعيل اليوسف هـ(

 هـ.1424ماجستي،  -السعودية 

عاين يف حرز األماين يف القراءات الفتح الرمحاين: رشح كنز امل -]كتاب[- 64 

؛ حتقيق: رشيف بن هـ( 1198السبع/ سليامن بن حسِّي بن حممد اجلمزوري )ت 

 ص.176 -م 2002هـ = 1422دار الكتب العلمية: بيوت،-أيب العالء العدوي

الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز األماين/ سليامن بن  -]كتاب[- 65 

؛ حتقيق وتعليق: عبد الرازق بن عيل بن هـ( 1198مزوري )ت حسِّي بن حممد اجل

 ص. 288 - 1ط  -م 2005دار ابن عفان: القاهرة،  -إبراهيم موسى 

الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز األماين/ سليامن بن  -]كتاب[- 66 

؛ حتقيق: عبد الكريم إبراهيم عوض هـ( 1198حسِّي بن حممد اجلمزوري )ت 

 ص. 144 -م 2006هـ=1426دار الصحابة للرتاث: طنطا: مرص،  -لح صا

فتح املقفالت ملا تضمنه احلرز والدرة من القراءات للعالمة  -]أطروحة[- 67 

هـ من أول سورة األنبياء 1311الشيخ أبو عيد رضوان حممد املخلاليت املتوىف عام 

؛ دراسة هـ(1311 )تإىل آخر سورة النور/ رضوان بن حممد بن سليامن املخلاليت

وحتقيق: خلود طالل حممد احلساين؛ إرشاف: شعبان حممد إسامعيل؛ مناقشة: 

 هـ.1429ماجستي،  -جامعة أم القرى  -مصطفى حممد حممود حسِّي أبو طالب 
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فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز والدرة من القراءات للعالمة  -]أطروحة[- 68 

 )حتقيق ودراسة( من أول سورة سبأ إىل آخر سورة الشيخ رضوان بن حممد املخلاليت

؛ دراسة وحتقيق: هـ( 1311فصلت/ رضوان بن حممد بن سليامن املخلاليت )ت 

جامعة أم القرى  -حجيج حيي إدريس اهلوساوي؛ إرشاف: شعبان حممد إسامعيل 

 ص. 232 -هـ 1429ماجستي،  -

ىل مقصود القصيد/ عيل بن رشح الشاطبية املسمى: إرشاد املريد إ -]كتاب[- 69 

مكتبة ومطبعة حممد عيل  -هـ(  1380حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع )ت 

 ص. 319 -صبيح: القاهرة 

الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع/ عبد الفتاح بن عبد  -]كتاب[- 70

 -م 1983هـ=1404مكتبة الدار: املدينة املنورة،  - هـ( 1403الغني القايض )ت 

 ص. 400

تقريب املعاين يف رشح حرز األماين يف القراءات السبع/ سيد  -]كتاب[- 71 

مكتبة دار  - هـ(، خالد بن حممد احلافظ العلمي 1432الشِّي أبو الفرج )ت 

 ص. 471 - 1ط  -م 1992هـ = 1413الزمان: املدينة املنورة، 

د العزيز منصور، املزهر يف رشح الشاطبية والدرة/ حممد خالد عب -]كتاب[- 72 

أمحد حممد مفلح القضاة، حممد موسى آل نرص، أمحد خالد يوسف شكري شابسوغ، 

 - خالد سيف اهلل سيفي، إبراهيم حممد اجلرمي، حممد عصام مفلح مصطفى القضاة

ر للنرش والتوزيع: عامن )األردن(،  ص  551 - 1ط  -م 2002هـ = 1422دار عاما

 (.2)سلسلة علوم القراءات؛ 
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هتذيب كنز املعاين برشح حرز األماين: رشح الشاطبية يف القراءات  -]كتاب[- 73 

تقديم/  ؛السبع لإلمام حممد بن أمحد املوصيل/ ياسِّي جاسم املحيميد/ املحيمد

دار إحياء الرتاث العريب: بيوت،  -تقريظ: عبد احلق عبد الدائم سيف القايض 

 ص. 373 - 1ط  -م 2002هـ = 1423

الرواد لإلعالم  - تقريب الشاطبية/ إهياب أمحد فكري حيدر -]كتاب[- 74 

 ص. 576 - 1ط  -م 2006هـ = 1426والنرش؛ املكتبة اإلسالمية: القاهرة، 

الزهور الندية يف رشح متن الشاطبية يف القراءات السبع/ حممد  -]كتاب[- 75 

 .ص 352 - 1ط-م2007دار الفضيلة للنرش والتوزيع: القاهرة، -مصطفى بالل

اجلامع املفيد يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع/ عيل إسامعيل  -]كتاب[- 76

دار القمة لتوزيع الكتاب والرشيط واليس دي؛ دار اإليامن:  - هنداوي

 ص. 560 -م 2011اإلسكندرية، 

رشح الشاطبية حزر األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/  -]كتاب[- 77 

دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة:  - يلةحممد الدسوقي أمِّي كح

 (.5ص )سلسلة الوجيز يف رشح املتون؛  248 -هـ 1434القاهرة، 

 شروح بعض أبواب الشاطبية أو مسائلها

املفخم واملرقق من احلروف اهلجائية يف الكلامت القرآنية عن  -]أطروحة[- 78 

؛ إرشاف: أمحد حممد إسامعيل ريم أمحدطريق املنظومة الشاطبية/ بدر الدين عبد الك

م 1999ماجستي،  -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان  -البييل 

 سم. 21×  30 -ص  151 -
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 دراسات تتعلق مبضامني الشاطبية

التأثي اللفظي للوقف يف القراءات العرش من طريق الشاطبية  -]أطروحة[- 79 

 -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان  - والدرة/ بشي مهدي عيل

 م. 1998ماجستي، 

املسائل النحوية والترصيفية يف كتاب إبراز املعاين من حرز  -]أطروحة[- 80 

؛ إرشاف: السعيد األماين أليب شامة مجعا ودراسة/ سعيد بن حممد بن عيل آل موسى

ماجستي،  -سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن  -عبد العظيم السعيد نرص 

 سم. 32 -ج  2 -م 2003

نزول القرآن عىل سبعة أحرف: دراسة لرأي اإلمام الشاطبي/  -]أطروحة[- 81 

أكاديمية الدراسات اإلسالمية  -؛ إرشاف: عبد الرشيد أمحد حممد زبي بن دين

 ص. 125 -م 2004ماجستي،  -بجامعة ماليا 

ية والرصفية للقراءات القرآنية يف كتاب الدرة التوجيهات النحو -]أطروحة[- 82 

هـ/ عبد الرشيد هأميى 643الفريدة يف رشح القصيدة للمنتجب اهلمذاين املتويف سنة 

 م. 2004دكتوراه،  -جامعة األزهر  - التايالندي

الفروق الصوتية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية/  -]أطروحة[- 83 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -إرشاف: ناجح مربوك ؛ منصور سعيد أمحد أبو راس

 ص. 412 -هـ  1432دكتوراه،  -املنورة 

منهج اإلمام السخاوي يف الرد عىل الطاعنِّي يف القراءات  -]أطروحة[- 84 

؛ القرآنية من خالل كتابه فتح الوصيد يف رشح القصيد/ أمحد خلف عبد الكريم عيل
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جامعة املنيا:  -محن عبد النارص سيد سلطان إرشاف: وجيه حممود أمحد، عبد الر

 ص. 383 -م 2014ماجستي،  -مرص 

الدروس املنهجية من املنظومة الشاطبية/ عبد الرحيم بن عبد اهلل  -]دورية[- 85 

جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية:  - بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي

 71ص  -ص  38 -9، س 18ع- م2014= سبتمرب هـ 1435ذو احلجة  -جدة 

-  109. 

املعاين اإلشارية يف متن الشاطبية/ أمحد حلمي عبد الرؤوف عبد  -]أطروحة[- 86 

جامعة  -؛ إرشاف: عبد الكريم صالح، مجال عبد الفتاح متويل منصور القوي

 ص. 369 -م 2014ماجستي،  -طنطا: مرص 

دراسة استقرائية وصفية/ عبد علوم العربية يف منظومة الشاطبية:  -]دورية[- 87 

جملة معهد اإلمام الشاطبي  - الرحيم بن عبد اهلل بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي

، س 20ع  -م 2015هـ= أكتوبر  1436ذو احلجة  -للدراسات القرآنية: جدة 

 .204 - 165 ص - ص 40 - 10

 إعراب الشاطبية

ة/ حسن بن عمر بن عبد كتاب الكواكب الدرية يف إعراب الشاطبي -]كتاب[- 88 

دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع:  - هـ( 1347اهلل بن عمر السيناوين )ت 

 ص. 600 - 1ط  -م 2004هـ = 1425بيوت، 
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 كات على الشاطبيةااالستدر

الشاطبية: دراسة وتعليق/ سامي  عىلاستدراكات اإلمام أيب شامة  -]كتاب[- 89 

 ص. 258 -القاهرة  - عبد الفتاح هالل

تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداهتم يف أبياهتا/ عبد القيوم  -]دورية[- 90 

جملة البحوث والدراسات القرآنية: جممع امللك فهد  - بن عبد الغفور السندي

ص  - 2، س 3ع  -م 2007هـ = يناير 1428لطباعة املصحف الرشيف، حمرم 

21 -  156. 

لشاطبية واستدراكات العلامء عليها/ حممد أمحد حتقيقات أبيات ا -]أطروحة[- 91 

 م. 2007ماجستي،  -جامعة اإليامن: اليمن  - حييى احلاج

؛ استدراكات رشاح الشاطبية عليها/ حامد رضوان عبد اهلل فرج -]أطروحة[- 92 

 -جامعة األزهر  -إرشاف: سامي عبد الفتاح هالل، املوايف الرفاعي البييل 

 ص. 607 -م 2013دكتوراه، 

 حترير الشاطبية

للشيخ/ أيب حممد عبد اهلل بن حممد  رسالة يف مشكالت الشاطبي -]أطروحة[- 93 

هـ( دراسة وحتقيقًا/ عبد اهلل بن 1167بن يوسف املعروف بيوسف أفندي زاده )ت

؛ هـ( 1167حممد بن يوسف بن عبد املنان األمايس اإلسالمبويل أفندي زاده )ت 

بن عبد املجيد نمنكاين؛ إرشاف: عبد الرزاق حممد كامل دراسة وحتقيق: إبراهيم 
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 -احلافظ؛ مناقشة: أمحد بن عيل عبد اهلل السديس، فهد بن مطيع بن عائج املغذوي 

 -قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 هـ.3/12/1431

طبية/ حسن بن خلف منظومة إحتاف الربية بتحريرات الشا -]كتاب[- 94 

 -؛ ضبط: إلياس بن أمحد حسِّي بن سليامن الربماوي هـ( 1342احلسيني )ت 

 ص. 27 -م 2009مكتبة دار الزمان: املدينة املنورة، 

منظومة ربح املريد يف حتريرات الشاطبية/ حممد حممد هاليل  -]كتاب[- 95 

لرشيد بن عجمي ؛ حتقيق وتعليق: وليد بن رجب بن عبد اهـ( 1343األبياري )ت 

 ص. 64 - 1ط  -م 2007مكتبة أوالد الشيخ: القاهرة،  -

خمترص بلوغ األمنية: رشح حترير رسائل الشاطبية/ عيل بن حممد بن  -]كتاب[- 96 

دار  -؛ حتقيق: مجال الدين حممد رشف هـ( 1380حسن بن إبراهيم الضباع )ت 

 .ص 104 -م 2004هـ = 1424الصحابة للرتاث: طنطا )مرص(، 

رشح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية املسمى خمترص بلوغ  -]كتاب[- 97

؛ دراسة وحتقيق: هـ( 1380األمنية/ عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع )ت 

عمر بن مامل أبه بن حسن بن عبد القادر املراطي؛ تقديم/ تقريظ: حسنِّي إبراهيم 

دار أضواء السلف: الرياض،  -حممد عفيفي جربيل املرصي، كامل حممد املهدي 

 ص. 313 - 1ط  -م 2007هـ = 1428

دواعي املَّسة يف األوجه العرشية املحررة من طريقي الشاطبية  -]أطروحة[- 98 

هـ( من أول النظم إىل 1429والدرة لإلمام العالمة إبراهيم بن عيل السمنودي )ت 
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قًا ورشحاً/ إبراهيم عيل هناية باب أقسام اإلدغام واإلشامم واإلخفاء دراسة وحتقي

؛ رشح وحتقيق ودراسة: ضيف اهلل بن حممد هـ( 1429عيل شحاتة السمنودي )ت 

الشمراين؛ إرشاف: أمحد بن عيل عبد اهلل السديس؛ مناقشة: فهد بن مطيع بن عائج 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة  -املغذوي، باسم محدي حامد السيد 

 هـ.29/6/1433ماجستي،  -نة املنورة اإلسالمية باملدي

دار  - التحفة املرضية من طريق الشاطبية/ حممد إبراهيم حممد سامل -]كتاب[- 99 

 ص. 300 -ج  2 - 1ط  -م 2005هـ = 1426البيان العريب: القاهرة، 

املقدم أداء عند القراء وتطبيقات ذلك يف قراءة نافع من طريق  -]أطروحة[- 100 

جامعة األمي عبد القادر للعلوم  -؛ إرشاف: حممد بوركاب مد سحيمالشاطبية/ حم

 م. 2007ماجستي،  -اإلسالمية: اجلزائر 

التحريرات الصغرى عىل الشاطبية والدرة والقراءة/ حممد سيد  -]كتاب[- 101 

 ص. 110 -م 2012دار الكوثر: القاهرة،  - عبد اهلل

 به من الشاطبية/ أرشف مصطفى حسنِّيالدرر البهية فيام ال يقرأ  -]كتاب[- 102 

 ص. 96 - 1ط  -م 2012هـ = 1433دار الصحابة للرتاث: طنطا،  -

األوجه املقدمة يف األداء للقراء السبعة من طريق الشاطبية/  -]أطروحة[- 103 

؛ إرشاف: يارس عتيق حممد عيل اليمني؛ مناقشة: عبد بسام بن عبد امللك عبد احلميد

 -جامعة عدن: اليمن  -نصوري، زفر عبد احلبيب عبد احلميد اهلل عثامن عيل امل

 هـ. 1435ماجستي، 
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الوجوه املقدمة أداء يف القراءات العرش املتواترة من طريقي  -]أطروحة[- 104 

؛ الشاطبية والدرة دراسة نظرية تطبيقية يف فرش احلروف/ أمحد الرداد اهلرجان

يصل بن مجيل حسن غزاوي، مصطفى إرشاف: حممد احلبيب الشنقيطي؛ مناقشة: ف

ماجستي،  -جامعة مكة املكرمة املفتوحة  -سِّي أبو طالب ـحمود حـد مـمـحـم

 هـ. 1435

 الزيادات على الشاطبية

التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب/ عبد الرمحن بن أمحد بن  -]كتاب[- 105 

؛ دراسة ـ(ه 853حممد بن حممد بن يوسف بن عياش الدمشقي املكي )ت 

ن، ـامـدار ع -مود الرويثي ـد حـمـق: أحـيـقـحـوت م 2012ار للنرش والتوزيع: عاما

 ص. 179 -

التنوير فيام زاده النرش عىل احلرز والتيسي للشيخ املقرئ أمحد  -]أطروحة[- 106 

هـ( دراسة وحتقيق ورشحا/ أمحد بن أمحد بن بدر الدين 979بن أمحد الطيبي )ت:

؛ دراسة وحتقيق: عبد العزيز هـ( 979ي الدمشقي الشافعي )ت الطيبي الصاحل

اجلامعة  -سليامن ابراهيم املزيني؛ إرشاف: حسِّي بن حممد بن صالح العواجي 

 ماجستي. -اإلسالمية باملدينة املنورة 

رشح منحة مويل الرب فيام زاده كتاب النرش يف القراءات العرش عىل  -]كتاب[- 107 

دار السالم  - هـ(1403عبد الفتاح عبد الغني القايض )ت الشاطبية والدرة/ 

 ص. 176 -هـ 1429للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة: مرص، 
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اإلفصاح عام زادته الدرة عىل الشاطبية/ حممد حممد سامل حميسن  -]كتاب[- 108 

 ص. 148 - 1ط  -م 1978هـ = 1398مكتبة القاهرة: مرص،  -هـ(  1422)ت 

الطريقة البهية يف حترير ما زاده محزة من الطيبة عىل الشاطبية/  -]كتاب[- 109 

هـ =... 138املكتبة املحمودية التجارية: القاهرة،...  - أمحد عبد احلميد شعبان

 سم. 14×  20 -ص  18 -م 196

 - إحتاف حرز األماين برواية األصبهاين/ احلسِّي طلعت خطاب -]كتاب[- 110 

 ص. 479 - 1 ط -م1988=  هـ1408دار الفكر: دمشق، 

يف الشاطبية والدرة  إرشاد أويل الذكر فيام زاده كتاب النرش عىل ما -]كتاب[- 111 

املؤلف: الرياض،  - من أوجه القراءات العرش/ حممد عارف عثامن موسى اهلرري

 ص. 272 - 1ط  -م 2009هـ = 1430

الشاطبية والدرة/ مؤمن حلية السفرة الربرة فيام زادته الطيبة عىل  -]كتاب[- 112 

؛ مراجعة: حسن سعيد السكندري؛ مراجعة: حممود أمِّي سعيد حسن السكندري

مصطفى مصطفى احللوس؛ تقديم/ تقريظ: حممد عبد احلميد عبد اهلل ، طنطاوي

مكتبة املورد للنرش  -خليل، حممد إبراهيم سكر؛ إرشاف وتنسيق: عبي آدم 

 ص. 192 -والتوزيع: السعودية 

 نة بني الشاطبية وغريهااملواز

البيان يف اجلمع بِّي القصيدة والعنوان أليب زكريا القيني  -]أطروحة[- 113 

؛ حتقيق: هـ( 770األندليس حتقيق ودراسة/ أبو زكريا حييى القيني األندليس )ت 

 -هشام بن سليامن حممد الزريري؛ إرشاف: أمِّي حممد أمحد الشيخ أمحد الشنقيطي 

 ماجستي. -ة باملدينة املنورة اجلامعة اإلسالمي
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حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان إلمام القراء  -]أطروحة[- 114 

هـ( دراسة وحتقيق/ حممد بن حممد بن حممد بن حممد 833العالمة ابن اجلزري )ت:

؛ دراسة وحتقيق: أمحد محود محيد هـ( 833بن عيل بن يوسف العمري اجلزري )ت 

اف: حسِّي بن حممد بن صالح العواجي؛ مناقشة: أمِّي حممد أمحد الرويثي؛ إرش

ماجستي،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -الشيخ أمحد الشنقيطي 

 هـ.13/3/1427

حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان البن اجلزري/  -]دورية[- 115 

؛ هـ( 833لعمري اجلزري )ت حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف ا

جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات  -دراسة وحتقيق: خالد حسن أبو اجلود 

 - 3، س 3ع  -م 2007يوليو  -هـ = يونيو 1428مجادى اآلخرة  -القرآنية: جدة 

 .418  - 325ص 

حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان/ حممد بن حممد  -]كتاب[- 116 

مد بن حممد بن عيل بن يوسف العمري اجلزري الدمشقي ثم الشيازي )ت بن حم

 :كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع -؛ حتقيق: أمحد محود محيد الرويثي هـ( 833

 ص. 263 - 1ط  -م 2009هـ=1430الرياض، 

بيان اخلالف والتشهي وما وقع يف "حتقيق ودراسة كتاب  -]أطروحة[- 117 

أليب زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القايض/  " التيسياحلرز من الزيادات عىل

عبد الرمحن بن أيب القاسم، ابن القايض، املكنايس األصل الفايس الدار واملنشأ )ت 

 -؛ حتقيق ودراسة: صليحة زيان؛ إرشاف: حممد بن عيل بالوايل/ بلوايل هـ( 1082

 م. 1996دبلوم الدراسات العيل،  -كلية اآلداب: وجدة 
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أوجه االختالف بِّي طريق الشاطبية والدرة والطيبة يف قراءات  -]أطروحة[- 118 

 -؛ إرشاف: أمحد عيل اإلمام القراءات العرشة/ رضوان عبد الرب سيف الرشوري

 م. 2000دكتوراه،  -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان 

خراجا ودراسة/ وسيلة زيادات الشاطبية عىل التسيي است -]أطروحة[- 119 

جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية:  -؛ إرشاف: حممد بوركاب صاحلي

 م. 2005ماجستي،  -اجلزائر 

أصول قراءة نافع بِّي الشاطبي وابن بري من خالل كتاب  -]دورية[- 120 

جملة اجلامعة  - )التيسي(/ السامل حممد حممود أمحد مولود اجلكني الشنقيطي

 .166  - 111ص  - 39، س 137ع  -هـ 1427 -سالمية: املدينة املنورة اإل

ما زاده اإلمام الشاطبي يف حرز األماين عىل التيسي لإلمام الداين  -]دورية[- 121 

جملة معهد اإلمام  -جدة  - بِّي القراءة واملنع/ سامي حممد سعيد عثامن عبد الشكور

ص  116 - 4، س 8ع  -هـ 1430جة الشاطبي للدراسات القرآنية: جدة، ذو احل

 .128  - 13ص  -

حاالت الشاطبية مع التيسي/ عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عمر  -]دورية[- 122 

 -جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية: جدة  - حممد األمِّي الشنقيطي

 .38  - 11ص  -ص  28 - 5، س 9ع  -هـ 1431مجادى اآلخرة 

 تطبيق الشاطبية

الطوالع البدرية يف ضبط كل آية عسية يف القراءات السبع عن  -]كتاب[- 123 

؛ حتقيق وتعليق: وليد هـ( 1343طريق الشاطبية/ حممد حممد هاليل األبياري )ت 
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ط  -م 2008مكتبة أوالد الشيخ: اجليزة،  -بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي 

 (.2لقراءات؛ ص )سلسلة مؤلفات العالمة األبياري يف ا 72 - 1

منظومة ملعة الضياء يف قراءة الكسائي فيام خالف فيه الكسائي  -]كتاب[- 124 

مكتبة أوالد  - هـ(1343 حفًصا من الشاطبية/ حممد حممد هاليل األبياري )ت

ص )سلسلة مؤلفات العالمة األبياري يف  120 -م 2008الشيخ: اجليزة، 

 (.3القراءات؛ 

هرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية البدور الزا -]كتاب[- 125 

والدرة مقدما بكتاب تاريخ القراء العرشة ورواهتم وتواتر قراءاهتم ومنهج كل يف 

القراءة ومذيال بكتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/ عبد الفتاح بن 

التوزيع والرتمجة: دار السالم للطباعة والنرش و - هـ(1403عبد الغني القايض )ت 

 ص. 358 - 2ط  -م 2005هـ=1426القاهرة، 

اإلرشادات اجللية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية/ حممد  -]كتاب[- 126 

مؤسسة شباب اجلامعة: اإلسكندرية،  -هـ( 1422حممد سامل حميسن )ت 

 ص. 519 - 1ط  -م 1985هـ=1405

السبع من طريق الشاطبية/ حممد  اللؤلؤ املصفوف يف القراءات -]كتاب[- 127 

دار الصحابة للرتاث: طنطا )مرص(،  -ب: حممود فؤاد زيدان ؛ كتْ أبو اخلي

 ص )الكتاب موضوع بطريقة اجلداول ومكتوب بخط اليد(. 557 -هـ 1413

القراءات العرش املتواترة من طريق الشاطبية والدرة يف هامش  -]كتاب[- 128 

؛ إعداد: حممد كريم بن سعيد راجح، مد بن أمحد بلفقيهالقرآن الكريم/ علوي بن حم
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ط  -م 1994 هـ=1414دار املهاجر: املدينة املنورة،  -إعداد: حممد فهد خاروف 

 ص. 612 - 2

مفردات القراء العرشة من طريق الشاطبية والدرة/ حممد بن  -]كتاب[- 129 

مكتبة  -لفوزان ؛ تقديم/ تقريظ: حممد بن صالح بن حممد اعوض زايد احلرباوي

ص )سلسلة القراءات  116 - 1ط  -م 2001هـ = 1422التوبة: الرياض، 

 (.4العرش؛ 

القبسات النية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية  -]كتاب[- 130 

املؤلف:  -؛ مراجعة: مصطفى أبو بكر الراودي والدرة/ خالد عبد الرازق الشوحيي

 سم. 25×  32 -ص  520 -م 2003القاهرة، 

 - القراءات العرش من الشاطبية والدرة/ حممود خليل احلرصي -]كتاب[- 131 

 ص. 320 - 1ط  -م 2003مكتبة السنة: القاهرة، 

املنح اإلهلية يف مجع القراءات السبع من طريق الشاطبية/ خالد بن  -]كتاب[- 132 

هـ = 1426ينة املنورة، دار الزمان للنرش والتوزيع: املد - حممد احلافظ العلمي

 ص. 814 -ج  2 - 2ط  -م 2005

الفرقان املبِّي يف إفراد ومجع أصول القراءات العرش املتواترة من  -]كتاب[- 133 

؛ مراجعة: أمية باكي؛ طرق الشاطبية والدرة وطيبة النرش/ حممد بن عبد اهلل عبده

ن،  -مراجعة: يَّسي عبد كنعان   -م 2006هـ=1427مطبعة اخلط العريب: عاما

 (.2ص )سلسلة القراءات القرآنية؛  783
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رواية الدوري عن أيب عمرو والكسائي من طريق الشاطبية  -]أطروحة[- 134 

اجلامعة  -؛ إرشاف: حممد خازر املجايل مقارنة وتوجيهًا/ خالد حممد إبراهيم حممود

 ص. 198 -م 2007ماجستي،  -األردنية 

خالفات الرواة عن القراء من طريقي الشاطبية الرياض الغناء يف  -]كتاب[- 135

والدرة: اخلالفات بِّي كل راويِّي عن نفس القارئ للقراء العرشة يف األصول وفرش 

دار الصحابة للرتاث: طنطا:  - احلروف/ وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي

 ص. 80 - 2ط  -م 2008هـ=1428مرص، 

ح األلفية لإلمام أبى إسحاق الشاطبي القراءات القرآنية يف رش -]أطروحة[- 136 

دكتوراه،  -جامعة األزهر  - أمحد السيد مكي أمحد /"مجعا ودراسة وتوجيها  "

 م. 2008

الرسالة الوافية يف باب وقف اإلمام محزة عىل اهلمز من الشاطبية  -]كتاب[- 137 

م 2009كتبة أوالد الشيخ: القاهرة، م - وزيادات الطيبة/ وائل بن فتح اهلل احلمدي

 ص. 120 - 1ط  -

النجوم املنية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية  -]كتاب[- 138 

؛ تقديم/ والدرة: مجع تعليمي للقراءات العرش/ مالك يوسف إبراهيم جليدان

يع دار السالم للطباعة والنرش والتوز -تقريظ: أمحد عيسى حسن املعرصاوي 

 سم. 24×  32 -ج  2 - 1ط  -م 2010هـ = 1431والرتمجة: القاهرة، 
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إحتاف املهرة يف مجع القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية  -]كتاب[- 139 

والدرة مع البيان والتفصيل والتحريرات وذكر الدليل/ قدري بن حممد بن عبد 

 ج. 3 - 1ط  -م 2011هـ = 1432مكتبة ابن كثي: القاهرة،  - الوهاب

امليَّس يف القراءات العرش أصول وفرش القراءات العرش من  -]كتاب[- 140 

دار املؤلف  - طريقي الشاطبية والدرة/ مويض بنت عبد العزيز بن عيل القبييس

 ص. 675 - 1ط  -هـ 1433القصيم،  -للنرش: عنيزة 

 تعليم الشاطبية

؛ تقديم/ تقريظ: يز فاضل العنزيدليل معلم الشاطبية/ عبد العز -]كتاب[- 141 

املنابر القرآنية جلمعية النجاة اخليية:  -عبد الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى 

 ص. 476 -م 2007الكويت، 

استخدام احلاسب اآليل يف تعليم القرآن العظيم بالقراءات السبع  -]كتاب[- 142 

فهد لطباعة املصحف جممع امللك  - من طريق الشاطبية/ رفعت حسن حممد الزنفيل

 -م 2009أكتوبر  15-13هـ = 1430شوال  26-24الرشيف: املدينة املنورة، 

 ص. 22

أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف تقريب العلوم القرآنية، الشاطبية  -]ملتقى[- 143 

 -وعلومه كريس القرآن الكريم  - واجلزرية أنموذجا/ فيصل عباس محد الرشيدي

 .160  - 111ص-ص50-1-4-3-2015الرياض، جامعة امللك سعود: 
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 دراسات عن منهج الشاطبية وأثرها

السعودية  - الشاطبي وأثره يف علم القراءات/ عبد العزيز أمحد -]دورية[- 144 

 .5ع  -م 1982جملة رسالة طالب العلم: السعودية،  -

ث احلسنية: جملة دار احلدي - الشاطبية ورشوحها/ أنيسة الغازي -]دورية[- 145 

 .237  - 229ص  - 7ع  -م 1989هـ = 1409الرباط، 

؛ إرشاف: منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات/ حممد غوردو -]أطروحة[- 146 

 م. 1992دبلوم الدراسات العليا،  - الرباط : كلية اآلداب - التهامي الراجي اهلاشمي

ألماين لكتاب اإلمام الشاطبي ومنهجه يف منظومة حرز ا -]أطروحة[- 147 

جامعة القرآن الكريم  - التيسي يف القراءات السبع/ عبد العزيز إبراهيم حممد عمر

 م. 1998ماجستي،  -والعلوم اإلسالمية: السودان 

؛ دراسة مقارنة/ أمحد الوطايس - "حرز األماين"رشوح  -]أطروحة[- 148 

 م. 1999كتوراه، د -كلية اآلداب: الرباط  -إرشاف: التهامي الراجي اهلاشمي 

رشاح منظومة: حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع  -]دورية[- 149 

هـ( عرض 590)الشاطبية( أليب القاسم بن فيه الشاطبي )ت  ـاملعروفة اختصاًرا ب

جملة عامل املخطوطات والنوادر:  - ببليوغرايف/ موالي حممد اإلدرييس الطاهري

 .243  - 229ص  - 6هـ، س 1422خرة الرياض، حمرم = مجادى اآل

زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق  -]كتاب[- 150 

اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته )حرز األماين يف القراءات( 

وإشعاعها العلمي وتعريف برشوحها التي زادت عىل مائة رشح/عبد اهلادي بن 

 . ص 262 -1ط-م2005هـ=1425دار أضواء السلف: الرياض، -عبد اهلل محيتو
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 كشاف األعمال العلمية املتعلقة بالشاطبية

 
 أرقام التسجيالت العمل العلمي

 4 - 1 ......................................................  الشاطبية حتقيق منت
 77 - 5 ............................................................. الشاطبية شروح

 78 .................................. أو مسائلها الشاطبية شروح بعض أبواب
 87 - 79 ....................................... الشاطبية دراسات تتعلق مبضامني

 88 ............................................................ لشاطبيةا إعراب
 92 - 89 ............................................... ى الشاطبيةاالستدراكات عل

 104 - 93 ............................................................ الشاطبية حترير
 112 - 105 .................................................... ى الشاطبيةالزيادات عل
 122 - 113 ......................................... وبني غريها الشاطبية املوازنة بني

 140 - 123 ........................................................... الشاطبية تطبيق
 143 - 141 ............................................................. الشاطبية تعليم

 150 - 144 ....................................... وأثرها الشاطبية دراسات عن منهج
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 ف العناوينكشا
 27.................................. إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع

 28..................................إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع

ن إحتاف املهرة يف مجع القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة مع البيا

 139...........................................والتفصيل والتحريرات وذكر الدليل

 110...........................................إحتاف حرز األماين برواية األصبهاين

أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف تقريب العلوم القرآنية، الشاطبية واجلزرية 

 143......................................................................أنموذجا

إرشاد أويل الذكر فيام زاده كتاب النرش عىل مايف الشاطبية والدرة من أوجه القراءات 

 111.........................................................................العرش

 126.......................ن طريق الشاطبيةاإلرشادات اجللية يف القراءات السبع م

استخدام احلاسب اآليل يف تعليم القرآن العظيم بالقراءات السبع من طريق 

 142......................................................................الشاطبية

 89........................الشاطبية: دراسة وتعليق استدراكات اإلمام أيب شامة عىل

 92...............................................استدراكات رشاح الشاطبية عليها

 120............أصول قراءة نافع بِّي الشاطبي وابن بري من خالل كتاب )التيسي(

 108.........................................اإلفصاح عام زادته الدرة عىل الشاطبية

الشاطبي ومنهجه يف منظومة حرز األماين لكتاب التيسي يف القراءات  اإلمام

 147.........................................................................السبع

أوجه االختالف بِّي طريق الشاطبية والدرة والطيبة يف قراءات القراءات 

 118........................................................................العرشة

 103......................األوجه املقدمة يف األداء للقراء السبعة من طريق الشاطبية



 دليل األعمال العلمية املطبوعة املتعلقة ابلشاطبية                         مركز الدراسات واملعلومات القرآنية   

 412 

البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة مقدما بكتاب 

لقراءة ومذيال بكتاب تاريخ القراء العرشة ورواهتم وتواتر قراءاهتم ومنهج كل يف ا

 125.....................................القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب

البيان يف اجلمع بِّي القصيدة والعنوان أليب زكريا القيني األندليس حتقيق 

 113.......................................................................ودراسة

 79..............اللفظي للوقف يف القراءات العرش من طريق الشاطبية والدرة التأثي

 101.............................التحريرات الصغرى عىل الشاطبية والدرة والقراءة

 115....................حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان البن اجلزري

لشاطبية والعنوان إلمام القراء العالمة ابن اجلزري حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي ا

 114...................................................هـ( دراسة وحتقيق833)ت:

 116.................................حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان

 99...............................................التحفة املرضية من طريق الشاطبية

بيان اخلالف والتشهي وما وقع يف احلرز من الزيادات عىل "حتقيق ودراسة كتاب 

 117........................أليب زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القايض "التيسي

 91..............................حتقيقات أبيات الشاطبية واستدراكات العلامء عليها

 90.............................تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداهتم يف أبياهتا

 74.................................................................تقريب الشاطبية

 71...........................تقريب املعاين يف رشح حرز األماين يف القراءات السبع

فيام زاده النرش عىل احلرز والتيسي للشيخ املقرئ أمحد بن أمحد الطيبي  التنوير

 106...........................................هـ( دراسة وحتقيق ورشحا979)ت:

 105........................................التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب
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اين: رشح الشاطبية يف القراءات السبع لإلمام حممد هتذيب كنز املعاين برشح حرز األم

 73.................................................................بن أمحد املوصيل

التوجيهات النحوية والرصفية للقراءات القرآنية يف كتاب الدرة الفريدة يف رشح 

 82..................................هـ643القصيدة للمنتجب اهلمذاين املتويف سنة 

 76................................اجلامع املفيد يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع

اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين مع حتقيق نموذج 

 34........................................................................من الكنز

هـ( من أول باب إدغام 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت

 -احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف كلمتِّي إىل هناية باب أحكام النون الساكنة والتنوين 

 49..................................................................دراسة وحتقيق

هـ( من اول باب الفتح 769د يف رشح القصيد البن اجلندي )تاجلوهر النضي

 48..............دراسة وحتقيق -واإلمالة وبِّي اللفظِّي إىل هناية باب ياءات الزوائد 

هـ( من أول باب الكتاب إىل 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت

 45..........................................هناية باب اإلدغام الكبي دراسة وحتقيق

هـ( من اول سورة األنعام إىل 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت

 51.............................................دراسة وحتقيق -هناية سورة األنفال 

ي اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي الشهي بابن اجلند

هـ( من أول باب احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف كلمتِّي إىل هناية باب أحكام  769)ت

 46...........................................النون الساكنة والتنوين دراسة وحتقيقاً 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي الشهي بابن اجلندي 

 47.......ة آل عمران إىل هناية سورة املائدة دراسة وحتقيقاهـ( من أول سور 769)ت

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي الشهي بابن اجلندي 

 50............................."دراسة وحتقيقاً "هـ(  سورة البقرة بكاملها  769)ت



 دليل األعمال العلمية املطبوعة املتعلقة ابلشاطبية                         مركز الدراسات واملعلومات القرآنية   

 414 

دغدي الشهي بابن اجلندي اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أي

 52........."دراسة وحتقيقاً "هـ( من أول سورة التوبة إىل هناية سورة احلجر 769)ت

 122...................................................حاالت الشاطبية مع التيسي

 3......................................حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع

 1.........................................................حرز األماين ووجه التهاين

 112.......................حلية السفرة الربرة فيام زادته الطيبة عىل الشاطبية والدرة

هـ( من أول 643الدرة الفريدة يف رشح القصيدة للمنتجب بن يعقوب اهلمذاين )ت

 12............................................اية باب سورة أم القرآنالكتاب إىل هن

 11..................................................الدرة الفريدة يف رشح القصيدة

 102.........................................الدرر البهية فيام ال يقرأ به من الشاطبية

 85..........................................ملنظومة الشاطبيةالدروس املنهجية من ا

 141...........................................................دليل معلم الشاطبية

دواعي املَّسة يف األوجه العرشية املحررة من طريقي الشاطبية والدرة لإلمام العالمة 

من أول النظم إىل هناية باب أقسام اإلدغام هـ( 1429إبراهيم بن عيل السمنودي )ت 

 98.......................................واإلشامم واإلخفاء دراسة وحتقيقًا ورشحاً 

الرسالة الوافية يف باب وقف اإلمام محزة عىل اهلمز من الشاطبية وزيادات 

 137.........................................................................الطيبة

للشيخ/ أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن يوسف املعروف  رسالة يف مشكالت الشاطبي

 93................................هـ( دراسة وحتقيقاً 1167بيوسف أفندي زاده )ت

 134.....رواية الدوري عن أيب عمرو والكسائي من طريق الشاطبية مقارنة وتوجيهاً 

يف خالفات الرواة عن القراء من طريقي الشاطبية والدرة: اخلالفات الرياض الغناء 

 135.....بِّي كل راويِّي عن نفس القارئ للقراء العرشة يف األصول وفرش احلروف
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زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق اإلمام أبو القاسم 

ات( وإشعاعها العلمي وتعريف الشاطبي دراسة عن قصيدته )حرز األماين يف القراء

 150...........................................برشوحها التي زادت عىل مائة رشح

 75..........................الزهور الندية يف رشح متن الشاطبية يف القراءات السبع

 119...............................زيادات الشاطبية عىل التسيي استخراجا ودراسة

رساج القارىء املبتدي وتذكار املقريء املنتهي: رشح منظومة األماين ووجه التهاين 

 53........................................أليب حممد بن فيا بن أيب القاسم الشاطبي

 54....................)رشح الشاطبية( رساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهى

واألنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف من خمطوط الآلىلء الفريدة يف سور األعراف 

 17..................................................................رشح القصيدة

 144...............................................الشاطبي وأثره يف علم القراءات

 145...........................................................الشاطبية ورشوحها

رشاح منظومة: حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املعروفة اختصاًرا بـ 

 149.......هـ( عرض ببليوغرايف590)الشاطبية( أليب القاسم بن فيه الشاطبي )ت 

 97...............رشح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية املسمى خمترص بلوغ األمنية

ت( دراسة وحتقيق ألصول 1014القاري ) رشح الشاطبي لإلمام مال عيل

 63........................................................................الشاطبية

 69..........................رشح الشاطبية املسمى: إرشاد املريد إىل مقصود القصيد

 77.....................ر األماين ووجه التهاين يف القراءات السبعرشح الشاطبية حز

رشح الشاطبية للعالمة أيب الفضل السيوطي من أول الكتاب إىل آخره دراسة 

 59.........................................................................وحتقيق

 58..................................................................رشح الشاطبية
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 24........................................رشح الشعلة للشاطبية املسمى كنز املعاين

 62..رشح العالمة ابن عبد احلق السنباطي عىل حرز األماين للشاطبي: حتقيق ودراسة

 15..............ةرشح الفايس عىل الشاطبية املسمى بالآللئ الفريدة يف رشح القصيد

 20..................رشح شعلة عىل الشاطبية املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين

 21..................رشح شعلة عىل الشاطبية املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين

 23...............كنز املعاين يف رشح حرز األماين :رشح شعلة عىل الشاطبية، املسمى

 60.........................................قصيدة اإلمام أيب القاسم الشاطبي رشح

رشح منحة مويل الرب فيام زاده كتاب النرش يف القراءات العرش عىل الشاطبية 

 107........................................................................والدرة

 148.........................................مقارنةدراسة  - "حرز األماين"رشوح 

 109.....................الطريقة البهية يف حترير ما زاده محزة من الطيبة عىل الشاطبية

 123..الطوالع البدرية يف ضبط كل آية عسية يف القراءات السبع عن طريق الشاطبية

 42......بية يف القراءات السبع(العقد النضيد يف رشح القصيد )رشح القصيدة الشاط

العقد النضيد يف رشح القصيد، لشهاب الدين أمحد بن يوسف املعروف بالسمِّي 

هـ( من باب فرش احلرف من أول سورة مريم إىل آخر سورة ص ، 756احللبي ) ت 

 44..................................................................دراسًة وحتقيقاً 

قد النضيد يف رشح القصيد للسمِّي احللبي: حتقيق ودراسة من أول الكتاب إىل الع

 41...............................................................هناية باب الراءات

 43...................................................العقد النضيد يف رشح القصيد

 87.......................الشاطبية: دراسة استقرائية وصفيةعلوم العربية يف منظومة 

الفتح الداين من كنز حرز األماين تأليف العالمة املحدث املقرئ شهاب الدين أمحد بن 

 61....................................هـ( دراسة وحتقيق 923حممد القسطالين )ت 
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 65.............................األماينالفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز 

 66.............................الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز األماين

 64...............الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين يف حرز األماين يف القراءات السبع

مة الشيخ أبو عيد رضوان فتح املقفالت ملا تضمنه احلرز والدرة من القراءات للعال

 67....هـ من أول سورة األنبياء إىل آخر سورة النور1311حممد املخلاليت املتوىف عام 

فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز والدرة من القراءات للعالمة الشيخ رضوان بن 

 68........حممد املخلاليت )حتقيق ودراسة( من أول سورة سبأ إىل آخر سورة فصلت

 7.......................................الوصيد رشح القصيد لإلمام السخاويفتح 

 10.......................................................فتح الوصيد رشح القصيد

فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين السخاوي حتقيق ودراسة من أول الكتاب 

 6..............................................................إىل آخر سورة البقرة

فرائد املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين أليب عبد اهلل حممد بن حممد داود 

 29............................هـ )السفر األول(: حتقيق ودراسة723الصنهاجي ت 

واترة من طرق الشاطبية والدرة الفرقان املبِّي يف إفراد ومجع أصول القراءات العرش املت

 133...................................................................وطيبة النرش

 83..........................الفروق الصوتية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية

ة اهلل بن عبد الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية يف القراءات السبع لإلمام هب

 40.................................................هـ(738الرحيم بن البارزي ت)

 130.........القبسات النية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

 128....القراءات العرش املتواترة من طريق الشاطبية والدرة يف هامش القرآن الكريم

 131...........................................ات العرش من الشاطبية والدرةالقراء
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مجعا ودراسة  "القراءات القرآنية يف رشح األلفية لإلمام أبى إسحاق الشاطبي 

 136...................................................................."وتوجيها 

 88.......................................الشاطبيةكتاب الكواكب الدرية يف إعراب 

 57...كتاب حل الشاطبية لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي دراسة وحتقيق

 -هـ 643كتاب فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين عيل ابن حممد السخاوي ت 

 8....................................................................دراسة وحتقيق

 9...............................................كتاب فتح الوصيد يف رشح القصيد

أليب عبد اهلل املوصيل )شعلة( من أول الكتاب إىل آخر -كنز املعاين رشح حرز األماين

 22.....................................................سورة األنعام دراسة وحتقيق

 33..................كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام اجلعربي: دراسة وحتقيق

هـ( من أوله 732كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربي )ت 

 37........................................إىل آخر فرش سورة البقرة حتقيق ودراسة

هـ( من أول 732)ت   رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربيكنز املعاين يف

 31........................دراسة وحتقيق :الكتاب إىل آخر باب اهلمزتِّي من كلمتِّي

 35...........................كنز املعاين يف رشح حرز األماين وجه التهاين للجعربي

التهاين لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن عمر كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه 

هـ( من بداية حروف قربت خمارجها إىل باب ياءات الزوائد )آخر  732اجلعربي )ت

 38........................................................األصول( دراسة وحتقيق

هيم بن عمر كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب إسحاق إبرا

 39................هـ( من أول فرش سورة مريم إىل هناية الكتاب 732اجلعربي )ت 

دراسة  "هـ 732كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين للجعربي املتويف سنة 

 36................."لغوية مع حتقيق النص من أول سورة الصافات إىل آخر الكتاب 
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 32....................................ح حرز االماين ووجه التهاينكنز املعاين يف رش

 19......................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة رشح الفايس عىل الشاطبية

 13.............................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة أليب عبداهلل الفايس

امل الدين أيب عبد اهلل حممد بن حسن بن حممد الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة جل

 16...................................................................الفايس احللبي

 14.................................................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة

 18.................................................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة

 127.........................اللؤلؤ املصفوف يف القراءات السبع من طريق الشاطبية

ما زاده اإلمام الشاطبي يف حرز األماين عىل التيسي لإلمام الداين بِّي القراءة 

 121.........................................................................واملنع

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين يف القراءات السبع ملحمد بن عمر العامدي 

 55.......................................................هـ حتقيق ودراسة862ت:

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين ووجه التهاين للحافظ حممد بن عمر بن عيل 

 56.........................................................................العامدي

 4................متن الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع

 2...................................جمموع مشتمل عىل متن الشاطبية والدرة والطيبة

 96................................حترير رسائل الشاطبية خمترص بلوغ األمنية: رشح

 72..................................................املزهر يف رشح الشاطبية والدرة

املسائل النحوية والترصيفية يف كتاب إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة مجعا 

 80.........................................................................ودراسة

 86.................................................املعاين اإلشارية يف متن الشاطبية

املفخم واملرقق من احلروف اهلجائية يف الكلامت القرآنية عن طريق املنظومة 

 78........................................................................الشاطبية
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 129..............................مفردات القراء العرشة من طريق الشاطبية والدرة

املفيد يف رشح القصيد ألمحد بن حممد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة املقديس: دراسة 

 30.................وحتقيق جزء من الكتاب: من أوله حتى هناية باب اإلدغام الكبي

 25........................املفيد يف رشح القصيد لعلم الدين اللورقي حتقيق ودراسة

 26...........................................................املفيد يف رشح القصيد

 100..........املقدم أداء عند القراء وتطبيقات ذلك يف قراءة نافع من طريق الشاطبية

 132.........................ية يف مجع القراءات السبع من طريق الشاطبيةاملنح اإلهل

 94........................................منظومة إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية

 95.........................................منظومة ربح املريد يف حتريرات الشاطبية

اءة الكسائي فيام خالف فيه الكسائي حفًصا من منظومة ملعة الضياء يف قر

 124......................................................................الشاطبية

منهج اإلمام السخاوي يف الرد عىل الطاعنِّي يف القراءات القرآنية من خالل كتابه فتح 

 84........................................................الوصيد يف رشح القصيد

 146.............................................منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات

املهند القاضبي يف رشح قصيد الشاطبي أليب العباس أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن 

 5..................................هـ( دراسة وحتقيقاً 640سكن األندليس )ت نحو 

 140...والدرة امليَّس يف القراءات العرش أصول وفرش القراءات العرش من طريقي الشاطبية

النجوم املنية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة: مجع تعليمي 

 138...............................................................للقراءات العرش

 81......................رآن عىل سبعة أحرف: دراسة لرأي اإلمام الشاطبينزول الق

 70......................................الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع

الوجوه املقدمة أداء يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة دراسة 

 104................................................نظرية تطبيقية يف فرش احلروف
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 كشاف املؤلفني واملساهمني

 93.........................................................إبراهيم بن عبد املجيد نمنكاين

 732إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

 39-35، 33 -31....................................................................هـ(

 28..................................................................إبراهيم عطوة عوض

 98.....................................هـ( 1429إبراهيم عيل عيل شحاتة السمنودي )ت 

 72..................................................................جلرميإبراهيم حممد ا

 113........................................هـ( 770أبو زكريا حييى القيني األندليس )ت 

 104..................................................................أمحد الرداد اهلرجان

 136................................................................يد مكي أمحدأمحد الس

 148.......................................................................أمحد الوطايس

 34، 33.....................................................................أمحد اليزيدي

 106.........هـ( 979د بن أمحد بن بدر الدين الطيبي الصاحلي الدمشقي الشافعي )ت أمح

 62......هـ( 997أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباطي املرصي الشافعي شهاب الدين )ت 

 52، 47...........................................أمحد بن عبد اهلل بن عبد املحسن الفريح

 39.......................................................اهلل درويش سليامينأمحد بن عبد 

 43..........................................................أمحد بن عيل بن حيان حرييص

 5...........................هـ( 640أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن سكن األندليس )ت 

 98، 93، 12................................................عبد اهلل السديسأمحد بن عيل 

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن حممد بن احلسِّي بن عيل 

 61.................................................هـ( 923القسطالين شهاب الدين )ت 
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 30...(ـه 728لويل بن جبارة املرداوي املقديس الصاحلي احلنبيل )ت أمحد بن حممد بن عبد ا

 47 -45.....................................................أمحد بن حممود مبارك املغريب

 24...............................................................أمحد بن يوسف القادري

 44 -41..............هـ( 756الدائم بن حممد احللبي السمِّي )ت أمحد بن يوسف بن عبد 

 86...................................................أمحد حلمي عبد الرؤوف عبد القوي

 116، 114 ،105.................................................أمحد محود محيد الرويثي

 72.............................................................أمحد خالد يوسف شكري 

 84............................................................أمحد خلف عبد الكريم عيل

 61......................................................................أمحد سعيد اللدن

 109..............................................................أمحد عبد احلميد شعبان

 36.............................................................أمحد عبد املريض سيد أمحد

 7......................................................................أمحد عدنان الزغبي

 118،  7..................................................................أمحد عيل اإلمام

 138........................................................أمحد عيسى حسن املعرصاوي

 78..............................................................أمحد حممد إسامعيل البييل

 72................................................................لح القضاةأمحد حممد مف

 40.......................................................أمحد نافع سليامن املورعي احلريب

 35.........................................................إسامعيل عبد الرمحن أبو طالب

 102..............................................................مصطفى حسنِّي أرشف

 94.............................................إلياس بن أمحد حسِّي بن سليامن الربماوي

 61......................................................................امبارك األوخامي

 133............................................................................باكيأمية 
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 114-113، 50....................................أمِّي حممد أمحد الشيخ أمحد الشنقيطي

 145........................................................................أنيسة الغازي

 42 -41، 26.........................................................يمن رشدي سويدأ

 74...............................................................إهياب أمحد فكري حيدر

 98...............................................................باسم محدي حامد السيد

 78............................................................الدين عبد الكريم أمحد بدر

 103.......................................................بسام بن عبد امللك عبد احلميد

 79.......................................................................بشي مهدي عيل

 148، 146 ،33، 8..............................................التهامي الراجي اهلاشمي

 96، 23، 18، 10.................................................مجال الدين حممد رشف

 86.........................................................مجال عبد الفتاح متويل منصور

 11.................................................................مجال حممد طلبة السيد

 6............................................................جودة حممد أبو اليزيد املهدي

 61.......................................................حازم سعيد حيدر سعيد الكرمي

 92.............................................................حامد رضوان عبد اهلل فرج

 68.........................................................حجيج حيي إدريس اهلوساوي

 94...............................................هـ(1342حسن بن خلف احلسيني )ت 

 88............................هـ( 1347سن بن عمر بن عبد اهلل بن عمر السيناوين )ت ح

 112..............................................................حسن سعيد السكندري

 13.........................................................................احلسن صدقي

 97............................................إبراهيم حممد عفيفي جربيل املرصيحسنِّي 

 114، 106 ،52.......................................حسِّي بن حممد بن صالح العواجي
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 110...............................................................احلسِّي طلعت خطاب

 14..................................................حممد عبد القوي حلمي عبد الرؤوف

 49..........................................خالد بن حممد إسحاق بن عبد الرحيم إبراهيم

 132، 71...................................................خالد بن حممد احلافظ العلمي

 115................................................................خالد حسن أبو اجلود

 72..................................................................خالد سيف اهلل سيفي

 130...........................................................خالد عبد الرازق الشوحيي

 134............................................................يم حممودخالد حممد إبراه

 46................................................................خالد حممد عبد الرحيم

 59........................................................خلف بن محود بن سامل الشغديل

 57..........................................................لح اجلبوريخلف حسِّي صا

 67.............................................................خلود طالل حممد احلساين

 30، 26..................................................خي اهلل الرشيف بن أمحد رشيف

 68 -67.............................هـ( 1311بن سليامن املخلاليت )ت رضوان بن حممد 

 118...................................................رضوان عبد الرب سيف الرشوري

 142............................................................رفعت حسن حممد الزنفيل

 103..........................................................يدزفر عبد احلبيب عبد احلم

 21........................................................................زكريا عميات

 12........................................................زيد بن عمر بن عبد اهلل العيص

 16............................................................نزيزيد مهدي خالوي الع

 48......................................................سامل بن غرم اهلل بن حممد الزهراين

 120......................................السامل حممد حممود أمحد مولود اجلكني الشنقيطي
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 92، 89...........................................................ح هاللسامي عبد الفتا

 121، 55، 50.......................................سامي حممد سعيد عثامن عبد الشكور

 80.......................................................سعيد بن حممد بن عيل آل موسى

 80.......................................................السعيد نرص السعيد عبد العظيم

 29...............................................................سليامن بن إبراهيم العايد

 66 -64............................هـ( 1198سليامن بن حسِّي بن حممد اجلمزوري )ت 

 71..................................................هـ( 1432)ت  سيد الشِّي أبو الفرج

 64..........................................................رشيف بن أيب العالء العدوي

 68 -67............................................................شعبان حممد إسامعيل

 32.......................................................ن سلطانصالح الدين عبد الرمح

 117.........................................................................صليحة زيان

 98...........................................................ضيف اهلل بن حممد الشمراين

 44.....................................................فوظ احلساينطالل بن خلف بن حم

 48.....................................................عادل بن إبراهيم بن حممد الرفاعي

 73.....................................................عبد احلق عبد الدائم سيف القايض

 25.......................................مل بن روجيح العلوي الصاعديعبد احلميد بن سا

 141، 65، 15......................................عبد الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى

 1082عبد الرمحن بن أيب القاسم ، ابن القايض ، املكنايس األصل الفايس الدار واملنشأ )ت 

 117..................................................................................هـ(

 57....................................هـ( 893عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي )ت 

 60 -58......هـ( 911عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السيوطي )ت 
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 حمد بن يوسف بن عياش الدمشقي املكيـن مـد بـحمـن مـد بـمـن أحـن بـمـد الرحـعب

 105........................................................................ هـ( 853)ت

عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر، أبو شامة املقديس الدمشقي 

 28 -27....................................................................هـ( 665)ت

 12...........................عبد الرمحن بن معاضة بن حنش بن عبد اهلل البكري الشهري

 84...................................................عبد الرمحن عبد النارص سيد سلطان

 19.................................................................عبد الرحيم الطرهوين

 122، 87، 85، 22................عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي

 38........................................عبد الرحيم بن لطف اهلل بن عبد القيوم العبايس

 29........................................................عبد الرحيم عبد السالم نبوليس

 44........................................................عبد الرزاق بن فراج الصاعدي

 93.........................................................عبد الرزاق حممد كامل احلافظ

 45..........................................................عبد الرزاق حممد كامل الياس

 81.......................................................................عبد الرشيد أمحد

 82..........................................................عبد الرشيد هأميى التايالندي

 44......................................................عبد السالم بن عبد الرمحن العويف

 147........................................................عبد العزيز إبراهيم حممد عمر

 144......................................................................عبد العزيز أمحد

 106....................................................يم املزينيعبد العزيز سليامن ابراه

 61......................................................عبد العزيز عيد حاجي / احلاجي

 141............................................................عبد العزيز فاضل العنزي

 17 -16..........................................................موزعبد الفتاح أمحد احل
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 41.............................................................عبد الفتاح بحيي إبراهيم

 125، 107، 70، 20....................هـ( 1403)ت  عبد الغني القايضبن عبد الفتاح 

 90، 51، 43...........................................فور السنديعبد القيوم بن عبد الغ

 66......................................................عبد الكريم إبراهيم عوض صالح

 52.............................................عبد الكريم بن نويفع بن دخيل اهلل امليموين

 86.....................................................................عبد الكريم صالح

 52 -45.................................هـ( 769عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

 60........................................................عبد اهلل بن عبد الرمحن الشثري

 14.........................................................جيد نمنكاينعبد اهلل بن عبد امل

 50................................................................عبد اهلل بن عيل برناوي

دي زاده ــي اإلسالمبويل أفنـاسـان األمـنـمـد الــبـن عـف بــوسـن يــد بـمـحـن مـد اهلل بـبــع

 93........................................................................هـ(1167 )ت

 40................................................................عبد اهلل حامد السليامين

 15.............................................................عبد اهلل ربيع حممود حسِّي

 47..............................................................عبد اهلل سامل مطر البلويش

 103.........................................................عبد اهلل عثامن عيل املنصوري

 61......................................................................عبد املنعم بشنايت

 150..........................................................عبد اهلادي بن عبد اهلل محيتو

 112.............................................................................عبي آدم

 63...................................................عزيزة بنت حسِّي إسامعيل اليوسف

 128........................................................علوي بن حممد بن أمحد بلفقيه

 76..................................................................عيل إسامعيل هنداوي
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 63..............................هـ( 1014عيل بن سلطان حممد اهلروي، املال القاري )ت 

 هـ( 801عيل بن عثامن بن حممد بن أمحد بن احلسن العذري البغدادي ابن القاصح )ت 

.................................................................................53- 54 

 97-96، 69، 20، 3 .......................... عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع

عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين 

 10 -6 ..........................................................هـ( 643السخاوي )ت 

 56 ..........................................................عيل عبد اهلل غرم اهلل الغامدي

 61 ..............................................................................عيل الغا

 97 ........................................عمر بن مامل أبه بن حسن بن عبد القادر املراطي

 98، 93 ..................................................فهد بن مطيع بن عائج املغذوي

 104، 5 ....................................................فيصل بن مجيل حسن غزاوي

 143 ..........................................................فيصل عباس محد الرشيدي

مريس اللورقي ـالي ــدلسـر األنـفـعـن جـق بــوفـمـداد الــي السـن أبـد بـمـن أحـم بــاسـالق

 26 -25 ...................................................................هـ( 661)ت 

ر ــريـبي الضـاطـشـي الــسـدلـي األنـنـيـرعـد الـمـن أحــف بــلـن خـره بـــيـن فــم بــاسـقــال

 4 -3، 1 ...................................................................هـ( 590)ت 

 139 ......................................................قدري بن حممد بن عبد الوهاب

 97 .....................................................................كامل حممد املهدي

 138 .......................................................مالك يوسف إبراهيم جليدان

 20 .................................................................متويل عبد اهلل الفقاعي

 2 ..........................................................جمموعة من املؤلفِّي / الباحثِّي

 44 ................................................................حمسن بن سامل العميي



 (ه1439)ذو احلجة         والعشرون سادسالعدد ال         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية
 

 429 

 112 ..................................................................حممد إبراهيم سكر

 99 ...............................................................حممد إبراهيم حممد سامل

 127 .......................................................................حممد أبو اخلي

 91 .................................................................حممد أمحد حييى احلاج

 104 ..............................................................حممد احلبيب الشنقيطي

 77 ............................................................حممد الدسوقي أمِّي كحيلة

 13 ........................................................................حممد الديباجي

 5 ..................................................................حممد إلياس حممد أنور

 51 ...............................................بن عيل برهجي حممد بن أمحد بن حسِّي

ِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( ـحسـن الـد بــمـن أحـد بـــمـحـن مـد بــمـن أحـد بـمـحـم

 24 -20...................................................................هـ(  656)ت 

ن، املغريب املقري ــديـال الـمـي، جـاسـفـف الـوسـن يـد بـمــحـمن ـن بـســن حـد بـمـحـم

 19 -13 ...................................................................هـ( 656)ت 

 45 ............................................................حممد بن سيدي بن احلبيب

 59، 55، 52 -46، 37، 31، 25 ...................مد األمِّيحممد بن سيدي حممد بن حم

 129 .....................................................حممد بن صالح بن حممد الفوزان

 133 ...............................................................حممد بن عبد اهلل عبده

 117 .........................................................وايلحممد بن عيل بالوايل / بل

 56 -55هـ(  862)ت  .............................حممد بن عمر بن عيل بن أمحد العامدي

 129 ......................................................حممد بن عوض زايد احلرباوي

 60 ..........................................................مرحممد بن فوزان بن محد الع

 29 ...............................هـ( 723حممد بن حممد بن داود الصنهاجي الفايس )ت 
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هـ(  833مد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف العمري اجلزري )ت ـحـن مـد بـمـحـم

..............................................................................114- 116 

 45، 22 ......................................................حممد بن حممد مخيس شعبان

 119، 100 ................................................................حممد بوركاب

 4 .......................................................................حممد متيم الزعبي

 40 .........................حممد حبيب اهلل بن سيدي عبد اهلل بن مايايب اجلكني الشنقيطي

 134 ...................................................................حممد خازر املجايل

 72 .........................................................رحممد خالد عبد العزيز منصو

 81 .....................................................................حممد زبي بن دين

 100 .........................................................................حممد سحيم

 20 ...................................................................حممد سليامن صالح

 101 ...................................................................حممد سيد عبد اهلل

 111 ....................................................حممد عارف عثامن موسى اهلرري

 112 ......................................................د عبد اهلل خليلحممد عبد احلمي

 57 .........................................................حممد عبد القادر حاتم سلطان

 54 ...............................................................حممد عبد القادر شاهِّي

 72 ....................................................ام مفلح مصطفى القضاةحممد عص

 146 ........................................................................حممد غوردو

 128 ..................................................................حممد فهد خاروف

 128 ..........................................................م بن سعيد راجححممد كري

 48 .....................................................حممد حمفوظ حممد أمِّي الشنقيطي

 46 .....................................................................حممد حممد مخيس
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 126، 108 ........................................هـ( 1422مد سامل حميسن )ت حممد حم

 124 -123، 95 ..............................هـ( 1343حممد حممد هاليل األبياري )ت 

 75 ...................................................................حممد مصطفى بالل

 72 ..................................................................رصحممد موسى آل ن

 62 ...........................................................حممد ولد سيدي ولد حبيب

 112 ................................................................حممود أمِّي طنطاوي

 27 ......................................................اخلالق حممد جادوحممود بن عبد 

 131 ...............................................................حممود خليل احلرصي

 127 ...................................................................حممود فؤاد زيدان

 30 ...............................................................فى حالويحممود مصط

 58 ...................مركز قرطبة للبحوث العلمية والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث

 130 ...........................................................مصطفى أبو بكر الراودي

 104، 67، 56، 5 .................................ود حسِّي أبو طالبمصطفى حممد حمم

 112 ..........................................................مصطفى مصطفى احللوس

 12 -11 .......................................هـ( 643املنتجب بن يعقوب اهلمذاين )ت 

 83 ...........................................................منصور سعيد أمحد أبو راس

 92 ..................................................................املوايف الرفاعي البييل

 140 ..............................................مويض بنت عبد العزيز بن عيل القبييس

 149، 9 -8 .............................................الطاهريموالي حممد اإلدرييس 

 1 ......................................................................املولوي نصي أمحد

 112 .......................................................مؤمن سعيد حسن السكندري

 83 ..........................................................................ناجح مربوك
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 51، 6 ........................................................نبيل حممد إبراهيم اجلوهري

هبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهلل بن املسلم اجلهني احلموي ابن البارزي 

 40 .........................................................................هـ( 738)ت

 17 ......................................................................هدايت أفنديتش

 113 ......................................................هشام بن سليامن حممد الزريري

 12 .............................................................الزعاقي اهلل هال بنت عبد

 137 ............................................................وائل بن فتح اهلل احلمدي

 84 .....................................................................وجيه حممود أمحد

 119 ......................................................................احليوسيلة ص

 135، 123، 95 ................................وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي

 103 .........................................................يارس عتيق حممد عيل اليمني

 73 .................................................................املحيمدياسِّي جاسم 

 62 ...........................................................حييى بن حممد حسن زمزمي

 133 ....................................................................يَّسي عبد كنعان

 37، 31 ...............................................حممد شفيع عبد الرحيميوسف بن 

 5 .................................................................يوسف مصلح الردادي
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 ترمجة الشيخ حممود فرج عبد اجلليل 

 حماضر القراءات العشر مبعهد اإلمام الشاطيب

 التابع جلمعية حتفيظ القرآن جبدة )خريكم(

  (1)إعداد: د. حممد عبد هللا مهدي

 مقدمة:

ُفِجع أهل القرآن بوفاة  ـه1439يف يوم األربعاء السادس من شهر شوال عام 

اذ شيوخ اإلقراء بمعهد اإلمام الشاطبي؛ املقرئ شيخ الُقّراء بمحافظة جدة، وأست

، وللتعريف بشيخنا الفقيد، وذكر يشء  الشيخ العامل حممود فرج عبد اجلليل 

من سريته املباركة، وجهوده يف خدمة القرآن وأهله، ووفاًء له، واعرتافًا بفضله، 

الرمحة والرضوان؛ وعرفانًا بجميله، وحتفيزًا للهمم، واستجالبًا للدعاء له باملغفرة و

 ُكتبت هذه الرتمجة املوجزة.

 

 

 

                                       
 حمارض القراءات بمعهد اإلمام الشاطبي، ومساعد الشيخ وتلميذه: ( 1)

 Email: mahdi0508@hotmail.com 

Twitter: @mahdi200100 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002129024629 

https://twitter.com/mahdi200100
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002129024629
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 الفصل األول

 نسبه وجمتمعه ونشأته العلمية 

 امسه ونسبه:
هو الشيخ اجلليل حممود بن فرج بن عبد اجلليل بن فرج بن فرج بن صقر بن 

 صقر بن ندى بن رشيد.

 مولده ونشأته:
طر اخلريية التابع ملحافظة القليوبية ولد بكفر الرشفا الغريب، بمركز القنا

 .ـه2/1/1374م، املوافق 30/8/1954بجمهورية مرص العربية، يف 

أرسله والده إىل الُكّتاب وعمره ثالث سنوات، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ 

من سورة الناس إىل سورة املطففني عىل يد شيخه يف الُكّتاب واسمه )عبد احلكم 

ه إىل أن ختم القرآن عىل يديه وعمره تسع سنوات، وكان حممود(، ثم لزم والد

مبرًصا حينذاك، وقد ُكفَّ برصه ملا بلغ احلادية عرش من عمره، فلم يعد قادرًا عىل 

 القراءة، وهو يف منتصف الصف السادس باملرحلة االبتدائية.

 أسرته:
ابنه  عبد اجلليل، كان حيَفظ نصف القرآن، وكّف برصه حزًنا عىل َفْقد جّده:

 )فرج( لبرصه، ومل يكن له ولد غريه.

فرج بن عبد اجلليل، كان حافظًا ومعلاًم للقرآن الكريم، وينوب إمام  :والده

املسجد يف الصالة، وخيطب األعياد حال غيابه، وقد كتب بيده من سورة الناس إىل 

 سورة الرمحن، عىل يد معّلم القرية، واسمه )حجاج(، فلام بلغ اخلامسة عرش من

 عمره كّف برصه، فرتكه معّلُمه للطالب اآلخرين ليقوموا عىل أمر حفظه.
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وكان من عادهتم أن حيَفظ الطالُب القرآَن عىل شيٍخ، وجيّوده عىل شيٍخ آخر، فلام 

أتم الوالد حفظه للقرآن الكريم عىل يد معلم القرية وطالبه، ذهب إىل قرية اسمها 

خ عيل أبو َكَبلة، فوجد قراءته ضعيفًة، فطلب )ََباَدة(، ليجّود القرآن عىل يد الشي

منه أن يلزمه كي حيفظ القرآن مرة أخرى حفظًا صحيحًا، ثم حّفظ والُد الشيخ 

 أبناءه، ونظرًا ملا مّر به يف رحلة حفظه للقرآن، مل يكن يرتكهم ألحٍد أبدًا.

 البالغة.وقد كان لوالد الشيخ ُكّتاب، ولكن مل يصرب معه أحد غري أبنائه، لشّدته 

زق بنت حممد  :والدته حممد بن أم حممد بنت حممود عيل ساّلم، وأمها: أم الرِّ

 .املذكور يف نسب الشيخ حممود  (رشيد)رشيد؛ فيعود نسب اجلدة إىل 

 إخوته: 
حممد )البِكري(، وهو بكر والده، وهو أخ غري شقيق، وقد كّف برصه كذلك 

 مود بعرش سنوات.حني كان عمره مخسة عرش عامًا، ويكرب الشيَخ حم

 وأما أشقاؤه فتصغره بنت، ثم أخوه سعيد، ثم بنت.

وكان الشيخ أول أبناء والدته ممن عاش منهم، وقد تزّوجها والده بعد انفصاله 

 عن أم حممد البِكري.

، ويصغره بعرش سنوات، وقد الشيخ سعيد فرج: وهو من طالب الشيخ 

القرآن عىل يد الشيخ حممود، فكلام  ُكفَّ برصه أيًضا، وحفظ قدرًا ال بأس به من

أخذ الشيخ سعيد درسًا جديدًا عىل يد والده، زاده الشيخ حممود قلياًل، وراجع له 

 حفظه السابق.

وقد جّود الشيخ سعيد القرآن الكريم عىل يد أخيه الشيخ حممود، وأجازه برواية 

بمعهد حفص عن عاصم، ودّرسه شيئًا من القراءات، بعد دراسة الشيخ سعيد 

 القراءات.

 خوته اثنني من الذكور)حممد البِكري، وسعيد(، واثنتني من اإلناث.إفيكون جمموع 
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 أم حممد بنت السيد فرج حبيب سامل. أم أوالده:

وهبه اهلل تعاىل ثامنية أوالد؛ أربعة ذكور، وهم: حممد، وأمحد،  أوالده:

  وأمحد، ومصطفى، أسامء أزواجهن: حممد،ومصطفى، وحسام الدين، وأربع إناث؛ 

 .(1)وعالء الدين
 دراسته وطلبه للعلم:

، ووصل إىل منتصف الصف (2)التحق باملدارس النظامية وعمره مخس سنوات

، فجلس يف منزله، فأشار الناس عىل والده بَِأن (3)السادس االبتدائي فكّف برصه

قابلة م يلحقه بإحدى املعاهد األزهرية، فأجرى له الشيخ عامر السيد عثامن 

شخصية، واجتاز الشيخ املقابلة بجدارة، وتم قبوله بمعهد القراءات الكائن يف 

 شارع شربا، بجوار مسجد اخلازندارة، بالقاهرة. 

وكان أوَل من دَرس بمعهد القراءات من أهل قريته، ثم التحق بعد ذلك بزمٍن 

 هم ابنه حممد.أخوه الشيخ سعيد، ثم تواىل بعض أبناء القرية للدارسة باملعهد، ومن

سكن القاهرة يف غرفة صغرية، مع زميٍل شبه كفيف، اسمه: رضا سامل أبو 

توصله من منزله يف  -وهي التي تصغره مبارشة-غريبة، وكانت إحدى أختيه 

القرية إىل املعهد وتعود به أيضًا، وكان يعود إىل منزله مرة كل أسبوع، وكذلك أيام 

 اإلجازات.

التي يستخدمها من القرية إىل املركز )القناطر( ما وكانت وسيلة املواصالت 

يعرف بـ )الكّرو(، بمسافة ثالثة كيلومرتات تقريبًا، ثم من القناطر إىل شربا اخليمة 

                                       
 طيفة؛ وهي أن أسامء ثالثة منهم تطابق أسامء ثالثة من أبنائه! لَ ذكرت أسامء أزواج بناته لِ  (1)

بوغه ونباهته منح شهادة الصف األول دخل املرحلة االبتدائية وعمره مخس سنوات مستمعًا، ونظرًا لن (2)

 االبتدائي، واعتمدت له. 

 ضعف برصه ضعفًا شديدًا؛ فأصبح يف حكم الكفيف، وملا بلغ اخلامسة عرش من عمره كّف برصه متامًا. ( 3)
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بالقطار، واملسافة بينهام عرشون كيلومرتا تقريبًا، ثم من شربا اخليمة إىل املعهد، 

  مخسة وستة كليو مرتات.يقطع املسافة راجاًل أو بحافلة نقل، واملسافة ما بني

 وكانت املكافأة التي حيصل عليها من املعهد آنذاك جنيهني يف الشهر!

وإجيار مسكنه الذي كان يسكن فيه مع زميله جنيه أو نصفه، فلام تزّوج انتقل إىل 

 كيلومرت (2)سكن آخر، وإجياره جنيهان، واملسافة بني سكنه اجلديد واملعهد حوايل 

 تقريبًا.

 ج الشيخ أثناء دراسته، حني كان بمرحلة )عالية القراءات( باملعهد.وقد تزوّ 

واستمرت دراسته بمعهد القراءات ثامن سنوات، سنتني لدراسة التجويد، 

وثالث سنوات ملا يسمى بـ )عالية القراءات(، ويدرس الطالب فيها نظمي 

الشاطبية والدرة، وثالث سنوات ملا يسمى بـ )ختصص القراءات(، ويدرس 

 الطالب فيها نظم طيبة النرش يف القراءات العرش.

ودَرس الشيخ باملعهد علومًا أخرى؛ كالفقه وأصوله، واحلديث ومصطلحه، 

وخمتلف علوم العربية من نحو ورصف وبالغة وعروض، وما يتعلق بعلوم القرآن؛ 

 كرسم املصحف، وضبطه، وعد اآلي، وغريها من العلوم.

م، وخترج من مرحلة )عالية 1972تجويد( عام وقد خترج الشيخ من مرحلة )ال

م، وقد عاود الدراسة بعد انقطاع يسري، فتخرج من مرحلة 1975القراءات( عام 

 م.1980)ختصص القراءات( عام 

ومرحلة )ختصص القراءات( تعادل الكلية )ليصانص( آنذاك، ثم أصبحت 

 تعادل درجة الدبلوم فيام بعد.

سواء داخل املعهد أو خارجه، وممن كان  طالب علٍم جمتهد، وكان الشيخ 

 .حيرص عىل حضور دروسه خارج املعهد الشيخ عبد اللطيف الـُمْشُتْهري 
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 حياته العملية والتعليمية:
س الشيخ حممود  باألزهر مادة القرآن الكريم ومادة التجويد منذ عام  درَّ

م 1979ام م، كام دّرس مادة القراءات باألزهر منذ ع1984م وحتى عام 1976

 م.1984وحتى عام 

وتوىل الشيخ إمامة الناس والصالة َبم يف عدٍد من مساجد مرص منذ عام 

م، منها مسجد عامد اإلسالم، بميدان العتبة، وقد كان اسم املسجد قبل 1970

ذلك: نور اإلسالم، وكان رئيس جملس اإلدارة ومسؤول الشؤون الدينية َبذا 

د. عبد العزيز عبد احلفيظ، أستاذ الشيخ حممود  املسجد: احلاج عبد احلفيظ والد

 فرج رمحهم اهلل مجيعًا.

وتتلمذ الشيخ َبذا املسجد عىل يد عدد من مشاخيه، ومنهم: الشيخ مخيس 

نصار، أستاذ التفسري، والشيخ حممد الصادق الشورى، أستاذ العقيدة، و د. عبد 

بو اخلري، أستاذ السرية العزيز عبد احلفيظ، أستاذ الفقه، والشيخ عبد احلافظ أ

 النبوية، وغريهم.

وكان خطيب املسجد آنذاك أستاذه د. عبد العزيز عبد احلفيظ، وكذلك د. حممد 

يصيل َبم يف هذا املسجد صاليت املغرب والعشاء،  ، وكان الشيخ (1)سعيد

 وراتبه ثامنية جنيهات.

ع اجلالء، ما كام صىّل الشيخ بالناس بمسجد اإلمام حممود خطاب السبكي بشار

 يقارب السنتني، وهو أول مسجد صىّل بالناس فيه.

وكانت تقام بمسجد اإلمام السبكي دروس علمية بني صاليت املغرب والعشاء، 

وممن حرض الشيخ إليهم وحرص عىل حضور جملسهم، الشيخ عبد اللطيف 

                                       
وهو طبيب أسنان، ومن عجيب أمره أنه حفظ القرآن هو وزوجه حني بلغ اخلامسة والستني من عمره،  (1)

 قرآن حفظًا متينًا، وكان ال هياب دخول املحراب، ويقرأ به من حيث شاء دون حتضري. وكان حفظه لل
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 الـُمشتْهري، والشيخ عليان عيل عامر، والشيخ عبد النارص فاضل.

بالناس صالة الرتاويح مسجد  د التي صىّل فيها الشيخ حممود ومن املساج

 الفتح بمنطقة املعادي.

وكان يدّرس التجويد باملساجد آنفة الذكر، وباملعهد التابع ملسجد الفتح 

باملعادي، ويف مساجد أخرى؛ منها مسجد أهل السنة واجلامعة باملعادي، ومسجد 

 التوفيقية. 

إىل اململكة العربية السعودية ليلة التاسع والعرشين وقد َقِدم الشيخ حممود فرج 

، إلمامة الناس وإقرائهم بمسجد أيب بكر الصديق، ـه1404من شهر شعبان عام 

الكائن يف شارع املكرونة بمدينة جدة، والتحق بمعهد اإلمام الشاطبي التابع 

ده ، وبقي بمسجـه1423أواخر عام  جلمعية حتفيظ القرآن بجدة )خريكم(

 ومعهده إىل أن لقي ربه.

وكان للشيخ درٌس أسبوعي لبعض طلبة علم القراءات باملسجد النبوي 

، وكان رئيسًا لِلجان التحكيم ـه1431، وامتّد حتى عام ـه1429الرشيف عام 

وحتى عام  ـه1415بمسابقات القرآن الكريم بالقنصلية املرصية بجدة منذ عام 

مسابقات القرآن الكريم بالقنصلية الفلبينية ، وعضوًا بلجان التحكيم بـه1430

، وعضوًا دائاًم يف اختبارات رخصة ـه1428وحتى عام  ـه1420بجدة منذ عام 

إىل  ـه1437اإلقراء باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، منذ عام 

 .(1) حني وفاته 

 

 
                                       

يف اختبارات رخصة اإلقراء باجلمعية يف السادس من شهر شعبان عام  كانت آخر مشاركة للشيخ ( 1)

 .ـه1439
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 الفصل الثاني

 هـاتــفــص 

 : تعليم القرآنه يفـتطوع
حيّفظ القرآن دون مقابل مايل منذ بدء تعليمه للقرآن، وظل نحوًا من  كان 

عرشين عامًا بمسجد أيب بكر الصديق يعّلم التجويد وحيّفظ القرآن ويصحح 

 التالوة، إىل أن عِلم به طالب علم القراءات فانثالوا عليه ينهلون من علمه.

 :حفظه
وبقي ضابطًا ملواضع اآليات  عندما كان مبرصًا، حفظ الشيخ القرآن وهو صغري

كذلك بقي قادرًا عىل الكتابة إىل آخر عمره! فإذا ما سئل ولرسم وشكل املصحف، 

 ، وقدعن مسألة متعلقة برسم الصحف ربام استخدم الكتابة بيانًا وإيضاحًا للسائل

 .(1)كان ِحفظه يف طبعة املصحف األمريي

 خال ختمة الصلوات اجلهرية، فقد كان خيتم كل وورده من القرآن جزآن يومياً 

 ثالثة أشهر، ومثلها يف الصلوات الرسية.

لم، حيث إن منزل الشيخ يقع أسفل املسجد،  وكانت له ختمة يسميها ختمة السٌّ

يقرأ يف صعوده إىل املسجد ربعني ويف نزوله ربعني، فيكمل حزبًا كاماًل يف هذه ف

، وكان حلال أن يقرأ يف صعوده أو نزوله ثالثة أرباعاملسافة القصرية، وقد يصل به ا

 يراجع القرآن الكريم يف مجيع أوقات فراغه.

                                       
ن عيل بن خلف املصحف الذي حفظ فيه، كانت طبعته بأمر امللك فؤاد األول، وهو بخط العامل: حممد ب( 1)

سطرًا، وتاريخ  12احلسيني، شيخ القراء واملقارئ بالديار املرصية يف وقته، والصفحة الواحدة فيها 

 م.1948يوليو/  /26الطبعة يف 
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وحمفوظات الشيخ يف خمتلف علوم القراءات تعد بآالف األبيات، منها: 

الشاطبية، والدرة، والطيبة، وعقيلة أتراب القصائد، وناظمة الزهر، وحفظه 

ا سئل عن القراءات يف آية ذكرها وذكر من وُيالحظ أنه إذ، واستحضاره هلا راسخ

 .قرأ َبا مبارشة دون احلاجة إىل تذكر الشواهد

وكان يرسد منظومات التجويد والقراءات ويستحرضها استحضارًا شديدًا، 

 كحفظ الطالب لقصار السور.

 :أدبه مع القراء وأهل القرآن
رًا لصغريهم وكبريهم، وهو ال يكاد يردهم أبدًا،  كان جمالًّ ألهل القرآن، مقدِّ

 حريصًا عىل حضور أفراحهم وأتراحهم، يشهد جنازة ميتهم، ويوايس أهاليهم.

وكان حريصًا عىل تعليمهم، باذالً وقته هلم، وقد أحصيت يف أسبوع واحد ما 

يزيد عىل أربع وتسعني ساعة ما بني ساعة إقراء وتدريس، خال من كان يقرأ عليه 

 مهم آخر ذلك األسبوع.بعد صالة الفجر، ومن كان يعل

حال اشتداد املرض به، وقد شهدت حتى ومل يكن ينقطع عن تعليمهم وإقرائهم 

مرات عديدة، أنه يكون راقدًا يف املشفى، فإذا حرض وقت الدرس، خرج خلسة، 

 فيقيم درسه، ثم يعود من فوره إلكامل عالجه.

حال كل طالب،  وكان حيب أهل القرآن وطلبة القراءات حبًّا مجًّا، فيسأل عن

 ويدنيه منه حتى يظن الطالب أنه من أقرب الناس إليه.

وكان رجاًل أسيفًا، تفيض عيناه بالدمع حني يتىل كتاب اهلل عليه، وكثريًا ما كان 

حيب أن يتسمع إىل القراء املتقنني البارعني، كالشيح حممد صديق املنشاوي، 

 طاوي، وغريهم.والشيخ أمحد صالح، والشيخ حممد عبد الوهاب الطن

وكان يدافع عن أعالم القراء، وال يكاد خيطِّئهم، ويعتذر هلم، وحيمل كالمهم 

 عىل أحسن املحامل.
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 :حرصه على وقته
كان الشيخ مالزمًا ملسجده، ال يكاد خيرج منه أبدًا، إال ما كان للتدريس بمعهده 

أو حضور املبارك معهد اإلمام الشاطبي، أو قضاء حاجة أهله وحوائج الناس، 

 )مناسبات( أهل القرآن.

وكان من عادته بعد أن يصيل بالناس الفجر أن يبدأ يومه بإقراء الطلبة عرب 

اهلاتف، أو يأتيه أحد طالبه فيقرأ عليه، ويوصله إىل معهده، فيقيم درسه، ثم 

ينرصف فريتاح قبيل الظهر قلياًل، ثم يصعد إىل مسجده، فال ينزل إىل بيته سوى 

 عشاء.بعد صالة ال

وكان الشيخ يف مسجده مشغوالً بالتدريس واإلقراء، والفتيا، والقيام عىل قضاء 

، وربام استمر برناجمه هكذا (1)حوائج الناس، ومالطفتهم وإدخال الرسور عليهم

حتى منتصف الليل، وقد يأتيه بعض الطلبة للقراءة عليه قبيل الفجر! فسبحان من 

هلذا األمر الذي يشق عىل -ه من أمراض كثريةوهو مِسن ٌّكفيف؛ يعاين بدن-هيأه 

 من كان يف أشده، وكامل وعافيته. 

وكان الشيخ يمأل وقت فراغه بمراجعة القرآن الكريم، فإن وجد مرافقًا له 

طلب منه القراءة عليه من كتاب يكون معه، وكان مرافقوه يقرأون عليه يف أحواٍل 

ت األفراح وغريها، ويف املسجد شتى، يف انتظار دوره يف املشفى، ويف مناسبا

واملنزل والسيارة، وهكذا كلام وجد الشيخ فراغًا استفاد منه بمراجعِة حمفوٍظ، أو 

 سامِع تسجيٍل، أو مرافق له يقرأ عليه.

                                       
؛ فيأنس به الصغري والكبري، والغني والفقري، والعريب واألعجمي، وكانت صفة بارزة يف الشيخ  (1)

 مامة الناس من صالٍة جتدهم يتهافتون عليه.واملتعلم وغريه، وكلام انرصف من إ
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 :هــــرمــك
يتصدق عىل فقراء حيٍّ  كان ، وكان سخيًّا جيود بام عنده، عىل قلة ذات يده

اكني، ويعطيهم ما شاء اهلل له أن يعطيهم، وكان قريب منه، ويتتبع األرامل واملس

ينتظره أطفال احلي فينثر عليهم عرشات الرياالت، وكانوا يطلقون عليه )أبو 

 املساكني(.

 :إصالحه بني الناس
كثريًا ما كان الشيخ حيرص عىل إصالح ذات البني، وخيرج يف منتصف الليايل، 

العوائل بعد صالة العشاء ليصلح بني زوجني قد اختلفا، وحترض لديه بعض 

ليصلح بينهم، وحني يسافر إىل بلده يصلح بني أهل الزراعة، وحرضت بمجلسه، 

وهو يصلح بني بعض الناس ممن اختلفوا يف أمور مالية بينهم، وربام دفع شيئًا من 

 ماله اخلاص يف سبيل ذلك.

 :قناعته ورضاه
إىل ما عند الناس،  ، فال يتطلعوهي من الصفات البارزة أيضًا لدى الشيخ 

وال يتسخط عىل ما قسم اهلل له يف دنياه، وكان يف شؤون الدنيا ال يطلب إال شيئني: 

السرت وسد احلاجة؛ لئال يضطر إىل الناس يف طلب رزقه، والقيام بحق أرسته التي 

 كان يقدمها عىل نفسه، ويضحي ببعض رضورياته من أجلها.

 :هــــتـمـرح
ومسكني، وكان رحياًم بالناس مجيعًا، حتى إنه ليشتد حزنه كان رحياًم بكل فقرٍي 

عىل ما يصيب املسلمني من مصائب، وحيزنه كذلك أمر غري املسلمني، كوهنم مل 

هيتدوا إىل طريق احلق، خصوصًا ممن كان بلدهم بلَد إسالٍم يف يوم ما، وقد سمعته 

سالم، وقد كان يقول: أكثر ما حيزن اإلنسان أن يموت هؤالء عىل غري ملة اإل

 بلدهم يف يوم من األيام بلدًا مسلاًم.
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 :صربه على املصائب
ابتيل الشيخ بأمور عديدة يف حياته، نكتفي بذكر اجلانب الصحي منها، فقد كّف 

ه قبيل إهنائه للمرحلة االبتدائية، وأجريت له عدة عمليات بعينه، كام أجريت برص

للشيخ عملية قلب مفتوح، وأجريت له أكثر من عملية قسطرة للقلب، وعانى من 

وجود مياه عىل رئتيه، وآالم يف جهازه اهلضمي، وضعف بالكىل، ونقص يف 

ن عامًا، وقد برتت املعادن، ولديه جروح بقدميه استمرت معه أكثر من عرشي

ر يف دمه ال يكاد ينضبط  كَّ إحدى أصابعه، ولديه ارتفاع يف ضغط الدم، وقياس السُّ

أبدًا، وكان الشيخ ال يترّبم وال يتسخط، وجتده دومًا راضيًا حمتسبًا، تعلو االبتسامة 

 حمياه، وحني يشتد به البالء، يردد مقولته: احلمد هلل عىل فضل اهلل.

ى، منها: سالمة الصدر والعفو عن الناس، وعدم وللشيخ صفات أخر

احتقارهم، وكان دمث اخللق، حسن املعرش، طّيب الكالم، صاحب دعابة ال ُيمّل 

وفيًّا، صادعًا باحلق، مدافعًا عنه، وكان رسيعة البدهية،  --جملسه أبدًا، وكان 

 كريم السجايا، جزل العطايا، رمحه اهلل رمحة واسعة.
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 الفصل الثالث

 شخصيته العلمية 

 :شيوخه وأساتذته
 والده، وقد حفظ القرآن وجّوده عىل يديه. -1

، صهر الشيخ أمحد بن عبد العزيز الزيات، (1)أمحد مصطفى أبو احلسن -2

وقد قرأ عليه العرش الكربى، وحرض الشيخ الزيات بعض هذه املجالس، وقد كنت 

شيخه أمحد مصطفى أبو احلسن، فتأثر تأثرًا بالغًا، يومًا جالسًا مع الشيخ فبلغه نعي 

 وما فرت لسانه عن الدعاء لشيخه رمحهم اهلل مجيعًا.

د. عبد العزيز عبد احلفيظ، وهو فقيه مالكي، وأستاذه يف القراءات، وهو  -3

 حاصل عىل الدكتوراه يف أصول الفقه، وهو أبلغ مشاخيه أثرًا فيه.

 والتجويد والقراءات. حسني مسعد، وهو أستاذه يف القرآن -4

 عبد التواب قنديل، وهو أستاذه يف القراءات. -5

 عبد الرازق احلنفي، وهو أستاذه يف القراءات. -6

 صالح الكاشف. -7

 خليل نظيف. -8

 سعيد محاد. -9

 عبد الرمحن الرِبِّي، وهو أستاذه يف الفقه. -10

 حافظ مريس. -11

                                       
قرأ عىل الشيخ أمحد مصطفى أبو احلسن بمنزله، بدرب الربابرة، وذلك أواخر السبعينات امليالدية، ( 1)

وكون الشيخ أمحد مصطفى متزوجًا من ابنة الشيخ أمحد عبد العزيز الزيات، فقد كان الشيخ الزيات 

 القراءات العرش بمضمن طيبة النرش، وحتريرات الزيات. حيرض غالب هذه املجالس، وقد أقرأه
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 عامر السيد عثامن. -12

 حممد ربيع، وهو فقيه مالكي. -13

 يف التفسري. مخيس نصار، أستاذه -14

 فتحي داود، أستاذه يف القراءات. -15

 عبد اهلل اجلوهري، وقد كان أستاذًا باملعهد، ثم أصبح وكياًل له. -16

 عبد املتعال منصور عرفة، وقد كان مدير املعهد حني كان الشيخ طالبًا فيه. -17

 عبد اللطيف املشتهري. -18

 :أسانيده يف القراءات
 من أوله إىل آخره حفظًا عىل : تلقيت القرآن الكريم كامالً يقول الشيخ 

يدي والدي رمحه اهلل تعاىل، وقد تلقيت جتويده بالقراءات العرش من طريق طيبة 

، (1)النرش عىل مشاخيي وهم الشيخ فتحي داود، والدكتور عبد العزيز عبد احلفيظ

والشيخ أمحد مصطفى أبو احلسن، وقد قرأ الشيخ أمحد مصطفى أبو احلسن عىل 

قراء يف هذا العرص وأعىل القراء إسنادًا يف مرص فضيلة الشيخ عبد شيخ شيوخ اإل

 العزيز بن أمحد الزيات.

وقد تلقيت جتويد القرآن بالقراءات السبع من طريق الشاطبية، والقراءات 

الثالث من طريق الدرة عىل مشاخيي، وهم الشيخ عبد الرازق احلنفي، والشيخ 

ومجيعهم عىل شيخهم العالمة شيخ  حسني مسعد، والشيخ عبد التواب قنديل،

شيوخ اإلقراء يف هذا العرص، وأعىل القراء إسنادًا يف مرص فضيلة الشيخ عبد العزيز 

 بن أمحد الزيات.

                                       
وقد قرأ د. عبد العزيز عبد احلفيظ عىل صاحب نظم السلسبيل الشايف الشيخ عثامن سليامن مراد، وقرأ ( 1)

 .-رحم اهلل اجلميع –عىل الشيخ عبد العزيز بن أمحد الزيات 
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 :خـــالء الشيــمن زم
حممد نور، وقد كان زميل الشيخ يف الدراسة، وكان الشيخ يتصل به  -1

 بجوال الشيخ إىل حني وفاته. باهلاتف، ويتحدثان أوقاتًا طويلة، وما زال رقم هاتفه

رضا سامل أبو غريبة، وكان زميله بالدراسة والسكن، وهو أستاذ شقيقه  -2

 الشيخ سعيد.

سيد حلمي فرحات، وكان زميل الشيخ حممود بالدراسة، وهو أيضًا أستاذ  -3

 شقيقه الشيخ سعيد.

 أمحد زكي الليثي، وهو كذلك أستاذ شقيقه الشيخ سعيد. -4

مكي، وقد درس مع الشيخ مرحلة التجويد فوزي حسني عبد العال  -5

 أوائل التسعينات امليالدية. بمعهد القراءات، وكان مع الشيخ كظّله، وتويف 

 :تالميذه
، حسب القراءات التي (1)وهم كثري، نذكر بعضًا منهم، ممن أجازهم باجلمع

 أجازهم َبا، وتاريخ اإلجازة:

 

 القراءات العشر الكربى

 م
 عام

م 
 ريخ اإلجازةات االسم خاص

أول من أجازهم الشيخ رمحه  حممد حممود فرج عبد اجلليل 1 1

 عادل عبد اهلل الغامدي 2 2 اهلل تعاىل

                                       
 نات اإلجازة اخلاصة َبم عىل الرابط التايل:نرجو من اإلخوة الذين سقطت أسامؤهم سهوًا تسجيل بيا (1)

https://goo.gl/forms/RcIjoSbrk3FqlMLA2 

 أو يف رسالة إلكرتونية إىل العناوين الواردة يف أول الرتمجة؛ ليتم إدراج أسامئهم يف القائمة. 
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 ـه28/2/1428 معاذ صفوت حممود  سامل 3 3

 ـه28/5/1428 صفوت حممود سامل 4 4

 ـه28/12/1430 أمحد عثامن أبو العال 5 5

 ـه9/4/1431 وليد عيل املصباحي 6 6

 ـه14/6/1431 فيصل سامل عمر بن جبل 7 7

 ـه1432خالل عام  فوزي عبد احلميد حسن عمر 8 8

 ـه26/4/1433 مريم غالب املخاليف 9 9

 ـه24/2/1435 يوسف مصطفى سمري 10 10

 ـه19/3/1435 حممد عبد اهلل مهدي 11 11

 ـه11/6/1435 عبد اهلل حامد السليامين 12 12

 ـه30/7/1435 لميحبيب اهلل صالح الس 13 13

 ـه25/3/1436 سليامن حممد مالوم 14 14

 ـه28/3/1436 حممد حسن عيل اإلمام 15 15

 ـه2/6/1436 حممد حممود حوا 16 16

 --- أم عيل هالل 17 17

 القراءات العشر الصغرى
 ـه25/10/1425 أمحد عبد الرمحن معن 1 18

 ـه28/8/1427 علية حممد عياش يوسف 2 19

 ـه21/9/1427 زي عبد احلميد حسن عمرفو 3 20

 ـه3/6/1428 عابد هالل املزمومي 4 21

 ـه3/6/1428 عبد الرحيم أمحد حسن 5 22
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 ـه18/6/1430 جمد رشدي حممد بطارخ 6 23

 ـه1430خالل عام  عبد النارص توفيق 7 24

 ـه6/12/1430 حممد عبد اهلل مهدي 8 25

 ـه10/7/1431 يارس محزة بولرشي 9 26

 ـه25/1/1432 حممد حسن عيل اإلمام 10 27

 ـه5/4/1433 أنور طاهر حقوص أمحد 11 29

 ـه10/7/1433 سليامن حممد مالوم 12 30

 ـه26/7/1433 حممد يوسف آدم 13 31

 هـ5/12/1433 حممد حسان نذير 14 32

 ـه25/12/1433 عبد الرحيم أمري 15 33

 ـه1/6/1434 إبراهيم عيل محيد حمجب 16 34

 ـه21/6/1434 هارون يعقوب 17 35

 ـه17/7/1434 حممد فال عبد اهلل 18 36

 ـه27/12/1434 أمحد َبَرُكو حممد عمر 19 37

 ـه21/12/1435 عبد احلميد جابو 20 38

 ـه12/4/1437 عيل أمحد سليامن رشيف 21 39

 ـه18/2/1438 ندى حممد عبد اهلل باقيس 22 40

 ـه8/8/1438 اهلل مصطفىعبد اهلل َبلول عبد  23 41

 ـه29/8/1438 مرحم حاجي إبراهيم عمر 24 42

 سعاد قاسم نقشبندي رمحها اهلل 25 43
 14)قرأت العرش إفرادًا، يف 

 ختمة(
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 القراءات السبع
أول من أجازهم الشيخ رمحه  حممد حممود فرج عبد اجلليل 1 44

 عادل عبد اهلل الغامدي 2 45 اهلل تعاىل

 ـه2/3/1424 فتح اهلل منصورحممد  3 46

 ـه1/7/1425 حبيب اهلل السلمي 4 47

 ـه8/4/1426 أمحد عثامن أبو العال 5 48

 ـه23/4/1428 عيل السيد عيل حسن 6 49

 ـه8/6/1429 وليد عيل املصباحي 7 50

 ـه8/7/1433 عمر سمران العمري 8 51

 )املتممة للعشر( القراءات الثالث
أول من أجازهم الشيخ رمحه  عبد اجلليل حممد حممود فرج 1 52

 عادل عبد اهلل الغامدي 2 53 اهلل تعاىل

 ـه17/1/1427 أمحد عثامن أبو العال 3 54

 ـه24/11/1427 حممد فتح اهلل منصور 4 55

 ـه12/3/1430 وليد حممد املصباحي 5 56

 ـه28/4/1430 عيل السيد عيل حسن 6 57

آنية التي منحها الشيخ ملن قرأ عليه ختمة وقد أحصيت عدد اإلجازات القر

كاملة، بروايات متعددة، ففاقت املائة والستني إجازة، أسأل اهلل أن يسهل نرشها 

 عام قريب.

 :مذهبه الفقهي
مالكي املذهب، كام هو حال أهل قريته، وكانت دراسته بمعهد  كان 
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املذاهب األربعة، القراءات عىل مذهب اإلمام مالك، ثم درس الفقه املقارن عىل 

 .(1)وكان ُيعنى بفقه الدليل، وال يتعصب ملذهب معنّي 

وللشيخ عناية باملذهب الشافعي، وله نقاشات علمية مع الشيخ حممد نجيب 

املطيعي، وقد مجع بينهام مسجد أيب بكر الصديق، فالشيخ املطيعي كان خطيباً 

بالشيخ حممود إمامًا له،  للمسجد ومدّرسًا فيه، وأشار عىل من بنى املسجد أن يأيت

مالزمًا ملسجد أيب بكر الصديق بجدة منذ مقدمه إليه يوم  وبقي الشيخ حممود 

 إىل أن وافته املنية. ـه1404األربعاء التاسع والعرشين من شهر شعبان عام 

 

 

 

 

 
 

 

                                       
باعهم؛ فكل ما وهذا هنجه يف أبواب الرشيعة كلها، كام كان هنج سلف األمة؛ من الصحابة والتابعني وأت( 1)

وافق الكتاب والسنة، فهو مذهبه، وإنام ذكرت مذهبه الفقهي؛ لظهور أثر الفقه يف حياة الشيخ؛ يف 

 الدراسة واإلمامة والفتيا واإلصالح بني الناس.
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 الفصل الرابع

 هــاتــوف 

ليلة اخلميس السادس من شهر يوم األربعاء  --تويف الشيخ حممود فرج 

من اهلجرة النبوية، بعد حياة حافلة بالتعليم واإلقراء، فقد أقرأ  1439شوال لعام 

 الناس يف حله وترحاله، يف منزله ومسجده ومعهده، ويف مجيع أوقاته.

وقد كان مسجده أشبه ما يكون باجلامعة التي ال خيلو طالب العلم منها، فقد 

قراءات وعلوم اللغة، وأقرأ فيه القرآن الكريم وقراءاته مجعًا دّرس فيه التجويد وال

 وإفرادًا.

ويف آخر ليلة له ما فرت لسانه عن ذكر اهلل تعاىل، إىل أن صعدت روحه الطاهرة 

 إىل بارئها بعيد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، رمحه اهلل رمحة األبرار.

ة العرص يوم اخلميس السابع من وقد ُصيلِّ عليه بجامع الثنيان بجدة عقب صال

، ودفن بمقربة حي بريامن، وكانت جنازته مهيبة ـه1439شهر شوال لعام 

 مشهودة، رمحه اهلل رمحة واسعة، وجعله من أهل الفردوس األعىل يف اجلنة.
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Prayer Politeness through the  Prophets Prayers 

in the Holy Quran 

Dr. Zeinab bint Abdul-Muhsen Albadr 

Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the 

blessings and peace of Allah be upon our prophet Muhammad 

and upon all his family and companions, then: 

Allah commanded us to follow the Prophets - peace be upon 

them . Allah ordered us to follow them , so It was therefore 

incumbent on the Muslim obeyment to meditate on the guidance 

of these prophets , reconsidering their stories, contemplate the 

du'aa  (prayers) that are spoken about and practice it, so that he 

can follow their politeness and their way in the du'aa (prayer) of Allah. 

 In this research, the researcher collected the Qur'anic verses 

which dealt with the Prophets' du'aa (prayers) in the Holy Quran 

, Then these verses dealt with the study and interpretation, to 

draw the guidance of them- peace be upon them- in the du'aa 

(prayer) of God, and their high politeness in his call almighty, 

and these politeness were arranged in objective elements which 

were preceded by the definition of the du'aa (prayers) and its 

revelations in the Holy Quran, the place of the Prophets' du'aa 

(prayers) and the gain it in the Quran ,may Allah help and 

reconcile. 

Key words : Prayer /  Prayer Politeness / prophets Prayer / 

Prayers in the Holy Quran. 

The Impact of “Arabic Lexical”on the Interpretation of the 

Holy Quran- Reading in some examples- 

Dr. Ouassini Ben Abdullah 

This work treats the influence of the lexical creation on the 

interpretation of the Holy Quran and the impact between each 
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other, It is designed to extend the question of the lexical 

interpretation of the Holy Quran, and monitoring the efforts 

Arabic lexicographers In their dealings with His Quranic 

verses (ayahs). 

I had discussed on it, the concept of “lexicon”. Moreover, I 

had defined the concept of “interpretation” and demonstrated its 

importance .After that ,I had dealt with the co-impact ,along 

with, the differences and similarities between them. 

Then, I finished the search by a statement the influence of the 

lexicon on interpretation; as an application of the work ,by 

giving examples from the Holy Quran and interpreting them 

linguistically and semantically on the basis of the lexicon. And I 

finished it with a conclusion that I included the most important 

results obtained. 

The research concluded that there is a close relationship 

between The interpretation, as one of the Holy Quran science, 

and the Lexicon, as one of the means of understanding. And it's 

not complete the Interpretation of the Quranic word or Holy 

verse, only when met in analysis this word or verse, and To 

clarify its meaning. All of the traditional Interpretation, which is 

based on the Holy Quran, the Hadith, the sayings of The 

Sahabah (The Companions of the Messenger) and The Tabi’un 

(The followers of the Companions) with the adoption of the 

Arabic Grammar and its Methods. 

Key words : Holy Quran; The Interpretation; The Impact; 

Lexical. 

Deductions of Ibn Aqila Al- Maki in his book (Al-Zeyada wa 

Al-Ihsaan fi Iloom Al-Qur'an) on the book of Jalal Al-Din Al-

Suyuti (Al-Itqaan fi Iloom Al-Qur'an) 

Dr. Eiad Salem Al-Samerrai & Eatemad Ismael Jasim 

The determination of the scholars over the ages has not 

diminished in understanding the meanings of the Holy Qur'an, 

and revealing its secrets, and revealing its sciences.  
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The most prominent of those who took care of classification 

in science in the ninth century is Hafiz Jalal Al-Din Al-Suyuti 

(911 A.H.) in his book (Al-Itqaan fi Iloom Al-Qur'an), which 

contained eighty of these sciences, then this book became a 

major reference to take from it to those who came after, until the 

Twelfth century came, the scholar  Ibn Aqila Al- Maki (1150 A. H.) 

resolved the classification in the sciences of the Qur'an and 

found that the best book composed is the book of (Al-Itqaan), In 

which most of the perfection, and increased it soon from the 

weakness of the types of science of the Qur'an, as for the 

increase in the perfection of his name, he called it (Al-Zeyada wa 

Al-Ihsaan fi Iloom Al-Qur'an), and with these increases we find 

that Ibn Aqila in his book and the orthogonal observations and 

deductions on Al-Suyuti in his book (Al-Itqaan fi Iloom Al-

Qur'an), but this does not necessarily mean that this is correct, it 

was important to identify the questions of reasoning for the 

opinion of the most likely of them, depending on that statement 

with evidence of quotation and mental, this research comes to 

clarify the questions of those deductions that are deposited by 

Ibn Aqila in his book (Al-Zeyada wa Al-Ihsaan) on Al-Suyuti in 

his book (Al-Itqaan).  

Key words : Ibn Aqila, deductions, Al-Suyuti, (Al-Zeyada wa 

Al-Ihsaan) ,  (Al-Itqaan). 
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Theories of Leadership and its Applications on the Prophet 

David through the Holy Quran 

(Study in development leaders) 

Dr. Hussein Ali Omar Alzomi 

This research deals with the theories of leadership and its 

applications to the Prophet David, peace be upon him through 

the Holy Quran, and the problem of the research in trying to link 

the most prominent theories of leadership and the Quranic model 

presented by the leader David (pbuh), and elicitation of these 

links from the Quranic verses mentioned in his story, Aiming to 

Highlight the practical aspects related to the theories of 

leadership derived from the news of David peace be upon him, 

and the use of features and events mentioned to verify these 

theories and it’s validity, and acknowledging the features and 

characteristics of the leadership of God in David peace be upon 

him, And to stand on the stages of leadership development and 

making a leader through the verses contained in the matter of 

David peace be upon him; relying on the deductive approach, to 

extract the link with the theories of leadership supported by clear 

evidence; One of the most important results: that the great man 

theory based on the elements of inheritance theory is futile, and 

we find that God gave David peace be upon him qualities and 

attributes acquired by everyone who worked hard to get, and not 
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hereditary. And the theory of Treaits tells that it can be acquired, 

and if we look at the personality of David we will find that it has 

great features, including the basic features: wisdom, knowledge, 

and justice. These include behavior traits such as judgment, well 

resolving, fervor and thankfulness, obedience, humility, strength, 

courage, and beauty of sound. The Situational Theory tells that 

leadership (is a situation result) , This is indeed what happened 

with David (peace be upon him), where his leadership skills 

emerged before his prophecy. If not for that courageous position 

before Goliath, he would have remained submerged until 

prophecy comes. And that the Interactional Theory that 

combines the theories of Treaits and Situational are the closest to 

the right, for its integration and absorption of the elements of 

effective leadership, and it’s confirmed by the Koranic verses in 

the making of leader David.  

Key words : objective exegesis, Leadership, David (pbuh), 

Samuel, Theories of Leadership. 

Features of Intellectual and Cognitive Bases  

of Educational Structure in the Holy Quran 

Dr. Taleb bin Saleh Al-Attas 

 

The present study aimed to identity the features of Intellectual 

and Cognitive Bases of Educational Structure in the Holy Quran 

through a procedural tracking arch needed in this domain 
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enriching educational originality skills. The researcher adopted 

the analytical descriptive method to identify the most significant 

features of these bases and their antonyms in the literatures 

tackled in sections showing the most important features 

facilitating the study objectives. The most significant findings of 

the study include:  

• Intellectual and cognitive bases in the Holy Quran have 

features distinguishing them from other bases expanded from 

human philosophies. Such distinction has educational 

applications.  

• Extracting educational bases from the Holy Quran has 

general indicators and controlling standards. The Holy 

Quran has its method in showing such bases. The intellectual 

belonging affects the extraction process of these bases, forms 

of interpretation and change of religious texts, types of open 

cognitive and intellectual readings of the educational 

structure.  

• The importance of providing a mechanism and intellectual 

trend in terms of deducting and extracting the bases from the 

Holy Quran. The study recommends the organizational arch 

as a mechanism with Islamic background. The fiqhi trend is 

recommended as a method to deduct bases as fiqh and 

thought are parallel in this track.  

• The extraction of intellectual and cognitive bases in the Holy 

Quran can be modeled in a structured method showing the 
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reciprocal relation among their components. The study 

provided a proposed general model.  

• The study presented several examples o0n intellectual and 

cognitive bases helping to control the educational practices 

in general to prove what can be deducted from these bases.  

Key words: Islamic fundamentals of education – philosophy 

of Islamic education – Islamic educational thought   

Message of Sheikh Mustafa Al-Arousi Al-Sageer  

in interpreted verse 

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 [٥٢]احلج:  َّ ...ىل

Dr. Mohamed Adeeb Mohamed Amreer   

The issue of Algharaniq (Idols) is considered as a 

questionable issue, which was mentioned by the scholars of 

interpretation and other scholars. Different books and 

publications were written in relation to this issue including the 

message of Sheikh Imam Mustafa Al-Arousi Al-Sageer,his view 

regarding this matter was based on the opinions of previous 

scholars and their discussions. He was strongly adopting and 

supporting the opinion which completely rejects this story based 

on the Book of Allah (The Noble Quran), the Sunnah of the 

Prophet Muhammad peace be upon him (Prophetic Tradition), 

and reason. The Importance of this message lies in that it 
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contained answers to the questions raised about the story of 

Algharaniq (Idols), which carries doubts in the Book of Allah 

(The Noble Quran), and the validity of the Message of the 

Prophet Muhammad peace be upon him. This research attempts 

to investigate this message. It consists of an introduction, two 

sections and a conclusion, and then followed by two indexes of 

references, sources and topics. 

Introduction includes the research plan statement and the 

investigative approach of the manuscript. 

The first section:  The study which consists of four topics. The 

first topic is an introduction to the author. It includes: his name, 

kinship, his birth, his early life, and his period as the Head Imam 

of Al-Azhar, his death, his works and his teachers. The second 

topic is an Introduction to the message in terms of its relation to 

the author, the reason for its authorship, and the sources of the 

author. The third topic is a description of the manuscript. The 

fourth topic is conclusion, and results of the study. 

The second section: The verified text of the message. 

Keywords : Algharaniq(Idols), his wish, Al-Arousi Al-Sageer, 

study and investigation. 
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