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)١(ɂ Ȳכ ȓɗֺࢫɬȮǵࢫɏڴʄࢫ ȫ ȓɡǾֺࢫࢭʏࢫ דࢫɑɭࢫȄם ȲȄɽȧࢫ Ƞࢫࢭʏࢫ Ȇݱݨ ȔࢫȄݍ Ȇʊɳɜȕ]ࡧ.دȮɽ ɮȨ ɭࡧɰ Ȇɮʊɨȷ

ד ȯࡧ ȍɏדࡧ.دو ȯࡧ ȍɏȳɮɏ ɰࡧ Ȇɮȝɏ[١  

)٢(Ɂ ɘȧ ɼࢫʅ ȲɼȯɦȄۘܣࢫࢫ ʆȄɼȲࢫʄڴɏࢫࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫɖ ֺ ȗȫ Ȇȉ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫɖ ֺ ȗȫ Ȅ:ࢫࢫȒȲɽ ȷ ɵࢫǻڲʄࢫ ȒȲɽࢫȄݍݨ ȷ

Ȇȡ Ȱɽɮɱࢫȶ ȆɳɦȄ]ɰ Ȇɮȝɏ ۜܢࡧ ɽ؟ ɭࡧȯ ɮȧ Ƿ[١٩  

)٣(ɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭɻȕȆɘɦǺɭɼࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄ]ۛܢ Ȩ ʆࡧɪ ʊɮȡ[٣٣  

ȸ؈ف)٤( ɘȗɦȄࢫȯɏȄɽՌՌɛ]ۛܢ Ȩ ʆࡧɰɽ ɦࡧȹ ɮȻ[٥٠  

ȶࢫ)٥( ɼȲȮɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǷȳɜɦȄࢫʏࢫࢭɬֺ ȸ ɦȄࢫɻʊɨɏࢫə ȷ ɽʆࢫȓɀ ɛࢫɵ ɭࢫǴȆȡ ɝࢫ[ɏɼفࢫȆɮʊɗࢫ ʆȯȿ ȲɽȗɟȯɦȄࢫ

ȯʊɮݍݰȄࢫɾ ȯȍɏࢫȯɮȨ ɭדو ȯȍɏۜܢࢫ   ٦٥]ȓʊɮȷࢫɽɭ؟

)٦(ɪ ʆق؇ȗɦȄࢫʎɲȆɐɭࢫʏࢫࢭɪ ʈɼǸȗɦȄࢫǴȆʊɃ ʅࢫɳɭɼݤݨɻࢫࢭʏࢫ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄ]د.ȆʊȍɟࡧʎɲȆțࡧɰ Ȇɮʊɨȷࡧ

Ȯࡧɼ.ɪ ʊɏ Ȇɮȷ ǻࡧȟ ɦȆțࡧȯ ɮȨ Ռɭ[٨٠  

)٧(Ȕ ȄǴȄȳɜɦȄࢫɯ ɨɏࢫʄڲǻࢫɪ ȫ ȯɮՌɦȄ]ȶ ȮȆȷ ȯࡧ ɮȨ ɭࡧʏڴɏ[١٠٩  

)٨(ȓɦȆɈ ȍɦȄՐࢫȓݍݨȆɐɭࢫʏࢫࢭȓɳȸ ɦȄɼࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȲɼȮ]ȳɡȋɽ ȉǷۛܢࡧ Ȩ ʆࡧɚ Ȇݰ ܥ ǻ[١٢٥  

)٩(ȯʆȯȼ ȘɦȄɼࢫə ʊɘȬ ȗɦȆȉࢫɰ Ƿɼࢫɰ ǻ:ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȓʈɽȨ ɱࢫȓȷ ȄȲȮ] الدكتور/Ȇʊȍɟࡧʄڴȉࡧȳɡȋɽ ȉǷࡧɼ

ɏڴʏ/الدكتور  ɏڴʏࡧ   ١٣٦]ɯʊɸȄȳȉǻࡧ

Ȉࢫ)١٠( Ȇȗɟࢫʏࢫࢭʅ ȲɽɳʆȯɦȄࢫȳɘɐȡ ɵࢫʎȌǷࢫ ɏࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫɖ ɽɛɽɦȄ"ʎɲȄȯɨɦࢫʃɘȗɡɮՌɦȄ"ࢫȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷ ɵࢫɤɼǷࢫ ɭ

ǴȄȳȷ ל ȒȲɽȷࢫ ȳȫࢫ ǵࢫʄڲǻ:ȓȷ ȄȲȮɼࢫ
Վ
Ȇɐɮȡ]ɬֺ ȸ ɦȄࡧȯ ȍɏ ɪࡧ ʊɮȡ ȯࡧ ɮȨ ɭ[١٤٧  

)١١(ȓɃ ɼȳɦȄࢫ ɾ ɽȗȸ ɭࢫ ʄڴɏࢫ ࢫ ȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ ȶ ȲȄȯםȄࢫ ʏࢫࢭ ɯ ʈȳɡɦȄࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫ ȹ ʉȲȯȕࢫ ȑ ʊɦȆȷ Ƿɼࢫ ɚȳɇ

ۜܢࡧȆʆǷڦʏ/الدكتور [ ɽ؟ ɭࡧʎɲȆț والدكتور/ɪ ʊɏ Ȇɮȷ ǻࡧȟ ɦȆțࡧȯ ɮȨ ɭ[١٦١

)١٢(ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷ ȓࢫࢭʏࢫ ՔʊɏɽɃ ɽɮՌɦȄࢫ
Ւ
Ȓ Ցȯ Օȧ ՑɽɦȄ:ȓ ՔʊǾȄȳɜȗȷ Ȅࢫȓʊɱǵȳɛࢫȓȷ ȄȲȮ] الدكتور/ɬȮǵۛܢࡧ Ȩ ʆ؈فࡧȍɟࡧɼ

ȰȆȗȷ ȯࡧʎɲȆț/כ ɮȨ ɭࡧȲɽ ɱ[١٧٢  

)١٣(ǵȳɜɦȄࢫȶ ȲȄȯɮՌɦȄࢫȲɼȮɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫȳȼ ɲࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄɼࢫȓʊɱ]ȑ ʊɐȻ ȳțȯࡧɬȮǵࡧ ɭࡧوɰ ɯࡧɭǷ؈ ɨȸ ɭ

  ١٨٨  ]يوسف
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ɰࢫȓɮȡȳȕɼࢫȮɽɺȡɻʊɱȆɐɭࢫǴȆɮՌɨɏࢫ)١٤( ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭȆʆ؈فȣ ʊɱࢫɤ ȆɮȻ]ࡧɰ Ȇɮȝɏ ȲɽࡧɬȮǵࡧ ȗɟȯ ɦȄ

ʅوآدم Ȳɽ ɨɨɠࡧɵ ɇ ȼ؈فࡧ ȊࡧɻȉǷࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ[١٩٨  

)١٥(ʄڲȆɐȖדࢫ ɯࢫɻȗʊɮɸǷɼࢫࢭʏࢫȒɽɏȯɦȄࢫǻڲʄࢫ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȓɱȆɢɭ] ࡧ/دكتورɰ ȸ؈ ȧ ȳɡȋɽࡧʃɲȆțࡧ ȉǷ[٢٢٩  

ȔࢫɦȄفȓʈɼȆɱࢫ)١٦( ȆȍȗɡɮՌɦȄࢫʏࢫࢭȔ ȆɇɽɈ Ȭ ɭ:ࢫʃɘɈ ɀ ɭࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȓȍȗɡɭȆȡ ȰɽɮɱǷࢫʅ ɼȆɱفɦȄ]ࡧɻȉǷࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ

ʅ Ȳɽ ɨɨɠࡧɵ ɇ ȼ؈فࡧ ȊوɬȮǵࡧɰ Ȇɮȝɏ ȲɽࡧɬȮǵࡧ ȗɟȯ ɦȄ[٢٤٠  

)١٧(ȓɺɗȆȼ ɝࢫʎɜɨȗɦȄࢫȄɼם ʈȳɇ ɵࢫ ɏࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȱȫ ǷࢫȒȲɼȳɃ]ɰ ȆɄ ɭȲࡧȳɡՌȋɽ ȉǷࡧɯ ʊɸȄȳȉǻۗܢࡧ ȗȣ ɭࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ[٢٥٨  

דࢫ)١٨( ɤɽࢫ ȷ Ȳࢫȓʊɀ ɰࢫܧݵ ǵȳɜɦȄࢫȆɸȲ Քɽȿ �:Ȇɮɟࢫ
Տ
ȓȷ ȄȲȮɼࢫ Տɂ ȳɏ]ַ Ȯࡧȟ ɦȆțࡧȲȆȗȬ ɭࡧȳɡȋɽ ȉǷ[٢٦٩  

Ȕࢫ)١٩( Ȅ؈قɭȮɽɺȡ ɤࢫ ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫࢫȶ ȯɜɮՌɦȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫʄڴɏࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɻɮȧȲࢫȔ ȄȯʆȮࢫȯɮȧ Ƿࢫȭ ʊȼ ɦȄ

ד[ هللا ȯࡧ ȍɏ Ȳɽࡧ ɱࡧȯ ɮȨ ɭ[

٢٩٦  

)٢٠(ȳȸ ɘםȄࢫɾ ȯɦࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȑ ʈȳɓࢫȓɗȳɐɭࢫȓʊɮɸǷ]ד.د ȯࡧ ȍɏ ȟࡧ ʋȻ ɬֺࡧ ȸ ɦȄࡧȯ ȍɏ[٣١٦  
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إعداد
.)١(

ɽɳɟ֗ࢫ ɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ

و

.)٢(

ɽɳɟ ɼ֗ȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ

  :الملخص

الشك أن الناظار يف القرآن الكرمي جيد أنه حيمل بني دفتيه أحسن القصص 

وأصدق األخبار،كما يدرك أن طريقة القرآن يف سوق تلك القصص واألخبار 

ختتلف من أسلوب إىل آخر، لكن من املسلم به عند البالغيني والنقاد أن أمجل 

وب احلوار وأروع  أسلوب سلكه القرآن يف سرد األخبار والقصص هو أسل

قصص كثرية من القرآن الكرمي مثل سورة يوسف تبني ذلك يف واحلجاج، كما 

فالقصة كلها حوار وحجاج، وكذلك قصة نوح وإبراهيم وشعيب  وموسى وعيسى 

عليهم الصالة والسالم، وتربز قيمة هذا األسلوب يف حماولته لتبسيط وإيضاح 

جانب خفي، ألن كل طرف من الفكرة  يف مجيع جوانبها حبيث ال يبقى فيها 

ƢȀǼǟ�Ǟǧ¦ƾȇÂ�Ƣđ�ǺǷƚȇ�Ŗǳ¦��Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�Śưȇ�À¢�¾ÂƢŹ��°¦Ȃū¦�» ¦ǂǗ¢)وإن قصة . )٣

�ǞǷ�¼ȐǗȍ¦�ȄǴǟ�ª ƾƷ�«ƢƴƷ�Â¢�°¦ȂƷ�¾Â¢�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨǐǫ�ńÂ¢�Ȇǿ�¿®¡

وتتضمن أول حوار مباشر وقع مع  )٤(املالئكة يف شأن خلق آدم عليه السالم

وكانت القصة جبميع تفاصيلها مسوقة ) عليه السالمآدم (أصل اجلنس البشري 

بأسلوب احلوار واحلجاج، واملتأمل يف حديث القرآن الكرمي عن قصة آدم وحوارته 

ّ                        عليه السالم جيد أنه قد تكرر يف مثانية مواضع مو زعا على مثان سور من سور                                           

الذكر احلكيم كم يأيت التفصيل الحقا ،وإن أول سورة حتدثت عن قصة آدم 

وحواره عليهم السالم هي سورة ص مث األعراف مث طه مث اإلسراء مث احلجر مث 

وسيتناول البحث كل عنصر من عناصر احلوار يف هذه  )٥(.الكهفس مث البقرة
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القصة ويكشف عن وجوه الفصاحة والبالغة اليت تتسرت وراء مفرادات وتراكيب 

ت التأثري فيها، ودراستها القصة وذلك عن طريق إبراز التقننيات احلجاجية، وأدوا

  .ويشتمل البحث على مباحث ومطالب وخامتة ومراجعدراسة بالغية 

  المقدمة

ٍ               ً     ً  احلمد هللا الذي من  علينا بعلم  نزداد به إميانا  وحبا   القرآن الذي أنزله رب العزة  وهو علم              َّ          

اهللا القرآن هو كتاب إن ورمحة للمؤمنني، ملا يف الصدور                 ً             سبحانه ليكون نورا  وهدى وشفاء 

ّ                         وج ه لكل البشر بال استثناء، امل القرآن قد نزل يف ،و    َّ     ً           موج ه أيضا  لكل البشر  ٌ حبث  فالبحث فيه  

                                                            ً      ً                      قوم برعوا بالشعر واللغة، فجاءت املعجزة القرآنية لتعجزهم لغويا  وبالغيا ، حىت قالوا عن القرآن 

ا الشيء وأصبح فوق مستوى                            ً                        بأنه سحر، واإلنسان ال يصف شيئا  بالسحر إال إذا أذهله هذ

فالعرب قوم كان سالحهم الفصاحة والبيان، فعندما مسعوا أسلوب القرآن كان هذا . تفكريه

األسلوب الرائع وسيلة إلقناعهم بأن هذا القرآن ليس قول بشر بل هو قول رب البشر 

يف خالفة تقنيات احلجاج يف حوار اهللا مع املالئكة بيان هدف إىل يإن هذا البحث و  .سبحانه

ويف كل حبث يعيش القارئ مع . اكتشاف أسرار وعجائب كتاب اهللا تعاىلال آدام على األرض

حقائق رقمية جديدة تربهن على املعجزة القرآنية يف هذا العصر الذي أصبح للغة األرقام مكان 

احلجاج يف قصة أمر املالئكة أن نتحدث عن ويف الفقرات التالية سوف حناول .بارز فيه

احلوار واحلجاج يف قصة إغواء إبليس آلدم عليه  وذكر سجود آلدم وموقف إبليس منهابال

إغواء إبليس آلدم عليه وبيان  مسلك إبليس يف الوسوسة آلدم وحواء عليهما السالم  السالم

وغري ذلك واهللا نسأل أن ييسر  ذكر بعض الدروس والعرب  املستفادة من هذه القصة السالم

عندما ندرك هذه احلقائق الثابتة نعلم أن اهللا تعاىل هو الذي أنزل و . ويرضىويوفقنا ملا حيب 

إن و  دليل على أن خالق الكون هو نفسه منزل القرآن و              َّ                هذا القرآن ورت ب آياته وسوره وه

ƢŮ�ƨȇƢĔ�ȏ�ǽ°¦ǂǇ¢Â�ȆǔǬǼƫ�ȏ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƥ ƟƢƴǟ.
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:تقنيات الحجاج في الحوار السماوي :المبحث األول

  :تقنيات الحجاج في حوار اهللا مع المالئكة في خالفة آدام على األرض :المطلب األول

ما شاءت إرادة املوىل عز وجل واقتضت حكمته أن خيلق آدم وذريته ليكونوا خلفاء له يف ـل

األرض، ويسكنوا فيها ويعمروها، أنبأ مالئكته بأنه سينشئ خلقا آخر، يسعون يف األرض 

، وينتشر نسلهم يف أرجاءها فيأكلون من نبتها، ويستخرجون اخلريات من وميشون يف مناكبها

باطنها، وخيلف بعضهم بعضا فيها، وعند تتبع اآليات الواردات يف هذا الصدد يتبني أن هذا 

مرة قبل خلق آدم عليه السالم، أو إبانه وقبل متامه وهو ما يفيده التعبري : اإلخبار حدث مرتني

ل  يف  األ  ر ض  خ ل يف ة ﴾: باسم الفاعل يف قوله
ئ ك ة  إ ين  ج اع  َ ً  ﴿و إ ذ  ق ال  ر ب ك  ل ل م ال   ِ  َ   ِ  َْ ْ   ِ   ٌ  ِ   َ  ِّ  ِ  ِ َ  ِ َ  َ  ِْ   َ ُّ َ   َ  َ   ْ  َِ  )٦(.

ونالحظ أن احلوار  يف هذه املرحلة كان جمرد إعالم من اهللا للمالئكة مبشيئته، ألنه سبحانه 

مل حيدد يف هذا اإلعالم من الذي سيكون خليفة يف األرض، أي أن هناك دعوة للمالئكة 

«�̄¦ƨȈƟƢǼưǳ¦�ń¤�ƨȈǳ®ƢƦƬǳ¦�ǾƬǠȈƦǗ�ǺǷ�°¦Ȃū¦�¾ȂƷƢǷ�ȂǿÂ��Ƣēإلبداء  ȐƼƬǇȏ¦�ƨǳƘǈǷ�Ŀ��Ä¢ǂǳ¦:

.)٧()السؤال واجلواب(

اإلشارة ضمن اإلخبار يف املرة األوىل إىل وجوب استعداد املالئكة للسجود :واملرة الثانية

�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ǽƾȈǨȇƢǷ�ȂǿÂ��Ƕđ°�ǂǷȋ�ȏƢưƬǷ¦�¿®ȉ﴿  و إ ذ  ق ال  ر ب ك َ ُّ َ   َ  َ   ْ ن  َ ِ 
ق  ب ش ر ا م 

ئ ك ة  إ ين  خ ال  ْ  ل ل م ال   ِ  ً  َ  َ  ٌ  ِ  َ  ِّ  ِ  ِ َ  ِ َ  َ  ِْ 

د ين ي فـ ق ع وا ل ه  س اج 
ن  ر وح 

ن ون  ف إ ذ ا س و يـ ت ه  و نـ ف خ ت  ف يه  م   م س 
ن  مح  إ 

ِ   ص ل ص ال  م   ِ   َ   ُ َ    ُ  َ  َ    ِ   ُ   ْ  ِ  ِ ِ   ُ  ْ  َ  َ  َ   ُ ُ ْ َّ  َ   َ  َِ   ٍ   ُ ْ  َ  ٍَ َ   ْ  ِ  ٍ   َ وهذا  )٨(﴾َ ْ 

�Ǿǻȋ��Ƕē°ȂǌǷ�ǾǼǷ�®ȂǐǬŭ¦�ǆ Ȉǳ�ƨǨȈǴƻ�µ °ȋ¦�Ŀ�ǲǠƴȈǇ�ǾǻƘƥ�ǾƬǰƟȐŭ�ńȂŭ¦�ǺǷ�§ ƢǘŬ¦

وإمنا خاطبهم من أجل ما ترتب عليه من سؤاهلم عن وجه . لق واألمرسبحانه صاحب اخل

أو من أجل تعليم العباد املشاورة يف أمورهم قبل . احلكمة من هذه اخلالفة، وما أجيبوا به بعد

Ȃǿ�ÀƢǯ�À¤Â��ǶȀƟƢƸǐǻÂ�ǶēƢǬƯ�ȄǴǟ�ƢȀǓǂǟÂ��ƢȀȈǴǟ�¦ȂǷƾǬȇ�À¢- بعلمه وحكمته -سبحانه

.)٩(البالغة غنيا عن املشاورة

"  ّ إن  "ونالحظ هنا أن اخلطاب املوجه إىل املالئكة قد أكد ببعض أدوات التوكيد، وهي 

Ƣǌǳ¦�Â¢��ǾƦȇǀǰƫÂ�ŐŬ¦�Ǟǧ®�Ŀ�ǢǳƢƦŭ¦�ǂǰǼŭ¦�ƢǸđ�Ƥ½�) إين جاعل" (اجلملة اإلمسية"و ǗƢź�Ŗǳ¦

الذي استحكم الريب سيطرته على قلبه، مع العلم بأن املالئكة ليسوا كذلك، ولعل السر يف 

                             ّ                                    هو أن املوىل علم أن املالئكة سيتلق ون هذا اخلرب باستغراب واندهاش وذهول، : د اخلرب هلمتوكي
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يه ا ﴿حيث أبدوا عدم رغبتهم يف استخالف آدم وذريته، فقالوا على سبيل التعجب 
َ   أ جت  ع ل  ف   ِ   ُ  َ ْ َ  َ

 م د ك  و نـ ق د س  
ك  الد م اء  و حن  ن  ن س ب ح  حب 

يه ا و ي س ف 
د  ف  ُ  م ن  يـ ف س  ِّ  َ  ُ  َ   َ  ِ  ْ َ

ِ   ُ ِّ  َ  ُ  ُ ْ َ  َ   َ  َ ِّ     ُ  ِ  ْ  َ َ    َ  ِ   ُ  ِ  ْ  ُ   ْ أجتعل يف األرض يا "أي  )١٠(﴾َ  َ ل ك  َ 

إهلنا من يفسد فيها ويريق الدماء، واحلال أننا حنن ننزهك عما ال يليق بعظمتك تنزيها متلبسا 

لذا أنزهلم . )١١("حبمدك والثناء عليك، ونطهر ذكرك عما ال يليق بك تعظيما لك ومتجيدا

ويف هذه اآلية الكرمية من الصور . منزلة املنكر، أو الشاك، فأكد هلم اخلرب كما لو منكرين له

  :البالغية واحلجاجية ما يأيت

لوقوع اجلملة املفصولة موقع جواب ) قال ربك(عما قبلها ) قالوا أجتعل(فصل مجلة : أوال

نشأ عن اجلملة األوىل املفصول عنها، تقدير ذلك  - كما يقول البالغيون-لسؤال مقدر

أجتعل فيها من يفسد ﴿: ماذا قالت املالئكة؟ فجاء جواب املالئكة:السؤال

إين جاعل يف : "ذا جواب املالئكة عن قول اهللا هلمه:قال اإلمام ابن عاشور.....﴾فيها

﴿وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم : فقالوا على وزن قوله: فالتقدير" األرض خليفة

وفصل اجلواب ومل يعطف بالفاء أو الواو جريا به على طريقة متبعة يف  )١٢(فسجدوا﴾

..)١٣(القرآن يف حكاية احملاورات وهي طريقة عربية

تكرار:ثانيا ¾Ȃǫ�Ŀ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦) :وذلك ألن سالمة ) من يفسد فيها(ويف ) أجتعل فيها-

تقتضي هذا التكرار، ألنه لوحذف األول ملا تعني جعل اخلليفة يف األرض،   - املعىن بالغيا

ǾǳȂǬǳ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�¦ǀǿ�ƾȈǯȂƫ�©ƢǨǳÂ) :ولو حذف الثاين ملا تعني أن ) جاعل يف األرض

�śǠǓȂŭ¦�Ŀ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�°¦ǂǰƫ�ÀƢǯ�Ǯيكون اإلفساد وسفك ال ǳǀǳ��µ °ȋ¦�Ŀ� ƢǷƾ

.)١٤(واجبا يف بالغة التنزيل املعجزة

من عطف اخلاص على العام ) من يفسد فيها(على ) ويسفك الدماء: (عطف قوله :ثالثا

وهو من صور اإلطناب، ألن اإلفساد يف األرض يتضمن سفك الدماء، واملغزى البالغي 

فيخيل إليك أن اإلفساد كله ) سفك الدماء(التنبيه على فظاعة اخلاص من هذا العطف 

) ونقدس لك(وكذلك عطف .جبميع صوره قسم، وسفك الدماء قسم آخر مياثله يف القبح

  .من عطف العام على اخلاص) نسبح حبمدك(على 
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وهنا جند أن احلوار بدأ يأخذ طابعا حجاجيا إذ املالئكة تسأل وتستغرب من كيف جيعل  

ك  الد م اء  ﴿: املوىل مكان أهل الطاعة أهل املعصية، فتقول
يه ا و ي س ف 

د  ف  يه ا م ن  يـ ف س 
َ   َ أ جت  ع ل  ف  ِّ     ُ  ِ  ْ  َ َ    َ  ِ   ُ  ِ  ْ  ُ   ْ  َ   َ  ِ   ُ  َ ْ َ  َ﴾ 

من يفسد فيها، واستعالم عن  - لعمارة األرض وإصالحها -فهذا تعجب من أن يستخلف

م  آد م  األ  مس  اء  ك ل ه ا مث   ع ر ض ه  ﴿؟وقال  )١٥(.احلكمة يف ذلك
َ  ُ و ع ل   َ  َ  َّ ُ    َ َّ  ُ   َ  َ ْ َ ْ    َ  َ    َ ئ ك ة  فـ ق ال  أ ن ب ئ وين  َ  َ َّ َ   َ ْ ُِ   ِ م  ع ل ى ال م ال    َ  َ   ِ َ  ِ َ  َ  ْ    ََ   ْ

ء  إ ن  ك ن ت م  ص اد ق ني ِ ِ  ب أ مس  اء  ه ؤ ال    َ   ْ  ُْ  ُ   ْ  ِ  ِ َ  ُ  َ   ِ  َ ْ ففي هذه اآلية الكرمية جند أن املوىل ينصب للمالئكة  )١٦(﴾ َِ 

أقوى حجة، وأظهر دليل، على أحقية آدام باخلالفة منهم، فبني هلم من فضله ما مل يكن 

املخلوقات كلها، أو اسم ما كان وما يكون إىل يوم                      ّ        معلوما هلم، وذلك بأن عل مه أمساء

.)١٧(          ُ               القيامة، وع زي إىل ابن عباس

 :الحجاج في قصة أمر المالئكة بالسجود آلدم وموقف إبليس منها: المطلب الثاني

�ǾǳȂǫ�ƾǼǟ�ǂƻ¡�¦°ƢǈǷ�ǀƻƘȇ�¢ƾƥ�ƾǫ�°¦Ȃū¦�À¢�½°ƾȇ�̈ǂǬƦǳ¦�̈°ȂǇ�Ŀ�°¦Ȃū¦�©ƢȇǂĐ�ǞƦƬƬŭ¦�À¤

ن  ﴿: تعاىل
بـ ر  و ك ان  م  ت ك  د م  ف س ج د وا إ ال  إ ب ل يس  أ ىب  و اس 

ئ ك ة  اس ج د وا آل  َ  و إ ذ  قـ ل ن ا ل ل م ال   ِ  َ   َ َ   َ  َ  ْ  َ ْ  َ  َ  َ  َ  ِ ْ ِ  َّ  ِ    ُ  َ  َ  َ  َ  َ ِ     ُ  ُ  ْ    ِ َ  ِ َ  َ  ِْ   َ ْ ُ    ْ  ِ َ

َ  ِ  ِ  َ ال ك اف ر ين    – ٣املالئكة  - ٢سبحانه وتعاىل،  –اهللا  - ١حيث بدأ يدخل نسقا ثالثيا   )١٨(﴾ ْ 

ƢȀƟƢȇŐǯÂ�ƢēÂŐŝ�Ǫǧ¢�Ŀ�¬ȂǴƫ�ǆ.  إبليس ȈǴƥ¤�ƨȈǐƼǋ��©¢ƾƥ�̄¤�¦±Âǂƥ�ƢǼǿ�Ƣǿ±Âǂƥ�ÀƢǯ�À¤Â��

.صامتا الدور هلا كما ستظهر مرة أخرى، حيث متارس مهمتها اإلغوائية

أما يف هذا املقطع فنجد أن اهللا سبحانه وتعاىل يوجه أمرا للمالئكة كلهم بالسجود آلدم، 

. فامتثلوا فور صدور األمر بذلك مجيعهم إال إبليس تعاىل وتكرب فأىب أن يكون من الساجدين

مل :كما يعد هذا املقطع استمرارا يف إكمال اجلواب على السؤال املضمر يف كالم املالئكة وهو

ال يكون اخلليفة على األرض منهم؟ ومناسبة هذه اآلية ملا قبلها أن اهللا تعاىل ملا شرف آدم 

 أجتعل فيها من: (بفضيلة العلم وجعله معلما للمالئكة وهم مستفيدون منه مع قوهلم السابق

أراد اهللا أن يكرم هذا الذي استخلفه بأن يسجد له مالئكته، ) .يفسد فيها ويسفك الدماء

.)١٩(ليظهر بذلك مزية العلم على مزية العبادة

وقد تكرر احلديث يف القرآن عن أمره سبحانه وتعاىل للمالئكة بالسجود آلدم، وعن 

يف سورة البقرة، واألعراف، امتناع إبليس عن االمتثال هلذا األمر يف سور متعددة، منها
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إلبليس اإلباء "واحلجر، واإلسراء، والكهف، وطه، وص، أما يف اآلية اليت معنا فقد مجع املوىل 

واالستكبار والكفر للداللة على شناعة معصيته حبق آدم الذي كرمه اهللا وعلمه، ومل يقل مثل 

كما ) استكرب(ما أن يقول وإ) أىب(ذلك يف أي مكان آخر من القرآن، بل هو إما أن يقول 

.)٢٠(سنرى ذاك، ومل جيمعهما إال يف هذا املوطن

كما نالحظ أن يف سياق القصة التفات لطيف، إذ كان ما قبل هذه اآلية قد أخرب عن اهللا 

وأتى بنا اليت ) وإذقلنا(مث انتقل إىل ضمري املتكلم، ) وإذقال ربك للمالئكة(بصورة الغائب، 

.القدر وتنزيله منزلة اجلمع، لتعدد صفاته احلميدة ومواهبه اجلزيلةتدل على التعظيم وعلو 

وحكمة هذا االلتفات وكونه بنون املعظم نفسه أنه صدر منه األمر للمالئكة بالسجود، 

ووجب عليهم االمتثال، فناسب أن يكون األمر يف غاية من التعظيم، ألنه مىت كان كذلك  

به من غري بطء وال تأول لشغل خاطره بورود ما صدر  كان أدعى المتثال املأمور فعل ما أمر

وقلنا ﴿، ٢١﴾وقلنا يا آدم اسكن﴿: من املعظم وقد جاء يف القرآن نظائر هلذا، منها

، ٢٤﴾اسكنوا األرض: وقلنا من بعده لبين إسرائيل﴿، ٢٣﴾قلنا يا نار كوين بردا﴿، ٢٢﴾اهبطوا

.٢٦﴾وقلنا هلم ال تعدوا﴿، ﴾٢٥وقلنا هلم ادخلوا الباب﴿

وبعد هذا التكرب اجلارف الذي هيمن على إبليس، وملك عليه أقطار نفسه، وجعله يتعاىل 

على أوامر خالقه ومواله، جند أن سياق احلوار يف خمتلف السور حيكي لنا العقوبات اإلهلية اليت 

:توالت على اللعني، وجاءت عقوبته على قدر معصيته، ومتثلت يف

فيها، فهي دار نعيم اليستحقه إال الصاحلون  الطرد من اجلنة اليت كان موجودا)١(

يم ﴾ ر ج  م نـ ه ا ف إ ن ك  ر ج  ٌ  املطيعون، وال جمال فيها للمغرورين املستكربين ﴿ق ال  ف اخ    ِ  َ   َ َّ ِ َ    َ  ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ  َ                                          )٢٧(.

َ  الذلة والصغار ق ال  )٢( ن  ﴿               َ 
يه ا ف اخ ر ج  إ ن ك  م 

ب ط  م نـ ه ا ف م ا ي ك ون  ل ك  أ ن  تـ ت ك بـ ر  ف  َ  ف اه   ِ  َ َّ ِ   ْ  ُ  ْ  َ    َ  ِ   َ َّ   َ  ََ    ْ  َ  َ  َ  ُ   ُ  َ   َ  َ   َ  ْ  ِ  ْ  ِ ْ  َ 

ِ  ِ  َ الص اغ ر ين    َّ   ﴾)٢٨(.

ْ ِ     ِّ  ِ و إ ن  ع ل ي ك  ل ع ن يت  إ ىل  يـ و م  الد ين  ﴿اللعنة اليت تالزمه إىل يوم القيامة )٣(  َ  َ  ِ ِ  َ ْ  َ  َ  َْ َ  َّ  ِ َ﴾)٢٩(.

َ  ق ال  اذ ه ب  ف م ن  ت ب ع ك  م نـ ه م  ف إ ن  ج ه ن م  ﴿اخللود يف النار وشدة عذابه فيها وأتباعه )٤( َّ  َ  َ  َّ  َِ   ْ  ُ  ْ  ِ  َ  َ  َِ   ْ  َ  َ  ْ  َ  ْ    َ  َ 

ْ ُ   ً ج ز اؤ ك م  ج ز اء  م و ف ور ا  َ  ً  َ  َ   ْ  ُ ُ  َ  َ﴾)٣٠(.
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 :قصة إغواء إبليس آلدم عليه السالم :المبحث الثاني

 :الحوار والحجاج في قصة إغواء إبليس آلدم عليه السالم: المطلب األول

لقد حتدث القرآن الكرمي يف سور متعددة عن أن اهللا تعاىل قد أمر آدم وزوجه بأن يسكنا 

�ǲǯȋ¦�Ǻǟ�ƢŷƢĔ�̈ƾƷ¦Â�̈ǂƴǋ�ÃȂǇ��Ƣǿ°Ƣť�ǞȈŦ�ǺǷ�ȐǯƘȇ�À¢�ƢǸŮ�¬Ƣƥ¢Â��ƨǼŪ¦�ǺǰǳÂ��ƢȀǼǷ

��ƢǸđ°�ǾǼǟ�Ƣŷ�ƢĔƢǷ�ƢǸȀȈǈǼȇ�À¢�ƢǸŮ�Ǿǟ¦ƾƻÂ�ǾƬǇȂǇȂƥ�̧ ƢǘƬǇ¦Â��ƢȀǼǷ�ǲǯȋƢƥ�Ƣŷ¦ǂǣ¢�ǆ ȈǴƥ¤

  .فرتتب على ذلك أن أخرجا من اجلنة

ْ َ ََّ  و قـ ل ن ا ي اآد م  اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  اجل  ن ة  ﴿ومن اآليات اليت نقلت لنا ذلك احلوار، قوله تعاىل     َ  ُ  ْ َ َ   َ  َْ   ْ  ُ  ْ    ُ  َ   َ   َ ْ ُ   َ

َ  َ و ك ال  م نـ ه ا ر غ      َ ني  َ ُ  َ ِ  ْ 
ن  الظ ال م 

ئ ت م ا و ال  تـ ق ر ب ا ه ذ ه  الش ج ر ة  فـ ت ك ون ا م 
ِ  َ د ا ح ي ث  ش   ِ َّ     َ  ِ  َ   ُ  ََ    َ َ  َ َّ     ِ ِ  َ   َ َ  ْ  َ  َ  َ    َ  ُْ  ِ   ُ  ْ َ  :وقوله تعاىل  ،)٣١(﴾ً   

ئ ت م ا و ال  تـ ق ر ب ا ه ذ ه  الش ج ر ة  فـ ت ك ون ا م  ﴿
ن  ح ي ث  ش 

ُ   َ   ِ و ي اآد م  اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  اجل  ن ة  ف ك ال  م   ََ    َ َ  َ َّ     ِ ِ  َ   َ َ  ْ  َ  َ  َ    َ  ُْ  ِ   ُ  ْ َ   ْ  ِ َ  ُ  َ  ََّ َ ْ    َ  ُ  ْ َ َ   َ  َْ   ْ  ُ  ْ    ُ  َ َ  ن  َ  َ  

ني  
ِ  َ الظ ال م  ك  ف ال  ﴿ "طه"وقوله تعاىل يف سورة  )٣٢(﴾   َّ ِ 

ز و ج 
َ  َ  َ فـ ق ل ن ا ي اآد م  إ ن  ه ذ ا ع د و  ل ك  و ل   ِ  ْ َ  َِ   َ  َ ٌّ  ُ  َ    َ  َ  َّ  ِ  ُ  َ   َ   َ ْ  ُ  َ 

يه ا و ال  
يه ا و ال  تـ ع ر ى و أ ن ك  ال  ت ظ م أ  ف 

ق ى إ ن  ل ك  أ ال  جت  وع  ف  ن  اجل  ن ة  فـ ت ش 
َ  َ خي  ر ج ن ك م ا م     َ  ِ   ُ َ  ْ  َ َ   َ َّ َ َ    َ  ْ  َ  َ  َ    َ  ِ   َ  ُ َ  َّ  َ  َ  َ َّ  ِ   َ  ْ  ََ    َِّ َ ْ    َ  ِ   َ  ُ َّ  َ  ِ ْ ُ

َ  ت ض ح ى  ْ  َ﴾)٣٣(.

يف هذه اآليات الثالث، هو أن األمر بالسكىن  يف اجلنة ورد ولعل أول ما يالحظه الباحث 

ُ  ِ         صرحيا يف آييت البقرة واألعراف، وخ ول ف ذلك يف  ألن ما فيها نصح وحتذير آلدم من " طه"                            

ن  اجل  ن ة  فـ ت ش ق ى﴿إغواء الشيطان هلما، ألنه هلما عدو، فجاء قوله تعاىل، 
َ  ف ال  خي  ر ج ن ك م ا م   ْ  ََ    َِّ َ ْ    َ  ِ   َ  ُ َّ  َ  ِ ْ ُ  َ  َ﴾ 

ÀƢǘȈǌǳ¦�ƢȀǼǷ�ƢǸȀƳǂź�À¢�ƅ¦�ƢŷƢĔ�Ʈدليال على متكنه ȈƷ��ƨǼŪ¦�ǺǷ�ƢǸ.

�Ŀ�ǲȈǐǨƬǳ¦�¦ǀǿ�ǲƥƢǬȇÂ��ƨǼŪ¦�Ŀ�Ƣđ�ÀƢǸǠǼȇ�ƢǻƢǯ�ŕǳ¦�ǶȈǠǼǳ¦�ǂǿƢǜŭ�ǲȈǐǨƫ�Ǯ ǳǀǯ�ǾǗ�ĿÂ

البقرة واألعراف، اإلذن هلما بأن يتمتعا مبا شاءا حيث كانا فيها، مع زيادة وصف األكل برغد 

ّ         قرة قد ص د رت بقولهكما يالحظ أن آية الب.يف البقرة  ُ َ  ُ و قـ ل ن ا ي اآد م  ﴿:         أما األعراف فقد  ﴾َ   ُ ْ َ   َ  

ْ َ َّ َ و ي اآد م  اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  اجل  ن ة  ﴿: حذف منها القول وصدرت بالنداء وحده    َ  ُ  ْ َ َ   َ  َْ   ْ  ُ  ْ    ُ  َ       ِّ   كما صد رت   ﴾َ  َ  

َ  فـ ق ل ن ا ي اآد م  إ ن  ه ذ ا ع د و  ل ك  ﴿: آية طه بالقول مسبوقا بالفاء دون الواو كما يف البقرة  َ ٌّ  ُ  َ    َ  َ  َّ  ِ  ُ  َ   َ   َ ْ  ُ  َ 

ك   َ ِ و ل  
ِ  َ ز و ج  ولعل السر يف ذلك هو أن القول يف البقرة عطف على نظريه يف صدر اآلية  ﴾َ ْ 

د م  ف س ج د وا﴿السابقة 
ئ ك ة  اس ج د وا آل  ُ   و إ ذ  قـ ل ن ا ل ل م ال   َ  َ  َ  َ  َ ِ     ُ  ُ  ْ    ِ َ  ِ َ  َ  ِْ   َ ْ ُ    ْ  ِ َ﴾)٣٤(.
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أما يف األعراف فقد حذف القول، وبدئ يف خطاب آدم بالنداء ألنه قد سبق عليه قوله 

ر ج  م نـ ه ا﴿تعاىل  َ  ق ال  اخ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ    َ ح ور ا ل م ن  ت ب ع ك  م نـ ه م  أل  م أل  ن  ج ه ن م  م ن ك م  أ مج  ع ني َ  ء وم ا م د  ْ َِ  م ذ   َ  ْ  ُ  ْ ِ  َ َّ  َ  َ  َّ َ َ  َْ َ   ْ  ُ  ْ  ِ  َ  َ  َِ   ْ  َ  َ  ً   ُ  ْ  َ   ً  ُ  ْ  َ﴾)٣٥(

يف اآلية السابقة ليست من قول اهللا إلسناده إىل ) قال(لتوهم متوهم أن ) وقلنا(فلو قال بعده 

القول إىل لضمري املتكلم، وقد عرفنا حرص القرآن على إسناد ) قلنا(ضمري الغائب وإسناد 

: واألظهر هنا أن الواو لالستئناف يف.ضمري املتكلم يف موضع األمر بالسكىن آلدم وزوجه

ُ  ْ آد م  اس ك ن  َ  َ و ي ا﴿  ْ    ُ  َ حىت تظهر املغايرة التامة بني مأمور باخلروج مذءوما مدحورا، ومأمور  ﴾ 

.٣٦بالتمكن معززا مكرما

البقرة، وجاء بالفاء يف  فجاء بالواو يف) فكال(ويف األعراف ) وكال(يف البقرة  :وقال

األعراف، والواو ملطق اجلمع، والفاء تفيد التعقيب والرتقي، فالواو أوسع من الفاء من مجلة 

.معانيها معىن الفاء، فيصح أن يكون معطوفها مفيدا للتعقيب ولغريه

  إعادة ضمير الجنة في البقرة مع األكل : المطلب الثاني

  .ومل يعده يف األعراف) منها: (مع األكل فقالفقد أعاد ضمري اجلنة يف البقرة 

فأنت ترى أنه ذكر اجلنة وضمريها يف البقرة، وهو املناسب ملقام التكرمي فيها، ومل يفعل مثل 

يف البقرة حيتمل أن يكون للسكن واألكل ) حيث شئتما(مث إن الظرف . ذلك يف األعراف

السكن حيث يشاءان، واألكل حيث ف) اسكنا حيث شئتما وكال حيث شئتما: (مجيعا واملعىن

ئ ت م ا﴿وأما التعبري يف األعراف  .يشاءان أيضا
ن  ح ي ث  ش 

َ  ف ك ال  م   ُْ  ِ   ُ  ْ َ   ْ  ِ َ  ُ فال حيتمل إال أن يكون  ﴾َ 

فاملشيئة ) اسكنا من حيث شئتما: (لألكل وال يصح تعليقه بالسكن، فاليصح أن يقال

�ǂǟȋ¦�» Ȑş��ǲǯȋ¦Â�Ǻǰǈǳ¦�ǲǸǌƫ�ƢĔȋ�ǞǇ�Â¢�̈ǂǬƦǳ¦�Ŀ�ŚȈƼƬǳ¦Â�¿ƢǬŭ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ȂǿÂ��» ¦

.)٣٧(التكرمي يف البقرة كما هو ظاهر

نداء آدم قبل ختويله سكىن اجلنة نداء تنويه بذكر امسه بني املأل األعلى، ألن كما أن يف  

نداءه يسرتعي إمساع أهل املأل األعلى فيتطلعون ملا سيخاطب به، وينتزع من هذه اآلية أن 

اسكن مستعمل يف االمتنان بالتمكني : اهلينء، واألمر بقولهالعامل جدير باإلكرام بالعيش 

والتخويل وليس أمرا له بأن يسعى بنفسه لسكىن اجلنة إذ ال قدرة له على ذلك السعي فال 

.)٣٨(يكلف به
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واقع ألجل عطف وزوجك على الضمري املسترت يف اسكن ليصح العطف ) أنت(وضمري 

وز العطف على الضمري املرفوع املسترت إال بعد عليه كما هو مقرر يف علم النحو أنه الجي

ويقصدون بذلك زيادة إيضاح املعطوف فتحصل فائدة تقرير مدلول "تأكيده بضمري منفصل 

وبعد أن أباح هلم التنعم  )٣٩("املعطوف لئال يكون تابعة املعطوف عليه أبرز منه يف الكالم، 

اجلنة، حذرهم من أن يأكلوا شجرة بكل ما يريدون، وما يشاءون من مجيع أصناف النعم يف 

ن  الظ ال م ني﴿معينة 
ِ  و ال تـ ق ر با هذ ه  الش ج ر ة  فـ ت ك ونا م   ِ َّ     َ  ِ     ُ  ََ    َ َ  َ َّ     ِ ِ     َ  ْ  َ    َ﴾.   

  وسوسة الشيطان آلدم وحواء : المطلب الثالث 

:فاملراد بالوسوسة الكالم اخلفي الذي ال يسمعه إال املداين للمتكلم، قال ابن عاشور

ألقى إليهما تسويال خفيا من كالم كلمهما أو انفعال يف ألنه : ومسي إلقاء الشيطان وسوسة"

كهيئة الغاش املاكر إذ خيفي كالما عن احلاضرين كيال يفسدوا عليه غشه بفضح . أنفسهما

٤٠"مضاره فألقى هلما كالما يف صورة التخافت ليومههما أنه ناصح هلما وأنه خيافت الكالم

َ  ََُّ   ف أ ز هل  م ا ﴿اهللا : قال"البقرة:. "ور هيوقد ورد احلديث عن الوسوسة يف جمموعة من الس  ََ 

بـ ع ض  ع د و  و ل ك م  يف  األ  ر  
ب ط وا بـ ع ض ك م  ل   و قـ ل ن ا اه 

 ا ك ان ا ف يه 
ر ج ه م ا مم  َ ْ الش ي ط ان  ع نـ ه ا ف أ خ  ْ   ِ   ْ  ُ  ََ  ٌّ  ُ  َ   ٍ  ْ  َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ     ُ  ِ ْ    َ ْ ُ   َ   ِ ِ   َ   َ   َّ ِ    َ  ُ  َ  َ  ْ  ََ    َ  ْ َ   ُ ِ  ض     َّْ  َ 

ني   تـ ق ر  و م ت اع  إ ىل  ح  ِ  ٍ م س   َ  ِ  ٌ  َ  َ َ  ٌّ  َ  َ  ْ ، ونسيا فأوقعهما الشيطان يف الزلل، حيث أطاعاه يف وسوسته:أي ٤١﴾ُ 

�ƅ¦�ƢǸȀƳǂƻ¢�À¢�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗǧ��ƢǸđ°�ǂǷ¢– تعاىل- �Ƣē¦Śş�ÀƢǸǠǼƬȇ�ƢǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǼŪ¦�ǺǷ

  .ومثارها

وأما احلديث عن الوسوسة يف سورة طه فقد ورد مسبوقا بالتحذير من اتباع الشيطان وبيان 

ُ  فـ ق ل ن ا ي اآد م  ﴿. أنه عدو لدود آلدم وذريته وأن طاعته سوف تقودمها إىل الشقاء والغم والتعب  َ   َ   َ ْ  ُ  َ 

يه ا و ال  
ن  اجل  ن ة  فـ ت ش ق ى إ ن  ل ك  أ ال  جت  وع  ف 

ك  ف ال  خي  ر ج ن ك م ا م 
ز و ج 

َ  َ إ ن  ه ذ ا ع د و  ل ك  و ل     َ  ِ   َ  ُ َ  َّ  َ  َ  َ َّ  ِ   َ  ْ  ََ    َِّ َ ْ    َ  ِ   َ  ُ َّ  َ  ِ ْ ُ  َ  َ  َ  ِ  ْ َ  َِ   َ  َ ٌّ  ُ  َ    َ  َ َ    تـ ع ر ى  ِ  َّ   ْ  َ 

يه ا و ال  ت ض ح ى
َ  و أ ن ك  ال  ت ظ م أ  ف   ْ  َ َ  َ    َ  ِ   ُ َ  ْ  َ َ   َ مث بني املوىل أن آدم مع تلك التحذيرات والنصائح  ٤٢﴾ َ َ َّ

ي  و مل   جن  د  ل ه  ﴿��ǾǼǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǽƢĔ�ƢǷ�Ȇǈǻاملؤكدة،
ن  قـ ب ل  فـ ن س 

ن ا إ ىل  آد م  م  ْ  َ ُ  و ل ق د  ع ه د  َِ  َْ  َ   َ  ِ  ََ    ُ  َْ    ْ  ِ  َ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ  َ   ْ  َ  ََ 

ْ ً  ع ز م ا ُ  فـ و س و س  إ ل ي ه  الش ي ط ان  ﴿فكانت النتيجة أن متكن إبليس من إلقاء الوسوسة يف قلبه  ٤٣﴾َ   َ  َّْ     ِ َْ ِ   َ  َ  ْ  َ  َ 

 و م  
َ  ُ ق ال  ي اآد م  ه ل  أ د ل ك  ع ل ى ش ج ر ة  اخل  ل د    ِ  ُْ ْ    ِ َ  َ  َ    َ َ   َ ُّ ُ  َ  ْ  َ   ُ  َ   َ   َ ٍ   َ   َ ْ َ  ل ك  ال  يـ بـ ل ى َ  كما ورد احلديث عن الوسوسة يف   ٤٤﴾ْ 
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ي  ع نـ ه م ا ﴿: سورة األعراف باالستفاضة أكثر، فقال
ي  هل  م ا م ا و ور 

ي ب د 
َ   فـ و س و س  هل  م ا الش ي ط ان  ل   ُ  ْ َ   َ  ِ  ُ    َ   َُ َ   َ  ِ  ُْ ِ   ُ  َ  َّْ      َُ َ   َ  َ  ْ  َ  َ 

�Ƣ�ǻȂ�ǰ�ƫ��À�¢��ȏ�¤��̈�ǂ�ƴ�ǌǳ¦�
�ǽ�ǀ�ǿ��Ǻ�ǟ�Ƣ�Ǹ�ǰ�ƥ�°�Ƣ�Ǹ�ǯƢ�Ȁ�ºǻ�Ƣ�Ƿ��¾Ƣ�ǫ�Â�Ƣ�Ǹ

��ē¡�Ȃ�Ǉ��Ǻ
�Ƿ  َ   ُ  َ  ْ  َ َّ  ِ  ِ َ  َ َّ     ِ ِ  َ   ْ  َ    َ  ُ ُّ َ    َ  ُ   َ  َ    َ  َ  َ  َ    َ ِ ِ   ْ  َ   ْ ن  ِ 

َ  م ل ك ني   أ و  ت ك ون ا م   ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ ِ ْ  َ  َ َ

غ ر ور  فـ ل م ا ذ اق ا الش ج ر ة  ب د ت  هل   
مه  ا ب  ني  ف د ال 

ن  الن اص ح 
ْ   َُ اخل  ال د ين  و ق امس  ه م ا إ ين  ل ك م ا ل م   َ  َ  َ َ  َ َّ     َ  َ   َّ  َ َ   ٍ  ُ  ُ  ِ  َ ُ َّ  َ  َ  َ  ِ  ِ  َّ     َ  ِ  َ   َ  ُ  َ ِّ  ِ   َ  ُ َ َ  َ  َ   َ   ِ  ِ َ ْ َ   م ا  

 و ن اد امه  ا ر بـ ه م ا
ن  و ر ق  اجل  ن ة 

م ا م 
ف ان  ع ل ي ه  َ  س و آتـ ه م ا و ط ف ق ا خي  ص   ُ ُّ  َ   َ ُ  َ  َ  َ   َِّ َ ْ    ِ  َ َ   ْ  ِ   َ  ِ  َْ َ   ِ   َ  ِ ْ َ    َ  ِ  َ  َ    َ  ُ  ُ   ْ َ ِ  أ مل   أ نـ ه ك م ا ع ن  ت ل ك م ا الش ج ر ة  َ   َ َّ      َ  ُ  ِْ   ْ  َ    َ  ُ  َ  ْ َ  َْ  َ

ُ  ٌّ  ُِ  ٌ و أ ق ل  ل ك م ا إ ن  الش ي ط ان  ل ك م ا ع د و  م ب ني    َ    َ  ُ  َ  َ  َ  َّْ    َّ  ِ   َ  ُ  َ  ْ  َُ َ ﴾٤٥.

  :مسلك إبليس في الوسوسة آلدم وحواء عليهما السالم: المطلب الرابع

لقد سلك إبليس يف تلك الوسوسة مسلكا ملتويا، فلم يدعهما إىل املعصية مباشرة، وإمنا 

ألقى يف نفسيهما أنه ناصح يريد اخلري هلما، فخيل هلما أن تلك الشجرة تورث اخللد آلكلها، 

.أو جتعله من املالئكة املقربني، وأكد هلما ذلك بالقسم

لقد مارس الشيطان مهمته اإلغوائية، "وقال شيخ البالغيني الدكتور حممد عبد املطلب 

أن األكل من الشجرة اليت :واستخدم يف اإلغواء حجتني للتأثري يف آدم وحواء، احلجة األوىل

ِ أ ن  ت ك ون ا م ل ك ني   ﴿حرمها اهللا عليهما سوف يدخلهما زمرة املالئكة  ْ  َ  َ َ  َ   ُ  َ  ْ بل ميكن أن يدخلهما  ﴾َ 

ن  اخل  ال د ين   َ ﴿  : ة األلوهيةمنطق
ِ   َ و  ت ك ون ا م   ِ َ ْ    َ  ِ  َ   ُ َ   ِ  ِّ و ق امس  ه م ا إ ين  ﴿أما احلجة الثانية، ففي القسم باهللا  ﴾ْ  َ   ُ َ َ  َ  َ

ني  
ن  الن اص ح 

ِ  َ ل ك م ا ل م   ِ  َّ     َ  ِ  َ   َ  ُ ومل يتصور آدم وحواء أن الشيطان ميكن أن يقسم باهللا كذبا، وهذا  ﴾َ 

يستخلف آدم وذريته يف املوقف جيعلنا نستحضر قول املالئكة عندما أخربهم اهللا بأنه سوف 

̄°٤٦�ƨȇ﴾أجتعل فيها من يفسد فيها﴿األرض، وكان قوهلم  �ǶǜǠǷ�ÀƘƥ�ǶǴǟ�ȄǴǟ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�Ã¢

.)٤٧(فاسدون مفسدون، وقد ظهر أن هلم بعض احلق فيما قالوه

َ َُ      َّْ  َ  ُ فـ و س و س  هل  م ا الش ي ط ان  ﴿والتعبري بقوله    َ  َ  ْ  َ جماز مرسل ألن وسوسته هلما ليأكال من الشجرة  ﴾ َ 

ففيه  - ƢǸē¦ ȂǇ - فيكون األكل سببا يف عقاب اهللا هلما برفع ما عليهما من حلل حىت بدت 

التعبري باملسبب الذي هو بدو السوءة عن السبب الذي هو األكل من الشجرة كما هو صريح 

ُ   َ فـ و س و س  إ ل ي ه  الش ي ط ان  ق  ﴿يف قوله تعاىل،   َ  َّْ     ِ َْ ِ   َ  َ  ْ  َ  و م ل ك  ال  يـ بـ ل ى  َ 
ٍ   َ   َ ْ َ   ال  ي اآد م  ه ل  أ د ل ك  ع ل ى ش ج ر ة  اخل  ل د   ْ ُ َ   ِ  ُْ ْ    ِ َ  َ  َ    َ َ   َ ُّ ُ  َ  ْ  َ   ُ  َ   َ   َ  

َ  َ ف أ ك ال   َ  فـ ب د ت  هل  م ا س و آتـ ه م ا﴿: مث قال ٤٨﴾ ََ   ُ  ُ   ْ  َ    َُ َ   ْ  َ بالفاء ) بدا(وقد دل على هذا عطفه الفعل  ٤٩﴾  ََ 

  .الدالة على ترتيب ذلك قوله فأكال ترتب املسبب على السبب
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وهي القسم، وإن، والم البتداء، : مبؤكدات أربعة كما نالحظ أن إبليس أكد اخلرب آلدم

وامسية اجلملة، والداعي لذلك هو معرفة إبليس بأن آدم ال يصدقه مبجرد اإلخبار العادي ألنه 

�¦ǀǿ�ƢȀǼǷ�§ǂǬǳ¦�Ǻǟ�ǲƥ��̈ǂƴǌǳ¦�ǺǷ�ǲǯȋ¦�Ǻǟ�ƢŷƢĔÂ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�ƢǸŮ�ǂȇǀƸƬǳ¦�ǪƦǇ�ƾǫ

ƦǴǗ�ÀƢȈƦǴȇ�ȏ�ƾǫ�ƢǸĔƘƥ�®®ŗȇ�ǆ ȈǴƥ¤�ǲǠƳƢǷ ه لذا بالغ إبليس يف تأكيد كالمه بغية إقناعهما

.باملعصية، فحلف هلما ميينا فاجرة، وأكد هلما كالمه وكذبه مبا ذكر من املؤكدات

الصواب أن آدم عليه : وقال شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية ومجاعة من املتأخرين

  :التأكيدات السالم، ملا قامسه عدو اهللا أنه ناصح، وأكد كالمه بأنواع من

الرابع . والثالث تصديرها بأداة التأكيد. والثاين اإلتيان جبملة امسية ال فعلية. أحدها القسم

. اخلامس اإلتيان به اسم فاعل ال فعال داال على احلدث. اإلتيان بالم التأكيد يف اخلرب

ميني غموس،  ومل يظن آدم أن أحدا حيلف باهللا كاذبا. السادس تقدم املعمول على املعمول فيه

فظن صدقه، وأنه إن أكل منها مل خيرج من اجلنة، و رأى أن األكل، وإن كان فيه مفسدة، 

.")٥٠(فمصلحة اخللود أرجح

ونالحظ أن القرآن قد أعجم عن بيان تفاصيل الوسوسة يف سوريت البقرة واألعراف، وقد 

َ   ِ َْ ِ  فـ و س و س  إ ل ي ه  ﴿: جاء تفصيل ذلك يف سورة طه حيث قال  َ  ْ  َ َ   ََ   الش ي ط ان  ق ال  ي اآد م  ه ل  أ د ل ك  ع ل ى  َ  ُّ ُ  َ  ْ  َ   ُ  َ   َ   َ  َ   ُ  َ  َّْ   

 و م ل ك  ال  يـ بـ ل ى
ٍ   َ   َ ْ َ  ش ج ر ة  اخل  ل د   ْ ُ َ   ِ  ُْ ْ    ِ َ  َ �śǰǴǷ�ƢǻȂǰƫ�À¢�ȏ¤�̈ǂƴǌǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ƢǸǰƥ°�ƢǸǯƢĔ�ƢǷ(وقوله  ٥١﴾َ 

ميكن أن يكون هذا الكالم ذكره إبليس حبيث : "قال اإلمام الرازي) أو تكونا من اخلالدين

�À¢�ȏ¤��À¦ǄƟƢƳ�À¦ǂǷȋ¦Â�ƢǸđȂǴǫ�Ŀ�ƢȀǠǫÂ¢�ƨǇȂǇÂ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƣخاطب به آدم وحواء وميكن أيض

وقامسهما إين لكما ملن : (األغلب أنه كان ذلك على سبيل املخاطبة بدليل قوله تعاىل

ومعىن الكالم أن إبليس قال هلما يف الوسوسة إال أن تكون ملكني وأراده به أن ) الناصحني

أو تكونا من اخلالدين إن أكلتما فرغبهما بأن أومههما أن تكونا مبنزلة املالئكة إن أكلتما منها 

¦ƾǴź�ȏÂ�ƨǰƟȐŭ¦�ƨǳǄǼŠ�ƢǻȂǰȇ�ȏ�Ȇǰǳ�ƢȀǼǟ�ƢŷƢĔ�ƢŶ¤�ńƢǠƫ�Ǿǻ¢Â�Ǯ ǳǀǯ�°ƢǏ�ƢȀǴǯ¢�ǺǷ)٥٢(.

ذكر بعض الدروس والعبر  المستفادة من هذه القصة: المبحث الثالث

�Äƾē�Ŗǳ¦��ƨǸȈǰū¦�©ƢǜǠǳ¦Â��ƨǠالدروس النافاشتملت قصة آدم عليه السالم على كثري من 

 :.الدروس مايلي القلوب، وحتي النفوس، وحتمل العقول على حسن التفكري والتدبري، ومن أهم تلك
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وأنه   –عليه السالم  -أن إرادة اهللا قد اقتضت  أن جيعل يف األرض خليفة هو آدم )١(

�ȂȀǧ��Ƕē°ȂǌǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�ȏ��Ǯ ǳǀƥ�ƨǰƟȐŭ¦�Őƻ¢�ƾǫ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ سبحانه وتعاىل

اليسأل عما يفعل، وإمنا ليعلم الناس التشاور فيما بينهم يف األمور اليت حتتاج إىل 

 .املشورة

ْ  و ش او ر ه م  يف  األ  م ر  ف إ ذ ا ع ز م ت  فـ تـ و ك ل  ﴿: وقد أمر اهللا نبيه أن يستشري أصحابه فقال      َّ  َ  َ َ    َ  ْ َ  َ   َ  َِ   ِ  َْ ْ   ِ   ْ  ُ ْ ِ   َ  َ

َ  ِّ ِ ع ل ى الل ه  إ ن  الل ه  حي  ب  ال م تـ و ك ل    َ  ُ ) َ ني   ََ      َِّ  ِ  َّ    ََّ   ُِ ُّ  ْ 
)٥٣(.

أن اهللا قد أعطى للكائنات قدرا كبريا من حرية : "ومن الدروس املستفادة من هذا احلوار)٢(

الرأي واالختيار، ليكون الثواب والعقاب على قدر هذا االختيار، وهو ما تابعناه يف 

سلوك آدم وحواء من ناحية، وسلوك إبليس من ناحية أخرى، وهو مايعين أن احلرية 

َ ُ  ف م ن  يـ ع م ل  م ثـ ق ال  ذ ر ة  خ يـ ر ا يـ ر ه  ﴿رية املسؤولة احملاطة بالقانون السماوي املتاحة، هي احل  َ   ً  ْ  َ   ٍَّ  َ   َ   َ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ   ْ  َ  َ

���É�È�È����č�Èو م ن  يـ ع م ل  م ثـ ق ال  ذ ر ة  ش ر ا يـ ر ه  
Ç�ċ�È��È��È�Ì��Ê��Ì�È�Ì�È���Ì�È�È�﴾. )٥٥)٥٤

كما أن هذا احلوار يقدم للبشرية درسا نفيسا يف التعامل بني السلطات األرضية بعضها )٣(

ة، فيجب على السلطات واحلكومات أن تفسح مع بعض، وكذلك بينها وبني املعارض

جماال حلريات التعبري عن الرأي، وأن توسع صدورهم لتلقي االنتقادات واالعرتاضات،  

كما جيب عليهم أن يسلكوا سبيل احلوار مع املعارضة السبيل القمع والقهر،ألن باحلوار 

ر كالقمر يف ليلة تبىن الدول، وتبىن احلضارات، وهذا الدرس نراه جليا يف هذا احلوا

�ǾƟƢȇŐǯÂ�ǾƫÂŐƳÂ�ǪǳƢŬ¦�ƨǸǜǟ�ń¤�ǂǜǻ¢��§ ƢƸǇ�ƢĔÂ®�ǆ Ȉǳ�ǆ ǸǌǳƢǯ�ǲƥ��°ƾƦǳ¦-

سلطته املطلقة اليت إذا أرادت شيئا مع ذلك فقد مسح إلبليس مبعارضة  -سبحانه وتعاىل

سبحانه  –واملفهوم ضمنا أن اهللا : قال الدكتور حممد عبد املطلب. فإمنا تقول له كن فيكون

Ľ�®ǂǸƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ǢǴƥ�Äǀǳ¦�ňƢȈǐǠǳ¦�Ǧ -ىلوتعا ǫȂŭ¦�¦ǀđ�ǆ ȈǴƥȍ�ƶũ�Äǀǳ¦�Ȃǿ ،التحدي

ت ن ك ن  ذ ر يـ ت ه  ﴿ ي ام ة  أل  ح 
ن  أ خ ر ت ن  إ ىل  يـ و م  ال ق 

ا ال ذ ي ك ر م ت  ع ل ي  ل ئ  ُ  ِّ  ََّ ُ  ق ال  أ ر أ يـ ت ك  ه ذ   َّ  َ  َِ  ْ َ َ   ِ َ  َ  ِ  ْ   ِ ْ  َ  َ  ِ  ِ  َْ َّ  َ  ْ  َِ  َّ  َ َ   َ  َّْ  َ    ِ َّ     َ  َ   َ  َ ْ َ َ  َ  َ ِ  َّ إ ال   َ 

احلق يف مواجهة السلطة الدنيوية يف  وإذا كان ذلك كذلك فنحن البشر لنا )٥٦( ﴾ َ ِ  ً ق ل يال  

�ÀȂǻƢǬǳ¦Â�ÀƢǿŐǳ¦Â�ǪǘǼŭƢƥ�¿Ȃǟƾŭ¦�°¦Ȃū¦Â�ƨȈǴǰǳ¦Â�ƨȈƟǄŪ¦�ƨǓ°ƢǠŭƢƥ�ƨǧƢǯ�ƢēƢȇ¦ȂǈǷ

 . وهو الدرس الذي تابعناه يف احلوار مع املالئكة )٥٧("للوصول إىل احلقيقة واحلق،
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ومن الدروس اليت تؤخذ من هذا احلوار أن على اإلنسان أال يثق يف أعدائه مهما حالوا )٤(

يف إظهار النصح له وإبداء املصداقية معه مبا يظهرونه من عهود ومواثيق وتأليف أو 

ِ  َّ إ ن  ﴿: تنسيق، وعلى رأس هؤالء األعداء أكربهم إبليس الذي قال اهللا تبارك وتعاىل

ْ   َ الش ي ط ان  ل ك م  ع    ُ  َ  َ ��č�É�È��É��Éد و  ف اخت  ذ وه  ع د و ا   َّْ  َ 
Êċ��È��Ď�É�﴾)ونستنبط هذا الدرس من عدم صدق إبليس مع  )٥٨

 . آدم وحواء عليهما السالم مع قسمه الفاجر هلما إنه ملن الناصحني

ومن الدروس اليت تؤخذ من هذ احلوار أن احلرص على معرفة احلكمة من األمر أو النهي )٥(

ب عليه أال يضيق  صدره إذا ما طلب البأس به، وأن اآلمر بالشيء أو الناهي عنه، جي

�ǾǻƘƥ�ƅ¦�ǶǿŐƻ¢�ƢǷƾǼǟ�ƨǰƟȐŭ¦�À¢�ǲȈǳƾƥ�ǾǼǟ�ȆĔ�Â¢�Ǿƥ�ǂǷ¢�ƢǸȈǧ�ƨǸǰū¦�ƨǧǂǠǷ�ǾǼǷ

يه ا م ن  ﴿: سيجعل يف األرض خليفة، قالوا على سبيل استطالع احلكمة
ْ  ق ال وا أ جت  ع ل  ف   َ   َ  ِ   ُ  َ ْ َ  َ    ُ َ 

ك  الد م اء  و حن  ن  ن س ب ح  
يه ا و ي س ف 

د  ف  ُ  يـ ف س  ِّ  َ  ُ  ُ ْ َ  َ   َ   َ ِّ     ُ  ِ  ْ  َ َ    َ  ِ   ُ  ِ  ْ  م د ك  و نـ ق د س  ل ك   ُ 
ُ  َ  َ حب  ِّ  َ  ُ  َ   َ  ِ  ْ َ
ِ ﴾)٥٩(.

مبا يزيل تعجبهم ومبا يرشدهم إىل احلدود اليت جيب  -سبحانه–وقد رد عليهم     

ُ   َ إ ين  أ ع ل م  م ا ال  تـ ع ل م ون  ﴿عليهم أن يقفوا عندها   َ ْ  َ  َ    َ  ُ  َ ْ  َ ِّ  ِ٦١ .﴾٦٠

كما يؤخذ من هذه القصة أن روح الشر اخلبيثة إذا طغت على نفس من النفوس، )٦(

الرباهني الساطعة، وال يوجهها إىل اخلري وعد، وال يردعها عن الشر جعلتها ال ترى 

  .وعيد

فإبليس فسق عن أمر ربه عن تعمد وإصرار، ومحله احلقد األعمى، واحلسد الدفني، 

على االمتناع عن السجود آلدم عليه السالم وحكى القرآن موقفه الذميم يف كثري من 

ن  ﴿اآليات، ومن ذلك زعمه أنه خري من آدم 
 و خ ل ق ت ه  م 

ن  ن ار 
ن ه  خ ل ق ت ين  م 

ْ  ق ال  أ ن ا خ يـ ر  م   ِ  ُ َ ْ  َ َ  َ   ٍ  َ   ْ  ِ ِ  َ ْ  َ َ   ُ ْ ِ  ٌ  ْ  َ   َ َ   َ  َ 

ن  ﴿وتارة حيكي القرآن صلفه وغروره  )٦٢(﴾ِ  ط ني
ب ش ر  خ ل ق ت ه  م 

ْ  ق ال  مل   أ ك ن  أل  س ج د  ل   ِ  ُ َ ْ  َ َ   ٍ  َ  َِ   َ  ُ  ْ َ ِ   ْ  ُ  َ َْ   َ  َ 

ن ون    م س 
ن  مح  إ 

ْ ُ   ٍ ص ل ص ال  م   َ  ٍَ َ   ْ  ِ  ٍ   َ عن  - وهكذا نرى أن  إبليس مل يكتف مبعصية اهللا تعاىل )٦٣( ﴾َ ْ 

 - عليه السالم –رار، بل جتاوز ذلك إىل التبجح والغرور، بأنه أفضل من آدم تعمد وإص

اللعن والطرد من  -تعاىل –وهلذا استحق  من اهللا ...وأنه اليسجد الفاضل للمفضول

.)٦٤(رمحته عز وجل
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   :الخاتمة

ال شك أن القرآن الكرمي كتاب يف غاية احلكمة والفصاحة وحيمل بني دفتيه أحسن 

ه  هل  و  ال ع ز يز  ﴿القصص، قال اهللا تعاىل 
ن  إ ل ه  إ ال  الل ه  و إ ن  الل 

ُ  إ ن  ه ذ ا هل  و  ال ق ص ص  احل  ق  و م ا م   ِ  َ  ْ   َُ َ   ََّ    َّ  ِ َ   َُّ    َّ  ِ  ٍ َِ   ْ  ِ   َ َ  ُّ َْ    ُ  َ  َ  ْ   َُ َ    َ  َ  َّ  ِ

َ  الل ه  نـ ز ل  ﴿ث قال اهللا تعاىل وأصدق األخبار، وهو أحسن احلدي٦٢٦٥آل عمران ( ﴾  َْ ِ  ُ احل  ك يم   َّ  َ   َُّ   

��
�ňƢ�ư�Ƿ�Ƣ�

�đƢ�ǌ�Ƭ�Ƿ�Ƣ�ƥƢ�Ƭ
�ǯ��Ʈ ȇ�ƾ��ū¦��Ǻ�ǈ�Ʒ�¢ َ ِ  َ  َ  ً ِ   َ  َُ   ً  َ ِ   ِ   ِ َْ    َ  َ  ْ وطريقة القرآن يف سوق تلك القصص واألخبار، )٦٦(﴾َ 

ختتلف من أسلوب إىل آخر، يف غاية الفصاحة والبيان،وأن أمجل وأروع  أسلوب سلكه القرآن 

جاج، كما تبني ذلك يف قصة يوسف عليه يف سرد األخبار والقصص، هو أسلوب احلوار واحل

السالم وحواراته مع إبيه، وإخوته، وامرأة العزيز، وصاحبيه يف السجن، ومع العزيز نفسه، 

عليهم  -فالقصة كلها حوار وحجاج،كذلك قصة نوح وإبراهيم وشعيب  وموسى وعيسى  

الفكرة  يف مجيع وتربز قيمة هذا األسلوب يف حماولته لتبسيط  وإيضاح .-الصالة والسالم

جوانبها حبيث ال يبقى فيها جانب خفي، ألن كل طرف من أطراف احلوار  حياول أن يثري 

�Ʈ ȈƷ��½ǂƸƬǷÂ�ȆƷ�ǲǰǌƥ�ƾȀǌŭ¦�ƾǈŸ�ǾǻƘƥ�ǄȈǸƬȇ�ƢǸǯ��ƢȀǼǟ�Ǟǧ¦ƾȇÂ�Ƣđ�ǺǷƚȇ�Ŗǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦

وتبني من خالل البحث اشتملت قصة آدم عليه السالم . يعيش القارئ من موقف إىل موقف

�ǲǸŢÂ��²  على ȂǨǼǳ¦�ȆŢÂ��§ȂǴǬǳ¦�Äƾē�Ŗǳ¦��ƨǸȈǰū¦�©ƢǜǠǳ¦Â��ƨǠǧƢǼǳ¦�² Â°ƾǳ¦�ǺǷ�Śưǯ

  .العقول على حسن التفكري والتدبري

  المصادر والمراجع

   .القرآن الكرمي-

استخراج اجلدال من القرآن الكرمي أليب الفرج عبد الرمحن بن عبد الوهاب األنصاري -

مؤسسة الريان بريوت  /ط/صبحي حسن حالف حممد / ت/ املعروف بابن احلنبلي 

  .م١٩٩٢الطبعة األوىل  سنة 

مكتبة وهبة  القاهرة  الطبعة / ط/سامح  القليين /د/عجاز التكرار يف قصص القرآن إ-

  .م٢٠١٣األوىل 

                                                  ّ                         بيان املعاين مرتب حسب ترتيب النزول لعبد القادر بن مال  حويش السيد حممود آل غازي -

  .م١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٢األوىل، : دمشق الطبعة -ي مطبعة الرتق/ ط/ العاين
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®¦°��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ/ تفسري الوسيط للقرآن الكرمي حملمد سيد طنطاوي-

  القاهرة ط –والتوزيع، الفجالة 

تفسري البحر احمليط أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين -

  هـ   ١٤٢٠: بريوت الطبعة –دار الفكر : صدقي حممد مجيل الناشر/ ت/األندلسي 

  .م٢٠١٤احلوار مع آدم لدكتور حممد عبد املطلب جملة الدوحة  عدد إبريل -

§�¦ƾȈĐ«التحرير والتنوير - ƢƬǰǳ¦�ŚǈǨƫ�ǺǷ�ƾȇƾŪ¦�ǲǬǠǳ¦�ǂȇȂǼƫÂ�ƾȇƾǈǳ¦�ŘǠŭ¦�ǂȇǂŢ«:

 –للنشر  الدار التونسية/ حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ط

  .م١٩٨٤: تونس سنة النشر

التفسري البالغي لألستفهام يف القرآن الكرمي عبد العظيم املطعين مكتبة الوهبة القاهرة  -

  .الطبة الثالثة

دار املالك / ط/حملمد حسني فضل اهللا -معطياته -أساليبه  -قواعده -احلوار يف القرآن-

  .م١٩٩٦للطباعة والنشر بريوت  الطبعة اخلامسة 

®¦°��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ/ تفسري الوسيط للقرآن الكرمي حملمد سيد طنطاويال-

  القاهرة ط –والتوزيع، الفجالة 

احلوار القرآين مع املالئكة مقالة للدكتور حممد عبد املطلب نشرت يف جملة الدوحة عدد -

  .م٢٠١٤إبريل 

احلنبلي الدمشقي  اللباب يف علوم الكتاب أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل-

دار الكتب /ط/الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض / النعماين ت

  .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩األوىل، : لبنان الطبعة/ بريوت  -العلمية 

�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ/ط/القصة يف القرآن الكرمي لشيخ األزهر حممد سيد طنطاوي -

  .والتوزيع

حممد باسل /ال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي تحماسن التأوي حملمد مج-

  .هـ ١٤١٨ - األوىل : بريوت، الطبعة –دار الكتب العلميه /ط/عيون السود
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   :        الـهوامش

)1(
LECTURER II Federal University Kashere Gombe State

)2(
(SCE) senior lecturer Bayero University Kano

) ٣( ɰ ǵȳՌՌՌɜɦȄࢫʏՌՌՌࢫࢭȲȄɽՌՌՌݍݰȄ-דࢫ-معطياتـــھࢫ-أســـاليبھࢫࢫ-قواعـــدهࢫ ɪࢫ ՌՌՌɄ ɗࢫɰ ՌՌՌȸ؈ ȧ ȯՌՌՌɮȨࢫ ȳՌՌՌȼࢫ/ط/ם ɴɦȄɼࢫȓՌՌՌɏȆȍɈ ɨɦࢫɞ ֺ ՌՌՌםȄࢫȲȄȮ

ȓȸࢫ ɭȆݍݵȄࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫࢫȔ ɼ؈فȉ                      ࢫ   ٢٢٣ / ص /    ١٩٩٦ɖ ȳɀ ȗɦȄࢫɑɭ
ɖࢫࢫ- )٤ ( ɼȳՌՌɐםȄࢫʅ ȲȆՌՌɀ ɱכ Ȉࢫ ȆՌՌɸɽɦȄࢫȯՌՌȍɏࢫɵ ՌՌȉࢫɵ ɮȧȳՌՌɦȄࢫȯՌՌȍɏࢫȠȳՌՌɘɦȄࢫʎՌՌȌֿ ɯࢫ ʈȳՌՌɡɦȄࢫɰ ǵȳՌՌɜɦȄࢫɵ ՌՌɭࢫɤ ȄȯՌՌݍݨȄࢫȠ ȄȳȬ ȗՌՌȷ ȄࢫȈ ȆՌՌȗɟ

ɵࢫȄݍݰȍɳڴʏࢫ ȉȆȉ/ࢫ/تɖ ֺ ȧ ɵࢫ ȸ ȧ ڍʏࢫ ȍȿ ȯɮȨࢫ ɭ/ࢫ/طȓɳȷ כɼڲʄࢫࢫ ȓɐȍɈࢫ ɦȄࢫࢫȔ ɼ؈فȉࢫɰ ȆʈȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭ                                     ٣١ / ص /    ١٩٩٢    
ȑࢫ- )٥ ( ՌʋȕفɦȄࢫȄȱՌɸࢫʏՌࢫࢭȆɱȯɮȗɏȄࢫɵ Ռȉדࢫ ɵࢫȯՌȍɏࢫ ՌȉࢫȯՌɮȨ ɭࢫɵ ʆȯՌɦȄࢫȲȯՌȉדࢫ ɝࢫȆՌɭࢫɷȳՌɟȰࢫɽՌȉǷࢫȯՌȍɏࢫ ՌɗɼࢫȆՌɺɦɼȵɱࢫȑ Ռʋȕȳȕࢫࢫȑ Ռȸ ȧ

ɰࢫ ȆՌՌɸفɦȄࢫʏՌՌۜܣࢫࢭ ՌՌآ ɟȲȵɦȄࢫȲȮȆՌՌࢫ/ت/٭ڈɯ ʊɸȄȳՌՌȉǻࢫɪ ՌՌɄ ɘɦȄࢫɽՌՌȉǷࢫȯՌՌɮȨ ɭ/ܣࢫ/طՌՌۗɨݍݰȄࢫʃȌȆՌՌȍɦȄۜܢࢫ ՌՌؠʋɏࢫȓՌՌʊȋȳɐɦȄࢫȑ ՌՌȗɡɦȄࢫǴȆՌՌʊȧ ǻࢫȲȄȮ

Ƞ ɻǾȆɠȳȻࢫ ɼ         / ١  /  ط /   ١٩٦ / ص / ١  
    ٣٠       ȒȳɜȍɦȄࢫ- )٦ (
) ٧( ɮȨ ɭࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫȓɦȆɜɭࢫȓɡǾֺ ɪࢫȄݍݰȲȄɽࢫʎɲǵȳɜɦȄࢫɑɭࢫȄם ʈȳȉǻࢫȮȯɏࢫȓȧ ɼȯɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫʏࢫࢭȔ ȳȼ ɲࢫȑ ɨɈ      ٢٠١٤                                          ȯࢫȯȍɏࢫȄם
ݱݨȳࢫ- )٨ (    ٢٩-  ٢٨      Ȅݍ
ʅࢫࢫ- )٩ ( ɼȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌɈ ɳɇ ȯʊՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷࢫ ȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮȨࢫ ɭࢫȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌɸȴכ ȭࢫ ʊՌՌՌՌՌՌՌՌՌȼ ɦࢫɯ ʈȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌɡɦȄࢫɰ ǵȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌɜɦȄࢫʏՌՌՌՌՌՌՌՌՌࢫࢭȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ɜɦȄ/ࢫ/طȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌȼ ɴɦȄɼࢫȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏȆȍɈ ɨɦࢫȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ɭࢫȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌɄ ٰڈ

ɑʉȴɽȗɦȄɼ/١٦  /  ص / ١ / ج    
   ٣٠       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫ- )١٠ (
�ʅࢫ- )١١ ( ɼȆɈ ɳɇ ȯʊȷࢫ ȯɮȨࢫ ɯࢫם ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɨɦࢫɉ ʊȷ ɽɦȄ؈فࢫȸ ɘȗɦȄ/ɏȆȍɈ ɨɦࢫȳɀ ɭࢫȓɄ ٰڈ ȓɦȆȣࢫȲȄȮࢫ ɘɦȄ֗ࢫ ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɦȄɼࢫȓ

Ɇࢫࢫ–       ٩٣ / ص/ج / ١ / ١          ȒȳɸȆɜɦȄࢫ
   ٣٤       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫࢫ- )١٢ (
ȳʈȳȨࢫȳʈɽɳȗɦȄɼࢫࢫ- )١٣ ( ȗɦȄ»ȯʊȣ ȈࢫȄם ȆȗɡɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫɵ ɭࢫȯʆȯݍݨȄࢫɪ ɜɐɦȄࢫȳʈɽɳȕɼࢫȯʆȯȸ ɦȄۚܢࢫ ɐםȄࢫȳʈȳȨ ȕ«:ࢫɵ ȉࢫȳɸȆɈ ɦȄࢫȯɮȨ ם

Ɇ ۜܣࢫ ՌՌՌՌՌՌՌؠɲɽȗɦȄࢫȲɽՌՌՌՌՌՌՌȻ Ȇɏࢫɵ ՌՌՌՌՌՌՌȉࢫȳɸȆՌՌՌՌՌՌՌɈ ɦȄࢫȯՌՌՌՌՌՌՌɮȨ ɭࢫɵ ՌՌՌՌՌՌՌȉࢫȯՌՌՌՌՌՌՌɮȨ ɭ/ࢫȳՌՌՌՌՌՌՌȼ ɴɨɦࢫȓʊՌՌՌՌՌՌՌȸ ɲɽȗɦȄࢫȲȄȯՌՌՌՌՌՌՌɦȄ–ࢫȳՌՌՌՌՌՌՌȼ ɴɦȄࢫȓɳՌՌՌՌՌՌՌȷ ȹࢫ ɲɽՌՌՌՌՌՌՌȕ               :  ١٩٨٤      

    ٤٠١ / ص/ج/
ɯࢫȄם- )١٤ ( ʊՌՌɌ ɐɦȄࢫȯՌՌȍɏࢫɯ ʈȳՌՌɡɦȄࢫɰ ǵȳՌՌɜɦȄࢫʏՌՌࢫࢭɬȆɺɘȗՌՌȷ ׀ ɦࢫʏՌՌֺڦ ȍɦȄ؈فࢫՌՌȸ ɘȗɦȄࢫȓՌՌȝɦȆȝɦȄࢫȓՌՌȍɈ ɦȄࢫࢫȒȳɸȆՌՌɜɦȄࢫȓՌՌȍɸɽɦȄࢫȓՌՌȍȗɡɭܣࢫՌՌۚɐɈ

    ٥٦ / ص / ١ / ج
) ١٥( -Ȕ ܣࢫ ՌՌȷ ȆɜɦȄࢫɚ ֺ ՌՌݍݰȄࢫɯ ՌՌȷ Ȇɛࢫɵ ՌՌȉࢫȯʊɐՌՌȷ ȯՌՌɮȨࢫ ɭࢫɵ ՌՌȉࢫɵ ʆȯՌՌɦȄࢫɤ ȆՌՌɮȡ ȯՌՌɮȨࢫ ʅࢫם ɼǸՌՌȗɦȄࢫɵ ՌՌȷ ȆȨ ɭ/ࢫɰɽՌՌʊɏࢫɪ ՌՌȷ ȆȉࢫȯՌՌɮȨ ɭ

ȑࢫɻʊɮɨɐɦȄࢫ/ط/السود ȗɡɦȄࢫȲȄȮ–ࢫȓɐȍɈ ɦȄ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ:ࢫʄڲɼࢫ    ١٤١٨  -     כȠ      ٢٨٥ / ص / ١ /    Ռɸࢫ
   ٣١       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫ- )١٦ (
ɵࢫɏڴࢫ-)١٧( ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɰ Ȇʊȧ ۜܣࢫɽȉǷࢫ כɦȯɱؠ ɵࢫ ʆȯɦȄ؈فࢫțǷࢫɰ Ȇʊȧ ɵࢫ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫʏ/ت/ɪ ʊɮȡ ȯɮȨࢫ ɭࢫʏࢮȯȿ

ȓɐȍɈࢫ–ȲȄȮࢫȳɡɘɦȄࢫ:الناشر ɦȄࢫȔ ɼ؈فȉ :ࢫࢫࢫ١٤٢٠Ռɸ/٢٣٥/ص/١/ج  
    ٣٤       ȒȳɜȍɦȄࢫ- )١٨ (
ɉࢫ- )١٩ ( ʊȨ ȳȨࢫȄם ȍɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫȳɌ ɱǷ/٢٤٥ / ص / ١ / ج    
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ɰࢫإࢫ- )٢٠ ( ǵȳՌՌɜɦȄࢫɁ ՌՌɀ ɛࢫʏՌՌࢫࢭȲȄȳՌՌɡȗɦȄࢫȴȆՌՌܣࢫ/د/ܿݨՌՌۚʊɨɜɦȄࢫࢫȩ ɭȆՌՌȷ/ࢫ/طʄՌՌڲɼכ ȓՌՌɐȍɈࢫ ɦȄࢫࢫȒȳɸȆՌՌɜɦȄࢫࢫȓՌՌȍɸɼࢫȓՌՌȍȗɡɭ                                 جࢫ    ٢٠١٣/

    ١٨٨ / ص / ٤
   ٣٥       ȒȳɜȍɦȄࢫ )٢١ (
   ٣٨       ȒȳɜȍɦȄࢫ )٢٢ (
    ٧٠       כǴȆʊȎɱࢫ- )٢٣ (
ǴȄȳȷࢫࢫ- )٢٤ (     ١٠٣      ל
   ٨٥       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫ- )٢٥ (
ǴȆȸࢫࢫ )٢٦ ( ɴɦȄ       ١٥٤     
ݱݨȳࢫ- )٢٧ (    ٣٤      Ȅݍ
ɖࢫࢫ- )٢٨ ( ȄȳɏȲ١٣כ    
    ٧٨  Ⱦࢫ- )٢٩ (
ǴȄȳȷࢫ- )٣٠ (     ٦٣      ל
    ٣٥       ȒȳɜȍɦȄࢫ- )٣١ (
ɖࢫࢫ- )٣٢ ( ȳɏ١٩     כ    
     ١١٩-   ١١٧  طھ- )٣٣ (
    ٣٤       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫ- )٣٤ (
ɖࢫ- )٣٥ ( Ȅȳɏ١٨      כ    
) ٣٦( -Ⱦ ȓʊɓֺࢫ ȍɦȄࢫɻȕȆɮȷ ɼࢫʎɲǵȳɜɦȄ؈فࢫȍɐȗɦȄࢫɁ ǾȆɀ ȫ                                      / ٣٣٢     
ɝࢫ- )٣٧ ( ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ/١٩ / ص / ٤ / ج    
) ٣٨( -ȳʈɽɳȗɦȄɼࢫȳʈȳȨ ȗɦȄ/٤٣٨ / ص / ١ / ج     
ȓȨࢫ )٣٩ ( ɘɀ ɦȄࢫȹ ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ
ȳʈȳȨࢫȳʈɽɳȗɦȄɼࢫࢫ- )٤٠ ( ȗɦȄ/٥٦ / ٨ / ج    
    ٣٦       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫ- )٤١ (
     ١٢٠   ɻɇࢫ- )٤٢ (
    ١١٥   ɻɇࢫ- )٤٣ (
     ١٢٠  -   ١١٨   ɻɇࢫ- )٤٤ (
ɖࢫ- )٤٥ ( Ȅȳɏ٢٢-  ٢٠      כ   
    ٣١       ȒȳɜȍɦȄࢫࢫ )٤٦ (
ȓȧࢫȮȯɏࢫɽʆȆɭࢫ- )٤٧ ( ɼȯɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫʏࢫࢭȔ ȳȼ ɲࢫȓɦȆɜɭࢫȑ ɨɈ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫȄם ɭࢫࢫɬȮǵࢫɑɭࢫʎɲǵȳɜɦȄࢫȲȄɽݍݰȄ                                                                         بتصرف    ٢٠١٤
     ١٢٠   ɻɇࢫ- )٤٨ (
     ١٢١   ɻɇࢫࢫ- )٤٩ (
ܣࢫ- )٥٠ ( ȷ ȆɜɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ              / ٢٦٤ / ١     
    ١٢٠   ɻɇࢫࢫ- )٥١ (
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ʅࢫ- )٥٢ ( ȴȄȳɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ/٢٢٠ / ص /  ١٤ / ج     
ɰࢫ- )٥٣ ( Ȅȳɮɏࢫɤ ǵ         ١٥٩     
   ٨- ٧        ȓɦȵɦȵɦȄࢫ- )٥٤ (
ɰࢫ- )٥٥ ( ȄɽɳɐȊࢫȓɦȆɜɭ:ࢫɬȮǵࢫɑɭࢫȲȄɽݍݰȄࢫɪ ʈȳȉǻࢫȮȯɏࢫࢫȓȧ ɼȯɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫȑ ɨɈ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫȄם ɭࢫȲɽȗɟȯɦ٢٠١٤      
ǴȄȳȷࢫ- )٥٦ (     ٦٢      ל
ɰࢫ- )٥٧ ( ȄɽɳɐȊࢫȓɦȆɜɭ:ࢫɪ ʈȳȉǻࢫȮȯɏࢫࢫȓȧ ɼȯɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫȑ ɨɈ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫȄם ɭࢫȲɽȗɟȯɦࢫɬȮǵࢫɑɭࢫȲȄɽݍݰȄ٢٠١٤    ȳȸ ʇࢫɖ ȳɀ ȗȉ
  ٦    فاطر  - )٥٨ (
    ٣٠       ȒȳɜȍɦȄࢫ- )٥٩ (
    ٣٠      البقرة- )٦٠ (
) ٦١( -ɰ ǵȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȓɀ ɜɦȄ/٣٦ / ص / ١ / ج    
    ٧٦  Ⱦࢫ )٦٢ (
ݱݨȳࢫ )٦٣ (     ٣٢      Ȅݍ
ɝࢫ )٦٤ ( ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ/٣٧ / ص    
ȒȲɽࢫࢫ- )٦٥ ( ȷࢫɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵ         ٦٢   
ȒȲɽࢫࢫ- )٦٦ ( ȷࢫȳɭȵɦȄ      ٢٣   
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:إعداد

ۗܣࢫ ɭɽɓࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɍ ʊɘȨ ȗɦࢫɰ ȆɸفɦȄࢫȓȷ Ȳȯɭࢫȹ ȷ Ǻɭ

  :مقدمة

. وسيئات أعمالنا ،ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا،  َّ                       إن  احلمد هللا  حنمده، ونستعينه

ْ                َّ                                                           م ن  يهد اهللا  فال مضل  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك   َ

ً              له، وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله                .

و ج  ﴿
ي أ نـ ز ل  ع ل ى ع ب د ه  ال ك ت اب  و مل   جي  ع ل  ل ه  ع 

د  ل ل ه  ال ذ  َ  ً احل  م   ِ   ُ َ  ْ  َ ْ َ  َْ  َ   َ  َ ِ  ْ   ِ ِ  َْ    ََ   َ  َ  ْ َ    ِ َّ    َِّ ِ   ُ  ْ ِ   ه و  ال ذ ي ﴿القائل  )١(﴾ا  َْ َّ    َ َ  أ نـ ز ل  ُ   َ  ْ َ 

���đȂ�Ǵ�ºǫ��Ŀ��Ǻȇ
�ǀ�ǳ¦�Ƣ�Ƿ�Ƙ�ǧ��©Ƣ�

�đƢ�ǌ�Ƭ�Ƿ��ǂ�ƻ�¢�Â�
�§ Ƣ�Ƭ�ǰ�ǳ¦��¿�¢��Ǻ�ǿ��©Ƣ�Ǹ�ǰ��Ű��©Ƣ�ȇ¡��Ǿ�Ǽ

�Ƿ��§ Ƣ�Ƭ
�ǰ�ǳ¦��Ǯ �Ȉ�Ǵ�ǟ ِِ   ُُ   ِ   َ   ِ َّ    َّ  ََ   ٌ  َ ِ   َ  َُ   ُ  َ  َُ   ِ  َ ِ  ْ  ُّ  ُ َّ  ُ   ٌ   َ  َ ْ ُ   ٌ  َ    ُ ْ ِ  َ  َ ِ  ْ   َ ٌ  م  ز ي غ   َ َْ   َْ   ْ

 و م ا يـ ع ل م  ت أ و يل ه  إ  
غ اء  ت أ و يل ه 

 و اب ت 
تـ ن ة 

غ اء  ال ف 
ن ه  اب ت 

ُ   َْ  ِ َ ُ   ِ فـ ي ت ب ع ون  م ا ت ش اب ه  م   َ ْ  َ    َ َ   ِ ِ ِ  َْ   َ  َ  ِْ  َ   ِ َ ْ  ِ  ْ   َ  َ  ِْ    ُ ْ ِ  َ َ  َ  َ   َ  َ   ُ ْ  ال  حت  ر ك  ﴿القائل  )٢(﴾ َّ    َّ ُ ال  الل ه    َ َ َِّ  ِّ َ ُ  َ 

تـ ع ج ل  ب ه  
س ان ك  ل 

َ  ِ ِ  ب ه  ل   َ  ْ  َ ِ   َ  َ  َ ْ  َ ُ  إ ن  ع ل يـ ن ا مج  ع ه  و قـ ر آن ه  ) ١٦(ِ ِ  ِ   ُ  َ   ُ َْ َ ذ ا قـ ر أ ن اه  ف ات ب ع  قـ ر آن ه  ) ١٧(ِ  َّ  َ َ ْ  َ  
ْ  َ ُ  ف إ   ُ   ْ ُ َّ ِ  َّ مث   إ ن  ) ١٨( َِ  َ   َ  َ ْ َ ُ   َ  َِّ 

.)٣(﴾ َ َ ْ  َ    َ َ َ  ُ ع ل يـ ن ا بـ ي ان ه  

 عليه وسلم، إىل الناس أمجعني، إن اهللا تعاىل ملا أرسل رسوله حممدا، صلى اهللا :أما بعد 

أيده مبعجزات حسية كمعجزات من سبقه من املرسلني، وخصه مبعجزة  - وجعله خامت النبيني 

عقلية خالدة، وهى إنزال القرآن الكرمي، الذى لو اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثله مل 

.يستطيعوا ومل يقاربوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا

،مؤمنهم وكافرهم �ǶēƢŲÂ�ǶēƢȈƷ�ľ�ǪƟȐŬ¦�ǾƳƢƬŹ�ƢǷ�ǲǯ�ÃȂƬƷاالكرمي كتاب إن القرآن 

فقد ضل  ؛ومن تركه ،من متسك به جنى ،حتوى نظام العاملاكتاب   �Ƕđ¦Â®Â وإنسهم جنهم

ويعملون  �ƢĔ°¦و   ليال ،ن جيعلنا من الذين يقرءونه ويتدبرون معانيهأنسأل اهللا  .ال بعيدالض

منه وخاصة ىف   فهم معانيه واستنباط األحكامإىل ءمن اللجو   فالبد �ǾđƢǌƬŠمبحكمه ويؤمنو 

واليغوص  ،كان مهه القرآن  إذا ،رياتاخلويفوز العبد ب. عصرنا هذا الذى كثر فيه االختالف

   .أعلى اجلنان ذلكب رتقىوي ،إال زاد إميانا اهللا تعاىل مؤمن باهللا واليوم اآلخرىف كتاب



20

  :أهمية الموضوع

  :تنبثق أمهية هذا املوضوع من خالل مايلى

  .رتباطه بالقرآن الكرميا)١(

  .ىف تفسري معاىن القرآن الكرمي ؛القراءات أثر إظهار)٢(

  .من وجهني بني القرآت والتفسري ؛القرآن الكرمي بيان إعجاز)٣(

  .معرفة العالقة بني التفسري والقراءات)٤(

  .تقريب البعيد حىت يكون أقرب وأسهل وأفهم)٥(

:ختيارالموضوعاأسباب 

  .تيسري اإلطالع على معىن القراءتني املختلفتني عند علماء التفسري)١(

  .التأمل والوقوف والتدبر ىف كتاب اهللا )٢(

  :الدراسات السابقة

تفسري القرآن بالقراءات القرآنية العشرة من خالل سورة اإلسراء والكهف ومرمي اجلامعة )١(

.التفسري وعلوم القرآن، آمال مخيس محاد رسالة ماجستريكلية أصول الدين قسم : اإلسالمية غزة

.القراءات وأثرها ىف التفسري واألحكام، رسالة دكتوراة أم القرى)٢(

  .علم القراءات وأثره ىف التفسري)٣(

  .  أثر القراءات ىف التفسري)٤(

  :منهج البحث وخطواته

  :اخلطوات التالية إن شاء اهللا تعاىل تتبعااملنهج اإلستقرائى الوصفى و 

.ذكراآلية الىت فيها خالف بني الدورى وحفص بكاملها حىت يتضح املقصود)١(

.ختالف الوارد مع اإلشارة إىل صاحب القراءةاال ذكر)٢(

.ستدالل من الشاطبيةالا)٣(
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.تتفسري الكلمات الغريبة ىف اآلية إن وجد)٤(

.إن وجد ذكر سبب النزول لآلية )٥(

.توجيه الوارد ىف اآليةالمع   ،اآلية عند كل قارئ حسب قراءتهمنوذج ملعىن )٦(

.ة يتأييد املعىن باآليات القرآنية واألحاديث النبو )٧(

.ذكرأقوال املفسرين ىف معىن  اآلية)٨(

.الرتجيح بني أقوال املفسرين ىف معىن القراءة الواحدة )٩(

  .أثرله ىف املعىن ال ألتفت إليه ختالف الذي الالا)١٠(

   :التعريف بالتفسير: األوللمبحث ا

  :فى اللغة فسيرالت: أوال

  :اختلف علماء اللغة يف لفظ التفسري

ر"هو تفعيل من : فقيل)١( ْ  الف س  : قال تعاىل. )٤(مبعىن اإلبانة وكشف املراد عن اللفظ املشكل"   َ 

ري ا﴿
ئـ ن اك  ب احل  ق  و أ ح س ن  تـ ف س 

ِ  ً و ال ي أ ت ون ك  مب  ث ل  إ ال  ج   ْ  َ   َ  َ  ْ  ََ  ِّ َْ  ِ   َ  َ  ْ  ِ  َّ  ِ  ٍ  ََ ِ   َ .)٦(تفصيالأي . )٥(﴾َ    َ ُْ  َ 

سفرت املرأة سفورا إذا ألقت : ومعناه أيضا الكشف يقال" َ َ  س ف ر"هو مقلوب من : وقيل)٢(

: على التفعيل فقالوا" فسر"أضاء وإمنا بنوا : مخارها عن وجهها وهي سافرة وأسفر الصبح

.)٧(للتكثري" تفسري"

يتقارب معنامها كتقارب لفظيهما، لكن " السفر"و" الفسر" )٨(:وقال الراغب األصفهاين)٣(

سفرت : ألبصار فقيللوجعل السفر إلبراز األعيان ... جعل الفسر إلظهار املعىن املعقول 

.)٩(املرأة عن وجهها، وأسفر الصبح

  :ااصطالح التفسير

ُ      ُ              للعلماء يف تعريف الت فسري  تعبريات  كثرية ، يطول  املقام  بسردها ولقد        ٌ     ٌ        ِ ُ        ٍ     اط لعت  على مجلة  من                    َّ     َّ  

، منها ِ       الت عريفات       َّ   :
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َ  ٍّ تعريف  ابن ج ز ي  )١(  ُ       ُ (          َ رمحه اهللا قال  )١٠(     ، وبيان  معناه، واإلفصاح  :       َّ   ِ معىن الت فسري  : ُ  شرح  القرآن                 ُ        ِ        ُ   

.)١١()             ِّ         َِ          مبا يقتضيه بنص ه أو إشار ت ه أو جنواه

، :      ُ التفسري  : (رمحه اهللا )١٢(فقال أبو حيان)٢( ِ   علم  ي بحث  فيه عن كيفية  النطق  بألفاظ  القرآن         ِ        ِ       ِ             ُ   ُ   ٌ   

���Ƥ Ȉǯŗǳ¦��¾ƢƷ�ƢȀȈǴǟ��ǲ�Ǹ�Ţ�Ŗǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷÂ��
�ƨ�ȈƦȈǯŗǳ¦Â��ƨ�ȇ®¦ǂǧȍ¦�ƢȀ�ǷƢǰƷ¢Â��Ƣ�ēȏȂǳƾǷÂ   ِ        َ           ُ  َ  ُ                 َِّ          َِّ           ِ         ِ       

ُ     وتتمات  ذلك      ( )١٣(.

ي  )٣(
ِ  ّ وعر فه الز ر ك ش   َ ْ َّ      َّ   

ِ       ِ         يف موضعني  من كتاب ه الربهان  يف علوم  القرآن،)١٤(         ِ        ِ ِ     َّ ِ فقال  يف املوضع  األو ل                 َ    :

م  كتاب  اهللا  املنـ ز ل  على نبيه حممد  صلى اهللا عليه وسلم، وبيان  معانيه، ( ُ          علم  ي عرف  به فـ ه                          ٍ              ِ َّ  َ     ِ    ِ      ُ  ْ  َ      ُ    ُ  ٌ   

ك م ه   ِ  ِ واستخراج  أحكام ه وح   َ  ِ     ِ      ُ ِ             وعر فه يف املوضع  الثاين، فقال)١٥()                 َّ   ) ِ     ِ  هو ع ل م  ن زول  اآلية  :    ُ  ُ  ِْ    

��ƨǳ±Ƣ�Ǽǳ¦� �©¦°Ƣǋȍ¦Â�ƢȀ�ǐȈǏƢǫ¢Â�Ƣ�ē°ȂǇÂ  ِ   َّ     ِ            ِ ِ    فيها، مث   ترتيب  مك ي ها ومدني ها، وحمكم ها     ِ                 ِّ        ِّ ِّ    ُ      َّ ُ       

�ƢȀ�ǴǸůÂ��Ƣǿ�ƾȈǬǷÂ�ƢȀ�ǬǴǘǷÂ��ƢȀ�ǷƢǟÂ�ƢȀ�ǏƢƻÂ��ƢȀ�ƻȂǈǼǷÂ�ƢȀ�ƼǇƢǻÂ��ƢȀ�đƢǌƬǷÂ    ِ        ِ         ِ        ِّ       ِّ         ِ          ِ          ِ      

ِ   ومفسر ها     )١٦(.

َ  ََ  وقال ابن  ع ر ف ة)٤(   ُ ِ  هو العلم  مبدلول  القرآن  وخاص ي ة  كيفية  داللت ه، وأسباب  (املالكي  )١٧(                 ِ     ِ      ِ َِّ      ِ        ِ       ُ        

، والن اسخ  وا ِ    الن زول    َّ       ِ .)١٨()     ِ ملنسوخ     ُّ  

 مراد على داللته حيث من الكرمي القرآن عن فيه يبحث علم(وقال الراغب األصفهاىن )٥(

.)٢٠)(١٩()البشرية الطاقة بقدر تعاىل اهللا

   .حممد على احلسن كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة العمارات )٢١(:الدكتورأيد هذا القول و 

ىف عبارة وجيزة ألننا إذا تتبعنا التعريفات  قد مجع التعريفات كلها وهو الراجح عندى ألنه 

     :وإذا تأملنا قوله. وجدناها بني مطول ومقتصر

قداحتوى املطلوب ألن اجلميع قداتفقوا على أنه علم ) علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي(

خيدم القرآن الكرمي لكن كل معرف على حسب رأيه الذى يراد بتفسري القرآن فاللغوى يعتربها 

أو  ءالتفسري وهكذا الفقيه وصاحب القراءات واحملدث وغريذلك لوعرفه صاحب الكيمياىف 

  .مها مييالن إىل فنيهما وهكذا املهندس لرتى

  .واجلواب ألن القرآن جاء مبصلحىت الدنيا واآلخرة ؟فما السبب ىف ذلك
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�ǶŮȂǬǯ�ǶēƢǨȇمجع األمثال الىت يتمثلون ىف تعر ) من حيث داللته على مراد اهللا تعاىل(وقوله 

)من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه، ومعانيه املتعلقة باأللفاظ واملتعلقة باألحكام وغري ذلك(

�ƢȀ�ǸǰŰÂ��ƢȀ�ȈǻƾǷÂ�ƢȀ�Ȉ�ǰǷ��Ƥ(وقوهلم  Ȉƫǂƫ���Ľ��ƢȀȈǧ��ƨǳ±Ƣ�Ǽǳ¦��©¦°Ƣǋȍ¦Â�ƢȀ�ǐȈǏƢǫ¢Â�Ƣ�ē°ȂǇÂ    ِ        ِّ        ِّ ِّ    ُ      َّ ُ         ِ   َّ     ِ            ِ          ِ    

�Â��ƢȀ�ǷƢǟÂ�ƢȀ�ǏƢƻÂ��ƢȀ�ƻȂǈǼǷÂ�ƢȀ�ƼǇƢǻÂ��ƢȀ�đƢǌƬǷÂ      ِّ       ِّ         ِ          ِ          ِ ِ   مطلق ها ومقيد ها، وجممل ها ومفسر ها              ِ        ِ         ِ   .(

���Ƥ(وقوهلم  Ȉǯŗǳ¦��¾ƢƷ�ƢȀȈǴǟ��ǲ�Ǹ�Ţ�Ŗǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷÂ��
�ƨ�ȈƦȈǯŗǳ¦Â��ƨ�ȇ®¦ǂǧȍ¦�ƢȀ�ǷƢǰƷ¢Â��Ƣ�ēȏȂǳƾǷÂ   ِ        َ           ُ  َ  ُ                 َِّ          َِّ           ِ         ِ       

ُ     وتتمات  ذلك   .وغري ذلك ىف التعريفات)      

هذا و  .أى حبسب القدرات البشرية من العلم وامللكة واملهارة )بقدر الطاقة البشرية(وقوله 

�ȂǓÂ�ǂǈǨŭ¦�ƨǸȀǷ�ȄǴǟ�ǶēƢǨȇǂǠƫ�ľ�ǶȀǔǠƥ�ǂǯ̄ ƢǷ�ȄǴǟ�ǞŦألن الطاقة البشرية . بط التفسريا

ختتلف من إنسان إىل إنسان وبعض املفسرين كان لديهم ملكة ىف اللغة فوسعوا اللغة ىف 

  .تفاسريهم وهكذ الفقيه واحملدث وغريهم

  .همادنياهم وأخر ينتفع به الناس ىف للكن املهم ىف التفسري إيصال العلم 

   :الثانىلمبحث ا

  وفيه خمسة مطالب القرءان خرآمن سورة الجن إلى القرآت إختالف التفسير باإلختالف 

اب ا ص ع د ا﴿: المطلب األول ه  ع ذ  ل ك   ي س 
ر  ر ب ه   و م ن  يـ ع ر ض  ع ن  ذ ك 

ت نـ ه م  ف يه  نـ ف 
ً  ل   َ  َ   ً   َ  َ   ُ ْ  ُ ْ  َ  ِِّ َ   ِ  ْ  ِ   ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ   ْ  َ َ   ِ ِ   ْ  ُ  َ ِ  ْ  َ ِ ﴾)٢٢(.

  :القرءات

  .بالياء) يسلكه: (قرأ حفص

)٢٣(.بالنون) نسلكه:(أىب عمرو الدورىوقرأ 

 و يف  ق ال  إ من  ا -١٠٨٦    :قال الشاطىب
ه  ي ا ك وف  ل ك  َ  ِ  ََّ  و ن س   َ  ِ  َ   ٍ   ُ   َ   ُ ْ  ُ ْ ��È�Č�È�È���Èه ن ا ق ل  ف شا  ن ص ا و ط اب  تـ ق ب ال  ...َ َ  �È�È���č�È��È��È��Ì�É���È�É�

  :شرح البيت

) قال(قرأها )  قل(وكلمة . قرأ عاصم ومحزة والكسائى بالياء والباقون بالنون) نسلكه(

َ  ً ق ل  إ من  ا أ د ع و ر يب  و ال  أ ش ر ك  ب ه  أ ح د  ﴿عاصم وحفص ىف سور اجلن قوله تعاىل   َ  ِ ِ  ُ  ِ  ْ  ُ َ  َ  ِّ  َ    ُ  ْ  َ  َ َّ  ِ  ْ وقوله  )٢٤(﴾ُ 

ك  ل ك م  ض ر ا و ال  ر ش د ا﴿
��Å�È�È��È�È���č�È��Ì�É�È��Éق ل  إ ين  ال  أ م ل 
Ê�Ì�È��È��ď�Ê��Ì�É�﴾)ق ل  إ ين  ﴿وقوله ) قل إىن لن جيريىن من اهللا(وقوله  )٢٥ ِّ  ِ  ْ  ُ

 م ل ت ح د  
ن  د ون ه 

د  م  ن  الل ه  أ ح د  و ل ن  أ ج 
ري ين  م 

َ  ً ل ن  جي    َْ  ُ  ِ ِ  ُ   ْ  ِ  َ  ِ  َ  ْ  ََ   ٌ  َ  َ  َِّ     َ  ِ ِ  َ ُِ   ْ  َ﴾)٢٦(.
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  :وجهى التفسري

بالياء يسلكه اهللا، رد ا على الرب  يف قوله) يسلكه:(الوجه األول        ّ ْ  و م ن  يـ ع ر ض  ع ن  ﴿:                    ّ           َ   ْ  ِ  ْ  ُ   ْ  َ َ

ر   ْ  ِ ذ ك   ِ﴾.  

ه  (: الوجه الثاىن ل ك  ْ  ُ ن س   ُ ْ نـ ف ت نـ ه م  : (بالنون اعتبارا بقوله) َ 
ُ  ْ ل   َ ِ  ْ العظمة على  )٢٧(نونبا أنه)  ِ َ 

(               ِ  ، هذا كما  يف قول ه)٢٨(االلتفات َ           س ب ح ان  الذي أسرى:   َ ن  ﴿: مث قال) ُ ْ 
ن ر ي ه  م 

ن ا ح و ل ه  ل  ْ  ب ار ك   ِ  ُ َِ  ُِ   ُ َْ  َ   َ  ْ َ  َ 

.)٢٩( ﴾  َ  َِ  آي ات ن آ

  :مفرداتـال

ت نـ ه م  ف يه  أي لنختربهم، فنعلم كيف شكرهم نـ ف 
ْ   ِ ِ                             ل   ُ  َ ِ  ْ  َ ِ .

ه  ع ذابا  ص ع دا  ﴿ ل ك  َ   ً ي س   َ  ً     َ   ُ ْ  ُ ْ ّ        وهو أشد  العذاب،﴾َ  )٣٠(.أي عذابا شاقا       

  : التفسري العام

ت نـ ه م  ف يه  ( نـ ف 
ْ   ِ  ِ ل   ُ  َ ِ  ْ ر  ر ب ه  ﴿لنختربهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه )  ِ َ  ِ   َّ  ِ و م ن يـ ع ر ض  ع ن ذ ك   ْ  ِ    َ   ْ  ِ  ْ  ُ    َ َ﴾ 

َ   ً ع ذ ابا  ص ع دا  (يدخله  أى) يسلكه(القرآن أو التوحيد أو العبادة   َ     ً                   شاقا  مصدر صعد يقال صعد )َ  َ   ً 

   ً       ً                                                                   صعدا  وصعودا  فوصف به العذاب ألنه يتصعد املعذب أي يعلوه ويغلبه فال يطيقه ومنه قول 

.)٣١(                                                                  ّ عمر رضي اهللا تعاىل عنه ما تصعدين شيء ما تصعدين خطبة النكاح أي ما شق علي  

يم  س ع ر ت  َ ِ  َ  و إ ذ ا ﴿ :قوله تعاىل : المطلب الثانى َ  ْ اجل  ح  ِّ  ُ   ُ   ِ َْ  ﴾)٣٢(.

  :القرءات

  .بالتشديد) سعرت: (قرأ حفص

)٣٣(.بالتخفيف) سعرت: (أىب عمرو وقرأ الدورى

ْ  خ ف ف  ح ق  س ج ر ت  ث ق ل  ن ش ر ت  - ١١٠٣   :قال الشاطىب  ْ ِّ  ُ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ ِّ  ُ  ٌّ  َ   َ ْ  ُ   ِ َ  َ ش ر يع ة  ح ق  س ع ر ت  ع ن  أ ويل  م ال  *َ  َّ  َ   ْ  َ ِّ  ُ  ٍّ  َ   ُ َ  ِ  َ

  : شرح البيت

بن كثري اقرأ ) نشرت. (بن كثري وأبوعمرو بتشديد اجلحيم والباقون بالتخفيفاقرأ ) سجرت(

قرأ بتشديد العني نافع ) سعرت. (وأبوعمرو ومحزة والكسائى بتشديد الشني والباقون بالتخفيف

  . بن ذكوان والباقون بالتخفيفاوحفص و 
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  :وجهى التفسري

رة بعد مرة وحجتهم قوله بالتشديد أي أوقدت م) وإذا اجلحيم سعرت: (الوجه األول

ري ا﴿
ِ  ً ك ل م ا خ ب ت  ز د ن اه م  س ع   َ   ْ  ُ  َ  ْ ِ   ْ  َ َ    َ كثرة وشيء بعد شيء فحقه التشديد،  الفهذا يدل على  )٣٤(﴾ُ  َّ

.)٣٥(                                                      ّ   وأصحاب هذه يقولون وإن كان واحدا فالتكثري أوىل به لكثرة سع رت

ري ا﴿بالتخفيف أي أوقدت وحجتهم قوله ) سعرت: (الوجه الثاىن
 ه ن م  س ع 

ِ  ً ك ف ى جب   َ   َ َّ  َ َ
ِ    َ  َ﴾)٣٦(

ّ                   قوله سعريا فقيل يف معىن مسعور وهذا إمنا جييء من فعلوحيتج ون  بأن اجلحيم واحد                                                  )٣٧(.

  :املفردات

  .أي نار أججت: وإذا اجلحيم سعرت

  : التفسري العام

يم  س ع ر ت  ﴿ َ  ْ وإذ ا اجل  ح  ِّ  ُ   ُ   ِ . ّ                         سع رها غضب اهللا وخطايا بين آدم:أوقدت، قال قتادة: ومعناه ﴾   َ    َْ

ْ َ َُّ  و إ ذ ا اجل  ن ة  ﴿ ف ت  َ ِ  َ   
َ  ْ أ ز ل  ني  ﴿:   ّ                   قر بت ألهلها نظريها قوله)٣٨(﴾ُ  ِْ 

ف ت  اجل  ن ة  ل ل م ت ق 
ُ  َِّ  َ و أ ز ل   ِْ   َُّ َ ْ    ِ  َ م ت  )٣٩(﴾ َُ  ِْ 

ْ  ع ل   َ  َِ 

َ  ْ نـ ف س  ما أ ح ض ر ت  (عند ذلك   َ  ْ  َ     ٌ  ْ ّ                من خري أو شر  وهو جواب لقوله)٤٠() َ  ْ  ُ إ ذ ا الش م س  (:           وما  )٤١()ِ  َ     َّ

ْ     س  ك و ر ت  إىل ِ  َ     َّ ْ إ ذ ا الش م  :إذا قام زيد قعد عمر، وقال ابن عباس يف قوله: بعدها كما يقال  َ ِّ  ُ   ُ

م ت  :قوله
َ  ْ ع ل    .اثنتا عشرة خصلة ستة يف الدنيا وستة يف اآلخرة:  َِ 

نـ ي ا﴿قوله تعاىل   :المطلب الثالث ر ون  احل  ي اة  الد 
ْ َ َ َ     ُّ  ْ َ ب ل  تـ ؤ ث     َ   ُ  ِ ْ  ُ   ْ  َ﴾)٤٢(

  :القرءات

  .بالتاء)  بل يوثرون: (قرأ حفص

)٤٣(.بالياء)  بل يوثرون: (أىب عمرو وقرأ الدورى

ر ون  ح ز  و ت ص ل ى ي ض م  ح ز  -١١٠٨ :قال الشاطىب
ْ  و ب ل  يـ و ث   ُ  ُّ  َ  ُ   َ ْ  َ َ   ْ  ُ   َ   ُ  ِ ْ  ُ   ْ ال  *َ َ  ري  ح ق  و ذ و ج 

ِ  َ ص ف ا ت س م ع  الت ذ ك     ُ َ  ٌّ  َ   ُ  ِ  ْ َّ     ُ  َ  ْ  ُ   َ  َ

  : شرح البيت

وقرأ  أبوعمرو وشعبة . بالياء وقرأ الباقون بالتاء وهو مرموز حبز) بل يؤثرون(قرأ أبوعمرو 

بياء التذكري املضمومة ) التسمع(وقرأ أبوعمرو وابن كثري . والباقون بالفتح  )تصلى(بضم التاء 

  .وقرأ الباقون بتاء التأنيث املفتوحة
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  :وجهى التفسري

ويعىن بالتاء بل أنتم تؤثروون احليوة الدنيا على اآلخرة أنتم فضلتموها : الوجه األول-

  .قدمتم الكفر على اإلميانوأحببتموها حبا شديد حىت نسيتم املوت والقرب واجلزاء و 

  .ويعىن بالياء الكالم للغائب: الوجه الثاىن-

  : التفسري العام

يـ ر  ﴿بل تؤثرون أيها الناس زينة احلياة الدنيا على اآلخرة : للناس اهللا يقول ر ة  خ 
َ  ْ  ٌ و اآلخ    ُ َ  ِ لكم  ﴾ َ  

َ  و أ بـ ق ى( ة، واآلخرة باقية، وزينة اآلخرة خري لكم أيها الناس وأبقى، ألن احلياة الدنيا فاني: يقول)  َ َ ْ 

ُ        ال تنف د  وال تفىن  َ    )٤٤(.

ي ة  (قوله تعاىل   :المطلب الرابع
غ  يه ا ال 

َ    َ َِ  ً ال  ت س م ع  ف   ِ   ُ  َ  ْ  َ َ ()٤٥(.

  :القرءات

يه ا: (قرأ حفص
َ  ال  تسمع ف   م ف ت وح ة  ) َ       ِ 

َ    ب الت اء    ُ ْ   .نصبا)  لغية( ِ   َّ ِ  َ 

يه ا: (أىب عمرو وقرأ الدورى
َ  ال  يسمع ف   م ض م وم ة ) َ       ِ 

ال ي اء 
ُ  َ   ب   ْ  َ  ِ .)٤٦(رفعا) لغية( ِ  ْ َ 

   :قال الشاطىب

ر ون  ح ز  و ت ص ل ى ي ض م  ح ز  -١١٠٨
ْ  و ب ل  يـ و ث   ُ  ُّ  َ  ُ   َ ْ  َ َ   ْ  ُ   َ   ُ  ِ ْ  ُ   ْ ال  ...َ َ  ري  ح ق  و ذ و ج 

ِ  َ ص ف ا ت س م ع  الت ذ ك     ُ َ  ٌّ  َ   ُ  ِ  ْ َّ     ُ  َ  ْ  ُ   َ  َ

  السابق  طلبتقدم شرحه ىف امل: لبيتا

  :وجهى التفسري

ي ة  ﴿: الوجه األول
يه ا الغ 

َ     َِ  ً ال ت س م ع  ف   ِ   ُ  َ  ْ �Ŀ�ƢĔȋ�ƢđƢƸǏ¢�®¦ǂŭ¦Â�ǽȂƳȂǳ¦�ǽǀǿ�ǞǸǈƫ�ȏ: يقول ﴾  َ 

الباطل، فقيل للكلمة اليت هي لغو :             َّ  كلمة لغو والل غو: يعين بالالغية. الغية -اجلنة العالية 

فارس، ولقائل الشعر شاعر، وكما :دارع، ولصاحب الفرس:الغية، كما قيل لصاحب الدرع

ُ     قال احل طيئة      :

َ  أغ ر ر ت ين  و ز ع م ت    ْ  َ َ َ  ِ  َْ  َ  َ ن  ب الص ي ف  ت ام ر...  َّ أن   
ِ   َ ِ  ك  الب   َّْ   ِ   ٌ  ِ   َ)٤٧(.

ǀđ�Ƥ¦�: الوجه الثاىن ǗƢƼŭ¦Â�µ ǂǷ�Śǣ�ƢǘǫƢǇ�ƢǷȐǯ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ƢȀȇ¢�ƪ ǻ¢�ǞǸǈƫ�ȏ

اخلطاب، حيتمل أن يكون هو النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن يكون ال تسمع يا خماطب فيها 
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ذ ا ر أ ي ت  مث   ﴿: الغية، وهذا يفيد السماع يف اخلطاب كقوله
َ َّ و إ    َ ري اَ ِ  َ   َ َْ 

َ ِ  ً  ر أ ي ت  ن ع يم ا و م ل ك ا ك ب     ً  ْ ُ َ    ً  ِ  َ  َ  َْ َ  ﴾)٤٨(

ب تـ ه م  ل ؤ ل ؤ ا م ن ث ور ا﴿: وقوله
ْ ُ  ً  َ  ُْ   ً ر أ يـ تـ ه م  ح س   ُ  ْ  ُ  َ ْ  ِ  َ   ْ  ُ  َ  ْ َ َ ﴾)٥٠() ٤٩.(

  :املفردات

  .أي كلمة الغية من اللغو والباطل: الغية

  : التفسري العام

ُ           ً ال تس م ع  فيها الغية  ﴿   َ  ْ  أي ال تسمع فيها كلمة لغو ويف: )٥٢(واألخفش )٥١(قال الفراء ﴾   

ǲȇÂƢǫ¢�ƨǠƦǇ�Ƣđ�®¦ǂŭ¦ :الثالث. قاله قتادة ،اإلمث : الثاين. قاله ابن عباس ،        ً يعين كذبا  : أحدها :

قاله  ،املعصية : اخلامس )٥٣(.قاله حيىي بن سالم ،الباطل: الرابع. قاله جماهد ،أنه الشتم 

: السابع. قاله الكليب ،احللف فال تسمع يف اجلنة حالف ميني برة وال فاجرة : السادس. احلسن

باحلكمة ومحد اهللا على ما  ألن أهل اجلنة ال يتكلمون إال ،ال يسمع يف كالمهم كلمة تلغى

.)٥٤(قاله الفراء ،رزقهم

َ  ِ و ام ر أ ت ه  مح  ال ة  احل  ط ب  ﴿ :قوله تعاىل  :المطلب الخامس َْ    َ َ َّ َ   ُ َُ َ  ْ  َ ﴾ )٥٥(.

  :القرءات

َ َّ َ  َ و ام ر أ ت ه  مح  ال ة  : (قرأ حفص   ُ َُ َ  ْ َ َّ َ  َ و ام ر أ ت ه  مح  ال ة  (: وقرأ الدورى .بالفتح)  َ    ُ َُ َ  ْ )٥٦(ضمبال)  َ 

 د و ن وا - ١١٢٠   :قال الشاطىب
س ك ان 

َ  َُّ    و ه ا أ يب  هل  ب  ب اال    ِ   َ  ْ  ِ  ِ   ٍ ْ َ  ر ف وع  ب الن ص ب  نـ ز ال  *َ َ   َ  ِ 
ِ   ُ  ِّ َ و مح  ال ة  امل  ْ َّ   ِ   ُ   ُ ْ
َ
    ُ َ َّ َ  َ

قرأ بالسكون ابن كثري املرموز بالدال ىف موضع األول فقط والباقون ) هلب: (شرح البيت

  . ح والباقون بالرفعقرأ حفص بالفت) محالة. (بالفتح

  :وجهى التفسري

َ َّ َ  َ و ام ر أ ت ه  مح  ال ة  : (الوجه األول   ُ َُ َ  ْ الرفع هو من نعت املرأة، وجعل الرفع للمرأة ما تقدم  وقراءة)   َ 

ْ َ  س ي ص ل ى"من اخلرب، وهو  (، وقد جيوز أن يكون رافعها الصفة، وذلك قوله"َ َ  ه ا:
يد  َ  يف  ج   ِ   ِ وتكون )  ِ 

  . نعتا للمرأة" َ َّ َ  مح  ال ة"

النصب فيه فعلى الذم، وقد حيتمل أن يكون نصبها على القطع من املرأة، ألن املرأة وأما 

.معرفة، ومحالة احلطب نكرة
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 ّ         مح الة احلطب :وأما النصب فيه فعلى الذم، وكان عيسى بن عمر يقول: الوجه الثاىن

أة وقد حيتمل أن يكون نصبها على القطع من املرأة، ألن املر )٥٧(هو ذم هلا: نصب، يقول

.)٥٨(معرفة، ومحالة احلطب نكرة

ِ     مح  ال ة  احل  ط ب  يعين: املفردات  َ ، إذا أغرى به:  ّ               الن ميمة ومنه يقال:َ َّ َ َ    َْ ّ              فالن حيطب علي            

.)٥٩(أذية له وكرها هو ذم هلا أي حتمل شوك السعدان وتلقيه يف طريق النيب 

  :  التفسري العام

َ  ِ مح  ال ة  احل  ط ب  (معىن  Ȃǌǳ¦�ǲǸŢ�ƪ½�: وقال عكرمة. قيل النمامة  وهى أم مجيل)  َ َّ َ َ    َْ ǻƢǯ�ƢĔ¤

(تلقيه على طريق النيب  ن  م س د  .
يد ها ح ب ل  م  َ  ٍ يف  ج   َ  ْ  ِ  ٌ  ْ َ     ِ   ِ أي سلسلة من حديد يف النار كحديد )   ِ 

œǼǳ¦�̈Â¦ƾǠƥ�̈°ȂȀǌǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ��ǶǼȀƳ�Ŀ�ƨǷȐǠǳ¦�ǽǀđ�ƢǿǂȀǋ��ǾȈǧ�Äǂš �Ŗǳ¦�̈ǂǰƦǳ¦
)٦٠(.

الخاتمة

احلمد هللا رب العلمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى 

آله وصحبه أمجعني، وأشكره على إمتام هذا البحث املبارك لتعلقه بكتاب الفارق بني احلق 

.والباطل، أسأل اهللا ان ينفعىن وينفع املسلمني

  نتائج البحث

القرءان الكرمي وبالغته وإعجازه من خالل معرفة أثر القراءات ىف تتجلى معرفة عظم )١(

التفسري نستطيع حل بعض القضايا الدينية والدنيوية املعاصرة الىت أشكلت على كثري من 

  .الناس

عظم تفسري القرءان الكرمي واختالف كتب التفسري ىف كل زمان ومكان على حسب )٢(

  .املخاطبني

القراءات يعد كاآلينت ىف اآلية، مع زيادة اختالف اختالف التفسري بسبب إختالف )٣(

  .املفسرين يعد كاآليات
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)٤(�Ǿǻ¢�̈°ƢƦǠǳ¦�ǽǀđ�Řǟ¢��ƢǸȀǼȈƥ�ƨǫȐǠǳ¦Â�©¦ ǂǬǳ¦Â�ŚǈǨƬǳ¦�ŕȀƳ�ǺǷ�ŉǂǰǳ¦�À¦ ǂǬǳ¦�±Ƣƴǟ¤

¦ǀđ�ƨƸǓ¦Â�ǾǷƢǰƷ¢�ÀȂǰƫÂ�̧ȂǼƬǷ�ǽȂƳȂƥ�À¦ ǂǬǳ¦�Śǣ�§ ƢƬǯ�ƾƳȂȇȏ.

  .إال أبو جعفر علماء التفسري متفقون على القراءات التواتر)٥(

املفسرون خمتلفون ىف وجهة النظر لآلية فاختالف القراءات بسبب ىف اختالف التفسري )٦(

  .وأيضا  ىف اختالف الفقهاء

عظم العناية بكتب التفسري القدمية مع مجعها بالتفاسري احلديثة املقبولة يؤدى إىل )٧(

  .استخراج علم جديد واقعى حيتاجه العامل اإلسالمى

لراسخني ىف التفسري يعني الباحث ىف اختيار أصوب األقوال عند اختالف معرفة علماء ا)٨(

  .املفسرين

كتب التفسري متداخلة بعضها ىف بعض نقال بعد نقل أعىن مثال أن أبا جعفر ينقل عن )٩(

  .املسائل وابن كثري ينقل عنه وينقد بعض املسائل وهكذا إىل اآلن بعض من سبقه وينقد

  . للسلف جهود عظيمة ىف خدمة القرءان الكرمي من وجهى التفسري والقراءات)١٠(

  . هناك اتباط بني التفسري والقرءات)١١(

  :التوصيات

أقرتح على األمة اإلسالمية بإظهار اختالف التفسري باختالف القراءات ىف بقية القراءة )١(

ن هذا العمل األربعة عشر، مثال بني ورش وحفص، وبني الدورى وغريه وهكذا وبإتقا

  .تستفيد اإلسالمية

أطرح أيضا موضوعا يعلمنا الفقه وهو إختالف أحكام الشريعة باختالف التفسري مثال  )٢(

ي ك م  إ ىل  ﴿كقوله تعاىل 
ل وا و ج وه ك م  و أ ي د 

ة  ف اغ س  ت م  إ ىل  الص ال  ذ ا ق م 
ْ  ِ  َ ي ا أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ   ُ  َ ِ  َْ َ   ْ  ُ  َ  ُ  ُ     ُ ِ  ْ  َ   ِ َ َّ    َ  ِ  ْ  ُ ْ  ُ  َ  ِ    ُ َ   َ  ِ َّ     َ ُّ  َ   َ 

ر  
 و ام س ح وا ب 

ُ    ِ  ُ ال م ر اف ق   َ  ْ  َ   ِ  ِ َ  َ ن  ك ن ت م  م ر ض ى  ْ 
ن  ك ن ت م  ج ن ب ا ف اط ه ر وا و إ 

 و إ 
ك م  و أ ر ج ل ك م  إ ىل  ال ك ع بـ ني   َ   ء وس   ْ  َ  ْ  ُْ  ُ   ْ  ِ َ     ُ َّ َّ  َ   ً ُ  ُ   ْ  ُْ  ُ   ْ  ِ َ  ِ ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ُ  ْ  ََ   ْ  ُ  ِ   ُ

ت م  الن س اء  فـ ل م  جت  د وا م اء  فـ تـ ي م م وا  م س   أ و  ال 
ن  ال غ ائ ط 

ُ    أ و  ع ل ى س ف ر  أ و  ج اء  أ ح د  م ن ك م  م  َّ  َ َ َ    ً  َ    ُ َِ   ْ  َ َ   َ  َ ِّ     ُ  ُ ْ  َ َ   ْ  َ  ِ  ِ َ  ْ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ ِ  ٌ  َ  َ  َ  َ   ْ  َ  ٍ  َ  َ    ََ   ْ  َ

ْ  َ ص ع يد ا ط ي ب ا ف ام س    َ   ً ِّ َ    ً ن  َ  ِ 
ن  ح ر ج  و ل ك 

ع ل  ع ل ي ك م  م  ي ج 
ن ه  م ا ي ر يد  الل ه  ل 

و ج وه ك م  و أ ي د يك م  م 
ْ  ح وا ب   ِ  ََ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َْ َ   َ  َ  ْ  َِ   َُّ     ُ  ِ  ُ   َ  ُ ْ ِ  ْ  ُ   ِ  َْ َ   ْ  ُ  ِ  ُ  ُ  ِ    ُ

ع م ت ه  ع ل ي ك م  ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون  
ي ت م  ن 

ي ط ه ر ك م  و ل 
ُ   َ ي ر يد  ل   ُ  ْ  َ  ْ  ُ َّ َ  َ  ْ  ُ  َْ َ   ُ َ َ  ْ  ِ َّ  ُِ ِ َ   ْ  ُ َ ِّ  َ  ُِ   ُ .)٦١()أرجل(بالكسر والفتح ىف كلمة  ﴾ُ  ِ 
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آيتني أو ثالث آيات مع توزيعها لألمة وأوصى أيضا بكتابة كتيبات تشتمل على )٣(

�¦ǀǿ�ǲưǷ�Â¢�©¦ƾǴĐ¦�Àȋ��ǾǳȐƳ�ǲƳ�ƅ¦�§ ƢƬǯ�ń¤�¾ȂǬǠǳ¦�ǞƳǂƫ�Ȅǰǳ��ƨȈǷȐǇȍ¦

  .البحث اليقرئه إال أهل الفن أو من جد

  .علماء اللغة العربية بكتابة إختالف أوجه النحو باإلختالف القراءات يوأوص)٤(

  .مت حبمد اهللاـت

  :الـهوامش والـمراجع

١(ȓʆכ əࢫ ɺɡɦȄࢫȒȲɽ ȷ:١  

)٢(ȓʆכ ɰࢫ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ:٧  
כȓʆࢫࢫ٣ ȒȲɽࢫȄם؆فࢫ ȷ:١٩-١٦  

(٤)ȓɔɨɦȄࢫȑ ʆȱࢫ:ٮڈʅȳɸȴ֗ۜܣכ ɇݏݰȓࢫȆȍɐɦȄ؟ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ)ࢫʄࢭɽȗםȄࢫ: ملحققࢫ)هࢫ٣٣٩ - ٢٨٧ɂ ɽɏࢫȯɮȨ ɭ

ȳȻ ȆɳɦȄࢫȑ ɏȳɭ:ࢫʎȌȳɐɦȄࢫȚ ȄفɦȄࢫǴȆʊȧ ǻࢫȲȄȮ–ࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫȔ ɼ؈فȉ:֗ࢫ ʄڲɼ٢٠٠١כȠ   .٤٠٧ص:ɬ١٢ࢫࢫ

(٥)ɰ ȆɛȳɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ:ȓʆ٣٣: ך.  

(٦)ɰ ȆɸفɦȄ:ۜܣࢫ آ ɟȲȵɦȄࢫȲȮȆࢫ٭ڈɵ ȉדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉדࢫ ʎࢫȯȍɏࢫ Ȍֿ)ʄࢭɽȗםȄ :٧٩٤Ռɸ (ࢫ: ملحققɽȉǷࢫȯɮȨ ɭ

ȓɐȍɈ ɦȄࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫɪ Ʉ ɘɦȄ:ʄڲɼࢫࢫ١٣٧٦֗ࢫכՌɸ - ۗܣࢫ: مالناشرࢫ١٩٥٧ ɨݍݰȄࢫʃȌȆȍɦȄۜܢࢫ ȑࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫʋɏؠ ȗɡɦȄࢫǴȆʊȧ ǻࢫȲȄȮ

Ƞ ɻǾȆɠȳȻࢫ ɼ١٤٨ص:٢.  

)٤ (ɬࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ:١٤٧:ص: ٢.  

)٨(ɽɸ:ɪ Ʉ ɘםȄࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫɰ ȸ؈ Ȅ,ȑݍݰ ɓȄȳɦȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄࢫʎɲȆɺɘȿ כ ɯࢫ ȷ ȆɜɦȄࢫɽȉǷ,ǴȆɮɨɐɦȄࢫǴȆɮɡݍݰȄࢫɵ ɭࢫȑ ʆȮǷ,

ɪࢫ ɸǷ"ɰ Ȇّڈȿ Ƿ"ȳْڈȻ ȄɼࢫȮȄȯɔȊࢫɵ ɡȷ,ȓɳȷ ɵࢫࢫ-٥٠٢Ռɸ" ɽȕࢭʏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭדࢫ ɵࢫɽȉǷࢫȯȍɏࢫ ʆȯɦȄࢫȹ ɮȻ Ǵֺࢫ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷ؈فࢫȷ

ۗܣࢫ ɸȱɦȄࢫȴȆɮ �ʆȆ
�
ɛࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿ            ْ  
َ
                  )ʄࢭɽȗםȄ :٧٤٨Ռɸ(ȟ ʆȯݍݰȄࢫȲȄȮ-ࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫȒȳɸȆɜɦȄ :٢٠٠٦ɬࢫȠ٢٥٥ص/٢."  

(٩)ȓɔɨɦȄࢫȑ ʆȱࢫ:ٮڈȠ   .١٤٨ص: ٢כʅȳɸȴࢫ
ۗܣࢫ)(١٠ ɨɢɦȄࢫʅȵȡ ɵࢫ ȉȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫʎȌǷࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫʅȵȡ ɵࢫ ȉǻۜܣ כɦȯɱؠ ȓɳȷࢫ.ɽȉǷࢫȳɡȉࢫ ࢫɬ٧٨٥ࢫ

Ռɸ.ʄڲȆɐȖדࢫ ɻɮȧȲ.Ȉࢫ Ȇȗɟࢫə ɦǺɭࢫɵ ȉȄࢫɽɸɼ:ȓʊɺɜɘɦȄࢫɰ ɱȄɽɜɦȄ.ə؈ ɦǺםȄࢫɰ ȉȆȸ؈ ɴɦȄࢫȔ Ȇɜȍɇ:ࢫȯʈȴࢫɽȉǷדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȳɡȉ

ȯɮȨࢫ ɭࢫɵ ȉࢫȑ ɵࢫɓٕڈ ȉۛܢࢫ Ȩ ʆࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫȳɡȉࢫɵ ȉדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉ)ʄࢭɽȗםȄ :١٤٢٩Ռɸ(֗ࢫ:الناشر ȯ Ȼ ȳɦȄࢫȲȄȮ

ȓɐȍɈ ɦȄࢫɂ ȆʈȳɦȄ:֗ࢫ ʄڲɼࢫࢫ١٤٠٧כՌɸ - ࢫ١٩٨٧Ƞ  .١٤٣صɬ١ࢫ

ۗܣࢫ) ١( ɨɢɦȄࢫʅȵȡ ɵࢫ ȉȄ֗ࢫ ד ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ɯ ȷ ȆɜɦȄࢫʎ Ȍֿ ֗ࢫ ɪ ʆق
�
؇�ȗɦȄࢫɬɽɨɐɦࢫɪ ʊȸ                                                                ɦȄْڈ
ْ
 َّ                 )ʄࢭɽȗםȄ:

٧٤١Ռɸ(ȳȻ ȆɳɦȄࢫʅ ȯɦȆݍݵȄדࢫ ɝࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȯȍɏࢫ ɜȨ ɯࢫ:Ȅם ɛȲכ ɵࢫʎȌǷࢫ ȉࢫɯ ɛȲכ ȓɐȍɈࢫ–ȓɟȳȻࢫȲȄȮࢫ ɦȄࢫȔ ɼ؈فȉ:ࢫʄڲɼכ-

  ٦ص:Ռɸ١ࢫࢫ١٤١٦

)١٢(ɮȨ ɭࢫɰ Ȇʊȧ ۜܣࢫɽȉǷࢫ כɦȯɱؠ ɵࢫ ʆȯɦȄ؈فࢫțǷࢫɰ Ȇʊȧ ɵࢫ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯ)ʄࢭɽȗםȄ :٧٤٥Ռɸ(ࢫɯ ݀ݨ Ȅם

Ƞ ɯࢫ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɊ Ȇɘɦֿ ɽȷڤʏࢫ ɽםȄ٤٨ص١ .  
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ۜܣࢫ)١٣( כɦȯɱؠ ɵࢫ ʆȯɦȄ؈فࢫțǷࢫɰ Ȇʊȧ ɵࢫ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɰ Ȇʊȧ ʃࢫ Ȍֿ ȸ؈فࢫ ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭɉ ʊȨ ȳȨࢫȄם ȍɦȄ

)ʄࢭɽȗםȄ :٧٤٥Ռɸ(٢٦ص/ ١ج  

)١٤(ȄࢫȲȯȉדࢫ ۜܣࢫɽȉǷࢫȯȍɏࢫ آ ɟȲȵɦȄࢫȲȮȆࢫ٭ڈɵ ȉדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ʆȯɦ)ʄࢭɽȗםȄ :٧٩٤Ռɸ(Ȉ Ȇȍȷ כ ɰࢫ ȆʊȉࢫʏࢫࢭȈ Ȇ݀ݨ ɦȄ،ࢫɽȉǷ

ʎࢫ ɲֺ ɜȸ ɐɦȄࢫȳݯݨ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɪ Ʉ ɘɦȄ)ʄࢭɽȗםȄ :٨٥٢Ռɸ(ࢫ:املحققȯɮȨ ɭࢫɯ ʊɡݍݰȄࢫȯȍɏ

ȳȻ ȆɳɦȄࢫࢫȹ ʋɱכ:Ƞ ʅࢫ ȴɽݍݨȄࢫɵ ȉȄࢫȲȄȮࢫ١Ⱦ٨٧.  

ۜܣࢫɬࢫ) ٥( آ ɟȴȳɨɦ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɰ ȆɸفɦȄ:١٣:ص:١.  

)١٦(ɬࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ:١٤٨:ص:٢  

ۜܣࢫ١٧)( דࢫȄםʎɢɦȆࢫɲɽȗɦȄؠ ܣࢫɻʊɜɘɦȄࢫɽȉǷࢫȯȍɏࢫ ɓȲɽɦȄࢫȓɗȳɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫࢫȓɳȷ ɪࢫȯʊʊɜȗɦȄࢫࢫ- Ȅ٨٠٣םɽȗࢭʄࢫ ʆȰ

ۜܣࢫ ۚܣࢫȆɘɦȄ؟ ȸ ȑࢫȄםʎɢࢫȄݍݰ ʊɈ ɦȄࢫɽȉǷࢫ ɵ֗ ʆȯɦȄࢫʎɜȕࢫ ʏ֗ڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ ȯ֗ ʊɱȆȷ כ ɼࢫɰ ؇ȸ ɦȄࢫȒȄɼȲࢫʏࢭ)ʄࢭɽȗםȄ:

٨٣٢Ռɸ(

ȓɐȍɈ:املحقق ɦȄࢫɰ Ȇɳȍɦ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ȓʊɮɨɐɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮࢫȔ ɽݍݰȄࢫə ȷ ɽʆࢫɤ Ȇɮɟ:ʄ֗ڲɼࢫ١٩٩٠כɬࢫ١Ⱦ    ٢٣٤.Ƞࢫ

)١٨(Ƞ כʎȌࢫ ֗ࢫȓʆȄɼȳȉࢫ ȓɗȳɏࢫɵ ȉȄ؈فࢫȸ ɘȕ٥٩ص١  

)١٩(ɰ ǵȳɜɦȄࢫȑ ʈȳɓࢫʏࢫࢭȔ ȄȮȳɘםȄ:ࢫʃɲȆɺɘȿ כ ȑࢫ ɓȄȳɦȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫɰ ȸ؈ ɯࢫȄݍݰ ȷ ȆɜɦȄࢫɽȉǷ)ʄࢭɽȗםȄ :٥٠٢Ռɸ(

 .٣١ص:١

ȯɮȨࢫɏڴʏࢫȄݍݰ)٢١( ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄȒȯȨ ȗםȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȔ ȄȲȆɭל ȓɐɭȆȣࢫ ȉࢫȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫȓʊɨɠࢫ ɵ֗ ȸࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭȲȆɳםȄ

Ƞ ɷȲȮȆɀࢫ ɭɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫɤɽȿ Ƿࢫʏࢫࢭɪ ȫ ȯɭࢫɑɭࢫɰ ǵȳɜɦȄ٥:ص١ .  

כȓʆࢫ)٢٢( ɵࢫ ȒȲɽࢫȄݍݨ ȷ:١٧  

)٢ (Ƞ ɑȍȸࢫ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄ٢١٥ص١ 

)٢٤(ȓʆכ ɵࢫ ȒȲɽࢫȄݍݨ ȷ:٢٠ 

)٢٥(ȓʆכ ɵࢫ ȒȲɽࢫȄݍݨ ȷ:٢١ 

)٢٦(ȓʆכ ɵࢫ ȒȲɽࢫȄݍݨ ȷ:٢٢

ɰࢫɬࢫࢫ)٢٧( ǵȳɜɦȄࢫɪ ʈɼǸȕࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄࢫɑɭȆȡ\ࢫ٢٣Ⱦ:٦٦٥  

ȈࢫȄםɰɽɳɡࢫɬࢫ)٢٨( ȆȗɡɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɰɽɀ   ٤٩٦: Ⱦࢫ١٠\ȲȯɦȄࢫȄם

)٢٩(ǴȄȳȷ   ١: כȓʆ: ِ    ל�

)٣٠(Ƞ ɰࢫ ǵȳɜɦȄࢫȴȆȣ ɭ٢٧٢ص٢  

)٣١(Ƞ ɰࢫ ǵȳɜɦȄࢫɪ ʈɼǸȕࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄࢫɑɭȆȡ١١٠ص١٢  

)٣٢(ȓʆכ ȒȲɽࢫȳʈɽɢȗɦȄࢫ ȷ :١٢  
٣٣)(Ƞ ɑȍȸࢫ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄ٢٢٠ص١ 

)٣٤(ȷ ל ȒȲɽࢫ ȷȓʆכ  ٩٧:ǴȄȳࢫ

)٣٥(Ƞ ȶࢫ ȆȨ ɳɨɦࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȈ Ȅȳɏǻࢫ٥Ⱦ:١٠٠  

)٣٦(ȓʆכ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ:٥٥  

)٣٧(Ƞ Ȕࢫ ȄǴȄȳɜɦȄࢫȓࢫ١ݯݨȾ:٧٥١  

)٣٨(ȓʆכ ȒȲɽࢫȳʈɽɢȗɦȄࢫ ȷ:١٣  
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)٣٩(ȓʆכ ɚࢫ ȒȲɽࢫ ȷ:٣١ 

)٤٠(ȓʆכ ȒȲɽࢫȳʈɽɢȗɦȄࢫ ȷ:١٤  

)٤١(ȓʆכ ȒȲɽࢫȳʈɽɢȗɦȄࢫ ȷ!:

)٤٢(ȓʆכ כɏڴʄࢫ ȒȲɽࢫ ȷ :١٦  

)٦ (Ƞ ɑȍȸࢫ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄ٢٢١ص١  

ɰࢫ)٤٤( ǵȳɜɦȄࢫɪ ʈɼǸȕࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄࢫɑɭȆȡ٢٤Ⱦ    Ƞ٣٧٥ࢫ

)٤٥(ȓʆכ ȓʊȻࢫ ȆɔɦȄࢫȒȲɽ ȷ:١١  

)٣ (Ƞ ɑȍȸࢫ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄ٢٢٢ص١  
٤٧)(ə ɦǺםȄࢫȔ ȄȮȆȼ ɲל ɼࢫȔ ȄȮȆɗۗܣࢫ:ל ɇ Ȇȼ ɦȆȉ؈فࢫɺȼ ɦȄࢫʎɇ ȆɱȳɔɦȄܣࢫ ȯɮȨࢫɦȄݏݵ ɭࢫɵ ȉۜܢࢫ ɵࢫɽɭ؟ ȉࢫɯ ʊɸȄȳȉǻ)ʄࢭɽȗםȄ:

 ٨ص١ج) ٧٩٠

כȓʆࢫ)٤٨( ɰࢫ Ȇȸ ɲל ȒȲɽࢫ ȷ٢٠  

)٤٩(ɰ Ȇȸ ɲל ȒȲɽࢫ ȷࢫࢫȓʆ١٩כ  

)٥٠(Ƞ ɰࢫ ǵȳɜɦȄࢫɪ ʈɼǸȕࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄࢫɑɭȆȡࢫ٢Ⱦ٣٨٦  

ɯࢫ)  ١( ɸַɽɭࢫʅ ȯ ȷ ט ȲɽɌࢫ ɳɭࢫɵ ȉȆɺɨɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȮȆʈȴࢫɵ ȉۛܢࢫ Ȩ ʆࢫ Ȇ֗ʈȳɟȴࢫɽȉǷࢫ ə֗ ʊɱȆɀ ȗɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫ ȓ֗ɭֺ ɐɦȄࢫࢫǴȄȳɘɦȄ

ʎǿȆȸ ɡɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ ֗ࢫ ʅ ɽȨ ɳɦȄࢫʏࢭɽɢɦȄ.

�ʅȳɈ ȉࢫǴȄȳɘɦȄࢫȔ Ȇɭ

ד ֗ࢫɻɮȧȲࢫ ȓɳȷ ɰɽȗȷࢫ ɼࢫȚ ֺ țࢫɻɦɼ֗ࢫ ɰ ɑȍȷࢫȗȀɭɼ؈ ȓɳȷࢫ ݱݮࢫ ɬֺࢫ.ɚࢫȄݍ ɏǷ؈فࢫȷȠ Ǵֺࢫ ȍɳɦȄ١١٨ص١٠  
Ƚࢫ)(٥٢ ɘȫט*ɑȻ Ȇȣ ɭۚܣࢫ ȉࢫʄڲɽɭ֗ࢫ ʅȳɀ ȍɦȄࢫɯ țࢫʏڏ ɨȍɦȄࢫȒȯɐȸ ɭࢫɵ ȉࢫȯʊɐȷ ֗ࢫ ɵ ȸ ֗ࢫɽȉǷࢫȄݍݰ ɽȨ ɳɦȄࢫɬȆɭǻ.

ɪࢫɟǷف ȉ֗ࢫ ɻʈɽȍʋȷ ɰࢫ Ȇɳȷ Ƿࢫɵ ɭࢫɰ Ȇɠɼ֗ࢫ Ɏȳȉۘܢࢫ ȧ ɻʈɽȍʋȷࢫ ֗ࢫɬȵɦɼࢫ ȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫɪ ʊɨݍݵȄࢫɵ ɏࢫȱȫ Ƿ.ࢫə ʊɱࢫȓɳȷ Ƚࢫ ɘȫט Ȕࢫ Ȇɭ

ɰ ȒȳȼࢫȗȀɭɼ؈ ɏ.وقيل:ȳȼ ɏࢫȓɳȷ.

ט�) ٥٣( ֗ࢫ ȓȍɨɐȜࢫʎȌǷࢫɵ ȉȄࢫࢫɬֺ ȷ ɵࢫ ȉۛܢࢫ Ȩ ʆɪ ʆȓʊɜʈȳɗǼȉࢫȈ ȳɔםȄࢫɪ ʈȵɱ֗ࢫ ʅȳɀ ȍɦȄࢫȆʈȳɟȴࢫɽȉǷࢫȓɭֺ ɐɦȄࢫɬȆɭ:ࢫʏࢫࢭɷȯɦɽɭࢫɰ ǻ

ȓɳȷ ɑɄࢫɰɽɱȆɮțɼࢫ ȉࢫɻɦɼ֗ࢫ ɰ ȚࢫȗȀɭɼ؈ ֺ țࢫȓɳȷ ʅࢫȒȯɐɜɦȄࢫ ȰࢫȳɺȻ ֗ࢫɽȕɼࢭʏࢫࢭʏࢫ ȓȀɭɼࢫȒȳȼ ɏࢫɑȸ Ȗࢫȓɳȷ.

ʅࢫ)٥٤( ȮȲɼȆםȄ؈فࢫȸ ɘȕ=�ɰɽʊɐɦȄɼࢫș ɡɳɦȄ:֗ࢫ ʅ ȮȄȯɔȍɦȄࢫʅȳɀ ȍɦȄࢫȑ ʋȍȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȸ ʃࢫȄݍݰ Ȍֿ

ȮȲɼȆםȆȉ؈فࢫɺȼ ɦȄࢫʅ)ʄࢭɽȗםȄ :٤٥٠Ռɸ(ࢫࢫ٦جȾ٢٦١  

)٥٥(ȓʆכ ȯȸࢫ ȒȲɽࢫȄם ȷ :٤ 

)٥٦(Ƞ ɑȍȸࢫ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄ٢٢٥ص١  

)٥٧(Ƞ ʅࢫࢫ ȲȆȍɦȄࢫȩ ȗɗࢫ٨Ⱦ :٥٦٧  

)٥٨(Ƞ ɰࢫ ǵȳɜɦȄࢫɪ ʈɼǸȕࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄࢫɑɭȆȡࢫ٢٣Ⱦ :٦٧٨  

Ƞࢫ)٥٩( ɰࢫǴȄȳɘɨɦࢫ ǵȳɜɦȄࢫʃɲȆɐɭࢫ٢١٥ص٢Ƞ ȷ؈فࢫ ȆɘȗɦȄࢫȳȸ ʇǷɼ٢٦٢ص٥.  

ȸفʅࢫ)٦٠( ȘɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ:ࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫɪ ɺȷ ȯɮȨࢫ ɭࢫʃ Ȍֿࢫʅفȸ
�
ȘɦȄࢫɑʊɗȲࢫɵ ȉࢫȹ ɲɽʆࢫɵ ȉדࢫ     
ُ
                     )ʄࢭɽȗםȄ :٢٨٣Ռɸ(ࢫɬ\ ࢫ١Ⱦ :٢٠٩  

)٦١(ȓʆכ ȒȲɽࢫȄםȒȯǾȆࢫ ȷ:٦  
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:إعداد

ȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ȸ ɛ

ȣ؈فȆʆ֗ࢫالفدرالية)التقنية(ɦȄفȓʊȉࢫȓʊɨɠࢫ ʊɱࢫȄȳɘɭȴࢫȓʆַ ɼࢫɽȸ ɓ

  :المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 

  .وصحبه وسلم تسليما كثريا

يف فإن الشيخ عبداهللا بن فودي هو من أكرب كتاب عرفته الدولة العثمانية الفودية : أما بعد

القرن الثالث عشر اهلجري بقيادة أخيه الشقيق الشيخ عثمان بن فودي اجلدد املصلح والقائد 

احلركي، الذي ترىب الشيخ عبداهللا على يديه فاستفاد من غزارة علمه، تغمدمها اهللا بواسع 

بية، رمحته، نشأ الشيخ عبداهللا بني عشرية مثقفة تلقى منها مبادئ العلوم الدينية والثقافية العر 

وهذه البيئة اليت نشأ فيها بيئة علمية أدبية، وبيتهم معروف بالعلم والصالح، وهذه إشارة 

ءيف هذه املنطقة لـماواضحة على التثقف والتعلم، وقد ألف الشيخ عبداهللا يف كل فن تعرفه الع

غري كما ألف للطالب كتبا دراسية يف علوم القرآن والتفسري واحلديث وأصوله والفقه وأصوله و 

٠ذالك، وهو أول من ألف يف تفسري القرآن وعلومه يف هذه املنطقة

  ٠الشيخ عبد اهللا بن فود ومؤلفاته يف التفسري وعلوم القرآن: عنوان البحث

  :وحتته

  .امسه ولقبه ونسبته ووالدته مع نشأته العلمية: األول الـمبحث-

.ذه مع وفاتهرحالته العلمية وذكر شيوخه ومؤلفاته وتالمي: الثاين الـمبحث-

.عصر الذي عاش فيه الشيخ عبداهللا بن فودي: الثالث الـمبحث-

 .عناية الشيخ عبد اهللا بن فودي بعلوم القرآن والتفسري يف زمنه: الرابع الـمبحث-

.تأثره مبؤلفات اإلمام السيوطي رمحه اهللا: اخلامس الـمبحث-

.اخلاتـمة-

  .املصادر واملراجع-



34

  اسمه ولقبه ونسبه : األول الـمبحث

عثمان بن صاحل بن هارون بن حممد غورط بن هو  )١(أبو حممد عبد اهللا بن حممدبن فودي

وموسى جكل من . جب بن حممد سنبو بن ماسران بن أيوب بن بوب بن موسى جكل

 رؤساء قبيلة توردب الفالتية اليت هاجرت من تنبكتو إىل فوتاتور من بالد السنغال لوقت قدمي

من بالد حوسى يف أواخر القرن  –مث هاجروا منها إىل كن وهي مدينة من مجهورية نيجر 

.)٢(فانتشروا يف بالد حوسى‘ الثامن اهلجري

¦�ƶƬǧ�Äǀǳ¦�ŚƦǰǳ¦�ƾǿƢĐذكر عمر بن حممد بوي يف توضيح الغامضات بأن عقبة بن عامر 

الروم فأسلم ملكهم بغري  من قبائلبالد الغرب زمن عمرو بن العاص يف مصر وصل إليهم وهم قبيلة 

  )٣(.قتال فتزوج عقبة ابنتة ملكهم فولد الفالنني وتكلموابلغة أمهم ومل يعلموا لغة أبيهم

وأما ما يقال من أن أوالد " هذا ماتواتر علينا وأخذناه من الثقات"يقول الشيخ عبداهللا 

آدم عليه السالم وألن ذلك عقبة أول من تكلم بتلك اللغة فبعيد ألن اللغات ثابتة من لدن 

)٤(.خرق للعادة

                                                 ُّ                       وعلى هذا فالفالنيون من نسل إبراهيم من جهة األب واألم  ألن عقبة قريشي من أوالد 

امساعيل بن إبراهيم عليهما السالم والروم ابن عيص بن اسحاق بن إبراهيم عليه السالم، وأمه 

  .نسمة بنت إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا عليه السالم

  : يعتز الشيخ عبداهللا حيث يقول

  ولنا إلسرائيل أصل جاري  فلنا إلمساعيل نبسبة عقبة 

  أبناء أعراب وهاك جناري   أعمامنا عرب كما أخوالنا 

ويف أثناء ذلك يعترب الباحث هذه املرحلة كالبداية والتأسيس للشيخ عبداهللا بن فودي يف 

املتفرقة والزيادة يف التعلم يف فنون شىت  طلبه العلم وبعد ذلك انتقل إىل األخذ عن املشايخ

.                   ً               الذي جعله أن صار حبر ا يف فنون املعرفة

ء يف سنة مولد الشيخ عبد اهللا بن فودي، لكن الذي رجحه لـمااختلفت أقوال الع: مولده

م بدليل كون أخيه يكربه حبوايل اثنيت عشر سنة، ١٧٦٦ - هـ ١١٨٠احملققون أنه ولد سنة 

.)٦(يف إقليم طغل )٥(م ١٧٥٤-ه١١٦٨:بن فودي رمحه اهللا ولد سنةوألن الشيخ عثمان 
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نشأ الشيخ عبداهللا بني عشرية مثقفة تلقى منها مبادئ العلوم الدينية : نشأته العلمية

والثقافية العربية، وهذه البيئة اليت نشأ فيها بيئة علمية أدبية، وبيتهم معروف بالعلم والصالح 

وسبق بيانه، وهذه إشارة واضحة على التثقف والتعلم، ويدل على " فودي"فكان أبوه يلقب بــ

هم من أقاربه " إيداع النسوخ" ذالك أن أكثر من أخذ عنهم العلم ممن ذكرهم يف كتابه 

وكان تسعة منهم من  وعشريته، كما ذكر حوايل مثانية عشر شيخا من أشهر من أخذ عنهم،

.)٧(أهله وعشريته

د بوي بأنه أخذ من أبيه القرآن وبعض الدراسات اإلسالمية، كما أخرب بذلك عمر بن حمم

مث سلمه أبوه إىل أخيه الشيخ عثمان بن فودي ودرس لديه كثريا من الكتب املعروفة يف املنطقة 

والكتب  )١٠(والشعراء الستة،) ٩(والوتريات،) ٨(كالعشماوي، واألخضري،والعشرينيات،

وغريها يف التوحيد، واألجرومية، وامللحة، والقطر وحنوها يف اإلعراب كما أخذ )١١(السنوسية

منهم علم التصوف وعلم احلديث دراية ورواية، وأخذ منه أيضا تفسري القرآن، بأكمله وعلم 

)١٢(.احلساب وتوليفه

  رحالته العلمية وذكر شيوخه ومؤلفاته وتالميذه : الثاني الـمبحث

ء زمانه إىل أن قرأ كل الكتب لـمال من شيخ إىل شيخ من نوابغ عمل يزل عبداهللا ينتق

املعروفة يف منطقته، يف ذلك الوقت يف الفقه، واإلعراب، والتصوف، وعلوم القرآن والقراءت 

والتفسري، وأصول الفقه، والتوحيد، واحلديث، وغريها من العلوم إىل أن ختصص ومتهر يف 

ثورة وشهر بعلمه وصالحه وفضله العوام لـماعلوم املنقولة واالعلوم وفاق أقرانه فصار آية يف ال

  .ء زمانهلـماواخلواص وأقر بنبوغه ع

��Ŀ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾƬǇ¦°®�ǲƷ¦ǂǷÂ�ƨȈǇ¦°ƾǳƢēƢȈū�ƨƸǓ¦Â�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�Ȅǘǟ¢�ǾǈǨǼƥ�Ȃǿ�ƅ¦ƾƦǟÂ

كما أضاف الشيخ علوما جديدة مل يكن درسها على الشيخ،  ١٣)ايداع النسوخ(كتابه 

١٤.كالبالغة، واملنطق، وأصول الفقه، والعروض

                           ً     ً                                        وأما شيوخه الذين تركوا تاثري ا كبري ا على عبداهللا جربيل بن عمر الذي زاره عبداهللا :شيوخه

  :مع أخيه الشيخ عثمان بن فودي واستفاد منه ومدحه بقصيدته الطويلة فقال فيها
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                     جربيــــــــــــــل مــــــــــــــن خرباإللــــــــــــــه بــــــــــــــه لنــــــــــــــا

                    وايف وحـــــــــــــــــــــزب ضـــــــــــــــــــــاللة يف تلعـــــــــــــــــــــة

                     فـــــــــــــــأزاح عنـــــــــــــــه حنـــــــــــــــادس األعـــــــــــــــالج

                      مل خيــــــــــــش يف اظهــــــــــــار ديــــــــــــن اهللا مــــــــــــن

                      دينـــــــــــــــــا حنيفـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتقم املـــــــــــــــــنهج

«ƾºººººººººººººđ� Ȇºººººººººººººǌǯ�ƾºººººººººººººǿÂ�Ŀ�Ǻȇƾºººººººººººººǳ¦Â

«ǂººººººººººƥ±�ƨººººººººººǴŴ�ǽƢººººººººººǈǯÂ�Ƕē¦®Ƣººººººººººǟ�ǺººººººººººǷ

                   مســــــــــــــــــــــتهزئ أو الئــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــتهجج

مان تأثر بالشيخ جربيل بن ومن اجلدير بالذكر هنا أن كال من الشيخ عبداهللا والشيخ عث

:عمر وأقر بفضله واعتز بكونه تلميذه، يقول الشيخ عثمان بن فودي عنه

)١٥(فموجة أنا من أمواج جربيل** إن قيل يف حبسن الظن ماقيل 

ء، ومتهره للجهاد لـماولعل السبب يف ذلك نبوغه يف العلم وصالحه وشهرته يف الع

املصطفى ابن احلاج عثمان تلميذ الشيخ جربيل، واإلصالح يف بالد حوسا، ومن شيوخه 

.)١٦(ومنهم خاله، وعمه احلاج حممد بن راج، وخاله حممد املعروف ببوطنغ

وقد استفاد الباحث برسالة األستاذ علي أمحد الذي ذكر فيها ترتيب شيوخ عبداهللا بن 

)١٧(:فودي قائال

ي أخذ عنه مقامات احلريري، ومن شيوخ عبداهللا من عشريته ابن خالته حممد بن حممد الذ

وخاله عبداهللا بن حممد بن احلاج احلسن بن عال الذي أخذ عنه كتب النحو، أمثال قطر 

رديغى وشذور الذهب وشرحه بلوغ األرب، وخالصة ابن مالك، مع شرح لـماالندى وشرحه ل

  .البهجة املرضية للسيوطي

عربية مثل التخفة الوردية واخلالصة، قرأ عبداهللا على الشيخ إبراهيم الربناوي بعض الكتب ال

وبعض شرحها مصباح السالك األمشوين، كما أخذ عن حممد بن عبدالرمحن املعروف مبج الذي 

  .أعاد عنده قراءة اخلالصة

أخذ عبداهللا علم العروض والقوايف والرتباق يف علم األوقاف عن إبراهيم املنذري، أخذ من 

املنطق وأصول الفقه، وأماعلم البالغة فقد درسه عنذ  ابن خاله حممد الغريري بن حممد علم

الشيخ أمحد بن أيب بكر ابن غار وذلك مثل التلخيص مع شرح ألفية املعاين واجلواهر املكنون 

مع شرحه وشرح النقاية للسيوطي، ومن شيوخ عبداهللا املصطفى بن احلاج عثمان بن حممد 

تالميذ الشيخ جربيل بن عمر البارزين، الذي أخذ عنه الكوكب الساطع، وكان املصطفى من
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وممن أخذ عنه عبداهللا العلم الشيخ حممد اللغودي املشهور بتعليم املختصر اخلليل يف بالد 

هوسا وقتئذ، أخذ عنه عبداهللا كتاب املختصر اخلليل، أعاد عبداهللا قراءته املتخصر عند تلميذ 

هم الشيخ املتقنت حممود الزمفري حممد اللغودي املسمى حممد سنبو ابن عبدالرمحن، ومن

الطوري الذي تلقى منه عبداهللا علم القراءاتكمنظوم ابن اجلزي، وقصيدة الشاطيب ومن أبرز 

.١٨شيوخ عبداهللا شيخ الشيوخ واملصلح الكبري احلاج جربيل بن عمر

أما من أقوال األجالء عن الشيخ عبداهللا فقد عرفه ابن أخيه حممد بللو بن الشيخ عثمان 

وزيره األكرب، وركنه األشهر شقيقه، األستاذ أبو حممد عبداهللا بن فودي : "الذي يقول عنه

��ÄȂƸǼǳ¦�®ȂĐ¦�ƨȇÂ¦ǂǳ¦�ª ƾƄ¦��ŚǬǨǳ¦�Ǧ Ǽǐŭ¦�ƨǯŐǳ¦�ƢǼƼȈǋ��ƨǷƢȀǨǳ¦�°ƢǜǼǳ¦��ƨǷȐǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦

ب،البياين اللغوي، املتفنن اآلخذ من كل فن بوافر نصيب، الرائع من كل علم يف مراعاة اخلصي

الشهرية الرحالة، آخر السادات األعالم، وخامتة النظار، ذو التعليقات البديعة، واألحباث، 

١٩.األليفة العربية، املتفق على علمه وهديه

َ                             وانضم األستاذ الدكتور عبدالباقي شعيب أغ اك  بذكر مناقب الشيخ نقال عن الع   َ ء ومن لـما                                     

العالمة والقدوة الفهامة، شيخ الشيوخ، هو :" الوزير غطاطا بن ليمن الذي يقول: ذلك قول

ّ     أبو حممد عبداهللا أخ الشيخ عثمان بن فودي، آخر سادات األعالم، وخامتة النظار قل  أن                                                                       

يسمح الزمان مبثله، ذو القدم الراسخ، والرحب الواسع، يف كل مشغل، سيف اهللا على ذوي 

 ٢٠.البدعة معدن الصدق والعلم، وزناد الفهم

             ّ                            إنه أول من رب اهم الشيخ عثمان رمحهما اهللا إىل :"جنيد عن الشيخ عبداهللاوما يقوله الوزير 

.الغاية، وأنه وزيره مبنزلة هارون ملوسى عليهما السالم، وأول من بايعه على الكتاب والسنة

�ƅ¦ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�ǂȀƬǋ¦�Ŗǳ¦�§ ƢǬǳȋ¦�ǒ ǠƦɇǇȂǷ�ǂǸǟ�ňƢƯ�°ȂƬǯƾǳ¦�̄ƢƬǇȋ¦�Ǯ ǳ̄�ń¤�» ƢǓ¢Â

ألن بالده مل ترزق أعلم " وعالمة السودان" نادرة الزمان" ألقاب عدة أشهرها لعبداهللا: "    ً قائال  

Mai" (مي بوطنغا"تلقيا من والده، ولقب بـــ" األستاذ"، ومنها "منه يف زمانه Bodinga ( أي

ِ  ْ  َ                                   صاحب قرية بـ و ط نـ غ ا اليت أسسها بنفسه بعد عودته من كنو   ْ  ُ           )Kano ( قيل إن هذه التسمية

ِ  ْ  َ بـ و ط نـ غ ا"تيةمأخوذة من كلمة فال  ْ  ُ "�ǞǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƅ¦ƾƦǟ�¾ÂǄǼƥ�Ǟũ�ƢǷƾǼǟ�ÀƢǸưǟ�ǾǬȈǬǋ�Ƣđ�ǚǨǴƫ

ُ  م ي  غ ن د و"معناه نعمت القرية، ويلقب بـــ  ُْ   ْ وهي العاصمة املنطقة الغربية خلالفة سوكتو، وهي "َ 
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�ǶǇ¦�ƾǸŰ�ǺƥƢƥ�ƅ¦ƾƦǟ�Řǰȇ��ǾƫƢȈƷ�ǂƻ¡�Ŀ�̈ȂǴŬ¦�ń¤�Ǆǯǂȇ�À¢�ǲƦǫ�Ƣē°ƢǷ¦�ƅ¦ƾƦǟ�ńȂƫ�Ŗǳ¦

٢١.الده وبأيب حممد أحد أبناءه البارزينو 

فهذه املناقب واملميزات املذكورة للشيخ عبداهللا بن فودي، اعتربها الباحث كتعريف للشيخ 

عبداهللا بن فودي رمحه اهللا وهي كافية يف أن الشيخ بارع وثاقب وراسخ يف نفس الوقت، وأهل 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾȈǳ¤�Ƥ ǈǼȇ�ƢǷ�ǲǰǳ.

:مؤلفاته رحمه اهللا

ألف يف التفسري وعلوم  -تقريبا –ف الشيخ عبد اهللا بن فودي يف كل العلوم اإلسالمية   ّ أل  

القرآن واحلديث وعلومه والفقه وأصوله، واللغو حنوها وصرفها وعروضها وشعرها، وألف يف 

العقيدة واملنطق والتاريخ والرتجم والتصوف والسياسة والقضاء، ونظم القصائد ةالكتب يف 

وكتب يف السري والتاريخ، وغري ذالك من العلوم املعروفة يف عصره وبيئته، وله حوايل األلفيات،

، فمن تلك ٢٢كما ذكر ذالك تلميذه الشيخ سعد بن عبد الرمحن) ١٧٠(مئة وسبعون مؤلفا 

ضياء التأويل إىل معاين التنزيل، وكفاية ضعفاء السودان، ونيل السول من تفاسري : املؤلفات

 التفسري، ومفتاح التفسري، وساللة املفتاح، والفلرئد اجلليلة، كلها يف علوم الرسول، كلها يف

القرآن، وسراج جامع البخاري، ومصباح الراوي، كالمها يف علوم احلديث، وضياء األمة، 

واللؤلؤ املصون، وضوء املصلي، كلها يف الفقه، والبحر احمليط، وملع الربق، كالمها يف النحو، 

 الصرف، وضياء احلكام فيما هلم وعليهم من األحكام، وضياء السلطان، واحلصن الرصني يف

.وضياء أويل األمر، وضياء السياسات، والفتاوى والنوازل، كلها يف السياسة الشرعية والقضاء

ودل هذا على التكوين الثقايف لعبد اهللا بن فودي الذي مثل إستمرار التقاليد العلمية 

ولذلك الشيخ عبداهللا حنوي وصريف وجمتهد يف مسائل  ٢٣هد طويلاملوروثة يف إفريقيا منذ ع

  . الفروع وهو حمدث وأصويل ومفسر يف نفس الوقت

وكان الشيخ عبداهللا من أخلص أصحاب الشيخ عثمان هلذه احلركة العلمية، وقد إشرأب 

ّ                                              من العلم واملعرفة من أخيه، فدر س وألف ومل مينعه إشرتاكه يف املعارك وقيادته للجيو  ش من                             

.الكتابة يف موضوعات اليت أحس أن الناس يف حاجة إىل معرفتها
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وإخالصه للعلم وعكوفه على القراءة والتأليف ماكانا ليخفيان على أصحابه، فاعرتفوا له 

بالسبق يف ميدان العلم، ووصفوه بأنه آخر السادات األعالم وخامتة النظار ذوالتحقيقات 

ّ                        ة،املتفق على هديه وعلمه ممن قل  مساح الزمان مبثله، معدن البديعة،واألحباث األنيفة العربي                            

الصدق والعلم،وزناد الفهم كان آية يف حتقيق العلوم،مفرط اإلطالع على املنقول يف الفنون، 

.٢٤جامع شتات العلوم فاضل وقته وأعجوبة زمانه

 وخالصة القول إن تواليف الشيخ عبداهللا بن فودي منقسمة إىل قسمني فيما يتعلق

وأغلبيتها . بنظمها، فمنها ماكانت منظومة كالكتب السالفة الذكر، ومنها ماكانت منثورة

ء كاإلمام السيوطي مث إن هذه املؤلفات كذلك عباره لـمامقتبسة من كتب بعض العباقرة من الع

  :عن ثالثة مراحل للكتابة وهي كاآلتية

املنظومات الشعرية وذلك تسهيال مرحلة تدريس العلوم وتصنيفها، وهي اليت غلب فيها )١(

  .حلفظها لدى طالب العلم

)٢(�ƨǳƢǏ¢�±¦ǂƥ¤�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ǲưŤÂ�ƢǸđ¦ȂƯÂ�ƢǸȀȈǴǟ�Ʈ ū¦Â�ƅ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�®ƢȀŪ¦Â�̈ǂƴŮ¦�ƨǴƷǂǷ

شخصية عبداهللا العلمية وأفكاره األدبية واألذواق البالغية، واملفردات، وذلك بعد أن كان 

ً        ً    يف بداية األمر مقتبس ا ومؤثر ا وحم    ً                                              صرر ا على آراء الغري، فأصبح اآلن ذا رأي وفكرة، وعلى                  

هذا فقد تناولت مؤلفاته يف هذه املرحلة ردوده على منكرى مكانته أو املتجاهلني ذوي 

.األهواء

رأى من الناس من  لـمامرحلة مابعد اهلجرة وتشتمل هذه املرحلة الزهد من الدنيا، وذلك )٣(

.٢٥الدنيا ورغدها األمراض القبيلية اليت أصابتهم فرفض

:اهللارحمهتالميذ الشيخ عبد اهللا

أما تالميذه فكثريون يبلغ عددها سبعمائة ومخسني كما ذكر ذلك سعد بن عبدالرمحن يف  

وقد قيل بأنه أخرج على يد الشيخ عبداهللا ، ٢٦"ترتيب األصحاب وجتميع أويل األلباب"كتابه 

  :وأشهرهم ء ماال حيصى عددهم إال اهللا تعاىللـمامن الع

  الشيخ حممد سعد بن الشيخ عثمان بن فودي -

           ّ                          الشيخ حممد بل و بن الشيخ عثمان بن فودي -
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أمساء بنت الشيخ عثمان بن فودي : السيدة العاملة-

الشيخ العالمة سعد بن عبدالرمحن-

ابنه الشيخ العالمة علي بن عبداهللا بن فودي -

الشيخ حممود مودي -

.الشيخ حممد البخاري-

  : وفاة الشيخ عبداهللا

 م مبدينة غندو١٨٢٩-ه١٢٤٥:توىف الشيخ عبداهللا بن فودي رمحه اهللا يف سنة

)GWANDU(وله من العمر . م١٨٢٩املوافق / ه١٢٤٥سنة ألف ومأتني ومخس وأربعني للهجرة  ٢٧

ُ  غ ون د و(ودفن يف بلده ومكان رباطه ٢٨.ست وستون سنة، أو مخس وستون، سنة ٢٩.رمحه اهللا) ُ  ْ 

  :عصر الذي عاش فيه الشيخ عبداهللا بن فودي: الثالث الـمبحث

مر عليه التاريخ يف وجود هذا العامل اجلليل، العالمة السودان كما  لـماقد أقادتنا كتب كثرية 

ء الشيخ عبداهللا بن فودي تغمده اهللا برمحته، وإنه من املعروف يف لـمايطلق عليه بعض الع

البدع واخلرفات، وكثر الظلم وأكل أموال الناس بغري حق، وال ضية وقد شاعت لـماالقرون ا

سيما من األمراء والسالطني الذين حيكمون بغري كتاب اهللا وقتئذ، يقول الربفيسور غرب طن 

عبارة عن دويالت صغرية حتاكم –فبالد اهلوسا خاصة اليت أنشأ فيها الشيخ عثمان :"ظوهو

خرى عالقة طيبة إال عداء، فالقانون القوي دائما هو أفراد جمتمع احلوسا، وليس بني دولة وأ

)٣٠(.السائد على الضعف، وهم دائما يف ارتباك وحروب طاحنة

الذين يقيمون اإلسالم اخلالص، : وكانت حياة الشعب الدينية وقتئذ على ثالثة أقسام

ّ                والذين ميزجون إسالمهم بالبدع، والذين ميزجون بالوثنية، وقد وض ح لنا ذلك الشيخ عثمان بن                                                          

اعلم يا أخي أن الناس يف هذه :" فودي رمحه اهللا تعاىل يف تقسيمه ألهل هوسا حيث قال

قسم منهم يعمل أعمال اإلسالم، واليظهر منهم شيء من أعمال : البالد على ثالثة أقسام

                           ً                   يناقض اإلسالم فهؤالء مسلمون قطع ا جتري عليهم أحكام  مـماالكفر وال يسمع منه شيء 

٣١.اإلسالم
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فهو خملط يعمل أعمال اإلسالم ويظاهر أعمال الكفر، ويسمع من : أما القسم الثاين منهم

ومن خالل )٣٢(.                                    ً                          أقواهلم مايناقض اإلسالم فهؤالء كافرون قطع ا ال جتري عليهم أحكام اإلسالم

ذلك تبني لنا أن الشيخ أظهر جهاالت القوم يف بالد هوسا يف ذلك احلني وما كانوا عليه من 

ء يف احملاربة ضدها إلقامة كلمة التوحيد دحض لـماتواخلرافات البدعية اليت تصدى العالشركيا

  .الشرك باهللا اليت هي أعظم ذنب عصى اهللا به على وجه األراض

�ǽƢšلـما                                ً       ففي هذه احلالة الشاقة بعث اهللا كثريا  من الع �ƅ¦� ƢǋƢǷ�©¦®ȂȀĐ¦�ǺǷ�¦Ȃǳǀƥ�Ǻȇǀǳ¦� 

ومن أشهر هؤالء اجلهابذة الذين قاموا بتلك . عوات واملواعظاصالح األمة،وذلك بالقيام بالد

العملية اإلصالحية، حممد بن عبدالكرمي املغيلي الذي زار منطقة هوسا يف القرن اخلامس عشر 

امليالدي، والشيخ جربيل بن عمر يف القرن الثامن عشر، ويقول الشيخ عبداهللا إن عمه وخاله 

اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو ممن اقتدى                           ً   عثمان املعروفببندوكان مشهور ا ب

)٣٣(.به الشيخ عثمان

ء أضاءو ومهدوا الطريق يف هذه العملية مث قضى اهللا امتامها على لـمافهؤالء العباقرة من الع

�ºƥ�» ÂǂǠŭ¦�ƾǸŰ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦�®ƾĐ¦�ƾȇ"تغمده اهللا برمحته يف القرن التاسع " ابن فودي

دي، حيث قام وجاهد وتضحى بنفسه وماله يف سبيل اعالء كلمة اهللا إلصالح عشر امليال

ƾǇƢǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳ̄.

من هنا بدأ الشيخ حركته اإلصالحية بالوعظ واإلرشاد، فكان يدرس الناس ويأمرهم 

باملعروف وينهاهم عن املنكر من قرية إىل قرية حىت نفع اهللا هذه الدعوات باكثار مجاعته 

��śǗȐǈǳ¦Â� ¦ǂǷȋ¦�ń¤�Ƣđ�ǲǐȇ�Ń�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯ.األرض وأتباعه فوق

اشتهر أمره عند امللوك وغريهم، رأى أن البد من أن يسري إىل امللوك فسار إىل أمري غوبر  لـماف

                                           ً                            وذلك ألن غوبر متثل يف تاريخ هذه البالد عنصرا هام ا من العناصر الشمالية لغة، ) ٣٤(باوا،

  .ودولة فبني الشيخ هلذا األمري اإلسالم الصحيح ونصحه باتباع السنة وإقامة العدل     ً وشعب ا

أن األمري أصغى إىل الشيخ أول األمر " توضيح الغامضات"ذكر عمر حممد بوي يف كتابه 

فكر يف أمره وخطورة حركته خاف منه وضاق به ذرعا ولكن مل يلبث أن مات  لـماولكنه 

الذي أراد أن يطفئ نور تلك احلركة ويكيد " نفات"وبعده " قوبيع"        ّ         األمري، وخل فه أخوه 
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ْ                                               للشيخ إال  أ ن  مدة ملكه مل تطل إذ وافاه األجل مث توىل بعده ابنه  وكان كسلفه أو أشد " ينف"        ّ َ 

ً      كثر مكائد األعداء على مجاعة الشيخ بدأ يستعد بالسالح دفاع ا عن   لـمامنه كراهة لإلسالم و                                                      

)٣٥(.أنفسهم

ُ  الشيح ومجاعته أن يهاجروا، فهاجروا إىل مكان يسمى غ د ،    ً       وأخري ا اضطر   ُ وكان ذلك يف  )٣٦(                                              

م ١٨٠٤من فربابر سنة  ٢١ه املوافق ١٢١٨يوم اخلميس الثاين عشر من ذي القعدة سنة 

                                         ً                                            وبالتايل بايعوا تلك اجلماعة الشيخ عثمان إمام ا هلم على الكتاب والسنة، وأول من بايعه أخوه 

َ  ُّ              عبداهللا مث ابنه حممد بللو، مث صاحبه ع م ر م و الك م  مث بقية اجلماعة     ُّ  ُ  َ  ُ                                .

وكان النصر فيها للمسلمني  )٣٧(أمري غوبر فتتابعت الغارات اليت أدت إىل وقعت كت وأتباع

  :ويف ذلك يقول الشيخ عبداهللا

  على قمع كفار علينا جتمع * بـدأت ببسم اهللا والشكر يتبع

  :إىل أن قال

  لكي يرجعوكم حنو شرق فتجمع *  وقيل لنا ساروا إىل كت غربكم

:عبداهللا بالراية من أخيه الشيخ عثمان، يقول عمر حممد بويهذا وقد مت اختيار الشيخ 

ي ط و  
ْ  مث أعطي الشيخ عثمان عبداهللا الراية وأقره على جيش كبري يضم أمري اجليش علي ج   ُ  ْ ِ                                                                    

)Aliyu Jedo( وبعض فحول اجلماعة لفتح بالد كب)Kabi ( فأخضع البالد وفتح بضعا وعشرين

  . توححصنا، وتغىن بفتوحاته ومسى جيشه جيش الف

 :عناية الشيخ عبد اهللا بن فودي بعلوم القرآن والتفسير في زمنه: الرابع الـمبحث

                              ً      ً                                           وال شك أن الشيخ عبداهللا أسهم اسهام ا كبري ا يف تطوير الثقافة العربية واإلسالمية وقد ترك 

 كضياء التأويل يف"منها مايتناول تفسري القرآن الكرمي . لنا مؤلفات يف الدراسات القرآنية

" كمفتاح التفسري"ومنها ما يبحث يف علوم القرآن " كفاية ضعفاء السودان"و" معاين التنزيل

وهو " تلخيص املفتاح"و" كتاب النقاية كليهما للسيوطي"وهو نظم لكتاب اإلتقان وبعض 

وهو نظم لكتاب يف علوم القرآن " الفرائد اجلليلة"تلخيص للفصل األخري من كتاب اإلتقان و

)٣٨(.الشوشاوي كما أسلفناللشيخ حسن 
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فلم جيد الباحث يف حدود اطالعاته يف هذا القطر اإلفريقي يف القرن الثاين عشر و الثالث 

عشر اهلجري الذي عاش فيه العالمة بن فودي من أعطى غاية اإلهتمام لعلوم القرآن والتفسري 

وعي الذي فاق أهل مثل عبد اهللا بن فودي، حيث كان الشيخ عبد اهللا العالمة املفسر املوس

إفريقيا يف عصره وقرنه يف ميدان هذا العلم والتأليف فيه، فكان من أغراض كتابة هذا البحث 

  .هو التعريف جبهوده ومؤلفاته يف هذا الفن العلمي الرفيع

:تأثره بمؤلفات اإلمام السيوطي رحمه اهللا: البحث الخامس

يوطي حيث دل على ذالك مشروعاته يف وقد تأثر الشيخ عبد اهللا بن فودي با إلمام الس  

و " النقاية"من كتاب " مفتاح التفسري" نظمه للعلوم اإلسالمية وحيث نظم يف علوم القرآن، 

ساللة "و " مفتاح التفسري"كالمها لإلمام السيوطي، وإمنا كتابيه " اإلتقان يف علوم القلرآن"

يوطي ألنه أخذ من منثوره فنظم مصدرمها واحد، ومها قبس من مؤلفات اإلمام الس" املفتاح

وألف، وترتيبه يف األبواب كماهو، إال أن الشيخ عبداهللا أراد بذالك أن يكون له إنتاجات يف 

ء لـمالع" النقاية"و " اإلتقان"ء املغرب، كما كان ذالك لإلمام السيوطيي يف لـماعلوم القرآن لع

فمن " علوم القرآن"مة من ما ألف يف املشرق، وال خيفى لطالب العلم ما لكتاب اإلتقان من قي

املمكن اإلستغناء به، لكن الشيخ عبد اهللا أحس حباجة الناس إىل إعادة تصييغه إىل صيغة 

أقرب يف الفهم وأسهل عند األداء، فجعله منظومة كما هو دأبه، فأراد الشيخ بذالك إجياد 

له منظومة ليسهل هلم حفظها مؤلفا يستغنون به عن أكثر مؤلفات علوم القرآن، واختار أن جيع

.واستحضارها عند احلاجة إىل ذالك، وهذا هو الغرض األساسي يف ذالك

هو اختصار مباحث علوم القرآن من كتاب " مفتاح التفسري" والغرض الثاين لنظم منظومة 

يف الكتاب يف أكثر فنون  الـمباحثألن السيوطي قد وسع البحث و " اإلتقان يف علوم القرآن"

علوم القرآن، فكان عبد اهللا إذا جاء لنظم هذه الفنون والعلوم خيتصرفيها، وخيتار أهم ما حيتاج 

إليه الطلبة يف الفن الذي هو بصدده فيجعله أبيتا قليلة، حىت يستطيع الطلبة هضمها وضبطها 

وطي، فكل ذالك من تأثر كما يوسع اإلمام السي  الـمباحثبسهولة، وأحيانا يوسع يف بعض 

À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟ�Ŀ�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�Ŀ�ǾƴȀǼǷ�ƲĔ�Ʈ ȈƷ�ȆǗȂȈǈǳ¦�¿ƢǷȍƢƥ�ƅ¦ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦.
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكرمي-

إبراهيم مصطفى أمحد الزبات حامد عبد القادر حممد النجار،املعجم الوسيط دار النضر -

 .والدعوة حتقيق جممع اللغة العربية

.املقرئني، دار الكتب العلميةمنجد : ابن اجلزري-

- ̈¦ǂǬǳ¦�Ŀ�ǲǯ�ƲȀǼǷÂ�Ƕē¦ ¦ǂǫ�ǂƫ¦ȂƫÂ�Ƕē¦Â°Â�̈ǂǌǠǳ¦� ¦ǂǬǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ��ǲȇŐƳ�ĺǂǠǳ¦�Ǻƥ¦٠ 

-ƾǿƢĐ¦�Ǻƥ¦:السبعة يف القراءات، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف القاهرة.

 .قاهرةلا –خمتصر يف شواذ القرآن، مكتبة املتنيب : ابن حالوية-

.بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد،الناسخ واملنسوخابن حزم علي -

أبواحلسني مسلم ابن حجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح املسمى -

 .دار اجليل بريوت دار األوقاف اجلديدة بريوت ،صحيح مسلم املتوىف

-ƢǠǷ�ń¤�ÀƢǿ̄ ȋ¦�®°�ȄǴǟ�ňƢǠŭ¦�¬Ƣǔȇ¤��Äǂǿ±ȋ¦�ȆǷƢƦǳ¦�ȆǴǟ�ǂǰƥȂƥ¢�¾Âȋ¦�ƾǴĐ¦��À¡ǂǬǳ¦�ň

.الطبعة األوىل

أبوبكر مي هنكلى بن عمر بن أيب بكر السورى، إرواء الظمئان يف علوم القرآن، طبع على -

 .نفقة إدارة دراسات العربية واإلسالمية بوالية صكتو نيجرييا

ة أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن دار الفكر الطبع-

.اجلديدة مصدر الكتاب موقع مكتبة املدينة الرقمية

إحتاف فضالء البشر يف قراءات األربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي، دار الكتب -

.العلمية لبنان

.إعداد علي أمحد الرسالة القلمية لنيل درجة ماجسرت يف اللغة العربية-

وسائط الفؤاد اجلميلة، حتقيق الدكتور عبد ائد اجلليلة ر فليل املفسر عبداهللا بن فودي، اجلاإلمام -

 .جبامعة بايرو كانوا نيجرييا العلي أستاذ ماديت التفسري واحلديث بقسم الدراسات اإلسالمية

منت الدرة  ، إمام احلفاظ وشيخ القراء حممد بن حممد علي بن يوسف املعروف بابن اجلزري-

.)دية، دار ابن اجلزري السعو :املضية يف القراءات الثالث
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.اإلمام السعدي، تيسري كرمي الرمحن املكتبة األثرية بريوت-

اإلمام بدر الدين حممد بن عبداهللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن املكتبة العصرية، -

تبريو 

 .القاهرة –اإلمام جالل الدين السيوطي؛ اإلتقان يف علوم القرآن، دار الفجر اللرتاث -

املكتبة العصرية ة، عبدالوهاب بن السالم، كتاب طبقات القرا السبعأمني الدين أبو حممد -

 .بريوت

أمين سويد خادم القرآن، التجويد املصور للدكتور دار الغو ثاين للدراسات القرآنية دمشق -

 .سورية

.تأليف عبداهللا بن يوسف جديع، املقدمات االساسية يف علوم القرآن،توزيع مؤسسة الريان-

.النووي املكتبة العصرية ب محلة القرآن لإلمام أيب زكريا حيي بن شرف الدينالتبيان يف آدا-

.أيسر التفاسري أبوبكر الناشر مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة مملكة العربية السعودية-

جالل الدين أمحد بن حممد احمللي وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، تفسري -

.مكتبة دار الفكر. لإلمامني اجلاللنيالقرآن الكرمي 

احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي، النشر يف القراءات العشر، مكتبة الرياض -

.الرياض: احلديثة

.جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن دار احلديث القاهرة ظاحلاف-

، حتقيق عبدالعامل سامل، دار الشروق احلجة يف القراءات السبعة: احلسن أمحد بن خالوية-

.بريوت

ون مع جامعة السودان اعة العلوم والتكنلوجيا بالتعمعلي حممد علوان، علوم القرآن جا. د-

.املفتوحة

دار الزمان " دراسةموازنة"الدكتور حازم سعيد حيدر، علوم القرآن بني الربهان واإلتقان -

. للنشر والتوزيع

.معجم القراءات، دار سعد الدين: بالدكتور عبداللطيف اخلطي-

.الدكتور حممد بكر إمساعيل، دراسات يف علوم القرآن دار املنار-
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.الدكتور حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون-

.السيوطي طبقات املفسرين الناشر مكتبة وهبة القاهرة-

ققني احملجمموعة  مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد الذهيب، سري أعالم النبالء احملقق-

 .بإشراف شعيب األرناؤوط الناشر مؤسسة الراسلة

.اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق مسري البخاري: مشس الدين القرطيب-

.غاية النهاية يف طبقات القراء، مكتبة ابن تيميةي، مشس الدين حممد بن حممد اجلزر -

.الفكر للطباعة والنشر الشيخ أمحد الصاوي، حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني، دار-

الشيخ آدم عبداهللا األلوري، الشيخ عبداهللا ابن فودي وختميس العشريات، ورقة مقدمة يف -

 .غري مطبوع. مؤمتر مركز إسالمية جامعة عثمان بن فودي صكتو

الشيخ عبداهللا بن فودي املعروف بعبداهللا غوند، مفتاح التفسري،الطبعة األوىل، شرحه -

.حممد تكر بن حممد الثاين غلم أرغنغ بوالية كيب نيجرييا، دار األمةودرسه الدكتور 

.الشيخ عثمان بن فودي، نور األلباب غري مطبوع-

.الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن داراحلديث القاهرة-

 .هـ١٤٢٢ ،الشيخ حممود خليل احلصري، أحكام قراءة القرآن الكرمي مكتبة السنة-

.دار طوق النجاة: صحيح البخاري، بتحقيق حممد زهري بن ناصر الناشر-

شركة مكتبة : الناشر مام الشاطيب،اإل)يف القراءات السبع حرز األماينيف إبراز املعاين -

. مصطفى الباري احلليب مكان النشر مصر

يق الشاطبية مصدر عبدالفتاح القاضي، البدور الزاهرة يف القراءات العشرة املتواترة من طر -

 .الكتاب موقع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

 .القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبدالفتاح القاضي-

.الوايف يف شرح الشاطبية: عبدالفتاح عبد الغين القاضي-

.الطبعة العاشرة، دار السالم للطبع والنشر التوزيع والرتمجة-

التبيان يف إعراب القرآن : عبداهللا بن احلسن بن عبداهللا العكربي-

.العالمة الشيخ عبداله بن فودي، ضياء التأويل يف معاين التنزيل-
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.العالمة الشيخ عبداهللا بن فودي، كفاية ضعفاء السودان-

العالمة الشيخ عبداهللا بن فودي، تزيني الورقات جبمع مايل من األبيات شرحه وحتقيقه -

.املسمى توضيح الغاضمات الشيخ عمر حممد بوي، األمني للطباعة صكتوا

للنشر  زللواحدي دار البا علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن النيسابوري، أسباب النزول-

 .والتوزيع مكة املكرمة

فضيلة الشيخ حسن أيوب،علوم القرآن واحلديث، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع -

 .والرتمجة

.ضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، أصول يف التفسري دار ابن اجلوزيف-

الطبعة ة، منت الشاطبي )القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين الشاطيب األندلوسي-

. القاهرة –مجهورية مصر العربية . دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة( السابعة

أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اجلزري مشس الدين  القرطيب أبوعبداهللا حممد بن-

.ندار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنا، القرطيب، تفسري اجلامع األحكام القرآن الكرمي

.جممع اللغة العربية املنجد يف اللغة واإلعالم دار املشرق بريوت-

.لتكرورحممد بللو بن الشيخ عثمان بن فودي إنفاق امليسور يف تاريخ بالد ا-

 .لكرجامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيقأمحد حممد شا: حممد بن جرير الطربي-

.تفسري البحر احمليط، دار الفكر بريوت: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان-

 .مكتبة السنة بالقاهرة ،صري، أحسن األثر يف تاريخ القراء األربعة عشرحممد خليل احل-

.القاهرة –مكتبة ابن تيمية : متنايف التجويد والقراءاتحممد عبدالواحد الدسوقي، -

  .القاهرةحممد علي الصابوين، التبيان يف علوم القرآن، مدينة نصر -

.حممود خليل اخلصري، القراءات العشر من الشاطبية والدرة مكتبة السنة بالقاهرة-

احلنفى الرازي خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر -

.بريوتالعصرية املكتبة 

٠الرياض، املكتبة املعارف للنشر والتوزيع ٣:مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن ط-
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  :الـهوامش

ɻʊȕֺࢫ)١ ɘɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫʏࢫࢭɷȆɳɐɭɼ:الفقيھ

)٢(Ȕ ȆɛȲɽɦȄࢫɰ ʈȵȕ֗؈ ɝ ȉȆȷ ɑȡȳɭࢫ

)٣(Ⱦ Ȕࢫ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕ֗ࢫ ʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȳɮɏ:١٥  

)٤(Ⱦ Ȕࢫ ȆɛȲɽɦȄࢫɰ Ɇࢫʈȵȕ؈ ɽɈ Ȭ ɭ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ   ١٥:ȯȍɏࢫ
ȓɳȷࢫ)٥ ȳ֗ȣ ʊɳɦȆȉࢫȓʊɭֺ ȷ ל ȔࢫȄݍݨȓɐɭȆࢫ Ȇʊɦɽȧ ֗ࢫ ȹ ɲɽʆ؈فࢫȍɟࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ȓʊɮɨɐɦȄࢫɻȕȆʊȧ ɼࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ֗ࢫ١٩٩٨:ȯȍɏࢫ ɬ

Ⱦ ֗ࢫ ɑȊȄȳɦȄࢫȮȯɐɦȄ٥٧  
ȳȣࢫ)٦ ʊɱࢫȓɦɼȮࢫʏࢫࢭȓʈȳɛ
Ⱦࢫ))٧ ֗ࢫ Ȫɽȸ ɴɦȄࢫɎ Ȅȯʆǻ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ   ٥:ȯȍɏࢫ

ʅࢫ)٨( ȴȄȴȆɘɦȄࢫɵ ɮȧȳɦȄȯȍɏࢫʎ Ȍֿ ȯɮȨࢫ ɭࢫȆɱȯʊȷ Ȧࢫ ȯɭࢫʏࢫࢭȔ Ȇʊɴʈȳȼ ɐɦȄࢫȯǾȆɀ ɜɦȄ)ܣࢫ) ٦٢٧/١٢٢م ȷ ɼࢫȔ Ȇʊɴʈȳȼ ɐɦȄ

ȓʊǾȆݤݨɦȄࢫɖ ɼȳݍݰȄࢫɵ ɭࢫɖ ȳȧ ɪࢫ ɢɦࢫȆȗʋȉࢫɵ ʈȳȼ ɏࢫʄڴɏࢫɪ ɮȗȼ ȖࢫȆٰڈɽɢɦ

ʅࢫʅȳȕɽɦȄࢫ)٩( ȮȄȯɔȍɦȄࢫȯʊȻ ȲࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɏȆȼ ɦȄࢫȓʆفɦȄ؈فࢫȫ Ȧࢫ ȯɭࢫʏࢫࢭȓɨʈɽɇ Ȓȯʊɀࢫ ɛࢫʏ٨٦٤/م٦٦٢(ۂ(  

)١٠(Ⱦ Ȕࢫ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏ:١٦  

)١١(�ȴɼ֗ࢫ ȓɗȳɇɼ֗ࢫ Ȓفɳɏɼ֗ࢫ ȓɔȊȆɳɦȄɼ֗ࢫ ȹ ʋɜɦȄࢫǹȳɭȄࢫɯ ɸࢫȓȗȸ ɦȄࢫǴȄȳɐȼ ɦȄɼȓɮɜɨɏɼ֗ࢫ .ɸ؈ف

ɵࢫȳɮɏࢫ)١٢( ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɽɸࢫȶ ɽɳȸ ɦȄ)٨٩٥/١٤٩٠ (Ȇʆ؈فȣ ʊɱࢫɤ ȆɮȻ ȯʊȧࢫࢭʏࢫ ɽȗɦȄࢫǴȆɮՌɨɏࢫȲȆȍɟࢫɵ ɭ.

Ɇࢫ)١٣( ɽɈ Ȭ ɭ֗ࢫ Ȫɽȸ ɴɦȄࢫɎȄȯʆǻ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄȾ ֗ࢫ ȓȍɈ ɭַࢫ ɼࢫȭ ʈȲȆȕࢫɰɼȯȉ֗ࢫ ȓȿ ȆݍݵȄࢫȟ ȧ ȆȍɦȄࢫȓȍȗɡɮȉ :٤ .  

ɻɜʊɜȨࢫɏڴʄࢫȯǾȄȳɘɦȄࢫȄݍݨȓɨʊɨࢫ)١٤( ȕࢫȯʊɮݍݰȄࢫȯȍɏࢫʏڴɐɦȄȯȍɏࢫȲɽȗɟȮ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭȓɨʊɮݍݨȄࢫȯǾȄɽɘɦȄࢫɉ ǾȆȷ ɼ

Ⱦ ֗ࢫ ȓɐȍɈ ɭַࢫ ɼࢫȭ ʈȲȆȕࢫɰɼȯȉ :٣٠  

)١٥(ɝ ȉȆȷ .ɑȡȳɭࢫ

)١٦(Ⱦ ֗ࢫ Ȕ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕ֗ࢫ ʅ ɽɭࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏ:١٦  

֗ࢫ)١٧( ȗȸ؈ف ȡ ȆɭࢫȒȮȆɺȻ ɪࢫ ʊɳɦࢫȓɨʊɮɡȕࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ Ȕ֗ ȆɛȲɽɦȄࢫɰ Ȉࢫʈȵȕ؈ Ȇȗɟࢫʏࢫࢭɖ ȮȄفɦȄࢫȳɸȆɌ ɭࢫɵ ɭࢫȲɽȿ ࢫ ȯ֗ ɮȧ Ƿࢫʏڴɏ

ȓɳȷ ֗ࢫ ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ȸ ɛ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ ȆɮȝɏࢫȓɐɭȆȡ: ࢫ١٤٣٣ɶ)ࢫȾ٢٩-٢٨(  

֗ࢫ)١٨( ɝ ȉȆȷ ֗ࢫɑȡȳɭࢫ ɖ ȮȄفɦȄࢫȳɸȆɌ ɭࢫɵ ɭࢫȲɽȿ ֗ࢫ ȯɮȧ Ƿࢫʏڴɏ)ࢫȾ٢٩-٢٨(  

)١٩(Ⱦ ȮֺࢫȲɼȳɡȗɦȄࢫ ȉࢫȭ ʈȲȆȕࢫʏࢫࢭȲɽȸ ʋםȄࢫɚ Ȇɘɱǻ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫɽɨɨȉࢫȯɮȨ ɭ :٢١١  

)٢٠(Ⱦ ɝࢫ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ:٢٧  

)٢١(Ⱦ ֗ࢫ ɝ ȉȆȷ ֗ࢫɑȡȳɭࢫ Ȫɽȸ ɴɦȄࢫǴȄȯʆǻࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ   ٤:ȯȍɏࢫ
ȑࢫ))٢٢ ʋȕȳȕࢫ ɵ֗ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɐȷ ȭࢫ ʊȼ ɦȄࢫࢫȓɐɭȆȡ ࢫ ȓ֗ʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫȵɟȳɮȉࢫ Ɇ֗ ɽɈ Ȭ ɭࢫȈ Ȇȗɟࢫ Ȉ֗ Ȇܵݰ כ

Ⱦ ֗ࢫ Ȇȉ؈فȣ ʊɱ֗ࢫ ɽȗɡȿ:١٢  

)٢٣(Ⱦ Ȕࢫ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏ:٢٤  

)٢٤(Ⱦ Ȳɽȸࢫ ʋםȄࢫɚ ȆɘɱȄࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȯȍɏࢫȭ ʊȼ ɦȄ:٢١١  

)٢٥(Ⱦ ɝࢫȯǾȄȳɘɦȄࢫȄݍݨȓɨʊɨࢫ ʊɜȨ ȕࢫȯʊɮݍݰȄȯȍɏࢫʏڴɐɦȄȯȍɏࢫȲɽȗɟȮ :٤٠/٤٣  

)٢٦(Ⱦ Ȕࢫ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏ:٣٣  
٢٧((ȆʊɦȆȧ ȣ؈فȆʆࢫ ʊɱࢫȑ ɟࢫȓʆַ ɼࢫȔ ȆʊɨȨ ɭࢫȔ Ȇɭɽɢȧ ɾࢫ ȯȧ ǻ.
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Ⱦ.د)٢٨( Ȕࢫ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏ:٣٣  

ʅࢫȓʆȯʊȍɡʈɼࢫ)٢٩( Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄࢫʎɲɼفɡɦל Ȅ٢٠/٥/٢٠١٧ȓɏȆȸםɑɛɽࢫ ɦȄࢫɬ.www.alukah.net.

)٣٠(ʊȼ ɦȄࢫɵ ȉࢫʅ ȲȆȬ ȍɦȄࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ȆʈȲȄȴࢫɽɸɽɋ ɵࢫ ɇ Ȉࢫ ȳɓȾ כȓʊȉȮࢫ ɻȗʋɀࢫ ܧݵ ɼࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫȭ :١٩  

)٣١(Ⱦ ֗ࢫ ɉ ȕࢫɰɼȯȉ֗ࢫ ȓȿ ȆݍݵȄࢫȟ ȧ ȆȍɦȄࢫȓȍȗɡɮȉࢫɆ ɽɈ Ȭ ɭࢫȈ Ȇȍɦכ ȈࢫȲɽɱࢫ Ȇȗɟ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫȭ ʊȼ ɦȄ:٨  

)٣٢(Ɇ ֗ࢫ ʎ ɲֺ ɘɦȄࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫȭ ʊȼ ɦȄɼࢫȆʆ؈فȣ ʊɱࢫʏࢫࢭɬֺ ȷ ל ֗ࢫ ד ֗ࢫɬȮǵࢫȯȍɏࢫ ʅ Ȳɽɦ٢/ל .ȓɐȍɈ ɭַࢫ ɼࢫȭ ʈȲȆȕࢫɰɼȯȉ.

 ٨٨: ص

ȩࢫ)٣٣( ʊɃ ɽȕ֗ࢫ ʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏȾ Ȕࢫ ȆɛȲɽɦȄࢫɰ Ȉࢫʈȵȕ؈ ȆȗɟࢫʄڴɏࢫȔ ȆɄ ɭȆɔɦȄ:١١  

ȲȆȡٮڈȆࢫ)٣٤( ɰࢫ ȳȼࢮʏࢫȉ؈ ɦȄࢫǴȵݍݨȄࢫʏࢫࢭɑɜȕࢫʏۂɼ"ࢫ"زمفراɼ"ࢫ" كشناɼ"ɽɱȆɠ"ࢫɼ"ࢫ"دورهɼ"ࢫ"زكزكɼ"ȹ ȎɓࢫɰȲȆɓ"ࢫɼ"زنو"

  ١٣:ص" كب"ɼࢭʏࢫȳɓ٭ڈȆࢫ

)٣٥(Ⱦ ɝࢫ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄࢫʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɮɏ:١٢  

Ȇ�ʊɦȆȧࢫࢭʏࢫ)٣٦( �ȯࢫ
�
ɓ ֗ࢫ ȓʊɨȨ ɭࢫȓɭɽɢȧ ɰࢫ ȗɭɽɮɄ؈ ɤࢫȄם ȄȯɦȄɼࢫɰ ً      ɔɦȆȉ؈     ُ 
ُ
                                      Ȇʆ؈فȣ ʊɱࢫȓʈȲɽɺɮȡ ֗ࢫ ɽȗɡȿ ȓʆַࢫ ɼ.

ȟࢫ)٣٧( ȧ ȆȍɦȄࢫȓȍȗɡɮȉࢫɆ ɽɈ Ȭ ɭࢫ Ȕ֗ Ȇʊȉכ ɵࢫ ɭࢫʏڲȆɭࢫɑɮȣ ȉࢫȔ ȆɛȲɽɦȄࢫɰ Ȉࢫʈȵȕ؈ Ȇȗɟࢫ ʅ֗ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄ

Ȇʆ؈فȣ ʊɱࢫȄȳɘɭȴࢫʏ֗ࢫࢭ ȓȿ ȆݍݵȄ.

)٣٨(Ⱦ Ȕࢫ ȆɄ ɭȆɔɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫʅ ɽȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȳɮɏ:٢٣  
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:إعداد

ȓʊɭֺـال ȷ ל ɼࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɨɦۚܣࢫ ɇɽɦȄࢫȹ ɨȣ ɮ

ȓʆַࢫȆɱɼȯɟ-رغاثكم ɼ֗ࢫȆʆ؈فȣ ʊɱ

  مستخلص المقال

ّ                         هذا البحث عبارة عن مفهوم قواعد التفسري، حيث مت  فيه تعريف قواعد التفسري                                             

وتوضيحها، حىت يعرف مدى أمهيتها واالعتماد عليها عند بيان معان اآليات، 

.ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�©Ƣǧ¦ǂŴȍ¦Â� Ƣǘƻȋ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀđوأنه ينتج اإلخالل 

:وحيتوي على مقدمة وثالثة مباحث كاآليت

.وهي عبارة عن تاريخ علم القواعد، نشأته وتطوره، والتأليفات فيه: املقدمة-

  .فإنه يتحدث عن تعريف القواعد لغة واصطالحا: الـمبحث األول-

  .لغة واصطالحاوهو عبارة عن تعريف التفسري : الـمبحث الثاين-

، مع بيان  فإنه يتحدث عن تعريف: الـمبحث الثالث- ّ     ّ          قواعد التفسري باعتباره لقبا لفن  معني                               

.خمتصر عن أقسام هذه القواعد

.اخلامتة، مث قائمة املصادر واملراجع-

  :المقدمة

ّ          ّ احلمد هللا الذي كر م هذه األم               ّ        ّ                                   بالشريعة الط اهرة، وأي دها باحلجج الباهرة القاهرة، ووطدها  ة             

ّ             بالقواعد املتظاهرة املتناثرة، ونو رها باألوضاع املتناسبة املتآزرة، والص الة والس الم على أشرف         ّ                                   ّ                               

ّ                               األنبياء وإمام املتقني؛ حمم د بن عبداهللا وعلى آله وصحبه أمجعني                       .

                               ُ        غلون، ويتنافس فيه املتنافسون، وت بذل فيه  ّ                                    أم ا بعد، فإن من أفضل ما يشتغل به املشت

ً   األعمار والسنون االعتناء بكتاب اهللا جل  يف عاله قراءة  وتدبر ا، وبيان ا ملعانيه، واستخراج ا                   ً        ً       ً            ّ                                  

ǾƬȇ¦ƾđ��ȐǸǟÂ��ǽ±ȂǼǰǳ       ً            .
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ّ                                                     ولقد لقي كتاب اهللا عز  وجل  من االعتناء ما مل يعرفه كتاب على وجه البسيطة، من حيث      ّ                   

ه ولغته وإعجازه وناسخه ومنسوخه وسائر علومه، وكان من ذلك بيان ما بيان معانيه وقراءت

ء لـما                                             ّ                           يتعلق بتفسريه من قواعد وأصول تضبط الفهم من الز لل يف كتاب اهللا تعاىل، فقعد الع

ّ                             قواعد وأص لوا أصوال  الغرض منها الفهم لكالم املوىل عز  وجل ، واستنباط معانيه على الوجه      ّ                               ً         ّ         

                                                      ّ        فسر من الوقوع يف اخلطأ قدر اإلمكان، كما أن هذه القواعد ترد  تفاسري مينع امل مـماالصحيح، 

أصحاب األهواء والبدع؛ الذين خالفوا تفاسري الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان، كما 

��ƨǴǗƢƥ�ƢǿÂƾǬƬǟ¦�ÀƢǠǷ�ȄǴǟ�À¡ǂǬǳ¦�¦ȂǴǸƸǧ��§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦Â�ƨ�ȈƥǂǠǳ¦�¾ȂǏ¢�¦ȂǨǳƢƻ                                                                ّ                 

ّ          صمام األمان؛ يأمن به املفس ر من اخلطأ فكانت هذه القواعد مبثابة                        .

�Ƣ�ǬȈƦǘƫÂ��̈°Ƣǋ¤Â�Ƣ�ǐǻ�ǶȀƦƬǯ�ƢǿȂǼǸǔǧ��¦�ŚƦǯ�� ƢǼƬǟ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀđ�śǸǴǈŭ¦�ƨǸƟ¢�ŘƬǟ¦�ƾǬǳÂ   ً       ً        ً                   ً     ً                                       

ً      ً                   ً                                                  ً  وإعماال ، بدء ا بكتب التفسري ومرور ا بكتب علوم القرآن وأصول الفقه وعلوم اللغة، وانتهاء        

ّ     ما بدأ يظهر يف اآلونة األخرية، حيث يعد  من     ّ             يف مصن ف جامع، وهذا بإفراد هذه القواعد                                  

ّ              للعال مة عبد الرمحن " القواعد احلسان لتفسري القرآن"األبواب اجلديدة يف العلم، فظهر كتاب     

ّ     ّ قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز  وجل  "السعدي، و قواعد "و ،لعبد الرمحن جبنكة امليداين"                              

  .للشيخ خالد بن عثمان السبت" التفسري

ُ                                  ّ                 كان ذلك كذلك فقد أحببت  أن أطرق هذا الباب بزيادة بيان أمهي ة القواعد يف علم   ـمالو                       

ّ                    ال شك  فيه أن كتب التفسري  مـماالتفسري، وذلك من خالل دراسة تطبيقية هلذه القواعد؛ فإن     

ّ                                                       ختتلف باختالف مستند املفس ر ومعتمده يف تفسريه، ولذلك جند يف بعض التفاسري أقواال وآراء                       

حات بعيدة عن احلق والصواب، سوآء ما يتعلق جبانب العقيدة أم األحكام أم األخبار، وترجي

  .وما ذلك إال لعدم استناد صاحبها على قواعد صحيحة وإعماهلا وفق منهج صحيح

ُ                 ّ                   ومن هذا املنطلق أردت  دراسة املنهج املت بع عند بعض املفسرين  يف توظيف واستعمال هذه                   

يف ماده هلذه القواعد يف بيان معان اآليات، وكذا ما استند عليه منهاالقواعد، حىت يعلم مدى اعت

Ŀ�©Ƣǧ¦ǂŴ¦Â� Ƣǘƻ¢�ǺǷ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀđ�¾Ȑƻȍ¦�Ǻǟ�ƲƬǼȇ�ƢǷ�ÀƢȈƥ�ǞǷ��ǾƫƢƸȈƳǂƫÂ�Ǿƫ¦°ƢȈƬƻ¦ التفسري.  

فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يشرح صدري، وحيلل عقدة من لساين، ليفقه قويل، ويرزقين 

.لعلن، إنه ويل ذلك والقادر عليهاإلخالص يف السر وا
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ّ  األو ل الـمبحث ً  تعريف القواعد لغة واصطالح ا:                          .

ّ               مرك ب إضايف، فال بد  عند التعريف من فك  الرتكيب، فيأيت " قواعد التفسري"أن      ّ ال شك                     ّ              ّ  

ّ        تعريف القواعد لغة واصطالح ا أوال ، مث  التعريف بالتفسري لغة واصطالح ا، ومن مث  تعريف          ً                            ّ    ً      ً                        

ّ     ّ              باعتباره لقب ا لفن  معني  من فنون العلم" قواعد التفسري"     ً            .

:تعريف القواعد لغة /أ

، ومجعها قواعد وهي األساس، :مجع قاعدة، والقاعدة لغة القواعد يف اللغة ّ                          أصل األ س   ُ      

8وقواعد البيت أي أساسه، ويف التنزيل  7M) ( ' & % $ # " !*+L
١،

MÈ:وفيه أيضا قوله تعاىل Ç Æ Å ÄL
٢.

                         ُ     خشبات أربع معرتضة يف أسفله ت ركب :والقواعد أساطني البناء اليت تعمده، وقواعد اهلودج

"٣اهلودج فيها، وقال أبو عبيدعيدان  القواعد هي أصوهلا املعرتض يف آفاق السماء، وأحسبها :

ّ                                        مشبه ة بقواعد البيت وهي حيطانه، والواحد منها ، قال ذلك يف بيانه لغريب قوله ٤"قاعدة:    

، ٥"كيف ترون قواعدها وبواسقها: "صلى اهللا عليه وسلم حني سأل عن سحائب مرة فقال

ً                أراد بالقواعد ما اعرتض منها وسفل تشبيه ا بقواعد البناء":٦وقال ابن األثري اهــــ.٧"                                    

قد قعدت، ويف أرض فالن من القاعد كذا وكذا أصال، : ويقال للفسيلة إذا صار هلا جذع

ّ        ُ                        ّ                       وهذه أمور حس ية، واست عملت أيضا يف األمور املعنوي ة، ومن ذلك قواعد العلم            .٨

M8:احليض، أي يئسن منه، قال تعاىلوالقواعد من النساء، أي الاليت قعدن عن 7

F E D C B A @ ? > = < ; : 9GL
٩

١٠.هي األصل الذي تبىن عليه مسائله: وقاعدة الباب

ً  تعريف القواعد اصطالح ا /ب                   :

                              ّ        ُ     األمر الكلي الذي ينطبق على جزئي ات كثرية ت فهم : " فقيل :  ّ               عر فت بتعاريف كثرية

وإن . ١٢                                   ّ  يقل أغليب، ألن شأن القواعد أن تكون كلي ةي، ومل       ّ أمر كل  : فقيل ١١."أحكامها منه

 خرج ة منها ليست داخلة فيها؛ إذ هي كلي ة بالنسبة إىل غري تلك الفروع 
َ                                 ّ                            الفرع أو الفروع امل   
ُ
                  

ّ                     ة منها، فالدليل الذي أخرج هذا الفرع أو الفروع منها، خص صها مبا وراءه من فروعجاملخر                                                       ١٣.
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"١٤قال اإلمام الشاطيب َ            ت املختلفة قد يكون ختلفها حل ك م خارجة عن             ّ وأيضا فاجلزئي ا:  ِ                         

  اهــ.١٥"                                 ً مقتضى الكلي فال تكون داخلة حتته أصال  

  تعريف التفسير لغة واصطالحا  :الثاني الـمبحث

:معىن التفسري لغة/ أ

ȄǴǟ�°Âƾƫ�ƢĔ¢�ƾų�ƨǜǨ�Ǵǳ¦�ǽǀǿ�ňƢǠǷ�Ǟ�ƦƬƫ�ƾǼǟ                    ّ              ّ      : الكشف، البيان، واإليضاح، وسوآء كان

ّ                                       احملسوسات واألعيان، فيقال فس ر الكالم أي أبان معناه وأظهره؛ كما يقالذلك يف املعاين أم                          :

َ          ف س ر  عن ذراعه  َ ١٦.                                                    ّ أي كشف عنها، فهو إخراج الشيء من اخلفاء إىل مقام التجلي  :َ 

"١٧قال ابن فارس ّ                            الفاء والسني والراء، كلمة واحدة تد ل على بيان شيء وإيضاحه، من :                                 

، يقال ف س ر ت الشيء  ر  ْ         ذلك الف س   َ  َ        ُ  ْ ّ    وفس رته      َ    اهـ ١٨".  

  : وقد اختلف يف مادة اشتقاقه على أقوال

ر ة"أنه مأخوذ من )١(
َ  التفس   ِ فكذلك :                                    ّ         وهو نظر الطبيب يف بول املريض ملعرفة عل ته، قالوا":    

ّ                                    املفس ر ينظر يف اآلية الستخراج حكمها ومعناها    .١٩

هذا مأخوذ وممن اختار هذا القول الزركشي رمحه اهللا تعاىل، واحلقيقة أن نظر الطبيب 

ر كما يف الصحاح واللسان ْ                       من الفس        .٢٠

: الفسر: "مث ساق بسنده إىل اخلليل قال" وأما اشتقاقه فمن الفسر: "قال ابن فارس   

ر الطبيب للـماء ْ                البيان، واشتقاقه من ف س  ً  التفسرة أيض ا:إذا نظر إليه، ويقال لذلك:                    َ  اهـ  ٢١".          

اهـ ٢٢".نظر الطبيب إىل الـماء وحكمه فيه: والفسر والتفسرة: "وقال يف معجم املقاييس   

"      ّ  عن الل يث٢٣ونقل األزهري    ُ                        وكل شيء ي عرف به تـ ع ر ف  تفسري الشيء ومعناه فهو : ُّ  َ  َ         ُ        

اهـ ٢٤".تفسرته

أنه تفعيل من الفسر، الذي هو البيان والكشف، وظاهر صنيع ابن فارس واألزهري وابن )٢(

٢٥.القول، وهو الراجح واهللا أعلم منظور والفريوزآبادي والسيوطي يشعر باختيارهم هذا

ُ    فسرت  الفرس، فس رته، أي أجريته وأعديته إذا كان به ح صر : أنه مأخوذ من قول العرب)٣(                                    ّ           ُ    

.ليستطلق بطنه
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جيري فرس فكره يف ميادين املعاين ليستخرج شرح اآلية  –على هذا املعىن  –وكأن املفسر 

٢٦.     ْ         وحيل عق د إشكاله

الكشف؛ كما ال خيفى، بل كل تصاريف حروفه ال  ولعله يرجع ملعىن: "٢٧لوسيقال األ

٢٨اهـ. "ختلو عن ذلك كما هو ظاهر ملن أمعن النظر

�ŘǠǷ�ń¤�ÀƢǠƳǂȇ�ƢǸĔ¢�ǂǿƢǜǧ�ňƢưǳ¦Â�¾Âȋ¦�ƢǷ¢��ƨƥ°ƢǬƬǷ�ƨƯȐưǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǽǀǿ�À¢�ȄǨź�ȏÂ

  .إنه آيل إىل معىن الظهور واالنكشاف أيضا: فيقال: واحد، وأما الثالث

ومنه يقال : "٣٠االستبانة والكشف، قال ابن دريد: التفسري يف اللغة" :٢٩قال أبو حيان

ً       ء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة، وكأنه تسمية باملصدر، ألن مصدر فع ل جاء أيض ا على لـمال          ّ                                                           

ّ                                      ّ           جر ب جتربة، وكر م تكرمة، وإن كان القياس يف الصحيح من فع ل التفعيل،:تفعلة، حنو            ّ كقوله   ٣١ 

)M :تعاىل 'L
٣٢

ً                                      أيض ا التفسري على التعرية لالنطالق، قال ثعلبوينطلق  عريته : فسرت الفرس: تقول" :٣٣  

لينطلق يف حصره، وهو راجع ملعىن الكشف، فكأنه كشف ظهره هلذا الذي يريده منه من 

  اهـ  ٣٤".اجلري 

فالتفسري كشف املغلق من املراد بلفظه، وإطالق للمحتبس عن الفهم به، : "وقال الزركشي

               ً                   ً                           شيء أفسرته تفسري ا، وفسرته أفسره فسر ا، واملزيد من الفعلني أكثر يف ويقال فسرت ال

ّ                   ّ االستعمال، ومبصدر الثاين منهما مس ى أبو الفتح ابن جين     اهـ ٣٦".الفسر"كتبه الشارحة   ٣٥                            

سفرت املرآة إذا كشفت قناعها عن وجهها، :أنه مأخوذ من مقلوب لفظه، تقول العرب)١(

وعليه  .للسفر سفر ألنه يسفر عن أخالق الرجال وسفرت البيت إذا كنسته، ومنه قيل

٣٧.جذب وجبذ، وصعق وصقع: على قياس "التسفري"فيكون اشتقاقه من 

والقول بأنه مقلوب السفر مـما ال : "لوسيوهذا القول فيه ضعف ال خيفى، قال األ

اهـ٣٨".يسفر له وجه

، والسفر إلبراز إىل أن الفسر يستعمل إلظهار املعىن املعقول ٣٩وذهب الراغب   

                            ُ                             وهذا التفريق فيه نظر، إال إن ق صد به غلبة االستعمال، أما من ٤٠.األعيان لألبصار
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أسفر عما يف نفسه، وهذا راجع إىل املعىن :           ّ                      حيث املعىن الل غوي فال فرق، فأنت تقول

٤١.األول، واهللا أعلم

ّ          أنه مأخوذ من فسرت النورة، إذا نضحت عليها الـماء لتنحل  أواخرها،)٢( وينفصل بعضها                                                      

من بعض، وكأن التفسري يفصل أجزاء معىن املفسر بعضها من بعض حىت يتأتى فهمه 

ƢǿŚǈǨƬƥ�ƢȀƟ¦ǄƳ¢�ǲȈǐǨƬƥ�ȏ¤�Ƣđ�̧ƢǨƬǻȏ¦�ƘȈȀƬȇ�ȏ�̈°ȂǼǳ¦�À¢�ƢǸǯ��Ǿƥ�̧ƢǨƬǻȏ¦Â.

٤٣.وهو أضعفها ٤٢وقد ذهب إىل هذا القول الطويف

:التفسري اصطالحا/ ب

يف البيان عن معىن التفسري يف االصطالح، وجاءوا بعبارات ء لـمالقد اختلفت عبارات الع

شىت، وقد اجتهدت يف معرفة الصحيح منها يف بيان مصطلح التفسري، ورأيت أن املراد 

بالتفسري بيان املعىن الذي أراده اهللا بكالمه، فانطلقت من املعىن اللغوي للفظة، وهو البيان 

  .يف حتديد املراد بالتفسريوالكشف أو اإليضاح، وجعلته أصال أعتمده 

�ǆ Ȉǳ�ÀƢǯ�À¤Â��ŚǈǨƬǳ¦�ǺǷ�ƢĔƜǧ�ŘǠǸǴǳ�ÀƢȈƥ�ƢȀȈǧ�ƨǷȂǴǠǷ��Ä¢�ÀȂǰƫ�À¢�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�Ņ�ǂȀǛÂ                                                     ّ                         

�ǶǴǟ�ǺǷ�Ƣđǂ�Ǭǳ�ƢǷ¤��Ƥ Ƭǯ�Ŀ��©ǂǯ�̄�ƢŶ¤Â��ŚǈǨƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǻǟ�ƨƳ°Ƣƻ�ƢĔƜǧ�ŘǠŭ¦�ÀƢȈƥ�Ŀ�ǂƯ¢�ƢŮ            ُ              ْ    ُ                                                     

ǂǯǀƥ�ǂ�ǈǨŭ¦�Ǻ�ǼǨƬǳ�ƢǷ¤Â��À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟ�ǺǷ�ƢĔȂǰƥ�ŚǈǨƬǳ¦       ّ العلم الذي برز فيه، فجعل تفسريه                                      ّ      

ّ           للقرآن ميدان ا لتطبيق علمه، وإما لوجود عالقة أخرى بينها وبني ما يذكره املفس ر، وإما ال                                                            ً            

ǽŚǈǨƫ�Ŀ�ǾƴĔ�Äǀǳ¦�ƲȀǼŭ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ǂ�ǈǨŭ¦�Ƣǿǂǯ̄ �ƢŶ¤Â��ƨƬƦǳ¦�ƨǫȐǟ�ƢŮ�ÀȂǰȇ                              ّ                                   .

عامة، وقد يكون وهذا البيان قد يكون بآية، وقد يكون بتفسري نبوي، وقد يكون بسنة

بسبب النزول، وقد يكون باللغة، وقد يكون بذكر قصة اآلية، وقد يكون بغريها من املصادر 

٤٤.ناليت هو من أنواع البيان عن معىن آي القرآ

ّ              وهذا يعين أن املعلومات اليت يذكرها املفسرون، وهي خارجة عن حد  البيان لآليات ليس :                                                        

سريهم ليس حجة يف إدخاهلا، هلذا قد يذكر بعضهم من صلب التفسري، وذكرهم هلا يف تفا

ّ                                                      ضات على بعض املفس رين، أو يذكر تنبيها يف عدم دخول بعض املعلومات يف التفسري،ااعرت                 ٤٥

  :ومن ذلك



56

%M: قال ابن عطية األندلسي يف تفسري قوله تعاىل)١( $ # " !L
وطالق " ٤٦

ّ         النساء حل  عصمتهن  ّ         ، وصور ذلك وتنويعه مـما ال خيتص  بالتفسري"                                     .٤٧

¿M: قال أبو حيان األندلسي يف تفسري قوله تعاىل)٢( ¾½¼L
وقد تعرض  ٤٨

                                       ً                           هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سور ا، وليس ذلك من علم التفسري، ٤٩الزخمشري

٥٠".وإمنا هو من فوائد التفصيل والتسوير

كابن    –واعلم أنه قد أطال كثري من املفسرين : "يف أول سورة اإلسراء ٥١كاينقال الشو )٣(

يف هذا املوضع بذكر األحاديث الواردة يف اإلسراء على  –والسيوطي وغريمها  ٥٢كثري

اختالف ألفاظها، وليس يف ذلك كثري فائدة، فهي معروفة يف موضعها من كتب 

رام واملسجد األقصى، وهو مبحث احلديث، وهكذا أطالوا بذكر فضائل املسجد احل

آخر، واملقصود يف كتب التفسري ما يتعلق بتفسري ألفاظ الكتاب العزيز، وذكر أسباب 

                                         ّ                                     النزول، وبيان ما يؤخذ منه من املسائل الشرعي ة، وما عدا ذلك فهو فضلة ال تدعو إليه 

٥٣".احلاجة

M987: يف تفسري قوله تعاىل ٥٤قال الطاهر ابن عاشور)٤( 65;:

<=L
ومل يشر القرآن إىل اسم الظهر، وال إىل اسم األم إال مراعاة للصيغة املتعارفة ،٥٥

بني الناس يومئذ، حبيث ال ينتقل احلكم من الظهار إىل صيغة الطالق إال إذا جترد من 

٥٦.هذه الكلـمات الثالث جتردا واضحا

ǺǷ�ǆ ȈǳÂ��ÃȂƬǨǳ¦�¾Ƣů�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��̈ƾȈǨǷ�Ƣđ�ƨǗƢƷȍ¦�ƪ ǈȈǳÂ��̈ƾȇƾǟ�°Ȃǐǳ¦Â  مهيع

  .التفسري

ّ                              ال شك أن أقوال هؤالء تشري إىل ما ذكرته من وجود حد  للتفسري، ووجود معلومات زائدة                                              

ّ                عن هذا احلد  يذكرها املفسرون          .

ء يف تعريف التفسري تعبريات كثرية، يطول املقام بسردها، ولقد اطلعت على مجلة من لـماللع

:التعريفات، منها

شرح القرآن، وبيان معناه، واإلفصاح : معىن التفسري": ، قال٥٧تعريف ابن جزي الكليب)١(

ّ                     مبا يقتضيه بنص ه أو إشارته أو جنواه              ."٥٨
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     ُ                              علم ي بحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ : التفسري: "   ّ                         وعر فه أبو حيان األندلسي، فقال)٢(

�¾ƢƷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷÂ��ƨȈƦȈǯŗǳ¦Â�ƨȇ®¦ǂǧȍ¦�ƢȀǷƢǰƷ¢Â��ƢēȏȂǳƾǷÂ��À¡ǂǬǳ¦

٥٩".وتتمات ذلكالرتكيب، 

:   ّ                                                                   وعر فه الزركشي يف موضعني من كتابه الربهان يف علوم القرآن، فقال يف املوضع األول)٣(

    ُ                                ّ                                       علم ي عرف به فهم كتاب اهللا املنزل على نبي ه حممد صلى اهللا عليه وسلم، وبيان معانيه، "

٦٠".واستخراج أحكامه وحكمه 

Ƣǋȍ¦Â��ƢȀǐȈǏƢǫ¢Â��Ƣē°Ȃ°¦©�هو علم نزول اآلية وس: "   ّ                      وعر فه يف املوضع الثاين، فقال)٤(

��ƢȀƻȂǈǼǷÂ�ƢȀƼǇƢǻÂ��ƢȀđƢǌƬǷÂ�ƢȀǸǰŰÂ��ƢȀȈǻƾǷÂ�ƢȀȈ�ǰǷ�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ľ��ƢȀȈǧ�ƨǳ±ƢǼǳ¦                                                 ّ                        

ّ     وخاص ها وعامها، ومطلقها ومقي دها، وجمملها ومفس رها                  ّ                       ّ    ."

٦١.ƢŮƢưǷ¢Â�ƢǿŐǟÂ��ƢȀȈĔÂ�ƢǿǂǷ¢Â��ƢǿƾȈǟÂÂ�ƢǿƾǟÂÂ��ƢȀǷ¦ǂƷÂ�ƢŮȐƷ�ǶǴǟ: فقالواوزاد فيه قوم، 

"....٦٢ابن عرفة الـمالكيوقال                            ّ      ّ                 هو العلم مبدلول القرآن وخاصي ة كيفي ة داللته، وأسباب :

وأما التفسري يف العرف، فهو كشف معاين : "وقال الكافيجي ٦٣".النزول، والناسخ واملنسوخ 

٦٤".القرآن، وبيان املراد 

:تعريف قواعد التفسير: الثالث الـمبحث

ّ     ّ لقب ا لفن  معني  وأما قواعد علم التفسري باعتباره      ً   " :�ń¤�Ƣđ�ǲ�ǏȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƨ�ȈǴǰǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�Ȇǿ         ّ           ّ              

٦٥".                                      ّ                 استنباط معاين القرآن العظيم، ومعرفة كيفي ة االستفادة منها 

  :ء هذه القواعد إىللـماوقد قسم الع

.القواعد املتعلقة بالنص القرآين، وتندرج حتتها قواعد جزئية)١(

)٢(ŢÂ��ǺƟ¦ǂǬǳ¦Â�°ƢƯȉ¦Â�ƨǼǈǳƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦ƨȈǟǂǧ�ƾǟ¦Ȃǫ�ƢēƢȈǗ�ƪ Ţ�ǲǸ.

.القواعد املتعلقة بلغة العرب، وحتتها قواعد جزئية)٣(

  الخاتمة

ّ                        ويف اخلتام أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يوفقنا إىل ما حيب  ويرضى، فما كان من فيه                                                -

                                      ّ                                من صواب فمن اهللا، وما كان فيه من خطإ فمين  ومن الشيطان، واهللا ورسوله بريئان  -البحث

.          ّ                      اهللا على نبي نا حممد وآله وصحبه أمجعنيمنه، وصلى
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  :المصادر والمراجع

  .مصحف املدينة املنورة)١(

  .م١٩٨٠اخلامسة، :األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط)٢(

صدقي : البحر احمليط يف التفسري، حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، عناية)٣(

  .هـ١٤١٢الفكر، األوىل دار : حممود مجيل، ط

الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل )٤(

  .هـ١٣٩١الثانية : إبراهيم، دار املعرفة، بريوت ط

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، )٥(

.تبة العلمية، بريوتحتقيق حمد علي النجار، املك

دائرة : بريوت عن ط –دار الفكر العريب : تذكرة احلفاظ، للحافظ مشس الدين الذهيب، ط)٦(

  .هـ١٣٧٤اهلند  –املعارف العثمانية 

  .تونس –التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر)٧(

  .دار العربية للكتابالتسهيل لعلوم التنزيل، حملمد بن أمحد بن جزي الكليب، ال)٨(

حملمود شكري " روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين"لوسي املسمى تفسري األ)٩(

  .هـ١٤٠٨بريوت  –دار الفكر : اآللوسي، ط

)١٠(¶��ÀÂǂƻ¡Â�ÀÂ°Ƣǿ�¿Ȑǈǳ¦�ƾƦǟ�ǪȈǬŢ��Äǂǿ±ȋ¦�ƾŧ¢�Ǻƥ�ƾǸŰ�°ȂǐǼǷ�ĺȋ��ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē:

  .هـ١٤١٣ر مص –دار املصرية للتأليف والرتمجة 

–ناصر بن حممد املطرودي، دار القلم :التيسري يف قواعد علم التفسري، للكافيجي، حتقيق)١١(

  .هـ١٤١٠األوىل : دمشق، ط

درة احلجال يف أمساء الرجال ذيل وفيات األعيان، أليب العباس أمحد بن حممد املنكاسي )١٢(

القاهرة واملكتبة  –رتاث دار ال: حممد األمحدي أبو النور، ط:الشهري بابن القاضي، حتقيق

  .تونس –العتيقة 

زاد املسري يف علم التفسري، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، )١٣(

  .هـ١٤٠٤الثالثة، :بريوت، ط

سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مؤسسة الرسالة، بريوت، )١٤(

  .هـ١٤٠٩األوىل، : ط
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حممد : لكوكب املنري، حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي، املعروف بابن النجار، حتقيقشرح ا)١٥(

  .هـ١٤٠٠جامعة أم القرى، األوىل :الزحيلي ونزيه محاد، ط

 –البايب احلليب : الصاحيب، أليب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق السيد أمحد صقر، ط)١٦(

  .القاهرة

هلروي، حتيقيق دز حممد عبد املعيد خان دار غريب احلديث أليب عبيد، القاسم بن سالم ا)١٧(

  .ه١٣٩٦بريوت، الطبعة األوىل  –الكتاب العريب 

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن علي الشوكاين، حتقيق )١٨(

.سعيد حممد اللحام، املكتبة التجارية، مكة املكرمة

.لد بن عثمان السبت،دار ابن عفانقواعد التفسري مجعا ودراسة، للشيخ خا)١٩(

القواعد، أليب بكر عبد املؤمن املعروف باحلصنىي، حتقيق عبد الرمحن الشعالن، رسالة )٢٠(

  .الرياض –ماجستري كلية الشريعة 

  .بريوت –يوسف خياط،دار الكتب العلمية :لسان العرب، البن منظور، إعداد وتصنيف)٢١(

لقاضي أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ل)٢٢(

  .األوىل –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب : األندلسي، ط

علي بن نايف الشحود، حقوق الطبع متاحة للهيئات :مشاهري أعالم املسلمني، مجع إعداد)٢٣(

  .العلمية واخلريية

دار : السالم حممد هارون، طعبد : معجم مقاييس اللغة، أليب احلسن أمحد بن فارس، حتقيق)٢٤(

  .هـ١٣٩٩الفكر، 

مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، .مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر، د)٢٥(

.هـ، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع١٤٢٣الطبعة األوىل ربيع األول 

دار القم دمشق، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق صفوان عدنان داوودي، )٢٦(

  هـ١٤١٢األوىل : ط

مقدمة جامع التفاسري مع تفسري الفاحتة ومطالع البقرة، أبو القاسم الراغب األصفهاين، حتقيق )٢٧(

  .هـ١٤٠٥األوىل : أمحد حسن فرحات، دار الدعوة، الكويت ط

املوافقات يف أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق عبد اهللا دراز، املكتبة )٢٨(

.التجارية الكربى، مصر
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أيب الفضل عمر بن مسعود احلدوشي، السجن :نشر العبري يف منظومة قواعد التفسري، بقلم)٢٩(

.١٠/١٤٢٧احمللي بتطوان مجادى األوىل 

النهاية يف غريب احلديث، جمد الدين أبو السعادات املبارك اجلزري املعروف بابن األثري، )٣٠(

  .بريوت –املكتبة العلمية : ط طاهر الزاوي، وحممود الطناجي،: حتقيق

  :الـهوامش

ךȓʆࢫ-١ ȒȲɽࢫȒȳɜȍɦȄࢫ ȷ :١٢٧.
ךȓʆࢫ-٢ ɪࢫ Ȩ ɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٦.
ֺ�ࢫ-٣ ȷ ɵࢫ ȉࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫɽɸࢫǴȆɄ ɛࢫʄڲɽȕࢫ ɻ֗ɜɘɦȄɼࢫȈ Ȯכ ɼࢫȟ ʆȯݍݰȆȉࢫǴȆɮՌɨɐɦȄࢫȲȆȍɟࢫɵ ɭࢫ ʏ֗ڤȄȵݍݵȄࢫʅ Ȯȴכ ʅࢫ ɼȳɺɦȄࢫɬ

ȆɸȳɺȻ Ƿࢫɵ ɭࢫȒ؈فȝɟࢫȔ Ȇɘɳɀ ɭࢫɻɦࢫ ȓ֗ɳȷ ȳȼࢫ ɏࢫɰ Ȇɮțࢫȶ ɽ ȷ ȳɇ:ࢫȓɳȷ ࢫɽȕࢭʏࢫȓɡɮȉࢫ ɰ֗ ǵȳɜɦȄࢫȑ ʈȳɓɼࢫ ȟ֗ ʆȯݍݰȄࢫȑ ʈȳɓ

֗ۗܣ ɸȱɦȄࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ Ɋ ȆɘݍݰȄࢫȒȳɟȱȕࢫȳɌ ɱȄ֗ࢫ ɰ ɵࢫȗǾȆɭɼ؈ ʈȳȼ ɏɼࢫɑȌȲǷࢫ٢: جȾ :ࢫ٤١٧ɝ ʊɜȨ ȕࢫ֗ࢫȆʈȳɟȴ

Ȕࢫ ɼ؈فȉ֗ࢫ ȓʊɮɨɐɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ Ȕ Ȅفɮɏ–ࢫࢫʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ֗ࢫ ɰ Ȇɳȍɦࢫ١٤١٩Ռɸ- م١٩٩٨.
Ƞࢫ-٤ ֗ࢫ ʅ ɼȳɺɦȄࢫɬֺ ȷ ɵࢫ ȉࢫɯ ȷ ȆɜɦȄ֗ࢫ ȯʊȍɏࢫʎ Ȍֿ ȟࢫ ʆȯݍݰȄࢫȑ ʈȳɓ :ࢫ٣Ⱦ :١٠٤ɝ ʊɜȨ ȕࢫࢫ:֗ࢫɰ Ȇȫ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫȄםȯʊɐࢫ ɭࢫȴȮ

ȈࢫʎȌȳɐɦȄࢫ ȆȗɡɦȄࢫȲȄȮ–ࢫࢫʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉه١٣٩٦.
ɻȡȳȫࢫ-٥ Ƿ�ɽɛࢫȯɳɏࢫɷ؈فȸ ɘȕࢫʏࢫࢭɯ ȕȆȧ ɵࢫʎȌǷࢫ ȉȄࢫʄڲȆɐȖࢫɻɦ"ࢫɰ ɰࢫʎȌȳɏࢫȍɭ؈ Ȇȸ ɨȉ"ȓʆך ǴȄȳɐȼࢫ ɦȄࢫȒȲɽȷ :ࢫࢫ،١٩٥ȓɈ ȷ Ȅɽȉ

Ƞ ȸ؈فɷࢫ ɘȕࢫʏ؈فࢫࢭȝɟࢫɵ ȉȄࢫɪ ɜɱ :ࢫ٢Ⱦ :١٧٢.
ȑࢫࢫ-٦ ʈȳɓࢫʏࢫࢭȓʆȆٔڈɦȄɼࢫ ɤ֗ɽȿ כ ɑɭȆȡࢫ ȑࢫ ȧ Ȇȿ ࢫ Ȕ֗ ȄȮȆɐȸ ɦȄࢫɽȉǷࢫɵ ʆȯɦȄࢫȯȣ ɭࢫʅ ȲȵݍݨȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫɞ ȲȆȍםȄࢫɽɸ

ɷȆɮȷࢫ ȸ؈فࢫ ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭȆȉȆȗɟࢫə
�
ɦǷɼࢫ ȟ֗ ʆȯݍݰȄ                        
ّ
           "Ȇȼ ɡɦȄɼࢫə ȼ ɡɦȄࢫɰ ɖࢫࢭʏࢫȄݍݨɑɮࢫȉ؈ Ȇɀ ɱࢫלɖ"،ࢫࢫș ȷ ȓȗȷࢫ ɽȕࢭʏࢫ

Ƞ Ǵֺࢫ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷ؈فࢫȷ ȳɌࢫ ɱȄࢫ ȓ֗ǾȆɮȗȷ ɼ :ࢫ٢١Ⱦ :֗ࢫ٤٨٨ ۗܣ ɸȱɦȄࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ʆȯɦȄࢫȹ ɮȼ ɦ֗ࢫ

Ɇ ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ȓɦȆȷ ȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭ:֗ࢫ ʄڲɼ١٤٠٩כՌɸ.
Ƞࢫ-٧ כț؈ف֗ࢫ ɵࢫ ȉࢫȔ ȄȮȆɐȸ ɦȄࢫɽȉǷࢫɵ ʆȯɦȄࢫȯȣ ɭࢫ ȟ֗ ʆȯݍݰȄࢫȑ ʈȳɓࢫʏࢫࢭȓʆȆٔڈɦȄ :ࢫ٤Ⱦ :ࢫ٨٧ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȕ֗ࢫ

ȷ ל ֗ࢫȄםȓȍȗɡࢫ ʏڌ ȆɳɈ ɦȄ�ɤɽȍɳɈ ȷ Ȅ֗ࢫ ȓʊɭֺ.
əࢫ-٨ ʊɴɀ ȕɼࢫȮȄȯɏǻ֗ࢫ ȲɽɌ ɳɭࢫɵ ȉַ ֗ࢫ Ȉ ȳɐɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦ:Ƞ ֗ࢫ Ɇ Ȇʊȫ əࢫ ȷ ɽʆ :ࢫ٣Ⱦ :ࢫࢫ٣٦١ȓʊɮɨɐɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮ–֗ࢫࢫ Ȕ ɼ؈فȉ

Ƞ ࢫ ȶ֗ ȲȆɗࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȸ ʎࢫȄݍݰ Ȍֿ ࢫ ȓ֗ɔɨɦȄࢫȹ ʋʆȆɜɭࢫɯ ݀ݨ ɭɼ:ࢫ٥Ⱦ :ࢫ١٠٩ȒȮȆɭࢫ"֗ࢫȯɐɛ"ɝ ʊɜȨ ȕࢫࢫ:֗ࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏ

Ɇ ֗ࢫ ɰ ɼȲȆɸࢫȯɮȨ ɭ:֗ࢫ ȳɡɘɦȄࢫȲȄȮ١٣٩٩Ռɸ.
ךȓʆࢫ-٩ ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٠.

Ⱦࢫ-١٠ ֗ࢫ ș Ȏȸ ɦȄࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫȯɦȆȫ ȭࢫ ʊȼ ɨɦ֗ࢫ ȓȷ ȄȲȮɼࢫȆɐɮȡ ȸ؈فࢫ ɘȗɦȄࢫȯɏȄɽɛ :ࢫ٢٣ɰ Ȇɘɏࢫɵ ȉȄࢫȲȄȮ.
ȑࢫȄםɳ؈ف֗ࢫ-١١ ɟɽɠࢫȦȳȻࢫȠ ֗ࢫ ȲȆȣ ɳɦȄࢫɵ ȉȄࢫɖ ɼȳɐםȄࢫʏڴȍɳݍݰȄࢫʏڌɽȗɘɦȄࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫ١Ⱦ :٣٠ɝ ʊɜȨ ȕࢫࢫ:֗ࢫȯɮȨ ɭ

Ɇ ֗ࢫ ɾȳɜɦȄࢫɬǷࢫȓɐɭȆȣ ȉࢫȚ ȄفɦȄࢫǴȆʊȧ ǻɼܣࢫ ɨɐɦȄࢫȟ Ȩ ȍɦȄࢫȵɟȳɭ֗ࢫ ȮȆɮȧ ֗ࢫɻʈȵɱࢫ ʏڴʊȧȵɦȄ:֗ࢫ ʄڲɼ١٤٠٢כՌɸ.
Ƞࢫ-١٢ ȑࢫȄםɳ؈ف֗ࢫ ɟɽɢɦȄࢫȦȳȻ ࢫɽȗɘɦȄڌʏࢫࢭʏࢫ ֗ۚܢ ɐםȄࢫȄȱɸࢫȳɟȰ :ࢫ١Ⱦ :֗ࢫ٤٥ ʏڴȍɳݍݰȄࢫʏڌɽȗɘɦȄࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ֗ࢫם

ɝ ʊɜȨ ȕ֗ࢫ ȲȆȣ ɳɦȄࢫɵ ȉȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄ:Ɇ ֗ࢫ ȮȆɮȧ ȯɮȨࢫʊȧȵɦȄڴʏࢫɻʈȵɱɼࢫ ɭ:ࢫʅ ȲȆȬ ȍɦȄࢫȲȄȮ–ࢫࢫȒȯʈȳȉࢫɯ ʊɀ ɜɦȄ١٤٠٧Ռɸ.
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ۛܢࢫ-١٣ ɳɀ ɖࢫȆȉݍݰ ɼȳɐםȄࢫɵ ɭǺםȄࢫȯȍɏࢫȳɡȉࢫʎ Ȍֿ ֗ࢫ ȯ ɏȄɽɜɦȄ،ࢫȠ :ࢫ١Ⱦ :١٠ȯȍɏࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫࢫ֗ࢫȓɦȆȷ Ȳ֗ࢫ ɰ ֺ ɐȼ ɦȄࢫɰ ȆɮȧȳɦȄ

ȓɐʉȳȼࢫ ɦȄࢫȓʊɨɠ؈فࢫȗȸ ȡ Ȇɭ–ࢫɂ ȆʈȳɦȄ.
ܣࢫ�ȳɔɦȄࢫ-١٤ ȯɮȨࢫɦȄݏݵ ɭࢫɵ ȉۜܢࢫ ɵࢫɽɭ؟ ȉࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫɽɸ֗ࢫناطي ə ʊɱȆɀ ȗɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ ֗ࢫ ɍ ɗȆȧ ɽȿڲʏࢫ Ƿ֗ࢫ ۗܣ ɇ Ȇȼ ɦȆȉ؈فࢫɺȼ ɦȄ֗ࢫ

ȆɸȳɺȻ Ƿࢫɵ ɭ:ט� ɼࢫȔ ȆɜɗȄɽםȄࢫȒȲȮࢫȳɌ ɱȄࢫ ȓ֗ǾȆɮɐȍȷ ɼࢫɰ ɐȸ؈ Ȗࢫȓɳȷ ࢫɽȕࢭʏࢫ ɚ֗ ȆɜȗȻ ט ɯࢫ ɨɏࢫʏࢫࢭɚ Ȇɘȕט ɼࢫ ɬ֗Ȇɀ ȗɏ

ɦȄࢫǴȆɮȷ Ƿࢫʏࢫࢭɤ Ȇݱݨ ֗ۜܣȄݍ ɵࢫȆɜɦȄع ȉȆȉ؈فࢫɺȼ ɦȄۜܣࢫ ȯɮȨࢫȄםȆɢɳ؟ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫȶ ȆȍɐɦȄࢫʎ Ȍֿ ֗ࢫ ɰ Ȇʊɏכ Ȕࢫ Ȇʊɗɼࢫɪ ʆȰ֗ࢫ ɤ Ȇȡȳ

١٨٧ɝ: Ⱦࢫ١: ج ʊɜȨ ȕ֗ࢫ:Ɇ ࢫ Ȳ֗ɽɳɦȄࢫɽȉǷࢫʅ ȯɮȧכ ȯɮȨࢫ ɭ:ࢫȚ ȄفɦȄࢫȲȄȮ–ࢫࢫȓɜʊȗɐɦȄࢫȓȍȗɡםȄɼࢫȒȳɸȆɜɦȄ–֗ࢫࢫ ȹ ɲɽȕ

Ƞࢫ ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɦȄࢫɵ ʆȯɦȄ؈فࢫȫ ֗ࢫ ɬֺ ɏכ ɼࢫ١Ⱦ :١٧٥Ɇ ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ɰ ʆֺ؈ ɮɨɦࢫɯ ɨɐɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ:֗ࢫ ȓȸ ɭȆݍݵȄم١٩٨٠.
Ƞࢫࢫ-١٥ ֗ࢫ ۗܣ ɇ Ȇȼ ɦȄۜܢࢫ ɵࢫɽɭ؟ ȉࢫɯ ʊɸȄȳȉǻ֗ࢫ ȓɐʉȳȼ ɦȄࢫɤɽȿ ǷࢫʏࢫࢭȔ ȆɜɗȄɽםȄࢫ٢Ⱦ :ࢫ٥٣ȓȍȗɡםȄ֗ࢫ ȴȄȲȮדࢫ ɝࢫȯȍɏࢫ ʊɜȨ ȕ֗ࢫ

ȳɀ ɭ֗ࢫ ɾفɡɦȄࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄ.
ȲɽɌࢫࢫ-١٦ ɳɭࢫɵ ȉַ ࢫ Ȉ֗ ȳɐɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦ)ࢫ٢: ج) فسر: مادةȾ :֗ࢫ١٠٩٥ ʎɲȆɺɘȿ כ ȑࢫ ɓȄȳɦȄࢫ ɰ֗ ǵȳɜɦȄࢫɊ ȆɘɦǷࢫȔ ȄȮȳɘɭɼ֗ࢫ

٦٣٦ʅ: ص) فسر: مادة( ȮɼɼȄȮࢫɰ Ȇɱȯɏࢫɰ Ȅɽɘȿ ɝࢫ ʊɜȨ ȕ֗ࢫɆ ֗ࢫ ɝ ȼ ɭȮࢫɯ ɜɦȄࢫȲȄȮࢫ:֗ࢫʄڲɼࢫ١٤١٢כȹ ʋʆȆɜɭࢫɯ ݀ݨ ɭɼ֗ࢫ ɶ

֗ࢫ ȶ ȲȆɗࢫɵ ȉַ ɵࢫ٥٠٤: ص٤: ج)فسر: مادة(ȓɔɨɦȄࢫ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫȠȳɘɦȄࢫɽȉǷ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫɯ ɨɏࢫʏ؈فࢫࢭȸ ȳɈࢫȮȄȴࢫȄם ɱȄɼ֗ࢫ

Ƞࢫ ֗ࢫ ʅ ȴɽݍݨȄࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫ١Ⱦ :٤Ɇ ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ʎ ɭֺ ȷ ל ȑࢫ ȗɡםȄ֗ࢫ:֗ࢫ ȓȝɦȆȝɦȄ١٤٠٤Ռɸ.
١٧-Ƿ֗ࢫ ʅ ȴȄȳɦȄۚܣࢫ ʈɼȵɜɦȄࢫȆʈȳɟȴࢫɵ ȉࢫȶ ȲȆɗࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫȓɳȷ ֗ࢫɽȕࢭʏࢫ Ȉ Ȯכ ɼࢫȓɔɨɦȄࢫȓɮǾǷࢫɵ ɭ֗ࢫ ɵ ȸ ɬֺࢫɽȉ٣٩٠ࢫȄݍݰ ɏכ ֗ࢫ Ռɸ

Ƞࢫ ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɨɦࢫ١Ⱦ :١٨٤.
֗ࢫࢫ-١٨ ȶ ȲȆɗࢫɵ ȉַ ֗ࢫ ȓɔɨɦȄࢫȹ ʋʆȆɜɭࢫɯ ݀ݨ ɭ)ࢫ٤: ج)فسر: مادةȾ :٥٠٤.
֗ࢫ-١٩ ȶ ȲȆɗࢫɵ ȉַ ֗ࢫ ȓɔɨɦȄࢫȹ ʋʆȆɜɭࢫɯ ݀ݨ ɭ)ࢫ٤: ج)فسر: مادةȾ :٥٠٤.
٢٠-Ƞ ࢫ ֗ۜܣ آ ɟȲȵɨɦࢫ ɰ֗ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɰ ȆɸفɦȄ :ࢫ٢Ⱦ :١٤٧ɝ ʊɜȨ ȕࢫ:֗ࢫɽȉǷࢫȯɮȨ ɭࢫȓɗȳɐםȄࢫȲȄȮࢫ ɯ֗ ʊɸȄȳȉǻࢫɪ Ʉ ɘɦȄ–ࢫ

Ɇ ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ:ࢫȓʊɱȆȝɦȄ١٣٩١Ռɸ.
֗ۗܣࢫ-٢١ ȧ Ȇɀ ɦȄࢫȾ ֗ࢫ ȶ ȲȆɗࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɰ ȸ؈ ʎࢫȄݍݰ Ȍֿ :٣١٤Ɇ ֗ࢫ ȳɜȿ ȯɮȧࢫ Ƿࢫȯʊȸ ɦȄࢫɝ ʊɜȨ ȕۗܣࢫ:֗ࢫ ɨݍݰȄࢫʎȌȆȍɦȄ–ࢫȒȳɸȆɜɦȄ.
֗ࢫࢫ-٢٢ ȶ ȲȆɗࢫɵ ȉַ ֗ࢫ ȓɔɨɦȄࢫȹ ʋʆȆɜɭࢫɯ ݀ݨ ɭ)ࢫ٤: ج)فسر: مادةȾ :٥٠٤.
כȳɸȴࢫ-٢٣ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽɀ ɳɭࢫɽȉǷࢫ ʅ֗ȳɸȴࢫכʅ ɼȳɺɦȄ)٣٧٠ـ٢٨٢Ռɸ(ࢫɤɼȆȧ ɵࢫ ɭࢫɤɼǷࢫ ʅ֗ ɽɔɨɦȄࢫɬȆɭל ֗ࢫ

ɑɮȣࢫ ʆࢫȈ ȳɐɦȄࢫɂ ȲǷࢫʏࢫࢭɖ Ȇɇɼ֗ࢫ ȯʈȲȮࢫɵ ȉȆɠࢫɻǾȆɮՌɨɏࢫȓɮǾǷࢫɻɳɏࢫȱȫ Ƿɼ֗ࢫ ɚ ȄȳɐɦȄࢫʄڲǻࢫɪ ȧȲ֗ࢫ ɻɨʊȎȷ Ȕࢫࢭʏࢫ Ȇɮɗ֗ࢫ ɰ Ȅ؈فɈ ɦȄ

ɯ Ȉࢫ.ȓɔɨɦȄࢫɭٔڈ Ȇȗɟࢫɻɦɼ֗ࢫ Ȇɳ�
�ʆȮࢫȆȗȎț֗ࢫ ȓɜț֗ࢫ ɻɜɘɦȄɼࢫȓɔɨɦȄࢫʏࢫࢭȆȷ ǷȲࢫɰ Ȇɠࢫȯɛɼ             ِ ّ                                          'ȓɔɨɦȄࢫȑ ʆȱࢫ'َ           ٮ�ڈɵ ɭࢫɽɸɼ֗ࢫ Ȕ Ȅȯɨȣ ɭࢫȳȼ ɏࢫʏࢭ

Ȅࢫȑ ȗɡɦȄࢫȈ Ȇȗɟɼ֗ࢫ Ȉ ȳɐɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦࢫɻȉȆȗɟࢫʏࢫࢭȲɽɌ ɳɭࢫɵ ȉȄࢫȆɺɓ �ȳɗۘܣࢫ ɦ                                         ّ      '؈فȸ ɘȗɦȄ'ࢫɼ֗ࢫ'Ȕ ȄǴȄȳɜɦȄࢫɪ ɨɏ'ࢫǴֺ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷ؈فࢫȷ ֗ࢫ

Ƞࢫ ֗ࢫ ۗܣ ɸȱɨɦࢫ١٦Ⱦ :٣١٧ـ٣١٥.
֗ࢫࢫ-٢٤ ʅȳɸȴכ ȯɮȧࢫ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽɀ ɳɭࢫʎ Ȍֿ ֗ࢫ ȓɔɨɦȄࢫȑ ʆȱٮڈ)ȳȸ ɗࢫȒȮȆɭ(ࢫȠࢫ١٢Ⱦ :٤٠٧ɝ ʊɜȨ ȕࢫࢫ:֗ࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏ

Ɇ ֗ࢫ ɰ ɼȳȫ ǵɼࢫɰ ɼȲȆɸ:ȓɮȡفɦȄɼࢫə ʊɦǸȗɨɦࢫȓʈȳɀ ȳɀࢫࢫ–ȲȄȮࢫȄם ɭ١٤١٣Ռɸ.
כ-٢٥ ȸ؈فࢫ ɘȕܢ ȸ ۜܣࢫȄם Ƞࢫ:ɽɦ؟ ֗ࢫ ۜܣ כɽɦ؟ ʅȳɡȻࢫ ȮɽɮȨࢫ ֗ࢫם ʎɲȆȝםȄࢫɑȍȸ ɦȄɼࢫɯ ʊɌ ɐɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏࢫࢭʎɲȆɐםȄࢫȦ ɼȲࢫ١

٤Ɇ: ص Ȕࢫࢫ–ȲȄȮࢫȳɡɘɦȄࢫ:֗ࢫ ɼ؈فȉ١٤٠٨Ռɸ.
٢٦-ɯ ɨɜȉ؈ف֗ࢫȸ ɘȗɦȄࢫȯɏȄɽɛࢫȓɭɽɌ ɳɭࢫʏ؈فࢫࢭȍɐɦȄࢫȳȼ ɲ:ࢫȠ ࢫ ֗ۜܣ ȮɽɐȸࢫȄݍݰɼȯء ɭࢫɵ ȉࢫȳɮɏࢫɪ Ʉ ɘɦȄࢫʎȌǷࢫࢫ١Ⱦ֗ࢫ٤٣

Ȩڴʏࢫ ɵࢫȄם ܦݨ ɦȄࢫʄڲɼכ ɾࢫ ȮȆɮȡ ɰࢫ ȄɽɈ ȗȉ١٠/١٤٢٧.
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כ-٢٧ דࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫɵ ʆȯɦȄࢫȈ ȆɺȻ ֗ࢫ ȮɽɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫɵ ʆȯɦȄࢫǴȆ֗ࢫ٭ڈ ד ֗ࢫȯȍɏࢫ ȓʊɐɗȆȼ ɦȄࢫȒȆɄ ɛࢫɵ ɭ֗ࢫ ȮȄȯɔȊࢫɻʊɜɗ֗ࢫ ۜܣ ɽɦ؟

ȯɀࢫ ɛɼࢫɷȲȆɜɏɼࢫɻȍȗɟࢫɎ Ȇȋɼࢫɖ ɽɀ ȕɼࢫɂ ȳɭɼࢫ ȹ֗ ʉȲȯȗɦȄࢫʄڴɏࢫə ɡɏɼࢫ ȓ֗ɦɼȯɦȄࢫȑ ȿ Ȇɳɭࢫɵ ɏࢫɑɗȳȕɼࢫ ɻ֗ʊȉǸȉࢫȠȳȬ ȕ

ɘȿ ֗ࢫȮȆɐɗࢫǻڲʄࢫɷȯɨȉࢫ ɚȳɈ ɦȄࢫɎ ȆɈ ɛࢫɻɃ ֗ࢫɏȆɗف ɤɽȍɴȗȷ ȄࢫȠ ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɨɦࢫɬֺ ɏכ ȳɌࢫ ɱȄ֗ࢫ ɵ ʆȯʊɦȄࢫȳࢫ٤Ⱦ :١٣٦.
כࢫ-٢٨ ȸ؈فࢫ ɘȕȠ ֗ۜܣ .٥:Ⱦࢫ١: ɽɦ؟
٢٩-ɵ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫࢫȲȆȍɟࢫɵ ɭ֗ࢫ ɰ Ȇʊȧ ɵࢫɽȉǷࢫ ʆȯɦȄ؈فࢫțǷ֗ࢫ ʅȵɘɳɦȄࢫʎǿȆʊݍݨȄۜܣࢫ כɦȯɱؠ ʎɇࢫ ȆɱȳɔɦȄࢫɰ Ȇʊȧ

ɪࢫ ȧ Ȳɼ֗ࢫ ȓɇ ȆɱȳɓࢫȔ Ȇɺȡ ɾࢫ ȯ ȧ ǻࢫʏࢫࢭȯɦɼ֗ࢫ Ȕ ȆɔɨɦȄɼࢫɯ ȡ ȄفɦȄɼࢫȟ ʆȯݍݰȄɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄɼࢫȓʊȋȳɐɦȆȉࢫǴȆɮՌɨɐɦȄࢫɬȆɛǷࢫɰ Ƿࢫʄڲǻࢫɪ ɜɳȕɼ֗ࢫ ȓɜɦȆɭࢫʄڲǻ

ȓɳȷࢫ ȯࢫ ɦɼɼ֗ࢫ ɷȳɀ ȉࢫ
�
ə ɟࢫɰ ǷࢫȯɐȊࢫȆٕڈɗࢫʏࢭɽȕɼ֗ࢫ ȒȳɸȆɜɦȆȉ                
ّ

Ƞࢫ٦٥٤                               ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɨɦࢫɬֺ ɏכ ȳɌࢫ ɱȄ֗ࢫ Ռɸࢫ٧Ⱦ :١٥٢.
ɾࢫࢫ-٣٠ ȯȧ ǻࢫȓɳȷ ֗ࢫɽȕࢭʏࢫ Ȉ ȳɐɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦɼࢫȳɐȼ ɦȄɼࢫȈ Ȯכ ֗ࢫɬȆɭǻࢫࢭʏࢫ ʅȳɀ ʅࢫȄם Ȯȴכ ɵࢫȯʈȲȮࢫ ȉࢫɵ ȸ ɵࢫȄݍݰ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȳɡȋɽȉǷ

֗ࢫ ȓɳȷ ɰɽɐȸࢫ Ȗɼࢫɰ Ȇɮțࢫɷȳɮɏɼ֗ࢫ ȓǾȆɭࢫȚ ֺ țɼࢫɵ ʈȳȼ ɏɼ֗ۗܣ ɸȱɨɦ֗ࢫ Ǵֺ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷ؈فࢫȷࢫ٥: جȾ :ࢫ٩٦ȓɦȆȷ ȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭ֗ࢫ

Ɇࢫ– ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ:ࢫʄڲɼ١٤٠٩כՌɸ.
Ƞࢫ-٣١ ࢫ ֗ۜܣ כɦȯɱؠ ɰࢫ Ȇʊȧ ɺȼ؈فࢫʎȌǸȉࢫ ɦȄࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ȸ؈ف֗ࢫם ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭɉ ʊȨ ȳȨࢫȄם ȍɦȄࢫ١Ⱦ :١٢ȓʆȆɳɏࢫ:֗ࢫʏࢮȯȿ

Ɇ ֗ࢫ ɪ ʊɮȡ ȮɽɮȨࢫ ɭ:ࢫʄڲɼכ ֗ࢫ ȳɡɘɦȄࢫȲȄȮ١٤١٢Ռɸ.
ךȓʆࢫ-٣٢ ֗ࢫ ɰ ȆɛȳɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٣٣.
ʎ֗ɲȆȍʋȼלɬȆɭࢫɽȉǷࢫȄࢫ-٣٣ ɦȄࢫȯʈȵʆࢫɵ ȉࢫʏڍ ʆࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫȶ Ȇȍɐɦࢫȓɳȷ ֗ࢫȯɦɼࢫ ʅ ɽȨ ɱ֗ࢫ Ț ȯȨ ɭɼ֗ࢫ ɬȆɭǻ֗ࢫ ʅ ȮȄȯɔȍɦȄࢫɯ ɸַɽɭ

֗ۗܣ ɸȱɨɦ֗ࢫ Ǵֺ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷ؈فࢫȷ ȳɌࢫ ɱȄ֗ࢫ ɰ ɰࢫȗǾȆɭ؈ ɐȸ؈ Ȗɼࢫɾ ȯȧ ǻࢫȓɳȷ ֗ࢫɽȕɼࢭʏࢫ ɰ .٥: Ⱦࢫ١٤: جȗǾȆɭ؈
Ƞࢫࢫ-٣٤ ֗ࢫ ۜܣ כɦȯɱؠ ɰࢫ Ȇʊȧ ɺȼ؈فࢫʎȌǸȉࢫ ɦȄࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ֗ࢫם ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭɉ ʊȨ ȳȨࢫȄם ȍɦȄࢫ١Ⱦ :١٣.
٣٥-ʊȋȳɐɦȄࢫɬȆɭǻࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮʊɨȸ ɦࢫȆʊɭɼȲࢫȆɠɽɨɮɭࢫɷɽȉǷࢫɰ Ȇɠ֗ࢫ ə ʊɱȆɀ ȗɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ ֗ࢫ ʏڴȿ ɽםȄۚܣࢫ ȡ ɵࢫ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫȩ ȗɘɦȄࢫɽȉǷ֗ࢫ ȓ

֗ࢫɽȕࢭʏࢫ ȲȆȍɡɦȄࢫɻȉࢫȠȳȬ ȕɼ֗ࢫ ȮȄȯɔȊࢫɵ ɡȷ ɼ֗ࢫ ə ɳȿ ɼࢫɎȳȉۘܢࢫ ȧ ȳɗȆȷࢫɻɐɭࢫ ɼ֗ࢫ ȄȳɸȮۜܣࢫ ֗ࢫɬȵɦࢫȆȉǷࢫɏڴʏࢫȲȆɘɦȄ؟ ʏڴȿ ɽםȄࢫȯɺɗ

֗ࢫ ȲɽɏǷࢫɰ Ȇɠɼ֗ࢫ ȓȀɭࢫȚ ֺ țɼࢫɰ țֺ؈ ȝɦȄࢫɪ ȍɛࢫȯɦɼɼ֗ࢫ ȓȀɭࢫȚ ֺ țɼࢫɰ ɐȸ؈ Ȗɼࢫɰ ȓɳȷࢫȗɴțȄ؈ ȳɘȿࢫ Ǵֺࢫࢭʏࢫ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷ؈فࢫȷ ȳɌࢫ ɱȄ

Ƞࢫ ֗ࢫ ۗܣ ɸȱɨɦࢫ١٧Ⱦ :١٩ – ١٧.
Ƞࢫ-٣٦ ֗ۜܣ آ ɟȲȵɨɦ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɰ ȆɸفɦȄ :ࢫ٢Ⱦ :١٤٧.
Ƞࢫࢫ-٣٧ ֗ࢫ ʅ ȮȆȉǷȴɼ؈فɘɦȄࢫȈ ɽɜɐʇࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ʆȯɦȄࢫȯȣ ɭ֗ࢫ ȵʈȵɐɦȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫə ǾȆɈ ɦࢫʏ؈قࢫࢭʊɮȗɦȄࢫʅ ɼȰࢫȳǾȆɀ ȉࢫ١Ⱦ :٧٨–

٧٩ȯɏȄɽɛࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄɼ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ȓʊɮɨɐɦȄࢫȓȍȗɡםȄ֗ࢫ ȲȆȣ ɳɦȄࢫʏڴɏࢫȯȨ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȕ֗ࢫȾ ֗ࢫ ʏڋ ʊɗȆɢɨɦ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫɯ ɨɏ :١٢٣ 

– ١٢٤ɝ ʊɜȨ ȕࢫ:֗ࢫɯ ɨɜɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ʅ ȮɼȳɈ ȯɮȨࢫȄם ɭࢫɵ ȉࢫȳȿ Ȇɱ–ࢫɆ ֗ࢫ ɝ ȼ ɭȮ:ࢫʄڲɼ١٤١٠כՌɸ.
׀ࢫ-٣٨ ɦ֗ࢫ ʎɲȆɐםȄࢫȦ ɼȲȠ ֗ࢫ ۜܣ .٤: Ⱦࢫ١: ɽɦ؟
ȓɳȷࢫ-٣٩ ࢫɽȕࢭʏࢫ ȑ֗ ɓȄȳɦȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫɽȉǷࢫ ʎ֗ɲȆّڈȿ כ ࢫɼǷࢫ ʎ֗ɲȆɺɘȿ כ ɪࢫ Ʉ ɘɦȄࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȸ ֗ࢫȄ٥٠٢ݍݰ Ռɸ

Ƞࢫ ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɨɦࢫɬֺ ɏࢫ٢כȾ :٢٧٩.
Ⱦࢫ-٤٠ ֗ࢫ ʎɲȆɺɘȿ כ ȑࢫ ɓȄȳɦȄࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫɽȉǷ֗ࢫ ȒȳɜȍɦȄࢫɑɦȆɈ ɭɼࢫȓȨ ȕȆɘɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫɑɭ؈فࢫȷ ȆɘȗɦȄࢫɑɭȆȡ ɝࢫ٤٧: ȓɭȯɜɭࢫ ʊɜȨ ȕ֗ࢫ

Ɇ șࢫ ʈɽɢɦȄ֗ࢫ ȒɽɏȯɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ Ȕ Ȇȧȳɗࢫɵ ȸ ȧ ȯɮȧࢫ Ƿ:ࢫʄڲɼ١٤٠٥כՌɸ.
׀ࢫ-٤١ ɦ֗ࢫ ʎɲȆɐםȄࢫȦ ɼȲࢫȠ ֗ࢫ ۜܣ .٤: Ⱦࢫɽɦ١؟
֗ࢫ-٤٢ ʏڴȍɳݍݰȄࢫʏࢭɽɈ ɦȄࢫʅ ɽɜɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ɵࢫɽȉǷࢫɑʊȋȳɦȄࢫ ʆȯɦȄࢫɯ ȣ ɱࢫɽɸࢫȓɳȷ ֗ࢫȯɦɼࢫ ʏڲɽȿ Ƿࢫɻʊɜɗࢫ٦٥٧ɵ ɭ֗ࢫ ȓʈȳݠݨ

ɻȍȻࢫ ȓʊɭֺࢫࢭʏࢫɑɗȮࢫ ȷ ל Ȕࢫ ȄȲȆɀ ȗɱט ࢫ ȓ֗ɐʉȳȼ ɦȄࢫȲȄȳȷ ǷࢫȓɗȳɐɭࢫʄڲǻࢫȓɐʉȲȱɦȄࢫ ȓ֗Ƀ ɼȳɦȄࢫȳɀ ȗȬ ɭࢫȦȳȻ ɻȕȆɘɦǺɭࢫ

ȳȼالنصرانية، ɏɼࢫȓǾȆɮɐȍȷ ȓɳȷࢫ ɵࢫɏڴʏࢫȲȲȯɦȄࢫȓɳɭȆɢɦȄࢫ:انظر.ɽȕࢭʏࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɪ Ʉ ɘɦȄࢫɽȉǷ֗ࢫ ȓɳɭȆȝɦȄࢫȓǾȆɮՌɦȄࢫɰ ȆʊɏǷࢫʏࢭ
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Ƞ ɵ֗ ʆȯɦȄࢫȈ ȆɺȻ ֗ࢫ ʎ ɲֺ ɜȸ ɐɦȄࢫȳݯݨ ɵࢫ ȉࢫ٢Ⱦتحقيق،٣٧٠-٣٦٦:ȓʊɱȆɮȝɐɦȄࢫɖ ȲȆɐםȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ɰ ȆɃ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫȄםȯʊɐࢫ ɭ-

ȮȆȉǵࢫȲȯʊȧ-Ɇ ֗ࢫ ȯɳɺɦȄ:ࢫȓʊɱȆȝɦȄ١٣٩٢Ռɸ-و م،١٩٧٢�ɰɽɳɌ ɦȄࢫə ȼ ɟࢫࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫʃɘɈ ɀ ɭ֗ࢫ ɰɽɳɘɦȄɼࢫȑ ȗɡɦȄࢫʎɭȆȷ Ƿࢫɵ ɏ

Ƞ ȓ֗ɘʊɨȫ ڊʏࢫ ȆȨ ȉ؈فࢫɺȼ ɦȄࢫ١דࢫȾ ࢫ١٧٤֗ࢫ٨٢٧֗ࢫ٩١٩ʎȌȳɐɦȄࢫȚ ȄفɦȄࢫǴȆʊȧ ǻࢫɾ ȲȄȮم١٩٤١֗ࢫ.
ȸࢫ-٤٣ ɘȗɦȄࢫɯ ɨɏࢫȯɏȄɽɛࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄȾ ֗ࢫ ʏڋ ʊɗȆɢɨɦ֗ࢫ ɵࢫࢫ،١٥٠֗ࢫ١٢٥ – ١٢٤: ؈ف ȉࢫȯɮȨ ֗ࢫם ɪ ʆق؇ȗɦȄࢫɬɽɨɐɦࢫɪ ʊɺȸ ȘɦȄɼ

Ⱦ ֗ࢫ ۗܣ ɨɢɦȄࢫʅȵȡ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿ :٧-٦، Ȉ ȆȗɡɨɦࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȲȄȯɦȄ.
٤٤-Ȯ֗ࢫ ȳȸ ɘםȄɼࢫȳȉȯȗɦȄɼࢫɆ Ȇȍɴȗȷ ט ɼࢫɪ ʈɼǸȗɦȄɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫɬɽɺɘɭ.Ⱦ ֗ࢫ ȲȆʊɈ ɦȄࢫȳȿ Ȇɱࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ɵࢫ ȉࢫȯɏȆȸ ɭ :֗ࢫ٥٧

כɤɼࢫ כɼڲʄࢫɑʊȋȲࢫ ȓɐȍɈࢫ ɦȄࢫ١٤٢٣ɵ ȉȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ՌɸɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɨɦࢫʅ ȴɽݍݨȄ.
٤٥-ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ ȄȾם .٥٨: ֗ࢫ
ךȓʆࢫ-٤٦ ֗ࢫ ɚ ֺ Ɉ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١.
Ƞࢫࢫ-٤٧ ֗ࢫ ۜܣ כɦȯɱؠ ȓʊɈࢫ ɏࢫɵ ȉࢫȑ ɦȆɓࢫɵ ȉࢫɝ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫȄݍݰ ɭࢫʎȌǷۜܣࢫ ֗ࢫȆɜɨɦع ȵʈȵɐɦȄࢫȈ ȆȗɡɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏ؈قࢫࢭȡɽɦȄࢫȲȳȨ ࢫȄ٤ם

ȑࢫȓʊɮɨɐɦȄࢫ٤٨٩ȉ: ص ȗɡɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ȯɮȨ ɭࢫʏࢭȆȼ ɦȄࢫȯȍɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫ؈֗ࢫɰ ȆɳȍɦࢫȔ ɼم٢٠١١ف.
ךȓʆࢫسورةࢫ-٤٨ ֗ࢫ ȒȳɜȍɦȄ :٢٣.
֗ࢫ-٤٩ Ȇʊɦقɐɭࢫɰ Ȇɠࢫ Ȓ֗؈فȝɟࢫə ʊɱȆɀ ȕࢫɻɦࢫ ȳ֗ �ȸ ɘםȄࢫʅ ɽɔɨɦȄࢫʅ ɽȨ ɳɦȄࢫ ɯ֗ ȷ ȆɜɦȄࢫɽȉǷࢫ ʎ֗ ɭȴȲȄɽݍݵȄࢫʅȳȼ Ȭ ɭȵɦȄࢫȳɮɏࢫɵ ȉࢫȮɽɮȨ ɭࢫɽɸ                                 ّ                                                                  

ɦǻࢫȓʊɏȄȮ֗ࢫ ɻȉࢫȄȳɸȆȣ ɭࢫيȠ ֗ࢫ ʅ ȮɼȄȯɨɦࢫɵ ʈȳȸ ɘםȄࢫȔ Ȇɜȍɇ ȳɌࢫ ɱȄ֗ࢫ ȓǾȆɮȸ ɮȫ ɼࢫɰ țֺ؈ țɼࢫɰ Ȇɮțࢫȓɳȷ ֗ࢫɽȕࢭʏࢫ ɻࢫ٢Ⱦ :٣١٤.
֗ۜܣࢫ-٥٠ כɦȯɱؠ ɰࢫ Ȇʊȧ ʎࢫ Ȍֿ ֗ࢫ ɉ ʊȨ ȳȨࢫȄם ȍɦȄࢫࢫȠࢫ١Ⱦ :ࢫ١٦٩ʎ ɭֺ ȷ ל Ȉࢫ ȆȗɡɦȄࢫȲȄȮࢫ–֗ࢫɆ ֗ࢫ ȒȳɸȆɜɦȄ:ࢫȓʊɱȆȝɦȄ١٤١٣Ռɸ.
֗ࢫ-٥١ ʎɲȆɠɽȼ ɦȄࢫɬȆɭࢫࢫ١٢٥٠ -  ١١٧٣לՌɸ /ࢫ١٨٣٤ - ١٧٦٠ʎ֗ɲȆɠɽȼ ɦȄדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ɬ

ǴȆɐɳɀࢫ ȉࢫǸȼ ɲɼࢫɵ ɮʊɦȆȉࢫɰַɽȫ Ȯֺࢫ ȉࢫɵ ɭࢫɰ ȆɠɽȻ ǴȆɐɳȿࢫȯɦɼࢫȉݤݨȒȳࢫ ɪࢫ ɸǷࢫɵ ɭࢫȟ Ȩ ȍɦȄࢫǴȆɮՌɨɏࢫȲȆȍɟࢫɵ ɭࢫȯ ȣْڈ ɭࢫɻʊɜɗ

ȓɳȷࢫɼɼڲʏࢫ ȆɸǴȆɄࢫ ɛ١٢٢٩ɸȆ֗ࢫ٭ڈ
�
ȆɮɟȆȧ Ȕࢫ Ȇɭɽ     
ً
          ȯ֗ ʊɨɜȗɦȄࢫɯ ʈȳȨ ȕࢫɾȳʆࢫɰ Ȇɠɼࢫɻɦࢫ١١٤Ȇٔڈɭࢫ

�
ȆɘɦǺɭ      
ً
ɵࢫ(      ɭࢫȲȆɇɼכ ɪࢫ ʊɱ

כȲȆʊȫࢫ ȲȄȳȷࢫʎɘȗɳɭࢫ Ƿ-ط(ɼࢫ Ȕ֗ Ȅȯɨȣ ɭࢫʎɲȆɮț)ࢫɑȊȆȸ ɦȄࢫɰȳɜɦȄࢫȯɐȊࢫɵ ɭࢫɵ ȷ ȆȨ ɮȉࢫɑɦȆɈ ɦȄࢫȲȯȍɦȄ-ࢫ)طɰ Ȅȯɨȣ ɭ

כȳȉȆɠࢫ(و ɖࢫ ȆȨ ȕǻ-ط(ɼ֗ࢫ)ࢫȓɏɽɃ ɽםȄࢫȟ ʆȮȆȧכ ȓɏɽɮȣࢫࢭʏࢫ ɣࢫ)ط-ȯǾȄɽɘɦȄࢫȄם ɦȱɟɼࢫ(֗ࢫȲȄȳݍݨȄࢫɪ ʊȸ ɦȄ-ࢫ)طɰ ǵȵȡ

ȩࢫȳʆȯɜɦȄࢫ( ȗɗ-ط(ɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫʏࢭ)ɵ ʈȳɟȄȱɦȄࢫȓɘȨ ȕ(Ȉ ȆȗɟࢫȳɌ ɱȄ֗ࢫ:ȓʈȳɐȼ ɦȄࢫȓɏɽ ȷ ɽםȄࢫǴȄȳɐȻ ɯࢫ ȡ Ȅȳȕ،ࢫə ɦǺםȄ:ࢫɯ ȕ

ȓʈȳɐȼ ɦȄࢫȓɏɽ ȷ ɽםȄࢫɵ ɭࢫɻɐɮȡ.
ɵࢫȝɟ؈فࢫ-٥٢ ȉࢫǴɽɃ ɵࢫ ȉ؈فࢫȝɟࢫɵ ȉࢫȳɮɏࢫɵ ȉࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫǴȄȯɘɦȄࢫɽȉǷ֗ࢫ ɵ ʆȯɦȄࢫȮȆɮɏ ֗ࢫ Ȫ ȲǺםȄ֗ࢫ Ț ȯȨ ֗ࢫȄם ɍ ɗȆݍݰȄࢫɬȆɭל ɽɸࢫ

ɎȲȮࢫɵ ȉࢫǴɽɃ ɵࢫ ȉࢫࢫȓʈȳɜȉࢫȯɦɼࢫ ʏ֗ڥɗȆȼ ɦȄࢫʎɜȼ ɭȯɦȄۜܣࢫ ل"ȳɜɦȄء د  ج  ȓɳȷࢫ"ِ  ْ َ م  ࢫ ɻ֗ɭǷࢫȓʈȳɛࢫʏۂɼࢫ ɾ֗ȳɀ ȉࢫɤ ȆɮɏǷࢫɵ ɭ

Ȉ ȆȗɟࢫȳɌ ɱȄ֗ࢫ ɪ ʊɨɜȉࢫȆɸȯɐȊࢫɼǷࢫȒȳݤݨɨɦࢫȓǾȆɮɐȍȷ:ȮȄȯɏǻɼࢫɑɮȡ ֗ࢫ ɰ ɮɨȸ؈ ɬֺࢫȄם ɏǷ؈فࢫɸȆȼ ɭ:Ȯ֗ɽܨݰ ɦȄࢫə ʆȆɱࢫɵ ȉࢫʏڴɏ

ȓʆݍݵ؈فȄɼࢫȓʊɮɨɐɦȄࢫȔ ȆȀʊɺɨɦࢫȓȧ ȆȗɭࢫɑȍɈ ɦȄࢫɚ ɽɜȧ.
ۚܣࢫȓʆȄɼȳɦȄࢫ�ɼࢫ-٥٣ ɗࢫɰ ȩࢫȳʆȯɜɦȄࢫȄݍݨɑɭȆࢫȉ؈ ȗɗʎ֗ɲȆɠɽȼ ɦȄࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫɯ ɨɏࢫɵ ɭࢫȓʆȄȲȯɦȄࢫȠࢫ٣Ⱦ :֗ࢫ٢٠٨

ࢫɻȉȆȗɟɼࢫࢫ:تحقيق ȓ֗ɭȳɡםȄࢫȓɡɭࢫ ȓ֗ʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȓȍȗɡםȄࢫ ɬ֗ȆݏݰɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫȯʊɐȷ–דࢫࢫ ɵࢫɷȱɸࢫࢫ–ɻɮȧȲࢫ ɭࢫɯ ɨȸ ʇࢫɯ ɦ

ȓȡ ȆݍݰȄࢫȆٕڈɦǻࢫɽɏȯȕַࢫ ۘܣࢫ ɦȄࢫȓɨɄ ɘɦȄ.
٥٤-ȓ֗ɱɽȗʈȵɦȄࢫɑɭȆȡ ȭࢫ ʊȻ ɼࢫ ȹ֗ ɲɽȕࢫʏࢫࢭɰ ȹࢫȄםȗɘ؈ ʋǾȲࢫ Ȳ֗ɽȻ Ȇɏࢫɵ ȉࢫȳɸȆɈ ɦȄࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɽɸࢫࢫɰ ɐɮȣ؈ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫɵ ɭ

ȳɺȻࢫɻȉȆȗɟࢫ Ƿࢫɵ ɭɼࢫ Ȓ֗ȳɸȆɜɦȄɼࢫɝ ȼ ɭȮࢫʏࢫࢭɰ ȳʈȳȨࢫʊȋȳɐɦȄ"ȳʈɽɳȗɦȄɼ؈ ȗɦȄ"ࢫɰ ɐȸ؈ ȖɼࢫȚ ֺ țࢫȓɳȷ ȸ؈ف֗ࢫɽȕࢭʏࢫ ɘȗɦȄࢫʏࢭ

ə֗ࢫةوثالثمائ ɦǷɼࢫɬֺ ɏכ ȳɌࢫ ɱȄ"ɰ ɛȳȼ؈ Șȸ ɰࢫȄɼם ȋȳɐȗȸ؈ ȈࢫȄɼם ȳɐɦȄࢫɵ ɭࢫǴȆȸ ɴɦȄɼࢫɤ ȆȡȳɦȄࢫȳɺȻ ֿ ɯࢫ ȡ Ȅȳȕࢫȶ ɽɭȆɛ"֗ࢫ

Ƞࢫ ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɦȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫ٦ݍݵ؈فࢫȾ :ࢫ١٧٤ɯ ɨɐɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ࢫɰ ʆֺ؈ ɮɨɦ–ࢫࢫȔ ɼ؈فȉ–ࢫɆ ֗ࢫ ɰ Ȇɳȍɦ :م١٩٨٠ ٥.
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ךȓʆࢫ-٥٥ ֗ࢫ ȓɦȮȆȣ ȒȲɽࢫȄם ȷ :٢.
Ƞࢫࢫ--٥٦ ֗ࢫ ȲɽȻ Ȇɏࢫɵ ȉࢫȳɸȆɈ ɦȄࢫȯɮȨ ֗ࢫם ȳʈɽɳȗɦȄɼࢫȳʈȳȨ ȗɦȄࢫ١Ⱦ :ࢫ٢٨ȳȼ ɴɨɦࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȲȄȯɦȄࢫ–֗ࢫȹ ɲɽȕ.
ȯɮȨࢫ-٥٧ ɭࢫɪ ɸǷࢫɵ ɭࢫ ȓ֗ɔɨɦȄɼࢫɤɽȿ ֿ ȆȉࢫǴȆɮՌɨɐɦȄࢫɵ ɭࢫɻʊɜɗࢫ ɯ֗ ȷ ȆɜɦȄࢫɽȉǷࢫ ֗ۗܣ ɨɢɦȄࢫʅȵȡ ɵࢫ ȉȄדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉ

ɻȍȗɟࢫɵ ɭ֗ࢫ ȓɇ Ȇɱȳɓ:�ʅȵʈȳɜםȄࢫɤ Ȇɛ֗ࢫ ȑ ʊɈ ɵࢫȄݍݵ ȉȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦࢫȪɽʊȻ ɵࢫ ɭࢫɽɸɼ֗ࢫ ȓʊɡɦȆɮՌɦȄࢫȑ ɸȱɭࢫɁ ʊݏݵȕࢫʏࢫࢭȓʊɺɜɘɦȄࢫɰ :ɱȄɽɜɦȄ؈

ȓɳȷ ȯࢫ ɦɼ֗ࢫ ə ʈȳɇ ȶࢫɬɽʆࢫȓɟȳɐɭࢫ ȆɳɦȄࢫɂ ȳȨ ʆࢫɽɸɼࢫȯɜɗ :ࢫ٦٩٣Ƞ ֗ࢫ ʏڴɟȲȵɨɦࢫɬֺ ɏכ ȳɌࢫ ɱȄ֗ࢫ Ռɸࢫ٥Ⱦ :٣٢٥.
Ƞࢫࢫ-٥٨ ֗ࢫ ۗܣ ɨɢɦȄࢫʅȵȡ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ֗ࢫם ɪ ʆق؇ȗɦȄࢫɬɽɨɐɦࢫɪ ʊɺȸ ȘɦȄ١Ⱦ Ȉࢫ٦ʎȌȳɐɦȄ: ֗ࢫ ȆȗɡɦȄࢫȲȄȮࢫ–֗ࢫȓɐȊȄȳɦȄ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ

١٤٠٣Ռɸ.
Ƞࢫࢫ-٥٩ ֗ࢫ ɰ Ȇʊȧ ʎࢫ Ȍֿ ֗ࢫ ɉ ʊȨ ȳȨࢫȄם ȍɦȄ١Ⱦ ɪࢫɻɳɏࢫ٢٦: ֗ࢫ ɜɱࢫȯɛɼࢫࢫ–֗ࢫȲȆɀ ȗȫ Ȇȉ–ࢫȔ ȆʊɨɢɦȄࢫʏࢫࢭʅ ɽɘɡɦȄ–ࢫࢫʏࢫࢭɯ ݀ݨ ɭ

ɚࢫȓʈɽɔɨɦȄࢫ ɼȳɘɦȄɼࢫȔ ȆݏݰɈ ɀ ɝࢫ٢٦٠ɦ: ص-Ȅם ʊɜȨ ȕࢫ: ـ֗ࢫȓɦȆȷ ȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭࢫ ʅ֗ȳɀ ȯɮȨࢫȄם ɭɼࢫ Ƚ֗ ʉɼȲȮࢫɰ Ȇɱȯɏ–ࢫ

Ɇ ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ:ࢫʄڲɼ١٤١٢כՌɸ.
ȠࢫɦȄف�ࢫ-٦٠ ֗ࢫ ۜܣ آ ɟȲȵɨɦ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɰ Ȇɸ١Ⱦ .١٣: ֗ࢫ
٦١-ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ ȠࢫȄם ٢Ⱦ֗ࢫ ١٤٨: ֗ࢫ
ܣࢫ-٦٢ ɓ �Ȳ �ɽɦȄࢫȓɗȳɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭדࢫ ɵࢫɽɸ    ْ َ                                             -ȓʊɜʈȳɗǷࢫɽȉǷࢫȯȍɏࢫ ɭࢫȓʈȳɛࢫȓɮɓȲɽɦࢫȓȍȸ ɲ-ۜܣࢫࢫ ɲɽȗɦȄؠ

ȓɳȷࢫ ȹࢫ ɲɽȗȉࢫȯɦɼ֗ࢫ ȓɭ
�
ֺ ɏ ֗ࢫ ɬȆɭǻ֗ࢫ Ȉ ȳɔםȆȉࢫɬֺ ȷ ל ȭࢫ ʊȻ ֗ࢫ ʎɢɦȆɮՌɦȄ                  
ّ
֗ࢫ٧١٦                                    ȒȮȆȍɐɦȄࢫʏࢫࢭ

�
Ȇȷ ǷȲࢫɰ Ȇɠɼ֗ࢫ Ռɸ             
ً
             Ɏ ȲɽɦȄɼ֗ࢫ ȯɸȵɦȄɼ،ࢫ

ʏࢭɽݍݰȄࢫɁ ǾȄȳɗࢫȳɀ ȗȬ ɭɼࢫȑ ɸȱםȄࢫʏࢫࢭɆ ɽȸ ȎםȄࢫɻɦ.ࢫȓɳȷ ɰࢫ.ɽȕ٨٠٣Ռɸࢭʏࢫ ȆʊɏǷࢫȓɗȳɐɭࢫʏࢫࢭȑ ɸȱםȄࢫȠ ȆȍʆȯɦȄࢫȳɌ ɱȄ

Ƞࢫ ȑࢫ ɸȱםȄࢫǴȆɮՌɨɏࢫ١٢Ⱦ :ࢫ٣٣١Ƞ ȑࢫ ɸȱɦȄࢫȔ ȄȲȱȻ ɼࢫ٩֗ࢫȾ :٦٢.
Ƞࢫࢫ-٦٣ ֗ࢫ ʎȌכ ֗ࢫȓʆȄɼȳȉࢫ ȓɗȳɏࢫɵ ȉȄ؈فࢫȸ ɘȕ١Ⱦ .٥٩: ֗ࢫ
Ⱦࢫ-٦٤ ֗ࢫ ʏڋ ʊɗȆɢɨɦ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫȯɏȄɽɛࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄ :١٢٥ – ١٢٤.
Ⱦࢫ-٦٥ ֗ࢫ ș Ȏȸ ɦȄࢫȯɦȆȫ ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫȯɏȄɽɛ :٣٠.
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:إعداد

)ȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛ(ࢫȓɐʉȳȼ ɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦࢫɽɳɟࢫɰ ȓʊɨɠ�ɰɽɱȆɜɦȄɼࢫɭǷ؈

ə ȕȆɺɦȄࢫɯ ɛȲ:٢٣٤٨٠٣٠٧٤٠٠٨١+smabdulhamidgama@gmail.com

و

sumayyamusaabdullagi@gmail.com

:ملخص الدراسة

إن قصص القرآن الكرمي سيقت للعرب وإعطاء املثل وبيان مكانة الضالني 

واملكذبني ومنزلة املؤمنني واملهتدين إىل احلق وقد وردت قصص األنبياء يف القرآن 

�ǎ ǐǫ�ȆȀǧ��ǶēȂǟ®�ƲȀǼǷ�ƪ Ǽ�Ȉƥ�ƢǸǯ��ǶȀŲ¢�ǞǷ�ǶēƢȈƷÂ�ǶȀǫȐƻ¢�ƪ �ǼȈƥÂ�ŉǂǰǳ¦                       ّ                                ّ         

ƨǠƬŭ¦�®ǂĐ�ƪ ǈȈǳÂ��ª ¦ƾƷȋ¦Â�Ǟǫ¦ȂǳƢƥ� Ő̈ǠǴǳ�Â¢�Ƣē ¦ǂǫ�Ŀ�ƪ ǫȂǳ¦�ƢȇƢǔǫÂ

بسورة يوسف وإبراز دروس وعرب هدفت الدراسة إىل التعريف . االستمتاع بسردها

يف القرأن الكرمي، ومعرفة كيفية سرد  فيما جاء من قصة يوسف عليه السالم

                                                                ً   القصص يف القرآن الكرمي فيما ذكر اهللا تعاىل من قصص األنبياء لتكون نرباسا  يف 

اتبعت . Ś̈ǘƻ�©ƢǨǘǠǼǷ�Ŀ�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�¾¦ȂƷ¢Âتصحيح األمور 

وتوصلت . الدراسة املنهج التارخيي الوصفي والتحليلي يف معاجلة هذا املوضوع

الدراسة إىل عدد من النتائج، من أبرزها أن املنهج القرآين من أهم املناهج اليت 

ن القصص الوارد ة يف وصفت اإلصالح بالصورة الدقيقة لألمة اإلسالمية، وأ

القرآن الكرمي حتمل يف ثناياها الكثري من العرب واملواعظ وصفت أحوال األمم 

 م ا  ﴿السابقة بصورة جلية قال تعاىل 
بـ ر ة  أل  ويل  األ ل ب اب 

ه م  ع  ِ  َ    ل ق د  ك ان  يف  ق ص ص   َ ْ َ   ِ  ُ ِّ   ٌ َ  ْ ِ   ْ  ِ  ِ  َ  َ ِ   َ   َ   ْ  َ  َ

 و تـ  
ي بـ ني   ي د ي ه 

تـ ر ى و ل ك ن ت ص د يق  ال ذ  يث ا يـ ف 
َ   َ ك ان  ح د    ِ ْ َ  َ َ ْ  َ    ِ َّ    َ   ِ  ْ  َ   ِ  ََ    َ  َ  ْ  ُ   ً   ِ  َ   َ  و ه د ى و ر مح  ة  َ  

ء  يل  ك ل  ش ي  ْ ًَ  ف ص   َ َ    ً  ُ َ   ٍ  ْ  َ  َّ  ُ   َ   ِ  ْ

 يـ ؤ م ن ون  
ْ ِ ُ   َ ل ق و م   ُ   ٍ ْ ، أن إصالح قضايا األمة اإلسالمية يف هذا الزمان تعاجل بالعودة ﴾ َِّ 

و قصص األنبياء مع . والرجوع إىل القرآن الكرمي، وخاصة يف قصص القرآن

�Â¢�̄ ¤��ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅƢƥ�ǶĔƢŻ¤�ÄȂǬƫÂ�śǸǴǈŭ¦�̈ ƾȈǬǟ�řƦƬǳ�© ƢƳ�ǶȀǷ¦Ȃǫ¢ ل
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َ  َ   إ ن  أ ر يد  إ ال  اإل ص الح  م ا ...﴿مايدعوا إليه كل نيب هو إصالح العقيدة،    ْ  ِ   َّ  ِ  ُ  ِ  ُ  ْ  ِ

ت ط ع ت   ْ  ُ اس   َ  َ ْ  ....﴾ �À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ�ŘƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ǺǷ�ƨǷȋ¦�¬ȐǏ¤Â

الكرمي، توصي الدراسة الدارسني أن يوجهوا عنايتهم ويبذلوا جهدهم حنو دراسة 

يها من الدروس والعظة والعربة، كما قصص القرآن يف هذا العصر لفهم ما ف

�Ǫȇǂǘǳ¦�ń¤�ÄƾȀȇ�Äǀǳ¦�² ƾǬŭ¦�ƢđƢƬǯ�ń¤�¨®ȂǠǳƢƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�ȆǏȂƫ

املستقيم، لتجدد العالقة بني اإلنسان وربه وإصالح العالقة بيننا وبني سائر خلق 

  .اهللا تعاىل

  :سورة يوسف ومضمونها :األول الـمبحث

ه سورة يوسف من تعريف اسم السورة الكرمية وعدد هنا يتبني الباحث ما اشتمات علي

��Ǧ ǇȂȇ�̈°ȂǇ�Ŀ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ǧ ǇȂȇ�ƅ¦�œǻ�ƨǐǫ�©®°Â��ǆ ȈƟǂǳ¦�Ƣǿ°ȂŰ¨�ƢǿƾǏƢǬǷÂ�ƢēƢȇ¡

�ǾȈǴǟ�ǾũƢƥ�̈°Ȃǈǳ¦�ƪ Ȉũ�¦ǀǳ��ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ǾƬǐǫ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƢȀǴǸǯƘƥ�̈°ȂǈǳƢǧ

األنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم عليهم  السالم، كما مل ترد قصته متفرقة كما وردت قصة بقية

الصالة والسالم، ذكر ابن حجر أن أبا رافع بن مالك قدم املدينة حيمل سورة يوسف ووجحه 

ومل تذكر قصته ىف غريها، ومل يذكر ٢"إليراد قصة النيب يوسف عليه السالم" ١تسميتها ظاهر،

وأما  ٣٤و سورة غافر اآلية  ٨٤ة امسه ىف غري هذه السورة سوى مرتني ىف سورة األنعام اآلي

وقبل سورة  ٣"ترتيبها ىف النزول فكانت السورة الثالثة واخلمسني، وكانا نزوهلا بعد سورة هود

مل أصحاب رسول االه صلى اهللا : قال عون بن عبداهللا"ورد ىف سبب نزوهلا  مـماو  ٤"احلجر

�ǶĔ¤�Ľ�¾Ƣǫ ﴾اهللا نزل أحسن احلديث﴿يا رسول اهللا حدثنا، فأنزالهللا : عليه وسلم ملة فقالوا

يا رسول اهللا فوق احلديث ودون القرآن، فأنزل اهللا، يعنون القصص، : ملوا ملة أخرى فقالوا

فأرادوا احلديث فدهلم على أحسن  ﴾حنن نقص عليك أحسن القصص﴿فأنزل اهللا تعاىل 

ى عشر آية ٥ƾƷ¤Â�ƨƟƢǷ�ƢēƢȇ¡�®ƾǟÂ"احلديث وأرادوا القصص فدهلم على أحسن القصص

.٦"وسورة يوسف مجيعها مكية"بالتفاق أصحاب العدد 
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وتضمنت هذه السورة قصة يوسف عليه السالم، جبميع فصوهلا املثرية، املفرحة حينا واحملزنة 

مؤامرته عليه، "حينا آخر، فبدأت ببيان منزلته عند أبيه يعقوب وصلته به، مث عالقته بإخوته 

وعن وصيته المرأته بإكرام مثواه، وعن حمنته مع ٧"س شرطة مصر،وإلقائه ىف البئر، وبيعه لرئي

وتعبري رؤيا "  ٩" وحمنة السجن بعد رغدة العيش من قصر امللك ٨" تلك املرأةو وبراءته املطلقة 

لية والتجارة ورئاسة احلكم، وشراء إخوته الطعام منه فة املرة األوىل لـماامللك، توليته وزيرا ل

إبقاء ) بنيامني(مقابل ومنعهم شراء الطعام ىف الرة الثانية إن مل يأتوه بأخيهم ومنحهم إياه دون 

أخيه بنيامني لديه ىف حيلة مدروسة وسرقة مزعومة حىت يأتوه بأخيهم من أبيهم، مث تعريفه 

نفسه إلخوته، إبصار يعقوب حني جاء البشري بقميس يوسف لقاء يوسف ىف مصر مع أبويه 

.١٠"ومجيع أسرته

ه احملن واإلبتالءات الىت صرب عليها يوسف عليه السالم يدل على اهتمامه التوجه كل هذ

  .املخلص املتجد املنيب إىل ربه عز وجل كما يصوره القرآن الكرمي

وهلذه السورة مقاصد عامة نلمحها من بعيد، ومقاصد خاصة نلمحها من تدبر اآليات 

ومقاييس دقيقة لتحليل شئون الدين وأمور  وانظر فيما وراء املعاين اللفظية من لطاف بيانية

  .الدنيا كما يلي

  .دروس وعبر من جانب يعقوب عليه السالم:الثاني الـمبحث

:أسلوب سيدنا يعقوب التربوي على يوسف عليهم السالم/ ١

¶Mرأى يوسف عليه السالم الرؤيا اليت حكى لنا القرآن الكرمي يف املنام  لـما µ ´ ³

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸L
فحكاها لوالده يعقوب عليه السالم، ١١

طلب منه والده السكوت وكتمان اخلرب وأال خيرب إخوانه مبا رأى ف املنام، ألن يف ذلك 

مصلحتهم مجيعا هو وإخوته، فبالكتمان يأمن من كيد إخوته ومكرهم وحسدهم وحماولة قتله، 

�Ǯأما إخوته فينجوا من الوقوع  ǳǀƥÂ�� Ȇǌƥ�Ǿǳ�ÀÂƾȈǰȇ�ȏ�Ƣȇ£ǂǳƢƥ�¦ȂǸǴǠȇ�Ń�¦̄¤�ǶĔȋ��ƨǼƬǨǳ¦�Ŀ

%M:ينجون من الوقوع يف املعصية وينجوا من عذاب اهللا، لذا قال له يعقوب $ # " !

* ) ( ' &+1 0 / . - ,L
وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه . ١٢

�Ƣđ�ǶǴǰƬȇ�ȏ¢�ǾǷȂǻ�Ŀ�ƢǼǈƷ�ƢƠȈǋ� ǂŭ¦�Ã¢°�¦̄¤��ǶǴǇÂإال ملن حيب.  
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M9أخرب يعقوب ابنه يوسف بأن اهللا اجتباه لرسالته  8 7 6 5 4 3 2

F E D C B A @ ? > = < ; :GL K J I HL
ويف ذلك مصلحة  ١٣

مث إنه مل يفلت من مكر إخوته، كما أخربنا اهللا ما وقع بينهم، . وإصالح ليوسف عليه السالم

ƦǇ�¦ȂǴǠǧ�ƢǷ�ÀƢǰǧ��Ƣȇ£ǂǳ¦�Őş�¦ȂǠũ�ƢǷƾǼǟ��ǂǐǷ�ń¤�ǶēǂǇ¢�̈ǂƴǿ�Ƥ ƦǇÂ�ǶȀȈǴǟ�ǾƬǠǧ°�Ƥ

فما فعله يعقوب يشري إىل . ألنه أصبح عزيزا يف آخر املطاف بعد أن كان باعوه بثمن خبس

العدل واملساوات بني األبناء، فال يريد أن يقع يف نفس سائر أبنائه الضغينة على أخيهم، كما 

بناء، ألن عدم العدل يؤدي إىل الفرقة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعدل بني األ

  .وإفشاء العداوة بينهم

:االستعانة باهللا عند المصائب /٢

ومن منهج اليت اتبعها يعقوب يف اإلصالح هو االستعانة باهللا تعال، كما هو حال األنبياء 

فها هو . عليهم الصالة والسالم، فقد كانوا يفوضون أمورهم هللا ويستعينون به يف مجيع أمورهم

فوقع اخلرب عليه  . يعقوب عليه السالم أتاه خرب فقدان ولده وحبيبه، وهو أحب أوالده إليه

اعقة عندما أخربه أبناءه أن الذئب افرتس ابنه، فهذه مصيبة كبرية وبالء عظيم، لكن مع كالص

MO:ذلك فوض أمره هللا واستعان به على هذه املصيبة، وصرب وصابر، يقول تعاىل N M

Q PRX W V U T SY[ Z\b a ` _ ^ ]L
١٤

:اإليمان العميق والصبر القوي/ ٣

جاء إخوة يوسف وطلبوا من والدهم إرسال أخوهم بنيامني معهم يف رحلتهم إىل مصر، 

�§ȂǬǠȇ�ǶȀǴǷƢǠǧ��Ƕē®Ȃǟ�ƾǼǟ�ǶǿȂƻ¢�¦ÂǂǔŹ�ÀƘƥ�Ǧ ǇȂȇ�Ƥ ǴǗÂ�ńÂȋ¦�ǶȀƬǴƷ°�ƾǠƥ�Ǯ ǳ̄Â

�ƅ¦�ǲǠƳ�À¢�ƾǠƥ�§ Ƣǿǀǳ¦�ȄǴǟ�ƨǬǧ¦ȂŭƢƥ�ǶđƢƳ¢Â��Ƥ ǴǬǳ¦�śǳÂ��ƾȇƾǋ�Ǧ ǘǳÂ�ƺǇ¦°�ÀƢŻƜƥ

MV: قال تعاىل. فاهللا خري حافظا: ذلك، مث قال هلمبينهم موثقا، فوافقوا على  U T S

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X Wbl k j i h g f e d cL
ويف هذه إصالح  ١٥

.األخذ بأيديهم إىل ما فيه مرضاة اهللا عز وجل،األمة وإرشادهم
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:التوكل على اهللا واالطمئنان ألمره/ ٤

�ƲȀǼǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��¬ȐǏȍ¦�Ŀ�§ȂǬǠȇالتوكل هي من إحدى املناهج اليت اتبعها سيدنا 

.األنبياء فقد كانوا يتوكلون على اهللا يف مجيع أمورهم

وعندما جهز أبناء يعقوب للرحلة إىل مصر وأوصاهم على أال يدخلوا من باب واحد 

 لـماوأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة، لئال يصابوا بالعني، وهذا ال يرد القدر ألنه ال مانع 

M: قال تعاىل. وما أغين عنكم من اهللا من شيء: ى العبد، فقال هلم بعد ذلكقضى اهللا عل

w v u t s r q p o n mx• ~ } | { z y¡¥ ¤ £ ¢¦¨ §©ª

® ¬ «L
اعتمدت على اهللا، ال على ما وصيتكم به من : أي: قال السعدي ١٦

.١٧السبب

فعلى االنسان أن يتوكل على اهللا والتوكل على اهللا من أسباب النجاح يف املصاحل اإلنسانية، 

ويف هذا درس بأن التوكل على اهللا . يف مجيع أموره وتصرفاته، ففيه الحة البال وطمأنينة النفس

جيب أن يصاحبه األخذ باألسباب، وأن يكون املرء على حذر من األضرار، فاملؤمن يأخذ 

ة يعقوب ألبنائه أدخلت فنصيح. بأسباب النجاة ويثق يف اهللا ويطمئن مبا قضاه اهللا عليه

  .الطمأنينة يف قلبه

  :التزام الصبر/ ٥

MÅ: أمر اهللا تعاىل بالصرب كما قال Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

ÆL
١٨�ǾǼƥ¦�Ƕē¦�Ǿǻ¢�ȆǿÂ��ƨȈǻƢưǳ¦�̈ǂǸǴǳ�ƨȈǇƢǫ�ƨǷƾǏ�ȆǬǳ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�§ȂǬǠȇ�ƅ¦�œǻ�Ȃǿ�ƢǿÂ

ة فقدان يوسق اليت ما زال بنيامني بالسرقة ومت حجزه يف مصر، فصارت عليه مصيبتان، مصيب

��ǾǻǄƷ�ƾƬǋ¦Â�Ǧ ǇȂȇ�ǂǯǀƬǧ��ǂǐǷ�Ŀ�ǽǄƴƷ�ǞǷ�ƨǫǂǈǳƢƥ�Ǧ ǇȂȇ�Ȃƻ¢�¿Ƣē¦Â��ǽǂǷ¢�ǺǷ�ǪǴǫ�Ŀ

لكنه مع ذلك مل يغري موقفه ومل يغري مقولته الشهرية، فقال هلم كما قال عندما أتو خبرب فقدان 

|M: يوسف { z y x w}• ~¡§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¨® ¬ « ª ©

L
الصرب واشتكى أمره إىل اهللا القادر على كشف كل الباليا، ومل يعتمد على فثبت على . ١٩

املخلوقني الذين ال يستطيعون جذب اخلري له أو دفع الشر عنه وال حول هلم وال قوة على 

  .تصارف األمور
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:رحمة اهللا واتباع سبل حل المشاكلعدم اليأس من / ٦

يتبع احللول املناسبة املؤدية إىل النجاح من منهج يعقوب عليه السالم إلصالح األمور أنه 

والسرور، كما هو حال األنبياء، فهم يدعون اهللا ويأخذون باألسباب، لذلك مل رأى نيب اهللا 

�ª Ȑưǳ¦�ǶĔ¦Ȃƻ¤�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǴǳ�«ÂǂŬƢƥ�ǽ®ȏÂ¢�ǂǷ¢�©ƾƬǋ¦Â�ǾȈǴǟ�©ƾƦǰƫ�À¦ǄƷȋ¦�À¢�§ȂǬǠȇ

أبيهم وأقام مبصر ينتظر أمر  يوسف وبنيامني وكبريهم الذي ختلف عن بقية إخوانه خجال من

وأمرهم . اهللا، ألنه أقسم أنه لن يربح أرض مصر إال مع أخيه أو حيكم اهللا له، أو يأذن له أبيه

قال  .يعقوب بأن يثقوا يف اهللا وال ييأسوا من رمحته ومساعدته، ألن اليأس من رمحة اهللا كفر

+M: تعاىل * ) ( ' & % $ # " !,6 5 4 3 2 1 0 / . -L
٢٠.

:دعاء الخير لألبناء وعدم لعنتهم/ ٧

يف قصة يعقوب عليه السالم مع أبنائه مل يرد فيها الدعاء على األبناء بالويل أو الشر أو 

ولو مرة واحدة، أو بالتلميح، حىت معاملته معهم كانت باحرتام وحمبة ولطف، وليس . اللعنة

فيه التغليظ والكالم القبيح أو إظهار الضجر وعدم الرضا، مع كل ما قاموا به جتاه أخيهم 

تبني احلق وظهر يوسف  لـمايا بين، ومن األمور العجيبة أنه : فدائما يقول هلميوسف، 

واكتشف إلخوة يوسف أعماهلم الشنيعة القبيحة وإقرارهم بفعلتهم، وطلبوا من أبيهم يعقوب 

فعلواه ألخيهم، أستجاب هلم من دون تردد وال تأخري، واختار  مـماالغفران والسماح والعفو 

=M:تجابة الدعوة، ودعا اهللا هلم املغفرة، قال تعاىلالوقت املناسب الس < ; : 9 8 7

D C B A @ ? >EJ I H G FL
٢١.

                 ِ سوف أستغفر لكم ريب  ﴿: جميبا لطلبتهم، ومسرعا إلجابتهم: " جاء يف تفسري السعدي

:ورجائي به أن يغفر لكم ويرمحكم، ويتغمدكم برمحته، وقد قيل: أي ﴾  َّ      ْ           إن ه هو ال غفو الرحيم

.٢٢                                               َّ                       ه أخر االستغفار هلم إىل وقت السحر الفاضل، ليكون أمت  لالستغفار، وأقرب لإلجابةإن

  :يوسف عليه السالم: الثالث الـمبحث

هو نيب من  ٢٣هو يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل اهللا عليهم السالم،

كرمي ابن كرمي ابن كرمي ابن  (. أنبياء اهللا أبن نيب ابن نيب ابن نيب، كما قال عنه رسول اهللا 
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وهو أحد اثنا عشر ولدا ذكورا من أوالد يعقوب عليه السالم، وقد كان له منزلة ٢٤).كرمي

  .ومكانة عند أبيه فهو حيبه حمبة خاصة

  :رؤية يوسف السالم

وذات ليل من الليايل رأى ىف منامه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له يساجدين، فقص 

�ȏÂ�̈ƾȈǰǷ�ƾǳ�¦Âǂƥƾȇ�ȏ�ŕƷ�ǾƫȂƻ¤�Ǻǟ�ƢĔƢǸƬǰƥ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�§ȂǬǠȇ�ǽƢǏȂǧرأياه علي أبيه،

¾M: قال تعاىل .٢٥"حيسدوه، فإن الشيطان عدو واضح لإلنسان ½ ¼ » º ¹ ¸

Ã Â Á À ¿L
يقول تعاىل خمربا عن قول يعقوب البنه يوسف : (قال ابن كثري ٢٦

وع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما حني قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا، اليت تعبريها خض

زائدا، حبيث خيرون له ساجدين إجالال وإكراما واحرتاما فخشي يعقوب، عليه السالم، أن 

��Ǿǳ�ǶȀǼǷ�¦ƾǈƷ��ǲƟ¦ȂǤǳ¦�Ǿǳ�¦ȂǤƦȈǧ��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ǽÂƾǈƸȈǧ�ǾƫȂƻ¤�ǺǷ�¦ƾƷ¢�¿ƢǼŭ¦�¦ǀđ�ª ƾŹ

تالوا لك حيلة حي: أي ﴾ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا﴿: وهلذا قال له

إذا رأى : "وهلذا ثبتت السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ٢٧.يردونك فيها

أحدكم ما حيب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إىل جنبه اآلخر وليتفل عن يساره 

ǽǂǔƫ�Ǻǳ�ƢĔƜǧ��¦ƾƷ¢�Ƣđ�ª ƾŹ�ȏÂ��Ƣǿǂǋ�ǺǷ�ƅƢƥ�ǀǠƬǈȈǳ¦Â��ƢƯȐƯ."خر ويف احلديث اآل ٢٨

قال : الذي رواه اإلمام أمحد، وبعض أهل السنن، من رواية معاوية بن حيدة القشريي أنه قال

ومن  ٢٩"الرؤيا على رجل طائر ما مل تعرب، فإذا عربت وقعت: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

استعينوا على قضاء : "هذا يؤخذ األمر بكتمان النعمة حىت توجد وتظهر، كما ورد يف حديث

ȂǈŰ�ƨǸǠǻ�Ǟ®احلو  �ǲǯ�ÀƜǧ��ƢĔƢǸƬǰƥ�ƲƟ¦("٣٠.

  :مكيدة إخوة يوسف على قتله أو إبعاده

ّ                                                     رأي إخوة يوسف أن  يعقوب عليه السالم حيب يوسف حبا شديدا، ويعطف عليه مامل                 

يكن لواحد منهم فغاظهم ذلك، وجعلهم حيسدون وحيقدون عليه واجتمعوا مجيعا ليفكروا عن 

طريق التخلص هلذه املشكلة، إما بقتل يوسف أو بإلقائه يف أرض بعيد حبيث ال يهتدي للعودة 

¢�ǶŮ�ǲƼȈǧ��ǾȈƥ¢�ń¤�Ľ��ǆ ǧƢǼǷ�ÀÂ®�¾ƢĐ¦�ǶŮ�½ŗȇÂ�Ǫȇǂǘǳ¦�ǶŮ�ƶƬǨȇ�Ǯ ǳ̄�À¢�¦ȂǼǛÂ��ǶǿȂƥ
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يتوبوا بعد ذلك ويكونوا صاحلني، لكن كبريهم عارض ذلك، فألقوه يف غيابة اجلب لعل 

Ma: قال تعاىل. الرحال يأخذونه ليبيعوه يف السوق ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

e d c bLبعد ختطيط دقيق ذهبوا إىل أبيهم وطلبوا منهم اإلذن باخلروج مع يوسف ،٣١

للتنزه، وشددوا عليه الطلب ووعده باحلفاظ عليه كما حيافظون على أنفسهم، فأخربهم أبوهم 

أنه ال مانع خلروج يوسف معهم إال أنه خياف على يوسف من أن يأكله الذئب حال انشغاهلم 

ع الدفاع عن نفسه مثلهم، فوعدوه باحلفاظ عليه حىت يعودوا باللعب لكونه صغريا ال يستطي

حيكي لنا القرآن هذا املوقف واحلوار الذي دار بني أخوات يوسف : فوافق على ذلك. ساملني

M³: ويعقوب والدهم فيقول تعاىل ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §L
٣٢.

ينهم، فحفظ اهللا يوسف ذهبوا بيوسف ألقوه يف البئر كما كانوا متفقني عليه فيما ب لـماف

كان   لـماوأنقذه من البئر، وعهده أنه سينصره عليهم، وسيتحقق الرؤيا اليت رآها يف املنام، ف

                                      ً                                         املساء رجع إخوة يوسف إىل أبيهم يبكون بكاء  شديدا، وقالوا ألبيهم إننا ذهبنا نستبق يف 

ال تصدقنا فيما نقول  الرمي وتركنا يوسف عند متاعنا للحراسة فأكله الذئب، لكننا نعلم أنك

�Ƕđǀǯ�ǺǷ�ƾǯƘƫ�§ȂǬǠȇ�Ǻǰǳ��¿ƾǳƢƥ�ª. حىت لو كنا صادقني ȂǴƬŭ¦�Ǧ ǇȂȇ�§ȂƯ�¦ȂƳǂƻƘǧ

عندما رأى الثوب فليس فيها متزق وال شيء يدل على أن الذئب أكل صاحب الثوب، فقال 

: قال تعاىل. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لكنين أطلب من اهللا أن يظهر احلقيقة يوما ما: هلم

M) ( ' & % $ # " !*3 2 1 0 / . - , +L
٣٣.

  :دروس وعبر من جانب يوسف عليه السالم

  :الحجة على وحدانية اهللا/ ١

إقامة توحيد اهللا تعاىل هي الغاية القصوى اليت دعا إليها اإلسالم وكل األنبياء الذين أرسلهم 

اهللا تعاىل، ويف القرآن دالئل كثرية تثبت وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل، ونفي الشرك باهللا وعبادة 

هم إىل فالقصص يف القرآن الكرمي حتكي لنا كيف دعا األنبياء أقوام. األوثان واملخلوقات

توحيد اهللا سبحانه وتعاىل، ونبذ الشرك، فهكذا كانت دعوة األنبياء تغرس توحيد اهللا يف نفوس 

عباد اهللا، كما كان يف قصة يوسف عليه السالم اليت أوردناها سابقا، عندما دعا السجناء إىل 
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MÐ: قال اهللا بلسان يوسف. توحيد اهللا سبحانه وتعاىل Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

ÑÒÖ Õ Ô Ó×ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø% $ # " !

&'/ . - , + * ) (0= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1L
٣٤.

�ǞǴǳ¦�ƾȈƷȂƫ�ń¤�Ǻƴǈǳ¦�ľ�ǺǷ�ǂƟƢǇÂ�ƢǸēȂǟ®�ȂǿÂ�ǽƾǼǟ�Ƕǿ¢�Ȃǿ�ƢŠ�¦ƾƦǧ" قال الزحيلي 

: ويقول الزمكشري ٣٥"عز وجل اخلالص، وترك عبادة األوثان، فكان دكوله السجن حلكمة

اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت، فيجدان كما أخربمها وجعل ذالك : يقول يوسف

."ختلصا إىل أن يذكرمها التوحيدو ويعرض عليهما اإلميان، ويزينه هلما ويقبها إليهما الشرك باهللا
ل التوحيد، فأكد هلم أنه مل يتزحزح عما كان عليه آباءه من عبادة اهللا وحده، وهو أص٣٦

ولذلك أوجده اهللا تعاىل، وتوحيد اهللا هي الطريقة اليت تصل العبد إىل الفالح والفوز يوم 

.القيامة، وهي اليت كانت عليها مجيع األنبياء والرسل

  :إبطال عبادة ما سوى اهللا وإنكاره/ ٢

فقد  من املناهج اليت اتبعها يوسف يف اإلصالح إبطال كل ما سوى اهللا سبحانه وتعاىل

وضح لقومه أن األصنام اليت اختذوها من دون اهللا ال تضر وال تنفع، وهذه هي شيمة األنبياء 

عليهم السالم فكلهم يوضحون ألقوامهم عدم نفع عبادة األصنام، والضرر الذي جينيه عبادة 

 فاجلهل من أسباب عبادة. الصنم، ويف ذلك إبطال لعبادة األصنام واختاذها آهلة من دون اهللا

األصنام واختاذها آهلة من دون اهللا، لذا عليهم مبعرفة اهللا سبحانه وتعاىل ومعرفة الطريقة 

MG: قال تعاىل. املستقيم F E D C B A @ ? >L
٣٧.

أأرباب عاجزة ضعيفة ال تنفع وال تضر وال تعطي وال متنع، وهى متفرقة ما : قال السعدي

بني أشجار وأحجار ومالئكة وأموات، ةغري ذالك من أنواع املعبودات الىت يتخذها املشركون، 

أتلك أخري من اله الذى له صفات الكمال، الواحد ىف ذاته صفاته وأفعله فال شريك له ىف 

الذي انقادت األشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما مل يشأ مل ) القهار. (شيء من ذالك

فهذه الطريقة على كل ذي مسلم أن يسلكها مع اجلهال والفسقة إذا استفتاه واحد " ٣٨" يكن

.٣٩"منهم أن يقدم اهلداية واإلرشاد واملوعظة احلسنة والنصيحة أوال
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  :واتلشهالدعوة إلى العفة وعدم اتباع الهوى وا/ ٣

إن أنبياء اهللا سبحانه وتعاىل هم القدوة ألقوامهم كما قال تعاىل عن نبينا حممد صلى اهللا 

MÒعليه وسلم  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁL
٤٠.

فسيدنا يوسف عليه السالم كان قدوة يف العفة واجتناب الوقوع يف حبال الشهوات واتباع 

هوى النفس، فالوقوع يف الشهوات سبب لكثري من األمراض القلبية والبدنية الظاهرة منها 

فالعفة كانت سببا لسجن يوسف عليه السالم، وكانت نتيجة .والباطنة، وتذهب املروءة

 خزائن أرض مصر، أما امرأة العزيز فاتباع هوى النفس كان سببا السجن هي الوصول إىل

: قال تعاىل. أمام خدامها وبقية النساءلوقوعها يف بعض األمراض الباطنة، وذهاب ماء وجهه 

M9 8 7 65 4 3 2 10 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !

; :L
٤١.

:الكف عن الخيانة لمن ائتمنك وأحسن إليك/ ٤

لو وافق يوسف عليه السالم على طلب امرأة العزيز لكان وقع يف املعصية وخان امللك 

ńƢǠƫ�¾ȂǬȇ��ƨǻƢȈŬ¦�Ǻǟ�ƅ¦�ȄĔ�ƾǫÂ��ǾƫǂǇ¢�Ŀ�ǾǼǸƬƟ¦�Äǀǳ¦:M; : 9 8 7 6 5

@ ? > = <L
٤٢.

.٤٣)أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك: (ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وكانوا : "قال عنه ابن كثري) إن ريب أحسن مثواي(عليه السالم المرأة العزيز، فقول يوسف 

منزيل وأحسن إيل، : إن بعلك ريب أحسن مثواي أي: على السيد والكبري، أي" الرب"يطلقون 

يكون يوسف عليه السالم وقع يف . ٤٤")فال أقابله بالفاحشة يف أهله، إنه ال يفلح الظاملون

�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�². نهية عنهاخليانة املذمومة امل ƢǼǳ¦� ƢǼƥ¢� ¦ǀȇ¤�ȄǴǟ�Ǧ Ǡȇ�À¢�ǶǴǈŭ¦�ȄǴǠǧ

ǞǸƬĐ¦�ƨǻƢȈƻ�ƨƥƢưŠ�Ǿǻȋ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ.

:تعظيم عقوبة اهللا على عقوبة غيره من المخلوقات/ ٥

هنا بدعوا سيدنا يوسف عليه السالم قومه إىل تعظيم عذاب اهللا وتفضيله من عقوبة غريه، 

ق بالتجنب من غريها من املخلوقات مهما كربت ومهما عظمت، فعذاب اهللا وعقوبته أح
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فعلى العبد أن خيتار العقوبة اليت تفىن بدال من اخلالدة كما فعل سحرة فرعون يف قوهلم 

فيوسف عليه السالم اختار السجن بدال  ﴾فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احليوة الدنيا﴿: لفرعون

عقاب رب العباد يقول  من الوقوع يف الفاحشة اليت مصريها إىل النار فاختار عقاب العباد بدال من

ّ  رب  الس جن أحب  إيل  ﴿: تعاىل على لسان يوسف    ّ       ّ     ّ .﴾يدعونين إليه مـما 

:التزام الصبر وفوائده/ ٦

�Ƣđ�®ÂǄƬȇ�À¢�Ƥإن الصرب من أكرب وأهم ما يتصف به اإلنسان  ŸÂ�̈ƾȈǸū¦�¼Ȑƻȋ¦�ǺǷ

 ƢȈƦǻȋ¦�©ƢǨǏ�ǺǷ�ȆǿÂ��Ƣđ�ȄǴƸƬȇÂ�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǺǷƚŭ¦ . فقد أمر املوىل عز وجل رسوله ومجيع

ففي ما أورده اهللا . املؤمنني بالصرب على طاعة اهللا والصرب على ما يصيبهم من أذى املشركني

وهو منهج مستقيم ملن أراد النجاح من قصة يوسف عليه السالم عظة وعربة ودرس حيتذى به، 

فقد أخربنا اهللا يف كتابه العزيز أنه سيبتلي املؤمنني لريى الصابرون . يف الدارين أن يتمسك به

M8:منهم وينالوا األجر العظيم، يقول تعاىل 7 6 5 4 3 2 1 0

9:N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;O

S R Q PL
٤٥.

ويف قصة يوسف عليه السالم جند أمنوذج على خلق الصرب وحتمل أذى الغري، انظر كيف 

صرب على احلسد الذي أظهره إخوته فأبعدوه من والديه يف وقت كان يف أمس احلاجة من تربية 

والديه، وقاموا بإلقائه يف البئر، وما القاه من امرأة العزيز فصرب على املعصية وآذوه يف السجن 

مث يف آخر املطاف نال جزاءه من الدنيا فأصبح وزيرا قبل ما ينتظره من النعيم يف فصرب، 

ّ  إن ه من يت ق ويصرب  فإن  ﴿: يقول تعاىل. اآلخرة نني  َّ       َّ      ِ    ِ   الل ه  ال  يضيع أجر ال محس     ْ           َ   ََّ   ﴾.  

:العفو واإلحسان لمن أساء إليك/ ٧

العفو واإلحسان مها صفتان حممودتان من أخالق األنبياء عليهم السالم ويف قصة يوسف 

أنظر كيف سامح يوسف . دروس كثرية على السماح والعفو على من أساء املعاملة عليك

إخوته وعفا عنهم، مع قوته على االنتقام، وأحسن إليهم فأوىف هلم الكيل وأكرمهم، وقال هلم 

وم، ووالده كذلك سامح أبناءه، ويوسف سامح امرأة العزيز وعفا عنها رغم ال تثريب عليكم الي

ƾȈǸū¦�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�Ǧ̈��.قذفها إياه، فهذه صفة األتقياء األوفياء ǐƬȇ�À¢�ǺǷȂŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƴȈǧ
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¶M:وقد حث اهللا املؤمنني على العفو والسماح، يقول تعاىل µ ´¸¼ » º ¹

½L
M7: ويقول أيضا ٤٦ 6 5 4 38< ; : 9L

فاهللا ذكر  ٤٧

¾Ƣǫ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ǾǧƢǐƫȏ�śǼǈƄ¦�ǺǷ�Ǧ ǇȂȇ:MÌ Ë Ê É È ÇÍÑ Ð Ï Î

L
MV: وقال عنه أيضا ٤٨ U T S R Q P O NW[ Z Y X\_ ^ ]

a `L
M³: وهذا جزاء احملسنني يقول تعاىل. فأعطاه السلطة واجلاه ٤٩ ² ± °

µ ´L
٥٠.

:الخانمة

النعم ووعد الشاكرين باملزيد من فضله العميم اللهم زدنا من احلمد هللا الذي أمرنا بشكر 

.فضلك، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

املنهج "فقد مت هذا العمل األكادميي املتواضع بعون اهللا وتوفيقه حيث تناول الباحث : وبعد

  .إىل أن توصل إىل هذه النتائج" قصص األنبياء  القرآىن ىف إصالح أحوال األمم من خالل

  :النتائج

إن إصالح قضايا األمة اإلسالمية ىف هذا الزمان يتطلب الرجوع والعودة إيل القرآن الكرمي -

�Ǌ ȈǠƫ�Äǀǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƢǼǳ�°Ȃǐƫ�ƢĔȋ�Ň¡ǂǬǳ¦�ǎ ǐǬǳ¦�ƢǸȈǇȏ�ƢȀƟƢǘƻ¢�ƶȈƸǐƫÂ�ƢȀƳȐǠǳ

  .األمة فيه لعالج مهوم احلياة

¦�ƶǴǐƬǳ�Â�ǲƳ�Â�Ǆǟ�ƅƢƥ�ǶĔƢŻ¤�ÄȂǬƫÂ�śǸǴǈŭ¦�̈ƾȈǬǟ�řƦƬǳÂ�̈ŐǠǴǳ�ǪȈǇ�Ň¡ǂǬǳالقصص -

�ƢȈǻƾǳ¦�Śƻ�ǾȈǧ�ƢǷ�ń¤�ƨǸǴǈŭ¦�ƨǷȋ¦�®ȂǬƫÂ�ƢǿǂǟƢǌǷÂ�ƢȀǫȐƻ¢Â�ƢēƢǧǂǐƫÂ�ƨǷȋ¦�¾¦ȂƷ¢

.واآلخرة

احتوت قصص األنبياء ىف القرآن على مجلة من اآليات الىت فيها إرشادات وبشارات -

śǬƬǸǴǳ�ƨƦǫƢǠǳ¦�À¢�Ǯ باالنتصار احلق ǳ¦̄Â�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ȅǫ�ǲǗƢƦǳ¦�ȄǴǟ.

تتبني لنا ىف قصص األنبياء أن من سنة اهللا نصر األنبياء والذين آمنوا معهم والصاحلني -

�ÀƢǷ±�ǲǯ�ľ�ŚǤƬƫ�ȏ�ƨƬƥƢƯ�ƨǼǇ�ǶȀǯȐǿÂ�śŭƢǜǳ¦�ÀȏǄƻÂ�Ƕđ�ǂǰŻ�ǂǰǷ�ǲǯ�ǺǷ�ǶȀƟƢų¤Â

.ومكان
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:التوصيات

  .ىف قصص القرآن الكرمي زيادة البحوث اجلامعية)١(

)٢(�ľ�Ƣđ�̈®ƢǨƬǇȏÂ�À¡ǂǬǳ¦�±ȂǼǯ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ƢǷ�«¦ǂƼƬǇȏ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǎ ǐǫ�ƨǇ¦°ƾǳƢƥ�ƨǻƢȈǠǳ¦

.حياتنا املعاصرة إلصالح أمورنا

الكرمي وقراءته قراءة صحيحة وفهمه فيما شده حاجة األمة اإلسالمية إىل صلتها بالقرآن )٣(

.واآلخرة °�ƢȈǻƾǳ¦�ľ�̈®ƢǠǈǴƫ�ƢȈƦǇ�Ǿǻ¤�̄¤�ƢēƢȈƷيستوعب حاجة البشرية وتطبيقه ىف كل أمو 

أوصي أبناء األمة اإلسالمية بالرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله ليستمدوا منهما عقائدهم )٤(

�ǶǿÂƾǐȇ�À¢�ÀÂƾȇǂȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǶȀƟ¦ƾǟ¢�ƨȀƳ¦Ȃŭ�̈ƾƷ¦Â�¦ƾȇ�¦ȂǻȂǰȇ�À¢�Â�Ƕē®ƢƦǟÂ�ǶȀǫȐƻ¢Â

. إلصالح أمورهمعن فهم دينهم ومنعهم عن اتباع منهج القرآن الكرمي

  :المصادر المراجع

بن عاشور، حممد طاهر، التحرير والتنوير-

سيد الطنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن. د-

:أبو احلسن علي بن أمحد بن أمحد بن علي الواحدي النسابوري،أسباب النزول حتقيق-

عصام بن عبد احلسن احلميدان، 

حممد بكر إمساعيل، أهداف كل سورة ومقاصدها ىف القرآن، دار املنار، -

وهبة الزهيلي، التفسري املنري . د-

أبو عزيز سعيد يوسف، قصص القرآن دروس وعربة-

السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،-

سيد أبو العاطي أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقيق ال-

  النوري

الزمكشري، الكشاف-

ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، شرح صحيح البخاري البن بطال، -

.السعودية، الرياض، الطبعة-أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 
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  :الـهوامش

ȳʈȳȨࢫ١ ȗɦȄ֗ࢫ ȳɸȆɇ ȯɮȨࢫ ɭ֗ࢫ ȲɽȻ Ȇɏࢫɵ ȉȠȳʈɽɳȗɦȄɼࢫࢫ١٠Ⱦ١٩٧
Ƞࢫ٢ ֗ࢫ ȸ؈فࢫȄםɳ؈ف ɘȗɦȄࢫࢫ١٠Ⱦ١٧٧
Ƞࢫ.د٣ ɰࢫ ǵȳɜɨɦࢫɉ ʊȷ ɽɦȄ؈فࢫȸ ɘȗɦȄ֗ࢫ ʅ ɼȆɈ ɳɈ ɦȄࢫȯʊȷࢫ٧Ⱦ٢٩٩
Ƞࢫ٤ ֗ࢫ ȳʈɽɳȗɦȄɼࢫȳʈȳȨ ȗɦȄ֗ࢫ ȲɽȻ Ȇɏࢫɵ ȉࢫࢫ١٠Ⱦ١٩٧
ʅࢫ٥ ȯȧ ȄɽɦȄࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȸ ɽȉǷɝࢫȄݍݰ ʊɜȨ ȕࢫɤ ɼق؇ɦȄࢫȈ Ȇȍȷ Ƿ֗ ʅ ȲɽȉȆȸ ɴɦȄ:ࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫɬȆɀ ɏ

Ƞࢫ ֗ࢫ ɰ ȄȯʊɮݍݰȄࢫɵ ȸ ۗܣࢫࢫȾ٢٥٩ࢫࢫȄ١ݍݰ ɨݍݰȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭ١٩٦٨ ١٣٨٨
Ⱦࢫ٦ ֗ࢫ ȲȆɳםȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫʄࢫࢭȆɸȯȿ ȆɜɭɼࢫȒȲɽ ȷ ɪࢫ ɠࢫɖ ȄȯɸǷ֗ࢫ ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȳɡȉࢫȯɮȨ ɭ٣٢
Ƞࢫ٧ ȸ؈فࢫȄםɳ؈فࢫ ɘȗɦȄ֗ࢫ ʏڴʊɸȵɦȄࢫࢫ١٠Ⱦ١٩٠
Ƞࢫ٨ ֗ࢫ ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɨɦࢫɉ ʊȷ ɽɦȄ؈فࢫȸ ɘȗɦȄ֗ࢫ ʅ ɼȆɈ ɳɇࢫࢫ٧Ⱦ٣٠١
ɽȉǷȾࢫ٩ ֗ࢫ Ȓفɏɼࢫȶ ɼȲȮࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɁ ɀ ɛ֗ࢫ ə ȷ ɽʆࢫȯʊɐȷ ȵʈȵɏ١٩٨ࢫ

١٠Ƞ ֗ࢫ ȸ؈فࢫȄםɳ؈ف ɘȗɦȄ֗ࢫ ʏڴʊɸȵɦȄࢫࢫ١٢Ⱦ١٩٠
ךȓʆࢫࢫ١١ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٤
ךȓʆࢫࢫ١٢ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٥  
ךȓʆࢫࢫ١٣ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٦
ךȓʆࢫࢫ١٤ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ١٨
ךȓʆࢫࢫ١٥ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٦٦
ךȓʆࢫࢫ١٦ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٦٧
Ⱦࢫ١٧ ֗ࢫ ɰ ȆɳםȄࢫɬֺ ɟ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏࢫࢭɵ ɮȧȳɦȄࢫɯ ʈȳɡɦȄ؈فࢫȸ ʋȕ :٤٠١
ךȓʆࢫ١٨ ɰࢫ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :٢٠٠
ךȓʆࢫࢫ١٩ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٨٣
ךȓʆࢫࢫ٢٠ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٨٧
ךȓʆࢫࢫ٢١ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٩٨-٩٧
Ⱦࢫ٢٢ ֗ࢫ ɰ ȆɳםȄࢫɬֺ ɟ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏࢫࢭɵ ɮȧȳɦȄࢫɯ ʈȳɡɦȄ؈فࢫȸ ʋȕࢫʅ ȯɐȸ ɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ :٤٠٥
Ƞࢫ٢٣ ȸ؈فࢫȄםɳ؈فࢫ ɘȗɦȄ֗ࢫ ʏڴʊɸȵɦȄࢫࢫ١٢Ⱦࢫࢫ١٩٠ɝ ȼ ɭȮ֗ࢫ ȳɀ ɐםȄࢫȳɡɘɦȄࢫȲȄȮ١٤١٨
ɪࢫ٢٤ ȍɳȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿדࢫ ȯȍɏࢫɽȉǷࢫȠ ʅࢫ ȲɽɳɦȄࢫʎɇ ȆɐɦȄࢫɽȉǷࢫȯʊȸ ɦȄࢫɝ ʊɜȨ ȕ֗ࢫ ʎɲȆȍʋȼ ɦȄࢫȯ ȷ Ƿࢫɵ ȉࢫɤ ֺ ɸࢫɵ ȉࢫ٢

ȔࢫࢫȾ٩٦ࢫ ɼ؈فȉࢫȑ ȗɡɦȄࢫɯ ɦȆɏ١٩٩٨ - ١٤١٩
Ƞࢫ٢٥ ֗ࢫ ʏڴʊȧȵɦȄࢫࢫ٢Ⱦ١٠٩٣
כȓʆࢫ٢٦ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٤
ɵࢫȝɟ؈ف٢٧ ȉȄ
٢٨

٢٩

٣٠
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əࢫ٣١ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٨
Ȕࢫࢫ٣٢ Ȇʆך əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ١٤-١١
Ȕࢫ٣٣ Ȇʆך əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ :١٨- ١٥
əࢫ٣٤ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٣٨ -٣٧
֗ࢫ٣٥ ʏڴʊȧȵɦȄȠ ֗ࢫ ȸ؈فࢫȄםɳ؈ف ɘȗɦȄࢫࢫ١٢Ⱦ٢٦٤
٣٦Ƞ ɖࢫ Ȇȼ ɡɦȄ֗ࢫ ʅȳȼ ɡɭȵɦȄࢫࢫ٢Ⱦ٤٤٣
əࢫ٣٧ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٤٠-٣٩
٣٨Ƞ ֗ࢫ ɰ ȆɳםȄࢫɬֺ ɟ؈فࢫȸ ɘȕࢫȓɗࢫɵ ɮݍݰȄࢫɯ ʈȳɡɦȄ؈فࢫȸ ʋȕ֗ࢫ ʅ ȯɐȸ ɦȄࢫࢫ١Ⱦ٢٦٥
٣٩Ƞ ɖࢫ Ȇȼ ɡɦȄ֗ࢫ ʅȳȼ ɡɭȵɦȄࢫࢫ٢Ⱦ٤٤٣
ךȓʆࢫࢫ٤٠ Ȉࢫ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ٢١
כȓʆࢫ٤١ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٢٣
ךȓʆࢫ٤٢ ֗ࢫ ɤ Ȇɘɱכ ȒȲɽࢫ ȷ :٢٧
ɵࢫࢫ٤٣ ȉࢫȳȷ Ȇʆࢫɯ ʊɮȕࢫɽȉǷ֗ࢫ ɤ ȆɈ ȉࢫɵ ȉַ ʅȲȆȬࢫ ȍɦȄࢫȩ ʊܵݰ ȦȳȻࢫ ֗ࢫ ɣ ɨםȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫə ɨȫ ɵࢫ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ȸ ɤࢫɽȉǷࢫȄݍݰ ȆɈ ȉࢫɵ ȉȄ

ȯȻࢫ ȳɦȄࢫȓȍȗɡɭ֗ࢫ ɯ ʊɸȄȳȉǻ-ࢫȓɐȍɈ ɦȄ֗ࢫ ɂ ȆʈȳɦȄ֗ࢫ ȓʆȮɽɐȸ ɦȄ :٢٠٠٣֗ࢫ٢Ƞ ֗ࢫ ɬ :٦Ⱦ ٥٨٤: ֗ࢫ
ɝࢫ٤٤ ȉȆȷ ֗ࢫɑȡȳɭࢫ ɵࢫȝɟ؈ف ȉȄ؈فࢫȸ ɘȕ
Ȕࢫ٤٥ Ȇʆך ֗ࢫ ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٥٧- ١٥٥  
ךȓʆࢫ٤٦ ֗ࢫ ȒȯǾȆɮՌɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٣
ךȓʆࢫ٤٧ ɰࢫ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٣٤
ךȓʆࢫ٤٨ ֗ࢫ ə ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ :٢٢  
טȓʆࢫ٤٩ əࢫ ȷ ɽʆࢫȒȲɽ ȷ٥٦
ךȓʆࢫ٥٠ ֗ࢫ ɵ ɮȧȳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٠
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.
Ȇʆ؈فȣ ʊɱ֗ࢫ ۗܣ ɭɽɓࢫȓʆַ ɼ֗ࢫ ʅ؈فȻ ȆɢȉࢫȓʊɦȄȲȯʊɘɦȄࢫȓɐɭȆݍݨȄ֗ࢫ ȓʊɴʆȯɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛ

Tel: 2348169541458-abudalhatuk@gmail.com

.
֗ࢫɽɳɟࢫ ʏڴȷ əࢫȆɮȗʊɭࢫ ȷ ɽʆࢫȓɐɭȆȡ ֗ࢫ ȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛ–ࢫࢫȆʆ؈فȣ ʊɱ

  :ملخص البحث

مع فهمه وفقهه من خالل تكرار ضياء التأويل يف معاين التنزيل ِدراسة كتاب لنَّ إ

طالب المن أنفع ما ُحيصِّله و  على طالب العلم،أثرًا عظيًما ؛قراءته وتدبر ما فيه

،يُث إنَّ أصل مادَّتِه تفسري لكتاب اهللا تعاىل، حعلوم القرآنيف التفسري و املتخصص 

ر القرآن بالقرآن، والسنة النبوية الشريفة، وأقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم، فسّ فقد 

ان بثقافته اللغوية يف بيان املسائل النحوية واإلعرابية، وإبراز النواحي والتابعني، واستع

ربعة، قوال يف املذاهب األالبالغية من القرآن الكرمي، وفّسر آيات األحكام بأشهر األ

ومل يغفل جانب القصص والسرية والتاريخ، كما مل يغفل عن االستعانة بأصول الفقه 

Ƣȇȉ¦�Ŀ�Ǧ©��يف بيان معىن املراد من  ǳƚǳ¦�ƲȀǼǷ�ÀƢȈƥ�» ƾđ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ� ƢƳ�ƢǼǿ�ǺǷÂ

التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه ضياء التأويل يف معاين التنزيل، وقد استخدم 

 الشيخ إن: النتيجةالباحث املنهج الوصفي يف معاجلة هذا املوضوع وتوصل إىل هذه 

فسر اآليات تفسريًا شافًيا مستدًال باألحاديث وفهم كثًريا ما يُ   بن فوديعبد اهللا 

يقوُم بإيراد  حكام الفقهيةألليورد القراءات ويوجهها، ويف أثناء شرحه و السلف، 

، نصوص الشرعيةالقاعدة األصولية وما يتخرَّج عليها من فروع فقهيٍة مسَتنبطٍة من ال

: فهي أما التوصية.فروعٍ فقه وبني ما يتخرَّج على األصول منالويف هذا مجٌع بني 

ضياء التأويل يف معاين التنزيل، بصورٍة تليق مبكانته ومكانة : إعادة إخراج كتابضرورة 

.ممليه العلمية، ووضع فهارس موضوعية له، ُتسهل الوصول إىل ما فيه من نفائَس ودررٍ 

.منهج، ابن فودي، ضياء التأويل:الكلـمات اإلفتتاحية
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  :الـمقدمة

احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن 

.حممًدا عبده ورسوله، صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني

¤�Ŀ�¦Â±ǂƥ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇƾȀƬĐ¦�śǴǷƢǠǳ¦� ƢǸºǴǠǳ¦�ǺǷ��Ȇȇ®Ȃǧ�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�À :وبعد

وب الصحراء، فهو يف جاللة قدره، وُعلوِّ كعبه، فقد حباه اهللا علـما غزيرًا، القارة اإلفريقية جن

وفهًما دقيًقا، وَمَلَكًة عجيبًة يف استنباط األحكام من النُّصوص، حيث اتَّسمْت مؤلفاته بالُعمق 

يف ضياء التأويل : والنظَّر البعيد، والتأَّصيل للمسائل الفقهية والتَّقعيد؛ فكان كتابه املسمَّى

معاين التنزيل من املؤلفات النادرة يف التفسري وعلوم القرآن، فقد اعتمَد عليه كثٌري ممن جاء 

بعده من علـماء هذه املنطقة يف كثري من املسائل العلمية املدخرة فيه؛ لذلك وددت الكتابة فيه 

مي، بقصد بيان مهج املؤلف فيه حىت يستفيد منه القارئ وطالب العلم يف العامل اإلسال

راجًيا الشيخ عبد اهللا بن فودي ومنهجه في ضياء التأويل في معاني التنزيل، : وعونته بــــ

.من اهللا العلي القدير أن ينفع به اإلسالم واملسلمني، إنه ويل ذلك والقادر عليه

  :نبذة يسيرة عن حياة الشيخ عبد اهللا بن فودي العلمية: التمهيد

  :مولده ونشأته: الـمطلب األول

�Ǿƫ¦®ȂȀĐ�Ǯ ǳ̄Â��À¦®Ȃǈǳ¦�ƨǷËȐǟÂ��À¦®Ȃǈǳ¦�ĺǂǟÂ��ÀƢǷǄǳ¦�̈°®ƢǼƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƥ ǬǴȇ

، وامسه عبد اهللا بن حممد )١(اجلبارة وإسهاماته القيمة، وإبداعاته الرائعة يف التأليف واجلهاد

بن عثمان بن صاحل بن هارون بن حممد بن َجبُّ بن حممد َسنُبو بن أيوب بن ماسران  فودي

، وينتسب إىل قبيلة الفوالين اليت تنسبها بعض املصادر إىل )٢(بن بُوبا بن بابا بن موسى ُجُكلُ 

رضي  ملغرب زمن عمرو بن العاص¦Ȑƥ�ƶƬǧ�Äǀǳ¦�ƾǿƢĐ®�¦ األصل العريب؛ ألن عقبة بن نافع

، وصل إليهم وهم قبيلة من قبائل الروم، فأسلم ملكهم من غري قتال، وتزوج اهللا عنهم يف مصر

.)٣(عقبة ابنته، فولدْت الفوالنيني

كثريًا يف كتاباته،   بن فودي عبد اهللا فالفوالنيون وفًقا هلذا النسب الذي عّول عليه الشيخ

، وغريه من متأخري )٤(يف كتابه إنفاق امليسور يف تاريخ بالد التكرور وأكده الشيخ حممد بللو

  .الفهري إىل أصل عريب يرجع إىل عقبة بن نافععلـماء حركة اإلصالح ينتمون 
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قد تباينْت بعض الشيء؛  بن فودي إن الروايات حول التاريخ الدقيق ملولد الشيخ عبد اهللا

كان حيرص بصورة واضحة على أن يربط   ذلك يرجع إىل أن الشيخ عبد اهللاويرى الباحث أن 

قائد حركة اإلصالح، حيث سّجل  وجوده يف هذه احلياة ودوره فيها بوجود أخيه الشيخ عثمان

أّن بينه وبني أخيه عثمان من العمر اثنا عشر عاًما، يقول " تزين الورقات: "يف كتابه ابن فودي

وهذا التخميس قد ضاع مين منذ : "ƢǸēȂǟ®�ǂƴǧ�Ŀ"َمخس"يف معرض حديثه عن قصيدة 

أعوام ال أدري ما فعل، وال أظن أحًدا نسخه أو نقله ولذا ضاع، وإذا تدبّرَت تارخيه وتاريخ 

نظميهما عشر سنني؛ وذلك قريب بيين وبني الشيخ من األعوام، إذ بيننا أصله وجدت بني 

��Ƣđ�¿Ëƾǫ�Ŗǳ¦�ǾƬǸǴǯ�Ŀ، وقد ذكر الشيخ أبو بكر جومي)٥("حنو اثين عشر عاًما، واهللا أعلم

.)٦(م١٧٨٢ - هـ١١٩٧وِلد عام  أن الشيخ عبد اهللا" ضياء التأويل يف معاين التنزيل: "كتاب

م زمًنا ملولده، وهو ١٧٦٦-هـ١١٨٠، حيدد العام إال أن األستاذ أبو بكر علي غواندو

م، جتعل ١٧٥٤ - هـ١١٦٨أخيه األكرب  األقرب للصواب؛ ألن مقارنته مبولد الشيخ عثمان

والشيخ عبد اهللا اثين عشر عاًما متاًما كما ذكر الشيخ عبد  الفارق يف العمر بني الشيخ عثمان

.)٧(يف النص السابق اهللا

يف أسرة متدينة ومثقفة بتعاليم اإلسالم، فهي أسرة علم  بن فودي نشأ الشيخ عبد اهللا

ودين، فكان والده ممن اشتهر بالعلم، وتوّىل مهنة تعليم الناس العلوم العربية والشريعة يف بالد 

دي، الذي أخذت القرآن منه، وهو حممد ولقبه ُفودي، وأوهلم هو وال: "، قال الشيخاهلوسا

) الفقيه(بفاء مضمومة ضّمة إمشام، وبعد الواو دال مهملة وبعده ياء مـمالة، ومعناه يف لغتنا 

.)٨()وهو ابن عثمان

وتـُْعترب عائلة الشيخ عبد اهللا أمنوذًجا حًيا يف الثقافة اإلسالمية ونشرها، فقد كان هلا أثر كبري 

ضح يف تكوينه وتوجيه حياته؛ ألنه تلقى مبادئ العلوم العربية واإلسالمية منذ نعومة ودور وا

�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƕđ�ǂƯƘƫ�Ǻȇǀǳ¦�°ƢƦǰǳ¦�ǾźƢǌǷ�ǺǸǓ�ǺǷ�ÀƢǯ�ƾǫÂ��ƨǻȂǸȈŭ¦�̈ǂǇȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǽ°ƢǨǛ¢

العم، واخلال، وابن العم، وابن اخلال، هذا فضالً :يف حياته، تسٌع منهم من أقربائه، مثل اهللا

  .عن والديه



uoم٢٠٢٠يونيو  =ه ١٤٤١شوال األولصدار إلا ou

83

، كانت أسرة علم وثقافة إسالمية؛ مـما جيعل تطلع فاألسرة اليت عاش فيها ابن فودي

قباله العجيب على علوم العربية واإلسالمية أمرًا طبيعًيا يف تلك البالد، وإ الشيخ عبد اهللا

.)٩(ما يناسبها من شغف ونبوغ وذكاء فوجدت هذه األسرة يف شخص ابن فودي

 أوالًدا من الذكور واإلناث، مخسة عشرة سنة تزوج، ورزقه اهللا ولـما بلغ الشيخ عبد اهللا

وذُكر أن له سبعة وأربعني ولًدا، فله من األبناء سبعة عشر، والبقية إناث، منهم من مات يف 

بستة نساء يف حياته، ماتت عنه حياته ومنهم من ُعّمر بعده بسنوات كثرية، وتزوج ابن فودي

.)١٠(اثتان، والباقي مات عنهنّ 

وبعد حياة حافلة بالعلم والتعليم، واجلهاد والتضحية، مكرسة على تبليغ الدعوة وإقامة 

م، وله ١٨٢٩/هـ١٢٤٥: الدين، لّىب الشيخ نداء ربه عّز وجلَّ، وانتقل إىل جوار رمحته يف سنة

، حسب اخلالف الوارد يف سنة ميالده، ودفن يف مدينة غوندو٦٦: ، أو٦٥: من العمر

.)١١(عاصمة مملكته الغربية

: بن عثمان بن فودي حيث يقول أمري املؤمنني حممد بللو وقد أثىن على الشيخ عبد اهللا

، العامل العّالمة، النظام الفهامة، شيخنا الربكة، املصنف األستاذ أبو حممد عبد اهللا بن فودي"

�ǂǧÂƘƥ�Ǻǧ�ǲǯ�ǺǷ�ǀƻȉ¦��ǺǼǨƬŭ¦�ňƢȈƦǳ¦��ÄȂǤǴǳ¦�ÄȂƸǼǳ¦��®ȂĐ¦�¥ǂǬŭ¦�ǚǧƢū¦�ƨȇ¦Âǂǳ¦��ª ƾƄ¦

عالم، وخامتة نصيب، الراتع من كل علم يف مرعاه اخلصيب، الشهري الرحالة، آخر السادات األ

ممن قل مساح الزمن النظار، ذو التحقيقات البديعة، واألحباث األنيقة، املتفق على علمه وهديه، 

مبثله، ومن األفراد السنية يف فنون الشرع، له القدم الراسخة، والرحب الواسع يف كل مشكل، سيف اهللا 

العلوم، مفرط االطالع على قيقعلى ذوي البدعة، معدن الصدق والعلم، وزناد الفهم، كان آية يف حت

.)١٢("املنقول يف الفنون، جامع شتات العلوم، فاضل وقته، وأعجوبة أوانه

العالمة احملقق، والفهامة املدقق، ذو النظر الدقيق، : "وقال عنه الشيخ عامل حممد ثنب

.)١٣("و احلسن عبد اهللا بن فوديوالفهم العميق، والزهر األنيق، أستاذ األساتيذ، أب

  :بن فودي يف أبياته الرائعة رثاًءا على الشيخ عبد اهللا وقال الشيخ حممد البخاري

صـــــــــــــــربي علــــــــــــــى بلـــــــــــــــواه ودّعفيــــــــــــــا

فمـــــــــــا جزعـــــــــــي عليـــــــــــه لفقـــــــــــد عـــــــــــمٍّ 

فـــــــــــــــــــؤاًدا يل جزوًعـــــــــــــــــــا ذا عنـــــــــــــــــــاء

النســـــــــــــــاءكــــــــــــــرمي ســـــــــــــــّيٍد بــــــــــــــاهي 
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عفيــــــــــــــــف طيــــــــــــــــب بــــــــــــــــرٍّ صــــــــــــــــدوقٍ 

ولكـــــــــــــــين جزعـــــــــــــــت لفقـــــــــــــــد َحـــــــــــــــْربٍ 

نزيــــــــــٍه واضــــــــــح املنهــــــــــاج عــــــــــني الــــــــــــــــ

أمـــــــــــــــــني فاقـــــــــــــــــد األشـــــــــــــــــياء تـــــــــــــــــرب

تقضـــــــــــــى عمـــــــــــــره يف نشـــــــــــــر العلـــــــــــــم

وتــــــــــــــــــــــــدبري املصــــــــــــــــــــــــاحل لــــــــــــــــــــــــألداين

شــــــــــــــــــــهري بالتواضــــــــــــــــــــع والوفــــــــــــــــــــاء

وقــــــــــــــــوٍر صــــــــــــــــابٍر عنــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــاء

ـــــــــــــوح لفقـــــــــــــده أهـــــــــــــل الســـــــــــــماء ين

هــــــدى شــــــيخ الشــــــيوخ بــــــال امــــــرتاء

ــــــاء التقــــــى ذو الفضــــــل ذخــــــر األولي

وإرشـــــــــــــــــــــاد ألهـــــــــــــــــــــل االهتـــــــــــــــــــــداء

)١٤(وكــــــل املســـــــلمني علـــــــى الســـــــواء

:حياة الشيخ عبد اهللا بن فودي الِعلميَّة والَعمليِّة: الـمطلب الثاني

يف نشأته بني طلب العلم و اجلهاد يف سبيل اهللا، فقد بدأ  بن فودي مجع الشيخ عبد اهللا

�ǶēƢȈƷ�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�Ǿƥ�ÀÂ£ƾƦȇ�ŁƢǐǳ¦�Ǧ  حبفظ القرآن الكرمي على يد والده كما Ǵǈǳ¦�ÀƢǯ

العلمية، فأّمت حفظ القرآن الكرمي وهو يف الثالثة عشر من عمره، مث عهد به والده إىل أخيه 

بعد أن اجتاز كل مراحل الرتبية والتعليم اليت اجتازها بقية إخوانه، حيث )١٥(الشيخ عثمان

كاألخضرية، والعشماوية، ورسالة ابن أيب (أخذ عنه علم التوحيد، ودرس عليه مبادئ الفقه، 

  .وغريها)زيد القريواين

عنه كما قرأ عليه تفسري القرآن الكرمي مرارًا، وأخذ عنه علم احلديث رواية ودراية، وأخذ 

أي الشيخ –وصحبته : "علم احلساب، وصحب أخاه سفرًا وحضرًا، يقول الشيخ عبد اهللا

.)١٦("حضرًا وسفرًا، ما فارقته ُمْذ أنا يافع إىل أن حصل يل قريب من مخسني سنة -عثمان

طلبه ورحالته للعلم والتعليم والدعوة، وقد حصل منها خريًا  يف ) عثمان(هكذا الزم أخاه 

كثريًا؛ ذلك ألن مبدأ التعّلم باملالزمة من أفضل املبادئ اليت يتّم صقل شخصّية املرتىب، حيث 

  .يرى ويسمع من شيخه على مجيع أحواله

وقد واصل تلقي العلوم عن كثري من شيوخ عصره، فقد درس علوم العربية على عّمه عبد

 خالصة ابن مالك(، و)قطر الندى(اهللا بن حممد بن احلاج، حيث أخذ عنه من كتب النحو 

.، وغريها من كتب النحو)مع شرحه البهجة املرضية للسيوطي
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وعلى إبراهيم ، )مقامات احلريري(، فأخذ عنه كما درس على ابن خالته حممد بن حممد

  .وغري ذلك) التحفة الوردية وشرحها املنهج السالك لألمشوين( الربناوي

علم البالغة كالتلخيص مع شرحه، واجلوهر املكنون  بن أيب بكر بن غار ودرس على أمحد

، وشرح النقاية للسيوطي وغري ذلك، ودرس على مع شرحه للشيخ عبد الرمحن األخضري

  .يوطيأصول الفقه كالكوكب الساطع ومجع اجلوامع للس احلاج جربيل بن عمر

شغوفًا بطلب العلم وحريًصا عليه، وكان شديد التعّلق بعلـماء  لقد كان الشيخ ابن فودي

�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ǶēƢǨǳƚǷ�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦Â�ǶȀƬȇ£°�ń¤�ƢÅǸƟ¦®�ǾǈǨǻ�¼ȂƬƫ��ǾƬǬǘǼǷÂ�ǾǼǷ±

�ƢǷ�ȄǴǟ�̧ ȐǗȐǳ�Ǯ ǳ̄Â��Ʋū¦�ǺǷ�śǷ®ƢǬǴǳ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȇǄǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨȈǷȐǇȍ¦

  .فاتجيلبونه معهم من الكتب واملؤل

بتلقي العلم عن سند صحيح من املشايخ والتتلمذ  كل ذلك يؤكد اهتمام الشيخ عبد اهللا

على أيديهم، فأخذ العلم عن خلق كثري يصعب ذكرهم يف هذ املقام، وقد قال الشيخ عبد 

ذُت عنهم ال أحصيهم اآلن، ولكن هؤالء مشاهريهم، وكم من عامل والشيوخ الذين أخ: "اهللا

أو طالب أتانا من الشرق فاستفدُت منه ما ال أحصيه، وكم عامل أتانا من الغرب فاستفدُت 

.)١٧("منه ما ال أحصيه، فجزاهم اهللا مجيًعا رضوانه وأحّلهم جلوار جنانه

، حيث مل يقتصر يف العلم على فّن بن فودي ومن هنا يتبّني جبالء موسوعية الشيخ عبد اهللا

واحد، بل أخذ من كّل فن حبظ وافر من شيوخه املتخصصني فيه، وهو ما ساعد على تكوين 

عطائه العلمي وظهور شخصّيته العلمية الواسعة، اليت كان هلا أكرب األثر بعد ذلك يف انتشار 

  . أثره على طالبه وجمالسه

فنظرًا لـما للشيخ عبد اهللا من قبول وإقبال عليه من طالب العلم، سواء يف منطقته أو 

َهُلوا من علمه، ويغرتفوا من معارفه املتنوعة .خارجها، فقد اجتمع عنده َخْلق كثري لِيَـنـْ

��¢�ȂǿÂ��ƢÅƦȇǂǬƫ�ÀȂǈŨÂ�ƨƟƢǸǠƦǇ�ǶĔتالميذ ابن فودي وقد ذكر الشيخ سعد بن عبد الرمحن

:مل يستقِص العدد املذكور، وإمنا ذكر حوايل مائتني وأربعني شخًصا، مث قال عقب ذكرهم

عض منهم هؤالء هم الذين يّسر اهللا يل ذكرهم من تالميذه يف هذا الوقت، ومن عرف الب"

ƶǴǐȈǴǧ�ƘǘŬ¦�Ã¢°�ǺǷ�Â��ƢǼǿ�Ƕđ�©ƘȈǴǧ")١٨(.
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نفسه، كما قال صاحب  والواضح أن هذه القائمة خالية من أمساء أبناء الشيخ عبد اهللا

�Àȋ��ǽǀȈǷȐƫÂ�ǾƥƢƸǏ¢�ǂƥƢǯ¢�ǺǷ�ǶĔ¢�ǞǷبن فودي  مل أذكر أبناء الشيخ عبد اهللا: "القائمة

.)١٩("البنوة تكفي الصحبة والتلمذة، وهم أشهر من نار على علم يف ليل مظلم

�ǂǯǀƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǸǯÂ��ƨǸƟƢǬǳ¦�ǾËǸǔƫ�ŃÂ، من أعظم طالب الشيخ عبد اهللا والشيخ حممد بللوّ 

  .من طالب الشيخ عبد اهللا - بال نزاع- الذين هم  سائر أبناء وبنات الشيخ عثمان

؛ فإن الالفت لالنتباه ولو ُقدر أن ذلك العدد هو اإلحصاء الدقيق لتالميذ الشيخ عبد اهللا

هو ما قام به من تأهليهم تأهيًال علمًيا فائًقا، وجودة إنتاجهم، فقد ُوِجد مرة يبوح برضاه عن 

:الوضع العلمي لبعض تالمذته، و هو الشيخ ثـَْنُب الفاليت َجُقودي الُكْلَو، صاحب كتاب

يف رسالة أرسلها إليه لالنتقال إليه، حيث  هللا، وصفه الشيخ عبد ا"كنز األوالد والذراري"

أخينا الطيين والديين، العالمة الكبري، والفهامة الشهري، والفقيه "، بـمجاعة الشيخ عثمان

".التحرير، واملصباح املنري

السيد الفاضل الذكي، العاقل : "تدوين تاريخ الفالنيني وقال له يف رسالة أخرى حيثه على 

العامل الفقيه الكبري، و العالمة الشهري، و الفهامة النحرير، والورع الزاهد، والنبيه النادر وجود 

Ƥ ǼƯ�ƾǸŰ�řȇƾǳ¦Â�řȈǘǳ¦�ƢǻƢƻ¢��ǶȈǴǫȍ¦�¦ǀđ�ÀƢǷǄǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǴưǷ بن جميل املعروف  بن أمحد

أن تكتب لنا وتقّيد لنا معشر الفوالين فيه شيًئا يف األوراق من تاريخ قبيلتنا ) أريد" (ثنب كلو"بـ

.)٢٠("إن شاء اهللا-معشر الفوالين، مع نبذة يسرية من تاريخ غريهم من اإلخوان

قد استقطبت الكثري من  اهللاوإذا تأمل اإلنسان يُدرك أن قائمة أمساء تالميذ الشيخ عبد 

، األمر الذي يدل على تقبل أهل البالد لعلـمائهم، والرحلة القبائل الساكنة يف بالد اهلوسا

Ƕē°ÂƢůÂ�ǶȀǼǟ�ǲǸƸƬǳ¦Â��ǶȀȈǳ¤ .ري، وبكر آدم الزنفري، واأللسن عاد: ومن هؤالء التالميذ

بـَْربَرِي الدمغري، وجيالن الكبوي، واحلبيب الفاليت الزَّْكزَكي، واحلسن التوارقي األقدسي، وسعد 

الفاليت، وطاهر الفاليت األقدسي، وضامن الفاليت َكتاُغِمي، وحممد الفاليت  بن عبد الرمحن

مسعود الفاليت الكنوي، واملصطفى الرببري، وناصر الكاووجي، وحممد نـَُفوي بدوي، و 

.)٢١(الكتسين، واهلاشم العريب السوداين الكسلوي، ويهوذا غنبوي
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اكتفى الباحث بذكر هؤالء التالميذ؛ للداللة على أن تالميذ الشيخ عند اهللا من أقاليم 

ȂǈËǇƘǧ��ǶĔ¦ƾǴƥ�ń¤�¦ȂǠƳ°Â�ƺȈǌǳ¦�Ǻǟ�ǀƻ¢�ǺǷ�±ǂƥ¢� ȏƚȀǧ¦�متعّددة، ومن قبائل خمتلفة،

.مدراس وحلقات علمية، وشاع نور العلم واملعرفة يف ربوع تلك البالد

مكانة علمّية لدى العامة واخلاصة، يتضح ذلك من  لقد كان للشيخ عبد اهللا بن فودي

يف إقامة دولة إسالمية حتكم بالشريعة  مع أخيه عثمان بن فودي خالل جهوده اإلصالحية

اإلسالمية يف غرب إفريقيا آنذاك، ومسامهاته الفكرية شاهدة على ذلك، وقيامه بنشر العلم يف 

  .أوساط الناس ويف أصقاع البالد اهلوساوية وما جاورها من املناطق

:منهج مؤلف ضياء التأويل في معاني التنزيل ومميِّزات الكتاب: األولالـمبحث 

  :تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف: الـمطلب األول

يعد من املصنفات اليت صنَّفها ) ضياء التأويل يف معاين التنزيل: (مـما ال شك فيه أن كتاب

  .بن حممد بن فودي اإلمام الشيخ عبد اهللا

فهذا لـما اشتدت إليه حاجة الراغبني، : وبعد: "وقد صرَّح بذلك يف مقدمة الكتاب فقال

لحني؛ أن أكب هلم تفسريًا يفهمون به كتاب اهللا مع االعتماد فيه على أرجح 
ُ
وإحلاح امل

األقوال، بإعراب ما حيتاج إىل اإلعراب منه، والتنبيه على القراءات املشهورة بتبدئة قراءة نافع 

 ن األحكام الشرعية مع رعى مذهب مالكرواية ورش عنه؛ إذ هي قراءتنا يف هذه البالد، وبيا

فيها؛ إذ هو مذهبنا يف األحكام الشرعية الفرعية، والتنبيه على ما يتعلق بالبالغة؛ فأجبتهم إىل 

.)٢٢("ضياء التأويل يف معاين التنزيل: ومسيته. ذلك، راجًيا من اهللا تيسريه وثوابه

  :مؤلف على التفسير بالـماثور والرأي المحموداعتماد ال: الـمطلب الثاني

التفسري بالـماثور هو ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نُقل عن 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما نُِقل عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، وما نُِقل عن التابعني، 

.)٢٣(تعاىل من نصوص كتابه الكرميمن كل ما هو بيان وتوضيح ملراد اهللا 

القرآن وعليه فالتفسري بالرأي، عبارة عن تفسري " االجتهاد: "والتفسري بالرأي املراد به

®��Ƣēȏȏباالجتهاد بعد معرفة املفسِّر لكالم العرب ومناحيهم يف القول، ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه
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ى أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ واملنسوخ من واستعانته يف ذلك بالشعر اجلاهلية ووقوفه عل

.)٢٤(آيات القرآن، واألحاديث النبوية الشريفة، وغري ذلك من األدوات اليت حيتاج إليها املفسِّر

ǀǿ�ǚǨǴǳ¦�¦ǀđ�Řǟ�ǾǻƘƥ�ƅ¦�ȄǴǟ�ǞǘǬǳ¦�Ȃǿ�ŚǈǨƬǳƢǧ¦�: "قال الشيخ يف مقدمة تفسريه

 عليه وسلم، والتأويل هو ترجيح أحد احملتمالت املعىن، فلم جيز إال بالنقل عن النيب صلى اهللا

.)٢٥("بدون القطع فيه، واهللا أعلم

جيده قد مجع بني التفسري بالـماثور والتفسري  بن فودي واملتأمل يف تفسري الشيخ عبد اهللا

:بالرأي، فيفسر أحيانًا اآلية بنظائرها يف القرآن الكرمي، ومن ذلك

 قال رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل:أوًال :M\ [ Z Y X W V U T

]L
)٢٦(" :MV U TL ،من املالئكة أو اخلالئقMZ Y X WL اهللا، غريه، : أي

¨M: هو فرض؛ كقوله: فعلى األول §L
هو إبليس دعا إىل عبادة : ، وعلى الثاين)٢٧(

.)٢٨("نفسه وأمر بطاعته

قوله تعاىل:ثانًيا :M& % $ # " !L
بشرك، كما ُفسِّر : أي: "فسره بقوله )٢٩(

.)٣١(،")٣٠(بذلك يف حديث الصحيحني

قوله تعاىل:ثالثًا :M_ ^ ] \ [ ZL
فقد " مثانية"معىن لفظ : "، قال رمحه اهللا)٣٢( 

أذن يل أن أحدثكم عن : ((يف سننه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال روى أبو داود

هم : ، وقال الغزايل)٣٣())ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه سبعمائة عام ملك من محلة العرش

.)٣٤("امللك منهم مسرية عشرين ألف سنةمثانية أمالك َقدم 

يورد اآلثار عن الصحابة والتابعني يف تفسري اآلية، ففي قوله تعاىل:رابًعا:Mh g f

{ z y x w v u t s r q p o n m l k j i

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } |L
: قال ابن عباس: "، قال رمحه اهللا)٣٥(

: قال يف غاية األماين: "وقال رمحه اهللا". كل من أذنب فتاب قبلت توبته إال قذفة عائشة

.)٣٦("انتهى". ولعله أراد التغليظ كقوله يف قاتل املسلم عمًدا إنه خيلد يف النار

خالف السلف يف التفسري، قال يف تفسري قوله تعاىل يورد:خامًسا:MB AL
)٣٧(

البيان الشايف كل قصد مميز بني : مفصوله أو فاصله، مصدر مبعىن املفعول أو الفاعل، أي"
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مبعىن أنه إذا خطب يف نازلة فصل املعىن وأوضحه ال : احلق والباطل، وقال ابن عطية

الكالم املخلص الذي يبني : ويف البيضاوي. انتهى. )٣٨(يأخذه يف ذلك حصر وال ضعف

مراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف واالستئناف واإلضمار املقصود من غري التباس 

هو فصل القضاء بني : وقال ابن عباس. انتهى. )٣٩(واإلظهار واحلذف والتكرار وحنوه

.)٤٠("الناس باحلق

  :باللغة واإلعراب ة المؤلفعناي: لثالـمطلب الثا

العلمية،  بن فودي إن علوم اللغة العربية قد شكلت حيزًا كبريًا يف حياة الشيخ عبد اهللا

ن فظهر ذلك يف إنتاجه، فكان تفسريه روًضا من رياض النحو والتصريف، وعلم املعاين والبيا

والبديع، وعلم االشتقاق وبيان اإلعراب، واألمثال، وشرح معاين املفردات، واالستدالل 

.)٤١(باألشعار على الكلـمات الغريبة

كان رمحه اهللا يستدل باللغة واإلعراب والشعر، فيورد أحيانًا ما حيتاجه بيان اآلية من أشعار 

:اإلعراب، ومن ذلكالعرب، وكذلك يرجِّح ويرفع بعض اإلشكاالت من خالل أوجه

 تعاىله يف تفسري قول قوله: واألمثال استدالله بالشعر مثال: أوًال :M§ ¦L
)٤٢( ،

.إىل اخلري من اإلميان ومجيع الفضائل والكماالت، املبتدأ واخلربM¦L: "قال رمحه اهللا

M§L هم هم يف رفعة الشأن؛ كقوله: أي :

.)٤٤(**")٤٣(النجم وشعرى شعرىأنا أبو ** 

MÛ: وكذلك يف تفسري قوله تعاىل     Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒL
:، قال رمحه اهللا)٤٥(

"MÔ Ó ÒL  ما ينتظر كفار مكةM× Ö ÕL§ ¦ǀǠǳ¦�Ƕđ�ǲŢ�ƨǷƢȈǬǳ¦�ƨƼǨǻ . وقيل

:العذاب املفاجئ، كقوهلم: املراد بالصيحة

 َصاَح الزََّماُن بِآِل بـَْرَمَك َصْيَحًة***�ÊÀƢÈǫÌ̄ÈÌȋ¦�ȄÈǴÈǟ�ƢÈ
ÊēċƾÊǌÊǳ�¦ÂČǂÈƻ")٤٦(.

قوله تعاىل: مثال استدالالته بالنحو واإلعراب: ثانًيا :MC B A @ ? >

L K J I H G FE DL
"، قال رمحه اهللا)٤٧( :بيان لزيادة حرصهم، وقوله:

M?@L من(أفعل تفضيل أضيف إىل مجلة هو بعضها، ولذا مل حيتج إىل ذكر (
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وهي وصلتها " أن: "مصدرية مبعىن) ولو. (زيد أفضل الناس، خبالف أفضل من إخوته: حنو

.)٤٨("يودُّ  يف تأويل مصدر مفعول

Mv:وقوله تعاىل     u t s r q pL
أن وما بعدها يف موضع : "، قال رمحه اهللا)٤٩(

) جرم(رفع َجبَرَم؛ ألنه مصدر أو فعل، ومذهب سيبويه أن ال نفي لـما تقدم من الكالم، و 

جلَرَم ال تنفك هذه من هذه، ولذا عمل  مالزمة) ال(وجب أو حق، ومع ذلك : معناه

.)٥٠("فيه

قوله تعاىل: مثال إيراده لألوجه البالغية: ثالثًا :MÓ Ò Ñ Ð Ï Î ÍL
، قال )٥١(

على " ص"، واالقتصار هنا على اإلباء، ويف "البقرة"مع استكرب يف ) أىب(ومجع : "رمحه اهللا

االستكبار، تفّنٌن يسمى باالقتدار يف أنواع البديع؛ ألن تلك األفعال كلها صادرة منه دالة 

.)٥٢("على كفره ومترده

¤M: ويف قوله تعاىل £L
وغرابيب مجع غريب، شديد ) سود: "(، قال رمحه اهللا)٥٣(

تفسريًا أو بدل منه؛ ألن الغربيب تأكيد السواد، وال جيوز أن يكون سود تأكيًدا له، بل 

لألسود ال يتقدمه، ويف مثل هذا الرتكيب مزيد تأكيد لـما فيه من التكرير باعتبار اإلضمار 

.)٥٤("واإلظهار

  :وتوسيعه للمسائل الفقهية ة المؤلفعناي: بعار الـمطلب ال

ضياء (رمحه اهللا للمسائل الفقهية، وإذا نظرنا إىل هذا الكتاب يَوسع الشيخ ابن فودي

من الزاوية الفقهية، قد جنعله يف قبيل التفسري الفقهي، فهو يعتين كثريًا ) التأويل يف معاين التنزيل

بتحليل آيات األحكام، وقد أشبعه بالفقه املقارن، وأورد فيه كثريًا من أقوال أصحاب املذاهب 

  :ومن األمثلة على ذلك ما يأيت. م يف الفروعاألربعة وغريه

 يف تفسري قوله تعاىل:أوًال :Ms r q p o n m l k j iL
، قال رمحه )٥٥(

، وهو وترتيب األتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدمها؛ وهو أحد قويل الشافعي: "اهللا

الواجب القصاص والدية بدل عنه، فلو عفا ومل :، والثاينعن مالك رواية عن أشهب

.)٥٦("، وبه قال أبو حنيفةيسّمها فال شيء، ورجح، وهو روية ابن القاسم عن مالك
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قوله تعاىل :ثانًيا :M) ( ' & % $ # " !L إىل قوله تعاىل :Mz y

| {L
اهللا : "واعلم أن اهللا ذكر يف أول هذه السورة إىل قوله: "، قال رمحه اهللا)٥٧(

احلكم يف الزنا، ويف نكاح الزواين، ويف القذف، ويف : عشرة أحكام" نور السموات واألرض

اللعان، ويف قصة اإلفك، ويف االستعذان، ويف النظر وأحكام العورات، ويف انكاح األيامى، 

M4:راه على الزنا، فأوهلا قوله تعاىلويف املكاتبة، ويف اإلك 32 1 0 / . - , +

F E D C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5L
)٥٩(...")٥٨(.

  :من األسماء والصفات المؤلف موقف: مساخالـمطلب ال

يف آيات األمساء والصفات كمنهج األكثرين من  بن فودي كان منهج الشيخ عبد اهللا

املفسرين الذين إذا رأوا آية من آيات األمساء والصفات يف ذكر صفة للباري جّل جالله، ويف 

اب هذا القول تشبيه اهللا تعاىل إثبات تلك الصفة ما يوهم يف ظاهره كما ذهب إليه أصح

.خبلقه، أّولوها بإرادة تنزيه اهللا سبحانه عن صفات املخلوقات

�ÀȂǳËÂƘȇ�ȏ�ǶĔ¢�Ʈ ȈƷ��ƨǟƢǸŪ¦Â�ƨǼǈǳ¦�ǲǿ¢�Ƥ ǿǀǷ�Ȃǿ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶȈǴǈǳ¦�Ƥ ǿǀŭ¦Â

�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾȈƦǻ�Ǿǳ�ƪ ƦƯ¢�Â¢�ǾǈǨǼǳ�ǾƬƦƯ¢�ƢǷ�ƅ�ÀȂƬƦưȇÂ��© ƢƳ�ƢǸǯ�ƢĔÂǂǬȇ�ǶȀǼǰǳÂ��©ƢǨǐǳ¦

سلم، وينفون عنه ما نفى عن نفسه أو نفى عنه نبيه صلى اهللا عليه وسلم، من غري عليه و 

.)٦٠(تشبيه وال تعطيل وال تكييف وال متثيل وال تأويل

يف كل آيات الصفات مؤوًال، ولكنه أحيانًا يسرد أقواًال كثرية آلية  ومل يكن الشيخ ابن فودي

فيذكر فيها قول املثبتني وقول املؤولني، وأحيانًا يثبت، وأحيانًا يذكر التأويل من آيات الصفات،

:فقط، وإليك هاتني املثالني من ذلك

 قوله تعاىل:أوًال :MÇ Æ Å ÄL
"، قال رمحه اهللا)٦١( :تصوير لعظمته، قيل:

�ƢȀǼǸǔƬǳ�ƨǇ¦ǂǰǳ¦�ǾǼǷÂ��ƢǸđ�ǾǸǴǟ�¶ƢƷ¢ǽƢǼǠǷ�ǲȈǫÂ��ǾǻƢǰŠ�ǶǴǠǴǳ�ƨȈǸǈƫ��ǶǴǠǳ¦: ،ملكه

الكرسي بعينه مشتمل عليهما : تسمية للشيء مبكانه الذي هو كرسي امللك، وقيل

، وفضل ما السماوات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض فالة: ((لعظمته؛ حلديث

متثيل جمرد ال كرسي يف : ، وقيل)٦٢())العرش على الكرسي كفضل الفالة على احللقة
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والكرسي يف األصل اسم لـما يقعد عليه وال يفضل عن مقعدة القاعدة، . احلقيقة وال قاعد

.)٦٣("وكأنه منسوب إىل الكرسي وهو البلد

قوله تعاىل:ثانًيا :Mb a ` _L
امللك، سرير : هو يف اللغة: "، قال رمحه اهللا)٦٤(

استواء يليق به على الوجه الذي عناه، منّزًها عن االستقرار والتمكن، أو متثيل إلجراء 

أحكامه على املوجودات بعد خلقها حبال ملك جلس على سرير ملكه بعد التمكن للنظر 

والقول بأن العرش جسم حميط : "قال يف غاية األماين. يف شأن من كان حتت حكمه

 دليل عليه شرًعا، وإن ثبت عرش الرمحن فوق السماوات جسم بسائر األجسام مـما ال

.)٦٥("،"نوراين عظيم

رمحه اهللا معذور يف تأويل تأول؛ ألن  هذه مواقفه من آيات الصفات، والشيخ ابن فودي

أغلب املصادر اليت وصلت إليه يف ذلك احلني كانت على هذا املنوال، واالنسان كما يقا ابن 

.)٦٦(بيئته

  :من اإلسرائيلياتالمؤلف  موقف: سداسالـمطلب ال

للتفسري، وما كان للثقافة  اليهوديون هلفظ اإلسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على الل

د به ما يعم اللهون اري ريد به ما هو أوسع من ذلك وأمشل، فأ هاليهودية من أثر ظاهر فيه، إال أنَّ 

وإمنا ،للتفسري، وما تأثر به التفسري من الثقافتني اليهودية والنصرانية النصراينون هوالل اليهودي

على اجلانب  اليهوديالتغليب للجانب  ، من باب"اإلسرائيليات"أطلق على مجيع ذلك لفظ 

اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله،  الذيهو  اليهودي، فإن اجلانب النصراين

وظهور أمرهم، وشدة اختالطهم باملسلمني من مبدأ ظهور اإلسالم إىل أن بسط رواقه على  

.ادين اهللا أفواجً  يفكثري من بالد العامل ودخل الناس 

اهللا عنهم، وذلك  رضيالتفسري، أمر يرجع إىل عهد الصحابة  يفات لياإلسرائيإن دخول 

ذكر بعض املسائل كما تقدَّم، مع فارق واحد، هو  يفا التفاق القرآن مع التوراة واإلجنيل نظرً 

.)٦٧(التوراة واإلجنيل يفالقرآن، والبسط واإلطناب  يفاإلجياز 

:ثة، وهىتنقسم األخبار اإلسرائيلية إىل أقسام ثالو 
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 ا، وذلك كتعيني  صحيحً صلى اهللا عليه وسلم نقًال  النيبما يُعلم صحته بأن نُِقل عن :أوًال

ا على لسان اسم صاحب موسى عليه السالم بأنه اخلضر، فقد جاء هذا االسم صرحيً 

،أو كان له شاهد من الشرع يؤيده )٦٨(البخاريرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما عند 

  .وهذا القسم صحيح مقبول

وذلك  ،ما يُعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان ال يتفق مع العقل:ثانًيا

الصالة  ممثل ما ذكروه يف قصص األنبياء، من أخبار تطعن يف عصمة األنبياء عليه

Ƕē¦°Ȃƫ�Ŀ�ǽÂǂǯ̄،والسالم، كقصة يوسف، وداود، وسليمان �ƢǷ�ǲưǷÂ : من أن الذبيح

فوه، سحاق، ال إمساعيل، فهذا ال جتوز روايته وذكره إال مقرتنا ببيان كذبه، وأنه مـما حرّ إ

¦M:لوه، قال تعاىلوبدّ  ¥ ¤ £ ¢L
وهذا القسم ال يصح قبوله وال  ،)٦٩(

  .روايته

وهذا القسم  الثاين،ما هو مسكوت عنه، ال هو من قبيل األول، وال هو من قبيل :ثالثًا

به، وجتوز حكايته، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ال ((:نتوقف فيه، فال نؤمن به وال ُنكذِّ

)٧٠())...، وقولوا آمنا باهللا وما أُِنزَل إلينا"ُتَصدِّقوا أهل الكتاب وال ُتَكذِّبوهم

.)٧١(اآلية

غالًبا ما يقّلل من ذكر اإلسرائيليات اليت ختالف شرعنا، وأغلب  عبد اهللا بن فوديوالشيخ 

اليت ليس : من اإلسرائيليات فهو من قبيل املسكوت عنها، أي ما ذكره الشيخ ابن فودي

�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�¿Ȑǟȋ¦�§ Ƣǈǻ¢�ǂǯǀƥ�ƅ¦�Ǿŧ°�ǾƥƢƬǯ�ȌǷ�ƾǬǧ��Ƣđǀǰȇ�ȏÂ�ƢȀǫƾǐȇ�ƢǷ�ƢǻƾǼǟ

:الكرمي، وتعيني املبهمات، وحتديد الوصف والنوع، ومن ذلك

 قوله تعاىل:أوًال :M6 5 4 3 2 1 0L
"، قال رمحه اهللا)٧٢( :M2 1 0

3Lالتوراة، وكانت من سدر اجلنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة، طول كل : أي

M6لوح اثنا عشر ذراًعا،  5 4L حيتاج إليه يف الدين، روي أن التوراة وزن سبعني

بعريًا، يقرأ اجلزء منها يف سنة، ومل حيفظها إال موسى، ويوشع، وُعَزير، وعيسى عليهم 

.)٧٣("الصالة والسالم
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قال رمحه اهللا عند تفسري قول اهللا تعاىل:ثانًيا :MO N M L K J I H G F E

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U T SR Q Pj i h g f e d

¤ £ ¢ ¡ • ~} | { z y x w v u t s r q p o n m l k

¿ ¾ ½ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀL
)٧٤(:"�ƅ¦�ǶȀưǠƥ�ƨǰƠǴǷ�ǶĔ¢�ǲȇÂƘƬǳ¦�ǲǿ¢�śƥ�» Ȑƻ�ȏÂ

ضرَب مثٍل لداود، فاختصموا يف نازلة وقعت هلم على الفرض قد وقع هو يف حنوها، 

.فأفتاهم بفتيا هي واقعة عليه، ولـما فهم املراد خّر راكًعا وأناب

إىل ... م صحتهوأما النازلة اليت وقع فيها ففيها للقصَّاص تطويل فلم نر سوق مجيعها لعد

واعلم أن اهللا مل حيك ما فعل : "أن قال رمحه اهللا بعد القصة اليت أوردها يف تفسري هذه اآليات

داود مفصًال؛ بل سرته عليه، فنحن أوىل أن ال خنوض فيه إال على أحسن املخارج، ومجلته أنه 

فر وأناب، وما روى يف وّد أن يكون ما له ما لغريه، وكان له أمثاله، فنبهه اهللا بالقضية فاستغ

قصة املرأة غاية ما ميكن منه يف حقه أنه رأى امرأة رجل فسأله أن ينزل له عنها وكان جاريًا يف 

�Ŀ�Ƥ ƫȂǠǧ�ǾƬƦǘƻ�ȄǴǟ�Ƥ ǘƻ�ǲƥ�ǾǳǄǻ¢�Ǻǰȇ�Ń�ǲȈǫÂ��¾ǄǼǧ�ǾǼǷ�ŜƸƬǇƢǧ��ǾǻȂǴǠǨȇ�Ƕē®Ƣǟ

ّولناك من امللك وكثرة ما كان لنيب مثلك أن ميّد عينيه إىل متاع الدنيا مع ما خ: ذلك وقيل له

النساء، وهذا إذا صح عنه فليس بذنب؛ ألنه مباح، غايته أنه خالف األوىل، وحسنات األبرار 

.)٧٥("سيئات املقربني، وما عدا هذا من قصص القّصاص فأكاذيب ال يرضاها ذو دين

  :بأسباب النزول المؤلف اهتمام: بعالـمطلب السا

يعني على فهم القرآن، ويوضح مغزى كالم اهللا عّز من املعروف أن ذكر أسباب النزول 

ƅ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�ŘƬǟ¦�ƾǬǧ�ƢȀƬȈŷȋÂ��ËǲƳÂ وأوردها يف تفسريه، سواء ما كان منها  بن فودي

من قبيل املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو ما كان من أقوال املفسرين، وقد يكون 

إيراد مجيع  لآلية الواحدة أكثر من سبب، ففي مثل هذه احلالة أيًضا حياول الشيخ ابن فودي

. كما أنه رمحه اهللا يعتين ببيان ما إذا كانت السورة مكية أو مدنية  ما قيل يف سبب نزوهلا،

  :ومثال ذلك ما يأيت
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 قوله تعاىل:أوًأل :M> = < ; : 9 8 7 6L
واختلف : "، قال رمحه اهللا)٧٦(

هم قوم مبكة أظهروا اإلميان ألصحاب النيب : املفسرون يف هؤالء املنافقني، وعن ابن عباس

Ƣǌǳ¦�ń¤�¦ÂǂƼǧ��̈°ƢƴƬǳ¦�ǶŮ�ǺǰǸƬȈǳ�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�Ƣđ�¦ȂưǠƥ�Ƥ¿�� صلى اهللا عليه وسلم Ƭǯ�Ŀ

�ǶĔȂǟƾţ�Ƕǰǻȋ�ƾǸŰ�§ ƢƸǏ¢�ÀȂǧƢţ�ȏ�ǶƬǻ¢�ǶŮ�ÀȂǳȂǬȇ�ǞƟƢǔƥ�Ǌ ȇǂǫ�°ƢǨǯ�ǶȀƬǘǟƘǧ

خنرج إليهم : بإظهار اإلميان، فاتصل خربهم باملدينة فاختلف املسلمون فيهم، فقالت فرقة

ƨǫǂǧ�ƪ ǳƢǫÂ��ÀȂǬǧƢǼǷ�ǶĔƜǧ :بيل إليهمال س."  

قوم جاءوا إىل املدينة ألمر وأسلموا، مث استأذنوا رسول اهللا يف اخلروج إىل مكة : وقيل   

.ليأتوا ببضائع هلم يتجرون فيها، فخرجوا وأقاموا مبكة، فاختلف املسلمون فيهم

يف ناس منهم قدموا فأسلموا مث ندموا واستأذنوه عليه والسالم يف اخلروج إىل : وقيل   

و الجتواء املدينة، فخرجوا كهيئة املتنزهني، فلـما بعدوا عن املدينة كتبوا إىل رسول اهللا البد

إنا على الذي فارقناك عليه، لكن اشتقنا إىل أرضنا، فلحقوا : صلى اهللا عليه وسلم

حىت : (بالكفار، مث خرجوا للتجارة فاختلف املسلمون فيهم، ويؤيد هذه األقوال ما يأيت

  ).يهاجروا

يف ناس رجعوا مع ابن ُأّيب عن رسول اهللا يوم ُأُحد، فاختلف الناس فيهم، فقال : قيلو    

حىت (ال، وهذا ما يف البخاري ومسلم، وعلى هذا معىن :اقتلهم، وقال فريق: فريق

فهذه أربعة أسباب يف نزول . )٧٧(واهللا تعاىل أعلم. ǾǼǟ�ƅ¦�ȄĔ�ƢǸǟ�¦ȂǠƳǂȇ: أي) يهاجروا

  .كلها  يخ ابن فوديآية وحدة، ذكرها الش

ه تعاىلقول آخر يف سبب نزولومثال :ثانًيا: Mr q p o n m l kL
، قال )٧٨(

لو علمنا أحب األعمال إىل اهللا لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، : نزلت اآلية لـما قالوا: "رمحه اهللا

©M: فنزل ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~L
فولوا يوم ُأحد، فعاتبهم )٧٩(

Ǯ ǳƢǷ�Ƣđ�¾ƾƬǇ¦Â��ƨȇȉ¦�ǽǀđ٨٠("على أن الوعد يلزم، ومحل ذلك غريه على أمر اآلخرة(.

عدد آيات السورة، واملكي من املدين وغريها من مسائل ذكر إىل كثريًا  رمحه اهللا يتطرقكما 

ومن الناس من يعبد اهللا على (مكية إال : "احلجعلوم القرآن، قال يف بداية تفسري سورة 

الست آيات فمدنيات، وهي .) صراط احلميد(إىل ) هذان خصمان(أو إال ) نياآليت.. حرف
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:، وقال يف بداية تفسري سورة الصف)٨١("أربع أو مخس أو ست أو سبع أو مثان وسبعون آية

.)٨٢("مدنية أو مكية، واألول أصح، وهي أربع عشرة آية"

  :بالناسخ والمنسوخ ة المؤلفعناي: مناثالـمطلب ال

ال جيوز ألحد أن يفسر كتاب اهللا إال بعد أن يعرف منه : قال األئمة: "السيوطي قال اإلمام

ال، : أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال: "الناسخ واملنسوخ، وقد قال علي رضي اهللا عنه لقاض

.)٨٣("هلكت وأهلكت: قال

النزول؛ وذلك ألن ما ُنسخ حكمه وعلم الناسخ واملنسوخ ال يقل أمهية عن علم أسباب 

� ƢȈǋȋ¦�ǄǯŗƫÂ��ƨƻȂǈǼǷ�Śǣ�ƢĔ¢�ƨǬȈǬū¦Â��ƢȀƼǈǼƥ�ǲȈǫÂ��©Ƣȇȉ¦�ǺǷ�Śưǯ�ǾȈǧ�ǲƻ®É¢�ǾƫÂȐƫÂ

  :الدخيلة فيه يف ثالثة أقسام وهي

األول:�ǺǷ�ǾƳȂƥ�ƢǸđ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�ȏÂ�� Ȇǋ�Ŀ�ǎ ȈǐƼƬǳ¦�ǺǷ�ȏÂ�ƺǈǼǳ¦�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�Ƕǈǫ

M24:الوجوه، ومثال ذلك قوله تعاىل 3L
أنه منسوخ بآية الزكاة، وليس  :، قيل)٨٤(

  .كذلك بل هو باق؛ ألن اآلية يف معرض الثناء على املنفقني باإلنفاق

قسم هو من قبيل املخصوص ال من قبيل املنسوخ، كقوله تعاىل: الثاني:MC B

F E DL
MÁ: إنه منسوخ بقوله تعاىل: ، قيل)٨٥( À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ä Ã ÂL
(M:وإمنا هو خمصوص به، ومن قوله تعاىل)٨٦( ( ' & % $ #

, + *L
)٨٧(.

رفع ما كان عليه األمر يف اجلاهلية، أو يف شرائع من قبلنا، أو يف أول قسم : الثالث

اإلسالم، كإبطال نكاح نساء اآلباء، ومشروعية القصاص، والدية، وحصر الطالق يف 

.)٨٨(الثالث، وهذا القسم إدخاله يف قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب

كثريًا ما يقلل يف سرد كل ما قيل إنه ناسخ ومنسوخ، بل   بن فودي وكان الشيخ عبد اهللا

يورده يف اآليات املخصوصة له، وأما اآليات األخرى اليت ادُِّعي نسخها فقليًال ما جتده يذكرها 

�ȂǈǼŭ¦Â�ƺǇƢǼǳ¦�ǲȈƦǫ�ǺǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�śƦȈǳ�Ƣǿǂǯǀȇ�ƢŶƜǧ�Ƣǿǂǯ̄ �À¤Â��ȂǈǼŭ¦Â�ƺǇƢǼǳ¦�ǲȈƦǫ�Ŀ

@M: قوله تعاىل: ومثال ذلك. ماءوإن قال به مجاعة من العلـ ? > = < ;

S R Q P O N M L K J I H GF E D C B AL
قال  ،)٨٩(
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ن بني  لويد: "رمحه اهللا على أنه مل جيب عليهن مالزمة مسكن الزوج يف تلك املدة، بل خريِّ

املالزمة وأخذ النفقة، وبني اخلروج وتركها، وتلك املدة هي ما زاد على أربعة أشهر وعشرًا من 

.)٩٠("احلول، وعلى هذا فال مناسخة بينها وبني آية العدة املتقدمة أصًال 

  :القراءاتب المؤلف اهتمام: سعاتالـمطلب ال

منهًجا علمًيا من التنبيه على القراءات املشهورة يف كتابه الذي بني  التزم الشيخ ابن فودي

ذلك  سواء أثّرأيدينا، فكان رمحه اهللا ال مير بآية فيها اختالف القراءات السبعية إال نبه عليه

ǂǬǳ¦�ƢĔȋ��ǾǼǟ�³¦ ̈�، وأسند كل قراءة إىل يف املعىن أم ال °Â�ƨȇ¦Âǂƥ�ǞǧƢǻ�̈ ¦ǂǬƥ�Å¢ƾƬƦǷ��ƢȀƦƷƢǏ

، فيفسر اآلية على ضوئها، مث يأيت بالقراءات األخرى فيشرحها )٩١(السائدة منطقته آنذاك

ويوجه معىن كل قراءة مع الداللة على أثر ذلك يف تفسري القرآن، مـما ُيسهل فهم معىن اآلية 

  :قراءات وتوجيهها ما يأيتومن أمثلة إيراده لل. الدى القارء

 قوله تعاىل:أوًال :M) ( ' & % $ # " !L
جلمهور ) امل(بفتح امليم : "، قال رمحه اهللا)٩٢(

�ƢŠ� ¦ƾƬƥȏ¦Â�ƢĔȂǰǈƥ�ǂǰƥ�ĺ¢�ƨȇ¦Â°�ǺǷ�ǶǏƢǟ�¢ǂǫÂ�� ¦ǂǬǳ¦ بعدها على األصل، وقُرئ

.)٩٣()"ثالث ثالثة(أو ) إن اهللا هو املسيح: (بكسرها، واجلملة بعدها رّد لقوهلم

قوله تعاىل:ثانًيا :Mq p o nL
"، قال رمحه اهللا)٩٤( :MqL  بضم التاء

ترتكون القرآن، أو :الفحش، وبفتحها للباقني، أي:من أهجر إذا أتى باهلجر، أي: لنافع

.)٩٥("تقولون فيه غري احلق

ومثال آخر يف قوله تعاىل:ثالثًا :Ml k j iL
بضم الياء : "، قال رمحه اهللا)٩٦(

وابن كثري وأيب عمرو، وبضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد وسكون الفاء وفتح الصاد لنافع 

.)٩٧("خمفًفا لعاصم

  :المسائل الخالفية في ترجيح المؤلف اجتهاد: شراعالـمطلب ال

ال يكاد يرى آراءه يف كل مسألة، بل كان  بن فودي إن املتأمل يف تفسري الشيخ عبد اهللا

وأما يف اآليات اليت  ،ان يذكر تفسري اآلية أكثر من قول بدون ترجيحيرمحه اهللا يف أغلب األح
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وإليك بعض األمثلة يف  ،ميكن ترجيح قول على قول، فإن الشيخ يرجح وجيتهد رأيه فيها

  :النقاط التالية

 قوله تعاىل:أوًال :Md c b a `L
صالتكم إىل بيت : أي: "، قال رمحه اهللا)٩٨(

املقدس، أو إميانكم بالقبلة املنسوخة، أو ثباتكم على اإلميان، بل يثيبكم عليه؛ ألن سبب 

صالة األحياء واألموات منكم إىل : أي) إميانكم(نزوهلا السؤال عمن مات قبل التحويل، و

.)٩٩("بيت املقدس

قوله تعاىل:ثانًيا :M' & % $ # " !L
: أي: "، قال رمحه اهللا)١٠٠(

لنعته ) كما يعرفون أبنائهم: (حممًدا، أو القرآن، أو حتويل القبلة، واألول أظهر لقوله تعاىل

.)١٠١("يف كتبهم

قوله تعاىل:ثالثًا :MV U T S R Q P O N M L K JIW

XL
، مث قال "معلمني بالتسومي الذي هو إظهار السيما: أي: "، قال رمحه اهللا)١٠٢(

واإلشهار يف احلرب : "رمحه اهللا بعد األقوال اليت سردها لالستشهاد على هذا التفسري

إظهار الشجاع نفسه : وفائدته: "، مث قال"للهيبة على األعداءبالعالمة سنة ماضية قصًدا 

.)١٠٣("وعدم االلتباس اجلماعة عند التحام احلرب

هذا الكتاب النفيس، يف تأليف قد اجتهد رمحه اهللا بن فودي إن الشيخ عبد اهللاف وباجلملة

.ا وعفا عّنا وعنهفجزاه اهللا خريً جًدا، وكانت شخصيته بارزة 

  :مصادر الكتاب: نيالـمبحث الثا

إن قيمة كل كتاب أُلَِّف يف فنِّ من الفنون ترجع قيمته يف قيمة مصادره وأصالة تلك 

يف تأليفه هلذا التفسري على أمهات كتب  بن فودي اعتمد الشيخ عبد اهللاملصادر؛ ولذا 

التفسري املعتمدة، واملصنفات يف علوم القرآن، وكتب احلديث، ومصادر الفقه وأصوله، وكتب 

ǀđ�Řǟ�ǾǻƘƥ�ƅ¦�ȄǴǟ�ǞǘǬǳ¦�Ȃǿ�ŚǈǨƬǳƢǧ¦�: قلت: "مقدمتهيقول يف اللغة والسرية وغريها، 

اللفظ هذا املعىن، فلم جيز إال بالنقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، والتأويل هو ترجيح أحد 

.)١٠٤("احملتمالت بدون القطع فيه، واهللا أعلم
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وسلم، وفهم رواية عن النيب صلى اهللا عليه �ƢĔ¢Â�ǽŚǈǨƫ�Ŀ�ǽ°®ƢǐŠاملؤلف فهنا صرّح 

  :وفيما يأيت ذكر ألهم هذه املصادر. الصحابة رضوان اهللا عليهم وسلف األمة الصاحل

  :وعلوم القرآن مصادره في التفسير: أوًال 

.اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي)١(

.أحكام القرآن، البن العريب)٢(

.أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي)٣(

.تفسري اجلاللني)٤(

القسطالينتفسري )٥(

.جامع البيان عن تأويل القرآن، لإلمام الطربي)٦(

.اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب)٧(

.اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، للثعاليب)٨(

.الدر املنثور يف التفسري بالـماثور، للسيوطي)٩(

.زاد املسري يف علوم التفسري، البن اجلوزي)١٠(

.غاية األمان يف تفسري الكالم الرباين، للكوراين)١١(

.الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، للزخمشري)١٢(

.لباب التأويل يف معاين التنزيل، للخازان)١٣(

.احملرر الوجيز يف تفسري كتاب العزيز، البن عطية األندلسي)١٤(

.مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي)١٥(

.معامل التنزيل، للبغوي)١٦(

.مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، للرازي)١٧(

:المصادر األخرى: ثانًيا

.صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري)١(

.صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج النيسابوري)٢(
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.سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن سورة الرتمذي)٣(

.سنن أيب داود، لسليمان األزدي السِِّجْستاين)٤(

.سنن ابن ماجه، حملمد بن يزيد القزويين)٥(

.بن حنبل مسند اإلمام أمحد)٦(

.صحيح ابن حبان الُبسيت)٧(

.املستدرك على الصحيحني، للحاكم)٨(

.إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالين)٩(

.إحياء علوم الدين، للغزايل)١٠(

.القوانني الفقهية، البن اجلزي)١١(

.خمتصر اخلليل)١٢(

.ابن أيب زيد القريواينرسالة )١٣(

.اخلالصة، البن مالك)١٤(

.الكافية، البن احلاجب)١٥(

.القاموس احمليط، للفريوز آبادي)١٦(

.الشفاء، للقاضي عياض)١٧(

  .سرية ابن هشام)١٨(

اليت اعتمد عليه يف كتابه ضياء التأويل يف  بن فودي وهذه أهم مصادر الشيخ عبد اهللا

معاين التنزيل، وله مصادر أخرى غريها، واستخرجت هذه من خالل املعلومات الواردة يف 

.تفسريه على سبيل اإلمجال، إما تلوًحيا أو تلميًحا

  :ضياء التأويل في معاني التنزيل القيمة العلمية لكتاب: لثاثالـمبحث ال

ترجع قيمته إىل : إن كل عمل من األعمال تتضح قيمته بالنظر إىل من قام به، فالبناء مثًال 

اء باعتبار جهود مؤلفه وامتيازاته عامل التأليف؛ حيظى بتقدير القرّ  ااملهندس الذي خططه، وكذ

  .التأليف
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التأويل يف معاين التنزيل من مؤلفات عريب السودان ونادر الزمان، والذي  ضياء : فكتاب

سيما  كان ملـما بالعلوم اليت حيتاج إليها املفسر للقرآن، فال غرو أن يكون ذا قيمة علمية، وال

إذا نظرنا إىل ما أودع فيه من خمتلف املعارف؛ ففسر القرآن بالقرآن، والسنة النبوية الشريفة، 

صحابة رضوان اهللا عليهم، والتابعني، واستعان بثقافته اللغوية يف بيان املسائل النحوية وأقوال ال

واإلعرابية، وإبراز النواحي البالغية من القرآن الكرمي، وفّسر آيات األحكام بأشهر القوال يف 

ربعة، ومل يغفل جانب القصص والسرية والتاريخ، كما مل يغفل عن االستعانة املذاهب األ

  .اآلياتل الفقه يف بيان معىن املراد من بأصو 

مة هذا الكتاب من خالل ما أودعه فيه من العلم والفوائد الكثري، وهو يوميكن تلخيص ق

  :النقاط التالية من خاللعلى سبيل املثال 

.إيراده للقراءات القرآنية وتوجيهه هلا)١(

.تعقبه آلراء املعتزلة)٢(

.ǾƫƢƸȈƳǂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢčȈǴƳظهور شخصية املؤلف يف تفسريه، ويتضح ذلك)٣(

.اهتمامه بالتفسري بالـماثور والرأي)٤(

.أنه ذََكر أحكام أهل العلم على األسانيد أحيانًا)٥(

.اهتمامه باللغة واإلعراب، وقد مر معنا يف منهجه)٦(

.توسعه لألحكام الفقهية)٧(

.ذكره ألسباب النزول وعلوم القرآن األخرى)٨(

وتارًة ) قلت: (القرآن، ويظهر ذلك تارًة بقولهاهتمامه بالنكت التفسريية ومشكالت )٩(

).تنبيه: (بقوله

.عنايته بذكر املناسبات بني اآليات)١٠(

ضياء التأويل يف معاين التنزيل يتمتع بتقدير كبري بني علـماء نيجرييا : وباجلملة فإن كتاب

ضهم على وجه اخلصوص، وبني علـماء غرب إفريقيا على وجه العموم، حىت بلغ من تقدير بع

Ƣđ�ȏ¤�À¡ǂǬǳ¦�ǂǈǨȇ�ȏ�Ǿǻ¢�Ǿǳ.
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وليس هذا قليًال؛ إذا تذكرنا ما تكنه نفوس هؤالء العلـماء من إعجاب وتقدير تفاسري 

علـماء العرب وغريهم، فنجد يف كثٍري من جمالس العلم واملساجد يقوم أولو األمر بتدريس هذا 

.)١٠٥(ري وغريهم لطلبة العلم والعوامالكتاب، وترمجة معانيه إىل لغة الفوالين، واهلوسا، والكانو 

  :الخاتمة

  :نتائج اليحث: أوًال 

كثًريا ما يُفسر اآليات تفسريًا شافًيا مستدًال باألحاديث   بن فوديعبد اهللا  الشيخ إن)١(

يقوُم بإيراد  حكام الفقهيةألليورد القراءات ويوجهها، ويف أثناء شرحه و وفهم السلف، 

، ويف نصوص الشرعيةالقاعدة األصولية وما يتخرَّج عليها من فروع فقهيٍة مسَتنبطٍة من ال

.فقه وبني ما يتخرَّج على األصول من فروعٍ الهذا مجٌع بني 

اليت اعتمد عليها يف كتابه ضياء التأويل يف  بن فودي إن أهم مصادر الشيخ عبد اهللا)٢(

معاين التنزيل، كلها أمهات كتب يف التفسري املعتمدة، واملصنفات يف علوم القرآن، وكتب 

.احلديث، ومصادر الفقه وأصوله، وكتب اللغة والسرية وغريها

  :التوصيات: ثانًيا

التنزيل، بصورٍة تليق مبكانته ومكانة ضياء التأويل يف معاين : إعادة إخراج كتابضرورة )١(

.ممليه العلمية، ووضع فهارس موضوعية له، ُتسهل الوصول إىل ما فيه من نفائَس ودررٍ 

الكتاب أيًضا إىل حتقيق علمي من ناحية الفقهية، واألصولية، والقراءات، والعلوم حيتاج )٢(

.العربية، واحلديثية

  :قائمة المصادر والمراجع

شعيب األرنؤوط، : حتقيق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، :التميمي ابن حبان، حممد)١(

  .)هـ١٤١٤ ،٢ط مؤسسة الرسالة،: بريوت(

،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:ابن عطية، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن)٢(

  ).هـ١٤٢٢، ١ط، دار الكتب العلمية: بريوت(، عبد السالم عبد الشايف حممد: قيقحت
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، )خمطوط( إيداع النسوخ من أخذُت منهم من الشيوخ:ابن فودي، عبد اهللا بن حممد)٣(

.)٢(، مظروف رقم )٢(نيجرييا، جمموعة سوكوتو، جملد ،جامعة أمحد بللو، زاريا

، جامعة )خمطوط( تزيين الورقات ببعض ما لي من األبيات:ابن فودي، عبد اهللا بن حممد)٤(

  ).٢(، مظروف رقم )٢(نيجرييا، جمموعة سوكوتو، جملد ،أمحد بللو، زاريا

مطبعة االستقامة،: القاهرة( ضياء التأويل في معاني التنزيل،:ابن فودي، عبد اهللا بن حممد)٥(

  .)هـ١٣٨٠ ط،.د

ضياء السياسات وفتاوى النوازل مـما هو من فروع الدين :ابن فودي، عبد اهللا بن حممد)٦(

  .)م١٩٨٨ط، .الزهراء لإلعالم العريب، د مكتبة: القاهرة(، من الضرورة

، ن.د: مصر( إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور،:ابن فودي، حممد بللو بن عثمان)٧(

.)م١٩٦٤ط، .د

دار : بريوت( شعيب األرنؤوط، :قيقحت سنن أبي داود،:داود، سليمان بن األشعثأبو )٨(

  .)هـ١٤٣٠، ١ط ،الرسالة العاملية

مكتبة : م.د( ،اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير :حممد، حممد بن أبو ُشهبة)٩(

  ).ت.، د٤السنة، ط

حبث ( ومساهمته الفكرية واإلدارية، خليل بن عبد اهللا بن فودي :بشري بن عثمان ،أمحد)١٠(

  .)م١٩٨٦أبريل  ١١- ٨اخلالفة السوكوتية، الفرتة من مقدم للندوة العاملية عن دور علـماء 

مكتبة  :الرياض( السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها،:األلباين، حممد ناصر الدين)١١(

  .)هـ١٤١٥ ط،.د املعارف،

صفحات في ترجمة الشيخ عبد اهللا بن فودي ومنهجه في :أياغي، دكتور ثاين موسى)١٢(

  ).هـ١٤٣٢، ١ط ،دار اهلداية :القاهرة(التفسير وعلوم القرآن، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا، )١٣(

حممد زهري بن : حتقيق ،)صحيح البخاري(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 

  .)هـ١٤٢٢ ،١دار طوق النجاة، ط :م.د(ناصر الناصر، 

حممد عبد : حتقيق ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ن حممدالبيضاوي، عبد اهللا بن عمر ب)١٤(

  ).هـ١٤١٨، ١ط، دار إحياء الرتاث العريب :بريوت(، الرمحن املرعشلي
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عبد اهللا الرتكي وشعيب األرنؤوط، : حتقيق شرح عقيد الطحاوية،احلنفي، ابن أيب العز، )١٥(

  .)ه١٤١١ ،٣مؤسسة الرسالة، ط :بريوت(

دار الصحوة، : القاهرة( ،الفوز الكبير في أصول التفسير:الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم)١٦(

  ). هـ١٤٠٧، ٢ط

  .)ت.د ط،.مكتبة وهبة، د :القاهرة( التفسير والمفسرون،:الذهىب، حممد حسني)١٧(

مؤسسة  :الرياض(شعيب األرناؤوط، : حتقيق سير أعالم النبالء،:الذهيب، حممد بن أمحد)١٨(

  .)هـ١٤٠٥ ،٣الرسالة، ط

حركة التجارة واإلسالم في التعليم اإلسالمي في غرب إفريقية، :رزق اهللا، دكتور مهدي)١٩(

  .)م١٩٩٨ ،١مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط :السعودية(

ار العلم ملاليني، د :م.د(دار العلم للماليني، األعالم،:الزركلي، خري الدين بن حممود)٢٠(

  .)م٢٠٠٢، ١٥ط

.عبد اهللا دان فودي رائد األدب والعلوم في إفريقيا:سعيد، عمر أمحد)٢١(

، دار الكتب العلمية :بريوت( اإلتقان في علوم القرآن،:السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر)٢٢(

  .)هـ١٤١١، ٢ط

جامعة بايرو، كانو، ) خمطوط( ترتيب األصحاب وتجميع أولي األلباب:عبد الرمحن، سعد)٢٣(

  ).٢(مظروف رقم 

أسرة آل فودي ودورها في ترسيخ العقيدة اإلسالمية ونشر اللغة :الغديري، مصطفى)٢٤(

أحباث ندوة التواصل الثقايف واالجتماعي بني األقطار اإلفريقية على ( العربية بشمال نيجيريا،

  .)ـه١٣٩٩جانيب الصحراء، طرابلس، كلية الدعوة اإلسالمية، 

  ).٦( جامعة بايرو، كانو، مظروف رقم) خمطوط( والذراري،كنز األوالد :الفالين، ثـَْنبُ )٢٥(

 :القاهرة(حممد أبو الفضل إبراهيم، : حتقيق الكامل في اللغة واألدب،:املربد، حممد بن يزيد)٢٦(

  .)هـ١٤١٧، ٣ط ،دار الفكر العريب

العدل إلى رسول اهللا المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  :مسلم بن احلجاج)٢٧(

دار إحياء الرتاث العريب، :بريوت(حممد فؤاد عبد الباقي، : حتقيق صلى اهللا عليه وسلم،

.)ت.د، ٢ط
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حوليات اجلامعة اإلسالمية ( عبد اهللا بن فودي وحياته العلمية،:يونس، دكتور حممد كبري)٢٨(

.)بالنيجر، العدد الرابع

:الـهوامش

֗ࢫ )١( ʏڦȆʆǷד ȯࡧ ȍɏ ȭࡧ ʊȼ ɦȄࡧȓɮȡȳȕࡧʏࡧࡩȔ ȆȨ ɘȿࡧʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉࡧɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄࡧʏࡧࡩɻݤݨɳɭɼɆ ٣١ص. ١֗ࢫ

֗ࢫ )٢( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȪɽ ʊȼ ɦȄࡧɵ ɭࡧɯ ࡧɭٔڈ
�
Ȕ ȱ ȫ Ƿࡧɵ ɭࡧȪɽ ȸ ɴɦȄࡧɎ Ȅȯ ʆǻ               
ُ

  .Ⱦ١ࢫ.ط.د֗ࡧ                    

֗ࢫ )٣( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȔ Ȇʊȉכ ɵࡧ ɭࡧʏࡧڲȆɭࡧɅ ɐȍȉࡧȔ ȆɛȲɽ ɦȄࡧɰ   . ١٥ص.ط.د ،ʈȵȕ؈

֗ࢫ )٤( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȲɼȳɡȗɦȄࡧȮֺ ȉࡧȭ ʈȲȆȕࡧʏࡧࡩȲɽ ȸ ʋםȄࡧɚ Ȇɘɱǻ١٩ص.ط.د֗ࡧ .  

֗ࢫ )٥( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȔ ȆɛȲɽ ɦȄࡧɰ   .Ⱦ٣٠ࢫ.ط.د֗ࡧʈȵȕ؈

֗ࢫ )٦( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃȮ٣ص.ط.֗ࢫ.  

֗ࢫ )٧( ȯ ʊɐȷȆʊɜʈȳɗǻࡧȈ ȳɓ ɬɽࡧࡩʏࡧ ɨɐɦȄɼࡧȈ Ȯכ ʅࡧȯǾȄȲࡧ Ȯɽ ɗࡧɰ ȄȮדࡧ ȯࡧ ȍɏ١٥ص.ط.د֗ࡧ.  

֗ࢫ )٨( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȪɽ ʊȼ ɦȄࡧɵ ɭࡧȔ ȱ ȫ Ƿࡧɵ ɮɭࡧȪɽ ȸ ɴɦȄࡧɎ Ȅȯ ʆǻࢫ.ط.د֗ࡧȾ١.  

֗ࢫ )٩( ȯ ʊɐȷȆʊɜʈȳɗǻࡧʏࡧࡩɬɽ ɨɐɦȄɼࡧȈ Ȯכ ʅࡧȯǾȄȲࡧ Ȯɽ ɗࡧɰ ȄȮדࡧ ȯࡧ ȍɏȮ١٥ص.ط.֗ࢫ.  

)١٠( ȯɮȧ Ƿ֗ࢫʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉדࡧ ȯࡧ ȍɏ ɵࡧ ȉࡧɪ ʊɨȫࡧȓ֗ʈȲȄȮל ɼࡧȓʈȳɡɘɦȄࡧɻȗɮɸȆȸ ɭɼࢫࢫȲɼȮࢫɵ ɏࢫȓʊםȆɐɦȄࢫȒɼȯɳɨɦࢫɬȯɜɭࢫȟ Ȩ ȉ

ɵࢫ ɭࢫȒفɘɦȄ֗ࢫ ȓʊȕɽɠɽȸ ɦȄࢫȓɗֺ ɪࢫࢫ١١ -ǴȆɮՌɨɏ٨ࢫȄݍݵ ʈȳȉǷࢫ١٩٨٦Ⱦ ֗ࢫ ɬ٢٣.  

ɝࢫ)١١( ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.ࢫȾ٧١.  

֗ࢫ )١٢( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȲɼȳɡȗɦȄࡧȮֺ ȉࡧȭ ʈȲȆȕࡧʏࡧࡩȲɽ ȸ ʋםȄࡧɚ Ȇɘɱǻ٢٠٧ص.ط.د֗ࡧ.

֗ࢫ )١٣( ȹ ɲɽʆʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉדࡧ ȯࡧ ȍɏࡧȓʊɮɨɐɦȄࡧɻȕȆʊȧ ɼȮ٧١ص.ط.֗ࢫ.

֗ࢫ )١٤( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȔ Ȇȷ Ȇʊȸ ɦȄࡧǴȆʊɃ٥٢ص.ط.د֗ࡧ.

֗ࢫ )١٥( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȔ Ȇʊȉכ ɵࡧ ɭࡧʏࡧڲȆɭࡧɅ ɐȍȉࡧȔ ȆɛȲɽ ɦȄࡧɰ   . ٢٥ص.ط.د֗ࡧʈȵȕ؈

֗ࢫ )١٦( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄȪɽ ȸ ɴɦȄࡧɎ Ȅȯ ʆǻ،ࢫȮ.ࢫ.طȾ٣.  

ɝࢫ)١٧( ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.ࢫȾ٨.  

֗ࢫ )١٨( ɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏȈ Ȇȍɦכ ɑʊɮȣࡧɼǷڲʏࡧ ȕɼࡧȈ Ȇݰ ܵ כ ȑࡧ ʋȕȳȕ، )ࢫ).مخطوطȾ٣٤.  

)١٩ (ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.ࢫȾ٣٦.  

֗ࢫ )٢٠( ʎ ɲֺ ɘɦȄ�ʅȲȄȲȱ ɦȄɼࡧȮַɼכ   .Ⱦ٢٢ࢫ).مخطوط(.ɟ؇قࡧ

֗ࢫ )٢١( ɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏȈ Ȇȍɦכ ɑʊɮȣࡧɼǷڲʏࡧ ȕɼࡧȈ Ȇݰ ܵ כ ȑࡧ ʋȕȳȕ.)مخطوط(.

֗ࢫ )٢٢( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ١ج.ط.د֗ࡧȾ .٧֗ࢫ

ȳɌࢫ)٢٣( ɱȄ:֗ࢫʅ ɽ ɨɸ ȯ ɦȄ؈ف�ȍɡ ɦȄࡧȴɽ ɘɦȄ؈فࡧȸ ɘȗɦȄࡧɤ ɽ ȿ Ƿࡧʏࢫ،ࡩɆ١٨١ص. ٢ .�ɼۗܢ֗ࢫ ɸȱ ɦȄɰ ɼȳ ȸ ɘםȄɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄ֗ࡧ

٤Ⱦج.ط.د   .٥֗ࢫ

)٢٤ (ɐȡȳםȄɰ ɜȉȆȸࢫ؈ ɦȄɰ ٤Ⱦج.؈   .٤١֗ࢫ

֗ࢫ )٢٥( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃࢫȮ.١ج.طȾ   .٧֗ࢫ

֗ࢫ) ٢٦( ǴȆʊȎɱכ ȒȲɽࢫ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٢٩.
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֗ࢫ) ٢٧( ȳɭȵɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٦٥.

֗ࢫ )٢٨( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃࢫȮ.٣ج.طȾ .٦٨֗ࢫ

֗ࢫ) ٢٩( ɬȆɐɲכ ȒȲɽࢫ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٨٢.  

)٣٠ (ɽɸࢫȟ ʆȯݍݰȄࢫȄȱɸ:ɤ Ȇɛࢫɻɳɏדࢫ ۜܣࢫ דࢫȲع ɵࢫȯȍɏࢫ ɏ:ࢫș ɦȵɱࢫȆɮՌɦ"ɯ ɨɌ ȉࢫɯ ٰڈ ȆɮʆǻࢫȄɽȸ Ȏɨʆࢫɯ ɦɼ"ࢫɻȉȆܵݰ Ƿࢫɤ Ȇɛ

ș ɦق؇ɗࢫɯ ɨɌ ʆࢫɯ ɦࢫȆɳʆǷɼ" :ɯ ʊɌ ɏࢫɯ ɨɌ ɦࢫɞ ȳȼ ɦȄࢫɰ ǻ."ࢫ:أنظرʏࢫࢭʅȲȆȬ ȍɦȄɦȄȩ ʊݰ ܶȈ Ȇȉ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫȈ Ȇȗɟࢫ:֗ࢫȄɽȸ Ȏɨʆࢫɯ ɦɼ

ࢫ ɯ֗ ɨɌ ȉࢫɯ ٰڈ Ȇɮʆǻ)٤٦٢٩(: رقم). ٦/٥٦(. ɯ ɨȸ ɭɼࢫࢫʏࢭȩ ʊݰ ܶ ɦȄ،ࢫɰ Ȇɮʆל Ȉࢫ Ȇȗɟ֗ࢫ ɻȿ ֺ ȫ ǻɼࢫɰ Ȇɮʆל ɚࢫ ȯȿ Ȉࢫ Ȇȉ֗ࢫ

  .)١٢٤(: رقم). ١/١١٤(

֗ࢫ )٣١( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃࢫȮ.١ج.طȾ   .٢٨٣֗ࢫ

)٣٢ (ȓʆך ֗ࢫ ȓɛȆݍݰȄࢫȒȲɽ ȷ :١٧.

ɻȡȳȫࢫ) ٣٣( ǷȉǷ ࢫوȮɼȄȮࢫࢫʏࢭɰ ؇ȸ ɦȄ،֗ࢫࢫ ȓʊɮɺݍݨȄࢫʏࢫࢭȈ Ȇȉ֗ࢫ ȓɳȸ ɦȄࢫȈ Ȇȗɟ)٤٧٢٩(: رقم). ٤/٣٧٠(.

֗ࢫ)٣٤( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٤ج.طȾ .٢٢٤֗ࢫ

)٣٥ (Ȕ Ȇʆך ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٥ – ٢٣.

֗ࢫ )٣٦( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٣ج.طȾ .١٢٣֗ࢫ

)٣٧ (Ⱦ ȒȲɽࢫ ȷ، ࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٢٠.
֗ࢫ)٣٨( ȓʊɈ ɏࢫɵ ȉȄȵʈȵɐɦȄࡧȈ ȆȗɡɦȄ؈فࡧȸ ɘȕࡧʏ؈قࡧࡩȡ ɽ ɦȄࡧȲȳȨ ٤Ⱦج،Ȅם   .٤٩٧֗ࢫ
֗ࢫ)٣٩( ʅ ɼȆɄ ʊȍɦȄɪ ʈɼǸȗɦȄࡧȲȄȳȷ Ƿɼࡧɪ ʆق؇ȗɦȄࡧȲȄɽ ɱǷ،٥جȾ   .٢٦֗ࢫ

֗ࢫ )٤٠( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٤ج.طȾ .٢٦֗ࢫ

֗ࢫ )٤١( ʏڦȆʆǷד ȯࡧ ȍɏ ȭࡧ ʊȼ ɦȄࡧȓɮȡȳȕࡧʏࡧࡩȔ ȆȨ ɘȿࡧʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉࡧɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄࡧʏࡧࡩɻݤݨɳɭɼࢫ.١ط֗ࡧȾ٨٤.  

)٤٢ (ȓʆך ֗ࢫ ȓɐɛȄɽɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٠.  

֗ࢫ )٤٣( ȮםفȄȈ֗ Ȯכ ɼࡧȓɔɨɦȄࡧʏࡧࡩɪ ɭȆɢɦȄࢫɆ١ج. ١Ⱦ .٤٠֗ࢫ

֗ࢫ )٤٤( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄǴȆʊɃࡧɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄ،ࢫȮ.٤ج.طȾ   .١٦٧֗ࢫ

)٤٥ (ȓʆך ֗ࢫ Ⱦ ȒȲɽࢫ ȷ :١٥.

֗ࢫ )٤٦( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٤ج.طȾ .٢٥֗ࢫ

֗ࢫ) ٤٧( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٩٦.  

֗ࢫ )٤٨( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .٤٣֗ࢫ

)٤٩ (ȓʆך ֗ࢫ ɪ Ȩ ɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٣.  

֗ࢫ )٥٠( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٢ج.طȾ   .٢٢٣֗ࢫ

)٥١ (ȓʆך ֗ࢫ ȳݱݨ ȒȲɽࢫȄݍ ȷ :٣١.  

֗ࢫ )٥٢( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٢ج.طȾ   .٢١١֗ࢫ

֗ࢫ) ٥٣( ȳɇ ȆɗࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٢٧.  

֗ࢫ )٥٤( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٢ج.طȾ   .٢٦٩֗ࢫ

֗ࢫ) ٥٥( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :١٧٨.

֗ࢫ )٥٦( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ .٦٦֗ࢫ
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)٥٧ (ȓʆך ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :ࢫ١ɵ ɭࢫǴȵȡ ɼ֗ࢫȓʆǵ: ٣٥.  

)٥٨ (ȓʆך ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢.  

֗ࢫ )٥٩( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٣ج.طȾ   .١١٨֗ࢫ

֗ࢫ )٦٠( ʎɘɳݍݰȄȓ֗ʈɼȆȨ Ɉ ɦȄࡧȯ ʊɜɏ   .٣٩ص. Ɇ٢ࢫȦȳȻࡧ

֗ࢫ) ٦١( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫǴȵȡȓʆǵ :٢٥٥.  

ɰࢫࢭʏࢫ) ٦٢( Ȇȍȧ ɵࢫ ȉȄࢫɻȡȳȫ ǷɦȄȩ ʊݰ ֗ࢫܶ ȳɡɳםȄࢫɵ ɏࢼܣࢫ ɳɦȄɼࢫɖ ɼȳɐםȆȉࢫȳɭכ ɼࢫɚ ȯɀ ɦȄࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ɰ Ȇȸ ȧל ɼفࢫɦȄࢫȈ Ȇȗɟ֗ࢫ

֗ࢫ ɍ ȧ ȫ؈فࢫ ɪࢫ ɠࢫɵ ɭࢫɻɦࢫɰɽɢʆࢫɰ ǷࢫǴȳɮɨɦࢫȈ ȆȍȨ ȗȷ ט כʎɲȆȍɦ. )٣٦١(: رقم) ٢/٧٦(ȳɟȰࢫ ɤࢫ Ȇɛ" :ə ʊɐɃ ȯɳȷࢫ ".Ȅȱɸࢫ

ȓȨࡧ:انظر ʊݰ ܶ ɦȄࡧȓɨȸ ɨȸ ɦȄɆ ɯ. ١֗ࢫ ɛȲࢫȟ ʆȯȧ :١ج. ١٠٩Ⱦ   .١٠٨֗ࢫ

֗ࢫ)٦٣( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .١٠٢֗ࢫ

֗ࢫ) ٦٤( ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷࢫǴȵȡȓʆǵ :٥٤.  

֗ࢫ)٦٥( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٢ج.طȾ   .١٢֗ࢫ

֗ࢫ)٦٦( ʏڦȆʆǷד ȯࡧ ȍɏ ȭࡧ ʊȼ ɦȄࡧȓɮȡȳȕࡧʏࡧࡩȔ ȆȨ ɘȿࡧʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉࡧɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄࡧʏࡧࡩɻݤݨɳɭɼࢫ.١ط֗ࡧȾ٨٩.  

֗ࢫ )٦٧( ۗܣ ɸȱɦȄɰ ɼȳȸ ɘםȄɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄ،ࢫȮ.٤ج.طȾ   .٩֗ࢫ

ʅȲȆȬࢫࢭʏࢫ) ٦٨( ȍɦȄࢫɻȡȳȫ ǷɦȄȩ ʊۜܢܶݰ Ȉࢫɽɭ؟ ȆɸȰࢫʏࢫࢭȳɟȰࢫȆɭࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ɯɨɐɦȄࢫɪ Ʉ ɗࢫȈ Ȇȗɟࢫ֗ࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫɻʊɨɏ֗ࢫࢫ ȳɄ ȳȨࢫǻڲʄࢫȄݍݵ ȍɦȄࢫʏࢭ

  .)٧٤(: رقم) ١/٤٠(

)٦٩ (ȓʆǵࢫɵ ɭࢫǴȵȡ ֗ࢫ ȒȯǾȆɮՌɦȄࢫȒȲɽȷ :٤١.

ɻȡȳȫࢫ) ٧٠( Ƿ ࢫࢫالبخاريʏࢭȩ ʊݰ ܶ ɦȄ،ࢫʄڲȆɐȖדࢫ Ȉࢫɤɽɛࢫ Ȇȉ؈ف֗ࢫȸ ɘȗɦȄࢫȈ Ȇȗɟ" :ȆɳʊɦǻࢫɤȵɱǷࢫȆɭɼוࢫ ȆȉࢫȆɳɭǵࢫȄɽɦɽɛ"֗ࢫ

  .)٤٤٨٥(: رقم) ٦/٢٠(

ࢫ )٧١( ֗ۗܣ ɸȱɦȄɰ ɼȳȸ ɘםȄɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄ،ࢫȮ.٤ج.طȾ �ɼȓȍɺࢫ.١٤֗ࢫ
�
Ȼ    ɽȉǷࢫ
ُ

ȑࡧ ،      ȗɟࡧʏࡧࡩȔ Ȇɏɽ Ƀ ɽ ȔࡧȄɼם ȆʊɨʊǾȄȳȷ ל

ȸ؈ف ɘȗɦȄ،ࢫɆ١٠٧ص. ٤.  

֗ࢫ) ٧٢( ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :١٤٥.  

֗ࢫ )٧٣( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٢ج.طȾ   .٢٨֗ࢫ

)٧٤ (Ȕ Ȇʆך Ⱦࢫ ȒȲɽࢫ ȷ :٢٥ – ٢١.

֗ࢫ )٧٥( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٤ج.طȾ .٢٦֗ࢫ

֗ࢫ) ٧٦( ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫǴȵȡȓʆǵ :٨٨.  

֗ࢫ )٧٧( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .١٩٨֗ࢫ

)٧٨ (ȓʆך ֗ࢫ ə ɀ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢.  

)٧٩ (ȓʆך ֗ࢫ ə ɀ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٤.

֗ࢫ )٨٠( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٤ج.طȾ .١٩٥֗ࢫ

)٨١( ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.٣جȾ .٨٣֗ࢫ

)٨٢( ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.٤جȾ .١٩٥֗ࢫ

֗ࢫ )٨٣( ʎɇɽʊȸ ɦȄ֗ࡧ ɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏ ɰࡧࡩʏࡧ Ȇɜȕ٢ج. ٢طלȾ   .٤٤֗ࢫ

֗ࢫ) ٨٤( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫǴȵȡȓʆǵ :٣.  
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֗ࢫ) ٨٥( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫǴȵȡȓʆǵ :٢٢١.  

֗ࢫ) ٨٦( ȒȯǾȆɮՌɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٥.  

)٨٧ (ȓʆך ֗ࢫ ȳɀ ɐɦȄࢫȒȲɽ ȷ :ࢫ. ٢ɵ ɭࢫǴȵȡ ɼȓʆǵ :٣.  

֗ࢫ )٨٨( ʏڦȆʆǷד ȯࡧ ȍɏ ȭࡧ ʊȼ ɦȄࡧȓɮȡȳȕࡧʏࡧࡩȔ ȆȨ ɘȿࡧʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉࡧɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄࡧʏࡧࡩɻݤݨɳɭɼࢫ.١ط֗ࡧȾ٩٣.  

֗ࢫ) ٨٩( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٢٤٠.  

֗ࢫ )٩٠( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .٩٧֗ࢫ

)٩١ (ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.١جȾ   .٧֗ࢫ

)٩٢ (ʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ٢ – ١: تان.

֗ࢫ )٩٣( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ .١١٥֗ࢫ

)٩٤ (ȓʆך ֗ࢫ ɰɽɳɭǺםȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٧.  

֗ࢫ )٩٥( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٣ج.طȾ   .١١١֗ࢫ

֗ࢫ) ٩٦( ȓɳȨ ȗɮםȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :٣.  

֗ࢫ )٩٧( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.٤ج.طȾ .١٩٢֗ࢫ

֗ࢫ) ٩٨( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :١٤٣.  

֗ࢫ )٩٩( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .٥٦֗ࢫ

֗ࢫ) ١٠٠( ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷࢫɵ ɭࢫǴȵȡȓʆǵ :١٤٦.  

֗ࢫ )١٠١( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .٥٧֗ࢫ

)١٠٢ (ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٢٥.  

֗ࢫ )١٠٣( ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉȄɪ ʆق؇ȗɦȄࡧʎɲȆɐɭࡧʏࡧࡩɪ ʈɼǸȗɦȄࡧǴȆʊɃ،ࢫȮ.١ج.طȾ   .١٤٠֗ࢫ

ɝࢫ)١٠٤( ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.١جȾ   .٧֗ࢫ

ࢫ )١٠٥( ʏ֗ڦȆʆǷד ȯࡧ ȍɏ ȭࡧ ʊȼ ɦȄࡧȓɮȡȳȕࡧʏࡧࡩȔ ȆȨ ɘȿࡧʅ Ȯɽ ɗࡧɵ ȉࡧɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏɼ؈فࡧȸ ɘȗɦȄࡧʏࡧࡩɻݤݨɳɭɼ١ط֗ࡧ .

.١١٤ص
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:إعداد

Aliyu Muhammad Sadisu

email: aliyusadis@gmail.com ; +2348065022965

  :ملخص البحث

ذكر الباحث طرفا من أمهية املوضوع وهدفه يف املقدمة، مث تطرق إىل ذكر ما 

حرص الباحث أن يكون الـمبحث  .تضمنه البحث، فكان على أربعة مباحث

األول يف تعريف القراءات لغة واصطالحا، وذكر يف الـمبحث الثاين شروط 

القراءات، واليت عليها تبىن قبول القراءة أو ردها، وأما يف الـمبحث الثالث فقد 

ذكر الباحث أقسام القراءات وبيان كل قسم، ويف الـمبحث األخري حرص 

ǶĔ¦ƾǴƥÂ�Ƕē¦Â°Â�Ƕē¦ ¦ǂǫ�ƨǳȂƦǬŭ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ƨǸƟ¢�ǂǯ̄ �ȄǴǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦ . اقتضى البحث

ءة عن إمامه مباشرة بغري واسطة،  العلمي أن هؤالء الرواة منهم من روى القرا

كقالون وورش عن اإلمام نافع املدين، وأن منهم من روى القراءة عن إمامه 

وصدر يف هذا . بواسطة، كخلف وخالد عن سليم عن اإلمام محزة الكويف

وبعد هذا جاءت اخلامتة بذكر أهم  .الـمبحث الفروق بني القراءة والرواية والطريقة

  . ت الباحثنتائج البحث وتوصيا

  :الـمقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف النبيني وإمام املرسلني، نبينا حممد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

بأنه كالمه وتنزيله وهو املصدر  لـماأما بعد فإن العناية بكتاب اهللا من أهم ما يهتم به ع

ريه وأحكامه وتالوته وقراءاته والذب عن األول من مصادر التشريع اإلسالمي، عناية بتفس

ذلك، وتربز أمهية القراءات منذ نزول القرآن على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد سأل ربه 
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. التخفيف والتيسري على هذه األمة حىت يتمكنوا من قراءة ما نزل إليهم من حروف القرآن

ف إىل إبراز جهود أئمة اإلسالم القراءات شروطها وأقسمها وأئمتها، يهد: فهذا حبث بعنوان

Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǘƻ�ǽǀǿÂ��Ƣē¦Â°Â�ƢȀƬǸƟ¢Â�ƢȀǷƢǈǫ¢Â�ƢȀǗÂǂǋ�ÀƢȈƦƫÂ�Ǿƥ�ǶȀƬȇƢǼǟÂ�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿ�ǂȇǂŢ�Ŀ:

  التعريف بالقراءات : الـمبحث األول-

  .القراءات لغة: الـمطلب األول-

  .القراءات اصطالحا: الـمطلب الثاين-

  شروط القراءات : الـمبحث الثاني-

  .صحة السند: األولالـمطلب -

  .موافقة الرسم: الـمطلب الثاين-

  .موافقة وجه حنو: الطلب الثالث-

  .أقسام القراءات: الـمبحث الثالث-

  .القراءات املقبولة: الـمطلب األول-

  .القراءات املردودة: الـمطلب الثاين-

  .أئمة القراءات: الـمبحث الرابع-

.¦Ƕē¦Â°Â�ƨǠƦǈǳ¦� ¦ǂǬǳ: الـمطلب األول-

  .القراء الثالثة املتمملة للعشرة: الثاينامللطب -

  .أهم نتائج البحث وتوصيات الباحث: خامتة-

   :التعريف بالقراءات: األول الـمبحث

إحدامها لغوية، وأخرامها اصطالحية، ومعرفة مدلوهلا اللغوي معني على : للقراءات داللتان

  .معرفة مدلوهلا االصطالحي

  :القراءات لغة: األول الـمطلب

.)١(الضم واجلمع: ، ومن معانيه)قرأ(مجع قراءة، وهي مصدر مساعي للفعل : القراءات

.)٢(ت ومجع بعضها إىل بعضلـماضم احلروف والك: ومعىن القراءة
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  :القراءات اصطالحا: الثاني الـمطلب

ّ                           وقد عر ف ابن اجلزري القراءات بقوله �����������������������Â�ǄǠǷ�ƢȀǧȐƬƻ¦Â��À¡ǂǬǳ¦�©��č�É¦�لـماعلم بكيفية أداء ك:      

ت القرآن، وما ليس للقرآن لـماوبني هذا أن علم القراءات يتكون من كيفية األداء لك. )٣(لناقله

فال يسمى قراءات، واختالفها أي اختالف هذا األداء ألنه منهم من يدخل التنوين والنون 

ع بإظهار دال . الساكنة يف الواو والياء بغنة ومنهم من يدخل بغري غنة َ              ومن من يقرأ قد  مس    ْ              

ع بإدغام دال )) قد(( قوله معزوا، يعين أن حكاية هذا . يف السني)) قد((             َّ             ومن يقرأ قد مس 

يدل على بطالن  مـمااالختالف بدون عزو ال يسمى قراءات، ألن ذكر قراءة بدون أي عزو 

  . القراءة

   :شروط القراءات: الثاني الـمبحث

��ǶēƢǬƦǗÂ�ǶȀƦƫ¦ǂǷ�ƪ  لـماو  ǧǂǟÂ��ƢđƢƥ°¢Â�©Ƣȇ¦Âǂǳ¦�ƢŮ�©®ƾǠƫÂ��ƢđƢƸǏ¢Â�©¦ ¦ǂǬǳ¦�©ǂưǯ

��ƨȇ¦°ƾǳ¦Â�ƨȇ¦ÂǂǳƢƥ�°ȂȀǌŭ¦�̈ÂȐƬǴǳ�ǺǬƬŭ¦�ǶȀǼǷ�ÀƢǰǧ��ǶēƢǨǏ�ƪ ƫÂƢǨƫÂ��ǶŮȂƷ¢�ƪ ǨǴƬƻ¦Â

ّ                        ومنهم من هو دون ذلك، فكثر فيها االختالف بينهم لذك وقل  الضبط وكثر احلفظ وكادت                                                    

ء األمة ومجعوا احلروف والقراءات لـماة تلتبس مبنكرها وشاذها، قام جهابذة عالقراءات املعرف

ّ                                                   وعزوا الوجوه والروايات، وحم صوها وميزوا متواترها من آحادها،ومشهورها من شاذها،                           

ّ                                                          وصحيحهامن غريبها،بأصول أص لوها، وأركان فصلوها، ليعرف املقبول منها واملردود، وما يقرأ                          

ǠǓȂǧ��¢ǂǬȇ�ȏ�ƢǷÂ�Ƣđصحة سند، وموافقة الرسم، وموافقة : وذلك الشروط.         ً           وا ميزانا  يرجع إليه

  :قال ابن اجلزري رمحه اهللا. وجه حنو

ـــــــــــو ـــــــــــه حنــ                         فكــــــــــل مــــــــــا وافــــــــــق وجــ

                        وصــــــــــــح إســــــــــــنادا هــــــــــــــــو القــــــــــــرآن

ـــــــــــــن أثبــــــــــــت                         وحيثمــــــــــــا خيتــــــــــــل ركــــ

                     وكــــــــان للرســــــــم احتمــــــــاال حيــــــــوي

  ان               ـــــــــــــــــــــــــــ                          فهـــــــــــــــــذه الثـــــــــــــــــالثة األرك

 )٤ (                      شــــــذوذه لــــــو أنــــــه يف الســــــبعة 

  .صحة السند: األول الـمطلب

.)٥(هو ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط كذا إىل منتهاه
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  .موافقة الرسم: الثاني الـمطلب

  :قال امرؤ القيس. األثر، اآلثار املتبعة، الرسوم: منها: والرسم يف اللغة له معان عدة

      وعرفــان                     قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب 

                         أتت حجج بعدي عليهـا فأصـبحت

ــــــــــم عفـــــــــــت آياتــــــــــــه أزمـــــــانتتتت     ورســ

 )٦ (                      كخط زبـور يف مصـاحف رهبـان

أوضاع حروف القرآن يف املصحف، :وأما الرسم العثماين فاملراد به .ورسم، أي األثر: وقوله

.)٧(ورسومه اخلطية، اليت ارتضاها عثمان والصحابة رضوان اهللا عليهم

، ألنه بعد مجع  ٍ              وموافقة القراءة للرسم العثماين شرط من شروط قبول القراءة يف األصل                                                              

القرآن يف عهد عثمان رضي اهللا مت نسخ ست نسخ للقرآن وإرساله إىل البلدان اإلسالمية، 

نسخة ألهل املدينة، ونسخةألهل مكة، ونسخة ألهل البصرة، ونسخة ألهل الكوفة، ونسخة 

�ƪألهل الشام، ونسخة Ƴǂƻ�ƨȈǷȐǇȍ¦�Àƾŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ��ǾǈǨǻ�Ƣđ�ǎ Ƭƻ¦�Ŗǳ¦�ƨǨȈǴŬ¦�¿ƢǷȎǳ

عبد اهللا بن كثري : نافع املدين وأبو جعفر يزيد العقعاع، ومبكة:اإلئمة القراء العشر، فباملدينة

عبد اهللا بن عامر الشامي، :أبوعمرو البصري ويعقوب احلضرمي، وبالشام:املكي، وباملصرة

أيب النجود الكويف، ومحزة بن الزيات الكويف، وعلي الكسائي، وخلف  عاصم بن: وبالكوفة

.)٨(البزار العاشر الكويف

:وقد يشري أئمة القراء إىل الرسم عندما يذكرون القراءة، قال اإلمام الشاطيب يف سورة الرمحن

  بواو ورسم الشام فيه تــــمثـــال *   وآخرها يا ذي اجلالل ابن عامر

ُ    ِّ                 تبارك اسم  رب ك ذي اجلالل واإلكرام: ((اىل يف سورة الرمحنأي أن قوله تع قراءتان يف  . )٩())        

وهو موجود بالواو يف )) ذو((، وقراءة ابن عامر الشام ))ذي((قراءة اجلمهور )) ذي((كلمة 

  . نسخة أهل الشام

:موافقة وجه نحو: الثالث الـمطلب

ن القرآن نزل باللغة العربية، قال ابن ويعين هذا موافقة أي قراءة وجه من أوجه اإلعراب، أل

(ولو بوجه من اإلعراب، حنو قراءة محزة: أي)) العربية مطلقا((ومعىن : اجلزري )١٠()       ٍ واألرحام  :

(باجلر، وقراءة أيب جعفر .)١٢)(١١()          ً ليجزى قوما  :
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َ                         فاتقوا اهللا  الذي تساءلون به واألرحام: فقوله تعاىل بالنصب )       َ األرحام  (فقرأ اجلمهور . )١٣(        

).      ِ األرحام  (، وقرأ محزة )  َ اهللا  (عطفا على اسم اجلاللة 

�Ŀ�°ÂǂĐ¦�ŚǸǔǳ¦�ȄǴǟ�» ȂǘǠǷ�ǂŪƢƥ�̈Ǆŧ�̈ ¦ǂǫÂ))له وجه من النحو، قال ابن مالك )) به

  :يف الكافية الشافية

ٍ             وعــــود خــــافٍض لــــدى عطــــف علــــى         

ـــــيس عنـــــدي الزمـــــا إذ قـــــد أتــــــــى                            ول

ــــمري خفـــض الزمـــاً قـــد ُجعـــال ُ   ضـ     ً              

                   والنثـــر الصـــحيح مثبتـــا        يف الـــنظم 

:)١٤(وقال الشاعر

ُ  ُ هال سألت بذي اجلماجم عنه م     رقــــــــــوأيب نعيم ذي اللواء احمل*                         

«�ȂǿÂ��°ÂǂĐ¦�ŚǸǔǳ¦�ȄǴǟ: والشاهد ȂǘǠǷǂǿƢǛ�ǶǇ¦��ǶȈǠǻ�ĺ¢Â) :عنهم.(  

.)١٥(وتكشف غماء اخلطوب الفوادح*    مىنـ  َ      ً     ِ          بن ا أبدا  ال غري نا تدرك ال

«�ȂǿÂ��°ÂǂĐ¦�ŚǸǔǳ¦�ȄǴǟال : والشاهد ȂǘǠǷ�ǂǿƢǛ�ǶǇ¦��Ƣǻ�Śǣ                                       ِ  ) :بنا.(  

ٌ      لو كان يل وزهري  ثالث  وردت      ٍ )١٦(من احلمام عدانا شر مورود *                

«�ȂǿÂ�°ÂǂĐ¦�ŚǸǔǳ¦�ȄǴǟ: الشاهد ȂǘǠǷ�ǂǿƢǛ�ǶǇ¦�ȂǿÂ���Śǿ±Â                                         ٍ   ).يل: (   

ِ  إذا أوقدوا نارا  حلرب عد و ه م ِّ  ُ       ً               *��¦ŚǠǇÂ�Ƣđ�ȄǴǐȇ�ǺǷ�§ Ƣƻ�ƾǬǧ ً                        )١٧(.

«�ȂǿÂ��°ÂǂĐ¦�ŚǸǔǳ¦�ȄǴǟ: الشاهد ȂǘǠǷ�ǂǿƢǛ�ǶǇ¦�ȂǿÂ��¦ŚǠǇÂ) :Ƣđ .(  وغري ذلك

  .فأي قراءة وافقت وجه حنو فال يطغى عليه وال تنكر بل هي معتربة من ذلك الوجه. كثري

  :أقسام القراءات: الـمبحث الثالث

العتبارات خمتلفة، والذي تنقسم القراءات القرآنية اليت وصلت إلينا إىل أقسام عدة، تبعا 

  .يهمنا أقسام القراءات من حيث القبول والرد

  :القراءات المقبولة: األول الـمطلب

هي كل قراءة صح سندها،ووفقت رسم أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال، ووافقت 

.)١٨(أحد أوجه العربية
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�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�ǽǀđ�¦ÂǄȈŭ�ƨء القراءات على وضع ضوابط ومقاييس للقراءة املقبوللـماوقد حرص ع

وأول من تكلم يف ضوابط القراءات املقبولة أمحد بن موسى بن . هذه النوع من القراءة عن غريه

هـ ومكي بن أيب طالب )٣٧٠:ت(هـ مث بعه ابن خالويه )٣٢٤:ت(العباس ابن جماهد، 

هـ وموفق الدين أبو العباس الكواشي )٦٦٥:ت(هـ، وأبو شامة )٤٣٧:ت(القيسي، 

، وقد استقر األمر من بعده على اليت )٨٣٣:ت(       ً                       هـ وأخريا  تاج القراء ابن اجلزري )٦٨٠:ت(

  .وضعها إىل اليوم

ضابط السند، وضابط الرسم، وضابط : ء للقراءة املقبولة ثالثةلـماوضوابط اليت وضعها الع

  ).وهي األركان الثالثة(العربية، 

القراءة أن تكون ثابتة مع صحة اإلسناد، ء القراءات لقبول لـمالقد اشرتط ع :ضابط السند

ء صحة القراءة، فال بد أوال من ثبوت النقل مث ينظر يف توافر لـماوهو أهم ما علق عليه الع

  .الشروط األخرى

ء القراءات أيضا لقبول القراءة أن تكون موافقة لرسم أحد لـمااشرتط ع :ضابط الرسم

القراءة للرسم قد تكون موافقة له موافقة صرحية  املصاحف العثمانية ولو احتماال، ألن موافقة

  .أو موافقة حمتملة أي مقدرة

ء القراءات كذلك لقبول القراءة أن تكون موافقة ألحد األوجه لـمااشرتط ع: ضابط العربية

.                                               ً                  العربية سواء أكان هذا الوجه فصيحا أم أفصح، جمعما  عليه أم خمتلفا فيه

  .ودةالقراءات المرد: الثاني الـمطلب

.هي كل قراءة اختل فيها أحد ضوابط القراءة املقبولة، اليت سبق احلديث عنها

وضوابط القراءة املردودة هي عكس ضوابط القراءة املقبولة، وهي كما ذكرنا سابقا ثالثة 

  :ضوابط

فكل قراءة كانت غري صحيحة السند فهي قراءة مردودة، لعدم توافرشرط :ضابط السند

ِ           م ل ك  يوم الدين: ((قوله تعاىل: ل ذلكالصحة فيها، ومثا ك  يوم الدين((أو  )١٩())َ ِ 
َ           م ال  يف )). َ  ِ 

ك  يوم الدين((القراءات املقبولة، فهي يف القراءات املردودة 
َ           م ال  بنصب الكاف، وهو قراءة ))َ  ِ 

.)٢٠(املطوعي عن األعمش
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ومثال ذلك . فهي كل قراءة خالفت رسم املصاحيف العثمانية ولو احتماال :ضابط الرسم

وهي يف القراءة املردودة . )٢١())إن كانت إال صيحة واحدة: ((قوله تعاىل يف القراءة املقبولة

.)٢٢())            َ ْ َ ً       إن كانت إال ز قـ ي ة  واحدة((

تعاىل يف  فهي كل قراءة خالف أي وجه من أوجه العربية، ومثاهلا قوله:ضابط العربية

َ  وإن أدري  (وقرئ يف املردودة . )٢٣())وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون: ((القراءة املقبولة        

  . بفتح الياء)) أقريب

  :أئمة القراءات: الرابع الـمبحث

فقد للقراءات أئمة كثرية، لكن الذين أمجع األمة عليهم عشرة، فمنهم القراء السبعة 

�ƾǫÂ��ƨȈǸǈƬǳ¦�ǽǀđ�ÀÂ°ȂȀǌŭ¦Ǯ ǳ¦̄�ǺǸǧ��Ƕē¦ ¦ǂǫ�ȄǴǟ�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƪ Ǩǳ¢:

.كتاب السبعة يف القراءات، ألمحد بن موسى بن العباس ابن جماهد-

.كتاب اإلقناع يف القراءات السبع، أليب جعفر أمحد بن خلف-

.جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة، أليب عمرو الداين-

.كتاب التيسري يف القراءات السبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين-

لإلمام أيب القاسم، القاسم بن ) الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، -

.فريه بن خلف بن أمحد الشاطيب،وغري ذلك

  :القراء السبعة ورواتهم: األول الـمطلب

  :الطريقةالفروق بني القراءة والرواية و 

.قراءة نافع، وقراءة محزة:وهي ما ينسب إىل األئمة، فتقول: القراءة

رواية ورش، رواية حفص، فال يقال قراءة ورش :وهي ما ينسب إىل الرواة، فتقول: الرواية

  .وال قراءة حفص

.)٢٤(طريق أيب نشيط، وطريق األزرق:وهي ما ينسب إىل راوي الراوي، فيقال: الطريقة

  :راويان ولكل قارئ
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اإلمام أبو عبد الرمحن نافع بن أيب نعيم املدين، قرأ على سبعني من التابعني، :القارئ األول

: وقال الليث بن سعد إمام أهل مصر.قراءة نافع سنة: وقال فيه اإلمام مالك بن أنس

:حججت سنة ثالث عشرة ومائة وإمام الناس يومئذ نافع بن أيب نعيم، وقال ابن أيب أويس

.)٢٥(هـ١٦٧:قرأت على نافع، ت: يل مالك قال

                                 ّ َ                               هو عيسى بن مينا الزهري الزرقي، ولق ب ه نافع بقالون جلودة قراءته، ألن : الراوي األول عنه

  هـ٢٢٠: جيد، ت: قالون بلسان الروم

                                           ُ  ِّ           هو عثمان بن سعيد املصري ويكىن أبا سعيد، وورش ل ق به به لشدة : الراوي الثاين عنه

.)٢٦(هـ١٩٧: بياضه، ت

اإلمام أبو معبد عبد اهللا بن كثري املكي قرأ على جماهد وغريه من التابعني، :القارئ الثاني

وقيل أنه قرأ على عبد اهللا بن السائب املخزومي وله صحبة، وقرأ عليه مجاعة من أئمة أهل 

.)٢٧(هـ١٢٠: البصرة مع جاللتهم كأيب عمرو البصري، واخلليل بن أمحد الفراهيدي، ت

هو أمحد البزي بن حممد بن عبد اهللا، مؤذن املسجد احلرام، ومقرئ : األول عنهالراوي 

مكة، ومل يرو القراءة مباشرة عن ابن كثري بل عن واسطة، أي قرأ أمحد البزي على عكرمة بن 

سليمان، وقرأ عكرمة على شبل ابن عباد وعلى إمساعيل بن عبد اهللا القسط وقرءا على ابن  

.)٢٨(هـ٢٤٠:كثري، ت

وهو قنبل، أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد املخزومي، قرأ على : لراوي الثاين عنها

أيب احلسن أمحد بن حممد بن عون القواس، وقرأ القواس على شبل ابن عباد ومعروف، وقرءا 

  .هـ٢٨٠:على ابن كثري، ت

ǟ�̈ǂǋƢƦǷ�Ȇǰŭ¦�Śưǯ�Ǻƥ¦�Ǻǟ�̈ ¦ǂǬǳ¦�¦ǀƻƘȇ�Ń�ǺȇÂ¦ǂǳ¦�Ǻȇǀǿ�À¢�śƦƬȇ�¦ǀđÂ نه بل إمنا أخذا

  .بالواسطة عنه

                                        ّ                    هو اإلمام أبو عمرو بن العال البصري وامسه زب ان ابن العال بن عمار :القارئ الثالث

وأثقبهم فهما، قرأ على جلة من التابعني من أهل احلجاز والعراق،   لـمازين، أغرزهم علـماا

.)٢٩(هـ١٥٥:كمجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وحيىي بن يعمر، ت

  هـ٢٤٦: أبو عمر حفص بن صهبان األزدي الدوري البغدادي، ت: الراوي األول عنه
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ْ ُ                    هو أبو شعيب صاحل بن زياد الر س ت يب السوسي األهوازي، ت: الراوي الثاين عنه   هـ٢٦١:                           ُّ

الذي قرأ على أيب  )٣٠(وأخذ كل من حفص الدوري والسوسي القراءة عن حيىي اليزيدي

  .عمروالبصري

اإلمام أبو عمران عبد اهللا بن عامر اليحصيب الدمشقي، هو أسن القراء :القارئ الرابع

                    ً                                                               السبعة، وأعالهم إسنادا ، قرأ على مجاعة من الصحابة منهم أبو الدرداء، ومعاوية وفضالة بن 

مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر وقام مقامه واختذه أهل الشام  لـماعبيد وواثلة بن األسقع، ف

.)٣١(هـ١١٨:    َ    إماما ، ت

هو هشام بن عمار بن نصري بن أبان بن مسرية السلمي القاضي : الراوي األول عنه

  . هـ٢٤٥: أبا الوليد، ت:الدمشقي، ويكىن

ومل يرو هشام عن ابن عامر بل قرأ على عراك بن خالد عن حيىي بن احلارث الذماري عن 

  . ابن عامر

أبا : كوان القرشي الدمشقي ويكىنوهو عبد اهللا بن أمحد بن بشري بن ذ : الراوي الثاين عنه

  هـ٢٤٢:عمر، ت

ومل يرو عبد اهللا بن ذكوان مباشرة عن ابن عامر بل روى القراءة عن إسناد، أخذ القراءة عن 

  .عن حيىي بن احلارث الذماري عن ابن عامر )٣٢(أيوب بن متيم

الكويف، ȂƴǼǳ¦�ĺƘƥ�ƨǳƾđ�ŘǰȇÂ��ƨǳƾđ�Ǻƥ�ǶǏƢǟ�ǂǰƥ�Ȃƥ¢�¿ƢǷȍ¦�ȂǿÂ®:القارئ الخامس

�§ ƢƸǏ¢�ǺǷ�ƢǻƢǯÂ��Ǌ ȈƦƷ�Ǻƥ�°±Â�ȆǸǴǈǳ¦�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ĺ¢�ȄǴǟ�ǶǏƢǟ�¢ǂǫ��ǾǷ¢�ǶǇ¦�ƨǳƾđÂ

.)٣٣(هـ١٢٨: عثمان بن عفان، وعلي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، ت

إنه ختم القرآن : هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سامل األسدي، وقيل: الراوي األول عنه

  .هـ١٩٤:ف ختمة، ت     ً          أربعا  وعشرين أل

. هـ١٨٠: هو أبو عمر حفص بن سليمان بن املغرية األسدي البزاز، ت: الراوي الثاين عنه

  .وقد قرأ كل من شعبة وحفص على اإلمام عاصم مباشرة

هو اإلمام أبو عمارة محزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي، :القارئ السادس

وان، وهو إمام أهل الكوفة بعد عاصم، قرأ عليه مجاعة وكان جيلب الزيت من العراق إىل حل
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سفيان الثوري، وشريك بن عبد اهللا، وعلي بن صاحل، ومل يوصف : من أئمة أهل الكوفة منهم

أحد من السبعة القراء مبا وصف به من الزهد والتحرز عن أخذ األجر على قراءة القرآن، حىت 

ّ          مر  يب محزة بن: إن جرير بن عبد احلميد قال ء لـماالزيات يف يوم شديد احلر فعرضت عليه ا  

.)٣٤(هـ١٥٦:ليشرب فأىب ألين أقرأ عليه القرآن، ت

فهو خلف بن هشام البزارالبغدادي، وكنيته أبو حممد، وكان ثقة كبريا : الراوي األول عنه

.)٣٥(هـ٢٢٩:، تلـما           ً   زاهدا عابدا  عا

الكويف، ويكىن أبا عيسى، وكان هو خالد بن خالد الشيباين الصرييف : الراوي الثاين عنه

  هـ٢٢٠: إمام القراءة ثقة عارفا حمققا ضابطا، ت

  .عن محزة )٣٦(وما رويا خلف وخالد عن محزة مباشرة بل رويا عن سليم

هو اإلمام أبو احلسن علي بن محزة الكسائي النحوي الكويف، انتهت :القارئ السابع

القراءة إليه، واعتمد يف القراءة على محزة، قرأ عليه القرآن كله أربع مرات، وهوإمام حناة الكوفة 

وانتهت إليه الرئاسة يف القراءة بعد محزة، وكان الناس يأخذون عنه ألفاظ القرآن بقراءته عليهم 

  .هـ١٨٩:حفهم بقراءته، توينقطون مصا

فهو الليث بن خالد املروزي املقرئي، وكنيته أبو احلارث، وهو ثقة حاذق : الراوي األول عنه

  هـ٢٤٠:ضابط للقراءة، ت

فهو حفص بن عمر الدوري، وقد تقدمت ترمجته يف الراوي األول عن : الراوي الثاين عنه

  .اإلمام الثالث أيب عمرو البصري

اإلمام أيب عمرو البصري واإلمام الكسائي، : وايتان عن اإلمامنيوحفص الدوري له ر  

حفص الدوري عن أيب عمرو البصري، وكذا يف روايته : فيقال يف روايته عن أيب عمرو البصري

  .حفص الدوري عن الكسائي: عن الكسائي يقال

  . فهؤالء هم السبعة القراء الذين أطبق عليهم أهل األداء وقد كثرت التصانيف عنهم

  :القراء الثالثة المتمملة للعشرة: الملطب الثاني

:مث بعد هؤالء القراء السبعة، القراء الثالثة املتممة للعشرة، وهم
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زوج  –هو اإلمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع املخزومي، مسحت أم سلمة :القارئ الثامن

من أجلة التابعني، عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم على رأسه صغريا، وهو أحد القراء العشرة

القرآن على مواله عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة، وعبد اهللا بن عباس، وأيب هريرة، وهو من 

.)٣٧(هـ١٣٠:                  ّ                                        أجل شيوخ نافع، فقدم ه عبد اهللا بن عمر يف الكعبة فصلى بالناس، ت

ماء                                      ّ              هو عيسى بن وردان أبو احلارث ويلقب باحلذ اء املدين، من قد: الراوي األول عنه

أصحاب نافع، ومن أصحابه يف القراءة على أيب جعفر، عرض القرآن على أيب جعفر، وشيبة، 

  هـ١٦٠:مث عرض على نافع، ت

هو سليمان بن حممد بن مسلم بن مجاز أبو الربيع الزهري، روى القراءة : الراوي الثاين عنه

بعد : نافع، تعرضا على أيب جعفر وشيبة، مث عرض على نافع، وأقرأ حبرف أيب جعفر و 

  .هـ١٧٠

هو اإلمام يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن احلضرمي البصري، :القارئ التاسع

أخذ القراءعرضا على مهدي بن ميمون وأيب . وكنيته أبو حممد، وهو أحد القراء العشرة

األشهب جعفر بن حيان، وكان يعقوب أعلم الناس يف زمانه بالقراءات والعربية والرواية،

.)٣٨(هـ٢٠٥:انتهت إليه رياسة اإلقراء بعد أيب عمرو، وكان إمام اجلامع يف البصرة سنني، ت

رويس، أخذ :هو أبو عبد اهللا حممد بن املتاوكل اللؤلئي البصري، ولقبه: الراوي األول عنه

سألت أبا حامت عن رويس : القراءة عن يعقوب احلضرمي وهو من أحذق أصحابه، قال الزهري

  هـ٢٣٨: نعم قرأ معنا، وختم ختمات، وهو مقرئ حاذق، ت: على يعقوب ؟ قالهل قرأ 

َ                                                         هو ر وح بن عبد املؤمن البصري النحوي، وكنيته أبو احلسن، عرض على : الراوي الثاين عنه    

                                          َ                              يعقوب احلضرمي، وهو من أجل أصحابه وأوثقهم، ور وح مقرئ جليل ثقة مشهور ضابط، 

  .هـ٢٣٤:ت

                                                َّ    م خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف األسدي البغدادي البز ار، وهو اإلما :القارئ العاشر

أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن محزة واختار لنفسه قراءة، أخذ القراءة عرضا عن سليم بن 

كان :      ً              عابدا ، قال ابن أشتة لـماعيسى وعبد الرمحن بن محاد عن محزة، وكان ثقة كبريا زاهدا عا

وقد تتبع ابن اجلزري .                         ً          خالفه يف مائة وعشرين حرفا  يف اختياره خلف يأخذ مبذهب محزة إال أنه
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اختياره فلم يره خيرج عن قراءة الكوفيني، بل والعن قراءة محزة والكسائي وشعبة إال يف قوله 

سورة ))    ٌّ دري  ((، فقرأ كقراءة حفص، وخالف أيضا يف لفظ )٣٩())وحرام على قرية: ((تعاىل

:، رواه عنه أبو العز القالنسي فخالف الكوفيني، تالنور، وله السكت بني السورتني

  .ببغداد )٤٠(هـ٢٢٩

                                                   ّ               هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان املروزي مث البغدادي الور اق، وكنيته أبو : الراوي األول عنه

يعقوب، وهو راوي خلف يف اختياره، قرأ على خلف اختياره وقام به بعده، وكان إسحاق قيما 

  .هـ٢٨٦:طا هلا، وقرأ عليه ابنه حممد بن إسحاق، تبالقراءة ثقة فيها، ضاب

هو أبو احلسن إدريس بن عبد الكرمي احلداد البغدادي، قرأ على خلف : الراوي الثاين عنه

  هـ٢٩٢:البزار روايته واختياره، وهو إمام متقن ثقة، ت

  :خاتمة

  :ففي ختام هذه البحث وبعد جولة باحثة علمية فاحصة توصلت إىل ما هو آت

 الأو :�¾ȂƦǫ�ȄǴǟ�Ƣđ�¾ƾƬǈȇ�ǖƥ¦ȂǓ�ƢŮ�À¢Â��ǲƳǄǟ�ƅ¦�ǺǷ�ȆƷÂ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�À¢

  .القراءة

صحة السند، وموافقة الرسم، وموافقة وجه العربية: أن ذلك الضوابط ثالثة: ثانيا.

أن كل قراة أحد هذه الضوابط فهي مردودة غري مقبولة: ثالثا.  

غري مردودةأن القراءات العشر كلها مقبولة : رابعا.  

نافع املدين، وعبد اهللا كثري املكي، وأبو عمرو : أن هؤالء القراء العشرة هم: خامسا

البصري، وعبد اهللا بن عامر الشامي، وعاصم بن أيب النجود الكويف، ومحزة بن الزيات 

الكويف، وعلي الكسائي، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين، ويعقوب احلضرمي البصري، 

  .زار العاشروخلف الب

أن لكل قارئ من هؤالء القراء العشرة راويني، بعضهم روى عن اإلمام مباشرة : سادسا

.بغري واسطة، وبعضهم روى عن إمامه بواسطة

املدينة، مكة، بصرة، شام، الكوفة: بلدان هؤالء القراء مخسة: سابعا.
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  :ومن أهم التوصيات واملقرتحات اليت أرجو أن تتحقق هي

على املؤسسات العلمية كاجلامعات والكليات واملعاهد فتح قسم للدراسات  ينبغي: أوال

.القرآنية، تفسريا، وجتويدا، وقراءات، وعلوم القرآن

وأقرتح أن يفك مواد الدراسات القرآنية خاصة عن مواد الدراسات اإلسالمية عامة: ثانيا .  

يف املدارس اإلسالميةإجياد خطة اسرتاتيجية تشرف على الداراسات القرآنية : ثالثا.  

  .قائمة المصادر والمراجع

.ط، جممع ملك فهد لطباعة املصحف الشريف، باملدينة النبويةالقرآن الكريم،)١(

نبيل بن إبراهيم حممد . د علم القرآءات، نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية،)٢(

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١إبراهيم آل إمساعيل، ط

حممد متيم الزعيب، :لإلمام حممد بن اجلزري، حتقيقالعشر،طيبة النشر في القراءات )٣(

.م، مكتبة اهلدى، املدينة املنورة، السعودية٢٠٠٠هـ ١٤٢١، ٢ط

أليب بكر أمحدبن حممد بن اجلزري، املعروف شرح طيبة النشر في القراءات العشر،)٤(

لطباعة هـ، جممع ملك فهد ١٤٣٦عادل إبراهيم حممد رفاعي، . د: بابن الناظم، حتقيق

.املصحف الشريف، السعودية

م، دار ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١لعبد الفتاح القاضي، طالوافي في شرح الشاطبية،)٥(

  .مصر –السالم، القاهرة 

علي بن : لإلمام حممد بن حممد ابن اجلزري، حتقيقمنجد المقرئين ومرشد الطالبين،)٦(

  .حممد العمران

يوسف املعروف بالسمني احلليب، ألمحد بن  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،)٧(

.م، دار القلم، دمشق، سوريا٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢أمحد حممد اخلراط، ط. د: حتقيق

أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار،)٨(

م، دار التدمرية، ٢٠١٠/هـ١،١٤٣١نورة بنت حسن بن فهد احلمد، ط: حتقيق

.الرياض، السعودية
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لإلمام القاسم بن فريه  ،)الشاطبية(حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع )٩(

م، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٤حممد متيم الزعيب، ط:بن خلف بن أمحد الشاطيب، حتقيق

.مكتبة اهلدى، املدينة املنورة، السعودية

أليب العباس أمحد بن علي بن حممد بن  المهند القاضبي في شرح قصيد الشاطبي،)١٠(

هـ، دار ابن ١٤٣٨، ١يوسف بن مصلح الردادي، ط. د: كن األندلسي، حتقيقس

.اجلوزي، الرياض، السعودية

:لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين، حتقيقكتاب التيسير في القراءات السبع،)١١(

.م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان١٩٩٦هـ ١٤١٦، ١أوتويرتزل، ط

لسيد الشني أبو الفرج  ألماني في القراءات السبع،تقريب المعاني قي شرح حرز ا)١٢(

.هـ، دار الزمان، املدينة املنورة، السعودية١٤٢١، ٤وخالد بن حممد احلافظ العلمي، ط

للحافظ أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقريب النشر في القراءات العشر،)١٣(

صحف الشريف، عادل إبراهيم حممد رفاعي، جممع ملك فهد لطباعة امل. د: حتقيق

.هـ، املدينة املنورة، السعودية١٤٣٣

أمحد عناية، :لعبد الفتاح القاضي، حتقيقالقرءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب،)١٤(

.م، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١ط

اإليضاح شرح اإلمام الزبيدي على متن الدرة في القراءات الثالث المتممة )١٥(

عبد الرزاق بن : لعفيف الدين عثمان بن عمر الزبيدي، حتقيقشر،للقراءات الع

.م، دار بن القيم، الرياض، السعودية٢٠٠٤/هـ١،١٤٢٥علي،ط

م، ١٩٨٤، ٤حممد أبو الفضل إبراهيم، ط:المرؤ القيس، حتقيقديوان امرؤ القيس،)١٦(

.دار املعارف

الرمحن بن إمساعيل  لإلمام عبد إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع،)١٧(

هـ ١٤١٣حممود بن عبد اخلالق حممد جادو، :بن إبراهيم املعروف بأيب شامة، حتقيق

.اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، السعودية
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  :الـهوامش

֗ࢫࢫ)١( ʅ ȴȄȳɨɦ֗ࢫ Ȧ Ȇܶݰ ɦȄࢫȲȆȗȬ ɭ)١جȾ ֗ࢫ)٢٢٠: ֗ࢫ ȲɽɌ ɳɭࢫɵ ȉַ ֗ࢫ Ȉ ȳɐɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦɼ١ج(֗ࢫȾ   ).١٢٨: ֗ࢫ
֗ࢫࢫ)٢( ʎɲȆɺɘȿ כ ȑࢫ ɓȄȳɨɦ֗ࢫ Ȕ ȄȮȳɘםȄ)٤٠١.(  
ɝ: ينظرࢫ)٣( ʊɜȨ ȕ֗ࢫ ʅ ȲȵݍݨȄࢫɵ ȉַ ֗ࢫ ɰ ȍɦȆɈ؈ ɦȄࢫȯȻ ȳɭɼࢫɰ ȯȣࢫȄםǾȳɜ؈ ɳɭ:Ⱦ ֗ࢫ ɰ ȄȳɮɐɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫʏڴɏ :٤٩.  
ɝࢫ)٤( ʊɜȨ ȕ֗ࢫ ʅ ȲȵݍݨȄࢫɵ ȉַ ֗ࢫ ȳȼ ɐɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȳȼ ɴɦȄࢫȓȍʊɇ:Ɇ ֗ࢫ ۗܣ ɏȵɦȄࢫɯ ʊɮȕࢫȯɮȨ ɭ١٤٢١֗ࢫ٢Ռɸ/م٢٠٠٠.
Ⱦ: ينظرࢫ)٥( ֗ࢫ ɰ ȯȣࢫȄםǾȳɜ؈ ɳɭ :٨١.  
Ⱦࢫ)٦( ֗ࢫ ȹ ʋɜɦȄࢫǹȳɭȆɱȄɽʆȮ :٨٩.  
Ⱦࢫ)٧( ֗ࢫ ɑɳɜםȄ :١٥،  
דࢫ)٨( ǴȆȻࢫ ɰࢫ ǻࢫɯ ȯȧࢫɭٔڈ Ȅɼࢫɪ ɠࢫȓɮȡȳȕࢫʎȖǸȗȷ ɼ.
ךȓʆࢫ)٩( ֗ࢫ ɵ ɮȧȳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٧٨.  
ךȓʆࢫ)١٠( ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١.  
ךȓʆࢫ)١١( ֗ࢫ ȓʊțȆݍݨȄࢫȒȲɽ ȷ :١٤.  
Ⱦࢫ)١٢( ֗ࢫ ɰ ȯȣࢫǾȳɜɦȄ؈ ɳɭ :٧٩.  
ךȓʆࢫ)١٣( ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١.  
֗ࢫ: ينظرࢫ)١٤( ɰɽɳɡםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɰɽɀ   .ȲȯɦȄ٢/٣٩٥ࢫȄם
ɻȸࢫ)١٥( ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
ɻȸࢫ)١٦( ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
ɻȸࢫ)١٧( ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
Ⱦࢫ)١٨( ֗ࢫ Ȕ ȄǴȄȳɜɦȄࢫɯ ɨɏ :٣٥.  
ךȓʆࢫ)١٩( ֗ࢫ ȓȨ ȕȆɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ:٤.  
Ⱦ: ينظرࢫ)٢٠( ֗ࢫ ۜܣ ȆɜɦȆȧع ȆȗɘɦȄࢫȯȍɐɦ֗ࢫ Ȉ ȳɐɦȄࢫȓɔɦࢫɵ ɭࢫȆɺٕڈȡ ɽȕɼࢫȒȰȆȼ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄ:٣٨٢.  
ךȓʆࢫ)٢١( ֗ࢫ ȹ ʇࢫȒȲɽ ȷ :٥٣.  
Ⱦ: ينظرࢫ)٢٢( ֗ࢫ ɻʈɽɦȆȫ ɵࢫ ȉַ ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫȰȄɽȻ ȳɀࢫࢭʏࢫ ȗȬ ɭ :١٢٥.  
֗ࢫࢫ)٢٣( ǴȆʊȎɱכ ȒȲɽࢫ ȷ١٠٩.  
ɍࢫࢫ)٢٤( ɗȆݍݰȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɦȆȫ ɼ֗ࢫ ȠȳɘɦȄࢫɽȉǷࢫɰ Ȼ؈ ַ ȯʊȸࢫ ɦ֗ࢫ ɑȍȸ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏࢫࢭʎɲȆɭכ ȴȳȧࢫ ȦȳȻࢫ ȑࢫȄםʎɲȆɐࢫࢭʏࢫ ʈȳɜȕ

Ⱦ ֗ࢫ ܣ ɨɐɦȄ:٢٤ȓʆȮɽɐȸ ɦȄ֗ࢫ ȒȲɽɳםȄࢫȓɳʆȯםȄ֗ࢫ ɰ ȆɭȵɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ.
Ƞࢫ)٢٥( ֗ࢫ ȓɭȆȻ ʎࢫ Ȍֿ ֗ࢫ ʎɲȆɭכ ȴȳȧࢫ Ȧȳȼࢫ ȊࢫʎɲȆɐםȄࢫȴȄȳȉǻ١Ⱦ   .١٠٠: ֗ࢫ
Ⱦࢫ)٢٦( ֗ࢫ ʎɲȄȯɦȄࢫɼȳɮɏࢫʎ Ȍֿ ֗ࢫ ɑȍȸ ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȸ ʋȗɦȄࢫȈ Ȇȗɟ:١٧.  
Ⱦࢫ)٢٧( ֗ࢫ ɻȸ ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ   .١٠١: Ȅם
֗ࢫࢫ)٢٨( ۗܣ Ƀ ȆɜɦȄࢫȯɳɺםȄ֗ࢫ١٥٧ – ١٥٦ ʎɲȆɐםȄࢫȑ ʈȳɜȕɼ٢٠֗ࢫ.  
Ⱦࢫ)٢٩( ֗ࢫ ʎɲȆɐםȄࢫȑ ʈȳɜȕ:٢٠.  
ۚܢ:ɽɸࢫ)٣٠( ɡʈɼ֗ࢫ ʅ ɼȯɐɦȄࢫɞ ȲȆȍםȄࢫɵ ȉۛܢࢫ Ȩ ʆ:ɻɦࢫɪ ʊɛɼ֗ࢫ ȯɮȨ ɭࢫȆȉǷ:ࢫɤ Ȇȫ Ȳɽɀࢫ ɳɭࢫɵ ȉࢫȯʈȵʆࢫɻȗȍܶݰ ɦࢫʅ ȯʆ؈قɦȄ֗ࢫ ʅ ȯɺםȄ

٢٠٢Ռɸ: ت
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ɝࢫ)٣١( ʊɜȨ ȕࢫ ֗ۜܣ כɦȯɱؠ ɵࢫɏڴʏࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫȶ ȆȍɐɦȄࢫʎ Ȍֿ ࢫ ֗ۗܣ ɇ Ȇȼ ɦȄࢫȯʊɀ ɛࢫȦȳȻ ۗܣࢫࢭʏࢫ Ƀ ȆɜɦȄࢫȯɳɺםȄ:ࢫ.دɵ ȉࢫə ȷ ɽʆ

Ɇ ֗ࢫ ʅ ȴɽݍݨȄࢫɵ ȉȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ʅ ȮȄȮȳɦȄݏݳࢫɀ ɭ١٤٣٨֗ࢫ١ȓʆȮɽɐȸ ɦȄ֗ࢫ ɬȆɭȯɦȄࢫՌɸ.
ɵࢫȄݍ:ɽɸࢫ)٣٢( ȉۛܢࢫ Ȩ ʆࢫʄڴɏࢫǷȳɛࢫ ʎ֗ɜȼ ɭȯɦȄࢫ ֗ܣ ʊɮȗɦȄࢫ ɰ֗ Ȇɮʊɨȷ ࢫɽȉǷࢫ Ȉ֗ ɽʆǷࢫɵ ȉࢫɰ Ȇʊɮɨȷ ɵࢫ ȉࢫɯ ʊɮȕࢫɵ ȉࢫȈ ɽʆǷࢫȚ ȲȆݰ

֗ࢫ ɯ ɸ؈فɓɼࢫʄڴɏכ ȳɺȸࢫȯȍɏࢫ ɭࢫɽȉǷɼࢫɰ ȄɽɠȰࢫɵ ȉȄɼࢫɬȆȼ ɸࢫɻʊɨɏࢫǷȳɛࢫ ɝ֗ ȼ ɭȯȉࢫȒǴȄȳɜɦȄࢫʏࢫࢭɬȆʊɜɦȆȉࢫɻɘɨȫ ɼࢫ ʅ֗ ȲȆɭȱɦȄ

(١٩٨Ռɸ:ت ֗ࢫ. ȲȆȍɡɦȄࢫǴȄȳɜɦȄࢫȓɗȳɐɭ֗ࢫ١/٣١٥ ȓʆȆٔڈɦȄࢫȓʆȆɓ   ).١/١٧٢֗ࢫ
Ⱦࢫ)٣٣( ֗ࢫ ۗܣ Ƀ ȆɜɦȄࢫȯɳɺםȄ :١٦٥.  
Ƞࢫ)٣٤( ֗ࢫ ʎɲȆɐםȄࢫȴȄȳȉǻ١Ⱦ   .١٠٤: ֗ࢫ
֗ࢫȍɐɦ: ينظرࢫ)٣٥( ȓʊȍɇ Ȇȼ ɦȄࢫȦȳȻ ȄɽɦȄȾࢭʏࢫࢭʏࢫ ֗ࢫ ۜܣ ȦࢫȆɜɦȄع ȆȗɘɦȄࢫȯ :ࢫ١٧ɻɳɏࢫɰ ȆʊȉࢫȯʈȵɭࢫʎȖǸʊȷ ɼࢫȳȻ ȆɐɦȄࢫə ɨȫ ֗ࢫɽɸɼࢫ

ȳȻ ȆɐɦȄࢫǽȲȆɜɦȄࢫɰ Ȇʊȉࢫʏדࢫࢭ ǴȆȻࢫ ɰࢫ ǻ
ɤࢫ)٣٦( Ȇɜʈɼ֗ࢫ ۜܢ ֗ࢫɽȉǷࢫʋɏؠ ȳɭȆɏࢫɵ ȉࢫɯ ʊɨȷ ɵࢫ ȉۜܢࢫ ɵࢫʋɏؠ ȉࢫɯ ʊɨȷ ֗ࢫǷȳɛࢫȒǴȄȳɜɦȄࢫ:ɽɸɼࢫ ʏࢭɽɢɦȄࢫɯ ɸַɽɭࢫʎɘɳݍݰȄ֗ ȯɮȨ ɭɽȉǷ

ȆȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫʏࢫࢭɻɘɨȫ ʅࢫ ȱɦȄࢫɽɸɼࢫɻɗȳȨ ȉࢫɯ ɺɭɽɛǷɼࢫɻȉȆܵݰ Ƿࢫɉ ȍɃ ǷࢫɽɸɼࢫȒȵɮȧ ɏȔڴʄࢫ ֗ࢫ ȒǴȄȳɜɦ:١٨٨ȳɌ ɳʆࢫՌɸ:ࢫȒȳɘɐɭ

Ȳ֗ȆȍɡɦȄࢫǴȄȳɜɦȄ֗ࢫ١/٣٠٥ ȓʆȆٔڈɦȄࢫȓʆȆɓɼ١/٣١٨֗ࢫ.  
ɵࢫȳɮɏࢫࢫ)٣٧( ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɝ ʊɗɽȗɦȄࢫʎ Ȍֿ ȳ֗ȼ ɐɨɦࢫȓɮɮȗםȄࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȒȲȯɦȄࢫɰ ɭࢫʄڴɏࢫʅ ȯʊȋȵɦȄࢫȦȳȻ Ȧࢫ ȆɄ ʆל

Ⱦ ֗ࢫ ʅ ȯʊȋȵɦȄࢫʅȳȻ ȆɳɦȄ:٢٩.  
ɻȸࢫ)٣٨( ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
ךȓʆࢫ)٣٩( ֗ࢫ ݱݮ ȒȲɽࢫȄݍ ȷ:
֗ࢫࢫ)٤٠( Ȧ ȆɄ ʆ٣٤ל.  
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:إعداد

ɯ ɔɲȳȉࢫȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫȓɐʉȳȼ ɨɦࢫɾ ɼȆɔȡ ȓʆַࢫ ɼࢫȓʊɨɠࢫʏࢫࢭȳɃ ȆȨ ȓɐʉȳȼ֗ࢫȄם ɦȄࢫɯ ȸ ɛ
Ishaq Yahaya Abubakar

Mobile: 08060288903/07086084944
E-mail Address: ishaqyahyaabubakar@gmail.com

:Abstract ملخص البحث

إن الشريعة اإلسالمية عنيت عنياة خاصة باحلياة اإلنسانية لتكون حياته حياة 

سعيدة يف الدنيا واآلخرة، ألن اإلنسان حريص على حتصني حياته ومعيشته، 

�Â�ǖƥ¦ȂǓ�ƢŮ�ƪ ǠǓÂ�ǲƥ�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�ƢƠȈǋ�ǲǸē�ȏ�ƅ¦�ƨǠȇǂǋÂ قواعد

"لالنضبـاط واالنتظام حتت مبادئها، وهذا املوضوع دور القرآن الكريم والسنة :

يهدف البحث إىل إثبات النصوص الدالة على أمهية " في معالجة البطالة

الكسب يف حياة املسلم، وهذه األدلة على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف 

¦�ƢǸǯÂ��ƢȀƬŪƢǠǷ�¼ǂǗÂ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐالصاحل مبينا بعد ذلك حتديات البطالة يف 

�ń¤�ƨƳƢŞ�ȆǿÂ�ƨƠȈǇ�ƲƟƢƬǻÂ�¦°ƢƯ¡�ǞǸºƬĐ¦�Ŀ�½ŗƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǳƢǘƦǳ¦�À¢

�ƢĔ¢Â��ƢŮƢů�Ŀ�ƨȈŷ¢�ǺǷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǻƢŪ¦�¦ǀŮ�ƢǷ�½°ƾȇ�Ǯ ǳǀƥÂ�ƢȀƬŪƢǠǷ

تعلب دورا فعاال يف هدم األمن واالستقرار يف األمة، وختمت البحث ) البطالة(

م النتائج والتوصيات واالقرتاحات اليت توصل الباحث إليها يف خالل هذه بأه

.واهللا ويل التوفيق. الرسالة

  :الـمقدمة

احلمد هللا الذي من علينا بشريعة اإلسالم، الشريعة اليت هيمنت على مجيع األديان ويسر لنا 

َ  َّ ﴿و م ن  يـ تـ ع د  سبل احلياة والتكسب وحد علينا احلدود فال نعتديها   َ َ    ْ  َ َ ُ  ح د ود  الل ه  ف أ ول ئ ك  ه م     ُ   َ  َِ   َُ   َِّ     َ  ُ  ُ

م ون ﴾
َ  الظ ال    ُ ، والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله ]٢٢٩:البقرة[    َّ ِ 

  . وأصحابه الربرة الكرام ومن تبعهم بإحسان إىل يوم تقوم فيه اخلالئق أمجعني
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Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨ¿��فقد تعترب البطالة من أخطر الظواهر السلبية على حياة ال: أما بعد

وبالرغم من احملاوالت العديدة ملعاجلة هذه املشكلة، والقضاء عليها إال أننا ما زلنا نعاين منها 

وبشدة، إن شاء اهللا تعاىل سنسلط الضوء على موضوع البطالة، وأهم األسباب اليت تؤدي 

لكريم والسنة في معالجة دور القرآن ا:"فعنوان هذه املقالة املوجزة. إليها، وطرق معاجلتها

    : التالية الـمباحثوهي تناولت " البطالة

التعريف مفهوم البطالة: الـمبحث األول  

النصوص الدالة على أمهية الكسب يف حياة املسلم: الـمبحث الثاين  

الـمبحث الثالث :ƢȀƬŪƢǠǷ�¼ǂǗÂ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ƢȇƾŢ�ƨǴǰǌǷ

النتشار البطالةأسباب : الـمبحث الرابع  

اخلامتة: الـمبحث اخلامس .  

  مفهوم البطالة: األول الـمبحث

:الناحية اللغوية والناحية الشرعية كما يلي:ناحيتنينفهم البطالة من

َ     ً ب ط ل  ب ط ال  وب طوال  وب ط النا ، ب ضمهن  ذ ه ب  ض ياعا  : يقال: مصدر بطل :البطالة في اللغة   َ  َ  َ  َّ     ِ   ً   ْ  ُ   ً    ُ   ً  ْ  ُ  َ  َ  َ

را ، وأب ط ل ه   ْ  ً     ْ  ََ  ُ وخ س   ُ ل  . 
، كأ ب ط ل ، و األ جري  تـ ع ط  َ  َّ َ ويف ح ديث ه ب ط ال ة  ه ز ل   َ   ُ   َ       َ  َ  َْ     َ  َ  َ   ً َ َ  َ   ِ   َ د  احل ق ، ج .    ل  ض 

َ  ِّ    والباط    ُّ  ِ   ُ  ِ      

َ    َ    أباطيل ، وأب ط ل  جاء  به  َ  ْ     ُ ل  ...،     
ُ َ      ََ  َّ َ وقد ب ط ل ، كك ر م ، وتـ ب ط   َ     َ  ُ ، كس ك ر  .    َ  ُ  َّ ٍ والب ط الت      ُ وبينهم .     ُّ َّ   ُ التـ ر هات  :   ُ  َّ 

ل  : ُْ   َ ٌ            ْ   َ ٌ         أ ب طول ة ، بالضم، وإب طال ة ، بالكسر
ِ  ٌ باط  َ  ُ الس ح ر ة  : ُ ة     َ  َ َ والب ط ل  .)١(    َ ّ  والب ط ال ة  بالكسر والض م   و.    َّ  ّ             ُ َ َ  ُ   

ُ  مب ع ىن الش جاعة الك سر  نقل ه الل يث والض م  ح كاه بـ ع ض  ونقله صاحب  :ُ          َ   َ         ل غتان يف الب طال ة بالفتح            ٌ  ْ  َ      َ   ّ َّ       َّ      َ    ُ   َ        َّ      َْ 

  ) ٣( .عدم توافر العمل للراغبني فيه القادرين عليه:    ِ                      والب طالة بالفتح أو بالكسر.)٢( ِ     امل صباح

وهي عبارة عن مفهوم أومصطلح يطلق على جمموعة من األفراد : الحالبطالة في االصط

الذين يتميزون بإمكانية القيام بأعمال تضمن هلم حياة كرمية أو بصفات عملية مهمة 

�ÀȂǌȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƦǇƢǼǷ�ǲǸǟ�́ ǂǧ�¦ÂƾŸ�Ń�ǶȀǼǰǳÂ��ƨǷƾǬƬǷ�ƨȈǠǷƢƳ�©¦®ƢȀǌ�ƥÂ                                                                        ِ 

، هذا هو املعىن البطالة من حيث اللغة واالصطالح، وباب البطالة واسع جدا ال تسمح )٤(فيه

�ĿÂ��ȆǤƦǼȇ�ƢǸǯ�ƢȀƬǇ¦°®Â�ƢȀƟƢǐǬƬǇȏ�¾ƢĐ¦التايل بيان كيفية معاجلةس القرآن الكرمي  الـمبحث

والسنة مشاكل البطالة من حيث استغالل الفرص النفائس فيما ينفع اإلنسان يف الدنيا 
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تشجيع األمة إل القيام بالعمل باجلد واالجتهاد يف مجيع النواحي احلياة، دون واآلخرة، و 

.                                          َّ            َّ      َّ           تكاسل وتقاعد بال عذر شرعي، ألن الشريعة ما فر ط شيئا إال بي نه ووض حه يف النصوص

  : النصوص الدالة على أهمية الكسب في حياة المسلم: الثاني الـمبحث

ر هذه احلياة سواء فيما يتعلق باحلقوق ال شك أن دين اإلسالم قد مشل مجيع أمو 

�ƨǬǴǠƬŭ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǞȈŦ�śƥÂ�¿ȐǇȍ¦�Ǻȇ®�Ƣđ�ŘƬǟ¦�Ŗǳ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�Â¢�©¦®ƢƦǠǳ¦�Â¢�ƨȈǐƼǌǳ¦

¦�©ȐǷƢǠŭƢǧ��Ƣđلية بني اجلائز منها واملمنوع، فقد عاجل اإلسالم البطالة من حيث دفع لـما

وفتح أمامهم أبواب العمل الصاحل على املسلمون إىل العمل، وحضهم عليه وترغيبهم فيه، 

مصراعيها، ليختار كل إنسان ما يناسب قدراته وإمكانياته ومهاراته من عمل طيب، والواجب 

على املسلم أن ال يدخل يف معاملة حىت يعرف حكمها الشرعي وحىت ال يدخل يف معامالت 

  .مة والعافيةيؤدي بصاحبه إىل النار فنسأل اهللا السال مـماحمرمة ذات كسب خبيث 

وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثرية تدل على األمر بالتكسب اإلنساين وبسعيه 

جعل دار الدنيا دار التكسب واملعايش وأمر  للمعيشة، ويكف وجهه عن سؤال الناس، اهللا 

َ  َ ﴿ه و  ال ذ ي ج ع ل  : بالسعي يف طلبه احلالل وجعله وسيلة للحصول على الرزق قال تعاىل  َ    ِ َّ    َ  ُ ُ  ل ك م     ُ  َ

 و إ ل ي ه  الن ش ور ﴾
ن  ر ز ق ه 

ب ه ا و ك ل وا م 
ُ  ُ  األ  ر ض  ذ ل وال  ف ام ش وا يف  م ن اك  ُّ     ِ َْ ِ  َ   ِ ِ ْ ِ   ْ  ِ    ُ ُ َ    َ  ِِ  َ  َ ِ     ُ  ْ  َ  ً   َُ   َ  َْ : وقوله تعاىل] ١٥:امللك[   ْ

يه ا م ع اي ش  ق ل يال  م ا ت ش ك ر ون ﴾
َ  ﴿و ل ق د  م ك ن اك م  يف  األ  ر ض  و ج ع ل ن ا ل ك م  ف    ُ  ُ  ْ  َ   َ ً  ِ َ   َ  ِ  َ  َ   َ  ِ   ْ  ُ  َ  َ ْ َ  َ  َ   ِ  ْ َ ْ   ِ   ْ  ُ  َّ َّ  َ  ْ  َ ، ]١٠:األعراف[   ََ 

فإذا قضيت الصالة (: وجاء األمر باالنتشار يف األرض بعد الصالة طلبا للرزق فقال جل شأنه

واآليات  ،١٠:اجلمعة) فانتشرو يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكر اهللا كثريا لعلكم تفلحون

يف هذا الباب كثرية وجيب على اإلنسان أن ال يشتغل بالدنيا وال يهتم بتكسب اآلخرة احلاليل 

َ  ﴿يـ و م  ال  يـ نـ ف ع  م ال  و ال  بـ ن ون  اليت تنفعه يوم القيامة    َُ   َ  َ   ٌ   َ  ُ  َ  ْ َ   َ   َ ْ ٍ  إ ال  م ن  أ ت ى الل ه  ب ق ل ب  س ل يم ﴾) ٨٨(  َ   ِ  َ   ٍ  ْ َ  ِ  ََّ      ََ   ْ  َ َّ  ِ

ن التكسب االستغناء عن الناس وإغناء ، ألن اآلخرة دار القرار واملقصود م]٨٩-٨٨:الشعراء[

ل لـمال على اإلخوان واجلريان، وليس املقصود مجع نفس الـمااألسرة واألقارب وإفاضة ا

والتفاخر به، والكسب احلرام ال يبارك اهللا فيه، وإذا تصدق به فال يقبل عند اهللا وإذا تركه 

  .لورثته كان نارا عليه ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا



128

ألن يأخذ «: قال ما من األحاديث الدالة على التكسب اإلنساين ما جاء عن النيب وأ

�ǾȀƳÂ�Ƣđ�ƅ¦�Ǧ ǰȈǧ��ƢȀǠȈƦȈǧ�ǽǂȀǛ�ȄǴǟ�Ƥ ǘƷ�ǺǷ�ƨǷǄŞ�ļƘȈǧ�ǲƦŪ¦�ļƘȇ�Ľ�ǾǴƦƷ¢�ǶǯƾƷ¢

.)٥(»خري له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث على التكسب، ولكن يريد التكسب    َّ فحث  

ل، فإن منهم من تكون مهته يف لـما      ُّ                             كان هم  الناس وشغلهم الشاغل اكتساب ا  لـمااحلاليل، و 

التكسب احلالل احملض ومنهم من تكون مهته يف التكسب املشتبه عليه، ومنهم من تكون مهته 

ض، فإن الناس خمتلفون يف ذلك، فإن وفق العبد حلرفة من احلرف اليت ال يف التكسب احلرام احمل

�Ǿǻȋ�̈®ƢǠǈǳ¦�ǺǷ�¦ǀǿ�ÀƜǧ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƅ¦�ƾǸƸȈǴǧ��² ƢǼǳ¦�Ǻǟ�ǾȀƳÂ�Ƣđ�Ǧ ǰȇ��ƨƬƦǳ¢�ƢȀȈǧ�ƨȀƦǋ

اللهم اكفين حباللك عن »: استغىن وتعفف واكتفى باحلالل عن احلرام وقد جاء يف احلديث

ألن التكسب احلرام يسأل عنه صاحبه يوم القيامة  )٦(«كحرامك وأغنين بفضلك عمن سوا

ال تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حىت يسئل عن مخس، عن عمره فيم أفناه، وعن »: حلديث

والسلف الصاحل  )٧(«شبابه فيم أباله، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم

  .لتكسب احلرام مهما كانحيرصون على التكسب احلاليل اجتنابا على ا

:تحديات البطالة في المجتـمع النيجيري، أسبابها وطرق معالجتها: الثالث الـمبحث

ȆǴȇ�ƢǷ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ƢȇƾŢ�ǺǷ:

�ƢēƾƷ�Ǧ:أوال- ǴƬţÂ�¾Âƾǳ¦Â�ǶǷȋ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�®ƾē�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǂǘƻ¢Â�Őǯ¢�ǺǷ�ƨǳƢǘƦǳ¦�ƾǠƫ

من دولة ألخر ومن جمتمع ألخر، فالبطالة تشكل السبب الرئيسي ملعظم األمراض 

�ǺǷ�ƨǳƢǘƦǳƢǧ�¦̄¤��řǗȂǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ȆǇƢȈǈǳ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�ȄǴǟ�ƢƸǓ¦Â�¦ƾȇƾē�ǲǸǌƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

جتماعية اليت يعاين منها معظم الدول وباألخص سكان تلك التحديات واملشكالت اال

�Ŀ�ƶȈǓȂƬǳ¦Â�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢȇƾƸƬǳ¦Â�ǲǯƢǌŭ¦�Ǯ Ǵƫ�®¦ǂȇ¤�Ŀ�ǲǜǼǇÂ�ƢȇŚƴȈǻ�ƨǳÂ®

�Ǯ Ǵƫ�ǺǸǓ�ǺǷ�¾Âȋ¦�Ȇǿ�ÀȂǰȈǧ�ƢēȐǰǌǷÂ�©ƢȇƾƸƬǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƢȀǈǨǻ�ƨǳƢǘƦǳƢǧ��Ǯ ǳ̄

ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ�ƢȀȀƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�©ƢȇƾƸƬǳ¦Â�ǲǯƢǌŭ¦.

السجائر واملخدرات واملسكرات واملثـمالت ألن املخدرات من اخلبائث، وقد حرم :ثانيا-

على عباده مجيع اخلبائث ومل حيل هلم إال الطيبات كما جاء يف ذلك النصوص  اهللا 
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قال تعاىل يف وصف نبينا .القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة ومنهج السلف الصاحل

َ  ُِ ﴿و حي   :وحبيبنا وقدوتنا حممد   ﴾ م  اخل  ب ائ ث 
 و حي  ر م  ع ل ي ه 

َ  ل  هل  م  الط ي ب ات   ِ َ َ ْ    ُ  ِ  َْ َ   ُِّ َ ُ  َ   ِ  َ ِّ َّ     ُُ َ ، ]١٥٧:األعراف[  ُّ 

�ǲǯ�Ǻǟ�ȄĔ«: قال أن النيب  –رضي اهللا عنها  –وجاء يف احلديث عن أم سلمة 

وحقيقة أن املخدرات من املفرتات ولـما يف املخدرات من األضرار  )٨(»مسكر ومفرت

.واآلثار العظيـمة

�ƢǸǯ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ƢȀƦƦǇÂ�©¦°ƾƼŭ¦�ǽǀǿ�Ǻǿ¦ǂǳ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ƢēȐǰǌǷÂ�©ƢȇƾƸƬǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳǀǳ

قلنا هي مشكلة البطالة، واملخدرات من األضرار واملفاسد العظيـمة وفوق هذا ما فيها من 

نفى الضرر والضرار كما ثبت ذلك يف : فالنيب صلى اهللا عليه وسلم اإلمث واملعصية هللا 

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  د بن مالك سنان اخلدري سع –حديث أيب سعيد 

وجيب منع من يتعاطى املخدرات وكل ما خيامر العقل  )٩(»ال ضرر وال ضرار«: قال

.ويفسد اجلسم ويورث األمراض العظيـمة

الذي هو السبب الرئيسي ملشكلة البطالة، ألن األمن من أهم : عدم األمن الوطين :ثالثا-

مة والدولة وبفقدها ال تنضبط وال تنتظم الدولة واألمة الذين يعيشون فيها الواجبات يف األ

.واألمور ال جتري كما ينبغي بل يكون هناك فوضى وتشويش األمة والقتال

منها عدم االستقرار والسكون يف األمة وإذا عدم هذه األمور املهمة يف حياة الناس، : رابعا-

ثرية من كل ناحية ويف كل وقت وحني ويسبب الدولة تكون فاشلة ويواجهها مشاكل ك

.العداوة والبغضاء والشحناء والوقوع يف احملن واملصائب وحنو ذلك

ما هذا إال ملشكلة البطالة : تسكع يف الشوارع والطرق واعتداء على اآلخرين: خامسا-

.وعدم الوظائف واألعمال

يدري األبوان فضال عن وغيبيه يف االسرتاحات وعن األهل لساعات طوال وال : سادسا-

اإلخوان واألخوات أبن يكون هذا الشاب، ومىت يرجع ومن يعامله وخيالطه وميشي معه 

�ǪǗƢǼŭ¦Â�ÃǂǬǳ¦Â�À¦ƾǴƦǳ¦Â�ǺǯƢǷȋ¦�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ňƢǠȇ�ƢǸºǷ�¦ǀǿ�ǲǯÂ�ƢǸƟ¦®

.وهذه املشكلة أو املشاكل يتجدد يف كل وقت وحني
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الشبكة العنكبوتية، وال سيما يف مواقع مشبوهة وانشغال لساعات طوال يف : سابعا-

وحمادثات ودردشات هابطة، وإدمان على مشاهدة برامج ولعب معينة وما فيها من عزو 

لألفكار واملعتقدات وسهر مفرط من غري فائدة بل رمبا كان على أمور مشبوهة ونوم 

.ولساعات طوال النهار

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�¿ƾǿÂ�ƢǷȂǸǟ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�°ȂǘƬعدم التقدم وال: ومن مشكالت البطالة: ثامنا-

ضياع األموال الدويل وضعف اجلسد واعتالل الصحة وتأثري ذلك على االنتاج، وكذلك 

.ذلك املدخنني واملدمنني، وما يتولد عن ذلك من جرائم سطو وسرقة وقتل واغتصاب وغري

ياسيون استبعاد األطفال وسرقتهم واستخدامهم يف السحر والشعوذة والس: تاسعا-

�ƨǫǂǨǳ¦�ń¤�ǶĔȂǴǇǂȇÂ�ƨƸǴǇȋ¦Â�©¦°¦ƾƼŭ¦�ǶĔȂǘǠȇ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ŀ�ǶĔȂǴǤƬǈȇ

املنافسة، ومن ضمن هذه املشكالت قطاع الطرق يعذبون املسافرون من بلد إىل بلد آخر 

�ǶǿƾǼǟ�ƢǷ�ǲǯ�ÀÂǀƻƘȇÂ�ǶȀǼǯƢǷ¢�Ŀ�ŕƷ�ǶĔȂƠƳƢǨȇÂ��ǂƻ¡�ÀƢǰǷ�ń¤�ÀƢǰǷ�ǺǷÂ

�ǺǷÂ��¿¦ƾǟȍƢƥ�ǶĔÂ®ƾȀȇÂنسال اهللا السالمة . مشكالت البطالة أيضا موت القلب

.والعافية

ǂǋÂ�ƨǬǿƢǈŭ¦Â�¶¦ȂǴǳ¦Â�ƢǻǄǳ¦�ǺǷ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ňƢǠȇ�ƢǸºǷ�ǽǀǿÂ§�: الدعارة: عاشرا-

اخلمر، وكذلك التجمع ألصحاب الـمال واجلاه وأصحاب املعايل والرتكع هلم والتودد منهم 

. صدهم الفاسدة ألجل قليل من الـمالوتصديقهم يف الكذب ومعاونتهم على مقا

  : ويصدق عليهم قول القائل

ــــــ        مـــــن كـــــان مي           ّ   لك درمهـــــني تعّلمـــــتـــ

ّ               وتقـــــــــّدم اإلخـــــــــوان فاستع      وا لـــــــــه  ـــــــــــ مـ    

ـــــــــــ                 لــــــــــوال درامهــــــــــه الــــــــــيت يزه Ƣººººººººººđ�Ȃ      ـــــ

ّ        ّ      َ إن الغــــــــــــــّين إذا تكّلــــــــــــــم باخلَ  ـــــــــــــــ        ا َ طَ        ــــــ

    ً ادقاً      ـــــــــــــــ                    أمــــــــــا الفقــــــــــري إذا تكلــــــــــم ص

  ها    ـــــــــــــــ                      ّ إن الـــــــــــدراهم يف املـــــــــــواطن كلّ 

                    ً اللســــــــان ملــــــــن أراد فصــــــــاحةً     فهــــــــي 

االـاه أنـــــــواع الكــــــالم فقــــــــــــــــــــــ   شفت

ــــــــــ تـ             ه بـــــــــني الـــــــــورى خم      ـــــــــــــــ تـ     ورأي   اال    ـــ

ــــ ـــــ         اس أســــوأ حـ             لوجدتــــه يف الن   اال    ـــ

  اال  ـ ــــ                     قــالوا صــدقت ومــا نطقــت حم

ـــــ                       قــــالوا كــــذبت وأبطلــــوا مــــا ق   اال      ـــــ

 ال       ــــــــــال                    تكســـو الرجــــال مهابـــة وج

 )١٠ (                        وهي السالح ملـن أراد قتـاال
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الرشوة، وهذه مصيبـة كبرية يف جمتمعنا النيجريي وقد صح عن رسول اهللا : الحادي عشر-

ويف بلدنا نيجرييا ترى أن أغلب  )١١(«لعن اهللا الراشي واملرتشي»: صلى اهللا عليه وسلم

األمور تأخذ أجر هذه الرشاوى من رجال أمن حماكم ومجيع الدواعي احلكومية وحىت يف 

ǴǠƬǳ¦Â�ƨƸǐǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǂȇǂŤ�ǞȈǘƬǈƫ�Ń�Ǿǻ¢�ŕƷÂ�ǞŦ¢�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƠȈǈǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǌǧ�ƾǫÂ�ǶȈ

أي معاملة سواء كان دائرة خاصة أو حكومية إال بعد رشو بعض املوظفني وقد ال يتم لك 

  .أي عمل إذا مل تتبع هذه الرشوات

:)١٢(أسباب النتشار البطالة:الرابع الـمبحث

.السياسية، االقتصادية واالجتماعية: أقساميرجع أسباب النتشار البطالة إىل ثالثة 

  :السياسية: القسم األول

-¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�Ŗǳ¦�ǺǷȋ¦�¿ƾǟ�°ƢǌƬǻ¦�̈ǂưǰǯ.

-ƨȈǷƢǼǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�́ Ƣƻ�ǲǰǌƥÂ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǞǓȂǳ¦�ȄǴǟ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�ŚƯƘƫ�Ǧ ǠǓ.

  .األعمالتصغري احلكومة الدولية، وعدم تقدميها الدعم الكايف لقطاع -

  :االقتصادية: القسم الثاني

كاالستقالة من العمل، والبحث عن عمل جديد، قد حيصل على هذا العمل اجلديد -

خالل فرتة أو متوسطة أو طويلة، ويطلق على الفرد يف هذه احلالة بالعاطل عن العمل 

  ولكن لفرتة مؤقتة

  :االجتماعية: لقسم الثالثا

.ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǴƄ¦�ƨȈكعدم تفعيل دور التنمية االجتماع-

عدم االهتمام مبجال التعليم الذي يهدف إىل نشر التوعية حول املشاكل االجتماعية -

  .املهمة وسبل القضاء عليها ومعاجلتها

  .انتشاراإلحباط واليأس بسبب صفوف الشباب-
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  : من الطرق لمعالجة هذه المشاكل ما يلي

سن البلوغ، ألن سبب تلك املشاكل تركهم يف تربية اآلباء ألطفاهلم وعدم تركهم إىل  :أوال

سن مبكر وأخذهم إىل املدارس الدهليزية واخللوات مـما يتسبب هلم بالتسول وأخذ الرتبية 

  .غري الصحيحة

احلكومة هلا أن تتوفر األعمال الشاغرة يف مكاتبها ومصانعها ومعاملها، وللعلم أنه :ثانيا

هلا إجياد احللول للمؤطنني غري األجانب الذين مصانع حملية أغفلت لغري أي سبب داع، و 

دخلوا إىل البلد من غري إذن احلكومة وملؤوا األسواق واملصانع وحىت الدوائر احلكومية حىت 

يكادون يستولون على شيء ومن نيتجة هذا تأيت البطالة على املواطنني لشغرهم بعض 

  .األعمال والوظائف

أيديهم القدرة على تقليل هذه البطالة جباههم وماهلم التجار وأصحاب اجلاه الذين ب: ثالثا

�Ŀ�ǶȀǨȈǛȂƫ�ȂǿÂ�ǶȀǿƢŝÂ��ƢȀȈǧ�Ƣƥǂǳ¦�ǲǯ¢�¿ƾǟÂ��ƨǠǴǈǳ¦�°ƢǠǇȋ¦�ǒ ȈǨţ�ǺǷ�Ƕē°ƢšÂ

.املصانع األجنبية، ومباهلم خلف املشاريع التنموية اليت تنفع البلد

رابعا :Đ¦�ƢȀƳƢƬŹ�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ǺȀŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǶǴǠƫ�ȄǴǟ�§ ƢƦǌǳ¦�ǞȈƴǌƫ�́ Ƣƻ�ǲǰǌƥÂ��ǞǸƬ

.املهن احلرفية كاحلدادة، النجارة، البناء، وغريها

تأهيل الشباب بعد خترجهم من اجلامعات، وإرشادهم إىل حاجة السوق :خامسا

  .للتخصصات املختلفة

العمل على دعم املشاريع الصغرية ومتويلها :سادسا.  

  : الخاتمة

يظهر للباحث من خالل هذا املشوار املوجزة  .وفيها أهم النتائج املتوصل إليه يف هذه املقالة

  :ما يلي

)١(ƨǬǘǼǷÂ�ƨȈƷƢǻ�ǲǯ�Ŀ�ƨȇŚƴȈǼǳ¦�ƨǷȋ¦�ƢȀǼǷ�ňƢǠȇ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢēȐǰǌǷÂ�ƨǳƢǘƦǳ¦�À¢ . وتعد

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǬƦƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�À¢Â�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢȇƾƸƬǳ¦�Ƕǜǟ¢Â�Őǯ¢�ǺǷ�ƨǳƢǘƦǳ¦

ذا اجلانب ملن األمهية جدا يف عصرنا الراهن آثارا ونتائج سيئة شنيعة وأن الدراسة يف ه

ƨƦȈǐŭ¦Â�ǺƄ¦�ǽǀđ�ƨȈƠǴŭ¦.
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أن اإلسالم توفر لإلنسان السبل والطرق للتكسب حىت تكون حياته حياة سعيدة يف )٢(

الدنيا واآلخرة وعلى اإلنسان أن حيصن حياته ومعيشته، ال شك أن الشريعة اإلسالمية قد 

رط فيها من شيء إال وقد بينته وفصلته، علمه من مشلت مجيع أمور هذه احلياة وما ف

.علمه، وجهله من جهله

)٣(�©ƢȇƾƸƬǳ¦�Ǯ ǴƫÂ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ƢđƢƦǇ¢Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ƢȇƾŢ�̈ƾǟ�½ƢǼǿ�À¢�ǂȀǜȇ

�ǲǌǨƫ�ƢĔȋ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ƢǻƾǴƥ�Ŀ�¦ǂǘƻ�ƢȀǸǜǟ¢Â�ƢȀŷ¢�śƥ�ƢŶ¤Â�ƢȀǠȈŦ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¾ÂƢǼƬȇ�Ń

ǠǷ�ǺǷ�ƾƥ�ȏÂ� Ȇǋ�ǲǯ�¿ƾēÂ اجلتها لتحصل األمة على األمن الوطين واالستقرار

  .والسكون مث تبني لنا بعض الطرق واحللول لتلك التحديات اليت سببها الرئيسي البطالة

  :التوصيات واالقتراحات

  :يوصي وقرتح الباحث مبا يلي

  .ينبغي للشعب عدم التحقري ألي الفرصة جاءت هلم)١(

  .هو الواجد وقت احلايلحض الشباب وترغيبهم على اقتناع مبا )٢(

  .االهتمام بالتعليم والتدريب جتاه الشباب)٣(

  .بذل الطاقة على حتقيق املشاريع ومتوهلا)٤(

.ترك الرتاث الرتبوي، مـما يؤثر على البطالة)٥(

  :المراجع

)د، ت، ط(، جلمال حسن أمحد عيسى السراحنة، مشكلة البطالة وعالجهاالسراحنة، -

د، ت، (، للكاتب خالد بن صاحل الفيض، كتاب اهللا  مشكلة البطالة ونظرة فيالفيض، -

  )ط

)د، ت، ط(االقتصاد السياسي للبطالة،زكي، للكاتب رمزي زكي، -

ابن رجب، أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهري بابن -

، مؤسسة جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الحكمرجب، 
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، دار إحياء الرتاث صحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، -

)د،ت(لبنان، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، –العريب، بريوت 

تفسير ابن كثري، أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمرو القرشي، البصري مث الدمشقي، -

م، ٢٠٠٤/ه١٤٢٥: ، درا الطيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، السنةلعظيمالقرآن ا

 .سامي بن حممد سالمة: حتقيق

رياض الصالحين من كالم سيد النووي، اإلمام أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، -

 .ه١٤٢٠: ، شركة القدس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، السنةالمرسلين

تفسير الكريم الرحمن في عبد الرمحن بن ناصر السعدي، السعدي، العالمة الشيخ -

–، مؤسسة الرسالة بعينـو للتجليد للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت تفسير كالم المنان

.م٢٠٠٢/ه١٤٢٣لبنان، الطبعة األوىل، 

:الهوامش

)١ (ʅ ȮȆȉǵȴɼ؈فɘɦȄ،ࢫʅ ȮȆȉǵȴɼ؈فɘɦȄࢫȈ ɽɜɐʇࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫɉ ʊȨ ȶࡧȄם ɽ ɭȆɜɦȄɚ ȄȲɽɦȄࢫɑɛɽɭ֗ࢫ:http://www.alwarraq.comȠ ֗ࢫ٣/֗ࢫ

  .٥٦: ص

)٢ (ʅ ȯʊȋȵɦȄ:ࢫ ʅ֗ ȯʊȋȵɦȄۜܢࢫ غ ȕȳɮȉࢫȑ ɜɨםȄࢫɚ ȄȴȳɦȄࢫȯȍɏ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫ ɂ֗ ȆʊɘɦȄࢫɽȉǷࡧȳɸ Ȅɽ ȡ ɵࡧ ɭࡧȶ ɼȳɐɦȄࡧȠ Ȇȕ

ɚالقاموس ȄȲɽɦȄࢫ ɑɛɽɭࢫ ֗:http://www.alwarraq.comࢫ ֗ȗȕɼȟ ʆȯ ࢫȄݍݰ ɪ ɸǷࢫ ʃɜȗɨɭࢫ ʄڴɏࢫȮȲɼɼࢫ Ȕ Ȇɘɨɭࢫ ɵ ɭࢫ Ȉ ȆȗɡɦȄࢫ ȓɮ֗ࢫ

http://www.ahlalhdeeth.comȠ ١Ⱦ/֗ࢫ   .٦٨٨١: ֗ࢫ

)٣ (ʎ Ȍȳɏ ʎࡧ ɲȆɐםȄࡧɯ݀ݨ ɭ–ࢫʎɲȆɐםȄࢫɯ ݀ݨ ɭࢫɑɛɽɭࢫʄڴɏࢫʎȌȳɏࢫʎȌȳɐɦȄࢫɯ ݀ݨ ȓȨࢫȄם ɘȿ ɵࢫȥǾȆȗɱࢫ ɭࢫȒȳɀ ȗȬ ɭࢫȓܦݵ ɲࢫ ʎ֗Ȍȳɏ:

http://www/almaany.com.ar.dict.ar-arȒȮȆɭ֗ࢫ:ɤ Ɇࢫ .Ȉࢫ
֗ࢫࢫ-)٤ Ʌ ʊɘɦȄݍݳࢫȆȿ ɵࢫ ȉࢫȯɦȆȫ ȑࢫ ȕȆɢɨɦ֗ࢫ Ʌ ʊɘɦȄד Ȉࡧ ȆȗɟࡧʏࡧࡩȒȳɌ ɱɼ֗ࡧ ȓɦȆɈ ȍɦȄࡧȓɨɢȼ ɭ֗ࢫ)Ɇ ֗ࢫ Ȕ ֗ࢫ Ȯ(Ⱦ   .٣٩٦: ֗ࢫ

֗ࢫ) ٥( ʅ ȲȆȬ ȍɦȄʎɘɐݍݨȄࢫʅȲȆȬ ȍɦȄࢫȒ؈فɔםȄࢫɵ ȉࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫɵ ȉࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭדࢫ ȯȍɏࢫɽȉǷ֗ࢫȳɀ ȗȬ ȩࡧȄם ʊݰ ܶ ɦȄࡧɑɭȆݍݨȄࢫ֗ࢫȲȄȮ

֗ࢫȓɭȆɮʊɦȄࢫ ɵࢫȝɟ؈ف ȉȄ–ࢫȔ ɼ؈فȉ֗ࢫ֗ࢫ ȓȝɦȆȝɦȄࢫȓɐȍɈ ɦȄȓɳȸ ɦȄ :١٩٨٧ – ه١٤٠٧Ƞ ֗ࢫ ɬ/٢Ⱦ ٥٣٥ȟ: ֗ࢫ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ١٤٧١: ֗ࢫ.  

)٦ (ɪ֗ ȍɳȧ ɵࢫ ȉȄࢫࢫ ɪ֗ ȍɳݍݰȄࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿȯ ɮȧ Ƿࡧȯ ɳȸ ɭ֗ࢫ ȓʊɗȳɀ ɖࢫȄם Ȇɛɼכ ɯࢫȾ١٥٣ࢫ/ Ƞ١ࢫ֗ࢫɑɛɽɭࢫȒȲȄȴɼࢫ ɛȲࢫȟ ʆȯȧ :֗ࢫ١٣١٨

ࢫ ʅ֗ ȱ ɭفɦȄࢫȒȲɽ ȷ ɵࢫ ȉۜܢࢫ ʋɏؠ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭۜܢࢫ ʋɏؠ ɍࢫɽȉǷࢫ ɗȆݍݰȄࢫɬȆɭל ࢫ ʅ֗ ȱɭفɦȄɼʅ ȱ ɭفɦȄࡧɰ ؇ȷࢫȳȼ ɴɨɦࢫɖ ȲȆɐםȄࢫȓȍȗɡɭ֗ࢫ

כɼڲ ȓɐȍɈࢫ ɦȄࢫ ɑ֗ʉȴɽȗɦȄɼࢫ ʄ֗)ࢫ֗ࢫ)د،تȠࢫ/ ٥Ⱦࢫ٥٦٠ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯȧ :٣٥٦٣ .�ɼɯ ɟȆݍݰȄࢫ֗ࢫɵ ȉדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯ ɮȨ ɭדࢫ ȯȍɏɽȉǷࢫ

ɯ ɡݍݰȄࢫɵ ȉࢫɯ ʊɐ
�
ɲࢫɵ ȉࢫɻʈɼȯɮȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭ            
ُ
֗ࢫࢫ،                    ɑ �

�ʊȍɦȄࢫɵ ȉדࢫ ࢫȯȍɏɽȉǷࢫ ɰ֗ țȯ؈ Ȩ ȭࢫȄם ʊȻ ࢫ ȓ֗ɭֺ ɐɦȄ֗ࢫȯɛȆɳɦȄࢫ ɍ֗ ɗȆݍݰȄࢫ ɬ֗Ȇɭל   ِ ّ                                                           

ʏڥɗȆȼ ɦȄࢫ ʅ֗ ȲɽȉȆȸ ʋɳɦȄࢫ ֗ۗܣ �Ʉ ɦȄ                        ّ ɰ֗ࡧستدركامل֗ࢫ   Ȩ؈ ʊݰ ܶ ɦȄࡧʄڴɏࢫࢫȓʊɮɨɐɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮ–ࢫȔ ɼ؈فȉࢫ֗ࢫ ʄ֗ڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄȓɳȸ ɦȄ:

֗ࢫ١٩٩٠ – ه١٤١١ ɬࢫȠࢫ/ ١Ⱦࢫ٧٢١ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯȧ :١٩٧٣.  
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֗ࢫ) ٧( ʅ ȱɭفɦȄࢫȒȲɽ ȷ ɵࢫ ȉۜܢࢫ ʋɏؠ ɵࢫ ȉࢫȯ ɮȨ ɭۜܢࢫ ʋɏؠ ɍࢫɽȉǷࢫ ɗȆݍݰȄࢫɬȆɭל ֗ࢫ ʅ ȱɭفɦȄʅ ȱ ɭفɦȄࡧɰ ؇ȷࢫ֗ࢫʎȌȳɐɦȄࢫȚ ȄفɦȄࢫǴȆʊȧ ǻࢫȲȄȮ–ࢫ

Ȕ ɼ؈فȉد،ت(֗ࢫ(Ƞ ٤Ⱦ/֗ࢫ ٦١٢ȟ:֗ࢫ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ٢٤١٦: ֗ࢫ.  

֗ࢫ) ٨( ʎ ɜٕڈȍɦȄȉǷʎɜٕڈȍɦȄࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫɰ ȸ؈ ɵࢫȄݍݰ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫȳɡȉࢫɽ֗ࢫɰ ؇ȷʎ ɜٕڈȍɦȄࢫ֗ࢫȯ ɳɺɦȄࢫʏࢫࢭȓɳǾȆɢɦȄࢫȓʊɭȆɌ ɳɦȄࢫɖ ȲȆɐםȄࢫȒȳǾȄȮࢫȹ ɨȣ ɭ

ȮȆȉǵࢫȲȯʊȧ ȓɐȍɈ֗ࢫȒȯɨȍȉࢫ ɦȄ:ࢫՌࢫʄڲɼࢫ١٣٤٤כՌɸȠ ٢Ⱦ/֗ࢫ ٤١٣ȟ: ֗ࢫ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ١٧٨٦٠: ֗ࢫ.  

֗ࢫ) ٩( ʎ ɜٕڈȍɦȄʎɜٕڈȍɦȄࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫɰ ȸ؈ ɵࢫȄݍݰ ȉࢫȯɮȧ ǷࢫȳɡȉࢫɽȉǷ֗ࢫɰ ؇ȷʎ ɜٕڈȍɦȄࢫ֗ࢫɖ ȲȆɐםȄࢫȒȳǾȄȮࢫȹ ɨȣ ɭȓɳǾȆɢɦȄࢫȓʊɭȆɌ ɳɦȄࢫȯ ɳɺɦȄࢫʏࢭ

ȮȆȉǵࢫȲȯʊȧ ȓɐȍɈ֗ࢫȒȯɨȍȉࢫ ɦȄ:ࢫՌࢫʄڲɼࢫ١٣٤٤כՌɸȠ ٢Ⱦ/֗ࢫ ١٣٩ɯ: ֗ࢫ ɛȲ֗ࢫȟ ʆȯݍݰȄ :١١٧١٧.

֗ࢫ) ١٠( ܣ Ȼ ȆɺɦȄࢫȯɮȧ Ƿࢫȯʊȷ ֗ࢫ ܣ Ȼ ȆɺɦȄȈ Ȯכ ȳɸࡧ Ȅɽ ȡȈ ȳɐɦȄࡧȓɔɦࡧǴȆȼ ɲǻɼࡧȔ ȆʊȉȮǷࡧʏد،ت(֗ࢫ)د،ط(֗ࡧࡩ(Ƞ ٢Ⱦ/֗ࢫ ֗ࢫ٧٠-٦٩: ֗ࢫ

ȯɮȧࢫ ǷࢫȳʈȴɽɦࢫȔ Ȇʊȉכ ɼȑ ʋɀ ɵࢫȄݍݵ ȉ.

)١١ (ɪ֗ ȍɳȧ ɵࢫ ȉȄ֗ࢫࢫ ɪ ȍɳݍݰȄࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿȯ ɮȧ Ƿࡧȯ ɳȸ ɭ֗ࢫ ȓʊɗȳɀ ɖࢫȄם Ȇɛɼכ ɯࢫȾ٢٨٤ࢫ/ Ƞ١٣ࢫ֗ࢫɑɛɽɭࢫȒȲȄȴɼࢫ ɛȲࢫȟ ʆȯȧ :٦٢٤٦.  

֗ࢫ- )١٢( Ʌ ʊɘɦȄד Ȉࡧ ȆȗɟࡧʏࡧࡩȒȳɌ ɱɼ֗ࡧ ȓɦȆɈ ȍɦȄࡧȓɨɢȼ ɭȾ ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ٤١٢-٣٩٦: ֗ࢫ.  
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:إعداد

/
ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȸ ɛɽɳɟ֗ࢫ ɽɋɽȍɮɟࢫȓʊȉفɨɦܣࢫ ʈȲࢫȒȮȆɐȷ ȓʊɨɠࢫ

ɼࢫ

/
ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȸ ɛ)ȳɮȗȸ ɮՌɦȄࢫɯ ʊɨɐȗɦȄ(ɽɳɟ֗ࢫ ɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ

  : ملخص البحث

كان املسلمون منذ اخلالفة الراشدة، مهتمني باللغة العربية، لتعلقها بكتاب اهللا 

جل وعال، فكانت الدراسات اللغوية األوىل سببها فشوء اللحن لدخول قبائل 

غري العرب يف الدين اإلسالمي احلنيف، وما زالت هذه اهلمم باقية يف نفوس أهل 

من مجيع اللحن الذي يؤدي إىل فساد يف فهم القرآن العلم حلفظ اللغة العربية 

على الوجه األكمل، واحلفاظ على اللغة العربية حفاظ على القرآن، وخدمة 

لإلسالم من وجه آخر، اهلدف من هذا البحث هو إبراز اإلعجاز اللغوي للقرآن 

ميكن الكرمي خالل مجع القراءات املتواترة املختلفة، وتوجيه األوجه النحوية اليت 

محل كل خالف عليها، مع الوقوف على دقة القرآن يف استخدام هذه األوجه يف 

أسلوب وسياق واحد، تربز أمهية البحث يف كونه ميس أكرب مصدر من مصادر 

ليست قواعد : التشريع اإلسالمي، كما توصل البحث إىل نتائج ميكن تلخيصها

وأفصح الكالم العريب هو  النحو إال قوانني مستنبطة من طائفة من كالم العرب،

القرآن الكرمي، مجيع القراءات املتواترة وجيهة يف النحو العريب، ولذا كان شرطا يف 

القراءة الصحيحة أن تكون موافقة ألحد أوجه العربية، نزل القرآن الكرمي بلهجات 

حيتوي البحث على امللخص .خمتلفة ولغات متعددة من لغات العرب املختلفة

.لني، مث قائمة املراجعواملقدمة وفص
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  : المقدمة

والصالة والسالم على " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلون"احلمد هللا القائل يف كتابه 

  .املبعوث رمحة للعاملني نبينا وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم زوعلى آله وصحبه أمجعني

فإن اللغة العربية جبميع فروعها من حنو وصرف وادب وبالغة، حمل اهتمام لكل : وبعد

غيور من أبناء أمتنا، إذ تعد لغة اإلسالم الذي ال يفهم حقيقة إال بواسطتها، فاهللا جل وعال 

إمنا أنزل كتابه لتدبر معانيه واإلميان به، وال ميكن تدبر الكالم بدون فهم ما احتواه، والعلوم 

جرى عليه العرب،  لـماهي اليت تنري الطريق إىل فهم اللغة والوقوف على معانيها املوافقة  العربية

ء على تأليف ما يوضح معاين القرآن، على ما هو معروف من لسان لـماولذا عكف الع

العرب، فصنفوا كثريا يف إعراب القرآن، أو بعبارة أخرى معاين القرآن وإعرابه، وبذلوا قصارى 

ل ما يلتبس على القارئ من اختالف القراءات، فصنفو كتب التوجيه، وأضافوا جهدهم يف ح

.إىل ذلك حل مشاكل اإلعراب، وهكذا

ّ                 إن  وأن  في الدرس النحوي: األولالفصل      ّ  :

  :مفهوم إن وأخواتها

» ǂƷ¢�ƨƬǇ�ȆǿÂ��ŐŬ¦�ǞǧǂƫÂ�¢ƾƬƦŭ¦�Ƥ ǐǼƫ�» ǂƷ¢�ƢēȂƻ¢Â�À¤وتسمى هذه األحرف . ١

  :ك من مخسة أوجهباملشبهة بالفعل، وذل

تضمنها معىن الفعل، فإن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن لالستدراك، وليت : أوهلا-

.للتمين، ولعل، للرتجي، وهذه املعاين كلها موجودة يف الفعل

Ǯ: ثانيها- ǳ̄�Ŀ�ȆǓƢǸºǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ƪ đƢǋ�Ʈ ȈƷ�ƶƬǨǳ¦�ȄǴǟ�Ƣǿ£ƢǼƥ

�ƪ: ثالثها- đƢǋ��ƢǿŐŬ�Ǟǧǂǳ¦Â�ƢȀũȏ�Ǟǧǂǳ¦�ƢȀǴǸǟالفعل يف رفعه الفاعل ونصبه املفعول به.  

تأليفها من ثالثة أحرف فأكثر، فمثال إن وأن وليت؛ مؤلفة من ثالثة أحرف ولعل : رابعها-

  .وكأن من أربعة أحرف ولكن من مخسة أحرف

.مثل قولك إنين، ولعلين، ولكنين٢قبوهلا نون الوقاية كالفعل: خامسها-
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  :عمل إن وأخواتها

ƨǏȐŬ¦�Ŀ�Ǯتعمل عكس عمل ك ǳƢǷ�Ǻƥ¦�¾Ƣǫ��Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ÀƢ:

ّ      إلن  أن  ليت لكن  لعل          ّ    ّ ّ                    كأن  عكس ما لكان من عمل***    ٣

فكل واحد من هذه األحرف تنصب املبتدأ وترفع اخلرب على مذهب البصريني، وذهب 

�ǲƦǫ�Ǿǳ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ǾǠǧ°�ȄǴǟ��¼Ƣƥ�ȂȀǧ�ŐŬ¦�ƢǷ¢Â�¢ƾƬƦŭ¦�Ŀ�Ƥ ǐǼǳ¦�ǲǸǠƫ�ƢĔ¢�ń¤�ÀȂȈǧȂǰǳ¦                           ٍ                                                    

٤.و خرب املبتدأدخوهلا، وه

  :ترتيب اسم إن وأخواتها وخبرها

إن : خرب مثل قولك+ اسم + جيب التزام الرتتيب بني األحرف وبني امسها وخربها، احلرف 

  .الدرس مفيد

  حرف نصب وتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب: إن

  اسم مفرداسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ألنه : الدرس

  .خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ألنه اسم مفرد: مفيد

�ŐŬ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�¦ǀǿÂ��¦±¦ȂƳ�ƢȀũ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�À¤�Őƻ�¿ƾǬƬȇ�ÀƢƬǳƢƷ�½ƢǼǿ: حالتا استثناء

إن يف الفصل طالبا، : مثل قولك ٥حمذوفا يدل عليه ما يتعلق به من ظرف أو جار وجمرور

  .وقولك ليت هنا صديقا

  :وهذا الذي أشار إليه ابن مالك يف األلفية

  .كليت فيها أو هنا غري البذي*** وراع ذا الرتتيب إال يف الذي 

�ŚǸǓ�ƢȀũ¦�Ŀ�ÀȂǰȇ�À¢�ȆǿÂ��ƢȀũ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�À¤�Őƻ�ŉƾǬƫ�Ƥ Ÿ�Ãǂƻ¢�ƨǳƢƷ�½ƢǼǿÂ

َ                                ل قولك ليت يف الكلية عميد ها، فعميد هو اسم ليت، جيب تأخريه يعود إىل متعلق خبربها، مث                        

  .لئال يعود الضمري على متأخر لفظا ورتبة

:كسر همزة إن وفتحها

  .رة ووجوب الفتحة وجواز الوجهنيسوجوب الك: مهزة إن هلا ثالثة أحوال
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يف جيب فتح مهزة إن إذا أمكن تأويلها وما دخلت عليه مبصدر، وذلك : وجوب الفتحة

  :املواضع اآلتية

أومل يكفهم أنا ﴿إذا كانت مع ما بعدها يف موضع الفاعل، حنو قوله تعاىل : املوضع األول-

  .﴾...عليك الكتاب ٦أنزلنا

قل أوحي ﴿: إذا كانت مع مابعدها يف موضع ناب الفاعل، حنو قوله تعاىل: املوضع الثاين-

  .﴾..إيل أنه استمع نفر من اجلن

ومن آياته أنك ﴿إذا كانت مع ما بعدها يف موضع املبتدأ حنو قوله تعاىل : املوضع الثالث-

  .﴾ترى األرض خاشعة

وال ختافون ﴿إذا كانت مع ما بعدها يف موضع املفعول به، حنو قوله تعاىل : املوضع الرابع-

  .﴾أنكم أشركتم باهللا

عجبت من أنك  : لكإذا وقعت مع ما بعدها يف حمل جر، حنو قو : املوضع اخلامس-

  .كاذب

  :وجوب كسر همزة إن

:جيب كسر مهزة إن إذا ال ميكن تأويلها وما بعدها مبصدر، وذلك يف املواضع اآلتية

  إن زيدا قائم: أن تقع يف ابتداء الكالم مثل: املوضع األول-

.أن تقع يف صدر الصلة، مثل قولك جاء الذي إنه مريض: املوضع الثاين-

  .واهللا إنه لصادق: تقع جوابا لقسم يف خربها الالم، مثلأن : املوضع الثالث-

أن تقع حمكية القول، مثل قال إين مسافر: املوضع الرابع-

٧.أن تقع يف مجلة احلال، مثل زرته وإين ذو أمل: املوضع اخلامس-

  :وهذا يف مواضع نلخصها فيما يلي: جواز فتح مهزة إن وكسرها

  .أن الطالب واقف/ مثل قولك خرجت فإذا إن  ٨إذا وقعت بعد إذا الفجائية: أوال-

فأنه /مث تاب من بعده وأصلح فإنه﴿ بعد فاء اجلزاء، مثل قوله تعاىل يف سورة األنعام: ثانيا-

.٩﴾غفور رحيم
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إين /أحلف باهللا أين: أن تقع يف مجلة جواب القسم وال الم بعدها، مثل قولك: ثالثا-

  .صائم

إن الصرب / قلوب وليس يف خربه الالم، حنو علمت أن أن تقع بعد فعل من أفعال ال: رابعا-

١٠.مفتاح الفرج

  :تخفيف أن وإن

:ختفف النون من إن وأن التوكيديتني، ويؤثر هذا التخفيف يف عملهما على النحو التايل

:إذا خففت إن قل عملها وهذا األكثر يف لسان العرب، قال ابن مالك: إن املخففة: أوال-

١١.ǲǸē�ƢǷ�¦̄¤�¿Ȑǳ¦�¿ǄǴƫÂ**** وخففت إن فقل العمل 

.١٢وإمهاهلا.. .جاز إعماهلا) أي اجلملة االمسية(فإن دخلت على االمسية : وقال ابن هشام

لكن يشرتط يف إمهاهلا اقرتان خربها بالم فارقة بينها وبني النافية، إال إذا أمن اللبس، مثل 

  : قول الشاعر

١٣نت كرام املعادنوإن مالك كا*** وحنن أباة الضيم من آل مالك 

  :أن املخففة: ثانيا

  واخلرب اجعلن مجلة من بعد أن*** وإن ختفف أن فامسها استكن : قال ابن مالك

علم ﴿إذا خففت نون أن فامسها ضمري الشأن مسترت وخربها مجلة مثل قوله تعاىل : واملعىن

  .﴾أن سيكون منكم مرضى

  :اعروقد يكون امسها ضمريا بارزا وهو قليل مثل قول الش

١٤.طالقك مل أخبل وأنت صديق*** فلو أنك يف يوم الرخاء سألتين 

وإن كان خربها مجلة فعلية؛ فإن كان الفعل جامدا مل حيتج إىل فاصل، مثل قوله تعاىل

وإن كان فعال متصرفا احتاج إىل فاصل وهو أحد األمور  ﴾وأن ليس لإلنسان إال ما سعى﴿

و  ﴾علم أن سيكون﴿ونعلم أن قد صدقتنا، وحرف التنفيس مثل قوله تعاىل : أن مثل: األربعة

وأن لو استقاموا ﴿ ولو مثل قوله تعاىل ﴾أفال يرون أال يرجع إليهم قوال﴿ النفي مثل قوله تعاىل

١٥).على الطريقة
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:الفصل الثاني

:جاز اللغوي للقرآن في الجمع بين التخفيف والتشديد لنوني إن وأن في أسلوب واحداإلع

هو إبراز اإلعجاز القرآين من حيث احتمال أكثر من وجه من : الغرض من هذا الفصل

:أوجه النحو العريب، وذلك يظهر يف النماذج اآلتية

٦٢سورة طه اآلية [ ﴾قالوا إن هذان لساحران يريدان أن خيرجكم﴿: قوله تعاىل: أوال[.  

  : اختالف القراء

ْ                    إن  هذان بتخفيف النون : قرأ حفص وابن كثري  

ّ                               إن  هذين بتشديد النون وياء يف هذين: وقرأ أبو عمرو البصري  

ّ                           إن  هذان بالتشديد وألف يف هذان: وقرأ الباقون  

  :التحليل

وجه آخر، فالقراءة حمل الدراسة عندنا قراءة حفص وابن كثري، من وجه وقراءة اجلمهور من 

.األوىل بالتخفيف والثانية بالتشديد يف أسلوب واحد، وهنا اإلعجاز

  :فتوجيه القراءتني على النحو اآليت

ْ      إن  هذان: قراءة حفص وابن كثري بالتخفيف على أن إن خمففة من الثقيلة، وإن خففت : 

أيت بعدها يكون مبتدأ، قل عملها، أي ألغيت فال تنصب املبتدأ وال ترفع اخلرب،واالسم الذي ي

:وبنحو الذي قلنا قال مجهور أهل اللغة، قال ابن خالويه

                                          ّ               أنه جعلها خفيفة من الشديدة فأزال عملها، ورد  ما كان بعدها : واحلجة ملن خفف النون

١٦.                                         ّ                         ّ منصوبا إىل أصله، وهو املبتدأ، وخربه، فلم يغري  اللفظ وال حلن يف موافقة اخلط  

إن هذان بالتخفيف واأللف يف املثىن، فــــ إن حرف نصب وما بعده امسها : قراءة اجلمهور

:على لغة بلحارث بن كعب الذين جيعلون املثىن باأللف يف كل حال، كما قال شاعرهم

ƢǿƢƬȇƢǣ�ƾĐ¦�Ŀ�ƢǤǴƥ�ƾǫ١٧*** فإن أباها وأبا أباها 

  .و لساحران خربها وعلى هذا فاسم اإلشارة اسم لـــ إن يف حمل نصب،

وهو إن مبعىن نعم، وبه قال بعض أهل اللغة منهم أبو إسحاق الزجاج، : وهناك وجه آخر

  : واحتج بقول الشاعر
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  ك وقد كربت فقلت إنه***                ّ ويقلن شيب قد عال  

١٨نعم هذان لساحران: أي نعم، ومعىن اآلية على هذا التوجيه

ن، فاخلفان مثىن وهو هنا يف حمل من يشرتي مين خفا: وحكى الكسائي عن بعض العرب

  .نصب على املفعولية

   :اخلالصة

تبني أن لكل قراءة وجها يف اللغة العربية مع خمالفة صيغها ومها يف أسلوب واحد، فقراءة 

التشديد على إعمال إن ونصب اسم اإلشارة على احملل، وقراءة التخفيف على إمهال إن وسم 

ي والياء يف اسم اإلشارة فهي على اللغة املشهورة، حيث اإلشارة مبتدأ، وأما قراءة التشد

.عملت إن يف اسم اإلشارة، فهذان اسم إن منصوب وعالمة نصبه الياء، ألنه مثىن

١١١سورة هود اآلية [ ﴾وإن كال لـما ليوفينهم ربك أعماهلم﴿: قوله تعاىل: ثانيا.[  

  :اختالف القراء

ْ    ّ وإن  كال  : قرأ نافع وابن كثري   لـما  

ّ     وإن  كال : وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف   لـما  

ْ     وإن  كال : وقرأ شعبة   لـما  

كال : وقرأ الباقون    لـما    ّ   وإن  

  : التحليل

بتخفيف النون من إن، ونصب كال على أنه اسم إن : الوجه األول هو القراءة األوىل

:، قال ابن مالكاملخففة من الثقيلة، وهذا على إعماهلا وهو وجه مقبول يف اللغة العربية

ǲǸē�ƢǷ�¦̄¤�¿Ȑǳ¦�¿ǄǴƫÂ١٩*** وإن خففت إن فقل العمل 

ّ                                     بتشديد نون إن  ونصب كال، وهو الوجه املعروف من إعمال : والوجه الثاين قراءة اجلمهور             

ليوفينهم ربك، ومبثل ذلك قال :إن املشددة، فكال اسم إن منصوب، وخربها اجلملة الفعلية

٢٠ووجهه بني وهو أنه نصب كال بإن املشددة: أهل اللغة، قال أبو زرعة
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   :اخلالصة

تشديد وختفيف نون إن يف هذه اآلية على اختالف القراءات وجيه يف اللغة العربية، وهو 

ْ  إعمال أن  املشددة على الوجه املعروف الشائع يف لسان العرب، والوجه الثاين أيضا إعمال إن                                                                           ّ        

٢١ه سيبويه واألخفشاملخففة وهو أيضا وجه مقبول يف اللغة حكا

واخلامسة أن غضب اهللا عليها﴿: قوله تعاىل: ثالثا..﴾  

  :اختالف القراء

ب  اهللا  : قراءة نافع
َ    ُ أن  غض   ِ    ْ  

ُ    ُ      أن  غ ض ب  اهللا  عليها: قراءة يعقوب احلضرمي  َ  َ   ْ  

ِ       أن  غ ض ب  اهللا  عليها: قراءة اجلمهور    َ  َ  َ   ّ  

  :التحليل

أن خمففة تارة ومشددة تارة  فهذه ثالث قراءات يظهر فيها اإلعجاز القرآين يف استخدام

:أخرى يف أسلوب واحد، وهذه توجيها

أن خمففة من الثقيلة عاملة، وامسها ضمري الشأن حمذوف واجلملة : توجيهها: قراءة نافع

الفعلية خربها، ومل حتتج إىل فاصل مع كون الفعل متصرفا؛ ألنه قصد به الدعاء، قال ابن 

:٢٢مالك يف اخلالصة

  ومل يكن تصريفه ممتنعا*** يكن دعا  فإن يكن فعال ومل

  ...فاألحسن الفصل بقد

فخالصة ما ذكره الشيخ هاهنا، أنه ال حاجة إىل الفصل يف خرب أن املخففة من الثقيلة إذا  

  .كان فعال قصد به الدعاء

ُ                                                     أن  غضب  اهللا وهي كسابقتها يف التوجيه تفرتقان يف كون اخلرب هنا مجلة : قراءة يعقوب     ْ  

  :كاآليتامسية، تعرب  

خمففة من الثقيلة مبنية على السكون ال حمل هلا من اإلعراب، ومسها ضمري الشأن : أن

                    ْ حمذوف يف حمل نصب اسم أن  
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مبتدأ مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، : غضب

اهللا مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،

مبحذوف تقديره مستقر خرب املبتدأ، واجلملة االمسية يف حمل  جار وجمرور متعلقان: عليها

  .رفع خرب أن املخففة من الثقيلة

ِ       أن  غضب  اهللا  عليها: قراءة اجلمهور    َ     ّ  

ِ                    ويف هذه القراءة أن مشددة تستدعي امسها وهو هنا غضب  منصوب، وخربها حمذوف                                                

°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�Ǿƥ�ǪǴǠƬȇ�ǂǬƬǈǷ�Â¢�ǺƟƢǯ�ǽǂȇƾǬƫ.

  :الخاتمة

هللا رب العاملني، والصالصة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد فقد حيمل هذا  احلمد

البحث يف طيته شيئا من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي من حيث استخدام األوجه العربية 

  .املختلفة يف سياق وأسلوب واحد

  :أهم النتائج

  :تتلخص نتائج هذا البحث يف النقاط اآلتية

مي بلهجات خمتلفة ولغات متعددة من لغات العرب املختلفة، وإن  لقد نزل القرآن الكر )١(

  .كان جله نزل بلغة قريش

األوجه النحوية على مراتب؛ منها ما أفصح ومنها ما هو فصيح، واستعمال كال الوجهني )٢(

.ال يقدح يف فصاحة اللغة، وجرى كتاب اهللا على هذا املنوال

ة وجيهة يف النحو العريب، ولذا كان شرطا يف توصل الباحث إىل أن مجيع القراءات املتواتر )٣(

  .القراءة الصحيحة أن تكون موافقة ألحد أوجه العربية

ليست قواعد النحو إال قوانني مستنبطة من طائفة من كالم العرب، وأفصح الكالم العريب )٤(

  .هو القرآن الكرمي
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  :قائمة المراجع

بريوت لبنان، دار العلم أميل بديع يعقوب، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، )١(

  .٧.م، ط٢٠٠٩للماليني، 

ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن )٢(

  . ط.ه، د١٤٢٦مالك، القاهرة، مكتبة الرتاث، 

السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع )٣(

.ت، د، ط.املكتبة التوفيقية، داجلوامع، مصر، 

  .ط.ت، د.ابن مالك، الفية ابن مالك يف النحو والصرف، دار الفكر، د)٤(

ابن هشام األنصاري، عبد اهللا بن يوسف بن أمحد مجال الدين ابن هشام، مغين اللبيب )٥(

  .م١٩٨٥عن كتب األعاريب، دمشق، دار الفكر، 

د اهللا، احلجة يف القرءات السبع، ابن خالويه، احلسني بن أمحد بن خالويه، أبو عب)٦(

  . ٤ه، ط١٤٠١بريوت، دار الشروق، 

الزجاج، غرباهيم بن سري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، بريوت )٧(

  . ١م، ط١٩٨٨عامل الكتب، 

.أبو زرعة، عبد الرمحن بن زجنلة، حجة القراءات، دار الرسالة)٨(

جلليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، القاهرة مصر، حممد حميي الدين عبد احلميد، منتخب ا)٩(

  .ط.، د٢٠٠٥مكتبة الرتاث، 

  :الـهوامش

ɉࢫ.١ ɜȷ Ǹɗࢫȓȸ ɮȫ ȟࢫȆɸȯɏࢫ ʊȧ דࢫȆɐȖڲʄࢫ ɻʈɽȍʋȷࢫɻɮȧȲࢫ ֗ࢫ ȒȆȨ ɳɦȄࢫȭ ʊȻ ɣࢫ ɦȰࢫʏࢫࢭɯ ɺɘɦȆȫ ɼ֗ࢫ ȒȆȨ ɳɦȄفࢫ؆ɟǷࢫȑ ɸȱɭࢫȄȱɸ

ٰڈȆࢫ ǷࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫʏࢫࢭȲȆȻ Ƿࢫɻʈɽȍʋȷ ɰֿࢫ ȓȗȸࢫ ɦȄࢫɑɭۜܢࢫ ɝࢫɏؠ ࢫǷݍݰ ȓ֗ɐȍȷ ɬȆȼࢫȆɸȯɐɗࢫ ɸࢫɵ ȉȄࢫȆɭǷɼࢫ Ȓ֗ȵɮɺɦȄࢫȓȧ ɽȗɘɭࢫɰ Ƿ

ȳɏȆȼ ɦȄࢫɤɽɜɟࢫ ȑ֗ ɀ ɱ؈فࢫɮɄ ȉࢫȆɺɦȆɀ ȕȄࢫɆ ȳȼ ȊࢫȆٮڈȄɽȫ Ƿɼࢫɰ ǻࢫɪ ɮɏࢫɪ ɮɐȖɼࢫɪ ɐɦۚܢࢫ ɐɮȉ:ࢫȶ ǸɟࢫȲȆɱࢫȆɸȆȸ ɏࢫș ɨɜɗ

ȆɸɽȨࢫȆɺɨɏɼ***ȆɸȮɽɏǸɗࢫ ɱࢫʎȖǶɗࢫʃ
�
ɢȼ Ȗ                    
ّ
   .

֗ࢫ.٢ ɰ ʆֺ؈ ɮɨɦࢫɯ ɨɐɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ɰ ȆɳȍɦࢫȔ ɼ؈فȉ֗ࢫ Ȉ Ȅȳɏל ɼࢫɖ ȳɀ ɦȄɼࢫɽȨ ɳɦȄࢫȓɏɽ ȷ ɽɭ֗ࢫ Ȉ ɽɜɐʇࢫɑʇȯȉࢫɪ ʊɭǷ٢٠٠٩Ɇ ֗ࢫ ɬ.֗ࢫ٧

  . ١٥٥ص
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٣.Ȓ֗ȳɸȆɜɦȄ֗ࢫ ɣ ɦȆɭࢫɵ ȉȄࢫȓʊɘɦǷࢫʄڴɏࢫɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄࢫȦȳȻ ֗ࢫ ɪ ʊɜɏࢫɵ ȉדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉדࢫ ȯȍɏࢫ ֗ࢫ ɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄࢫ

֗ࢫ Ț ȄفɦȄࢫȓȍȗɡɭ١٤٢٦Ȯ֗ࢫ ɶ.Ƞ ֗ࢫ Ɇ١Ⱦ   . ٢٨٠֗ࢫ
٤.Ƞ ֗ࢫ ɻȸ ɘɱࢫȲȯɀ   . ٢٨٢ص. Ȅ١ם
٥.ɣ ɦɽɜɗݍݵف֗ࢫȆȉࢫɰ ȆɜɨɐȗʆࢫȲɼȳȣ ɖࢫȄɼݍݨȲȆࢫȄɼם ȳɌ ɦȄ:ࢫɤ ȯʆࢫȆɭࢫʎɜȉࢫ ɖ֗ ɼȱȨ ɭࢫȓɜʊɜݍݰȄࢫʏݍݵفࢫࢭȄࢫ Ȳ֘ȄȯɦȄࢫʏࢫࢭȯʈȴ

ɰ ȳɜȗȷࢫȯɳɏࢫʊɗɽɢɦȄ؈ ȄࢫɼǷࢫɰ ȆɠࢫɼǷ֗ࢫ ɰ ʈȳɀ؈ ȍɦȄࢫȯɳɏࢫȳɜȗȸ ɭࢫɼǷࢫɵ ǾȆɠࢫɷȳʆȯɜȕࢫȲɼȳȣ ֗ࢫɽɸɼࢫȄݍݨȲȆࢫȄɼם ɻʊɨɏ.
٦�ɤɼכ ɑɃࢫ ɽםȄࢫʏࢫࢭɷȳʆȯɜȕ:ʎɲȆȝɦȄࢫɑɃ ɽםȄࢫʏࢭɼࢫ Ȇ֗ɳɦȄȵɱǻࢫɯ ɺɘɡʆࢫɯ ɦɼǷ:ࢫȟ ɦȆȝɦȄࢫɑɃ ɽםȄࢫʏࢭɼࢫȳɘɱࢫɎȆɮȗȷ ȄࢫʏڲǻࢫʏڌɼǷ

ɻȕȆʆǵࢫɵ ɭࢫɂ Ȳכ ɣࢫ ȗʈǹȲࢫɷȳʆȯɜȕ.ɷȳʆȯɜȕࢫɑȊȄȳɦȄࢫɑɃ ɽםȄࢫʏࢭɼ:ȹ ɭȆݍݵȄࢫɑɃ ɽםȄࢫʏࢫࢭɷȳʆȯɜȕɼוࢫ Ȇȉࢫɯ ɡɟȳȻ :كذبك .  
٧.�ɼࢫɽȨ ɳɦȄࢫʏࢫࢭɣ ɦȆɭࢫɵ ȉȄࢫȓʊɘɦǷࢫʄڴɏࢫɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄࢫȦȳȻ ֗ࢫ ɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄȠ ֗ࢫ ɖ ȳɀ ɦȄ١Ⱦ   . ٢٨٦֗ࢫ
֗ࢫࢫࢫ٨ ȳɀ ɭࢫ ɑ֗ɭȄɽݍݨȄࢫɑɮȡ ȦȳȻࢫ ࢫɑɮɸࢫɑɭȄɽɺɦȄࢫࢭʏࢫ ʎ֗ɇɽʊȸ ɦȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫɤ ֺ ȡ ɵࢫʎȌǷࢫȳɡȉࢫ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫ ʎ֗ɇɽʊȸ ɦȄ

Ȯ֗ࢫ ȓʊɜʊɗɽȗɦȄࢫȓȍȗɡםȄ.Ƞ Ɇࢫ ֗ࢫ Ȯ֗ࢫ Ȕ١Ⱦ   . ٥٠٠֗ࢫ
ךȓʆࢫ.٩ כɬȆɐɲࢫ ȒȲɽࢫ ȷ٥٤ .  

١٠.Ⱦ ֗ࢫ Ȉ Ȅȳɏל ɼࢫɖ ȳɀ ɦȄɼࢫɽȨ ɳɦȄࢫȓɏɽ ȷ ɽɭ֗ࢫ Ȉ ɽɜɔʇࢫɑʇȯȉࢫɪ ʊɭǷ١٥٩ .  
١١.Ȯ֗ࢫ ȳɡɘɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ɖ ȳɀ ɦȄɼࢫɽȨ ɳɦȄࢫʏࢫࢭɣ ɦȆɭࢫɵ ȉȄࢫȓʊɘɦȄ֗ࢫ ɣ ɦȆɭࢫɵ ȉȄ.Ȯ֗ࢫ Ȕ.ȆٮڈȄɽȫ Ƿɼࢫɰ ǻࢫȈ ȆȉࢫɆ.
ȑࢫࢫࢫ١٢ ȗɟࢫɵ ɏࢫȑ ʋȍɨɦȄۚܣࢫ ɔɭࢫ ɬ֗Ȇȼ ɸࢫɵ ȉȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫɤ Ȇɮȡ ȯɮȧࢫ Ƿࢫɵ ȉࢫə ȷ ɽʆࢫɵ ȉדࢫ ࢫȯȍɏࢫ ʅ֗ ȲȆɀ ɱכ ɬȆȼࢫ ɸࢫɵ ȉȄ

֗ࢫ ȳɡɘɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ɝ ȼ ɭȮ֗ࢫ ȑ ʈȲȆɏ١٩٨٥כɆ ֗ࢫ ɬ٦Ƞ ١Ⱦ֗ࢫ   . ٣٦֗ࢫ
١٣.�ɼࢫՌՌࢫɯ ʊɡȧ ɵࢫ ȉࢫɯ ɡݍݰȄࢫՌՌՌࢫȦ ȆɭȳɈ ɨɦࢫș ʋȍɦȄɻʊɗࢫȯɸȆȼ ɦȄ:ɬֺ ɦȄࢫɰɼȯȉࢫș ɱȆɠࢫɣ ɦȆɭࢫɰ ǻɼࢫɻɦɽɛ.
ȯɸȆȼࢫɻʊɗࢫ١٤ ɦȄɼࢫ ɪ֗ ǾȆɛࢫʄڲǻࢫɷɼȵɏ؈فࢫɓࢫɵ ɭࢫǴȄȳɘɦȄࢫɷȯȼ ɲǷࢫȆɮՌɭࢫș ʋȍɦȄ:ࢫȄ؈فɮɃ ȓɘɘȬࢫ ɰࢫȄם Ƿࢫɯ ȷ Ȅࢫɰ Ȇɠࢫȟ ʊȧ ࢫ ɣ֗ ɱǷ

.بارزا
Ƞࢫ١٥ ֗ࢫ ȓʊɘɦכ ɪࢫɏڴʄࢫ ʊɜɏࢫɵ ȉȄࢫȦȳȻ ֗ࢫ ɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄ١Ⱦ   . ٣١٣֗ࢫ
ݱݨȓࢫࢫ١٦ ֗ࢫȄݍ ד ֗ࢫɽȉǷࢫȯȍɏࢫ ɻʈɽɦȆȫ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫɰ ȸ؈ ֗ࢫȄݍݰ ɻʈɽɦȆȫ ɵࢫ ȉȄ֗ࢫ ɚ ɼȳȼ ɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ɑȍȸ ɦȄࢫȔ ȄǴȳɜɦȄࢫʏࢭ

١٤٠١Ɇ ֗ࢫ ɶ٤Ƞ ١Ⱦ֗ࢫ   . ٢٤٣֗ࢫ
ɵࢫ.١٧ ȉࢫȓȍɏȳɦࢫʅȳɸɽݍݨȄࢫɻȍȸ ɲɼ֗ࢫ ʏ݀ݨڴ ɦȄࢫɯ ȣ ɳɦȄࢫʎ Ȍֿ șࢫ ʋȍɦȄࢫȄȱɸࢫȶ ɽɭȆɜɦȄࢫȦȳȻ ۜܢࢫࢭʏࢫ غ ȕȳםȄࢫȯʊȸ ɦȄɼۚܣࢫ ʊɐɦȄࢫȑ ȸ ɲ

ɵ ɮʊɦȄࢫɪ ɸǷࢫɅ ɐȍɦࢫɷȲȮȄɽɱࢫʏࢫࢭɻȍȸ ɲࢫȯʈȴࢫȆȉǷࢫɰ Ƿۚܣࢫ ʊɐɦȄࢫȳɟȰɼ֗ࢫ Ƞ Ȇݱݨ .Ȅݍ
١٨.ǻࢫɽȉǷࢫɪ ɺȷ ɵࢫ ȉࢫʅȳȷ ɵࢫ ȉࢫɯ ʊɸȄفɓࢫ Ƞ֗ ȆȡȵɦȄ֗ࢫ ȑ ȗɡɦȄࢫɯ ɦȆɏࢫȔ ɼ؈فȉࢫ ɻ֗ȉȄȳɏǻɼࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫʎɲȆɐɭࢫ Ƞ֗ ȆȡȵɦȄࢫɚ Ȇܥݰ

١٩٨٨Ɇ ֗ࢫ ɬ١Ƞ ٣Ⱦ֗ࢫ   . ٣٦٣֗ࢫ
Ƞࢫ١٩ ֗ࢫ ȓʊɘɦכ ɪࢫɏڴʄࢫ ʊɜɏࢫɵ ȉȄࢫȦȳȻ ֗ࢫ ɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄ٣٠٥ص. ١ .  
Ƞࢫࢫ٢٠ ֗ࢫ ȓɦȆȷ ȳɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ Ȕ ȄǴȄȳɜɦȄࢫȓݯݨ ֗ࢫ ȓɨȣ ɱȴࢫɵ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏ ֗ࢫ ȓɏȲȴࢫɽȉǷࢫ١Ⱦ   . ٣٥٠֗ࢫ
ɵࢫࢫ٢١ ȉȄࢫȦȳȻ ɝࢫ ʊɜȨ ȗȉ֗ࢫ ɪ ʊɨݍݨȄࢫȑ Ȭ ȗɳɭ֗ࢫ ȯʊɮݍݰȄࢫȯȍɏࢫɵ ʆȯɦȄۛܣࢫ Ȩ ɭࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ Ț ȄفɦȄࢫȓȍȗɡɭ֗ࢫ ȳɀ ɭࢫȒȳɸȆɜɦȄ֗ࢫ ɪ ʊɜɏ

٢٠٠٥Ƞ ١Ⱦ֗ࢫ   . ٣٠٦֗ࢫ
Ƞࢫ٢٢ ֗ࢫ ȓʊɘɦכ ɪࢫɏڴʄࢫ ʊɜɏࢫɵ ȉȄࢫȦȳȻ ֗ࢫ ɪ ʊɜɏࢫɵ ȉȄ٣١١،ص١ .  
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:إعداد

ȒȲɽɳםȄࢫȓɳʆȯםȆȉࢫȓʊɭֺ ȷ ל ֗ࢫȄݍݨȓɐɭȆࢫ Ȕ ȄǴȄȳɜɦȄࢫɯ ȸ ɛ֗ࢫ ɷȄȲɽȗɟȮࢫȑ ɦȆɇ

المقدمة

.احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                           ً                                       حيتل علم الوقف واالبتداء مكانا  ذا شأن من منظومة علوم القرآن؛وذلك ألن  :أما بعد

                   ً      ً                                                         مقاصده ترتبط ارتباطا  وثيقا  بوجوه تفسري كتاب اهللا وبيان معانيه،وهو أحد وسائل القراءات 

ǟ�ǒ  لـماالسبعة،ف Ĕ�Ǯ ǳǀǯ�ÀƢǯء السلف حيررون فيه املصن فات املطولة والرسائل منها ما لـما                            َّ                      

  .نها ماهو مفقود خباصة كتب املتقدمنيوصل إلينا وم

ء مبثوثة يف كتب املتقدمني، ومن بني لـماوقد وجدت بعض الوقوف الواردة عن بعض الع

اإلمام أبو علي أمحد ابن جعفر الدينوري          ُ                        ء الذين ف قدت كتبهم ونقلت وقوفهم،لـماهؤالء الع

  .ء عصره يف النحولـماالذي يعد من ع) ه٢٨٩(

        ً                                                        داين بعضا  من هذه الوقوف يف كتابه املكتفى يف الوقف واالبتداء، فأحببنا فقد نفل اإلمام ال

  .أن جنمع هذه الوقوف يف حبث خمتصر مع دراستها لعل اهللا أن ينفعنا بذلك

الوقوف الواردة عن أبي جعفر الدينوري في كتاب المكتفى (ـــ وأمسيت هذا البحث ب

.)    ً       جمعا  ودراسة-سراءللداني من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة اإل

                                             ً                      وقد أحصيت من الوقوف الواردة عنه ثالثة عشر موضعا ، وحصرت هذه املواضع يف 

؛لئال يطول البحث؛ ألن اهلدف - مع وجودها يف القطع واالئتناف وغريه-وجودها يف املكتفى 

من هذا البحث هو لفت الباحثني للعناية مبثل هذه املوضوعات ومجع شتات الوقوف الواردة 

  .ء القراءات أو النحاة وغريهملـماء، سواء من علـمان بعض العع

إنه ويل  لـماأسأل اهللا تعاىل أن يعيننا وأن ينفعنا مبا علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا ع

  .ذلك والقادر عليه
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:أهمية الموضوع وأسباب اختياره

:تظهر أمهية البحث وأسباب اختياره يف جوانب متعددة،أبرزها

.                       ً      ً                                     علقه بكتاب اهللا تعاىل فهما  وتدبرا ،ومن املعلوم أن شرف العلم بشرف املعلومت)١(

ّ       مكانة أبا جعفر الدينوري العلمية عند علـماء اللغة وتقد م زمنه)٢(                                                     .

،فجمع الوقوف الواردة عنه )وقف التمام(أن أليب جعفر الدينوري كتاب يف الوقف امسه)٣(

.عنهفيه مجع لشتات هذا الكتاب ولتقريب الصورة 

نقل علـماء الوقف عنه كابن األنباري والنحاس والداين،وهذا يدلك على عظيم أمره )٤(

.وجاللة قدره

.التعلق الوثيق بني علم الوقف واللغة ومدى متكن اإلمام أيب جعفر يف اللغة وعلومها)٥(

.أن لعلم الوقف واالبتداء أثر يف حسن التالوة وجودة القراءة)٦(

هو أحد العلوم السبعة اليت جعلها بعض العلـماء وسائل -واالبتداءالوقف - أن هذا العلم)٧(

.لعلم القراءات

  الدراسات السابقة

                        َ                                              بعد البحث واالطالع، مل أجد م ن مجع الوقوف الواردة عن أيب جعفر الدينوري يف حبث 

.مستقل، سواء يف رسالة علمية أو كتاب مطبوع

Ʈ - وهو حسيب-فاستعنت باهللا  ƸƦǳ¦�¦ǀđ� ƾƦǳƢƥ أسأل اهللا تعاىل أن يوفقين إلخراج  حبث ،     ٍ                             

.متميز مفيد يل ولغريي، واهللا ويل التوفيق

  :منهج البحث

                                 ً          ً                                 لقد اتبعت يف سريي يف هذا البحث، منهجا  استقرائيا ، يتسم جبمع الوقوف الواردة عن أيب 

قوف                                         ً       ً                           جعفر الدينوري يف كتاب املكتفى للداين، ومنهجا  حتليليا ، يشتمل على دراسة هذه الو 

:دراسةعلمية، وقد التزمت يف ذلك مايلي

.كتابة البحث وفق قواعد الرسم اإلمالئي-

.مجع الوقوف الواردة عن أيب جعفر الدينوري من كتاب املكتفى للداين-
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، )قال أبو جعفر(بقوله                                  ً                   أذكر نص اإلمام أيب جعفر يف اآلية سواء  يف حال تصريح الداين-

).ُ                             ح كي عن اإلمام أيب جعفر الدينوري(، أو )ذكره(أو عدم التصريح بذلك كقوهلم 

  :خطة البحث

  :انتظم هذا البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة

وخطة البحث،والدراسات السابقة،تضمنت أمهية املوضوع وأسباب اختياره، :املقدمة

  .ومنهج البحث

واملؤلفات فيه اشتمل على مفهوم الوقف واالبتداء، :التمهيد.  

ترمجة اإلمام الدينوري والداين وفيه مطلبان :الـمبحث األول:  

ترمجة موجزة أليب جعفر الدينوري :الـمطلب األول.  

ترمجة موجزة للداين وكتابه وفيه مسألتان :الـمطلب الثاين:  

ترمجة موجزة للداين :املسألة األوىل  

داينالتعريف بكتاب املكتفى يف الوقف واالبتداء لل :املسألة الثانية.  

الوقوف الواردة عن أيب جعفر الدينورمين أول سورة البقرة إىل آخر سورة  :الـمبحث الثاين

  .اإلسراء

اخلامتة  

  :التمهيد

ٍ           أصل يدل على متكث  يف شيء، مث : الواو والقاف والفاء: (قال بن فارس :الوقف لغة               

منعتها من املشي وجعلتها إذا : ويأيت الوقف مبعىن احلبس، ومنه حبست الدابة.)١()ينقاس عليه

إذا دام :                ً        ً وقف يف املكان وقفا  ووقوفا  :ويأيت الوقف مبعىن الدميومة يف القيام، فيقال.)٢(تقف

)٤( ّ                 عل مته مواضع الوقوف:     ً             ً ووقفا  لقارئ توقيفا  .)٣(     ً              قائما  فهو خالف اجللوس

، ومنهم للوقف منهم من أسهب يف تعريفهء لـماتنوعت تعريفات الع :الوقف في االصطالح

َ                      من اقتضب يف التعريف، بيد  أن التعريف املختار هو الكلمة زمنا يتنفس  عبارة عن قطع الصوت على:                       

.)٥(فيه عادة بنية استئناف القراءة إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه، أومبا قبله
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 الشروع يف القراءة بعد قطع أو: االبتداء يف االصطالح .             ً فعل الشيء أوال  :االبتداء لغة

    َ               علم ي عرف به القارئ : هو علم الوقف واالبتداءوعلى ما تقدم ميكن أن نقول بأن  .)٦(وقف

Ƣđ� ¦ƾƬƥȏ¦�ƶǴǐȇ�ȏ�Â¢�ƶǴǐȇ�Ŗǳ¦�ǞǓ¦Ȃŭ¦)٧(.

  :بعض المؤلفات في الوقف واالبتداء

  :سأذكر بعض املؤلفات الرئيسة يف الوقف واالبتداء

  .اجلزري أنه أول من ألف فيهالوقوف لشيبة بن نصاح، وهو مفقود، وقد ذكر ابن -

.التمام لنافع الليثي املقرئ، وقد مجع وقوفه اليت نقلها النحاس والداين الدكتور حسني عواجيوقف -

.الوقف واالبتداء البن سعدان الضرير، وهو مطبوع بتحقيق أبو بشر حممد خليل-

  .بحث املختصروقف التمام أليب جعفر الدينوري، وهو ما أنا بصدد مجع وقوفه يف هذا ال-

إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري، طبع عدة طبعات وأشهرها بتحقيق حميي الدين -

ǪǌǷƾƥ�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�©¦°ȂǌǼǷ�ǺǷ��ÀƢǔǷ°.

القطع واالئتناف أليب جعفر النحاس، طبع بتحقيق أمحد خطاب العمر، ضمن منشورات -

  .وزارة األوقاف العراقية

الداين، حقق اكثر من مرة، وأشهر حتقيق له بتحقيق يوسف املكتفى لإلمام أيب عمرو --

.املرعشلي، وحتقيق جايد زيدان

هذه بعض املؤلفات يف الوقف واالبتداء، ومن أراد االستزادة فعليه أن يرجع إىل مظآن 

.                                                 ً       وجودها، فعددها الحيصى، فلذلك اقتصرت على بعضها؛ منعا  لإلطالة

:ترجمة موجزة لإلمام أبو جعفر الدينوري، والداني وفيه مطلبان: األول الـمبحث

  ترجمة موجزة ألبي جعفر الدينوري : األول الـمطلب

ينـ و ر ، وأبو : كنيتهواسمه ونسبه  َ ِ        هو أبوعلي أمحد بن جعفر، قدم مصر، وأصله من الد   َ  ِّ                                            

ّ                                والدينورى ، بكسر الدال وسكون الياء وفتح ا.)٨(علي أمحد بن جعفر منسوب إىل : لنون        

ّ                                      إن  الدال من الدينور مفتوحة، وتابعه ابن :            ّ وقال السمعاىن  .الدينور، وهي من بالد اجلبل  
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وحسب ما اطلعت عليه من املصادر  .واألصح الكسر: قال ابن خلكان. األثري يف اللباب

ٌ                                           املتوفرة لدي أن هناك شح  يف ترمجته؛ لذلك مل تذكر كتب الرتاجم سنة مولده                      .

ينـ و ر ، وقدم البصرة فأخذ عن اقدم  َ ِ                        مصر، وأصله من الد  زين ومحل عنه كتاب سيبويه، مث لـما                 ِّ  َ 

َ           رحل إىل بغداد فقرأ على أيب العباس املربد كتاب سيبويه، مث نزل مصر، وكان خ نت   أيب العباس  َ  َ                                                                   

  
َ  َِ                  َّ      َ               ِْ ثعلب زوج ابنته، وكان خيرج من منزل خ ت ن ه أيب العباس فيتخط ى أصحاب ه، وميضي ومعه حم   َ  َُ   بـ ر ت ه                                  

ودفرته فيقرأ كتاب سيبويه على أيب العباس املربد، فكان يعاتبه أمحدبن حيىي ثعلب على ذلك 

ُ     فلم يكن يلتفت  إىل !!إذارآك الناس متضي إىل هذا الرجل وتقرأ عليه، يقولون ماذا: ويقول             

.)٩(قوله

:من مؤلفاته

ُ                                 مهذ ب يف النحو،كما ذ كر ذلك يف طبقات النحويني واللغويني ـال-              َّ   مث قدم مصر وأل ف  (   َّ              

هذ ب، وجلب يف صدره اختالف البصريني والكوفيني، وعزا كل 
 
  َّ                                               كتاب ا يف النحو مساه امل
ُ
                ً    

                         َّ                                                   مسألة إىل صاحبها، فلم يعتل  لواحد منهم والاحتج ملقالته، فلـما أمعن يف الكتاب ترك 

.)١٠()ب البصريني، وعول يف ذلك على كتاب األخفش سعيداالختالف، ونقل مذه

.)١١(خمتصر يف ضمائر القرآن اختصره من كتاب معاين القرآن للفراء-

ٍ          ومن مؤلفاته وقف التمام، وهو الذي أحببت أن أمجع وقوفه لعلي أظفر ببعض  من مالمح -                                                                  

  .ذلك الكتاب املفقود

انني ومئتني، وعنه أخذ أبواحلسني بن وتويف أبوعلي الدينوري مبصر سنة تسع ومث  :وفاته

.)١٢(والد وغريه

  :ترجمة موجزة للداني وكتابه وفيه مسألتان:الثاني الـمطلب

  ترجمة موجزة لإلمام الداني: المسألة األولى

.)١٣(هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، القرطيب الداين:اسمه ونسبه

      ُ                                     ؛ لذا ن سب إليها، مث استقر به املقام يف دانية، )ه٣٧١(من مواليد قرطبة سنة : مولده

ǾƫƢǧÂ�ƪ ǻƢǯ�ƢđÂ��ƢȀȈǳ¤�ǾƬƦǈǻ�©ǂȀƬǋ¦Â)١٤(.
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َ َ              أمحد بن فتح الرس ان، وحممد بن عبداهللا املعروف بابن أيب ز م نني، عبدالرمحن  :من شيوخه                                  َّ               

.بن عمر املعروف بابن النحاس، وغريهم كثري

.)١٥(من أنبلهم وأبرعهم أبو داود سليمان بن جناحوكان له تالميذ أخذوا عنه علومه وكان 

التيسري يف القراءات السبع، :                                ً      له مؤلفات يف علوم القرآن كثرية جدا ، منها:من مؤلفاته

وجامع البيان يف القراءات السبع، واملقنع يف الرسم، واألرجوزة املنبهة، واملكتفى يف الوقف 

.واالبتداء، وله كتاب يف طبقات القراء

تويف يوم االثنني يف النصف من شوال سنة أربع وأربعني وأربع مئة، وكان دفنه بعد :هوفات

صالة العصر يف اليوم الذي تويف به، ومشى السلطان أمام نعشه، وكان اجلميع يف جنازته 

.)١٦(     ً عظيما  

  :التعريف بكتاب المكتفى:المسألة الثانية

 لـما                            ً  ما ألف يف الوقف واالبتداء، نظرا                               ُ            كتاب املكتفى يف الوقف واالبتداء ي عترب من أعظم

ٍ             حيتويه من نقول  عن متقدمي ع .ء الوقف واالبتداء، وملكانة مؤلفه الذي ذاع صيتهلـما            

  :منهجه العام في كتابه

، مع )التام، الكايف، احلسن، القبيح(  َّ                                      قد م مبقدمة منهجية أسس فيها مصطلحات الوقف -

  .ذكر األمثلة اليت توضح هذه املصطلحات

.        ً                                                                  ذكر بابا  يف احلض على تعاليم التام، مع استشهاده باآلثار الواردة عن بعض الصحابة-

�ƨǠƥ°¢�ƢĔ¢�ƶƳ°�Ľ��ƢȀȈǧ�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǂǯ̄Â��Ǧ ǫȂǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�Ǻǟ�ǶǴǰƫ�ňƢưǳ¦�§ ƢƦǳ¦�ĿÂ

.أقسام، وهي أعدل األقوال عنده

. ً       ا  بالناس                                           ً             مث ذكر بعد املقدمة فرش الوقوف يف السور، مبتدئا  بالفاحتة وخامت

اعتمد على املسائل النحوية يف حتديد الوقف واالبتداء،و كذلك اعتمد على القراءات، -

  .وبني أثر الوقف باختالف القراءات

                                     َّ                                          اعتىن بالقواعد الكلية يف الوقف، فإذا مر  على كلمة هلا حكم عام يف القرآن كله نص عليه -

  .املكسورة) إن(و الذين، قاعدة ، وقاعدة الذي )آمل(   َّ                        ونب ه عليه،كقاعدة الوقف على 
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ل  كتابه من اإلشارة إىل اخلالف بني أهل العدد، مع - ُ                                           اعتىن بعد  اآلي وفواصلها، ومل خي   َ                   ِّ        

  .التنبيه على الوقف على رؤوس اآلي

استفادته ممن سبقه يف هذا العلم كأيب عمرو البصري ونافع والكسائي ويعقوب احلضرمي، -

  .خيالفهممع التعقيب على أقواهلم إن كان 

الوقوف الواردة عن أبي جعفر الدينوري من كتاب المكتفى من أول  :الثاني الـمبحث

  :جمعا ودراسة - سورة البقرة إلى نهاية سورة اإلسراء

﴾إن اهللا اليستحي أن يضرب مثال ما بعوضة﴿ :الموضع األول

(                    ِّ     وقال أمحد بن جعفر الد ينوري(قال الداين يف املكتفى  .)١٧()حسن وقف)    ً   مثال  ما:

) ما(     ً                         منصوبة  على اإلتباع للمثل، وجعل ) بعوضة(ووجه ذلك الوقف أنه أراد أن تكون 

ً       ً مثال  بعوضة  (     ً            توكيدا ، كأنك قلت  ، وقد ذكر ابن األنباري ثالثة )١٨(، كما ذكر ابن األنباري )  

.غريجائز) مثال ما(أوجه إعرابية غري هذا الوجه، وجعل الوقف على 

بدل من ) بعوضة(±¦�ÀȋÂ��Ƣđ�¢ƾƬƦȇ�Ȑǧ��̈ƾǯƚǷ�̈ƾƟ) ما(قال؛ ألن قال الداين وليس كما 

.)١٩(فال يقطع منه) مثال(

وإن كان له وجه يف اللغة إال أنه ) مثال ما(وأخلص من كل ما مضى أن الوقف على  

.                                                                  ً     األكثر من أهل الوقف واالبتداء مل يروا الوقف عليه؛ لتعلقه مبا بعده لفظا  ومعىن

ن الوقف احلسن عند الدينوري هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن وميكن أن نقول إ 

.االبتداء مبا بعده

ما كفر ﴿: وقال أمحد بن جعفر الدينوري"  قال الداين رمحه اهللا تعاىل :الموضع الثاني

أحسن منه، وكذلك" على ملك سليمان"حسن ليس بتام والكاف،  تام وهو ﴾سليمان

   ً        جحدا ، وليس )) ما(( كاف إذا جعلت" يعلمون الناس السحر" ،"ولكن الشياطني كفروا"

شيئني ] أحد[                                 ً      ً                            بالوجه اجليد، واالختيار أن تكون امسا  ناقصا  مبعىن، الذي فتكون معطوفة على

يعلمون الناس ﴿ يف قوله) السحر( أوعلى ﴾واتبعوا ماتتلو الشياطني﴿ إما على مايف قوله

)٢٠(."فاليقطع من ذلك ﴾السحر
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ٍ         وين مايشري إىل أن حكم الوقف عليه كاف  حيث قالوقدذكر األمش                                 " ٍ  وعلى كل  قول  :     ٍ       

��©ƢƦƯȍ¦�ƾǠƥ�ȆǨǼǳ¦�Â¢�ȆǨǼǳ¦�ƾǠƥ�©ƢƦƯȍ¦�Ƣđ�½°ƾƬǈȇ�½¦°ƾƬǇ¦�ƨǸǴǯ�ȆǿÂ��Ǻǰǳ�ººººººººƥ�̈ ¦ƾƦǳƢǧ

.)٢١(                                                          ً      ً وواقعة بني كالمني متغايرين، فما بعدها متعلق مبا قبلها استدراكا  وعطفا  

))    ً حسدا  (( وينتصب. الوقف ﴾                   ً من بعد إميانكم كفارا  ﴿: الدينوريوقال  :الموضع الثالث

.)٢٢(على املصدر

ٍ    كاف  إن نصب حسدا  مبضمر  غري)     ً كفارا  ( الوقف على: "األمشوين وقال      ً            ٍ الظاهر؛ ألن    

ٌ                      مصدر فعل حمذوف أي حيسدونكم حسدا ، وهومفعول  له أي يرونكم من بعد ))    ً حسدا  ((           ً                            

على أنه مصدر أو أنه مفعول )     ً حسدا  ( بوقف إن نصبوليس             ً           إميانكم كفارا  ألجل احلسد،

.)٢٣(له، إذ اليفصل بني العامل واملعمول بالوقف

: بتقدير" بل أحياء" تام، مث تبتدئ"               ٌ يف سبيل اهللا أموات  : "وقال الدينوري: الموضع الرابع

م لقد عقب الداين رمحه اهللا على هذا املوضع بتسلي. )٢٤(وقال الداين هوحسن. بل هم أحياء

القولني، والذي يتضح يل أن القول بالتمام أحسن وأوضح من قول الدينوري؛ ألن بل هنا 

  .ليست لإلضراب

 الوقف على: قال الدينوري ،١٨٠ يف سورة البقرة آية ﴾إن ترك خريا﴿: الموضع الخامس

  .وقف تام" خريا" 

: واملعىن ،"كتب: "متعلقة بقوله" الوصية: "وليس كذلك؛ ألن قوله تعاىل: وقال الداين

فرض عليكم الوصية، وجيوز أن يقطع من ذلك ويرفع باالبتداء،واخلرب حمذوف، ويكون 

.فعليكم الوصية: التقدير

.. كتب عليكم اإليصاء: والتقدير". الوصية" مضمرا، تدل عليه" كتب" ويكون املرفوع بـــ

.األنباري رمحه اهللاومل يتعرض له ابن  . )٢٥(فيصح بذلك ماقالوه، واألول االختيار

" كتب"مرفوعة بـــ" الوصية" ،كذاقيل، وليس بشيء؛ ألن قوله))حسن: ((وقال عنه األمشوين

الذي هو فعل ما مل يسم فاعله، وأقيمت الوصية مقام الفاعل فارتفعت به، واملعىن فرض 

 يف أي فرض عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، أومرفوعة بالالم: عليكم الوصية

مبعىن فقيل لكم الوصية للوالدين بإضمار القول، والجيوز الفصل بني الفعل وفاعله، " للوالدين"
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�ȂǿÂ��ƢǿƾǠƥƢǷÂ�� ¦ƾƬƥȏƢƥ�ƨǟȂǧǂǷ�ƢĔ¢�ȂǿÂ��Ʈ ǳƢƯ�¾ƢǸƬƷ¦�ȆǬƥ�Ǻǰǳ��ǾǳȂǬǷÂ�¾ȂǬǳ¦�śƥȏÂ

، أيكتب عليكم أن توصوا، مث بني ملن الوصية:خربها، ومفعول كتب حمذوف" للوالدين: "قوله

أي فرض عليكم الوصية للوالدين واألقربني، فعلى هذا : أي اإليصاء كتب: أوخربه حمذوف

.)٢٦( "خريا"حيسن الوقف على

قال الدينوري . ١٨سورةالنساء آية  ﴾إين تبت اآلن﴿: يف قوله تعاىل:الموضع السادس

  .وقف تام" إين تبت اآلن" الوقف على

معطوف على " وال الذين ميوتون وهم كفار" :وليس كذلك ألن قوله تعاىل: وقال الداين

.)٢٧(ماقبله

 نسق على" والالذين ميوتون: "وقف غري تام ألن قوله تعاىل: وقال عنه ابن األنباري

)٢٨()وليست التوبة للذين يعملون السيئات والالذين ميوتون: (،كأنه قال"الذين"

، فاليوقف على السيئات، "أليماوليست التوبة إىل : "وال وقف من قوله: وقال عنه األمشوين

عطف على وليست، " وال الذين ميوتون: "وال على املوت، والعلى إين تبت اآلن، ألن قوله

وليست التوبة للذين يعملون : والوقف على املعطوف عليه دون املعطوف قبيح، فكأنه قال

.)٢٩(السيئات الذين هذه صفتهم وال الذين ميوتون وهم كفار

.)٣٠(تام ﴾وهم كفار﴿ الوقف على: وقال الدينوري :الموضع السابع

.)٣١(إشارة إىل املذكورين قبل" أولئك: " وليس كذلك ألن قوله تعاىل: وقال الداين

.)٣٢(متام ﴾تقولوا ثالثة وال﴿: قال الدينوري: الموضع الثامن

.)٣٣(                 ٍ وقال الداين هو كاف  

.، أي هم ثالثة)٣٤(ثالثة: فآمنوا باهللا ورسله جائز، ومثله :وقال األمشوين

.القول بأنه وقف كاف هواألرجح، لتعلق الكالم مبابعده معىن: قلت

  : يف آخر سورة األنعام ﴾الشريك له﴿: الموضع التاسع

.)٣٥(متام"الشريك له": قال الدينوري

.                              ٍ وقال الداين وليس كذلك بل هو كاف  

.)٣٦(التنزيهأحسن منه؛ النتهاء  ﴾الشريك له﴿حسن، "العاملني: "وقال األمشوين
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  .﴾وبذلك أمرت﴿هو وقف كاف لتعلق الكالم مبا بعده وهو : قلت

.يف سورة األعراف )قالوابلى شهدنا:(قوله:الموضع العاشر

شهدنا أنك : على هذا من قول بين آدم، واملعىن)) شهدنا(( كاف، فـ)) قالوا بلى شهدنا((

  .وهو قول أيب بن كعب وابن عباس. ربنا وإهلنا

  .متعلقة بالكالم الذي قبلها)) أن(( ليس بوقف؛ ألن: األنباريوقال ابن 

قال عز وجل  لـماعلى هذا من قول املالئكة )) شهدنا(( فـ)) قالوابلى(( التمام: والدينوري

قال . ، فأقروا له بالعبودية))ألست بربكم قالوا بلى: ((ذرية آدم حني مسح ظهره وأخرجهم منه

.)٣٧(شهدنا: ا فقالوااشهدو : اهللا جل ذكره للمالئكة

كدأب آل فرعون والذين من ﴿: قال الدينوري يف األنفال: الموضع الحادي عشر

.)٣٨(تام ﴾قبلهم

.)٣٩(وقال الداين الوقف عليه حسن، وقال األمشوين الوقف عليه جائز

أمت، ويكون مابعده مبتدأ  }كدأبآلفرعون{ والذيأ ميل إليه هوقول نافع على أن الوقف على

  .واهللا أعلم. وخرب

  .ويف الشعراء تام - احلجر-هنا  ﴾يؤمنون ال﴿ قال الدينوري: الموضع الثاني عشر

؛ ألن ما بعده متصل به، إذ هو ختويف للكفار الذين تقدم  ٍ                                                    وقال الداين وهو عندي كاف                        

.)٤٠(ذكرهم

ّ                   وفص ل يف ذلك األمشوين وقال   " تام إن جعل الذي بعده مبتدأ واخلرب فيما بعده، وكذا إن :

ً     هم الذين، وليس بوقف  إن جعل بدال  من : جعل خرب مبتدأ حمذوف تقديره            ٍ قبله، ) الذين(                  

                    ً       ، واألفضل الوقف اتباعا  لرأس )٤١("وهو األحسن، ومن حيث كونه رأس آية جيوز أي الوقف

.          ً          اآلية، ومجعا  بني القولني

.تام، أي أنزهلا بصائر ﴾بصائر﴿: وقال الدينوري: الموضع الثالث عشر

حسن؛ ألن بصائر -بصائر-الوقف على"، وقال األمشوين )٤٢(                ٍ داين وهو عندي كاف  وقال ال

ً  ال يكون معموال  )) إال((                       َّ        حال من مقدر بناء على أن  ما بعد  قبلها وقيل ما قبلها يعمل  لـما           

.)٤٣("                                                 ً   فيما بعدها، وإن مل يكن مستثىن وال مستثىن منه،وال تابعا  له
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:الخاتـمة

ونرجو أن -بإذن اهللا-ما يسر من إمتام هذا البحث املبارك أمحد اهللا تعاىل ونشكره على

.يكون حصل املرغوب، وجيء باملطلوب

  :وسأذكر بعض النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث

.ويتضح ذلك بالتآليف فيه يف القرنني األولني- الوقف واالبتداء-جاللة قدر هذا العلم)١(

آن إىل آخر اإلسراء اليت أوردها الداين يف أن عدد مواضع الوقف للدينوري من أول القر )٢(

�ǺȇǂǌǠǳ¦�ǢǴƦƫ�ƾǫ�À¡ǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ǾǼǟ�̈®°¦Ȃǳ¦�ǞǓ¦Ȃŭ¦�ƢǷ¢���ƢǠǓȂǷ�ǂǌǟ�ƨƯȐƯ�ȄǨƬǰŭ¦                                                         ً                    

.     ً موضعا  

                                           ً                                   اهتمام علـماء اللغة بالوقف واالبتداء، اعتمادا  على ما لديهم من العلم الكايف الذي )٣(

ه ال يقوم بالتمام إال حنوي كما ذكر   ِّ                                     ميك نهم من حتديد الوقف، فكما هو معلوم، فإن

.ذلك النحاس

أن كتب الوقف ككتاب النحاس والداين وغريمها، تضمنت نقوالت يف الوقف واالبتداء )٤(

ٌ                                                عن بعض العلـماء، فحري  بالباحثني أن يتجهوا إىل مجع هذه النقوالت ودراستها                      

.وحتليلها

فيق اهللا تعاىل لين، ولعلي يف هذا          َّ                                     هذا ما من  اهللا به علي من مجع ودراسة إمنا هو من تو 

  .البحث املختصر أن أكون قد لفت أنظار الباحثني إىل مثل هذه املواضيع

أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا العلم النافع والعمل اخلالص، وأن جيعل ماقدمته يف ميزان 

.حسنايت، إنه ويل ذلك والقادر عليه

  .له وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آ

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  المصادر والمراجع

لإلمام أيب عمرو الداين، حتقيق ساره مجال، مكتبة أوالداملكتفى يف الوقف واالبتداء،-

  .١الشيخ للرتاث، اجليزة، ط
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أمحد .دمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء، ألمحد بن عبدالكرمي األمشوين، حتقيق -

، ١مصر، ط-املعصراوي وأمحد البكري، دار اإلمام الشاطيب للطباعة والنشر، القاهرة

  .ه١٤٣١

إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل، أليب بكر حممد بن القاسم بن األنباري، -

  .ه١٣٩٢حتقيق حميي رمضان،مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق،

،٢ط مكتبة اخلاجني،يب القاسم خلف بن بشكوال،الصلة يف تاريخ أئمة األندلس،أل-

  .ه١٣٧٤

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، لإلمام الذهيب، حتقيق بشار عواد وشعيب -

  .ه١،١٤٠٤بريوت،ط-األرناؤوط صاحل مهدي، مؤسسة الرسالة

خري الدين بن حممود الزركلي، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة األعالم،-

  .م٢٠٠٢ر،عش

طبقات النحويني واللغويني، حممد بن احلسن الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، -

.دار املعارف،الطبعة الثانية

معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس زكريا، حتقيق عبدالسالم حممد هارون،-

  .ه١٤٢٣الطبعة  احتاد الكتاب العريب،

.س، حممد بن حممد الزبيدي، جمموعة من احملققني، دار اهلدايةمن جواهر القامو تاج العروس -

السامل اجلكين، جممع امللك .النشر يف القراءات العشر، حممدبن حممد بن اجلزري، حتقيق د-

  .ه١٤٣٥ الطبعة األوىل،فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة،

مللك فهد لطباعة املصحف وقوف القرآن وأثرها يف التفسري، مساعد الطيار، جممع ا-

  .ه١٤٣١ الشريف، املدينة املنورة،

  .ه١٣٩٩أبو القاسم حممود الزخمشري، دار الفكر، أساس البالغة،-

.بريوت - املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية-

عجمي املرصفي، مكتبة طيبة هداية القارئ إىل جتويد كالم الباري، عبدالفتاح بن السيد -

.٢املدينة املنورة، ط -الطيبة
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  :الـهوامش

֗ࢫ:ينظر) ١ ȶ ȲȆɗࢫɵ ȉַ ȹࢫȓɔɨɦȄࢫ ʋʆȆɜɭࢫɯ ݀ݨ ɭ٦/١٣٥ɰ ɼȲȆɸࢫɬֺ ȸ ɦȄȯȍɏࢫɝ ʊɜȨ ȕ֗ࢫ.
֗ࢫ)٢ ʎɭɽʊɘɨɦ؈فࢫȍɡɦȄࢫȦȳȼ ɦȄࢫȑ ʈȳɓࢫʏ؈فࢫࢭɳםȄࢫȦ Ȇȍɀ   .Ȅ٢/٢٦٩ם
֗ࢫȒȮȆɭࢫ)٣ ʅ ȯʊȋȵɨɦ֗ࢫ ȶ ɼȳɐɦȄࢫȠ Ȇȕ)وقف.(
֗ࢫ)٤ ə ɛɼࢫȒȮȆɭ֗ࢫ ד ȲȆȡࢫ ʅȳȼࢫ Ȭ ɭȵɨɦ֗ࢫ ȓɓֺ ȍɦȄࢫȶ Ȇȷ Ƿ٢/٣٥٠.  
٥(Ⱦ ֗ࢫ ȳȼ ɐɦȄࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȳȼ ɴɦȄ٢٤٠.  
֗ࢫ)٦ ʎɘȿ ȳɮɨɦ֗ࢫ ǽȲȆȍɦȄࢫɬֺ ɟࢫȯʈɽȣ ȕࢫʄڲǻࢫǽȲȆɜɦȄࢫȓʆȄȯɸ١/٣٩٢.  
٧(Ⱦ ֗ࢫ ȲȆʊɈ ɦȄࢫȯɏȆȸ ɭ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭȆɸȳțǷɼࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɖ ɽɛɼ١٩-١٨.  
֗ࢫ:ينظر) ٨ ʅ ȯʊȋȵɦȄࢫɵ ȸ ɵࢫȄݍݰ ȉࢫȯɮȨ ֗ࢫם ɰ ɰࢫʈɽɔɨɦȄɼ؈ ʈɽȨ؈ ɳɦȄࢫȔ ȆɜȍɇȠ١/٢١٥ʏ֗ڴɟȲȵɨɦࢫɬֺ ɏכ   .١/٢٠٧֗ࢫ
Ƞ:ينظر) ٩ ɰ֗ ɰࢫʈɽɔɨɦȄɼ؈ ʈɽȨ؈ ɳɦȄࢫȔ Ȇɜȍɇ١/٢١٥.  

١٠(ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
١١(ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
١٢(Ƞ ɰ֗ ɰࢫʈɽɔɨɦȄɼ؈ ʈɽȨ؈ ɳɦȄࢫȔ Ȇɜȍɇ١/٢١٥Ƞ ʏ֗ڴɟȲȵɨɦࢫɬֺ ɏכ ֗١/١٠٧.  

١٣)Ƞ ֗ۗܣ ɸȱɨɦࢫȲȆȍɡɦȄࢫǴȄȳɜɦȄࢫȓɗȳɐɭ١/٤٠٦Ƞ ɤ֗ Ȅɽɢȼ Ȋࢫɵ ȉַ ȹ֗ ɦȯɱכ ȭࢫȓɮǾǷࢫ ʈȲȆȕࢫʏࢫࢭȓɨɀ ɦȄ֗١/٣٨٥.  
١٤(�Ȳȯɀ ɝࢫȄם ȉȆȸ ɦȄ.
١٥(Ⱦ ɤ֗ Ȅɽɢȼ Ȋࢫɵ ȉַ ȓɨɀࢫ ɦȄ٣٨٥.  
١٦(Ⱦ ɤ֗ Ȅɽɢȼ Ȋࢫɵ ȉַ ȓɨɀࢫ ɦȄ٣٨٧.  
١٧(ʎ֗ ɲȄȯɨɦࢫʃɘȗɡםȄ٣٤ص.  
١٨(ʅ֗ ȲȆȍɱכ ɵࢫ ȉַ Ǵ֗Ȅȯȗȉט ɼࢫə ɛɽɦȄࢫȦ ȆɄ ʆǻ٥٠٧-٥٠٦ص.  

.Ⱦ٣٤ࢫࢫ،םʃɘȗɡࢫʎɲȄȯɨɦا)١٩(
٢٠(Ⱦ ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ   .٣٩-Ȅ٣٨ם
Ⱦࢫ)٢١ ֗ࢫ ɾ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ٩٧.  
٢٢(Ⱦ ֗ࢫ ʃɘȗɡםȄ٤٦.  
٢٣(Ⱦ ֗ࢫ ɾ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ١٠٠.  
٢٤(Ⱦ ֗ࢫ ʃɘȗɡםȄ٤٥.  
  .٤٦،٤٧صاملكتفى،)٢٥
٢٦(ɾ֗ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭȾ ʎ֗ɲɽɮȻ ׀ ɦ١١٣.  
  .٧٢صاملكتفى،)٢٧
٢٨(ʅ֗ ȲȆȍɱכ ɵࢫ ȉַ Ȧࢫ ȆɄ ʆ٢/٥٩٥جל.  
٢٩(Ⱦ ɾ֗ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ١٨٧.  
  .٧٢املكتفى،ص)٣٠
٣١(ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
٣٢(ɝ֗ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ   .٨٢صȄם
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٣٣(ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
٣٤(ʎ֗ ɲɽɮȻ ֺ ɦ֗ ɾ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ٢١٣ص.  
  .١٠٢صاملكتفى،)٣٥
٣٦(ɾ֗ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ٢٦١ص.  
  .١١١صاملكتفى،)٣٧
  .١١٦صاملكتفى،)٣٨
٣٩(ɾ֗ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ٢٩٣ص.  
  .١٤٨صاملكتفى،)٤٠
٤١(ɾ֗ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ٢٤٩ص.  
  .١٥٨صاملكتفى،)٤٢
٤٣(Ⱦ ɾ֗ ȯɺɦȄࢫȲȆɳɭ٤٢٤.  
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:إعداد

/
ȓɐʉȳȼ ɦȄɼࢫȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫ֗ࢫɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ–كنوࢫ  

و

/
ȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛ֗ࢫɽɳɟ֗ࢫ ʄڴȷ əࢫȆɮȗʊɭࢫ ȷ ɽʆࢫȓɐɭȆȡ

  :الـمقدمة

ومن سيئات أعمالنا، إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

من يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل 

  .يوم الدين

همات، وأوجب الواجبات وبعد، فإن االشتغال بالقرآن الكرمي تعلما وتعليما، من أهم امل

، “خريكم من تعلم القرآن وعلمه“: الدينية، فقد ورد يف احلديث قوله عليه الصالة والسالم

أوىل ما عين به الناصحون، "وتزداد أمهية تعليم القرآن إذا كان املتعلمون من الصبيان؛ ألن 

فيها، وتنبيههم على ورغب يف أجره الراغبون، إيصال اخلري إىل قلوب أوالد املؤمنني لريسخ 

�Ǿƥ�ǲǸǠƫÂ��ǶđȂǴǫ�Ǻȇƾǳ¦�ǺǷ�ǽƾǬƬǠƫ�À¢�ǶȀȈǴǟ�ƢǷÂ��ƢȀȈǴǟ�¦ȂǓ¦Śǳ�ƨǠȇǂǌǳ¦�®ÂƾƷÂ�ƨǻƢȇƾǳ¦�ŃƢǠǷ

جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب اهللا يطفئ غضب اهللا، وأن تعليم الشيء يف 

.)١("الصغر، كالنقش يف احلجر

املواد القرآنية ضمن حمتوى املنهج، أمر وعليه فإن فكرة تأسيس رياض األطفال، وإدخال

مرغوب فيه، لكي ترتىب األجيال على نور من الوحي اإلهلي، ولو ساعدنا احلظ على تأسيس 

.رياض حتفيظ القرآن لألطفال، لكان يف ذلك خري كثري وثواب جزيل

ضة القرآن فهذه ورقة وجيزة، حتاول إبراز الطرق واألساليب املقرتحة لتعليم التالميذ يف الرو 

.الكرمي، وحتفيظهم إياه، وتشتمل على مقدمة، ومبحثني، وخامتة
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  :ما ينبغي مراعاته قبل تعليم الطفل للقرآن أو تحفيظه إياه :المبحث األول

نقرأ كثريا من تواريخ املتقدمني من سلف هذه األمة املباركة وبعض املعاصرين، أن منهم من 

عشر سنني أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، وال شك أن حيفظ القرآن الكرمي كامال وهو ابن 

فاإلمام حممد بن إدريس الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع . هذا أمر صدقه التاريخ والواقع

، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ختم القرآن صغريا مث )٢(سنني وحفظ املوطأ وهو ابن عشر سنني

، وذكر السخاوي يف الضوء الالمع )٣(ذلك اشتغل حبفظ احلديث والفقه والعربية حىت برع يف

، والشيخ حممد األمني )٤(عند ترمجة اإلمام ابن حجر أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنني

ّ                                        ّ       الشنقيطي أمت  حفظ القرآن يف سن  العاشرة، مث بعد ذلك واصل طلب العلم، فتعل م رسم                  ّ           

قال ابن ، و )٥(عليه وسلماملصحف العثماين والتجويد وأخذ بذلك سندا إىل النيب صلى اهللا 

   .من مل حيفظ القرآن يف الصغر ندم ندامة الكسعي: اجلوزي

هذا، ومع إيراد هذه األمثلة املشاهدة من تاريخ أعالم األمة وأئمتها إال أنه من املستحسن 

تنبيه األمة بأن الذين حيصلون على هذه املزية مل حيدث هلم فضل احلفظ واإلتقان هكذا عفوا 

األخذ باألسباب، ومل يتيسر هلم حفظ آي الذكر احلكيم إال بعد مكابدة املشاق من غري 

�ǶēƾǟƢǇ�¼ǂǗÂ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�̄Ƣţ¦Â��©ƢƥȂǠǐǳ¦�¾ƢȀǈƬǇ¦Â–  على حفظ  –بعد عناية اهللا تعاىل

  .القرآن الكرمي

فسلف هذه األمة الصاحل مذ أن فهموا عظم املسئولية، وأدركوا فخامة أمر القرآن ومكانته 

.ǾǜȈǨŢÂ�À¡ǂǬǳ¦�ǚǨƷ�Ŀ�ƢĔȂǰǴǈȇ�ƢǫǂǗÂ�ƢĔȂǠƦƬȇ�ƲǿƢǼǷ�ǶȀȇÂ̄Â�ǶȀǈǨǻȋ�¦ȂǠǓÂ املرموقة

اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ : "قال ابن خلدون يف املقدمة

به أهل امللة ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم، ملا يسبق فيه إىل القلوب من رسوخ اإلميان 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبين عليه . لقرآن وبعض متون األحاديثوعقائده من آيات ا

                                ً                   وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخا  وهو أصل ملا بعده، . ما حيصل بعده من امللكات

وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال ما . ألن السابق األول للقلوب كاألساس للملكات

القرآن للولدان، باختالفهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك  واختلفت طرقهم يف تعليم. ينبين عليه

فأما أهل املغرب فمذهبهم يف الولدان االقتصار على تعليم القرآن فقط، . التعليم من امللكات
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وأخذهم أثناء املدارسة بالرسم ومسائله واختالف محلة القرآن فيه، ال خيلطون ذلك بسواه يف 

 من فقه وال من شعر وال من كالم العرب، إىل شيء من جمالس تعليمهم، ال من حديث وال

مث ... )٦("                                                       ً                 أن حيذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه يف الغالب انقطاعا  عن العلم باجلملة

ذكر ابن خلدون عادات ومناهج وأساليب ومذاهب أهل األمصار يف تعليم األطفال القرآن 

هل قطر منهجهم وطرقهم اخلاصة يف من قرى الرببر، وأهل أفريقية، وأهل املشرق، ولكل أ

  .حتفيظ أوالدهم القرآن

�ǶŮƢǨǗ¢�ǶȀƦȇ®Ƙƫ�ƾǼǟ�Ƕē¦®Ƣǟ�ǺǷ�ŅƢǷ�ǲǿ¢�ǺǷ�ǽƾǿƢǋ�ƢǷ�ƢǼǳ�ǂǯ̄ �ƾǬǧ�ƨǗȂǘƥ�Ǻƥ¦�ƢǷ¢Â

"ليحفظوا القرآن، فيقول إذا  القيودومنها عنايتهم حبفظ القرآن العظيم، وهم جيعلون ألوالدهم :

ّ      ويستمر  قائال"... ك عنهم حىت حيفظوهظهر يف حقهم التقصري يف حفظه، فال تف ولقد : "     

ال أفعل حىت : أال تسرحهم؟ فقال: دخلت على القاضي يوم العيد، وأوالده مقيدون، فقلت له

                       ً                                                     حيفظوا القرآن، ومررت يوما  بشاب منهم حسن الصورة، عليه ثياب فاخرة، ويف رجله قيد 

إمنا قيد : شاب وضحك وقيل يلفقلت ملن كان معي، ما فعل هذا؟ أقتل؟ ففهم عن ال. ثقيل

.)٧("حىت حيفظ القرآن

                                  ُ                                 هذه باختصار هي أهم الطرق واألساليب ت ظهر عناية املسلمني يف خمتلف أقطارهم 

.بتحفيظ أوالدهم القرآن الكرمي، وهي أساليب عامة جمملة يف حمتواها غري مفصلة يف مبناها

ّ            وقد فص ل الربوفيسور ّ   ذه األساليب سبع مراحل تعو د من ه: أمحد حممد إمساعيل البيلي/                              

�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�̧ ƢǬƥ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǲǨǘǳ¦�Ƣđ�ǂŻ��ÀƢǷ±ȋ¦Â�°ȂǐǠǳ¦��ǂǷ�ȄǴǟ�ÀȂ�ƥǂŭ¦�ƢȀȈǴǟ                                                       ّ          ّ         

:والبلدان، قبل أن يبدأ حفظ القرآن، وهي على النحو التايل

وذكر أن يف هذه املرحلة يكتب املعلم : حفظ احلروف اهلجائية مرتبة ومعرفة كتابتها)١(

ألف، با، تا، ثا، ويأمره : وعة من احلروف اهلجائية وينطقها بأمسائها قائالللتلميذ جمم

وعند كل جمموعة، يكلفه معلمه بكتابتها من الذاكرة مير به حىت . حبفظها على الرتتيب

 .يصل إىل الياء

ويف هذه املرحلة : معرفة صور احلركات والسكنة، وكيفية نطق احلرف مع كل واحد منها)٢(

ملبتدئ صور احلركات الثالث والسكنة، وكيفية نطق احلركات مفتوحا ُ  ّ          ي عل م الطفل ا



//

164

: َ ب  :ومكسورا ومضموما وساكنا، وينطق املعلم ويقلده التلميذ اجلديد يف النطق قائال

 .جزم:        ْ ضمة، أب  :       ُ كسرة، ب  :       ِ فتحة، ب  

عرفة                ُ   َّ                ويف هذه املرحلة ي كل ف الطفل املبتدئ مب: تعليم املبتدئ حركيت التنوين كتابة ونطقا)٣(

.الفتحتني والكسرتني والضمتني، وصورة وضعهما فوق احلرف وحتته: كتابة حركيت التنوين

:         ٍ فتحتان، ب  : ً ب ا:بادئا بالباء وناطقا هلا منونة، قائال. يبدأ معه باحلرف منونا مكتوبا

وهنا يشري املعلم إىل أن األلف هي احلرف . ضمتان، وهكذا حىت الياء:         ٌ كسرتان، ب  

يد الذي ال يقبل احلركة وال التنوين، وهي ساكنة أبدا، وما قبلها مفتوح أبدا، العريب الوح

واملراد ) الم ألف(ال، با، ما، وهي احلرف اآليت يف الرتتيب بعد الواو، ويقال عنه : مثل

 .األلف

ُ   َّ                 ي كل ف التلميذ مبعرفة  : ويف املرحلة الرابعة: كيفية تعليم التلميذ احلرف املمدود والنطق به)٤(

بة حروف املد الثالثة مع احلروف اليت تسبقها، وذلك بأن يبدأ معه املعلم بالباء قائال، كتا

وهكذا إىل أن يصل . جاء بواو: جاء بياء، بو:جاء باأللف، يب: با: ويردد التلميذ بعده

 .إىل الياء

ُ  ّ              ي عل م الطفل قراءة: ويف هذه املرحلة: كيفية تعليم الطفل قراءة احلرف املشدد وكتابته)٥(

احلرف املشدد ونطقه، وذلك بأن يكتب املعلم للمتعلم، احلروف كلها، جمموعة بعد 

(اخل، ابتداء باملفتوح مثل...جمموعة، مبتدئا بالباء فالتاء فالثاء ، جر  : ، حب  ، )  َّ    َّ    َّ سب 

، ود ، جد  (: فاملكسور مثل (، فاملضموم مثل)  ِّ    ِّ    ِّ رب   .اخل)...    ُّ     ُّ     ُّ يرد ، يصح ، يشم  :

ُ              ويف هذه املرحلة يكت ب  للطفل احلروف : ونطق احلرف املشدد املنون تعليم املبتدئ كتابة)٦(  َ                

مشددة مع الفتحتني والكسرتني والضمتني، ويؤمر بنسخها يف كراسته، وينطق املعلم 

 ).شدة وضمتان:                ٌّ شدة وكسرتان، أب  :               ٍّ شدة وفتحتان، أب  :���čأب ا: (قائال

م على الطفل كلمات سورة الفاحتة  ويف هذه املرحلة ميلي املعل: كتابة الطفل ما ميلى عليه)٧(

كلمة بعد كلمة، ويطلب منه ضبطها بالشكل الكامل، حركات وسكنات وشدات، فإذا 

كتب الطفل السورة راجع الشيخ الكلمات، حروفها، ومدى مطابقة احلركات والسكنات 
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ويف هذه . للصواب، فإن وجد خطأ صححه، وشرح للطفل نوع اخلطأ الذي وقع فيه

)٨(.ر الطفل ببداية حفظ القرآناملرحلة يؤم

هذا باختصار ما اعتاده املتقدمون يف تعليم األطفال القرآن وحتفيظهم إياه، وعلى هذا 

ف ظون التالميذ  ّ             الدرب مضى املتأخرون الذين ساروا على منهج املتقدمني، وخاصة الذين حي   ُ                                                              

        ّ        تنعت وتبن ت نظام القرآن عن طريق كتابته يف األلواح، وكذلك املدارس واملعاهد اليت اق

الكتاتيب، وأولته العناية الفائقة، ال يبدأ الطفل احلفظ إال بعد إملامه باحلروف اهلجائية، 

.ومعرفته بأحواهلا، وهذا بال شك يسهل له تعلم القرآن وحفظه يف أقل وقت، وبأيسر جهد

  :المبحث الثاني

  :وتحفيظهم إياه األساليب المقترحة لتعليم األطفال القرآن الكريم في الروضة

من املعلوم أن األطفال يف الروضة غالبا ما ترتواح أعمارهم ما بني ثالث إىل ست سنني، 

وهذا النظام املتعاهد عليه بدوره قد ال يساعدنا بأن نسري على درب املتقدمني، أو أن نطبق يف 

وخاصة إذا نظرنا رياض األطفال نفس املنهج الذي يطبقونه يف حتفيظ أبنائهم القرآن الكرمي، 

إىل أن األطفال يف الروضة قد تكون لديهم مواد أخرى غري القرآن الكرمي، األمر الذي ال 

يسمح بضبط انتباههم وال تركيزهم حنو شيء معني، اللهم إال يف رياض األطفال املخصصة 

ƢǸǯ�Ǿǻȋ��Ƥ ǇƢǼŭ¦�ǲȇƾƦǳ¦�®ƢŸ¤�Ŀ�¾ÂƢŴ�ƢĔ¦ƾǬǧ�ƨǳƢƷ�ĿÂ��©ƾƳÂ�À¤�À¡ǂǬǳ¦�ǚȈǨƸƬƥ يقال :

ما ال يدرك كله ال يرتك كله، فما دام أننا مطالبون برتبية أطفالنا على تالوة القرآن وحبه 

ليرتعرعوا على تعظيم كتاب اهللا وإجالله، قادرين على قراءته وإتقانه، فمن املستحسن أن نقرتح 

رى الباحث أساليب وطرقا نستخدمها يف تدريس املواد القرآنية ألطفالنا يف رياض األطفال، وي

  :أنه من املمكن اتباع األساليب اآلتية

:الطريقة الجماعية/١

وهي أن يقوم املدرس بتحديد مقدار معني جلميع طالب الفصل الذي يدرس فيه، ويتم 

تالوته من قبله عليهم أوال، مث تالوته من قبلهم عليه كل على حدة ثانيا، مث يتم التسميع هلم 

  .من قبل املدرس فيما بعد
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على هذه الطريقة تعتمد معظم املدارس اليت تسري على نظام السنوات والفصول الدراسية، و 

ّ                      حبيث حتدد مقررا معينا لكل سنة أو فصل دراسي، مث بعد مضي  عدد حمدد من السنوات،                                                    

.)٩(يكمل الطالب حفظه للقرآن الكرمي

ل عن تعليمهم وحينما نستخدم هذه الطريقة لتعليم أطفالنا القرآن، ال ينبغي أن نغف

احلروف اهلجائية، كما هو موضح يف طريقة املتقدمني، بل علينا أن خنصص هلم مادة لتعليمهم 

هذه احلروف، مدجمة مع املواد القرآنية ليسهل هلم فهم القرآن، وبذلك نكون قد رمينا 

  .العصفورين حبجر واحد

ية بالغة؛ ألن فيها تقليل نسبة إن استخدام الطريقة اجلماعية يف تعليم املواد القرآنية هلا أمه

اللحن لدى الطالب لسهولة اكتشافه يف التالوة من قبل املدرس والطالب على حد سواء، 

وإمكانية مبادرة الطالب إىل تصحيح خطئه ذاتيا، نظرا لكثرة التكرار الذي يسمعه للمقطع من 

)١٠(.رره عليهم بعددهمقبل مدرسه وزمالئه، وفيها أيضا سهولة حفظ الطلبة للمقطع نظرا لتك

وحينما نستخدم هذه الطريقة يف تدريس القرآن لألطفال من املستحسن أن يكون لدى كل 

وهناك . طفل اجلزء الذي ندرسه إياه، كي يتعلم القراءة من خالل النظر إىل املصحف الشريف

:خطوات ينبغي اتباعها يف هذه الطريقة، وهي على النحو التايل

§��Ƣē ¦ǂǫ�§ȂǴǘŭ¦�°̈Ȃǈǳ¦�Â¢�ǞǘǬŭ¦�ȄǴǟ�ǶȀǨƷƢǐǷ�ƶƬǧيطلب املدرس من ال)١( Ȑǘ

وحفظها، لكي يشرتك البصر مع السمع يف االستيعاب والتلقي، مما يسهل عملييت 

 .اإلدراك والتذكر

يقوم املدرس بكتابة املقطع املطلوب قراءته أو حفظه على السبورة إن وجد، وحيرص على )٢(

 األسطر اليت يكتبها كرمسها وترتيبها يف أن يكون رسم كتابته وترتيب الكلمات يف

 .املصحف الذي بأيدي الطلبة

يوجه املدرس الطالب إىل إمرار أيديهم يف مصاحفهم على الكلمات اليت يقرؤها، ويقوم )٣(

 .هو باإلشارة إليها مبا بيده من عصا وحنو ذلك على السبورة املوجودة

تمكن الطالب من إجادة حفظها ال بد أن تكون املقاطع املطلوب حفظها قصرية حىت ي)٤(

ƢēƢǸǴǯ�§ ƢǠȈƬǇ¦Â.
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يقوم املدرس بقراءة املقطع على الطالب قراءة مثالية، موجها إياهم إىل االستماع دون )٥(

 .التكرار والرتديد

يكلف املدرس بعد ذلك بالقراءة طالبا من تالمذته الرتديد خلفه، وذلك لكامل املقطع؛ )٦(

 .على آيات املقطعحىت تتعود أمساع الطلبة وألسنتهم 

يقوم املدرس بعد ذلك بالقراءة أوال والطلبة يرددون خلفه ثانيا، ويتم االكتفاء بتكرار سطر )٧(

)١١(.واحد تقريبا حىت جييد معظم الطالب قراءته أو حفظه يف تلك الساعة

واملالحظ من هذه اخلطوات أن هذه الطريقة تعتمد أساسا على السمع دون البصر، وذلك 

هذا الصنف على التعلم عن طريق القراءة، وبواسطة هذه الطريقة نستطيع أن نعلم لعدم قدرة 

أطفالنا قراءة القرآن، نظرا بأن عقلية الطفل صفحة بيضاء، تستوعب كل ما يلقى إليها، فإن 

بادرنا مبلئها بالقرآن واألشياء النافعة جنحنا يف تربية جيل الغد تربية صحيحة، وإن حنن تركناها 

«�ƢǼǿÂ�ƢǼǿ�̧¦ǀȇ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǬǴƬƫ½��ومل نعم ȂǇ�ƢĔƜǧ��Ƣǿ¦ǂƻ¢Â�ƢǿƢȈǻ®�Ŀ�ƢȀǠǨǼȇ�ƢŠ�ƢȀƬƠƦǠƫ�ȄǴǟ�ǲ

ونكون حنن مسئولني أمام اهللا من التساهل مع هذا النشء، وسوء توجيهه وإرشاده، واهللا 

  .املستعان

:الطريقة الترديدية/ ٢

Ƿ�ǾǨǴƻ�ƨƦǴǘǳ¦�®®ǂȇ�Ľ��̈ ¦ǂǬǳƢƥ�² °ƾŭ¦�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ȆǿÂ�ƢĔȂǠǸƬǈȇ�Ŗǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ǞǗƢǬ

ويعطي مدرسو القرآن الكرمي لألطفال هذه الطريقة دورا مهما لتحسني . منه بصوت واضح

ǶēÂȐƫ�ÃȂƬǈǷ .وأهداف هذه الطريقة تكمن فيما يلي:  

.ختليص ألسنة الطالب من عيوب النطق، كحبسة اللسان، والتأتأة، والفأفأة، وحنو ذلك)١(

§�¢ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǴǳ�Ƕē ¦ǂǫ� ƢǼƯمنع سريان اللغات األعجمي)٢( Ȑǘǳ¦�ń¤�ƨ.

تعريف الطالب باملصطلحات والعالمات املوجودة يف املصحف، كعالمات املد، والوقف، )٣(

.واألحزاب، والسجدات، وكيفية تطبيقها واالستفادة منها

 .استيعاب الطالب نطق الكلمات اليت جيدون فيها صعوبة)٤(

 .حفظ ما تيسر من القرآن الكرمي متكني من ال يعرف القراءة والكتابة من)٥(
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تعويد الطالب على كيفية الوقوف على احلرف املنون واملتحرك والساكن، وكيفية التصرف )٦(

)١٢(.عند االضطرار إىل الوقوف على جزء من اجلملة أو شبهها قبل متام بقيتها

رتحنا وقد اق. هذه الطريقة كسابقتها تعتين بالوسائل السمعية وشيء من الوسائل البصرية

واحلالة  –استخدام هاتني الطريقتني نظرا ألن الطالب يف الروضة صغار السن، قد ال جييدون 

«�¦�ƢǻƾƳÂÂ�ǚū¦�ƢǻƾǟƢǇ�¦̄¤�ǺǰǳÂ��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ǲƷ¦ǂǷÂ�ƨȈƟƢƴŮ  –هذه  Âǂū¦�Ǧ ȇǂǐƫ�ƨȈǨȈǯ

�¿ƾƼƬǈǻ�ǀƠǼȈƸǧ��» Âǂū¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǶēƢȈƷ�̈°ȂǯƢƥ�Ŀ�¦Ȃƥ°ƾƫ�¾ƢǨǗȋ¦�ǺǷ�Ãǂƻ¢�ƨǟȂǸů

ة أخرى غري هاتني الطريقتني، أمثال الطريقة الفردية، أو تعليم القرآن من املصحف معهم طريق

.ملن يعرف القراءة، وغري ذلك من الطرق واألساليب

  :تنبيهات

ينبغي ملدرس األطفال القرآن الكرمي أن يكون حمنكا ماهرا، عاملا بنفسيات الطالب، )١(

�Ń�Ŗǳ¦�̈ǀƫƢǇȋ¦�Ƥوعلى إدارة . حبيث يتعامل معهم التعامل الالئق ȇ°ƾƬƥ�ǶƬē�À¢�ƨǇ°ƾŭ¦

يكونوا مهرة وتأهيلهم أثناء اخلدمة، كي يكونوا على معرفة تامة، وإملام جيد بأساليب 

.التدريب احلديثة، وهذا بدوره يساعد على األداء اجليد، ألن فاقد الشيء ال يعطي

، ألن القرآن الكرمي مما يساعد على متانة قراءة القرآن، وتقوية حفظه، مراجعته يوميا)٢(

خيتلف اختالفا كليا عن سائر الكالم شعرا أو نثرا، فهو سريع اهلروف ملن أغفل مراجعته 

وعليه فعلى املدرس أن يهتم بأمر  )١٣(وتكراره، فإذا ترك الطالب قراءته تركه وفر منه،

مراجعة الدرس للطالب، وال يهتم فقط بزيادة الدرس يوميا على حساب فهم الطالب 

.Ǿǳ�ǶđƢǠȈƬǇوا

ال بد أن تكون هناك عالقة قوية بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطالب فيما خيتص )٣(

بدرس القرآن الكرمي، يكمل اآلباء يف البيوت ما قام به مدرسو األطفال يف املدارس، 

ويساند املدرسني يف الفصول ما يبنيه اآلباء يف البيوت، وفيما خيتص مبادة القرآن، ينبغي 

تكون الربامج اإلذاعية اليت يستمع إليها األطفال يف البيوت معظمها قراءة القرآن أن 

الكرمي، من صوت قارئ جميد للقراءة متقن هلا، وهذا بدوره يعترب حافزا قويا لألطفال لكي 

  .يهتموا بقراءة القرآن الكرمي وحفظه
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الذي يهتم بقراءة القرآن بأسلوب التشجيع والتحفيز للطفل على املدرسني واآلباء أن يهتموا )٤(

  :منها على سبيل املثالالكرمي، ويف احلقيقة أن أساليب التشجيع والتحفيز كثرية جدا، 

  .التشجيع عن طريق الكلمة الطيبة املثرية لإلعجاب)أ (

  .التحفيز عن طريق التحف واهلدايا)ب (

التحفيز عن طريق متييز الطفل املواظب على قراءة القرآن على سائر األطفال يف )ج (

  .البيت أو يف املدرسة

وبأي أسلوب حصل هذا التشجيع، فإنه يعني الطفل على مواصلة السري، ومكاثفة اجلهود 

.يف قراءة القرآن، واالهتمام حبفظه وتالوته

  :الخاتمة

ّ              احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، فله احلمد والشكر اجلزيل على ما من  به علينا من                                                                

¢�ǚȈǨŢ�Ŀ�ǶȀƴĔ�ȄǴǟ�°ƢǇ�ǺǷÂ�śǷƾǬƬŭ¦�ƨǬȇǂǗ�ƢȀȈǧ�ƢǼƸǓÂإكمال هذه الوريقة، وقد

األطفال القرآن الكرمي، مث اقرتحنا بعض األساليب اليت ميكن للمعاصرين استخدامها يف رياض 

األطفال، وأوضحنا أنه إن أمكن الدمج بني طريقة املتقدمني واألساليب املستجدة املعاصرة 

Ĕ�ǲǨǤǻ�Ȑǧ�ǺǰŻ�Ń�À¤Â��ǺǈƷ�ȂȀǧ�¦Ȃƥŗȇ�Ȇǰǳ��À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�ǂǈȈƫ�ƢǷ�ƢǼǳƢǨǗ¢�ǶȈǴǠƫ�Ǻǟ�ƢȈƟƢ

تربية حسن، وينشئوا تنشئة طيبة، حمبني هللا وكتابه، وجملني لكل شعائر اإلسالم، وأخريا، يقرتح 

  :الباحثان اآليت

أن يكون هناك منهج مقرر ملادة القرآن الكرمي موحد جلميع رياض األطفال اليت تدرس )١(

 .فيها املواد الدينية

نشاء رياض أطفال خاصة لتحفيظ القرآن، لتكون متهيدا للطفل كي يواصل سريه يف إ)٢(

 .حفظ القرآن بعد خترجه من الروضة

)٣(�©¦®Ƣǟ�ȄǴǟ�ƢȇǂƳ��ǶēȂȈƥ�Ŀ�À¡ǂǬǳ¦�Ƕǿ®ƢƦǯ¢�©¦ǀǴǧ�ǚȈǨƸƬƥ�¾ƢǨǗȋ¦� ƢȈǳÂ¢�řƬǠȇ�À¢

  .السلف الصاحل من هذه األمة

  .وسلموصلى اهللا وسلم على نبينا حممد صلى اهللا عليه 
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  .قائمة المراجع

 .القرآن الكرمي)١(

 .آثار الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي)٢(

الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، صاحل عبد السميع األزهري، دار الفكر، )٣(

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦، ١بريوت، ط

اإلصدار، ، املكتبة الشاملة، رحلة ابن بطوطة: محد بن عبد اهللا ابن بطوطة الطنجي)٤(

٣,٢٨. 

أمحد حممد إمساعيل البيلي، مطبعة التمدن . اخللوة القرآنية يف السودان يف املاضي)٥(

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ٢احملدودة، ط

حممد رواس . حممود فاخوري ود: صفة الصفوة، عبد الرمحن بن علي أبو الفرج، حتقيق)٦(

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٢بريوت، ط–قلعه جي، دار املعرفة 

ع، أليب اخلري حممد بن عبد الرمحن للسخاوي، كما يف املكتبة الشاملة، الضوء الالم)٧(

 .اإلصدار الثالث

، ٥لبنان، ط–دار القلم، بريوت مقدمة ابن خلدون،: عبد الرمحن بن حممد بن خلدون)٨(

 .م١٩٨٤

الكلمات احلسان فيما يعني على احلفظ واالنتفاع بالقرآن، أبو احلارث حممد بن )٩(

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١سر، طمصطفى، مكتبة آل يا

.الكواكب الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ملرعي الكرمي)١٠(

املدارس والكتاتيب القرآنية، وقفات تربوية وإدارية، املنتدى اإلسالمي، الرياض، )١١(

 .هـ١٤١٧
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:الـهوامش

Ɇࢫ-)١( ࢫ Ȕ֗ ɼ؈فȉࢫ ȳ֗ɡɘɦȄࢫȲȄȮࢫ ʅ֗ȳɸȴכ ɑʊɮȸࢫ ɦȄࢫȯȍɏݍݳࢫȆȿ ࢫ ʎ֗ɲȄɼ؈فɜɦȄࢫȯʈȴࢫʎȌǷࢫɵ ȉȄࢫȓɦȆȷ ȲࢫȦȳȻ ֗ࢫȳɮȝɦȄ١ࢫʎɲȄȯɦȄࢫ

١٤١٦Ռɸ /١٩٩٦Ⱦ ֗ࢫ ɬ :١٠ – ٩. 
ɝࢫ-)٢( ʊɜȨ ȕ֗ࢫ ȠȳɘɦȄࢫɽȉǷࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏ ֗ࢫ Ȓɽɘɀ ɦȄࢫȓɘȿ:Ȯɼࢫʅ Ȳɽȫ ȆɗࢫȮɽɮȨ ɭ.ࢫȲȄȮ֗ࢫ ʏڊ ȶࢫɻɐɨɛࢫ ȄɼȲࢫȯɮȨ ɭ

Ɇࢫ–Ȅםȓɗȳɐࢫ ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ١٣٩٩֗ࢫ٢Ռɸ /١٩٧٩Ƞ ֗ࢫ ɬ٢Ⱦ  .٢٥٠: ֗ࢫ
֗ࢫםȳڤʏࢫʎɭȳɡɦȄࢫ-)٣( ȓʊɮʊȕࢫɵ ȉȄࢫɬֺ ȷ ל ȭࢫ ʊȻ ȑࢫ ɛȆɳɭࢫʏࢫࢭȓʈȲȯɦȄࢫȑ ɟȄɽɢɦȄ.
֗ࢫࢫ-)٤( ȟ ɦȆȝɦȄࢫȲȄȯȿ ל ࢫ ȓ֗ɨɭȆȼ ɦȄࢫȓȍȗɡםȄࢫʏࢫࢭȆɮɟࢫ ʅ֗ ɼȆܦݵ ɨɦࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭݍݵ؈فࢫȄࢫʎ Ȍֿ ࢫ ɑ֗ɭֺ ɦȄࢫǴɽɄ ɦȄ

١Ⱦج  .٢٦٨: ֗ࢫ
Ƞࢫ-)٥( ֗ࢫ ʎɈ ʊɜɳȼ ɦȄࢫɰ כɭ؈ ȯɮȨࢫ ɭࢫȓɭֺ ɐɦȄࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȲȆțǵ١Ⱦ  .٢٠: ֗ࢫ
)٦(-�ɰɼȯɨȫ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏ:ࢫȔ ɼ؈فȉ֗ࢫ ɯ ɨɜɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ ɰ ɼȯɨȫ ɵࢫ ȉȄࢫȓɭȯɜɭ–ࢫɆ ֗ࢫ ɰ Ȇɳȍɦ١٩٨٤֗ࢫ٥Ⱦ ֗ࢫ ɬ :٥٣٨. 
ڋʏࢫ-)٧( ɳɈ ɦȄࢫȓɇɽɈ ȉࢫɵ ȉȄדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȧ:Ⱦ ֗ࢫ ȓɇɽɈ ȉࢫɵ ȉȄࢫȓɨȧȲ :֗ࢫ٣٤٧ ȲȄȯ ȿ ל ֗ࢫ ȓɨɭȆȼ ɦȄࢫȓȍȗɡםȄࢫȾ ȳɛ٣,٢٨֗ࢫ. 
ۜܣࢫ-)٨( ɰࢫࢭʏࢫȄםȆع ȄȮɽȸ ɦȄࢫʏࢫࢭȓʊɱǵȳɜɦȄࢫȒɽɨݍݵȄ.Ɇ ࢫ Ȓ֗ȮɼȯȨ ɰࢫȄם ȯɮȗɦȄࢫȓɐȍɈ ɭࢫ ʏ֗ڴʊȍɦȄࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȯɮȨ ɭࢫȯɮȧ Ƿ֗ࢫ٢

١٤٢٨Ռɸ /٢٠٠٧Ⱦ ֗ࢫ ɬ :؈ف١٠ – ٤ȸ ʇࢫɖ ȳɀ ȗȉ֗ࢫ.
ȶࢫࢫ-)٩( ȲȄȯםȄ֗ࢫ ɂ ȆʈȳɦȄ֗ࢫ ʎ ɭֺ ȷ ל ɾࢫ ȯȗɳםȄ֗ࢫ ȓʈȲȄȮǻɼࢫȓʈɽȋȳȕࢫȔ Ȇɘɛɼ֗ࢫ ȓʊɱǵȳɜɦȄࢫȑ ʋȕȆȗɡɦȄɼ١٤١٧Ⱦ ֗ࢫ Ռɸ :٢٣. 
Ⱦࢫ-)١٠( ֗ࢫ ɑȡȳםȄࢫȹ ɘɱ :٢٤.  
Ⱦࢫ-)١١( ֗ࢫ ȓʊɱǵȳɜɦȄࢫȑ ʋȕȆȗɡɦȄɼࢫȶ ȲȄȯםȄ :٣٥ – ٣٣.  
Ⱦࢫ-)١٢( ֗ࢫ ȓʊɱǵȳɜɦȄࢫȑ ʋȕȆȗɡɦȄɼࢫȶ ȲȄȯםȄ :٣٧ – ٣٦. 
ɤࢫࢫ-)١٣( ǵࢫȓȍȗɡɭ֗ࢫ ʃɘɈ ɀ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȚ ȲȆݍݰȄࢫɽȉǷ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȆȉࢫɎ Ȇɘȗɱט ɼࢫɍ ɘݍݰȄࢫʄڴɏࢫɰ ɰࢫȆɮʊɗࢫɐʇ؈ Ȇȸ ȔࢫȄݍݰ ȆɮɨɢɦȄ

Ɇ ֗ࢫ ȳȷ Ȇʆ١٤١٥֗ࢫ١Ռɸ /١٩٩٤Ⱦ ֗ࢫ ɬ :٩٣.  
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:إعداد

/
و

/
ȓɐʉȳȼࢫ، قسم الدراسات القرآنية ɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦࢫɽɳɟࢫɰ ֗ࢫȓʊɨɠɽɳɟࢫɭǷ؈ ɰɽɱȆɜɦȄɼ

ʎɲɼفɡɦל ɦȄ:yahayakabir91@gmail.comفȯʆࢫ

ə ȕȆɺɦȄࢫɯ ɛȲ :ࢫࢫ٠٨٠٣٧٦٧٠٤٦٨ɼ٠٨٠٢٥٩٩٦٢٤٩  

   :ملخص البحث

تقاس قيمة الكالم بقدر فصاحته وبالغته وأدائه للمعىن املقصود، وانتظامه يف 

، وكلـما   ، حبيث تتألف أواصره وروابطه يف تكامل  وانسجام  ٍ        ٍ           نسق  متكامل  متناسب                                    ٍ        ٍ        ٍ   

اب ا أنيق ا مؤثر ا يف الن فس، والقرآن الكرمي  َ   ً     ً       ً      ّ                   كان الكالم بليغ ا فصيح ا كلـما كان جذ                ً      ً              

ٍ     أفصح كالم  وأبلغ مقال  على هذا البحث يف تسارع  إشكاليةاإلطالق، وتكمن        ٍ           

                                                          ّ          بعض املفسرين يف مزاولة التفسري دون االطالع على مقاصد القرآن وتدب ره، وهذا 

إىل بيان الوحدة البنائية أو املوضوعية لسورة البقرة، وبيان يهدفالبحث 

ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǞǷ�ƢȀŭƢǠǷÂ�ƢȀŰȐǷ�ǒ Ǡƥ�°ƢȀǛ¤Â��Ƣē¦ǄȈŲÂ�ƢēƢȈǏƢƻÂ�ƢǿƾǏƢǬǷ

¿ƢǠǳ¦�Ƣǿ°ƢǗȍ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈǟǂǨǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦Â�ƢēƢȇȂƬŰ�ǒ Ǡƥ . وسوف يتوخى الباحثان

أن سورة البقرة تربز إعجاز القرآن : البحثنتائجومن . نهج الوصف والتحليل

�ĺǂǠǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�ǲǯƢǌȇ�À¡ǂǬǳ¦�À¢Â��À¡ǂǬǳ¦�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�ǞȈŦ�ƪ ǼǸǔƫ�ƢĔ¢Â�ǾƬƷƢǐǧÂ

                   ّ               املوضوع تعني على التدب ر والوقوف على العادي يف النظم والتعبري، وأن وحدة

  . مغزى القرآن وفحواه

  :مقدمة

             ّ            ّ                                              احلمد هللا الذي عل م بالقلم، عل م اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من كان 

.القرآن معجزته الكربى، وعلى أهله وصحابته واملقتدي
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ما ليس لغريها من السور، وبعد؛ فسورة البقرة هي أطول سورة يف القرآن، هلا من اخلاصيات

وسورة البقرة هي بيت القرآن وعرشه، فال غرابة أن .                                  ً بل اختصت مبزايا دون سائر السور إطالق ا

ّ                                       تشتمل على جل  مقاصد القرآن وموضوعاته أو مجيهعا، ذلك  احتوت عليه من العلوم  لـما           

ّ                                                  واملعارف اجلم ة اليت هي أصول الدين ومبادؤه، واملوضوعات املتشعبة ال ّ     ً  وإن  سورة  . يت تناولتها             

ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳƢƥ��̈ǂȇƾŪ�ƢĔƘǋ�¦ǀǿ                 ٌ              . وهذه الدراسة اليت بني يدي القارئ ما هي إال حماولة حنو

  ّ                                                                             تدب ر القرآن العظيم بقصد إظهار بعض ما انطوى عليه من اللطائف واألسرار من خالل سورة 

Ƿ�ǒ Ǡƥ�°ƢȀǛ¤Â��Ƣē¦ǄȈŲÂ�ƢēƢȈǏƢƻÂ�ƢǿƾǏƢǬǷ�ÀƢȈƥ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�̈ǂǬƦǳ¦ƢēƢȇȂƬŰÂ�ƢȀŰȐ.

                                                             ِّ            وإذا كانت املقاصد القرآنية تتألف من مقاصد السور؛ فإن وقوف املفس ر على مقاصد 

                  ً       د يف توجيه اآليات وفق ا هلذا    ِّ                                        ّ يسد د ذهنه ويعصمه من اخلطأ يف تفسريها؛ ألنه يتقي   ةالسور 

�ǲǷƘƬǳ¦Â�ƢēƢȇ¡� ¦ǂǬƬǇ¦�ƾǠƥ�ǂǈǨŭ¦�ǾȈǴǟ�Ǧ Ǭȇ�ƢŶ¤�̈°ȂǇ�ǲǯ�ƾǐǬǷ�À¢�Ǯ ǳ̄�ÀƢȈƥÂ��ƾǐǬŭ¦

ق مراد اهللا تعاىل من كالمه، وذلك بالنظر يف فواتح السورة   ِّ حتق      ٍ معان  من العميق فيما تدل عليه 

ƢȀǛƢǨǳ¢Â��ƢȀǫƢūÂ�ƢēƢȇ¡�¼ƢƦǇÂ�¼ƢȈǇÂ��ƢȀǸȈƫ¦ȂƻÂ .االعتناء بعلم مقاصد السور القرآنية  مث إن

      ّ  فس وتقر              ّ �č���������������������Ê�����������������������������Å����������Ǽǳ¦�¼ǂǌƬǧ��Ƣيؤدي حتم ا إىل اليقني بعصمة القرآن ورسوخ  اإلميان بأنه كالم اهللا حق  

  . لبقالعني ويزداد نور ال

يعترب هو املنهج األسلم الذي جيعل   ةوعلى هذا فإن تفسري القرآن باعتبار مقاصد السور  

ً        كالم اهللا منتظم ا على حن            ǾƬǣȐƥÂ�ǽ±Ƣƴǟ¤�±ŐȇÂ��ǾƫƢȇ¡�¼Ƣǈƫ¦Â�ǾǸǜǻ�¾ƢǸǯ�Ƣ�ȈǴƳ�ǾȈǧ�ƶǔƬȇ�Ȃ��������������������������������������������č��������������.

ها                                 ّ ق املقصود من السورة، عرف تناسب آي        ّ ومن حق  : "-رمحه اهللا  – البقاعياإلمام   قال

١".وقصصها ومجيع أجزائها

  : والبحث يتمحور حول النقاط التالية

ƦǬǳÂ��ƢȀũ¦�ÀƢȈƥÂ��̈ǂǬƦǳ¦�̈°Ȃǈƥ�Ǧ: متهيد- ȇǂǠƬǳ¦�ǾȈǧÂ��ƢēƢȇ¡�®ƾǟÂ��ƢŮÂǄǻ�ÀƢǰǷÂ��ƢȀ

.وفضلها، وموضوعها

.             ّ                     الوحدة املوضوعي ة ومقاصد سورة البقرة: األول الـمحور-

.األساليب املستخدمة يف السورة: الثاين الـمحور-

.          ِّ       اجلمال الفين  للسورة: الثالث الـمحور-
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.ƢēƢȇȂƬŰÂ�̈ǂǬƦǳ¦�̈°ȂǇ�śǷƢǔǷ: الرابع الـمحور-

.                ّ     Ƣē¦Ǆ�ȈŲÂ�̈°Ȃǈǳ¦�©ƢȈǏƢƻ: اخلامس الـمحور-

. خامتة-

. مث املراجع-

  .التعريف بسورة البقرة: تمهيد

سورة البقرة هي السورة الثانية حسب ترتيب املصحف، وهي أطول :بين يدي السورة

�śƷ�Ŀ�ƪ. وأعظم سورة يف القرآن الكرمي ǳǄǻ�ƢĔȋ��Ƣ�ǤǳƢƥ�Ƣ�ǷƢǸƬǿ¦�ǾƬǳÂ¢Â�ǞȇǂǌƬǳ¦�Ƥ ǻƢŝ�ƪ ǠǳÂ                 ً       ً                              

الدولة اإلسالمية األوىل، واعتنت كذلك بإرساء البنيان وتأصيل اجلذور لبناء هذه الدولة إقامة 

  . العريقة السامية

ّ                              لذكر قص ة البقرة فيها، اليت هي معجزة  " البقرة" ُِّ          مس  يت السورة :اسمها وسبب التسمية       

قدرة اهللا ، واليت ظهرت فيها !كبرية أظهرها اهللا على يد كليمه موسى عليه الصالة والسالم

�ń¤�ƪ....... .: "يقول الشيخ ابن عاشور ـ رمحه اهللا ـ!!. على إحياء املوتى ǨȈǓ¢�ƢĔ¢�ÄƾǼǟÂ

�Ǯ Ǵƫ�¦ȂǴǠƳ�ƢŠ°�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ�ƨǠǘǬŭ¦�» Âǂū¦�ǺǷ��Ń¡��¾¡�°Ȃǈǳ¦�Ǻǟ�ƢŮ�¦�ǄȈȈŤ�̈ǂǬƦǳ¦�ƨ�ǐǫ                                                              ً              ّ  

٢".طه، ويس، وص:                ً                           ّ       احلروف املقطعة أمساء  للسور الواقعة هي فيها وعر فوها حنو

ّ            ت لق ب السورة بـ:لقبها ّ    ألن سنام كل  شيئ  أعاله وهي علي ة، و ت لق ب  " سنام القرآن: " ُ   ُ       ّ             ٍ    ِّ          

.             ٍ      ٍ إلحاطتها بأحكام  كثرية  "ُ            ف سطاس القرآن: "كذلك بـ

أول سورة : "ء، قال عكرمة رضي اهللا عنهلـماسورة البقرة مدنية باتفاق الع: مكان نزولها

٣".أنزلت باملدينة سورة البقرة

ّ                          هي مائتان ومخس ومثانون آية حسب عد  أهل املدينة ومكة والشام، :آياتهاعدد  أو مائتان                               

ّ     وست  ومثانون آية حسب عد  أهل الكوفة، أو مائتان وسبع ومثانون آية حسب عد  أهل                                              ّ                   ّ   . البصرة   

  . سورة البقرة هي الثانية حسب الرتتيب الواقع يف املصحف: ترتيبها في المصحف

ٌ  روى أئمة احلديث يف فضائل سورة البقرة أحاديث وآثار  كثرية ، منها ما هو خاص  :فضلها                 ٌ     ٌ                                               

ٍ  بآية الكرسي  كما سأل الرسول األعظم أيب  بن كعب          ّ                         ّ ّ    ٍ               أي  آية  يف القرآن أعظم"           اهللا :"؟ فقال" 

My: هي قول اهللا تبارك وتعاىل:"فقال الرسول األكرم" ورسوله أعلم x w v u t szÐL
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ٌ                                               ومنها ما هو خاص  خبواتيمها كما روي عن أيب مسعود األنصاري عن النيب . ٢٥٥: البقرة               

ومنها ما  ٤).اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه: (              ّ      صلى اهللا عليه وسل م قال

:                          ّ  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل م:             ّ                               جاء يف فضلها كل ها، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

                ً      ّ                                                   م وال جتعلوها قبور ا، وزي نوا أصواتكم بالقرآن فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ  ّ           صل وا يف بيوتك(

:                                                      ّ      وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسل م قال٥).فيه سورة البقرة

٦).اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة(

:السورة الرئيس يف نقطتني رئيستني مها ميكن إمجال موضوع: موضوعها

  . ـ الدعوة إىل التوحيد وبيان دالئل األولوهية والربوبية١

  . ـ بيان العبادات وتشريع األحكام٢

�ǂǷ¢Â��¼Ȑƻȋ¦Â��©ȐǷƢǠŭ¦Â��©¦®ƢƦǠǳ¦Â��ƾƟƢǬǠǳ¦�Ŀ�ǲ�ưǸƬƫ�ƢĔƜǧ�ǲȈǐǨƬǳƢƥ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�ƢǷ¢                                                ّ                              

ّ          الزواج، والطالق، واخللع، والعد ة، واجلهاد ٧.، واإلنفاق، والصدقات، والربا، والديون، والرهان                           

ّ                       تضم نت سورة الفاحتة اإلقرار : قال بعض األئمة: "- رمحه اهللا  –قال اإلمام السيوطي    

                                                                 ّ                    بالربوبية، وااللتجاء إليها يف دين اإلسالم، والصيانة عن دين اليهود والن صارى، وسورة البقرة 

ّ               تضم نت قواعد الدين إقامة الدليل على فالبقرة مبنزلة : قال". قصودها، وآل عمران مكملة مل  

٨.، وآل عمران مبنزلة اجلواب عن شبهات اخلصوماحلكم

  :ة الموضوعية ومقاصد سورة البقرةالوحد: األول الـمحور

  .التعريف بالوحدة الموضوعية /أ

عليها املتكلم أو دة اليت يبين لـماهو ا: واملوضوع ٩.تعين االحتاد واالجتماع: الوحدة يف اللغة

١٠.الكاتب كالمه

  :الوحدة املوضوعية عند أهل االختصاص

ا تقوم السورة الكرمية على - ً                          هي أن يكون بناء السورة من سور القرآن يتناول موضوع ا واحد        ً                                                

ٍ                بيانه واإلحلاح عليه من أوهلا إىل آخرها، وقد يتخلل ذلك موضوعات  أخرى تفي بغرض                                                          

١١.السورة وختدم املوضوع العام
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ّ     هي رسم صورة مشسية للسورة الواحدة، والتعرف على الراوبط اخلفي ة اليت تشد ها  : وبتعبري-          ّ                                                        

ً                     ً       كلها، وجتعل أوهلا متهيد ا آلخرها، وآخرها تصديق ا ألوهلا                    .١٢

  . مقاصد سورة البقرة /ب

لط كثري من املفسرين بني موضوعات السورة ومقاصدها ظانني أن كل  موضوع  يشك ل  ٍ     ِّ  خي        ّ                                                        ُ

ً      مقصد ا من  املقاصد، واألمر ليس كذلك؛ ألن املقصد أمشل وأعم من املوضوع، فإذا كانت    

�°ƢƦƬǟƢƥ�ƨǠǸƬĐ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ÀƜǧ��ǾǼȈǠƥ�Ƣ�ǟȂǓȂǷ�ǲ�ǰǌ�ƫ�©Ƣȇȉ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Â¢�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨȇȉ¦                                      ً       ّ   ُ                               

ا بذاته أو جمموعة من املقاصد نظر ا إىل أهداف اآليات  ً                               ً                 الروابط واملناسبات بينها ت شك ل مقصد        ّ   ُ                        

ƢēƢȇƢǣÂ.

وعليه فمقاصد سورة البقرة تتلخص يف بيان الكليات اخلمس والضروريات اليت تدور عليها  

١٣.                                    ٍّ                                  أحكام الشريعة اإلسالمية، وبيان أكرب عدو  من أعداء اإلسالم واملسلمني وهم اليهود

: املقصد األول: "حممد عبد اهللا دراز مقصدين مهمني للسورة فقال/ وزاد األستاذ الدكتور

               ّ                    ذكر الوازع والن ازع الديين الذي يبعث : املقصد الرابع........... كافة إىل اإلسالم          ّ  دعوة الن اس

   ٌ     ٌ  دعوة  عامة  : فكانت جمموع املقاصد أربعة ١٤".على مالزمة تلك الشرائع ويعصم عن خمالفتها

ٌ        ٌ لكافة الن اس، ودعوة  خاصة  ألهل الكتاب، وتشريع ، ووازع                      ٌ     ٌ        ّ         .

  :األساليب المستخدمة في السورة: الثاني الـمحور

يستخدم أساليب شىت لتحقيق مقاصده وأغراضه، وقد استخدمت –    ً     غالب ا ما  –القرآن 

:                          ً                        األساليب اآلتية يف السورة حتقيق ا ألغراضها ومقاصدها، وهي

كقوله .      ِّ                                        ، ومتث له بعض اآليات املتحدثة عن التوحيد وبراهينهأسلوب االستدالل: األول

|M: تعاىل { z y x w v u t s r q p o n m l

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ }ª² ± ° ¯ ® ¬ «Lالبقرة :

توحيد األهلية املستفاد من اآلية : وهذا األسلوب صريح يف التوحيد بقسميه .٢٢ – ٢١

.                            ٍّ      فاد من اآلية الثانية وأدلة كل  منهمااألوىل وتوحيد الربوبية املست
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كما يف قوله تعاىلاألمثال، :الثاين:M, + * ) ( ' & % $ # " !

2 1 0 / . -Lوقوله، ١٧:البقرة:MT S R Q P O N M L K JUV

] \ [ Z Y X W^g f e d c b a ` _hj i

n m l kou t s r q pLوقوله،٢٦: البقرة:M; : 9

? > = <D C B A @EL K J I H G FLكاآليات  وغريها١٧١: البقرة

، ويف مجيع هذه األمثال دعوة إىل عبادة اهللا واإلذعان إليه وإخالص اإلنفاق احلاثة على

  . العمل له وتصحيح العقد

وميث له احلديث حول بين إسرائيل وآيات األحكام ما يزيد على ثلثي إلنشاءا: الثالث ،                                                      ّ     

�Ŀ�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�¾ƢưǷÂ��®ƢǬƬǟȏ¦�ƶȈƸǐƫÂ�ƾȈƷȂƬǳ¦�ń¤��̈Ȃǟ®�ǶđƢǘƻ�ĿÂ��̈°Ȃǈǳ¦                                                   ٌ                    

ML: ّ   حق هم K J I H G F E DMW V U T S R Q P O N

o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

s r q pL١٢٣ - ١٢١: البقرة.

كقصة الذين خرجوا من ديارهم، وقصة عزير، وقصة طالوت وجالوت، القصص: الرابع ،

.                                                  ّ    يستشف من تلك القصص قضية التوحيد وإمكانية البعث والن شور

كمحاجاة إبراهيم ومنرود، وقد يستنبط من هذا اجلدل الجدل والحجاج: اخلامس ،

إقامة احلجة على اخلصم وإبطال حجته مع  واحلجاج الذي جرى بني إبراهيم اخلليل ومنرود

  . إثبات قدرة اهللا على اإلحياء واإلماتة

ّ  فالقارئ يالحظ أن  مجيع هذه األساليب تقرر التوحيد وتدعو اخللق إىل عبادة رب                                                       ّ               

             ِّ                                                                 اخلالئق، وقد وظ فت لتفي بذلك املقصد السامي الذي اهتمت السورة ببيانه والرتكيز عليه، 

.                                 ّ  وهو التوحيد وأدلته الكونية والعقلي ة

:           ِّ        الجمال الفن ي للسورة: الثالث الـمحور

ّ              دل  االستقراء وال ّ                                                   تتبع على أن  أغلب سور القرآن جتري جمرى اإلنشاء والتعبري، حيث حتتوي             

ٍ      ٍ                               على مقد مة  وصلب  وخامتة ، وليس الغرض إخضاء كالم الباري       ٍ  ّ ّ      جل  وعال –       لنظم كالم  – 

ٌ           ً  البشر وقواعده، وإمنا املقصود إظهار سر  القرآن وإعجازه من حيث هو خطاب  للناس عامة                                 ّ                                  
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ǶȀǴǿƢƳÂ�ǶȀŭƢǟ��ǶȀǸƴǟÂ�ǶđǂǟǶǿƾȈǴƥÂ�ǶȀǤȈǴƥ��. وسورة البقرة واحدة  من تلك السور اليت                   ٌ                 

ٍ  جرت علىهذا املنوال، حيث احتوت على عناصر اإلنشاء الثالثة املذكروة من مقد مة  وصلب        ٍ  ّ                                                                   

  : وميكن تقسيم السورة على النحو التايل.      ٍ وخامتة  

"M:، وهي اآليات العشرون األول، من أول السورةمقدمة السورة)أ ( !Lإىل  ،١: البقرة

MR: قوله تعاىل Q P OS\ [ Z Y X W V U T]b a ` _ ^

cdk j i h g f eL٢٠: البقرة.  

Mu:، يبدأ من قوله تعاىلصلب السورة)ب ( t s r q p o n m l

w vL٢١: البقرة .  

ML:   ً              بدء ا من قوله تعاىل:، وهي اآليات الثالثة األخريةخاتمة السورة)ج ( K J I H G

MNX W V U T S R Q P OY_ ^ ] \ [ Z`d c b a

f eLإىل آخر اآليات٢٨٤: البقرة ،.

  : وشرح ذلك فيما يلي

ٍ                املقدمة تكلمت عن أصناف الناس الثالثة، عن جماهد  رضي اهللا عنه قال                                           " ٍ     أربع آيات  من :         

أول هذه السورة نزلت يف املؤمنني، وآيتان بعدها نزلتا يف الكافرين، وثالث عشرة بعدها يف 

اه الد عوة إىل توحيد رب  العباد وخالق األكوان، ١٥". املنافقني ّ                       وهي بيان  ألحوال الن اس جت                 ّ       ُ    ّ           ٌ        

، ومنافق  فن ٌ         ٌ مهم مؤمن ، وكافر         ٌ ٍ                     وقد جاء هذا البيان يف وقت  مناسب  بعد مضي عشر سنني أو .              ٍ                        

ّ                ّ               ٍ أكثر من الد عوة؛ فتمايز الن اس بعضهم عن بعض             .

ّ                         ـ وأما الص لب فبيدأ من من قوله تعاىل          :Mu t s r q p o n m l

w vLإىل قوله ٢١: البقرة :M* ) ( ' & % $ # "+0 / . - ,

5 4 3 2 167: 9 8;@ ? > = <AF E D C BLالبقرة :

ٌ      ٌ                                                  وكله تشريع  ونداء  إىل عبادة اهللا وحده واخلضوع ألوامره والوقوف عند حدوده ٢٨٣          .

!.                               ٌ                          وهي اآليات الثالثة األخرية، فهي دعاء  وإرشاد إىل االعتقاد الصحيح: وأما اخلامتة
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:مضامين سورة البقرة ومحتوياتها: الرابع الـمحور

بعد املقدمة والدعوة إىل عبادة اهللا وإثبات البعث بدأت السورة الكرمية امليمونة بذكر أصل 

                               ّ         ً                                    ً  اخللق، وهي قصة آدم عليه السالمـ مث  حتدثت كثري ا عن أحوال أهل الكتاب من اليهود وخاصة  

              ّ                                                                    بين إسرائيل فبي نت مكرهم وخيانتهم ونقضهم للعهود ما يزيد على ثلث السورة بداية من قوله

MM: تعاىل L K J I H G F E D C B A @Lإىل قوله  ٤٠: البقرة

MÀ: تعاىل ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ÁÄ Ã ÂÍ ÌË Ê É È Ç ÆÅ

Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎLتكلمت السورة . ١٤٥: البقرة

&M:عن السِّحر الذي هو ضّد اإلميان، وبّينت أنّه شرٌك وكفٌر باهللا % $ # " !

98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ('

Q P O NM L K J I H G F ED C B A @ ? > = < ; :

ih g f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y XW V U T S R

s r q p on m l k jLوحتدثت عن عادٍة سيئٍة وهي . ١٠٢: البقرة

لة من بيت املقدس إىل البيت حول حتويل القب –الذي هو حقٌّ هللا  –التدخل يف شأن التشريع 

M9: حلرام 8 7 6 5 4 3 21 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # "

Lإىل ١٤٢: البقرة :Mu t s r q p o n ml k j i h g f e

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x w vL١٥٠: البقرة .

وتكلمت عن أمر يفعله أهل اجلاهلية، فلـما أسلم الّناس استقبحوه ورأوا فيه حرًجا وبأًسا، غري 

MX:السعي بني الصفا واملروة أثناء احلجّ :أن اإلسالم استحسنه وأمر به، أال وهو W V U

o n m l k j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [Z YL١٥٨: البقرة .

حنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ : حيد وأدلتهّمث جاء الكالم عن التو 

ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخن

زثمثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئ

ٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقيفىقىفيثىثنث

هتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيري

مثّ . ١٦٧ – ١٦٤: البقرةَّحضجضمصخصحصمسحسخسجسمخجخمحجححجمجمث

MÄ: ل والتحرميجاء التشريع عن التحلي Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ÅÆ
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ÇÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È+ * ) ( ' & % $ # " !

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - ,

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F ED C

Zu t s rq p o n m l k j i hg f e d c b a ` _ ^ ] \ [

w vL١٧٣ – ١٦٨: البقرة .  

,M:ّمث حتّدثت السورة عن الدين مبفهومه الشامل + * ) ( ' & % $ # "

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

PO N M L K J IH G F E D C B A @ ? >

X W V U TS R QLمثّ استمر احلديث حول التشريع كاآليت. ١٧٧: البقرة:

الذي هو أساس العدل وركيزته وبه استمرارية احلياة وبقائها: القصاص :M\ [ Z Y

ts r q p o n m l k j i hg f e d c b a` _ ^ ]

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { zy x w v u

¬ «L١٧٩ – ١٧٨: البقرة .  

اخلالف والشجار بني األهل واألقرباء –ًبا غال –اليت ينجم عنها : الوصّية .M° ¯ ®

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È ÇL١٨١ - ١٨٠: البقرة.

أحكام الصوم مفص لة   ّ   . ١٧٩ – ١٨٣من اآلية رقم :               

الرشوة :M{ z y x w v u t s r q p o n m l k

|L١٨٨: البقرة .  

أحكام احلج  والعمرة         ّ   . ٢٠٣ – ١٩٦من اآلية رقم :         

��¼Ȑǘǳ¦Â��«¦ÂǄǳ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǪǴǠƬƥ�ƢǷÂ�̈ǂǇȋ¦�ÀÂƚǋ ،والرضاع، والعد ة، وحترمي نكاح املشركات                       ّ              

  . ٢٤٢ – ٢٢١من اآلية رقم : وحقوق األوالد، واملعاشرة بني الزوجني، وغري ذلك

طالوت وجالوتكقصة عزير، وقصة الذين خرجوا من ديارهم، وقصة : القصص .  

٢٧٤ – ٢٦١من اآلية رقم : اإلنفاق والصدقة .  

٢٨٣ – ٢٧٥من اآلية رقم : اإلقتصاد وما بتعلق به من الربا، والدين، والرهن .  
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:                 ّ      خاصيات السورة وممي زاتها: لخامسا الـمحور

سورة البقرة هلا خصائص ومزايا عديدة تكاد تفوق غريها من السور القرآنية، وميكن ذكر 

  : بعض هذه اخلاصيات يف السطور التالية

)١(ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƦƥ�ƪ ǸƬǿ¦�ƨȈǻƾǷ�̈ǂǬƦǳ¦�̈°ȂǇ.

)٢(ƢēƢȇ¡��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�̈°ȂǇ�¾ȂǗ¢�Ȇǿ:مخس أو ست  أو سبع  ومائتان ومثانون                ٌ       ٌّ        .

. ٢٨٢: فيها أطول آية يف القرآن الكرمي، رقمها)٣(

. ٢٥٥: فيها أعظم آية يف القرآن الكرمي، رقمها)٤(

ّ     ّ   احلي  القي وم{: فيها اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب)٥(   {.

)٦(�̈ǂǬƦǳ¦�ƨ�ǐǫ�ǂǯǀƥ�©®ǂǨǻ¦�ƢĔ¢          ّ                  .!

ّ                                                                أن  أخذها بركة، وتركها حسرة، وال يقدر عليها السحرة والكهنة والشياطني)٧(  .

ّ                ُ        ن  الشيطان يفر  من البيت الذي ت قرأ فيهأ)٨(             ّ.

ّ                                                    أن  فيها آخر آية نزلت من القرآن الكرمي على اختالف بني الع)٩( . ٢٨١: ء، رقمهالـما 

)١٠(³ ǂǠǳ¦�ƪ Ţ��ǄǼǯ�ǺǷ�ƪ ǳǄǻ�Ƣ�Ĕ¢Â��� Ƣǟ®Â��ǺǐƷ�ƢȀƬŤƢƻ��À¢          ٍ              ّ      ٌ      ٌ            ّ ، كما ذكر اإلمام أبو عبيد ! 

       ٍ             بن مسعود  رضي اهللا عنه                                        ً           القاسم بن سالم يف كتابه فضائل القرآن حديث ا عن عبد اهللا

³: "قال ǂǠǳ¦�ƪ Ţ��ǄǼǯ�Ǻŭ��Ǻ�Ĕ¤�̈ǂǬƦǳ¦�̈°ȂǇ�ǺǷ�ǂƻ¦Âȋ¦�©Ƣȇȉ¦          ٍ        ّ  ّ                              ."١٦

عبد اهللا بن  –                    ِّ         حسب رأي حرب األمة ومفس رها األكرب  –فيها أرجى آية يف القرآن )١١(

ٍ                         عب اس  رضي اهللا عنه يف رواية عنه، 'M: وهي قوله تعاىل ١٧  ّ  & % $ # " !

(), + *-2 1 0 / .3A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

E D C BFL K J I H GL٢٦٠: البقرة .

)١٢(�¿ƢǸƬǿȏ¦��ǲǯ�ƪ ǸƬǿ¦�ƢĔ¢�¦�ƾȈǯƘƫ��ǲƟƢǈŭ¦Â�¾¦ƚǈǳ¦�̈ǂưǰƥ�°Ȃǈǳ¦�ƨȈǬƥ�Ǻǟ�̈°Ȃǈǳ¦�±ƢƬŤ          ّ               ً                                                     

�ǞǷ��̈ǂȇƢǈǷÂ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǞǷ�Ƣ�ȇǂƳ�ƾȇƾŪ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǞƬǸĐ¦�Ŀ�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǺǷ��Śưǯ�ÀƢȈƦƥ     ً                  ً                                            ٍ         

١٨].يسألونك[مع             ً       األحداث، فكثري ا ما تس

ّ            تكر ر فيها لفظ )١٣( ب  {  
                            ِّ                   الذي يفيد اإلجياب والفرض، والس ر يف هذا هو العناية ١٩}ُ ِ  َ ك ت 

ȆǷȐǇȍ¦�ǞƬǸĐ¦�̈°ȂǯƢƥ�Ŀ�¿ƢǰƷȋ¦�ǞȇǂǌƬƥ�ƨǬƟƢǨǳ¦.
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. انفردت السورة ببيان فريضة الصيام وأحكامه دون غريها من السور)١٤(

�ƨŪƢǠǷÂ�ǞǸƬĐ¦�¿ƢȈǫ�Ŀ�ǂǷȋ                              ً               اهتمت بشأن اإلنفاق والصدقة إشارة  إىل أمهية هذا ا)١٥(

.                                          ّ                            مشكلة الفقر، وصفائه من األمراض القلبية الفت اكة، وأمنه من البغي واالعتداء

)١٦(�¿®¡�ƨǐǫ�ƢȀȈǧ�ǂǯ̄ �Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�̈°Ȃǈǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢�Ƣē¦ǄȈǷ�ǺǷÂ–  وإبليس  –عليه السالم

. وهو مدنية

ٌ     ى مقصد  عظيم  من ورد ذكر التقوى فيها أكثر من غريها من السور القرآنية، والتقو )١٧(      ٌ      

. مقاصد اإلسالم العالية

ّ           فيها آية مجعت أركان اإلميان الستة، وهي آية الرب ، اآلية رقم)١٨(                                            :١٧٧ .

)١٩(ƨǈǸŬ¦�¿ȐǇȍ¦�ÀƢǯ°¢�¾ȂƷ�ª ƾŢ�Ƣ�Ĕ¢�ƢēƢȈǏƢƻ�ǺǷÂ                            ّ أ ـ الشهادتان، تستنبط من :             

 – ١٨٣: اآليات رقم: ب ـ الصوم. بداية صلب السورة ٢٤ – ٢١: اآليات رقم

 – ٢٣٨: اآليات رقم: د ـ الصالة. ٢٠٣ – ١٩٦: اآليات رقم:      ّ ـ احلج   ج. ١٨٧

. ٢٦٧، و ٢٥٤، و ٢٦٧: اآليات رقم: هـ ـ الزكاة. ٢٣٩

، ودين ، ورهن ، وباملقابل بي نت حكم لـما  ّ                           بي نت بالتفصيل أحكام املعامالت ا)٢٠( ٍ              ّ       لية من بيع        ٍ       ٍ          

.الربا وخطره اجلسيم على احلالة االقتصادية، وعقابه الوخيم على من يتعاطاه ويتعامل به

ّ  تبو أت السورة موقع الصدارة يف ترتيب السور بعد الفاحتة، فحق  هلا أن تشتمل على جل  )٢١(                    ّ                                                    ّ   

. األحكام الشرعية

. ملدين كما سلفهي أول سورة أنزلت بالعهد ا)٢٢(

  !. وغريها من اخلاصيات الكامنة يف هذه السورة الوارفة امليمونة)٢٣(

ومبا أن السورة تناقش قضية التوحيد وأدلته فقد جاء فيها إثبات قدرة اهللا على إحياء املوتى 

M³: قوله تعاىل: وإمكانية البعث يف ستة مواضع، أوهلا ² ± ° ¯ ®´µ

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶Lثانيها٢٨: البقرة ،:M± ° ¯ ® ¬ « ª

²Lثالثها٥٦: البقرة:MR Q P O NS\ [ Z Y X W V U T]` _ ^

f e d c b aLرابعها٧٨ – ٧٢: البقرة ،:Mq p o n m l k j

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | {z y x w v u t s r¨Lالبقرة :
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Mz:، خامسها٢٤٣ y x w v u t s r q p o n m l k{¡ • ~ } |

¢£ØLسادسها٢٥٩: البقرة ،:M( ' & % $ # " !), + *-0 / .

2 13E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4FJ I H G

L KL٢٦٠: البقرة.   

                                                    ً       ً        ً          وسورة البقرة بوصفها موسوعة شاملة لألحكام الشرعية عقيدة  وعبادة  ومعاملة  يعترب من 

ٌ       أحاط مبا فيها لفظ ا ومعن ا عامل  كبري  يشار      ٌ عن . إليه بالبنان ويرجع إليه عند الطوارئ والفتيا                ً      ً    

ٍ                أنس  رضي اهللا عنه قال   " ّ          كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل  يف أعيننا: قال الشارح  ٢٠".                                    

ً                               Ȃǧǂǟ�¦̄¤�ȏ¤�ǾǻÂ¢ǂǬȇ�ȏ�ǶĔȋ��Ƣ�Ǹ�ǜǠǷ��ȐȈǴƳ�°ƢǏ��ǲƳ�ŘǠǷ¦�: "الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  ّ    ً          ّ      

                                               ً      ً               ً      ً        معناه، ومؤدى ذلك أن اإلنسان الذي يعرف البقرة لفظ ا ومعن ا وآل عمران لفظ ا ومعن ا فعنده 

ٌ     ٌ علم  كثري   ّ      وقد أقام عبد اهللا بن عمر على حفظ سورة البقرة عد ة سنني٢١".   مثان سنني، :، قيل                                            

٢٢.غري ذلك: وقيل

                   ً                                                           فهم رضي اهللا عنهم مجيع ا مل يكتفوا مبجرد القراءة، بل كانوا جيمعون بني القراءة والتفسري 

ّ      ِ والعمل، ويتفقهون ما يقرأون ويقفون عند اآليات وقفة تد بر ، وبذلك حص لوا ع             ٍ   ّ .   ً كثري ا  لـما                                                  

  : خاتمة

خالل هذه السورة املباركة، وهي عبارة عن                            َ     تلك بعض املالمح اليت بدت للباحث ني من

ƢǿƾǏƢǬǷÂ�ƢēƢȇȂƬŰ�ÀƢȈƥÂ�̈°Ȃǈǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ�ƨǷƾǬǷ. وحماولة حنو تد بر القرآن وتذو قه وإجياد روح              ّ               ّ            

                                                          ّ   كان مقصد السورة بيان الكليات اخلمس واليت تكمن يف املقاصد الشرعي ة   لـماو . البحث فيه

ر ض               ّ    حفظ الدين، والن فس،:               ّ    العظمى، اليت تتمث ل يف
ْ   والع  ل، فإن لـما، والعقل، وا}  ّ   الن سب{   ِ 

ٍ            السورة عاجلت هذه األمور من أوهلا إىل آخرها وتناولتها بشيئ  من التفصيل أما حفظ الدين .                                                     

                                                                   ّ            فيكمن يف آيات التوحيد، وبيان صفات املؤمنني والكافرين واملنافقني، وحفظ الن فس يبدو من 

ب ينجلي من خالل آيات املعاملة                                         ّ  خالل آيات القصاص اجلهاد أو القتال، وحفظ الن س

ّ                   الزوجية واألحوال الشخصية، وحقوق األوالد، وحفظ العقل يستشف  من آيات حترمي اخلمر                                                       

.M:وامليسر واإلصالح، مثل قوله تعاىل - , + * ) ( ' & % $ # " !/1 0
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8 7 6 5 4 3 2Lإذ املراد باإلصالح إصالح االعتقاد، ١٧٠: البقرة ،

ّ                 يستفاد من اآليات اليت حتد ثت حول املعامالت ال لـماوحفظ ا   . ليةلـما                     

                                   ّ                           ّ            هذا، وقدافتتحت السورة بذكر صفات الن اس بالنسبة لإلميان والكفر والن فاق، وختمت 

ٌ       ٌ ببيان قدرة اهللا وجربوته واستسالم الرسل ألمره وبالدعاء، فكان حمتوى السورة بيان  ونداء                                                                         

  . العقيدة واإلصالح       ّ        ّ             ، وقد ختل ل ذلك كل ه التوحيد و !     ٌ ودعاء  

  : وكان من نتائج البحث ما يلي

. أن سورة البقرة تربز إعجاز القرآن وبالغته وهي شاملة جلميع ما يف القرآن.١

. أن التعبري القرآين يشاكل الكالم العادي يف النظم والتنسيق والتعبري.٢

.                ّ               ّ                                 أن الوحدة املوضوعي ة تعني على التدب ر والوقوف على مغزى القرآن وفحواه.٣

ويف آخر املطاف يوصي الباحثان الطالب والباحثني باالطالع على البحوث والكتابات 

��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�¼Â�ǀƫ�ń¤�² Ƣ�Ǽǳ¦�®Ƣǋ°¤�ń¤�» ƾđ�ǾƬǣȐƥÂ�À¡ǂǬǳ¦�±Ƣƴǟ¤�±¦ǂƥƜƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦                         ّ        ّ                                                   

ٍ   ُ                     وتبص ر مقاصده، وتدب ر معانيه، كي ال يكون القرآن جم رد آيات  ت تلى، والتفسري حمض حكايا        ّ                             ّ              ّ ٍ  ت     

ٍ  ُ    وأقوال  ت ذكر وبوسعهما أن يقرتحا بعض املوضوعات الصاحلة للبحث والدراسة يف سورة !.      

:البقرة، منها

ً  سورة البقرة منوذج ا: التقوى ومقاصدها يف القرآن.١                .

. دعوة الرسل واحلدة الدينية من خالل سورة البقرة.٢

.                                       ّ حقيقة اإلسالم وصفات املسلمني من خالل آية الرب  .٣

.                       ّ  وبراهينه الكونية والعقلي ة أدلة التوحيد.٤

ً  اليهود منوذج ا: التطرف الديين والتعصب القبلي.٥           .

. دراسة يف فقه اجلهاد: دعائم السلم والسالم.٦

ً  سورة البقرة منوذج ا: حقوق املرآة يف القرآن.٧                .

  . وغريها من املوضوعات املناسبة اليت يستقيها الباحثون من دوحة هذه السورة الفينانة

.واحلمد هللا على اخلتام، والصالو والسالم على رسول اهلدى والرشاد
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  : مراجع البحث

ٍ               ّ القرآن الكرمي برواية حفص  عن عاصم الكويف  -                       .

ّ                  بن سال م بن عبد اهللا اهلرويابن سالم، أبو عبيد القاسم- مروان : قيق، حتفضائل القرآن:    

 ١٤١٥، ١، طدار ابن كثري ،بريوت –دمشق ، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدينالعطية،

  . م ١٩٩٥= هـ 

:، و الصابوين، حممد علي٢٠٥: ، ص١، جالتحرير والتنوير:ابن عاشور، حممد الطاهر-

. م١٩٩٧= هـ ١٤١٧، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، طذ، صفوة التفاسير

تبة ، املكمقاصد السور وأثر ذلك في فهم التفسير:آل الشيخ، صاحل عبد العزيز-

.الشاملة، اإلصدار الثاين، قسم علوم القرآن

، بدون ٢جممع اللغة العربية، ط–، القاهرة المعجم الوسيط: أنيس إبراهيم وآخرون-

  . تاريخ

: حتقيقصحيح البخاري، :البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري-

  . هـ١٤٢٢حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل 

، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور:البقاعي، إبراهيم عمر حسن الرباط-

ّ      املقصد األمسى يف مطابقة اسم كل  سورة{: املسمى ، الرياض ـ مكتبة املعارف ١، ط}                         

. م١٩٨٧= ه ١٤٠٨

  . م٢٠١٣، ٢، املكتبة التوفيقية، ط   ّ         الن بأ العظيم:دراز، حممد عبد اهللا-

حممد أبو : احملقق، البرهان في علوم القرآن :بدر الدين حممد بن عبد اهللا، الزركشي-

الطبعة األوىل، ، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه ،الفضل إبراهيم

.م ١٩٥٧= هـ  ١٣٧٦

رضى فرج اهلمامي، بريوت :، حتقيقترتيب سور القرآنأسرار :السيوطي، جالل الدين-

. هـ١٤٣٢= م ٢٠١١املكتبة العصرية، –

حممد : ، ضبط وترتيبالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم:عبد الباقي، حممد فؤاد-

  . هـ١٤٢٩= م ٢٠٠٨       ّ                                         سعيد الل حام، بريوت ـ دار املعرفة، الطبعة السادسة، 
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، ١دار القلم، ط–، القاهرة ذج من التفسير الموضوعيبحوث ونما:غنامي، حممد نبيل-

   .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢: ت

ّ                    نحو تفسير موضوعي  لسور القرآن الكريم: حممد الغزايل- دار الشروق، –، القاهرة                

  . م٢٠١٠، ١١ط

كمال بسيوين : احملقق، أسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن أمحد بن حممد بن علي

.هـ ١٤١١الطبعة األوىل، ، العلمية الكتب -دار بريوت ، زغلول

  :الـهوامش

١.Ɇ ȆȋȳɦȄࢫɵ ȸ ȧ ɯࢫȳɮɏࢫ ʊɸȄȳȉǻࢫ ʏ֗ڤȆɜȍɦȄ:�Ȳɽ ȸ ɦȄࡧȯ ȿ Ȇɜɭࡧʄڴɏ ɖࡧ ȄȳȻ ׂ ɦࡧȳɌ ɳɦȄࡧȯ ɏ Ȇɀ ɭܢ ȸ ȯɀࢫ{:֗ࢫȄם ɜםȄ

ȒȲɽȷࢫ �ɪࢫ ɠࢫɯ ȷ ȄࢫȓɜȉȆɈ ɭࢫʏܢࢫࢭ ȷ Ɇ}                     ّ      כ ɖࢫ֗ࢫ١ȆʈȳɦȄ֗ࢫ ȲȆɐםȄࢫȓȍȗɡɭࢫՌࢫɂࢫ١٤٠٨ɶ =١٩٨٧Ƞ ֗ࢫ ɬ١Ⱦ    .١٤٩: ֗ࢫ
ȳɸȆɈࢫ.٢ ɦȄࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ȲɽȻ Ȇɏࢫɵ ȉȄ:ȳʈɽ ɳȗɦȄɼࡧȳʈȳȨ ȗɦȄ֗ࢫ ȳȼ ɴɨɦࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȲȄȯɦȄ١٩٨٤֗ࢫȠ ֗ࢫ ɬ١Ⱦ .٢٠١: ֗ࢫ
٣.ʅ ȯȧ ȄɽɦȄ֗ࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫʏڴɏࡧ ɤ֗ ɼق؇ɦȄࡧȈ Ȇȍȷ Ƿقيحقت֗ࡧ :�ɤɽɨɓȴࢫʎɲɽʊȸ Ȋࢫɤ Ȇɮɟࢫ֗ࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮ

Ȕࢫ–ȓʊɮɨɐɦȄࢫ ɼ؈فȉ،ࢫɆࢫ١٤١١֗ࢫ١ՌɸȠ ١Ⱦ֗ࢫ ȟࢫ٢٤:֗ࢫ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ٢٣(֗ࢫ .(  
ɪࢫ.٤ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ʅ ȲȆȬ ȍɦȄ:�ʅȲȆȬ ȍɦȄࡧȩ ʊݰ ܵȈ Ȇȉ֗ࢫ:��ȲȯȉࢫȓɡǾֺ ȮɽɺȻ ً               ȄȠࢫȄם ȟࢫ٨٤֗ࢫ٥֗ࢫ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ٤٠٠٨(֗ࢫ .(  
ɬا.٥

�
ֺ ȷ ɵࢫ ȉ 
ّ
ʅ֗ࢫ      ɼȳɺɦȄדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫɬ

�
ֺ ȷ ɵࢫ ȉࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫȯʊȍ�ɏࢫɽȉǷ                 
ّ
                 ُ ɰࡧ:     ǵȳɜɦȄࡧɪ ǾȆɄ ɗحقيقت֗ࡧ :ȓ֗ʊɈ ɐɦȄࢫɰ Ȅɼȳɭ

ɵ ʆȯɦȄࢫʎɜȕࢫǴȆɗɼɼ֗ࢫ ȓȉȄȳȫ ɵࢫ ȸ Ȩ ɭɼࢫ֗ࢫɝ ȼ ɭȮ–Ȕ ɼ؈فȉ،؈فࢫȝɟࢫɵ ȉȄࢫȲȄȮɆ ɬȠࢫ١٩٩٥-Ռɸࢫࢫ١٤١٥֗ࢫ١֗ࢫ ١Ⱦ֗ࢫ . ٢٢١: ֗ࢫ

ۜܣ( ȆɺɮʊȕȄɽȫࢫȓʆǵɼࢫȳɡɦȄ؟ ɼࢫȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷ ɪࢫ Ʉ ɗࢫȈ Ȇȉ.(
Ⱦࢫ.٦ ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ :٢٢٩ .  
ȳɸȆɈࢫ.٧ ɦȄࢫȯɮȨ ɭ֗ࢫ ȲɽȻ Ȇɏࢫɵ ȉȄ:ȳʈɽ ɳȗɦȄɼࡧȳʈȳȨ ȗɦȄȠ ١Ⱦ֗ࢫ ȯɮȨࢫɏڴ٢٠٥ʏ: ֗ࢫ ɭ֗ࢫ ʎɲɽȉȆɀ ɦȄࢫɼ؈ف:֗ࢫȷ ȆɘȗɦȄࡧȒɽ ɘȿ֗ࢫ

֗ࢫ ȱ ɇ ֗ࢫ ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɦȄɼࢫȓɏȆȍɈ ɨɦࢫʎɲɽȉȆɀ ɦȄࢫȲȄȮࢫ١٤١٧Ռɸ =١٩٩٧Ƞ ֗ࢫ ɬ١Ⱦ   . ٢٣:֗ࢫ

ɵࢫ ʆȯɦȄࢫɤ ֺ ȡ ֗ࢫ ʎɇɽʊȸ ɦȄ:ɰ ǵȳɜɦȄࡧȲɽ ȷ ȑࡧ ʋȕȳȕࡧȲȄȳȷ Ƿɝ ʊɜȨ ȕࢫ:֗ࢫȔ ɼ؈فȉ֗ࢫ ʎɭȆɮɺɦȄࢫȠȳɗۜܢࢫ ֗ࢫࢫ–Ȳع ȓʈȳɀ ɐɦȄࢫȓȍȗɡםȄ

١٤٣٢Ռɸ= ɬࢫ٢٠١١
٨.Ⱦ   . ٢١: ֗ࢫ
ɰࢫ.٩ ɼȳȫ ǵɼࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȹ ʋɱǷ:ɉ ʊȷ ɽ ɦȄࡧɯ݀ݨ ɑɮȣࢫȓɔɨɦȄࢫɐɦȄࢫ–֗ࢫȒȳɸȆɜɦȄࢫȄם ɭɆ ࢫ ȓ֗ʊȋȳ٢Ƞ ࢫ ȭ֗ ʈȲȆȕࢫɰɼȯȉ٢֗ࢫȾ :֗ࢫ

).وحد(֗ࢫȒȮȆɭࢫ١٠٦٠
Ⱦࢫ.١٠ ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ :ࢫ١٠٨٣ȒȮȆɭوضع(֗ࢫ.(
ɪࢫ.١١ ʊȎɱࢫȯɮȨ ɭࢫ ɯ֗ ʆȆɳɓ:ʏڤɽɃ ɽ ȸ؈فࡧȄם ɘȗɦȄࡧɵ ɭࡧȠ ȰȆɮɱɼࡧȚ ɽ Ȩ ȉࢫȒȳɸȆɜɦȄࢫ–֗ࢫɆ ࢫ ɯ֗ ɨɜɦȄࢫȲȄȮ١Ȕ =Ռɸࢫ١٤٢٢: ֗ࢫ

٢٠٠٢Ⱦ ֗ࢫ ɬ:١٢��ȲȆɀ ȗȫ Ȅɼࢫ �ɖ ȳɀ ȗȉ֗ࢫ ٍ        ٍ       .
ȯɮȨࢫȄȵɔɦȄڲʏࢫ.١٢ ɭ:ࡧɰ ǵȳɜɦȄࡧȲɽ ȸ ɦࡧʏڤɽɃ ɽ ɭ؈فࡧȸ ɘȕࡧɽ Ȩ ɱɯʈȳɡɦȄࢫȒȳɸȆɜɦȄࢫ–֗ࢫɆ ࢫ ɚ֗ ɼȳȼ ɦȄࢫȲȄȮ֗ࢫ٢٠١٠֗ࢫ١١ ɬ

٥��ɖ:ص ȳɀ ȗȉ֗ࢫ ٍ       .
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ȆȿݍݳࢫȯȍɏࢫȵʈȵɐɦȄࢫ.١٣ ࢫ ȭ֗ ʊȼ ɦȄࢫɤ ǵ:؈فȸ ɘȗɦȄࡧɯ ɺɗࡧʏࡧࡩɣ ɦȰࡧȳțǷɼࡧȲɽ ȸ ɦȄࡧȯ ȿ ȆɜɭࢫȲȄȯȿ ל ࢫ ȓ֗ɨɭȆȼ ɦȄࢫȓȍȗɡםȄ֗ࢫ

��ɉ ʊȸ Ȋࢫ �ɖ ȳɀ ȗȉ֗ࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫɯ ȸ ɛ֗ࢫ ʎɲȆȝɦȄ ٍ     ٍ                              .
דࢫ.١٤ ȯɮȨࢫȯȍɏࢫ ɭ֗ࢫ ȴȄȲȮ:ɯ ʊɌ ɐɦȄࡧǸȍ

�
ɳɦȄ         
ّ
   Ɇ ֗ࢫ ȓʊɜʊɗɽȗɦȄࢫȓȍȗɡםȄ٢٠١٣֗ࢫ٢֗ࢫɬ֗ࢫȾ :١٣١ .

١٥.ʅ ȯȧ ȄɽɦȄ֗ࢫʏڴɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ȉࢫʏڴɏࡧ ɤ֗ ɼق؇ɦȄࡧȈ Ȇȍȷ Ƿقيحقت֗ࡧ :�ɤɽɨɓȴࢫʎɲɽʊȸ Ȋࢫɤ Ȇɮɟࢫ֗ࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮ

Ȕࢫ–ȓʊɮɨɐɦȄࢫ ɼ؈فȉ،ࢫɆࢫ١٤١١֗ࢫ١ՌɸȠ ١Ⱦ֗ࢫ . ٢٥:֗ࢫ
ɯࢫ.١٦ ȷ ȆɜɦȄࢫȯʊȍɏࢫɽȉǷ֗ࢫ ɬֺ ȷ ɵࢫ ȉȄ:ɰ ǵȳɜɦȄࡧɪ ǾȆɄ ɗȾ . ٧٦: ֗ࢫ
ȯɮȨࢫ.١٧ ɭࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉ֗ࢫ ۜܣ آ ɟȲȵɦȄד ɵࢫȯȍɏࢫ ȉ:ɰ ǵȳɜɦȄࡧɬɽ ɨɏ ɰࡧࡩʏࡧ ȆɸفɦȄ،ࢫȠ ֗ࢫ ȓʊȋȳɐɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫǴȆʊȧ ǻࢫȲȄȮ١Ⱦ .٤٤٨: ֗ࢫ

ɑɃࢫࢫ.١٨ Ȅɽɭࢫȓɐȍȷ ɤࢫɗٕڈȆࢫࢭʏࢫ ȄǺȸ ɦȄࢫǴȆȡ–ࢫࢫǴȄȳɜȗȷ ט ȑࢫ ȸ ȧ–ࢫʏۂɼ֗ࢫ �ȓɘɨȗȬ ɭࢫ �Ȕ Ȇȍȷ Ȇɳɭࢫʏࢭ     ٍ       ٍ          :M¡ • ~¢

ÀL١٨٩: البقرة،MÉ È ÇÊßL٢١٥: البقرة،MC B A @ ? >D~L

¸٢١٧M: البقرة ¶ µ ´¹ÒL٢١٩: البقرة،M# " !$' & %(AL

MÉ،٢٢٠: البقرة È Ç Æ ÅÊÒL٢١٩:البقرةMr q ps±L٢٢٢: البقرة.

֗ࢫࢫ.١٩ Ȇ�ȍʈȳɜȕࢫɑɃ Ȅɽɭࢫȓȸ ɮȫ ɍࢫࢭʏࢫ ɘɨɦȄࢫȄȱɸࢫȳɟȰ    ً                                 M 8 7` _ ^ ] \ [ Z Ya£Lالبقرة:

١٧٨M» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¼À ¿ ¾ ½L

MA،١٨٠:البقرة @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3Lالبقرة:

١٨٣،M& % $ # " !'=L٢١٦:البقرة،M6> = < ; : 9 8 7

?@[Lࢫ،٢٤٦:البقرةʏۂɼ֗ࢫ Ȕ ȆɏɽɃ ɽɭࢫɑȌȲǷࢫʏࢭɼ:ɤ ȆȗɜɦȄ֗ࢫ ɬȆʊɀ ɦȄ֗ࢫ ȓʊȿ ɽɦȄ֗ࢫ Ⱦ Ȇɀ ɜɦȄ.
Ȇȿݍݳࢫ.٢٠ ȯɮȨࢫ ɭ֗ࢫ ɰ ɵࡧɮʊȝɐɦȄ:ȓʊɮʊȕ؈ ȉַ ȸ؈فࡧ ɘȗɦȄࡧɤɽ ȿ Ƿࡧʏࡧࡩȓɭȯ ɜɭࡧȦȳȻȾ . ١٧: ֗ࢫ
ȓȨࢫࢫ.٢١ ɘɀ ɦȄࢫȹ ɘɱ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)Ƚ ɭȆɺɦȄࢫȳɌ ɱȄ.(
Ȇɺȸࢫ.٢٢ ɘɱࢫȓȨ ɘɀ ɦȄɼ֗ࢫ ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳםȄ.
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:إعداد

و

�ɰɽɱȆɜɦȄɼࢫȓɐʉȳȼ ɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦࢫɽɳɟࢫɰ ȓʊɨɠࢫɭǷ؈

  :الملخص البحث

إن علم علوم القرآن من أشرف العلوم حيث إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بكالم اهللا من 

حيث الوحي والنزول ومعرفة املكي واملدين وأمساء السور وعلم الفواصل و الرسم 

العلوم قد تدهورت ىف كثري من هذه املدارس حيث ومع هذه األمهية الكبرية هلذه 

جتد قارئا جميدا لكنه اليعرف كثريا من هذه العلوم مـما تزيد القارئ إميانا وثقة 

بالقرآن الكرمي وعلى الرغم من ذلك سامهت هذه املدارس ىف نشر علوم القرآن 

Ǡǳ¦Â�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�² °¦ƾŭ¦�ǾƬƦǠǳ�Ãǀǳ¦�°Âƾǳ¦�ÀƢȈƥ�ń¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾēÂ ربية ىف نشر

هذا العلم اجلليل وقدسلك الباحثان املنهج االستقرائى ىف تتبع أي موضوع 

مناسب والتحليلى ىف التعامل مع هذه املوضوعات ومن أهم نتائج هذا البحث 

ان القرآن واللغة العربية متصالن الينفك أحدمها عن اآلخر؛ ان مدارس القرآنية 

ȂǴǠǳ¦�ǽǀđ�ƨȇƢǼǠǳ¦�À¦�ƢȇŚƴȈǻ�̧Ȃƥ°�À¡ǂǬǳ¦�¿Ȃ¿�والعربية قدمت دورا فاعال ىف نشر عل

  .تعني على التدبر الذى هو سر من أسرار نزول القرآن

  :الـمقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

اهللا وحده الشريك له من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال 

.وأشهد أن حممد عبده ورسوله

M 8 7@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4L
)١(،M& % $ # " !

1 0 / . - , + * ) ( '28 7 6 5 4 39? > = < ; :L
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على أمور حتتاجه جمتمعة بلدنا نيجريا هذا أمر مرحوب وحممود وعلى  فإن البحث: أمابعد

سيما متعلق بالدين وبعلوم القرآن كيف سامهت مدارسنا القرآنية والعربية ىف نشر هذا العلم 

اجلليل ان علوم القرآن علم واسع وامهية متامة والسيما ىف بلدنا نيجرييا الىت كثر فيها حفظا 

يها متداخلون اىل تفسريالقرآن بغري علم وال هدى ويفسرون على غري للقرآن الكرمي وكثر ف

śȈǴƻ¦ƾƬŭ¦� ȏƚǿ�ǾȈƦǼƫ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ƨǯ°ƢƦŭ¦�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�ǲưǷÂ�ƅ¦�ƢƸƦǇ�ƅ¦®¦ǂǷ�  قال أبو عبيد

القاسم بن سالم واألنباري وغريهم من األئمة الجيوز ألحد أن يفسر كتاب اهللا إال ان يعرف 

، وقال علي بن طالب لقاص أتعرف الناسخ واملنسوخ قال ال هلكت منه الناسخ واملنسوخ

ومل تفرد ألنه مل يقصد إىل علم واحد يتصل وكلمة علوم القرآن جاء بصيغة اجلمع  ٥وأهلكت

وينتظم ذلك علم التفسري  ،أو يستند إليه القرآنإمنا أريد مشول كل علم خيدم القرآن الكرمي، ب

وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ  القرآنثماين وعلم إعجاز وعلم القراءات وعلم الرسم الع

واللغة عربية أيضا ، وعلوم الدين واللغة إىل غري ذلك القرآن واملنسوخ وعلم إعراب وعلم غريب

بشموهلا من األدب والبالغة والنحو والصرف وغري ذلك هلا دور كبري وأمهية قصوى ىف نشر 

ذا، ان نشر هذا العلم ليس بأمر يسري والسهل بل حيتاج هذا العلم اجلليل والسيما ىف بلدنا ه

  .اىل بذل اجلهد

  :ويتكون هذا البحث بالتفصيل على النقاط اآلتية

حملة خمتصرة حول نشأة املدارس القرآنية يف نيجرييا: الـمبحث األول.  

عالقة القرآن باللغة العربية، ومعىن علوم العلوم القرآن: الـمبحث الثاين.

دور املدارس القرآنية ىف نشر علوم القرآن: لثالثالـمبحث ا.  

دور املدارس العربية ىف نشر علوم القرآن: الـمبحث الرابع.  

اجيابيات والسلبيات لكل من مدارس القرآنية والعربية: الـمبحث اخلامس.  

املنهج املزدوج: الـمبحث السادس.  

يف نيجريياحملة خمتصرة حول نشأة املدارس القرآنية : الـمبحث األول.  



190

يرجع تاريخ نشأة الكتاب يف هذه البالد قبل أن يأيت املستعمرون إىل تاريخ دخول اإلسالم 

وذلك يف زمن خليفة _ فيها؛ على يد قائد الكبري عقبة بن نافع الفهرى الصحايب اجلليل

رضي اهللا عنه حني وىل عمرو بن العاص على مصر _ املسلمني الثاين عمر بن اخلطاب 

لصحايب املذكور آنفا غرب إفريقيا ففتح مدنا كثرية وأسس مدينة قريوان؛ وجعل قاعدة فأرسل ا

  .الىت التبعد عن نيجرييا الشمالية كثريا" كوارا"جيشه؛ ويذكر املؤخرون إنه وصل إىل 

ء من قبيلة الفالنية وما عملوه بعد لـماوال ينسى التاريخ بدخول الوفود من الفقهاء والع 

وأما بالنسبة لتاريخ نشأة . املدارس القرآنية واملعاهد الدينية يف مدينة كنوادخوهلم تأسيس 

مدارس كتاتيب القرآنية يف مدينة كنوا؛ فإنه يرجع إىل دخول اإلسالم فيها؛ وقد ساهم ىف هذا 

امليدان كثري من التجار الذين يأتون إليها عن طريق الصحراء للتجارة؛ وكذلك احلجاج من 

.ǺȇƾƟƢǟ�Â¢�śƦǿ¦̄�ǶȀǬȇǂǗ�Ŀ�Ƣđ�ÀÂǂŻاملغارب الذين 

وإذا أنعمنا النظر إىل جانب أولية مدارس الكتاتيب يف مدينة كنو؛ فإننا نرى أنه أمر جمهول 

اليعرف حقيقته؛ ألن احلقائق التارخيية مل تتمكن للباحث اإلطالع عليها؛ إال أن بعض 

كنوا مدارس مدابوا؛ ألن الوفود   املؤرخني؛ يقولون ومن أقدم هذه املدارس تأسيسا ىف مدينة

الونغريني الذين دخلوت أول مسجد فيها وانتشروا اإلسالم ىف القرى والبوادى؛ حيث أرسل 

ء إىل أفق كنو لنشر الدين والعلم فأسسوا لـمازعيمهم الشيخ عبد الرمحن زييت جهابذة من الع

½ƢǼǿ�ƨȈǸǴǠǳ¦Â�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦Â�² °¦ƾŭ¦Â�ǆ ǳƢĐ¦.٦

  :عالقة القرآن باللغة العربية: يالثان الـمبحث

ان عالقة القرآن باللغة العربية عالقة قوية مرتبطة ارتباطا وثيقا ال يتجزء جزء ألن القرآن نزل 

 ِ َّ  إ ن ا ﴿موضع ىف كتابه قال تعاىل مـمابلغة العرب ولقد بني اهللا سبحانه وتعاىل ذلك ىف غري 

ِ ُ   َ تـ ع ق ل ون  ��Ì�É�ċ�È�È���č�Ê�È�È���Å��Ì�É���É��È�Ì���Èأ نزل ن اه  قـ ر آن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م    ْ وذلك ألن لغة العرب يقول ابن كثري، . )٢(يوسف ءاية  ﴾ َ 

َ       أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل  أشرف                                                                               

الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف املالئكة، وكان ذلك يف أشرف 

قالو ٧.شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوهفبقاع األرض، وابتدئ إنزاله يف أشر 
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ني  ﴿أيضا 
ُ  نـ ز ل  ب ه  الر وح  األ  م   َِ ْ    ُ  ُّ     ِ ِ  َ  َ ن  ال م ن ذ ر ين  ) ١٩٣( َ 

ت ك ون  م 
َ  ع ل ى قـ ل ب ك  ل   ِ  ِ  ْ ُ  ْ   َ  ِ  َ   ُ  َِ   َ س ان  ع ر يب   ) ١٩٤( ََ    َ  ِْ 

ٍّ ب ل  ِ  َ  َ   ٍ   َ  ِِ 

ٍ  م ب ني   الشعراء، وكما كان معلوم من لطفة اهللا سبحانه وتعاىل خللقه انه مل يرسل  ﴾)١٩٥( ُِ 

ن  ر س ول  ﴿، ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهمرسوال اال بلسان قومه 
ٍ  و م ا أ ر س ل ن ا م    ُ  َ   ْ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ   َ َ

ي بـ ني   هل  م
س ان  قـ و م ه  ل 

َ ُ إ ال ب ل   َ ِّ  َ ُ ِ   ِ ِ ْ  َ   ِ   َ ديث برقم وكما روى إمام أمحد ىف مسنده احل. ٤إبراهيم آية  ﴾ِ    ِِ 

مل يبعث اهللا، عز وجل، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب ذر قال )٥/١٥٨(

  .يةبغري لغة العرب القرآنوال جتوز قراءة  ."نبيا إال بلغة قومه

  :القرآن العلوم معنى كلمة

العلوم مجع علم والعلم نقيض اجلهل وهو مصدر مرادف للفهم واملعرفة ويراد به إدراك 

  .الشيء حبقيقته أو اليقني أو هو نور يقذفه اهللا يف القلب

ويطلق العلم على جمموع مسائل وأصول كلية جتمعها جهة واحدة مثل علم النحو، وعلم 

.الطب، وعلم الكيمياء

ً      اليت تتناول موضوع ا واحد ا مثل الـمباحثوقد تسمى به " علوم"وجيمع على  علوم العربية، :               ً      

  .لعلوم التجريبيةوالعلوم الطبيعية، وا

َ َْ ُ  إ ن  ع ل يـ ن ا مج  ع ه  ﴿: فهو يف اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعاىل: القرآنأما لفظ    َ  ْ َ َ  َّ  ِ

ع  قـ ر آن ه  
ذ ا قـ ر أ ن اه  ف ات ب 

ْ  َ  ُ و قـ ر آن ه ، ف إ   ُ   ْ  َِّ  َ   ُ َ ْ َ  َ   َ  َِ    ُ َ  ْ مث نقل من هذا املعىن املصدري وجعل امسا للكالم املعجز  -  ﴾َ  ُ 

  .املنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم من باب إطالق املصدر على مفعوله

  :بالمعنى اإلضافي القرآن معنى علوم

  .طوائف املعارف املتصلة ب سواء أكانت تصورات أم تصديقات

إمنا أريد مشول كل . إىل علم واحد يتصل ب وإمنا مجعت هذه العلوم ومل تفرد ألنه مل يقصد

وينتظم ذلك علم التفسري وعلم القراءات وعلم الرسم العثماين وعلم . علم خيدم أو يستند إليه

وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ واملنسوخ وعلم إعراب وعلم غريب وعلوم  القرآنإعجاز 

   .الدين واللغة إىل غري ذلك
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  :كفن مدون  القرآن معنى علوم

يراد مبعناه اإلضايف ما يشمل العلوم  القرآنأما بعد فقد تبني لك فيما سبق أن لفظ علوم 

على  لـماالدينية والعربية ونفيدك هنا أن هذا اللفظ نقل من ذلك املعىن اإلضايف مث جعل ع

ضرورة  الفن املدون وأصبح مدلوله بعد النقل وهو علم غري مدلوله قبل النقل وهو مركب إضايف

أن هذا الفن ليس هو جمموعة العلوم الدينية والعربية بل هو غريها وإن كان مستمدا منها 

الكرمي من ناحية نزوله وترتيبه ومجعه  القرآنومأخوذا عنها وميكن أن نعرفه بأنه مباحث تتعلق ب

.٨وكتابته وقراءته وتفسريه وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه وحنو ذلك

:دور المدارس القرآنية فى نشر علوم القرآن: الثالث الـمبحث

كان ىف القدمي ىف بلدنا نيجرييا ان املدارس القرآنية والعربية منفصلتان واملدارس القرآنية ال 

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǴǳ�ǶȀǜǨƷ�ǶȀǸȀȇ�ƢŶ¤Â�¦ǂǨǯ�ƢĔÂǂȇ�ȏÂ�ƢĔȂǿǂǰȇȏ�¦ȂǻƢǯ�À¤Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ŅƢƦƫ

ا هلا اهتمام بعلوم القرآن ونشرها، وإن كان ليس لديهم معرفة باللغة ومدارس الكتاتيب أيض

�ǽǀǿ�ÀȂǧǂǠȇȏ�ǶĔ¢�ǲǏȋ¦��À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƨǠƳ¦ǂǷ�ǺǷ�Ȑǔǧ�ƢȀǸȀǧ�ȄǴǟ�̈°ƾǫȏÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦

رسة واملتابعة للقرآن الكرمي ولكونه نفسه ـماالكتب وإمنا عرفوا هذه العلوم عن طريق التلقى وامل

 ال تنتهي عجائبه وليس لديهم أيضا العلم بالقراءات وامنا فقط هلم القدرة أيضا معجزة الىت

على قراءة واحدة وهى قراءة نافع ومن العجيب ىف أمر هوالء املدارس ليس لديهم العلم بقراءة 

النافع كلها بل جزء منها وهى رواية ورش عن نافع ولكن الجتد قارئا من انتاج هوالء املدارس 

�ǶǇǂǴǳ�ƢǬǧ¦ȂǷ�À¡ǂǬǳ¦�ƨƥƢƬǯ�ƨȈǨȈǯÂ�ƢēƢȇ¡�®ƾǟÂ�°Ȃǈǳ¦� Ƣũ¢Â�ňƾŭ¦Â�Ȇǰŭ¦�ǶǴǟƾǫÂالقرآنية اال 

العثماين وكل هذه العلوم باب واسع ىف علوم القرآن وكان هوالء آية، فعلى اخلصوص ىف 

- الوضع الذي ارتضاه الصحابة يف عهد عثمان ء الرسم بأنه لـمارمسهم للقرآن وقد عرف الع

  .االكرمي وحروفه القرآنت لـماكتابة كيف   -رضي اهللا عنه

�¿ȂǴǟ�ľ�§ Ƣƥ�Ƥ ǠǏ¢�ǺǷ�ȂǿÂ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ľ�ǽǂǌǻÂ�ǶǇǂǳƢƥ�ƪ ȈǼǟ�ƾǫ�² °¦ƾŭ¦� ȏƚǿÂ

وهؤالء املدارس الكتاتيب أيضا نسيت بأن القرآن أنزل ليفهم وليتدبر ىف آياته وسوره  .القرآن

  .وكيفته نزوله وكتابته
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ǀǴƬƫ�ƢđÂ�À¡ǂǬǳ¦�±Ƣƴǟ¤�Ǯ̄�وهذا الميكن اال بفهم لغة العربي ǳ±Őƫ�ŕǳ¦�ȄǿÂ�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ȄǿÂ�ƨ

ńƢǠƫ�¾Ƣǫ�̈®ȂǌǼŭ¦�ƨȇƢǤǳ¦�ń¦�ǲǐƫ�Ń�ƢĔÂƾƥÂ�ǾƫÂȐƬƥ :﴿ ي د بـ ر وا
ُ    ك ت اب  أ نـ ز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار ك  ل  َّ  َّ  َِ   ٌ  َ  َ ُ   َ  َْ ِ   ُ َ ْ َ  ْ َ   ٌ  َ ِ 

ي ت ذ ك ر  أ ول و 
 و ل 

َ  ُ  ُ   آي ات ه  َّ  َ َ ْ َ  ِ األ  ل ب اب   ا  َ ِ ِ   َ ِ ََ  َ  ُّ                    واهللا ما ت د ب ره حبفظ حروفه وإضاعة : قال احلسن البصري٢٩ص ﴾  ْ  َ       

.٩كله ما يرى له يف خلق وال عملالقرآن  قرأت : حدوده، حىت إن أحدهم ليقول

بـ ر ون  ﴿ َ  أ ف ال  يـ ت د    ُ َّ   َ ري ا القرآن ََ  َ   ََ 
ف ا ك ث  ت ال   ل و ج د وا ف يه  اخ 

ن  ع ن د  غ ري   الل ه 
َ ِ  ً و ل و  ك ان  م    ً َ  ِ ْ    ِ ِ     ُ  َ  َ  َ  َِّ    ِْ  َ   ِ  ِْ   ْ  ِ  َ   َ   ْ . ٨٢ النساء ﴾ ََ 

  .م بعلوم اللغة العربيةلـمااملدارس املبادرة وإ وعلى هؤالء

  :دور المدارس العربية فى نشر علوم القرآن: الرابع الـمبحث

  ّ حىت  إن للمدارس العربية دور كبري ىف نشر علوم القرآن؛وذلك أن علوم القرآن والعربية تآخا 

ِ                                                            فصل  أحد مها عن اآلخر، يف النشأة والتاريخ، والتكوين والتأليف، والدوافع  ر ّ    َ   إن ه ل يعس     ُ   

ٍ     واملقاصد، حىت  صار بينهما تزاوج مكني، ومتازج وثيق متني، حبيث ال يستغين طالب علم  عن                                                            ّ           

ْ     ٌّ      العلم اآلخر، وال يـ ؤ يت شق  مثرته  ُ  ٍّ    بدون الش ق  اآلخر؛ الفتقار ك ل  إىل -               ِّ على الوجه املرضي  -                ُ                ِّ ِّ        

��Ǯ.       ُّ              ه، وتعذ ر استغنائه عنه ِ ق  ش ǳ̄�ǶǴǠǳ¦�ǲǿ¢�ƾȈǯƘƫÂ��ƢǸȀź°ƢƫÂ�ƢǸēƘǌǻ�Ǯ ǳǀƥ�ȆƷȂƫ�ƢǸǯ

املدارس العربية ىف لكن ، ƨȈǸǴǠǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ��ƨȈǴǸǠǳ¦�Ƕđ°ƢšÂ��ǶēƢǨǳƚǷÂ��Ƕēلـمامن خالل ك

ت وعلم لـمابلدنااليبالون واليهمون بعلوم القرآن الكرمي وامنا يهمهم اإلعراب وتصاريف الك

األدب والعروض مع أن هذه املدارس نسيت هذه العلوم كلها ليس لديهم أي قيمة قبل نزول 

غ  إذا و القرآن واليعرفهم أحدا بل إمنا ظهروا ونشروا بعد نزول القرآن الكرمي بسنوات،
ُ      ال أبال   ِ     

ّ                                                                  ً    إن  علوم العربية لوال القرآن ما كانت، وال كان للعربية شأن، ولبقيت حمصورة  يف :   ُ قلت    

̈�¦�ǶȀƟƢǋ�ȄǴǟ�ƢȀǴǿ¢�ȆǬƦǳÂ��ƨ�Ȉǻƾŭ¦Â�̈°Ƣǔūصحر  ƢȈƷ�Ǻǟ�ƨƥ±ƢǠǳ¦�ƢēǂȇǄƳÂ��ƨǴƷƢǬǳ¦�ƢȀƟ¦                          ّ                                                  

�̈ƢȈū¦�ǽǀđ�ǖƦƫǂȇ�ƢŠ�ÀȂǼǠȇÂ��Ʈ ȈǤǳ¦��¾�±ƢǼǷÂ��ǂǘǬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ƢȀǴƳ¢�ǺǷ�ÀȂǠƦƬƬȇ��ǶȀ�Ǹ�Ǡ�ºǻÂ                                   َ  ِ                                        ِ  َ  َ  

ٍ                  البسيطة، من علم  باألنواء واملنازل، ُ ّ            ّ      ّ    أقبلت  األمم ك ل ها إىل العربي ة يتعل مو :"قال أبو حامت                       ِ     ��ƨƦǣ°�ƢĔ  ً      

ّ          فيها، وحرصا  عليها، وحمب ة هلا وفضال  أبانه اهللا فيها للناس، ليبني  هلم فضل  حمم د صلى اهللا     َ       ِّ                           ً         َّ            ً          

ُ  َّ  عليه وسلم على سائر األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني، وتثب ت نبو ته عندهم، وتتأك د احل ج ة      ّ               َّ      ُ                                                   

ٍ        ً     ِ     َّ عليهم، وليظهر دين اإلسالم على ك ل  دين ؛ تصديقا  لقول ه عز      ِّ  ُ ُ      ُ وجل  حيث  يقول                               ِ   ه و  ال ذ ي ﴿:    َّ    َّ    َ  ُ
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 و ل و  ك ر ه  ال م ش  
ر ه  ع ل ى الد ين  ك ل ه 

ي ظ ه 
ي أ ر س ل  ر س ول ه  ب اهل  د ى و د ين  احل  ق  ل 

ُ  ْ أ ر س ل  ه و  ال ذ   ْ   َِ  َ   ْ  ََ   ِِّ  ُ   ِ  ِّ      ََ   ُ َ  ِ  ْ  ُِ  ِّ َْ    ِ   ِ َ    َُ ْ  ِ   ُ َ  ُ  َ   َ  َ  ْ  َ   ِ َّ    َ  ُ   َ  َ  ْ  ﴾ ُِ   َ ر ك ون  َ 

.١٠] ٣٣: التوبة[

  .دور المدارس القرآنية والعربية ايجابا وسلبا: الخامس الـمبحث

  :اجيابيات املدارس القرآنية ىف نشر علوم القرآن :والأ

  .إمكانية معرفة املكي واملدين)١(

  .معرفة الثمان واألرباع واألنصاف واألحزاب واألجزاء القرآن الكرمي)٢(

  .معرفة أمساء كل سورة)٣(

  .معرفة عدأي كل سورة)٤(

  .القدرة واإلمكانية كتابة القرآن الكرمي وفقا للرسم العثماين)٥(

يزيد اإلميان  مـماكبري من العلوم القرآن ويعني اىل إبراز إعجاز القرآن و وهذه العلوم جزء  

والثقة لكتاب اهللا تعاىل وأنه ليس بكالم البشر وإمنا هو وحي إهلي اىل خري األنبياء حممد بن 

  .عبداهللا صلوات اهللا وسالمه عليه

:ايجابيات المدارس العربية:ثانيا

  .معرفة األدب العريب)١(

  .إعراب الكلـمات العربية باملهارةالقدرة على )٢(

  .معرفة تصريف الكلـمات واشتقاقها)٣(

  .معرفة علم العروض)٤(

  .معرفةعلم البالغة)٥(

وهذه العلوم لعبت دور كبري ىف فهم القرآن الكرمي وتفسريه والعالقة بني القرآن واللغة العربية 

ǂƻ¡�®¦Â�ľ�À¡ǂǬǳ¦Â�®¦Â�ľ� ǂŭ¦�ÀȂǰȇ�ƢĔÂƾƥÂ.

  :ارس القرآنيةسلبيات المد:ثانيا

)١(�̈ǂǬƦǳ¦�̈°ȂǇ�ÀȂǳȂǬȇ�̈°ȂǇ�ǂƻ¡�ƾǼǟ�ǶēÂȐƫ�ľ�ȐưǸǧ�ǶȀƬƟ¦ǂǫ� ƢǼƯ¢�¿ȂǴǠǳ¦�ǽǀǿ�¿¦ƾƼƬǇ¦

، او استعمال مصطلحات غريبة ككرى بعد عشر ءاية او مخسة بعد ٢٨٦مدنية وآيتها 
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مخس ءاية او فردى اذا كانت الكلمة وحدها ىف القرآن وهذا خطأ ألن هذا العلم خاص 

  .ن وليس قرآنابعلوم القرآ

  .اإلعتماد على قرأة القرآن فقط دون سائر العلوم)٢(

  .عدم وجود املكتبات كي حتسهم بوجود علوم آخرى)٣(

عدم احرتام أي علم واإلغرار بعزة القرآن الكرمي ولكن نسوا عزة القرآن الكرمي البد مبعرفة )٤(

  .هذه العلوم

  .سلبيات املدارس العربية :ثالثا

.لكرمي، ونسوا أنه هو أساس فهم لغة العربيةعدم اإلعتماد بالقرآن ا)١(

  .إضاءة الوقت خلدمة اللغة العربية وحدها وعدم اإللتفات علوم القرآن)٢(

  .عدم احرتام املدارس القرآنية)٣(

  :المنهج المزدوج: السادس الـمبحث

إن هلذه املدارس القرآنية والعربية دور كبري وأمهية قصوى ىف نشر علوم القرآن ويرتتب هذا 

  :الدور ىف خطوات آيت

  .التفريق بني القرآن وعلوم القرآن)١(

  .تدريب مهارات اللغة العربية)٢(

  .الكشف وااليضاح ببيان القرآن واللغة العربية شىء واحد اليستغىن أحد على أحد)٣(

  .اجياد املصادر واملراجع)٤(

  .حفظ املعلومة القدمية الىت عند هذه املدارس القرآنية وزيادة ما نقصوا)٥(

  :خاتمة

ن خالل ماسبق يف هذه الصفحات الوجيزة يتبني للقارئ مدى عالقة القرآن باللغة م

العربية؛ وكبري الدور الذي لعبته املدارس القرآنية والعربية يف نشر علوم القرآن يف نيجرييا وتأثري 

ذلك يف فهم القرآن وتفسريه؛ وألقى أضواء على إجيابيات وسلبيات كل من هذه املدارس؛ 

  . بيات وسلبيات كل من هذه املدارسوذكر إجيا
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  :وتوصلت الدراسة اىل نتائج أمهها

  .ان القرآن واللغة العربية تآخا الميكن انفصاهلما)١(

  .ان اإلعتماد بأحدمها دون اآلخر إحلاد لدين االسالم)٢(

  .ان املدارس القرآنية لعبت دور كبري ىف نشر علوم القرآن الكرمي)٣(

نشر علوم القرآن الكرمي ألن هذه املدارس العربية ان املدارس العربية لعبت دور كبري أيضا ىف )٤(

  .نشر علوم القرآن خترجت مجعا غفريا من انتاج مدارس القرآنية وهذا اجلمع ساعد ىف

  .ان كل من استغىن عن اآلخر فهو على خطإ)٥(

  .أسرار نزول القرآن أن العناية بعلوم القرآن تعني على التدبر الذى هو سر من)٦(

   :المقترحات

اخرتاع برنامج ىف إذاعية او تلفيزيونية حول أمهية لغة العربية ىف فهم القرآن الكرمي لينتشر )١(

  .الوعى لدى األغلبية من الناس

  .إنشاء ندوة علمية حول عالقة علوم القرآن بلغة العربية)٢(

  . كثرة الكتابة حول هذا املوضوع)٣(

  .ملدارس اإلسالمية ليتم املزج بني القرآن والعربيةتقرير مواد القرآن يف ا)٤(

  المصادر والمراجع

: الناشر(دط، ، عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم، سليمان بن إبراهيم)١(

  ).جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

 ٣، دت، ط ب، القرآنمناهل العرفان في علوم ، محمد عبد العظيم الزُّْرقاني: الزرقين)٢(

  ). مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: الناشر(

:، حتقيقتفسري العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقيابن كثري، )٣(

).م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ طيبة للنشر والتوزيعدار : الناشر(، ٢، ط ب، سامي بن حممد سالمة

حممد ت، االتقان فى علوم،، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطيالسيوطي،)٤(

أبو الفضل إبراهيم

).م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة، اهليئة املصرية العامة للكتاب: الناشر(، أبو الفضل إبراهيمحممد )٥(
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شعيب : بن حنبل؛ حتقيق مسنداإلمام أحمد؛ابن حنبل؛ أبو عبداهللا أمحد بن حممد؛ )٦(

مؤسسة : عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي؛ الناشر. د: األرنؤوط عادل مرشد؛ وآخرون؛ إشرف

  .م٢٠٠١ - ه١٤٢١؛ ١الرسالة؛ ط

.جني الجنتان في علوم القرآن والتفسيركبري حيي آدم دكتور )٧(

الحديثة في نظام تعليم القرآن الكريم في الكتاتيب القديمة و : عبد القادر؛ عمر عباس)٨(

ورقة مقدمة يف املؤمتر الدويل املنعقد يف مركز البحوث مشاكل وحلول؛  - شمال نيجيريا

.٢٠١٥والدراسات القرآنية جبامعة ماليا؛ ماليزيا؛ 

الية كنو و تطور الكتاتيب إلى مدارس تحفيظ القرآن النظامية؛: داال؛ أبوبكر خمتار ثالث)٩(

.نموذجا

  : الـهوامش

)١(ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٠٢.  

)٢(ȓʆך ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١.   
٣((ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٧٢- ٧١  
٤((ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :٢٠٠.  
ʎɇɽʊȸالسيوطي،٥ ɦȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫɤ ֺ ȡ ࢫ ȳ֗ɡȉࢫʎȌǷࢫɵ ȉࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏ֗ࢫɬ֗ɽ ɨɏ ɰࡧࡩʄࡧ Ȇɜȕࢫࢫט Ȕ֗ࢫɪ Ʉ ɘɦȄࢫɽȉǷࢫȯɮȨ ɭ

ɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȯɮȨ ɭɯ ʊɸȄȳȉǻࢫɪ Ʉ ɘɦȄࢫɽȉǷالناشر(֗ࢫ:Ȉ ȆȗɡɨɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʈȳɀ ȓȀʊɺɦȄࢫȄם

.٦٦\Ⱦ٣ࢫ)ɬࢫ١٩٧٤/ ١٣٩٤Ռɸ: الطبعة
֘ࢫɬɽɱȳȉࢫ٦ ȯ ɮȨ ɭࢫȲȆȗȬ ɭȓȝʆȯ ݰ ɰࡧȄݍ ǵȳɜɦȄࡧɍ ʊɘȨ ȕࡧȶ ȲȄȯ ɭɼࡧɾ ɼֺ ݵ ȶࡧȄݍ ȲȄȯ ɭࡧʏࡧࡩȹ ʉȲȯ ȗɦȄݤݮࡧɳɭࡧɰ .Ⱦ٣٦ࡧ.ȓɱȲȆɜɭࡧȉ؈
ɵࢫȝɟ؈ف֗ࢫ))٧ ȉȄʎɜȼ ɭȯɦȄۜܣࢫ ɵࢫȝɟ؈فࢫȳɜɦȄء ȉࢫȳɮɏࢫɵ ȉࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫǴȄȯɘɦȄࢫɽȉǷ؈فࢫ֗ࢫȸ ɘȕɯ ʊɌ ɐɦȄɝ ʊɜȨ ȕࢫ:֗ࢫɵ ȉࢫʎɭȆȷ

ȓɭֺ ȷ ȯɮȨࢫ ɭ֗ࢫ Ȉ Ɇࢫ ȳȼࢫɑʉȴɽȗɦȄɼ:الناشر(֗ࢫ٢֗ࢫ ɴɨɦࢫȓȍʊɇ   .٣٦٥ص\٤).ɬࢫ١٩٩٩ -Ռɸࢫ١٤٢٠ ȲȄȮࢫ
ۚܣ)٨ ɛȲȵɦȄ:ʎɲȆɛ ՕȲ էȵɦȄࡧɯ ʊɌ ɐɦȄࡧȯ ȍɏ ȯࡧ ɮȨ ɭࡧ֗ࢫɬɽ ɨɏ ɰࡧࡩʏࡧ ȆɗȳɐɦȄࡧɪ ɸȆɳɭɰ ǵȳɜɦȄ֗ࢫ Ȉ Ɇࢫ ֗ࢫ Ȕ Ȯࢫ:الناشر( ٣֗ࢫȓɐȍɈ ɭ

ɷȆɠȳȻ ɼۗܣࢫ ɨݍݰȄࢫʎȌȆȍɦȄۜܢࢫ   .٢٣ -Ⱦ١٢ࢫ).ʋɏؠ
֗ࢫ٩ ɵࢫȝɟ؈ف ȉȄ؈فࡧȸ ɘȕɯ ʊɌ ɐɦȄࡧɰ ǵȳɜɦȄࢫ\٧֗ࢫȾ٦٤.

١٠ɯ ʊɸȄȳȉǻࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮʊɨȷ֗ࢫɯ ʈȳɡɦȄࡧɰ ǵȳɜɨɦࡧȓɭȯ ȫ ɰࡧȓɔɨɦȆȉࡧȓʊȋȳɐɦȄࡧ ɮɨȸ؈ ࢫ֗ࡧȓʆȆɳɏࡧȄם Ɇ֗ Ȯ)ࢫ:الناشرɣ ɨםȄࢫɑɮȣ ɭ

ȒȲɽɳםȄࢫȓɳʆȯםȆȉࢫə ʈȳȼ ɦȄࢫə ܶݰ ȓɏȆȍɈࢫȄם ɦࢫȯɺɗ(٥ص.  
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:إعداد

ȓʆַࢫʎȌɽʆࢫ ɼࢫȓɐɭȆȡ ȔࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫȚ ɽȨ ȍɦȄࢫȵɟȳɭ– دماترو-Ȇʆ؈فȣ ʊɱ

٢٣٤٨٠٦٣٠٧١٥٢١ +@gmail.comadamusmannnr

و

ȓʆַࢫʎȌɽʆࢫ ɼࢫȓɐɭȆȡ ȔࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫȚ ɽȨ ȍɦȄࢫȵɟȳɭ– ࢫ-دماتروȆʆ؈فȣ ʊɱ

abbadankellorio1@gmail.com  ;٠٨٠٣٦٢٤٠٨٠٦ 

  :ملخص البحث

إن إبراز اجلهود اجلبارة املشكورة اليت بذهلا علـماء مشال نيجرييا يف جمال التفسري وعلوم 

�ǾȈǧ�Àȋ��ǾȈǳ¤�ƨƳƢū¦�ǆ Ť�¦ƾƳ�ǶȀǷ�ǂǷ¢�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǶēƢǨǳƚǷ�ÀƢȈƥÂ��ǾȈǻƢǠǷ�ƨŦǂƫÂ�À¡ǂǬǳ¦

وبناء على هذا رأى الباحثان كتابة هذه . إحياء تراثنا اإلسالمي النيجريي اإلفريقي

وعلوم القرآن وترجمة  تفسيرالفي جهود علـماء شمال نيجيريا ": واناملقالة بعن

�ǶȈǜǠǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ǧ" معانيه ȈǳƘƬǳƢƥ�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ� ƢǸºǴǟ�¿ƢǸƬǿ¦�Ǻǟ�ƢȀȈǧ�ª ƾŢ

من خالل كتابتها إىل  الباحث وقد توصل. جمال التفسري وعلوم القرآن وترمجة معانيه

اليت بذهلا علـماء مشال نيجرييا يف جمال التفسري  إبراز اجلهود اجلبارة :نتائج كثرية أمهها

�ǶēƢǨǳƚǷ�ÀƢȈƥ�ǾȈǻƢǠǷ�ƨŦǂƫÂ�À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟÂ اهتمام العاملني ، وبيان يف ذلكالقيمة

رمحهما -اجلهبذين من آل فودي عبد اهللا بن فودي وحممد بلو بن عثمان بن فودي 

التفسري وعلوم القرآن ن يف ، وبيان جهود العلـماء املعاصريبالتفسري وعلوم القرآن - اهللا 

االهتمام بالتفسري وعلوم القرآن تعلـما وتعليما وتأليفا وأوصى الباحث ب .وترمجة معانيه

إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول هذا و  .ملتقدمني واملعاصرينتأسيا بعلـمائنا ا

ال نيجرييا إجياد موسوعة جامعة شاملة ملؤلفات علـماء مش، و املوضوع لشدة احلاجة إليه

واملنهج االستقرائي والوصفي التحليلي هو املستخدم .يف التفسري وعلوم القرآن الكرمي

.يف مجع الـمادة العلمية وكتابتها

.اجلهود، العلـماء، مشال نيجرييا، التفسري، علوم القرآن، الرتمجة: مفتاح المقالة
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:الـمقدمة

والصالة والسالم على حممد . احلمد هللا الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً 

.بن عبد اهللا، الذي أرسله ربه شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً 

َمْهَمٍه من الضالل متسع أما بعد فقد َمرَّ على اإلنسانية حني من الدهر وهي تتخبط يف

غمرة من األوهام، ومضطرب فسيح من فوضى األخالق وتنازع األهواء، مث األرجاء، وتسري يف

أراد اهللا هلذه اإلنسانية املعذَّبة أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحي السماء، فأرسل إليها على 

على وحيه، فطلع عليه بنوره حني فرتة من الرسل رسوًال صنعه اهللا على عينه، واختاره أميناً 

  . ءلـماالليلة الظ وَهْديه، كما يطلع البدر على املسافر البادي بعد أن افتقده يف

الرمحة، ومبدد الظلمة،  نيب - عليه صالة اهللا وسالمه  -ذلك هو حممد بن عبد اهللا 

��ƢēȂǬǋ�ǲȇǄȈǳ��ƨƥċǀǠŭ¦�ƨȈǬǌǳ¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǽǀǿ�ń¤�ƅ¦�ǾǴǇ°¢��ƨǸǤǳ¦�Ǧ ǋƢǯÂ ويضع عنها إصرها

يهدى به اهللا َمن اتبع رضوانه سبل السالم، -أعناقها، وأنزل عليه كتابًا  واألغالل اليت يف

وجعل له منه معجزة  -ت إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم لـماوُخيرجهم من الظ

ية واُحلجَّة، هداية مؤيِّدة حلقيَّة رسالته، فكان القرآن هو اهلدا.باهرة، شاهدة على صدق دعوته

.اخللق وُحجَّة الرسول

�ǶȀǈƷ�ǶȀȈǴǟ�Ǯ ċǴŤÂ��ǶđȂǴǫ�ń¤�ǲǏÂ�ŕƷ�¿ȂǬǳ¦�À¦̄¡�̧ǂǬȇ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ƾǰȇ�Ń

ومشاعرهم، ومل يُعِرض عنه إال نفر قليل، إذ كانت على القلوب منهم أقفاهلا، مث مل يلبث أن 

ته خفَّاقة فوق ربوع الكفر، وأقام الـمسلمون دين اهللا أفواجاً، ورفع اإلسالم راي دخل الناس يف

.صرح احلق مشيداً على أنقاض الباطل

�Ƥ Ǘ�ǾǼǷÂ��°ȂǼǳ¦Â�ÃƾŮ¦�ǾȈǧ�ƅ¦�ǲǠƳ�Ãǀǳ¦��ŉǂǰǳ¦�§ ƢƬǰǳ¦�¦ǀđ�ÀȂǸǴǈǸºǳ¦�ƾǠǇ

َهَذا ﴿ِإنَّ :الصدور، وأيقنوا بصدق اهللا حيث يصف القرآن فيقول اإلنسانية وشفاء ما يف

فيه : "وبصدق الرسول حيث يصف القرآن فيقول هو أيضاً )١(  ِهَي أَقـَْوُم﴾القرآن يـَْهِدي لِلَِّيت 

نبأ ما كان قبلكم، وخُرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس باهلزل، َمن تركه من 

غريه أضله اهللا، وهو حبل اهللا املتني، وهو الذكر جبار قصمه اهللا، وَمن ابتغى اهلدى يف

املستقيم، هو الذى ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال تشبع احلكيم، وهو الصراط 
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عجائبه، وهو الذى مل تنته اجلن إذ مسعته  يء، وال َخيُْلق على كثرة الرتديد، وال تنقضلـمامنه الع

إنَّا مسعنا قرآنا عجباً يهدى إىل الرشد، من قال به صدق، وَمن عمل به ُأِجر، وَمن : حىت قالوا

)٢( ".به عدل، وَمن دعا إليه ُهِدى إىل صراط مستقيمحكم 

صدَّق الـمسلمون هذا، وأيقنوا أنه ال شرف إال والقرآن سبيل إليه، وال خري إال وىف آياته 

آياته  دليل عليه، فراحوا يـُثـَوِّرون القرآن ليقفوا على ما فيه من مواعظ وعرب، وأخذوا يتدبرون يف

٣.عادة الدنيا وخري اآلخرةليأخذوا من مضامينها ما فيه س

ء مشال نيجرييا قد بذلوا جهودا عظيمة يف خدمة القرآن الكرمي من حيث قراءته لـماع إن

أسهموا يف تفسريه بالتدريس والتأليف إسهاما كبريا، وألفوا كتبا أخرى يف  وإقرائه وتدبره كما

ألفوا من الكتب يف  لـماأصول التفسري وعلوم القرآن وترمجة معانيه، ويف هذه املقالة تفصيل 

©ȏƢĐ¦�Ǯ Ǵƫ.

. وتضمنت املقالة مقدمة وثالثة مباحث وخامتة

  :التفسيرء شمال نيجيريا في لـماجهود ع: األول الـمبحث

:الشيخ عبد اهللا بن محمد فودي المشهور بعبد اهللا غندو/ ١

شيخ العامل العالمة واألستاذ العارف واملتقن املتفنن أبو حممد عبد اهللا بن حممد امللقب ال

بفودي بن عثمان بن صاحل بن هارون بن حممد غورط بن حممد جب بن حممد مسبو بن أيوب 

ُفوتَا (وهذا األخري هو الذي قدم من بالد . لقب جبكلوبن ماسران بن بوب باب موسى امل

، حيث قاد هجرة قبلية فالنية من هناك إىل بالد هوسا يف منتصف القرن الثامن اهلجري )طُوُرو

واخلامس عشر امليالدي، ويقدر عددهم بأربعمائة مهاجر، وإليه تنتمي فروع القبيلة الفالنية يف 

نشأ رمحه اهللا يف بيت سنة ألف ومائة وتسعة وسبعني هجرية، ولد  )٤( .مجيع البقاع املعمورة

علم وصالح، يف حجر والديه الصاحلني، وكان هلما الفضل يف حنو توجيهه حنو العلم والعمل، 

اء حىت لقب هفكان أبوه من كبار الفق. وكانت فصيلته اليت تؤويه وثيقة الصلة بالعلم والعمل

فقيهة حبيث أخذ عنها عبد اهللا، أضف إىل ذلك أم أمه بالفودي ألنه فقيه وكذلك أمه حواء 

يعين جدته رقية كانت من الفقهاء إذ أخذ عنها عبد اهللا أيضا، واألسرة بأسرها كانت معروفة 

.)٦( .وتويف سنة ألف ومائتني ومخس وأربعني هجرية، وهو ابن ست وستني سنة.)٥(بالعلم
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فمن أبرز ، والتأليفات املنثورة منها واملنظومةبإنتاج ضخم من الكتب  –رمحه اهللا  -ساهم 

البحر احمليط نظم فيه  و  ألفية األصول وبناء الفروع عليها يف أصول املذهب الـمالكي مؤلفاته

ة لساللة املفتاح الفرائد اجلليومفتاح التفسري و احلصن الرصني و  كتاب مجع اجلوامع للسيوطي

ونيل كفاية ضعفاء أهل السودان و  عاين التنزيلضياء التأويل يف موسائط الفوائد اجلميلة و 

ومن تلك املؤلفات . ضياء احلكام فيما هلم وعليهم من األحكامالسول يف تفاسري الرسول و 

:ثالثة كتب يف التفسري وهي على النحو التايل

:ضياء التأويل يف معاين التنزيل/ أ

يعترب أول كتاب " معاين التنزيلضياء التأويل يف "من أبرز مؤلفات الشيخ عبد اهللا بن فودي 

أبو سعود مطبعة  ألف يف التفسري يف نيجرييا وقد طبع ألول مرة مبصر حتت إشراف أمحد

.وهو يف أربعة جملدات )٧( .هــ١٣٨٠مـ ١٩٦١االستقامة القاهرة وعثمان الطيب كنو يف سنة، 

وبعد؛ فهذا ما اشتّدت إليه حاجة الراغبني، : "-رمحه اهللا  - قال الشيخ عبد اهللا بن فودي

أن أكتب هلم تفسريا يفهمون به كتاب اهللا مع االعتماد فيه على أرجح : وإحلاح اْلُملّحني

األقوال بإعراب ما حيتاج إىل اإلعراب منه، والتنبيه على القراءات املشهورة بتبدئة قراءة نافع 

يف هذه البالد، وبيان األحكام الشرعية الفرعية، والتنبيه على ما رواية ورش عنه، إذ هي قراءتنا

ضياء التأويل يف معاين ":يتعّلق بالبالغة، فأجبتهم إىل ذلك راجيا من اهللا تيسريه وثوابه، ومسّيته

)٨( ."التنزيل

: كفاية ضعفاء السودان يف بيان تفسري القرآن/ ب

اقتصر يف هذا التفسري  ،"ضياء التأويل"، السابقاختصر فيه الشيخ عبد اهللا بن فودي كتابه 

على قراءة ورش عن نافع، وما ال بد من أوجه اإلعراب، وذكر مشهور مذهب مالك يف 

وقد أكمله . املسألة، مع ذكر قصص وأوجه للبالغة لتوضيح بعض املعاين اليت حيتاج إليها

الدكتور حامد إبراهيم حامد و  طبع بتحقيق الدكتور ثاين موسى أياغيو . هـ١٢٣٨املؤلف عام 

.وطبع الكتاب أيضا باملكتبة احلديثية ببريوت لبنان. يف جملدين ضخمني
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ألفه العالمة عبداهللا بن فودي فهو كفاية  مـماأما التفسري الثاين : "قال الدكتور أياغي وزميله

ني املؤلف ضعفاء السودان يف بيان تفسري القرآن، هذا التفسري اختصار للتفسري األول وقد ب

من اهللا علي بإكمال تفسري القرآن ضياء التأويل يف معاين  لـما: "سبب تأليفه له حيث قال

التنزيل، وكان حافًال ببيان القراءات السبع وبيان مذاهب األئمة األربعة يف الفروع، وبيان 

من طالعه  ال يعرفه إال مـماالعربية والبالغة واألصول، وترتيب الغزوات والسرايا، وغري ذلك 

فيه، فضعف عنه لذلك الضعفاء، صرفت اهلمة إىل تلخيصه هلم مبنيا على  لـمامستحضرًا 

رواية ورش فقط وعلى مشهور مذهب مالك، وعلى ما ال بد منه من علوم العربية والبالغة 

)٩( ".والقصص، ومسيته بكفاية ضعفاء السودان يف بيان تفسري القرآن

  :الرسول صلى اهللا عليه وسلمنيل السول من تفاسري / ج

لإلمام السيوطي من " اإلتقان يف علوم القرآن"جاء يف كتاب  لـماوالكتاب ملخص  

التفسري املسند املرفوع، ومن اسم الكتاب يدرك أن الشيخ عبد اهللا بن فودي رمحه اهللا جعله 

قوال النيب جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ تضمن الكتاب أ لـماتفسريا خاصا 

ثور، ولكنه لـمايسمى بالتفسري با مـماصلى اهللا عليه وسلم التفسريية لبعض آيات القرآن 

ويف اخلتام حتدث الشيخ عبد . اختصره على ما أثر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم دون غريه

)١٠( .اهللا بن فودي عن تطور التفسري وأشهر الـمفسرين من حيث العموم

والكتاب مطبوع يف جزء واحد صغري بتحقيق الدكتور عبد العلي عبد احلميد قسم 

. الدراسات اإلسالمية جامعة بايرو كنو نيجرييا

:أمير المؤمنين الشيخ محمد بلُّو بن الشيخ عثمان فودي/ ٢

مـ يف بيت علم ١٧٨٠هـ املوافق ١١٩٥ولد الشيخ يوم األربعاء من شهر ذي احلجة سنة 

اد فقد حبب إليه العلم منذ صغره، وتقلى العلم من والده الشيخ عثمان بن فودي وأدب وجه

فكان ما أوىل اهتمامه به من العلوم أصول الدين وعلوم القرآن والتفسري واحلديث وأصول 

الفقه، مث أخذ علم أصول الدين وأصول الفقه وعلوم العربية وغريها عن شيخه الثاين الذي هو 

لشيخ عبد اهللا بن فودي مث خرج إىل بلد آخر وأخذ عن الشيخ العامل عمه وشقيق والده ا
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سليمان والشيخ علي دكو والشيخ الربناوي وغريهم، وقد بذل الشيخ جهده يف حتصيل العلم 

وفقت مطالعة وقراءة : "قال هو عن نفسه. ءلـماوالبحث والدراسة حىت نبغ وصار من كبار الع

�Ŀ�Ƣē®ƾǟ¢�ŕƷ�ȄǐŢ�ȏ�Ƥ Ƭǯ�ȄǴǟ�ƢǷ�ǞǷÂ��ƅ�ƾǸū¦Â��ƨƟƢťȐƯÂ�ƢǨǳ¢�Ǻȇǂǌǟ�¿Ƣȇȋ¦�ǒ Ǡƥ

منحين املوىل جل وعال من املعارف اللدنية، فإنه فتح علي كتابه العزيز وآتاين فهمه وأطلعين 

.)١١( "على دقائق معارفه وأوقفين على غرائب مكنونه

ا حىت إنه يقال وللشيخ حممد بلو مؤلفات كثرية يف التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغريه

تأليفا ) والده وعمه ومعاونيهم(ء اجلهاد لـماله من املؤلفات ما يربو على مائتني، وهو أكثر ع

:يف فن احلديث، وألف الشيخ حممد بللو كتابا واحدا يف التفسري وهو كتاب

.»غاية السول يف تفسري الرسول صلى اهللا عليه وسلم«

األستاذ الدكتور أمحد مرتضى رئيس قسم والكتاب مطبوع بتحقيق وتعليق وختريج 

نيجرييا،  - كنو-نيجرييا، طبعة شركة دار األمة  -كنو–امعة بايرو الدراسات اإلسالمية جب

  مـ ٢٠١٠/هـ ١٤٣٦الطبعة األوىل 

قدم الشيخ حممد بلو كتابه هذا مقدمة وجيزة افتتحها بالبسملة والصالة على رسول اهللا 

احلمد هللا الذي بىن سور اإلسالم بآيات الكتاب : "ه مث قالصلى اهللا عليه وسلم وآله وصحب

®ƢȀŪ¦�ǲǿ¢�ƨǼǇ¢Â��ǺȇƾȀƬĐ¦�ƨǸƟȋ¦�ƨǳ®Ƙƥ�ǾǻƢǯ°¢�² ǂƷÂ�®ƢǼǇȍ¦�ƨƸȈƸǐǳ¦�ǺǼǈǳ¦Â . والصالة

والسالم على سيدنا حممد املبعوث خبري األديان إىل كافة العباد، وعلى آله وصحبه املنتهجني 

®¦ƾǈǳ¦Â�ƾǋǂǳ¦�ƲĔ.

مجعت من أسباب النزول " غاية السول يف تفسري الرسول"ا كتاب مسيناه بـأما بعد فهذ

وتفاسريه صلى اهللا عليه وسلم لبعض اآلي ما كان صحيحا وحسنا ما يف الكتب اخلمسة 

وأقول . صحيح البخاري ومسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي رضي اهللا عنهم: الصحاح

مث أتبع هذه املقدمة مبقدمة ثانية يف التحذير من الكذب ." مستعينا باهللا تعاىل أنه ويل التوفيق

وبعدها أسرد األحاديث الواردة يف تفسري القرآن على . على رسول اهللا ومن التفسري بالرأي

  . حسب ترتيب سور القرآن الكرمي من سورة الفاحتة إىل سورة املعوذتني
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ث سرد أحاديث أحسن الشيخ حممد بلو يف وضع هذا الكتاب على شكله هذا، حي"

ء، ومن مزايا هذا الكتاب أن جل أحاديثه لـماصرفة، ال يتخللها أي تأويل أو تفسري من الع

وهي صحيحا البخاري ومسلم، وسنن أيب داود، . منقولة من الكتب اخلمسة املشهورة

وسبب هذا يرجع إىل املصدر الذي . ومل ينقل عن سنن ابن ماجه شيء. ئيوالرتمذي، والنسا

للحافظ املبارك " جامع األصول يف أحاديث الرسول"وذلك هو كتاب . نه األحاديثانتقى م

  ).هـ٦٠٦-هـ٥٤٤(بن حممد ابن األثري اجلزري 

يدل على أن الشيخ حممد بلو استفاد استفادة كبرية من كتاب جامع األصول هو  مـماو 

وكتاب رزين مفقود من العصور املتقدمة، وإمنا حيصل الناس على . ذكره لروايات رزين العبدري

)١٢( ".رواياته عن طريق جامع األصول

:الشيخ أبو بكر محمود جومي/ ٣

هو قائد الدعوة السلفية يف نيجرييا أحد  - رمحه اهللا -الشيخ اإلمام أبو بكر حممود ُجوِمي 

القضاة البارزين املتضلعني بالعلوم الشرعية والعربية ومن مؤسسي مجاعة نصر اإلسالم بنيجرييا 

ورابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، وله جهود جبارة يف الدعوة والتأليف والفتوى والقضاء 

هو أبو بكر بن حممود بن . "خلدمة العلم والدين –اهللا رمحه –فقد نال جائزة امللك فيصل 

ء مشاهري، وجده علي براء لـماحممد بن علي بن براء البدوي، وتعد هذه السلسلة سلسة ع

شية، وصلوا إىل منطقة صكتو بعد أن وطد اإلسالم أركانه لـماالبدوي من العرب الرحالة رعاة ا

حدهم هو حممد الذي عرف مبحمد مرنا، وأجنب فيها، وكان جلده علي البدوي ثالثة أوالد أ

ولد يف اليوم اخلامس .)١٣("أحد عشر ولدا مل يعش منهم إال حممود، والد الشيخ أيب بكر

العربية والفقه على أبيه، مث  دئم وتلقى مبا١٩٢٤ -ه١٣٤٣:والعشرين من رمضان عام

م، مث إىل املدرسة ١٩٣٣:عام) ياجِ دَ ونْ وغُ دُ (بتدائية يف الالتحق رمحه اهللا باملدرسة النظامية ا

ئ اإلجنليزية والعربية، وبعد خترجه منها انضم إىل دم حيث أخذ مبا١٩٣٧:الوسطى عام

  .م وكان من الطليعة األوىل اليت أجنبتها املدرسة١٩٥٢:مدرسة الشريعة بكنو عام



uoم٢٠٢٠يونيو  =ه ١٤٤١شوال األولصدار إلا ou

205

مجهورية  لقد كان الشيخ أبو بكر حممود جومي من ضمن أعضاء البعثة التعليمية األوىل إىل

للحصول على ) خبت الرضا(م، فالتحق مبعهد الرتبية ١٩٥٥- ١٩٤٥:السودان العربية عام

  .شهادة الدبلوم يف التدريس العام

وخلف .م١٩٩٢سبتمرب  ١١ه املوافق ١٤١٣ربيع األول ١٤تويف صباح يوم اجلمعة و 

ترمجة معاين القرآن و  العقيدة الصحيحة مبوافقة الشريعة للمكتتبة اإلسالمية عدة مؤلفات منها

وألف الشيخ أبو بكر حممود جومي كتابا واحدا .رد األذهان إىل معاين القرآنو إىل لغة اهلوسا 

:»رد األذهان إىل معاين القرآن« :وهو كتاب ،يف التفسري

والكتاب تفسري للقرآن الكرمي، مطبوع يقع يف بعض الطبعات يف جملد واحد ضخم ويف 

جالل الدين السيوطي وجالل الدين  –فيه على حنو تفسري اجلاللنيبعضها يف جملدين، مشى 

فيفسر املفردات ويذكر جممل املعاين وأسباب النزول، ويذكر املوضوع الرئيسي الذي  -احمللي

ويعلق على القصص ويذكر الفوائد املستنبطة من اآليات، ويقلل . تدور حوله السورة يف جمملها

)١٤( ."من التعليالت اللغوية

ظالل "وزاد من إشارة إىل املوضوع الرئيسي للسور خلصها تلخيصا بالغا من كتاب يف "

لسيد قطب رمحه اهللا كما ذكر بعض األحاديث أو اآلثار املروية ناقال إياها من تفسري " القرآن

ومال يف كثري من آيات الصفات إىل عقيدة السلف . اإلمام إمساعيل بن كثري، وهي قليلة

وكتابه هذا عمدة كثري من الـمفسرين يف هذه البالد ... حيرر ذلك كما ينبغيالصاحل، لكنه مل

ال سيما املنتسبني منهم إىل السنة، ونال قبوال عظيما بينهم، وأقبلوا على تدريسه يف ) نيجرييا(

جمالسهم يف شهر رمضان ويف غريه، وذلك لريادة صاحبه يف نشر السنة وحماربة البدعة، وتنقية 

)١٥( ."لعوائد املخالفةالدين من ا

:الشيخ محمد ناصر كبرا/٤

ء الكبار لـماالشيخ حممد ناصر كربا هو قائد أتباع الطريقة القادرية يف نيجرييا، ومن الع

�ÃƾƷ¤�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȇǂƼǨǳ¦�ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�ƨƳ°ƾǳ¦�¾ƢǻÂ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿ȂǴǠƥ�śǠǴǔƬŭ¦

  .كثريون يف مدينة كنو اليت سكنها  اجلامعات السودانية، وله أتباع
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هو حممد ناصر بن حممد املختار بن حممد ناصر الدين بن الشيخ حممد ميزورى، يتصل 

بالعرتة النبوية الطاهرة من جهة والدة أحد أجداده، حيث ينتمي نسبها إىل العالمة الشريف 

الصحايب اجلليل جابر أمحد بن عبد الكرمي الصقلي احلسين، كما أن له نسب أيضا ينتهي إىل 

.بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه من جهة جده األعلى

من ضواحي ) غرنغاوا(أو ) غرنغ(م يف ١٩١٢-هــــ١٣٣٣ولد الشيخ ناصر الكربى سنة 

، سنة٢٣مدينة كنو، ونشأ يتيما يف كفالة خاله الشيخ إبراهيم فرباه تربية إسالمية خالصة طيلة 

على يدي أستاذيه الشيخ معاذ والشيخ ) َغجريى(لشيخ حممد القصري ختم القرآن يف خلوة او 

سركي وعمره آن ذاك سبع سنني مث عكف على طلب العلوم النقلية والعقلية على أيدي كثري 

ء مدينة كنو، كما التقى بكبار املشايخ من خمتلف البلدان العربية، كاملدينة املنورة لـمامن ع

وخلف للمكتبة اإلسالمية كتبا ورسائل ، وليبيا وموريتانيا ومايلوالعراق وتونس والسودان ومصر 

قيمة يف علوم التفسري والتوحيد والفقه واحلديث والتصوف اإلسالمي، والتاريخ والسرية النبوية 

والرتاجم وعلوم اللغة العربية، باإلضافة إىل ثالثة دواوين شعرية باللغتني العربية واهلوساوية، واليت 

، بيت تقريبا، وبلغ عدد مؤلفاته ثالمثائة كتاب ضاع أكثرها ومل يبق ١١٠٠٠حوايليبلغ عددها 

إحسان املنان يف إبراز خبايا القرآن إىل كل حواري من فقراء الزمان  ومنها ،منها إال القليل

لصَِّياُم َكَما  ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ا: تفسري قوله تعاىلو ) ترمجة للقرآن بلغة هوسا(

اجلنان يف تبويب التفسريين  تنويرو .خطوطوهو ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾ 

ضياء التأويل وكفاية ضعفاء السودان لعالمة السودان الشيخ عبد اهللا بن فودي حتت  الرهان

.والرسائل ما بني منثور ومنظوم وغريها من الكتب. منشور-حقيقة التصوف اإلسالميو  الطبع
ألف الشيخ حممد و . م١٩٩٦ه املوافق ١٤١٦خ حممد ناصر يوم اجلمعة عام يوتويف الش)١٦(

  : ناصر الكربى كتابني يف التفسري ومها

ْن ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن مِ : تفسري قوله تعاىل)أ (

.قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾ والكتاب خمطوط

تنوير اجلنان يف تبويب التفسريين الرهان ضياء التأويل وكفاية ضعفاء السودان لعالمة )ب (

  ). حتت الطبع( طوالكتاب خمطو . السودان الشيخ عبد اهللا بن فودي
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  : الشيخ أحمد أبو الفتح/ ٥

أمحد بن علي بن حممد املصطفى ابن حممد  هو العالمة الشيخ السيد أمحد بن علي بن

املختار بن آدم بن داود بن عبد الغين بن زبري بن عباس بن احلسني ابن سليمان بن اسحاق 

بن علي زين العابدين بن أمحد النفس الزكية بن عبد اهللا الكامل بن احلسن املثىن بن احلسن 

أبو الفتح، لقب أطلقه عليه "بـ واشتهر . )١٧( السبط بن علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه

ولد رضي اهللا عنه يف شهر رجب عام ثالثة وأربعني وثالمثائة . شيخه الشيخ إبراهيم أنياس

نشأ رمحه اهللا حتت رعاية والديه بقريته . )١٨( "ِسْنِدَوا" وولد بقرية ) هـ١٣٤٣(وألف هجرية 

وتعلم علم الدين، حيث أخذ ثنديا، يف حفظ ورعاية، وتقى وديانة، وترىب على قراءة القرآن

وغري ذلك من اآلداب عن والده سورا من القرآن الكرمي، وتعلم منه كيفية الطهارة والصالة 

اإلسالمية، وجال بعد ذلك ألجل حفظ القرآن الكرمي وتعلم العلوم الدينية، تثقف بالثقافة العربية بني 

)١٩( .يساعده يف جتارته، وذلك يف بداية أمره) دمثُِروِمْن بـُْنُكوري آ(القرى واملدن، وصحب تاجرا يدعى 

علـماء منهم الشيخ الشريف إبراهيم صاحل احلسيين واألستاذ الدكتور على يده مجع غفري من ال تلمذوت

االقتناص شرح سورة  له عدة مؤلفات يف فنون شىت، منهاو . حممد كبري يونس والدكتور حممد ثالث بفه

مقدمة يف و  تصحيح احلثيث يف مصطلح احلديثو  تفسري اخلطيبالرسالة املعجلة يف و  اإلخالص

وتوىف الشيخ أبو الفتح يف شهر إبريل عام ، االضطرابات االقتصادية وحترمي الربا يف اإلسالم

:وهي ،وله ثالث كتب ألفها يف التفسري.مـ٢٠٠٣

.وهو مطبوع. االقتناص يف شرح سورة اإلخالص)أ (

خمطوطوهو . تفسري بعض اآليات القرآنية)ب (

)٢٠( .وهو خمطوط. الرسالة املعجلة املختصرة يف تفسري اخلطيب)ج (

َغاِري/ ٦ :الشيخ محمد ُشَوا الَمنـْ

الشيخ مودبو حممد ُشوا املنغاري كان مودبو حممد شوا من عباد اهللا األتقياء األخفياء، 

" ارسحائب األمطار يف حبار األفك"ونسب هذا العالمة اجلهبذ كما سطره بيده يف كتابه 

يف القرن ئ حممد بن حممد بن املصطفى بن موسى بن املصطفى املنغاري العامري الناش: هكذا

ء لـماويرجع أصول هذا النسب إىل ساللة العالمة الشهري؛ أشهر ع. )٢١( الرابع عشر من اهلجرة
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والعامل اجلليل، اجلهبذ الكبري، .مدينة بْرنُو أيام ازدهارها العلمي يف القرن الثاين عشر امليالدي

َرمَّهْ (الشاعر األديب الشيخ الطاهر بن إبراهيم املشهور بــ  واسم والد الشيخ ُشـَو مامل .)٢٢()فـَيـْ

mai(حممد مْي أَُدَوا  aduwa(حتصل على سلطنة قريتهم  وله أخ أكرب منه امسه حممد بّلو

. سفاري حاليايوسفاري، كما كانت للشيخ ُشَوا أخت هي والدة الشيخ طّيب الساكن بيو 

والشيخ أبو بكر بويب  ء عصره منهم الشيخ حممد صلغلـماوأخذ العلم عن مشاهري ع

الصكتاوي شيخ الوزير جنيد ومن تالمذته الشيخ عثمان الفاليت انغرو والشيخ عبد القادر 

قبل  كتب أغلبها ثرية،كفأما مؤلفاته و  م،١٩٦٦رحل إىل السودان عام و . التالكي غشوا

آلة و  األنواع يف علم األوزاعو  األجوبةمنها  )٢٣( جرييا واالنتقال إىل مجهورية السودانيةمغادرته ني

أحسن و  التفسرييف الورشّي و ) اهلندسة(السريّـة و ) التجويد(الرائية و  اجلواليقو  )علم اللغة(اخلدمة 

للقاضي خمتصر الشفا و  جامع األمثلة يف نصب األدلةو تأسيس العلوم لتنبيه الفهوم و  القصص

وألف  )٢٤( .مـ بقضارف مجهورية السودان١٩٩٣هـ املوافق ١٤١٦وتويف الشيخ عام  .عياض

  :الشيخ كتابا واحدا يف التفسري وهو كتاب

  :الورشي في التفسير

سحائب األمطار يف "يف خمطوطه  مؤلفاته أمساء ه ضمنوجدتو لكن مل أجد من عثر عليه، 

  .وعندي نسخة مصورة منه". حبار األفكار

  :األستاذ الدكتور محمد كبير يونس محمد حمجم/ ٧

وهو من مشاهري  األستاذ الدكتور حممد كبري يونس من مواليد والية أدماو يف حملية موب،

، درس على يد والده مودب يونس مث انتقل إىل الشيخ أيب الفتح علـماء التفسري يف نيجرييا

.S(العلوم العربية كنو الريواوي، وبعد ذلك واصل دراسته يف مدرسة  A.S ( مث جامعة بايرو حيث

 هخترج فيها وحصل على البكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية مث درجيت الـماجستري والدكتورا

وعمل حماضرا يف عمل يف جامعة بايرو حماضرا بقسم الدراسات اإلسالمية،  .يف نفس اجلامعة

دريس مادة علوم القرآن والتفسري ملدة تربو على اجلامعة اإلسالمية ساي جبمهورية نيجر، قام بت

، وتقلد منصب نائب العميد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية والعميد بالنيابة،  ثالثني سنة
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وله العديد من النشاطات واألعمال الدعوية، منها  .كما تقلد رئيس القسم يف كلتا اجلامعتني

وإمام راتب للحرم القدمي جامعة  ،يد لسنني كثريةامع جامعة بايرو احلرم اجلدجبإمام وخطيب 

وما زال حيا وعطاؤه العلمي متواصال  .بايرو، وله دروس علمية خاصة بطالب العلم يف بيته

مع  –من العلـماء املشتهرين بالتصنيف يف التفسري يف نيجرييا هو و . ونشاطه الدعوي منتشرا

يدان إسهاما نافعا ومفيدا جدا، فأفاد وأجاد وقد أسهم يف هذا امل -أنه مل يفسر القرآن كامال

:وفيما يلي ذكر ملؤلفاته يف ذلك. جزاه اهللا خريا

ȂƦǘǷ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ŁƢǐǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƦǳ�ƨǷƢǟ�ǆ¸)أ ( Ǉ¢.

  .خمطوط. االقتصاد يف القرآن الكرمي)ب (

.خمطوط. التفسري املوضوعي لسورة النور)ج (

)٢٥( .خمطوط. التفسري املوضوعي آليات األحكام يف القرآن)د (

:الشيخ أحمد عمر حي لى لى/ ٨

ولد يف حارة حى ىل ىل صكتو " طن زار"الشيخ أمحد عمر بن إبراهيم بن عبد اهللا امللقب بـ

بتدائية المـ وأخذ القرآن الكرمي كالعادة يف الكتاب مث التحق با١٩٦٧ه املوافق ١٣٨٩عام 

أخذ القرآن . م١٩٩٢الوسيط عام م وحصل على الدبلوم ١٩٩٠وخترج يف الثانوية عام 

وعلومه عن والده الشيخ عمر إبراهيم، مث سلمه إىل أمهر تالميذه كالشيخ إمساعيل ُملِّي َال 

وعمر كويف يتعلم منهما النحو، ومل يزل مستمعا معهم الفقه واللغة واألحاديث النبوية عند 

مام املعروف بـالشيخ نَِليَمْن فأخذ ختم ألفية ابن مالك انطلق به أبوه إىل دار اإل لـماالوالد، و 

من ابنه الشيخ الطاهر المية األفعال يف الصرف مث منه ألفية السيوطي النحوية قراءة، واحلصن 

الرصني للشيخ عبد اهللا بن فودي يف الصرف، وعقود اجلمان لعبد الرمحن السيوطي يف البالغة 

مسع منه املختصر للخليل وغريه من  خوذ عنهم الشيخ أمحد غفاينلـمامساعا، ومن املشايخ ا

ء املتقدمني واملعاصرين إىل أن واله أبوه لـماأثر فيه دعوة الصاحلني من الع مـماالكتب الفقهية، و 

)٢٦(.التدريس نيابة عنه يف حال حياته ورحم اهللا اجلميع ورضي عنهم آمني

   :»فتح البصري يف مشكالت التفسري« :وألف كتابا واحدا يف التفسري
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مجهورية  -القاهرة–يقع هذا التفسري يف جملد واحد، طبع بشركة القدس للنشر والتوزيع 

قدمه مبقدمة بني فيها سبب تأليفه وأنه اقتصر على بيان . مـ٢٠١٣مصر الطبعة األوىل سنة 

معاين القرآن الكرمي وتوضيح مشكله، ومل خيرج من ذلك احلد إىل اإلكثار من اإلعراب 

وبعد قد أحل الطالبون واشتد حاجة الراغبني وأشار : "فقال. تدعو إليه احلاجةوالقراءات إال ما 

إيل املعاصرون من األئمة واملدرسني إىل أن أفسر هلم القرآن تفسريا يقرب إىل أفهامهم كالم 

�Ƕđ°Â�ĺ°�ƾǟÂ�ƢǷ�ȄǴǟ�ȐǯȂƫ��ǶđȂǴǘŭ�Ȑǿ¢�Ǻǯ¢�Ń�À¤Â��ǶŮ¦ƚǇ�ƪ ƦƳƘǧ��śŭƢǠǳ¦�§°

واهللا املسؤول أن يوفقنا وإياهم، وأن جيعلنا يوم القيامة يف " لنهدينهم سبلنا والذين جهدوا فينا"

فتح البصير في ": عزمت بعد ما استخرت مسيته لـما. عباده الذين ال خوف عليهم

�śǷƾǬƬŭ¦�ŚǇƢǨƫ�Ŀ�ƨƸǓ¦Â�ƢĔȂǰǳ�©¦ ¦ǂǬǳ¦Â�Ƥ"مشكالت التفسير ȇ°Ƣǟȋ¦�ǂǯǀǳ�µ ǂǠƫ¢�Ń��

)٢٧( .اهـ"ما ال بد منه أو دعت إليه احلاجةوسهلة عند املعاصرين، إال 

ومع ما تقدم يذكر األسرار البالغية واألبنية الصرفية واملسائل العقدية والفقهية باختصار، 

ضياء "للمحلي والسيوطي، وكتاب " تفسري اجلاللني"وقد استفاد املؤلف كثريا من كتاب 

  .بن فوديكليهما لعبد اهللا " كفاية ضعفاء السودان" و" التأويل

  ء شمال نيجيريا في علوم القرآن وأصول التفسير لـماجهود ع: الثاني الـمبحث

٢٨:الشيخ عبد اهللا بن محمد فودي المشهور بعبد اهللا غندو/ ١

ساهم الشيخ عبد اهللا بن فودي يف إثراء املكتبة العربية بعدد من املنظومات العلمية، منها 

  .ثالث منظومات يف علوم القرآن

  : مفتاح التفسري/ أ

وهو مطبوع نشره حممد تدن ودا غسوا، وهناك طبعة أخرى ملطبعة القاهرة، نظم الشيخ 

عبد اهللا ما يف اإلتقان والنقاية للسيوطي، وقد حققه الشيخ الفاضل ناصر حيىي يف رسالته لنيل 

وتوجد . درجة الـماجستري بكلية اآلداب جامعة خبت الرضا السودان، ولكنه مل يطبع بعد

.  مكتبة احلاج إبراهيم مبدينة غوندنسخة خمطوطة يف
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" اإلتقان : "بيت، نظم فيها علوم القرآن من كتايب ١٢٠٠وهي منظومة تزيد على 

هذا الكتاب مجع بني دفتيه فوائد مجة، وعلوما كثرية، استقاها وخلصها . للسيوطي"النقاية "و

اإلتقان فقد مجع جل فنون  فأما ،والنقاية" اإلتقان يف علوم القرآن"من كتايب اإلمام السيوطي 

؛ علم أصول الدين، والتفسري، واحلديث، لـماعلوم القرآن، والنقاية مجع فيه أربعة عشر ع

وأصول الفقه، والفرائض، والنحو، والتصريف، واخلط، واملعاين والبيان والبديع، والتشريح، 

الكتابني، مث استطاع الشيخ عبد اهللا أن يلخص هذه العلوم من هذين . والطب، والتصوف

استهل املنظومة كالعادة حبمد اهللا والصالة على املصطفى . نظمها يف أبيات سلسلة وسهلة

املختار، يف براعة استهاللية، مث بني مصادره اليت استقى منها معلوماته، فال يكاد القارئ يقرأ 

ر مقدمة يف بدأ الكتاب بذك. البداية حىت يدرك املغزى واملقصد من التأليف ومصادر املؤلف

أصول الدين، مث النبويات مث السمعيات، مث دخل يف علم التفسري، مث ذكر العلوم املتعلقة 

بالقرآن كما ذكره السيوطي حىت ختم كتابه مبأخذ التفسري وشروط الـمفسر، وبيان طبقات 

وقد اتبع املؤلف منهج االختصار يف كثري من املسائل، وحذف بعض األبواب اليت. الـمفسرين

) ٢٩( .يراها عدمية اجلدوى لطالبه

.وهو مطبوع، وهو عبارة عن تلخيص كتاب مفتاح التفسري: ساللة املفتاح/ أ

  .الفرائد اجلليلة وسائط الفوائد اجلميلة يف علوم القرآن/ ب

�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǶǈǬƥ�Ʈ ȇƾū¦Â�ŚǈǨƬǳ¦�ļ®ƢǷ�̄ƢƬǇ¢�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ȆǴǠǳ¦�ƾƦǟ�ǪȈǬƸƬƥ�̧ȂƦǘǷ�ȂǿÂ

اإلسالمية جبامعة بايرو كنو، وطبع الكتاب بعد حتقيقه يف دار الفكر بريوت، تاريخ الطبعة 

مـ، نظم فيه الشيخ عبد اهللا ما يف كتاب الشوشاوي يف علم التفسري ١٩٨١ -هـ ١٤٠١األوىل 

، ورتب الشوشاوي  "الفوائد اجلميلة يف اآليات اجلليلة: "آن يف كتاب منشور له امسهوعلوم القر 

على " الفرائد"كتابه على عشرين بابا، وأما الشيخ عبد اهللا بن فودي فقد رتب كتابه هذا 

وقد حوى الكتاب على سبعة أبواب كما ذكر يف مستهل . بيت ٥٠٠سبعة أبواب فقط يف 

ما يتعلق بنزول القرآن، مث أتبعه مبا يتعلق بقراءته، مث بيان رسم القرآن أبياته، األول فيه بيان 

وخطه، وبني كيفية تلقيه وتعليمه، مث أحوال حامل القرآن وما يتحلى به، مث ذكر أحوال القرآن 
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وجتد يف األبيات القليلة علوما كثرية، مثال ذلك .الكرمي، وختم األبواب بفضائل القرآن الكرمي

)٣٠( .بني املكي واملدين يف التفريق

الشيخ محمد بل بن الشيخ عثمان فودي / ٢

  : ألف الشيخ يف علوم القرآن منظومة مفيدة وهي

  . »القصيدة يف موضوع القرآن ومعانيه ونسبة الفاحتة منه«

بتعليق األستاذ " غاية السول يف تفسري الرسول صلى اهللا عليه وسلم"وهو مطبوع مع كتاب 

نيجرييا، طبعة  -كنو–الدكتور أمحد مرتضى رئيس قسم الدراسات اإلسالمية حبامعة بايرو 

  مـ ٢٠١٠/هـ ١٤٣٦نيجرييا، الطبعة األوىل  - كنو- شركة دار األمة 

حيث أفردوها بالتأليف، جبانب ما حتظى به من ء كثريون بسورة الفاحتة،لـمااعتىن ع"

¤��Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ÀƢǰǧ��À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�ńÂȋ¦�̈°Ȃǈǳ¦�Ȇǿ�̄. اإلسهاب يف التفسري ضمن كتب التفسري

كبريا جدا، وخاصة أن مهة الـمفسرين يف بداية الكتابة عالية ونشطة، فكانوا يركزون عليها 

قبل أن يصيبهم الكلل إذا بدأ الكتاب  ويتفننون يف استخراج الدرر والآللئ يف تفسريها

أفردوها  لـماوهناك أكثر من عشرين عا. واملهم أن فاحتة الكتاب تستحق فوق ذلك. يتضخم

ويبدو أن أول من ابتكر هذه اجلادة هو الشيخ عبد القاهر بن . بتأليف، وأغلبه ما زال خمطوطا

قليشي أو العباس أمحد بن معد مث الشيخ األ. هـ يف جملد٤٧٤عبد الرمحن اجلرجاين املتوىف 

ومنهم ". تفسري العلوم واملعاين املستودعة من السبع املثاين"هـ بعنوان ٥٥٠األندلسي املتوىف 

وكذلك الفريوز آبادي جمد الدين حممد بن يعقوب . الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الرقي

للشيخ " تفسري الفاحتة"، و"الكتابتيسري فاحتة اإلياب يف تفسري فاحتة "هـ وأمساه ٨١٧املتوىف 

هـ مؤلفا مفردا ١٣٣٠وكتب الشيخ حممد عبده املتوىف . هـ١٢٠٦حممد بن عبد الوهاب املتوىف 

  .وغريهم كثريون" تفسري الفاحتة ومشكالت القرآن"أيضا مساه 

وقد أدىل الشيخ حممد بلو بدلوه يف االعتناء بالفاحتة، وليس يف إفرادها بالتفسري، ولكن من

علم : وهو النظر يف حمتوى القرآن الكرمي ومقاصده، وحصرها يف سبعة وهي. ناحية أخرى

مث حماولة استخراج هذه . الربوبية، والنبوة، واملعاد، واألحكام، والوعد، والوعيد، والقصص
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وليس هذا فحسب، فقد قام بنظم هذه املعاين يف قالب شعر، . املعاين من فاحتة الكتاب

ب علم، مث باإلضافة إىل ذلك أمت عمله بوضع شرح موجز هلذا النظم مع يستسيغه كل طال

من تعرض له من بني  -يف حدود اطالعي-، مل أر- حبق- وهذا عمل مبتكر. توضيح مراميه

)٣١(.جزاه اهللا خريا. ء السابقني واحملدثنيلـماالع

 صلى اهللا عليه افتتح املنظومة بالبسملة والثناء على اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا

. وسلم وآله وصحبه

.مث ذكر موضوع نظمه، وقدم مبقدمة يف بيان مقاصد القرآن السبعة من خالل ثالثة أبيات

مث أردفها بفصل يف بيان معاين القرآن، وختم املنظومة بدعاء اهللا تعاىل اهلدى والتقى 

وعدد . وصحبه الكرام واالستعاذة من الشقا، ومحد اهللا والصالة والسالم على رسوله وآله

ƢƬȈƥ�ÀȂƬǇÂ�ÀƢǼƯ¦�ƢēƢȈƥ¢. )٣٢(

  :الشيخ الشريف إبراهيم بن صالح الحسيني/ ٣

مـ يف قرية ١٩٣٨ - ه١٣٥٢الشيخ احملدث الشريف إبراهيم بن صاحل احلسيين ولد عام

حجر ونشأ منذ صغره نشأة دينية يف . أريديبة التابعة حلكومة ديكوا احمللية يف والية برنو نيجرييا

والده الذي حرص حرصا شديدا على أن يربيه تربية إسالمية فكان له ما أراد بابنه، حيث 

علمه القرآن، مث حفظ على يديه الفاحتة وبعض قصار السور، وبعد وفاة والده سلمته أمه إىل 

وبعد حفظه لكتاب  .حفظ القرآن ورمسهلى يديه الغوين جدة احلامدي تنفيذا لوصية والده، وع

حبثا عن ومدارس انتقل إىل العلوم الدينية والعربية وجتول من أجل ذلك على عدة زوايا اهللا 

اإلمام حممد بن حممد الشنقيطي نزيل ميدغري : العلوم، فكان من حظه أن يدرس على أمثال

والشيخ أمحد بن علي أبو الفتح . م ودرس عليه الفقه واألدب والنحو واحلديث١٩٥٦عام 

م وتذكر بعض املصادر أنه أخذ من شيخه ١٩٥٨ –ه ١٣٦٨ه به عام ؤ ارمحه اهللا، وكان لق

والشيخ الكبري الصويف الشهري حممد بن . أيب الفتح الكثري من العلوم والفنون من كتب خمتلفة

انغرو ودرس عليه السرية النبوية، وعلم التصوف واحلديث يف حممد املعروف بغربمي الداغري 

وتقلد مناصب دينية كثرية ونال أومسة .)٣٣(".وغريهم بهوأجازه إجازة عامة يف مجيع كت
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وساهم نشر الثقافة العربية اإلسالمية يف نيجرييا، وله جهود يف الدعوة  وشهادات تقديرية كثرية

.)٣٤( والعديد من املؤلفات يف العلوم املختلفة

)٣٥( .والشيخ على قيد احلياة، وما زال عطاؤه العلمي متواصال ونشاطه الدعوي منتشرا

  : علوم القرآن ومها وألف الشيخ كتابني يف

  .وهو مطبوع. اإلحسان يف فضائل سور القرآن - أ  

  . اجلواهر احلسان يف ذكر اإلجازة وآداب التالوة -ب 

وهو مطبوع يف جملد واحد ضخم، وأحلق بآخره ترمجة موجزة عن املؤلف، طبعته مؤسسة 

والكتاب مكون من . مـ٢٠١٤ -هـ١٤٣٥نيجرييا،  -أبوجا-السيادة للطباعة والنشر 

، وهو كتاب منثور حافل بالعلوم، أورد فيه الشيخ )٥٤٣(مخسمائة وثالث وأربعني صفحة 

إبراهيم صاحل مباحث متعلقة بالقرآن وعلومه، وكان سبب تأليف الكتاب كما يشري إليه 

قرآن صاحبا وأنيسا الشيخ أنه وضعه تذكرة لنفسه وألحباب القرآن يف كافة مراحلهم ليجعلوا ال

Ƣđ°ƢǤǷÂ�µ °ȋ¦�¼°ƢǌǷ�ƪ ŷ¦®�Ŗǳ¦�ŔǨǳ¦�ǺǷ�«ǂű�ǾȈǧ�̄¤�ǽŚǣ�Ǻǟ�Ǿƥ�¦ȂǴǤǌǼȇ�À¢Â�ǶŮ)٣٦(.

.)٣٧(مـ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦وانتهى من تأليفه عام 

:)٣٨(األستاذ الدكتور محمد كبير يونس محمد حمجم/ ٤

وقد أسهم يف هذا ، ء املشتهرين بالتصنيف يف أصول التفسري وعلوم القرآنلـماالعهو من و 

  :وفيما يلي ذكر ملؤلفاته يف ذلك. امليدان إسهاما نافعا ومفيدا جدا، فأفاد وأجاد جزاه اهللا خريا

.دراسات يف أصول التفسري، مطبوع)أ (

.التلخيص والتحرير ألصول التفسري، خمطوط)ب (

.أسس فنية لإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي، مطبوع)ج (

.وخصائصه، مطبوعمنهج البيان القرآين مساته )د (

.أخطاء الـمفسرين، خمطوط)ه (

رسالة الدكتوراه تقدم  ."املفتاح للتفسري للعالمة عبد اهللا بن فودي"حتقيق وشرح ملنظومة )و (

�ÂǂȇƢƥ�ƨǠǷƢŝ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƕǈǫ�ń¤�Ƣđ–مـ١٩٩٤/مـ ١٩٩٣نيجرييا عام  -كنو
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مقالة ألقاها يف املؤمتر . اجتاهات التفسري ومناهجه يف العامل اإلسالمي دروس وعرب)ز (

اإلسالمي لتدريب الـمفسرين الذي نظمه مركز البحوث والدراسات القرآنية جبامعة والية 

)٣٩(.مـ٢٠١٩هـ املوفق ١٤٤٠نيجرييا عام  -دماترو–يويب 

  : الدكتور محمد الثاني عمر موسى/ ٤

وذهنا سياال ومهة الدكتور عامل وحمدث وباحث جاد يف البحث والكتابة، ورزق ذكاء مفرطا 

عالية يف حتصيل العلم منذ نشأته، وهو حماضر بقسم الدراسات اإلسالمية والشريعة جامعة 

بايرو كنو، ومدير مركز اإلمام البخاري لألحباث والرتمجة كنو، وإمام وخطيب جبامع املنتدى 

  . ء إفريقيالـمااإلسالمي حبارة طوري قرما كنو، وهو عضو يف جملس ع

ملكرمة اململكة العربية السعودية، وترعرع هناك مث انتقل مع عائلته إىل مدينة كنو ولد مبكة ا

نيجرييا، وواصل طلب العلم حيث التحق باملدرسة الثانوية للعربية والدراسات اإلسالمية بكنو، 

مـ، وخترج يف كلية ١٩٩١وبعد خترجه منها التحق باجلامعة اإلسالمية املدينة النبوية عام 

مـ، وحصل على درجة ١٩٩٤الدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية عام احلديث و 

جستري والدكتوراه يف علوم احلديث بنفس اجلامعة بالكلية املذكورة، وله عديد من الكتب لـماا

ǂŤƚŭ¦�ǲƴǇÂ�©ȐĐ¦�Ŀ�̈°ȂǌǼŭ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ª¦©،املطبوعة ȂƸƦǳ¦Â�©ȏƢǬŭ¦Â . وألف كتابا واحدا

  .»مجالس التفسريـالتبصري ل«: ول التفسري وهوفيما له عالقة بأص

نيجرييا ومركز اإلمام  -كنو–وهو مطبوع بدار احلكمة للكتاب اإلسالمي سوق كرمي 

)٤٠( مـ٢٠١٣هـ املوافق ١٤٣٤نيجرييا، الطبعة الثانية،  -كنو–البخاري لألحباث والرتمجة 

وله وعلوم القرآن جتدر اإلشارة إليه هنا أن هناك رسائل جامعية يف التفسري وأص مـماو 

ء مشال نيجرييا يف التفسري وأصوله، وهي كثرية، منها ما هو عمل لـما، وتعد من جهود عالكرمي

من حتقيق وختريج وتوجيه للقراءات وغريها، مثل وعلوم القرآن على بعض كتب التفسري وأصوله 

ضياء التأويل وكتاب كفاية الضعفاء ونيل السول كلها للشيخ عبد اهللا بن فودي، حتقيق كتاب 

وغاية السول للشيخ حممد بللو بن عثمان بن فودي، وكتاب التقريب يف التفسري للمسعودي، 

حتقيق كتاب مفتاح  علوم القرآنويف . وكتاب إكليل يف استنباط معاين التنزيل للسيوطي
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وختريج أحاديث كتاب رد األذهان للشيخ . ة كالمها لعبد اهللا بن فوديالتفسري والفرائد اجلليل

ومنها ما تناول املسائل العلمية املتعلقة بالتفسري وأصوله وعلوم القرآن . أيب بكر حممود جومي

Ƣđ�́. الكرمي Ƣƻ�Ʈ Ş�ń¤�«ƢƬŢÂ��ƨǟȂƦǘǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢȀƦǳƢǣ�ÀȋÂ��Ƣēǂưǰǳ�ƢǼǿ�Ƣǿǂǯ̄ ¢�ŃÂ.

علـماء شمال نيجيريا في ترجمة معاني القرآن الكريم جهود: الـمبحث الثالث

معاين القرآن  :)الشيخ فـََربـَنَّا ُمْسِلَيار اهلندي وآخرون(ترمجة معاين القرآن إىل لغة اهلوسا / ١

:)تفسري وبيان إىل لغة اهلوسا(الكرمي 

السعودية إىل نيجرييا ء املبتعثني من اململكة العربية لـماأصل هذه الرتمجة من تأليف أحد الع

للعمل الدعوي وهو الشيخ فـََربـَنَّا ُمْسِلَيار اهلندي، وقد اختار ملساعدته يف هذا العمل العظيم 

ء مشال نيجرييا وهم الشيخ جتاين يوسف سوداوا والشيخ ناصر مصطفى والشيخ لـماأربعة من ع

ء لـمااجعها كبار عور . ن آدم أبوك والشيخ حممد ناصر قوق والشيخ حممد طاهر سيدلـماس

مشال نيجرييا يف ذلك الوقت، وهم الشيخ الدكتور علي أبو بكر والشيخ أبو بكر حممود 

جومي والدكتور إبراهيم حسن غورزو والشيخ حممد ناصر الكربي والشيخ الشريف إبراهيم 

صاحل احلسيين والشيخ طاهر عثمان بوتشي والشيخ إمساعيل خليفة والشيخ حممد دود والشيخ 

كنم والشيخ . بد امللك حممود والشيخ أبو بكر حممود والشيخ باب ُكَر إمام والشيخ حيىي مع

موسى حممد إمام وخطيب جامع أبوجا واألستاذ الدكتور شيحو سعيد غالدنثي واألستاذ 

.الدكتور َطْن َدتِّ عبد القادر واألستاذ الدكتور ثاين زهر الدين والشيخ نائيب سليمان وايل

دي لنجاح هذا العمل اجلبار وحتمل مجيع التكاليف احلاج شيحو موسى لـماعم اوقدم الد

وطبعت . ها ونشرها الشيخ بشري أمحد حمي الدينجواعتىن يإخرا. يرأدوا رمحه اهللا وأجزل مثوبته

مـ ٢٠٠٤عام )" تفسير وبيان إلى لغة الهوسا(معاني القرآن الكريم ": الطبعة الثالثة بعنوان

.لطباعة الكتب أشوس فاناي كلم كرياال يف اهلندمبركز كوتننتل 
Published in India by continental book centre ''USHUS'' Panayikulam pin-683511 Kerala (India)

والرتمجة يف جملد واحد ضخم جدا، وعدد صفحاته ألف وسبعمائة وثالث وسبعون 

سلسة القراءة وعذبة  -�ƢĔȋ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ƢŦŗǳ¦�ǺǈƷ¢�ǺǷ�ȆǿÂ–ƢēǂȀǋ�¿ƾǟ�ǞǷ. صفحة
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ترجمة معاني القرآن  )٤١( :الشيخ أبو بكر محمود جومي: الثانية. العبارة وسهلة الفهم

الشيخ أبو بكر حممود جومي كتابا يف ترمجة معاين القرآن إىل وكتب  :الكريم إلى لغة الهوسا

لغة اهلوسا، وطبع يف جملد واحد، وله عدة طبعات منها طبعة جممع امللك فهد لطباعة 

تشرف باألمر بطباعتها خادم . املصحف الشريف يف املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

عزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية رمحه اهللا احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد ال

وقد مجع فيـه بني املصحف والرتمجة يف صفحاته، يكتب اآليات يف .تعاىل، ووزعت جمانا

طرف الصفحة ويقابلها بالرتمجة يف الطرف اآلخر، وهكذا من أول القرآن إىل آخره، مث يوجد 

واعتمد على قراءة حفص عن عاصم  .حتت الصفحة تعليقات متعلقة بشرح بعض اآليات

.وعلى مصحف املدينة يف سرد اآليات

بدأ الشيخ أبو بكر حممود جومي برتمجة اآليات الواردة يف اجلزءين األخريين من القرآن 

�ƢǷ�ǂưǯ¢�ƢǸĔƜǧ��śƟƾƬƦŭ¦�²،جزء تبارك وجزء عم: ومها ،الكرمي ƢǼǳ¦�Ƥ ǳƢǣ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�Ǯ ǳ̄Â

�Ŀ�ǾǴǸǯ¢�À¢�ń¤�ƢƠȈǌǧ�ƢƠȈǋ�À¡ǂǬǳ¦�ƨŦǂƫ�Ŀ�ǂǸƬǇ¦�Ľ��ǶǿƾǼǟ�ƢǿŚǣÂ�̈Ȑǐǳ¦�Ŀ�ƢǸđ�¢ǂǬȇ

، استغرق هذا العمل العظيم سبع سنوات، وترمجته أكثر تداوال بني طالب العلم،م١٩٧٩:عام

)٤٢( .يف املقدمةإىل سبب تأليفه  قد أشارو 

أمر امللك فهد بن عبد العزيز خادم احلرمني الشريفني بطباعته بعد موافقة رابطة العامل 

اإلسالمي عليه، فتمت طباعته يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة 

يف بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، 

جملد واحد من ألف صفحة، وأحلق يف آخره قاموسا بلغة هوسا لتسهيل احلصول على معاين 

ت لألستاذ حممد إنوا ديكو، وبعده سطر فهرسا للموضوعات اليت حتتويها لـمااآليات والك

)٤٣(.الرتمجة

وهذه الرتمجة من أشهر ترمجات لغة اهلوسا وأنفعها، وأكثرها تداوال بني الناس يف نيجرييا

�ƢȀǼǷ�®ƢǨƬǇ¦Â�· ƢǟȂǳ¦Â�ÀȂǸǴǠƬŭ¦�ƢȀȈǴǟ�ƾǸƬǟ¦Â�¾ȂƦǬǳ¦�ƢŮ�ƅ¦�Ƥ Ƭǯ�ƾǫÂ��ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦Â

ء، ومتيزت بالتنبيه على األقوال الضعيفة والقصص الواهية وبيان العقيدة الصحيحة لـماالع

إحسان المنان في إبراز  )٤٤( :الشيخ محمد ناصر كبرا:الثالثة .وحماربة الشركيات والبدع
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تفسري وترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة ( :خبايا القرآن إلى كل حواري من فقراء الزمان

)اهلوسا

وكتب الشيخ حممد ناصر الكربى مؤلفا يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اهلوسا، وهي 

ترمجة واسعة جدا بل من أوسع ترمجات هوسا اليت وقفت عليها، مشى فيها الشيخ على 

وهو مفيد جدا من ناحية ترمجة . العقيدة األشعرية يف آيات الصفات واتبع املنهج الصويف

والكتاب مطبوع  .!املفردات اللغوية وتراكيبها، وذلك ملهارته ورسوخ قدمه يف كلتا اللغتني

مبكتبة القادرية نيجرييا يف أربع جملدات ضخمة وعريضة، بلغ عدد صفحاته ألفا وتسعمائة 

وطبعت هذه الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل لغة اهلوسا هدية من مجعية . صفحة وثالثة عشر

ترجم فيه الشيخ حممد ناصر كربى . "اجلماهريية العظمى –طرابلس -الدعوة اإلسالمية العاملية 

ويدرك من عنوانه أنه إمنا ترمجه إىل اللغة احمللية لتعم الفائدة، . القرآن كامال إىل لغة هوسا

أولئك الذين مل يتقنوا العربية من أصحابه، الذين أشار إليهم يف عنوان الكتاب خاصة 

�ƾǐǬȇ�ƢŶ¤Â��°ƢǼȇƾǳ¦Â�Ƕǿ°ƾǳ¦� ¦ǂǬǧ�Ƕđ�ƾǐǬȇ�ǆ) فقراء الزمان:(وبقوله) كل حواري:(بقوله ȈǳÂ

ويفهم من عنوان الكتاب أنه ليس ترمجة فحسب وإمنا هو مجع بني  )٤٥(".فقراء اللغة العربية

.اهلوسا والرتمجة إىل لغة اهلوسا، وهذا هو السبب من طول الكتاب وكثرة صفحاته التفسري بلغة

ȂĐ¦�ǺǬƬŭ¦� ÄǂǬŭ¦�ǂǿ®�لـماشيخنا الشيخ احلافظ ا: الشيخ جعفر محمود آدم: الرابعة

ني وأحسن من فسر القرآن الكرمي بلغة اهلوسا من يجعفر حممود آدم أشهر الدعاة السلف

مـ وحفظ القرآن عند ١٩٦٠فرباير  ١٢هـ املوافق ١٣٧٩شعبان ١٤عة ولد يوم اجلماملعاصرين، 

الكتاب وأتقنه حبارة فغي كنو نيجرييا والتحق باملركز الثقايف املصري وتعلم التجويد واللغة 

العربية، وشارك يف مدرسة تعليم الكبار، مث كلية معلمي اللغة العربية احلكومية غوايل كنو 

شهادة الثانوية، ورزق القبول باجلامعة اإلسالمية املدينة النبوية عام نيجرييا، وحصل فيها على ال

اشتغل بعد خترجه ، و ـم١٩٩٣عام وخترج يف كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية مـ ١٩٩٠

بالدعوة إىل اهللا تعاىل، وتفرغ هلا كل التفرغ حيث ال تلهيه جتارة وال بيع وال وظيفة عن العلم 

ل يف الدعوة وجاهد يف اهللا لـماوالدعوة، بذل كل ما عنده من العلم والوقت وا والتعليم والوعظ

حق اجلهاد، أظهر السنة وقمع البدعة ورد الناس إىل التمسك بالكتاب والسنة على فهم 
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، وحارب املنكرات والعادات والتقاليد السيئة ونصح والة األمور، -رمحهم اهللا-السلف الصاحل 

األذى، وصرب على ذلك صربا مجيال، واستقام كل االستقامة ومل تزل حتمل كل ما لقيه من 

ويف الفرتة اليت تفرغ فيها للدعوة عزم .قدمه حلظة من اللحظات حىت لقي ربه سبحانه وتعاىل

، فسافر إىل السودان هلذا الغرض، وحصل شيخنا على )الدراسات العليا(على مواصلة الدراسة 

ب جامعة إفريقيا العاملية مجهورية السودان يف األدب والبالغة، مث جستري بكلية اآلدالـمادرجة ا

–تو نيجرييا، ومل يكمل حيث اغتيل صكشرع يف حتضري الدكتوراه يف جامعة عثمان بن فوديو 

 إبريل ١٣هـ املوافق ١٤٢٨ربيع األول  ٢٥ سنة قبل إكماله - رمحه اهللا وتقبله شهيدا 

من مجاعة بوكو  ن األشرارو ن اإلرهابيو املعتد هوحشي قام ب وهو اغتيال -رمحه اهللا-مـ ٢٠٠٧

حيث أطلقوا عليه  -عليهم من اهللا ما يستحقون–) مجاعة أيب بكر شيكو( حرام اإلرهابية

.الرصاص وهو يؤم الناس يف صالة الفجر يوم اجلمعة

ت بعد أسس الشيخ جعفر حممود آدم اللجنة العلمية اليت تعتين بدروسه يف حياته، واستمر 

بتفريغ ، وقامت لدكتور حممد الثاين عمر موسىلشيخ اازميله الويف إشراف وفاته رمحه اهللا حتت 

تفسري شيخنا الـمفسر الشيخ جعفر حممود آدم الذي ألقاه بلغة اهلوسا من األشرطة املسجلة، 

إىل أخر .. .وال جتدلوا أهل الكتب إال باليت هي أحسن" ومت تفريغ عشرة أجزاء من قوله تعاىل 

  . وقفت منه على السدس األخري من سورة األحقاف إىل سورة الناس. سورة الناس

العمل اجلبار تفسريا للقرآن الكرمي إىل لغة اهلوسا، وإمنا أدخلته و  املشروع الطيب ويعترب هذا 

  . بلغة أخرى غري العربية الكونه مكتوب الـمبحثيف هذا 

)٤٦( :الدكتور محمد الثاني عمر موسى :الخامسة

كتابا يف تفسري وترمجة القرآن الكرمي إىل ) رجيري ليمو(ألف الدكتور حممد الثاين عمر موسى 

   .»أوضح البيان ملعاين وهدايات القرآن«":لغة اهلوسا ومساه

اآلن حتت الطباعة، ومت مراجعته من قبل عاملني هو و  ،يف ستة جملداتيقع الكتاب و 

متخصصني، ومها األستاذ الدكتور حممد كبري يونس أستاذ التفسري وعلوم القرآن بقسم 

الدراسات اإلسالمية جامعة والية غوميب نيجرييا، واألستاذ الدكتور بلو سعيد بقسم اللسانيات 
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عاين القرآن الكرمي وهو مشتمل على بيان والكتاب تفسري وترمجة مل .جامعة بايرو كنو نيجرييا

هدايات القرآن والفوائد املستنبطة منه، وقد بذل فيه الدكتور قصارى جهده يف توضيح معاين 

اآليات وبيان الراجح من األقوال والتنبيه على ما ليس بالصواب منها، يسر اهللا طباعته وكتب 

٤٧.له القبول ونفع به املسلمني

والدكتور نجيب محمد األول والدكتور  عمر موسى رابعحمد الملدكتور ا: لسادسةا

   :محمد علي بيت

ومن اجلهود الطيبة اليت ختدم تفسري القرآن الكرمي ترمجة كتب التفسري املتوسطة واملختصرة 

حممد قد قام فريق من الباحثني وهم الدكتور إىل لغات العامل، وهي فكرة جيدة وعمل قيم، و 

 والدكتور جنيب حممد األول والدكتور حممد علي بيت اهللا برتمجة كتاب عمر موسى رابعال

ء وهم الشيخ سيد حممد بن حممد املختار لـمالنخبة من الع" املختصر يف تفسري القرآن الكرمي"

الشنقيطي واألستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص والدكتور حممد بن عبد اهللا الربيعة حتت 

–ت القرآنية، حبي اليامسني، طريق أنس بن مالك رضي اهللا عنه إشراف مركز تفسري للدراسا

كل واحد منهم ثلثا منه وهو ستمائة صفحات، ومتت  .اململكة العربية السعودية -الرياض

وهذه الرتمجة من مشروع مركز تفسري  .ولكنها مل تطبع بعد - وهللا احلمد–الرتمجة ومراجعتها 

)٤٨(. إىل لغات العاملالنافع املبارك هذا التفسري املتميز للدراسات القرآنية، وهو مشروع ترمجة 

.الدكتور محمد منصور إبراهيم والشيخ علي رفاعي: السابعة

  :إىل لغة اهلوسا" تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي"ترمجة كتاب 

تيسري الكرمي "والشيخ علي رفاعي برتمجة تفسري صكتو قام الدكتور حممد منصور إبراهيم 

.للسعدي إىل لغة اهلوسا، واستغرقت هذه الرمجة عشر سنوات" الرمحن يف تفسري كالم املنان

)٤٩( .اآلن حتت املراجعة، يسر اهللا طباعتها وكتب هلا القبول يوه

  :ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفالتية/ ٢

:الفالنية ومهاوقفت على ترمجتني ملعاين القرآن الكرمي باللغة 
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ء الفالنيني بدعم معنوي ومادي من أمري أدماو مسو األمري لـماǠǳ¦�ǺǷ�ƨƦŵ�Ƣđ�¿Ƣǫ: األوىل

توضيح : "الدكتور احلاج علي مصطفى وجملسه، وتقع هذه الرتمجة يف جملدين حتت عنوان

ومجهورية   واستخدمت فيها اللغة الفالتية املستعملة يف نيجرييا" معاين القرآن باللغة الفالتية

أسهل اللهجات، وطبعت هذه )Adamankoore(كامريون وجنوب تشاد املعروفة بلهجة أدماوا 

  . مـ٢٠١١هـ املوافق ١٤٣٢الرتمجة عام 

وكاتبا برئاسة األستاذ أمحد عبد الرمحن، ومت تعيني  لـماوتضم اللجنة مخسة وعشرين عا

عبد الرمحن والقاضي إبراهيم ببوا القاضي عثمان علي غريي أمينا عاما، وهم األستاذ أمحد 

وقاضي القضاة اإلمام أمحد أبوي ومودبو اإلمام حسن مودبو ومودبو علي مودبو إيا ورمجىب 

ومدبو عبد الرمحن علي ومدبو عمر بابا عتا ومودبو حممد أول محزة ومودبو أبو بكر كربى 

دبو أمحد جتاين طاهر وعباس غرا ومودبو حممد كبري مصطفى ومودبو القاضي إيا شيغاري ومو 

ومودبو عمر معلم صابو ومودبو ضيف مودبو نييجو ومودبو أبو بكر علي انغندل ومودبو 

ساجو مودبو غوين ومودبو علي فات جاد وأمني أبو بكر ميح وعثمان بوبو الياس والقاضي 

)٥٠( .علي عثمان غريي واحلاج إبراهيم ببوي وأمني عثمان نيباغو ومودبو سنوسي مودبو بتاري

ȂƬǯƾǳ¦�ƢȀǠƳ¦°Â�ȂǇƢǧ�ƢǼȈǯ°ȂƦƥ�ƨȈǴƄ¦�©ƢǤǴǳ�ƨȈǴǿȋ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣđ�ƪ°�: الثانية ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨŦŗǳ¦

القرآن الكرمي وترمجة : "بابا إبراهيم والدكتور بشري إمام علي وطبعت يف جملد واحد بعنوان

ورة، مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املن" معانيه إىل اللغة الفوالنية

تشرف باألمر بطباعتها خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد . اململكة العربية السعودية

.العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية رمحه اهللا تعاىل، ووزعت جمانا

بلها اطرف الصفحة ويقوقد مجع فيـه بني املصحف والرتمجة يف صفحاته، يكتب اآليات يف 

الطرف اآلخر، وهكذا من أول القرآن إىل آخره، مث يوجد حتت الصفحة تعليقات متعلقة  بالرتمجة يف

. تسرد اآليا واعتمد على قراءة حفص عن عاصم وعلى مصحف املدينة يف. بشرح بعض اآليات

:ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة اليوربا/٣

وكتب الشيخ إبراهيم عبد الباقي واألستاذ الدكتور عبد الرزاق َأَالُرو كتابا يف ترمجة معاين 

القرآن إىل لغة الُيورُبَا، وطبع يف جملد واحد، وله عدة طبعات منها طبعة جممع امللك فهد 



//

222

عتها تشرف باألمر بطبا. لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية رمحه 

.اهللا تعاىل، ووزعت جمانا

وقد مجع فيـه بني املصحف والرتمجة يف صفحاته، يكتب اآليات يف طرف الصفحة ويقابلها 

يوجد حتت الصفحة تعليقات بالرتمجة يف الطرف اآلخر، وهكذا من أول القرآن إىل آخره، مث 

واعتمد على قراءة حفص عن عاصم وعلى مصحف املدينة يف . متعلقة بشرح بعض اآليات

  .سرد اآليات

بلغة اليوربا، وقد كتب اهللا هلا القبول  –حسب علمي  –وهذه الرتمجة هي الرتمجة الوحيدة  

ء، ومتيز بالتنبيه على األقوال الـمواعتمد عليها املتعلمون والوعاظ الريباويون، واستفاد منها الع

  .الضعيفة والقصص الواهية وبيان العقيدة الصحيحة

:ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنورية/ ٤

إنه يف مكتبة الشيخ : ومل أقف عليه، ويقال" تفسري للقرآن الكرمي إىل اللغة الكنورية"وهناك 

ومل أعرف املرتجم هل هو . نيجرييا، وأنه خمطوط أيب بكر املسكني يف مدينة ميدغري والية برنو

)٥١( .ء دولة كامن برنو الكنورينيلـماالشيخ املسكني أو غريه من ع

�ƨǸǏƢǟ�Ä°ȂǣƾȈǷ�ƨǼȇƾŠ�ȆǷȐǇȍ¦�Ǯ ǳƢǷ�¿ƢǷȍ¦�ǄǯǂǷ�Ǿƥ�¿Ƣǫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƾȀƳ�½ƢǼǿÂ

غة الكنورية برئاسة لجنة للعمل يف مشروع ترمجة القرآن الكرمي باللالوالية برنو حيث مت تشكيل 

الشيخ الغوين املقرئ حممد علي غبثية، ومت ترمجة جزء تبارك، ومل يكملوا الرتمجة بعد، يسر اهللا 

)٥٢( .إكماهلا وطباعتها على الوجه األكمل

:الخاتمة

احلمد هللا الذي يسر لنا إكمال هذه املقالة، حنمده ونشكره على مجيع ما أنعم وأسبغ من 

:هذا وقد توصلنا من خالل كتابتها إىل نتائج كثرية أمهها ما يأيت. والباطنةالنعم الظاهرة 
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ء مشال نيجرييا يف جمال التفسري وعلوم القرآن وترمجة لـماإبراز اجلهود اجلبارة اليت بذهلا ع)١(

Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǶēƢǨǳƚǷ�ÀƢȈƥ�ǾȈǻƢǠǷ . وهي ستة عشر مؤلفا يف التفسري وأربعة عشر مؤلفا يف

.شر مؤلفا يف ترمجة معاين القرآن الكرمي، أغلبها مطبوعةعلوم القرآن وأحد ع

اهتمام العاملني اجلهبذين من آل فودي عبد اهللا بن فودي وحممد بلو بن عثمان بن فودي )٢(

بالتفسري وعلوم القرآن حيث أتقنامها وألفا كتبا ذات قيمة علمية يف  -رمحهما اهللا -

.ذلك

وإسهامات مفيدة نافعة يف التفسري وعلوم القرآن  ء املعاصرين جهودا رائعة طيبةلـماإن للع)٣(

.وترمجة معانيه

  :التوصيات

.ئنا الكراملـماوتعليما وتأليفا تأسيا بع لـمااالهتمام بالتفسري وعلوم القرآن تع)١(

إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول هذا املوضوع لشدة احلاجة إليه ألن فيه إحياء )٢(

.اإلسالمي النيجريي اإلفريقيالعلم الشرعي وتراثنا 

  .ء مشال نيجرييا يف التفسري وعلوم القرآن الكرميلـماإجياد موسوعة جامعة شاملة ملؤلفات ع)٣(

  .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك)٤(

فهرس أهم المصادر والمراجع

مكتبة نورال زاريا (، بن فوديإبداع النسوخ فيمن أخذت منه من الشيوخ، الشيخ عبد اهللا 

).م١٩٥٨ - هـ١٣٧٧

ه ١٤٤١على األستاذ الدكتور حممد كبري يونس وابنه عبد اهللا حممد كبري يونس عام  اتصال هاتفي

.مـ٢٠١٩املوافق 
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إحسان المنان في إبراز خبايا القرآن إلى كل حواري من فقراء الزمان تفسير وترجمة معاني 

 -كنو–مكتبة القادرية (القرآن الكريم إلى لغة الهوسا، الشيخ محمد ناصر الكبرى، 

.)نيجرييا

أشهر المصنفين وأهم إنتاجاتهم في علوم القرآن والتفسير في شمالي نيجيريا في القرن التاسع 

.، حممد إبراهيم يعقوب مقالة منشورة يف جملة الوفاق الدوليةعشر والعشرين الميالدي

دار احلكمة للكتاب (، ٢ط التبصير لمجالس التفسير، الدكتور محمد الثاني عمر موسى، 

). مـ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤اإلسالمي مركز اإلمام البخاري لألحباث والرتمجة، كنو نيجرييا، 

أدماو فمنب نيجرييا، (أمحد عبد الرمحن وآخرون  الفالتية،لكريم إلى لغةترجمة معاني القرآن ا

.)مـ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

اجلمعية األهلية للغات احمللية ببوركينا فاسو، مراجعة الفوالنية،ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف (الدكتور بابا إبراهيم والدكتور بشري إمام علي، 

  ) هـ١٤٣٦املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية 

مع امللك فهد جم(، الشيخ أبو بكر حممود جومي، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة الهوسا

  ) هـ١٤١٧لطباعة املصحف الشريف املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية 

��¦�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƺȈǌǳ¦Â��Â°ȏ¢�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�¼¦±ǂǳ¦�ƾƦǟ�°ȂƬǯƾǳاليورباترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة

لعربية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف املدينة املنورة، اململكة ا. (عبد الباقي

  )السعودية

دار احلديث، القاهرة (ط، . دالتفسير والـمفسرون، الدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي، 

).مـ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مصر، 

طبعته (الشيخ الشريف إبراهيم صاحل احلسيين، الجواهر الحسان في ذكر اإلجازة وآداب التالوة،

  )مـ٢٠١٤ -هـ١٤٣٥نيجرييا،  - أبوجا-مؤسسة السيادة للطباعة والنشر 

مطابع (الشيخ حممد ولد الشيخ عبد اهللا التجاين، رجال وأدوار في ظل صاحب الفيضة التجانية،

  )مـ٢٠١٢ماي  - تونس –جممع اليمامة للنشر والتوزيع 

  ). خمطوط(، الشيخ حممد شوا املنغاري سحائب األمطار في بحار األفكار
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للدكتور حممد منصور إبراهيم، أصل الكتاب الشيخ أبو بكر محمود جومي حياته مواقفه وآراءه،

٢٠٠٠www.alukah.netرسالة ماجستري قدم إىل جامعة عثمان بن فودي صكتو عام 

للدكتور عمر يونس حبث مقدم إىل قسم اللغة  حياته وشعره،)فيرّمه(الشيخ الطاهر بن أبراهيم 

العربية والدراسات اإلسالمية للحصول على درجة الـماجستري يف اللغة العربية جامعة 

  .الدكتور حممد معاذ أنغرو: إشراف. م١٩٩٥ميدغري عام 

، الدكتور عبد القادر عثمان الشيخ عبد اهللا بن فودي الفالني وجهوده في خدمة القرآن وعلومه

مساعيل، مقالة منشورة يف جملة التدبر يف الدراسات القرآنية، مركز البحوث والدراسات إ

  مـ ٢٠١٩/هـ ١٤٤١العدد األول، .القرآنية جامعة والية يويب، اإلصدار الثاين

مصر،  - القاهرة –مطبعة االستقامة (عبد اهللا بن فودي، ضياء التأويل في معاني التنزيل،

  )مـ١٩٢١هـ ١٣٨٠

.، الدكتور حممد الثالث بفهمن ترجمة الشيخ أبي الفتحالعشير 

، الشيخ حممد بلو حتقيق وتعليق وختريج األستاذ الدكتور أمحد غاية السول في تفسير الرسول

  .)مـ٢٠١٥ - هـ١٤٣٦. نيجرييا - كنو–دار األمة لوكالة املطبوعات ( ١مرتضى، ط

  .١طـ ىل لشيخ أمحد عمر حى ىل ا ،فتح البصير في مشكالت التفسير

  . حتقيق عبد العلي عبد احلميد جامعة بايرو كنو نيجرييا. ، الشيخ عبد اهللا بن فوديالفرائد الجليلة

، الشيخ عبد اهللا بن فودي، حتقيق الدكتور ثاين كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن

 –كنو –دار األمة لوكالة املطبوعات (موسى أياغي والدكتور حامد إبراهيم حامد، 

  .)نيجرييا

، الدكتور عمه خرسة، مقالة منشورة يف جملة الذكرى اإلسالمية العدد مساهمات دينية لنيجيريا

   .م٢٠٠٩األول 

، الشيخ عبد اهللا بن فودي، شرح ودراسة الدكتور حممد الثاين غلم أرغنغ قاضي مفتاح التفسير

لوكالة األمة دار ( ٢الشرعي باحلكمة اإلستئنافية للشريعة اإلسالمية بوالية كيب نيجرييا، ط 

   .)م٢٠١١ - هـ١٤٣٢نيجرييا  - كنو–املطبوعات 

باللغة الكنورية الشيخ حممد احلاج  مع أحد أعضاء جلنة ترمجة معاين القرآن الكرمي مقابلة شخصية

ـ، واتصال هاتفي على الشيخ حممد كياري حممد يف ٢٠١٩هـ املوافق ١٤٤١باب يارو عام 

  .نفس العام
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  م ٢٠٢٠مـ املواافق ١٤٤١مع الدكتور حممد الرابع عمر موسى عام  مقابلة شخصية

كاتب، وهو خمطوط ، الشيخ عثمان عبد احلميد الالنهر العذب في ترجمة الشيخ موسى عرب

  .وعندي نسخة مصورة منه

الشيخ عبد اهللا بن حممد فودي، حتقيق نيل السول من تفاسير الرسول صلى اهللا عليه وسلم،

نيجرييا،  - كنو–الدكتور عبد العلي عبد احلميد قسم الدراسات اإلسالمية جامعة بايرو 

  .)اليسارالناشر احلاج حمي الدين اليسار بن املرحوم احلاج عبد اهللا (

:الـهوامش

ǴȄȳȷࢫࢫ-)١(    )٩(ל
דࢫɻɳɏࢫࢫ-)٢(  ۜܣࢫ ȑࢫȲع ɦȆɇ ɵࢫʎȌǷࢫ ȉࢫʏڴɏࢫɵ ɏࢫʅ ɼȳםȄࢫɎɽɗȳםȄࢫȟ ʆȯݍݰȄࢫɵ ɭࢫș ȸ ȎȗɛȄࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɨɦࢫȔ Ȇɘɀ ɦȄࢫɷȱɸ

əࢫ ɳɀ ȓȍʋȻࢫࢭʏࢫȄם ɵࢫʎȌǷࢫ ȉȄࢫɻȡȳȫ Ƿ)ࢫɯ ɛȲࢫ) ١٦٠ɻɳɴȷ ɯࢫ(ʎɭȲȄȯɦȄɼࢫࢭʏࢫ ɛȲࢫ) ٣٣٧٤ʅ ȱɭفɦȄɼ)ࢫɯ ɛȲࢫ) ٢٩٠٦ʏࢭɼ

ʏڎ Ƿࢫɵ ȉȄɼࢫʎǿȆɈ ɦȄࢫȯɐȷ ȲȆȗȬࢫ ɰַɽɺȣࢫɽȉǷࢫȄם ɭࢫȆɄ ʆǷࢫɻʊɗɼࢫȚ ȲȆݍݰȄࢫɽɸɼࢫ ə֗ ʊɐɃ ɷȮȆɳȷࢫ ǻࢫࢫɻɘɐɃ ࢫȄȱɺɦɼࢫ Ț֗ ȲȆݍݰȄ

ɻɦɽɜȉࢫʅ ȱɭفɦȄ" :ɤ ȆɜɭࢫȚ ȲȆݍݰȄࢫʏࢭɼࢫɤɽɺȣ ɭࢫɷȮȆɳȷ ǻɼࢫɻȡ ɽɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭַࢫ ǻࢫɻɗȳɐɲַࢫ ȑࢫ ʈȳɓࢫȟ ʆȯȧ əࢫ"Ȅȱɸࢫ ɐɃ ɑɭɼࢫ

ʅ ȱɭفɦȄࢫɰ ؇ȷ əࢫ ʊɐɃ כʎɲȆȍɦࢫࢭʏࢫ ȭࢫ ʊȼ ɦȄࢫɻɘɐɃ ȩࢫȄȱɟɼࢫ ʊܵݰ ɷȮȆɳȷࢫɷȆɳɐɮɗࢫ ǻ.
Ȉࢫࢫ-٣ Ȇȗɟࢫɵ ɭࢫȹ Ȏȗɜɭ"ɰ ɼȳȸ ɘםȄɼ؈فࢫȸ ɘȗɦȄ"ۗܣࢫ ɸȱɦȄࢫɰ ȸ؈ ȧ ȯɮȨࢫ ɭࢫȲɽȗɟȯɨɦ)١٢-٩: ص(  
ɞࢫࢫ-)٤(  ȆɓǷࢫȑ ʊɐȻ ʅࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫȯȍɏࢫȆȍɦȄࢮʏࢫ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȰȆȗȷࢫȯȍɏࢫ כ ɰࢫ ȄɽʆȮࢫʏࢫࢭȓʊɓֺ ȉࢫȑ ʊɦȆȷ Ƿ)٢١: ص(  
ʅࢫࢫ-)٥(  Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɨɦࢫȪɽʊȼ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɳɭࢫȔ ȱȫ Ƿࢫɵ ɮʊɗࢫȪɽȸ ɴɦȄࢫɎ Ȅȯȉǻ)٢- ١: ص(  
ʅࢫࢫ-)٦(  Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɨɦࢫȪɽʊȼ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɳɭࢫȔ ȱȫ Ƿࢫɵ ɮʊɗࢫȪɽȸ ɴɦȄࢫɎ Ȅȯȉǻ)٧: ص((  
ȸࢫ)٧(  ɘȗɦȄࢫȒǸȼ ɲ֗ࢫ ʅ ȄɼȲȱݍݵȄࢫȯʊɐɦȄࢫɽȉǷࢫʎɇ ȆɐɦȄࢫȯȍɐɦࢫȆʆ؈فȣ ʊɱࢫʏ؈فࢫࢭwww.alukah.net)٩: ص(  
ʅࢫࢫ-)٨(  Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ɪࢫȯȍɐɦࢫ ʆق؇ȗɦȄࢫʎɲȆɐɭࢫʏࢫࢭɪ ʈɼǸȗɦȄࢫǴȆʊɃ)ࢫՌȡࢫ١Ⱦ:٢(  
ۜܢࢫȆʆǷڦʏࢫ�ȲɽȗɟȯɦȄɼࢫ-)٩(  ɝࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫʎɲȆțࢫɽɭ؟ ʊɜȨ ȕࢫɰ ǵȳɜɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫɰ Ȇʊȉࢫʏࢫࢭɰ ȄȮɽȸ ɦȄࢫǴȆɘɐɃ ɯࢫࢫȓʆȆɘɟࢫ ʊɸȄȳȉǻࢫȯɭȆȧ

  ) ٨٤: صՌȡ١ࢫ(ȯɭȆȧࢫ
ȳȼࢫࢫ-)١٠(  ɏࢫɑȷ ȆȗɦȄࢫɰȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȆʆ؈فȣ ʊɱࢫʏڲȆɮȻ ȸ؈فࢫࢭʏࢫ ɘȗɦȄɼࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫʏࢫࢭɯ Ȇȡٮڈ Ȇȗɱǻࢫɯ ɸǷɼࢫɰ ɘɳɀ؈ ȳɺȻࢫȄם Ƿ

Ȉࢫ ɽɜɐʇࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȯɮȨ ʅࢫם Ȯֺ ʊםȄࢫɵ ʈȳȼ ɐɦȄɼ)١٣ -١٢:ص(  
Ȉࢫࢫ-)١١(  Ȇȗɟࢫȓɭȯɜɭࢫɵ ɭֺࢫ ɜɱࢫɆ ɽɈ Ȭ ɭࢫɽɨȉࢫȯɮȨ ɭࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫɬȆɢȧכ ɞࢫ ȲȄȯɭࢫȳɟȰࢫʏࢫࢭɬȆɜȷ כ ɤɽȸࢫࢭʏࢫ"ǴȆɘȻࢫ ɦȄࢫȓʆȆɓ

ۜܢࢫ غ ȕȳɭࢫȯɮȧ ǷࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ כ ȥࢫ ʈȳȬ ȕɼࢫɝ ʊɨɐȖɼࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫɽɨȉࢫȯɮȨ ɭࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫɤɽ ȷ ȳɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ)٤:ص(  
ȰȆȗȷࢫɟȯɦȄࢫ-)١٢(  ׀ ɦࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ɤɽࢫ ȷ ȳɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏࢫࢭɤɽȸ ɦȄࢫȓʆȆɓࢫȈ Ȇȗɟࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫȓɭȯɜȕۜܢࢫ غ ȕȳɭࢫȯɮȧ ǷࢫȲɽȗ

  )١٤-١٣: ص(
 )١٣(-Where I Standࢫࢫʎɭɽȡ ȮɽɮȨࢫ ɭࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫȭ ʊȼ ɨɦ)٣٥: ص(  



uoم٢٠٢٠يونيو  =ه ١٤٤١شوال األولصدار إلا ou

227

ȓɦȆȷࢫࢫ-)١٤(  ȲࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫɪ ȿ Ƿ֗ࢫ ɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȲɽɀ ɳɭࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫɷǴȄȲǵɼࢫɻɘɛȄɽɭࢫɻȕȆʊȧ ʎɭɽȡࢫ ȮɽɮȨࢫ ɭࢫȳɡȉࢫɽȉǷࢫȭ ʊȼ ɦȄ

ɽȗɡȿࢫɬȆɏࢫ ʅࢫ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ ȆɮȝɏࢫȓɐɭȆȡ ȗȸ؈فࢫɬȯɜȕࢫ٭ڈȆࢫǻڲʄࢫ ȡ Ȇɭ٢٠٠٠www.alukah.netࢫࢫȾ٣٨  
ȸ؈ف�ɦȄࢫ–)١٥(  ɘȗɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȸ؈فࢫם ɘȗۜܢࢫࢫ ȯɮȨࢫʎɲȆȝɦȄࢫȳɮɏࢫɽɭ؟ ɭࢫȲɽȗɟȯɨɦ)٩٨-٩٨: ص(  
ȳɌࢫ-)١٦(  ɱȄ:www.wikipedia.orgࢫȒȳݍݰȄࢫȓɏɽ ȷ ɽםȄ.
ȟࢫɻɘȉࢫ.)١٧(  ɦȆȝɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫȩ ȗɘɦȄࢫʎȌǷࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȓɮȡȳȕࢫɵ ɭ؈فࢫȼ ɐɦȄ)١١- ١٠: ص(  
 )١٨(.ɻȸ ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.
֗ࢫ:انظر.)١٩(  ʅȳɓȯʊɭࢫǴȆɮՌɨɏࢫɯ ݀ݨ ɭ)١٣: صـ(  
ȟࢫɻɘȉࢫࢫ-)٢٠(  ɦȆȝɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)ࢫ) ١١ -١٠: صȓʊɱȆȣ ȗɦȄࢫȓɄ ʊɘɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ ɪࢫ ɋ ɤࢫȲȄɼȮǷɼࢫࢭʏࢫ Ȇȡ Ȳɼ

ʎɲȆȣࢫ ȗɦȄדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄࢫȯɦɼࢫȯɮȨ ɭࢫȭ ʊȼ ɨɦ)٦٢-٦٠: ص(  
ȄɽȻࢫȄםȆɔɳࢫ-)٢١(  ȯɮȨࢫ כȲȆɢɗࢫם Ȉࢫ Ȇȗɟࢫʅ Ȳ)مخطوط.(
ɯࢫࢫ-)٢٢(  ʊɸȄȳȉǷࢫɵ ȉࢫȳɸȆɈ ɦȄࢫȭ ʊȼ ɦȄ)ɻ �ɭ؈فɗ ّ    (ࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫʄڲǻࢫɬȯɜɭࢫȟ Ȩ ȉࢫȹ ɲɽʆࢫȳɮɏࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫɷȳɐȻ ɼࢫɻȕȆʊȧ

ȓɐɭȆȡࢫʅȳɓȯʊɭࢫɬȆɏࢫ ȗȸ؈فࢫࢭʏࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȡ ȆɮՌɦȄࢫȓȡȲȮࢫʄڴɏࢫɤɽɀ ȓʊɭֺࢫɦݏݰ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼإشراف.م١٩٩٥:

ȯɮȨࢫȰȆɐɭࢫɼȳɔɲǷࢫ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄ)٧: ص (  
ʅࢫࢫ)٢٣(  ȲȆɔɳםȄࢫȄɽȻ ȯɮȨࢫ ɭࢫȲȆɢɗכ ȲȆȨࢫ ȉࢫʏࢫࢭȲȆɈ ɭכ ȑࢫ ǾȆمخطوط(ܥݰ.(
Ɇࢫ-)٢٤(  ɽɈ Ȭ ɭࢫɽɸɼ֗ࢫ ȑ ȕȆɢɦȄࢫȯʊɮݍݰȄࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮȝɏࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫȈ ȳɏۜܢࢫ ȭࢫɽɭ؟ ʊȼ ɦȄࢫȓɮȡȳȕࢫʏࢫࢭȈ ȱɐɦȄࢫȳٔڈɦȄ.
ɤࢫʎɘȕȆɸࢫɏڴʄࢫ-)٢٥(  Ȇɀ ȕȄࢫȹ ɲɽʆ؈فࢫȍɟࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ �ɼȹכ ɲɽʆ؈فࢫȍɟࢫȯɮȨ ɭדࢫ Ռɸࢫ١٤٤١ امع ɻɳȉȄࢫȯȍɏࢫ

ɝࢫ ɗȄɽםȄࢫ٢٠١٩Ռɭ
"ȓɭȯɜɭࢫɻȉȆȗɟࢫ-)٢٦(  ȸ؈ف: ɘȗɦȄࢫȔ ֺ ɡȼ ɭࢫʏ؈فࢫࢭɀ ȍɦȄࢫȩ ȗɗ"ࢫʄࢫڲʄࢫڲʄڌ ȯɮȧࢫȳɮɏࢫ Ƿࢫȭ ʊȼ ɨɦ)٥: ص (  
ڌʄࢫڲʄࢫڲʄࢫࢫ-)٢٧(  ȯɮȧࢫȳɮɏࢫ Ƿࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)٦:ص (  

כ�ɤɼࢫ-)٢٨( ȟࢫ Ȩ ȍɮՌɦȄࢫʏࢫࢭɻȗɮȡȳȕࢫș ɭȯɜȕ.
ʅࢫࢫ-)٢٩(  Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɨɦ؈فࢫȸ ɘȗɦȄࢫȦ Ȇȗɘɭ)٤٣: ص (�ɼࢫȓɭȯȫ ɷȮɽɺȡࢫࢭʏࢫ ɼࢫʎ ɲֺ ɘɦȄࢫʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉדࢫ ȭࢫȯȍɏࢫ ʊȼ ɦȄ

֗ࢫ ȓʊɱǵȳɜɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫʏࢫࢭȳȉȯȗɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫʏࢫࢭȒȲɽȼ ɴɭࢫȓɦȆɜɭ֗ࢫ ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫɰ ȆɮȝɏࢫȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫɻɭɽɨɏɼࢫɰ ǵȳɜɦȄ

ʎɲȆȝɦȄࢫȲȄȯȿ ל ֗ࢫ ʎȌɽʆࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȡ ȔࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫȚ ɽȨ ȍɦȄࢫȵɟȳɭ.֗ࢫ ɤɼכ ȲɽȗɟȯɨɦࢫՌɭࢫ٢٠١٩/ՌɸࢫȮȯɐɦȄ١٤٤١ࢫ

ɪࢫȯȍɏࢫȲȮȆɜɦȄࢫ ʊɏȆɮȷ ǻࢫɰ Ȇɮȝɏ)٥١ - ٥٠:ص (  
ɪࢫࢫ-)٣٠(  ʊɏȆɮȷ ǻࢫɰ ȆɮȝɏࢫȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)٥٢ -٥١:ص(  
ۜܢࢫࢫ-)٣١(  غ ȕȳɭࢫȯɮȧ ǷࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ ׀ ɦࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ɤɽࢫ ȷ ȳɦȄ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏࢫࢭɤɽȸ ɦȄࢫȓʆȆɓࢫȈ Ȇȗɟࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫȓɭȯɜȕ

  ) ١٦-١٥:ص(

ɻʊȎɳȕ:ࢫȈ Ȇȗɟࢫɵ ɭࢫɤɼכ ɯࢫ ȸ ɜɦȄ"ɲࢫɞ ȆʆǻࢫɤȴȆɳɭࢫʏࢫࢭɰ ɡɦȆȸ؈ ɦȄࢫȠȲȄȯɭɰ ɐȗȸ؈ ɲࢫɞ Ȇʆǻɼࢫȯȍɐ"ࢫɬֺ ɡɦȄࢫʏࢫࢭɻɨɠࢫɯ ʊɜɦȄࢫɵ ȉַ

ɵࢫ ʈȳȿ Ȇɐɮɨɦࢫɰ ȆȉȆȗɟࢫɞ Ȇɳɸɼ֗ࢫ ɬɽɨɐɦȄࢫɵ ɭࢫȓȨ ȕȆɘɦȄࢫɻȗɳɮɄ ȕࢫȆɭࢫʄڴɏɎɽɃ ɽםȄࢫȄȱɸࢫʏࢭ:�ɤɼࢫ:כȈ Ȇȗɟ"ࢫʏࢫࢭȓɐȗɮםȄࢫȔ ȄȳɌ ɳɦȄ

ȓȨ ȕȆɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ"ʎɲȆȝɦȄɼࢫȺ ȆʊɺɦȄࢫɚ ɼȴȳɭࢫȲɽȗɟȯɨɦ:ࢫȈ Ȇȗɟ"ȓȨ ȕȆɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ Ȕࢫ ȆʆȄȯɸࢫɵ ɭ"ɚ ȄȴȳɦȄࢫȯȍɏࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫࢫȯȍɏࢫɵ ȉ

ɦȄࢫɵ ȸ Ȩ .ȄȮȆȍɐם
ɝࢫࢫ-)٣٢(  ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)٣٤: ص(  
ȹࢫࢫ-)٣٣(  ʉȲȮǻࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɐɦۚܣࢫ ʊȸ ȆȿݍݳࢫȄݍݰ ɯࢫ ʊɸȄȳȉǻࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȳɐȻ ȩࢫࢭʏࢫ ʆȯםȄࢫɵ ɗ)١٢: ص(  
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כɤɼࢫࢫ-)٣٤(  ȓʊɭֺࢫȮȯɐɦȄࢫ ȷ ל ȓɨȣࢫɾȳɟȱɦȄࢫ ɭࢫʏࢫࢭȒȲɽȼ ɴɭࢫȓɦȆɜɭ֗ࢫ ȓȷ ȳȫ ȣ؈فȆʆࢫȲɽȗɟȯɨɦࢫɻɮɏࢫ ʊɳɦࢫȓʊɴʆȮࢫȔ ȆɮɸȆȸ ɭ

  )١١: ص(Ռɭࢫ٢٠٠٩
ȯɮȨࢫȄȳȉǻࢫ-)٣٥(  ɝࢫם ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄࢫȈ ɽɜɐʇࢫɯ ʊɸ)١٢- ١١: ص(  
ۚܣࢫࢫ-)٣٦(  ʊȸ ȆȿݍݳࢫȄݍݰ ɯࢫ ʊɸȄȳȉǻࢫə ʈȳȼ ɦȄࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȒɼֺ ȕࢫȈ ȄȮǵɼࢫȒȴȆȡל ɰࢫࢭʏࢫȳɟȰࢫ Ȇȸ   )٥-٤: ص(ȄݍݨȳɸȄɽࢫȄݍݰ
Ȉࢫࢫ-)٣٧(  ɽɜɐʇࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȯɮȨ ɝࢫם ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)١٧- ١٦: ص(  
ȟࢫ-)٣٨(  Ȩ ȍɮՌɦȄࢫʏࢫࢭɻȗɮȡȳȕࢫș ɭȯɜȕ�ɤɼכ.
ȆɺɨȷࢫǻڲʏࢫɳȉȄࢫ-)٣٩(  ȲǷ֗ࢫ ȸ؈ف ɘȗɦȄࢫɤɽȿ ǷࢫʏࢫࢭȲɽȗɟȯɦȄࢫȔ ȆɘɦǺɭࢫɵ ɭࢫɻʊɨɏࢫș ɘɛɼࢫȆɭࢫȄȱɸɻࢫȹ ɲɽʆ؈فࢫȍɟࢫȯɮȨ ɭדࢫ ȯȍɏࢫ ֗ࢫ

ɝࢫɬȆɏ١٤٤١ࢫ ɗȄɽםȄࢫՌɸمـ٢٠١٩ .  
ȓʊɭֺࢫɬȆɏࢫࢫ-)٤٠(  ȷ ל șࢫȆȉݍݨȓɐɭȆࢫ ɜȨ ȗɦȄࢫȆɮՌɦࢫȓɳʆȯםȄࢫʏࢫࢭȭ ʊȼ ɦȄࢫș ɟȲȮǷࢫ٢٠٠٤ɻȗɦȆȷ Ȳࢫɯ ʊɨȸ Ȗࢫɣ Ȼ ɼࢫʄڴɏࢫɽɸɼࢫɬ

ȯݍݰȄࢫɻȸ ɨȣ ɭࢫȔ ȳɄ ȧ ɼࢫ ȓ֗ȼ ɛȆɳɮɨɦࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫȓɳʆȯםȄࢫȲȰࢫʎȌǷࢫɝ ʈȳɇ ȓʊɐɮȡࢫɦȄفࢫȄݍݵ؈فȓʆࢫ ɵࢫ ɡȸ Ȋࢫɻȗʋȉࢫʏۙܣࢫࢭ ʆ

Ȉࢫ ֺ Ɉ ɦȄࢫʄڴɏࢫȓɐɮݍݨȄࢫȒֺ ȿ ʎࢫɬɽʆࢫȄݍݨȓɐɮࢫȯɐȊࢫ ɲֺ ɜȸ ɐɦȄࢫȳݯݨ ɵࢫ ȉַ ȈࢫɒɽɨȉࢫȄםɬȄȳࢫ ȆȗɟࢫɻʊɗࢫȦȳȼ ʇࢫ ȓ֗ʈɽȍɳɦȄ

ȮɽɮȨࢫɬȮǵࢫ ɭࢫȳɘɐȡ ȭࢫ ʊȼ ɦȄࢫȆɳȬ ʊȻ ȲɽɄࢫ Ȩ ȉࢫȆɸȳȫ ǵࢫʄڲǻࢫȆɺɦɼǷࢫɵ ɭࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫɻȗɦȆȷ Ȳࢫȓȼ ɛȆɳɭࢫȔ ȳɄ ȧ ɼ֗ࢫ ɰ ȣ؈فʆ؈ ʊɳɦȄ

דࢫ- ɻʊȫࢫ�ɼࢫ-ɻɮȧȲࢫ ǸɟࢫȆٔڈɏࢫʎ ǿֺ ɭȴࢫɅ ɐȊࢫș ɦǸȷ ɼࢫɑɛȄɽɦȄࢫɑɭࢫȓȼ ʇȆɐםȆȉࢫȆْڈɗȳɏࢫɻɳɏࢫȆٮڈȳɟȰۘܣࢫ ɦȄࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄࢫȑ ɦȆɓ

ȯɮȨࢫ ɭࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫȭ ʊȼ ɦȄɼࢫɾȲɼȵɟݍݳࢫȆȿ ۜܢࢫȲɽȗɟȯɦȄɼࢫȯȍɏࢫȲȮȆɜɦȄࢫ ȯɮȨࢫɑȊȄȳɦȄࢫȳɮɏࢫɽɭ؟ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄ)ࢫ�ɵ �ȉȆ�ȉ ْ  َ   َ

ʄڲȄɽ
�
ɓ    
َ
 (ɯ ɸ؈فɓɼ.

כ�ɤɼࢫ-)٤١(  ȟࢫ Ȩ ȍɮՌɦȄࢫʏࢫࢭɻȗɮȡȳȕࢫș ɭȯɜȕ.
ȳɌࢫ–)٤٢(  ɱȄ :ࢫمقدʎɭɽȡ ȮɽɮȨࢫ ɭࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫȆȷ ɽɺɦȄࢫȓɔɦࢫʄڲǻࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫʎɲȆɐɭࢫȓɮȡȳȕࢫȓɭ)ȓȨ ɘɀ ɦȄࢫɯ ʊɛȳȕࢫɰɼȯȉ(
ʎɭɽȡࢫࢫ-)٤٣(  ȮɽɮȨࢫ ɭࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫȭ ʊȼ ɨɦࢫȆȷ ɽɺɦȄࢫȓɔɦࢫʄڲǻࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫʎɲȆɐɭࢫȓɮȡȳȕ)٩٧١ -٩٦٩: ص(  
כ�ɤɼࢫ-)٤٤(  ȟࢫ Ȩ ȍɮՌɦȄࢫʏࢫࢭɻȗɮȡȳȕࢫș ɭȯɜȕ.
Ȉࢫࢫ-)٤٥(  ɽɜɐʇࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȯɮȨ ɝࢫם ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ)١٤: ص(  
ȟࢫʎɲȆȝɦȄࢫ-)٤٦(  Ȩ ȍɮՌɦȄࢫʏࢫࢭɻȗɮȡȳȕࢫș ɭȯɜȕ.

ۜܢࢫɬȆɏࢫࢫ-٤٧ ȯɮȨࢫɑȊȄȳɦȄࢫȳɮɏࢫɽɭ؟ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫɑɭࢫȓʊɀ ܧݵ ɝࢫȓɨȉȆɜɭ١٤٤١ࢫ ɗȄɽםȄࢫՌɸمـ٢٠٢٠  
ȓʊɀࢫɑɭࢫȄࢫ-)٤٨(  ܧݵ ۜܢȓɨȉȆɜɭࢫ ȯɮȨࢫɑȊȄȳɦȄࢫȳɮɏࢫɽɭ؟ ɭࢫȲɽȗɟȯɦࢫࢫɬȆɏࢫ١٤٤١ɝ ɗȄɽםȄࢫՌɸࢫ٢٠٢٠Ռɭ
Ȇȡࢫࢫ-)٤٩(  ɽȉǸȉࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȲɽɀ ɳɭࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫɑɭࢫȓʊɀ ܧݵ ՌɭࢫȓɨȉȆɜɭ٢٢/١٠/٢٠١٩ࢫ
-E:صՌȡ١ࢫ(ȓɭȯɜɭࢫɦȄفȓɮȡࢫࢫ-)٥٠(  G(
ȟࢫ-)٥١(  Ȩ ȍɦȄࢫɵ ɭࢫȯʈȵɭࢫʄڲǻࢫȳɭכ Ƞࢫ ȆȗȨ ʆ.
ȈࢫɼȲȆʆࢫɬȆɏࢫࢫ-)٥٢(  ȆȉࢫȠ ȆݍݰȄࢫȯɮȨ ɭࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȒȲɽɠȱםȄࢫȓɳݏݨɦȄࢫǴȆɄ ɏǷࢫȯȧ Ƿࢫɑɭࢫȓʊɀ ܧݵ ɝࢫȓɨȉȆɜɭ١٤٤١ࢫ ɗȄɽםȄࢫՌɸ

٢٠١٩ɬȆɐɦȄࢫȹ ɘɱࢫʏࢫࢭȯɮȨ ɭࢫʅȲȆʊɟࢫȯɮȨ ɭࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫʄڴɏࢫʎɘȕȆɸࢫɤ Ȇɀ ȕȄɼࢫՌɭ.
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Ȇɱɼȯɟࢫȓʆַ ɼࢫȓʊɏȆɮȗȡט ɖࢫȓʆȆɏȳɦȄɼࢫ Ȇɛɼכ ɼࢫȒȆɠȵɨɦࢫȓɮǾȄȯɦȄࢫȓɳݏݨɦࢫɬȆɐɦȄࢫɰ כɭ؈ ɼ

Ȇɱɼȯɟࢫȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɽɮʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɍ ʊɘȨ ȗɦࢫȯɱȄɽɓדࢫ ȯȍɏࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȓʊɨɢȉࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫȹ ʋǾȲɼ

ȹࢫǴȆɮՌɨɐɦȄࢫݍݨȓɏȆɮࢫȓɦȄȴǻࢫȓɏȯȍɦȄࢫȓɭȆɛǻɼࢫ ɨȣ ɭࢫȹ ʋǾȲɼȆɱɼȯɟࢫȓʆַ ɼࢫɤ ȆɮȻ ȓɳȸࢫɎȳɗࢫ ɦȄ.
aftuni4real2005@gmail.com

ّ   المقد مة     :

فإن مقام الدعوة يف اإلسالم عظيم، بل احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد،

.                     ِ                      هو أساس من أسس انتشاره ، وركن من أركان قيامه

َ     فلوال الدعوة إىل اهللا لـما قام دين، وال انتشر إسالم، ولوالها لـما اهتدى عبد، ولـما ع بد  اهللا   َ                                                                             

ن  ر ب ك  و إ ن  مل   تـ ف ع ل   َ  ي ا ﴿: قال اهللا تعاىل. ولـما دعا اهللا داع.. عابد
ْ  أ يـ ه ا الر س ول  بـ ل غ  م ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  م   َ  ْ  َ  َْ   ْ  ِ َ   َ ِّ َ   ْ  ِ  َ  َْ ِ   َ  ِ  ُْ    َ  ْ ِّ َ    ُ   ُ َّ      َ ُّ  َ 

س ال ت ه  و  
َ   ََ ُ   َ ف م ا بـ ل غ ت  ر   ِ   َ  َّْ َ     َ ن  الن اس  إ ن  الل ه  ال  يـ ه د ي ال ق و م  ال ك اف ر ين  َ 

م ك  م 
َ  ِ  ِ  َ الل ه  يـ ع ص   ْ   َ ْ  َ  ْ    ِ  ْ  َ  َ   ََّ    َّ  ِ  ِ  َّ     َ  ِ  َ  ُ  ِ  ْ ].٦٧: الـمائدة[﴾   َُّ   َ 

                    ُ  َ                                                        فبالدعوة إىل اهللا تعاىل ي عب د اهللا وحده، ويهتدي الناس، فيتعلمون أمور دينهم، من توحيد 

ƅ¦�¾Ǆǻ¢�ƢǷ�®ÂƾƷ�ÀȂǸǴǠƬȇÂ��¿¦ǂƷÂ�¾ȐƷ�ǺǷ�ǾǷƢǰƷ¢Â��Ǿƫ®ƢƦǟÂ��Ƕđ°.

وبالدعوة إىل اهللا تعاىل تستقيم معامالت الناس، من بيع وشراء، وعقود، ونكاح، وتصلح 

��ǶēƢǧȐƻ�ǲǬƫÂ��² ƢǼǳ¦�¼Ȑƻ¢�ǺǈƸƬƫ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ń¤�̈ȂǟƾǳƢƥÂ��ƨȇǂǇȋ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶŮ¦ȂƷ¢

.وتزول أحقادهم وضغائنهم، ويقل أذى بعضهم لبعض

ب الناس هلا، حتقق للدعاة وللمدعوين وإذا ما قامت الدعوة على وجهها الصحيح، واستجا

كل ذلك ال يتم إال بالدعوة إىل اهللا عز وجل، لذلك كان للدعوة يف .سعادة الدنيا واآلخرة

ْ                                                      اإلسالم احل ظوة الكربى، والق د ح املعلى، والفضل العظيم، وكانت وظيفة األنبياء األوىل قال   ِ               ُ        

َ  ْ َ ي ا أ يـ ه ا الن يب   إ ن ا أ ر س ل ن ا﴿: تعاىل  ْ  َ  َّ ِ  ُّ ِ َّ      َ ري ا َ   َ  ُّ
ر اج ا م ن 

 و س 
ي ا إ ىل  الل ه  ب إ ذ ن ه 

ير ا و د اع 
د ا و م ب ش ر ا و ن ذ 

ً    ُِ  ً ك  ش اه   َ  ِ  َ   ِ  ِْ  ِِ   َِّ    َ  ِ  ً ِ  َ  َ   ً  ِ  َ َ   ً ِّ  َُ  َ    ً  ِ   َ   َ﴾

  .٤٦ – ٤٥: األحزاب

ً      فالدعوة إىل اهللا، شرف عظيم، ومقام رفيع، وإمامة للناس، وهداية للخلق، فضال  عما                                                                     

.خرة من أجر عظيم، ومقام كرميينتظر الداعني يف اآل
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ولـما كان للدعوة من أمهية بالغة يف دين اهللا، وأثر كبري يف إصالح البشرية، جعل اهللا 

�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�² ƢǼǴǳ�ƨǷƢǷ¤Â���ƢǠȈǧ°��ƢǷƢǬǷÂ���ƢǸȈǜǟ��Ƣǧǂǋ�ƢđƢƸǏȋ                         ً      ً        ً      ً          ﴿  م ة  يـ ه د ون
َ  و ج ع ل ن ا م نـ ه م  أ ئ    ُ  ْ  َ   ً َّ  َِ   ْ  ُ  ْ  ِ  َ ْ َ  َ  َ

ن ون  
ن ا ي وق 

آ ي ات 
َ َ  ُ    ِ  َ َ  ِ َ  ُ   ُِ   َ ب أ م ر ن ا لـما ص بـ ر وا و ك ان وا ب      ُ  َ  َ        َ ِ  ْ   ].٢٤: السجدة[ ﴾ َِ 

.    ً                                ً                           ً     ً        وفضال  عن هذا كله، جعل اهللا لصاحبها أجرا  عظيما، ومنزلة كبرية، ومقاما  كرميا  يف اآلخرة

ني  ﴿
ل م  ن  ال م س 

 ا و ق ال  إ ن ين  م 
ل  ص احل 

 و ع م 
ِ  َ و م ن  أ ح س ن  قـ و ال  مم  ن  د ع ا إ ىل  الل ه   ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ ِ َّ ِ   َ  َ  َ   ً ِ   َ   َ  ِ  َ  َ   َِّ    َ  ِ   َ  َ   ْ َّ ِ  ً  ْ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ : فصلت[ ﴾َ َ 

٣٣.[  

على كل  -الدعوة إىل اهللا مبعناها العام وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب 

.مسلم ومسلمة، كل حسب وسعه

يل، والبدين، والقدرة على أداء الدعوة باحلكمة لـماالوسع العلمي، وا :والوسع يشمل

ن  ر ب ك  و إ ن  مل   ﴿ قال اهللا تعاىلواملوعظة احلسنة، 
ْ   َْ ي ا أ يـ ه ا الر س ول  بـ ل غ  م ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  م   ِ َ   َ ِّ َ   ْ  ِ  َ  َْ ِ   َ  ِ  ُْ    َ  ْ ِّ َ    ُ   ُ َّ      َ َ   تـ ف ع ل  ف م ا  َ   َ  ُّ  َ  ْ  َ  ْ  َ 

ن  الن اس  إ ن  الل ه  ال  يـ ه د ي ال ق و م  ال ك اف ر ين  
م ك  م 

س ال ت ه  و الل ه  يـ ع ص 
َ  ِ  ِ  َ بـ ل غ ت  ر   ْ   َ ْ  َ  ْ    ِ  ْ  َ  َ   ََّ    َّ  ِ  ِ  َّ     َ  ِ  َ  ُ  ِ  ْ  َ   َُّ   َ   ُ ََ   َ  ِ   َ   ].٦٧: ئدةلـماا[﴾  َ َّْ 

ء ورثة األنبياء وهذا اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولكن مدلوله يشمل أمته لـمافالع

ً         جب الدعوة على كل مسلم ومسلمة، ك ال  يف حدود أمة الدعوة وأمة اإلجابة فهي إذا تو   ُ                               

وسعه، لعموم األدلة املتضافرة يف ذلك ويتأكد هذا الوجوب على طائفة من الناس أن تقوم 

بالدعوة إىل اهللا يف كل مكان وجتمع يف املدينة، ويف احلي، ويف القرية، ويف الوزارة، ويف 

ب أن تقوم طائفة بتحمل أعباء الشركات، ويف املؤسسات، ويف كل جتمع للمسلمني، جي

ر ق ة  ﴿:الدعوة إىل اهللا، وذلك لقوله تعاىل
ن  ك ل  ف 

ر وا ك اف ة  فـ ل و ال  نـ ف ر  م 
يـ ن ف 

ْ َ ٍ  و م ا ك ان  ال م ؤ م ن ون  ل   ِ ِّ  ُ   ْ  ِ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ َ   ًَّ   َ     ُ  ِ  ْ َ ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ   َ   َ    َ َ

م  
ر وا قـ و م ه م  إ ذ ا ر ج ع وا إ ل ي ه 

يـ ن ذ 
ي تـ ف ق ه وا يف  الد ين  و ل 

ْ  م نـ ه م  ط ائ ف ة  ل   ِ  َْ ِ     ُ  َ  َ   َ  ِ  ْ  ُ  َ ْ  َ     ُ  ِ  ُْ  ِ َ   ِ  ِّ    ِ     ُ َّ  َ  َ َ ِ   ٌ َ  ِ َ   ْ  ُ ُ   َ ل ع ل ه م  حي  ذ ر ون  ِ  ْ   َ ْ َ   ْ  ُ : التوبة[﴾َ  َ َّ

١٢٢[.  

والدعوة إىل اهللا ال تقتصر على صورة معينة، بل تتعدد صورها، وتتنوع سبلها وأساليبها 

حسب تنوع أصناف املدعوين حدة وليونة، ولكل عصر من عصور الدعوة وسائل تناسبه 

يث تراعى هذه يف الداعية واملدعوين واخلطاب الدعوي حب اوكذلك فإن للدعوة أحكام

�ǽǀǿ�ƨǧǂǠŭ�̈ Ƣǟƾǳ¦�ǾȈǳ¤�ƘƴǴȇ��ƢǼȈǠǷ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¾¦Ǆȇ�ƢǷÂ��©ȏƢĐ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�Ŀ�¿ƢǰƷȋ¦                             ً                                                 

على سيد رسله وإمام ) القرآن الكرمي(األحكام، فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد أنزل كتابه العظيم 
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ن أمور الدنيا أنبيائه حممد صلى اهللا عليه وسلم فيه اهلدى والنور، يهدي لليت هي أقوم م

ري  ﴿: يقول اهللا تعاىل.فيه تبيان لكل شيءوالدين، و 
ن  د اب ة  يف  األ  ر ض  و ال  ط ائ ر  ي ط 

ُ  و م ا م   ِ  َ  ٍ  ِ َ  َ  َ   ِ  َْ ْ   ِ   ٍَّ  َ   ْ  ِ   َ َ

��ÀÂ�ǂ�ǌ��Ź��Ƕ
��đ�°��ń

�¤���Ľ��  �Ȇ�ǋ��Ǻ
�Ƿ��§ Ƣ�Ƭ�ǰ�ǳ¦� �Ŀ�Ƣ�Ǽ�Ǘ�ǂ�ºǧ�Ƣ�Ƿ��Ƕ�ǰ�ǳƢ�ư�Ƿ�¢��Ƕ�Ƿ�¢��ȏ

�¤��Ǿ�Ȉ�ƷƢ�Ǽ�
�ŝ َ   ُ  َ ْ ُ   ْ ِِّ  َ  َ  ِ َّ ُ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ِ  َ ِ  ْ  ِ   َ ْ َّ  َ    َ  ْ  ُ  ُ َ  ْ  َ  ٌ  َ  ُ َّ  ِ  ِ ْ َ  َ َ  ٣٨: األنعام﴾ ِ

ني  ﴿: وقال جل ثناؤه
ل م   و ه د ى و ر مح  ة  و ب ش ر ى ل ل م س 

ء  بـ ي ان ا ل ك ل  ش ي 
ِ  َ و نـ ز ل ن ا ع ل ي ك  ال ك ت اب  ت   ِ ْ  ُ  ِْ    َ  ْ  ُ َ   ًَ ْ  َ َ    ً  ُ َ   ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ  ِ  ً  َ  ْ ِ   َ  َ ِ  ْ   َ  َْ َ   َ ْ َّ  َ  َ﴾ 

�ƨǸƟ¢�ƢŮ�ǒ ٨٩: النحل Ȉǫ�À¢�¿ȐǇȍ¦�̈Ȃǟƾǳ�ǾǜǨƷ�ǺǷÂ��ƨǷȋ¦�ǽǀđ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ƨŧ°�ǺǷ�À¤Â

الناس إىل اتباع رشد القرآن  أعالما، وجهابذة نقادا، وجعل منهم يف كل عصر من يدعو

فمن تبع ذلك  -الكرمي، ويبني للناس ما نزل إليهم من اهلدى وسبل الفالح يف الدنيا واآلخرة

فألفت يف ذلك كتب ورسائل كثر إرشادا هلذه األمة . أفلح وجنا، ومن أعرض عنه خسر وغوى

  .لتنال الفالح وسعادة الدارين

وجتدد البحث والتأليف فيه، حيث إننا يف هذه  والشك أن هذا اجلانب حيتاج إىل تنوع

ّ                                                      الدنيا ال نسعى إال  إىل الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل راجني إخراج الناس من الظ ت إىل لـما               

َ  ِ ِ   ق ل  ه ذ ه  س ب يل ي ﴿قال اهللا تعاىل . النور، لكن بشرط أن تكون هذه الدعوة على نور وبصرية   ِ ِ  َ   ْ  ُ

ري ة  
ِ  َ ٍ أ د ع و إ ىل  الل ه  ع ل ى ب ص   َ   َ َ   َِّ    َ  ِ   ُ  ْ ني  َ 

ر ك  ن  ال م ش 
 و م ا أ ن ا م 

ْ  ِِ  َ أ ن ا و م ن  اتـ بـ ع ين  و س ب ح ان  الل ه   ُ  ْ   َ  ِ  َ َ    َ َ   َِّ     َ   َ  ْ ُ  َ  ِ  َ  َ َّ     ِ  َ َ : يوسف[ ﴾ َ َ  

١٠٨.[

: مكانة القرآن الكريم وأهميته في الدعوة إلى اهللا تعالى

             ٍ                                           ستعرض مجل وجيزة  من أقوال املفسرين يف الدعوة يطيب للباحث أن أويف هذه النقطة 

  . يذكر شيئا من مكانة القرآن الكرمي وأمهيته العظمى يف الدعوة إىل اهللا عز وجل

وقد سبقت اإلشارة إىل أن القرآن الكرمي هو املصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي، 

  . محمديةـوهو دستور األمة ال

ويكسب املوضوع أمهيته "عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربوع يف األمثال القرآنية يقول الشيخ 

من أمهية القرآن الكرمي حيث إنه يف أمثاله وهي جزء منه كما يكتسب أمهية بالغة من جهة 

ويكتسب أمهية من جهة ثانية حيث يبحث . اإلميان باهللا: أخرى حيث يتعلق بأشرف العلوم

�Ƥ: ة املثل القرآينوغاي... عن أصل اإلنسان ȇǀēÂ��ǂƟƢǸǔǳ¦�ǲǬǏÂ��² ȂǨǼǳ¦�¬ȐǏ¤

األخالق، وتقومي املسالك، وتصحيح العقائد، وتنوير البصائر، واهلداية إىل ما فيه خري الفرد 
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وصالح اجلماعة، والتنبيه إىل املساوئ جتتنب وإىل احملاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة والقلوب 

.١"يةـــالزك

إن القرآن الكرمي هو مصدر اهلداية الربانية ومنبع الشرائع السماوية، : لومن نافلة القو  

أوهلما جانب املوضوعات : يعترب القرآن الكرمي مصدرا معرفيا و تربويا ضروريا من وجهني"

ّ                      ّ                                        وثانيهما املناهج املوظ فة يف بيان حقائقه، يبني  األول أن القرآن مصدر اليقني يف مسألة نشأة                     

وظيفته الكونية باإلضافة إىل معارف أخرى، كما يعترب ملفتا النتباه العقالء اإلنسان األول و 

.٢"إىل املناهج املعرفية الواجب إتباعها يف حتصيل كثري من املعارف

                                                                  ّ          فالقرآن الكرمي له أمهية كربى يف الدعوة إىل اهللا عز وجل، ففيه آيات كثرية بي نت منزلته 

ت السنة النبوية على بيان منـزلته، ومن اآليات اليت ومكانته وفضائله وخصائصه، كما اشتمل

:بينت مكانته، ما يلي

أنه كالم اهللا تبارك وتعاىل أنـزله على نبيـه صلى اهللا عليه وسلم بواسطة الروح األمني : أوال

ر ه  ح  ﴿: قال اهللا تعاىلجربيل عليه السالم، 
ت ج ار ك  ف أ ج  ني  اس 

ر ك  ن  ال م ش 
ْ ُ   َ و إ ن  أ ح د  م   ِ  ََ   َ  َ   َ  َ ْ    َ  ِِ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ٌ  َ  َ  ْ َ   ىت  ي س م ع   َ ِ   َ  ْ  َ َّ 

ك  ب أ نـ ه م  قـ و م  ال  يـ ع ل م ون  
غ ه  م أ م ن ه  ذ ل 

م  الل ه  مث   أ ب ل  ُ   َ ك ال   َ ْ  َ  َ   ٌ ْ  َ   ْ  ُ َّ  َ ِ   َ  َِ   ُ َ َ  ْ َ  ُ ْ  ِْ َ  َّ ُ   َِّ     َ .٣]٦: التوبة[ ﴾َ  َ

أنه هداية للبشرية ونور هلا يهديها إىل الطريق الواضح املستقيم يف كل جماالته قال : ثانيا

ي  ﴿:تعاىل
ا ال ق ر آ ن  يـ ه د ي ل ل يت  ه  َ  إ ن  ه ذ   ِ  ِ َّ ِ    ِ  ْ  َ   َ  َ ْ  ُ  ْ    َ  َ  ات  أ ن  ِ  َّ 

ني  ال ذ ين  يـ ع م ل ون  الص احل 
ِ  َ  َّ أ قـ و م  و يـ ب ش ر  ال م ؤ م ن   َ ِ  َّ     َ   ُ َ  ْ  َ   َ   ِ َّ    َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ   ُ ِّ  َُ   َ   ُ َ  ْ َ 

ري ا
ر ا ك ب  َ ِ  ً هل  م  أ ج    ً  ْ .٩: اإلسراء ﴾َ ُْ  َ 

ومـما يدل على أمهيته وفضله يف الدعوة اإلسالمية أنه اشتمل على بيان كل ما حيتاجه     

ُ   ِ  و يـ و م  نـ بـ ع ث  يف   ﴿: البشر إىل قيام الساعة قال تعاىل  َ  ْ َ    َ ْ م  َ  َ 
ه  ن  أ نـ ف س 

م  م 
ْ  ك ل  أ م ة  ش ه يد ا ع ل ي ه   ِ  ِ  ُ  ْ َ   ْ  ِ  ْ  ِ  َْ  َ    ً   ِ  َ   ٍ َّ  ُ ِّ  ُ

ر    و ه د ى و ر مح  ة  و ب ش 
ء  بـ ي ان ا ل ك ل  ش ي 

 و نـ ز ل ن ا ع ل ي ك  ال ك ت اب  ت 
ء  ئـ ن ا ب ك  ش ه يد ا ع ل ى ه ؤ ال 

ْ  َ و ج   ُ َ   ًَ ْ  َ َ    ً  ُ َ   ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ  ِ  ً  َ  ْ ِ   َ  َ ِ  ْ   َ  َْ َ   َ ْ َّ  َ  َ   ِ َ  ُ  َ    ََ    ً   ِ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ ى َ 

ني  
ل م  ِ  َ ل ل م س   ِ ْ  ُ   .٨٩: النحل ﴾ ِْ 

هو فرقان كما مساه اهللا تعاىل يفر ق بني احل: ثالثا        ّ ق والباطل واهلدى والضالل واحلالل                            

ِ ِ  تـ ب ار ك  ال ذ ي نـ ز ل  ال ف ر ق ان  ع ل ى ع ب د ه  ﴿: واحلرام، يقول اهللا تبارك وتعاىل يف حمكم تنـزيله  َْ    ََ   َ  َ  ْ  ُ  ْ   َ َّ  َ    ِ َّ    َ  َ  َ َ  

ير ا
ني  ن ذ 

ل ع ال م 
ي ك ون  ل 

ِ   ً ل   َ  َ  ِ  َ  َ  ِْ   َ   ُ ري  ﴿: وقوله أيضا ١: الفرقان ﴾ َِ 
ر  ي ط 

ن  د اب ة  يف  األ  ر ض  و ال  ط ائ 
ُ  و م ا م   ِ  َ  ٍ  ِ َ  َ  َ   ِ  َْ ْ   ِ   ٍَّ  َ   ْ  ِ   َ َ

  
��ÀÂ�ǂ�ǌ��Ź��Ƕ َِ جب 

��đ�°��ń
�¤���Ľ��  �Ȇ�ǋ��Ǻ

�Ƿ��§ Ƣ�Ƭ�ǰ�ǳ¦��Ŀ�Ƣ�Ǽ�Ǘ�ǂ�ºǧ�Ƣ�Ƿ��Ƕ�ǰ�ǳƢ�ư�Ƿ�¢��Ƕ�Ƿ�¢��ȏ
�¤��Ǿ�Ȉ�ƷƢ�Ǽ َ   ُ  َ ْ ُ   ْ ِِّ  َ  َ  ِ َّ ُ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ِ  َ ِ  ْ  ِ   َ ْ َّ  َ    َ  ْ  ُ  ُ َ  ْ  َ  ٌ  َ  ُ َّ  ِ  ِ ْ َ    ٣٨: األنعام ﴾ َ 
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القرآن اشتمل على بيان أخبار م ن قبلنا ونبأ ما بعدنا وبشارة باجلنة للمؤمنني، : رابعا                                             َ                            

م ة  ر ب ك  ﴿: ذلك قال تعاىل ونذارة بالنار للكافرين وهو أصدق احلديث يف كل
َ  و مت  ت  ك ل  ِّ َ   ُ َ  ِ َ   ْ َّ َ َ

 و ه و  الس م يع  ال ع ل يم  
ق ا و ع د ال  ال  م ب د ل  ل ك لـمات ه  د 

ُ   ْ  َ ِ  ُ ص    ِ َّ     َ  ُ َ   ِ ِ     َ  ِ  َ ِّ  َُ  َ  ً  ْ  َ  َ   ً  ْ   ].١١٥: األنعام[﴾ِ 

يقول األلوسي يف البيان عن سبب نزول سورة احلجر أن السورة نزلت مكية وروي ذلك    

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ȏ¤�ƨȈǰǷ�ƢĔ¢�Ǻǈū¦�Ǻǟ�ÀƢȈƦǳ¦�ǞǸů�ĿÂ�ƾǿƢůÂ�̈®ƢƬǫ�Ǻǟ :﴿  و ل ق د  آ تـ يـ ن اك  َ  َ  ْ َ  َ   ْ  َ  ََ 

 و ال ق ر آ ن  ال ع ظ يم  ال  مت  د ن  ع يـ نـ ي ك  إ ىل  م ا م تـ ع  
ن  ال م ث اين 

َ  ِ  َ َ   َ   َّ ْ س بـ ع ا م   ْ َ  ْ َ  َّ َّ ُ َ  َ   َ   ِ  َ  ْ   َ  َ ْ  ُ  ْ َ  ِ  َ  َ  ْ   َ  ِ   ً ْ  ن ا ب ه  أ ز و اج ا م نـ ه م  و ال  حت  ز ن  َ  ْ   َ ْ َ  َ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ   ً  َ  ْ  َ  ِ ِ  َ 

ني  
ض  ج ن اح ك  ل ل م ؤ م ن 

م  و اخ ف 
ْ ِ ِ  َ ع ل ي ه   ُ  ِْ   َ  َ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ ني   َ َْ 

م  ير  ال م ب ني  ك م ا أ نـ ز ل ن ا ع ل ى ال م ق ت س 
َ  و ق ل  إ ين  أ ن ا الن ذ   ِ  ِ  َ ْ  ُ  ْ    ََ   َ ْ َ  ْ َ    َ  َ   ُ  ِ ُ  ْ   ُ  ِ َّ     َ َ  ِّ  ِ  ْ  ُ َ

ني  
أ ل نـ ه م  أ مج  ع  ني  فـ و ر ب ك  ل ن س 

ْ َِ  َ ال ذ ين  ج ع ل وا ال ق ر آ ن  ع ض   َ  ْ  ُ َّ  َ َ  ْ  ََ   َ ِّ َ  َ  َ   َ  ِ  ِ   َ  َ ْ  ُ  ْ     َُ  َ   َ   ِ  ا تـ ؤ م ر    َّ
ُ  ع م ا ك ان وا يـ ع م ل ون  ف اص د ع  مب   َ ْ  ُ   َ ِ   ْ  َ  ْ  َ   َ   ُ َ  ْ  َ     ُ  َ   َّ  َ

 إ هل  ا آ خ ر  ف س و  
ني  ال ذ ين  جي  ع ل ون  م ع  الل ه 

ز ئ  تـ ه  ني  إ ن ا ك ف يـ ن اك  ال م س 
ر ك  َ  ْ و أ ع ر ض  ع ن  ال م ش   َ  َ  َ  َ  ً َ  ِ  َِّ     َ  َ  َ   ُ َ ْ َ   َ   ِ َّ    َ  ِِ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ   َ  َ  ْ  َ  َ   َّ ِ   َ  ِِ  ْ  ُ  ْ   ِ  َ   ْ  ِ  ْ َ  ف   ََ 

 ا يـ ق ول ون  ف س  
ر ك  مب  يق  ص د  َ  َ  َ يـ ع ل م ون  و ل ق د  نـ ع ل م  أ ن ك  ي ض    ُ  ُ  َ   َ ِ   َ  ُ  ْ  َ   ُ   ِ  َ  َ َّ َ   ُ  َ ْ  َ   ْ  َ  ََ   َ   ُ  َ ْ د ين   َ  ن  الس اج 

 ر ب ك  و ك ن  م 
د   م 

َ  ب ح  حب    ِ  ِ  َّ     َ  ِ  ْ  ُ َ   َ ِّ َ   ِ  ْ َ
ِ   ْ ِّ 

ني  
ي ك  ال ي ق 

ِ  ُ و اع ب د  ر ب ك  ح ىت  ي أ ت   َْ    َ  َِ ْ َ  َّ  َ   َ َّ َ   ْ  ُ ْ   ].٩٩ – ٨٧: احلجر[ ﴾ َ 

                              ّ                               �ƢĔƘƥ�ǲȈǫ�Ŗǳ¦�©ƢȇȊǳ�ƢǻŚǈǨƫ�ƾǼǟ��śƦǼǇÂ�ƨȈǰǷ�ƢȀǴǯ�̈°Ȃǈǳ¦�À¢�Ǫū¦Â" يقول األلوسي    

وعندما نقرأ هذه السورة الكرمية بتدبر . مدنية أن هذا القول ليس له دليل يعتمد عليه

وتأمل نراها يف مطلعها تشري إىل مسو مكانة القرآن الكرمي، وإىل سوء عاقبة الكافرين الذين 

 ر مب  ا يـ و د  ﴿: قال تعاىل. وا عن دعوة احلقعموا وصم
 م ب ني 

 و قـ ر آ ن 
َ  ُّ الر ت ل ك  آ ي ات  ال ك ت اب   َ   َ َ ُ   ٍ  ُِ   ٍ  َ ْ  ُ  َ   ِ  َ ِ  ْ   ُ  َ َ   َ  ِْ     

م  األ  م ل  ف س و ف  يـ ع ل م ون  و  
ني  ذ ر ه م  ي أ ك ل وا و يـ ت م تـ ع وا و يـ ل ه ه 

ل م  َ   َ ال ذ ين  ك ف ر وا ل و  ك ان وا م س    ُ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  ُ  ََ ْ    ُ  ِ  ِ  ُْ   َ     ُ َّ   َ  ََ   َ     ُ ُ  َْ   ْ  ُ ْ  َ   َ  ِ  ِ ْ  ُ    ُ  َ   ْ  َ    ُ  َ  َ   َ   ِ َ   م ا   َّ

ن  قـ ر ي ة  إ ال  
ن ا م  ل ك  ْ   َ  َْ ٍ  ِ  َّ أ ه   ِ  َ  ْ  َ ْ ر ون  َ 

ت أ خ  ن  أ م ة  أ ج ل ه ا و م ا ي س 
ب ق  م  ُ   َ و هل  ا ك ت اب  م ع ل وم  م ا ت س   ِ  َْ  ْ  َ   َ َ    َ  َ َ  َ  ٍ َّ  ُ  ْ  ِ  ُ  ِ ْ  َ   َ  ٌ  ُ ْ  َ  ٌ  ١: احلجر[ ﴾َ َ َ   ِ َ 

– ٥.[  

مث ختربنا بعد ذلك بأن اهللا تعاىل قد تكفل حبفظ كتابه وصيانته من أي حتريف أو     

د، ال إمنا يكذبونه عن عناد وجحو  –تبديل، وبأن املكذبني بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

٤.صلى اهللا عليه وسلم –عن نقص يف األدلة الدالة على صدقه 

القرآن رمحة للعاملني يوقظ القلوب وينبهها من غفلتها ويشفي الصدور من أمراض : خامسا

الشرك والنفاق ويشفي األبدان من األمراض واألسقام كما ثبت ذلك لسورة الفاحتة 

ّ          واملعو ذتني وغريها     .
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ف اء  لـما يف  الص د ور   َ ي ا﴿: قال عز وجل   
ن  ر ب ك م  و ش 

ُ  ِ  أ يـ ه ا الن اس  ق د  ج اء ت ك م  م و ع ظ ة  م  ُّ    ِ        ٌ  َ  ِ  َ   ْ  ُ ِّ َ   ْ  ِ  ٌ َ  ِ  ْ  َ  ْ  ُ  َْ   َ   ْ  َ  ُ  َّ      َ ُّ  َ 

ني  
ْ ِ ِ  َ و ه د ى و ر مح  ة  ل ل م ؤ م ن   ُ  ِْ   ٌَ ْ  َ َ    ً   ٥٧: يونس﴾َ ُ 

َ ِ  ُّ ال ذ ين  آ م ن وا و ت ط م ئ ن  ﴿: ولذا فهو الذي يسكن القلوب ويهدئ النفوس قال تعاىل      ْ  َ َ     ُ َ  َ  َ   ِ َّ  

ر  الل ه  أ   ِ     َِّ   َ قـ ل وبـ ه م  ب ذ ك   ْ  ِ  ِ  ْ  ُ ر  الل ه  ت ط م ئ ن  ال ق ل وب    ُُ   ُ  ُ ُ   ُ ال  ب ذ ك   ْ  ُّ  ِ َ  ْ  َ  َِّ     ِ  ْ  ِ   ].٢٨: الرعد[﴾ َ ِ 

أنه كثري الربكة عظيم املنفعة ينال اإلنسان به سعادة الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: سادسا:

يـ ن ك م  م ين  ه د ى ف م ن  اتـ ب ع  (
م ا ي أ ت 

بـ ع ض  ع د و  ف إ 
يع ا بـ ع ض ك م  ل 

ب ط ا م نـ ه ا مج   ِ     ََّ  َ ق ال  اه   َ  َ   ً  ُ  ِّ  ِ  ْ  ُ َّ  َ ِ ْ َ   َّ  َِ  ٌّ  ُ  َ   ٍ  ْ  َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   ً  َِ    َ  ْ  ِ  َ  ِ ْ    َ َ  َ  َ ه د اي  ف ال   َ    َ  ُ

ي ام ة  أ ع م ى 
ر ي ف إ ن  ل ه  م ع يش ة  ض ن ك ا و حن  ش ر ه  يـ و م  ال ق  ل  و ال  ي ش ق ى و م ن  أ ع ر ض  ع ن  ذ ك 

َ   ي ض   ْ  َ  ِ َ  َ  ِ  ْ   َ ْ  َ   ُُ  ُ ْ َ  َ    ً  ْ َ   ً َ  ِ  َ  ُ َ َّ  َِ    ِ  ْ  ِ   ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ    َ  ْ  َ َ  َ  ُّ  ِ  َ

ك  
يتـ ه ا و ك ذ ل  ك  أ تـ ت ك  آ ي اتـ ن ا فـ ن س 

ري ا ق ال  ك ذ ل 
  ح ش ر ت ين  أ ع م ى و ق د  ك ن ت  ب ص 

َ ِ  َ ق ال  ر ب  مل   َ َ    َ  َ   ِ  ََ    َ ُ   َ َ   َ  َْ  َ   َ  ِ َ  َ   َ  َ   ً  ِ  َ  ُ  ْ ُ   ْ  َ َ    َ  ْ  َ ِ  َْ  َ  َ  َ ِ  ِّ  َ   َ ْ َ  ال يـ و م   َ   َ ْ  

ر ة  أ ش د  و أ بـ ق ى
 و ل ع ذ اب  اآل  خ 

 ر ب ه 
آ ي ات 

ن  ب 
ك  جن  ز ي م ن  أ س ر ف  و مل   يـ ؤ م 

َ  تـ ن س ى و ك ذ ل   ْ َ َ  ُّ  َ  َ  ِ َ  ِ َ ْ    ُ   َ  َ  ََ   ِِّ َ   ِ  َ َ  ِ  ْ  ِ ْ  ُ  َْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ ْ َ   َ  ِ َ  َ َ    َ : طه)  ُْ 

١٢٧ - ١٢٣  

  :الخالصة

سبق أن اآليات سالفة الذكر، بينت بوضوح ال لبس فيه أن للقرآن  مـماخيلص الباحث 

                                             ً                                      للكرمي مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ال ميكن لبشر أي ا كان أن ينكر فضائله وإعجازه، فهو رمحة 

ونور وهداية وبشرى للعاملني، كما أنه اشتمل على أنواع اإلعجاز قاطبة اللغوية منها والبيانية 

ٌ                     وغريها، فالقرآن إذ ا كتاب  كما أخرب املوىل سبحانه والعلمية والتارخيية ن  ﴿:                  ً     
ل  م 

 ال ب اط 
ْ  ال  ي أ ت يه   ِ  ُ  ِ  َ ْ    ِ ِ ْ َ  َ 

ن  ح ك يم  مح  يد  
ن  خ ل ف ه  تـ ن ز يل  م 

 و ال  م 
ٍ   َِ  ٍ بـ ني   ي د ي ه   ِ  َ   ْ  ِ  ٌ  ِ  َْ    ِ ِ  ْ َ   ْ  ِ َ  َ   ِ ْ َ  َ ِ فهو سعادة الدنيا واآلخرة،  .]٤٢: فصلت[ ﴾ َ  ْ

.ال تنضب فضائله، وال تنتهي عجائبه

:توصيات

الدعوة اإلسالمية وتنشئة األجيال حسب املنهج الرباين، يوصي البحث بتعميم أمر -

�Ƕđ�Ǧ ǴǘƬǳ¦Â�ǺȇȂǟƾŭ¦�¾¦ȂƷ¢�̈Ƣǟ¦ǂǷ�̈Ƣǟƾǳ¦�Ƥ Ƴ¦Â�ǺǷ�À¢Â��ƢĔƘǌƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ǺǈƷ�Ǯ ǳǀǯÂ

  .تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

ويوصي البحث أيضا الباحثني وطلبة العلم بتكثيف العناية يف كتابة البحوث اجلامعية -

  .املؤمترات لإلشادة بشأن الرتبية والدعوة على كافة املستوياتوعقد الندوات و 
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فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكرمي-

، حتقيق حسن الفتاوى الكربىهـ  ١٣٨٦. ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراين شيخ اإلسالم-

.حممد خملوف، الطبعة األوىل، دار املعرفة بريوت

حممد رشاد . ، حتقيق دالرسائل رسالة شعيبجامع . م٢٠٠١هـ١٤٢٢ ----------- -

.سامل، الطبعة األوىل، دار العطاء الرياض

.، الطبعة الثالثة، دار الوفاء باملنصورةجمموعة الفتاوى ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦----------- -

، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جمموع الفتاوىم ١٩٩٥/هـ١٤١٦ ----------- -

.صحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعوديةجممع امللك فهد لطباعة امل

  . القاهرة: ، دار ابن اجلوزيقصص األنبياءم ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ابن كثري إمساعيل عماد الدين، -

.الثانية بريوت، ممكتبة املعارف الطبعةالبداية والنهاية،  ١٩٧٧--------- -

ق سامي بن حممد سالمة، ، حتقيتفسري القرآن العظيم ،م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ------- -

  . الثانية دار طيبة للنشر والتوزيع: الطبعة

األوىل  :، الطبعةالتحرير والنتويرم ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ابن عاشرو حممد الطاهر بن حممد بن حممد،-

  . مؤسسة التاريخ العريب بريوت لبنان

، حنبل اإلمام أمحد بن مسند. م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١ابن حنبل أمحد أبو عبد اهللا الشيباين،-

: الطبعة. د عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي: عادل مرشد، وآخرون إشراف - شعيب األرنؤوط 

. مؤسسة الرسالة: األوىل، القاهرة

حتقيق شعيب األرناؤط وعبدالقادر  زاد املعاد يف هدي خري العباد،،ه١٣٩٩ابن القيم اجلوزية، -

  .مؤسسة الرسالةمكتبة املنار . األوىل الكويت: األرناؤوط، الطبعة

، بتحقيق تنزيه األنبياء عما نسب إليهم حثالة األغبياء ،م١٩٩٠أمحد البسيت األموي أبو علي،-

  . دار الفكر املعاصر: العاشرة بريوت: الطبعة. حممد رضوان الداية

فتح الباري شرح صحيح البخاري،أمحد بن علي بن حجرأبو الفضل العسقالين الشافعي، -

  . دار املعرفة.بريوت

سنن البيهقي  ،م١٩٩٤ –ه ١٤١٤البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبوبكر-

  .مكة املكرمة. ، بتحقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار البازالكربى
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دار الكتاب العريب  ،السنن ،م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،-

  .بريوت بدون تاريخ

. حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مجتىب من السننـال الرمحن النسائي، أمحد بن شعيب أبو عبد-

.الطبعة الثانية، مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب

. األصبهاين. أبو نعيم، أمحد بن عبداهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين-

 - دار الكتب العلمية  ،مسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلمـال ،م١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧

  .لبنان - بريوت 

معجم مقاييس  ،م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣. أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني-

  .احتاد الكتاب العريب ،، بتحقيق عبد السالم حممد هاروناللغة

، مكتب جامع البيان يف تأويل القرآنم، ٢٢٤هـ ٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، -

   .بدار هجر ،التحقيق

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب -

.، دار الكتب٢/ط القرطيب  تفسري= اجلامع ألحكام القرآن . م١٩٦٤هـ ١٣٨٤املصرية

،الكشف والبيان عن تفسري القرآن هـ،١٤٢٢ أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعليب النيسابورى،-

.حياء الرتاث العريب، بريوتدار إ

تفسري. م٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي بالوالء البلخي،-

  . الطبعة األوىل دار الكتب العلمية لبنان بريوت. ، حتقيق أمحد فريدمقاتل بن سلميان

دار الصفوة للطباعة، بدون ،إىل حامل الدعوة ،أبو عاصم هشام بن عبد القادر آل عقدة-

  .التاريخ

ƨǤǴǳ¦�Ƥ¿��٢٠٠١أبو منصور حممد ابن أمحد األزهري، - ȇǀē الطبعة األويل دار إحياء الرتاث ،

  . العريب بريوت

االكتفاء مبا تضمنه من مغازى ، ه١٤١٧أبو الربيع سليمان ابن موسى الكالعي األندلسي، -

.، الطبعة األوىل، دار النشر عامل الكتبفاءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والثالثة اخلل

، الطبعة األوىل وزارة الشئون التدرج يف دعوة النيب. هــ١٤١٧إبراهيم بن عبد اهللا املطلق، -

  . مركز البحوث والدراسات اإلسالمية -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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.، الطبعة األوىلع الصحيحاجلامم ١٩٨٧ –هـ  ١٤٠٧. البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبرهيم-

. دار الشعب القاهرة

، الطبعة الثانية ىف ظالل القرآنم، ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل، -

.والثالثون، دار الشروق

وزارة . ، الطبعة األوىلاحلكمة يف الدعوة إىل اهللاهـ ١٤٢٣سعيد بن علي بن وهف القحطاين،-

.اململكة العربية السعودية-دعوة واإلرشادالشؤون اإلسالمية واألوقاف وال

.، دار العلم للماليني٢٤، الطبعة مباحث ىف علوم القرآنصبحى الصاحل، -

حتقيق . الدر املنثور يف التفسري بالـماثور ،هـ١٤٣٢م ٢٠٠٣ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،-

.مركز هجر للبحوث، دار اهلجر مصر

، تيسري الوصول إىل ثالثة األصول ،هـ ١٤٢٧وخطيب  عبد احملسن بن حممد القاسم، إمام-

  . الطبعة األوىل

، األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان باهللام ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربوع،-

  . السعودية األوىل، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية: الطبعة

.، دار املعرفة ببريوتالسرية احللبية ىف سرية األمني الـمامون ،هـ١٤٠٠برهان الدين احلليب، على ابن -

، نزهة األعني النواظر يف معرفة الوجوه والنواظر ،عبد الرمحن ابن اجلوزي مجال الدين أيب الفرج-

.دراسة وحتقيق حممد عبد الكرمي كاظم الراضي، الطبعة الثانية، دار الرسالة

  .بدون تاريخ ،املفصل يف أحكام اهلجرةعلي بن نايف الشحود، -

  .بواسطة املكتبة الشاملة اإلصدار الثالث ،احلضارة اإلسالمية، ------------

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري   ،م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠عبد الرمحن بن ناصر بن عبداهللا السعدي،-

.األوىل، مؤسسة الرسالة :الطبعة ،كالم املنان

، حتقيق طه عبد السرية النبوية ،هـ١٤١١عبد امللك ابن هشام ابن أيوب احلمريي املعافري، -

.الرؤوف سعد، دار اجليل بريوت

َ                  عبد الرمحن بن حسن ح بـ ن ك ة امليداين الدمشقي،- َّ  َ  َ البالغة العربية أسسها  ،م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦                 

ƢĔȂǼǧÂ�ƢȀǷȂǴǟÂالشامية، بريوتاألوىل، عن دار القلم، دمشق، الدار :، الطبعة.

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة  ،هـ١٤٠٦القونوي قاسم بن عبداهللا بن أمري علي،-

.، الطبعة األويل، دار الوفاء جدةبني الفقهاء
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،التسهيل لعلوم التنزيل ،هـ١٤١٦بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب الغرناطي الـمالكي،مـحمد -

.األوىل، شركة دار األرقم بن أيب األرقم بريوت:خلالدي، الطبعةحتقيق الدكتور عبد اهللا ا

، الطبعة األوىل، دار التوقيف على مهمات التعاريف ،هـ١٤١٠عبد الرؤوف املناوى، مـحمد -

  .الفكر بريوت

قوت القلوب يف  ،م٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٦ - حممد بن علي بن عطية احلارثي أبو طالب املكي،-

عاصم إبراهيم الكيايل، .د :حتقيق ،ق مقام إىل مقام التوحيدمحبوب يف وصف طريـمعاملة ال

  .الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بريوت لبنان

  .بدون التاريخ ،مفتاح الوصول شرح ثالثة األصولمتعب بن مسعود اجلعيد، -

مستدرك على ـال ،م١٩٩٠ –هـ  ١٤١١بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري،مـحمد -

.األوىل، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعةالبخاريصحيح 

غرائب اإلغرتاب ونزهة األلباب ىف  ،هـ١٣٢٧األلولسي أبو الثناء شهاب الدين، مـحمود -

.الذهان واإلقامة واإلياب

.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي م١٩٨٢حممد فؤاد عبد الباقي، -

دار إياء . ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقيح مسلمصحيمسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، -

.الرتاث العريب بريوت، بدون تاريخ

، دار اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيحان ،م١٩٨٦هـ  ١٤٠٧فؤاد عبد الباقى، مـحمد -

  .احلديث بالقاهرة

دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأثرها يف العامل،هــ١٤٢٢بن سليمان بن سلـمان،مـحمد -

  .السعودية ، الطبعة األوىل، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اململكة العربيةاإلسالمي

.الطبعة األويل، بدون تاريخ–، دار الفكر بريوت مناهج العرفانبن عبد العظيم الزرقاين، مـحمد -

لتحقيق احلق من إرشاد الفحول م، ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩ابن علي ابن حممد الشوكاين،  حمدـم-

.، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريبعلم األصول

، دار إحياء إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرميحمد ابن حممد العمادى أبو السعود، ـم-

  . بدون تاريخ. الرتاث العريب بريوت

  .بدون تاريخ -دار اهلداية تاج العروسحمد ابن حممد الزبيدي، ـم-
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أبو طاهر حممد ابن يعقوب ابن حممد إبراهيم ابن عمر الشريازيالفريوز آبادي، جد الدين ـم-

.، الطبعة الثامنة، املؤسسة الرسالة بريوتمحيط القاموسـلم ا٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦

 مـ ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥حممداألمني بن حممد املختار بن عبدالقادر اجلكين الشنقيطي،-

  . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان، دار أضواءالبيان يف إيضاح القرآن بالقرآن

.، مطبعة الرتقي بدمشقبيان املعاينهـ،  ١٣٨٢مال حويش آل غازى عبد القادر، -

نعيم أسعد الصفدي أستاذ مساعد يف قسم احلديث الشريف كلية أصول الدين اجلامعة -

  .بدون تاريخ الصرب والثبات يف مواجهة احلصار،اإلسالمية، 

 الفكر الطبعة الثانية، دارالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، . هـ ١٤١٨ي،وهبة الزحيل-

  . املعاصر دمشق

.، الطبعة األوىل، دارالفكر دمشقالتفسري الوسيط للزحيلي. هـ ١٤٢٢ --------- -

  . عن طريق املكتبة الشاملة اإلصدار الثالث ،ةالعناية بالقرآن يف عهد النبو عبد اهللا احلاطي، يوسف -

التوضيح عن توحيد اخلالق م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤سليمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب،-

الطبعة يف جواب أهل العراق وتذكرة أوليايل األلباب يف طريقة الشيخ حممد بن عبدالوهاب، 

.األوىل، دارطيبة، الرياض، اململكة العربية السعودية

أمتنا  كتور عمر عبدالكايف، مدير مركز الدراسات القرآنية جبائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،الد -

، وعضو هيئة احلكماء باالحتاد العاملي لعلـماء املسلمني، واالسالم قادم..لكن ال متوت..مترض

ĿƢǰǳ¦ƾƦǟ�ǂǸǟ�°ȂƬǯƾǴǳ�Ȇũǂǳ¦�ǞǫȂŭ¦��ƾǼŮƢƥ�ȆȀǬǨǳ¦�ǞǸĐ¦�Ȃǔǟ.

  :الـهوامش

ɵࢫȄݍݨɎɽȋȳࢫ١ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉȄדࢫ Ƞࢫ:ȯȍɏࢫ ֗ࢫ ȓʊȷ ȆʊɜɦȄࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫɤ Ȇȝɭࢫࢫ١כȾ٢  
ȓʊȷࢫ٢ ȲɽɳɦȄࢫɵ ɏࢫɪ ǾȆȷ Ȳ֗ࢫ ʅ ɽʊɡɏࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫȯȍɏ.ࢫȠࢫࢫ١٩Ⱦ٥ 
Ⱦࢫࢫ٣ ֗ࢫȮȄȴࢫȓʊɏȄȯɦȄࢫ ɬֺ ȷ ׁ Ȇȉࢫə ʈȳɐȗɨɦࢫȓʊםȆɐɦȄࢫȓȀʊɺɦȄ١١٣
Ƞࢫࢫ٤ ɯࢫ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɨɦࢫɉ ʊȷ ɽɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ֗ࢫ ۜܣ  Ⱦ٧ࢫࢫ٨כɽɦ؟
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إعداد

ʎȌɽʆࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȡ ȔࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ Ȇȷ ȲȄȯɦȄɼࢫȚ ɽȨ ȍɦȄࢫȵɟȳɭ

abbadankellorio1@gmail.com ; ٠٨٠٣٦٢٤٠٨٠٦

و

ȓʆַࢫʎȌɽʆࢫ ɼࢫȓɐɭȆȡ ȔࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫȚ ɽȨ ȍɦȄࢫȵɟȳɭ– ࢫ-دماتروȆʆ؈فȣ ʊɱ

٢٣٤٨٠٦٣٠٧١٥٢١ +@gmail.comadamusmannnr

  :ملخص

إن أهم مصادر الرتاث العريب واإلسالمي مت نسخه وإيصاله إىل القراء عن طريق 

النساخ، وخاصة ما ميت بصلة إىل القرآن الكرمي،الذي هو كالم اهللا، وحبله املتني، من 

�Ƕǿ¢�ǺǷ��¦̄¤�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Â¢�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ƢǗȂǘƼŭƢǧ��ǶȈǬƬǈǷ�¶¦ǂǏ�ń¤�Äƾǿ�Ǿƥ�Ǯ ǈŤ         ً                                                              

��ǞǸƬĐ¦�̈°ƢǔƷ�ƨȈǸǼƫ�Ŀ�ȐǟƢǧ�¦°Â®�©®¢�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�©ƢƯÂ°ȂǷوأنفس وأكرب

وتطويره وإثراءه، فلذا يهدف هذا املقال إىل إزاحة الستار عن بعض املخطوطات اليت 

مرباطورية كامن برنو، اليت تعترب حبق من أهم املراكز القرآنية، وقد قام علـماؤها اتدور يف

يت ألفها علـماء الشرق والغرب، ونسخها كما نسخوا مؤلفات قدميا باقتناء الكتب ال

مشائخهم يف شىت الفنون، فكان يف حوزة كل واحد من علـمائها وشيوخها عدد ال 

يستهان به من املخطوطات العربية واإلسالمية يف فنون خمتلفة، ومن بني شيوخها 

Ű�¿ƢǷȍ¦�Ǻƥ�ȄǨǘǐǷ�ƺȈǌǳ¦�©ƢǗȂǘƼŭ¦�ǆ ƟƢǨǻ�ǶēƢƦƬǰǷ�©ȂƷ�Ǻȇǀǳ¦ مد أيسامي

م فإن مكتبه حتتوي ١٨٩٤الربناوي املولود مبدينة كوكاو عاصمة برنو قدميا حوايل سنة 

عن صاحب  وسيذكر الباحثان نبذة. على مجلة من املخطوطات اليت تستحق الدراسة

املكتبة وبلده واملخطوطات املتوفرة يف مكتبته مث عرضها ووصفها، وذلك بعد إلقاء 

وأنواعها، لكن هذه الدراسة تقتصر على املخطوطات اليت الضوء عن املخطوطات 

تتعلق بالقرآن، ويتبع الباحثان املنهج الوصفي والتحليلي يف عرض املعلومات حيث 

اليغفل الباحثان عن و يعرضان وصف املخطوطات مث حيلالن ما حيتاج إىل التحليل، 

  .اخلاتـمةالتوصيات املقرتحة يف النتائج املتوقعة و 
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  : هيدية عن امبراطورية كانم برنومقدمة تم

علم يطلق على هذا املوطن والقبيلة اليت تعيشه، ويقول حممد بللو متحدثا عن " برنو"لفظة 

ƢĔ¢�©¦̄�̈ƾǴƥ�ȆǿÂ�Â¦Â�ƢǿƾǠƥ�ÀȂǼǳ¦�ǶǓÂ� ¦ǂǳ¦�ÀȂǰǇÂ� ƢƦǳ¦�ƶƬǨƥ�Ȃǻǂƥ�ƾǴƥ°�: "وصف برنو

واسعة عامرة بسكىن قبل اجلهاد، ومل تكن بلدة يف هذا القطر أوسع منها وأكثرها .. .وأشجار

ويقول شيخو أمحد سعيد "١.لك بربر كثريةمـماعمارة، ويسكنها الرببر والعرب والفالتيون وفيها 

كانت هذه اململكة القدمية تقع إىل شرق من برنو احلالية، يف منطقة حبرية تشاد، : "غالدنثي

وال : "وقال أيضا" ٢لك وأوسعها يف غريب إفريقيا ووسطها يف العصور الغابرةـماأقدم املوهي من 

إال أن املؤرخني العرب الذين كتبوا يف "٣نعرف على وجه التحديد مىت تأسست هذه اململكة

��ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ņƢǯ�ƨǰǴŲ�Ǻǟ�̈ŗǨǳ¦�Ǯ Ǵƫمـما �ń¤�ƢēǂȀǋ�ƾƬŤ�ƨǸȈǜǟ�ƨǰǴŲ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ

د العربية اإلسالمية، وعلى هذا نستطيع أن نفرض أن مملكة كامن كانت قائمة يف القرن البال

  .التاسع امليالدي

غري أن التاريخ احملقق لظهور مملكة كامن يرجع إىل : "وكما يقول إبراهيم طرخان يف ذلك

"٤.حوايل القرن الثامن امليالدي مث منت واتسعت خالل القرنني السابع والثامن

ŚŞ�ǺǷ�Ȇǫǂǌǳ¦�¾ƢǸǌǳ¦Â�¼ǂǌǳ¦�ń¤�ǖǇÂȋ¦�À¦®Ȃǈǳ¦�Ŀ�ǞǬƫ�ƢĔƜǧ�ƢȈǧ¦ǂǤƳ�ƢȀǠǫȂ̈�وأما م

مشاال، ومتثل حبرية  ٢٠ – ١٠شرقا، خطي عرض  ١٥ – ١٠تشاد تقع بني خطي طوال 

اجتهنا غربا، وتتسع تدرجييا لتصل إىل أقصى  لـماتشاد، مركزا متوسطا فيها، وتضيق مساحتها ك

"٥.اجتهنا شرقا لـماضيق كاتساع هلا يف الوسط مث ت

وتتنوع األراضي اليت عليها االمرباطورية يف بالد النيجر والكمرون وتشاد ونيجرييا احلالية، 

وحتد مشاال بالصحراء، ومشاال ) ٠٠٣، ٠٠٠(وإن حدودها تبلغ حوايل ثالمثائة ألف مربع 

بكمرون، وشرقا الشرقي  نوبوجنوبا بأدماوا، وجغريب بالد النيجر، وغرب بالد اهلوسا، 

.بتشاد

برنو من أهم االمرباطورية التارخيية اليت عاشت يف غرب إفريقيا، ومن  –كانت مملكة كامن "

أكرب مراكز اإلسالم يف بالد السودان األوسط، ما جعل الباحثني واملؤرخني من الغرب وغريهم 

."ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǶēƢƥƢƬǯ٦يف حبوثهم و ) برنو –كامن (يعطون اعتناء واهتماما كبريا هلذه املنطقة 
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:متيزت به هذه اململكة أن اإلسالم فيها منتشر يف السالطني والعامة، يقول حممد بلو مـماو 

كان اإلسالم منتشرا يف سالطينهم وعامتهم بل ال يوجد يف هذه البالد عامة إال معتنون "

مني الكامني يف مع عدم نسيان دور الشيخ حممد األ" ٧بقراءة القرآن وجتويده وحفظه وكتابته

نشر اإلسالم والثقافة العربية يف املنطقة، الذي يعتربه رائد مملكة برنو بعد األسرة السيفية، 

رجل مشهور بالعلم والصالح، فقد انتشر العلم والتعليم يف  -أي األمني الكامني -وهو

."٨عهده

اإلسالمي يف حفظ لقد بلغت برنو يف زمنه الذروة يف ثقافة اإلسالم، وبلغ صيتها العامل 

كما وصفها شهود العيان ) Kukawa(القرآن وجتويده واشتهرت مبدارسها حلفظ القرآن يف كوكوا 

يقل أن تقوم يف أي وقت من األوقات أو جزء من أجزاء الليل إال : "الشيخ يوسف القرقري

دارسة أناسا هلم دوي كدوي النحل يف األشجار يف تالوة كتاب اهللا العزيز اجلبار م عوتسم

."ء األمصار حىت قيل عنها إن نساءها بلغت مبلغ الرجاللـماومطالعة، وهاجر إليها أعيان ع

وباجلملة أن الربناويني وصلوا إىل القمة يف االهتمام بالقرآن الكرمي وما يتعلق به من أي 

�ƢǷ�¦ǀǿÂ��Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ƢǗȂǘƼŭƢƥ�ǶēƢƦƬǰǷ�ÀȂǼȇǄȇ�¦ȂǻƢǯ�ŕƷ��Ä°ƢǔƷ�Ƥ ǻƢƳ

ِ              استلفت واجتذب أنظار الباحثـ ني   إىل هذا العنوا :، وسيتم البحث عن طريق احملاور اآلتيةن                          َ  ْ

.املخطوطات وأنواعها: األول الـمحور-

.ترمجة وجيزة عن الشيخ مصطفى الربناوي:الثاين الـمحور-

.مكتبة الشيخ مصطفى الربناوي:الثالث الـمحور-

.خمطوطات يف مكتبة الشيخ مصطفى الربناوي:الرابع الـمحور-

.مة وفيها أهم النتائج والتوصياتـاخلات-

:المخطوطات وأنواعها: األول الـمحور

هو الكتاب املكتوب خبط " املخطوط"جاء يف املعجم الوسيط أن : تعريف المخطوطات

كتب خبط اليد أو أي  "خط خيط"مشتقة من الفعل " خمطوطة"اليد وليس باملطبعة، وكلمة 

."٩صور اللفظ حبروف هجائية
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إال جمموعة : ء ماهية املخطوطات يف العرف االصطالحي، وما هيلـماوقد أثبت الع

ء املفكرين لـمااألعمال األدبية العلمية والوثائق التارخيية اليت قام بكتابتها أفراد الباحثني أو الع

لك األعمال اليت ظلت يف بوتقة ضيقة معينة مل لتكون تراثا خالدا يشار إليه بالبنان، أو هي ت

خيرجها من ظلمة اخلفاء إىل نور  مـماتر بعد نور احلياة بالتحقيق والطبع والنشر وما إىل ذلك 

ّ                     إذن فاملخطوطات كتاب دو ن خبط اليد، ولو مصورا."١٠اجلالء                     .

: أنواع المخطوطات

  :تنقسم املخطوطات من حيث طبيعتها إىل ستة أنواع

وهو املخطوط الذي كتب املؤلف، وهذا النوع ليس فيه إشكال، وقد  :طوط األمالمخ)١(

كان املؤلفون من العرب يضعون نسخهم األم خبزانة دار اخلالفة حىت تسهل مراجعتها 

.واستنساخ نظائرها ومقابلتها

وهو املتولد من املخطوط األم واملقابل عليه، فهو بنفس الدرجة :المخطوط المنسوب)٢(

.من الصحة، وهو أيضا خمطوط سليم ليس فيه شك

ونقدر أن نسميه املقطوع أو املعيب، ألنه ال يرتفع بنسبه إىل :المخطوط المبهم)٣(

À¦ȂǼǟ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǾǐǬǼƫ�ƾǫ�§ȂȈǟ�ǾƥÂ��Ƣđ�¼ȂƯȂǷ�Śǣ�ǾƬƸǏÂ�¿ȋ¦�¶ȂǘƼŭ¦

واسم املؤلف، وقد يكون فيه حمو وتقدمي وتأخري وتكرار أو قد يكون به فساد يف تصوير 

احلروف، وسبيل التصحيح أن حتلل مجيع حروفه باملقابلة مع املخطوط األصلي، وإذا  

كانت املقدمة غري موجودة فيجب مطالعة املخطوط ملعرفة موضوعه، وقد تصادف يف 

و إىل امسه، وإال فيجب الرجوع إىل كتب املصادر ملعرفة داخل النص إشارات إىل املؤلف أ

فقد ميكن التخمني مث االهتداء إىل معرفة املؤلف أو . ما قد ألف يف موضوع الكتاب

.الكاتب

يقصد باملخطوط املرحلي، الذي يؤلف على مراحل فيؤلف أول مرة : المخطوط المرحلي)٤(

.د على ما يف املرحلتني السابقتنيعلى شكل وينشر بني الناس، مث يضيف املؤلف ما تزي
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يف كثري من الدراسات املتعلقة بالفنون اإلسالمية جند أن الكثري من  :المخطوط المصور)٥(

املخطوطات املصورة، ودراسة هذا النوع من املخطوطات تتطلب معرفة ودراية بأمور 

.يةالتصوير وخربة فنية ملعرفة ما حتتويه الصور من ملسات فنية وتعبريات كتاب

توجد خمطوطات كثرية تدخل اسم جمموع أو  :المخطوطات على شكل مجاميع)٦(

�Â¢�̈ŚǤǐǳ¦� ¦ǄƳȋ¦�Â¢�ƨȈǘŬ¦�©ƢǨǳƚŭ¦�ǺǷ�¦®ƾǟ�Ƕǔȇ�¦ƾǴů�̧" جماميع" ȂǸĐ¦�ÀȂǰȇÂ

�ƢǸƟƢǫ�̧ ȂǸĐ¦�Ŀ� ǄƳ�Ä¢�Â¢�ƨǳƢǇ°�Â¢�Ǧ ǳƚǷ�ǲǯ�°ƢƦƬǟ¦�Ƥ Ÿ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�Ŀ��ǲƟƢǇǂǳ¦

ط آخر، ولكن يشار عند ذكر رقمه أنه يف جمموع، بنفسه، وفهرسته كما نفهرس أي خمطو 

ȆȀƬǼȇÂ�Ƣđ�¢ƾƦȇ�Ŗǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�śǇȂǫ�śƥ�ǂǯǀȇÂ�¦ǀǯ�Ľ . وإذا  ) ١١ق ( ٢١٠مثال جمموع

ȐưǷ�ǂǯǀȇ�À¢�ǺǰŻ�ǾǸǫ°Â�̧ ȂǸĐ¦�ǲƟƢǇ°�ƪ ǻƢǯ : أي أنه الرسالة ) ٣( ٢١٠جمموع

.١١الثالثة

  :ترجمة وجيزة عن الشيخ مصطفى البرناوي:الثاني الـمحور

هو العامل العامل،والويل الكامل،اإلمام اخلطيب الفقيه، والقارئ املقرئ، التقي الورع : نسبه

ابن بكر الكانوري ) أري(الزاهد، الصائم الساجد، الشيخ مصطفى بن حممد أيسامي ابن علي 

.١٢لكي مذهبا والتجاين طريقةلـمانسبا، الكوكاوي مولدا، األشعري عقيدة، وا

.١٣تقريبا ١٨٩٤ولد مبدينة كوكاو سنة : والدته

نشأ رمحه اهللا حتت رعاية أبويه الكرميني يف حفظ وصيانة، وأدب وديانة، بني أسرة : نشأته

بلغ العاشرة من عمره، هجم رابح بن فضل اهللا على مدينة   لـمامشهورة بالعلم والعبادة، و 

وأمه وضمهما إىل الرفقة اهلاجرة من مدينة كوكاو إىل الغرب، وقال كوكاو، فأخذه والده هو

اذهبا أنتما إىل حيث شاء اهللا، وأما أنا فهاهنا حىت حيكم اهللا ما يريد، فاتبعوا طريقة : هلما

ُ  القوافل احلجاج والتجار عرب الصحراء الكربى، حىت نزلوا بقرية م ن كاو      ُْ                                                        )Munkawo ( وأن والده

  .د يف واقعة رابح بكوكاومعلم أيسام اسشته

منكاو، وكان صاحب الرتمجة يرتدد إىل املدرسة صباح جال وقد تزوجت والدته برجل من ر 

رأى إمام البلدة حرصه على  لـمامساء يتعلم القرآن الكرمي، وكان ميله إىل رجال العلم أكثر، ف
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ّ           التعلم وذكاءه ضمه إليه وجعله مبنزلة ابنه، فلم يزل جيد  وجيتهد يف ق راءة لوحه حىت حفظ                                                   

القرآن الكرمي عن ظهر القلب وهو دون ابن عشرين من عمره، مث صرف مهته يف طلب العلوم 

َ  العربية والدينية، فجال بني البلدان مثل غيدم، وميدغري، وغ ب س او     َ  ََ                                                       )Gabasawa ( وغمل)Gomel(

.١٤دراساته العلمية، كما ارحتل إىل مجهورية السودان ملواصلة وكلوري وغريها من املدن والقرى

                         َّ                                                 وقد أرسل إليه صديقه غين حم  رسالة يذكره بالعهد الذي كان بينهما من الذهاب إىل 

هل ذهبا إليها بعد ذلك أم ال؟ وبعد جوالنه يف طلب العلم رجع إىل قرية منكاو، مدينة زاريا،

ي: (وتزوج امرأة ثيبا يقال هلا ِ  يا ف ج   َ   ) (Ya faji(نـ ي ا
حفيدة الشيخ ) Kinya(                  ِ ْ  َ وهي من أهايل بلدة ك 

)Mustafari(أمحد جتاين، وعمر الفويت، مث استوطن بلدة مصطفار :عمر ولديده، ولدت له ابنيه

ǯ�ǺƳ�ÄǂǴȈǷ�̈ƾǴƦƥ�À¢�ȆǿÂ�ƨǠǫ¦Â�ƪ ǠǫÂ�Ľ��̈ȂǴŬ¦�Ƣđ�ǲƻ®Âبكى ميوت إنسان بتلك  لـما

علم مصطفى اشتد ذلك على أهل البلدة أشار عليهم رجل بأن يذهبوا إىل امل لـماالبلدة، ف

ببلدة مصطفاري، فأتوا وأخربوه حبقيقة األمر، فذهب إليها ودعا اهللا مدة أسبوع، مث أمرهم 

.باالنتقال إىل الغرب قليال، فرفع اهللا عنه هذه املصيبة

رأوا كرامة هذا العامل وبركاته حاولوا إبقاءه ببلدهم فزوجوه امرأة منهم، ولدت له بنته  لـماف

 وهومصطفاري وميلريي، وكان إمام العيدين ببلدة ميلريي،: فكان يرتدد بني البلدتني)    َ  َّ ْ با م ل م  (

ربمي، وقد ويل ظاهر، وأخريا انتقل إىل مدينة انغرو ليوطد العالقة بينه وبني زميله الشيخ حممد غ

استفاد منه، كما استفاد من كثري من شيوخ كنو كالشيخ أيب بكر عتيق، واملقدم مامل إدريس 

.حبارة فغي كنووغريهم

وقد تقدم أنه جال بني املدن والقرى يف طلب العلم، وتعلم على يد كثري : ءه وشيوخهلـماع

الشديد مل يعثر الباحثان  ء واملشائخ، وأنه صويف جتاين الطريقة، ولكن من األسفلـمامن الع

:ما ال يوجد كله ال يرتك بعضه، فمنهم:ئه، ويف املثللـماعلى أمساء كثري من مشائخه وع

َ  ِ  معلم ف س ام  )١(  ُ     )Fusami.(

) َ َّْ    ُُ  ْ أ ب ه  ثـ ل م  (الشيخ حممد بن حممد املشهور بـ )٢(

. أمحد الطالب الصغري والد وجام)٣(

ْ                الشيخ أبه س ل م  الربكوي الكلوري)٤(  ُ ُ .، وغريهم١٥          
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له رمحه اهللا معهد قرآين خترج منها كثري من املهرة، وله حلقة علمية درس فيها : ذتهتالمي

ǶȀǼǸǧ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢĔȂǼǨƥ�¿ȂǴǠǳ¦:

.ابنه احلاج جتاين)١(

.ابنه العامل عمر الفويت)٢(

.الشيخ حممد بلتوم غشو)٣(

.غوين حممد كرمسامي)٤(

.، وغريهم١٦العامل مصطفى)٥(

  هـ١٣٧٧توىف رمحه اهللا سنة : وفاته

  مكتبة الشيخ مصطفى البرناوي:الثالث الـمحور

مكتبة الشيخ مصطفى الربناوي عبارة عن غرفة حتتوي على عدة كتب يف فنون خمتلفة من 

الفقه، والتوحيد والقراءات والتجويد واحلديث، كما حتتوي على كتب النحو والصرف والبالغة 

تب التصوف وفقه الطريقة واللغة واألدب،والفلك واحلساب، وفيها ما ال بأس به من ك

.التجانية، كما ال ختلو عن كتب األسرار والكنانيش، وكثري من الفوائد واخلواص غريها

�ǖş�ƨƥȂƬǰǷ�ƢēƢǗȂǘű�Ƥ ǳƢǣÂ��̈ƾȇƾǟ�©ƢǟȂƦǘǷÂ��̈Śưǯ�©ƢǗȂǘű�ƨƦƬǰŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ

كتبها بيده كتاب كشف احلجاب عمن تالقى مع الشيخ أمحد التجاين من   مـماصاحبها، و 

حاب للشيخ أمحد سكريج، والسنوسيات الست، وألفية ابن مالك، والفريدة للسيوطي، األص

وحصن الرصني لعبد اهللا بن فودي، واملنهج الفريد واملنهل يف التوحيد كالمها حملمد الوايل 

الربناوي، وتدريب الطالب لسليمان الفاليت الربناوي وغريها، باإلضافة إىل املصاحف املوجودة 

ا مكتوبة خبط يده، وبعضها خبط تالمذته وأبنائه، لكن البحث يرتكز على ما فيها، بعضه

  .يتعلق بكتاب اهللا الذي اليأتيه الباطل من بني يديه والمن خلفه
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  :المخطوطات المتعلقة بالقرآن الكريم في هذه المكتبة:الرابع الـمحور

  :التعريف العام بالمخطوطة األولى

اجلزريةاملقدمة   عنوان المخطوطة 

ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد  :اسم المؤلف

.بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على من ال نيب بعده  :بدايته

  يقول راجي عفو رب سامع حممد ابن اجلزري الشافع

  احلمد هللا وصلى اهللا على نبيه ومصطفاه

وآله األماجد األطهار وصحبه األفاضل األخيار:نهايته

ƢēƢȈƥ¢ قاف وزاي يف العدد من يتقن التجويد يظفر بالرشد  

احلمد هللا ربنا صلعم اللهم اغفر لنا  :قول الناسخ

مصطفى حممد الربناوي  :اسم الناسخ

غري مذكور  :تاريخ النسخ

  :وصف المخطوطة من الناحية الفنية

مغريب سوداين  نوع الخط

ǂŧ¢�ǖş�ƢēƢǸºǴǯ�ǒ  الحبر ǠƥÂ��®ȂǇ¢�ǖş

غري موجودة  التعديالت

مملوءة باحلواشي  الحواشي

غري موجودة  صفحة العنوان

  :ديةلـماوصف المخطوطة من الناحية ا

تقع يف سبعة أوراقعدد األوراق

مثانية أسطرعدد األسطر

٩ⅹ٦.٤مقاسات األوراق
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غري موجودالغالف

.السفليغري حسنة أكلت األرضة جانبها اليمىن حالة المخطوطة

  :التعريف العام بالمخطوطة الثانية

مورد الظمآن يف رسم القرآنعنوان المخطوط 

.اخلراز، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم األموي الشريشي:اسم المؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه :بدايته

أبو عبد اهللا حممد بن وسلم تسليما، قال اشيخ الفقيه األستاذ 

  .إبراهيم األموي الشريشي الشهري باخلراز عفا اهللا عنه مبنه وكرمه

هذا كتاب مورد الظمآن يف رسم ما قد جاء يف القرآن

  احلمد هللا العظيم املنن ومرسل الرسل باهلدى سنن

�¦ǞȈǧǂǳ:نهايته ƾƬĐ¦� Ǟ � ƾǸŰ� ǞȈǨǌǳ¦� Ã°Ȃǳ¦� ƾȈǇ� ǽƢŝ

  ما الح جنم أو أفل صلى عليه ربنا عز وجل وآله

ووافق فراغ هذا الكتاب وقت الظهر يوم الثالثاء يف شهر اهللا رجب :قول الناسخ

احلرام على يد ناسخه مصطفى بن حممد لطف اهللا له يف مجيع أموره 

  .وغفر له ولوالديه وجعل يف أعلى عليني مثواه مع والديه آمني

)املرتجم(مصطفى بن حممد :اسم الناسخ

مل يذكر الناسخ سنة نسخه، بل .وقت الظهر يوم الثالثاء من رجب:لنسختاريخ ا

  .اكتفى مبا ذكر

  :وصف المخطوطة من الناحية الفنية

ƨǳȂǰǌǷ�ƢēƢȈƥ¢�Ƥنوع الخط ǳƢǣÂ��ň¦®ȂǇ�ĺǂǤǷ

غالبها مكتوب حبرب أسود، وبعضها خبط أمحرالحبر

غري موجودةالتعديالت

غري موجودةالحواشي
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غري موجودةالعنوانصفحة 

  :ديةلـماوصف المخطوطة من الناحية ا

مخس وعشرون ورقةعدد األوراق

.يف كل صفحة عشرة أسطر، إال األخرية ففيها أربعة عشر سطراعدد األسطر

٩.٥ⅹ٧مقاسات األوراق

غري موجودالغالف

ممتازةحالة المخطوطة

  :التعريف العام بالمخطوطة الثالثة

الدرر اللوامع يف أصل مقرإ اإلمام نافععنوان المخطوط 

.ابن بري، أبو احلسن علي بن حممد:اسم المؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه :بدايته

وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما، قال الشيخ املقرئ األموي 

الكالم احملقق البديعي، صاحب النحوي النبيل الضابط صاحب 

اخلط الرفيع أبو احلسن علي بن حممد بن بري، عفااهللا عنه مبنه 

  احلمد هللا الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا :وكرمه

واحلمد هللا هلا ختام مث الصالة بعد والسالم:نهايته

وآله األماجد  على النيب املصطفى التمام حممد املبعوث لألنام

  األفاضل األخيار األطهار وصحبه

ƾǋǂǳƢƥ�ǂǨǜȇ�ƾȇȂƴƬǳ¦�ǺǬƬȇ�ǺǷ�®ƾǠǳ¦�Ŀ�Ä¦±Â�» Ƣǫ�ƢēƢȈƥ¢

احلمد هللا ربنا صلعم اللهم اغفر لنا:قول الناسخ

مصطفى حممد الربناوي:اسم الناسخ

غري مذكور:تاريخ النسخ
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  :وصف المخطوطة من الناحية الفنية

مغريب سودايننوع الخط

.أسود وأمحرالحبر

.ال يوجد تعديالتالتعديالت

مليئة باحلواشي من كل جانبالحواشي

غري موجودةصفحة العنوان

  :ديةلـماوصف المخطوطة من الناحية ا

سبع أوراقعدد األوراق

مثانية أسطرعدد األسطر

٩.٥ⅹ٧مقاسات األوراق

غري مذكورالغالف

قليال من جانبها األمينجيدة إال أنه أكلتها األرض حالة المخطوطة

  :التعريف العام بالمخطوطة الرابعة

شرح املقدمة اجلزريةعنوان المخطوط 

جمهول:اسم المؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وآله :بدايته

وصحبه وسلم تسليما، سبحان اهللا حبمده، منزل الكتاب على 

لوعيده ووعده وناصر دين اإلسالم يف بدءه عبده، وباعث الرسل 

وعوده، تبصرة وذكرى ألويل األلباب، والصالة والسالم والتحية 

...واإلكرام على حممد سيد األنام، والشفيع املشقع يوم القيام

"هذه النسخة مبتورة وآخرها:نهايته (قوله: عطف على كسر إن )واملفتوح:

ول إن ما أي قوله إن ما ما أي أن املفتوح مع ما تدعون مدخ

ويدعون يعين : معا ظرف ملقدر هو حال من قوله: تدعون، وقوله
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يقطع إن ما تدعون حال كونه معا أي يف املوضعني يف القرآن، 

مبتدأ مضى إىل األنفال مبالبسة الظرفية فيه أي اختالف : وخلف

يف األنفال حمركة بنقل واهلمزة ساقطة ألجل الوزن كما يف األنعام، 

وقعا مجلة فعلية خرب املبتدإ : وحنل عطف على األنفال، قوله

..السابق، قوله وقعا إما تثنية نظرا إىل وقوع اخللف يف السورتني

غري موجود:قول الناسخ

مصطفى حممد:اسم الناسخ

غري مذكور:تاريخ النسخ

  :وصف المخطوطة من الناحية الفنية

مغريب سودايننوع الخط

.ǂŧ¢�ǖş�Ƣēلـماأسود، وبعض كخبط الحبر

)روجع(فيها بعض تعديالت مكتوبة على احلواشي، ويشري إليها بـ التعديالت

يوجود فيها بعض احلواشي يف بعض الصفحاتالحواشي

خالية عن العنوان بل فيها خامت وبعض احلروف اهلجائيةصفحة العنوان

  :ديةلـماوصف المخطوطة من الناحية ا

إحدى وأبعون ورقةاألوراقعدد 

٢٣و ٢١يرتاوح عدد أسطرها بني عدد األسطر

٩.٥ⅹ٧مقاسات األوراق

غري موجودالغالف

جيدةحالة المخطوطة
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  :التعريف العام بالمخطوطة الخامسة

مفيدة الكاتبعنوان المخطوط 

َ  َّ حممد الشهري بغوين ح م  :اسم المؤلف                

قد أنزال على كتابه تاء مفصالاحلمد هللا الذي :بدايته

ّ     َّ    مث صالته على من مسا عند الكفار مح  ماد  ومسا                              

©ƢƬǘȈŰ�¦ǀǯ�ƢȀǔǠƥÂ�©¦ǂĐ¦�ǺǷ�ƢȀƟƢƫ�ǒ ǠƥÂ

قد انتهت بإذن ذي اجلالل مث صالته لذي اجلمال:نهايته

  حممد رسوله املختار مع السالم عدة األمطار

  وآله وصحبه األبرار وجنده وحزبه األخيار

  منهاجه باحلق بإذن ربنا العزيز اخلالقوتابع 

.مل يقل شيئا:قول الناسخ

)      ّ غوي حم  (الناظم حممد :اسم الناسخ

غري موجود:تاريخ النسخ

  :وصف المخطوطة من الناحية الفنية

مغريب سودايننوع الخط

أسودالحبر

ال توجدالتعديالت

ƢēƢȈƥ¢�Ƥالحواشي ǳƢǣ�ȄǴǟ�̈Śǈȇ�Ȇǋ¦ȂƷ�ƾƳȂȇ

غري موجودصفحة العنوان

  :ديةلـماوصف المخطوطة من الناحية ا

ثالث أوراقعدد األوراق

�ƨƸǨǐǳ¦�ȏ¤�ǂǌǟ�ƨǠƦǇ�ń¤�ǂǌǟ�ƨǈŨ�śƥ�ƢēƢƸǨǏ�ǂǘǇ¢�¬Â¦ŗȇعدد األسطر
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األوىل ففيها مخسة أبيات، ألن الناظم كتب رسالة إىل صديقه 

  وزميله الشيخ املصطفى الربناوي قبل كتابة األرجوزة

٩.٥ⅹ٧مقاسات األوراق

غري موجودالغالف

جيدةحالة المخطوطة

  :الخاتـمة

أن امرباطوية كامن برنو من  بعد هذه اجلولة القصرية، يتبني للقارئ العزيز ويف آخر املطاف

أهم مراكز العلوم الدينية والعربية خصوصا فيما ميت إىل القرآن الكرمي وعلومه بصلة، وأن 

ها ومشائخها الذين سامهوا يف نشر القرآن الكرمي ئلـماالشيخ مصطفى الربناوي من كبار ع

كتبته فلكا متخر يف جلج وعلومه، وعملوا على اقتناء عدة كتب نادرة يف هذا امليدان، وتعترب م

حبور علوم القرآن الكرمي حيث احتوت على نفائس الكتب وغرائبها يف امليدان القرآين، وقد مت 

.ديةلـماعرض بعضها من ناحية تعريفها العامة ووصفها من الناحية الفنية وا

:أهم النتائج

الكرمي وعلومه توصل الباحثان إىل أن منطقة كامن برنو هي منحى ومقصد قراء القرآن -

  .وجتويده منذ عصرها القدمي إىل يومنا هذا

�ƨǏƢƻÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�̈°ƢǔƷ�ƨȈǸǼƫ خها قد سعوا سعيا حثيثا يفئوأن علـماءها ومشا-

قتناء كل شارد ونادر من نفائس الكتب الدينية والعربية وعلى األخص فيما يتعلق با

.Ƣđ�ǪǴǠƬȇƢǷÂ املخطوطات القرآنية

ئخ طرق ى الربناوي من العلـماء املعتربين عند مهرة القرآن الكرمي، ومشاوأن الشيخ مصطف-

.الصوفية



//

254

  :الوصايا والمقترحات

  :وأخريا يوصي الباحثان بالوصايا اآلتية

 يرجو الباحثان مضاعفة اجلهود يف تتبع تاريخ علـماء برنو وخاصة علـماء الصوفية الذين

�®Ƣǋ°¤Â�ƅ¦�ƨǟƢǗ�Ŀ�ǶēƢȈƷ�¦ȂǼǧ¢الناس إىل اهللا بأقواهلم وأحواهلم.

 أن املخطوطات القرآنية و�Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ ضخم احملفوظة يف مكتبات شيوخ كامن برنو تراث

.اوحتقيقه اإىل عامل الظهور بعد دراسته اإخراجها و đ�¿ƢǸƬǿينبغي اال

لندوات وعلى املراكز واملؤسسات املعنية باألحباث العلمية أن جيتهدوا يف عقد الدورات وا

�ŕƷ�Ƣđ�ƢǬƟȏ�ƢǼȇǄţ�ƢȀǼȇǄţÂ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƦƬǰŭ¦�ǺǷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǗȂǘƼŭ¦�ǞŦ�Ŀ�©¦ǂǓƢƄ¦Â

.التضيع كما ضاعت كثري من املخطوطات النافعة القيمة مبرور الزمن
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  المالحق

  الصفحة األخرية من املقدمة اجلزريةالصفحة األوىل من املقدمة اجلزرية

  الصفحة األخرية من مورد الظمآن  الصفحة األوىل من مورد الظمآن
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الصفحة األخرية من شرح املقدمة اجلزرية    الصفحة األوىل من شرح املقدمة اجلزرية

  الصفحة األخرية من مفيدة الكاتب     الصفحة األوىل من مفيدة الكاتب  
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  :الهوامش

١.ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ Ȇɮȝɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɽɨȉ:ࡧȲɼȳɡȗɦȄࡧȮֺ ȉࡧȭ ʈȲȆȕࡧʏࡩȲɽ ȸ ʋםȄࡧɚ Ȇɘɱǻࢫ ʄ֗ڲɼכ Ɇࢫ ١٩٦٣Ռȿ֗ࢫ ֗ࢫɰɼȮࢫ٨: ɬࢫ

.املطبعة
ȯʊɐȷغ. ٢ ȯɮȧࢫ ǷࢫɽȬ ʊȻ ࢫ ֗ۙܣ ɱȮֺ:ࡧ Ȇ֗ʆ؈فȣ ʊɱࡧʏࡧࡩȆ٭ڈȄȮǵɼࡧȓʊȋȳɐɦȄࡧȓɔɨɦȄࡧȓɟȳȧ֗ࢫ ȓʊɜʈȳɗל ࢫȄםȓȍȗɡࢫ ȓ֗ʊɱȆȝɦȄࢫɆ

١٩٩٤Ռȿ   ٣٥: ɬࢫ
٣.Ռȿ ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ :٣٨  
٣٥: صـ. ٤
٥.Ռȿ ɝࢫ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ :٤٥  
٦.ɪ ʆفȡ ɷȯȡࢫ ט�:ȯȍɏࢫȲȆɘɔɦȄࢫ ɪࡧ ȍɛࡧɽ ɱȳȉࡧʏࡧࡩȓʊȋȳɐɦȄࡧȓɔɨɦȄࡧȓɦȆȧࡧȓɳȷ ɵࡧ ɭࡧɷȯ ɐȌɼࡧȲȆɮɐȗȷ)ࡧ١٩٠٠ɬ– ࢫ)م٢٠٠٠

֗ࢫ ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȗȸ ȡ ȆɮՌɦȄࢫȓȡȲȮࢫɪ ʊɳɦࢫʅȳɓȯʊɭࢫȓɐɭȆȡ ܣࢫɬȯɜɭࢫǻڲʄࢫ ɨɏࢫȟ Ȩ ȉ٢٠٠٤ɬՌȿ ١٠: ֗ࢫ
٧.Ռȿ ֗ࢫ Ȳɽȸ ʋםȄࢫɚ Ȇɘɱǻ֗ࢫ ɽɨȉࢫȯɮȨ ɭࢫɬȆɭ٣٤: ל  
٨.ȆɱȮࢫɬȮǵࢫȯɭȆȧ:ࡧɬȆɏ ɵࡧ ɭַࡧ ȆɜɱȄࡧȲɽ ȍɮɓ ǴȆɮՌɨɏࡧ ȯࡧ ɳɏ ȦࡧǴȆțȳɦȄɼࡧ ȯ ɤɽɀࢫم٢٠٠٤ – Ȅ١٩٦٠ם ȓɦȆȷࢫȓʊɨʊɮɡȕࢫɦݏݰ Ȳ֗ࢫ

ɨɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȗȸ ȡ ȆɮՌɦȄࢫȓȡȲȮࢫʄڴɏՌȿ ֗ࢫ ʅȳɓȯʊɭࢫȓɐɭȆȡ ֗ࢫ Ȇ٭ڈȄȮǵɼࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔ :٧
٩.ɉ ʊȷ ɽɦȄࢫɯ ݀ݨ Ȅם

ɰࢫɽɗȮɽȉࢫ.١٠ Ȇɮȝɏדࢫ ɪࢫ ʊɨȫ) ࢫ):الدكتورɽȨ ɳɦȄࢫȑ ȗɟࢫʏࢫࢭɷȲȆțǵɼࢫȆʆ؈فȣ ʊɱࢫǴȆɮՌɨɏࢫɾ ȯɦࢫȔ ȆɇɽɈ Ȭ ɝࢫȄם ʊɜȨ ȕࢫȲɼȮ

֗ࢫ ɖ ȳɀ ɦȄɼȆ֗ʊɜʈȳɗǻࡧȈ ȳɓ ȔࡧȄݍݨȓʈȳǾȄȵࡧࡩʏࡧ Ȇɇ ɽ Ɉ Ȭ ȬفࡧȄם ɭ֗ࡧ ɖ ɽ ɗȲࡧȓɨȣ ɭࢫࢫȓɳȷ ֗ࢫ ɑȊȆȸ ɦȄࢫȮȯɐɦȄ٢٠١٥Ռȿ ֗ࢫ ɬ :١٥  
əࢫࢫ.١١ ʈȳȼ ɦȄדࢫ ࢫ):الدكتور (ȯȍɏࢫ Ȇ֗ʊȎʊɦࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȔ ȆɇɽɈ Ȭ ࡧȄם ʎ֗ ȌȳɐɦȄࡧȳȻ ȆɳɦȄࡧȓɨȣ ɭࢫȳʆȆɳʆࢫ ȶ֗ ȮȆȸ ɦȄࢫȮȯɐɦȄ

١٩٨٦Ռȿ ֗ࢫ ɬ :٧٦ - ٧٥  
١٢.ȯɮȨ ɭࢫɬȮǷࢫȳɮɏ:֗ࡧ ȲȆțך ɼࡧɯ ȡ ȄفɦȄࡧɵ ɭࡧȆɸǴȆɮՌɨɐɦࡧȆɭɼࡧɽ ɱȳȉࡧɯ ɱȆɠࡧȭ ʈȲȆȕࡧʏࡧࡩȲȆȍȫ׀ ɦࡧʅ ɼȆݰ Ɇࢫ٢٩٧: صـȄݍ ɽɈ Ȭ ɭ.
١٣.ȓȨ ɘɀ ɦȄࢫɁ ɘɱ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɑȡȳםȄ.
١٤.ȄࢫɑȡȳםȄՌȿ ֗ࢫ ɝ ȉȆȸ ɦ :١٩٨ - ١٩٧  
ȭࢫ.١٥ ʈȲȆȗȉࢫȯɮȨ ɭࢫɬȮǷࢫɯ ɦȆɭࢫɑɭࢫȓɨȉȆɜɭ٢٠١٩/ ١٠/ ٢٨ɬȮǷࢫȳɡȋɽȉǷࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫɬ.
١٦.�ȲɽɠȱםȄࢫȭ ʈȲȆȗɦȆȉࢫɻȸ ɘɱࢫɑȡȳםȄ.
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:إعداد

֗ࢫȓʊɨɠࢫ ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɯ ȸ ɛ�ɰɽɱȆɜɦȄɼࢫȓɐʉȳȼ ɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦࢫɽɳɟࢫɰ ɭǷ؈

  :الملخص

من خواص القرآن الكرمي تعلمه بالتلقي واملشافهة، ال عن طريق األخذ من 

املصحف، فتالوته عبادة، وكيفيتها توقيفية ال جمال لالجتهاد والرأى فيها، بل هى 

                                          َّ                    سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األول، هذا الذى أد ى إىل وجود اتصال سند 

فمن . عن رب العزة جل وعالالقارئ إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل 

قرأ القرآن بدون املعلم، فقد أخطأ الطريق، وأتى مبحظور شرعا، ويقع ىف اللحن 

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ القرآن تعلمه من جربيل . واألخطاء وال يشعر

وما رواه ) إن هو إال وحي يوحى، علمه شديد القوى: (عليه السالم كقوله تعاىل

: عباس رضى اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالشيخان عن ابن 

أقرأين جربيل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة (

فالصحابة تعلموا القرآن وحفظوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ). أحرف

وأخذت بقية  حفظت من يف رسول اهللا بضعة وسبعني سورة،: (يقول ابن مسعود

ويف قراءته صلى اهللا عليه وسلم على أيب بن كعب يوضح لنا ) القرآن عن أصحابه

مث إن : مشروعية القراءة على املشايخ، وأخذين األلفاظ عنهم بطريق املشافهة

الصحابة عرض بعضهم على بعض، ووقع كذلك للتابعني وأتباعهم، حىت اتصل 

اهد على ضرورة التلقى والسماع يف قراءة ومن الشو . األمر إلينا مسلسال متواترا

القرآن أن أغلب مباحث هذا الفن ال تضبطها سوى املشافهة، كالروم واإلمشام، 

مث هناك كلـمات يتعذر النطق . واإلخفاء، واإلمالة والتقليل واالختالس وحنو ذلك

) كهيعص(بـها صحيحا إال بالتلقي كاحلروف املقطعة يف أوائل بعض السور 

يف بعض ) الزيادة(وكذلك إذا نظرنا إىل رسم املصحف وجدنا  ).طسم(
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وما دخلت األخطاء واألحلان يف قراءة القرآن . ىف بعضها) احلذف(و. الكلـمات

�Ǯ ǳ̄�Ã®¢�ǲƥ��ǾȀǧƢǌŭ¦Â�ȆǬǴƬǳ¦�ƨǼǇ�ȂǿÂ��² ƢǇȋ¦�¦ǀđ�¾Ƣŷȍ¦�ƨƴȈƬǻ�ȏ¤�ŉǂǰǳ¦

قية من يقرأون اإلمالة إىل التحريف، وقراءة ماال يقرأبه، ففى بعض بلداننا اإلفري

.والتقليل بدون لفظهما الصحيح، لعجزهم عن التفريق بينهما

  :مقدمة

احلمد هللا الذى أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة والسالم على سيدنا 

وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل " خريكم من تعلم القرآن وعلمه: "حممد القائل

  .يوم الدين

فالقرآن كتاب اهللا، ال يساويه كتاب قط، وال يعدله شىء ىف األرض وال ىف  :أما بعد

. بواسطة جربيل عليه السالم) ص(السموات، فهو كالم اهللا تعاىل أوحاه إىل نبيه ورسوله حممد 

بوظيفته الىت أمر اهللا ) ص(قام النيب  ﴾...نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين﴿

ƢǸȈǴǠƫÂ�̈ÂȐƫ�² ƢǼǴǳ�À¡ǂǬǳ¦�ǢȈǴƦƬƥ�Ƣđ .﴿وقوله ﴾وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم :

هو الذى بعث ىف األميني رسوال منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ﴿

  .﴾وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني

وبلغوه إىل من بعدهم مث إىل التابعني وأتباعهم ) ص(حابة القرآن من النيب وتلقى الص

  :ورحم اهللا الشاطيب بقوله. وهكذا مسلسال متواترا إىل أن وصله إلينا

  لنا نقلوا القرآن عذبا مسلسال  *  جزى اهللا باخلريات عنا أئمة  

 لـمان الكرمي تعوما من زمن وال عصر من العصور إال وفيه رجال شغلوا أنفسهم بالقرآ

فما زال هؤالء  ﴾...بل هو ءايات بينات ىف صدور الذين أوتوا العلم﴿: قال تعاىل. وتعليما

القراءة سنة . (الرجال يلقنوا الناس القرآن كما عملوه عن سلفهم، متمسكني مبذهبهم وسنتهم

  .)متبعة يأخذها اآلخر عن األول

ضرورة أخذ (فية تعلم القرآن، ومسيتها بـ                    ً                     فهذه املقالة تلقي ضوع ا عن بيان سنتهم ىف كي

:واملقالة تتكون من أربعة حماور، سوى املقدمة واخلامتة، وهى كاآليت). القرآن بالتلقي واملشافهة

  معىن التلقي واملشافهة: األول الـمحور-
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  حجية التلقي واملشافهة: الثاين الـمحور-

  الدواعي إىل ضرورة التلقي واملشافهة: الثالث الـمحور-

  اإلجازة عند القراء: الرابع الـمحور-

  اخلامتة-

  قائمة املصادر واملراجع-

  .حيبه ويرضاه لـماونسأل اهللا أن يوفقنا مجيعا 

  :معنى التلقي والمشافهة: األول الـمبحث

َ   َُ    ً            ُ       مقابلة الشىء وم صاد فـ ت ه مع ا، يقال لقيت ه بكذا: اللقاء: التلقي           ُ          إذا استقبلت ه به، وىف :              ُ   

.)١(﴾...لتلقى القرآنوإنك ﴿التنزيل، 

)٢(.هو يقتضي استقبال الكالم وتصوره، والتلقن يقتضى احلذف ىف تناوله: التلقي

لتلقى +وإنك : "ومنه. التلقي التعرض للقائم يوضع موضع القبول واألخذ: قال القفال

)٣(.اختذتـها منه: وتلقيت هذه الكلمة من فالن.." القرآن

  .أفواه العارفني بأن يسمع اآلخذ القراءة من الشيخأخذ القرآن عن : واملراد به هنا

طبقا الفم، الواحدة شفة، أصلها شفهة، ألن : والشفتان من اإلنسان: واملشافهة من شفه

)٤(.املخاطبة من فيك إىل فيه: املشافة: قال اجلوهري. تصغريها شفيهة واجلمع شفاه، باهلاء

واملقابلة من الفم إىل الفم، حيث يتلقى القارئ هى الرواية بالسماع : واملراد به عند القراء

عن املقرئ، واملقرئ قد تلقاه عن شيخه، وشيخه عن شيخه وهكذا حىت تنتهي السلسلة إىل 

.)٥()ص(النيب 

  :حجية التلقي والمشافهة: الثانى الـمبحث

اطبه، األصل ىف تعلم القرآن يكون بالتلقى واملشافهة، وهذا هو ما عليه اعتقاد املسلمني ق

ك لتلقى القرآن من لدن حكيم نوإ﴿: قال اهللا تعاىل. لتوافرت النصوص الدالة على ذلك

وحيا من : أي ﴾من لدن حكيم عليم﴿اى تؤتى القرآن وتلقن : قال البغوي ىف تفسريه ﴾عليم

)٦(.عند اهللا احلكيم العليم
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الناس يتلقون فدلت اآلية على أن نبينا قد تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وما زال 

.القرآن جيال بعد جيل باملشافهة والتلقني، وما زال القراء هم املعتمد األول ىف نطق القرآن

إن هو إال ﴿وبينت اآليات أيضا أن جربيل هو الذى علم النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن 

مني، على وإنه لتنزيل رب العاملني، نزل به الروح األ﴿: وقوله ﴾وحى يوحى علمه شديد القوى

  .﴾قلبك لتكون من املنذرين، بلسان عريب مبني

فلحرصه عليه الصالة والسالم على إتقان وحفظ ما أنزل عليه كان يتابع قراءة جربيل، 

ال حترك به لسانك لتعجل به، إن علينا مجعه وقرءانه، ﴿: فأنزل اهللا قوله. وحيرك لسانه وشفتيه

  .﴾يانهفإذا قرأنه فاتبع قرءانه، مث إن علينا ب

هذا تعليم من اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ىف كيفية تلقيه : "قال ابن كثري

الوحي من امللك، فإنه كان يبادر إىل أخذه ويسابق امللك ىف قراءته فأمره اهللا عز وجل إذا 

جاءه امللك بالوحي أن يستمع له، وتكفل اهللا له أن جيمعه ىف صدره وأن ييسره ألدائه على 

.الوجه الذى ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه

فاحلالة األوىل مجعه ىف صدره، والثانية تالوته، والثالثة تفسريه وإيضاح معناه، وهلذا قال 

وال تعجل بالقرآن من ﴿: كما قال تعاىل. ى بالقرآنأ ﴾ال حترك به لسانك لتعجل به﴿: تعاىل

.)٧(﴾لـماعقبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدىن 

ومن اآلحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضى اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى 

أقرأين جربيل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى : "اهللا عليه وسلم قال

.)٨()إىل سبعة أحرف

هللا عليه وسلم كان رسول اهللا صلى ا: "وجاء عن ابن عباس رضى اهللا عنهما أيضا قال

أجود الناس، وكان أجود ما يكون ىف رمضان حني يلقاه جربيل عليه السالم، وكان جربيل 

.)٩()يلقاه ىف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن

أن جربيل كان : (وجاء من حديث عائشة رضى اهللا عنها قوله صلى اهللا عليه وسلم

.)١٠()عام مرتنييعارضين بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضين به ال
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من املدارسة من باب املفاعلة من الدرس، فيكون املراد هنا كان النيب صلى ) يدارسه(فقوله 

اهللا عليه وسلم وجربيل عليه السالم يتناوبان ىف قراءة القرآن كما هو عادة القراء، بأن يقرأ مثال 

�Ã¦��À¡ǂǬǳ¦�ľ�ÀƢǯ°ƢǌƬȇ�ÀƢǯ�ƢǸĔ¢�Â¢�¦�ǂǌǟ�ǂƻȉ¦Â�¦�ǂǌǟ�¦ǀǿ                                    ً           ً       يقرآن مع ا  ً       .

أخذ يقرؤه على الناس، قال ) ص(القرآن من جربيل، مث إن الرسول ) ص(وبعد تلقى النيب 

اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلوا عليهم ءايته        َّ لقد من  ﴿: اهللا تعاىل

  .﴾ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفى ضالل مبني

ّ                                         لقون القرآن من يف  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعن عبد اهللا بن فكان الصحابة يت                

ّ                                واهللا لقد أخذت من يف  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعا : (مسعود رضى اهللا عنه قال                 

ُ ّ أل  يب  ) ص(قال النيب : وعن أنس بن مالك رضى اهللا عنه قال )١١()وسبعني سورة إن اهللا : " ِ

ّ      فجعل أيب  يبكي) اهللا مساك يل: (اهللا مساين لك؟ قال:   ُ  ّ ل أ يب  قا. أمرىن أن أقرأ عليك القرآن       )١٢(

.وهذا يوضح لنا مشروعية القراءة على املشايخ، وأخذ األلفاظ عنهم بطريق املشافهة

فعن حذيفة رضى اهللا . أثناء قراءته ىف الصلوات اجلهرية) ص(وأيضا يتعلمون قراءة النيب 

ئة، مث مضى، لـمايركع عند ا: ة، فافتتح البقرة، فقلتذات ليل) ص(صليت مع النيب : (عنه قال

مث افتتح النساء فقرأها، مث افتتح آل .Ƣđ�Ǟǯǂȇ:يصلى بـها ىف ركعة فمضى، فقلت: فقلت

) طسم(أتينا عبد اهللا فسألناه أن يقرأ : وعن املقداد بن معد يكرب قال )١٣(...)عمران فقرأها

:أخذها من رسول اهللا خباب بن األرت، قالما هي معي، ولكن عليكم من: الشعراء فقال

  .واألحاديث ىف هذا الباب كثرية جدا )١٤(فأتينا خباب بن األرت فقرأها علينا

كانوا كذلك يعرض بعضهم على ) ص(فالصحابة الذين أخذوا القرآن من رسول اهللا 

إذا قدم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (بعض، يقول عبادة بن الصامت رضى اهللا عنه

رجال، ) ص(       َّ         فدفع إيل  رسول اهللا :                                ّ                   عليه الرجل مهاجرا دفعه إىل رجل من ا يعلمه القرآن، قال

.)١٥()وكان معي ىف البيت أعشيه عشاة أهل البيت وأقرئه القرآن

خذوا القرآن من أربعة، من عبد اهللا بن مسعود، وسامل موىل : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم

ّ        ل، وأيب  بن كعبأىب حذيفة، ومعاذ بن جب حيث ) ص(داللة واضحة على أن النيب  )١٦()     

  .الصحابة على أن يتلقوا القرآن من بعضهم
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يبعث القراء إىل من يدخل ىف اإلسالم لتعليمهم التالوة، كما بعث ) ص(وقد كان النيب 

وخلف على أهل مكة بعد فتحها  )١٧(مصعب بن عمري، وابن أم مكتوم إىل املدينة يقرئانـهم،

واقتدى بسنته من بعده، فقد أرسل عمر بن اخلطاب عبادة )١٨(بن جبل يقرئهم القرآن معاذ

بن الصامت، ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء رضى اهللا عنهم ليعلموا أهل الشام القرآن بعد 

)١٩(.فتحها

. نسخوا مع قارئا يوافق قراءته مـمانسخ عثمان املصاحف أرسل إىل كل أفق مبصحف  لـماو 

كل هذا وغريه يشري إىل أن األصل ىف القراءة الرواية، فهى سنة متبعة، يرويها اآلخر عن 

القراءة سنة يأخذها : (روى ابن جماهد عن عمر بن اخلطاب، وزيد بن ثابت، قال. األول

  )٢٠()اآلخر عن األول

ِ             يقول الشيخ حممد الرابع ط ن  ت ن ق ي ىف منظومته   ِْ   ْ  َ مرشدا إىل وجوب التلقى واملشافهة ىف                       

  :القرآن

ْ   ِ  َفَشــــــــــــــــــــاِفَهنَّ ُجمَــــــــــــــــــــوَِّد اْلُقــــــــــــــــــــــْرآنِ     ُ  ْ   َ ِّ َ ُ  َّ  َ  ِ  َ  َ

ِ  ِْ   َ َأَخـــــــــــَذ َعـــــــــــْن َصـــــــــــاِحِبِه ِجْربِيــــــــــــالَ    ِ ِ ِ   َ   ْ  َ   َ  َ  َ

ـــــــــــــــــــــــــلِ  َ      َّ ْ ِ     ِ  ُجيَوَِّدنَّــــــــــــــــــــــــُه َمــــــــــــــــــــــــَع التـَّْرتِيــ  َ  ُ َّ  َ ِّ َ ُ

ْ  َ الَ َيْكتُـــــــــُب اللَّـــــــــُه لَِقـــــــــارِي َأْجـــــــــرَا  َ   ِ   َ  ِ  ُ َّ     ُ  ُ ْ  َ َ 

ــــــــــذٌَّب بِــــــــــَذا اْلِعْصــــــــــَيانِ  ْ  َ  ِ َوْهــــــــــَو ُمَع  ِ  ْ    َ  ِ  ٌ َّ  َ  ُ  َ  ْ َ

َ ٌ  ِ  َ  َ  َ ُّ َلْوَصــــــــــــــحَّ َمْقــــــــــــــَرٌؤ بِــــــــــــــالَ تـََعلُّـــــــــــــــ  ْ  َ َّ  َ  ْ  ِ مِ َ 

ـــــــــَع أَنَّـــــــــُه أَْفَصـــــــــُح ُكـــــــــلِّ اْخلَْلـــــــــقِ  ْ َْ  ِ َم   ِّ  ُ   ُ  َ  َْ   ُ َّ َ   َ  َ

َ   ِ ِلَكـــــْي تُزِيـــــَل اللَّْحـــــَن َعـــــْن ِلَســـــانِ   ِ  ْ  َ   َ  ْ َّ     َ   ِ  ُ  ْ  َ  ِ

ــــــــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــــــٌد تـَْنزِيــ ٌ    َْ  ِ     َ َســـــــــــــــــــــيُِّدنَا ُحمَمَّ َّ َ ُ   َ  ُ ِّ  َ

ُ  ِّ  ِلَكـــــــــــْي َيُكـــــــــــوَن ُســـــــــــنًَّة لِْلـــــــــــــُكلِّ     ِْ   ًَّ  ُ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ِ

ْ    َ ُدوَن تـََعلُّــــــــــــــٍم ِلَشــــــــــــــْيِخ اْلَمْقــــــــــــــــرَا  َ  ْ   ِ  ْ  َ  ِ  ٍ ُّ َ  َ   َ   ُ

ــــــــــــــــــــــــْرآنِ  ـــــــــــــــــــــــُر اْلُقـــ ْ   ِ ِألَنَّــــــــــــــــــــــــُه ُمَغيـِّ     ُ  ْ   ُ ِّ  َ  ُ  ُ َّ َ ِ 

َ   ِ تـََعلَّـــــــــــــَم ِإَمــــــــــــــــاُم ْاألَُمــــــــــــــمِ       لــــــــــــــما  ُ  ْ  ُ    َ  ِ  َ َّ َ  َ 

ْ    ِ َوأَبـْلَـــــُغ النَّـــــاِس ِلُكـــــلِّ الُنطْـــــــقِ   ُ   ِّ  ُ  ِ  ِ  َّ     ُ  َ ْ َ َ ) ٢١( 

فمن قرأ القرآن بدون املعلم، فقد أخطأ الطريق، وأتى مبحظور شرعا، ويقع ىف اللحن 

  .واألخطاء وال يشعر

:الدواعي إلى ضرورة التلقي والمشافهة :الثالث الـمبحث

فقد جرت عادة السلف . قراءة القرآن عبادة، وكيفيتها توقيفية ال جمال للرأي واإلجتهاد فيها

أن يتلقوا القرآن تلقينا من أفواه املشايخ، ويعيبوا على من كان تلقيه وحفظه من املصحف 
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فمن ابتدع واجرتأ واجتزأ مبا تعلم من الكتب فقد أساء، : (قال الداين ).������čمصحفي ا(ويسمونه 

)٢٢().الف، ورمبا وقع ىف أمر عظيم وخطر جسيموخ

ومن الشواهد على ضرورية التلقى والسماع ىف قراءة القرآن أن أغلب مباحث هذا الفن ال 

تضبطها سوى املشافهة، وجتد كثريا ىف كتب القراءات والتجويد والتفسري ىف بيان كيفية النطق، 

  .شافههإمنا حتكمه املشافهة أو وال يضبطه إال امل: يقولون

ومن األحكام الىت ال تضبط إال بالتلقى والسماع، اإلمشام والروم واالختالس، واإلخفاء 

.والقلب، واإلمالة والتقليل والقلقلة، وحنو ذلك

�śǘƥƢǔǳ¦�śǬǬƄ¦�ǽ¦Ȃǧ¢�ǺǷ�ǽƢǬǴƫ�ǺǷ�ȏ¤�ǖƦǔƫ�ȏ�ƢēƢǨǏÂ�» Âǂū¦�«°ƢƼŠ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯÂ

:له، قال الشاطيب

ُ  األ ىل وال بد ىف تعيينهن من   َ  ُ  َّ عنوا باملعاىن عاملني و قـ و ال*                    )٢٣(

ت يتعذر النطق بـها صحيحا إال بالتقى، كاحلروف املقطعة ىف أوائل بعض لـمامث هناك ك

  .)يس) (املر) (امل) (طسم) (كهيعص(السور حنو 

ت، لـماوكذلك إذا نظرنا إىل رسم املصحف وجدنا زيادة بعض األحرف ىف بعض الك

والعكس، اى حذف بعض األحرف مع النطق بـها عند القراءة، وهو ما تكتب وال تقرأ بـها،

وياء ) سأوريكم) (أولوا، و أوىل) (أولئك(مثال الزيادة واو . يسمى بباب الزيادة واحلذف

  ).لشاىء) (ال أذحبنه(وألف ) ومن آناءى الليل) (تلقاءي نفسى(

: ذلك جاء ىف بعض اآلثارل ).ويقض احلق(وياء ) وميح اهللا) (داود(واو . ومثال احلذف

)٢٤()اقرءوا كما علمتم(

وما دخلت األخطاء واألحلان ىف قراءة القرآن الكرمي إال نتيجة اإلمهال بـهذا األساس، وهو 

سنة التلقى واملشافهة بل أدى ذلك إىل التحريف، وقراءة ماال يقرأ به، ففى بعض بلداننا 

.نطقهما الصحيح، لعجزهم عن التفريق بينهمااإلفريقية من يقرأون اإلمالة والتقليل خمالفا 

:اإلجازة عند القراء :الرابع الـمبحث

                                                         ْ                      هى اإلذن للقارئ بإقراء رواية أو أكثر، ويشرتط هلا املشافهة فجعل ت اإلجازة كالشهادة من 

فليست حديثه عهد، بل هي مرتبطة بارتباط وثيق )٢٥(.الشيخ للمجاز باألهلية ىف اإلقراء
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الكرمي ومعارضة النىب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل عليه السالم هى األصل يف بنزول القرآن 

املقرئ من علم القراءه أداء ورواها مشافهة، فلو حفظ كتابا امتنع عليه : قال الدمياطي: هذا

                                                        ً                   إقراؤه فيه، مل يشافهه من شوفه به مسلسال، ألن ىف القراءة أشياء  ال حيكم إال بالسماع 

.يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط ىف التحمل، وإن اكتفوا به ىف احلديثواملشافهة، بل مل

ألن املقصود هنا كيفية األداء، وليس كل من مسع من لفظ الشيخ يقدر على األداء، : قالوا

فال بد من قراءة الطالب على الشيخ، خبالف احلديث، فإن املقصود منه املعىن أو اللفظ، : أي

وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضى . ىف أداء القرآن ال باهليئات املعتربة

�ǾǼǷ�ǽȂǠũ�ƢǸǯ� ¦®ȋ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ)ألنه نزل بلغتهم) ص .�̧ ƢǸǈǳ¦�Ǻǟ�®ǂĐ¦�̈±ƢƳȍ¦�ƢǷ¢Â

�ǪƸǴȇ�ǲǿÂ��ǲǟƢŦ¤�°ƢǏ�ŕƷ�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�ƨƦǗƢǫ�Ʈ ȇƾū¦�ǲǿ¢�ǲǸǟ�ǾȈǴǟ�ǂǬƬǇ¦�ÃǀǳƢǧ�̈ ¦ǂǬǳ¦Â

Ƣǫ��©¦ ¦ǂǬǳƢƥ�̈±ƢƳȍ¦�Ƣđالضاهر نعم، ولكن منعه احلافظ اهلمداين، : ل الشهاب القسطالين

وكأنه حيث مل يكن الطالب أهال، ألن يف القراءة أمورا ال حتكمها إال املشافهة، وإال فما 

ȐǠǳ¦�Ȃƥ¢�ǲǠǧ�ƢǸǯ��ǾƸƸǏÂ�À¡ǂǬǳ¦�ǶǰƷ¢�ƾǫ�±ƢĐ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǠƥƢƬŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǾǼǷ�Ǟǻ �لـماا

يردفه باإلجازة، إما للعو أو املتابعة، وأبلغ من ذلك رواية الكمال نفسه يذكر سنده بالتالوة مث 

الضرير شيخ القراء بالديار املصرية من املستخري البن سوار عن احلافظ السلفي باإلجازة العامة 

)٢٦(.وتلقاه الناس خلفا عن سلف

ض فقط فأعلى درجات اإلجيازة القرآنية أن تكون مقرونة بالعرض والسماع، مث الىت بالعر 

Ǯ ǳǀǳ�Ȑǿ¢�±ƢĐ¦�À¢�ǄȈĐ¦�ǺǬȈƬȇ�À¢�¶ǂǌƥ�ǽƾƷÂ�̧ƢǸǈǳƢƥ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�Ľ��ǂưǯȋ¦�ȆǿÂ.)٢٧(

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

ǶȀǼǟ�ǀƻȌǳ�Ǻȇ±ƢĐ¦� ¦ǂǬǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨƦǴǘǳ¦Â�ǚǧƢū¦�ȄǴǠǧ.

  :الخاتـمة

:أذكر أهم النتائج الىت توصلت إليها، وهي مايليمن خالل معاجلة هذه املقالة جيد ريب أن 

تعلـما وتعليما، وما زالت رواية قرءانية متواترة، اهتمام األمة اإلسالمية وعنايتها بالقرآن الكرمي )١(

عددهم، من أيام نزوله جيال بعد جيل، وحفظه القرآن الكرمي يف كل عصر، ومجع غفري، ال حيصى

  .﴾إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴿: اىلإىل يومنا هذا، مصداقا لقوله تع
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طريقة أخذ القرآن هي التلقي واملشافهه من أفواه العارفني لذلك كانت الضرورة ملحة يف )٢(

.البحث عن القراء املتقنني له، للحصول على الغاية املقصودة

  . سلممن سنن القراء، القراءة بالرواية، متصلة السند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و )٣(

  :التوصيات

ضرورة إنشاء خلقات ومدارس قرآنية لتعليم القرآن الكرمي، حتت مظلة اجلمعية اخلريية )١(

.لتحفيظ القرآن، أو حتت إشراف احلكومات، وتقدمي االحتياجات الالزمة لذلك

حتذير املسلمني عن قراءة القرآن بدون تعلم، واألخذ عن أهله، خوفا من الوقوع يف اللحن )٢(

.ǲƟ¦Âȋ¦�śǼǷƚŭ¦�ƲĔ�ƨǨǳƢűÂ. واألخطاء

)٣(�¦Â ǂǬȇ�Ȇǯ��Ƕē±ƢƳ¤Â�ǶȀǴȈǿƘƫÂ�śǸǴǈŭ¦� ƢǼƥȋ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦� ¦ǂǫ¤�Ǻȇ±ƢĐ¦� ¦ǂǬǳƢƥ��ÄǂƷ                                                                            ٌّ   

  .ويؤهلوا من بعدهم

  :قائمة المصادر والمراجع

: حتقيق. شهاب الدين أمحد بن حممد الدمياطي: إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر

  ).م١٩٩٨هـ ١٤١٩األوىل /لبنان ط –دار الكتب العلمية (أنس مهرة 

مركز (دخيل بن عبد اهللا الدخيل : تأليف: إقراء القرآن الكرمي، منهجه وشروطه، وأساليبه وآدابه

هـ ١٤٢٩األوىل /ط. السعودية. القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، جدةالدراسات والعلومات 

  ).م٢٠٠٨

. فتحي أنوار الدابويل: لشهاب الدين أمحد بن حممد املصر حتقيق: التبيان يف تفسري غرييب القرآن

  ).م١٩٩٢األوىل /دار الصحابة للرتاث بطنطا، القاهرة، ط(

هـ ١٤٠٨األوىل / دار احلديث، القاهرة، ط(كثري أبو الفداء إمساعيل بن  : تفسري القرآن العظيم

  ).م١٩٨٨

ِ  حممد الرابع بن يونس ط ن  ت ن ق ي: جامع املنافع على قراءة إمام نافع  ِْ   ْ  َ احلاج بال رابع، : الناشر. (                   

  ).هـ١٤٠٠األوىل /ط

جمموعة حمققني بإشراف شعيب األرناؤوط : مشس الدين حممد أمحد الذهيب حتقيق: سري أعالم النبالء

  ).بدون/سة الرسالة، طمؤس(
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  ).هـ١٤٢٢األوىل /ط. دار طوق النجاة(حممد زهري بن نصر الناصر : صحيح البخاري حتقيق

  ).بدون/بريوت، ودار األفاق اجلديد، بريوت ط-/دار اجليل، (صحيح مسلم 

  ).هـ١٤١٣الرابعة /ط. دار احلرمني، القاهرة(عطية قابل نصر : غاية املريد يف علم التجويد

ِ   شوقي ضيف ط ن  ت ن ق ي :لسبعة البن جماهد، حتقيقكتاب ا  ِْ   ْ  َ الثانية /دار املعارف، مصر، ط(         

  ).هـ١٤٠٠

اليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي : الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية

  ).هـ١٤١٢األوىل /مؤسسة الرسالة بريوت، ط(

دار صادر، (ن منظور االفريقي املصري البن الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ب: لسان العرب

  ).م١٩٩٠هـ ١٤١٠األوىل /بريوت، ط

القاسم بن فريه بن خلف : جرز األماىن ووجه التهاين يف القراءات السبع: منت الشاطبية، املسمى

الثانية /ط. مكتبة دار املطبوعات احلديثة(حممد متيم الزعيب : الشاطيب ضبطه وصححه

  ).م١٩٩٠هـ ١٤١٠

هـ ١٤٢٠الثانية /مؤسسة الرسالة ط(شعيب األرنؤوط وآخرون : م أمحد بن حنبل، حتقيقمسند اإلما

  ).م١٩٩٩

دار طيبة (حممد عبداهللا النمر وآخرون : حتقيق. أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي: معاجل التنزيل

  ).م١٩٩٧هـ ١٤١٧الرابعة /للنشر والتوزيع، ط

.دار القلم، دمشق(صفوان عدنان داوودي : قيقللراغب األصفهاين حت: مفرادت ألفاظ القرآن

  ).م١٩٩٢هـ ١٤١٢األوىل /والدار الشامية، بريوت، ط

دار الكتب (زكريا عمريات : حممد بن حممد بن اجلزري حتقيق: منجد املقرئني ومرشد الطالبني

  ).هـ١٤٢٠األوىل /العلمية، ط

  :الـهوامش

ɬֺࢫ)١ ɦȄࢫȈ Ȇȗɟ֗ࢫ ʎɲȆɺɘȿ כ ȑࢫ ɓȄȳɨɦࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɊ ȆɘɦǷࢫȔ ȄȮȳɘɭ–ࢫȾ ֗ࢫ ʃɜɦࢫȒȮȆɭ :٧٤٥

٢(Ⱦ ɵࢫǴȆɜȍɦȄࢫȄݍݰʎɘɳࢫ ȉַ ɚࢫȓʈɽɔɨɦȄࢫ ɼȳɘɦȄɼࢫȔ ȆݏݰɈ ɀ ɯࢫࢭʄࢫȄם ݀ݨ ɭࢫȔ ȆʊɨɢɦȄ:٣١٣

٣(Ⱦ ɾȳɀࢫ ȯɮȧࢫȄם Ƿࢫɵ ʆȯɦȄࢫȈ Ȇɺȼ ɦࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȑ ʈȳɓ؈فࢫȸ ɘȕࢫʄࢫࢭɰ ȆʊȎȗɦȄ :٧٩

݀ݨȓɮࢫ)٤ ɰࢫȄם ȼ؈ ɦȄࢫɪ ɀ ɗࢫǴȆɺɦȄࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ Ȉ ȳɐɦȄࢫɰ Ȇȸ ɦ٤٩١\٣١

٥(ȳɀ ɱࢫɪ ȉȆɛࢫȓʊɈ ɏ ֗ࢫ ȯʈɽȣ ȗɦȄࢫɯ ɨɏࢫʄࢫࢭȯʈȳםȄࢫȓʆȆɓ.م\Ɇ Ⱦࢫ\ȒȳɸȆɜɦȄࢫ ȓɐȊȆȸࢫ ɦȄ :ࢫ١٦ɖ ȳɀ ȗȉ.
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ʅࢫ)١ ɽɔȍɨɦࢫɪ ʆق؇ȗɦȄࢫɯ ɦȆɐɭ١٤٤\٦

ɵࢫȝɟ؈فࢫ) ١ ȉȄࢫɪ ʊɏȆɮȷ ȄࢫǴȄȯɘɦȄࢫʃ Ȍֿ ֗ࢫ ɯ ʊɌ ɐɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄ؈فࢫȸ ɘȕ)ࢫȟ ʆȯݍݰȄࢫȲȄȮ–ࢫɆ )م١٩٨٨ -Ռɸࢫ١٤٠٨כɼڲʄࢫ\ȒȳɸȆɜɦȄࢫ

٤٤٩\٤

ȟࢫ)٢ ʆȯȧ ʅࢫ ȲȆȬ ȍɦȄࢫɷȄɼȲ)ࢫࢫ٨٩٥: ص) ٤٩٩١ɯ ɨȸ ɭɼ)٤٦٩\١) ٨١٩

ʅࢫ)٣ ȲȆȬ ȍɦȄࢫɷȄɼȲ)٤٩٩٧(

ʅࢫ)٤ ȲȆȬ ȍɦȄࢫɷȄɼȲ)١٠٩٤: ص) ٦٢٨٥

ȟࢫ)١ ʆȯȧ ʅȲȆȬࢫ ȍɦȄࢫɷȄɼȲ)٨٩٦: ص) ٥٠٠٠ɻɦࢫɍ ɘɨɦȄɼࢫ.֗ࢫɯ ɨȸ ɭɼࢫȟ ʆȯȧ)١٥٢٠\٤) ٢٤٦٢ .ȳݯݨ ɵࢫ ȉȄࢫɤ Ȇɛ:ࢫȮȄȴ

ד ɵࢫȯȍɏࢫ ɏࢫȲȯȉࢫɵ ɏࢫɯ ȿ Ȇɏ) :ɻȉȆܵݰ Ƿࢫɵ ɏࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫȓʊɜȉࢫȔ ȱȫ Ƿɼ(ࢫȩ ȗɘɦȄ٦٦٤\٨

ʅࢫ)٢ ȲȆȬ ȍɦȄ)ࢫࢫ٦٣٩: ص) ٣٨٠٨ɯ ɨȸ ɭɼ)٤٦٠\١) ٧٩٩

ɯࢫ)٣ ɨȸ ɭ)٤٥٩\١) ٧٧٢

ȯɳȸࢫ)٤ ȯɮȧࢫࢭʄࢫȄם ǷࢫɷȄɼȲ)٨٦\٧) ٣٩٨٠

ȯɳȸࢫ)٥ ȯɮȧࢫࢭʄࢫȄם Ƿࢫɻȡȳȫ Ƿ)ࢫ٤٢٦\٣٧) ٢٢٧٦٦ȟ ʆȯȧ ɞࢫ Ȳȯȗȸ ɯࢫࢭʄࢫȄם ɟȆݍݰȄɼࢫ٣٥٦\٣) ٥٥٢٧(֗ࢫɤ Ȇɛɼ:ࢫȩ ʊȿ

ۗܣ ɸȱɦȄࢫɻɜɗȄɼɼ֗ࢫ ɷȆȡȳȬ ʆࢫɯ ɦɼࢫȮȆɳȷ ל

ȟࢫ)١ ʆȯȧ ʅࢫ ȲȆȬ ȍɦȄࢫɻȡȳȫ Ƿ)ࢫࢫ٦٣٩: ص) ٣٨٠٨ɯ ɨȸ ɭɼ)١٥٢٠\٤) ٢٤٦٤

ʅࢫ)٢ ȲȆȬ ȍɦȄࢫɻȡȳȫ Ƿ)٨٨٢: ص) ٤٩٤١

ȟࢫ)٣ ʆȯȧ ɞࢫ Ȳȯȗȸ ɯࢫࢭʄࢫȄם ɟȆݍݰȄࢫɷȄɼȲ)٢٧٠\٣) ٥١٨١

ۗܣࢫ)٤ ɸȱɨɦࢫǴֺ ȍɳɦȄࢫɬֺ ɏǷࢫȒ؈فȷ٦\٢

٥(ɝ ʊɜȨ ȗȉ֗ࢫ ȯɸȆȣ ɭࢫɵ ȉַ ȓɐȍȸࢫ ɦȄࢫȈ Ȇȗɟ:ࢫə ʊɃ ȲȄȮȳɀࢫɽȻ)Ȅࢮʏࢫ ɭ֗ࢫ ɖ ȲȆɐࢫ.םȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɐȍɇ١٤٠٠Ռɸ(٤٩: ص-

٥٠

١(Ⱦ ٩-٨: ɑɭȆȡࢫȄםɑɗȆɳࢫɏڴʄࢫȒǴȄȳɛࢫɬȆɭǻࢫɑɗȆɱࢫ

٢(ɰ ǵȳɜɦȄࢫǴȄȳɛȄ:Ⱦ ɪࢫ ʊȫ ȯɦȄדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫɪ ʊȫ Ȯ :١٤٥

١(Ⱦ ۗܣࢫ ɇ Ȇȼ ɨɦࢫʃɲȆْڈɦȄࢫɻȡ ɼɼࢫʃɲȆɭכ ٩١: ȴȳȧࢫ

٢(Ⱦ ֗ࢫ ȯɸȆȣ ɭࢫɵ ȉַ ɰࢫ ǵȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȓɐȍȸ ɦȄࢫȈ ȆȗɟࢫʏࢫࢭȲȆțך ȳɌࢫɷȱɸࢫ ɱȄ :ࢫࢫ٧٤ɵ ȉַ ȳȼࢫ ɐɦȄࢫȔ ȄǴȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȳȼ ɴɦȄɼࢫʅ ȲȵݍݨȄ

.٢٦٦\ɼ٢ࢫࢫ٤٥-٤٤\١

١(ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫǴȄȳɛȄ:Ⱦ ɪࢫ ʊȫ ȯɦȄדࢫ ȯȍɏࢫɵ ȉࢫɪ ʊȫ Ȯ :١٥٢

١(ȳȼ ɏࢫȓɐȌȲכ Ȕࢫ ȄǴȄȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȳȼ ȎɦȄࢫǴֺ Ʉ ɗࢫɖ ȆȨ ȕǻ:ɝ ʊɜȨ ȕࢫʎɇ ȆʊɭȯɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿࢫɵ ʆȯɦȄࢫȈ ȆɺȻ:ࢫȒȳɺɭࢫȹ ɲǷ

ȑࢫȓʊɮɨɐɦȄࢫ( ȗɡɦȄࢫȲȄȮ–ࢫɆ ɰࢫ Ȇɳȍɦ\ࢫʄڲɼࢫ١٤١٩כՌɸ- ٤-٣: ص)م١٩٩٨

٣(ʅ ȲȵݍݨȄࢫɵ ȉַ ɰࢫ ȯȣࢫȄםǾȳɜ؈ ɳɭ:ࢫȾ :١٠
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:إعداد

ɽɳɟ֗ࢫ ɰɽɱȆɜɦȄɼࢫȓɐʉȳȼ ɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦࢫɽɳɟࢫɰ ֗ࢫȓʊɨɠࢫɭǷ؈ ȓʊɱǵȳɜɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛ.

ʎɲɼفɡɦל ɦȄ:abubakarmsdala@gmail.comفȯʆࢫ

ə ȕȆɺɦȄࢫɯ ɛȲ :٠٩٠٣٧١١٢٢٢٢֗ࢫ٠٧٠٦٩٢١٩٩٨٣  

  :ملخص البحث

                     ّ                  ً           ً                  الرسول صلى اهللا عليه وسل م أفضل اخلالئق قاطبة  وأمجلها امس ا، وأشرف اإلنسانية 

ر ق ا ونسب ا، وأزكاها مشائال  وأخالق ا، وأمساها خصائص ومميزات، فهو رمحة للعاملني 
ْ  ً      ً               ً      ً                                       ع   ِ

، ولقد وصفه رب ه بصفا ٌ              ّ       أمجع، ونور  وبرهان  وذكر       ٌ ّ                  ت  ومشائل  عد ة، يعجز القلم عن         ٌ           َ       ٍ

�Ǻǟ�² ƢǗǂǬǳ¦�ȆǐǠƬǈȇÂ��ƢȀƷǂǋÂ�ƢĔƢȈƦƫ�Ǻǟ�ÀƢǈ�Ǵǳ¦�ǶưǠǴƬȇÂ��ƢǿŚǘǈƫÂ�Ƣǿ®¦ƾǠƫ                                         ِّ                            

ƢĔƢȈǯÂ�ƢȀȀǼǰƥ�ƨǗƢƷȍ¦Â�ƢȀƟ¦ȂƬƷ¦.  تلك الشخصية البارزة اليت ال تدانيها شخصية  ٌ                                      

ٌ   ومن كان هذا شأنه جلدير   . يف العامل مهما مست وعلت يف اجلاللة والقدر واهليبة                     

ّ                                      ّ    كل  الشيء بالتعريف به والتنويه بأمره وخالن ه،  من وتأتي مشكلة هذا البحث  

ّ     إن  قوم ا كذ بوه،هنا حيث     ً    ّ ً    احرتقوه، وآخرون استهزأوا به وافرتوا عليه إفك ا؛     ٌ وبعض                                             

ّ                               ّ  فاستحق  بذلك التعريف بنسبه، واإلشادة حبق ه وهذا البحث يهدف إلى .     

                            ّ                                    التعريف بشخصه صلى اهللا عليه وسل م وبيان نسبه الشريف، والتذكري حبقوقه 

      ُ                                                                  حىت ال ت نقصه القلوب الواعية، وال تستنكره اآلذان الصاغية، وال األفئدة الغافلة، 

وسوف يستنتج هو منهج التتبع واالستقراء، والمنهج الذي يسلكه الباحث

ّ             أن  نسب الرسول :، منها              ّ    الباحث بعض الن تائج ٌ  صلى اهللا عليه وسل م عريق          ّ              

ّ            أن  صفاته وخالن ه سامية  وعلي ة ، وأن  من خصائصه الفذ ة كونه رمحة .     ٌ وشريف                  ّ      ٌ ّ     ٌ       ّ           ّ  

ِ                    للخلق فيجب التصديق به واالمتثال ألمره والذ ب عن ع رضه صلوات اهللا وسالمه        ّ                                        

  . عليه

.                     ّ      ّ                   الرسول صلى اهللا عليه وسل م، الن سب، الصفات، اخلصائص:المفتاح
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: مقدمة

                                           ً       ً        ً              هللا رب العاملني، الذي أرسل رسوله رمحة للعاملني بشري ا ونذير ا، وداعي ا إىل اهللا بإذنه  احلمد

ً      ً                                                                     وسراج ا منري ا، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وكشف الغمة، فجزاه اهللا عنا وعن      

.        ً اإلسالم خري ا

رها القرآن                                                                ّ وبعد، فهذا املقال يتحدث عن شخصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما صو  

ّ            الكرمي، ذلك أن القرآن هو أول و أصدق كتاب  حد ثنا عن هذه الشخصية الفذ ة منذ نزول                         ّ    ٍ                                       

ّ                  الوحي عليه، وأول مصدر اعتمده الباحثون لإلستدالل على عظمته وقو ة شخصيته لصحة ما                                                            

ٍ     ٍ         فيه من مقتط فات  مهمة  من سريته لـماجاء فيه من أخبار، و     َ  وعظمته صلى اهللا عليه وسلم ال.           

، وأعظم  ٍ         تقتصر على مسو  أخالقه فحسب، بل مشلت مجيع جوانب حياته، فكان أكرم زوج                                                    ّ            

، وأكرب قائد ، وأعز  صاحب   ، وأمثل مرب  ّ      ٍ أب        ٍ           ٍّ            ٍ  .

:هذا، وسيكون املقال من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، مث اخلامتة على النحو التايل

التمهيد، وسيتناول مفهوم الشخصية.

التعريف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويتضمن: الـمبحث األول:

. امسه الشريف-

. مولده-

. نسبه العريق-

بعض صفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخصائصه، وفيه: الـمبحث الثاين:

. صفاته صلى اهللا عليه وسلم-

. خصائصه صلى اهللا عليه وسلم-

اهللا عليه وسلمبعض حقوق الرسول صلى : الـمبحث الثالث .  

  . وجوب طاعته-

  . لزوم حمبته-

.         ّ            توقريه وبر ه الصالة عليه-

خامتة، وتتضمن اخلالصة و أهم النتائج والتوصيات.

مراجع البحث .
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  : مقهوم الشخصية: التمهيد

يصف مفهوم الشخصية جمموعة السمات اليت تكون شخصية األفراد، : مفهوم الشخصية

                                ّ            إىل آخر، حيث يتفرد كل شخص بصفات متي زه عن غريه، وهذه السمات ختتلف من شخص 

املهارات االجتماعية : ويندرج حتت مصطلح الشخصية يف العادة مفهومان أو معنيان ومها

والتفاعلية مع البيئة اخلارجية، كما تشرتك الكثري من العلوم يف دراسة مكنونات الشخصية 

.١                              ٍّ       ٍ اإلنسانية وما وراءها مبنظور علمي  ومتخصص  

داخل الفرد، لتلك األجهزة } الديناميكي{هي التنظيم الدينامي "Allport�ƢĔƘƥعرفها و 

هي ذلك التنظيم "�ƢĔƘƥ�Ƣǔȇ¢�¾ȂǬȇÂ.٢"النفسية اجلسمية اليت حتدد طابعه من توافقه لبيئته

الديناميكي الذي يكمن بداخل الفرد، والذي ينظم كل األجهزة النفسية اجلسمية اليت متلي 

جمموعة من الصفات والسمات " �ƢĔƘƥ�¾ƢǬȇÂ.٣"على الفرد طابعه اخلاص يف التكيف مع بيئته

              ً             ّ   عن من حوله سواء  كانت بيولوجي ة االنفعالية واالجتماعية واجلسمية والعقلية اليت متيز الفرد 

َ   فطرية أو موروثة أو بيئته مكتس بة                             ٤

  . التعريف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األول الـمبحث

  و مولدهوكنيته إسمه : األول الـمطلب

، فهو سيد ولدالقرآن الكرميصلى اهللا عليه وسلم أمساء عديدة ثبتت يف  رسول اهللال :إسمه

ļȉ¦�Ŀ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƶũ�ƢŠ�Ʈآدم وفخرهم يف  ƷƢƦǳ¦�ļƘȈǇÂ��̈ǂƻȉ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦:

MI :قال تعاىل: وقد ذكر يف القرآن الكرمي أربع مرات كاآليت: محمد H G F E D C

K JLS R Q P O N MT\ [ Z Y X W V U]a ` _ ^L

MÄ :وقال أيضا Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ÅË Ê É È Ç ÆL وقال

+M :تعاىل أيضا *6 5 4 3 2 1 0 / . - ,7= < ; : 9 8L مث

#M :قال تعاىل يف حمكم تنزيله أيضا " !$+ * ) ( ' & %,0 / . -

4 3 2 15; : 9 8 7 6<@ ? > =AI H G F E D C B

Q P O N M L K JR] \ [ Z Y X W V U T SL
٥
.
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"M :ذكر مرة واحدة يف القرآن الكرمي حكاية عن نيب اهللا عيسى عليه السالم :أحمد !

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #9? > = < ; :

A @L
٦.

Me :وذالك مصداقا لقوله تعاىل :نبي الرحمةومن أمسائه  d c b a `L
٧.

¿Mمصداقا لقوله تعاىل : خاتم النبيينو ¾ ½ ¼ » º ¹Ä Ã Â Á ÀÅÆ

Ë Ê É È ÇL
٨.

MZ :يف قوله تعاىل :عبد اهللا ي  ِّ ومس   Y X W V U T S R Q PL
وغريها من  ٩

MGيف قوله تعاىل : رسوال نبيا أميامث مساه اهللا يف القرآن أيضا  .اآليات F E D

V U T S R Q P O N M L K J I H

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X Wbg f e d c

l k j i hmq p o nL
١٠.

M2 قال تعاىل :ا       ً ا ونذير         ً ا ومبشر      ً شاهد  اهللاومساه  1 0 / . - , +L
١١.

M9قال تعاىل  :ا      ً ا منير                      ً ا إلى اهللا بإذنه وسراج      ً داعي  ومساه  8 7 6 5 4 3L
١٢.

¦Mقال تعاىل  :ا      ً ا رحيم      ً رؤوف  مساهو  ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } |

« ª © ¨ §L
١٣.

´M فقال يف حمكم تنزيله: ا    ً مذكر  مث مساه  ³ ² ± °L
١٤.

.١٥وجعله اهللا تبارك وتعاىل رمحة ونعمة وهاديا

رواه ابن سعد بسنده عن حممد بن عجالن،  لـما   ّ               يكىن  بابنه القاسم، :أبو القاسم: كنيته

ال جتمعوا امسي وكنييت أنا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن أيب هريرة قال

.١٦"أبو القاسم اهللا يعطي وأنا أقسم

:مولده: الثاني الـمطلب

رواه مسلم يف  لـماولد احلبيب املصطفى صلوات اهللا عليه وسالمه يوم االثنني بال خالف، 

: يا رسول اهللا ما تقول يف صوم يوم االثنني؟ فقال: عن أيب قتادة أن أعرابيا قال) صحيحه(
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ّ     أو أنزل علي  فيه-ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت " واألكثرون على أنه الثنيت عشرة ليلة  ١٧"          

.١٨خلت من شهر ربيع األول

ǳ¦�¿Ƣǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦�ǾȈǴǟ�ǽƾǳȂǷ�ÀƢǯ�ǾȈǴǟ�ǞǸĐ¦Âأخرج ابن سعد يف طبقاته باب . ١٩فيل

ولد : ذكر مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بسنده عن أيب جعفر حممد بن علي قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني خلون من شهر ربيع األول، وكان قدوم أصحاب 

لى اهللا عليه وسلم، الفيل قبل ذالك للنصف من احملرم، فبني الفيل وبني مولد رسول اهللا ص

.٢٠مخس و مخسون ليلة

�ƾƦǟ�ǽȂƥ¢�ĿȂƫ�¶ƢȈƻ�Ǻƥ�ƨǨȈǴƻ�¾Ƣǫ�ƢǸǯ�ǾȈǴǟ�ǞǸĐ¦�ȂǿÂ. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس

ورأت أمي حني محلت يب أنه خرج  ..".ويف احلديث . اهللا وهو محل يف بطن أمه على املشهور

.٢١"منها نور أضاء هلا قصور الشام

يلة مولده عليه الصالة والسالم ماوروى حممد بن إسحاق عن وفيما وقع من اآليات ل

واهللا إين لغالم يفعة ابن سبع سنني أو مثان أعقل كل ما مسعت إذ : حسان بن ثابت قال

يا معشر يهود حىت إذا اجتمعوا إليه ): يثرب(مسعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة ب 

.٢٢محد الذي ولد بهطلع الليلة جنم أ: ويلك مالك؟ قال: قالوا له

  :قال زيد بن عمرو بن نفيل: وروى أبو نعيم وحممد بن حيان عن أسامة بن زيد قال

قد خرج يف بلدك نيب أو هو خارج قد خرج جنمه فارجع : قال يل حرب من أحبار الشام

.٢٣فصدقه واتبعه

  :عريقنـسـبـه الـ: لثالثا الـمطلب

َ    ً ، وأكملهم خ لقا                                  ً صلى اهللا عليه وسلم أشرف الناس نسبا   رسول اهللاكان  ُ    ً وخ لقا             ، وقد  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وردت يف شرف نسبه أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم

إن اهللا عز وجل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى : "قال

.٢٤"هاشممن قريش بين هاشم، واصطفاين من بين 

حممد بن عبد : "وقد ذكر اإلمام البخاري رمحه اهللا نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن كالب، بن مرة، بن كعب، الـمطلباهللا، بن عبد 
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بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزمية، بن مدركة، بن 

.٢٥"، بن نزار، بن معد، بن عدنانإلياس، بن مضر

آمنة بنت وهب، بن عبد مناف، بن زهرة، بن كالب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، : وأمه

.بن غالب، بن فهر

�Ŀ�̈¢ǂǷ¦�ǲǔǧ¢�ǀƠǷȂȇ�ȆǿÂ�ƅ¦ƾƦǟ�Ƣđ�«ÂǄƫ�ƾǫÂ. وأبوها يومئذ هو سيد بين زهرة نسبا وشرفا

.٢٦قريش نسبا وموضعا

وال يصح حفظ النسب فوق : "بعد ذكر النسب إىل عدنانوقال البغوي يف شرح السنة 

إىل هنا معلوم الصحة، ومتفق : "بعد ذكر النسب إىل عدنان أيضا: وقال ابن القيم .٢٧"عدنان

عليه بني النسابني، وال خالف البتة، وما فوق عدنان خمتلف فيه، وال خالف بينهم أن عدنان 

.٢٨"من ولد إمساعيل عليه السالم

.٢٩"األمر عندنا اإلمساك عما وراء عدنان إىل إمساعيل: "ابن سعد يف طبقاتهوجاء عن 

قال . ٣٠"ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان: "وعن عروة بن الزبري أنه قال

وعدنان من ولد إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم بإمجاع الناس، : "-رمحه اهللا  -الذهيب 

.٣١"وإمساعيل من اآلباء لكن اختلفوا فيما بني عدنان

لقد كان وما زال شرف النسب له املكانة يف النفوس؛ ألن ذا النسب الرفيع ال تنكر عليه 

الصدارة، نبوة كانت أو ملكا، وينكر ذلك على وضيع النسب، فيأنف الكثري من االنضواء 

شرف النسب  كان حممد صلى اهللا عليه وسلم يعد للنبوة هيأ اهللا تعاىل له  لـماحتت لوائه، و 

.٣٢ليكون مساعدا له على التفاف الناس حوله

إن معدن النيب صلى اهللا عليه وسلم طيب ونفيس، فهو من نسل إمساعيل الذبيح، وإبراهيم 

خليل اهللا، واستجابة لدعوة إبراهيم عليه السالم، وبشارة أخيه عيسى عليه السالم كما حدث 

.٣٣"بشارة أخي عيسىأنا دعوة أيب إبراهيم و : "هو عن نفسه، فقال

وطيب املعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف األمور وجيعله يهتم مبعاليها 

�² ƢǼǳ¦�ƾǼǟ�ÀȂǧǂǠȇÂ��ǶđȐǏ¢�ǂȀǗÂ�ǶđƢǈǻ¢�ƨȈǯǄƫ�ȄǴǟ�ÀȂǏǂŹ�̈Ƣǟƾǳ¦Â�ǲǇǂǳ¦Â��ƢȀǴƟƢǔǧÂ

Ƕđ�ÀȂǬưȇÂ�ǶĔÂƾǸƸȈǧ�Ǯ ǳǀƥ٣٤.
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اهللا سبحانه وتعاىل ميز  تبني يتضح لنا من نسبه الشريف، داللة واضحة على أن مـماو 

العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل األخرى، ومقتضى حمبة رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم، حمبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة اليت ولد فيها، ال من حيث األفراد 

ȈǋǂǬǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄��̈®ǂĐ¦�ƨǬȈǬū¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǲƥ�ǆ ǼŪ¦Â�ƢȀǼǷ�ǲǯ�» ǂǋ�ƾǫ��ƨ-

بانتساب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليها، وال ينايف ذلك ما يلحق من سوء  - وال ريب

بكل من قد احنرف من العرب أو القرشيني، عن صراط اهللا عز وجل، واحنط عن مستوى 

أن يودي  الكرامة اإلسالمية اليت اختارها اهللا لعباده، ألن هذا االحنراف أو االحنطاط من شأنه

.٣٥مبا كان من نسبة بينه وبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويلغيها من االعتبار

  :في القرآن الكريموخصائصه  بعض صفات رسول اهللا : الثاني الـمبحث

أما صفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقد ذكرت يف آيات عديدة، يذكر الباحث ما 

ƢǷ�©ƢǨǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǸǧ��¾ƢĐ¦�Ǿƥ�ƶǸǈȇ يلي:   

كان صلى اهللا عليه وسلم، شديد احلرص على : كان حريصا على هداية الناس  -١

ت إىل النور حىت أشفق عليه املوىل سبحانه لـماهداية كل الناس بدون متييز، وإخراجهم من الظ

.M:   َّ                                              وهد أ روعه من احلالة اليت هو عليها فخاطبه بقوله تعاىل - , + * ) (L
٣٦.

?M: وقال أيضا > = < ; : 9 8 7 6 5 4L
٣٧.

هل تريد أن تتلف نفسك ومتيتها حسرة وندامة : فيخاطبه املوىل.              ً قتل النفس غما  : البخع

�Â��ƾū¦�¦ǀǿ�ń¤�Ǧ ǇƘƬǳ¦�ǺǷ�ǢǴƦƫÂ��ǶĔƢŻ¤�¿ƾǠǳوصل إىل هذا املقام حثه املوىل على ترك  لـما

Mc:التأسف يف آيات عديدة، حنو قوله تعاىل b a ` _ ^ ]dk j i h g f e

lmr q p o nsy x w v u tL
٣٨.

ومن أبرز صفاته صلى اهللا عليه وسلم، أنه نيب الرمحة ليس ألمته : أنه نبي الرحمة -٢

Me:فحسب بل جلميع العامل، قال تعاىل d c b a `L
٣٩.

أشار القرآن : لينه مع الناس والعفو عمن ظلمه وخلوه من الفظاظة والخشونة -٣

�² ƢǼǳ¦�ǞǷ�ǾǼȈǳ�ǺǷ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�Ƣđ�Ǧ ǐƫ¦�Ŗǳ¦�ƾƟƢǬǳ¦�©ƢǨǏ�ń¤�ŉǂǰǳ¦

وعفوه عمن ظلمه وخلوه من الفظاظة واخلشونة، وأشار إىل حسن معاشرته مع كل من صحبه 
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Ƥ ǴǬǳ¦�ƨǜǴǣÂ�ǪǴŬ¦�ƨǛƢǜǧ�Ǻǟ�ǾǿǄǼƫÂ��ǾƟ¦ƾǟ¢�ȄǴǟÂ�Ƕđ�ǾƬŧ°Â�ǶȀȈǴǟ�ǾǨǘǟÂ�ǾƬǧ¢°�ń¤Â.

.M قوله تعاىلب - , + * )/7 6 5 4 3 2 1 08> = < ; : 9

?@E D C B AFK J I H GL
٤٠.

: وغليظ القلب. وهذه غلظة يف اجلانب الكالمي. الغليظ اجلايف اخلشن الكالم: الفظ

وهذا يف اجلانب العملي . قاسي الفؤاد الذي ال يوجد يف قلبه رمحة وال حيس منه لني

وهنا املوىل يأمره أن يعفو عن الذين أساؤوا إليه عندما : واستغفر هلمفاعف عنهم . والسلوكي

�ǞǷÂ��Ƕǿ°¦ǂǧ�Ƥ Ʀǈƥ�̈Śưǯ�ȄǴƬǫ�ƪ ǴǐƷÂ�śǸǴǈŭ¦�ƨŻǄđ�¦ȂƦƦǈƫÂ�ƾƷ¢�ƨǠǫ¦Â�Ŀ�¾ƢƬǬǳ¦�ǺǷ�¦Âǂǧ

  .هذا أمر نبيه أن يعفو عنهم وأن يستغفر هلم

M²قال تعاىل : ثه           ّ يصغي لمن حد   -٤ ± ° ¯ ® ¬ «³¸ ¶ µ ´

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ÁÉ È Ç Æ Å Ä Ã ÂL
٤١.

{Mقال تعاىل : أسفه من المواقف التي تصدر من المتعنتين والمعاندين -٥ |

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~L
٤٢.

  ". من أنفسكم"يوجد أكثر من معىن لقوله تبارك وتعاىل 

  :قال الشريف الرضي

ِ     أي من جنس أنفسكم وخ ل ق كم،  –أعلم واهللا  –هذه استعارة واملراد بأنفسكم ههنا )أ (  ْ َ                   

.لتكونوا إليه أسكن، والقبول منه أقرب

فالن من أنفس بين : وجيوز من أنفسكم أي من قبيلكم وعشريتكم، كما يقول القائل)ب (

ǶȀǬǏȐǷÂ�ǶȀǘǇ¦Â¢�ǺǷ�ǆ. فالن ȈǳÂ��ǶđƢǈǻ¢�ǶȈǸǏ�ǺǷ�Ä¢.

ئكم، كما يقول وقد جيوز أن يكون املراد برسول من أنفسكم أي من أشقائكم وأعزا)ج (

أي أنت شقيق . أنت من نفسي، وأنت من قليب:      ِّ                 لذي ود ه والقريب من قلبه: القائل

.النفس، وقسيم القلب

© ﴿: يقوي ذلك قوله سبحانه وتعاىل مـماو  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

« ª  ﴾ أي حببه لكم، وميله إليكم، يعز عليه أن تعنتوا وتعاندوا فتحرموا الثواب وتستحقوا

.٤٣                                ً      حريص على إميانكم رأفة بكم وإشفاقا  عليكمالعقاب، فهو



uoم٢٠٢٠يونيو  =ه ١٤٤١شوال األولصدار إلا ou

277

                              ً                          لقد بلغ من الكمال ما جعله إماما  لكل من يريد اخلري واهلداية : أنه القدوة الكاملة -٦

MÊوالصالح، أن يقتدي به وحيتذي على شاكلته، قال تعاىل  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËL
٤٤
.

&Mوقد أشار بذالك قوله تعاىل  :أنه يهدي إلى صراط مستقيم -٧ % $ # " !'

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (8> = < ; : 9L
٤٥.

كان من عظم خلقه صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم أنه يتحمل : صبور حيي -٨

                                                     ً                 املشاق والصعاب يف سبيل تطبيق اجلانب األخالقي مع الناس خصوصا  فيما يرجع إليه 

M: قال تعاىل.                                        ً يقف أمام أحد يف عمل أو يقطع على أحد كالما      ً               شخصيا  فكان يستحي أن

z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e

~ } | {•§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡¨® ¬ « ª ©¯² ± °

¶ µ ´ ³¸¼ » º ¹½É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ë ÊÌÓ Ò Ñ Ð Ï Î ÍL
٤٦.

  :منهافاآلية تدعو إىل عدة أمور 

البيوت منهي عنه إال بعد اإلذن من صاحبه فمن باب أوىل بيت  أن دخول أي بيت من)أ (

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا هو االستثناء األول

t﴿: االستثناء الثاين من النهي قوله)ب ( s r﴾، أي غري ناظرين وقت الطعام وساعة أكله

Ƕǰǳ�ǆ ȈǳÂ�ǾƬƠȈēÂ�ǾƴǔǻÂ�¿ƢǠǘǳ¦�¾ȂǴƷ�ƪ ǫÂ�ȏ¤�¦ȂǴƻƾƫ�Ȑǧ أن تدخلوا قبل ذلك.  

أي أن يكون دخولكم يف الوقت احملدد للدعوة . وقته وحلول وقت الشيء: إناه   

  .والطعام مهيأ لألكل

  .استحباب إجابة الدعوة وأن ال تتأخر بعد األكل)ج (

              ً                       ً                           أن ال جتلسوا حلقا  مستأنسني حيدث بعضكم بعضا  بعد األكل إال إذا كان صاحب )د (

  .الدعوة يريدها

يكن يرتدد يف تبيان احلق حلظة واحدة ولكن بعض األمور قد تتعلق به أن النيب مل )ه (

    ً                                                                 شخصيا  فمن األدب أن ال يدافع عن نفسه لذلك كان املوىل سبحانه هو الذي يدافع 

  .عنه
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املصدر حلديثه هو الوحي اإلهلي فهو : أنه صلى اهللا عليه وسلم ال ينطق عن الهوى -٩

M4مأمون من االحنراف والضالل قال تعاىل  3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

9 8 7 6 5L
٤٧.

واألوىل فيما يرجع إىل : د على الكفار والترحم بالمؤمنينيومن صفاته أيضا التشد - ١٠

ǶȀǠǷ�ƨǴǷƢǠŭ¦�Ŀ�¼Ȑƻȋ¦�ǞǷ�ľƢǼƬȇ�ȏ�®ƾǌƬǳ¦�¦ǀǿÂ��ÀƢŻȍ¦�ń¤�ǶēȂǟ®Â�̈ƾȈǬǠǳ¦ . فال تعاىل

M# " !$+ * ) ( ' & %,4 3 2 1 0 / . -5: 9 8 7 6

;<@ ? > =AP O N M L K J I H G F E D C B

QR] \ [ Z Y X W V U T SL
٤٨.

أنه عليه الصالة والسالم نبي أمي الذي مدحه اهللا تعالى بأنه يأمر بالمعروف  - ١١

وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويغير عادات الجاهلية المذمومة 

مئزئرئُّ : وكل هذه الصفات مصداقة لقوله تعاىل: بالعادات اإلسالمية المحمودة

يتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئ

ىلمليكىكلكمكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرث

خئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميل

حسجسمخجخمحجحمجحجمثمتهتختحتجتهبمبحبخبجبهئمئ

َّخصحصمسخس
٤٩.

فيضع عنهم األشياء اليت تثبطهم ومتنعهم من فعل . عقد الشيء وحبسه بقهره: واألصر

  .اليت كانت عليهمالقيود : واألغالل. اخلريات وعن الوصول إىل الثوابت

Mµقال تعاىل : أنه صلى اهللا عليه وسلم غزير العلم - ١٢ ´ ³ ² ± °

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶¿Ã Â Á ÀÄË Ê É È Ç Æ Å

Î Í ÌÏÕ Ô Ó Ò Ñ ÐL
٥٠.

  :خصائص الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  : ما يأيت صلى اهللا عليه وسلمومن خصائصه 

M2تعاىل قال : كان مكثر العبادة  - ١ 10 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

O N M L K J IH G F E D CB A @ ? > =< ; : 9 8 7 65 4 3
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l k j i h g fe d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T S RQ P

{ z y x w vu t sr q p o n mL
MKوقال تعاىل أيضا  ٥١ J I H G F E

LL
  .بجييء مبعىن التع: والشقاء. أي لتتعب هذا التعب .٥٢

¿M: قال تعاىل: أن وجوده صلى اهللا عليه وسلم أمان لألمة من العذاب - ٢ ¾ ½

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ÀL
٥٣.

Mv: قال تعاىل: استغفاره عليه الصالة والسالم لألمة مستجاب - ٣ u t s r

y x wzª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | {

«L
٥٤.

MG: قال تعاىل: أنه عليه الصالة والسالم معصوم هو وأهل بيته أصحاب الكساء - ٤ F

M L K J I HNU T S R Q P OVZ Y X W

a ` _ ^ ] \ [L
٥٥.

�§ ƢƸǏ¢�ǶǿÂ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀđ�ǎ Ƭű�§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿÂ�ƢȀǨǴţ�ǺǰŻ�ȏ�ƨȈǼȇȂǰƫ�̈®¦°¤�ƢǼǿ�̈®¦°ȍ¦

�̈®¦°ȍ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ�ȂǳÂ��ǶȀȈǳ¤�¾¦Ǆȇ�ȏ�°ƢȈƬƻȏ¦�ǲƥ�ƢȀȈǴǟ�ÀÂŐů�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄�ŘǠǷ�ǆ ȈǳÂ� Ƣǈǰǳ¦

تشريعية لكانت عامة لكل الناس ولـما كان هلؤالء فضل على سائر الناس، ويف مقابل ذلك 

$M: تشريعية اليت يريد املوىل أن يطهر مجيع الناس كما يف قوله تعاىلاإلرادة ال # " !

1 0 / . - , + * ) ( ' & %25 4 3

67M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

P O NQ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

a ` _L
MM :ويف قوله .٥٦ L K J I H G F E D C B

X W V U T S R Q P O NL
فهذه اإلرادة إرادة تشريعية ميكن . ٥٧

الشيء القذر سواء كان من حيث الطبع أو العقل أو : والرجس. أن تتحقق وميكن أن تتخلف

وهو تأكيد على مسألة إذهاب الرجس . الذي يعين إزالة النجس: والتطهري. الشرع ومن اجلميع

  .ونفي السيئات
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MBG: قال تعاىل: أن اهللا ومالئكته يصلون عليه - ٥ F E D CHK J I

P O N M LL
تكرميا وتعظيما جلالل النيب الكرمي أن اهللا ومالئكته يصلون عليه . ٥٨

.          ً                       وأنتم أيضا  ضموا صوتكم بالصالة عليه

إرسال الرمحة عليه وما يفعله به من إعالء درجاته، ورفع منازله وتعظيم : الصالة من اهللا

مسألتهم اهللا سبحانه أن يصلي عليه : املالئكة والصالة من. شأنه وغري ذلك من أنواع كراماته

الصالة من . والصالة من اهللا ومن املالئكة مستمرة على رسوله. وطلب الرمحة وإعالء درجته

اللهم صل على حممد وآل : هو الدعاء له بإنزال الرمحة عليه كما ورد: الناس على رسول اهللا

M :التسليم ألوامره قال تعاىل: السالم عليهومعىن . حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬L
٥٩.

¡Mقال تعاىل : أنه أشجع الناس صلى اهللا عليه وسلم - ٦ • ~ } | {

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢²

¸ ¶ µ ´ ³L
 ِ          صع د يف اجلبل :الذهاب يف األرض واإلبعاد فيه، تقول: اإلصعاد .٦٠

َ        وأص ع د  يف األرض  َ  ْ ولقد عفا عنكم وقت إصعادكم أي ذهابكم يف وادي أحد : واملعىن.   

�Ǿǳ¡Â�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�ǽȂǸƬǭ¢�Ƕǣ�Ƥ Ʀǈƥ�ǶǯȐƬƥ¦�śƷ��Ƣ�Ǹǣ�ƅ¦�Ƕǯ¦±ƢƳ�Ľ�¿¦ǄĔȐǳ                                                     ً ّ                     

  .بعصيانكم إياه

_M: قال تعاىل: أنه صاحب الكوثر - ٧ ^ ] \ [ Z Y X W V

b a `L
٦١.

Mh: قال تعاىل: هو أول العابدين - ٨ g f e d c b a ` _ ^ ] \ [

l k j iL
٦٢.

٩ - ǶēƢȀǷ¢�ǾƳ¦Â±¢�Â�ǶȀǈǨǻ¢�ǺǷ�śǼǷƚŭƢƥ�ńÂ¢�Ǿǻ¢ :قال تعاىل :M« ª © ¨

¬®° ¯±Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Ã ÂÄÊ É È Ç Æ ÅL
٦٣
.

Mà: قال تعاىل: أن بشر يوحى إليه -١٠ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öáæ å ä ã â

ï î í ì ë ê é è çL
MS: وقال تعاىل أيضا. ٦٤ R Q P O N M L K J

W V U TX[ Z YL
٦٥.
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Maقال تعاىل : أنه شهيد على الشهداء -١١ ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

c bL
٦٦.

•Mقال تعاىل : أنه رسول مبني -١٢ ~ } | { z y xL
٦٧.

½M: قال تعاىل: أنه برهان -١٣ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±L
٦٨.

[M: قال تعاىل: أنه يتيم -١٤ \ [ Z YL
٦٩.

ييىينيميزيريُّ : قال تعاىل: أن رسالته صلى اهللا عليه وسلم رسالة عاملية -١٥

مخجخمحجحمجحجمثمتهتختحتجتهبمبحبخبجبهئمئخئحئجئ

َّخصحصمسخسحسجس
Mz: وقال تعاىل. ٧٠ y x w v u

¢ ¡ • ~ } | {L
»M: وقال تعاىل. ٧١ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

® ¬L
%M: وقال تعاىل .٧٢ $ # " !&( '), + *-5 4 3 2 1 0 / .67

= < ; : 9 8>A @ ?BL K J I H G F E D CL
٧٣
MÙ: وقال تعاىل . Ø ×

Ü Û ÚÝã â á à ß Þäç æ åèì ë ê éL
Mv: وقال تعاىل. ٧٤ u t

z y x wL
:M: وقال تعاىل. ٧٥ 9 8 7 6 5 4 3 2 1

? > = < ;L
MË: وقال تعاىل .٧٦ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

ÌÍÑ Ð Ï ÎL
٧٧.

^M: قال تعاىل: ومن صفاته صلى اهللا عليه وسلم سياسة التغيري -١٦ ] \ [ Z_

l k j i h g f e d c b a `L
٧٨.

يعفوا عن اآلخرين و يأمر : ب من قبل اهللا   ّ مؤد  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   -١٧

ML: قال تعاىل: يعرض عن اجلاهلني باملعروف و K J I H G F EL
٧٩.

F E: أي خذ ما عافاك من أفعال الناس وأخالقهم وما يأيت منهم من غري كلفة، وال

 –سبحانه  –أمر  )يسروا وال تعسروا(تداقهم، واطلب امليسور منهم وحنوه قوله عليه السالم 

  .بالتسامح وترك االستقصاء يف القضاء واالقتضاء

H G :باملعروف واجلميل من األفعال واحلميد من اخلصال.  

K J I:وال تكافئ السفهاء مبثل سفههم، وأعرض عم ا يسوءك منهم             ّ                                    .
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مد يا حم: ال أدري حىت أسأل، مث أتاه فقال:إنه لـما نزلت اآلية سأل جربائيل، فقال: وقيل

ل  من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك
َ                                        إن اهللا يأمرك أن ت ص   ِ وعن الصادق  .٨٠               َ 

أمر اهللا نبيه مبكارم األخالق، وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم : (األمني عليه الصالة والسالم

.٨١)األخالق منه

كل وقد وصل إىل الذروة العالية من اخللق احلسن مع  : صاحب اخللق العظيمـ أنه ١٨

ńƢǠƫ�¾ƢǬǧ��śǼǷƚŭ¦Â�śǬǧƢǼŭ¦Â�ǺȇǂǧƢǰǳ¦Â�śǯǂǌŭ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǬƦǗMo n m l kL
٨٢.

   .فمدحه بأعظم مدح ولو كان هناك مدح أعظم من ذلك ملدحه به

:بعض حقوقه : الثالث الـمبحث

��ƢȀƬȈŷȋ�ƢȀǼǷ��ƨƯȐƯ�ȄǴǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǂǐƬǬȇ�¦�ƾƳ��̈Śưǯ�ǾȈǴǟ�ǾǷȐǇÂ�ƅ¦�©¦ȂǴǏ�ǾǫȂǬƷ��������������Ç���������� �������������č���Æ��������������������   :وهي����������

وجوب طاعته : األولى:   فإذا وجب اإلميان به وتصديقه فيما جاء به و وجبت طاعته

كذلك، فجعل اهللا تعاىل طاعة رسوله طاعته وقرن طاعته بطاعته ووعد على ذلك جبزيل 

�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ��ǾȈĔ�§ ƢǼƬƳ¦Â�ǽǂǷ¢�¾ƢưƬǷ¦�Ƥ ƳÂ¢Â�§ ƢǬǠǳ¦� Ȃǈƥ�ǾƬǨǳƢű�ȄǴǟ�ƾǟÂ¢Â�§ ¦Ȃưǳ¦

Mg: ت منهايف عديد من اآليا f e d c b a ` _ ^ ] \L
٨٣.

MQ :وقال تعاىل P O NRZ Y X W V U T SL
وقال اهللا تعاىل يف حمكم . ٨٤

MÓ :تنزيله أيضا Ò Ñ Ð Ï ÎL
$M :وقال تعاىل. ٨٥ # " !

%&/ . - , + * ) ( '03 2 14; : 9 8 7 6 5L
وقال . ٨٦

&M :تعاىل % $ # " !'. - , + * ) (L
MZ :تعاىلوقال . ٨٧ Y X

n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [oq p

w v u t s rxz y{¡ • ~ } |L
ML :وقال تعاىل. ٨٨ K J I

W V U T S R Q P O N MX\ [ Z YL
وقال . ٨٩

My :تعاىل x w v u t s rz£ ¢ ¡ • ~ } | {

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤L
طاعة الرسول يف : قال املفسرون واألئمة. ٩٠

ما أرسل اهللا من رسول إال فرض طاعته على من : التزام سنته والتسليم لـما جاء به؛ وقالوا
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أرسله إليه وقالوا من يطع الرسول يف سنته يطع اهللا يف فرائضه، وسئل سهل بن عبد اهللا 

Mwعن شرائع اإلسالم فقال v u t s r q pxz y{¡ ~ } |L
٩١.

أطيعوا اهللا فيما حرم : أطيعوا اهللا يف فرائضه والرسول يف سنته وقيل: وقال السمرقندي يقال

أطيعوا اهللا بالشهادة له بالربوبية، والنيب بالشهادة له : عليكم والرسول فيما بلغكم ويقال

ويف صحيح مسلم حدثنا أبو حممد بن عتاب بقراءيت عليه حدثنا حامت بن حممد . بالنبوة

ا أبو احلسن علي بن حممد بن خلف حدثنا حممد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا حدثن

عبدان أخربنا عبد اهللا أخربنا يونس عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع 

من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أبا هريرة يقول

.٩٢"أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاينعصاين فقد عصى اهللا ومن 

.فطاعة الرسول من طاعة اهللا، إذ اهللا أمر بطاعته، فطاعته امتثال لـما أمر اهللا به وطاعة له

MNوقد حكى اهللا عن الكفار يف دركات جهنم  M L K J I H G F E

P OL
إذا "ه وسلم فتمنوا طاعته حيث ال ينفعهم التمين، وقال صلى اهللا علي.٩٣

ǶƬǠǘƬǇ¦�ƢǷ�ǾǼǷ�¦ȂƫƘǧ�ǂǷƘƥ�ǶǰƫǂǷ¢�¦̄¤Â�ǽȂƦǼƬƳƢǧ�ƞǋ�Ǻǟ�ǶǰƬȈĔ"ويف حديث أيب هريرة . ٩٤

قالوا يا . ٩٥"كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب"رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم 

ويف احلديث . ٩٦"من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب: "رسول اهللا ومن يأىب؟ قال

مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قوما "اآلخر الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم 

فقال يا قوم إين رأيت اجليش بعيين وإين أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه 

�Ǌ ȈŪ¦�ǶȀƸƦǐǧ�ǶĔƢǰǷ�¦ȂƸƦǏƘǧ�ǶȀǼǷ�ƨǨƟƢǗ�ƪ ƥǀǯÂ�¦ȂƴǼǧ�ǶȀǴȀǷ�ȄǴǟ�¦ȂǬǴǘǻƢǧ�¦ȂŪ®Ƙǧ

جتاحهم، فذلك مثل من أطاعين واتبع ما جئت به، ومثل من عصاين وكذب فأهلكهم وا

كمثل من بىن دارا وجعل فيها : "ويف احلديث اآلخر يف مثله. ٩٧"ما جئت به من احلق

مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الـمادبة ومن جيب الداعي مل 

جلنة والداعي حممد صلى اهللا عليه وسلم فمن يدخل الدار ومل يأكل من الـمادبة فالدار ا

.٩٨"أطاع حممد فقد أطاع اهللا ومن عصى حممدا فقد عصى اهللا وحممد فرق بني الناس
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لزوم محبته : الثانية: لقد قال اهللا تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله مبينا لزوم حمبته صلى

MV: اهللا عليه وسلم U T S R Q P O N M L K

] \ [ Z Y X Wf e d c b a ` _ ^gi h

m l k jL
٩٩
.�ǾƬƦŰ�¿¦Ǆǳ¤�ȄǴǟ�ƨƴƷÂ�ƨǳȏ®Â�ƢȀȈƦǼƫÂ�Ƣ�ǔƷ�¦ǀđ�ȄǨǰǧ                                     ّ           

ّ               ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه هلا صلى اهللا عليه وسلم إذ قر ع تعاىل من كان                                                           

Mf: ماله وأهله وولده أحب إليه من اهللا ورسوله وأوعدهم بقوله تعاىل e d c bg

m l k j i hL
�ǽƾȀȇ�ŃÂ�ǲǓ�ǺǷ�ǶĔ¢�ǶȀǸǴǟ¢Â�ƨȇȉ¦�¿ƢǸƬƥ�ǶȀǬǈǧ مث. ١٠٠

ويف احلديث حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يوسف حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا . اهللا

يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي اهللا عنه أن 

كون أحب إليه من ولده ال يؤمن أحدكم حىت أ: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه حنوه، وعن أنس عنه صلى اهللا .١٠١"ووالده والناس أمجعني

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مـما : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان"عليه وسلم 

ف يف سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذ

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو : زهرة بن معبد، عن جده، قالوعن . ١٠٢"النار

ألنت أحب إيل من   واهللا يا رسول اهللا،:آخذ بيد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقال

لن يؤمن أحدكم "كل شئ إال نفسي اليت بني جنيب فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ّ  فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب ألنت أحب إيل  " نفسه حىت أكون أحب إليه من                                          

قال . ١٠٣"اآلن يا عمر: "من نفسي اليت بني جنيب، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

سهل من مل ير والية الرسول عليه يف مجيع األحوال ويرى نفسه يف ملكه صلى اهللا عليه 

ال يؤمن أحدكم حىت : "وسلم قال وسلم ال يذوق حالوة سنته ألن النيب صلى اهللا عليه

.١٠٤"أكون أحب إليه من نفسه

قال اهللا تعايل يف حمكم تنزيله مبينا وجوب . وجوب توقيره وبره والصالة عليه: ةالثالث

Mµ :توقريه وبره صلى اهللا عليه وسلم ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

» º ¹ ¸ ¶L
Mh :وقال أيضا. ١٠٥ gf e d c b a ` _ ^
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o n m l k jiL
هئمئخئحئجئييىينيميزيريٰىُّ  :وقال أيضا. ١٠٦

خسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجب

خلمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضمصجضخصحصمس

َّمنخنحنجنىميمممخمحمجميلىلمل
MO :وقوله تعاىل. ١٠٧ N M L

d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W V U TS R Q P

g f ei hL
فأوجب تعاىل تعذيره وتوقريه وألزم إكرامه وتعظيمه، وقال ابن .١٠٨

ّ      ّ              تعز روه جتل وه، وقال املربد: عباس رضي اهللا عنهما تعزروه تبالغوا يف تعظيمه، وقال :  

ƾǬƬǳ¦�Ǻǟ�ȄĔÂ��ǄǠǳ¦�ǺǷ�Ǻȇ ¦ǂƥ�ǽÂ±ǄǠƫ�¥ǂǫÂ��ǾǻȂǼȈǠƫ¿�:تنصرونه، وقال الطربي: األخفش

لكالم على قول ابن عباس وغريه، وهو اختيار بني يديه بالقول وسوء األدب بسبقه با

ال تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، :ثعلب، قال سهل ابن عبد اهللا

�Â¢�¾ƢƬǫ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƞǌƥ�¦ȂƫƢƬǨȇ�À¢Â��ǾȈǧ�ǾƟƢǔǫ�ǲƦǫ�ǂǷ¢� ƢǔǬƥ�ǲƴǠƬǳ¦Â�¿ƾǬƬǳ¦�Ǻǟ�¦ȂĔÂ

يرجع قوله احلسن، وجماهد، غريه من أمر دينهم إال بأمره وال يسبقوه به، وإىل هذا

Mi:والضحاك، والسدي، والثوري، مث وعظهم وحذرهم خمالفة ذلك فقال hjn m l k

oL
اتقوا اهللا يف إمهال حقه : اتقوه يعين يف التقدم، وقال السلمي: قال الـماوردي .١٠٩

�ǾƫȂǏ�¼Ȃǧ�©Ȃǐǳ¦�Ǟǧ°�Ǻǟ�ǶǿƢĔ�Ľ��ǶǰǴǠǨƥ�ǶȈǴǟ�ǶǰǳȂǬǳ�ǞȈũ�Ǿǻ¤�ǾƬǷǂƷ�ǞȈȈǔƫÂ

هر له بالقول كما جيهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا واجل

أي ال تسابقوه بالكالم وتغلظوا له باخلطاب وال تنادوه بامسه : بامسه قال أبو حممد مكي

يا رسول : نداء بعضكم لبعض ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما حيب أن ينادى به

MS: ه يف اآلية األخرىاهللا يا نيب اهللا، وهذا كقول R Q P O N M L

L
على أحد التأويلني وقال غريه ال حتاطبوه إال مستفهمني، مث خوفهم اهللا تعاىل حببط .١١٠

أعماهلم إن هم فعلوا ذلك وحذرهم منه، قيل نزلت اآلية يف وفد بين متيم وقيل يف غريهم 

ج إلينا فذمهم اهللا تعاىل باجلهل أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فنادوه يا حممد يا حممد اخر 

ووصفهم بأن أكثرهم ال يعقلون، وقيل نزلت اآلية األوىل يف حماورة كانت بني أيب بكر 

�ƢǸē¦ȂǏ¢�ƪ ǠǨƫ°¦�ŕƷ�ƢǸȀǼȈƥ�ÄǂƳ�» ȐƬƻ¦Â�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�Äƾȇ�śƥ�ǂǸǟÂ

افرة بين وقيل نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس خطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خم
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متيم وكان يف أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلـما نزلت هذه اآلية أقام يف منزله وخشي أن 

فعن إمساعيل بن حممد بن ثابت يكون حبط عمله، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم،

يا رسول اهللا، لقد خشيت أن :األنصاري، أن ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري، قال

�Ƥ: قال" مل؟: "لأكون قد هلكت قا Ʒ¢�£ǂǷ¦�Ƣǻ¢Â��ǲǠǨǻ�Ń�ƢŠ�ƾǸŴ�À¢�Ƥ Ŵ�À¢�ƅ¦�ƢǻƢĔ

�¼Ȃǧ�ƢǼƫ¦ȂǏ¢�Ǟǧǂǻ�À¢�ƅ¦�ƢǻƢĔÂ��¾ƢǸŪ¦�Ƥ Ʒ¢�£ǂǷ¦�Ƣǻ¢Â�� ȐȈŬ¦�Ǻǟ�ƢǻƢĔÂ��ƾǸū¦

"صوتك، وأنا رجل جهري الصوت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا ثابت، أما :

فقتل يوم اليمامة، وروى أن أبا .١١١"وتدخل اجلنةترضى أن تعيش محيدا، وتقتل شهيدا، 

واهللا يا رسول اهللا ال أكلمك بعدها إال كأخي السرار، وأن :بكر لـما نزلت هذه اآلية، قال

عمر كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار، ما كان يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جسمخجخمحجحمجحجُّ :بعد هذه اآلية حىت يستفهمه، فأنزل اهللا تعاىل فيهم

َّمظحطمضخضحضمصجضخصحصمسخسحس
مغجغمعجعُّ : وقيل نزلت. ١١٢

َّمقحقمفخفحفجف
يف غري بين متيم نادوه بامسه، وروى صفوان بن .١١٣

بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر إذ ناداه أعرايب بصوت له جهوري أيا : عسال

Ȃǐǳ¦�Ǟǧ°�Ǻǟ�ƪ©��! أيا حممد! أيا حممد! حممد ȈĔ�ƾǫ�Ǯ ǻƜǧ�Ǯ ƫȂǏ�ǺǷ�ǒ ǔǣ¦�Ǿǳ�ƢǼǴǬǧ

»M: وقال اهللا تعاىل ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¬¯ ®

± °L
١١٤.�œǼǴǳ�ƢǸȈǜǠƫ�ƢŮȂǫ�Ǻǟ�¦ȂĔ�°Ƣǐǻȋ¦�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƨǤǳ�Ȇǿ�ǺȇǂǈǨŭ¦�ǒ Ǡƥ�¾Ƣǫ

صلى اهللا عليه وسلم، وتبجيال له ألن معناها ارعنا نرعك، فنهوا عن قوهلا إذ مقتضاها  

�µ ǂǠƫ�®ȂȀȈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ǲȈǫÂ�¾ƢƷ�ǲǯ�ȄǴǟ�Ȅǟǂȇ�À¢�ǾǬƷ�ǲƥ�ǶŮ�ǾƬȇƢǟǂƥ�ȏ¤�ǾǻȂǟǂȇ�ȏ�ǶĔƘǯ

ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǴǳ�Ƣđ  بالرعونة فنهي املسلمون عن قوهلا قطعا للذريعة ومنها

ƨǜǨǴǳ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ�ƢŮȂǫ�Ŀ�Ƕđ�ǾƦǌƬǴǳ.١١٥

  : الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم

:حيث قال يف حمكم تنزيله: قد أمرنا اهللا تبارك وتعاىل بالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم

MG F E D C BHP O N M L K J IL
عن : ويف احلديث .١١٦
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"عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا مسعتم املؤذن، :

�¦ȂǴǇ�Ľ��¦ǂǌǟ�Ƣđ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�̈ȐǏ��ȆǴǟ�ȄǴǏ�ǺǷ�ǾǻƜǧ���ȆǴǟ�¦ȂǴǏ�Ľ�¾ȂǬȇ�ƢǷ�ǲưǷ�¦ȂǳȂǬǧ                                  ّ                  ّ                             

ƅ¦�®ƢƦǟ�ǺǷ�ƾƦǠǳ�ȏ¤�ȆǤƦǼƫ�ȏ��ƨǼŪ¦�Ŀ�ƨǳǄǼǷ�ƢĔƜǧ��ƨǴȈǇȂǳ¦�Ņ�ƅ¦��Ȃǿ�Ƣǻ¢�ÀȂǯ¢�À¢�ȂƳ°¢Â��

ال جتعلوا بيوتكم : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. ١١٧"فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة

ا وصلوا علي  فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ً            َّ                         قبور ا، وال جتعلوا قربي عيد  وعن عبد اهللا بن  ١١٨"    ً                  

قال : الب قالعلي بن حسني بن علي بن أيب طالب، عن أبيه، عن حسني بن علي بن أيب ط

و عن . ١١٩"البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما جلس قوم جملسا : "صاحل، موىل التوأمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

� Ƣǋ�À¤Â�Ƕđǀǟ� Ƣǋ�ÀƜǧ��̈ǂƫ�ǶȀȈǴǟ�ÀƢǯ�ȏ¤��ǶȀȈƦǻ�ȄǴǟ�¦ȂǴǐȇ�ŃÂ��ǾȈǧ�ƅ¦�¦Âǂǯǀȇ�Ń غفر

قال رسول اهللا : وعن سفيان، عن عبد اهللا بن السائب، عن زاذان، عن عبد اهللا قال.١٢٠"هلم

و عن . ١٢١"إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم: "صلى اهللا عليه وسلم

أيب صخر محيد بن زياد، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى 

ّ                        ما من أحد يسلم علي  إال رد اهللا علي  روحي حىت أرد عليه السالم: "ليه وسلم قالاهللا ع              ّ                  "١٢٢.

وللصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مواطن كثرية، ذكر منها اإلمام ابن القيم رمحه اهللا 

ً              ً          تعاىل واحد ا وأربعني موطن ا منها مثال الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم عند دخول املسجد، :        

ند اخلروج منه، وبعد إجابة املؤذن، وعند اإلقامة، وعند الدعاء، وبعد التشهد يف الصالة، وع

ويف صالة اجلنازة، ويف الصباح واملساء، ويف يوم اجلمعة، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، ويف 

اخلطب، كخطبيت صالة اجلمعة، وعند كتابة امسه، ويف أثناء صالة العيدين بني التكبريات، 

ّ                خر دعاء القنوت، وعلى الصفا واملروة، وعند الوقوف على قربه، وعند اهلم  والشدائد وطلب وآ                                                                

وغري ذلك من املواطن اليت ذكرها رمحه اهللا يف                                 ُ  ّ        املغفرة، وعقب الذنب إذا أراد أن ي كف ر عنه، 

.١٢٣كتابه

ِ ْ                                                          ولو مل ي ر د  يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال حديث أنس رضي اهللا  عنه       َ 

ǂǌǟ�Ƣđ�Ǿǳ�ƅ¦�Ƥ̈�: "لكفى ƬǯÂ�©¦ȂǴǏ�ǂǌǟ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�̈ƾƷ¦Â�̈ȐǏ��ȆǴǟ�ȄǴǏ�ǺǷ                                                    َّ          

©ƢƳ°®�ǂǌǟ�Ƣđ�ǾǠǧ°Â��©ƢƠȈǇ�ǂǌǟ�Ƣđ�ǾǼǟ�ǖƷÂ�©ƢǼǈƷ"١٢٤.
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وصلى اللهم وسلم، وبارك وأنعم وأكرم على عبدك، ورسولك، وخريت من خلقك، 

عبد اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وأمينك على وحيك، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا حممد بن

.وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  : خاتمة

�Ƣ�ǻƢȈƥ�©ȂƬƷ¦�Ŗǳ¦Â��ǾȈǴǟ�ǾǷȐǇÂ�ƅ¦�©¦ȂǴǏ�ȄǨǘǐŭ¦�ƨȈǐƼǌǳ�¦�ƾƳ�ǄƳȂǷ�Ǧ ȇǂǠƫ�½¦̄��Å�������������������������������� ��������������������č��������� ��������

    ً                                                                               خمتصر ا عن أمسائه، وكنيته، ولقبه، ومولده، ونسبه، وصفاته، وخصائصه، وحقوقه، والتعريف به 

ّ                         أل األسفار وي ثقل احلمل، فاملقصود من هذا البحث رسم خط ة السري والنهوض بالتعريف مي                                     ُ           

ته، أما التعريف الوايف  ّ                                            ّ                      امللخلص به كما صو ره القرآن، واإلشارة الطفيفة إىل بعض مشائله وخال                 

ّ                                               خص ه به من أمور وعجائب كثرية ال يعلمها إال هو سبحانه لـمابه فال يقدر على إال خالقه؛   .

رغم هذا بدت للباحث بعض األشياء املذكورة يف البحث وهي إن كانت ال ختفي على كثري و 

من الناس غري أن هذه دراسة قرآنية هلذه الشخصية الفذة الفريدة الغريبة حبيث ال خيتلف فيها 

  : وقد استخلص الباحث نتائج من أمهها. اثنان

ٌ       ٌ أن  نسب الرسول ـ صلى اهللا عليه وسل م عريق  وشريف  )١(       ّ                             ّ ّ           ّ       ٌ     ّ ٌ  ، وأن  صفاته وخالن ه سامية  وعلي ة        

  . تقتضي االقتداء والتأسي به قدر اإلمكان

ّ                                                         أن  من خصائصه الفذ ة كونه رمحة للخلق ـ مجيعهم ـ فيجب التصديق به واالمتثال ألمره)٢(                ّ  .

ِ                                   الذ ب عن ع رضه صلوات اهللا وسالمه عليه والذود عنه)٣(       ّ   .

ȆǴȇ�ƢŠ�ǶǴǠǳ¦�§ ȐǗÂ�śǇ°¦ƾǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ȆǏȂȇ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ:

«�Ǫȇǂǣȍ¦Â�ÀƢǻȂȈǳ¦�ƨǨǇȐǧ�ŚǇ�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ÀÂ®�Ƣđ�°ƢƼƬǧȏ¦Â�ƨȇȂƦǼǳ¦�̈Śǈǳ¦�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ:   ً أوال  - ȂǰǠǳ¦.

ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫ�ƨǳÂƢŰÂ�ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǈŭ¦�²:    ً ثاني ا- Â°ƾǳ¦�ǞǷ�» ȂǫȂǳ¦.

ّ                                           الرتكيز على املواقف احلس اسة ملعاجلة املسائل املستجدة و القضايا املعاصرة:    ً ثالث ا-                     .

.           ً     ً       ً       ً واحلمد هللا أوال  وآخر ا وظاهر ا وباطن ا
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  : مراجع البحث

  . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي-

دار : ، اإلسكندرية٤.طاألبعاد األساسية للشخصية ، )١٩٨٧(أمحد حممد عبد اخلالق -

املعرفة االجتماعية، 
- Allport, G W: Personality: a psychological interpretation (New York: Henry Holt,1973.
- Allport, G W: Pattern and growth in personality (London: Holt,Rinehart and wiston; 1961.

اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع -

بريوت، الطبعة األوىل، –بتحقق إحسان عباس، دار صادر .الطبقات الكبرى، )هـ٢٣٠: ت(

  .١/١٠٦. م ١٩٦٨

و الدكتور . ٤٧ص. ١٩٩٨دار النفائس، الطبعة الثالثة .صحيح السيرة النبويةإبراهيم العلي، -

-، املكتبة العصرية صيدالنبوية عرض وقائع وتحليل أحداثالسيرة اعلي حممد الصاليب، 

  . م٢٠٠٦بريوت الطبعة األوىل 

من (السيرة النبوية ، )هـ٧٧٤: ت(أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي -

دار املعرفة للطباعة والنشر : الناشر. بتحقيق مصطفى عبد الواحد ،)البداية والنهاية البن كثير

  .١/٢٠٣. لبنان –بريوت  ،يعوالتوز 

 .١/١٠٠. الطبقات الكبرىابن سعد، -

                                                  ُ                          أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم الضيب الطهماين -

بتحقيق مصطفى . المستدرك على الصحيحين، )هـ٤٠٥: ت(النيسابوري املعروف بابن البيع 

. م١٩٩٠= ه ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل،  –ية عبد القادر عطا، دار الكتب العلم

  .٤١٧٤: رقم احلديث. ٢/٦٥٦

المسند الصحيح ، )هـ٢٦١: ت(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري -

)صحيح مسلم. (المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : الناشر. الباقيبتحقيق حممد فؤاد عبد 

. عامل الكتب: ، مصر٤.طالصحة الفسية والعالج النفسي، ، )٢٠٠٥(امد زهران -

،املكتبة اإلسالمية: ، الناشرصحيح السيرة النبوية، )هـ١٤٢٠: ت(حممد ناصر الدين األلباين -

   .األردن –عمان 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، -

زهري بن  بتحقيق حممد، )صحيح البخاري(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد (دار طوق النجاة : ناصر الناصر، الناشر

كتاب مناقب األنصار، باب مبعث النيب صلى اهللا عليه . هـ١٤٢٢األوىل  الطبعة) الباقي

  .٤٥- ٥/٤٤. وسلم

دار كنو ـ . نبي الرحمة صلى اهللا عليه وسلم سيرة ودروس وعبرحممد الثاين عمر موسى، -

  .ياحلكمة للكتاب اإلسالم

، )هـ٥١٦ :ت(حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي -

دمشق، -حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي -بتحقيق شعيب األرنؤوط ،شرح السنة

كتاب الفضائل، باب فضائل سيد األولني . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بريوت، الطبعة الثانية، 

  .١٣/١٩٣. واآلخرين

المعاد زاد ، )هـ٧٥١: ت(حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  _-

مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة -مؤسسة الرسالة، بريوت ،في هدي خير العباد

  .١/٧٠. فصل يف نسبه صلى اهللا عليه وسلم. م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،السابعة والعشرون

.، بتحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة هالل، بريوتالسيرة النبويةاإلمام الذهيب، -

دار  ،دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلمحممد رواس قلعجي، -

  .٩٦ص. م١٩٨٨= ه١٤٠٨النفائس، الطبعة األوىل 

ه ١٤١٨: دار الفرقان، عمان، الطبعة األوىل.السيرة النبوية، دراسة تحليليةحممد أبو فارس، -

املكتبة .           ّ                           السيرة الن بوية عرض وقائع وتحليل أحداثعلي حممد حممد الصال يب،  .م١٩٩٧= 

.. ه١٤٢٧= م ٢٠٠٦لبنان، الطبعة األوىل، -العصرية، صيدا بريوت

جامع ، )هـ٣١٠: ت(حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي -

مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، :بتحيق أمحد حممد شاكر، الناشر.البيان في تأويل القرآن

.م٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠
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  :الـهوامش

ȯɮȨࢫ.١ ɭࢫȯɮȧ Ƿࢫɝ ɦȆݍݵȄࢫȯȍɏ)ࡧ֗ࢫ)١٩٨٧ȓʊɀ ݵ ܨ ɨɦࡧȓʊȷ Ȇȷ כ ٤ȓʈȲȯɳɡ.طכȮȆɐȊࡧ ȷ ל Ⱦ:֗ࢫ ֗ࢫ ȓʊɏȆɮȗȡט   .ȲȄȮ٢٩ࢫȄםȓɗȳɐࢫ
2

Allport, G W: Personality: a psychological interpretation (New York: Henry Holt, 1973), p. 48.
3

Allport, G W: Pattern and growth in personality (London: Holt Rinehart and wiston; 1961) p.28.

ɰࢫ.٤ ȄȳɸȴࢫȯɭȆȧ)֗ࡧ֗ࢫ)٢٠٠٥ ۜܣ ȠֺࡧɘɳɦȄؠ ɐɦȄɼࡧȓʊȸ ɘɦȄࡧȓݰ ܶ ɦȄ٤.طȳɀ ɭ֗ࢫ:Ⱦ ֗ࢫ ȑ ȗɡɦȄࢫɯ ɦȆɏ.٥٣.  
٥.ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٤٤ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ ɼ٤٠: ֗ࢫȓʆך ֗ࢫ ȯɮȨ ɭࢫȒȲɽ ȷ ɼ٢: ֗ࢫȓʆך ֗ࢫ ȩ ȗɘɦȄࢫȒȲɽȷ ɼ٢٩: ֗ࢫ.  
٦.ȓʆך ֗ࢫ ə ɀ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦.  
٧.ȓʆך ֗ࢫ ǴȆʊȎɱכ ȒȲɽࢫ ȷ :١٠٧.  
٨.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٤٠.  
ךȓʆࢫ.٩ ֗ࢫ ɵ ȒȲɽࢫȄݍݨ ȷ١٩.  

١٠.ȓʆך ֗ࢫ ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷ :١٥٧.  
١١.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٤٥.  
١٢.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٤٦.  
١٣.ȓʆך ֗ࢫ ȓȋɽȗɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٢٨.  
١٤.ȓʆך ֗ࢫ ȓʊȻ ȆɔɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢١ .  
כʎɲȆȍɦࢫ.١٥ ɵࢫ ʆȯɦȄࢫȳȿ ȆɱࢫȯɮȨ ɭ)١٤٢٠: تՌɸ(ȳȻ ȆɳɦȄࢫ ȓ֗ʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄࢫȩ ʊܵݰ ȓʊɭֺࢫ:֗ࢫ ȷ ל ɰࢫࢫ-Ȅםȓȍȗɡࢫ Ȇɮɏ–ࢫ

ɰ ȮȲ٩ص.כ.  
ȯɐȷࢫ:راجع.١٦ ɵࢫ ȉȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄࢫʅ ȮȄȯɔȍɦȄ֗ࢫ ʅȳɀ ȍɦȄ֗ࢫ ǴַɽɦȆȉܣࢫ Ȼ ȆɺɦȄࢫɑʊɳɭࢫɵ ȉࢫȯɐȷ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭדࢫ :ت(ɽȉǷࢫȯȍɏࢫ

٢٣٠Ռɸ(֗ࢫ�ɾفɡɦȄࡧȔ ȆɜȍɈ ɦȄ.ࢫࢫȲȮȆȿ ֗ࢫȲȄȮࢫ ȶ Ȇȍɏࢫɰ Ȇȸ ȧ ǻࢫɝ ɜȨ ȗȉ–֗ࢫࢫ ʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉࢫ١٩٦٨ɬ. ١٠٦\١.  
ʅࢫ.١٧ ȲɽȉȆȸ ʋɳɦȄࢫʅ؈فȼ ɜɦȄࢫɵ ȸ ȠࢫɽȉǷࢫȄݍݰ Ȇݱݨ ɵࢫȄݍ ȉࢫɯ ɨȸ ɭ)٢٦١: تՌɸ(ࢫɤ ȯɐɦȄࢫɪ ɜɳȉࢫȳɀ ȗȬ ȩࢫȄם ʊܶݰ ɦȄࢫȯɳȸ ֗ࢫȄם

ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ דࢫ ɤɽࢫ ȷ Ȳࢫʄڲǻࢫɤ ȯɐɦȄࢫɵ ɏ) .ɯ ɨȸ ɭࢫȩ ʊܵݰ(ʏࢮȆȍɦȄࢫȯȍɏࢫȮȄǺɗࢫȯɮȨ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȗȉ.ࢫ:الناشرȲȄȮ

ȚࢫʎȌȳɐɦȄࢫ ȄفɦȄࢫǴȆʊȧ ǻ–ࢫȔ ɼ؈فȉ .٨١٩\٢ .ȟ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ :١١٦٢.  
١٨.�ȳȉǻȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄࢫȩ ʊܵݰ ࢫ ʏ֗ڴɐɦȄࢫɯ ʊɸȄ.ࢫ ȹ֗ ǿȆɘɳɦȄࢫȲȄȮࢫȓȝɦȆȝɦȄࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫ. ٤٧ص. ١٩٩٨ȯɮȨ ɭࢫʏڴɏࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫɼ

Ȅȯʊȿ ȓʈȳɀࢫ ɐɦȄࢫȓȍȗɡםȄ֗ࢫ Ț Ȅȯȧ Ƿࢫɪ ʊɨȨ ȕɼࢫɑǿȆɛɼࢫɂ ȳɏࢫȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄ֗ࢫ ʎ Ȍֺ ɀ ɦȄ-ࢫࢫʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄࢫȔ ɼ؈فȉࢫ.م٢٠٠٦Ⱦ٥١.  
ʎɜȼࢫ.١٩ ɭȯɦȄۜܣࢫ ɵࢫȝɟ؈فࢫȳɜɦȄء ȉࢫȳɮɏࢫɵ ȉࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫǴȄȯɘɦȄࢫɽȉǷ)٧٧٤: تՌɸ(، ࢫȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄ)ࢫɵ ȉַ ɵࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫɦȄɼٔڈȓʆȆࢫ ɭ

ȝɟ(ȯȧ؈ف ȄɽɦȄࢫȯȍɏࢫʃɘɈ ɀ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȗȉ.ࢫ:الناشرȔ ɼ؈فȉࢫɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɦȄɼࢫȓɏȆȍɈ ɨɦࢫȓɗȳɐםȄࢫȲȄȮ–ࢫɰ Ȇɳȍɦ .٢٠٣\١.  
٢٠.�ɾفɡɦȄࢫȔ ȆɜȍɈ ɦȄ֗ࢫ ȯɐȷ ɵࢫ ȉȄ .١٠٠\١.  
ɚࢫ.٢١ Ȇܥݰ ǻࢫɵ ȉȄࢫɻȡȳȫ Ƿࢫ١٧٥\١ɯ ɟȆݍݰȄࢫɻɳɏɼࢫ٦٠٠\٢֗ࢫɤ Ȇɛɼ֗ࢫ"ȮȆɳȷ ל ȩࢫ ʊ֗ࢫ"ܵݰ ۗܣ ɸȱɦȄࢫɻɜɗȄɼɼʎɲȆȍɦכ ɤࢫ Ȇɛɼ:

ȓȨࢫ ʊܶݰ ɦȄࢫȟ ʆȮȆȧכ ȓɨȸࢫ ɨȷ ȆɺɄࢫࢭʏࢫ ɐȊࢫș ȡȳȫ ȯɸȄɽȻࢫ ɰࢫɻɦ١٥٤٦ࢫ Ȇȍȧ ɵࢫ ȉȄࢫɻݱݰ ܵ ɼࢫ. ٢٠٩٣֗ࢫȩ ʊܵݰ ɑȡࢫ Ȅȳʆ

ȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄ.١٣ص.  
٢٢.ʎɲȆȍɦכ ɤࢫ Ȇɛ:ࢫȒ؈فȸ ɦȄࢫʏࢫࢭɽɸɼ֗ࢫ ɵ ȸ ȧ ɷȮȆɳȷࢫ ǻɼࢫ١٦٧\١ɚ Ȇʊȸ ɦȄࢫȄȱينظر. ٭ڈ :ȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄࢫȩ ʊ١٤ص.ܵݰ.  
٢٣.ʎɲȆȍɦכ ɤࢫ Ȇɛ:ȆɄ ʆǷࢫɵ ȸ ȧ ɷȯɳȷࢫ ɼ.ȸ ɦȄࢫɑȡȳɭɻȸ ɘɱࢫɝ ȉȆ.
ȩࢫ.٢٤ ʊܵݰɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫȑ ȸ ɲࢫɪ Ʉ ɗࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ɪ ǾȆɄ ɘɦȄࢫȈ Ȇȗɟ֗ࢫ ɯ ɨȸ ɭ .١٧٨٢\٤ .ȟ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ :٢٢٧٦.
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דࢫ.٢٥ ɤɽࢫ ȷ ȲࢫȲɽɭǷࢫɵ ɭࢫȳɀ ȗȬ ȩࢫȄם ʊܶݰ ɦȄࢫȯɳȸ ֗ࢫȄݍݨɑɭȆࢫȄם ʎɘɐݍݨȄࢫʅȲȆȬ ȍɦȄדࢫ ȯȍɏࢫɽȉǷࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ

ɻɳɴȷࢫɻɭȆʆǷɼࢫ ɼࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿ=�ʅڴʄࢫ ȲȆȬ ȍɦȄࢫȩ ʊܵݰ.ȯɮȨ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȗȉࢫȳȻ ȆɳɦȄ֗ࢫ ȳȿ ȆɳɦȄࢫȳȿ Ȇɱࢫɵ ȉ؈فࢫɸȴ:ࢫɚ ɽɇ ȲȄȮࢫ

ȒȆȣࢫ ɳɦȄ)ʏࢮȆȍɦȄࢫȯȍɏࢫȮȄǺɗࢫȯɮȨ ɭࢫɯ ʊɛȳȕࢫȓɗȆɃ ǼȉࢫȓʊɱȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫȒȲɽɀ ɭ(ࢫʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ١٤٢٢Ռɸ.ࢫȑ ɛȆɳɭࢫȈ Ȇȗɟ

ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫȟ ɐȍɭࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ȲȆɀ ɱ٤٥-٤٤\٥. כ.  
ȶࢫɏɼف.٢٦ ɼȲȮɼࢫȒ؈فȷ ɯࢫ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫȓɮȧȳɦȄࢫ ɱࢫ ֗ۜܢ ȯɮȨࢫʎɲȆȝɦȄࢫȳɮɏࢫɽɭ؟ ɭ.ࢫȈ ȆȗɡɨɦࢫȓɮɡݍݰȄࢫȲȄȮ

ʎ ɭֺ ȷ   .١٠ص.ל
ɗȆȼڥʏࢫ.٢٧ ɦȄࢫʅ ɽɔȍɦȄࢫǴȄȳɘɦȄࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȮɽɐȸ ɭࢫɵ ȉࢫɰ ȸ؈ ȯɮȨࢫȄݍݰ ɭࢫɽȉǷࢫ ȓ֗ɳȸ ɦȄۛܣࢫ Ȩ ɭ)٥١٦: تՌɸ(ࢫȦȳȻ ֗ࢫ

Ɇ.السنة ɼǺɱȲכ ȑࢫ ʊɐȻ ɝࢫ ʊɜȨ ȗȉ-ࢫʎ ɭֺ ȷ ל ȑࢫ ȗɡםȄࢫ Ƚ֗ ʉɼȆȼ ɦȄ؈فࢫɸȴࢫȯɮȨ ɭ-֗ࢫࢫ ȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫ Ȕ֗ ɼ؈فȉࢫ ɝ֗ ȼ ɭȮ

Ȉࢫ.م١٩٨٣ - Ռɸࢫ١٤٠٣ Ȇȉ֗ࢫ ɪ ǾȆɄ ɘɦȄࢫȈ Ȇȗɟɵ ʈȳȫך ɼࢫɰ כɦɼ؈ ȯʊȷࢫ ɪࢫ ǾȆɄ ɗ .١٩٣\١٣.  
ɯࢫȄݍݨȓʈȴɽࢫ.٢٨ ʊɛࢫɵ ȉȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫȹ ɮȻ ȯɐȷࢫ ɵࢫ ȉࢫȈ ɽʆǷࢫɵ ȉࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ)٧٥١: تՌɸ(؈فࢫȫ ʅࢫ ȯɸࢫʏࢫࢭȮȆɐםȄࢫȮȄȴ֗ࢫ

Ȕࢫ.العباد ɼ؈فȉࢫ ȓ֗ɦȆȷ ȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭ-ࢫࢫ ɰ֗ ɼȳȼ ɐɦȄɼࢫȓɐȊȆȸ ɦȄࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫ ș֗ ʈɽɢɦȄࢫ ȓ֗ʊɭֺ ȷ ל Ռɸࢫȓȍȗɡɭ١٤١٥ࢫȄםȲȆɳࢫ

דࢫɨɏ.م١٩٩٤/ ȿڴʄࢫ ɻȍȸࢫ ɲࢫʏࢫࢭɪ ɀ ɗɯ ɨȷ ɼࢫɻʊ .٧٠\١.  
٢٩.ȯɐȷ ɵࢫ ȉַ ȔࢫɡɦȄفɾࢫ ȆɜȍɈ ɦȄ֗ࢫ ȯɐȷ ɵࢫ ȉȄ .٥٧\١.  
٣٠.�ɾفɡɦȄࢫȔ ȆɜȍɈ ɦȄ֗ࢫ ȯɐȷ ɵࢫ ȉȄ .٥٨\١.  
٣١.Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫ ɤ ֺ ɸࢫȓȍȗɡɭ֗ࢫ ۜܣ ɵࢫȯɜɦȄ؟ ʆȯɦȄࢫɬȆȸ ȧ ɝࢫ ʊɜȨ ȗȉ֗ࢫ ȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄ֗ࢫ ۗܣ ɸȱɦȄࢫɬȆɭ١ص.ל.  
٣٢.ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ȯɮȨࢫ ɭࢫɤɽ ȷ ȳɦȄࢫȓʊɀ ܨݵ ɦࢫȓʊɨʊɨȨ ȕࢫȓȷ ȄȲȮ֗ࢫ ʏڋ ɐɨɛࢫȶ ȄɼȲࢫȯɮȨ ɭ.ɘɳɦȄࢫȲȄȮࢫȓɐȍɈ ɦȄ֗ࢫ ȹ ǿȆ

  .٩٦ص.م١٩٨٨= ه١٤٠٨כɼڲʄࢫ
ʎɲȆɮɺɈࢫ.٣٣ ɦȄۗܣࢫ Ʉ ɦȄࢫɯ ɡݍݰȄࢫɵ ȉࢫɯ ʊɐ

�
ɲࢫɵ ȉࢫɻʈɼȯɮȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉדࢫ ɵࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɯ ɟȆݍݰȄדࢫ                             ɽȉǷࢫȯȍɏࢫ
ُ
                                                     

ɵࢫɑʊȍɦȄࢫ ȉȆȉࢫɖ ɼȳɐםȄࢫʅ ȲɽȉȆȸ ʋɳɦȄ)٤٠٥: تՌɸ(ɰ Ȩ؈ ʊܶݰ ɦȄࢫʄڴɏࢫɞ Ȳȯȗȸ ֗ࢫ.֗ࢫȄם ȆɈ ɏࢫȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʃɘɈ ɀ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȗȉ

ȑࢫȓʊɮɨɐɦȄࢫ ȗɡɦȄࢫȲȄȮ–ࢫȓɐȍɈ ɦȄ֗ࢫ Ȕ ɼ؈فȉ֗ࢫࢫ ʄڲɼࢫ١٤١١כɶ =٦٥٦\٢. م١٩٩٠ .ȟ ʆȯݍݰȄࢫɯ ɛȲ :٤١٧٤.  
ȯɮȨࢫ.٣٤ ɭȓʊɨʊɨȨ ȕࢫȓȷ ȄȲȮ֗ࢫ ȓʈɽȍɳɦȄࢫȒ؈فȸ ɦȄ֗ࢫ ȶ ȲȆɗࢫɽȉǷ.ʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ֗ࢫ ɰ Ȇɮɏ ֗ࢫ ɰ ȆɛȳɘɦȄࢫȲȄȮ :ࢫ١٤١٨ɶ =١٠٢ص.م١٩٩٧.
ȸ؈فȒࢫȓʈɽȍ�ɳɦȄࢫ.٣٥ ɦȄࢫ ʎ֗Ȍֺࢫ ɀ ɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫȯɮȨ ɭࢫʏڴɏ      ّ Țࢫ-                                 Ȅȯȧ Ƿࢫɪ ʊɨȨ ȕɼࢫɑǿȆɛɼࢫɂ ȳɏ.ࢫȄȯʊȿ ࢫ ȓ֗ʈȳɀ ɐɦȄࢫȓȍȗɡםȄ

Ȕ ɼ؈فȉ-֗ࢫلبناࢫ ʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ֗ࢫ ɰࢫ٢٠٠٦ɬ =٤٩-٤٨\١. ه١٤٢٧.  
٣٦.ȓʆך ֗ࢫ ǴȄȳɐȼ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٣.  
٣٧.ȓʆך ֗ࢫ ə ɺɡɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦.  
٣٨.ȓʆך ֗ࢫ ȳɇ ȆɗࢫȒȲɽ ȷ :٨.  
٣٩.ȓʆך ֗ࢫ ǴȆʊȎɱכ ȒȲɽࢫ ȷ :١٠٧.  
٤٠.ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٥٩.  
٤١.ȓʆך ֗ࢫ ȓȋɽȗɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦١.  
٤٢.ȓʆך ֗ࢫ ȓȋɽȗɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٢٨.  
Ɂࢫ.٤٣ ʊݏݵȕ֗ࢫ ۜܣ əࢫȳɦȄع ʈȳȼ ɦȄɰ ǵȳɜɦȄࢫȔ ȄȴȆȣ ɭࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄ.ࢫȾ١٥٢.  
٤٤.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ:٢١.  
٤٥.ȓʆך ֗ࢫ ɾ Ȳɽȼ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٥٢.  
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٤٦.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٥٣.  
٤٧.ȓʆך ֗ࢫ ɯ ȣ ɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٥- ٣.  
٤٨.ȓʆך ֗ࢫ ȩ ȗɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٩.  
٤٩.ȓʆך ֗ࢫ ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷ :ࢫࢫ١٥٧ɼ١٥٨.  
٥٠.ȓʆך ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١١٣.  
٥١.ȓʆך ֗ࢫ ɪ ɭȵםȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٠.  
٥٢.ȓʆך ֗ࢫ ɻՌɇ ȒȲɽࢫ ȷ:٢-١.  
٥٣.ȓʆך ֗ࢫ ɤ Ȇɘɱכ ȒȲɽࢫ ȷ :٣٣.  
٥٤.ȓʆך ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٤.  
٥٥.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٣٣.  
٥٦.ȓʆך ֗ࢫ ȒȯǾȆɮՌɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦.  
٥٧.ȓʆך ֗ࢫ ɤ Ȇɘɱכ ȒȲɽࢫ ȷ :١١.  
٥٨.ȓʆך ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٥٦.  
٥٩.ȓʆך ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٥.  
٦٠.ȓʆǵ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٥٣.  
٦١.ȄࢫȒȲɽ ȷȓʆǵ֗ࢫ ȳțɽɢɦ:٣-١.  
٦٢.ȓʆǵ֗ࢫ ɖ ȳȫȵɦȄࢫȒȲɽ ȷ:٨١.  
٦٣.ȓʆǵ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٦.  
٦٤.ȓʆǵ֗ࢫ ə ɺɡɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١١٠.  
٦٥.ȓʆǵ֗ࢫ ș ɨɀ ɗࢫȒȲɽ ȷ:٦.  
٦٦.ȓʆǵ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ:٤١.  
٦٧.ȓʆǵ֗ࢫ ɰ Ȇȫ ȯɦȄࢫȒȲɽ ȷ:١٣.  
٦٨.ȓʆǵ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٧٤.  
٦٩.ȓʆǵ֗ࢫ ʄڍ Ʉ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ:٦.  
٧٠.ȓʆǵ֗ࢫ ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷ :١٥٨ .  
٧١.ȓʆǵ֗ࢫ ǸȍՌȷ ȒȲɽࢫ ȷ :٢٨.  
٧٢.ȓʆǵ֗ࢫ ɰ ȆɛȳɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ:١.  
٧٣.ȓʆǵ֗ࢫ ɬȆɐɲכ ȒȲɽࢫ ȷ :١٩.  
٧٤.ȓʆǵ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٧٩.  
٧٥.ȓʆǵ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٣٨.  
٧٦.ȓʆǵ֗ࢫ ȓȋɽȗɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٣٣ .ȓʆǵ֗ࢫ ə ɀ ɦȄࢫȒȲɽ ȷ   .٩: ɼࢫ
٧٧.ȓʆǵ֗ࢫ ȩ ȗɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٨.  
٧٨.ȓʆǵ֗ࢫ ș ɨɀ ɗࢫȒȲɽ ȷ :٣٤.  
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٧٩.ȓʆǵ֗ࢫ ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷ :١٩٩.  
ɵࢫ.٨٠ ȉࢫȯʈȵʆࢫɵ ȉࢫȳʈȳȡ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫʅفɈ ɦȄࢫȳɘɐȡ ࢫɽȉǷࢫ ʏ֗ڴɭך ȑࢫ ɦȆɓࢫɵ ȉ؈فࢫȝɟ)٣١٠: تՌɸ(ࢫɪ ʈɼǸȕࢫʏࢫࢭɰ ȆʊȍɦȄࢫɑɭȆȡ ֗ࢫ

ȳȻ.القرآن ȆɳɦȄ֗ࢫ ȳɟȆȻ ȯɮȨࢫ ɭࢫȯɮȧ Ƿࢫɝ ʊȨ ȗȉ:֗ࢫ ʄڲɼכ ȓɐȍɈࢫ ɦȄ֗ࢫ ȓɦȆȷ ȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭࢫࢫ١٤٢٠Ռɸ - ࢫ٢٠٠٠ɬ .ࢫ٣٣٠\١٣

ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :١٥٥٤٧.   
Ƞࢫ.٨١ ۜܣࢫ Ɉف؟ ɨɦࢫɑɭȆݍݨȄࢫɑɭȄɽȡࢫࢫ١Ⱦ٤٩٠ – ٤٨٩  
٨٢.ȓʆך ֗ࢫ ɯ ɨɜɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٤  
כ�.٨٣ ȒȲɽࢫ ȷȓʆך ֗ࢫ ɤ Ȇɘɱ :٢٠.  
٨٤.ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :٣٢.  
٨٥.ȓʆך ֗ࢫ ɰ Ȅȳɮɏࢫɤ ǵࢫȒȲɽ ȷ :١٣٢.  
٨٦.ȓʆך ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٥٤.  
٨٧.ȓʆǵ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٨٠.  
٨٨.ȓʆǵ֗ࢫ ȳȼ ȒȲɽࢫȄݍݰ ȷ :٧.  
٨٩.ȓʆǵ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٩.  
٩٠.ȓʆǵ֗ࢫ ǴȆȸ ɴɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٤.  
٩١.ȓʆǵ֗ࢫ ȳȼ ȒȲɽࢫȄݍݰ ȷ :٧.  
ȩࢫ.٩٢ ʊࢫܵݰȓɏ Ȇɇ Ȉࢫ ɽȡ ɼࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ɯ ɨȸ ɭȓʊɀ ɐםȄࢫʏࢫࢭȆɺɮʈȳȨ ȕɼ֗ࢫ ȓʊɀ ɐɭ؈فࢫɓ ɯ.כǴȄȳɭࢫࢭʏࢫ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :١٤٦٦\٣֗ࢫ)١٨٣٥( ٣٢.
٩٣.ȓʆǵ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ :٦٦.  
٩٤.ʃɘɈ ɀ ɚࢫȄם ɽɜȧ əࢫ ʈȳɐȗȉࢫȆɘȼ ɦȄ֗ࢫ ɂ Ȇʊɏ ֗ࢫ ۜܣ   .٣٧٠\٢. ȆɜɦȄع
٩٥.ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ דࢫ ɤɽࢫ ȷ Ȳࢫɰ ؇ȸ ȊࢫǴȄȯȗɛט Ȉࢫ Ȇȉ֗ࢫ ȓɳȸ ɦȄɼࢫȈ ȆȗɡɦȆȉࢫɬȆɀ ȗɏל Ȉࢫ Ȇȗɟ֗ࢫ ʅ ȲȆȬ ȍɦȄࢫȩ ʊܵݰ.

ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :٩٢\٩֗ࢫ٧٢٨٠.  
٩٦.ɻȸ ɘɱࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȟ ʆȯݍݰȄ.
٩٧.ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ דࢫ ɤɽࢫ ȷ Ȳࢫɰ ؇ȸ ȊࢫǴȄȯȗɛט Ȉࢫ Ȇȉ֗ࢫ ȓɳȸ ɦȄɼࢫȈ ȆȗɡɦȆȉࢫɬȆɀ ȗɏל Ȉࢫ Ȇȗɟ֗ࢫ ʅ ȲȆȬ ȍɦȄࢫȩ ʊܵݰ.

ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :٩٣\٩. ٧٢٨٣.  
ۗܣࢫ.٩٨ ɀ Ȩ ʊɦȄۜܢࢫ ɵࢫɽɭ؟ ȉࢫɂ Ȇʊɏ ֗ࢫ ۜܣ ۘܣࢫȄםʎȌȳɔࢫȆɜɦȄع ȍȸ ɦȄ)٥٤٤: تՌɸ(ʃɘɈ ɀ ɚࢫȄם ɽɜȧ əࢫ ʈȳɐȗȉࢫȆɘȼ ɦȄࢫȈ Ȇȗɟࢫ.֗ࢫɝ ʊɜȨ ȕ

Ⱦودر  ɽɀ ɳɦȄࢫɝ ʊțɽȕɼࢫȓȷ Ȅ:�ʅȲȆɢȍɦȄࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȲɽȗɟȯɦȄ.ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɦȄɼࢫȓɏȆȍɈ ɨɦࢫȳɡɘɦȄࢫȲȄȮ .٣٦٩ – ٣٦٧\٢ .  
٩٩.ȓʆך ֗ࢫ ȓȋɽȗɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٤.  

١٠٠.ȓʆך ֗ࢫ ȓȋɽȗɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٢٤.  
ȩࢫ.١٠١ ʊܵݰɰ Ȇɮʆל ɵࢫ ɭࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ɤɽࢫ ȷ ȳɦȄࢫȑ ȧ Ȉࢫ Ȇȉ֗ࢫ ɰ Ȇɮʆל Ȉࢫ Ȇȗɟ֗ࢫ ʅ ȲȆȬ ȍɦȄ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :١٢\١. ١٥.
ȩࢫ.١٠٢ ʊܵݰɰ Ȇɮʆל Ȓɼֺࢫ ȧ Ȉࢫ Ȇȉ֗ࢫ ɰ Ȇɮʆל Ȉࢫ Ȇȗɟ֗ࢫ ʅ ȲȆȬ ȍɦȄ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :١٢\١. ١٦.  
١٠٣.ɪ ȍɳȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ ǷࢫɬȆɭל ȯɳȸࢫ ɭ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ֗ࢫ ȯȍɐɭࢫɵ ȉࢫȒȳɸȴࢫȯȡ ȟࢫ ʆȯȧ :٢٩٢\٣١. ١٨٩٦١.  
١٠٤.ɪ ȍɳȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȧ ǷࢫɬȆɭל ȯɳȸࢫ ɭ.ȟ ʆȯݍݰȄࢫȹ ɘɱ
١٠٥.ȓʆך ֗ࢫ ȩ ȗɘɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٩ – ٨.  
١٠٦.ȓʆך ֗ࢫ Ȕ Ȅȳݱݨ ȒȲɽࢫȄݍ ȷ :١.  
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֗ࢫ.١٠٧ Ȕ Ȅȳݱݨ ȒȲɽࢫȄݍ ȷȓʆ٥ – ٢: ך.  
١٠٨.ȓʆך ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٣.  
١٠٩.ȓʆǵ֗ࢫ Ȕ Ȅȳݱݨ ȒȲɽࢫȄݍ ȷ :١.  
١١٠.ȓʆǵ֗ࢫ ȲɽɳɦȄࢫȒȲɽ ȷ :٦٣.  
ڍʏࢫȄםʎɲȯࢫ.١١١ ȍȿ כ ɵࢫȳɭȆɏࢫ ȉࢫɣ ɦȆɭࢫɵ ȉࢫȹ ɲǷࢫɵ ȉࢫɣ ɦȆɭ)١٧٩: تՌɸ(ࢫɵ ȸ ɵࢫȄݍݰ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȓʆȄɼȳȉࢫɣ ɦȆɭࢫǸɇɽɭ֗ࢫ

ʎɲȆȍʋȼ ɦȄ.ɝ ʊɜȨ ȕɼࢫɝ ʊɨɐȖ:ȓʊɮɨɐɦȄࢫȓȍȗɡםȄࢫ ə֗ ʊɈ ɨɦȄࢫȯȍɏࢫȈ ȆɸɽɦȄࢫȯȍɏ.ȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɐȍɈ ɦȄࢫɰɼȯȉࢫȓ �Ȩ ɜɳɭࢫȒȯ �ʈ�ȵ
�ɭ֗ࢫ       َ        َ ِ َ   

ȭ ʈȲȆȕ.باب:ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ֗ࢫ ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ דࢫ ɤɽࢫ ȷ ȲࢫȈ Ȇܵݰ Ƿࢫɪ ǾȆɄ ɗ :٣٣٣ص. ٩٤٦.  
١١٢.ȓʆǵ֗ࢫ Ȕ Ȅȳݱݨ ȒȲɽࢫȄݍ ȷ :٣.  
ךȓʆࢫ.١١٣ ֗ࢫ Ȕ Ȅȳݱݨ ȒȲɽࢫȄݍ ȷ٤.  
١١٤.ȓʆǵ֗ࢫ ȒȳɜȍɦȄࢫȒȲɽ ȷ :١٠٤.  
١١٥.ʃɘɈ ɀ ɚࢫȄם ɽɜȧ əࢫ ʈȳɐȗȉࢫȆɘȼ ɦȄ֗ࢫ ɂ Ȇʊɏ ֗ࢫ ۜܣ   .٣٩٩ – ٣٩٧ \٢. ȆɜɦȄع
١١٦.ȓʆǵ֗ࢫ Ȉ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ: ٥٦.  
١١٧.Ȉ Ȇȗɟ֗ࢫ ɯ ɨȸ ɭࢫȩ ʊࢫࢫܵݰɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫʄڴɏࢫʏڴɀ ʆࢫɯ ț֗ࢫ ɻɐɮȷ ɵࢫ ɰࢫם ȰǺםȄࢫɤɽɛࢫɪ ȝɭࢫɤɽɜɦȄࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ Ȓֺ ɀ ɦȄ

ȓɨʊȷ ɽɦȄࢫɻɦࢫɤ Ǹȸ ʇࢫɯ țࢫɯ ɨȷ ɼ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :٢٨٨\١֗ࢫ)٣٨٤( ١١.  
١١٨.�ȲɽȍɜɦȄࢫȒȲȆʈȴࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ɣ ȷ ȆɳםȄࢫȈ Ȇȗɟ֗ࢫ ȮɼȄȮࢫʎȌǷࢫɰ ؇ȷ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :٢١٨\٢. ٢٠٤٢.  
١١٩.Ȕ ȄɽɏȯɦȄࢫȈ ȄɽȉǷ֗ࢫ ʅ ȱɭفɦȄࢫɰ ؇ȷɷȮȆȍɐȊדࢫ ɵࢫȓɮȧȲࢫ ɭࢫȳɟȰࢫȆɭɼࢫȲȆɘɔȗȷ ט ɼࢫȓȋɽȗɦȄࢫɪ Ʉ ɗࢫʏࢫࢭȈ Ȇȉࢫ.֗ࢫȟ ʆȯݍݰȄ

ȑ. ٥٥١\٥ .٣٥٤٦: رقم ʈȳɓࢫȩ ʊܵݰ ɵࢫ ȸ ȧ ȟࢫ ʆȯȧ ɤࢫȄȱɸࢫ Ȇɛɼ.
ד.١٢٠ ɰࢫ ɼȳɟȱʆַࢫ ɼࢫɰɽȸ ɨȣ ʆࢫɬɽɜɦȄࢫʏࢫࢭȈ Ȇȉࢫ Ȕ֗ ȄɽɏȯɦȄࢫȈ ȄɽȉǷࢫ ʅ֗ ȱɭفɦȄࢫɰ ؇ȷ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ:٤٦٣\٥ .٣٣٨٠ .

ɵࢫ ɏࢫɻȡ ɼ؈فࢫɓࢫɵ ɭࢫʅ ɼȲࢫȯɛɼࢫ ɵ֗ ȸ ȧ ȟࢫ ʆȯȧ ۜܢࢫȄȱɸࢫ ɤࢫɽȉǷࢫʋɏؠ Ȇɛɼ֗ࢫ ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫɵ ɏࢫ Ȓ֗ȳʈȳɸࢫʎȌǷ

ɻɦɽɛۚܢࢫ ɐɭɼ:ترة:ȓɭȄȯɱɼࢫȒȳȸ ȧ ۚܣࢫ ɐʇ.ȓʊȋȳɐɦȆȉࢫȓɗȳɐםȄࢫɪ ɸǷࢫɅ ɐȊࢫɤ Ȇɛɼ:ȲǸȝɦȄࢫɽɸࢫȒفɦȄ.
١٢١.ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫʄڴɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȈ Ȇȉ֗ࢫ ɽɺȸ ɦȄࢫȈ Ȇȗɟ֗ࢫ ʎǿȆȸ ɴɦȄࢫɰ ؇ȷ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :٤٣\٣. ١٢٨٢.  
ȈࢫȒȲȆʈȴࢫ.١٢٢ Ȇȉ֗ࢫ ɣ ȷ ȆɳםȄࢫȈ Ȇȗɟ֗ࢫ ȮɼȄȮࢫʎȌǷࢫɰ ؇ȷ�ȲɽȍɜɦȄ.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :٢١٧\٢. ٢٠٤١.  
ɯࢫȄݍݨȓʈȴɽࢫ.١٢٣ ʊɛࢫɵ ȉȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫȹ ɮȻ ȯɐȷࢫ ɵࢫ ȉࢫȈ ɽʆǷࢫɵ ȉࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ)٧٥١: تՌɸ(ࢫɪ Ʉ ɗࢫʏࢫࢭɬȆɺɗכ Ǵֺࢫ ȡ ֗ࢫ

ɬȆɱכ ȫ؈فࢫ ȯɮȨࢫ ɭࢫʄڴɏࢫȒֺ ɀ ɦȄ .تحقيق :Ɇ ɼǹȆɱȲכ ɆࢫɼࢫȯȍɏࢫȲȮȆɜɦȄࢫ ɼǹȆɱȲכ ȑࢫ ʊɐȻ.ࢫȓȋɼȳɐɦȄࢫȲȄȮࢫ–֗ࢫș ʈɽɢɦȄ.
ʎɲȆȍʋȼࢫ.١٢٤ ɦȄࢫȯ ȷ Ƿࢫɵ ȉࢫɤ ֺ ɸࢫɵ ȉࢫɪ ȍɳȧ ɵࢫ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɮȧ Ƿדࢫ ɵࢫ)٢٤١Ռɸ: ت(ɽȉǷࢫȯȍɏࢫ ȉࢫȯɮȧ ǷࢫɬȆɭל ȯɳȸࢫ ɭ֗ࢫ

כɼڲʄ. حنبل ȓɐȍɈࢫ ɦȄࢫ ȓ֗ɦȆȷ ȳɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻɭ :ࢫࢫ١٤٢١Ռɸ =م٢٠٠١.ɯ ɛȲࢫȟ ʆȯݍݰȄ :ࢫ. ٢٨٨\٢١. ١٣٧٥٤ɻݱݰ ܵ ɼ

Ⱦࢫ כɬȆɺɗࢫ Ǵֺࢫ ɻɜʊɜȨࢫݍݨ ȕࢫʏࢫࢭɆ ɼǺɱȲ٦٥כ.  
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  إعداد

/
ȓ֗ɐʉȳȼ ɦȄɼࢫȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫɽɳɟ֗ࢫ ɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ

  : المقدمة

إن قضية احلوار خاصة ما يتعلق بالديين منها على قدم وساق يف عاملنا املعاصر، وهذه 

القضية حتتاج  إىل تأصيل وحترير حيث دخل فيها الكثري من احلق والباطل حىت اختلط احلابل 

  . بالنابل

وهو عامل بشهادات العلماء والشيخ أمحد ديدات علم ملع جنمه يف مساء مقارنة األديان، 

�ȄǴǟ�ƲǈǼȇ�Ń�ǶȀǼǷ�Ã°ƢǐǼǳ¦�ƨǏƢƻ�śǸǴǈŭ¦�ŚǣÂ�śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǐƬƼŭ¦

منواله  ويندر وجود مثله يف مثله، لذلك أردت تتبع جهوده يف إثبات ميزات القرآن الكرمي 

:على الكتاب املقدس عن طريق املقارنة، وذلك يف مبحثني اثنني

)١( :التعريف بالشيخ أحمد ديدات: األول الـمطلب: ألولا الـمبحث

Muslim"هو أمحد بن حسني ديدات املشهور بـ Scholar of the Christian Bible" ) العامل املسلم

ُ  َ  الك ج ر ايت"وديدات لقب لوالده معناه يف   )٢()بكتاب النصارى املقدس  ُ .)٤(العطاء )٣("  

"Bombay"من أعمال " ُ   َ  ْ س ور ات  ""Surat"ولد رمحه اهللا  يف قرية صغرية من قرى مقاطعة 

  .هجرية ١٣٣٧ميالدية؛ ) ١/٧/١٩١٨(عام  )تيدكشور( Tedkeshwarباهلند تسمى 

تعترب دولة جنوب إفريقيا هي موطن الشيخ أمحد ديدات وإن كان مولودا يف اهلند، وقضى 

، وهو من مواطنيها )٥(حياته احلقيقية إمنا بدأها وقضاها يف جنوب إفريقياَ ّ                مث   تسع سنوات، لكن 

َ  ُّ بالت ج ن س من كربى املدن احلضرية يف  الدولة، وهي املدينة  )داربرن("Durban"كانت مدينة .     َّ

  . اليت عاش فيها أمحد ديدات
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  : أسرته ونشأته

ْ                خرج ديدات من أسرة مسلمة متواضعة مل تـ ع رف ال بالعلم وال  ّ  ل، لكن من  لـماباجلاه وال با                                   ُ          

Ƣ�ĔƘǋ�ȐǟÂ�Ƣǿ�Śƻ�Ǿƥ��ǶǠǧ�ƾŧ¢�ƢȀǼƥƢƥ�ƢȀȈǴǟ�ƅ¦  ُ           ُ       ّ                       :

ٍ  َ  ْم أٍب قَـــــَ  َكـــــَ  َو  َ   ُذرَا َشــــــ   ٍ ابنٍ َ   ِ  َعـــــال بِـــــ َ دَ ْ     ٍ فٍ  َ رَ ُ  َ  

ُ      ٍ       ً ُمو الرِّجـــــــــــــــاُل بآبـــــــــــــــاٍء وآونـــــــــــــــةً ْ  ْســـــــــــــــ َ تَ    ِّ      ُ

ـــــــــــالَ َ  َمـــــــــــ َ كَ  َ  َ ا َع ُ  رُســـــــــــ ِ بِ    ـــــــــــ  َ  وِل اهللا َع      ِ   ُ انُ  َ نَ  ْ دْ  

ُ       ٍ        ُ ُمو الرِّجـــــــــاُل بأبنـــــــــاٍء وتـــــــــزدانُ ْ  ْســـــــــ َ تَ    ِّ      ُ
) ٦( 

  ِ                                                     ً  الف الحة يف قريته يف اهلند، وكانت احلياة هناك يف ذلك الوقت صعبة              ً       كان أبوه فقريا  ميتهن 

ّ                                         جدا ، فـ ب لغ  الناس  أن  احلياة يف جنوب إفريقيا أهنأ من تلك اليت يف     َ       َ وقد كانت اهلند " ُ     س ورات"  ً     َ َ 

َ                              وجنوب إفريقيا كالمها حتت االستعمار الربيطاين آنذاك،  فـ ن زح  كثري من أبناء لك املنطقة، ومن    ََ                                                 

)٧(.اطق اهلندية إىل جنوب إفريقيا منهم حسني ديدات، والد أمحد ديداتبعض املن

  :نشأته

قع، ما جعل أباه ينتقل من اهلند إىل جنوب إفريقيا  ْ                                               نشأ الشيخ ديدات رمحه اهللا يف فقر م د   ُ                             

ف ة من وطأة الفقر والع وز اليت تالحقه هو وماليني اهلنود يف القارة اهلندية كما  ّ                    َ                                                 عل ه جيد هناك خ   ِ            ّ 

  .سبقت اإلشارة إليه

ّ                                                            وقد ص و ر لنا الشيخ بعضا من معاناته االقتصادية يف بعض أشرطته حيث يقول  َ     :

  ّ                                                                             كن ا نعاين يف اهلند معاناة شديدة، فسمع آباؤنا أن احلياة يف جنوب إفريقيا أسهل، فجاءوا "

ْ َ      ق ب ة من                                 ُ وال ميكن أن أنسى ما عانيت يف تلك احل  .إليها، أتيت أنا وأيب من بني ألئك النازحني

ولباس ) بنطلون(   َّ                                                      الز من، كنت أمشي حافيا؛ ال أملك نعال، عندي قميص واحد وسروال 

َ                                                      شتوي واحد، ما عندي ما أ مت  ن د ل به سوى أكمام ذاك اللباس الشتوي، ألن استعمال املناديل   َْ َ  َ                      

)٨(."من وسام أهل الثراء يف تلك األيام

 ّ     ّ       أم ا الن جارة، .                    َّ  وارع، أو مساعدة البق الَ ُ  ّ                ُ                  و ك ن ا ال جند إال أعماال م زرية، مثل كنس الش"

أردت من ابين  لـماويا له من تعب ونصب . والسمكرة، وما أشبه ذلك فأشغال خاصة بالبيض

.)٩("أن يكون مسكريا
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، وإن كان يعرف الكتابة والقراءة لـماكان حسني ديدات رجال من عوام الناس؛ مل يكن متع

ُ    باللغة اإلجنليزية، أما الك ج رايت  ُ تصرفاته، ومن تربيته لكن يشم من  )١٠(             ً             فيتقنها جيدا  وهي لغته األم                       

قاسم ديدات أحد  لك ذألبنائه، رائحة التدين الصاحل، واالعتزاز بدينه، وحب الدعوة إىل اهللا، كما صرح ب

.)١١(إخوة أمحد ديدات 

اهللا وترعرع أمحد ديدات يف هذه األسرة الصاحلة، فنشأ على التدين وحب الدعوة إىل 

َ     والعاطفة الدينية اجل ي اش ة و  يدل على ذلك حرصه على شهود احملاضرات الدينية وهو شاب  مـما                   َ َّ 

�ƨƠȈǴŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�©¦ǂǓƢƄ¦�ǺǯƢǷ¢�°Ȃǔū�ȆǟÂ�Ǿǳ�ÀȂǰȇ�ǾǴưǷ��ƢƥƢǋ��À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ��ǞǧƢȇ                                                          ً      ّ              

  .      بالكفر واجلهل يدل على نشأته على التدين وحب اخلري

ت بصفات كثرية نبيلة من الصرب والكرم والتضحية وعلو اهلمة، يتمتع الشيخ أمحد ديدا

  .واجللد

ي ل  ُ  َّ  فإن من ينظر ويتأمل يف عظم مهة أمحد ديدات يأخذه العجب، وحتيط به الدهشة، وخي                                                                      

:             ُّ            إليه أنه املعين  بقول الشاعر

ِ َ  لَــــــــــــــُه ِمهَــــــــــــــٌم الَ ُمْنتَـَهــــــــــــــى ِلِكَبارَِهــــــــــــــا  َ ِ  ِ   َ  َ ْ ُ  َ   ٌ َ
ِ   ُ ــــَ  ــــَن ال ــــْغَرى َأَجــــلُّ ِم ــــُه الصُّ َ    َوِمهُِّت  ِ ُّ  َ  َ   َ  ْ ُّ     ُ  ُِّ ْ  ِ دَّْهرِ َ  ِ َّ )١٢(

�Ŀ�ƨȈǷȐǇ¤�¾Â®Â�ǲƥ�©¦°¦±�Â�Â�©ƢǠǷƢƳ��®ȂȀƳ�ƨȈǳƢǠǳ¦�ǾƬǸđ�Ľ��ńƢǠƫ�ƅ¦�ǪȈǧȂƬƥ��Ǆ�ºƥÂ��Ǫ�ƦǇ                        َ َ          َ                                    ّ  َ    َ  َ 

جمال دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، والرد على أعدائه من اليهود والنصارى حسب املنهج 

معه، ويتبادر إىل الذي اتبعه، فاقرتن هذا النوع من الدعوة بامسه، وال يكاد يذكر إال ذكر 

ذكرت دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم قبل أي  لـماالذهن مركزه العاملي للدعوة اإلسالمية ك

  .جهة دعوية أخرى يف فرتة من الفرتات

�ǚǨƷ�ƾǬǧ��ƨȈǳƢǠǳ¦�ƨǸŮ¦�ǽǀđ�ǞƬǸƬȇ�ǾƥƢƦǋ�ǀǼǷ�©¦ƾȇ®�ÀƢǯ–  قبل أن يبلغ العشرين من

                                  ِّ                                حماضرة ألقاها موالنا عبد العليم الصد يقي عن جهود املسلمني يف جمال العلوم  - عمره

ّ                                       وخط ط  إللقائها يف تلك الفرتة من الزمن على طالب " املعاصرة"  ّ ّ  ومدرسيهم، إال  أن  " بعثة آدم"     ّ            

ّ                 رئيسه يف العمل هد ده، ومنعه من ذلك ْ  لكن  )١٣(.                                ُُ  ًّ    ، فنفسه تأىب إال ع ل و ا ،  ُ  َّ ح ط            ْ ذو اهلمة إن  "  

ُ                          ƢǟƢǨƫ°¦�ȏ¤�ĹƘƫÂ��ƢȀƦƷƢǏ�Ƣ�đ�Ȃ�ǐ�ȇ�°ƢǼǳ¦�ǺǷ       ِ كالشعلة   ِّ  َ ّ             لذلك أعاد الشيخ الكر ة مرة أخرى، )١٤("         ُ                     

.)١٥(وإن كان ذلك بعد ما يقارب عشر سنوات
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  : ومن الصور املشرقة هلمته

 يوم واحد، طوافه لكثري من دول العامل للدعوة، وقد زار مخسا من دول الشرق األوسط  يف

 )١٦(.وألقى يف كل دولة حماضرة مث رجع إىل منزله يف الفندق يف اليوم نفسه

 فقد كان رمحه اهللا يكتب كل نص من ) البطاقات(طريقته اليت اتبعها يف حفظ النصوص

َ  َِ ُّ                نصوص الكتاب املقدس اليت يريد االستشهاد به على بطاقة، و جي  د  يف حفظه، ويصطحب                                                    

ا، ويستغل أي فرصة ساحنة ملتابعة حفظها ومراجعتها حىت عند  معه هذه البطاقات دائم

)١٧(. اإلشارات املرورية

 عد ة املعركة" ّ                        زو ر يف نفسه أن يكتب كتابه         ّ منصرفه من دولة كينيا، فبدأ بكتابته يف " 

.الطائرة، ومل تأت سنة مقبلة إال وهو مطبوع يقيم فيه دروسا

�ƨȈƟƢĔ�̈°Ȃǐƥ�ƾǯƘƬȇ�À¢�ń¤�ǾǼǟ�ǞƳ¦ŗȇ�ȏÂ��Ǿƥ�¢ƾƥأما جلده رمحه اهللا، فهو إذا اقتنع بشيء،

"أنه غري ممكن، وكان يقول إذا عرفت أنك إذا بدأت بشيء ال تستطيع الصرب على متابعته، :

)١٨("واملواصلة به فاألوىل أال تبدأ به

  :وفاته

بعد مرض شديد  ٢٠٠٥/ ٨/٨املوافق   ٣/٧/١٤٢٦تويف أمحد ديدات صباح يوم االثنني 

يف منطقة  Verulum                                                 ً                 دام تسع سنوات،  عن عمر يناهز السابعة والثمانني عاما ، مبنزله يف فريوالم 

                ّ                                               ِ ْ   جبنوب إفريقيا، وصل ي عليه بعد صالة املغرب من اليوم نفسه بإمامة مفيت م ن ك Natalناتال 

             ِ ْ       ِ ْ  َ                                                     الشيخ إمساعيل م ن ك من ز نـ ب اوي خريج كلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  .فرمحة اهللا عليه رمحة واسعة )١٩(.بوصيته

ارنة األديان، واملعنيني لقد أثىن على الشيخ ديدات عدد غري قليل من املختصني يف مق

بدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، واملؤسسات العلمية والدعوية، ولعل منحه جائزة امللك 

  .فيصل العاملية يف خدمة اإلسالم من أبرز ما يدل على ثناء الناس له

  : ت الثناء عليهلـماومن ك

٢٠("ن العشرينأشهر داعية يف القر : "قول تلميذه وصهره عصام أمحد مدير عنه بأنه(
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رئيس مؤسسة   -قول األستاذ أيوب كرمي"ICRA " وأحد طالب أمحد ديدات يف جنوب

)٢١("إن أمحد ديدات وضع مسلمي جنوب إفريقيا على خريطة العامل"إفريقيا 

 أحد أعضاء جملس األمناء للمركز العاملي، وابن أبرز من ساعد   –وقال إبراهيم سامل حممد

حنن نعترب أمحد ديدات كمنقذ لنا يف كيب : "الشيخ مباله يف منطقة كيف تاوون سامل حممد

تاوون، ألنه قبل إتيانه إىل هذه املنطقة قلـما جتد من يستطيع الدفاع عن دينه، وال تكاد 

ندوسي، والنصراين اهلندي يف شيء، فهو الذي بث روح       ً                     جتد فرقا  بني املسلم اهلندي  واهل

الوالء والرباء بيننا، وبني لنا أن املسلمة ال جيوز أن تتزوج من هندوسي، أو نصراين، 

)٢٢(. إخل" وهكذا

قليل هم أولئك ": وجاء يف رسالة العزاء عن وفاة الشيخ من رابطة علـماء فلسطني قوهلم

صناعة احلياة بعطائهم، فكيف مبن سخر جل حياته ووقته الذين استطاعوا أن يشاركوا يف 

يف خدمة الدين، والذود عن اإلسالم العظيم، وكان من بينهم شيخ املناظرين أمحد ديدات، 

   ً             عاما ، بعدما ترك  ٨٧الذي ترجل عن منرب الدعوة إىل اهللا عز وجل، عن عمر يناهز 

  إخل  "بصمات جلية يف صناعة احلياة وميدان الدعوة إىل اهللا

وقال القسيس :Richard Järnefelt)  ت   ْ ل   ِ ف   ْ ن    ْ ار   َ ج   ْ د    ْ ار    َ يش   ِ ر ْ (
"Sheikh Deedat is a great name both in the Islamic and the Christian theology, and
generation after generation shall understand the great and exemplary meaning of
his pioneer thinking, writings, speeches and piety" )23( "

الشيخ ديدات اسم عظيم يف اإلسالم والنصرانية، وستفهم األجيال القادمة عظمة "

  "  أفكاره املبتكرة وكتاباته وحماضراته  وتقواه) اليت اشتملت عليها(ومنوذجية املعاين 

كتبابا يف احلوار اإلسالمي النصراين كلها أوتاد يف جمال مقارنة األديان،   ١٨ألف الشيخ 

�ǾǈǨǻ�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢȀǴǯ�©¦ǂǓƢƄ¦�©ƢƠǷ�ȄǬǳ¢Â��©¦ǂǛƢǼŭ¦�©¦ǂǌǟ�¿Ƣǫ¢Âنفع اهللا به العامل  مـما

�Â¢�ǂǋƢƦǷ�ǲǰǌƥ�Ǿƥ�ǂƯƘƫ�ǺŲ�Â¢�ǾȈŸǂƻ�ǺǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǽƾǠƥ� ƢƳ�ǺǷ�ǲǯ�©Ƣƥ�ȄƷ��ǞŦ¢

  . مباشرغري 

�Ȇǈǻǂǧ��ǞǷ�ƨǯ°ƢǌŭƢƥ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ǲǐȈǧ�Ǯ Ǵŭ¦�̈ǄƟƢƳ�ƶǼ�Ƿ�ÄȂǟƾǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǽ®ȂȀŪ��¦ǂȇƾǬƫÂ                                              ُ                       ً      

Rogerفيلسوف عاملي بعد فرتة وجيزة من إسالمه، امسه  Gharoudi )انت ، وك)روجيه جارودي
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يدالية اجلائزة عبارة عن شهادة تقدير وعرفان، باإلضافة إىل مائة ألف لایر لكل واحد منهما وم

  .ذهب

  :التعريف بالقرآن الكريم: الثاني الـمطلب

ز بلف ظه "القرآن الكرمي هو   ع ج 
م د  صلى اهللا عليه وسلم، امل نز ل على نبيه حم 

 
ِ     ْ    كالم  اهللا  تعاىل امل  ْ

ُ
                      ٍ َّ  ُ            َّ  

ُ
         ِ    ُ  

تعب د  بتالوته، املنقول إلينا بالتواتر، املكتوب يف املصاحف من أ و ل  سورة الفاحتة إىل 
 
ِ                 ومعناه، امل َّ  َ                                                    ُ َّ   
ُ
          

ر  سورة الناس ِ            آخ   ِ  ".

  : يقسم القرآن من حيث طول السور وقصرها إىل أربعة أقسام هي

هي أطول سبع سور يف القرآن الكرمي : قسم الطوال ف .]املفصل-املثاين-املئون- الطوال[-

].»                ً  األنفال والتوبة مع ا« -األعراف-األنعام-ئدةلـماا-النساء- آل عمران-البقرة[

.¦Ƣđ°ƢǬƫ�Â¢�ƨȇ¡�ƨƟƢǷ�ȄǴǟ�ƢēƢȇ¡�ƾȇǄƫ�Ŗǳالسور يشمل  : قسم املئني و -

  .هي اليت تلي املئني يف عدد اآليات: املثاينو -

ȂǇ�śƥ�ǲǐǨǳ¦�̈ǂưǰǳ�Ǯ°̈�" ق"تبدأ من سورة  : املفصلو - ǳǀƥ�ȆũÂ��Ǧ Ƹǐŭ¦�ƨȇƢĔ�ń¤

  .البسملة

وهو .  يشتمل القرآن الكرمي على مائة وأربع عشرة سورة، مقسمة ستني جزبا، وثالثني حزء

  الكتب السماوية   آخر 

التعريف الكتاب المقدس: الثالث الـمطلب

، مثله كمثل القرآن الكرمي )٢٤(الكتاب ااملقدس هو الكتاب الذي يقدسه اليهود والنصارى

Oldالعهد القديم وهو عبارة عن  .  عند املسلمني حسبما يعتقدون Testament  والعهد

Newالجديد  Testament

)٢٥(يف هذه التسمية ما يرادف معىن امليثاق" العهد"املراد بكلمة و 

طلقت على جمموعة من اختيارات من املؤلفات واألسفار اليت                           ُ والعهد القدمي تسمية علمية أ  

Ƣđ�ƨǬƸǴŭ¦�Ƥ" التوراة: "أو تقول باختصار هو  )٢٦(تقدسها اليهود والنصارى Ƭǰǳ¦Â  . وميثل
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ّ                مقد سا عند الكنيسة )٢٧(سعة وثالثني سفرامن ت    ّ  يتأل فو .   ثالثة أرباع الكتاب تقريبا   

Romanالكنيسة الكاثوليكية ستة وأربعني سفرا عند و  Protestantية تننالربوتست Catholic church

، وسفر اخلروج Genesisسفر التكوين  : وأهم أسفار العهد القدمي على اإلطالق مخسة هي 

Exodus،  وسفر الالوينيLeviticus،  وسفر العددNumbers وسفر التثنية ،Deuteronomy   وهذه

ّ                األسفار اخلمسة هي اليت تسم ى عند اليهود بـ ،الناموس"ºƥ�Ƣǔȇ¢�ƢĔȂǸǈȇÂ) ٢٨("التورة"                      

)٢٩("أسفار موسى اخلمسة"وبـ

                      ّ                       إىل العهد القدمي ال على أن ه كتاب فيه كالم عن اهللا،  –ومعهم النصارى  - وينظر اليهود "

كتاب غري قابل للمساس ؛ إذ حىت   وأنه  وأن اهللا هو املؤلف احلقيقي  ، ّ         أن ه كالم اهللابل على 

) ٣٠("وحي وإهلام ،حروفه ونقاطه وعالمات ترقيمه

Newالعهد الجديد : ثانيا Testament

األسفار املسيحية اليت قبلتها الكنائس املختلفة "تسمية علمية لـأما العهد اجلديد فهو 

ويتكون من سبعة ) ٣١("متفاوتة على مدى قرون عديدة من اجلدل واالختالفبدرجات 

ّ                 وعشرين سفرا مقس مة إىل ثالثة أقسام               :

  األربعة؛ )٣٢(األناجيل: األسفار التارخيية وهي مخسة أسفار:  القسم األول

ّ  إجنيل مىت  -       Gospel according to Matthew

Gospel" إجنيل مرقس"و- according to Mark

Gospel" إجنيل لوقا"و- according to Luke

Gospel"  إجنيل يوحنا"و- according to John

"سفر أعمال الرسل"و-
)٣٣(

Acts of the Apostles

  األسفار التعليمية:  القسم الثاني

ّ          وتسم ى أيضا بـ Epistles" رسائل الرسل"    of the Apostles اسم أطلق على واحد وعشرين : "وهو

أواملسيحيني بصفة  ،كتبها الرسل  إىل كنائس معينة أو أشخاص معينني  ،العهد اجلديدسفرا يف 

)٣٤("عامة



uoم٢٠٢٠يونيو  =ه ١٤٤١شوال األولصدار إلا ou

303

الرؤيا سفر:القسم الثالث 

ّ        ويسم ى أيضا  The" رؤيا يوحنا"    Revelation to John  صاحب  –وهي رؤيا منامية رآها يوحنا

)٣٥(.أوحي إليه فيها بكثري من من حقائق الديانة النصرانية -اإلجنيل الرابع

ميزات القرآن الكرمي على الكتاب املقدس من خالل جهود الشيخ أمحد :  الثاين الـمبحث

  :ديدات  رمحه اهللا

:المقدس فيما يتعلق بالتسميةميزات  القرآن الكريم على الكتاب  :المبطلب األول

ºƥ�ƨȇǄȈǴųȍ¦�Ŀ�ǶđƢƬǯ�Ã°ƢǐǼǳ¦�ȆǸǈȇ""The Holy Bible وأصل  " الكتاب املقدس"ـوبالعربية ب

وال توجد هذه التسمية يف أي  )٣٦("الكتاب"وهي كلمة يونانية معناها  "Bible"Biblos""كلمة 

القرآن الكرمي جاءت تسميته بذلك يف عدة )٣٧(من أسفار الكتاب املقدس من أوله إىل آخره

MK. آيات من سوره مثل قوله تعاىل J I H GL]أما الكتاب ] "٢ – ١: الرمحن

)٣٨(.ǽ°ƢǨǇ¢�ǺǷ�Ä¢�Ŀ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ǾƬȈǸǈƫ�ļƘƫ�ǶǴǧ" املقدس

:ميزات القرآن على الكتاب المقدس فيما يتعلق بالمصدرية :الثاني الـمطلب

صرح القرآن الكرمي بأن مصدره من عند اهللا سبحانه وتعاىل كما يف اآلية السابقة، وكما يف 

(M: قوله ( ' & % $ #L]أما الكتاب املقدس فال يوجد من أوله إىل ] ٢: اجلاثية

  )٣٩(.آخره التصريح بأنه من عند اهللا تعاىل

   :على الكتاب المقدس فيما يتعلق بالمحتوىميزات القرآن الكريم : الـمطلب الثالث

ال يوجد يف القرآن الكرمي إال كالم اهللا عز وجل فقط، أما كالم غريه ففي كتب أخرى، 

يف كتب األحاديث،  والوقائع التارخيية يف كتب التاريخ، وهكذا، أما فكالم رسول اهللا

م اهللا، وكالم رسل اهللا، وكالم كال  -كما سبق  –الكتاب املقدس ففيه أربعة أنواع من الكالم 

�ƾǼǟ�ǺǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǴǯ�Ƣđ�ÀƢŻȍ¦Â��ƢȀǼȈƥ�ƨȇȂǈƬǳƢƥ�¿ǄǴǷ�ň¦ǂǐǼǳ¦Â!املؤرخني، وأساطري األولني

.)٤٠(اهللا
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�Ƣđ�ƪ Ƽ�ǘ�ǳ�Ŗǳ¦�ƢǿŚǣÂ�¿°ƢƄ¦�Ƣǻ±�ǺǷ�ƨǘƥƢŮ¦�ǎ ǐǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�ǽ�ǄǼǷ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�À¢�ƢǸǯ       ّ  ُ                                              ّ                       

.)٤١(صفحات  من الكتاب املقدس

  : إبرازه مليزات القرآن الكرمي عن طريق املقارنة بينه وبني الكتاب يف احملتوى

يف حني ال جتد يف القرآن اسم أبوي النيب عليه السالم وال اسم واحدة من زوجاته وبناته، 

جتد الكتاب املقدس مليئا باألنساب حىت قال قائلهم إن  -                         ً أو واحد من صحابته إال زيدا  

.)٤٢(باألنساب أكثر اهتمامه بيوم احلساب الكتاب املقدس يهتم

                                          ً                               وهلذه احلشوية القامتة يف الكتاب املقدس كان مرجعا  لدور السنيما يف حتويل بعض قصصه 

ّ           إىل أفالم ت د ر  عليهم ماال  ُ  َ        .

وما أشبه ذلك املوجود " يف قدمي الزمان" "كان يا ما كان: "وكذلك مثل الشيخ بأسلوب

:)٤٥(منها )٤٤(، وذكر يف ذلك اثين عشر مثاال)٤٣(منه على ميزته عليه يف الكتاب املقدس، وخلو القرآن

 و األ ر ض  ((
ء  خ ل ق  اهللا  الس م او ات  ْ  َ يف  ال ب د   َ  َ   ِ  َ   َ َّ    ُ    َ  َ َ   ِ  ْ      ]١/١التكوين [ .)) ِ   َْ 

ن  بـ ي ت  حل  م  ((
، ف ذ ه ب  ر ج ل  م   أ ن ه  ص ار  ج وع  يف  األ ر ض 

م  ال ق ض اة  ِ  ح د ث  يف  أ ي ام  ح ك  َْ   ِ  َْ    ْ  ِ  ٌ  ُ  َ   َ  َ  َ  َ   ِ  ْ  َ   ِ   ٌ   ُ   َ   َ   َُّ َ   ِ  َ  ُ  ْ   ِ  ْ  ُ   ِ َّ َ  ِ   َ  َ  َ

 م وآب  ه و  و ام ر أ ت ه  و ابـ ن اه  
ي تـ غ ر ب  يف  ب ال د 

ْ  َ َُ ُ   َ  ْ  َ  ُ يـ ه وذ ا ل   َ   َ  ُ   َ    ُ  ِ  َ  ِ ِ   َ َّ  َ  َ َ ِ   َ   ُ   ] ١/١راعوث )) [ َ 

ق ل غ  يـ و م ني   ((
، أ ن  د او د  أ ق ام  يف  ص 

 ال ع م ال ق ة 
ن  م ض ار ب ة 

ِ و ك ان  بـ ع د  م و ت  ش او ل  و ر ج وع  د او د  م  ْ  َ ْ  َ   َ  َْ  ِ  ِ   َ َ َ   َ ُ  َ  َّ  َ   ِ َِ   َ  َ ْ   َِ َ  َ  ُ  ْ  ِ  َ ُ  َ   ِ  ُ  ُ َ  َ  ُ  َ   ِ  ْ  َ  َ  ْ َ   َ  صموئيل الثاين[ . ))َ  َ 

١/١[   

نه رجع إىل فهرسني من أكرب فهارس ألفاظ الكتاب املقدس، حيث إن يف  مث ذكر الشيخ أ 

 ٢٧٧ويف كل منها أكثر من ) ثالمثائة ألف لفظة( ٣٠٠٠٠٠كل منهما أكثر من  

"NOW"
ليس من بينها واحدة من األمثلة التسعة اليت ذكرها، قال والسبب يف ذلك هو )٤٦(

�§ȂǴǇ¢�ǾƦǌȇ�ǲƥ��ƅ¦�ƾǼǟ�ǺǷ�¾ǄǼŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�§ȂǴǇ¢�ǾƦǌȇ�ȏ�§ȂǴǇȋ¦�¦ǀǿ�ÀƘƥ�¦ȂǼǘǨƫ�ǶĔ¢

)٤٧(.القصص اليت تقص على األطفال الصغار، فحذفوها من الفهرس رأسا

                                           ً Śưǯ�ǲưŻ�ÀƢǯÂ��ƢƠȈǴǷ�Ƣđ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ÀƢǯ�Ŗǳ¦��ا )٤٨(ǶǴǰǳ¦�ǞǷ¦ȂƳ�̈ǄȈŭ¦�ǽǀđ�ǪǴǠƬȇ مـماو 

M0: بقوله تعاىل / . - , + * ) ( ' & % $ # " !L

  .]٩٠: ئدةلـماا[
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فهذه آية واحدة اجتثت أربعة من أصول الشر يف سطر واحد وعرض األحكام مبثل هذا 

                          ٍّ                منه يف الكتاب املقدس وال يف أي   من كتب األديان                 ّ                   األسلوب اجلامع املرك ز، ال جتده وال قريبا 

)٤٩(.األخرى

ميزات القرآن الكريم على الكتاب المقدس فيما يتعلق باألسلوب: الرابع الـمطلب

إن سبك القرآن الكرمي سبك متميز، وأسلوب فريد دقيق فهو كتاب مركز ال حشو فيه، 

األديان األخرى منها الكتاب املقدس، وهذا يدل على أنه ليس من صنع البشر، خبالف كتب 

Ƕē¦ Ƣǌǻ¤Â��² ƢǼǳ¦�©¦ŚƦǠƫ�ǺǷ�ƢĔ¢�ƨǴǿÂ�¾Â¢�ǺǷ�½ǂǠǌƫ�ǢȈǐƥ�ƨǣȂǐǷ�ƢĔƜǧ)قارن على  )٥٠

لقرآن ويف الكتاب املقدس ية يف ا تال ل ملثال عن ما يتعلق باملوضوعات ا   :سبيل ا

  متى تقوم الساعة؟: الموضوع

الكتاب املقدسالقرآن الكرمي

MÃ Â ÁÊ É È Ç ÆÅ Ä

Ø ×Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË

Û Ú ÙL]١٨٧: األعراف.[  

ث  ع ش ر  
َ  َ األصح اح  الث ال   َ   ُ  ِ َّ     ُ   َ    

ن  ١((
د  م  ، ق ال  ل ه  و اح  ن  اهل  ي ك ل 

ْ  و ف يم ا ه و  خ ار ج  م   ِ  ٌ  ِ  َ   ُ َ  َ  َ    ِ  َ  َْ ْ    َ  ِ  ٌ  ِ   َ   َ  ُ    َ  ِ  َ

ِ  ِ ت ال م يذ ه     ِ  َ م ، ان ظ ر  «:َ 
ُ  ْ ي ام ع ل   ْ    ُ ِّ َ  ُ ج ار ة  ! َ 

َ  ُ م ا هذ ه  احل     َ ِْ    ِ ِ ِ ِ  و هذ ه  !َ       َ

ي ة  
َ  َ  ُ ف أ ج اب  ي س وع  و ق ال  ل ه  ٢»!  َ ْ َِ  ُ األ ب ن   َ  َ   ُ   ُ  َ  َ   َ ِ ِ  أ تـ ن ظ ر  هذ ه  «: ََ     ُ  ُ  َْ  َ 

ي ة  ال ع ظ يم ة ؟ ال  يـ تـ ر ك  ح ج ر  ع ل ى ح ج  
َ  َ األ ب ن     ََ   ٌ  َ  َ   ُ  َ  ْ ُ    َ    َ َ   ِ  َ ٍ   َ ر  ال    َ ْ َِ َ   ْ 

َ  ُ يـ نـ ق ض    ْ ُ  «.٣ ، س  ع ل ى ج ب ل  الز يـ ت ون 
ِ   و ف يم ا ه و  ج ال    ُ ْ َّ     ِ  َ َ    ََ   ٌ  ِ  َ   َ  ُ    َ  ِ  َ

، س أ ل ه  ب ط ر س  و يـ ع ق وب  و ي وح ن ا  َ  َّ  جت  اه  اهل  ي ك ل    ُ َ   ُ   ُ  ْ  َ  َ   ُ  ُ  ْ  ُ  ُ ََ  َ    ِ  َ  َْ ْ    َ َ ُ

ر اد  
ِ  َ  ٍ و أ ن د ر او س  ع ل ى ان ف   ْ    ََ   ُ  ُ  َ  َ َ    ق ل  ل ن ا م ىت  ي ك ون  هذ ا؟ «٤: َ َْ     ُ   ُ  َ َ  َ  َ َ   ْ  ُ

ا؟ ي  ال ع ال م ة  ع ن د م ا ي ت م  مج  يع  هذ 
َ   و م ا ه     ُ  َِ  ُّ  َِ    َ  َ  ِْ   ُ َ  َ  َ  ْ   َ  ِ ْ  ف أ ج ابـ ه م  ٥»َ َ     ُ  َ   َ  ََ 

ُ   ُ ي س وع  و ابـ ت د أ  يـ ق ول    َ   َ َ  َ ْ  َ   ُ   ُ ُ   ان ظ ر وا«:َ   ُ ل ك م  أ ح د  ! ْ  َ  ٌ ال  ي ض   َ  ْ  ُ ُّ  ِ  ُ  َ.
ني  ٦

َ   ِ  ِْ   َ  ِِ  َ ف إ ن  ك ث ري ين  س ي أ ت ون  ب امس  ي ق ائ ل    ُْ َ  َ   َ  ِ  ِ َ ُ  َ إ ين  أ ن ا ه و  : َِ  َّ    َ َ  ِّ  ِ!

ل ون  ك ث ري ين   َ ِ  ِ  َ و ي ض    َ  ُّ  ِ ب ار  ٧.َ ُ   و ب أ خ 
 ر وب 

ع ت م  حب 
ِ  ف إ ذ ا مس    َ  ْ  َِ  َ   ٍ   ُُ

ِ   ْ  ُ ْ َِ   َ  َِ 

َ   ح ر وب  ف ال  تـ ر ت اع وا، أل نـ ه ا  َّ  َ      ُ  َ ْ  َ   َ  َ  ٍ   ُ ن  ُ 
ْ  ال ب د  أ ن  ت ك ون ، و لك   ِ  َ    َ   ُ  َ  ْ  َ َّ  َُ 
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ْ  ُ ل ي س  ال م ن تـ ه ى بـ ع د    َ    َ  َ ْ  ُ  ْ   َ  َْ ((...)٥١(

ك  ال يـ و م  و ت ل ك  الس اع ة  ف ال  يـ ع ل م  «٣٢((
ُ  و أ م ا ذل   َ ْ  َ   َ  َ  ُ َ  َّ     َ  ِْ  َ   ُ ْ  َ ْ    َ  ِ   َّ  ََ 

��ȏ�Â��
� Ƣ�Ǹ�ǈǳ¦�

�Ŀ��Ǻȇ
�ǀ�ǳ¦��ƨ�ǰ�Ɵ�Ȑ�Ǹ�ǳ¦��ȏ�Â���ƾ�Ʒ�¢�Ƣ�Ǹ

��đ َ  َ    ِ  َ َّ    ِ   َ   ِ َّ    ُ َ  َِ  َ  ْ   َ  َ    ٌ  َ  َ   َ ِ ِ

ُ   ِ  َّ    ُ االب ن ، إ ال  اآلب   ُ   ا ن ظ ر وا٣٣.  ْ   ُ س ه ر وا و ص ل و ! ُْ 
َ  ُّ  ا   َ     ُ  َ  ْ ْ  ا، أل ن ك م  ِ   ُ َّ َ    

َ ْ  ُ ال  تـ ع ل م ون  م ىت  ي ك ون  ال و ق ت    ْ   ُ   ُ  َ َ  َ  َ   ُ  َ ْ ٌ  ك أ من  ا إ ن س ان  ٣٤.َ   َ    َ  ِْ   ََّ  َ َ

ر  تـ ر ك  بـ ي ت ه ، و أ ع ط ى ع ب يد ه  الس ل ط ان ، و ل ك ل  
ُ  ِّ م س اف   َِ    َ  َ  ُّْ     ُ َ  ِ َ    َ  ْ  ََ    ُ َْ َ    َ  َ  َ   ٌ  ِ  َ  ُ

د  ع م ل ه ، و أ و ص ى ال بـ و اب  أ ن   ْ  و اح   َ  َ  َّ  َ ْ     َ  ْ  ََ    ُ َ َ  َ   ٍ  ِ َ  َ ي س ه ر   َ   ْ س ه ر وا إ ذ ا، ٣٥.َ 
َ ُ    ِ  ً   ا   ْ  ِ

ُ  َ  َ  َ أل ن ك م  ال  تـ ع ل م ون  م ىت    َْ  َ   َ   ْ  ُ ص ف   َ َّ
، أ م س اء ، أ م  ن 

َ  ي أ يت  ر ب  ال ـب ي ت   ْ  ِ  َْ   ً  َ  ََ    ِ  َْ  ْ   ُّ  َ ِ  َْ 

، أ م  ص ب اح ا
ي اح  الد يك 

، أ م  ص  ِ    َْ   َ َ  ً الل ي ل   ِّ     َ  َ ِ   َْ    ِ   بـ غ ت ة  ـف ي ج د ك م  ٣٦.   َّْ 
ئ ال  ي أ يت 

ْ  ل   ُ َ  ِ  ََ    ًَ ْ  َ  َ
ِ  َْ  َّ  َِ 

ي ام ا
َ  ِ  ِ و م ا أ ق ول ه  ل ك م  أ ق ول ه  ل ل ج م يع  ٣٧! ِ َ  ً ن   ِْ  ُ ُ   َُ   ْ  ُ َ ُ   اس ه ر وا:َ  َ   َُ   ُ ُ َ   ْ ]إجنيل مرقس. [» 

)٥٢(بين يديه من التوراة لـمادقا كون عيسى عليه السالم مص: الموضوع

الكتاب املقدسالقرآن الكرمي

M¡ • ~ } | {L

]٥٠: آل عمران[

))١٧»��Ǥ˅ �̀�̩�̭�ҡǪ��ȇ�ǫ� �Ƿ ̸�̪˅�̰̤Ǫ� �˿ �̝�̭�ҡ� �ˑ�˄�ɣ� م�� �ǫ�Ǫ̸�̰�̇ �˒��ҟ�ȍ��ȍ�ȏ�ȑ�ҫ���ȏ�ҫ�� ȍ� �Ȏ��ҧ���� ȍ� Ȏ�ȑ�ҫ�� Ȏ� ȑ�ȏ�� ȏȐ� ҫ����Ҩ�Ȏ�ȍ��ȍ�. ا َ   م 
��̣ ��ҡߞ��� �̣ �̍� �˿ �̝�̭�ҡ� �ˑ�˄�ɣ�ȍ� ȏȐȍ�Ҭ�� ȑ�ȍ�� ȍ� Ȏ�ȑ�ҫ�� Ȏ� ȑ�ȏ�.ߝ���١٨ �̤� �ȃ̸�̜�ǫ� �̛�˩�̤Ǫ� م��

�
�˅̙�ȑȎ� ȍ�� Ȏ��Ȏ�ҫ�� ҧ� ȍ�ȑ��� ȏȐ�
Ү
�ȍ�:��ȅ�ǫ� ࠃ�

�
Ǫ�ȑ�ҫ�� ȍ�
Ү
�

��ǭ�˰�˨Ǫ�ȇ��ː�̄ �̝�̭��ȇ�ǫ��˰�˨Ǫ�ȇ� �Ȁ �˲�˧��ȃȇ �˴�̽��ҟ� �Ǻ �ǵ�ҡǪ�ȇ��Ǥ˅ �̫�˸ Ǫ̤��ȃȇ �˴�̝�ȋ�ȍ�ȏ��ȍ��ȋ�ȍ�ȑ�Ȏ��ȑ�ҫ��ȋ�ȏ��ȍ�� ȋ� ȑ�ȍ��Ȏ��Ȏ�ȍ��ȍ�� Ȏ� ȑ�ҫ��ȍ��Ȏ��ȍ�ҧ� ���ȍ��Ȏ�ȍ�
ߙ��� �̤Ǫ� �ȅ̸�̢�̽� ܧ� �˧� �Ƿ ̸�̪˅�̰̤Ǫ� �̬�̪�ҨȎ� ȑ��� ȍ��Ȏ�ȍ�� ҧ� ȍ�� ȏ� �Ȏ��ҧ���� ȍ� ȏ�.١٩��̳�˱̵ �Ȉ �˰�˨

�
Ǫ� �˿ �̝�̭� �̬�̫�̙�ȏ�ȏ���� ȍ�ȑ�
Ү
�� ȍ� ȍ�ȍ�� ȑ� ȍ�ȍ�

�̹ �̉�˰�̻�ǙǪ�˱�̵̢� �Ƿ �˅̤̰Ǫ̊�����ȇ�Ȉ �˲�̏ �˾̤Ǫ��Թ˅�˽�̸�̤Ǫ��ȍ�ȑ�Ȏ����ȍ�ȍ��� ȍ� �ҧ����ȍҧ�ȍ�ȍ��� ȍ�ȑ�Ҩ� ���ȍ��ȍ� ȍ�ȑ��� �Ǯ ̸�̢�̧�̪� ߆� ��˲�̏ �˽�ǫ� ȏ� �Ȏ�ȍ�ȍ�� ȏ� �ȍ�ȍ� ȑ� ҫ�
ات   م او  ��ȏالس  �ȍ��ȍ�ҧ� ��.� �Ǯ ̸�̢�̧�̪� ߆� �˅�ؒ �̇ �̉�̹ �̉ �˰�̻�Ǫ�˱̶ �̙�Ǚ̊����ȇ��̣ �� ��̬�̪�˅ �̪�ǫ�ȇ� ȏ� �Ȏ�ȍ�ȍ�� ȏ� ��Ȋ�ȏ�ȍ���ȍ�ȑ�Ȏ���ȍ��ȍ���ȍҧ�ȍ�ȍ��ȍ� ȏȍ� �ȑ� ȍ���ҧ�ҫ�ȍ�
ات   م او  ��ȏالس  �ȍ��ȍ�ҧ�   ]١٩-٥/١٧مىت [ .))��

)٥٣(.   ّ                                                               فتأم ل السؤال واجلواب يف الكتابني، تعرف الفرق بني كالم اخلالق وكالم املخلوق

 على الكتاب المقدس فيما يتعلق بالقصص ميزات القرآن الكريم: الخامس الـمطلب

  :الواردة المتشابهة في الكتاببين

ّ            هناك عدة قصص اتفق القرآن الكرمي، والكتاب املقدس على قص ها، ومع أن  أصل القصة           ِّ                                                    

ٌ                                                               واحد ، إال أنك جتد الفرق يف طريقة عرضهما يف الكتابني كما بني السماء واألرض ، وقد )٥٤(   

:ا  بعدة قصص منهاضرب الشيخ رمحه اهللا على هذ
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  :قصة الحمل بعيسى عليه السالم كما في

القرآن الكرميإجنيل لوقا       ّ إجنيل مىت  

َ  أ م ا و ال د ة  ي س وع  ١٨((   ُ  َ  ُ َ  َ  ِ   َّ  َ

ا يح  ف ك ان ت  هك ذ  َ  ال م س   َ    ْ  َ  َ  َ  ِ   ِ  َ  لـما:  ْ 

ُ  َ ً  ك ان ت  م ر مي   أ م ه  خم  ط وب ة   ْ َ   ُ ُّ  ُ ُ َ  ْ  َ  ْ  َ  َ

ع ا، 
، قـ ب ل  أ ن  جي  ت م  ي وس ف 

ِ  َ   ل   َْ َ   ْ  َ  َ  َْ     َ  ُ   ُِ 

ن  الر وح  
د ت  ح بـ ل ى م  ِ  و ج   ُّ     َ  ِ   َ ْ  ُ   ْ  َ  ِ  ُ

ُ  ِ ال ق د س    ُ ذ ا م ال ك  الر ب  ....)) ْ 
ُ     َّ ِّ إ   َ  َ  َ  ِ

ٍ   َ ِ  ً ق د  ظ ه ر  ل ه  يف  ح ل م  ق ائ ال    ْ ُ  ِ   ُ َ  َ  َ  َ   ْ  َ:

ُ َ    َ ي ا ي وس ف  اب ن  د او د ، ال  «((  َ   َ  ْ   ُ  ُ   ُ  َ 

َ َ  ْ  َ ََ  َ خت  ف  أ ن  ت أ خ ذ  م ر مي   ام ر أ ت ك    ْ  َ  َ  ُ  َْ   ْ  َ  ْ َ َ.

يه ا ه و  
ل  ب ه  ف 

َ  أل ن  ال ذ ي ح ب   ُ    َ  ِ   ِ ِ  َ  ِ ُ    ِ َّ   َّ  َ

ن  الر وح  ال ق د س  
ُ  ِ م   ُ  ْ   ِ  ُّ     َ إجنيل .)) [ِ 

  ] ٢١-١/١٨مىت 

َ  ِ فـ ق ال ت  م ر مي   ل ل م ال ك  ٣٤((.  َ  ِْ  ُ َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ :

ُ  ك ي ف  ي ك ون  ه ذ ا و أ ن ا ل س ت  ((  ْ  َ  َ َ َ    َ  َ   ُ   ُ  َ  َ  ْ َ

ً  أ ع ر ف  ر ج ال ؟  ُ  َ   ُ  ِ  ْ َ  ف أ ج اب  ٣٥)) َ    َ  ََ 

َ َ  ال م ال ك  و ق ال  هل  ا    َ  َ  َ   ُ  َ  َ  ْ )) ُ  ا لر وح  :  ُّ  َ 

ُ   َِ ُّ  َ ال ق د س  حي  ل  ع    ُ  ُ ي  ، َْ  ِ ل ي ك   ْ 
َ ِ  ِّ و قـ و ة  ال ع ل   ْ   َُّ  ُ  َ

ك  أ ي ضا  ،ُ  َ ُِّ  ِ ت ظ ل ل ك  
َ   َْ   ً ف ل ذ ل   ِ َ  َِ 

 ي د ع ى 
َ   ال ق د وس  ال م و ل ود  م ن ك   ْ  ُ  ِ  ْ ِ  ُ  ُ ْ  َ  ْ   ُ  ُّ  ُ  ْ 

َ    ِ اب ن  اهللا   : إجنيل لوقا.)) [ ْ 

٣٥-١/٣٤[. 

M/ . - , + * )

7 6 5 4 3 21 0

< ; : 98A @ ?>=

BL]آل عمران[  

ز الشيخ ميزة القصة القرآنية قائال ُ  ْ                 و جدت ح ب لى من الروح القدس"       ّ فقول مىت  :     ُ  ْ                                هنا يـ رب       ُ"

Billyحكى  لـماأسلوب فيه بذاءة وإثارة للشبهة، لذلك  Graham)املنصر األمريكي  )بلي غرهام

                                    ِ                                      املشهور هذه القصة ذكرها بأسلوب متثيل وق ح أمام أربعني ألف شخص يف قاعة اجتماعات 

King Park مبدينةDurbanحيث قال بيده كاحلاكي حال الرجل مع زوجته عند اجلماع مث قال :

"!                  ّ      جاء الروح القدس وحب ل مرمي"

�((:وكان النص يف لوقا أخف، وأقرب إىل التهذيب حيث قال �Ȁ �˲�̉�ǫ� �ˑ �˸�̤��Է�ǫ�ȇ�Ǫ�˱�̵��ȅ̸�̢�̽� �̘ �̾�̟� Ȏ� ȏ�ȑ�ҫ��Ȏ� ȑ�ȍ��ȍ�ҫ�ȍ���ȍ�ȍ��Ȏ��Ȏ�ȍ�� ȍ� ȑ�ȍ�

ǣ�Ҡ �l�ǵ  ً  ُ M21: ذكر القرآن الكرمي مـماقريب  وهذا))َ  0 / . - , + * )L لكنه فيما

ّ              وقع يف تصوير مس  ج  قد يكون أشد من ذلك الذي يف إجنيل مىت ، وذلك يف قوله                                   ٍ َِ             )) :٣٥��Ǭ �l˅�̂�̙�ȍ� �ȍ�ҫ�ȍ�
ق ال  ل ه  َ   َ َال م ال ك  و   َ  َ   ُ  َ  َ ̞��":  ا  ْ �̾�̧�̊��̣ ��֤� �Ƿ �˰�̝�̤Ǫ��Ǳȇ �˲̤�Ǫ�ȏ� ȑ�ȍ�ȍ��Ҩ� ȏȍ�� Ȏ� Ȏ�Ȏ�ȑ���Ȏ��Ҩ��ȍ�،���߶ ��̧�̇ ࠆ����˒� �̋ �̤Ǫ��ǭ�̸�̜�ȇ�ȏȎ� ȏȐ�ȍ�Ȏ��ȏȐȏ� ȍ�ȑ���Ȏ�ҧ�Ȏ�ȍ�.(("
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Ǵǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇ�¦ǀđ�ȂȀǧكيف : ملحدين إلثارة الظنون الكاذبة جتاه اهللا سبحانه فيقولون

"��̞ �̾�̧�̊��̣ ��֤� �Ƿ �˰�̝�̤Ǫ��Ǳȇ �˲̤�Ǫ�ȏ� ȑ�ȍ�ȍ��Ҩ� ȏȍ�� Ȏ� Ȏ�Ȏ�ȑ���Ȏ��Ҩ��ȍ�""���߶ ��̧�̇ ࠆ����˒� �̋ �̤Ǫ��ǭ�̸�̜�ȇ�ȏȎ� ȏȐ�ȍ�Ȏ��ȏȐȏ� ȍ�ȑ���Ȏ�ҧ�Ȏ�ȍ�"؟  

.ال شك أن املقصود معروف، لكن اللغة اليت استعملت للتعبري عن ذلك لغة ساقطة

َ ِ                                      أما القرآن الكرمي ف س ل م اجلواب فيه من كل هذه العيوب واإلشكاالت  َ                 :M7 6 5 4 3

A @ ? > = < ; : 98L.

أي : "وقد قص الشيخ تلك القصة كما وردت يف الكتابني ألحد القساوسة، مث قال له

املقدس، الروايتني ختتار البنتك؟ الرواية القرآنية، أو ورواية الكتاب 

َ  َ  فطأطأ القسيس رأسه وقال يف خجل وص غ ار )٥٥("!الرواية القرآنية: "                              

وجبانب تقرير هذه امليزة للقرآن الكرمي، يقرر رمحه اهللا أنه من عند اهللا وليس نسخة حمرفة 

  .من الكتاب املقدس كما يدعي النصارى حيث كان أنقى وأرقى منه

:المطلب السادس

)٥٦(:الكريم على الكتاب المقدس فيما يتعلق بالحفظما تميز به القرآن 

وإىل أن يرث  -أكثر من ألف وأربعمائة عام- بقي القرآن الكرمي منذ أن أنزل إىل يومنا هذا 

Mj: اهللا األرض ومن عليها مل يتبدل ومل يتغري حتقيقا لقوله سبحانه وتعاىل i h g

n m l kL]٩: احلجر  [  

كتب األديان األخرى منها الكتاب املقدس الذي كان التبديل والتغيري فيه حلظة خبالف  

قرر الشيخ عدم كون الكتاب املقدس حمفوظا من التحريف والتبديل خبالف وقد  )٥٧(بلحظة

  : القرآن الكرمي بأدلة راسخة ملخصها فيما يأيت

. تقرير جهالة كتبة الكتاب املقدس)١(

بأدلته وأمثلته وهناك مئات األمثلة على هذه إثبات التناقضات يف الكتاب )٢(

.)٥٨(التناقضات

ǀƦǼǳ¦�ǽǀǿ�ƨȇƢĔ�ĿÂ̈�"وبعد أن ضرب أمثلة على هذه التناقضات ختم كالمه بقوله  

ǶȀǈǨǻ¢�Ã°ƢǐǼǳ¦�¿Ȑǰƥ�ǶƬŵ�À¢�ǺǈŹ��©ƢƠŭ¦�ǢǴƦƫ�ƢĔ¢�Ƣǻǂǯ̄ �Ŗǳ¦�̈ŚǈȈǳ¦:
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"There are claimed contradictions that theologians have not resolved to every atheist's
satisfaction. there are textual difficulties with which scholars are still wrestling. Only a
Bible illiterate would deny these and other problems"(59) "The Plain Truth," July 1975.

ِ      ُ            هناك تناقضات اد ع ي وجود ها مل يستطع "                         ً              علماء الالهوت تفسريها تفسريا  يقتنع به كل                ُّ

ال ينكر هذه املسائل ومسائل .             َ  ِّ                              هناك صعوبات ن ص ية مل يزل العلماء يتصارعون معها. ملحد

  ".أخرى غريها إال اجلاهل بالكتاب املقدس

جهوده يف الرد على النصارى ببيان حتريف الكتاب املقدس من خالل نسخه وطبعاته .١

ال يف هذا الباب، ونقل كالم املختصني يف مدح نسخة امللك وترمجاته وقد جال وص

�¾Ƣǫ�ǾǷȐǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ǻǰǳ�² ƾǬŭ¦�§ ƢƬǰǴǳ�ǆ ǸȈƳ" على الرغم من ذلك اإلطراء الغايل

ّ                 الذي خلعه عال مات النصارى على نسخة امللك جيمس حيكمون بأن  األغالط اليت فيها                                          ّ            

  : فوق ما يتصور املتصورون
"Yet the King James version has grave defects..." and, "…that these defects are so many
and so serious as to call for revision . . " (60)

وهذه العيوب كثرية ... ومع ذلك فإن نسخة امللك جيمس فيها عيوب جسيمة"

ّ             جدا  وخطرية للغاية، ما جيعل احلاجة ملح ة إىل تنقيحها                               ً   "...

وبعد أن ضرب أمثلة كثرية على ذلك ختم كالمه حبوار رائع مع بعض طوائف النصارى 

  : هذه ترمجته

  : رمحه اهللا الشيخ قال     

ٍ   ويف صباح يوم أحد ، "هل الكتاب المقدس كالم اهللا"أثناء حتريري ملادة كتايب               

            ُ                                                        مسعت باب بييت ي طرق، وملا فتحت رأيت رجال أوروبيا واقفا خلفه،  تعلو شفتيه 

ّ      فقد م إيل " صباح اخلري: "فقلت له"! صباح اخلري: "ابتسامة عريضة، فقال يل   

َ  جمليت     "Awake" و"Watchtower"  أعىت الفرق " شهود يهوه"فعرفت أنه من مجاعة

.ǶēƾȈǬǟ�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�Ŀالنصرانية، وأجلدهم

منذ  Awakeوما إن استوى جالسا حىت قدمت إليه مقالة سبق نشرها يف جملتهم تلك     

مخسة وثالثني سنة، وهو حينها طفل صغري،  وفيها أن األخطاء يف الكتاب املقدس بلغت 

!           ٍ مخسني ألف خطأ  

  هل هذه جملتكم؟: فقلت له-
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-�ƢĔ¤�ǶǠǻ�¾ƢǫÂ��̈ǂǋƢƦǷ�ƢȀǧǂǠǧƢǼƬǴĐ.

  فهل هذا صحيح؟!                                                                ٍ انظر إىل هذا املقال الذي فيها، يقول إن يف الكتاب املقدس مخسني ألف خطأ  : فقلت له-

  !ما هذا؟: فصرخ قائال-

  !إن يف الكتاب املقدس مخسني ألف خطأ: هذا هو، تقول: قلت له-

  !أين وجدت هذا؟: قال-

)           ّ               أشري يف كل مر ة إىل تلك املقالة وأنا(هل هذه لكم : دعك من التعجب وأجب عن السؤال: قلت له-

  هل ميكنين اإلطالع عليها؟: قال يل-

  )وسلمت إليه املقالة! (بكل سرور: قلت له-

�ǶȀȈƫƘȇ�ŕƷ�ǶēǂǏƢŰ�ƾǼǟ�¦ȂǸǴǰƬȇ�ȏ¢�ȄǴǟ�ÀȂƥ°ƾǷ�ǶĔ¢�ƪ(بدأ ميعن النظر فيها - ǧǂǟ�ƾǫÂ

  !)اإلهلام من الروح القدس مبا يقولون

!ƢēƾƳÂ:فغارق يف تأمل املقالة، وفجأة رفع رأسه قائالظللت أراقبه وأنا صامت، أما هو -

أكثر هذه األخطاء متت إزالتها : املقالة تقول: وقال) ُ  ِّ                        س ر ي عنه من قبل الروح القدس(

  !والتخلص منها

فكم بقي من اخلمسني " أكثر هذه األخطاء متت إزالتها والتخلص منها"تقول : قلت له-

  أو مخسون؟ وهل تنسب هذه األخطاء إىل اهللا تعاىل؟       ٍ                      ألف خطأ ؟ مخسة آالف، أو مخسمائة،

َ   أ ف ك  أ س ره"     َِ      ً                    ً     فلم حي  ر جوابا  مث اعتذر لنفسه مقرتحا  أن -  َ  ّ لريجع مرة أخرى مع بعض الكبار "  َُ 

.                          ٌ            من أعضاء كنسيته، وسيكون يوم  له ما بعده

ين ها، ألعطيته) هل الكتاب املقدس كالم اهللا(ولو أنين  أجنزت الكتاب : قال الشيخ- منه  ِ  َ           ح 

              ً                                           أريد منك معروفا  اعطين امسك وعنوانك ورقم هاتفك، سأعري لك هذا : "نسخة وقلت له

Is"الكتاب  the Bible God's Word"  ٦١("            ً              ً       ً مدة تسعني يوما ، وأريد جوابا  مكتوبا(.

  : الخاتمة

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�śƥ�̈ǄǯǂǷ�ƨǻ°ƢǬǷ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸƬǋ¦�Ŗǳ¦�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�ƨȇƢĔ�ȄǴǟ�ƢǼȈƫ¢�ƢǼǿ�ń¤

والكتاب املقدس من عامل راسخ وجنم يف مساء علم مقارنة األديان أال وهو الشيخ أمحد ديدات 
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رمحه اهللا، ومن نظر يف جهود الشيخ يف ذلك وعقل عنه كالمه وتقريراته استبان صدق كالم 

ي شرف الدين أبو عبد اهللا بن سعيد يف نظمه املخرج واملردود يف الرد على النصارى البوصري 

  :    واليهود حيث يقول رمحه اهللا

ـَــــــــــــــــــا ِّ  َِ  ََّ ِإْن أَْنَكــــــــــــــــــُروا َفْضــــــــــــــــــَل النَّــــــــــــــــــِيبِّ فَِإمنَّ ِ َّ     َ  ْ  َ    ُ  َ  َْ   ْ  ِ

ــــــــــــــــــــرُ  ْ  َ  ُ اللَّــــــــــــــــــــُه َأْكبَـ  َ  ُ ــــــــــــــــــــدٍ !   َّ ُ َ َّ ٍ ِإنَّ ِديْــــــــــــــــــــَن ُحمَمَّ   َ  ْ ِ  َّ  ِ

َـــــــــــة لِْلـــــــــــَوَرى ـــــــــــِه َمشْـــــــــــُس اِهلَداي ـــــــــــْت ِب َ َ  طََلَع  ِْ    َ  َ  ِ    ُ ْ َ   ِ  ِ  ْ  َ  ََ 

َلــــــــــــــــــُج  ُ  َواحلَــــــــــــــــــقُّ أَبـْ  َ ْ َ  ُّ  َ َ  ِ  َِ      ِّ ِيفْ َشــــــــــــــــــرِيَعِته الــــــــــــــــــيتِّ  َ   ْ ِ 

ــــــــــَواِلف ِعْنـــــــــــَده َ  الَ تَــــــــــْذُكُروا الُكتُـــــــــــَب السَّ  ِْ    ِ َ َّ     َ  ُ ُ       ُ  ُ  ْ  َ َ 

ــــــــــــى َضــــــــــــوِء النـََّهــــــــــــاِر ُســــــــــــُدوال ُ   أَْرَخــــــــــــوا َعَل  ُ   ِ   َ َّ      ِ  َ    ََ     َ  ْ  َ

ــــــــــــــــــــــــَوى َوأَْقــــــــــــــــــــــــوُم ِقــــــــــــــــــــــــيال َ    َ َْ  ُ  ِ   وَِكَتابَــــــــــــــــــــــــُه أًقـْ  ْ ً   ُ  َ َ ِ  َ

ِ   ُُ   َوَأَىب َهلـَــــــــــــــــا َوْصـــــــــــــــــُف الَكَمـــــــــــــــــاِل أُفُـــــــــــــــــوال   َ  َ     ُ  ْ  َ   َ َ  َ  ََ 

ــــــــــــــــــَوَرى َوُأُصــــــــــــــــــوال ُ   َمجََعــــــــــــــــــْت فـُُروًعــــــــــــــــــا لِْل  َُ    َ َ  ِْ    ً  ُ  ُ   ْ  ََ َ

ـــــــــــــَأْطِفُئوا القِ  ـــــــــــــاُر َف ـــــــــــــَع النـََّه ِ ُ       ِ طََل  ْ  َ  َ  ُ   َ َّ      َ ـــــــــــــديال ََ   )٦٢ (ْ    ْن

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

:الـهوامش

The":انظر)١( Role and Contribution of the Islamic propagation Centre International in the field of Da'awah" by

Riaz Cassim Jamal. P: 76, "The Story of Sheikh Ahmad Deedat" Presented by Sami Zeidan (DVD),"ࢫȵɟȳםȄ

ȆʊɜʈȳɗǻࢫȈ ɽɳȣ ȉࢫȓʊɭֺ ȷ ל ɼȯɦȄ"ȒȯȨڲʏࢫȒɽɏȯɨɦࢫ ȗםȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȔ ȄȲȆɭל ɯࢫɰɽʈȵɘʊɨȕࢫ ʆȯɜȕ "ࢫبȓʆ؈قɨȣ ɱׁ Ȇ(DVD)

ȄȱɸɖࢫȴȳȉǷࢫȆɭࢫ)٢( �ȳɐ �ʇ َّ   ُࢫɻȉ.
ȓɔɦ"ʎȖȄȳȣࢫࢫ)٣( ɟ"ɬכ ȔࢫȓʆȯɳɺɦȄࢫɼۂʏࢫȓɔɨɦȄࢫ ȆɔɨɦȄࢫɾ ȯȧ ǻࢫʏࢫألحمدࢫۂȔ ȄȯʆȮ.
Ȕࢫ)٤( ȄȯʆȮࢫȯɮȧ Ƿࢫʏڎ ǷࢫɑɭࢫȲȄɽȧ–ࢫɬɽʆࢫȆʊɜʈȳɗǻࢫȈ ɽɳȣ ȉࢫࢫɒ ȆȋȵɱȆɸɽȡ Ȕࢫࢭʏࢫ ȄȯʆȮדࢫ   ٢٠٠٧: عام:ȯȍɏࢫ

)٥( ȒȲȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫʎȌɽɳݍݨȄࢫɖ ȳɈ ɦȄࢫʏࢫࢭȆʊɜʈȳɗǻࢫȈ ɽɳȡ ɉࢫࢫלȓʊɜʈȳɗࢫɑɜȕࢫȓɦɼȮࢫ ʊȨ ȆࢫɏɼڴʄࢫȄם
�
ɛȳȻ ʅࢫ ȯɳɺɦȄࢫɉ ʊȨ              ɏڴʄࢫȄם
ً
                    

Ȇ�ȋȳɓۜܣࢫ ࢫ         ً  כɨɇؠ �ȯɐ
�
Ȗɼ֗ࢫ ّ  
ُ
ȧْڈȆࢫ     Ȇȸ ɭࢫʎɈ ɔȖɼࢫ Ȇ֗ʊɜʈȳɗǻࢫɤɼȮࢫɰ כɟ؆فࢫȓʊɮɳȕࢫȉ؈ ɼۚܢࢫ ɓࢫ% ٤כȒȲȆɛࢫȓȧ Ȇȸ ɭࢫɵ ɭ

ɽȨࢫ ɱࢫɰɽɨɢȼ ʇࢫȆٰڈ Ȇɢȷ ɰࢫ Ƿࢫɰ ȧ؈ ࢫࢭʏࢫ Ȇ֗ʊɜʈȳɗǻ٦ %ȒȲȆɜɦȄࢫɰ Ȇɢȷ ɵࢫ ɭɯ ɸȮȯɏࢫɕɦȆȍɦȄࢫ٤٠,٩٥٢,٠٠٠ ֗ࢫȓɮȸ ɲ.

ɰ ȯםȄࢫʏࢫࢭɯ ɺɘɀ ɱࢫɵ ɭفࢫ؆ɟǷࢫȽ ʋɐʇ.ࢫواقȒȯʆȯɏࢫȔ Ȅɽɳȷ ȓʈȳɀࢫ ɳɐɦȄࢫȓɛȳɘȗɦȄࢫȓȷ Ȇʊȸ ȊࢫȆʊɜʈȳɗǻࢫȈ ɽɳȡ ɯࢫ ȷ Ȅࢫɰف

"انظر :ȓʊםȆɐɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɏɽ ȷ ɽםȄ] "ȆʊɜʈȳɗǻࢫȈ ɽɳȡ ]ȒȮȆɭࢫ
ɵࢫمنࢫ)٦( ʈȲɽɠȱםȄࢫɰ ɪࢫȗʋȍɦȄ؈ ȍɛɼࢫȳ �ɜɀ ɦȄࢫȆȉǷࢫȆࢫ٭ڈȦ ȯɮʆࢫʎɭɼȳɦȄࢫɵ ȉַ Ȕࢫ ȆʊȉǷ                       ّ                                  :

�ɯࢫ �ɺ
�
ɦࢫ �ș ɨ

�
ɛࢫ�ɰ Ȇȍʋ

�
Ȼ �ɵࢫ �ɭࢫȳɜ

�ɀ ɦȄࢫɽ �ȉǷࢫȄɽ
�
ɦȆ
�
ɛ ْ  ُ

َ
  ُ  

ُ
  َ    

َ
  ْ  ِ    َّ      ُ     

ُ
  

َ
 * 

 
ال

 
 ك

َّ
 

َ
�ɵࢫ��ɻɳɭࢫ  ɡɦɼࢫʅ �ȳ

�ɮ �ɐ
�
ɦ ُ    ْ       ِ ْ  َ
َ
��ɰࢫ  Ȇȍʋ

�
Ȼ ُ    
َ

 

ȳɌࢫɻɱȄɽʆȮࢫ ɱȄ)   )٤٣: ص:
)7(
"Challenges of Islam" Blackburn, U.K 10th Aug. 1988, (D.V.D)"

)8(
"Da'awa or Destruction?" Lecture in a mosque in New York, U.S.A 14th Nov. 1986 (DVD)

)9(
"A Dire Warning" a Lecture in Cape town (DVD)
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Ȕࢫࢫ)١٠( ȄȯʆȮࢫɯ ȷ ȆɛࢫɑɭࢫȓɨȉȆɜɭ)ࢫ) ١٢/٩/١٤٢٩ɝ ɗȄɽםȄ)ࢫ)٢٤/٨/٢٠٠٧�ɰȳȋȲȄȮࢫʏࢭ.
ȔࢫࢭʏࢫȓɳʆȯɭࢫɰȳȋȲȄȮࢫࢫ)١١( ȄȯʆȮࢫɯ ȷ ȆɛࢫɑɭࢫȓɨȉȆɜɭ)ࢫ) ١٤٢٨/رمضان/١٢ɝ ɗȄɽםȄ)٢٤/٩/٢٠٠٧ (
ݨ�ڴʏࢫمنࢫ)١٢( �݀ɦȄۜܢࢫ ɵࢫʋɏؠ ȉࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫə

�
ɦ�ȮࢫȆȉǷࢫȆࢫ٭ڈȦ ȯɮ �ʆ֗ࢫ ʎɘ �ɳ ȦࢫȄݍݰ� Ȇ

�
Ɉ �ɳɦȄࢫɵ ȉࢫȳ

�
ɡ �ȍ�ɦࢫȔ ȆʊȉǷ  ْ ِ                     

َ
  ُ              َ      َ َ      

َّ
 َّ        

ْ
  َ  ِ ȳɌࢫ.       ɱȄ"Ȉ Ȯכ ɪࢫࢭʏࢫ ɭȆɢɦȄ"ࢫ

�Ȯࢫ
ِ  ��ɮɨɦف�
ّ  َ ُ   )٣/٩(  

)13(
"The Choice, Vol. I, Al-Qur'an the Miracle of Miracles" P: 186-188

דࢫࢭʏࢫɻȉȆȗɟمࢫ)١٤( ɵࢫȓȍʋȗɛࢫɻɮȧȲࢫ ȉȄࢫɪ ɜɱࢫȆɮɟࢫȯɳɺɦȄࢫɪ ɸǷࢫɯ ɡȧ "ɵࢫ :ȲȆȍȫכ (ɰɽʊɏࢫ   ).٩٩: ص"
)15(
"The Choice, Vol. I, Al-Qur'an the Miracle of Miracles" P: 188

)16(
"Mother of all injustice" (DVD)

)17(
"The Choice, Vol. I, Muhammed (pbuh) the Natural Successor to Christ (pbuh) P: 42

)18(
"Christ in Christianity and Islam" Wichita State university, U.S.A. 7th Nov. 1986" (DVD).

ۘܢࢫ��ɭࢫ)١٩( ɘɭࢫɑɭࢫȓɨȉȆɜɭ َ                  ࢫ ْ ك   ْ نɬȆɏࢫɣ ɳɭࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȭ ʊȼ ɦȄ٢٠٠٧֗ࢫ ɰ ɼɼȆȕࢫȑ ʊɟࢫʏࢭ
  ȓɨȉȆɜɭ٢٠٠٧ࢫɻɐɭࢫࢭʏࢫɰȳȋȲȄȮࢫɬȆɏࢫࢫ)٢٠(
ɯࢫࢭʏࢫɰȳȋȲȄȮࢫɬȆɏࢫࢫ)٢١( ʈȳɟࢫȈ ɽʆǷࢫɑɭࢫȓɨȉȆɜɭ٢٠٠٧
ɰࢫɬȆɏࢫࢫ)٢٢( ɼɼȆȕࢫȑ ʊɟࢫʏࢫࢭȯɮȨ ɭࢫɯ ɦȆȷ ɯࢫ ʊɸȄȳȉǻࢫȰȆȗȷ כ ȓɨȉȆɜɭ٢٠٠٧ࢫɑɭࢫ

)23(
"Honouring the memory and lifetime work of Sheikh Deedat" by Richard Järnefelt Pg: 15

�ȳɌࢫ)٢٤( ɱȄࢫࢫə ɨݍݵȄࢫȮɽɐȸ ɦࢫɰ ȆʆȮכ Ȕࢫࢭʏࢫ Ȇȷ ȄȲȮࢫȈ Ȇȗɟ)١٩٥: ص  .(  
ȳɌࢫࢫ)٢٥( ɱȄ"ȶ ȯ �ɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫȶ ɽɭȆɛ  ّ                ) ɬֺ"֘ࢫ) ٦٤٣: Ⱦࢫ" ȷ ׂ ɦࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫɰ ȆʆȮכ ȓȷࢫࢭʏࢫ ȯɜםȄࢫȲȆɘȷ (כ   )١٣֗ࢫ٣:Ⱦࢫ"
ȳɌࢫ)٢٦( ɱȄ" :Ȉ ȳɔɦȄࢫɾ ȯɦࢫȓʊɴʆȯɦȄࢫȔ ȄȯɜȗɐםȄ) ȓʆȮɽ"֘ࢫ) ٢٤٠֗ࢫ١٠٣: Ⱦࢫ" ۗܣࢫ"ɦȄٕڈ ɨȻ (ȯɮȧֿࢫ ֘ࢫ)٢٨٣: Ⱦࢫ:

ۗܣألحمࢫ"املسيحية" ɨȻ    ).٢٠٤: Ⱦࢫ(ȯࢫ
ȳɌࢫ")٢٧( ɱȄ"ȶ �ȯɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫȶ ɽɭȆɛ ّ                 ) : ȓʆȮɽ"֘ࢫ) ٦٤٤: Ⱦࢫ" (ɦȄٕڈ ɰࢫ"֘ࢫ) ٢٣٨: Ⱦࢫ": ȆʆȮכ ȓȷࢫࢭʏࢫ ȯɜםȄࢫȲȆɘȷ כ

ɬֺ ȷ ׂ ɦࢫȓɜȉȆȸ ɦȄ"ࢫʏࢭȄɼࢫȯȧ ȄɽɦȄࢫȯȍɐɦ) ȓʊȨ"֘ࢫ) ١٣: Ⱦࢫ: ʊȸ ȲȮȆɀࢫȯǾȆɜɐɦȄࢫȄם ɭࢫʏࢫࢭȩ ʊȸ ȯɮȧࢫࢫ"Ȅם Ƿࢫɵ ɟȳɦȄࢫǴȄɽɨɦ

Ȉ ȆɸɽɦȄࢫȯȍɏ)    ).١٣: Ⱦࢫ:
ɍࢫ)٢٨( ɘɦࢫɰ Ƿַࢫ ǻ"ࢫ"التوراةɣ ɦȱɟɼࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫɯ ɏǷࢫɽɸࢫȆɭࢫʄڴɏɼࢫɪ ȉ֗ࢫ ɯ ʆȯɜɦȄࢫȯɺɐɦȄࢫȲȆɘȷ Ƿࢫɑʊɮȡ ɝࢫȮȄȳʈɼࢫɻȉࢫ ɨɈ ʆࢫȯɛ

Ɋࢫ ȆɘɦǷ"ɪ ʊȣ ɱࢫ"לɼ"و"والقرآن"�ȲɽȋȵɦȄ"דࢫ ɵࢫȓʊɮʊȕࢫɻɮȧȲࢫ ȉȄࢫɬֺ ȷ ל ȭࢫ ʊȻ ɤࢫ Ȇɛ" ɪࢫ: ʊȣ ɱל ɼࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫɍ ɘɦɼ

ȹ ɴݍݨȄࢫɻȉࢫȮȄȳʈɼࢫ ȓ֗ɳʊɐםȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫɻȉࢫȮȄȳʆࢫȯɛࢫȲɽȋȵɦȄɼࢫɰ ǵȳɜɦȄɼ"ȼ Șȷ ȄɼࢫɅ ɐȌɼࢫȳțכ ɼࢫȟ ʆȯݍݰȆȉࢫɣ ɦȰࢫʄڴɏࢫȯɺ

ȶ ȯɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫȾ ɽɀ ɱ.ࢫȳɌ ɱȄ"ȩ ʊܶݰ ɦȄࢫȈ ȄɽݍݨȄ) : "ࢫ) ٥/١٥٦ȯɳɏɼɯ ʊɜɦȄࡧɵ ȉȄࢫࢫɻɨȝɭדࢫ "ȓʆȄȯɸࢫȄݍݰɻɮȧȲ"�ɾȲȆʊࢫ

) ȆɄࢫ). ٣٦٩: Ⱦࢫ: ʆǷࢫȳɌ ɱȄɼ" ȸ؈فࢫ: ɘȕ؈فȝɟࡧɵ ȉȄ"و"ȓʆȮɽ (ɦȄٕڈ   ). ٢٣٨: Ⱦࢫ"

Ȅȯȡࢫ Ȉࢫȯʊɘɭࢫ ȆȗɡɦȄࢫȹ ɴȡ ȆɱȆʊȧࢫȮȄȳʈɼࢫ٭ڈȆࢫ Ƿࢫɝ ɨɈ ȕࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫɰ ǸȉࢫɤɽɜɦȄɼࢫʏࢫࢭɰ דࢫȆɐȖڲʄࢫȉ؈ ɰࢫ Ǽɗ֗ࢫ ɾ ȲȆɀ ɳɦȄࢫʄڴɏࢫȮȳɦȄࢫʏࢭ

ʄڲȆɐȖࢫɻɦɽɛࢫʏࢫࢭȆɮɟࢫɪ ʊȣ ɱל ɼࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫʏࢫࢭɻȉࢫȳȼ Ȏɭࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ȯɮȨࢫ ɭࢫȆɳʋȍɱࢫɰ Ƿࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄ﴿ࢫɵ ʆȱɦȄ

ɪ ʊȣ ɱל ɼࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫʏࢫࢭɯ ɸȯɳɏࢫȆȋɽȗɡɭࢫɻɱɼȯȣ ʆࢫʅ ȱɦȄࢫʎɭכ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫɤɽ ȷ ȳɦȄࢫɰɽɐȍȘʆ﴾ "ɖ Ȅȳɏכ ȒȲɽࢫ ȷ)"ࢫ) ١٥٧آيةǴȆȡ ɼ

ȆɄࢫࢭ ʆǷࢫɣ ɦȰࢫɪ ȝɭࢫɻɦࢫɪ ʊɛࢫȆɮՌɦࢫࢫɻɳɏדࢫ ۜܢࢫ ɵࢫɼȳɮɏࢫȲع ȉדࢫ ȟࢫȯȍɏࢫ ʆȯȧ ד:ʏࢫ ɤɽࢫ ȷ Ȳࢫȓɘȿ Ʌࢫ ɐȍȉࢫȆɱفȫ Ƿࢫࢫʄڴȿ

ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏࢫࢫדࢫɤ Ȇɜɗ֚ࢫ ȒȄȲɽȗɦȄࢫʏࢭ" :ɰ ǵȳɜɦȄࢫࢫʏࢫࢭɻȗɘȿ Ʌࢫ ɐȍȉࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫʏࢫࢭɖ ɽȿ ɽࢫםɻɱǻ"ȟ ʆȯݍݰȄ.ࢫʅȲȆȬ ȍɦȄࢫɷȄɼȲ

ɑɃࢫɭٔڈȆࢫ ȄɽɭࢫȒȯɏࢫʏ؈ف"ࢭȸ ɘȗɦȄࢫȈ Ȇȗɟ" "ʄڲȆɐȖࢫɻɦɽɛ؈فࢫȸ ɘȕࢫȈ Ȇȉ :﴿ȄȯɸȆȻ ɞࢫ Ȇɳɨȷ ȲǷࢫȆɱǻࢫȄȳʆȱɱɼࢫȄȳȼ Ȏɭɼ﴾ "ࢫȒȲɽ ȷ
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(الفتح Ȅȳȼࢫɻȉࢫ). ٨: آية": Ȏɭࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ۗܣࢫ ɳɦȄࢫɰɽɢʆࢫȹ ɴȡ ɯࢫ ȷ ȄࢫȆࢫ٭ڈȮȄȳʈɼࢫɝ ɨɈ ȕࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫɰ ǸȉࢫɤɽɜɦȄࢫʄڴɐɗ

֗ࢫ Ȇɺɨɠࢫȑ ȗɡɦȄࢫɣ ɨȕࢫʏࢭɵ ʈȳɭǷࡧʄڴɏ ɤࡧ ȯ ʆࡧȄȱ ɸɼ:�ɤɼכ ֗ࢫࢫ:כȳɭࡧ ȑ ȗɡɦȄࢫɣ ɨȕࢫɑʊɮȡ ȆɸȮɽȡࢫࢭʏࢫ ɼɼࢫȔ ȄȲȆȼ ȎɦȄࢫɣ ɨȕࢫȒف؆ɟ

ȸڥʏࢫࢭʏࢫࢫכȳɭࡧʎɲȆȝɦȄو ɦȄࢫʄڴɏࢫȟ ֗ࢫȄݍݰ ɻȕɽȍɱࢫȓɦȮǷࢫɵ ɭفࢫ�
�
؆ɡʆࢫȆɮՌɭࢫȄȱɸɼ֗ࢫ ȑ ȗɡɦȄࢫɣ ɨȕࢫʏࢫࢭȔ ȄȲȆȼ ȎɦȄࢫɣ ɨȕࢫʄڴɏࢫȑ ʊɜɳȗɦȄ                 ِ
ّ
                                                    

ɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ɻȗɦȆȷࢫ Ȳࢫɚ ȯȿ ɼ.

ɵࢫȓʊɮʊȕࢫ ȉȄࢫɬֺ ȷ ל ȭࢫ ʊȻ ɤࢫ Ȇɛ" șࢫɻȗɭǷࢫࢭʏࢫ: ɐɲɼࢫɷȳɟȰࢫȒف؆ɟࢫʏࢫࢭɪ ɛȆɏࢫȑ ʆفȸ ʇֺࢫ ɗ֗ࢫ ȑ ȗɡɦȄࢫȹ ɴȡ ȄȰǼɗࢫȯʈȲǷࢫȒȄȲɽȗɦȆȉࢫ

ȑ ȗɡɦȄࢫɣ ɨȕ"ݍݸࢫǻ"ȩ ʊܶݰ ɦȄࢫȈ ȄɽݍݨȄ) : "٥/٢٤١.(   
"انظر )٢٩( :ɯ ʆȯɜɦȄࢫȯɺɐɦȄࢫȲȆɘȷ Ƿ؈فࢫȸ ɘȕࢫʏࢫࢭɯ ʈɽɜɦȄࢫɰ ؇ȸ ɦȄ"Ⱥ ȲȆȉࢫɯ ʊɦɼࢫȹ ɜɨɦ"֘ࢫ"ȶ ȯɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫȶ ɽɭȆɛ) : :Ⱦࢫ"

٩٧٨" .(ȓʊȨ ʊȸ ȲȮȆɀࢫȯǾȆɜɐɦȄࢫȄם ɭࢫʏࢫࢭȩ ʊȸ (Ȅם (ɦȄٕڈȓʆȮɽ"֘ࢫ) ١٤: Ⱦࢫ" :    ).٢٣٨: Ⱦࢫ"
ɵࢫ )٣٠( ɭֺࢫ ɜɱ"Ȉ ȳɔɦȄࢫɾ ȯɦࢫȓʊɴʆȯɦȄࢫȔ ȄȯɜȗɐםȄ) ɞ). ١٠٥:Ⱦࢫ" Ȇɳɸࢫɪ ȿ כ Ȳȯɀࢫ ȳɌࢫȄם ɱȄɼ.
)٣١( "ȓʊȨ ʊȸ ȲȮȆɀࢫȯǾȆɜɐɦȄࢫȄם ɭࢫʏࢫࢭȩ ʊȸ (Ȅם :    ).١٤: Ⱦࢫ"
ɪࢫ )٣٢( ʊȡ Ȇɱכ:Ȇْڈʊɮܿݨ ɼࢫȓɮɨɢɦȄࢫȓʊȋȳɏࢫʏࢫࢭə ɨȗȫ Ȅࢫȯɛɼࢫɪ ʊȣ ɱǻࢫࢫɑɮȡࢫȓʊɱȆɱɽʆࢫȓʊɮܿݨ ǷࢫȆٰڈ Ƿࢫʄڴɏفࢫ؆ɟכ ɵࢫ ɡɦ

(Evangelion)ࢫࢫȓɔɨɦȄࢫɷȱɸࢫʏࢫࢭȆɸȆɳɐɭɼ:Ȇٔڈʊɏࢫɾȳȼ ȎɦȄࢫȓɮɨɢɦȆȉࢫȯʈȲǷࢫ�ɯ țࢫɾȳȼ Ȏȉࢫɞ ȆȕǷࢫɵ ɭࢫɻʊɈ ɐȖࢫȆɭࢫɽɸɼ֘ࢫ ɰࢫ ȄɽɨݍݰȄ                          ّ                                       .

ۚܢࢫ  ّ    Ȇ�ɭǷࢫȄם ɐɮȉࢫࢫɯ ۘܣࢫȯʆǸȉٱڈ ɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȑ ȸ ȧ Ȇɺɨɮɐȗȷࢫ Ȅࢫȯɜɗࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫɻʊɨɏࢫȩ ʊȸ)Ⱦ ֺ ɾȳȼࢫȄݍݵ Ȋ(ࢫʄڲǻࢫȆɺɨɮȧ ۘܣࢫ ɦȄ

ȩࢫ ʊȸ ɯࢫȄם ʊɨɐȖࢫɁ ۚܢࢫɭݏݵ ɐɮȉࢫȆɄ ʆǷࢫȆɸɽɨɮɐȗȷ ȄࢫȆɮȋȲɼࢫɻȸ ɘɱۚܢࢫ ɐםȆȉࢫɷȱʊɭֺ ȕࢫɯ ٰڈ ǻࢫɤ Ȇɜʆࢫɵ ɭࢫȆɺɨɮɐȗȷ Ȅɼࢫ ȳ֗ȼ ȎɦȄ

Ȅۚܢࢫ ɐɭࢫȒ؈فȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫʏࢫࢭɰֿ ɻȕȆʊȧࢫɻȕɽɭɼࢫȆɮɟࢫɰɽɮɏȵʆࢫ ȷ؈فȒࢫ ֗ࢫɼǷࢫ Ⱦ ֺ șࢫɷȱɸࢫɰֿࢫɻʊɗࢫȄݍݵ ȞȍɦࢫȆɭɼࢫȆɄ ʆǷࢫȾ ֺ ݍݵ

ȳȫࢫ ȄɼǷࢫȱɳɭۚܢࢫ ɐםȄࢫȄȱࢫ٭ڈȆɺɦȆɮɐȗȷ Ȅࢫȑ ɨɓࢫȯɛɼ֗ࢫ ɾȳȼ ȎɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫȈ ȆȗɡɦȄۚܢࢫ ɐɮȉࢫș ɨɮɐȗȷ Ȅࢫɰ ǷࢫȓɮɨɢɦȄ

ɬɽʊɦȄۘܢࢫ ȧ כɤɼࢫ ȳɌࢫ.ɰȳɜɦȄࢫ ɱȄ" :ȩ ʊȸ ɎɽȸࢫȄם ʇ“ࢫȶ Ȇʊɦǻࢫȹ ɦɽȉࢫȈ ׀ ɦ)ࢫȾ :ࢫ) ١٤ɵ ɏ ֺࢫ ɜɱ"ۗܣࢫ"املسيحية ɨȻ ȯɮȧֿࢫ

   ).Ռ٢٠٢ࢫ٢٠١(
)٣٣( �ֺ ȕࢫȆɳɸࢫɪ ȷ ȳɦȆȉࢫȮɽɀ ɜםȄࢫȳȼ ɏࢫȆɳțל ȩࢫ ʊȸ ɝࢫࢫ–ȱʊɭࢫȄם ɨɇ ǷࢫȄȰǻࢫȆȍɦȆɓࢫɰɼȮɽɀ ɜםȄࢫɯ ɸɼ–ࢫࢫɯ ɸɼ:ۘܢࢫ ɭࢫɤ ȆɛࢫȆɮɟ

ȆɄࢫ) ٤-١٠/٢( ʆǷࢫȳɌ ɱȄɼ"ࢫȶ ȯɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫȶ ɽɭȆɛ" :٤٠٣.(   

ɰࢫ.١ Ȇɐɮ �ȷ     ِ Simonࢫࢫȶ ȳɈ ȉࢫɻɦࢫɤ Ȇɜʆࢫʅ ȱɦȄPeter

ȶࢫ.٢ ɼȄȲȯɱǷAndrew

ɵࢫ.٣ ȉࢫȈ ɽɜɐʇ ࢫزʅ ȯȋJames son of Zebede

ʅࢫ.٤ ȯȋȴࢫɵ ȉࢫȆɳȧ ɽʆJohn son of Zebede

ȹࢫ.٥ ȎɨʊɗPhilip

ȶࢫ.٦ ɼȆɮՌɦɽțȳȉBartholomew

ȆɭɽȕThomasࢫ.٧

ȲȆȼࢫ.٨ ɐɦȄۘ�ܢࢫ ɭ          ّ  the tax collectorMatthew

ʎɘɨȧࢫࢫ.٩ ɵࢫ ȉࢫȈ ɽɜɐʇAlphaeusJames son of

ȶࢫ.١٠ ɼȆ�ȍɦ     ّ  Lebbaeusࢫࢫȶ ɼȄȯȕࢫȑ ɜɨםȄThaddaeusࢫࢫࢫࢫʎɘɨȧ ɵࢫ ȉࢫȄȰɽࢫٱڈȆɄ ʆǷܢࢫ ȸ ʉɼAlphaeusson ofJudas

ʅࢫ.١١ ɽɱȆɜɦȄࢫɰ ȆɐɮȷSimon the Patriot

ܥݵʎɇɽʈȳࢫٱڈ.١٢ ל ȄȰɽJudasࢫ the Iscariot
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Ȅɽɜɨɇࢫȓɮɨɠࢫ ǷࢫȄȰǻࢫɯ ٰڈ ǻۘܢࢫ ȧ ֗ࢫ ɷ؈فɓࢫɵ ɭفࢫ؆ɟǷࢫȓʊɦɽ ȷ ȳɦȄࢫȑ ɜɨȉࢫȳْڈȻ Ȅɼ֗ࢫ ȹ ɦɽȉࢫ�ɤɽ ȷ ȳɦȄࢫ�ȯɐȊࢫɯ ɯࢫɦǻٕڈ Ʉ ɱȄࢫ�ɯ ț                                                                   ُ       ُ               ّ  " الرسول"

ɽɸࢫɻʊɦǻࢫɖ ȳɀ ɳȕࢫɵ ɭࢫɤɼǷ.

)٣٤("ȶ ȯɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫȶ ɽɭȆɛ")ࢫȾ :٤٠٤(  
ȳɌࢫ )٣٥( ɱȄ:ࢫʏࢫࢭȳɘȸ ɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɏࢫȓɭȯɜםȄ“Good News Bible Today’s English Version” pg : 306”"ȓȷ ȯɜםȄࢫȲȆɘȷ :כ "

ȓʊɱȄȳɀ"֘ࢫ) ١٠٤: Ⱦࢫ( ɳɦȄࢫʏࢫࢭȔ ȄȳɃ ȆȨ ɭ)) : ۗܣࢫ"املسيحية"֘ࢫ) ٦٤ -٦٣: Ⱦࢫ" ɨȻ Ȕࢫ) ٢٠٣: Ⱦࢫ(ȯɮȧֿࢫ ȮȲǷࢫȄȰǻɼ

ɻȸ ɘɱࢫȳɘȸ ɦȄࢫʏࢫࢭǷȳɛȆɗࢫɑȷ ɽȗɦȄ.
)36(
"The Qur'an or the Bible which is God's Word, Debate Sheikh Ahmad Deedat Vs. Dr. Anis Shorrosh. National

Exhibition Center Birmingham, U.K. Sun. 7th Aug. 1988"
ɝࢫ)٣٧( ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם

)38(
"The Qur'an or the Bible which is God's Word, Debate Sheikh Ahmad Deedat Vs. Dr. Anis Shorrosh. National

Exhibition Center Birmingham, U.K. Sun. 7th Aug. 1988"
)٣٩(ɝ ȉȆȸ ɦȄࢫȲȯɀ .Ȅם
ȳɌࢫ)٤٠( ɱȄ:"The Choice, vol. II, Is the Bible God's Word?" P: 78-79, "Sheikh Ahmad Deedat on the UAE Spotlight

(Abu Dhabi TV), (Interviewed by Abdul-Mun'im Salim" 1994 (DVD).
)41(
"The Choice, Vol. I, Al-Qur'an the Miracle of Miracles" P: 210

)42(
"The Choice, Vol. I, Al-Qur'an the Miracle of Miracles" P: 210, "The Choice, vol. II, Is the Bible God's Word?"

P: 108
)43(
"The Choice, Vol. I, Al-Qur'an the Miracle of Miracles" P: 189-192

)٤٤(ʏۂɼ–ࢫȒȲɽɠȱםȄࢫʄڲǻࢫȓɗȆɃ ׁ Ȇȉࢫɷֺ ɏǷ- "֗ࢫ)١/١": (يوحنا"Ɏɽȼ ʇ) "֗ࢫ)١/١" (قضاة"֗ࢫ)١/١"�ɤɼכ ɪࢫ ʈɽɮȿ"

כ�ɤɼ"֗ࢫ)١/١( ɞࢫ ɽɨםȄ) "١/١" (Ȅ؈فȗȷ Ƿ) "١/١" (عزرا"֗ࢫ)١/١ .(
)٤٥(ə֗ ʊɦǸȗɦȄࢫʏࢫࢭȳȼ ȎɦȄࢫɝ ȸ ɲࢫʄڴɏࢫɰɽɢȕࢫȟ ʊȧ ֗ࢫ ʅ؈قɨȣ ɱל Ȇɺɀࢫ ɱࢫࢫʏࢫࢭȳɺɋ Ƿࢫȓɨȝɭכ șࢫ ɱȆɠࢫࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫɪ ɭǸȕ

ʆ؈قɨȣ ɱל ֗ࢫɑɭࢫȆɺɨȉȆɜɭࢫࢭʏࢫ ɰ :ȓࢫȆɮʊɗࢫʆڴȄʏם
"IN THE BEGINNING (Once Upon a Time) God created the heaven 29 and the earth... (Emphasis
added) Genesis 1:1, "NOW IT CAME TO PASS (So It Happened, Once Upon a Time) in the days
when the judges ruled, that there was famine in the land... (Emphasis added) Ruth 1:1 33, NOW IT
CAME TO PASS (So It Happened, Once Upon a Time) after the death of Saul... (Emphasis added) 2
Samuel 1:1

)٤٦(ȄȽ ɭȆɺɦȄࢫʏࢫࢭȓʆ؈قɨȣ ɱל ȓɜȉȆȸࢫࢭʏࢫȓɔɨɦȄࢫ ɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫȓɮȡȳȕࢫȳɌ ɱ.
)47(
"The Choice, Vol. I, Al-Qur'an the Miracle of Miracles" P: 189-192

דࢫ)٤٨( ɤɽࢫ ȷ Ȳࢫɤ Ȇɛ"��ɯ �ɨ
�
ɢɦȄࢫ �ɑ �ɭȄɽȣ ȉࢫ

�ș
�
ȝ�ɐ
�Ȋ ِ  ِ

َ
    ِ  ِ      ُ 

ْ
  ِ ɝࢫɻʊɨɏࢫ"ُ  ɘȗɭ] ࢫ]  ٥٢٣: مسلم] [ ٢٩٧٧: البخاريɻɮȧȲࢫȑ ȡȲࢫɵ ȉȄࢫɤ Ȇɛ

ۗܣ��: "هللا �ɳɦȄࢫȆࢫ٭ڈ �Ɂ
�
ȫ ۘܣࢫ ɦȄࢫɯ ɨɢɦȄࢫ�ɑɭȄɽȣ ɗ ُّ  َّ        َّ 
ُ

             ُ      ࢫɰ Ȇɏɽɱ:Ȇɮɸȯȧ Ƿ:�ȵɏࢫࢫɻɦɽɜɟ֗ࢫ ɰ ǵȳ �ɜɦȄࢫʏࢫࢭɽɸࢫȆɭ               ُ            ࢫɪ ȡ ɼ:MN M L K

W V U T S R Q P OX\ [ Z YL]ࢫ ]٩٠: النحلɤ Ȇɛ

��ɵ ȸ ࢫȄ ُ     :ɻɳɏݍݰ �ș ٰ�ڈ� ࢫ
�
ַ ǻࢫ

�
Ȅ�ȳȻ ַࢫ ɼࢫ ɻ֗ȉࢫȔ ȳɭ

�
Ƿࢫ
�
ַ ǻࢫ

�
Ȅ؈فȫ ࢫ

�
ȓʆך ɞࢫɷȱɸࢫ ɯࢫȕف ɦ    ْ  َ  َ  

َّ
   

ً
 ّ             

َ
  

َّ
   

ً
     

ُ
ʎɲȆࢫ.               

�
ȝɦȄɼ   
َّ
    :ɻɭֺ ɟࢫʏࢫࢭɽɸࢫȆɭࢫࢫࢫ�Ȯɽȡ ɽɭࢫɽɸɼ  ٌ         

ɻɳɏࢫ�ȒȲɽțȆɮՌɦȄࢫɰ ؇
�ȸ ɦȄࢫʏࢫࢫࢭ�ȳȼ Șɳɭ     ِ            ُّ        ٌ     ݍݸࢫǻ" .ɯ ɡݍݰȄɼࢫɬɽɨɐɦȄࢫɑɭȆȡ) ). ٢: ص"

)49(
"Muhammed (pbuh) the Natural Successor to Christ (pbuh) Lecture by Sheikh Ahmad Deedat in Cape town,

1984. (DVD)", "Muhammed (pbuh) the Natural Successor to Christ (pbuh) Lecture by Sheikh Ahmad Deedat in
Pakistan, 1987. (DVD)"
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דࢫࢫ)٥٠( ɤࢫɽȉǷࢫǴȆɜȍɦȄࢫȄݍݨʅȳɘɐࢫɻɮȧȲࢫ Ȇɛ"Ȇٔڈɭɼ-ɪ ʊݷݨ ȗɦȄࢫɻȉȆȗɟࢫɻʊɨɏࢫɪ ɮȗȻ Ȅۘܣࢫ ɦȄࢫȯǾɽɘɦȄࢫɵ ɭɼࢫʅ Ƿ-"ࢫʄڴɏࢫɖ ɽɛɽɦȄ

ɤࢫ Ȇɛɼࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫɻʊɨɏࢫȑ Ʉ ɔɗࢫɯ ɵࢫȗɟّڈ ɭࢫȓɘʊܵݰ ܵݰɻȉȆࢫ ǷࢫɅ ɐȊࢫȯʆࢫʏࢫࢭɾ ǷȲࢫȯɛɼࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫɻʊɨɏࢫȆɳʋȍɱࢫɤɽɛࢫȳȷ"

)ȓʊɜɱࢫǴȆɄ ʊȉࢫȆࢫ٭ڈɯ ɡȗȀȡ דࢫȯɜɦࢫ ד)ȆɺɜɦǷࢫɽɗࢫ ɣࢫ ɮȧȲࢫș ɱǷɼࢫɵ ɭࢫɬɽɜɦȄࢫȑ ȗɟࢫɻʊɨɏࢫȔ ɽɈ ɱȄࢫȆɭࢫȔ ȯɸȆȻ ɰࢫ ǻࢫ

ȓʊɛɽȸࢫ ɦȄࢫȓɡʊɟȳɦȄࢫȔ ȆɮՌɨɢɦȆȉࢫɤ Ȇȝɭכ Ȉࢫ ȳɃ ɼࢫɪ ʊɨɜɦȄۚܢࢫ ɐםȄࢫʄڴɏ؈فࢫȝɡɦȄࢫɍ ɘɨɦȄࢫɤ ȆɮȗȻ Ȅɼࢫɪ ʈɽɈ ȗɦȄɼࢫȲȄȳɡȗɦȄ

ɬֺࢫ ȸ ɦȄࢫɻʊɨɏࢫɻɦɽɛࢫȳȷ șࢫ ɗȳɏ"ȓʊɜɱࢫǴȆɄ ʊȉࢫȆࢫ٭ڈɯ ɡȗȀȡ ȯɜɦ"əࢫ ȼ ɡɦȄࢫɻܷݰ ɽʆࢫȆɮɟࢫɣ ɦȰ؈فࢫɓࢫʄڲǻ""ࢫɪ ʊݷݨ ȕ

ɪ ʊȣ ɱל ɼࢫȒȄȲɽȗɦȄࢫɖ ȳȧ ɵࢫ ɭ) :"١/١٠٤ .(  
ȔࢫǻڲʄࢫȒȳɜɗࢫࢫ)٥١( ȵɘɛࢫȆɮɱǻɼ֗ࢫࢫ ɤ ȄǺȸ ɦȄࢫȄȱɸࢫȈ Ȅɽȡ ɵࢫ ɏࢫɻɨɠࢫȦ Ȇܵݰ ɖࢫɏڴʄࢫࢫ٣٢ל ɽɛɽɦȄࢫȮȄȲǷࢫɵ ɮɗࢫȓɦȆɇל ɵࢫ ɭࢫȆɗɽȫ

ȶࢫ ȯɜםȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫɑȡ Ȅ؈فɨɗ֗ࢫ ֺ ɭȆɠࢫɁ ɳɦȄ]ࢫȹ ɛȳɭࢫɪ ʊȣ ɱǻ٣٧-١٣/١[  
)52(
"The Choice, Vol. I, Muhammed (pbuh) the Natural Successor to Christ (pbuh) P: 47

)53(
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:إعداد

.
֗ࢫɽɳɟࢫ ʎɠȄȴ؈فࢫȡȲ֗ࢫ ʅݍݵ؈فȄࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȵɟȳɭࢫȳʆȯɭ

  : مقدمة

على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى                 ً       ً احلمد هللا وكفى، وصالة  وسالما  

                                                 ً              ً   أما بعد فإن علم التفسري من أشرف العلوم، وأعالها قدرا ، وأكثرها نفعا ، . أثره إىل يوم الدين

ٌ                                                       وأعظمها أجرا ، ذلك ألنه علم  مرتبط بكتاب اهللا وعليه مدار فهمه، وكتاب اهللا أساس الدين،               ً           

 البالغة يف كل عصر ومصر، وهو كل الشريعة وأصل ومصدرها التشريع الشرعي، وحجة اهللا

ّ                                                                   أصوهلا، وهو السجل  املبارك الذي تناول كثريا من األحكام بطريقة يزينها طابع اجلمال، ويغلب                 

F]: ولعظم هذا الكتاب أمرنا اهللا تعاىل بتدبره فقال. عليها اإلمجال E D C B

K J I H GZوالتدبر ال يتأتى ملن يقرأ القرآن بغري فهم أللفاظه ٢٩: ص ،

ومعانيه، فكان التفسري هو النور الذي يبدد ظالم اجلهل ويكشف للمسلم عن مراد اهللا بقدر 

Ï]ما يسر اهللا هلذه العقول من فهم، وبقدر ما منحت من علم  Î Í Ì Ë Ê É

Z٨٥: اإلسراء.

قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة ميتما سويل  وقد وجهت إيل دعوة من قبل رئيس

بوالية كانوا للمشاركة مبقال يف جملتهم املباركة املوسومة مبجلة الدراسات القرآنية، فرغت يف 

ً                                 االنضمام مع الركب املبارك فأشكرهم شكرا  جزيال  على حسن ظنهم يب، وأسال اهللا يل وهلم       ً                                   

 )أهمية معرفة غريب القرآن لدى المفسر(: ملقال بــــوقد عنونت هلذا ا. التوفيق والسداد

.فأسأل اهللا أن يتمم لنا خبري آمني

 العلمية احلركة هيو  القران، آيات توضيح إىل ترمي اليت احلركة هذهإن معرفة غريب القرآن 

 من كان عنه ابتعد وما      ً ظهورا ، أوهلا كان علوم من بالقرآن اتصل فما املسلمني عند األوىل

 غريب فتفسري ومشكله، غريبة بإدراك فهمه حماولة من به صلة أكثر شيء من وليس آخرها،

ّ               فمن أوائل من اهتم  بغريب القرآن .١العرب رآها اليت العلمية احلركات ُ   أ وىل ومشكله القرآن                 
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الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه، فمن : يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم

األدلة على ذلك سؤاالت نافع بن األزرق اخلارجي له يف غريب القرآن، وقد أورد ذلك أوضح 

.الزكشي يف الربهان، السيوطي يف اإلتقان

وقد اهتم به السلف كثريا، وورد عنهم أقوال يف معاتبة من يفسر القرآن وليس إلـمام بغري 

وتى برجل يفسر كتاب اهللا غري ال أ: ": اإلمام مالك رضي اهللا عنهالقرآن الكرمي منها قول 

ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن «: جماهد ولوق". عامل بلغة العرب إال جعلته نكاال

إذا سألتموين عن «: وقال ابن عباس". بلغات العرب لـمايتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عا

  ".غريب اللغة فالتمسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب

 هذا االستعمال، مأنوسة وال املعىن ظاهرة غري وحشية الكلمة كون  هو: اللغة يف بةالغراو 

 الكرمي القرآن يف الغريب عن موضوعنا أما .الغريب تعريف يف التفتازاين ذكره الذي التعريف

 هي اليت وحشي كلمة أن ذكرنا لو ولك أننا من ناحية وخيالفه يف ناحية أخرى،ǀđ¦ يتصل

 فهذا مأنوس، غري هو ما لكل اللفظ فاستعري القفار، يسكن الذي الوحش من مأخوذة    ً أصال  

ً  متواجد ا يكون أن هللا حاشا  هذا يف املذكورة الوحشية فإن. - وتعاىل سبحانه- اهللا كتاب يف      

  .قبيح وغريب حسن غريب قسمني؛ إىل يقسم التعريف

 أما. واحلديث القرآن غريب منه وهذا العرب، على       ُ  استعمال هُ    ي عاب ال الذي هو: فاحلسن

 يف ليس وهذا الذوق، على       ً وكراهة   السمع على    ً ثقال   االستعمال غرابة مع جيمع الذي القبيح

  .-وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى- رسوله كالم وال اهللا كالم

 نافرة أو منكرة ¢ƢĔ بغرابتها املراد ليس القرآن بغريب اصطالحهم يف املقصودة الغرابة فهذه

 يف اللغوي اإلعجاز هي هنا ها الغريبة اللفظة وإمنا مجيعه، هذا عن منزه القرآن فإن شاذة، أو

َ  يتساو ى ال حبيث التأويل، يف مستغربة حسنة تكون ليتا : أي الناس،     ُ وسائر   أهلها Ƣđ العلم يف     

 هم ممن الناس سائر أما منها، املراد ويعرفون اللفظة، هذه يعرفون الذين هم اخللص العرب

ǶĔÂ® تتساو ى ال العرب، كالم ومعرفة العروبة يف أو الفصاحة يف  َ  وهذا اللفظة، هذه عندهم     

. القرآن غريب عليه ُ    أ طلق مـما حصره ويف مجعه يف ءلـماالع اجتهد الغريب من عدوه الذي
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) الربهان( و للسيوطي،) اإلتقان( يف كما القرآن بعلوم املختصة الكتب إىل فيه يرجع أمر وهذا

.¦ǶƬē¦ǀđ¾ƢĐ اليت الكتب من ذلك وغري للزركشي،

 اخلطايب فيقول خاص، بوجه القرآن ويف بعامة الكالم يف الغريب مفهوم العلـماء تناول وقد

 هو إمنا الناس من كالغريب الفهم من البعيد الغامض هو إمنا الكالم من الغريب) : " هـ ٣٨٨(

 على العزيز القران لغات) :" هـ ٧٤٥( حيان أبو ويقول، ٢" األهل عن املنقطع الوطن من البعيد

واألرض، السماء كمدلول وخاصتهم، املستعربة   ّ  عام ة معناه فهم يف يشرتك يكاد قسم: قسمني

ّ  وتبح ر اطالع له من مبعرفته خيتص وقسم وحتت، وفوق  أكثر صنف الذي وهو العربية، اللغة يف    

.٣" القرآن غريب: ومسوه فيه الناس

أو  متفرقة لغات هناك تكون بأن اللغات، اختالف عن ناتج الغريب من عدوه فيما الغرابة ومنشأ

رجه اللغوي الوضع وجه من وجه على االستعمال يكون  والكفر الظلم كاستخدام الغريب، خمرج ُ    خي 

 سياق يكون أو احملدثة، اإلسالمية املعاين إىل العرب لغة من مدلوله عن ُ   ن قل مـما وحنوها واإلميان

 َ  َ ْ َ  ُ قـ ر أ ن اه   َِ  َ ف إ ذ ا﴿: تعاىل كقوله األلفاظ، ذات من ُ    ي فهم الذي غري معىن على بالقرينة دل قد األلفاظ

ْ  َ  ُ قـ ر آن ه   َ  َِّ  ْ ف ات ب ع   ْ  َ  ُ قـ ر آن ه   َ  َِّ  ْ ف ات ب ع  ﴿ بيناه، مبعىن هنا﴾  َ  َ ْ َ  ُ قـ ر أ ن اه   َِ  َ ف إ ذ ا﴿) ١٨: القيامة(﴾  ُ   مـما فهذا به، فاعمل﴾  ُ 

 مشركي تعنت: ومنها القرآن، غريب من بأنه عرف أو   َّ عد ى فيما الغرابة منشأ بيان يف الرافعي ذكره

ً  تلبيس ا الواضحات؛ فهم يف وجتاهلهم قريش  ولكنهم الكلمة معىن يعلمون ¢ǶĔ: يعين. القرآن على     

والتجاهل، التعنت لغرض العلم هذا مع - وسلم وصحبه وآله عليه اهللا صلى-  النيب يسألون

ُ   اس ج د واَ ُ ُ هل  م   ِ  َ ق يل  َ ِ  َ و إ ذ ا﴿: ومرادها الرمحن لفظة يعلمون هم الرمحن؟ ما: كقوهلم  ُ  ْ ْ َ ِ ل لر مح  ن    َ َ  و م ا َ ُ   ق ال وا ِ  َّ

ْ َ ُ الر مح  ن   ُ  ُ أ ن س ج د     َّ  ْ ُ  ُ َ ت أ م ر ن ا لـما  ََ   :مثال .احلجازية البيئة غري مكانية بيئة من غريبة ألفاظ ومنها وجود. ﴾ َْ 

ُ  ْ ي أ خ ذ ه م  َ  ْ أ و  : اهللا قول يف تقولون ما الناس أيها يا: قال املنرب على عمر بينما  َ  ُ : النحل[ َ َ ُّ ٍ خت  و ف  َ   ع لى َْ 

 عمر فسأله. التنقص التخوف املؤمنني، أمري يا لغتنا هي: هذيل بن شيخ فقال الناس فسكت] ٤٧

   :اهلذيل كبري أبو شاعرنا قال .نعم: قال ذلك؟ العرب أتعرف

ّ  ختو ف ّ   الر حل  ّ  ختو ف كما... قردا تامكا منها    ّ   الس فن النبعة عود     

¤ƢĔ :وقالوا خبائفة واجفة كلمة وفسرت .أمنارية ¤ƢĔ :وقالوا بأظلم) أغطش( كلمة فسرت :مثال

   .هذلية

                                                     َّ                     وقد ألف يف غريب القرآن تآليف كثرية جدا تصل إىل مائينت مؤل ف ما بني مطبوع وخمطوط، 

ومن أقدم ما وصل إلينا ما يعزى إىل ابن عباس رضي اهللا عنه يف إجاباته على سؤاالت نافع بن 



uoم٢٠٢٠يونيو  =ه ١٤٤١شوال األولصدار إلا ou

319

ً    إن أول من صنف فيه كتابا مستقال  هو:األزرق، ويقال ، )هـــ ١٤١: ت(أبو سعيد أبان بن تغلب :                             

، مث تتبابعت التصانيف بعد ذلك، وكان )هـــ ٢١٠: ت(ويرى بعضهم أنه أبو عبيدة معمر بن املثىن 

.                 ً                             أغىن القرون تأليفا  القرنني الثالث والرابع اهلجريني

كالفراء، والزجاج، " معاين القرآن: "فات فسماها بعضهموقد اختلفت تسمية هذه املصن

وبعضهم . كأيب جعفر النحاس، والزجاج" إعراب القرآن: " وبعضهم مساها. واألخفش وغريهم

وكل هذه التسميات ترجع إىل مسمى واحد وهو . كما هو صنيع أيب عبيدة" جماز القرآن: "مساها

غريب القرآن، فصنف بعضهم حسب ترتيب  كذلك اختلفت مناهجهم يف. شرح اللفظ القرآين

وبعضهم على تريب حروف ، ياقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآنالسور، كما فعل غالم ثعلب يف 

.كالراغب األصفهاين يف املفردات، وأبو حيان يف حتفة األربيب مبعرفة الغريب وهكذااهلجائية

ّ                        يية فتوس ع بعضهم يف شرحها، وأكثر واختلفت هذه املصنفات أيضا من حيث شرح األلفاظ الغر         

من الشواهد الشعرية، كما فعل السمني احلليب يف عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األالفاظ، بينما 

أوجز آخرون كصنيع أبوبكر بن عزيز السجستاين يف نزهة القلوب، وسلك بعضهم طريقا وسطا  

آن كتاب السراح يف غريب القرآن كالراغب األصفهاين، ومن أهم املؤلفات احلديثة يف غريب القر 

وكذلك املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ففيه من املغريب ما . للدكتور حممد اخلضريي حفظه اهللا

ويبقى أن معرفة الغريب بالسنبة . يسهل على القارئ معرفة معىن اآلية على التفسري الصحيح

األحوال، وبسبب إمهاهلا حيصل خلل كبري للمفسر له أمهيته بالغة، وال ميكن اإلستغاء عنها حبال من 

هذا ما مت مجعه وتيسر إيرده أسأل اهللا أن ينفعين وإياكم به آمني وآخر دعوانا أن . يف عملية التفسري

  .احلمد هللا رب العاملني

  :الـهوامش
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