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قواعد الن�صر يف املجلة
املعرفة  ال�سليمة يف جماالت  واملنهجية  باالأ�سالة  تت�سم  التي  والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   -1

املختلفة من داخل ال�سودان وخارجه.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي واملعريف وفقًا ملنهج االإ�سالم.  -2

اأن ال يكون البحث �سبق ن�سره اأو مقدمًا للن�سر لدى جهة اأخرى.  -3
اأن ميثل البحث اإ�سافة اأو م�ساهمة علمية جادة يف العلم واملعرفة.  -4

يجب اأن يت�سدر البحث ملخ�سًا بعنا�سره املعروفة علميًا، ال تقل عن 150 كلمة وال تزيد عن 200   -5
كلمة باللغتني )العربية دومًا، وباالإجنليزية اأو لغة البحث(.

يق�سم منت البحث تق�سيمًا وا�سحًا )مباحث اأو مطالب ونحوهما( باالإ�سافة اإىل اخلامتة بالنتائج   -6
والتو�سيات.

اأن يكون التوثيق للمعلومات وفقًا للمنهج العلمي باأ�سفل ال�سفحة، واأن تو�سع قائمة امل�سادر   -7
واملراجع يف ذيل البحث بدون تكرار مرتبة ترتيبًا اأبجديًا.

يقدم البحث مطبوعًا علي برنامج )WORD( بخط Simplified Arabic بحجم اخلط 14 لن�ض   -8
املنت، و12للتوثيق يف الهام�ض مع مراعاة هوام�ض ال�سفحة 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم 
اأمين، واإذا كان البحث باللغة االإجنليزية يكون بخط Times New Roman وبحجم 12 لن�ض 

املنت، و10للهام�ض.
ي�سلم عدد 3 ن�سخ ورقية )WORD( ون�سخة الكرتونية )WORD( وفقا ملوا�سفات البند )8(.  -9

ال يزيد عدد �سفحات البحث عن 25�سفحة A4، وال تقل عن 15�سفحة مبا يف ذلك االأ�سكال   -10
واملالحق.

ت�سلم البحوث مبا�سرة اإىل رئي�ض ق�سم التحرير والن�سر ويف حالة االإر�سال ير�سل البحث بر�سم   -11
.)mtaaseel@gmail.com( رئي�ض هيئة حترير جملة تاأ�سيل العلوم عرب الربيد االلكرتوين

يخ�سع البحث للتحكيم املخت�ض علميًا، وذلك بعد اجتياز البحث للفح�ض االأويل، واأن املجلة غري   -12
ملزمة برد البحث اإىل �ساحبه مطلقًا.

توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  -13
هيئة  اخت�سا�سات  �سمن  حم�سة  فنية  العتبارات  وترتيبها  البحوث  ن�سر  اأولويات  تخ�سع   -14

التحرير.
يتحمل الباحث م�سئولية اإخالله باالأمانة العلمية عن بحثه وما يرتتب على ذلك.   -15

اأنف�سهم، ت�سمل: )التخ�س�ض الدقيق،  اأو الباحثون مع البحث نبذة تعريفية عن  يرفق الباحث   -16
والعنوان كاماًل، واأرقام االت�ساالت ال�سارية( بغر�ض التوا�سل معهم متى تطلب ذلك.
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حمتوي�ت العدد

ال�سفحةالباحثا�سم البحث
حكلمة العدد

اأركــــان قبــــول القـــــراءة ال�سحيحــــة
ووجــه اعتبارهــا يف قبــول القــراءة اأو ردهــا

عبداهلل  عبداللطيف  د. 
احل�سن حممد

1

اأثر ما ُقرئ باجلمـع من القـراءات املتواتـرة يف املعنـى
من اأول �ســورة الأنبيــــاء اإىل اآخــر �ســورة �ص

د. عبداهلل بن مو�سى عبداهلل 
الكثريي

31

يف  هـ(   458 )ت:  �سيده  ابن  الإمام  منهج 
املحكم  معجمه  يف  القراءات  مع  التعامل 

واملحيط الأعظم »درا�سة قرائية لغوية«

اهلل  دخيل  بن  ع�سام  د. 
احلربي

57

101د. �سمية ح�سني الفا�سل الأمنياآيـــات اخلفـــاء فـــي القـــراآن الكريـــــم
141د. �سمية اإبراهيم عبداملعرفمفهـوم التقاعـد عن الروايـة واأ�سبابه عند املحدثـني 

»درا�سة  ال�سالة  اأحكام  على  واأثره  كورونا  فريو�ص 
فقهية«

عبد  بن  �سريِّع  بن  فهد  د. 
العزيز النغيم�سي

165

دور العوامل الرتبوية والقت�سادية  والجتماعية 
يف ظاهرة الت�رسب الدرا�سي  )درا�سة تطبيقية على 
الكربى  ودمدين  حملية   - الدباغة  حي  مدار�ص 

من وجهة نظر املعلمني(

�سالح  اهلل  رحمة  خالد  د. 
عبد اهلل

207

واملهارات  اخلربات  على  الأفارقة  الدعاة  تدريب 
الدعوية املتقدمة

د. فاروق بابكر حممد
د. حممد الطيب ال�سديق

247

»درا�سة  الكرمي  القراآن  يف  والرياح  الريح 
دللية«

275د. حنان حممد اأبوليدة

313د. بالل حممد حمدحتقيق كتاب الزكاة من خالل فتاوى ابن جنيم
القيمة العلمية ملخت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل 

لل�سيد حممد بن جرجب�ص القادري. ت 1305هـ
عزيز  اإبراهيم  الباحث/ 

اأحمد اأحمد
351

اإ�سهامات ودور ال�سيخ العبيد و الأ�رسة البدرية  يف 
تنمية جمتمع الطريقة باأم �سوًا بان  »درا�سة اجتماعية 

و�سفية حتليلية«

الطيب  حممد  الباحث/ 
عبد املطلب 

403

البحث املؤجل من هذا العدد

تطبيق القواعد اأُلصولية على حكم صلة الرحم »دراسة تطبيقية«
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كلمة العدد
احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خري خلق الله وخامت   
ر�سل الله اأجمعني �سيدنا حممد النبي االأمي وعلى اآله و�سحبه الكرام الهداة 

املهديني، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد ..
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اأيها الباحثون االأماجد، والقراء الكرام .. ت�سعد اأ�سرة جملة تاأ�سيل   
العلوم اأن تزف اإليكم العدد التا�سع ع�سر )ب( ، وقد قررت هيئة حترير املجلة 
اعتبارًا من هذا العدد اأن تكون جملة مو�سوعات املجلة اثني ع�سر بحثًا، وذلك 
بداًل  من ع�سر بحوث باملجلة التي كان عليه �سري املجلة �سابقًا، كما خ�س�ست 
املجلة املحور االأخري لبحوث الدرا�سات العليا التي تتفق مع �سروط الن�سر 
باملجلة. وهيئة حترير املجلة توؤكد لكم كامل حر�سها على املحافظة على جودة 
البحوث و�سون �سمعة املجلة وذلك مبا يخدم ر�سالة التاأ�سيل خا�سة والبحث 
العلمية  حماورها  علي  موزعة  العدد  بحوث  اإليكم  يلي  وفيما  عامة،  العلمي 

بالرتتيب.
فجاء يف حمور القراآن الكرمي وعلومه اأربعة بحوث : فكان البحث   
االأول، بعنوان: )اأركان قبول القراءة ال�صحيحة ووجه اعتبارها يف 
قبول القراءة اأوردها( كتبه الدكتور/ عبد اللطيف عبد الله احل�صن 

حممد.
الله  عبد  مو�صى  بن  الله  /عبد  الدكتور  الثاين  البحث  وكتب   
املتواترة يف  القراءات  من  باجلمع  ماُقرئى  )اأثر  بعنوان:  الكثريي 

املعنى من اأول �صورة الأنبياء ايل اآخر �صورة �ص(.
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والبحث الثالث  يف املحور بعنوان: )منهج الإمام ابن �صيده )ت:   
458 هـ( يف التعامل مع القراءات يف معجمه املحكم واملحيط الأعظم 
لغوية"( كتبه الدكتور/ ع�صام بن دخيل الله احلربي. قرائية  "درا�صة 
ح�صني  �صمية   / الدكتورة  كتبته  املحور  يف  الرابع  البحث  واأما   

الفا�صل الأمني ، بعنوان: )اآيات اخلفاء يف القراآن الكرمي(.
حتت  واحد  بحث  وعلومه،  ال�صريف  احلديث  حمور  يف  وجاء   
كتبته  املحدثني(  عند  واأ�صبابه  الرواية  عن  التقاعد  )مفهوم  عنوان: 

الدكتورة/ �صمية اإبراهيم عبد املعروف.
الدكتور/فهد بن �صريع بن  حمور الفقه الإ�صالمي  وكتب يف   
على  واأثره  كورونا  )فريو�ص  بعنوان:  بحثه  النغي�صي  العزيز  عبد 

اأحكام ال�صالة "درا�صة فقهية"( .
)دور  بعنوان:  واحد  بحث  الرتبوية  العلوم  حمور  يف  وجاء   
العوامل الرتبوية والقت�صادية والجتماعية يف ظاهرة الت�صرب 

الدرا�صي( كتبه الدكتور/ خالد رحمة الله �صالح عبد الله.
من  كل  كتبه  واحد  بحث  والتدريب  الدعوة  حمور  يف  جاء  كما   
الدكتور/ فاروق بابكر حممد، والدكتور/ حممد الطيب ال�صديق 
)تدريب الدعاة الأفارقة على اخلربات واملهارات الدعوية  بعنوان: 

املتقدمة(.
وكتب يف حمور اللغة العربية الدكتورة/حنان اأبو ليدة حتت   

العنوان: )الريح والرياح يف القراآن الكرمي"درا�صة دللية"(.
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حيث  بحوث:  ثالثة  العليا،  الدرا�صات  بحوث  حمور  يف  وجاء   
)حتقيق كتاب  بعنوان:  الباحث/ بالل حممد حمد  االأول  البحث  كتب 

الزكاة من خالل فتاوى ابن جنيم(.
اأحمد  اأحمد  عزيز  اإبراهيم  الباحث/  كتبه  الثاين  البحث  واأما   
التنزيل  معامل  كتاب  من  جليل  ملخت�صر  العلمية  )القيمة  بعنوان: 

لل�صيد حممد جرجي�ص القادري"1305هـ"(.
الطيب  حممد  الباحث/  كتبه  املحور  يف  الثالث  البحث  واأما   
)اإ�صهامات ودور ال�صيخ العبيد والأ�صرة  عبداملطلب ، حتت عنوان: 
البدرية يف تنمية جمتمع الطريقة باأم �صواًّبان "درا�صة اجتماعية 

و�صفية حتليلية"(.
ويف اخلتام ي�سعدين اأن اأ�سيد مبجهودات الباحثني الذين زينوا املجلة   
ببحوثهم القيمة كما ي�سعدين اأن اأهيب لرفدكم املجلة بالبحوث املوؤ�سلة واأي�سًا 

باآراء جميع الباحثني والقراء التي ت�ساعد على التطوير امل�ستمر للمجلة.
وختامًا تقبلوا حتياتي وحتيات هيئة التحرير واأ�سرة املجلة.  

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                                    د. حامد اإبراهيم علي حممد 
                                                                     عميد مركز تاأ�سيل العلوم
                                                                      رئي�ض هيئة حترير املجلة
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أركان قبول القراءة الصحيحة ووجه اعتبارها يف قبول القراءة أو ردها
د. عبد اللطيف عبداهلل احل�صن حممد•

ملخــــ�ص
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الوقوف على ال�سوابط التي و�سعها علماء   
ال�ساذة،  والقراءة  ال�سحيحة،  القراءة  بني  مييز  ميزاناً  فكانت  القراءات، 
وذلك ببيان حقيقة هذه ال�سوابط، ومرادهم منها، ثم بيان وجه اعتبارها يف 
القراءة  قبول  لهم على عدم  احلامل  ال�سبب  وبيان  اأو ردها،  القراءة،  قبول 
توافق وجهاً من وجوه  اأو مل  اإذا �سح �سندها لكنها خالفت خط امل�سحف، 
اللغة العربية، وذلك لأهمية هذه ال�سوابط باعتبار اأنها املقيا�س املعترب يف قبول 
القراءة، وبيان �سحتها. اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي ال�ستقرائي، فكانت 
يف  واعتبارها  ال�سوابط،  هذه  حجية  على  التاأكيد  الدرا�سة  نتائج  من  اأهم 
قبول القراءة، اأو ردها، والوقوف على اأ�سباب رد القراءة ال�سحيحة ال�سند 
العربية، كما  اللغة  اأو مل توافق وجهاً من وجوه  اإذا خالفت خط امل�سحف، 
تاريخ، ون�ساأة هذه  بدرا�سة  بالقراءات  الباحثني، واملهتمني  الدرا�سة  اأو�ست 

ال�سوابط، والأطوار، واملراحل التاريخية التي مرت بها هذه ال�سوابط. 

Abstract
 This study aimed to find the rules set by the scholars of 
(alqira`at) recitation, the study was to distinguish between correct 
reading and abnormal reading, by stating the truth of these (rules); 
controls and explaining their consideration in accepting or rejecting 
the reading, and stating the reason for that If its (isnaad); chain of 
narrators is correct, but it violates the script of the Qur’an, or it does 
not agree with one of the aspects of the Arabic language, because of 
the importance of these controls as they are the considered criterion 

العلوم. وت�أ�صيل  الكرمي  القراآن  – ج�معة  الكرمي  القراآن  بكلية  م�ص�عد  اأ�صت�ذ  	•
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in accepting reading, and showing its validity. The study adopted 
the descriptive inductive method. The most important results of 
the study were: To confirm the authenticity of these controls, and 
consider them in accepting or rejecting the reading, and to find 
out the reasons for rejecting the correct reading of the(isnaad); 
chain of narrators if it contradicts the writing of the Qur’an, or 
does not agree with one of the aspects of the Arabic language. The 
study recommended to researchers and those who interested in 
the (alqira`at) recitation, readings to study the history and origins 
of these controls, phases, and the historical stages through which 
these controls went through.

مقدمـــــة
احلمد هلل الذي اخت�س هذه الأمة باإر�سال خري ر�سله، و�سرفها باإنزال   
اأف�سل كتبه، ثم ال�سالة، وال�سالم على �سيدنا حممد الرحمة املهداة، وعلى 

اآله، و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.
التي  ال�سحيحة،  القراءة  لأركان  درا�سة  عن  عبارة  البحث  هذا  فاإّن   
و�سعها علماء القراءات، وجعلوها �سابطاً لقبول القراءة، وذلك ملعرفة وجه 
اعتبار هذه الأركان يف قبول القراءة، اأو ردها، ومدى هذا العتبار، حيث 
اأ�سبحت تلك الأركان بعد اأن اعتمدها العلماء �سابطاً، وميزاناً من خالله تتميز 
القراءة ال�ساذة عن القراءة املتواترة، ويحكم على القراءة بالقبول، اأو الرد، 

وبال�سحة، اأو ال�سذوذ. 
وهذا البحث حماولة لالإجابة عن بع�س الت�ساوؤلت التي قد ترد على   
لبقية  احلاجة  وما  حجيتها،  ومدى  اعتبارها،  وجه  حيث  من  الأركان،  هذه 

الأركان الأخرى اإذا ثبتت �سحة القراءة.
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اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل التوفيق، وال�سداد، واأن يجعله خال�ساً لوجهه   
الكرمي، واأن ينفع به كل من قراأه.   

م�سكلة البحث:
اعتبارها يف قبول  ال�سحيحة، ووجه  القراءة  اأركان  البحث:  م�سكلة   

القراءة، اأو ردها.
اأما حدود امل�سكلة فهي: ما وجه اعتبار هذه الأركان يف قبول القراءة،   

وما وجه اعتبارها يف رد القراءة.
اأ�سئلة البحث: 

يجيب هذا البحث عن ال�سوؤال التايل: 
اأو  القراءة  قبول  اعتبارها يف  ال�سحيحة وما وجه  القراءة  اأركان  ما    

ردها ؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الأ�سئلة التالية:  

ما اأركان القراءة ال�سحيحة؟  .1
ما وجه اعتبار هذه الأركان يف قبول القراءة اأو ردها؟  .2

ال�سحيحة  القراءة  توافق  مل  اإذا  �سندها  �سح  التي  القراءة  رد  وجه  ما   .3
الر�سم اأو وجهاً من وجوه العربية؟

ما الفوائد والنتائج من هذه الدرا�سة؟  .4
اأهداف البحث:

ووجه  ال�سحيحة،  القراءة  اأركان  درا�سة  اإىل  البحث  هذا  يهدف   
اعتبارها يف قبول القراءة اأو ردها، وميكن تلخي�س اأهدافه يف النقاط الآتية: 

1-  الوقوف على اأركان القراءة ال�سحيحة.
2-  بيان وجه اعتبار هذه الأركان يف قبول القراءة، اأو ردها.
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وجوه  من  وجه  اأو  الر�سم،  توافق  مل  اإذا  ال�سحيحة  القراءة  رد  وجه    -3
العربية.

4-  ا�ستخال�س النتائج والفوائد من هذه الدرا�سة؛ لالإفادة منها.
اأهمية البحث:

تتلخ�س اأهمية البحث يف النقاط الآتية: 
تتميز  خالله  من  الذي  وامليزان  ال�سابط  هي  ال�سحيحة  القراءة  اأركان   -1
القراءة ال�سحيحة عن القراءة ال�ساذة، وعلى اأ�سا�سه تقبل القراءة اأو ترد.

هذه  على  ترد  قد  التي  الت�ساوؤلت  بع�س  عن  لالإجابة  حماولة  البحث   -2
لبقية  احلاجة  وما  حجيتها،  ومدى  اعتبارها،  وجه  حيث  من  الأركان، 

الأركان الأخرى اإذا ثبتت �سحة �سندها.
ي�سهم البحث يف حتقيق �سابط القراءة ال�سحيحة، وبيان اأهميته.  -3

اأ�سباب اختيار البحث:  
وتتخل�س يف النقاط الآتية :

اأهمية اأركان قبول القراءة ال�سحيحة باعتبار اأن هذه الأركان هي امليزان   -1
وال�سابط يف قبول القراءة اأو ردها.

هذه  على  ترد  قد  التي  الإ�سكالت  بع�س  وتو�سيح  به،  ال�سُّ دح�س   -2
الأركان.

الإ�سهام يف حتقيق �سابط القراءة ال�سحيحة، وبيان اأهميته.  -4
منهج البحث:

اأوًل: املنهج العلمي :
يقوم الباحث يف هذا البحث بدرا�سة اأركان القراءة ال�سحيحة ووجه   
اعتبارها يف قبول القراءة، اأو ردها، بغية الو�سول اإىل النتائج، والفوائد من 
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هذه الدرا�سة، وقد اتبع الباحث فيه املنهج الو�سفي وال�ستقرائي.
ثانيًا: املنهج العملي: 

ا�ستمل البحث على متهيد ومقدمة وثالثة مباحث وخامتة تفا�سيلها كما   
يلي :

متهيد: وفيه بيان معنى الركن وال�سرط وال�سابط ح�سب اختالف العلماء يف 
م�سمى مقيا�س القراءة، وبيان وجه كل ت�سمية من هذه الت�سميات، ثم تو�سيح 

املراد مب�سطلح قبول القراءة عند القراء.
واأهدافه،  واملو�سوع،  واأ�سئلته،  البحث،  م�سكلة  على  وا�ستملت  مقدمة: 

واأ�سباب اختياره، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة.
املبحث الأول: وجاء بعنوان: املراد باأركان القراءة، وفيه ثالثة مطالب.

املبحث الثاين : وعنوانه: ن�ساأة هذه الأركان، وفيه مطلبان.
اأو  القراءة  قبول  يف  الأركان  هذه  اعتبار  وجه  بعنوان:  وهو  الثالث:  املبحث 

ردها.
اخلامتة: و�سملت النتائج والتو�سيات.

الدرا�سات ال�سابقة:
الباحث  تناول  وفيه  الربيدي  اأحمد حممد  د.  املقبولة  القراءة  اأركان   
ببيان  تفردت  فقد  الدرا�سة  هذه  اأما  واأهميتها،  بها  املراد  مبيناً  القراءة  اأركان 
حجية �سوابط القراءة ال�سحيحة ووجه اأو �سبب اعتبارها يف قبول القراءة 
�سندها  �سح  التي  القراءة  رد  اأ�سباب  على  الوقوف  اإىل  اإ�سافة  ردها،  اأو 
اللغة  من وجوه  موافقة وجه  �سرط  اأو  امل�سحف  موافقة  �سرط  ت�ستوف  ومل 

العربية.
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متهيــــــد
ال�سحيحة، ومن خالل  القراءة  لقبول  اأركاناً  القراءات  علماء  و�سع   
تلك الأركان يتم التمييز بني القراءة ال�سحيحة، والقراءة ال�ساذة، فهي مبثابة 
هذه  اجلزري  ابن  نظم  وقد  املردودة،  والقراءة  املقبولة،  للقراءة  ال�سابط 

الأركان بقوله: 
�ْصِم اْحِتَم�ًل َيْحِوي َفُكلُّ َم� َواَفَق َوْجــَه َنْحــــِو ،•		َوَك�َن ِللرَّ  -14
حَّ اإ�ْصن�دًا ُهَو اْلُقـــــراآُن ،•		َفَهــــِذِه الثَّالَثــــُة الأَْرَكـــــ�ُن َو�صَ  -15

بَعـِة)1( َوَحيُثمَ� َيْخَتــلُّ ُرْكٌن اأَْثِبِت ،•		�ُصـــُذوَذُه َلْو اأنَّــُه يِف ال�صَّ  -16
فال تقبل القراءة ول تعترب قراءة �سحيحة اإل اإذا توفر فيها هذا ال�سابط،   
وقد مر هذا ال�سابط مبراحل، وح�سل حوله بع�س اخلالف عرب اأدوار التاريخ، 
واختلف  منها  اثنني  على  اتفق  ثالثة،  اأركان  على  اأخريا  الأمر  ا�ستقر  حيث 
يف الثالث، و�سياأتي تف�سيل هذا اخلالف لحقاً يف ثنايا هذا البحث، وهذه 

الأركان هي: 
1-  موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه.
2-  موافقة اأحد امل�ساحف العثمانية ولو تقديراً.

3-  �سحة ال�سند)2(.
القراءة،  قبول  �سوابط  ت�سميتها  على  القراءات  علماء  درج  وقد   

وبع�سهم ي�سميها �سروط، وبع�سهم  يطلق عليها اأركان قبول القراءة.
معنى الركن لغة وا�سطالحًا: 

      الركن يف اللغة: من ركن، وركن كل �سيء جانبه، وركن الإن�سان قوته، 
منت طيبة الن�صر يف القراءات الع�صر )�س: 32(، �صم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�صف )املتوفى: 833هـ(،   )1(

حتقيق: حممد متيم الزغبي، الن��صر: دار الهدى، جدة، الطبعة: الأوىل 1414 هـ - 1994م.
الإب�نة عن مع�ين القراءات )�س51(، اأبو حممد مكي بن اأبي ط�لب َحّمو�س بن حممد بن خمت�ر القي�صي القريواين ثم الأندل�صي القرطبي   )2(

امل�لكي )املتوفى: 437هـ(، حتقيق: الدكتور عبدالفت�ح اإ�صم�عيل �صلبي، دار نه�صة م�صر للطبع والن�صر.
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و�سدته، وركن الرجل قومه وع�سريته)1(.
احلكم،  وجود  عليه  يتوقف  ما  هو  الركن  ال�سطالح:  يف  والركن   

ويكون جزًءا يف ماهيته، مثل القيام ركن يف ال�سالة)2(.
معنى ال�رسط لغة وا�سطالحًا:

ال�سرط يف اللغة: من ال�سرط وهو العالمة، واأ�سراط ال�ساعة: عالماتها)3(،    
على  �سرعيًّا  وجوًدا  احلكم  وجود  يتوقف  ما  هو  ال�سطالح:  يف  وال�سرط 

وجوده، ويكون خارًجا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم احلكم)4(.

معنى ال�سابط لغة وا�سطالحًا:
باحلزم.  حفظه  ال�سئ:  و�سبط  �سبط،  من  فاعل  ا�سم  لغة:  ال�سابط   

َبُط: الذي يعمل بِكْلتا يديه)5(. والرجُل �سابٌط، اأي حازٌم، والأَ�سْ
مثل  جزئيات،  على  ينطبق  الكلي  الأمر  ال�سطالح:  يف  وال�سابط   

قولهم: كل اأذون ولود، وكل �سموخ)6( بيو�س)7(.
تتكون  القراءة  لقبول  قاعدة  اأنها  باعتبار  فذلك  �سوابط  �سماها  فمن   
الركن  اأن  اإىل  فبالنظر  اأركاناً،  اأو  �سروطاً  �سماها  اأركان، ومن  اأو  �سروط  من 
ل�ص�ن العرب )13/ 185(، حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�صل، جم�ل الدين ابن منظور الأن�ص�ري الرويفعي الإفريقي )املتوفى:   )1(

711هـ(، الطبعة: الث�لثة - 1414 ه،ـ الن��صر: دار �ص�در – بريوت.
الوجيز يف اأ�صول الفقه الإ�صلمي )1/ 404(، للأ�صت�ذ الدكتور حممد م�صطفى الزحيلي، الطبعة: الث�نية، 1427 هـ - 2006 م،   )2(

الن��صر: دار اخلري للطب�عة والن�صر والتوزيع، دم�صق - �صوري�.
جممل اللغة لبن ف�ر�س )�س: 525(، اأحمد بن ف�ر�س بن زكري�ء القزويني الرازي، اأبو احل�صني )املتوفى: 395هـ(، درا�صة وحتقيق:   )3(

زهري عبد املح�صن �صلط�ن، الطبعة الث�نية - 1406 هـ - 1986 م، دار الن�صر: موؤ�ص�صة الر�ص�لة - بريوت.
الوجيز يف اأ�صول الفقه الإ�صلمي )1/ 403( حممد م�صطفى الزحيلي.  )4(

الف�رابي )املتوفى: 393هـ(، حتقيق:  اإ�صم�عيل بن حم�د اجلوهري  اأبو ن�صر  العربية )3/ 1139(،  اللغة و�صح�ح  ال�صح�ح ت�ج   )5(
اأحمد عبد الغفور عط�ر، لطبعة: الرابعة 1407 هـ  - 1987 م، الن��صر: دار العلم للمليني - بريوت.

ي اإِىل الراأْ�س، اأي الأذن الو�صطى. املراد به ال�صم�خ، وهو َخْرُق الأُُذِن الب�ِطُن اّلذي ُيف�صِ  )6(
مبرت�صى،  امللّقب  الفي�س،  اأبو  احل�صيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   ،)293 الق�مو�س)7/  جواهر  من  العرو�س  ت�ج  انظر:   

بيدي )املتوفى: 1205هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، الن��صر: دار الهداية. الزَّ
مو�صوعة القواعد الفقهية )1/ 20(، حممد �صدقي بن اأحمد بن حممد اآل بورنو اأبو احل�رث الغزي، الطبعة: الأوىل، 1424 هـ -   )7(

2003 م، الن��صر: موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بريوت - لبن�ن.
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اأّن  اإل  اأو عدمه،  احلكم  عليه وجود  يتوقف  اأنه  منهما يف  كل  يتفق  وال�سرط 
الركن داخل يف املاهية، وال�سرط خارج عن املاهية.

املراد بقبول القراءة:
بها يف  القراءة  بقراآنيتها، وجواز  القراءة هنا هو: احلكم  املراد بقبول   
ال�سالة وخارجها؛ لأنه قد يرد لفظ القبول يف كالم الأئمة ول يراد به ذلك، 
واإمنا يعنون بقبول القراءة هو قبولها يف تف�سري الن�سو�س، وا�ستنباط الأحكام، 

غوية، لكنه ل يقراأ بها.  ا يف الق�سايا اللُّ والعمل مبدلولها، وقبولها اأي�سً
�سائل  �ساأل  قال: )فاإن  اأبي طالب حيث  بن  ويبني ذلك ما حكاه مكي   
فقال: فما الذي يقبل من القراءات الآن، فيقراأ به؟ وما الذي ل يقبل، ول يقراأ 

به؟ وما الذي يقبل، ول يقراأ به؟
فاجلواب: اإن جميع ما روي من القراءات على ثالثة اأق�سام: ق�سم يقراأ   
اإىل  الثقات  ينقل عن  اأن  فيه ثالث خالل، وهي:  اجتمع  ما  اليوم، وذلك  به 
النبي "�سلى اهلل عليه و�سلم". ويكون وجهه يف العربية، التي نزل بها القراآن 

�سائعاً. ويكون موافقاً خلط امل�سحف.
مغيبه  على  وقطع  به،  قريء  الثالث  اخلالل  هذه  فيه  اجتمعت  فاإذا   
�سحته و�سدقه؛ لأنه اأخذ عن اإجماع من جهة موافقته خلط امل�سحف، وكفر 

من جحده.
العربية،  يف  وجهه  و�سح  الآحاد،  يف  نقله  �سح  ما  الثاين:  والق�سم   

وخالف لفظه خط امل�سحف، فهذا يقبل، ول يقراأ به لعلتني:
اإحداهما: اإنه مل يوؤخذ باإجماع، اإمنا اأخذ باأخبار الآحاد، ول يثبت قراآن يقراأ به 

بخرب الواحد.
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والعلة الثانية: اإنه خمالف ملا قد اأجمع عليه، فال يقطع على مغيبه و�سحته، وما 
مل يقطع على �سحته ل جتوز القراءة به، ول يكفر من جحده، وبئ�س ما �سنع 

اإذ جحده.
والق�سم الثالث: هو ما نقله غري ثقة، اأو نقله ثقة ول وجه له يف العربية،   

فهذا ل يقبل واإن وافق خط امل�سحف()1(.

املبحث الأول
املراد باأركان قبول القراءة

املطلب الأول
موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه

قال الإمام ابن اجلزري مو�سحاً هذ ال�سابط: )وقولنا يف ال�سابط ولو   
جممعاً  ف�سيحاً  اأم  اأف�سح  كان  �سواء  النحو،  وجوه  من  وجهاً  به  نريد  بوجه 
عليه، اأم خمتلفاً فيه اختالفاً ل ي�سر مثله اإذا كانت القراءة مما �ساع وذاع وتلقاه 
هو  وهذا  الأقوم،  والركن  الأعظم  الأ�سل  هو  اإذ  ال�سحيح،  بالإ�سناد  الأئمة 

املختار عند املحققني يف ركن موافقة العربية()2(.
ويفهم من كالم ابن اجلزري، الذي نقله عن املحققني من الأئمة، اأنّه   
اأن تكون القراءة موافقة لأّي وجه من  اللغة العربية  يكتفى يف �سرط موافقة 
العربية،  اللغة  اأ�ساليب  العربية، بحيث ل تخرج عما هو معروف من  وجوه 
ول ت�سذ عما هو ماألوف منها �سذوذاً بيناً وا�سحاً، حتى ولو كان هذا الوجه 
غة، ل  وجهاً �سعيفاً، فاإنَّ الأ�سل يف القراءة اأن تكون حاكمة على قواعد اللُّ
)واأئمة  الداين:  الإمام  قال  كما  القراءة،  على  حاكمة  اللغة  قواعد  تكون  اأن 

الإب�نة عن مع�ين القراءات )�س: 52(، مكي بن اأبي ط�لب.  )1(
الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 10(، �صم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�صف )املتوفى : 833 هـ(، حتقيق: علي   )2(

حممد ال�صب�ع )املتوفى 1380 هـ(الن��صر : املطبعة التج�رية الكربى ]ت�صوير دار الكت�ب العلمية[ .
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القراءة ل تعمل يف �سيء من حروف القراآن على الأف�سى يف اللغة، والأقي�س 
يف العربية، بل على الأثبت يف الأثر، والأ�سّح يف النقل، والرواية اإذا ثبتت 
ل يرّدها قيا�س عربية ول ف�سّو لغة؛ لأن القراءة �سّنة مّتبعة يلزم قبولها وامل�سري 

اإليها()1(.
فكم من قراءة اأنكرها بع�س اأهل اللغة، اأو كثري منهم ومل يعترب اإنكارهم،   

بل اأجمع الأئمة املقتدى بهم من ال�سلف على قبولها)2(.
قال اأبو زهرة: )لي�س معنى ذلك اأن تكون اأقوال النحويني حاكمة على   
القراآن بال�سحة، فاإنّه هو احلاكم عليهم، وهو اأقوى حجج النحويني يف اإثبات 
ما يثبتونه ونفي ما ينفون، ولكن معنى ذلك األ يكون فيه ما يخالف الأ�سلوب 

العربي يف مفرداته، ويف جمله وتراكيبه()3(.
ذلك اأّن القراآن الكرمي نزل بل�سان عربي مبني، فيبعد اأن يخالف اأ�سلوبه   
ما هو معهود من اأ�ساليب العرب، ومناحيهم يف بناء الكالم و�سياغة الأ�سلوب، 
لكن الختالف يف بع�س الأوجه النحوية ل ي�سر اإذا ثبت �سحة �سند لقراءة، 

فاملراد من ا�سرتاط هذا الركن الحتياط، وال�ستيثاق لقبول القراءة.
املطلب الثاين

موافقة اأحد امل�ساحف العثمانية ولو تقديرًا
امل�ساحف  اأحد  يف  ثابتاً  كان  ما  القراءة  توافق  اأن  بذلك  واملق�سود   
قراءة  مثل  امل�ساحف،  املوافقة يف جميع  ي�سرتط  فال  بع�سها،  دون  العثمانية 
َّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ  عبداهلل بن عامر يف قوله تعاىل: }وََقاُلواْ ٱتََّخَذ ٱللَّهُ وَلَدا سُبحَانَهُ بَل ل
ج�مع البي�ن يف القراءات ال�صبع )2/ 860(، عثم�ن بن �صعيد بن عثم�ن بن عمر اأبو عمرو الداين )املتوفى: 444هـ( الطبعة: الأوىل،   )1(

1428 هـ - 2007 م، الن��صر: ج�معة ال�ص�رقة - الإم�رات.
الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 10( ابن اجلزري.  )2(

املعجزة الكربى القراآن )�س47(، حممد بن اأحمد بن م�صطفى بن اأحمد املعروف ب�أبي زهرة )املتوفى: 1394هـ(  )3(
الن��صر: دار الفكر العربي.
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َّهُ َقانُِتونَ{ ]البقرة: 116[، فاإنّه قراأ: } قالوا اختذ اهلل ولدًا{ بغري واو، فاإن  وَٱأَلرِض ُكّل ل
امل�سحف  لر�سم  القراءة  وموافقة  ال�سامي،  امل�سحف  ثابت يف  الواو  حذف 
املوافقة  وهو  تقديراً،  تكون  وقد  ال�سريحة،  املوافقة  وهو  حتقيقاً،  تكون  قد 
و}نادته   ، اهلل{  }أنصار  تعاىل:  قوله  نحو  ال�سريحة  فاملوافقة  احتماًل، 
املالئكة{، و}يغفر لكم{، و}يعلمون{، }وهيت لك{، وقد توافق بع�س 
القراءات الر�سم حتقيقاً، ويوافق بع�سها تقديراً نحو: }مالك يوم الدين{، فاإنه 
كتب بغري األف يف جميع امل�ساحف، فقراءة احلذف حتتمله حتقيقاً كما كتب 
امللك{  }مالك  كتب  كما   تقديراً  حمتمله  الألف  وقراءة  الناس{،  }ملك 

فتكون الألف حذفت اخت�ساراً)1(.
بني  فقد  قبولها،  القراءة، وعدم  رد  املعتربة يف  املخالفة  �سابط  واأما   
ذلك الإمام ابن اجلزري بقوله: )واعلم اأن خمالف �سريح الر�سم يف حرف 
مدغم اأو مبدل اأو ثابت اأو حمذوف اأو نحو ذلك، ل يعد خمالفاً اإذا اأثبتت 

القراءة به ووردت م�سهورة.
األ ترى اأنهم ل يعدون اإثبات ياءات الزوائد وحذف ياء }َتسَْئلْنِي{   
الر�سم  خمالفة  من  ذلك  ونحو  الصاحلني{  من  }وأكون  وقراءة  بالكهف، 
املعهود؛ لرجوعه ملعنى واحد، ومت�سية �سحة القراءة و�سهرتها بخالف زيادة 
كلمة اأو نق�سانها وتقدميها وتاأخريها، حتى ولو كانت حرف معنى، فاإّن له حكم 
الكلمة، ل ي�سوغ خمالفة الر�سم فيه، وهذا هو احلد الفا�سل يف حقيقة اتباع 

الر�سم وخمالفته()2(.
فاملعترب يف خمالفة القراءة للر�سم اإمّنا هو بزيادة كلمة اأو نق�سانها اأو   
اأبو �سامة: )واأما ما يرجع اإىل الهجاء وت�سوير  تاأخريها قال الإمام  اأو  تقدميها 

الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 11( ابن اجلزري.  )1(
الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 12(، ابن اجلزري.  )2(
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احلروف، فال اعتبار بذلك يف الر�سم، فاإنّه مظنة الختالف، واأكرثه ا�سطالح، 
وقد خولف الر�سم بالإجماع يف موا�سع من ذلك، كال�سالة والزكاة واحلياة، 
فهي مر�سومات بالواو ومل يقراأها اأحد على لفظ الواو، فليكتفى يف مثل ذلك 

بالأمرين الآخرين، وهما �سحة النقل والف�ساحة يف لغة العرب()1(.
املطلب الثالث

�سحة ال�سند
قال ابن اجلزري مو�سحاً هذا الركن: )وقولنا: و�سح �سندها، فاإنّا نعني   
وتكون  تنتهي،  حتى  كذا  مثله  عن  ال�سابط  العدل  القراءة  تلك  يروي  اأن  به 
مع ذلك م�سهورة عند اأئمة هذا ال�ساأن ال�سابطني له غري معدودة عندهم من 

الغلط اأو مما �سذ بها بع�سهم()2(.
بالعدل  راويها  ويت�سف  مت�سل  ب�سند  القراءة  ترد  اأن  بذلك  ويعني   
اإىل  احلديث  لي�سل  املحدثون  ا�سرتطها  التي  ال�سروط  عني  وهي  وال�سبط، 
به  والو�سول  اخلرب،  �سحة  �سروط  اأوثق  من  اأنها  �سك  ول  ال�سحيح،  مرتبة 
ال�سند،  بات�سال  يكتفوا  مل  القراءات  علماء  لكن  ال�سحة،  مراتب  اأعلى  اإىل 

وات�ساف الراوي بالعدالة وال�سبط، بل اأ�سافوا اإىل ذلك اأمرين هما:
1- ا�ستهار القراءة عند اأئمة القراءات ال�سابطني.

2- األ تكون القراءة �ساذة اأو معدودة يف الغلط)3(.
وي�ستنتج من ذلك اأّن القراءة حينما ت�سل مرتبة ال�سحة، فاإنّها تكون قد   
ا�ستوفت اأدق واأوثق �سروط القبول، مما يجعلها يف درجة عالية من الوثوق.    
اإبراهيم  بن  اإ�صم�عيل  بن  الرحمن  الدين عبد  �صه�ب  الق��صم  اأبو   ،)173 /1( العزيز  ب�لكت�ب  تتعلق  اإىل علوم  الوجيز  املر�صد   )1(
املقد�صي الدم�صقي املعروف ب�أبي �ص�مة )املتوفى : 665هـ(، حتقيق: طي�ر اآلتي قولج، الن��صر : دار �ص�در – بريوت 1395 هـ - 

1975م.
الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 13(، ابن اجلزري.  )2(

الإتق�ن يف علوم القراآن )241/1(، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلل الدين ال�صيوطي )املتوفى: 911هـ( - حتقيق: حممد اأبو الف�صل   )3(
اإبراهيم، طبعة ع�م 1394هـ/ 1974 م، الن��صر: الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب.
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وقد اختلف العلماء يف هذا الركن، فمنهم من اكتفى ب�سحة ال�سند، ومنهم 
من ا�سرتط التواتر، ومل يكتف ب�سحة ال�سند، ففي امل�ساألة قولن:

واملحدثني،  الأربعة،  املذاهب  وفقهاء  الأ�سوليني،  مذهب  الأول:  القول 
بال�سند ال�سحيح  اأّن التواتر �سرط يف �سحة القراءة، ول تثبت  اء على  والُقرَّ
اإّن عدم  غري املتواتر، ولو وافقت ر�سم امل�ساحف العثمانية والعربية، وقالوا 
واملحدثني،  الفقهاء،  لإجماع  حادث  قول  القراآن  ثبوت  يف  التواتر  ا�سرتاط 
وغريهم، ومل يخالف من املتاأخرين اإل مكي، وتبعه بع�س املتاأخرين، وقالوا 
ل يقدح يف ثبوت التواتر اختالف القراءة فقد تتواتر القراءة عند قوم دون 

قوم)1(.
اأبي  بن  مكي  ذهب  واإليه  التواتر،  دون  ال�سند  ب�سحة  الكتفاء  الثاين:  القول 
القراءات،  اأئمة  �سامة، وابن اجلزري، وغريهم من  واأبو  طالب، واجلعربي، 
الأخريين  الركنني  اإىل  فيه  يحتاج  ثبت ل  اإذا  التواتر  )فاإن  ابن اجلزري:  قال 
�سلى   - النبي  عن  متواتراً  اخلالف  اأحرف  من  ثبت  ما  اإذ  الر�سم وغريه  من 
اهلل عليه و�سلم - وجب قبوله وقطع بكونه قراآناً، �سواء وافق الر�سم اأم خالفه 
واإذا ا�سرتطنا التواتر يف كل حرف من حروف اخلالف انتفى كثري من اأحرف 
اخلالف الثابت عن هوؤلء الأئمة ال�سبعة وغريهم وقد كنت قبل اأجنح اإىل هذا 

القول، ثم ظهر ف�ساده وموافقة اأئمة ال�سلف واخللف()2(.
معلوم  هو  كما  والتواتر  التواتر،  ي�سرتطون  الأول  القول  فاأ�سحاب   
على  تواطوؤهم  العادة  اأحالت  كثري  )عدد  رواه  ما  هو:  احلديث  علماء  عند 
الكذب رووا ذلك عن مثلهم من البتداء اإىل النتهاء وكان م�ستند انتهائهم 
ول  ل�سامعه()3(،  العلم  اإفادة  خربهم  ي�سحب  اأن  ذلك  اإىل  وان�ساف  احل�س 

غيث النفع يف القراءات ال�صبع )�س: 14(، ال�صف�ق�صي.  )1(
الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 13(، ابن اجلزري.  )2(

�صرح نخبة الفكر يف م�صطلح اأهل الأثر )4/ 721(، علي بن )�صلط�ن( حممد، اأبو احل�صن نور الدين املل الهروي الق�ري )املتوفى:   )3(
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�سك اأّن اأّي خرب و�سل بهذه ال�سفة وبهذه الكيفية، ل ي�سك اأحد، ول يرتاب 
العلم  يفيد  التواتر الذي  القراءة عن طريق  فاإذا وردت  يف �سحته، وقبوله، 
القطعي)1(، وجب قبولها وقطع بكونها قراآناً، �سواء وافقت الر�سم اأم خالفته؛ 
لأّن اخلرب املتواتر يفيد العلم ال�سروري)2(، فال يحتاج بعد ذلك اإىل ما يع�سده 
قوتها  مع  ال�سحة  مرتبة  فاإّن  فقط  ال�سحة،  مرتبة  بلغت  التي  الرواية  بخالف 
ووثوق درجتها، اأ�ساف اإليها علماء القراءات، قرينة موافقة الر�سم العثماين، 
وموافقة وجه من وجوه العربية، وخرب الآحاد عند علماء احلديث اإذا احتفت 

به القرائن فاإنه يفيد العلم اليقيني)3(.

املبحث الثاين
ن�ساأة هذه الأركان

املطلب الأول
بداية ظهور هذه الأركان

منذ  القراءات،  حتديد  فكرة  ظهور  مع  الأركان  هذه  ن�سوء  تزامن   
القرن الثالث الهجري، بعد اأن ن�سطت حركة التدوين يف القراءات، وذلك 
يف  ال�سطراب  يدخل  اأن  واأو�سك  عنهم،  الروايات  وكرثت  القراء  كرث  ملا 

القراءات)4(.
1014هـ(،  قدم له: ال�صيخ عبد الفتح اأبو غدة، حققه وعلق عليه: حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، الن��صر: دار الأرقم - لبن�ن / 

بريوت.
الدم�صقي  اهلل  اأبو �صعيد خليل بن كيكلدي بن عبد  الدين  ال�صحبة )�س: 56(، �صلح  له �صريف  الرتبة ملن ثبت  حتقيق منيف   )1(
الع��صمة،  دار  الن��صر:  1410هـ،  الأوىل،  الطبعة:  الق�صقري،  اأحمد  حممد  الرحيم  عبد  حتقيق:  761هـ(،  )املتوفى:  العلئي 

الري��س، اململكة العربية ال�صعودية.
نزهة النظر يف تو�صيح نخبة الفكر ت الرحيلي )�س: 197(، اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�صقلين   )2(

)املتوفى: 852هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن �صيف اهلل الرحيلي، الطبعة: الأوىل، 1422هـ، الن��صر: مطبعة �صفري ب�لري��س.
�صرح نخبة الفكر للق�ري )�س: 215(، علي املل الهروي الق�ري.  )3(

�صفح�ت يف علوم القراءات )�س: 42(، د. اأبو ط�هر عبد القيوم عبد الغفور ال�صندي، الطبعة: الأوىل- 1415 هـ، الن��صر: املكتبة   )4(
الأمدادية.
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قال ابن اجلزري – رحمه اهلل – )ثم اإنَّ القراء بعد هوؤلء املذكورين   
طبقاتهم،  عرفت  اأمم،  بعد  اأمم  وخلفهم  وانت�سروا  البالد  يف  وتفرقوا  كرثوا 
والدراية،  بالرواية  امل�سهور  للتالوة  املتقن  منهم  فكان  �سفاتهم،  واختلفت 
ومنهم املقت�سر على و�سف من هذه الأو�ساف، وكرث بينهم لذلك الختالف، 
وقل ال�سبط، وات�سع اخلرق، وكاد الباطل يلتب�س باحلق، فقام جهابذة علماء 
وجمعوا  املراد،  احلق  وبينوا  الجتهاد  يف  فبالغوا  الأئمة،  و�سناديد  الأمة، 
امل�سهور  بني  وميزوا  والروايات،  الوجوه  وعزوا  والقراءات،  احلروف 
وال�ساذ، وال�سحيح والفاذ)1(، باأ�سول اأ�سلوها، واأركان ف�سلوها، وها نحن 

ن�سري اإليها ونعول كما عولوا عليها()2(.
للقراءات،  جمعهم  حني  ذلك  بعد  القراءات  يف  املوؤلفون  فكان   
ي�سبعون القراءات، ويثمنونها، وي�سد�سونها، يبنون تاأليفهم وفق هذه الأركان 
حتى اأ�سبحت تلك الأركان �سابطاً من ال�سوابط املجمع عليها لقبول القراءة 
وردها اإن اختل اأحد تلك ال�سوابط، فاأ�سبحت امليزان يف التمييز بني القراءة 
الأركان، ومنهم  ين�س على هذه  فمنهم من كان  ال�ساذة،  املتواترة والقراءة 
من اأخذت هذه الأركان من خالل تتبع منهجه يف جمع القراءات، كما فعل 
الإمام ابن جماهد يف كتابه ال�سبع يف القراءات، فاإنه عند جمعه لهذه القراءات 
التزم بتلك ال�سوابط، واإن مل ين�س عليها لكنها اأخذت من مواقفه يف حياته 
مع بع�س القراء املبتدعني، واملقرئني بالقراءات ال�ساذة، ومن منهجه يف كتابه 

ال�سبعة)3(.
: الَفْرُد والَواِحُد، وَفذَّ الرجُل َعن اأَ�صح�ِبه، اإِذا �َصذَّ َعنهم وَبِقَي ُمْنَفِردًا ف�ملق�صود ب�لف�ذ هن� الوجه ال�ص�ذ. انظر:  الف�ذ من فذ والَفذُّ  )1(
العني )8/ 177(، اأبو عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي الب�صري )املتوفى: 170هـ(، حتقيق: د مهدي 

املخزومي، د اإبراهيم ال�ص�مرائي، الن��صر: دار ومكتبة الهلل.
الن�صر يف القراءات الع�صر )1/ 9(، ابن اجلزري.  )2(

�صفح�ت يف علوم القراءات )�س: 47( د. اأبو ط�هر عبد القيوم عبد الغفور ال�صند.  )3(
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له، ومقرئ معروف،  معا�سر  اأخذ من موقفه مع  ال�سند  فركن �سحة   
وهو حممد بن احل�سن املعروف بابن ِمق�َسم العطار، املتوفى �سنة ثالثمائة واأربع 
وخم�سني هجرية، الذي كان يزعم جواز الجتهاد يف القراءات، فكل قراءة 
�سح لها وجه يف العربية، ووافقت ر�سم امل�سحف العثماين، جاز القراءة بها 
ومن  اأحد،  ينقلها  �سند ومل  لها  يكن  ولو مل  ال�سالة وغريها،  -عنده- يف 
ذلك قراءته يف قوله تعاىل: }َفَلمَّا اسَْتيَْئسُوا مِنْهُ خََلصُوا نَِجيًّا{  قراأها "جنباء"، 
وكان يذكر لها وجًها بعيًدا مع كونها مل يقراأ بها اأحد، وقد رفع ابن جماهد 
اأمره اإىل احلكام، وُعقد له جمل�س ح�سره الق�ساة والقراء؛ فاأذعن بالتوبة من 

بدعته، وا�ستوهبه ابن جماهد من ولة الأمر ببغداد، فلم يوقعوا به اأذى)1(.
و�سرط مطابقة خط امل�سحف العثماين اأخذ ذلك من موقفه مع قارئ   
اآخر، وهو املعروف بابن �سنبوذ، املتوفى �سنة ثالثمائة وثمان وع�سرين هجرية، 
الذي كان يعتمد �سواذ القراءات، يقرئ بها، ويقراأ بها يف ال�سلوات وغريها، 
رغم خمالفتها خلط امل�سحف العثماين، فا�ستهر اأمره، فحاول ابن جماهد اأن 
يرده اإىل جادة ال�سواب؛ لكنه مل يتوقف عن ذلك، فرفع اأمره اإىل اأبي علي 
بن مقلة الوزير حينئذ، فا�ستدعاه واأح�سر الق�ساة، والفقهاء، والقراء -ويف 
هجرية،  وع�سرين  وثالث  ثالثمائة،  �سنة  يف  وذلك  جماهد-  ابن  مقدمتهم 

رب وُحب�س؛ فاأعلن توبته. فحكم عليه بالعقوبة، ف�سُ
يف  منهجه  من  ذلك  اأخذ  العربية،  وجوه  من  لوجه  القراءة  وموافقة   
كتابه ال�سبعة؛ حيث اإنه يرد بع�س القراءات، ويرف�س �سحتها وجواز القراءة 

بها؛ لأنّها ل توافق العربية)2(.
وا على هذه الأركان: ومن العلماء الذين ن�سّ

غ�ية النه�ية يف طبق�ت القراء )45،55/2( ، �صم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�صف )املتوفى: 833هـ(،   )1(
مكتبة ابن تيمية، عني بن�صره لأول مرة ع�م 1351هـ ج. برج�صرتا�صر.

امل�صدر نف�صه، )�س: 47( غ�ية النه�ية.  )2(
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الإمام حممد بن جرير الطربي، املتوفى �سنة ثالثمائة وع�سر هجرية، يف   -1
كتابه )القراءات(، نقل ذلك عنه مكي بن اأبي طالب يف كتابه الإبانه)1(.

اأحمد بن عمار املهدوي املتوفى عام اأربعمائة وثالثني هجرية، فيما نقله   -2
عنه ال�سيوطي)2(.

مكي بن اأبي طالب املتوفى �سنة اأربعمائة و�سبع وثالثني هجرية يف كتابه   -3
الإبانة عن معاين القراءات)3(.

كتابه  واأربعني هجرية يف  واأربع  اأربعمائة  �سنة  املتوفى  الداين  اأبو عمرو   -4
جامع البيان يف القراءات ال�سبع، كما نقل ذلك عنه ال�سيوطي)4(.

ال�سخاوي يف كتابه جمال القراء وكمال الإقراء)5(.  -5

املر�سد  كتابه  يف  هجرية،  و�ستني  وخم�س  �ستمائة  �سنة  املتوفى  �سامة  ابو   -6
الوجيز اإىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز)6(.

الكوا�سي املو�سلي املتوفى �سنة �ستمائة و�سبعني هجرية،  نقل ذلك عنه   -7
ال�سيوطي يف كتابه الإتقان يف علوم القراآن)7(.

ابن اجلزري املتوفى �سنة ثمامنائة وثالث وثالثني هجرية، يف كتابه الن�سر   -8
يف القراءات الع�سر)8(، ويف كتابه منجد املقرئني)9(.

الإب�نة )�س53(، مكي بن اأبي ط�لب.  )1(
الإتق�ن يف علوم القراآن )164/1(، جلل الدين ال�صيوطي.  )2(

الإب�نة )�س90(، مكي بن اأبي ط�لب.  )3(
الإتق�ن يف علوم القراآن )164/1(، جلل الدين ال�صيوطي.  )4(

جم�ل القراء وكم�ل الإقراء)�س522(، علي بن حممد بن عبد ال�صمد الهمداين امل�صري ال�ص�فعي، اأبو احل�صن، علم الدين ال�صخ�وي   )5(
ة - د. حم�صن خرابة، الطبعة: الأوىل 1418 هـ - 1997 م، الن��صر: دار امل�أمون للرتاث  )املتوفى: 643هـ(، حتقيق: د. مروان العطيَّ

- دم�صق - بريوت.
املر�صد الوجيز اإىل علوم تتعلق ب�لكت�ب العزيز )1/ 171(، اأبو �ص�مه املقد�صي.  )6(

الإتق�ن يف علوم القراآن )1/ 276(، جلل الدين ال�صيوطي.  )7(
الن�صر يف القراءات الع�صر )9/1(، ابن اجلزري.  )8(

)املتوفى: 833هـ(،  ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�صف  اأبو اخلري  الدين  الط�لبني )�س: 18(، �صم�س  املقرئني ومر�صد  منجد   )9(
الطبعة: الأوىل 1420هـ -1999م، الن��صر: دار الكتب العلمية.
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علي بن حممد ال�سفاق�سي املتوفى �سنة األف ومائة وثمانية ع�سر هجرية   -9
يف كتابه غيث النفع يف القراءات ال�سبع)1(.

املطلب الثاين
تطور اأركان القراءة

بداأ يف وقت مبكر،  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  نقل عن  فيما  التثبت   
الناقل  �سدق  على  الوقوف  خالل  من  النقل  �سحة  على  للوقوف  وذلك 
بغية  واملروي،  الراوي  يف  و�سروط  �سوابط  العلماء  و�سع  حيث  و�سبطه، 
الو�سول اإىل �سحة اخلرب، من خالل �سحة ال�سند، والتي تكون بعدالة الراوي 
�سحة  ي�سرتطون  القراءات  علماء  كان  الأ�سا�س  هذا  وعلى  �سبطه،  وح�سن 
على  حملهم  وتع�سدها،  تقويها  اأخرى  �سروطاً  ذلك  اإىل  اأ�سافوا  ثم  ال�سند، 
ذلك الدقة يف النقل، والتحري يف الو�سول اإىل القراءة ال�سحيحة، اإ�سافة 

اإىل تع�سيد القراءة مبا يقويها من �سوابط.
مرت هذه الأركان املو�سوعة لقبول القراءة بعدة اأطوار، حتى و�سلت   
الذين  اأوائل  فمن  القراءات،  علماء  عند  عليها  املتفق  النهائية  �سياغتها  اإىل 
�سرحوا بهذه الأركان الإمام الطربي املتوفى �سنة ثالثمائة وع�سر هجرية، يف 

كتابه القراءات حيث ذكر �سرطني هما:
1-  �سحة ال�سند .

2-  موافقة خط امل�سحف)2(.
اأو  قراءات،  ب�سبع  وحتديدها  القراءات،  تفريد  فكرة  ظهرت  ملا  ثم   
ثمان، اأو �ست، ونحو ذلك، اعتمد املوؤلفون يف اختيارهم ذلك على الأركان 

التالية: 
)املتوفى:  امل�لكي  املقرئ  ال�صف�ق�صي  النوري  احل�صن  اأبو  �ص�مل،  بن  حممد  بن  علي  )�س14(،  ال�صبع  القراءات  يف  النفع  غيث   )1(
1118هـ(، حتقيق: اأحمد حممود عبد ال�صميع ال�ص�فعي احلفي�ن الطبعة: الأوىل، 1425 هـ - 2004 م، الن��صر: دار الكتب العلمية 

- بريوت.
الإب�نة عن مع�ين القراءات، )�س 10(، مكي بن اأبي ط�لب.  )2(
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1-  قوة وجه القراءة يف العربية.
2-  موافقتها لر�سم امل�سحف العثماين.

3-  اجتماع العامة عليها.
اأهل املدينة والكوفة. اأو  اأهل احلرمني،  العامة عندهم:  واملق�سود من   
ورمبا جعلوا الختيار ملا اتفق عليه: نافع وعا�سم؛ لأن قراءتهما اأوثق القراءات 
واأ�سحها �سنًدا، واأف�سحها يف العربية، ويتلوهما يف الف�ساحة قراءة اأبي عمرو 

والك�سائي)1(.
ال�سحيحة وغريها  القراءة  للتفرقة بني  ال�سابط  املقيا�س  ثم تطور هذا   

اإىل ما يلي:
1- �سحة ال�سند.

2- موافقة العربية.
3- موافقة ر�سم امل�سحف العثماين.

وعلى �سوء هذا املقيا�س ق�سموا القراءات اإىل:  
1- �سحيحة: وهي ما توافرت فيها ال�سروط املذكورة.

2- غري �سحيحة: وهي ما اختل فيها ركن من الأركان الثالثة املذكورة.
الثاين  ال�سرطني:  يف  التو�سع  من  �سيء  اإىل  املقيا�س  هذا  تطور  ثم   

والثالث، فجاءت ال�سروط -كما ذكرها ابن اجلزري -هكذا:
1- اأن تكون القراءة �سحيحة ال�سند.

2- اأن توافق العربية ولو بوجه.
3- اأن توافق اأحد امل�ساحف العثمانية ولو احتمال)2(.

هو  عليه  مقيا�س وقف  اأقدم  اأن  الف�سلي:  عبدالهادي  الدكتور  وذكر   
الإب�نة عن مع�ين القراءات، )�س: 89(، مكي بن اأبي ط�لب.  )1(

القراءات القراآنية ت�ريخ وتعريف )�س519(، د. عبداله�دي الف�صلي، الطبعة الث�لثة، دار القلم – بريوت.  )2(
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تاله  ثم  هجرية،  وع�سرين  واأربع  ثالثمائة  عام  املتوفى  جماهد،  ابن  مقيا�س 
بن  فمقيا�س مكي  ثالثمائة و�سبعني هجرية،  املتوفى عام  ابن خالويه،  مقيا�س 
اأبي طالب املتوفى عام اأربعمائة و�سبع وثالثني هجرية، ثم مقيا�س الكوا�سي، 
املتوفى  اجلزري،  ابن  مقيا�س  واأخرياً  هجرية،  وثمانني  �ستمائة  عام  املتوفى 
حتى  القراء  عرف  عليه  ا�ستقر  والذي  هجرية،  وثالثني  وثالث  ثمامنائة  عام 

اليوم)1(. 
الطربي،  عن  الإبانة  كتابه  يف  طالب  اأبي  بن  مكي  نقله  ما  تقدم  وقد   
املتوفى �سنة ثالثمائة وع�سر هجرية يف كتابه القراءات، وبذلك يكون الطربي 
من  فكالهما  القراءات،  قبول  مقيا�س  اأقدمية و�سع  لبن جماهد يف  م�ساركاً 

علماء القرن الثالث والرابع الهجري.
مبوافقة  والكتفاء  ال�سند،  ا�سرتاط  عدم  اإىل  مق�سم  ابن  وذهب   
مطابقة  ا�سرتاط  يف  �سنبوذ  ابن  وخالف  القراءة،  ثبوت  يف  امل�سحف  ر�سم 
الر�سم، وكان ذلك يف عهد ابن جماهد، ولكن مل يكتب لهما البقاء؛ لعدم 
ا�سرتاط مطابقة الر�سم عند ابن �سنبوذ، ولعدم ا�سرتاط �سحة ال�سند عند ابن 

مق�سم)2(.
علم  يف  واملوؤلفون  الأمة  علماء  خطى  ال�سروط  هذه  نحو  وعلى   
لقبول  �سابطاً  الأركان  هذه  على  الأمة  من  اجماعاً  �سارت  حتى  القراءات، 

القراءات.

القراءات القراآنية ت�ريخ وتعريف )�س125( د. عبداله�دي الف�صلي.  )1(
امل�صدر نف�صه )�س125(.  )2(
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املبحث الثالث
وجه اعتبار هذه الأركان يف قبول القراءة اأو ردها

رد  يف  معتربة  اأي�ساً  وهي  القراءة،  قبول  يف  معتربة  الأركان  هذه   
القراءة اإن مل تتوفر فيها، بل هي حجة يف اعتبار القراءة و�سحتها، وهذا فيما 
يتعلق بالقراءة التي مل ت�سل حد التواتر، فاإنّها ل حتتاج اإىل هذه ال�سوابط، 
قال الطاهر بن عا�سور: )وهذه ال�سروط الثالثة هي �سروط قبول القراءة اإذا 
كانت غري متواترة عن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- باأن كانت �سحيحة ال�سند 
اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ولكنها مل تبلغ حد التواتر فهي مبنزلة احلديث 
تواترها  لأن  ال�سروط؛  هذه  عن  غنية  فهي  املتواترة  القراءة  واما  ال�سحيح، 
يجعلها حجة يف العربية ويغنيها عن العت�ساد مبوافقة امل�سحف()1(، فالقراءة 
اإىل  ال�سك  يتطرق  فلم  القطعي  العلم  تفيد  فهي  التواتر  طريق  عن  ثبتت  اإذا 

قراآنيتها، وا�ستغنت عما يع�سدها من موافقة وجوه اللغة اأو خط امل�سحف.
اأما وجه اعتبار هذه الأركان يف قبول القراءة اأو ردها فهو:

1-  اإجماع الأمة على اعتبار هذه الأركان، وكونها �سابطاً يف قبول القراءة، 
ول �سك اأّن اإجماع الأمة حجة معتربة وهو اأحد م�سادر الت�سريع، ومن 
الأدلة ال�سرعية املتفق عليها كما هو مقرر يف اأ�سول الفقه، قال مكي بن 
اأبي طالب: )اإن هذه القراءات كلها التي يقراأ بها النا�س اليوم، و�سحت 
روايتها عن الأئمة، اإمنا هي جزء من الأحرف ال�سبعة التي نزل بها القراآن، 
ووافق اللفظ بها خط امل�سحف، م�سحف �سيدنا عثمان –ر�سي اهلل عنه- 
الذي اأجمع ال�سحابة فمن بعدهم عليه، واطرح ما �سواه مما يخالف خطه، 
الدار   : الن��صر  )املتوفى : 1393هـ(،  التون�صي  الط�هر بن ع��صور  الط�هر بن حممد بن حممد  والتنوير )1 /53(، حممد  التحرير   )1(

التون�صية للن�صر – تون�س، �صنة الن�صر: 1984 هـ.
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فقرئ بذلك ملوافقة اخلط ل يخرج �سيء منها عن خط امل�ساحف التي 
ن�سخها عثمان "ر�سي اهلل عنه"، وبعث بها اإىل الأم�سار، وجمع امل�سلمني 
عليها، ومنع من القراءة مبا خالف خطها، و�ساعده على ذلك زهاء اثنى 
ع�سر األفا من ال�سحابة والتابعني، واتبعه على ذلك جماعة من امل�سلمني 
بعده، و�سارت القراءة عند العلماء جميعهم مبا يخالفه بدعة وخطاأ، واإن 
اإجماع الأمة وحده على اعتبار هذه  اأن  �سحت ورويت()1(. ول �سك 
قبول  ويوؤكد حجيتها يف  ال�سرعية،  ال�سبغة  يعطيها  باأن  كفيل  ال�سوابط 

القراءة اأو ردها.
القطعي،  للعلم  املفيد  التواتر  منزلة  تنزل  اأن  ترقى  ال�سوابط  هذه  اأن    -2
القرائن  به  احتفت  اإذا  احلديث  علماء  عند  الآحاد  خرب  اأّن  تقدم  وقد 
اإذا �سح �سندها ومل يثبت  اأن القراءة  اليقيني)2(، وذلك  فاإنّه يفيد العلم 
اإذا �ساعدها موافقة خط امل�سحف وموافقة وجه من وجوه  فاإنه  تواترها 
قال  املتواترة،   القراءة  منزلة  يف  القراءة  جتعل  قوية  قرائن  فاإنها  اللغة، 
ال�سيخ الزرقاين: )اإن هذه الأركان الثالثة تكاد تكون م�ساوية للتواتر يف 
اإفادة العلم القاطع بالقراءات املقبولة بيان هذه امل�ساواة اأن ما بني دفتي 
امل�سحف متواتر وجممع عليه من هذه الأمة يف اأف�سل عهودها وهو عهد 
جاءت  ثم  اللغة  قواعد  عليه  ووافقت  القراءة  �سند  �سح  فاإذا  ال�سحابة 
اإفادة هذه  موافقة خلط امل�سحف املتواتر كانت هذه املوافقة قرينة على 
الرواية للعلم القاطع واإن كانت اآحاداً()3(، ولذلك و�سع علماء القراءات 
هذه ال�سوابط للقراءة �سحيحة ال�سند، ومل تبلغ درجة التواتر؛ لتكون 

الإب�نة عن مع�ين القراءات )�س: 32( ، مكي بن اأبي ط�لب.  )1(
�صرح نخبة الفكر للق�ري )�س: 215( املل علي الهروي الق�ري.  )2(

ْرق�ين )املتوفى: 1367هـ(، الطبعة: الطبعة الث�لثة، الن��صر: مطبعة عي�صى الب�بي  من�هل العرف�ن )1 /427(، حممد عبد العظيم الزُّ  )3(
احللبي و�صرك�ه.
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مبثابة القرائن التي ترقى بها اإىل التواتر، ولزيادة ال�ستيثاق للقراءة.
3-  تقدم اأّن املراد ب�سحة ال�سند -وهو اأحد الأركان الثالثة- اأن ترد القراءة 
ب�سند مت�سل ويت�سف راويها بالعدل وال�سبط، وهي عني ال�سروط التي 
اأنّها  �سك  ول  ال�سحيح،  مرتبة  اإىل  احلديث  لي�سل  املحدثون  ا�سرتطها 
ال�سحة،  مراتب  اأعلى  اإىل  به  والو�سول  اخلرب،  �سروط �سحة  اأوثق  من 
ب�سند  و�سلت  القراءة  اأن  ذلك  يعني  ال�سند،  ب�سحة  القراءة  فو�سف 
رجال مت�سفون بالعدالة، وال�سبط فيما رووه، فكان �سحة ال�سند اأوىل 

هذه ال�سوابط باأن يكون �سرطاً لقبول القراءة.
اأن امل�ساحف العثمانية كتبت وفق ما ا�ستقر عليه يف العر�سة الأخرية عن   -4
ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-، كما اأنها كتبت يف عهد عثمان -ر�سي 
اهلل عنه- باإجماع من ال�سحابة قال علي –ر�سي اهلل عنه-: )ل تقولوا يف 
عثمان اإل خرياً فو اهلل ما فعل الذي فعل يف امل�ساحف اإل عن مالأ منا()1(، 
هذه  ت�سمنته  ما  على  املعتربون  العلماء  اأجمع  الإجماع  هذا  على  وبناًء 
امل�ساحف وترك ما خالفها، قال ابن اجلزري: )اأجمعت الأمة املع�سومة 
اأو  زيادة  ما خالفها من  وترك  امل�ساحف  ت�سمنته هذه  ما  اخلطاأ على  من 
يثبت  تو�سعة عليهم ومل  فيه  ماأذوناً  مما كان  باأخرى  اإبدال كلمة  اأو  نق�س 
عندهم ثبوتاً م�ستفي�ساً اأنه من القراآن()2(، وقال اأي�ساً: )كتبت امل�ساحف 
على اللفظ الذي ا�ستقر عليه يف العر�سة الأخرية عن ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم كما �سرح به غري واحد من ال�سلف()3(، كما قال –رحمه 
اهلل- مبيناً حكم القراءة التي �سح نقلها عن الآحاد ووافقت العربية لكنها 
بذلك يف  القراءة  العلماء يف جواز  امل�سحف: )واختلف  خالفت خط 

الإتق�ن يف علوم القراآن )131/1(، جلل الدين ال�صيوطي.  )1(
الن�صر يف القراءات الع�صر، ) 7/1(، ابن اجلزري.  )2(

امل�صدر نف�صه )8/1(.  )3(
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بهذه  يقرءون  كانوا  والتابعني  ال�سحابة  لأن  بع�سهم  فاأجازها  ال�سالة، 
احلروف يف ال�سالة، وهذا اأحد القولني لأ�سحاب ال�سافعي واأبي حنيفة 
العلماء على عدم اجلواز،  مالك واأحمد. واأكرث  الروايتني عن  واإحدى 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم  تثبت متواترة عن  القراءات مل  لأن هذه 
-، واإن ثبتت بالنقل فاإنها من�سوخة بالعر�سة الأخرية اأو باإجماع ال�سحابة 
على امل�سحف العثماين()1(، وعلى �سوء ما �سبق فاإّن امل�ساحف القراآنية 
–ر�سي اهلل عنه-، تعترب مقيا�سا مهما لقبول  التي كتبت يف عهد عثمان 
تلك  لكتابة  �ساذة؛  فهي  امل�ساحف  تلك  ترد يف  قراءة مل  فكل  القراءة، 
امل�ساحف وفق العر�سة الأخرية، والتي تعترب نا�سخة لكل قراءة اأ�سقطت 
وعلماء  التابعني  بعدهم  من  ثم  ال�سحابة  ولإجماع  العر�سة،  تلك  من 
الأمة املعتربين على خط امل�ساحف، وهذا يعترب حجة قوية يف كون تلك 
امل�ساحف حاكمة على كل قراءة بالقبول اأو الرد، علق الدكتور القارئ 
التحقيق لأن بع�س  على قول ابن اجلزري املتقدم بقوله: )هذا مقت�سى 
اأفراد الأحرف ال�سبعة ن�سخت تالوته يف العر�سة الأخرية، فلم يقرئ به 
ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم بعدها فال يعترب بعد ذلك قراآناً ولذا مل 
يكتب يف امل�ساحف العثمانية لأن عثمان ر�سي اهلل عنه، ورهطه ر�سوان 
واحلق   ... الأخرية  العر�سة  يف  ثبت  ما  كتابة  يتحرون  كانوا  عليهم  اهلل 
الذي يعرفه كل حمقق، اأن ما اأثبت يف هذه العر�سة من اأحرف القراآن، 
والذي ميثل ال�سيغة الكاملة الأخرية للقراآن قد كتب كله يف امل�ساحف 

العثمانية، ومل يرتك منه �سيء()2(.

امل�صدر نف�صه )1/ 14(.  )1(
حديث الأحرف ال�صبعة، درا�صة لإ�صن�ده ومتنه واختلف العلم�ء يف معن�ه و�صلته ب�لقراءات القراآنية �س 123 - 124،   )2(

د. عبد العزيز بن عبد الفت�ح الق�رئ، جملة كلية القراآن الكرمي والدرا�ص�ت الإ�صلمية، العدد الأول 1402 هـ.
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5-  مبا اأّن القراآن الكرمي نزل بل�سان عربي مبني، فمن الطبيعي اأن تكون اأ�ساليبه 
موافقة للغة العربية، بحيث ل تخرج عما هو معروف من اأ�ساليب العرب 
ومناحيهم يف الكالم، ول ت�سذ عما هو ماألوف منها، ويلزم من ذلك اأن 
كل قراءة مل ت�سل حد التواتر ومل توافق وجهاً من وجوه اللغة العربية 
ولو �سعيفاً فهي �ساذة؛ لأن اهلل –�سبحانه وتعاىل- اأخرب اأنه اأنزل القراآن 
اأ�سا�س ذلك كان ا�سرتاط موافقة القراءة للغة  بل�سان عربي مبني، وعلى 

العربية ولو بوجه اأحد ال�سوابط املعتربة يف قبول القراءة اأو ردها.
اإذاً فهذه ال�سوابط حجة معتربة يف قبول القراءة اأو ردها كما تقدم،    
لكن يبقى ال�سوؤال القائم، وهو اإذا وردت القراءة ب�سند �سحيح ل يرقى حلد 
التواتر، ومل توافق خط امل�سحف، اأو مل توافق وجهاً من وجوه اللغة العربية، 
تعني  ال�سند  �سحة  باأّن  علماً  �سندها،  �سحة  ثبوت  مع  القراءة  هذه  ترد  فِلم 
ات�سال ال�سند، مع �سبط الراوي وعدالته، وهي من اأوثق �سروط ال�سحة عند 

املحدثني؟
�سلى  النبي  عن  القراءة  ورود  �سحة  تعني  ال�سند  �سحة  اأن  �سحيح   
القراءة  ثبوت  يف  يكفي  ل  وحده  ذلك  لكن  ال�سند،  بذلك  و�سلم  عليه  اهلل 

لالأ�سباب التالية:
1-  اأن الأ�سل يف ثبوت القراآن الكرمي التواتر، فكل قراءة ثبتت عن طريق 
خرب الآحاد ل يقراأ بها؛ لأنه ل يثبت قراآن بخرب الواحد؛ ولأنها خمالفة ملا 

اأجمع عليه يف �سروط قبول القراءة)1(.
كما  ال�سحيحة  للقراءة  مقيا�س  الأركان  هذه  كون  يف  الجماع  ثبوت    -2

م�سى، والإجماع  حجة معتربة.

الإب�نة عن مع�ين القراءات )�س: 52(، مكي بن اأبي ط�لب.  )1(
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ال�سحابة  باإجماع  مردودة  فهي  امل�سحف،  خط  خالفت  قراءة  كل  اأّن    -3
ر�سوان اهلل عليهم على خط م�سحف �سيدنا عثمان -ر�سي اهلل عنه-، 
قراءات  ن�سخت  وفيها  الأخرية،  العر�سة  على  كتبت  امل�ساحف  ولأن 

كثرية وطرحت)1(.

اخلامتـــــــــــة
اأوًل: النتائج:

القراءة،  قراآنية  ثبوت  به  ويراد  فيطلق  اإطالقان:  القراءة  قبول  مل�سطلح   -1
وجواز القراءة بها يف ال�سالة، وخارجها، والعمل بها، ويطلق اأي�ساً ويراد 
الأحكام،  وا�ستنباط  الن�سو�س،  تف�سري  يف  مقبولة  القراءة  تكون  اأن  به 

والعمل بها دون القراءة بها يف ال�سالة، اأو التعبد بقراآنيتها.
القراءة  قبول  �سوابط  يف  ال�سند  �سحة  با�سرتاط  قال  من  قول  رجحان   -2

دون ا�سرتاط التواتر لقوة اأدلة القائلني با�سرتاط �سحة ال�سند.
اأقدم املقايي�س لقبول القراءة ال�سحيحة هو مقيا�س الطربي وابن جماهد،   -3

غري اأنه ي�سعب اجلزم بتحديد الأ�سبق منهما لأنهما عا�سا يف قرن واحد.
قبول  يف  معتربة  واأنها  ال�سحيحة،  القراءة  قبول  اأركان  حجية  ثبوت   -4

القراءة؛ لالإجماع عليها.
�سندها،  �سح  اإذا  القراءة  اأجلها ردت  من  التي  الأ�سباب  على  الوقوف   -5

ومل توافق خط امل�سحف، اأو مل توافق وجها من وجوه اللغة العربية.
ثانيًا: التو�سيات:

يو�سي الباحث الباحثني، واملهتمني بالقراءات، وعلوم القراآن،    
بدرا�سة تاريخ ن�ساأة �سوابط قبول القراءة ال�سحيحة، واملراحل والأطوار التي 

مرت بها هذه ال�سوابط عرب م�سريتها العلمية.
الن�صر يف القراءات الع�صر ) 14/1(، ابن اجلزري.  )1(
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قائمة امل�سادر واملراجع
فهد  امللك  جممع  طباعة   – النبوية  املدينة  م�سحف   – الكرمي  القراآن   1

باملدينة املنورة.
الإبانة عن معاين القراءات، مكي بن اأبي طالب حمو�س القي�سي، حتقيق:   2

الدكتور عبدالفتاح اإ�سمعيل �سلبي، دار نه�سة م�سر للطبع والن�سر.
الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  القراآن،  علوم  يف  الإتقان   3
اإبراهيم، طبعة  اأبو الف�سل  ال�سيوطي )املتوفى: 911هـ(، حتقيق: حممد 

عام 1394هـ/ 1974 م، النا�سر: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب.
الرّزاق  بن عبد  بن حمّمد  القامو�س، حمّمد  العرو�س من جواهر  تاج   4
)املتوفى: 1205هـ(،  بيدي  الزَّ مبرت�سى،  امللّقب  الفي�س،  اأبو  احل�سيني، 

حتقيق: جمموعة من املحققني، النا�سر: دار الهداية. 
التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور   5
التون�سي )املتوفى : 1393هـ(، النا�سر : الدار التون�سية للن�سر – تون�س، 

�سنة الن�سر: 1984 هـ. 
حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له �سريف ال�سحبة، �سالح الدين اأبو �سعيد   6
761هـ(،  )املتوفى:  العالئي  الدم�سقي  اهلل  عبد  بن  كيكلدي  بن  خليل 
حتقيق: عبد الرحيم حممد اأحمد الق�سقري، الطبعة: الأوىل، 1410هـ، 

النا�سر: دار العا�سمة، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية. 
جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو   7
عمرو الداين )املتوفى: 444هـ( الطبعة: الأوىل، 1428 هـ - 2007 م، 

النا�سر: جامعة ال�سارقة - الإمارات.
جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن حممد بن عبد ال�سمد الهمداين   8
امل�سري ال�سافعي، اأبو احل�سن، علم الدين ال�سخاوي )املتوفى: 643هـ(، 
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حتقيق: د. مروان العطيَّة - د. حم�سن خرابة، الطبعة: الأوىل 1418 هـ - 
1997 م، النا�سر: دار املاأمون للرتاث - دم�سق - بريوت.
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أثر ما قرئ باجلمع من القراءات املتواترة يف املعنى
مــــــــن اأول �صــــــــورة الأنبيـــــــــــ�ء اإلـــــــــى اآخــــــــــر �صــــــــــورة �س

د. عبداهلل بن مو�صى عبداهلل الكثريي•

ملخــــ�ص
يـحتوي هذا البحث على ح�سِر وا�ستقراء، وجـمع ودرا�سة َمـا ُقِرَئ   
القراآن  اأول  الـمعنى، )من  اأثره يف  وبيان  الـمتواترة،  القراءات  من  بالـجمع 
اإىل اآخره(، وجاء بعنوان: "اأثر ما ُقِرَئ بالـجمع من القراءات الـمتواترة يف 

الـمعنى، من اأول �سورة الأنبياء اإىل اآخر �سورة �س، جـمعاً ودرا�سة".
النتائج  اأهم  نت  ت�سمَّ وخاتـمة  وق�سمني،  مـة،  مقدِّ يف  البحُث  وجاء   

والتو�سيات، وفهر�س للـم�سادر والـمراجع.
الق�سم الأول: ي�ستمل على مبـحثني، والق�سم الثاين: هو جمع ودرا�سة ما   
ُقِرَئ بالـجمع من القراءات الـمتواترة من اأول �سورة الأنبياء اإىل اآخر �سورة �س.

 
Abstract

 This research encompasses limitation, induction extrapolation, 
collection and studying of what has been read by the combination  
from the frequent (qira’t); recitations, and  stating its effect on 
meaning, from the beginning of (surah); chapter Al-Anbiya <to the 
end of (surah); chapter Saذd, collection and studying. The research 
included an introduction, two parts, and a conclusion that included 
the most important findings and recommendations, and an index of 
sources and references. The first section: includes two topics, the 
second section: is the collection and study of what has been read 
by combination from the frequent readings from the beginning of( 
surah) al-Anbiya to the end of Surah  Sa’d.

. القرى  اأم  جامعة   - القراءات  ق�سم  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  	•
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مقدمـــــــة
نذيراً،  للـعالـمني  ليكون  عبده  على  الفرقان  ل  نزَّ الذي  هللَّ  الـحمد   
اللهم �سلِّ  مبيناً،  منرياً  باإذنه و�سراجاً  اإىل اهللَّ  بالـهدى وداعياً  واأر�سل ر�سوله 
و�سلِّم وبارك على عبدك ور�سولك مـحمد وعلى اآله و�سحبه، ومن اهتدى 

ين ت�سليماً كثرياً. بـهديه وا�سنتَّ ب�سنته اإىل يوم الدِّ
اأما بعد:  

فاإن اهللَّ امتـنَّ على هذه الأمة بنعم عظيمة، من اأجلِّها قدراً، واأعظمها   
منزلًة و�سرفاً، اأن اأنزل عليها هذا الكتاب الذي فيه هدايتها، وبه �سعادتـها يف 
الدنيا والآخرة، وهو - مع ما ا�ستمَل عليه من الـهدى والنور - جعله اهللَّ بّينا 
وا�سحاً، كما قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ َقدْ جَاءُكم بُرْهَانٌ مِّن رَّبُِّكمْ وََأنزَلْنَا إِلَيُْكمْ ُنورًا 
ـاً طرّيـاً عن النبيِّ )�سلى  مُِّبينًا{ ]الن�صاء:174[، هياأ اهللَّ لـحفظه من اعتنى بتلّقيه غ�سّ

اه بـحروفه وقراءاِته، ومرجع هذه  اه اإىل من بعده كما تلقَّ اهلل عليه و�سلم(، فاأدَّ
القراءات - الـمتنوعة الـمختلفة -  اإىل النبيِّ )�سلى اهلل عليه و�سلم(، فكلها 
راجعة اإىل النقل ال�سحيح الـمّت�سل �سنده اإليه ؛ ولذا عدَّ العلماء كل قراءة 

متواترة بـمثابة الآية الـم�سّتقّلة.
يف  دللتها  يف  ومتنّوعة  األفاظها،  يف  مـختلفة  القراءات  كانت  ـا  ولـمَّ  

بع�س الوجوه؛ كان لـهذا التنّوع والختالف اأثٌر يف معانيها.
ومن الختالف يف القراءات: اختالف اللفظة القراآنية جـمعاً واإفراداً،   
الـمعنى يف مـختلف العلوم: يف  اأثره وتاأثريه يف  وكثرٌي من هذه الألفاظ له 

اللغة، والتف�سري، والفقه، والعقيدة.
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الـمعنى،  يف  اأثرها  على  واّطالٍع  الـموا�سع،  لـهذه  ا�ستقراٍء  وبعد   
راأيُت اأن اأتناول هذا الـجانب بالبحث والدرا�سة، وعزمُت على الكتابة فيه، 
يُته: )اأثر ما ُقِرَى بالـجمع من القراءات الـمتواترة يف الـمعنى، من اأول  و�سـَـمَّ

�سورة الأنبياء اإىل اآخر �سورة �س، جمعاً ودرا�سة(.
اأهـمية الـمو�سوع واأ�سباب اختياره:

تظهر اأهمية البحث يف ارتباط العنوان بالقراآن الكرمي ارتباطاً كلّياً.  -1
�سنَّف العلماء قديـماً وحديثاً يف علم توجيه القراءات، ومعانيها)1(، واأثر    -2
والعقيدة)4(،  والفقه)3(،  كالتف�سري)2(،  العلوم:  يف  القراءات  اختالف 
اّطالعي  بح�سب  ـــــ  بـحث  اأو  كتاٍب  على  اأقف  لـم  اأين  اإلَّ  واللغة)5(؛ 
جميعه  القراآن  يف  القراءات  يف  جميعها  اجلمع  األفاظ  تناول  ــــ  وبـحثي 
وبـنيَّ اأثرها يف الـمعنى، مـّما يعطي هذا البحث اأهميًة، و�سبباً من اأ�سباب 

اختياري له.
تـحوي القراءاُت عدداً كبرياً من الختالفات ب�سبب الـجمع والإفراد يف   -3
ـا جعله �سبباً ِلأن اأ�ستقِراأَ موا�سعها واأُفردها يف بـحث  الكلمة القراآنية، ّمـمَّ

. م�ستقلٍّ
األفاظ الـجمع يف القراءات لـها اأثر يف الـمعاين يف �ستى العلوم، يـجعلها   -4

. تُبـَرز وتُفَرد يف بـحث م�ستقلٍّ

انظر: مقدمة كت�ب �صرح الـهداية)�س:27 - 40(..  )1(
مثل: كت�ب: القراءات واأثره� يف التف�صري والأحك�م، للدكتور/ مـحمد بن عمر ب�زمول.  )2(

مثل: كت�ب: اأثر اختلف القراءات يف الأحك�م الفقهية، للدكتور/ عبداهللَّ بن ح�صن الدو�صري.  )3(
مثل: كت�ب: الختلف يف القراءات واأثره يف تقرير م�ص�ئل العقيدة، للدكتور اإبراهيم بن ع�مر الرحيلي.  )4(

مثل: كت�ب: القراءات واأثره� يف علوم العربية، للدكتور/ مـحمد �ص�مل مـحي�صن.  )5(
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خطة البحث:
مة، وق�سمني، وخاتـمة، وفهار�س. مُت البحث اإىل مقدِّ ق�سَّ  

البحث،  وخطة  اختياره،  واأ�سباب  الـمو�سوع  اأهمية  ن  وتت�سمَّ مة:  الـمقدِّ
ومنـهجي يف البحث.

الق�سم الأول: وي�ستمل على مبحثني:
الـمبحث الأول: تعريف الأثر.

د القراءات وتنّوعها، واختالف معانيها.  الـمبحث الثاين: فوائد تعدُّ
الق�سم الثاين: اأثر ما ُقِرَئ بالـجمع من القراءات الـمتواترة يف الـمعنى، من اأول 

�سورة الأنبياء اإىل اآخر �سورة �س.
نت اأهم النتائج والتو�سيات. ثـم الـخاتـمة، وت�سمَّ

والفهار�س، وتت�سمن الـم�سادر والـمراجع.
منهج البحث:

اتَّبعت يف هذا البحث الـمنهج ال�ستقرائي الو�سفي التحليلي، وقـمُت   
فيه بالـخطوات التالية:

هذا  يف  الـمتواترة  القراءات  يف  الـجمع  األفاظ  جميع  وا�ستقراء  جمُع   -1
املقدار مـّما وقع فيه الختالف بني الـجمع، والإفراد)1(.

كتابة الآية القراآنية التي ورد فيها الختالف، مرتبة بح�سب ورودها يف   -2
ال�سورة  با�سم  متبوعة   }{ مزرك�سني  قو�سني  بني  وو�سعها  القراآن، 

ورقم الآية بني قو�سني ] [.

وهي حدود هذا البحث، ويف مو�صع ]ال�ص�ف�ت:130[: قراءة الـجمع هي:}إل ياسنيَ{، وج�ء �صده� قراءة: اإ�ص�فة ا�صم اإىل ا�صم:   )1(
}ااذآاء{ اإىل }ااذآاا{، وقمُت بدرا�صته؛ لبي�ن قراءة الـجمع يف الـمعنى.
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كتابة القراءات ال�ساذة بالر�سم الإمالئي، و�سبطها بال�سكل، وو�سعها بني   -3
قو�سني هالليني ) (، متبوعة با�سم ال�سورة ورقم الآية.

الع�سر  القراءات  لـجميع  العثماين  بالر�سم  الختالف  مو�سع  كتابة   -4
الـمتواترة.   

بيان اختالف القراء يف الـمو�سع الـمراد درا�سته، وتوثيقه من الـم�سادر   -5
الأ�سيلة.

درا�سة اأثر الـمعنى يف قراءة الـجمع، والتوثيق من الـم�سادر والـمراجع   -6
الأ�سيلة.

فاإنه  القراء،  اختالف  مـحّل  وكان  القراآن،  يف  تكرر  اإذا  الـجمع  مو�سع   -7
يُدر�س يف الـمو�سع الأول، ويُ�سار اإىل موا�سع وروده.

-عليهم  الأنبياء  عدا  البحث؛  يف  ذكرهم  الوارد  لالأعالم  الرتجمة   -8
اء القراءات الـمتواترة. ال�سالم-، وال�سحابة - ر�سي اهللَّ عنهم -، وقرَّ

كتابة البحث وفق قواعد الإمالء الـحديث، وا�ستخدام عالمات الرتقيم   -9
الالزمة.
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الق�سم الأول
وي�ستمل على مبحثني:

الـمبحث الأول
تعريف الأثر
تدور مادة )اأ - ث - ر( حول ثالثة اأ�سول)1(:

الأول: تقديـم ال�سيء، تقول: لقد اأَثَْرُت باأن اأفعَل كذا، تعني: هـممت.
الثاين: ذكُر ال�سيء، تقول: ما َحَلْفُت اآِثراً ول ذاكراً، تعني: ما حلفُت ُمـخرباً 

عن غريي اأنه حلف، ولـم اأذكر ذلك عن نف�سي.
الثالث: ر�سـُم ال�سيء، ومنه الأثارة يف قوله تعاىل: }َأوْ َأَثارَةٍ مِّنْ عِلٍْم{ ]الأحقاف:4[، 

اأي: بقيَّـة من علم.
وذكر الـُجرجاين)2( اأن لالأَثر ثالثة معاٍن)3(:

الأول: بـمعنى: النتيجة، وهو الـحا�سل من ال�سيء.
الثاين: بـمعنى: العالمة.
الثالث: بـمعنى: الـجزء.

وظاهُر اأن هذه الـمعاين التي ذكرها الـُجرجاين كلها من الأ�سل الثالث   
لــمادة )اأَثر(، وهو: "بقّيـة ال�سيء"، اأو "ر�سـم ال�سيء الباقي")4(.

القراءات  من  بالـجمع  ُقِرَئ  ما  "اأثر  البـحث:  لـهذا  درا�ستي  ويف   
مـا  اختالف  من  الـحا�سلة  النتيجة  بيان  اأريد  فاإنـما  الـمعنى"،  يف  الـمتواترة 

ُقِرَئ بالـجمع من القراءات الـمتواترة، وتاأثريها يف الـمعنى.  
التف�صري  يف  واأثره�  القراءات   ،)60 اأثر)59/3،  م�دة:  العرب:  ل�ص�ن  اللغة)57-53/1(،  مق�يي�س  معجم  انظر:   )1(

والأحك�م)485/1(.
له نـحو خم�صني  ب�لعربية،  العلم�ء  الـجرج�ين، فيل�صوف من كب�ر  ب�ل�صريف  الـمعروف  الـح�صيني،  علي بن مـحمد بن علي   )2(

فً�، منه� "التعريف�ت"، "مق�ليد العلوم"، "ح��صية على الك�ص�ف"، وغريه�، تويف �صنة 816هــ. انظر: الأعلم)7/5(. م�صنَّ
انظر: التعريف�ت)�س:7(.  )3(

انظر: القراءات واأثره� يف التف�صري والأحك�م)486/1(.  )4(
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الـمبحث الثاين
د القراءات وتنّوعها، واختالف معانيـها فوائد تعدُّ

اإن من رحمة اهللَّ تعاىل بـهذه الأمة اإنزال القراآن العظيم، ولـم يـجعل   
على عباده حرجاً يف دينهم، ول �سيَّق عليهم فيـما افرت�س عليهم، وكانت لغات 
ه اإىل  من اأنزَل عليهم القراآن مـختلفة، ول�سان كلِّ �ساحب لغة ل يقدر على ردِّ
باختالف  قراءتَه  عليهم  اهللَّ  في�ّسر  �سديدة،  ومئونة  تكلِّف  بعد  اإل  اأخرى  لغة 
ي�سُهل  ما  وعلى  لغتهم،  على  قوم  كل  ليقراأ  ومـختلفة؛  مّتفقة  بـمعاٍن  قراءاِته 
عليهم من لغة غريهم، وعلى ما َجَرت به عادتُـهم، فقوم جرت عادتُـهم بالـهمز 
وقوٌم بالتخفيف، وقوم بالفتح وقوم بالإمالة، وكذلك الإعراب واختالفه يف 
ح كل قوم،  لـهجاتـهم، والـحركات واختالُفها يف لغاتـهم، وغري ذلك، فتف�سَّ
وقراأوا على طبعهم ولغتهم، ولغة من َقُرَب منهم، وكان يف ذلك رفق عظيم 

بـهم، وتي�سري كثري عليهم)1(.
وهذا الختالف يف القراءات هو اختالف تنّوع وتغاير، ل اختالف   
ت�ساّد وتناق�س، فلي�س يف �سيٍء من القراءات تناٍف ول ت�ساّد ول تناق�س)2(، 

وهذا الختالف ل يـخلو من اأحوال ثالثة:
الأول: اختالف اللفظ، والـمعنى واحد.

الثاين: اختالفهما جميعاً، مع جواز اجتماعهما يف �سيٍء واحد.
بل  واحد؛  �سيٍء  يف  اجتماعهما  جواز  امتناع  مع  جميعاً،  اختالفهما  الثالث: 

يّتفقان من وجٍه اآخر ل يقت�سي الّت�ساّد)3(.
انظر: الإب�نة)�س:91، 92(.  )1(

انظر: الـمر�صد الوجيز)�س:111(، الن�صر)223/1، 227(.  )2(
انظر: الن�صر)224/1(.  )3(
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عها، وقال:  وبنيَّ الإمام ابن الـجزري)1( فائدة اختالف القراءات وتنوُّ  
منا من  عها، فاإن يف ذلك فوائد غرَي ما قدَّ ››واأما فائدة اختالف القراءات وتنوُّ

ة: �سبب التـهوين والت�سهيل والتخفيف على الأُمَّ
منها: ما يف ذلك من نـهاية البالغة، وكمال الإعجاز، وغاية الخت�سار،   
ع اللفظ بـكلمة يقوم مقام  وجـمال الإيـجاز؛ اإذ كلٌّ بـمنزلة الآية، اإذ كان تنوُّ
اآيات، ولو ُجِعَلت دللة كلِّ لفظ اآيًة على ِحَدِتـها لـم يَـْخَف ما كان يف ذلك من 

التطويل.
ومنها: ما يف ذلك من عظيم الربهان، ووا�سح الّدللة؛ اإذ هو ــــــ مع   
عه ـــــ لـم يتطرق اإليه ت�ساّد ول تناق�س ول تـخالُف؛  كرثة هذا الختالف وتنوُّ
ه لبع�س على نـمط واحد، واأ�سلوب  ق بع�سه بع�ساً، ويَ�سَهُد بع�سُ ه يُ�سدِّ بل كلُّ

واحد، وما ذاك اإلَّ اآية بالغة، وبرهان قاطع على �سدق من جاء به.
اإذ هو على هذه  ومنها: �سهولة حفِظه، وتي�سري نقله على هذه الأُّمة؛   
عليه  اأ�سهل  اأوجه  ذات  كلـمًة  يـحفُظ  من  فاإنه  والوجازة،  البالغة  من  فة  ال�سِّ
ي معاين  واأقرب اإىل فـهمه واأدعى اإىل قبوله من حفظِه ُجـَماًل من الكالم توؤدِّ
ه واحداً، فاإن ذلك اأ�سهل  تلك القراءات الـُمختلفات، ل �سيَّـما فيـما كان خطُّ

حفظاً، واأي�سر لفظاً.
ومنها: اإعظام اأجور هذه الأمة من حيث اإنـهم يُْفِرغون ُجـهَدهم ليبلغوا   
ق�سدهم يف تتبُّع معاين ذلك، وا�ستنباط الـِحَكم والأحكام من دللة كلِّ لفظ، 
وا�ستخراج كمني اأ�سراره وخفيِّ اإ�ساراته، واإنعامهم النظر واإمعانـهم الك�سَف 
علـمِهم،  غايُة  يبلغ  ما  بقدر  والتف�سيل،  والرتجيح  والتعليل،  التوجيه  عن 
�فعي، الـُمقرئ، احل�فظ، َلـَهَج  م�صقي، ال�صَّ ين، الدِّ د بن علي بن يو�صف بن اجلزري، اأبو اخلري، �صم�س الدِّ د بن حممَّ د بن حممَّ حممَّ  )1(
�ص�نيف الن�فعة، واأ�صهر موؤلف�ته كت�به العظيم "الن�صر يف القراءات  بطلب احلديث والقراآن، وَبَرَز يف القراءات، و�صنَّف فيه� التَّ

الع�صر" ، تويف �صنة 833ه. انظر: غ�ية النه�ية )247/2(، اإنب�ء الُغمر)466/3(.
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ي اَل ُأضِيعُ عَمََل عَامٍِل مِّنُكم مِّن َذَكٍر 
ِّ
وي�سل اإليه نـهاية فهمهم: }َفاسَْتجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ َأن

ة. َأوْ ُأنَثى{ ]اآل عمران:195[، والأجر على قدر الـم�سقَّ
يهم  ومنها: بيان ف�سل هذه الأمة و�سرفها على �سائر الأمم، من حيث تلقِّ  
لفظٍة  عن  والبحث  الإقبال،  هذا  عليه  واإقبالـهم  التَّلقي،  هذا  ربـِّهم  كتاَب 
لفظة، والك�سف عن �سيغٍة �سيغة، وبيان �سوابه، وتـحرير ت�سحيحه، واإتقان 
غيان والتَّطفيف،  تـجويده، حتى َحـَموه من خلل التحريف، وَحِفظوه من الطُّ
يُـهملوا تـحريكاً ول ت�سكيناً، ول تفخيماً ول ترقيقاً، حتى �سبطوا مقادير  فلم 
يـهتِد  لـم  مـّما  فات،  بال�سِّ الـحروف  ات وتفاوت الإمالت، وميَّزوا بني  الـمدَّ

ُل اإليه اإل باإلـهام بارِئ النَّ�َسم. اإليه فكُر اأمة من الأمم، ول يُو�سَ
الـج�سيمة لـهذه  الـجليلة  الـَمنَقَبـة العظيمة، والّنعمة  خره اهللَّ من  ومنها: ما ادَّ
الأمة ال�سريفة من اإ�سنادها كتاَب ربـِّها، واتّ�سال هذا ال�سبب الإلـهي ب�سببها، 
الـملَّة  هذه  اأهل  لـقدر  واإعظاماً  دّية،  الـُمحمَّ الأمة  لـهذه  تعاىل  اهللَّ  ي�سة  خ�سِّ
ارتياب  ويرفع  اأ�سله،  اإىل  ــــ  بالنقل  ــــ  حروَفه  ل  يُو�سِ قارئ  فكل  الـحنيفّية، 
الـُملِحِد قطعاً بو�سِله، فلو لـم يكن من الفوائد اإلَّ هذه الفائدة الـجليلة لَكَفْت، 

ي�سة النبيلة لَوَفْت. ولو لـم يكن من الـخ�سائ�س اإلَّ هذه الـخ�سِّ
ومنها: ُظهور �سّر اهللَّ تعاىل يف تولِّيه حفَظ كتابه العزيز، و�سيانة كالمه   
يُـْخِل ع�سراً من الأع�سار،  باأوفى البيان والتمييز، فاإن اهللَّ تعاىل لـم  ل  الـمنزَّ
واإتقان  تعاىل،  اهللَّ  كتاب  بنقل  قائـم  ة  اإمام حـجَّ من  الأقطار  من  ُقْطٍر  ولو يف 
حروفه ورواياته، وت�سحيح وُجوِهِه وقراءاِته، يكون وُجوده �سبباً لوجود هذا 
العظيم يف  القراآن  بقاء  دلياًل على  وبقاوؤه  الدهور،  َمرِّ  القويـم على  ال�سبب 

دور‹‹)1(. الـم�ساحف وال�سُّ
الن�صر)230/1، 231، 232(..  )1(
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الق�سم الثاين
اأثر ما ُقِرَئ بالـجمع من القراءات الـمتواترة يف الـمعنى

من اأول �سورة الأنبياء اإىل اآخر �سورة �ص
َّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرِْجعُونَ{ ]الأنبياء:58[. الـمو�سع الأول: قال تعاىل: }َفجَعََلهُمْ جَُذاذًا إاِلَّ َكِبريًا ل
}جَُذاذًا{  الباقون  وقراأ  الـجيم،  بك�سر  }ااازوذ{   الك�سائي  قراأ  القراءة: 

ب�سم الـجيم)1(.
جمع  وهو  الـجمع،  على  الـجيم  بك�سر  }ااازوذ{   الـمعنى:  يف  القراءة  اأثر 
وِكَبار  وَخفيف،  وِخَفاف  وثَقيل،  ِثَقال  نـحو:  وَجذيذ  وِجَذاذ  "َجذيذ"، 
كـما  الـمقطوع،  مـجذوذ، وهو  بـمعنى:  والـَجذيذ  َغار و�سغري،  وكبري، و�سِ
ااازوذ{  }َفجَعََلهُمْ   والـمعنى:  ]هود:108[،  مَجُْذوذٍ{  َغيْرَ  }عََطاء  تعاىل:  قال 
بك�سر الـجيم، اأي: ِقَطعاً وِك�َسراً، اأما قراءة ال�سم فهي على الـم�سدر، بـمعنى: 

فات)2(. الـُحطام والرُّ
 لِلُْكُتِب َكمَا بَدَأْنَا َأوََّل 

ِّ
الـمو�سع الثاين: قال تعاىل: }يَوْمَ نَْطِوي السَّمَاء َكَطيِّ السِِّجل

َّا ُكنَّا َفاعِلِنيَ{ ]الأنبياء:104[.  ُّعِيدُهُ وَعْدًا عََليْنَا إِن خَلٍْق ن
القراءة: قراأ حمزة والك�سائي وخلف وحف�س}لِلُْكُتِب{ب�سم الكاف والتاء 
من غري األف على الـجمع، وقراأ الباقون }اااوزر{ بك�سر الكاف وفتح التاء 

مع الألف على الإفراد)3(.
اأثر القراءة يف الـمعنى: ُكُتب جمع ِكَتاب، مثل: اأُُزر جـمع اإَِزار، وُحـُمر جمع 
ُحف بني  جلِّ ل�سُ ُحف، اأي: كطيِّ ال�سِّ ِحَمار، وُكُتب بالـجمع على معنى: �سُ

انظر: مفردة الك�ص�ئي)�س:98(، الن�صر)2475/4(.  )1(
)�س:250(،  خ�لويه  لبن  الـحجة  وعلله�)63/2(،  ال�صبع  القراءات  اإعراب  للزج�ج)395/3(،  القراآن  مع�ين  انظر:   )2(
علوم  يف  اللب�ب  القرطبي)218/14(،  تف�صري  الـهداية)�س:613(،  �صرح  الـك�صف)112/2(،  الـمخت�ر)565/1(،  الكت�ب 

الكت�ب)524/13(.
انظر: الـه�دي)�س:424(، الن�صر)2478/4(.  )3(
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الـمكتوبات،  والـمعنى  والختالف،  الكرثة  على  للدللة  هنا  والـجمع  اآدم، 
به  يَُراد  د  موحَّ ال�سماء  لفظ  ولأن  الكثرية؛  الـمعاين  من  فيه  يُكتب  لـما  اأي: 
الـجمع؛ لأن ال�سماوات كلها تُطوى، لي�س تُطوى �سماء واحدة، ودليل ذلك 
قوله تعاىل: }وَالسَّماوَاتُ مَْطِويَّاتٌ بِيَمِينِهِ{ ]الزمر:67[، واإذا كان ال�سماء يُراد بـها 
الُكُتب  فاأنّث  الـَملِك للُكُتب،  ال�سماوات كطيِّ  الـجمع، فـمعناه: يوم نطوي 

بالـجمع كال�سماوات)1(.
مَانَاتِِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{ ]الـموؤمنون:8[. َّذِينَ هُمْ ألَِ الـمو�سع الـثالث: قال تعاىل: }وَال
القراءة: قراأ ابن كثري هنا ويف مو�سع الـمعارج)2(}ااأآةد{ بدون األف على 

مَانَاتِِهمْ{ بالألف على الـجمع)3(. الإفراد، وقراأ الباقون }ألَِ
لختالف  ُجِمَعت  فقد  م�سدراً،  كانت  واإن  الأمانة  الـمعنى:  يف  القراءة  اأثر 
�سروبـها، والـم�سادر اإذا اختلفت اأجنا�سها واأنواعها ُجِمَعت، والأمانات التي 
ـه تعاىل وبني العبد كال�سالة،  تلزم النا�س مراعاتـها كثرية، فالأمانات تكون بني اللَّ
الودائع والب�سائع، فعلى  العبيد  الواجبة، وتكون بني  وال�سيام، والعبادات 
العبد الوفاء بـها، وقد وردت الأمانة بلفظ الـجمع يف القراآن، وهو: }إِنَّ اللّهَ 
وا ما  يَْأمُرُُكمْ َأن ُتؤدُّواْ اأَلمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا{ ]الن�صاء:58[، وهو ُمـجَمع على جـمعه، فردُّ

اختلفوا فيه اإىل ما اأجمعوا عليه)4(.
الـمو�سع الرابع: قال تعاىل: }ُثمَّ خََلْقنَا النُّْطَفَة عََلَقًة َفَخَلْقنَا الْعََلَقَة مُْضَغًة َفَخَلْقنَا الْمُْضَغَة 
عَِظامًا َفَكسَوْنَا الْعَِظامَ لَحْمًا ُثمَّ َأنشَْأنَاهُ خَلْقًا آخَرَ َفَتبَارََك اللَّهُ َأحْسَنُ الَْخالِقِنيَ{ ]الـموؤمنون:14[.

الدر  الـمو�صح)868/2(،   الك�صف)115/2(،  زنـجلة)�س:471(،  لبن  الـحجة  الـمخت�ر)517/1(،  الكت�ب  انظر:   )1(
الـم�صون)211/8(، اللب�ب يف علوم الكت�ب)615/13(.

مَانَاتِِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{ ]املعارج: 32[. َّذِينَ هُمْ ألَِ }وَال  )2(
انظر: مفردة ابن كثري)�س:75(، الن�صر)2488/4(.  )3(

انظر: الـحجة لبن خ�لويه)�س:255(، الـكت�ب الـمخت�ر)587/2(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:483(، الك�صف)125/2(، �صرح   )4(
الـهداية)�س:621(، اللب�ب يف علوم الكت�ب)173/14(.
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القراءة: قراأ ابن عامر و�سعبة }ااأآةر   ااأآةز ااأآةو{ بفتح العني واإ�سكان الظاء 
من غري األف على الإفراد فيـهما، وقراأ الباقون }عَِظامًا َفَكسَوْنَا الْعَِظامَ{ بك�سر 

العني وفتح الظاء واألف بعدها على الـجمع)1(.
وُجِمَع  الـمعنى؛  على  مـحمول  هنا  الـجمع  لفظ  ورد  الـمعنى:  يف  القراءة  اأثر 
لكرثة ما يف الإن�سان من العظام، ولق�سد الأنواع؛ لأن العظام مـختلفة وكثرية، 
منها الدقيقة، والغليظة، وغري ذلك، وقد وردت يف القراآن بلفظ الـجمع بال 
الْعَِظامَ  }يُحِْيي  ]البقرة:256[،  وقوله:  العَِظاِم{  إِلَى  }وَانُظرْ  تعاىل:  ُخْلٍف، كقوله 

َّخِرَةً{ ]النازعات:11[ )2(. وَهِيَ رَمِيمٌ{ ]ي�ص:78[، وقوله: }َأئَِذا ُكنَّا عَِظامًا ن

َّذِي جَعََل فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعََل فِيهَا سِرَاجًا وََقمَرًا  الـمو�سع الـخام�ص:  }َتبَارََك ال
مُّنِريًا{ ]الفرقان:61[.

القراءة: قراأ حمزة والك�سائي وخلف }ااآاوذ{  ب�سم ال�سني والراء من غري 
األف على الـجمع، وقراأ الباقون }سِرَاجًا{ بك�سر ال�سني وفتح الراء واألف 

بعدها على الإفراد)3(. 
اأثر القراءة يف الـمعنى:}ااآاوذ{ جمع "�ِسراج"، وقراءة الـجمع هنا تدلُّ على 
كرثة الكواكب، وكل كوكب �سراج، كما قال تعاىل: }وَلََقدْ َزيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا 
القمر، والـجمع  القمر، فذكرها كما ذكر  تطلع مع  ]الـملك:5[، وهي  بِمَصَابِيحَ{ 
معها،  الِعظام  والكواكب  والـنجوم  والقمر  ال�سم�س  معنى:  بـه  يَُراد  كذلك 
يف  جعل  الكالم:  تقدير  ويكون  الربوج،  على  عائدة  }فِيهَا{  يف  والـهاء 
الربوج �ُسُرجاً وقـمراً منرياً، ولفظ الـجمع دالٌّ على كلِّ ما اأ�سرَج واأ�ساَء من 

انظر: الن�صر)2488/4(، الـمكرر)�س:267(.  )1(
�صرح  الك�صف)126/2(،  خ�لويه)�س:484(،  لبن  الـحجة  الـمخت�ر)588/2(،  الكت�ب  للف�ر�صي)238/5(،  الـحجة  انظر:   )2(

الـهداية)�س:621(، الـمو�صح)891/2(، الدر الـم�صون)321/8(، اإتـح�ف ف�صلء الب�صر)282/2(.
انظر: �صراج الق�رئ)�س:288(، الن�صر)2510/4(.  )3(
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الـنجوم والكواكب؛ لأنها مع القمر تظهر وتُ�سيء)1(.
الـمو�سع ال�ساد�ص: قال تعاىل: }َفانُظرْ إِلَى آَثاِر رَحْمَتِ اللَّهِ َكيْفَ يُحِْيي اأْلَرْضَ بَعْدَ 

 شَيْءٍ َقدِيرٌ{ ]الروم:50[.
ِّ
مَوْتِهَا إِنَّ َذلِكَ لَمُحِْيي الْمَوَْتى وَهُوَ عََلى ُكل

القراءة: قراأ نافع وابن كثري واأبو عمرو واأبو جعفر ويعقوب و�سعبة }ااةذاآ{ 
بق�سر الـهمزة وحذف الألف بعد الثاء على الإفراد، وقراأ الباقون }آَثاِر{ 

بـمدِّ الـهمزة واألف بعد الثاء على الـجمع)2(.
 ، اأثر القراءة يف الـمعنى: اآثار جـمع اأَثَـر، وُجـِمَع هنا؛ لأنه اأً�سيَف اإىل رحمة اهللَّ
ورحمة اهللَّ ــــ واإن كان لفظها واحد ـــــ فالـمراد بـها الـجمع، ويُراد بـها الكرثة، 
الـجمع  ]النحل:18[، ودلَّ لفظ  اَل ُتحْصُوهَا{   اللّهِ  نِعْمََة  َتعُدُّواْ  }وَإِن  تعاىل:  كقوله 
الـمطر يف  توؤثِّر رحمة  ة، ولكرثة ما  الـمطر يف الأر�س مرة بعد مرَّ اآثار  على 

الأر�س، ظهرت منافع)3(.
رَ لَُكم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  الـمو�سع ال�سابع: قال تعاىل: }َألَمْ َترَوْا َأنَّ اللَّهَ سَخَّ
اأْلَرِْض وََأسْبََغ عََليُْكمْ نِعَمَهُ َظاهِرَةً وَبَاطِنًَة وَمِنَ النَّاِس مَن يُجَادُِل فِي اللَّهِ بَِغيِْر عِلٍْم وَاَل هُدًى 

وَاَل كَِتاٍب مُّنِريٍ{ ]لقمان:20[.

القراءة: قراأ اأبو جعفر ونافع واأبو عمرو وحف�س }نِعَمَهُ{ بفتح العني وهاِء 
م�سمومة على التذكري والـجمع، وقراأ الباقون}ااةرآو{ باإ�سكان العني وتاء 

نة من�سوبة على التاأنيث والإفراد)4(. منوَّ

انظر: الـحجة لبن خ�لويه)�س:266(، تف�صري الثعلبي)456/19(،  الكت�ب الـمخت�ر)626/2(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:512(،   )1(
الك�صف)146/2(، �صرح الـهداية)�س:634(، الـمو�صح)932/2(، تف�صري القرطبي)461/15(.

انظر: الوجيز)�س:291(، الن�صر)2545/4(.  )2(
لبن  الـحجة  الـمخت�ر)680/2(،  الكت�ب  خ�لويه)�س:283(،  لبن  الـحجة  للأزهري)266/2(،  القراءات  مع�ين  انظر:   )3(
الكت�ب)426/15(،  اللب�ب يف علوم  الـمو�صح)1009/2(،  الـهداية)�س:658(،  الك�صف)185/2(، �صرح  زنـجلة)�س:561(، 

فتح القدير)231/4(.
انظر: الن�صر)2552/4(، غيث النفع)�س:424(.  )4(
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اأثر القراءة يف الـمعنى:  "ِنَعم" جمع "ِنْعَمة"، مثل: �ِسَدر و�ِسْدَرة، و}نِعَمَهُ{
يَفت اإىل هاء �سمري اهللَّ تعاىل، ودلَّ لفظ الـجمع هنا على ِنَعم اهللَّ الكثرية  اأُ�سِ
ين، وبع�سها يف الأرزاق، وبع�سها يف العوايف،  والـمـختلفة، بع�سها يف الدِّ
ا هو من الِنَعم الباطنة،  ا هو ُم�َساهد ومعلوم، ومـمِّ وغري ذلك من الأحوال مـمِّ
والِنَعم الـم�سافة هللَّ تعاىل كثرية ل حُت�سى، كقوله تعاىل: }وَإِن َتعُدُّواْ نِعْمََة اللّهِ 

نْعُمِهِ{ ]النحل:121[)1(. َ
ِّ

اَل ُتحْصُوهَا{ ]النحل:18[، وقوله تعاىل: }شَاكِرًا أل

الـمو�سع الـثامن: قال تعاىل: }لََقدْ َكانَ لِسَبٍَإ فِي مَسَْكنِِهمْ آيٌَة جَنََّتاِن عَن يَمِنيٍ وَشِمَاٍل 
ُكُلوا مِن رِّْزقِ رَبُِّكمْ وَاشُْكرُوا لَهُ بَلْدَةٌ َطيِّبٌَة وَرَبٌّ َغُفورٌ{ ]�صباأ:15[.

فتح  مع  الإفراد  على  األف  بغري  }مَسَْكنِِهمْ{  وحف�س  حمزة  قراأ  القراءة: 
الإفراد مع ك�سر  األف على  بغري  }ااددود{  الك�سائي وخلف  الكاف، وقراأ 

الكاف، وقراأ الباقون }ااددوة{  بالألف على الـجمع مع ك�سر الكاف)2(.
اأثر القراءة يف الـمعنى: }ااددوة{ جمع "َمـ�ْسَكن"، ودلَّت قراءة الـجمع على 
الـمعنى، ويقّوي  اللفظ  ليوافق  الـجمع  َم�ْسَكن، فوجب  اأن لكل واحٍد منهم 
الـجمع اإجماع الـجميع على قوله }َفتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ ُتسَْكن مِّن بَعْدِهِمْ إاِلَّ َقلِيالً{)3(.

َّتِي ُتَقرِّبُُكمْ عِندَنَا ُزلَْفى إاِلَّ مَنْ  الـمو�سع التا�سع: قال تعاىل: }وَمَا َأمْوَاُلُكمْ وَاَل َأوْاَلدُُكم بِال
عْفِ بِمَا عَمُِلوا وَهُمْ فِي الُْغرَُفاتِ آمِنُونَ{ ]�صباأ:37[.

ِّ
آمَنَ وَعَمَِل صَالِحًا َفُأوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الض

القراءة: قراأ حمزة }اادذذر اادذذز{ باإ�سكان الراء من غري األف على الإفراد، 
وقراأ الباقون }الُْغرَُفاتِ{ ب�سمِّ الراء مع الألف على الـجمع)4(.

انظر: الـحجة لبن خ�لويه)�س:286(، الكت�ب الـمخت�ر)687/2(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:565(، الك�صف)189/2(، �صرح   )1(
الـهداية)�س:660(، الـمو�صح)1016/2(، تف�صري القرطبي)486/16(، الـمغني لبن مـحي�صن)141/3(.

ل)316/3(، الن�صر)2564/4(. انظر: رو�صة الـمعدِّ  )2(
انظر: اإعراب القراآن للنح��س)�س:690(، الـحجة لبن خ�لويه)�س:293(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:586(، الك�صف)204/2(،   )3(

�صرح الـهداية)�س:669(، الـمو�صح)1049/3(، تف�صري القرطبي)289/17(.
انظر: مفردة حمزة)�س:125(، الن�صر)2566/4(.  )4(
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اأثر القراءة يف الـمعنى: }الُْغرَُفاتِ{ جمع "ُغْرَفة"، وجاءت على لفظ الـجمع؛ 
لأن الـمعنى دالٌّ عليه، فاأ�سحاب الُغرف جـماعات كثرية، فلـهم ُغرف كثرية، 
فوافق اللفظ الـمعنى، وكما قال تعاىل: }لَهُمْ ُغرَفٌ مِّن َفوْقِهَا ُغرَفٌ{ ]الزمر:20[، 

ولقوله تعاىل: }لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ ُغرَفًا{  ]العنكبوت:58[)1(. 
َّذِينَ َتدْعُونَ مِن دُوِن اللَّهِ َأرُونِي  الـمو�سع العا�رس: قال تعاىل: }ُقْل َأرََأيُْتمْ شُرََكاءُكمُ ال
رِْض َأمْ لَهُمْ شِرٌْك فِي السَّمَاوَاتِ َأمْ آَتيْنَاهُمْ كَِتابًا َفهُمْ عََلى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَْل إِن  مَاَذا خََلُقوا مِنَ اأْلَ

الِمُونَ بَعُْضهُم بَعْضًا إاِلَّ ُغرُورًا{ ]فاطر:40[. يَعِدُ الظَّ

القراءة: قراأ ابن كثري واأبو عمرو وحمزة وخلف وحف�س }بَيِّنَةٍ{ بغري األف 
على الإفراد، وقراأ الباقون }اادززد{ بالألف على الـجمع)2(.

اأثر القراءة يف الـمعنى: دلَّ الـجمع هنا على كرثة ما جاء به النبيُّ �سلى اهلل عليه 
الة على �سحة �سدقه ونبّوته من القراآن وغري  و�سلم  من الآيات والرباهني الدَّ
ذلك، والكتاب فيه �سروب من البينات دلَّ لفظ الـجمع عليه كما قال تعاىل: 
النبيِّ �سلى اهلل  الـجمع على  ]البقرة:185[، فيدلُّ  الْهُدَى وَالُْفرَْقاِن{   }وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ 

عليه و�سلم والقراآن)3(.
الـمو�سع الـحادي ع�رس: قال تعاىل: }سَالَمٌ عََلى إِْل يَاسِنيَ{ ]ال�صافات:130[.

الـهمزة  بفتح  ااذآاا{  ااذآاء  }ااذآءو  ويعقوب  عامر  وابن  نافع  قراأ  القراءة: 
اإىل  }ااذآاء{  اإ�سافة  اإرادة  على  وحدها  الياء  من  الالم  وقطع  والـمدِّ 
بعدها  الالم  واإ�سكان  الـهمزة  بك�سر  يَاسِنيَ{  }إِْل  الباقون  وقراأ  }ااذآاا{، 

انظر: الـحجة لبن خ�لويه)�س:295(، الكت�ب الـمخت�ر)716/2(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:590(، الك�صف)208/2(، �صرح   )1(
الـهداية)�س:670(، الـمو�صح)1056/2(، اللب�ب يف علوم الكت�ب)75/16(.

انظر: م�صطلح الإ�ص�رات)�س:439(، الن�صر)2570/4(.  )2(
انظر: الـحجة لبن خ�لويه)�س:297(، اإعراب القراءات ال�صبع وعلله�)225/2(، الك�صف)211/2(، �صرح الـهداية)�س:672(،   )3(

اللب�ب يف علوم الكت�ب)152/16(، الـمغني لبن مـحي�صن)171/3(.
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وو�سلـها بـما بعدها يف الـحالني)1(.
اإليا�سي من�سوب اإىل  يَاسِنيَ{ فـهو جمع  }إِْل  اأثر القراءة يف الـمعنى: من قراأ 
نَزَّلْنَاهُ عََلى  }وَلَوْ  ال�سالمة، ومثله:  الن�سب، وُجِمَع جمع  ياء  فـُحِذَفت  اإليا�س، 
ول  الن�سب،  ياء  حذف  على  اأعجمي  جمع  ]ال�صعراء:198[،  اأْلَعْجَمِنيَ{   بَعِْض 

ا�سمه  منهم  واحد  كل  لي�س  اإذ  اإليا�س؛  جمع  يَاسِنيَ{  }إِْل  يكون  اأن  يـجوز 
اإىل  نُ�ِسَب  من  على  واقعاً  الــ�سالم  فيكون  نبيِّهم،  ا�سم  اإليا�س  واإنـما  اإليا�س، 
اآل حممد �سلى اهلل عليه  الـمق�سود:  اأن  الـجمع  ُذِكَر يف معنى  اإليا�س، وقد 

ته)2(. و�سلم  ، وقيل الـمق�سود: مـحمد �سلى اهلل عليه و�سلم  واأمَّ
ُأوْلِي  إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاَق وَيَعُْقوبَ  }وَاْذُكرْ عِبَادَنَا  الـمو�سع الثاين ع�رس: قال تعاىل: 

بْصَاِر{ ]�ص:45[. يْدِي وَاأْلَ اأْلَ

الباقون  وقراأ  الإفراد،  على  األف  بغري  }ااذةأز{  كثري  ابن  قراأ  القراءة: 
}عِبَادَنَا{ بالألف على الـجمع)3(.

اأثر القراءة يف الـمعنى: }عِبَادَنَا{ جمع "َعبد"، ودلَّ لفظ الـجمع على تعميم 
ويعقوب  واإ�سحاق  اإبراهيم  وهم  ذكرهم،  الذين  الأنبياء  لـهوؤلء  العبودية 

عليهم ال�سالم، فـما بعد لفظ }عِبَادَنَا{ بدل اأو عطف بيان)4(.
الـمو�سع الثالث ع�رس: قال تعاىل: }وَآخَرُ مِن شَْكلِهِ َأْزوَاجٌ{ ]�ص:58[.

الهمزة من غري مدٍّ على  ب�سم  }ااذةآد{  اأبو عمرو ويعقوب    قراأ  القراءة: 

انظر: ج�مع البي�ن)�س:692(، الن�صر)2592/4(.  )1(
انظر: تف�صري الطربي)620/19(، الـحجة لبن خ�لويه)�س:303(، الكت�ب الـمخت�ر)752/2(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:610(،   )2(

الك�صف)227/2(، �صرح الـهداية)�س:680(، الـمو�صح)1094/3(، اإملء م� منَّ به الرحمن)�س:503(.
انظر: فتح الو�صيد)1213/4(، الن�صر)2596/4(.  )3(

انظر: الـحجة لبن خ�لويه)�س:305(، الكت�ب الـمخت�ر)764/2(، الـحجة لبن زنـجلة)�س:613(، الك�صف)231/2(، �صرح   )4(
الـهداية)�س:682(، الـمو�صح)1102/3(، البحر)221/22(.
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الـجمع، وقراأ الباقون }وَآخَرُ{  بفتح الـهمزة واألف بعدها على الإفراد)1(.
العذاب  اأَُخر من  والـمعنى: �سروب  اآخر،  اأَُخر جمع  اأثر القراءة يف الـمعنى: 
وقد  والغ�ساق،  الـحميم  غري  بـها  بون  يُعذَّ اأ�سناف  له  العذاب  لأن  واأنواع؛ 
يكون الـمعنى لــ}ااذةآد{ الزمهرير، واإن كان لفظه مفرداً؛ اإل اإن بع�سه اأ�سّد 
برداً من بع�س، وهو اأجنا�س يف معناه، وواحد يف لفظه، فـُجِمَع على الـمعنى، 

و�ساكل باجلـمع بينه وبني قوله: }َأْزوَاجٌ{، ومل يقل "زوج")2(.

خامتــــــــة
لني  الأوَّ �سيِّد  على  وال�سالم  وال�سالة  الـعالـمني،  ربِّ  هللَّ  الـحمد   
تبعهم  ومن  اأجمعني،  و�سحبه  اآله  وعلى  مـحمد  ونبيِّنا  �سيِّدنا  والآخرين، 

باإح�سان اإىل يوم الدين اأما بعد:
يف نـهاية هذا البحث وختامِه، اأحمُد اهللَّ على تي�سريه وتوفيقه باإتـمامِه،   
ببع�س  منه  خل�سُت  وقد  به،  ينفع  واأن  العظيم،  لوجهه  خال�ساً  يـجعله  واأن 

النتائـج والتو�سيات.
اأبرز نتائـج البحث:

 )13( البحث:  تناولـها  التي  القراءات  يف  الـجمع  موا�سع  عدد  بلـغ   -1
مو�سعاً. 

الإفراد،  قراءة  ها  �سدِّ على  يغُلب  البحث  تناولـها  التي  الـجمع  األفاظ   -2
وورَد غري الإفراد، كالـم�سدر، والظرف، والإ�سافة. 

انظر: مفردة يعقوب للداين)�س:116(، الن�صر)2597/4(.  )1(
لبن  الـحجة  الـمخت�ر)760/2(،  الكت�ب  خ�لويه)�س:306(،  لبن  الـحجة  للزج�ج)339/4(،  القراآن  مع�ين  انظر:   )2(

زنـجلة)�س:615(، الك�صف)223/2(، �صرح الـهداية)�س:684(، الـمو�صح)1105/3(، تف�صري القرطبي)232/18(.
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قراءة  عليها  دلَّت  التي  الـمعاين  وتنّوع  د  تعدُّ البحث  خالل  من  ظهر   -3
الفقه  يف  وبع�سها  التف�سري،  يف  وبع�سها  غة،  اللُّ يف  بع�سها  الـجمع، 

والأحكام، وهذا الختالف هو تنوع وتغاير، ل تناق�س وت�ساّد.
اأبرز تو�سيات البـحث: 

بـحوث  يف  القراءات  اختالف  من  الأخرى  الـمظاهر  بدرا�سة  اأو�سي   -1
م�ستقّلة، كدرا�سة قراءة الإفراد واأثرها يف الـمعنى.

اأو�سي بطباعة الر�سائل العلمية التي عنيت بتوجيه قراءات القراء الثالثة   -2
الـمتّممني للع�سرة، وهم اأبو جعفر ويعقوب وخلف؛ لقلة م�سادر توجيه 

قراءاتهم.
رون من توجيٍه للقراءات الثالث الـمتّممة  ره الـمف�سِّ اأو�سي بـجمِع ما �سطَّ  -3
؛ لقلة الكتب التي اعتنت ببيان معاين  للع�سرة، واإخراجه يف كتاب م�ستقلٍّ

هذه القراءات واأثرها يف الـمعنى.
الكتاب"  علوم  يف  "اللباب  تف�سري  يف  التوجيه  ودرا�سة  بـجمع  اأو�سي   -4
م�سقي )ت880هـ(، فهو من الـم�سادر الأ�سيلة يف  لالإمام ابن عادل الدِّ

بيان معاين القراءات وتوجيهها.
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الدو�سري، دار الـهدي النبوي، م�سر، )ط:1(، 1426هـــ ـــــ 2006م.
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ــــ  الثقافية، )ط:1(، 1437هــ  اإبراهيم بن عامر الرحيلي، دار الأوراق 

2016م.
بن  اأحمد  بن  الـح�سني  عبداهللَّ  لأبي  وعللها،  ال�سبع  القراءات  اإعراب   .5
العثيمني،  �سليمان  بن  عبدالرحمن  د/  حتقيق:  )ت370هـ(،  خالويه 
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تـحقيق: د/ زهري غازي زاهد، عالـم الكتب، بريوت، لبنان، )ط:1(، 

1434هــ - 2013م.
اإمالء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراآن، لأبي البقاء عبداهللَّ   .7
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اإنباء الُغمر باأبناء الُعمر، ل�سهاب الدين اأحمد بن علي بن حممد بن حجر   .8
الع�سقالين)ت852هـ(، حتقيق: د/ ح�سن حب�سي، لـجنة اإحياء الرتاث 
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البحر الـمحيط يف تف�سري القراآن العظيم، لأبي حيان حممد بن يو�سف   .9
ابن حيان الأندل�سي )ت745هـ(، تـحقيق: د/ عبداهلل بن عبدالـمح�سن 

الرتكي، مركز هجر، )ط:1(، 1436هــ ـــ 2015م.
لبنان،  مكتبة  الـجرجاين)ت816هــ(،  حممد  بن  لعلي  التعريفات،   .10
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تف�سري الثعلبي "الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن"، لأبي اإ�سحاق اأحمد   .11
الثعلبي)ت427هــ(، اأ�سرف على اإخراجه: د/ �سالح باعثمان واآخرون، 

دار التف�سري، ال�سعودية، جدة، )ط:1(، 1436هـــ - 2015م.
تف�سري الطربي، "جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن"، لأبي جعفر حممد   .12
عبداملح�سن  بن  عبداهللَّ  د/  تـحقيق:  )ت310هـ(،  الطربي  جرير  بن 
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الر�سالة، بريوت، )ط:4(، 1407هـ - 1987م. 
اللباب يف علوم الكتاب، لأبي حف�س عمر بن علي بن عادل الدم�سقي)ت   .30
بعد 880هـ(، حتقيق: عادل اأحمد عبدالـموجود، واآخرون، دار الكتب 

العلمية، بريوت، )ط:1(، 1419هـ - 1998م.
ل�سان العرب، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور امل�سري)ت711هـ(،   .31

وزارة ال�سئون الإ�سالمية، ال�سعودية، 1431هـ - 2010م.
�سامة  لأبي  العزيز،  بالكتاب  تتعلق  علوم  اإىل  الوجيز  الـمر�سد   .32
الـمقد�سي)ت665هــ(، حتقيق: طيار اآلتي قولج، دار �سادر، بريوت، 

1395هــ - 1975م.
لبن  الثقات،  عن  الـمروية  الزوائد  القراءات  يف  الإ�سارات  م�سطلح   .33
بن  عطية  د/  حتقيق:  البغدادي)ت801هـ(،  عثمان  بن  علي  القا�سح 

اأحمد الوهيبي، دار الفكر، عمان، )ط:1(، 1427هـ - 2006م.
معاين القراءات، لأبي من�سور مـحمد بن اأحمد الأزهري)ت307هــ(،   .34
تـحقيق: د/ عو�س بن حمد القوزي، وعيد م�سطفى دروي�س، )ط:1(، 

1412هـــ - 1991م.
ري  ال�سَّ بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  واإعرابه،  القراآن  معاين   .35
اج)ت311هـ(، حتقيق: د/عبداجلليل عبده �سلبي، عامل الكتب،  جَّ الزَّ

بريوت، )ط:1(، 1408هـ - 1988م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {54}

د/  تـحقيق:  فار�س)ت395هــ(،  بن  لأحمد  اللغة،  مقايي�س  معجم   .36
عبدال�سالم هارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م.

الـمغني يف توجيه القراءات الع�سر الـمتواترة، للدكتور/ حممد �سامل   .37
مـحي�سن)ت1422هـ(، دار اجليل - بريوت، ومكتبة الكليات الأزهرية 

- القاهرة، )ط:3(، 1413هـ - 1993م.
مفردة ابن كثري، لأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين)ت444هـ(، تـحقيق:   .38
الدمام،  اجلوزي،  ابن  دار  ال�سامن)ت1434هـ(،  �سالح  حامت  اأ.د/ 

1432هـ.
الداين)ت444هـ(،  �سعيد  بن  عثمان  عمرو  لأبي  الك�سائي،  مفردة   .39
اجلوزي،  ابن  دار  ال�سامن)ت1434هـ(،  �سالح  حامت  اأ.د/  تـحقيق: 

الدمام، 1432هـ.
مفردة حمزة، لأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين)ت444هـ(، حتقيق:   .40
الدمام،  اجلوزي،  ابن  دار  ال�سامن)ت1434هـ(،  �سالح  حامت  اأ.د/ 

1432هـ.
مفردة يعقوب، لأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين)ت444هـ(، حتقيق:   .41
د/ ح�سني حممد العواجي،كنوز اإ�سبيليا، الريا�س، )ط:1(، 1429هـ 

- 2008م.
ر، لعمر بن قا�سم الأن�ساري،  ر فيما تواتر من القراءات ال�سبع وتـحرَّ الـمكرَّ  .42
احلفيان،  حممود  اأحمد  تـحقيق:  ار")ت938هـ(،  بــــ"بالن�سَّ الـمعروف 

دار الكتب العلمية، بريوت، )ط:1(، 1422هـ - 2001م.



{55}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

حممد  بن  علي  بن  لن�سر  وعللها،  القراءات  وجوه  يف  الـمو�سح   .43
عمر  د/  حتقيق:  بعد565هـ(،  مرمي)ت  اأبي  بابن  املعروف  الفار�سي، 
حمدان الكبي�سي، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بـجدة، )ط:1(، 

1414هـ - 1993م.
اجلزري)ت833هـ(،  بن  حممد  بن  لـمحمد  الع�سر،  القراءات  ن�سر   .44
اأيـمن ر�سدي �سويد، دار الغوثاين، )ط:1(، 1439هــ -  تـحقيق: د/ 

2018م.
الـهادي يف القراءات ال�سبع، ملـحمد بن �سفيان القريواين)ت413هـ(،   .45
القاهرة،  الرحمن،  عباد  دار  الـجود،  اأبو  ح�سن  د/خالد  تـحقيق: 

)ط:1(، 1432هـ - 2011م.
اأئمة الأم�سار اخلم�سة، لأبي  الوجيز يف �سرح قراءات القراءة الثمانية   .46
ح�سن  دريد  د/  حتقيق:  الأهوازي)ت446هـ(،  علي  بن  احل�سن  علي 

اأحمد، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، )ط:1(، 2002م. 





{57}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

منهج اإلمام ابن سيده )ت: 458 هـ( يف التعامل مع القراءات
يف معجمه احملكم واحمليط األعظم »دراسة قرائية لغوية«

د. ع�ص�م بن دخيل اهلل احلربي•

ملخــــ�ص 
القراءات  مع  التعامل  يف  �ِسيَدْه  ابن  الإمام  منهج  يبني  البحث  هذا   
يف  الكتاب  هذا  مكانة  ويبني  الأعظم(،  واملحيط  )املحكم  كتابه  يف  القراآنية 
اأنه من اأكرب املعاجم اللغوية  علوم القراءات، وما ميكن اأن ي�ستفاد منه، علماً 
جهود  بيان  اإىل  البحث  ويهدف  فائدة.  واأغزرها  مادة  واأكرثها  واآ�سلها 
اللغة  واإمامته يف  تخ�س�سه  القراءات من جهة  �سيده ومنهجه يف خدمة  ابن 
ال�ستقراء  منهج  البحث  هذا  يف  �سلكت  املحكم.  كتابه  خالل  من  والنحو، 
التي  للمق�سود.النتائج  املو�سحة  الأمثلة  واإيراد  العامة  للقواعد  والتحليل 
تو�سل اإليها: اأن ابن �سيده كان على دراية كبرية بعلم القراءات، واأنه قد وجه 
جميع القراءات التي اأوردها يف كتابه، وقد بلغت عدتُها 236 قراءة تقريبا، 
التي ي�سرحها،  ال�سياق العام للمادة  بالتكال على  بالن�س، واإما  اإما  وتوجيهه 
واأن مذهب ابن �سيده النحوي هو مذهب املدر�سة الأندل�سية التي جتمع بني 
املدر�ستني الب�سرية والكوفية، وهي اأميل اإىل الب�سرية كثرياً. يو�سي البحث 
اأن ابن �سيده اإمام يف اللغة ون�سو�سه - يف كتابيه املحكم واملخ�س�س- يف 
توجيه القراءات والكالم على معانيها َقيَِّمٌة جداً، فاأو�سي بجمعها ودرا�ستها. 
واملعاجم اللغوية الأ�سيلة حتوي مادة علمية كثرية يف توجيه القراءات فاأو�سى 

بدرا�ستها من هذا اجلانب وبيان مناهج العلماء فيها.
الكلمات املفتاحية: ابن �سيده، املحكم، القراءات، التوجيه.

املكرمة. مكة   - القرى  اأم  بجامعة  امل�سارك  القراءات  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 This research shows the method of Imam Ibn Sidah in dealing 
with Qur’anic (qira’t); recitations in his book (almihkum walmuhit 
al`aezama); The greatest, conclusive and accurate it shows the position 
of this book in the science of (qira’t); readings, and what can be learned 
from it, noting that it is one of the largest, original, most useful and 
most useful linguistic dictionaries. The research aims to demonstrate the 
efforts and methodology of Ibn Sidah  in serving the (qira’t);  readings 
in terms of his specialization in language and grammar, through this 
book. The research, adopted the method of extrapolation and analysis of 
general rules and illustrated examples of what is intended. The research 
has come to many results the most important were : That Ibn Sidah was 
very familiar with the science of(qira’t);   readings, and that he directed all 
the readings that he included in his book, they were about 236 readings, 
and directed them either by the text, Or by relying on the general context 
of the material that he explains, Ibn Sidah’s grammatical doctrine is the 
doctrine of the Andalusian school that combines Basra and kufa schools, 
he is more inclined to Bars school. The research recommends that Ibn  
Sidah is an imam in language and his texts - his well-designed and 
dedicated book - in directing readings and speaking on their meanings 
is very valuable, so the researcher recommend collecting and studying 
them. The original linguistic dictionaries contain a lot of scientific 
material in guiding the readings, so the researcher recommend studying 
them from this aspect and explaining the scholars curricula in it.

Key words: Ibn Sidah is  arbitrator in (qira’t); readings directing.
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مقدمــــة
ما  وعلى  العظيمة،  العطايا  من  اأوليتنا  ما  على  كلَّه  احلمد  لك  اللهم   
اأ�سبغت علينا من النعم اجل�سيمة، اأنت اأهل الثناء واملجد، بال ح�سر ول مقدار 
، واأن جعلتنا من امل�ستغلني بالقراآن الكرمي، بالدرا�سة والتعلم والتعليم،  ول َعدٍّ

حمداً يوايف نعمك، ويكايف مزيدك.
واأ�ساألك اأن ت�سلي على �سيدنا حممد النور الهادي، و�سيد كل رائٍح   
وغادي، وعلى اآله اأهل الزهد والطهارة، واأ�سحابه ذوي النجابة والن�سارة، 

و�سلم ت�سليماً اإىل يوم الدين.
حت�سريي  اأثناء  يف  وبالتحديد  الزمن،  من  برهة  قبل  كنت  فقد  وبعد   
الأعظم(  واملحيط  )املحكم  �سيده  ابن  كتاب  اإىل  الدكتوراه رجعت  لر�سالة 
مراٍت عديدة، فوجدته احتوى على مادة كثرية يف القراءات، وهي جديرة 
بالدرا�سة، وكنت اأ�ستفيد من توجيهاته التي اأوردها يف كتابه املذكور، فعلق 
تتكون  حتى  القراءات  يف  بجهوده  والتعريف  منهجه  عن  اأبحث  اأن  بذهني 
فكرة متكاملة عنه عند القراء املتخ�س�سني يف اللغة والقراءات، فبقيت الفكرة 
يف ذهني حتى اآن اأوانها، فتفرغت لها وجمعت مادتها، فخرجت مبا دونته يف 
الهتمام  جوانب  من  بجانب  بالتعريف  كفياًل  يكون  اأن  راجياً  البحث،  هذا 
ُم للباحثني يف علم القراءات واللغة  العلمي عند الإمام ابن �سيده، َعلَّني اأَُقدِّ
ما يفيدهم يف كمال علمهم، ويحيطهم علماً بجانب من جوانب هذا الكتاب 
العظيم  اهلل  واأ�ساأل  البحث،  يف  و�سرعت  لذلك  اخلطة  فو�سعت  العظيم، 

التوفيق لالإمتام.
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اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإىل بيان جهود ابن �سيده ومنهجه يف خدمة القراءات   

من جهة تخ�س�سه واإمامته يف اللغة والنحو، من خالل كتابه املحكم.
منهج البحث:

�سيده،  ابن  لكالم  والتحليل  ال�ستقراء  منهج  الدرا�سة  هذه  يف  �سلكت  	•
عنده،  القراءات  درا�سة  يف  منهجية  حتديد  اإىل  الو�سول  بذلك  حماوًل 
فتتبعت جميع القراءات الواردة يف كتاب املحكم، ثم تناولتها بالتحليل 

والدرا�سة مبا يقت�سيه منهج البحث العلمي.
على  بالكالم  يتعلق  فيما  بالقرائن  وال�ستدلل  ال�ستنباط  منهج  اعتمدت  	•

�سيوخه وتالميذه، حيث َعِدَم الن�س يف ذلك.
والدرا�سات  اللغوية  الدرا�سات  بني  الفرق  بيان  البحِث  يف  حاولت  	•

القرائية عند ابن �سيده يف كتابه املحكم.
التي جاءت يف  القراآنية  القراءات  اإيراد جميع  البحث  األتزم يف هذا  مل  	•
اإليه يف تو�سيح  املحكم، واإمنا اأوردت مناذج منها على ح�سب ما يُحتاج 

امل�ساألة املدرو�سة.
بتوثيقها  �سيده  ابن  ن�سو�س كالم  التي جاءت يف  القراءات  اكتفيت يف  	•
من  قراءاته  تخريج  ولي�س  منهجه  بيان  املراد  لأن  املحكم،  كتابه  من 

م�سادرها الأ�سلية.
الكرام  ال�سحابة  من  كان  من  عدا  موجزة  ترجمة  لالأعالم  ترجمت  	•

والقراءة الأربعة ع�سر.
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بني  املتواترة  القراءات  بجعل  وال�ساذة  املتواترة  القراءات  بني  اأفرق  	•
قوين  بني  ال�ساذة  والقراءات  العثماين،  باخلط  مكتوبة  مزهرين  قو�سني 

هاللني مكتوبة باخلط الإمالئي.
من  النحويني  اآراء  على  واللغوية  النحوية  �سيده  ابن  اآراء  عر�ست  	•

املدر�ستني للوقوف على مذهبه النحوي.
اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:

قد يت�ساءل مت�سائل عن هذا املو�سوع فيقول: هذا الكتاب )املحكم(   
يف اللغة، وما عالقته بعلم القراءات؟ وما فائدة درا�سته بالن�سبة للمتخ�س�سني 

يف علم القراءات؟
اأجيب عن هذا ال�سوؤال من ثالث جهات:

الأوىل: يف بيان التداخل احلا�سل بني علم القراءات وعلم اللغة.
والثانية: يف مكانة القراءات يف اللغة كرافد من روافدها يف الكتاب، وكحجة 

ل جدال يف اإثبات معاين الكلمات وِبْنيَاِتَها بها.
الثالثة: يف اأهمية ما نقل من القراءات يف كتاب املحكم كماً ونوعاً.

اأما امل�ساألة الأوىل: فالكالم فيها من وجهني:  
غويني كانوا قراء اأو على الأقل كانوا على اطالع كبري  الوجه الأول: اأن غالب اللُّ
بالقراءات القراآنية باعتبارها متعلقة باأف�سح الكالم، ومروية باأقوى الأ�سانيد، 

مقارنة بال�سعر وغريه من م�سادر اللغة.
كان  حتى  القراءات،  علم  عن  ينفك  ل  النحو  علم  اأن  املعلوم  ومن   
والعربية،  النحو  علم  يف  باٌع  له  لي�س  الذي  باملقرئ  ليعرتفون  القراء  بع�س 
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ِري)1(:  ومن ذلك قول احُل�سْ
ِ لقد يدعي علــم �لقر�ء�ت مع�شــــٌر  ••		وباعهُم يف �لنحـو �أق�شُر من �ِشبرْ

)2( ِ ُر عن ِفترْ      فاإن قيل: ما �إعـــــــــر�ب هذ� ووزُنــُه  ••		ر�أيَت طويل �لبــــاع يق�شُ

وهذا كان �سائعاً خا�سة عند الأقدمني.  
األ�سق علم بعلم القراءات من بني �سائر  باأن  وبال�ستقراء ميكن القول   

العلوم الإ�سالمية هو علم النحو والعربية.
الوجه الثاين: من املعلوم اأن �سروط قبول القراءة ثالثة، منها موافقة اللغة، فلو 
لـم يوجد للقراءة اأي تخريج اأو وجٍه يف اللغة فاإنها تكون مرفو�سة، ول ميكن 

اأن تعد عربية ف�ساًل عن اأن تعد قراءة قراآنية.
العربية وعلم  اللغة  احلا�سل بني علم  التداخل  اأعظم �سور  وهذا من   

القراءات.
واأما امل�ساألة الثانية: فال �سك اأن القراآن الكرمي بالإجماع هو اأقوى م�سدر   
للعربية يف جميع علومها، وكذلك قراءاته تاأخذ احلكم نف�سه لتعلقها به، ولأنها 
وجوه فيه، وجميع اأهل العربية قد احتج بالقراءات كدليل قوي لإثبات ما يثبته 

من القواعد النحوية اأو املعاين اللغوية.
واأما امل�ساألة الثالثة: فمن املعلوم اأن كتاب )املحكم( من الكتب املتقدمة؛   
حيث اإن موؤلفه تويف �سنة 458هـ، وقد احتوى على كثري من القراءات حيث 
بلغت عدتها قرابة )236( قراءة والتي اأخذ بع�سها من بع�س الكتب املفقودة 
عن  القراءات  نقل  من  على  اأقف  ومل  وغريه،  للحياين)3(  النوادر  ككتاب 
هو اأبو احل�صن علي بن عبد الغني الفهري القريواين، �ص�حب الق�صيدة الرائية يف قراءة الإم�م ن�فع، ك�ن اأديبً� �ص�عرًا ع�ملً� ب�لقراءات   )1(
وطرقه�، )ت488هـ(، انظر: ال�صلة لبن ب�صكوال )410(، معجم الأدب�ء )1808/4(، وفي�ت الأعي�ن )331/3(، غ�ية النه�ية: 

.)550/1(
الق�صيدة احل�صرية: 92، البيت�ن )15،16(، وانظر اأي�صً� كلمً� نحو هذا لبن جم�هد يف ال�صبعة: 46-45.  )2(

يل بن املب�رك، وقيل: ابن ح�زم، اأبو احل�صن اللحي�ين، �ص�حب كت�ب )النوادر(، اأخذ عن الك�ص�ئي، واأخذ عنه الق��صم بن �صلم،   )3(
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اللحياين قبل ابن �سيده.
وهذا الكم الكبري من القراءات مع قدم امل�سدر وفقدان بع�س اأ�سوله   

يبني اأهمية درا�سة الكتاب من هذه الناحية.
ومن خالل هذه الأجوبة تُدرك اأهمية البحث واأ�سباب اختياره، اأ�ساأل   

اهلل العظيم اأن يوفقني يف اإجنازه على اأمت وجه.
الدرا�سات ال�سابقة:

العنوان  يف  قررته  كما  املو�سوع  هذا  تناولت  درا�سة  على  اأقف  مل   
جلامعة  التابعة  بجرجا)1(،  العربية  اللغة  كلية  حولية  ن�سرته  بحثاً  اإل  واخلطة، 
الأزهر، للدكتور: جمدي فتحي حممد حممد ق�سيوط، و�سماه: )القراءات 
�سوتية  درا�سة  ت458هـ  �سيده  لبن  الأعظم  واملحيط  املحكم  يف  القراآنية 
عنوانه،  الباحث يف  ذكر  كما  فاإذا هي  فيها،  ونظرت  طالعتها  وقد  �سرفية(، 
درا�سة اقت�سرت على ما يتعلق بال�سوت وال�سرف، مع الإ�سارة ملاماً لبع�س ما 

يتعلق باملباحث النحوية والقرائية.
وقد امتازت الدرا�سة التي اأقدمها باأمور منها:

ما حتمله عبارة العنوان من حتديد لنوع الدرا�سة، فالدكتور جمدي اجتهت   -1
اأن درا�ستي اجتهت  درا�سته اإىل املو�سوع ال�سريف وال�سوتي، يف حني 

اإىل املو�سوع القرائي النحوي، والفرق وا�سح من هذه اجلهة.
�ساذة،  اأم  متواترة  كانت  �سواء  القراءات،  من  �سيده  ابن  موقف  بيان   -2
القراءات،  بع�س  بها  التي و�سف  امل�سطلحات  ببع�س  و�سرح مق�سوده 

كال�سذوذ، والندرة، والتخطئة.
انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1843/4(، اإنب�ه الرواة على اأنب�ه النح�ة، القفطي )255/2(، بغية الوع�ة يف طبق�ت اللغويني 

والنح�ة، ال�صيوطي )185/2(.
يف العدد احل�دي والع�صرين، للع�م 1438هـ، اجلزء الث�لث.  )1(
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التعريف بكتاب املحكم، وبيان م�سادر املوؤلف يف القراءات فيه، ومنهجه   -3
فيها.

تطرقت لدرا�سة اإح�سائية للقراءات يف كتاب املحكم وذكرت فيها مميزاته   -4
يف علم القراءات.

بيان مذهب ابن �سيده النحوي، واأنه كان من موؤ�س�سي املدر�سة الأندل�سية   -5
يف النحو، وكذلك بيان منهجه يف �سبط القراءات.

جهة  من  املحكم  كتاب  بدرا�سة  تُعنى  الدرا�سة  فهذه  العموم  وعلى   
قرائية ولغوية، بخالف بحث الدكتور جمدي، فاإنه يُعنى بها من جهة �سوتية 

�سرفية كما دل عليه عنوان بحثه.
خطة البحث:

ق�سمت البحث اإىل مقدمة وف�سلني وخامتة على النحو التايل:  
املقدمة وفيها:

- اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره.  
- خطة البحث.  
- منهج البحث.  

الف�سل الأول: التعريف بابن �سيده وبكتابه املحكم واملحيط الأعظم، وفيه مبحثان:
املبحث الأول: التعريف بابن �سيده، وفيه اأربعة مطالب:

املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه وحياته.  
املطلب الثاين: حياته العلمية وع�رسه.  

املطلب الثالث: �سيوخه وتالميذه.  
املطلب الرابع: موؤلفاته  

املبحث الثاين: التعريف بكتابه املحكم.
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الف�سل الثاين: تعامل ابن �سيده مع القراءات يف كتابه، وفيه اأربعة مباحث:
املبحث الأول: موقفه من القراءات.   

املبحث الثاين: منهجه يف اإيراد القراءات يف كتابه.  
املبحث الثالث: منهجه يف توجيه القراءات يف كتابه.  

املبحث الرابع: م�سادره يف القراءات يف كتابه.
اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

الفهار�ص .

الف�سل الأول
لتعريف بابن �سيده وبكتابه املحكم واملحيط الأعظم

املبحث الأول
التعريف بابن �سيده)1(.

املطلب الأول
ا�سمه ون�سبه وحياته 

هو علي بن اأحمد، وقيل: ابن اإ�سماعيل، ا�سَتهر بابن �سيده، اأبو احل�سن،   
ال�سرير بن ال�سرير، املر�سي، الأندل�سي، اإمام اأهل اللغة يف ع�سره بال منازع. 

ولد �سنة )398هـ( يف ُمْر�ِسيَة)2(.
ال�صلة،  الإ�صبيلي )291(،  الأنف�س،  املقتب�س، احلميدي )452(، مطمح  انظر ترجمته يف: طبق�ت الأمم، �ص�عد )77(، جذوة   )1(
ابن ب�صكوال )396(، بغية امللتم�س، ال�صبي )545/2(، معجم الأدب�ء، احلموي )1648/4(، اإنب�ه الرواة، القفطي )225/2(، 
مراآة اجلن�ن، الي�فعي )64/3(، وفي�ت الأعي�ن، ابن خلك�ن )330/3(، اإ�ص�رة التعيني، اليم�ين )210(، ت�ريخ الإ�صلم، الذهبي 
العمري  اهلل  ف�صل  ابن  الأب�ص�ر،  م�ص�لك   ،)360/1( الوردي  ابن  ت�ريخ   ،)144/18( الذهبي  النبلء،  اأعلم  �صري   ،)99/10(
 ،)11/16( كثري  ابن  والنه�ية،  البداية   ،)188( ال�صفدي  الهمي�ن،  نكث   ،)100/20( ال�صفدي  ب�لوفي�ت،  الوايف   ،)61/7(
الديب�ج املذهب، ابن فرحون )106/2(، ل�ص�ن امليزان، ابن حجر )500/5(، �صذرات الذهب، ابن العم�د )250/5(، الأعلم، 

الزركلي )263/4(.
مدينة ب�لأندل�س اختطه� عبد الرحمن بن احلكم بن ه�ص�م، وهي ب�صم اأوله�، و�صكون الراء، وك�صر ال�صني، وفتح الي�ء خمففة،   )2(

انظر: معجم البلدان، احلموي )107/5(، الرو�س املعط�ر يف خرب الأقط�ر، احلمريي)539(.
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َل العلوم يف وقت مبكر،  در�س على علماء ُمْر�ِسيَة يف اأول حياته، فح�سَّ  
�ساعده على ذلك قوة حافظته، يحكي اأبو عمر الطلمنكي قال: "دخلت مر�سية 
فت�سبث بي اأهلها لي�سمعوا علي الغريب امل�سنف، فقلت لهم: انظروا يل من 
يقراأ لكم واأم�سك اأنا كتابي، فاأتوين برجل اأعمى يعرف بابن �سيده، فقراأ علي 
من اأوله اإىل اآخره، فعجبت من حفظه")1(. �سهد له القا�سي والداين بقوته يف 

العربية واإحاطته الكاملة بها.
اأبي  عهد  والعلماء يف  بالعلم  مزدهرة  كانت  دانية)2( حيث  عا�س يف   

اجلي�س جماهد ابن عبد اهلل العامري، وكان منقطعاً اإليه، واألف له املوؤلفات.
تويف �سنة )458هـ( عن �ستني عاماً.

املطلب الثاين
حياته العلمية وع�رسه

عا�س ابن �سيده يف الدولة العامرية يف الأندل�س)3(، وكان ع�سر هذه   
الدولة من اأزهى الع�سور العلمية بالن�سبة لالأندل�س؛ حيث كان ملوك واأمراء 
اإىل  العلماء  جلب  يف  ويتناف�سون  عناية،  اأ�سد  بالعلم  يعتنون  الدولة  هذه 

نواديهم وجلب الكتب اإىل مكتباتهم)4(.
وهذه الأمور �ساعدت ابن �سيده على اإكمال م�سريته العلمية وا�ستغالل   
مواهبه اأمت ا�ستغالل، حتى �سهد له النا�س باأنه اأحفظ النا�س للغة، قال اأبو طاهر 

ال�صلة، ابن ب�صكوال )397(.  )1(
مدينة ب�صرق الأندل�س على البحر، ك�نت ق�عدة اأبي اجلي�س الع�مري، واأهله� اأقراأ اأهل الأندل�س، ومنه� �صيخ القراء اأبو عمرو   )2(
الداين، وتقع اليوم يف جنوب �صرق اأ�صب�ني�، انظر: معجم البلدان، احلموي )434/2(، الرو�س املعط�ر يف خرب الأقط�ر، احلمريي 

.)231/1(
ن�ص�أت الدولة الع�مرية يف الأندل�س على يد حممد بن اأبي ع�مر �صنة 368هـ و�صقطت �صنة 399هـ، وك�نت ت�بعة للخلفة الأموية يف   )3(

الأندل�س. انظر: الدولة الع�مرية يف الأندل�س درا�صة �صي��صية ح�ص�رية.
انظر: بغية امللتم�س، ال�صبي )633/2(، معجم البلدان، احلموي )434/2(.  )4(
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ال�سلفي: " �سمعت اأبا عبد اهلل حممد بن احل�سن بن اأبي زرارة اللغوي يقول: 
بامل�سرق لغويٌّ وباملغرب لغويٌّ يف ع�سر واحد، ومل يكن لهما ثالث،  كان 
�سيده  ابن  واملغربيُّ  ة،  باملَعــرَّ التنوخي  العالء  اأبو  فامل�سرقي  �سريران،  وهما 
، اأملى من �سدره كتاب املحكم ثالثني  يِّ ، وابن �سيده اأعلُم من املعرِّ الأندل�سيُّ

جملداً، وما يف كتب اللغة اأح�سن منه")1(.
وقد كان الإمام ابن �سيده ذا حظوة عند اأمراء هذه الدولة مكنته من   

تاأليف موؤلفاته، وكلها كانت بطلبهم ودعمهم)2(.
املطلب الثالث

�سيوخه وتالميذه
بتحقيق  وقيامه  العلوم  من  وغريها  باللغة  �سيده  ابن  علم  ل�سعة  نظراً   
م�سائلها، ول�سهرته ومكانته: فمن املفرت�س اأن يكون له �سيوخ كثري قراأ عليهم 
من  تذكر  فلم  علينا  �سحت  قد  والتاريخ  الرتاجم  كتب  اأن  اإل  منهم،  و�سمع 

�سيوخه اإل القليل، وهم ثالثة:
1- اأبوه )تويف بعد الأربعمائة مبدة()3(. 

2- �ساعد بن احل�سن بن عي�سى البغدادي اللغوي )ت 417هـ()4(. 
3- اأحمد بن حممد بن عبد اهلل اأبو عمر الطلمنكي)ت 429هـ()5(.

معجم ال�صفر، ال�صلفي )348(، وبنحوه نقل الفريوز اأب�دي عن حممد بن احل�صن يف البلغة )76(.  )1(
معجم ال�صفر، ال�صلفي )348(، وبنحوه نقل الفريوز اأب�دي عن حممد بن احل�صن يف البلغة )76( معجم ال�صفر، ال�صلفي )348(،   )2(
وبنحوه نقل الفريوز اأب�دي عن حممد بن احل�صن يف البلغة )76( معجم ال�صفر، ال�صلفي )348(، وبنحوه نقل الفريوز اأب�دي عن حممد 

بن احل�صن يف البلغة )76(.
ترجمته يف: ال�صلة، ابن ب�صكوال )105(، وقد �صبق ذكر اختلف اأهل الرتاجم يف ا�صمه على اأقوال: اأ�صهره� اإ�صم�عيل واأحمد يف   )3(

�س8.
ترجمته يف: الذخرية يف حم��صن اأهل اجلزيرة، ال�صنرتيني )8/7(، معجم الأدب�ء )1439/4(، ت�ريخ الإ�صلم )281/9(.  )4(

ترجمته يف ال�صلة، ابن ب�صكوال )48(، معرفة القراء الكب�ر، الذهبي )733/2(، غ�ية النه�ية، ابن اجلزري )120/1(.  )5(
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العلمية وخا�سة يف  �سيده  ابن  فاإن مكانة  تالميذه،  الأمر يف  وكذلك   
اللغة التي �سار مقدماً فيها توجب اأن يكون له تالميذ كثري، اإل اأن كتب الرتاجم 
والتواريخ مل تذكر �سيئاً عنهم �سوى ما ذكر من اأخذ الأمري جماهد العامري 

وابنه عنه، وهذا عجيب حيث اإن املوؤرخني مل يذكروا �سيئاً عن تالميذه.
املطلب الرابع

موؤلفاتــــه
من متام نعمة اهلل على العامل اأن يُرزق ح�سن التاأليف وجودته؛ ليبث   
ما من اهلل به عليه من العلوم، وقد كان لبن �سيده حٌظ وافر من هذه النعمة؛ 
حيث اإنَّه األَف املوؤلفاِت التي ل يجاريه فيها اأحد، واأ�سبحت فيما بعد م�سدراً 
ل ي�ستغنى عنه يف جميع املوؤلفات اللغوية بعده، كل�سان العرب والقامو�س 
اأنا ب�سدد درا�سة منهجه  املحيط وتاج العرو�س وغريها، وخا�سة كتابه الذي 
بالن�سبة للقراءات، وهو )املحكم( ، وقد ذكر املرتجمون له )12( موؤلفاً  فيه 

وهذه اأ�سماوؤها:
1- املحكم واملحيط الأعظم)1(.

2- املخ�س�س)2(.
3- �سرح امل�سكل من �سعر املتنبي)3(.

4- �سرح اإ�سالح املنطق)4(.
5- العوي�س يف �سرح اإ�سالح املنطق)5(.

طبع عدة طبع�ت اأجوده� التي مبعهد املخطوط�ت العربية ع�م 2003م.  )1(
طبع مبطبعة بولق 1316هـ، ودار �ص�در ع�م 2010م، ودار الكتب العلمية ع�م 2005م.  )2(

ن�صرته الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب ع�م 1976م.  )3(
انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1648/4(، الوايف ب�لوفي�ت )101/20(.  )4(

انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1649/4(.  )5(
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6- الأنيق يف �سرح احلما�سة)1(.
7- العامل واملتعلم)2(.

8- الوايف يف علم اأحكام القوايف)3(.
9- �ساذ اللغة)4(.

10- �سرح كتاب الأخف�س)5(.
11- كتاب يف التذكري والتاأنيث)6(.

12- العامل يف اللغة)7(.
وزعم بع�س الباحثني اأن هذا الكتاب لي�س من موؤلفات ابن �سيده، واأن   
الغلط ن�ساأ من ياقوت احلموي وتبعه على ذلك من ذكره بعده، وا�ست�سوبوا 

اأن يكون من تاأليف اأحمد بن اأبان بن �سيد، فليبحث)8(.
وكل هذه املوؤلفات الآن يف حكم املفقود، ول يعلم عنها �سيء، �سوى   

الثالثة الأول؛ فاإنها قد وجدت، وحققت، وطبعت، واحلمد هلل.

املبحث الثاين
التعريف بكتاب املحكم

مع  التعامل  يف  موؤلفه  منهج  درا�سة  ب�سدد  اأنا  الذي  الكتاب  هذا   
القراءات القراآنية هو كتاب )املحكم واملحيط الأعظم( الذي يعد من اأمهات 
انظر: ال�صلة، ابن ب�صكوال )396( ، معجم الأدب�ء، احلموي )1648/4(، وفي�ت الأعي�ن، ابن خلك�ن )330/3( ، ت�ريخ الإ�صلم،   )1(

الذهبي )99/10(.
انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1649/4(، الوايف ب�لوفي�ت، ال�صفدي )101/20(، ل�ص�ن امليزان، ابن حجر )206/4(.  )2(

ذكره يف املحكم )4/1(، وُن�صب له اأي�صً� يف معجم الأدب�ء، احلموي )1649/4(، والوايف ب�لوفي�ت، ال�صفدي )101/20(.  )3(
انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1649/4(، ت�ريخ الإ�صلم، الذهبي )99/10( ، الوايف ب�لوفي�ت، ال�صفدي )101/20(، ل�ص�ن   )4(

امليزان، ابن حجر )206/4(.
انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1649/4( ، الوايف ب�لوفي�ت، ال�صفدي )101/20(.  )5(

ن�صبه اإىل نف�صه يف مقدمة املحكم )14/1(.  )6(
انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )1648/4(، الوايف ب�لوفي�ت، ال�صفدي )101/20(.  )7(

انظر: مقدمة حتقيق املحكم )8/1(.  )8(
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اأتى بعده اعتمادا كلياً، يقول ابن  املعاجم العربية؛ حيث اعتمد عليه كلُّ من 
منظور)1(: "ومل اأر يف كتب اللغة اأجمل من تهذيب اللغة لأبي من�سور حممد 
اإ�سماعيل بن  بن اأحمد الأزهري، ول اأكمل من املحكم لأبي احل�سن علي بن 
هات كتب اللغة على التحقيق، وما  �سيده الأندل�سي رحمهما اهلل، وهما من اأُمَّ

عداهما بالن�سبة اإليهما ثنيات الطريق")2(.
األف يف  "واأعظم كتاب  العرو�س:  تاج  الزبيدي)3( يف  وقال مرت�سى   
اللغة بعد ع�سر )ال�سحاح(: كتاب )املحكم واملحيط الأعظم( لأبي احل�سن 
الدين  ر�سي  لالإمام  )العباب(  كتاب  ثم  ال�سرير،  الأندل�سي  �سيده  بن  علي 

ال�ساغاين قد و�سل فيه اإىل )بََكَم(")4(.
ع�سرين  يقارب  )املحكم(  كتاب  اللغة  يف  "جمع  القفطي)5(:  وقال   
جملداً مل ير مثله يف فنه ول يعرف قدره اإل من وقف عليه...لو حلف احلالف 

اأنه مل ي�سنف مثله مل يحنث")6(.
وتف�سيله  عليه  الثناء  يف  وغريهم  اللغة  اأهل  األ�سن  تواطاأت  وقد   
وكذلك  برمته)7(،  كتابه  �سمنه  اأنه  )الل�سان(  �ساحب  �سرح  وقد  واعتماده، 

�ساحب )القامو�س املحيط( فقد اأدخل فيه جميع مواده وخل�س منه فوائده.

م بن علي، اأبو الف�صل، جم�ل الدين الأن�ص�ري، �ص�حب )ل�ص�ن العرب(، )ت711هـ(، انظر: فوات الوفي�ت، ابن  حممد بن مكـــرَّ  )1(
�ص�كر )39/4(، الدرر الك�منة، ابن حجر )520/5(، بغية الوع�ة، ال�صيوطي )248/1(.

ل�ص�ن العرب، ابن منظور )3-2/1(.  )2(
والأن�ص�ب،  والرج�ل  ب�للغة واحلديث  امللقب مبرت�صى، علمة  الزبيدي،  الفي�س،  اأبو  الرزاق،  حممد بن حممد بن حممد بن عبد   )3(
من كب�ر امل�صنفني، �ص�حب )ت�ج العرو�س يف �صرح الق�مو�س(، و)اإحت�ف ال�ص�دة املتقني(، )ت1205هـ(، انظر: عج�ئب الآث�ر يف 

الرتاجم والأخب�ر، اجلربتي )104/2(، الأعلم، الزركلي )70/7(.
ت�ج العرو�س، الزبيدي )12/1(.  )4(

النح�ة(، ك�ن ع�مل� متفنن�  اأنب�ه  الرواة على  )اإنب�ه  القفطي، �ص�حب  اأبو احل�صني،  اإبراهيم،  بن  يو�صف  بن  الدين، علي  جم�ل   )5(
جم�عً� للكتب، ويل الوزارة بحلب )ت646هـ(، انظر: معجم الأدب�ء: 2022/5، �صري اأعلم النبلء: 227/23.

اإنب�ه الرواة، القفطي )225/2(.  )6(
انظر: ل�ص�ن العرب، ابن منظور )4-3(.  )7(
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الفراهيدي)1(  اأحمد  بن  اخلليل  اخرتعه  الذي  الرتتيب  على  رتبه  وقد   
بالأبعد  فبداأ  ترتيب على ح�سب خمارج احلروف،  كتابه )العني(، وهو  يف 
فالأقرب اإىل اأن جاء للنهاية، هكذا: ع ح خ غ ق ك ج �س �س �س ز ط ت د 

ظ ذ ث ر ل ن ف ب م ء ي و ا.
ومل يرتك هذا الرتتيب على ما كان عليه، بل اأدخل عليه بع�س التغيريات   

والزيادات لي�س هذا مقام �سرحها)2(.
ومما امتاز به هذا الكتاب:

الدواوين  اأكرب  من  باأنه  و�سفه  من  و�سفه  حتى  فيه،  اللغوية  املادة  ثراء   -1
العربية واأغزرها مادة)3(.

كرثة القراءات التي اأوردها يف كتابه، وقد تكلم عليها بالتوجيه والنقد.  -2
وهذه  ال�سرف،  بعلم  املتعلقة  للفوائد  بذكره  املعاجم  جميع  عن  ميتاز   -3

يخلو منها جميع املعاجم، اإل ما كان وا�سحاً فاجلميع يذكره.
وقد طبع عدة مرات من اأجودها التي ن�سرها معهد املخطوطات العربية   

عام 2003م.

اأئمة اللغة والأدب، وا�صع علم العرو�س، وهو �صيخ �صيبويه يف النحو، له كت�ب  اخلليل بن اأحمد بن عمرو، الفراهيدي، من   )1(
)العني( و)العرو�س(، )ت170هـ(، انظر: اأخب�ر النحويني الب�صريني، ال�صريايف )31(، اإنب�ه الرواة، القفطي )376/1(.

انظر : املعجم العربي ن�ص�أته وتطوره، ن�ص�ر )387/1(-388، معجم املع�جم، ال�صرق�وي )201(.  )2(
ت�ريخ ابن خلدون: 758/1.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {72}

الف�سل الثاين
منهج ابن �سيده يف التعامل مع القراءات يف كتابه

املبحث الأول
موقفه من القراءات 

ميتاز ع�سر ابن �سيده بالعناية بالتحقيق يف علم القراءات وخا�سة يف   
القطر الأندل�سي، يدل على ذلك كرثة املوؤلفات فيه، وميتاز اأي�ساً بالتمييز بني 
املتواتر من احلروف وال�ساذ، كما امتاز بوجود اأعالم كبار يف علم القراءات، 

مثل الإمام اأبي عمرو الداين، ومكي بن اأبي طالب القي�سي، وغريهما.
ومل يكن ابن �سيده غائباً عن هذه النه�سة العلمية يف علم القراءات،   
اعتبار  اإليها، ومنها  التي و�سلت  الكربى  النتائج  لها يف  اأي خمالفة  يبِد  ومل 

القراءات ال�سبع متواترة، واحلكم بت�سذيذ ما �سواها.
ومن خالل ما تقدم ذكره من ال�سائع يف ع�سره رحمه اهلل ومن خالل   

ا�ستقراء القراءات يف كتاب املحكم نخل�س اإىل ما يلي:
ينبغي للناظر يف كتاب )املحكم( من جهة القراءات اأن ياأخذ بعني العتبار   -1
اأن هذا الكتاب لي�س كتاَب قراءاٍت بالأ�سالة، واإمنا هو كتاُب لغٍة، فهو 
يف  يحتج  كما  كلمة،  بنية  اأو  معنى  لإثبات  بها  ليحتج  القراءات؛  يورد 
ذلك بال�سعر وكالم العرب، فال يحاكمه القارئ اإىل ا�سطالحات القراء 

وقواعدهم، بل يجب عليه اأن ينظر اإليه يف هذا الإطار.
يظهر من خالل تعامل ابن �سيده مع القراءات ولو كانت �ساذة: اأنه يعتربها من   -2
اأجود ما ي�ست�سهد به يف جمال اللغة، واأنها اأقوى من ال�سعر يف اإثبات املواد 

ا. اللغوية، قال رحمه اهلل بعد ذكره قول ال�ساعر: "اإذا غطيُف ال�سلمي فرَّ
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اأراد: غطيٌف ال�سلمي، فحذف التنوين للتقاء ال�ساكنني، وهو كثري حتى   
من  التنوين  فحذف  ]الإخال�ص:1[،  اهلُل{  َأحَدُ  اهلُل  هُوَ  }ُقْل  قراأ:  بع�سهم  اإن 

اأحد")1(.
فهنا اأورد القراءة ال�ساذة ب�سيغة تدل على اأنه يراها اأقوى يف اإثبات هذه   
فيه  يحتمل  ال�سعر  فاإن  يكون،  اأن  ينبغي  الذي  وهذا  ال�سعر،  من  اللغة 
ال�سرورة واخلطاأ واللحن بخالف القراءة، فلي�س هناك جمال لل�سرورة 
فيها، وكذلك التلحني، وخا�سة اإذا ثبتت روايتها؛ لأنها يف الغالب تروى 

عن اأف�سح النا�س.
وقال يف مو�سع اآخر: "وقراأ بع�سهم }ما وَدَعَكَ رَبُّكَ{ ]ال�صحى:3[، قال:  

مو� لأنف�ِشهمرْ  ••		�أكرَث نفعاً من �لذي َوَدُعو� وكان ما َقدَّ

وقال ابن ِجنِّي)2(: اإمنا هذا على ال�سرورة لأن ال�ساعر اإذا ا�سطر جاز له اأن   
ينطق مبا يبيحه القيا�س واإن مل يرد به �سماع")3(.

فهنا نرى اأن ابن �سيده اأثبت اللغة بالقراءة ثم ذكر ال�سعر، وذكر تعليق   
ابن جني على ال�سعر، ومل يذكر تعليقا على القراءة لخت�سا�س التعليل 

بال�سرورة بال�سعر.
اأن ابن �سيده كان يقول بتواتر القراءات ال�سبع كما هو ال�سائع يف ع�سره،   -3
وي�سهد لذلك عدم ت�سذيذه ل�سيء منها يف معجمه، اأما القراءات الثالث 
املتممة للع�سرة واأعني بها قراءة الأئمة اأبي جعفر املدين ويعقوب الب�سري 
وخلف الكويف فلي�س لبن �سيده ن�س يف ت�سذيذها اأو ت�سحيحها، وقد 

املحكم: 188/4.  )1(
عثم�ن بن جني املو�صلي، اأبو الفتح، من اأئمة اللغة والأدب، له م�صنف�ت كثرية منه�: )املحت�صب يف تبيني وجوه �صواذ القراآن   )2(
الوع�ة،  بغية   ،)335/2( القفطي  الرواة،  اإنب�ه  انظر:  )ت395هـ(،  و)اخل�ص�ئ�س(،  الإعراب(  �صن�عة  و)�صر  عنه�(،  والإي�ص�ح 

ال�صيوطي )132/2(.
املحكم )238/2(.  )3(
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اأورد  قد  �سيده  ابن  اأن  فوجدت  ال�سبعة  القراء  عن  انفراداتهم  تتبعت 
َر بع�سها ب�سيغة: )قرئ(  �سيئاً منها يف معجمه دون ن�سبته اإليهم، بل �سدَّ
اأبي  الإمام  قراءة  وهي  الياء)1(،  بت�سديد  ]الغا�صية:25[،   }إيَّابَهُمْ{  كقراءة 
السَجْنُ{ }رَبِّ  كقراة  القراءة(  بع�س  )ويف  ب�سيغة:  وبع�سها  جعفر، 

ب�سيغة:  وبع�سها  يعقوب،  الإمام  قراءة  ال�سني)2(، وهي  بفتح  ]يو�صف:33[، 

)ويف القراءة الأخرى( كقراءة }إاِلَّ َأن َتتَُّقوا مِنْهُم َتقِيًَّة{ ]اآل عمران:28[، بفتح 
التاء وك�سر القاف بعدها ياء م�سددة)3( وهي قراءة الإمام يعقوب، فال 
ميكن - واحلالة ما ذكرت - القطُع مبوقفه منها، كما ل ميكن القطع بتحديد 

موقف بع�س علماء ع�سره منها.  
القراءات،  بع�س  نقد  اإىل  املحكم  كتاب  يف  �سيده  ابن  الإمام  عر�س   -4
اأ بع�سها، وليكن كالمنا  فو�سف بع�سها بال�سذوذ، وبع�سها بالندرة، وخطَّ
هنا لبيان مراده بهذه الألفاظ ليت�سح بذلك هل ابن �سيده ممن يرد �سيئاً من 

القراءات اأم ل؟
قال رحمه اهلل:

"ومن ال�ساذِّ قراءة من قراأ: }َفانَفجَرَتْ منهُ اثنَتا عَشَرَةَ عَينًا{ ]البقرة:60[،  	•
بفتح ال�سني")4(.

ومنه  �ساٌذ،  َوَمْثَوبٌَة  َح�َسَنًة،  َمُثوبًَة  اهللُ  اأَثابَه   : اللَّحياينُّ وقال:"وقال  	•
قراءة من قراأ: }ملْثوَبٌَة من عندِ اهللِ خَيْرٌ{ ]البقرة:103[)5(.

املحكم )220/12(.  )1(
املحكم )196/7(.  )2(
املحكم )371/6(.  )3(
املحكم )218/1(.  )4(

املحكم )194/11(.  )5(
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}َأئِمََّة{ ]التوبة:12[، بهمزتني �ساذٌّ ل يقا�ُس  الكوفة  اأهِل  "قراءة  وقال:  	•
عليه")1(.

فاأما و�سفه لبع�س القراءات بال�سذوذ فغالب ذلك وقع منه على ال�ساذ   
اإذ هو �ساذ قراءة ولغة، واإمنا الإ�سكال  اإ�سكال فيه؛  يف ا�سطالح القراء، فال 
فيما وقع منه يف حق املتواتر بذلك، كما يف املثال الأخري، وبا�ستقراء املوا�سع 
ال�ساذ يف  يريد بذلك  اأنه ل  تبني يل  املتواتر  ب�سذوذ  فيها  اأو حكم  َذ  التي �سذَّ
ا�سطالح القراء، الذي يرتتب عليه رف�س القراءة وعدم جواز التالوة بها، 
واإمنا مراده ال�ساذ يف ا�سطالح النحويني، وهو ما نقل من كالم العرب خمالفاً 
لقاعدة معلومة عند النحويني، اأو جاء خمالفاً للم�سهور من امل�سموعات من 

كالم العرب.
واحد،  مبعنى  وا�ستعملهما  بالندرة  اآخر  مو�سع  يف  عنه   َ َعـــربَّ وقد   
]النور:43[  بِاأَلبْصَاِر{  يُْذهِبُ  بَرْقِهِ  سَنَا  }يكادُ  بع�سهم:  قراءة  "فاأما  قال:  حيث 

فنادر")2(. 
}حتى  م�سلم)3(:  بن  اهلل  "وقراأ عبد  اهلل:  قوله رحمه  وزاد وو�سح ذلك يف 
َأبُْلَغ جممِع البحرين{ ]الكهف:60[، وهو نادر، كامل�سرق واملغرب، اأعني اأنه �سذَّ يف 

باب َفَعل يَْفَعُل، كما �َسذَّ امل�سرق واملغرب ونحوهما من ال�ساذ، يف باب َفَعل 
يَْفُعل")4(.

واأما قوله بتخطئة القراءة فلم يقع منه ذلك على ح�سب ا�ستقرائي اإل   
املحكم )224/21(.  )1(

املحكم )211/4(، وهي قراءة اأبي جعفر من الع�صرة، انظر: الن�صر، ابن اجلزري )2502/4(.  )2(
انظر:  الب�صرة،  اأهل  اأبوه موىل طلحة بن عبيد اهلل، روى عنه  ابن م�لك،  اأن�س  اأدرك  الت�بعني،  ي�ص�ر، من  اهلل بن م�صلم بن  عبد   )3(

الثق�ت، ابن حب�ن )60/5(.
املحكم )211/1(.  )4(
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يف مو�سع واحد يف قراءة اأبي عمرو بن العالء }نَحْنُ ُنحِْيي وَُنمِيتُ{ ]ق:43[ 
بالإدغام، قال رحمه اهلل: " فاأما قراءة من قراأ: }نَحْنُ ُنحِْيي وَُنمِيتُ{ فال بد 
اأن تكون النون الأوىل خمتل�سَة ال�سمِة تخفيفاً، وهي مبنزلة املتحركة، فاأما اأن 

تكون �ساكنة واحلاء قبلها �ساكنٌة فخطاأ")1(.
ولي�س يف هذا الكالم اإنكار بال تاأويل، بل هو قد اأقرَّ بالقراءة، ولكن   
اأها  ها وخطَّ مل يُِقرَّ بكيفية اأدائها ، وذلك لأن كيفية الأداء املذكورة والتي ردَّ
خمالفة ملا اأجمع عليه اأهل اللغة والنحو من عدم جواز اجتماع ال�ساكنني يف 

لغة العرب.
موافقة  ا�سرتاط  وهو  القراء،  اأ�سله  الذي  الأ�سل  رف�سه  وم�ستند   
اللغة ولو من وجه يف �سحة قبول القراءة، ولذلك جلاأ ابن �سيده اإىل القول 
بالختال�س القريب يف �سمع ال�سامع من الإدغام، ورف�س حمل القراءة على 
الإدغام الناجت عن ال�سكون املح�س. وهذا هو مذهب املتاأخرين  من القراء، 

ومذهب املتقدمني الإدغام املح�س)2(.
الن�سر:  يف  قال  معاً،  الوجهني  ب�سحة  اجلزري  ابن  الإمام  و�سرح   

به")3(. ماأخوذ  �سحيٌح  ثابٌت  "وكالهما 

املبحث الثاين
منهجه يف اإيراد القراءات 

مل ين�س ابن �سيده على بيان منهجه يف اإيراد القراءات، ول على كيفية   
تعامله معها متواترة كانت اأو �ساذة، ل من قريب ول من بعيد، وقد اجتهدت 

املحكم )376/2(.  )1(
انظر الن�صر، ابن اجلزري )955/2(.  )2(

امل�صدر ال�ص�بق، وانظر: لط�ئف الإ�ص�رات، الق�صطلين )740-732/2(.  )3(
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يف بيان منهجه يف ذلك بعد ال�ستقراء والتتبع، وهذا ما و�سلت اإليه:
اأوًل يجب اأن يعلم اأن ابن �سيده كان يورد القراءات يف �سياق لغوي،   -1
مبعنى اأنه يوردها لالحتجاج اللغويِّ لإثبات كلمة، اأو بناء، اأو �سبط، اأو 
غري ذلك من اأحوال الكلم واختالفها، فال ينبغي اأن ن�ستغرب اإذا وجدناه 
اأو  والذكر،  العتبار  يف  واملتواترة  ال�ساذة  القراءات  بني  ي�ساوي  مثاًل 
ُ مبا يُفَهُم منه رد بع�س املتواتر)1( غري ناظر اإىل �سنده ول منبه  وجدناه يَُعربِّ

عليه، لأن ذلك كان بالن�سبة اإليه يف �سياق لغوي حم�س.
اأ�سحابها كان تارة ين�س على �ساحب القراءة  يف عزوه للقراءات اإىل   -2
هذا  يف  �سلكه  الذي  وهذا  عزو،  دون  يوردها  كان  وتارات  املوردة، 

الكتاب ويف املخ�س�س اأي�ساً.
وكون الغالب عليه عدم ن�سبة القراءة اإىل اأ�سحابها رمبا يرجع ذلك اإىل   
اأن  اأو  ال�سيخ،  بثقة  اكتفاء  امل�سادر  بذكر  زمنه  يف  النا�س  اهتمام  عدم 
القراءات من امل�سلم ثبوت احلجة اللغوية بها، فال �سيء يدعو اإىل ذكر 
اأ�سحابها وتوثيقها توثيقاً تاماً، اأو اأن التوثيق يف ذلك رمبا اأخرج الكتاب 

عن املق�سود الذي هو يف اللغة خا�سة.
هذا ما بدا يل من اأ�سباب اأح�سب اأنها هي التي كانت وراء عدم ذكرهم   

للن�سبة، وقد يكون معها غريها فليبحث، ول تزاحم يف الفوائد.
ترك املوؤلف – كما هي عادة املوؤلفني يف زمانه- ذكر م�سادره، فلم اأجده   -3
- يف حدود اطالعي – يذكر امل�سنفات التي رجع اإليها، واإمنا كان يف 

وقد مرَّ يف مبحث بي�ن موقفه من القراءات �س )14-15( اأن ال�صحيح اأن ابن �صيده مل يرد اأي قراءة متواترة.  )1(
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بع�س الأحيان يذكر امل�سنفني والأئمة كابن جني والأخف�س)1( وثعلب)2( 
وغريهم، ومل ين�س على م�سنفاتهم التي اأخذ منها بالتعيني)3(.

املبني  )قرئ(  ب�سيغة  املتواترة  القراءات  يورد  �سيده  ابن  كان  ما  كثرياً   -4
للمفعول اأو ما يوؤدي موؤدى هذه العبارة، وهي عبارة - على ما جرى 
به ال�سطالح عند املتاأخرين - ت�ستعمل ملا مل ي�سح من الأخبار، وي�سفها 

بع�سهم ب�سيغة التمري�س.
ولكن ابن �سيده �سلك يف اإطالقها امل�سلك اللغويَّ على الأ�سل يف دللتها   
على الفاعل املجهول جمرداً عن اأي معنى خارج، فال ينبغي اأن ينكر عليه 

يف ا�ستعمال ذلك، ومثال ذلك قوله: 
}إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ({ و}إِيَّابَهُمْ{ ]الغا�صية:25[، اأي رجوَعهم")4(. "وُقرئ:  	•

}وأدْبَار{  قراأ  فمن  ]ق:40[،  }وأدْبَار{ }وإِدْبَـارَ{  قرئ:  "وقد  وقوله:  	•
فمن باب َخْلَف ووراَء، ومن قراأ }إِيَّابَهُمْ{ فمن باب ُخُفوِق النجم")5(.

اأنه ا�ستعمل �سيغة املبني للمجهول يف القراءات  ففي هذين املثالني جند   
املتواترة، وهذا قطعاً ين�س على ما �سرحته من اأنه ل يريد املعنى ال�سطالحي 

لــــ)قرئ(، واإمنا يريد املعنى اللغوي املجرد. 
من منهجه يف اإيراد القراءات: اأنه يوردها بح�سب املادة املنا�سبة للحرف   -5
يف  مفرقة  الأحيان  بع�س  يف  القراءات  جتد  لذلك  وتبعا  فيه،  املختلف 
)مع�ين  منه�:  له عدة م�صنف�ت  منه،  اأ�صن  وك�ن  �صيبويه،  العربية عن  اأخذ  الأو�صط،  الأخف�س  احل�صن،  اأبو  م�صعدة،  بن  �صعيد   )1(

القراآن(، )ت 215هـ(، انظر: اأخب�ر النحويني الب�صريني، ال�صريايف )40(، اإنب�ه الرواة، القفطي )36/2(.
و  )الف�صيح(  واللغة، من م�صنف�ته  النحو  الكوفيني يف  اإم�م  املعروف بثعلب،  العب��س،  اأبو  �صي�ر،  اأحمد بن يحيى بن زيد بن   )2(

)جم�ل�س ثعلب(، )ت291هـ(، انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )536/2(، اإنب�ه الرواة، القفطي )177/1(.
ولل�صتزادة انظر مبحث م�ص�در املوؤلف �س )31(.  )3(

قراأ اأبو جعفر ب�لت�صديد، وقراأ ب�قي الع�صرة ب�لتخفيف، انظر: الن�صر، ابن اجلزري )2729/4(.  )4(
ك�صر الهمزة املدني�ن وابن كثري وحمزة وخلف، وفتحه� ب�قي الع�صرة، انظر: الن�صر، ابن اجلزري )2647/4(.  )5(
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موا�سع خمتلفة من كتابه، وتارة جتدها جمتمعة يف مادة واحدة، ومرد 
يف  الختالف  اإىل  يوؤدي  القراءتني  اختالف  كان  اإذا  اأنه  اإىل  كله  ذلك 
ق القراءات بح�سب املادة، واإذا مل تختلف املادة  املادة اللغوية، فاإنه يُفرِّ
فاإنه يجمعها يف مو�سع واحد، فمن القراءات التي فرقها بح�سب ورود 
مادتها العلمية قراءة: }بَِضنِنيٍ{ ]التكوير:24[، بال�ساد والطاء،  فذكر الأوىل 
قراءة:  وكذا  ن()2(،  ن  )ظ  مادة  يف  والثانية  ن()1(،  ن  )�س  مادة  يف 
ق()3(،  ل  )�س  مادة  يف  الأوىل  ]الأحزاب:19[  َلُقوُكم(  و)�سَ }سََلُقوُكم{ 

والثانية يف مادة )�س ل ق()4(.
اأما القراءات التي جمعها يف مكان واحد؛ لجتماع مادتها اللغوية فيه،   
وَّلِنيَ{ ]ال�صعراء:137[ ب�سم اخلاء والالم، اأو بفتح اخلاء  فمثالها: قراءة }خُُلقُ اأْلَ
واإ�سكان الالم، يف مادة )خ ل ق()5(، وكذا القراءات يف }دَرَسْتَ{ 

]الأنعام:105[ جمعها يف مادة )د ر �س()6(.

ينقل ابن �سيده كالم علماء النحو واللغة يف توجيه بع�س القراءات، ومل   -6
يقت�سر على النقل يف بع�س املوا�سع، بل كان يُْتِبُع ذلك بنقده الذي يدل 

على طول باعه يف علم اللغة والنحو، وذلك مثل قوله:
راط(  الزِّ )اهدنا  بع�سهم:  قراءة  من  الأ�سمعي)7(  حكاه  ما  "فاأما  	•
ِة فخطاأ، اإمنا �سمع امل�ساِرعة)8( فتوهمها زاياً،  ]الفاحتة:6[ بالزاي الـُمْخَل�سَ

انظر: املحكم: 107/8.  )1(

انظر: املحكم: 12/11.  )2(

انظر: املحكم: 144/6.  )3(

انظر: املحكم: 128/6.  )4(

انظر: املحكم: 387/4.  )5(

انظر: املحكم: 296/8.  )6(
عبد امللك بن قريب الب�هلي، اأبو �صعيد الأ�صمعي، راوية العرب، واأحد اأئمة العلم ب�للغة وال�صعر والبلدان، )ت216هـ(، انظر:   )7(

اأخب�ر النحويني الب�صريني، ال�صريايف )46(، اإنب�ه الرواة، القفطي )197/2(.
اأي امل�ص�بهة، وهو الإ�صم�م لأن فيه م�ص�بهة الزاي ب�ل�ص�د ب�لإ�صم�م.  )8(
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ومل يكن الأ�سمعي نحوياً فيُوؤَمَن على هذا")1(.
وقوله:"والوعد من امل�سادر املجموعة، قالوا: الوعود، حكاه ابن جني،  	•
}وَيَُقوُلونَ مََتى هَـَذا الْوَعْدُ إِن ُكنُتمْ صَادِقِنيَ{ ]يون�ص:48[، اأي  وقوله تعاىل: 
اإجناز هذا الوعد اأرونا ذلك، وقوله }وَإِْذ وَاعَدْنَا مُوسَى َأرْبَعِنيَ لَيَْلًة{ 
من  جماعة  اختار  اإ�سحاق:  اأبو  قال  }وَعَدْنَا{،  ويقراأ:   ]البقرة:51[، 

اأهل اللغة: }وإذ وَعَدْنَا{ - بغري األف - وقالوا: اإمنا اخرتنا هذا لأن 
املواعدة اإمنا تكون من الآدميني، فاختاروا }وَعَدْنَا{، وقالوا: دليلنا 
اأ�سبهه، قال: وهذا  ]اإبراهيم:22[ وما  الْحَقِّ{  اللّهَ َوعَدَُكمْ وَعْدَ  }إِنَّ  قوله: 
الذي ذكروه لي�س مثل هذا، واأما واعدنا هذا فجيد؛ لأن الطاعة يف 
القبول مبنزلة املواعدة، فهو من اهلل تعاىل َوْعٌد، ومن مو�سى �سلى اهلل 

عليه و�سلم قبول واتباع، فجرى جمرى املواعدة")2(.
الفار�سي)3( يرفعه اإىل جماهد)4(يف  والف�سة، حكاه  الذهب  "والُثُمر:  	•
]الكهف:34[ فيمن قراأ به، قال: ولي�س ذلك  لَهُ ُثمُرٌ{  }وكانَ  تف�سري قوله: 

مبعروف يف اللغة")5(.
الغالب عليه القت�سار على توجيه الفر�س، وقد وجه بع�س الأ�سول كالإمالة   -7
و}وَمَحْيَايَ{  ]البقرة:81[)7(،  و}بََلى{  ]ال�صم�ص:6[)6(  }َطحَاهَا{  يف 

املحكم )285/8(.  )1(

املحكم )236/2(.  )2(
ال�صراج واأخذ عنهم�،  اأدرك الزج�ج وابن  اأحد الأئمة يف علم العربية،  اأبو علي، الف�ر�صي،  اأحمد بن عبد الغف�ر،  احل�صن بن   )3(
اإنب�ه الرواة، القفطي )308/1(، بغية الوع�ة،  من م�صنف�ته: )احلجة للقراء ال�صبعة( و)التعليقة على كت�ب �صيبويه(، انظر: 

ال�صيوطي )496/1(.
جم�هد بن جرب، اأبو احلج�ج، املكي، الإم�م، �صيخ املف�صرين، اأخذ القراآن والتف�صري والفقه عن ابن عب��س، )ت103هـ(، وقيل غري   )4(

ذلك، انظر: �صري اأعلم النبلء: 449/4، طبق�ت املف�صرين، الأدنه وي )11(.
املحكم )96/11(.  )5(
املحكم )373/3(.  )6(
املحكم )49/12(.  )7(
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ياءات  يف  ]غافر:32[)2(  التَّنَادِ{  و}يَوْمَ  الإ�سافة،  ياءات  يف  ]الأنعام:162[)1( 

الزوائد.
على  منه  اتكاًل  وذلك  يوردها،  التي  القراءات  �سبط  ترك  عليه  الغالب   -8
�سياق املادة التي ا�ست�سهد لها بالقراءة، ويف بع�س املوا�سع �سبط ببع�س 

طرق ال�سبط امل�سهورة مثل:
قوله: مثل  احلرف  نوع  ببيان  ال�سبط  	•

راَط( ]الفاحتة:6[  "فاأما ما حكاه الأ�سمعي من قراءة بع�سهم )اهدنا الزِّ  -
ِة فخطاأ")3(. بالزاي الـُمْخَل�سَ

}يـاَأبَتَ{  قراأ:  من  قراءة  يف  املازين)4(  عثمان  اأبو  وقوله:"وذهب   -
]يو�صف:4[ بفتح التاء")5(.

ُقشَِطتْ{  السَّمَاءُ  }وإذا  م�سعود:  ابن  اهلل  عبد  قراءة  وقوله:"ويف   -
]التكوير:11[ بالقاف")6(.

قوله: مثل  احلركة،  نوع  ببيان  ال�سبط  	•
مُْكرَم{  مِنْ  فماله  اهلُل  يُِهِن  }ومن  قراأ:  بع�سهم  اأن  الأخف�س  "وحكى   -

]احلج:18[ بفتح الراء")7(.

اثنََتا عَشَرةَ عَينًا{  مِنْهُ  }فانَفجَرَتْ  قراأ:  قراءة من  ال�ساذ  وقوله:"ومن   -
]البقرة:60[ بفتح ال�سني")8(.

املحكم )4/3(.  )1(
املحكم )238/8(.  )2(
املحكم )285/8(.  )3(

فيه  تلحن  )م�  م�صنف�ته:  من  الرواية،  يف  مت�صعً�  العربية،  يف  اإم�م�  ك�ن  الب�صري،  امل�زين،  اأبو عثم�ن،  بقية،  بن  بن حممد  بكر   )4(
الع�مة(، )ت249هـ(، وقيل غري ذلك، انظر: اإنب�ه الرواة، القفطي )281/1(، بغية الوع�ة، ال�صيوطي )1/ 463(.

املحكم )127/12(.  )5(
املحكم )95/6(.  )6(

املحكم )208/1(.  )7(

املحكم )218/1(.  )8(



جملة ت�أ�صيل العلوم {82}

]البقرة:50[  البَحْرَ{  بُِكمُ  }فرَّقنا  قراأ:  من  وقراءة  جني:  وقوله:"ابن   -
بت�سديد الراء �ساذة")1(.

قوله:  مثل  الأ�سهر،  باملثال  بالت�سبيه  ال�سبط  	•
"وقد قرئ: }ِريَاشًا{ ]الأعراف:26[، على اأن ابن جني قال: ِريا�ٌس: جمع   -

ِري�ٍس، كِلْهٍب وِلـَهاب")2(.
وقوله:"فاأما من قراأ: }ُنشُرًا{]الأعراف:57[ فهو جمُع نَ�ُسوٍر، مثل َر�ُسول   -

وُر�ُسل")3(.
]البقرة:258[  }َفبَِهتَ{  قراءَة:  الأخف�س  احل�سن  اأبو  وقوله:"وحكى   -

كَخِرَق وَدِه�َس")4(.

املبحث الثالث
منهجه يف التوجيه

القراآن  لقراءات  يتعر�سون  ومكان  زمان  كلِّ  يف  النحويُّوَن  يزل  مل   
ال�سناعة  توجبها  التي  والتخريجات  التوجيهات  واأنواع  بالإعراب  الكرمي 
النحوية، حتى �سار هذا الفعل من جملة العلوم اللغوية التي ل بد للنحوي 

واللغوي من اأن يكون له ن�سيب منها، وذلك لتعلقها باأف�سح كالم.
وعلى ذلك �سار الإمام ابن �سيده، فال توجد هناك منا�سبة يف مادة من   
مواد اللغة اإلَّ واأورد يف كتابه من الآيات اأو القراءات  ما ينا�سب املقام، واأتى 

له بتوجيهات لغوية، ناقاًل عن غريه، اأو جمتهداً فيها.

املحكم )234/6(.  )1(
املحكم )72/8(.  )2(
املحكم )32/8(.  )3(

املحكم )201/4(.  )4(
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التوجيه، وذلك يف  اأ�سف منهجه يف هذا  اأن  اأود  ويف هذا املبحث   
النقاط التالية:

بالن�سبة اإىل تعيني مذهبه النحوي، ل ن�ستطيع اجلزم بانتمائه اإىل مدر�سة   -1
معينة، ل اإىل مدر�سة الب�سريني، اأو اإىل مدر�سة الكوفيني، وذلك لعدم 
ت�سريحه بذلك، ولأنه يف كتابه يعتمد كال املدر�ستني، لذلك فاحلكم الذي 
ينبغي الت�سريح به يف هذه امل�ساألة هو اأن يقال: اإن الإمام ابن �سيده من 
اأن املدر�سة الأندل�سية قد جمعت  اأئمة املدر�سة الأندل�سية، ومن املعلوم 
َرين، واإن كانت اإىل الب�سريني  بني املدر�ستني، وا�ستفادت من علوم امِل�سْ
املذهب  ت�سمنه  ما  تهمل  لكنها مل  العربي،  للنحو  العام  الإطار  اأميل يف 

الكويف من الفوائد واملحا�سن)1(.
والإمام ابن �سيده يظهر يل اأنه مل يخرج عن مدر�سته التي هو من �سناعها،   

يدل على ذلك تنوع تعامله، يف مثل قوله:
يَْطُرُد  ل  �سيبويه)2(  اأَنَّ  على  جُتُر[،  جِتار]يعني  جمع  يكون  "فقد  	•
جمع اجلمع، ونظريه عند بع�سهم قراءة من قراأ: }فرُهُنٌ مَْقبُوَضٌة{
]البقرة:283[، قال: هو جمع ِرهان: الذي هو جمع َرْهن، وحمله اأبو علي 

على اأنه جمع َرْهن، ك�َسْحل و�ُسُحل، واإمنا ذلك ملا ذهب اإليه �سيبويه 
من التحجري على جمع اجلمع اإلَّ فيما ل بُدَّ منه")3(.

}خِطِف{ ]ال�صافات:10[ بك�سر اخلاء والطاء على اإتباع  وقوله:"وقرئ:  	•
َخَطفه  �سيبويه:  قال  جداً،  �سعيف  وهو  الطاء،  ك�سرة  اخلاء  ك�سرة 

انظر: املدار�س النحوية، �صوقي )290 – 291(، يف اأ�صول النحو، الأفغ�ين )231(، خ�ص�ئ�س مذهب الأندل�س النحوي، الهيتي )47(.  )1(
عمرو بن عثم�ن بن قنرب، اأبو ب�صر، احل�رثي ب�لولء، اإم�م النح�ة، واأول من ب�صط الكلم يف النحو، األف كت�ب )الكت�ب( يف النحو،   )2(

مل ي�صنف قبله ول بعده مثله، )ت180ه(، انظر: اأخب�ر النحويني الب�صرين، ال�صريايف )38(، بغية الوع�ة، ال�صيوطي )129/2(.
املحكم )248/7(.  )3(
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واختطفه، كما قالوا: نََزعه وانتزعه")1(.
]البقرة:88[، وقيل: معناه:  ُقُلوبُنَا ُغلْفٌ{  }وََقاُلواْ  التنزيل:  وقوله:"ويف  	•
، ومن قراأ: )ُغُلف( اأراد جمع: غالف، اأي: اإنها اأوعية للعلم، ول  مٌّ �سُ
يكون جمع: اأغلَف، لأن )ُفُعال( ل يكون جمع )اأْفعل( عند �سيبويه، 

اإل اأن ي�سطر �ساعر")2(.
ففي هذه الأمثلة الثالثة جند اأن ابن �سيده يحتج بكالم ابن �سيبويه اإمام   

الب�سرية لإثبات هذه امل�سائل، ول يعرت�س، ول يناق�س.
وقوله:"وجمع الـَمِعي�َسِة )معاِي�ُس(، على القيا�س، و)معاِئ�ُس(، على  	•
وجميع  مهموزة،  نافع  عن  وُرِويْت  بهما،  قرىء  وقد  قيا�س،  غري 

النحويني الب�سريني يزعمون اأن همزها خطاأ")3(.
وهنا خالف الب�سريني؛ فاأورد القراءة يف معجمه، ووجهها باأنها جمٌع   
مذهب  وهذا  القراءة،  يف  ال�ساهد  لوجود  نظراً  القيا�س؛  غري  على 

كويف)4(.
و�سُلُكم،  اأي:  ]الأنعام:94[،  بينُُكم{  عَ  تََّقطَّ }لََقد  التنزيل:  وقوله:"ويف  	•

ومن قراأ: }بينَُكم{ بالن�سب، احتَمَل اأمرين:
َع الأمُر، اأو العقُد، اأو  اأحدهما: اأن يكون الفاعُل م�سمراً، اأي لقد تقطَّ

الُودُّ بينكم. 
كان  واإن  }بينَُكم{ -  يكون  اأن  من  الأخف�س  يراه  كان  ما  والآخر: 
َبُة  نَ�سْ عليه  ْت  اأُِقرَّ اأنه  غرَي  بفعله،  املو�سع  مرفوَع   - اللفِظ  من�سوَب 

املحكم )73/5(.  )1(
املحكم )311/5(.  )2(

لط�ئف  انظر:  �ص�ذة،  قراءة  وهي  ب�لهمز  ن�فع  عن  خ�رجة  وروى  الهمز،  ترك  على  الع�صرة  القراء  واأجمع   ،)153/2( املحكم   )3(
الإ�ص�رات، الق�صطلين )2161/5(، الإحت�ف، البن� )44/2(.

انظر: مع�ين القراآن، الفراء )373/1(، البحر املحيط، اأبو حي�ن )271/4(،ح��صية ال�صه�ب )153-152/4(.  )4(
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اإياُه  ا�ستعمالهم  لطراد  املو�سع-؛  مرفوَع  كان  -واإن  ْرِف  الظَّ
ظرفاً")1(.

ففي هذه الأمثلة من كالمه يظهر جلياً كيف اأنه ياأخذ يف الغالب مبذهب   
هو  وهذا  وغريهم،  الكوفيني  مبذهب  فياأخذ  خالفهم،  ورمبا  الب�سريني، 
�ساأن علماء اللغة الأندل�سيني، ولي�س عندهم وقوف عند اإحدى املدر�ستني 
النحويتني، واإمنا هم اأكرث ميوًل اإىل الب�سرية لأ�سباب ذكرت يف الكتب 

التي عنيت بدرا�سة هذا املو�سوع)2(.
واإما  ت�سريحاً  اإما  ويوجهها  اإل  قراءة  يورد  ل  اأنه  �سيده  ابن  به  ميتاز  مما   -2
تلميحاً، وهذا يف غالب احلروف القراآنية التي تكلم فيها؛ لأنه ل يوردها 
اإل يف �سياق �سرح مادتها اللغوية، وهذا بحد ذاته توجيه، ورمبا زاد عليه 
�سيئاً من الكالم الذي تقت�سيه ال�سناعة النحوية، وهذا وقع له يف كثري من 

املواد التي اأورد فيها قراءات.
من التوجيهات ما يكون من اجتهاده هو، ومبا جادت به قريحته ومعرفته يف   -3
العلم، ومنها ما يكون بالنقل من غريه. فمن الأمثلة على توجيهه براأيه قوله:

}وَكَذلِكَ ُنجِّي امُلؤْمِنِنيَ{ ]الأنبياء:88[، فلي�س على  قراأ:  من  قراءة  "	واأما  	•
اإقامة امل�سدر مقام الفاعل ون�سب املفعول ال�سريح؛ لأنه عندنا على 
يف  امل�سارعة  حرف  بعد  ما  ُحِذَف  كما  ي(،  )نَُنجِّ نوين  اأحد  حذف 
بذلك  وي�سهد  رون،  تتذكَّ اأي  ]الذاريات:49[،  رُونَ{  }َتَذكَّ تعاىل:  قوله 
اإّل يف  }ُنجِّي{، ولو كان ما�سياً لنفتحت الالم  اأي�سا �سكون لم 

املحكم )160/12(.  )1(
انظر: يف اأ�صول النحو، الأفغ�ين )231-233(، اأثر املدر�صة الب�صرية يف النحو الأندل�صي، كرار )107(.  )2(
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ال�سرورة")1(.
]الأحزاب:10[  نُونَا{  الظُّ بِاللَّهِ  }وََتُظنُّونَ  قراأ:  من  قراءة  "واأما  وقوله:  	•
ا فعلوا ذلك؛ لأَنَّ ُروؤُو�س الآياِت عنَدُهم  ل، فاإمنَّ بالَوْقِف وترك الَو�سْ
اأواخر  يَْجري يف  ما  فيها  يَْجري  ُلها  وفوا�سِ الآِي  و�ُس  وُروؤُ فوا�سل، 
الكالِم  يف  يعقلونه  مبا  الَعَرُب  ُخوِطَب  ا  اإمنَّ لأنَّه  والفوا�سل؛  الأبيات 
 – فيها  احلروف  وزيادة  الأ�سياء،  هذه  يف  بالوقِف  فيدُل  املوؤَلَِّف، 
و}الرَّسُواَل{  ]الأحزاب:67[  و}السَِّبيالَ{  ]الأحزاب:10[  نُونَا{  }الظُّ نحو: 
]الأحزاب:66[- على اأنَّ ذلك الكالَم قد متَّ وانقطَع، واأَنَّ ما بعَده م�ستاأنُف، 

ُلوا، فيدعوهم ذلك اإىل خمالفة امل�سحف")2(. ويَْكَرُهوَن اأَْن يَ�سِ
ومن الأمثلة على توجيهه بالنقل قوله:

عينًا{  عَشَرَةَ  اثْنََتا  مِنْهُ  }َفانَفجَرَتْ  قراأ:  من  قراءة  ال�ساذ  "ومن  	•
يف  كثرياً   ُ تَُغــريَّ العدد  األفاظ  اأن  ذلك:  َوْجُه  جني:  ابن  ال�سني،  بفتح 
قالوا  ثم  واأحد،  واِحد،  الب�سيط:  يف  قالوا  تراهم  األ  الرتكيب،  حد 
يف  قالوا  ثم  وَع�َسرة،  َع�ْسر  وقالوا:  َع�ْسرة،  اإحدى  الرتكيب،  يف 
الرتكيب: ِع�ْسُروَن، ومن ذلك قولهم: ثالثُوَن، فما بعدها من العقود 
الت�سعنَي، فجمعوا بني لفظ املوؤنث واملذكر يف الرتكيب، الواو  اإىل 

للتذكري وكذلك اأختها، و�سقوط الهاء للتاأنيث")3(.
الذي  وهو  فاملعَنى  }نَشْرًا{  قراأ:  من  جاُج)4(:  الزَّ وقوله:"وقال  	•
نَ�ُسور،  فهو جمع  }ُنشُرًا{  قراأ:  نَ�ْسراً، ومن  ُمْنِت�سَرًة  الرياَح  يُْر�ِسُل 

املحكم )385/7(.  )1(

املحكم )11/11(.  )2(

املحكم )218/1(.  )3(
اإبراهيم بن ال�صري بن �صهل، اأبو اإ�صح�ق الزج�ج، اأخذ العربية عن املربد، من م�صنف�ته: )مع�ين القراآن واإعرابه(، )ت1311هـ(،   )4(

انظر: اإنب�ه الرواة، القفطي )194/1(، بغية الوع�ة، ال�صيوطي )411/1(.
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قال: وُقِرئ: )بُ�ُسراً( بالباء َجْمُع بَ�سرَيٍة، كقوله تعاىل: }وَمِنْ آيَاتِهِ َأن 
يُرْسَِل الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ{ ]الروم: 46[)1(.

�سلك ابن �سيده يف توجيه القراءات �ستى امل�سالك التي توجبها ال�سناعة   -4
النحوية، وفيما يلي بيان منهجه يف التوجيه ب�سيء من التف�سيل: 

اأوًل: التوجيه بطرق التعليل النحوية، وذلك كقوله:  
للِحْلِم.  َهْيَت  العرب:  تقول  ٌب،  تََعجُّ "َهْيَت:  	•

وَهْيَت لَك، وِهْيَت لَك: اأي: اأقبل، ويف التنزيل: }وََقالَتْ هَيْتَ لَكَ{   
]يو�صف:23[، وقد قيل: }هَيْتُ لك{ و )َهْيِت لك( ب�سم التاء وك�سرها، 

قال الزجاج: واأكرثها، )َهيَت لك( بفتح الهاء والتاء، قال: ورويت 
عن علي عليه ال�سالم: )ِهْيُت لك(، وروى ابن عبا�س: }هِْئتُ لَكَ{ 
بالهمز وك�سر الهاء من الهيئة، كاأنها قالت: تهيَّاأُت لك، قال: فاأما الفتح 
منها،  يت�سرف  فعل  لها  لي�س  الأ�سوات  مبنزلة  فالأنها  }هَيْتَ{  من 
وفتحت التاء ل�سكونها و�سكون الياء، واختري الفتح لأن قبلها ياء، كما 

فعلوا يف )اأين(.
ومن ك�سر التاء فالأن اأ�سل التقاء ال�ساكنني حركُة الك�سر، ومن قال: چ   
َهْيُت چ �سمها لأنها يف معنى الغايات، كاأنها قالت: دعائي لك، فلما 
حذفت الإ�سافة وت�سمنت چ َهْيُت چ معناها بنيت على ال�سم، كما 
بنيت حيث، وقراءة علي: )ِهْيُت لك( مبنزلة َهْيُت لك، واحلجة فيهما 

واحدة")2(.
املحكم )32/8(.  )1(

املحكم )272/4(، وقراأ املدني�ن وابن ذكوان بك�صر اله�ء وفتح الت�ء من غري األف، وقراأ ه�ص�م كذلك اإل اأنه ب�لهمز، وله وجه اآخر   )2(
ب�صم الت�ء، وقراأ ابن كثري بفتح اله�ء و�صم الت�ء من غري همز، وقراأ الب�قون بفتح اله�ء والت�ء من غري همز، انظر : الن�صر، ابن 

اجلزري )2392-2389/4(.
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وكقوله: "وَعَذاٌب ِبْئ�ٌس، وِبي�ٌس، وبَِئي�ٌس على تَاأْويلي يف هذا النحو،  	•
]الأعراف:165[،  بَيْئٍِس{  }بِعذاٍب  الأعم�س:  قراءة  واأما  �سديٌد،  وبَِئي�ٌس: 
اإل يف  ذلك  يكن  واإن مل  َفْيِعٍل،  مثال  على  الهمزة  مع  الكلمة  فبنى 
تكن  واإن مل  الهمزة،  اأن  وبابهما، فوجهها  وَميٍِّت  �َسيٍِّد  نحو:  املعتل، 
العلة،  فاإنها معر�سة للعلة، وكثرية النقالب عن حرف  حرف علة، 
اأُْجِريْت الَتْجِزيُة  ، كما  فاأُجِريْت بَْيِئ�س عنده جمرى َميِّت و�َسيِّد وَهنيِّ
بنَْي  الَتْعِريِة يف باب احلذف والعو�س، وِبي�س كِخي�ٍس جتعلها  جُمرى 
ِبْئ�َس، ثم حتولها بعد ذلك ياء، وهذا بعد بََدل الهمز، لي�س  بنَْي، من 

ب�سيء")1(.
وكقوله: "وعلى هذا قراءة ابن كثري: }فاسَْتْغَلَظ فاسَْتوَى على سُؤْقِهِ{  	•
]الفتح:29[، وقراءة اأبي عمرو: }عادًا لُّؤْىل{ ]النجم:50[)2(، وتعليل ذلك: 

ِرٌد عند �سيبويه، كُوجوه واأُُجه، فلما  اأن الواو اإذا ان�سمت، فهمزها مطَّ
�َسَكَنِت الواُو وقبلها �سمة، توهمت ال�سمة عليها، فهمزت لذلك، قال 

الفار�سي: ولي�ست بتلك اللغِة الفا�سيِة")3(.
ثانيًا: التوجيه بذكر ال�ستقاق اأو الأ�سل ال�رسيف، وذلك كقوله:

"ومن ال�ساذ قراءة ابن عبا�س وجماهد وعكرمة)4(: }وعلى الذين يَُطوَّقونه{  	•
ـيَّقونه(. قونه(،  و )يَُطيَّقونه(، و )يَطَّ وَّ ]البقرة:184[، و)يَطَّ

وق يف اأعناقهم. قونه: يُجعل كالطَّ فيَُطوَّ  
املحكم )372-371/8(.  )1(

هذه رواية ق�لون عن ن�فع، واأم� اأبو عمرو فقراأه� كذلك لكن دون همز، انظر: الن�صر، ابن اجلزري)1288/2(.  )2(
املحكم )12/1(.  )3(

عكرمة بن عبد اهلل، الرببري، املدين، موىل عبد اهلل بن عب��س، ت�بعي، من اأعلم الن��س ب�لتف�صري واملغ�زي، )ت105هـ(، انظر: �صري   )4(
اأعلم النبلء، الذهبي )12/5(، طبق�ت املف�صرين، الداوودي )386/1(.
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قونه فقلبت التاء طاء، واأدغمت يف الطاء. قونه: اأ�سله: يَتَطوَّ وَّ ويَطَّ  
ياء كما قلبتها يف �سيِّد ومّيت،  يَُطْيَوقونه، فقلبت الواو  اأ�سله:  ويَُطيَّقونه:   

. ور وتهريَّ وقد يجوز: اأن يكون القلب على املعاقبة كتهَّ
يَّقونه(، جاز اأن يكون: )يََتَفْيَعُلونَُه( اأ�سله: يََتَطْيَوُقونَه، فقلبت  ومن قراأ: )يَطَّ  

الواو ياء، كما تقدم يف: مّيت، وجتوز فيه املعاقبة اأي�ساً على تهرّي.
ُقونه، بالواو، و�سيغة ما مل ي�سم فاعله: )يَُفْوَعلونه(  ويجوز اأن يكون: يَُطوَّ  

لت( اأكرث من بناء: )َفْوعلت(")1( . اإل اأن بناء )َفعَّ
اُغوتَ{ ]املائدة:60[،  وكقوله:"وتقراأ هذه الآية على �سبعة اأوجه: }وَعَبَدَ الطَّ 	•
و)َعُبَد  الطاغوُت(،  و)ُعِبَد  اهلل.  دون  من  الطاغوَت  َعَبَد  اأنه  معناه: 
الرجُل،  َظُرَف  تقول:  كما  يعبد،  الطاغوت  �سار  معناه:  الطاغوُت(، 
اأراد  الطاغوِت(،  و)َعَبَد  الطاغوِت،  ُعبَّاُد  معناه:  الطاغوِت(  و)ُعبََّد 
َعَبَدة الطاغوِت. قال اأبو احل�سن: َعَبَد الطاغوِت، ا�سم جلمع عابد كخادم 
عبيد  الزجاج: هو جمع  وقال  عابد،  الطاغوِت( جماعة  وَخَدم، و)ُعُبد 
كرغيف وُرُغف، و)َعْبَد الطاغوِت( - باإ�سكان الباء وفتح الدال - يكون 
ٌد،  ٍد: َع�سْ على وجهني: اأحدهما اأن يكون خمففاً من َعُبٍد كما يقال يف َع�سُ
عْبد  يف  ويجوز  اجلن�س،  على  يدل  الواحد  ا�سم  َعْبٌد  يكون  اأن  وجائز 

الن�سب والرفع")2(.
ثالثًا: التوجيه باللغات، وذلك كقوله:

اجلبل،  دُف: جانب  وال�سَّ واجلبل،  كاحلائط  عظيم  ُمرتََفع  كلُّ  َدف:  "ال�سَّ 	•
ُدُف لَُغة فيه، عن كراع.  َدف ما بني اجَلَبَلنْي، وال�سُّ وقيل: ال�سَّ

املحكم )329/6(.  )1(
املحكم )20/2(.  )2(
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الواِدي  اأو  ْعِب  ال�سِّ ناحيتا  الدال:  ب�سم  ُدفان  ال�سُّ دريد)1(  ابن  وقال   
 . فنْيِ دَّ كال�سَّ

ُدفاِن جبالن متالقياِن بيننا وبني ياأجوج وماأجوج، ويف  َدفاِن وال�سُّ وال�سَّ  
ُقِرَئ  ]الكهف:96[، و}الصُّدَُفيْن{  الصَّدََفيِْن{  بَيْنَ  إَِذا سَاوَى  }حَتَّى  التنزيل: 

بهما")2(.
وكقوله:"َق�َسَط اجُلَلّ عن الفر�س ق�سطاً: نزعه، وكذلك غريه من الأ�سياء،  	•
قال يعقوب: متيم واأ�سد يقولون: َق�َسطت، بالقاف، وقي�س تقول: ك�سطت، 
لأقوام خمتلفني،  لغتان  لأنهما  الكاف؛  بدًل من  القاف يف هذا  ولي�ست 
]التكوير:11[  }وإذا السماء ُقشَِطتْ{  ابن م�سعود:  قال: ويف قراءة عبد اهلل 

بالقاف، واملعنى واحد")3(.
رابعًا: التوجيه ببيان املعنى، وذلك كقوله:

وهو  ُرُجوَعُهم،  اأي   ،]25 ]الغا�صية:  و}إِيَّابَهُمْ{  إِيَابَهُمْ{  إِلَيْنَا  }إِنَّ  "وقرئ:  	•
]�صباأ:10[، ويقراأ:  َأوِّبِي مَعَهُ{  }يَا ِجبَاُل  َفْيَعَل، وقوله تعاىل:  اأَيَِّب  ِفيعاٌل من 
ِعي  َوَرجِّ َمَعه  �َسبِّحي  يا جبال  قلنا:  مَعَهُ{  }َأوِّبِي  قراأ:  َمَعُه(، فمن  )اأُْوِبي 
التَّ�ْسبيح، ومن قراأ: )اأُْوِبي معه(، فمعناه ُعوِدي معه يف التَّ�سِبيح كلما عاِد 

فيه")4(.
مبعنى  وتكون  اجلازمة،  )لَـْم(  كــ  ا  ولـمَّ )ِحني(،  مبعنى  ا:  وكقوله:" ولـمَّ 	•
به،  قراأ  فيمن  ]الطارق:4[  عََليْهَا حَافٌِظ{  َّمَّا  ل نَْفٍس  ُكلُّ  }إِن  تعاىل:  )اإل( كقوله 
حممد بن احل�صن بن دريد الأزدي، من اأئمة اللغة والأدب، �ص�حب )مق�صورة ابن دريد(، وله اأي�ص� )ال�صتق�ق(، و)جمهرة اللغة(   )1(

وغريه�، )ت321هـ(، انظر: معجم الأدب�ء، احلموي )2489/6(، �صري اأعلم النبلء، الذهبي )96/15(.
املحكم )192/8(.  )2(

املحكم )95/6(.  )3(
املحكم )220/12(.  )4(
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اأي: اإلَّ عليها حافٌظ. 
فعلَت(،  ا  لـمَّ )�ساألُتَك  تقول:  الَق�َسم،  باب  يف  اأي�ساً   ) )اإلَّ مبعنى  وتكون   

مبعنى: )اإلَّ َفَعْلَت(")1(.
ة،  مُمَا�سَّ ل  اأي:  )ِم�َسا�َس(،  ول  ني،  مَتَ�سَّ ل  اأي:  َم�َسا�َس(،  "و)ل  وكقوله:  	•

وقد قرئ بهما")2(.
وذلك  الآي،  روؤو�ص  كت�ساوي  القراآين  البديع  علم  يقت�سيه  مبا  توجيهه  خام�سًا: 

كقوله:
نيَ عَُضدًا{ ]الكهف:51[، اأَي اأْع�ساداً، 

ِّ
}وَمَا ُكنتُ مُتَّخَِذ الْمُضِل التنزيل:  "ويف  	•

ا اأفرد لتعتدل رءو�س الآي بالإفراد")3(. واإمنَّ
نُونَا{ ]الأحزاب:10[ بالَوْقِف وترك  وقوله: "واأما قراءة من قراأ: }وََتُظنُّونَ بِاللَّهِ الظُّ 	•
ا فعلوا ذلك؛ لأَنَّ ُروؤُو�س الآياِت عنَدُهم فوا�سل، وُروؤُو�ُس  ل، فاإمنَّ الَو�سْ
ُلها يَْجري فيها ما يَْجري يف اأواخر الأبيات والفوا�سل؛ لأنَّه  الآِي وفوا�سِ
ا ُخوِطَب الَعَرُب مبا يعقلونه يف الكالِم املوؤَلَِّف، فيدُل بالوقِف يف هذه  اإمنَّ
نُونَا{ ]الأحزاب:10[ و}السَِّبيالَ{  الأ�سياء، وزيادة احلروف فيها – نحو: }الظُّ
]الأحزاب:67[ و}الرَّسُواَل{ ]الأحزاب:66[- على اأنَّ ذلك الكالَم قد متَّ وانقطَع، 

ُلوا، فيدعوهم ذلك اإىل خمالفة  ْن يَ�سِ واأَنَّ ما بعَده م�ستاأنُف، ويَْكَرُهوَن اأَ
امل�سحف")4(.

احل�سر،  اإىل  النزعاج  من  فيه  ملا  القيامة؛  يوُم   : التَّنادِّ "ويَوُم  وكقوله:  	•
التَّنَادِّ{،  }يَوْمَ  قراأ:  ]غافر:32[، واأما قراءة من  التَّنَادِّ{  }يَوْمَ   : التنزيل  ويف 

املحكم )42/12(.  )1(

املحكم )284/8(.  )2(

املحكم )241/1(.  )3(

املحكم )11/11(.  )4(
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ِل هذا الباِب، فحذف الياء لتعتدل رءو�س الآي،  فيجوز اأن يكون من حُموَّ
ويجوز اأن يكون من النداء، وَحَذَف الياء اأي�ساً ملثل ذلك")1(.

املبحث الرابع
م�سادر القراءات يف كتابه

قد علم اأن ابن �سيده كان وا�سع الطالع، قليل النظري يف حفظ اللغة   
ومعرفة اأ�سرارها، وهذا موجب لكرثة م�سادره يف �ستى اجتاهات املعرفة يف 
كتابه هذا، وهي كذلك يف تقديري، اإل اأن املوؤلف قد جرى يف التعامل معها 
منهم خ�سو�ساً من عدم  اللغويني والنحويني عموماً، والأقدمني  على عادة 
يف  امل�سادر  اأ�سماء  اأن  تقديري  ويف  الغالب،  يف  امل�سادر  باأ�سماء  الت�سريح 

كتابه بالن�سبة ملادة القراءات هي على اأ�سلوبني:
اأ�سماء العلماء دون الإ�سارة اإىل تعيني املوؤلفات التي ا�ستقى  اأنه ذكر  الأول: 
دون  كتبهم  من  نقل  اأنه  على  تدل  عنهم  النقول  وكرثة  النقول،  هذه  منها 
وا�سطة، مثل: �سيبويه يف كتابه)2(، وابن جني يف املحت�سب)3(، والزجاج يف 
اإعراب القراآن)4(، وثعلب)5(، واللحياين يف النوادر)6(، والأخف�س يف معاين 

القراآن)7(.

املحكم )224/9(.  )1(
انظر: املحكم )73/5(.  )2(

انظر: املحكم )218/1(.  )3(
انظر: املحكم )32/8(.  )4(

انظر: املحكم: )388/4(، ولثعلب عدة كتب مفقودة يحتمل اأن ابن �صيده نقل منه�: ككت�ب مع�ين القراآن، واإعراب القراآن،   )5(
والقراءات، انظر: الفهر�صت، ابن الندمي: )100(، الأعلم، الزركلي )267/1(.

انظر: املحكم )194/11(.  )6(
انظر: املحكم )208/1(.  )7(
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الثاين: م�سادر نقل منها ولكن مل يذكر عنها �سيئاً، وهذه ميكن الجتهاد يف 
تعيني بع�سها، والظن باأنه اطلع عليها واأخذ منها وذلك لأمرين اثنني:

اأحدهما: �سهرة هذه امل�سادر يف زمنه، وكونها عمدة يف بابها.  
وثانيهما: وجود مادتها العلمية م�سمنة يف الكتاب.   

للطلمنكي،  الرو�سة  جماهد)1(،  لبن  ال�سبعة  مثل:  امل�سادر  وهذه   
التي�سري وجامع البيان للداين)2(.

 
خامتــــــة

القارئ  اأحيط  اأن  اأحب  الدرا�سة  البحث وختام هذه  نهاية هذا  ويف   
علما باأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من هذه اجلولة البحثية يف هذا املو�سوع، 

وهي:
اأن بني العلوم العربية والقرائية تداخاًل وت�سابكاً كبرياً، بحيث ل ي�ستغني   -1
اأحدهما عن الآخر، فاأقوى م�سدر للغة العربية هو القراآن الكرمي بقراءاته، 

كما اأن موافقة العربية  �سرط من �سروط قبول القراءة القراآنية.
اأن ابن �سيده كان على دراية كبرية بعلم القرءات، يدل على ذلك مقدار   -2

القراءات التي اأوردها يف كتابه املحكم ومنهجه يف التعامل معها.
اأن ابن �سيده قد وجه كثرياً من القراءات بالن�س على وجهها لفظاً خا�ساً   -3
بها، وكثري من القراءات �سكت عن توجيهها اتكاًل على التوجيه ال�سياقي؛ 
لأنها يف جميع الأحيان اإمنا ترد يف �سياق بيان اأبنية مادة من املواد اللغوية، 

وبالنظر يف ال�سياق يعرف التوجيه.
اأبو بكر، التميمي، البغدادي، �صيخ ال�صنعة، واأول من �صبع ال�صبعة، �ص�حب كت�ب  اأحمد بن مو�صى بن العب��س بن جم�هد،   )1(

)ال�صبعة(، )ت324هـ(، انظر: معرفة القراء، الذهبي )533/2(، غ�ية النه�ية، ابن اجلزري )139/1(.
عثم�ن بن �صعيد بن عثم�ن، اأبو عمرو، الداين، �صيخ القراء، �ص�حب )ج�مع البي�ن يف القراءات ال�صبع( و)التي�صري يف القراءات   )2(

ال�صبع(، )ت444هـ(، انظر: معرفة القراء، الذهبي )773/2(، غ�ية النه�ية، ابن اجلزري )503/1(.
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اأن ابن �سيده كان يقول يف القراءات وت�سنيفها اإىل متواتر و�ساذ بقول   -4
جمهور العلماء امل�سهور يف زمنه بح�سب ا�ستقراء كالمه وعدم خمالفته 

لهم.
اأن ابن �سيده يف ا�ستعماله لبع�س امل�سطلحات كان يذهب يف ذلك مذهب   -5
اللغويني، مثل: كلمة )�ساذ(، و )قرئ( املبني للمفعول، و )نادر(، ول 
هو  كما  اختالف  ال�سطالحني  وبني  القراء،  مذهب  ذلك  يف  يذهب 

معلوم.
انح�سرت �سروب تعامله مع القراءات التي يوردها اإىل ثالثة اأ�سرب:   -6

ا�ستقاقية  بنية  اأو  لغوي  معنى  اإثبات  هو  للقراءات،  الإيراد  �سبب  اأ . 
�سرفية.

اإذ ذاك بني  اإهماله اتكاًل على �سياق املادة  ال�سبط، والغالب عليه  ب . 
فيها، ويف كثري من الأحيان كان ين�س على �سبط الألفاظ مبا حتتاج 

اإليه من اأنواع ال�سبط.
تقت�سيه  ما  على  القراءة  توجيه  على  بالن�س  اإما  وذلك  التوجيه،  ت . 
ال�سياق يف  اتكاًل على  اأو برتك ذلك  النحوية واللغوية،  ال�سناعة 

بيان املادة التي منها احلرف املختلف فيه.
مذهب ابن �سيده النحوي هو مذهب اأئمة املدر�سة الأندل�سية التي جتمع   -7

بني املدر�ستني الب�سرية والكوفية وهي اأميل كثرياً اإىل الب�سرية.
التو�سيات:

اأو�سي باأن تقوم بع�س الدرا�سات العلمية �سواء كانت اأطروحة اأو غريها    -1
بدرا�سة جميع كتب ابن �سيده من جهة القراءات، فاإنني قد اطلعت على 
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لي�ستفيد  وتقريب  ودرا�سة  جمع  اإىل  وحتتاج  بها  ي�ستهان  ل  كثرية  مادة 
الباحثون من تراث هذا الإمام.

من خالل درا�ستي لكتاب املحكم، اطلعت على كثري من املعاجم اللغوية،   -2
الغالب  يف  م�سحوبة  القراآنية  القراءات  من  حتتويه  ما  على  ووقفت 
بتوجيهاتها، فاأرى اأن من املفيد اأن تقوم اجلهات املعنية بالدرا�سات القرائية 
مب�ساريع بحثية، تقرب للباحثني ما ت�سمه هذه املعاجم من القراءات، مع 

درا�ستها درا�سة معمقة.
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليماً كثرياً.

واحلمد هلل رب العاملني.

فهر�ص امل�سادر واملراجع
احل�سني،  اأحمد  منى  كرار،  الأندل�سي،  النحو  يف  الب�سرية  املدر�سة  اأثر  	•

اخلرطوم، جامعة اأم درمان الإ�سالمية، 1433هـ.
اإ�سارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني، اليماين، عبد الباقي بن عبد  	•
املجيد، حتقيق: د. عبد املجيد دياب، ط:1، الريا�س، مركز امللك في�سل 

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، 1406هـ.
بريوت،  ط:15،  الدم�سقي،  حممود  بن  الدين  خري  الزركلي،  الأعالم،  	•

دار العلم للماليني، 2002م.
يو�سف،  بن  علي  الدين  جمال  القفطي،  النحاة،  اأنباه  على  الرواة  اإنباه  	•
والوثائق  الكتب  دار  القاهرة،  اإبراهيم، ط:2،  الف�سل  اأبو  حتقيق: حممد 

القومية، 2005م.
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الدم�سقي،  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  كثري،  ابن  والنهاية،  البداية  	•
هجر،  دار  القاهرة،  ط:1،  الرتكي،  املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق: 

1418هـ.
بن  عمر  الدين  كمال  العدمي،  ابن  حلب،  تاريخ  يف  الطلب  بغية  	•
الفكر،  دار  بريوت،  )د.ط(،  زكار،  د.�سهيل  حتقيق:  العقيلي،  اأحمد 

)د.ت(.
بن  اأحمد  جعفر  اأبو  ال�سبي،  الأندل�س،  رجال  تاريخ  يف  امللتم�س  بغية  	•
العربي،  الكتاب  دار  القاهرة،  ط:1،  الأبياري،  اإبراهيم  حتقيق:  يحيى، 

1410هـ.
حممد  الدين  جمد  الفريوزاأبادي،  واللغة،  النحو  اأئمة  تراجم  يف  البلغة  	•

بن يعقوب، ط:1، دم�سق، دار �سعد الدين للطباعة والن�سر، 1421هـ.
تاج العرو�س من جواهر القامو�س، الزبيدي، اأبو الفي�س حممد مرت�سى،  	•

ت�سوير دار الفكر عن ن�سرة الطبعة اخلريية مب�سر)د.ت(.
دار  بريوت،  ط:1،  مظفر،  بن  عمر  الوردي،  ابن  الوردي،  ابن  تاريخ  	•

الكتب العلمية، 1417هـ.
خليل  حتقيق:  الإ�سبيلي،  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  خلدون،  ابن  تاريخ  	•

�سحادة، ط:2، بريوت، دار الفكر، 1408هـ.
اأبو عبد اهلل حممد  الذهبي،  امل�ساهري والأعالم،  الإ�سالم ووفيات  تاريخ  	•
الغرب  دار  بريوت،  ط:1،  معروف،  عواد  ب�سار  د.  حتقيق:  اأحمد،  بن 

الإ�سالمي، 2003م.
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العثمانية،  املعارف  دائرة  الدارمي،  بن حبان  ابن حبان، حممد  الثقات،  	•
ط:1، حيدر اأباد الدكن، 1393هـ.

حممد  احل�سن  اأبو  احلميدي،  الأندل�س،  علماء  تاريخ  يف  املقتب�س  جذوة  	•
ط:1،  عواد،  ب�سار  حممد  و  معروف  عواد  ب�سار  د.  حتقيق:  فتوح،  بن 

تون�س، دار الغرب الإ�سالمي، 1429هـ.
الهجري،  ال�سابع  القرن  خالل  النحوي  الأندل�س  مذهب  خ�سائ�س  	•

الهيتي، عبد القادر رحيم، ط:2، ليبيا، جامعة قان يون�س، 1993م.
الدولة العامرية يف الأندل�س درا�سة �سيا�سية ح�سارية، القحطاين، علي بن  	•

اأحمد بن عبد اهلل، مكة املكرمة، كلية ال�سريعة بجامعة اأم القرى، 1401هـ.
الدين  برهان  فرحون،  ابن  املذهب،  اأعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج  	•
النور،  اأبو  الأحمدي  حممد  د.  حتقيق:  اليعمري،  علي  بن  اإبراهيم 

)د.ط(، القاهرة، دار الرتاث للطبع والن�سر، )د.ت(.
حتقيق:  ب�سام،  بن  علي  ال�سنرتيني،  اجلزيرة،  اأهل  حما�سن  يف  الذخرية  	•

اإح�سان عبا�س، ط:1، ليبيا، تون�س، الدار العربية للكتاب، 1979م.
حتقيق:  احِلمريي،  اهلل  عبد  بن  ملحمد  الأقطار،  خرب  يف  املعطار  الرو�س  	•

اإح�سان عبا�س، ط:2، بريوت، موؤ�س�سة نا�سر للثقافة، 1980م.
حتقيق:  مو�سى،  بن  اأحمد  بكر  اأبو  جماهد،  ابن  القراءات،  يف  ال�سبعة  	•

د.�سوقي �سيف، ط:1، القاهرة، دار املعارف، 1400هـ.
حتقيق:  اأحمد،  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الذهبي،  النبالء،  اأعالم  �سري  	•
جمموعة من املحققني باإ�سراف ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط، ط:3، بريوت، 

موؤ�س�سة الر�سالة، 1405هـ.
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اأحمد  بن  احلي  عبد  العماد،  ابن  ذهب،  من  اأخبار  يف  الذهب  �سذرات  	•
كثري،  ابن  دار  دم�سق،  ط:1،  الأرناوؤوط،  حممد  حتقيق:  احلنبلي، 

1406هـ.
القا�سم خلف بن عبد  اأبو  ب�سكوال،  ابن  الأندل�س،  اأئمة  تاريخ  ال�سلة يف  	•
امللك، عني بن�سره: ال�سيد عزت العطار احل�سيني، ط:2، القاهرة، مكتبة 

اخلاجني، 1374هـ.
طبقات الأمم، �ساعد بن اأحمد الأندل�سي، حتقيق، لوي�س �سيخو، )د.ط(،  	•

بريوت، املطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�سوعيني، 1942م.
بن  �سليمان  حتقيق،  حممد،  بن  اأحمد  وي،   الأدن  املف�سرين،  طبقات  	•

�سالح اخلزي، ط:1، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، 1417هـ.
اأحمد، ط:1، بريوت،  طبقات املف�سرين، الداوودي، حممد بن علي بن  	•

دار الكتب العلمية، 1403هـ.
بن ح�سن،  الرحمن  عبد  اجلربتي،  والأخبار،  الرتاجم  الآثار يف  عجائب  	•

ت�سوير دار اجليل، بريوت.
بن  حممد  اخلري  اأبو  اجلزري،  ابن  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية  	•
العلمية،  الكتب  دار   بريوت،  ط:3،  برج�سرتا�سر،  بن�سره:  عني  حممد، 

1402هـ.
اإبراهيم  حتقيق:  اإ�سحاق،  بن  حممد  الفرج  اأبو  الندمي،  ابن  الفهر�ست،  	•

رم�سان، ط:2، بريوت، دار املعرفة، ، 1417هـ.
حتقيق:  اأحمد،  بن  �ساكر  بن  حممد  الكتبي،  �ساكر  ابن  الوفيات،  فوات  	•

اإح�سان عبا�س، ط: 1، بريوت، دار �سادر، 1973م.
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الإ�سالمي،  املكتب  بريوت،  ط:2،  الأفغاين،  �سعيد  النحو،  اأ�سول  يف  	•
1407م.

حتقيق:  الغني،  عبد  بن  علي  احل�سن  اأبو  احل�سري،  احل�سرية،  الق�سيدة  	•
د.توفيق العبقري، ط:1،  القاهرة، مكتبة اأولد ال�سيخ، 1423هـ.

الأن�ساري،  مكرم  بن  حممد  الف�سل  اأبو  منظور،  ابن  العرب،  ل�سان  	•
)د.ط(، القاهرة، املطبعة املريية، 1300هـ.

الفتاح  اأحمد بن علي الع�سقالين، حتقيق: عبد  ل�سان امليزان، ابن حجر،  	•
اأبو غدة، ط:1، بريوت، دار الب�سائر الإ�سالمية، 2002م.

حمد  العبا�س  اأبو  الق�سطالين،  القراءات،  لفنون  الإ�سارات  لطائف  	•
لطباعة  فهد  امللك  مبجمع  القراآنية  الدرا�سات  مركز  حتقيق:  حممد،  بن 

امل�سحف ال�سريف، ط:1، املدينة املنورة، 1434هـ.
املحكم واملحيط الأعظم، ابن �سيده، علي بن اإ�سماعيل، حتقيق: جمموعة  	•

من املحققني، ط:2، القاهرة، معهد املخطوطات العربية، 1424هـ.
املعارف،  دار  القاهرة،  ط:8،  �سيف،  �سوقي  د.  النحوية،  املدار�س  	•

)د.ت(.
الزمان،  حوادث  من  يعترب  ما  معرفة  يف  اليقظان  وعربة  اجلنان  مراآة  	•
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط:1،   ، اأ�سعد  بن  اهلل  عبد  اليافعي، 

1417هـ.
بن  اأحمد  العمري،  اهلل  ف�سل  ابن  الأم�سار،  ممالك  يف  الأب�سار  م�سالك  	•

يحيى، ط:1، اأبو ظبي، املجمع الثقايف، 1423هـ.
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اأبو  الإ�سبيلي،  الأندل�س،  اأهل  ملح  يف  التاأن�س  وم�سرح  الأنف�س  مطمح  	•
بن عبيد اهلل ، حتقيق: حممد علي �سوابكة، ط:1،  الفتح بن حممد  ن�سر 

الأردن، بريوت، دار عمار، موؤ�س�سة الر�سالة، 1403هـ.
اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، حتقيق: اإح�سان  معجم الأدباء، احلموي،  	•

عبا�س، ط:1، بريوت، دار الغرب الإ�سالمي، 1414هـ.
البارودي،  عمر  اهلل  عبد  حتقيق:  طاهر،  اأبو  ال�سلفي،  ال�سفر،  معجم  	•

)د.ط(، مكة املكرمة، املكتبة التجارية، 1414ه.
دار  القاهرة،  ط:4،  ن�سار،  ح�سني  وتطوره،  ن�ساأته  العربي  املعجم  	•

م�سرللطباعة، 1408هـ.
الغرب  دار  بريوت،   ،2 ط:  ال�سرقاوي،  اأحمد  اإقبال،  املعاجم،  معجم  	•

الإ�سالمي، 1993م.
الدين  �سم�س  الذهبي،  والأع�سار،  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة  	•
مركز  ا�ستابول،  ط:1،  قولج،  اآلتي  طيار  د.  حتقيق:  اأحمد،  بن  حممد 

البحوث الإ�سالمية التابع لوقف الديانة الرتكي، 1416هـ.
بن حممد،  لأبي اخلري حممد  ابن اجلزري،  الع�سر،  القراءات  الن�سر يف  	•
للدرا�سات  الغوثاين  دار  بريوت،  ط:1،  �سويد،  ر�سدي  د.اأمين  حتقيق: 

القراآنية،1439هـ.
نكث الهميان يف نكت العميان، ال�سفدي، �سالح الدين، حتقيق: م�سطفى  	•

عبد القادر عطا، ط:1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1428هـ.
الأرناوؤوط  اأحمد  حتقيق:  الدين،  ال�سفدي،�سالح  بالوفيات،  الوايف  	•

وتركي م�سطفى، ط:1، بريوت، دار اإحياء الرتاث، 1420هـ.
بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  خلكان،  ابن  الزمان،  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات  	•

حممد، حتقيق: اإح�سان عبا�س، )د.ط(، بريوت، دار �سادر، )د.ت(.
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آيــــات اخلفــــاء فــــي القــــرآن الكريــــم
د. �صمية ح�صني الف��صل الأمني• 

ملخــــ�ص
القراآن  ويف  العربية  اللغة  يف  اخلفاء  معنى  لبيان  البحث  هذا  يهدف   
الباحثة  وا�ستخدمت  تف�سريها  ثم   ، عنه  حتدثت  التي  الآيات  وح�سر  الكرمي، 
التي  القراآنية  الآيات  ا�ستقراء  الو�سفي  وال�ستقرائي وذلك من خالل  املنهج 
تناولت مو�سوع اخلفاء وتعود اأهمية البحث اإىل بيان معنى الآيات وبيان معني 
اخلفاء يف اللغة وال�سطالح يف القراآن الكرمي وحتديد  اآيات اخلفاء يف القراآن 
من  عدد  اإىل  البحث  وتو�سل  اخلفاء،  اآيات  ال�ساد�س  املبحث  ويف  الكرمي، 
عدد  بلغ  كما  كثرية.  لُغوية  معاين  الكرمي  القراآن  للخفاء يف  اأهمها:اأَنَّ  النتائج 
الآيات التي تناولت لفظ اخلفاء ) ثالثون اآية (. واأو�سى باإفراد بحث للمعاين 

غوية للخفاء يف القراآن الكرمي. اللُّ

Abstract
      This research aims to clarify the meaning of the (khifa); 
concealment   in the Arabic language and the Holy Qur’an, and to 
limit the verses that spoke about it, then interpret them. The researcher 
adopted the descriptive and inductive method through extrapolating 
the Quranic verses that dealt with the subject of concealment. The 
importance of the research is due to the clarification of the meaning 
of the verses and the meaning of the (khifa); concealment in the 
language and term in the Holy Qur’an, and identifying the verses of 
the concealment  in the Holy Qur’an,   in the sixth topic the verses 
of concealment . The research reached a number of results, the 
most important of which were: (khifa); concealment in the Noble 

اأ�صت�ذ امل�ص�عد بكلية اللغة العربية - ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم . 	•
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Qur’an has many linguistic meanings. The number of verses that 
dealt with the term concealment are (thirty verses). The researcher 
recommended  researching the linguistic meanings of concealment 
in the Holy Qur’an.  

مقدمـــــــة
 ،]9 ]احلجر:  لَحَافُِظونَ{  لَهُ  َّا  وَإِن ْكرَ 

ِّ
الذ نَزَّلْنَا  نَحْنُ  َّا  }إِن القائل:  العاملني  رب  هلل  احلمد   

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بها  جاء  التي  اخلالدة  املعجزة  هو  الكرمي  فالقراآن 
و�سلم، تدلياًل على �سدق نبوته، فهو مورد العلماء، فيه كل العلوم واملعارف 
كرثة  على  يخلق  ول  عجائبه،  تنق�سي  ول  ين�سب،  ل  معني  فهو  والثقافات، 
د�ستور  وهو  الثقافة،  ومتطلبات  الع�سر،  بحاجات  ال�سلة  ل�سيق  فهو  الرد. 

احلياة الب�سرية العامة واخلا�سة.
ويُعد مو�سوع اخلفاء من املو�سوعات املهمة يف ال�سريعة الإ�سالمية، ملا   

له من املعاين الكثرية يف القراآن الكرمي ، ت�سريحاً، اأو تلميحاً، اأو اإ�سارة.
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

1- لتعلقه باأ�سرف واأجل الكتب وهو القراآن الكرمي.
2- لكرثة معاين اخلفاء يف القراآن الكرمي.

اأهمية البحث:
تنبع اأهمية البحث من خالل ارتباطه بالقراآن الكرمي، واإبراز معاين اخلفاء   

يف اللغة والقراآن، وح�سر الآيات القراآنية التي حتدثت عنه.
اأهداف البحث:

تهدف هذه الدرا�سة لتحقيق ما يلي:
1- معرفة معاين اخلفاء يف اللغة العربية والقراآن الكرمي.
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2- ح�سر اآيات اخلفاء يف القراآن الكرمي وتف�سريها.
منهج البحث:

اآيات  جلمع  والتحليلي  ال�ستقرائي  واملنهج  الو�سفي،  املنهج  اتبعت   
اخلفاء يف القراآن الكرمي.

حدود البحث:
تتمثل احلدود املو�سوعية للبحث يف اآيات اخلفاء يف القراآن الكرمي.  

اأ�سئلة البحث:
ميكن �سياغتها يف الآتي:

1- ما معنى الآيات لغًة وا�سطالحاً؟ .
2- ما معنى اخلفاء لغًة وا�سطالحاً ؟

غوية للخفاء يف القراآن الكرمي؟ 3- ما املعاين اللُّ
4- ما معنى القراآن الكرمي لغًة وا�سطالحاً ؟ 

5- ما اآيات اخلفاء يف القراآن الكرمي؟
م�سطلحات البحث:

اآيات:  الآية هي : طائفة من القراآن منقطعة عما قبلها وما بعدها لي�س بينها   -1
�سبه مبا �سواها.

اخلفاء: هو ما خفي املراد منه بعار�س يف غري ال�سيغة ل ينال اإل بالطلب،   -2
كاآية ال�سرقة فاإنها ظاهرة

القراآن الكرمي: هو الكالم املعجز املنزل على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم   -3
املتعبد بتالوته، املبدوء ب�سورة الفاحتة، املختوم ب�سورة النا�س.
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الدرا�سات ال�سابقة:
البالغة،  ونهج  الكرمي  القراآن  بني  اخلفاء  بعنوان:  درا�سة  على  وقفت   
بحث تقدمت به الطالبة: نباأ جاي�س كطان اجلبوري، وهو جزء من متطلبات نيل 
�سهادة البكالوريو�س اإىل ق�سم علوم القراآن والرتبية الإ�سالمية، اإ�سراف: م.م: 

باقر فليح ، 1438هـ - 2017م. 
حتدثْت فيه عن مفهوم اخلفاء يف اللغة وال�سطالح، واملوارد القراآنية ملفهوم 
ونهج  الكرمي  القراآن  بني  واخلفاء  البالغة،  نهج  يف  اخلفاء   وموارد  اخلفاء، 

البالغة.
اللغة  يف  اخلفاء  تعريف  يف  تناولهما  يف  الدرا�ستان  اتفقت  وقد   
وال�سطالح فقط، واختلفتا يف اأن الدرا�سة احلالية اهتمت مبفهوم اخلفاء يف 

اآيات القراآن الكرمي وتف�سريها.
هيكل البحث:

ق�ّسمت البحث اإىل خم�سة مباحث:
املبحث الأول: معنى الآيات لغًة وا�سطالحًا.

املبحث الثاين: معنى اخلفاء لغًة وا�سطالحًا.
املبحث الثالث: املعاين اللُّغوية للخفاء يف القراآن الكرمي.

املبحث الرابع: معنى القراآن الكرمي لغًة وا�سطالحًا.
املبحث اخلام�س: اآيات اخلفاء يف القراآن الكرمي.

املبحث ال�ساد�س: تف�سري اآيات اخلفاء.
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املبحث الأول
معنى الآيات لغًة وا�سطالحًا

اأوًل: معنى الآيات لغًة :
يف  التي  الألف  اإّن  اخلليل:  قال  )َفْعَلٌة(.  وتقديرها  العالمة)1(،  الآية:   
ياء، فلو تكلفت   : العالمات هي يف الأ�سل  القراآن، والآيات  الآية من  و�سط 

ا�ستقاقها من )الآية( على قيا�س عالمة معلمة لقلت: اآيٌة ماأياة قد اأيَّْيُت)2(.
واأ�سل اآيِة اأَْويَة بالتحرك، قال �سيبويه : مو�سع العني من الآية واو ؛ لأّن   
ما كان مو�سع العني منه واو والالم ياء اأكرث مما مو�سع العني والالم منه ياءان، 
وتكون الن�سبة اإليه اأووى. وجمع الآية اآي واآياي واآيات واآية الرجل: �سخ�سه، 
اآيته وتعمدته.  اإذا ق�سدت  تفعلته،  وتاأييته على  تفاعلته،  تاآييته على  منه:  تقول 

يروى باملد وبالق�سر)3(.
ة: وذكر الزرقاين اأّن الآية تطلق يف ل�سان اللغة باإطالقات ِعدَّ  

بَيِّنَةٍ{  آيَةٍ  مِّنْ  آَتيْنَاهُم  َكمْ  إِسْرَائِيَل  بَنِي  }سَْل  تعاىل:   قوله  ومنه  املعجزة.  اأولها: 
]البقرة: 211[، اأي : معجزة وا�سحة: تقول العرب: )خربت دار فالن وما بقي فيها 

اآية (، اأي عالمة وكاأنَّ كل اآية يف القراآن عالمة ودللة على نبوة حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم)4(.

ثانيها: العالمة، ومنه قوله تعاىل: }إِنَّ آيََة مُلْكِهِ{ ]البقرة: 248[، اأي عالمة ملكه.

ت�ج العرو�س من جواهر الق�مو�س ، مرت�صى الزبيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار الهداية، 122/37.  )1(
كت�ب العني، اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، املحقق: د. مهدي املخزومي ، د.اإبراهيم ال�ص�مرائي، دار ومكتبة الهلل، 442/8 ،   )2(

مق�يي�س اللغة ، ابن ف�ر�س ،  املحقق: عبد ال�صلم حممد ه�رون، ب�ب ) اأيي ( ،  دار الفكر، 1399هـ - 1979م، 168/1.
ال�صح�ح ت�ج اللغة و�صح�ح العربية، اأبو ن�صر اإ�صم�عيل بن حم�د اجلوهري الف�رابي، حتقيق: اأحمد عبد الغفور عط�ر، دار العلم   )3(

للمليني – بريوت، ط4، 1407هـ - 1987م ، 2276/6.
الربه�ن يف علوم القراآن، بدر الدين الزرك�صي، املحقق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم ، ط1، 1376هـ - 1957م ، دار اإحي�ء الكتب   )4(

العربية مب�صر، عي�صى الب�بي احللبي و�صرك�ءه ، 266/1.
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]اآل عمران: 13[،  الَْتَقَتا{  فَِئَتيِْن  آيٌَة فِي  لَُكمْ  }َقدْ َكانَ  ثالثها: العربة، ومنه قوله تعاىل: 
اأي عربة ملن يعترب. 

رابعها: الأمر العجيب، تقول العرب: )فالن اآية يف العلم ويف اجلمال(، قال 
ال�ساعر:

�آيٌة يف �جلمال لي�س له يف �لـ   

ُه وما له من نظري  ح�شن �ِشبرْ     

فكاأنَّ كل اآية عجب يف نظمها واملعاين املودعة فيها)1(.   
خام�سها: اجلماعة، ومنه قولهم : )خرج القوم باآيتهم( اأي بجماعتهم، واملعنى 
اأنهم مل يدعوا وراءهم �سيئاً. قال اأبو عمرو : ومعنى الآية من كتاب اهلل تعاىل: 

جماعة حروف)2(.
رِْض  وَاأْلَ السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ  آيَاتِهِ  }وَمِنْ  تعاىل:  قوله  نحو  والدليل  الربهان،  �ساد�سها: 
وَاخْتِالَفُ َألْسِنَتُِكمْ وََألْوَانُِكمْ{ ]الروم: 22[، واملعنى: اأنه من براهني اهلل واقتداره وات�سافه 

بالكمال خلق عوامل ال�سماوات والأر�س واختالف الأل�سنة والألوان)3(.
العالمة  منها:  معاين  ة  بِعدَّ تاأتي  اللغة  يف  الآية  اأنَّ  هذا  من  ون�ستنتج   
واملعنى  والربهان.  والدليل   ، واجلماعة  العجيب،  والأمر  والعربة  واملعجزة 

الأكرث �سيوعاً من هذه املعاين هو العالمة.
ثانيًا:  معنى الآية ا�سطالحًا:

مبداأ  ذو  تقديراً  ولو  جمل  من  مركب  قراآٌن  الآية  )حد  اجلعربي:  قال   
ومقطع مندرج يف �سورة(. 

من�هل العرف�ن يف علوم القراآن، حممد عبد العظيم الزرق�ين،  مطبعة عي�صى الب�بي احللبي و�صرك�ءه، ط3، 339/1.  )1(
املرجع ال�ص�بق - 276/6.  )2(

من�هل العرف�ن يف علوم القراآن ، الزرق�ين ،  339/1.  )3(
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بعدها  وما  قبلها  عما  منقطعة  القراآن  من  )طائفة  هي:  الآية  غريه  وقال   
لي�س بينها �سبه مبا �سواها()1(.

وكلها تدور يف معنًى واحد.  

املبحث الثاين
معنى اخلفاء لغًة وا�سطالحًا 

اأوًل: معنى اخلفاء لغة:
الفعل )خ ف ي( اخلفي:  الثالثي وهو  نرجع لفظ اخلفاء اإىل جذرها   

م�سدر خفيت ال�سيء اأخفيه اإذا اأظهرته وا�ستخرجته، واأخفيته اإذا ا�سترتته)2(.
)يَخفى( خفاًء  ال�سيء  : )خفي  املنري  امل�سباح  كتاب  �ساحب  ويقول   
بالفتح واملّد ا�سترت اأو ظهر فهو من الأ�سداد، ، وبع�سهم يجعل حرف  ال�سلة 
)َخاٍف(،     فهو  ظهر  اإذا  له  و)خفي(  ا�سترت،  اإذا  عليه  )خفي(  فيقول:  فارقاً 
اإذا  رمى  باب  من  )اأَْخِفيه(  )َخَفْيُتُه(  فيقال  باحلركة  ويتعدى  اأي�ساً   ) و)َخِفيُّ
بالهمزة  ويتعدى  وك�سرها  اخلاء  ب�سم  وِخْفيَّة(  وفعلته  واأظهرته،  ا�سترتته 
فيقال)اأَخفيُته(، وبع�سهم يجعل الرباعي للكتمان والثالثي لالإظهار، وبع�سهم 
يعك�س، وا�ستخفى من النا�س ا�سترت، و) اأخفيُت ال�سيء ا�ستخرجته ومنه قيل 
لنبَّا�س القبور )املختفي( وكذلك قال ثعلب: )ا�ستخفيُت( منك اأي: تواريت ول 
تقل )اختفيُت( ، وقال الفارابي : )اختفى( الرجل البئر اإذا احتفرها و)اختفى( 
ا�سترت. واختفيت اإمنا الختفاء الإظهار. فا�ستخفيت وتواريت مبعنى واحد ، اإذا 

الربه�ن يف علوم القراآن، الزرك�صي، 269/1 .  )1(
جمهرة اللغة، اأبو بكر حممد بن احل�صن بن جرير الأزدي، حتقيق : رمزي منري بعلبكي، دار العلم للمليني، 1987م ، بريوت ،   )2(

.618/1
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اختباأت ومل تظهر)1(. 
وقال بع�سهم: اخلفاء: املتطاطئ من الأر�س اخلفي. وقال بع�سهم: اخلفاء   

هنا ال�سر)2(.
فهو  �سيئاً  به  �سيء غطيت  الك�ساء، وكل  بالك�سر: هو  اخِلفاء  منظور  ابن  وقال 

خفاء)3(، ويف احلديث: )اإنَّ اهلل يحب العبد التقي الغني اخلفي()4(.
حديث  ويف  مكانه،  عليهم  يخفى  النا�س  عن  املعتزل  هو  واخلفي:   
الهجرة: )اأخف عنا()5(، اأي: ا�سرت اخلرب ملن �ساألك عنا. ويف احلديث: )خري 

الذكر اخلفي(، اأي: ما اأخفاه الذاكر و�سرته عن النا�س)6(.
وقال ابن فار�س: )خفي( اخلاء والفاء والياء اأ�سالن متباينان مت�سادان،   

فالأول: ال�سرت والثاين: الإظهار.
امل�سترت  للرجل  ويقال  ال�سر.  و�سح  اأي  اخلفاء،  بَِرَح   : ويقولون   

م�ستخٍف)7(.
ومن هذه املعاين اللغوية ات�سح اأن معاين اخلفاء تدور كلها حول ال�سرت   

والكتمان واأحياناً تاأتي مبعنى الظهور.
ثانيًا : معنى اخلفاء ا�سطالحًا: 

عّرف العلماء اخلفاء بتعريفات كثرية اأذكر منها:  
امل�صب�ح املنري، اأحمد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، درا�صة وحتقيق: يو�صف ال�صيخ حممد، املكتبة الع�صرية ، 94/1 .  )1(

 ، -2000م  ط1،1421هـ  بريوت،  العلمية،  الكتب  هنداوي،دار  احلميد  عبد  املحقق:  �صيدة،  الأعظم،ابن  واملحيط  املحكم   )2(
.94/4

ل�ص�ن العرب، ابن منظور، دار �ص�در، بريوت، ط3، 1414هـ ، 34/14.  )3(
لبن�ن ،  ابن حزم ،  دار  البواب،   البخ�ري وم�صلم، حممد بن فتوح احلميدي ، حتقيق: د. علي ح�صني  ال�صحيحني  اجلمع بني   )4(

بريوت، 1423هـ - 2002م ، ط2 ، 104/1.
امل�صتدرك على ال�صحيحني ، حممد بن عبد اهلل احل�كم الني�ص�بوري، حتقيق: م�صطفى عبد الق�در عط� ، دار الكتب العلمية ،   )5(

بريوت، ط1، 1411هـ - 1990م ، كت�ب الهجرة، حديث رقم ) 4269 (، 7/3 .
�صحيح ابن حب�ن، حممد بن حب�ن، املحقق: �صعيب الأرن�وؤوط ، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بريوت، ط2، 1414هـ - 1993م ، ب�ب ذكر   )6(

البي�ن ب�أن ذكر العبد ربه، حديث رقم ) 809 ( ، 91/3.
مق�يي�س اللغة، ابن ف�ر�س، 202/2.  )7(
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اء هو: )خفاء ال�سوت عند النطق باأحرفه( وحروفه  اأوًل: اخلفاء يف ا�سطالح القرَّ
اأربعة هي:

حروف املد الثالثة وهي: الألف، والواو، والياء، ال�سواكن املجان�س لها  اأ - 
ما قبلها من حركة و�سميت خفية لأنها تخفى يف اللفظ اإذا اندرجت بعد 

حرف قبلها.
وها  قوَّ وخلفائها  بها  لل�سعف  �سفات  �ست  اجتماع  خفائها  و�سبب  ب-الهاء: 

بال�سلة الكربى وال�سغرى)1(.
اأو هو ) خفاء �سوت احلرف وا�ستتاره عند النطق ل�سعفه()2(.  

هو : ) نطق حرف ب�سفة هي بني الإظهار والإدغام عارية من الت�سديد مع   
بقاء الغنة يف احلرف الأول عند غريه ل يف غريه()3(.

فه اأبو احل�سن واجلرجاين باأنه:)ما خفي املراد منه بعار�س يف غري ال�سيغة  ثانيًا: عرَّ
ل ينال اإل بالطلب، كاآية ال�سرقة فاإنها ظاهرة()4(.

املبحث الثالث
املعاين اللُّغوية للخفاء يف القراآن الكرمي

اأتى لفظ اخلفاء يف القراآن الكرمي مبعاٍن كثرية اأذكر منها:
التََّغابُِن{  يَوْمُ  َذلِكَ  الْجَمِْع  لِيَوِْم  يَجْمَعُُكمْ  }يَوْمَ  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  التغابن:   -1
]التغابن: 9[، تفاعل من الغنب كتوا�سع والغنب اأخذ ال�سيء بدون قيمته ومادة 

)غنب( تدور على اخلفاء. وقيل: الغنب اخلفاء ومنه غنب البيع ل�ستخفائه.
امليزان يف اأحك�م جتويد القراآن الكرمي، فري�ل زكري� ال�صيد، دار الإمي�ن- الق�هرة، �س 86.  )1(

القول ال�صديد على التجويد، على اهلل بن علي اأبو الوف�ء، دار الوف�ء-املن�صورة، ط3، 1424هـ- 2003م– �س 176.  )2(
الك�ص�ف يف ا�صطلح�ت الفنون، حممد الته�وين، �س 359.  )3(

املفردات يف غريب القراآن ، الراغب الأ�صفه�ين ، املحقق: �صفوان عدن�ن الداوودي ، دار القلم ، والدار ال�ص�مية ، دم�صق، بريوت،   )4(
ط1، 1412هـ ،  �س 289.
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من  اخلفاء  والغنب:  بالأ�سجار  لكتظاكها  تخفي  لأنها  الغابة  و�سّميت   
الأر�س)1(.

ر وذلك يف قوله تعاىل: }َفهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا{ ]النحل: 75[، اأي :  ال�سِّ  -2
ينفق ماله يف اخلفاء والعالنية)2(.

َّمَا  إِن صَنَعُوا  مَا  َتلَْقفْ  يَمِينِكَ  فِي  مَا  }وََألِْق  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  ال�سحر،   -3
حيلة  وال�سحر   .]69 ]طه:  َأَتى{  حَيْثُ  السَّاحِرُ  يُْفلِحُ  وَاَل  سَاحٍِر  َكيْدُ  صَنَعُوا 

يخفى �سببه حتى يوهم وجتزع كامل�سحور املخدوع، والآخر: تغذى واأي 
اأي�ساً يرجع اإىل  الوجهني كان فمعناه اخلفاء ، ما تعلق باحللقوم، وهذا 
معنى اخلفاء ومنه قول عائ�سة ر�سي اهلل عنها : )تويف ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم بني �َسْحري ونحري()3(.
اأ�سل  وقيل:  ]ال�صعراء: 153[،  الْمُسَحَِّرينَ{  مِنَ  َأنتَ  َّمَا  إِن }َقاُلوا   : تعاىل  وقوله   

ال�سحر اخلفاء، فاإن ال�ساحر يفعله يف خفية وقيل اأ�سله ال�سرف)4(.
 : ]اآل عمران: 17[، )بِاأَلسْحَاِر(  بِاأَلسْحَاِر{  }وَالْمُسَْتْغفِِرينَ  تعاىل:  قوله  ويف   
من  فيها  ملا  بذلك  و�سميت   ، الليل  اأواخر  واأفرا�س:  كفر�س  �سحر  جمع 

اخلفاء)5(.
اأْلَصْوَاتُ  وَخَشَعَت  لَهُ  عِوَجَ  اَل  الدَّاعِيَ  يَتَِّبعُونَ  }يَوْمَئِذٍ  تعاىل:  قال  الهم�س،   -4

لِلرَّحْمَِن َفالَ َتسْمَعُ إاِلَّ هَمْسًا{ ]طه: 108[.
مع�ين القراآن واإعرابه ، الزج�ج، املحقق: عبد اجلليل عبده �صلبي، ع�مل الكتب، بريوت، ط1، 1408هـ - 1988م، اأعده لل�ص�ملة   )1(

: اأبو اإبراهيم ح�ص�نني ، 108/10 ، 109.
�صفوة التف��صري، حممد علي ال�ص�بوين ، دار ال�ص�بوين للطب�عة والن�صر والتوزيع – الق�هرة ، ط1: 1417 هـ  1997م، 2/ 126.  )2(

مف�تيح الغيب ) التف�صري الكبري(، فخر الدين الرازي، دار اإحي�ء الرتاث العربي- بريوت، ط3، 1420هـ ، 619/3، اللب�ب يف   )3(
علوم الكت�ب، 328/2.

تف�صري القرطبي، اجل�مع لأحك�م القراآن ، القرطبي ) اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر ، حتقيق: اأحمد الربدو�س واإبراهيم   )4(
اأطيف�س، دار الكتب امل�صرية – الق�هرة ، ط2، 1384هـ - 1964م، 44/2.

مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج ،  472/1.  )5(
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ال�سوت و�سوت  في�سمل خف�س  اللغة على اخلفاء،  والهم�س يطلق يف   
الأقدام)1(، ك�سوت اأخفاف الإبل يف الأر�س التي فيها ياب�س النبات)2(.

اأ�سره  اإذا  بحديثه  اإىل فالن  يقال: هم�س فالن  اخلفي،  ال�سوت  واأ�سله:   
واأخفاه وقال: تخافت الكالم)3(. وقيل: الهم�س حتريك ال�سفة اأو الل�سان. 

وقال الزخم�سري: الهم�س: هو الركز اخلفي)4(.
املهمو�سة،  ف، ومنه احلروف  ت�سرَّ كيفما  اخلفاء  اأ�سله  �س(  وبناء )هـ م   
وهي ع�سرة يجمعها )حثه �سخ�س ف�سكت(، واإمنا �سّمي احلرف مهمو�ساً 
لأنه �سعف العتماد من مو�سعه حتى جرى معه النف�س)5(. والهم�س يف 

الأ�سوات ا�ستعارة مبعنى اخلفاء)6(.
نبَاء يَوْمَئِذٍ َفهُمْ اَل يََتسَاءُلونَ{ ]الق�ص�ص: 66[.  العماء، قال تعاىل : }َفعَمِيَتْ عََليِْهمُ اأْلَ  -5
( اأي خفيت، ويقال لل�سحاب عماء؛ لأنه يخفى ما فيه)7(. وهو  )َفعَمِيَتْ

حرف تتعدى به الأفعال الدالة على معنى اخلفاء، مثل: خفي عليك. 
والتعبري بعميت خمففة وم�سددة اأبلغ من التعبري بخفيت واأخفيت، لأنه   

ماأخوذ من العمى املقت�سي لأ�سد اأنواع اخلفاء)8(.
َّذِي يُْخِرجُ الَْخبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ  اخلبء، يف قوله تعاىل: }َأالَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ال  -6
خباأ  م�سدر  هو  واخلبء   ،]25 ]النمل:  ُتعْلِنُونَ{  وَمَا  ُتْخُفونَ  مَا  وَيَعَْلمُ  رِْض  وَاأْلَ

الأ�ص�ليب وال�صطلح�ت العربية،  اأبو املنذر املن�وي، املكتبة ال�ص�ملة، م�صر ، ط1، 1432هـ - 2011م ، �س87.  )1(
اأ�صواء البي�ن يف اإي�ص�ح القراآن ب�لقراآن، ال�صنقيطي) حممد الأمني بن حممد املخت�ر بن عبد الق�در اجلكني ال�صنقيطي( ، دار الفكر،   )2(

بريوت ، لبن�ن ، 1415هـ - 1995م ، 100/4.
ج�مع البي�ن يف ت�أويل اآي القراآن ، ابن جرير الطربي، املحقق: اأحمد حممد �ص�كر، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، ط1، 1402هـ - 2000م ،    )3(

.168/16
البحر املحيط يف التف�صري ، اأبو حي�ن الأندل�صي، املحقق: �صدقي حممد جميل، دار الفكر ، بريوت، 1420هـ ، 384/7.  )4(

تف�صري القرطبي، 247/11.  )5(
بحر العلوم، ال�صمرقندي ) اأبو الليث ن�صر بن حممد بن اإبراهيم ال�صمرقندي( ، حتقيق: علي حممد معو�س، وع�دل اأحمد عبد   )6(

املوجود، ود. زكري� عبد املجيد، دار الفكر، بريوت ،  412/2.
البحر املديد، اأبو العب��س، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط2، 2002م- 1423هـ - 272/3.  )7(

املرجع نف�صه ، 64/12.  )8(
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ال�سيء اإذا اأخفاه. اأطلق هنا على ا�سم املفعول، اأي املخبوء على طريقة 
املبالغة يف اخلفاء، كما هو �ساأن الو�سف بامل�سدر. ومنا�سبة وقوع ال�سفة 
َّذِي يُْخِرجُ الَْخبْءَ{ حلالة خرب الهدهد ظاهرة لأن  باملو�سول يف قوله: }ال

فيها اطالعاً على اأمٍر خفي)1(.
َأوْ  َأحَدٍ  مِّنْ  مِنْهُم  ُتحِسُّ  هَْل  َقرٍْن  مِّن  َقبَْلهُم  َأهَْلْكنَا  }وََكمْ   : تعاىل  قال  كز،  الرِّ  -7
اأهلكناهم  واملعنى:   ، خفياً  �سوتاً  اأي:  )ِرْكزًا(   ،]98 ]مرمي:  ِرْكزًا{  لَهُمْ  َتسْمَعُ 

لهم �سوت  ي�سمع  اأحد، ول  بالكلية وا�ستاأ�سلناهم بحيث ل يرى منهم 
اإذا غّيب طرفه  خفي ول جلي واأ�سل الّركز: اخلفاء، ومنه َرَكز الرمُح؛ 

يف الأر�س، والركاز : املال املدفون املخفي)2(.
َرى وذلك يف قوله تعاىل: }وَاللَّيِْل إَِذا يَسِْر{ ]الفجر: 4[. ال�سُّ  -8

ال�سرى يف العربية: ال�سري عامة الليل، ويف َدللته الُّلغوية الأوىل مبعنى   
اخلفاء)3(.

الإغما�س : وذلك يف قوله تعاىل : }وَاَل َتيَمَّمُواْ الَْخِبيثَ مِنْهُ ُتنفُِقونَ وَلَسُْتم   -9
الب�سر،  اللغة غ�س  الإغما�س يف  ]البقرة: 267[،  فِيهِ{  ُتْغمُِضواْ  َأن  إاِلَّ  بِآخِذِيهِ 

هذا  يقال  اخلفاء  وهو  الغمو�س  من  واأ�سله  جفن،  على  جفن  واإطباق 
من  اخلفي  املتطامن  والغم�س  الإدراك،  خفي  اأي:   غام�س،  الكالم 

الأر�س)4(. 
التحرير والتنوير، ابن ع��صور، الطبعة التون�صية، دار �صحنون للن�صر والتوزيع – تون�س، 1997م ، 255/19.  )1(

اإىل مزاي� الكت�ب  اإر�ص�د العقل ال�صليم  البحر املديد، 373/4، تف�صري البي�ص�وي، البي�ص�وي، دار الفكر ، بريوت،  21/4،    )2(
الكرمي،  اأبي ال�صعود، دار اإحي�ء الرتاث العربي، بريوت، 284/5.

املع�رف،  دار   ، 1419هـ(  املتوفى:   ( ال�ص�طئ  ببنت  املعروفة  الرحمن  عبد  علي  حممد  ع�ئ�صة  الكرمي،  للقراآن  البي�ين  التف�صري   )3(
الق�هرة، ط7، 132/2.

املوجود،  اأحمد عبد  ال�صيخ ع�دل  الدم�صقي، املحقق:  اأبو جعفر  الكت�ب،  اللب�ب يف علوم  الرازي ، 55/7،  الغيب،  مف�تيح   )4(
وال�صيخ علي حممد معو�س، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبن�ن، ط1، 1419هـ- 1998م،  413/4.
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الوحي وذلك يف قوله تعاىل:  }إِنْ هُوَ إاِلَّ وَحْيٌ يُوحَى{ ]النجم: 4[، والوحي:   -10
يدور معناه على اخلفاء وال�سرعة. وهو ما يلقى اإىل الأنبياء من عند اهلل 

وفيه معنى اخلفاء وال�سرعة)1(.
َّذِينَ َأنعَمتَ عََليِهمْ َغريِ امَلغُضوِب  ال�سالل وذلك يف قوله تعاىل: }صِرَاَط ال  -11
وقيل   ، والغيبوبة  اخلفاء  هو  ال�سالل:   .]7 ]الفاحتة:  نيَ{ 

ِّ
ال الضَّ وَاَل  عََليِهمْ 

الهالك)2(.
َأمْرُُكمْ  يَُكنْ  اَل  ُثمَّ  َأمْرَُكمْ وَشُرََكاءُكمْ  }َفَأجْمِعُواْ   : الغمة وذلك يف قوله تعاىل   -12
]يون�ص: 71[، فاإن ا�سترت وخفي عليكم  إِلَيَّ وَاَل ُتنظِرُوِن{  عََليُْكمْ ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضواْ 

الهالل وحال دون روؤيتكم له حائل من غيم اأو �سباب فاأكملوا عدة �سعبان 
ثالثني يوماً اأي: اأجمعوا ما تريدون جمعه من مكٍر وكيٍد وا�ستعينوا على 
ذلك ب�سركائكم ثم ل يكن اأمركم الذي اأجمعتم على تنفيذه فيه �سيٌء من 

ال�سرت اأو اخلفاء)3(. 
الو�سوا�س وذلك يف قوله تعاىل: }مِن شَرِّ الْوَسْوَاِس الَْخنَّاِس{ ]النا�ص: 4[.   -13
واأ�سل هذه الكلمة دائر على معنى اخلفاء والعرب ت�سمي حركة احللي 
و�سوا�ساً)4(، وهذا املعنى وا�سح يف املراد هنا؛ فاإنَّ املو�سو�س من اجلن 
ما  الإخفاء  يتحرى  الإن�س  من  واملو�سو�س  وعمله،  هو  اخلفاء  نهاية  يف 

ا�ستطاع ويحكم احليلة يف ذلك، ول يرمي رميته اإل يف اخللوات)5(.
التف�صري الوا�صح، حممد حممود احلج�زي، دار اجليل ، بريوت ، ط1، 1413هـ ، 758/3.  )1(

الدر امل�صون يف علوم الكت�ب املكنون، ال�صمني احللبي،  76/1.  )2(
الق�هرة، ط1،  الفج�لة،   ، والتوزيع  والن�صر  للطب�عة  نه�صة م�صر  دار  �صيد طنط�وي،  الكرمي، حممد  للقراآن  الو�صيط  التف�صري   )3(

1997م،  105/7.
ومنه قول الأع�صى: ت�صمُع للحلى و�صوا�صً� اإذا ان�صرفت ** كم� ا�صتع�ن بريٍح ع�صرٍف زِجُل. )انظر : ل�ص�ن العرب، 225/2 ، م�دة و�ص�س(.  )4(

يف جم�ل�س التذكري من كلم احلكيم اخلبري ) تف�صري ابن ب�دي�س( ، عبد احلميد حممد بن ب�دي�س ال�صنه�جي ، املحقق: عّلق عليه   )5(
وخّرج اآي�ته واأح�ديثه اأحمد �صم�س الدين، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبن�ن ، ط1: 1416هـ-1995م، �س 383.
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كال�سوت  هو  مبا  النف�س  حديث  هو:  الو�سوا�س  اأنَّ  فورك  ابن  وذكر   
اخلفي، واأ�سله ال�سوت اخلفي . )واخلنا�س( الكثري الختفاء بعد الظهور 

يقال : خن�س يخن�س خنو�ساً)1(.
)الِْجنَّةِ(   ،]6 ]النا�ص:  النَّاِس{  وَ  الِْجنَّةِ  }مِنَ  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  اجِلنَِّة،   -14
من  واأ�سله  وجن  مالئكة  من  املنظورة  غري  املخلوقات  وهم  جن  جمع 
اخلفاء وعدم الظهور، ومنه اجلنني الذي يف رحم الأم، ومنه اجلنون، 
به  ي�سرت  الذي  الرت�س،  املجن وهو  ومنه  عليه،  ويغطي  العقل  ي�سرت  لأنه 
اجلن  كلمة  اأّن  اعتبار  منه، عن عدوه)2(، وعلى  القتل  مواطن  املحارب 

التي تعني اخلفاء)3(.
َّذِينَ َأنعَمتَ عََليِهمْ َغريِ امَلغُضوِب  ال�سالل ، وذلك يف قوله تعاىل : }صِرَاَط ال  -15
 : وقيل  والغيبوبة،  اخلفاء  هو  ال�سالل:    ،]7 ]الفاحتة:  نيَ{ 

ِّ
ال الضَّ وَاَل  عََليِهمْ 

الهالك)4(.
سِرًّا  وَالنَّهَاِر  بِاللَّيِْل  َأمْوَالَهُم  يُنفُِقونَ  َّذِينَ  }ال تعاىل:  قوله  يف  وذلك  ال�سر   -16

وَعَالَنِيًَة{ ]البقرة: 274[، وال�سر: اخلفاء ، والعالنية اجلهر والظهور)5(.

العزوب اأو البعد: }وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّْثَقاِل َذرَّةٍ فِي اأَلرِْض وَاَل فِي السَّمَاء   -17
وَاَل َأصَْغرَ مِن َذلِكَ وَال َأْكبَرَ إاِلَّ فِي كَِتاٍب مُِّبنيٍ{ ]يون�ص: 61[، وهو جماز هنا للخفاء 

وفوات العلم، لأنَّ اخلفاء لزم لل�سيء ، ولذلك علق با�سم دون �سف 

القرى ،  اأم  ) م�ج�صتري( ، ج�معة  الق�در بندوي�س ،  ابن فورك ، حممد بن احل�صن بن فورك ، درا�صة وحتقيق: ملك عبد  تف�صري   )1(
ال�صعودية، ط1، 1430هـ - 2009 م ، 308/3.

التف�صري القراآين للقراآن، عبد الكرمي يون�س اخلطيب ، دار الفكر العربي – الق�هرة ، 1038/12.  )2(
التف�صري احلديث ، حممد عزت دروزة ، دار اإحي�ء الكتب العربية ، الق�هرة، ط 1383هـ، 130/4.  )3(

الدر امل�صون يف علوم الكت�ب املكنون، ال�صمني احللبي ، 76/1.  )4(
التحرير والتنوير ، ابن ع��صور،  77/3.  )5(
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يغيب  معناه:  و)يَعْزُبُ(  اخلفاء.  والعزوب:  ربك()1(.  فقال:)عن  العلم 
حتى يخفى، حتى قالوا للبعيد عازب ، وقيل للغائب عن اأهله عازب ، 

حتى قالوه ملن ل زوجة له)2(.
يُؤْمِنُونَ بِالَْغيِْب وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا  َّذِينَ  الغيب، وذلك يف قوله تعاىل: }ال  -18
اأن  يجوز   : الزخم�سري  قال  )بِالَْغيِْب(  قوله   ،]3 ]البقرة:  يُنفُِقونَ{  رََزْقنَاهُمْ 

تكون الباء ظرفية، اأي: مبكان الغيب وهو اخلفاء وال�ستتار وراء الأبواب 
ال�سبعة املغلقة . ويجوز اأن تكون الباء للحال: اإما من الفاعل على معنى: 
واأنا غائب عنه خفي عن عينه، واإما من املفعول على معنى: وهو غائب 

عني خفي عن عيني، وهذا من كالم يو�سف)3(.
رِْض إاِلَّ فِي كَِتاٍب  وكذلك يف قوله تعاىل : }وَمَا مِنْ َغائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَاأْلَ  
الهاء  مر�ساًل)4(  جمازاً  اخلفاء  يف  الغيب  ا�ستعمل   : والغائبة   ،]75 ]النمل:  مُِّبنيٍ{ 

للمبالغة اأي �سيء يف غاية اخلفاء على النا�س)5(.
اأنه ل  اإىل  الكرمي عن معنى اخلفاء خل�ست  القراآن  اإىل  الرجوع  وبعد   

يوجد اختالف بني معانيها فكلها تدور حول ال�سرت والكتمان.

التحرير والتنوير ، ابن ع��صور ، 214/11.  )1(
املحرر الوجيز ، ابن عطية ، 127/3- 128 .  )2(

الدر امل�صون، ال�صمني احللبي، 514/6.  )3(
التحرير والتنوير،  ابن ع��صور، 29/20.  )4(

احلديث،  دار  ال�صيوطي،  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  بن  الدين  وجلل   ، املحلى  اأحمد  بن  حممد  الدين  جلل  اجلللني،  تف�صري   )5(
الق�هرة، ط1، �س 503.
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املبحث الرابع
معنى القراآن لغة وا�سطالحًا

اأوًل: معنى القراآن لغًة :
قراأت ال�سيء قراآناً: اأي جمعته و�سممت بع�سه اإىل بع�س، ومنه قولهم:   
وقراأت الكتاب قراءة وقراآناً، ومنه �ُسمَي القراآن. وقال اأبو عبيدة : �ُسِمي القراآن 
الكونية،  العلوم  جميع  لثمرة  جامع  لأنه  وقيل:  في�سمها،  ال�سور  يجمع  لأنه 
 شَيْءٍ{ ]النحل: 89[، 

ِّ
ُكل

ِّ
والكتب ال�سماوية، لقوله تعاىل: }وَنَزَّلْنَا عََليْكَ الْكَِتابَ تِبْيَانًا ل

وقيل: لأنه جمع ال�سور امِلئة والأربع ع�سرة)1(.  وقوله تعاىل: }إِنَّ عََليْنَا جَمْعَهُ 
وَُقرْآنَهُ، َفِإَذا َقرَأْنَاهُ َفاتَِّبعْ ُقرْآنَهُ{ ]القيامة: 17-18[، اأي : جمعه وقراءته)2(.

وذكر الزبيدي باأنَّ القراآن هو: التنزيل العزيز، اأي: املقروء املكتوب يف   
امل�ساحف ، واإمنا قدم على ما هو اأب�سط منه ل�سرفه)3(.

اختلف العلماء – رحمهم اهلل – يف لفظ القراآن لكنهم اتفقوا على اأنه   
ا�سم ولي�س بفعل ول حرف، وهذا ال�سم �ساأنه �ساأن الأ�سماء يف العربية، اإما اأن 

يكون جامداً اأو م�ستقاً.
فذهب جماعة من العلماء منهم ال�سافعي، اإىل اأنه ا�سم جامد غري مهموز   
به قراأ ابن كثري وهو ا�سم للقراآن مثل التوراة والإجنيل. وذهبت طائفة اإىل اأّن 

هذا ال�سم م�ستق ثم افرتقوا فرقتني:
فقالت فرقة منهم : اإنَّ النون اأ�سلية وعلى هذا يكون ال�سم م�ستقاً من   

مادة)ق، ر ، ن( ثم اختلفوا:
انظر: م�دة ) قراأ ( يف ل�ص�ن العرب ، ابن منظور ، 128/1 ،  ال�صح�ح ، اجلوهري، 67/2.  )1(

ال�صح�ح ت�ج اللغة و�صح�ح العربية، اجلوهري، 65/1.  )2(
ت�ج العرو�س، الزبيدي، م�دة قراأ ، 363/1.  )3(
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وقالت طائفة منهم الأ�سعري : اإنه م�ستق من قرنت ال�سيء بال�سيء اإذا �سممته   -1
اإليه، ومنه قولهم: قرن بني البعريين اإذا جمع بينها، ومنها �سمي اجلمع بني 

احلج والعمرة يف اإحرام واحد ِقران.
وقالت طائفة منهم الفراء: اإنه م�ستق من القرائن جمع قرينة لأنَّ اآياته ت�سبه   -2

بع�سها بع�ساً.
وقالت فرقة منهم : اإن الهمزة اأ�سلية مت افرتقوا اأي�ساً اإىل فرقتني:  

قالت طائفة منهم اللحياين: اإنَّ القراآن م�سدر مهموز بوزن الغفران م�ستق   -1
من قراأ مبعنى تال �سمي املقروء ت�سمية املفعول للم�سدر. ومنه قوله تعاىل: 

}إِنَّ عََليْنَا جَمْعَهُ وَُقرْآنَهُ، َفِإَذا َقرَأْنَاهُ َفاتَِّبعْ ُقرْآنَهُ{ ]القيامة: 17-18[، اأي قراءته)1(.

وقالت طائفة منهم الزجاج: اإنه و�سف على وزن )ُفْعالن( م�ستق من القرء   -2
الأثري:  ابن  قال  جمعه)2(.  اإذا  احلو�س  يف  املاء  قراأ  ومنه   ، اجلمع  مبعنى 
و�سمي القراآن قراآناً لأنه جمع الق�س�س والأمر والنهي، والوعد والوعيد، 
والآيات، وال�سور بع�سها اإىل بع�س، وهو م�سدر كالغفران والكفران)3(.

ثانيًا: تعريف القراآن ا�سطالحًا:
واأطنب  التعريف  يف  اأطال  من  فمنهم  تعريفه،  يف  العلماء  اختلف   
بذكر جميع خ�سائ�س القراآن، ومنهم من اخت�سر واأوجز، ومنهم من اقت�سد 
وتو�سط، واأقرب هذه التعريفات واأ�سملها اأن يقال فيه: )اإنه كالم اهلل تعاىل، 
املتحدى  العربي،  بالل�سان  املعجز  عليه و�سلم،   اهلل  املنزل على حممد �سلى 
املتعبد  بالتواتر،  املنقول  ال�سدور،  املحفوظ يف  امل�ساحف،  املكتوب يف  به، 

الربه�ن يف علوم القراآن، ال�صيوطي، 87/1.  )1(
الربه�ن يف علوم القراآن، الزرك�صي، 278/1.  )2(

درا�ص�ت يف علوم القراآن، فهد بن �صليم�ن الرومي، ط12، 1424هـ- 2003م- 17/1- 18.  )3(
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راأيي  النا�س()1(، وهذا يف  ب�سورة  املختوم  الفاحتة،  ب�سورة  املبدوء  بتالوته،  
هو الأرجح والأ�سمل.

املبحث اخلام�س
اآيات اخلفاء يف القراآن الكرمي

لقد قمت بجمع الآيات التي تناولت لفظ اخلفاء فوجدتها اثنتني وثالثني   
مرة، وردت يف ثالثني اآية، وهي:

قال تعاىل: }إِن ُتبْدُواْ الصَّدََقاتِ َفنِعِمَّا هِيَ وَإِن ُتْخُفوهَا وَُتؤُْتوهَا الُْفَقرَاء َفهُوَ خَيْرٌ   -1
ُُّكمْ{ ]البقرة: 271[. ل

َأوْ  َأنُفسُِكمْ  مَا فِي  ُتبْدُواْ  لَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي اأَلرِْض وَإِن 
ِّ
}ل قال تعاىل:   -2

ُتْخُفوهُ يُحَاسِبُْكم بِهِ اللّهُ{ ]البقرة: 284[.

قال تعاىل:  }إِنَّ اللّهَ اَل يَْخَفىَ عََليْهِ شَيْءٌ فِي اأَلرِْض وَاَل فِي السَّمَاء{ ]اآل عمران: 5[.  -3
قال تعاىل: }ُقْل إِن ُتْخُفواْ مَا فِي صُدُوِرُكمْ َأوْ ُتبْدُوهُ يَعَْلمْهُ اللّهُ{ ]اآل عمران: 29[.  -4

قال تعاىل: }َقدْ بَدَتِ الْبَْغَضاء مِنْ َأْفوَاهِِهمْ وَمَا ُتْخفِي صُدُورُهُمْ َأْكبَرُ{ ]اآل عمران: 118[.  -5
قال تعاىل: }يُْخُفونَ فِي َأنُفسِِهم مَّا اَل يُبْدُونَ لَكَ{ ]اآل عمران: 154[.  -6

قال تعاىل: }يَسَْتْخُفونَ مِنَ النَّاِس وَاَل يَسَْتْخُفونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ{ ]الن�صاء: 108[.  -7
قال تعاىل: }إِن ُتبْدُواْ خَيْرًا َأوْ ُتْخُفوهُ َأوْ َتعُْفواْ عَن سُوَءٍ َفِإنَّ اللّهَ{ ]الن�صاء: 149[.   -8
قال تعاىل: }يَا َأهَْل الْكَِتاِب َقدْ جَاءُكمْ رَسُوُلنَا يُبَيِّنُ لَُكمْ َكثِريًا مِّمَّا ُكنُتمْ ُتْخُفونَ مِنَ   -9

الْكَِتاِب وَيَعُْفو عَن َكثرِيٍ{ ]املائدة: 15[.

قال تعاىل: }بَْل بَدَا لَهُم مَّا َكاُنواْ يُْخُفونَ مِن َقبُْل{ ]الأنعام: 28[.  -10
اأ�صول الفقه الإ�صلمي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر ، دم�صق، ط2، 1424هـ - 2004 م، 421/1.  )1(
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قال تعاىل: }ُقْل مَن يُنَجِّيُكم مِّن ُظُلمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحِْر َتدْعُونَهُ َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة{   -11
]الأنعام: 63[.

قال تعاىل: }َتجْعَُلونَهُ َقرَاطِيسَ ُتبْدُونَهَا وَُتْخُفونَ َكثِريًا{ ]الأنعام: 91[.  -12
َّهُ اَل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{ ]الأعراف: 55[. قال تعاىل: }ادْعُواْ رَبَُّكمْ َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة إِن  -13

َّهُمْ يَْثنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسَْتْخُفواْ مِنْهُ{ ]هود: 5[. قال تعاىل:  }َأال إِن  -14
بِاللَّيِْل  مُسَْتْخفٍ  هُوَ  وَمَنْ  بِهِ  وَمَن جَهَرَ  الَْقوَْل  َأسَرَّ  مَّنْ  مِّنُكم  }سَوَاء  تعاىل:  قال   -15

وَسَاِربٌ بِالنَّهَاِر{ ]الرعد: 10[.

َّكَ َتعَْلمُ مَا ُنْخفِي وَمَا ُنعْلِنُ وَمَا يَْخَفى عََلى اللّهِ مِن شَيْءٍ َفي  قال تعاىل:  }رَبَّنَا إِن  -16
اأَلرِْض وَاَل فِي السَّمَاء{ ]اإبراهيم: 38[.

قال تعاىل:  }إِْذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا{ ]مرمي: 3[.  -17
َّهُ يَعَْلمُ السِّرَّ وََأخَْفى{ ]طه: 7[. قال تعاىل: }وَإِن َتجْهَرْ بِالَْقوِْل َفِإن  -18

قال تعاىل: }إِنَّ السَّاعََة ءَاتِيٌَة َأَكادُ ُأخْفِيهَا{ ]طه: 15[.  -19
قال تعاىل: }وَاَل يَْضِربْنَ بَِأرْجُلِِهنَّ لِيُعَْلمَ مَا يُْخفِنيَ مِن ِزينَتِِهنَّ{ ]النور: 31[.  -20

رِْض وَيَعَْلمُ  َّذِي يُْخِرجُ الَْخبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَاأْلَ قال تعاىل: }َأالَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ال  -21
مَا ُتْخُفونَ وَمَا ُتعْلِنُونَ{ ]النمل: 25[.

قال تعاىل: }َفالَ َتعَْلمُ نَْفسٌ مَّا ُأخْفِيَ لَهُم مِّن ُقرَّةِ َأعْيٍُن جَزَاء بِمَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{   -22
]ال�صجدة: 17[. 

قال تعاىل: }وَإِْذ َتُقوُل لِلَّذِي َأنْعَمَ اللَّهُ عََليْهِ وََأنْعَمْتَ عََليْهِ َأمْسِكْ عََليْكَ َزوْجَكَ وَاتَِّق اللَّهَ   -23
وَُتْخفِي فِي نَْفسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وََتْخشَى النَّاسَ وَاللَّهُ َأحَقُّ َأن َتْخشَاهُ{ ]الأحزاب: 37[.

 شَيْءٍ عَلِيمًا{ ]الأحزاب: 54[.
ِّ
قال تعاىل: }إِن ُتبْدُوا شَيْئًا َأوْ ُتْخُفوهُ َفِإنَّ اللَّهَ َكانَ بُِكل  -24
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قال تعاىل: }يَعَْلمُ خَائِنََة اأْلَعْيُِن وَمَا ُتْخفِي الصُّدُورُ{ ]غافر: 19[.  -25
َّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا اَل يَْخَفوْنَ عََليْنَا{ ]ف�صلت: 40[. قال تعاىل: }إِنَّ ال  -26

 }
ٍّ

 يَنُظرُونَ مِن َطرْفٍ خَفِي
ِّ
ل قال تعاىل: }وََترَاهُمْ يُعْرَُضونَ عََليْهَا خَاشِعِنيَ مِنَ الذُّ  -27

]ال�صورى: 45[.

قال تعاىل: }ُتسِرُّونَ إِلَيِْهم بِالْمَوَدَّةِ وََأنَا َأعَْلمُ بِمَا َأخَْفيُْتمْ وَمَا َأعَْلنُتمْ{ ]املمتحنة: 1[.  -28
قال تعاىل:  }يَوْمَئِذٍ ُتعْرَُضونَ اَل َتْخَفى مِنُكمْ خَافِيٌَة{ ]احلاقة: 18[.  -29
َّهُ يَعَْلمُ الْجَهْرَ وَمَا يَْخَفى{ ]الأعلى: 7[. قال تعاىل: }إاِلَّ مَا شَاء اللَّهُ إِن  -30

املبحث ال�ساد�س
تف�سري اآيات اخلفاء

من خالل تق�سي اآيات اخلفاء وجدت اأنها تدور حول اإخفاء ال�سدقات،   
واإخفاء املجادلة يف اآيات اهلل، واإخفاء ما يف �سدور املوؤمنني من موالة الكفار 
النفاق وال�سرك،  املوؤمنني، واإخفاء  ومودتهم، واإخفاء ما يف �سدور ونفو�س 
واإخفاء اأمر الدنيا والآخرة، واإخفاء القول والعمل، واإخفاء النداء اأو ) الذكر 

اخلفي ( وهي كالآتي:
اأوًل:  اإخفاء ال�سدقات:

وذلك يف قوله تعاىل:  }إِن ُتبْدُواْ الصَّدََقاتِ َفنِعِمَّا هِيَ وَإِن ُتْخُفوهَا وَُتؤُْتوهَا   
رُ عَنُكم مِّن سَيَِّئاتُِكمْ وَاللّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ خَِبريٌ{ ]البقرة: 271[.

ِّ
ُُّكمْ وَيَُكف الُْفَقرَاء َفهُوَ خَيْرٌ ل

فتعطوها من  ال�سدقات  تعلنوا  اإن  الآية:  الطربي يف معنى هذه  يقول   
ت�سدقتم بها عليه فنعم ال�سيء، واإن ت�سرتوها فلم تعلنوها وتعطوها الفقراء يف 
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ال�سر، فاإخفاوؤكم اإياها خري لكم من اإعالنها، وذلك يف �سدقة التطوع)1(. وعن 
علي، عن ابن عبا�س : ) فجعل اهلل �سدقة ال�سر يف التطوع تف�سل عالنيتها �سبعني 
�سعفاً، وجعل �سدقة الفري�سة عالنيتها اأف�سل من �سرها يقال بخم�سة وع�سرين 
�سعفاً، وكذلك للفرائ�س والنوافل جميعها يف الأ�سياء كلها ،  وحديث ال�سبعة 
الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظّل اإل ظله، ومنهم )ورجٌل ت�سدق ب�سدقٍة 
فاأخفاها ، حتى ل تعلم �سماله ، ما تنفق ميينه()2(،  )�سدقة ال�سر، تطفُئ غ�سب 

الرب عز وجل وتدفع ميتة ال�سوء()3(.
اإظهارها: فروى عن  اأم  اإ�سرارها  واختلفوا يف الزكاة : جعل الأف�سل   
علي بن اأبي طلحة ، عن ابن عبا�س، قال الطربي : اأجمع النا�س على اأن اإظهار 
الواجب اأف�سل. وقيل: املراد بالآية فر�س الزكاة والتطوع، وكان الإخفاء فيها 
اأف�سل يف مدة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، ثم �ساءت ظنون النا�س، بعد ذلك، 

فا�ستح�سن العلماء اإظهار الفرائ�س ، لئال يظن باأحٍد املنع)4(.
ويف هذه الآية يظهر اأن الإخفاء له حما�سن، واأجر عظيم عند اهلل وهي   

اإخفاء ال�سدقات.
ثانيًا: كتمان ال�سهادة:

بِهِ  يُحَاسِبُْكم  ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأنُفسُِكمْ  مَا فِي  ُتبْدُواْ  }وَإِن  وذلك يف قوله تعاىل:    
اللّهُ{ ]البقرة: 284[.

قال ال�سافعي: فذلك ما فر�س اهلل على القلب من الإميان. وهو عمله،   
ج�مع البي�ن، الطربي، 14/5.  )1(

اأخرجه اأحمد وال�صيخ�ن والن�ص�ئي عن اأبي هريرة.  )2(
اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�صط، حديث رقم ) 947 (، 513/1 ، ويف املعجم الكبري ، حديث رقم ) 1018(، 421/19.  )3(

ط1،  ال�صعودية،   ، الع��صمة  دار  حممد،  بن  اهلل  عو�س  بن  ط�رق  مع�ذ  اأبي  وترتيب  جمع  احلنبلي،  رجب  ابن  التف�صري،  روائع   )4(
1422هـ - 2001م. ، 192/1.
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ما يف  الآية هلل ملك كل  التاأويل يف هذه  الطربي  الإميان)1(. وقال  راأ�س  وهو 
ال�سماوات وما يف الأر�س من �سغري وكبري، واإليه تدبري جميعه وبيده �سرفه 
وتقليبه، ل يخفى عليه من �سيء، لأنه مدبره ومالكه وم�سرفه، واإمنا عني بذلك 
جلَّ ثناوؤه كتمان ال�سهود ال�سهادة، يقول: ل تكتموا ال�سهادة اأيها ال�سهود ومن 
يكتمها يفجر قلبه، ولن يخفى عليَّ كتمانه، وذلك لأين بكل �سيء عليم، وبيدي 
وجليَُّه،  ذلك  خفي  اأعلمه  وملكه،  والأر�س  ال�سماوات  يف  �سيء  كل  �سرف 

فاتقوا عقابي اإياكم على كتمانكم ال�سهادة)2(.
ويف قوله تعاىل: }يَا َأهَْل الْكَِتاِب َقدْ جَاءُكمْ رَسُوُلنَا يُبَيِّنُ لَُكمْ َكثِريًا مِّمَّا ُكنُتمْ   

ُتْخُفونَ مِنَ الْكَِتاِب وَيَعُْفو عَن َكثِريٍ َقدْ جَاءُكم مِّنَ اللّهِ ُنورٌ وَكَِتابٌ مُِّبنيٌ{ ]املائدة: 15[.

يا اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى قد جاءكم حممد �سلى اهلل عليه   
كتابكم.  مما يف  لهم  تبينونه  النا�س ول  تكتمونه  مما كنتم  لكم كثرياً  يبني  و�سلم 
وكاأن فيما يخفونه من كتاب فبيَّنه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم للنا�س: رجم 
الزانني املح�سنني، وقيل اإنَّ هذه الآية نزل يف تبيني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم للنا�س من اإخفائهم ذلك من كتابهم ذكر من قال ذلك، عن ابن عبا�س – 
ر�سي اهلل عنهما - قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقراآن من حيث ل يحت�سب ، 

فكان الرجم مما اأخفوا)3(.
ثالثًا: اإخفاء املجادلة يف اآيات اهلل والتكذيب بها:

فِي  وَاَل  اأَلرِْض  فِي  شَيْءٌ  عََليْهِ  يَْخَفىَ  اَل  اللّهَ  }إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  وذلك   
السَّمَاء{ ]اآل عمران: 5[.

تف�صري الإم�م ال�ص�فعي، اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�س بن العب��س بن �ص�فع بن عبد املطلب، جمع وحتقيق ودرا�صة: د. اأحمد بن   )1(
م�صطفى الفران ) ر�ص�لة دكتوراة ( دار التدمرية ، ال�صعودية، ط1، 1427هـ - 2006م ، 460/1.

املرجع نف�صه ، 130/5.  )2(
ج�مع البي�ن، الطربي، 262/8 ،  تف�صري ابن رجب احلنبلي، 421/1.  )3(
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يقول الطربي: القول يف تاأويل هذه الآية،  يعني بذلك جلَّ ثناوؤه اأنَّ اهلل   
ل يخفى عليه �سيء هو يف الأر�س، ول �سيء هو يف ال�سماء، يقول: فكيف 
الذين  هوؤلء  به  ي�ساهي  ما  الأ�سياء  جميع  عالم  واأنا  حممد،  يا  علّي  يخفى 
يجادلونك يف اآيات اهلل من ن�سارى جنران يف عي�سى بن مرمي يف مقالتهم التي 

يقولونها فيه؟!ا)1(.
َّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا اَل يَْخَفوْنَ عََليْنَا{ ]ف�صلت: 40[. ويف قوله تعاىل: }إِنَّ ال  

الذين مييلون  : )اإنَّ  : قال مقاتل  الآية  ال�سمرقندي يف معنى هذه  قال   
عن الإميان بالقراآن، اأو مييلون يف اآياته بالتكذيب ل يقدرون على اأن يهربوا من 

عذابنا، ول ي�سترتون مناا)2(.
رابعًا :اإخفاء ما يف �سدور املوؤمنني من موالة الكفار ومودتهم:

اللّهُ  يَعَْلمْهُ  ُتبْدُوهُ  َأوْ  فِي صُدُوِرُكمْ  مَا  ُتْخُفواْ  إِن  }ُقْل  تعاىل:  قوله  وذلك يف   
 شَيْءٍ َقدِيرٌ{ ]اآل عمران: 29[.

ِّ
وَيَعَْلمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األرِْض وَاللّهُ عََلى ُكل

ولية  من  تبدوه  اأو  �سدوركم  يف  ما  تخفوا  اإن   : الزخم�سري  يقول   
الكفار، اأو غريها مما ل ير�سي اهلل يعلمه ومل يخف عليه، وهو الذي يعلم ما يف 
ال�سماوات وما يف الأر�س، ل يخفى عليه من �سيء قط، فال يخفى عليه �سركم 

وعلنكم، فهو قادر على عقوبتكما)3(.
ويف قوله تعاىل: }ُتسِرُّونَ إِلَيِْهم بِالْمَوَدَّةِ وََأنَا َأعَْلمُ بِمَا َأخَْفيُْتمْ وَمَا َأعَْلنُتمْ{ ]املمتحنة: 1[.  

نزلت هذه الآية يف حاطب بن اأبي بلتعة حني كتب اإىل م�سركي قري�س   
عن  النهي  على  تدل  والآية  اإليهم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مب�سري  يخربهم 

املرجع ال�ص�بق ، 185/5.  )1(
بحر العلوم ، ال�صمرقندي، 228/3.  )2(

الك�ص�ف ، الزخم�صري، 380/1.  )3(
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موالة الكفار بوجه من الوجوه، اأي تلقون اإليهم اأخبار النبي �سلى اهلل عليه 
املودة  ب�سبب  الأخبار  اإليهم  ت�سرون  وبينهم،  بينكم  التي  املودة  ب�سبب  و�سلم 
واهلل ل يخفى عليه من اأحوالهم �سيء فقال}وََأنَا َأعَْلمُ بِمَا َأخَْفيُْتمْ وَمَا َأعَْلنُتمْ{

اأي : مبا اأ�سمرمت وما اأظهرمت)1(.
لنَّاِس 

ِّ
َّذِي جَاء بِهِ مُوسَى ُنورًا وَهُدًى ل ويف قوله تعاىل  : }ُقْل مَنْ َأنزََل الْكَِتابَ ال  

َتجْعَُلونَهُ َقرَاطِيسَ ُتبْدُونَهَا وَُتْخُفونَ َكثِريًا { ]الأنعام: 91[.

قال الآلو�سي: اأي تظهرون ما حتبون اإبداءه منها وتخفون كثرياً مما فيها   
كنعوت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، واآية الرجم و�سائر ما كتموه من اأحكام 

التوراة)2(.
خام�سا: اإخفاء ما يف �سدور ونفو�ص املوؤمنني:

وذلك يف قوله تعاىل: }يَوْمَئِذٍ ُتعْرَُضونَ اَل َتْخَفى مِنُكمْ خَافِيٌَة{ ]احلاقة: 18[.  
يقول الطربي يف تاأويل هذه الآية، األ تخفى على اهلل منكم خافية، لأنه عامل 

بجميعكم، حميط بكلكم)3(.
واخلايف: اجلن، وقيل الإن�س، واخلافية: ما يخفى يف البدن من اجلن،   

يقال: به خفية: اأي ملم وم�ٌس. 
اإذا  واخلافية واخلافياء كاخلايف واجلمع من كل ذلك خواٍف، واخلايف   
عنوا به اجلن فهو من ال�ستتار، واإذا عنوا به الإن�س فهو من الظهور والنت�سار. 
واأر�ٌس خافية: بها جن. واجلن �ُسموا بذلك ل�ستتارهم عن الأب�سار. واخلوايف 
من  ذلك  وكل  خافية.  وواحدتها  خفيت.  جناحيه  الطائر  �سم  اإذا  ري�سات 

فتح القدير اجل�مع بني فني الرواية والدراية من علم التف�صري ، حممد بن علي بن حممد ال�صوك�ين، دار الفكر ، بريوت، 210/6.  )1(
روح املع�ين، الآلو�صي، 63/3.  )2(

املرجع نف�صه، 316/24.  )3(



{125}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

ال�سرت. واخلفية بئر كانت عادية فاندفنت ثم حفرت. واخِلفاء: رداٌء تلب�سه املراأة 
اأو نحوه فهو خفاوؤه، واجلمع  ب�سيء من ك�ساء  ثيابها وكل �سيء غطيته  فوق 

الأخفية)1(. 
َكاُنوا  بِمَا  َأعْيٍُن جَزَاء  ُقرَّةِ  مِّن  لَهُم  ُأخْفِيَ  مَّا  نَْفسٌ  َتعَْلمُ  }َفالَ  تعاىل:  قوله  ويف   

يَعْمَُلونَ{ ]ال�صجدة: 17[.

اأي تعلم النفو�س كلهن كل �سيء اأخفى لهم، اأي ما ادخر لها من عظيم   
النوايا ، اأخفاه اهلل من جميع خالئقه ، ل يعلمه اإل هو)2(.

ويف قوله تعاىل: }وَإِْذ َتُقوُل لِلَّذِي َأنْعَمَ اللَّهُ عََليْهِ وََأنْعَمْتَ عََليْهِ َأمْسِكْ عََليْكَ َزوْجَكَ   
وَاتَِّق اللَّهَ وَُتْخفِي فِي نَْفسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وََتْخشَى النَّاسَ وَاللَّهُ َأحَقُّ َأن َتْخشَاهُ{ ]الأحزاب: 37[.

اإرادة الزواج  اأي: وت�سمر يا حممد يف نف�سك ما �سيظهره اهلل، وهو   
اإبطال حكم التبني الذي كان  بزينب بنت جح�س، حلكمة عظيمة جليلة وهي 

�سائعاً يف اجلاهلية)3(.
ويف قوله تعاىل: }وَمَا ُتْخفِي صُدُورُهُمْ َأْكبَرُ{ ]اآل عمران: 118[.  

عن الربيع بن اأن�س يف قوله يف هذه الآية : ما تكن �سدورهم اأكرب مما قد   
اأبدوا من األ�سنتهم، وروي عن قتادة اأنه قال : اأكرب مما بدا من األ�سنتهم)4(.

�ساد�سًا: اإخفاء واإ�سمار النفاق وال�رسك:
وذلك يف قال تعاىل:  }يَسَْتْخُفونَ مِنَ النَّاِس وَاَل يَسَْتْخُفونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ   

إِْذ يُبَيُِّتونَ مَا اَل يَرَْضى مِنَ الَْقوِْل وََكانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَُلونَ مُحِيطًا{ ]الن�صاء: 108[.

ل�ص�ن العرب، ابن منظور ، 284/14.  )1(
ج�مع البي�ن، الطربي، 262/8 ،  تف�صري ابن رجب احلنبلي، 421/1.  )2(

�صفوة التف��صري ، ال�ص�بوين، 43/3.  )3(
تف�صري القراآن العظيم، ابن اأبي ح�مت ، املحقق: اأ�صعد حممد الطيب، مكتبة نزار م�صطفى الب�ز ، ال�صعودية، ط3، 1419هـ ،   )4(

.744/3
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ي�ستخفون من النا�س القلب على قلوبهم روؤية اخلالق ول ي�سعرون اأن   
احلق مطلع على قلوبهم ، اأولئك الذين و�سم اهلل قلوبهم بو�سم الفرقة)1(.

حِنيَ  َأال  مِنْهُ  لِيَسَْتْخُفواْ  صُدُورَهُمْ  يَْثنُونَ  َّهُمْ  إِن }َأال  تعاىل:  قوله  يف  كذلك   
َّهُ عَلِيمٌ بَِذاتِ الصُّدُوِر{ ]هود: 5[. يَسَْتْغشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعَْلمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِن

يقول جلَّ ثناوؤه : األآ اإنَّهم يطوون �سدورهم على الكفر لي�ستخفوا من   
اهلل، ثم اأخرب تعاىل اأنه ل يخفى عليه �سرائرهم وعالنيتهم، وقال اآخرون: كانوا 

يفعلون ذلك اإذا ناجى بع�سهم بع�ساً)2(.
�سابعًا :اإخفاء اأمر الدنيا والآخرة:

َّهُ اَل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{  وذلك يف قوله تعاىل: }ادْعُواْ رَبَُّكمْ َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة إِن  
]الأعراف: 55[.

الدنيا  اأمر  من  حاجاتكم  يف  و�سكون  خف�س  يف  يعني:  )وخفية(   
والآخرة)3(. 

لِمَا ُنهُواْ  لَعَادُواْ  يُْخُفونَ مِن َقبُْل وَلَوْ رُدُّواْ  ويف قوله تعاىل: }بَْل بَدَا لَهُم مَّا َكاُنواْ   
َّهُمْ لََكاذِبُونَ{ ]الأنعام: 28[. عَنْهُ وَإِن

قال الرازي: املراد من الآية: اأنه ظهر لهم يف الآخرة ما اأخفوه يف الدنيا   
وقد اختلفوا يف ذلك الذي اأخفوه على وجوه:

الأول: قال اأبو روٍق: اإّن امل�سركني يف بع�س مواقف القيامة يجحدون ال�سرك 
فيقولون واهلل ربنا ما كنا م�سركني، فينطق اهلل جوارحهم فت�سهد عليهم بالكفر، 
فذلك حني بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال الواحدي: وعلى هذا القول 

لط�ئف الإ�ص�رات ، الق�صريي، 360/1.  )1(
ج�مع البي�ن، الطربي، 319/12.  )2(

تف�صري بن اأبي ح�مت، 1499/5 .  )3(
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اأهل التف�سري.
الثاين: قال املربد: بدا لهم وبال عقائدهم واأعمالهم و�سوء عاقبتها، وذلك لأنَّ 
كفرهم ما كان بادياً ظاهراً لهم، لأّن م�سار كفرهم كانت خفية، فلما ظهرت يوم 

القيامة ل جرم قال اهلل تعاىل: )بَْل بَدَا لَهُم مَّا َكاُنواْ يُْخُفونَ(.
الثالث: قال الزجاج: بدا لالأتباع ما اأخفاه الروؤ�ساء عنهم من اأمر البعث والن�سور. 
قال والدليل على �سحة هذا القول اأنه تعاىل ذكر عقبيه }وََقاُلواْ إِنْ هِيَ إاِلَّ حَيَاُتنَا 

الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِنيَ{ ]الأنعام: 29[. وهذا قول احل�سن.

الرابع: قال بع�سهم: هذه الآية يف املنافقني، وقد كانوا ي�سرون الكفر ويظهرون 
قبل  من  كانوا  اأنهم  باأن عرف غريهم  القيامة، وظهر  يوم  لهم  وبدا  الإ�سالم، 

منافقني.
الر�سول �سلى  نبوة  اخلام�ص: قيل بدا لهم ما كان علماوؤهم يخفون من جحد 
اهلل عليه و�سلم ونعته و�سفته يف الكذب والب�سارة به، وما كانوا يحرفونه من 

التوراة مما يدل على ذلك)1(.
ويف قوله تعاىل: }إِنَّ السَّاعََة ءَاتِيٌَة َأَكادُ ُأخْفِيهَا لُِتجْزَى ُكلُّ نَْفٍس بِمَا َتسْعَى{ ]طه: 15[.  

عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما يف هذه الآية، يقول: ل اأظهر عليها اأحد   
غريي ، وعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأنه قراأ ) اأكاد اأخفيها من نف�سي( يقول: 

لأنها ل تخفى من نف�س اهلل اأبداً)2(.
ويف قوله تعاىل: }وَاَل يَْضِربْنَ بَِأرْجُلِِهنَّ لِيُعَْلمَ مَا يُْخفِنيَ مِن ِزينَتِِهنَّ{ ]النور: 31[.  

قال الزحيلي: نهى اهلل تعاىل عما يكون و�سيلة اأو ذريعة اإىل الفتنة ول   
يجوز للمراأة اأن تدق برجليها يف م�سيتها، ليعلم النا�س �سوت خالخلها لأنه مظنة 

مف�تيح الغيب، الرازي، 510/12.  )1(
تف�صري ابن اأبي ح�مت – حمققً�، 2418/7- 2419 .  )2(
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الفتنة والف�ساد، ولفت الأنظار، واإثارة م�ساعر ال�سهوة، واإ�ساءة الظن باأنها من 
اأهل الف�سوق، فاإ�سماع �سوت الزينة كاإبدائها واأ�سد، والغر�س الت�سرت. وهذا 
بالأ�ساور، وحتريك  الأيدي  والف�ساد كتحريك  الفتنة  اإىل  يوؤدي  ما  ي�سمل كل 
اخلروج  عند  والزخرفة  والتطيب،  والتعطر  ال�سع،  )املق�سات( يف  اجلالجل 

من البيت، في�سم الرجل طيبها، ويفتتنون زخارفها)1(.
عَلِيمًا{  شَيْءٍ   

ِّ
بُِكل َكانَ  اللَّهَ  َفِإنَّ  ُتْخُفوهُ  َأوْ  شَيْئًا  ُتبْدُوا  }إِن  تعاىل:  وقوله    

]الأحزاب: 54[.

باأل�سنتكم �سيئاً  تاأويل هذه الآية، )اإن تظهروا  يقول الطربي القول يف   
اأذى لر�سول اهلل  اأو  اأو غري ذلك فما نهاكم عنه  الن�ساء،  النا�س من مراقبة  اأيها 
�سلى اهلل عليه و�سلم يقول: لأتزوجن زوجته بعد وفاته، )َأوْ ُتْخُفوهُ( يقول: اأو 
 شَيْءٍ عَلِيمًا( يقول: فاإنَّ اهلل بكل ذلك 

ِّ
تخفوا ذلك يف اأنف�سكم، )َفِإنَّ اللَّهَ َكانَ بُِكل

وغريه من اأموركم واأمور غريكم، عليم ل يخفى عليه �سيء ، وهو يجازيكم 
على ذلك جميعه()2(.

يَنُظرُونَ مِن َطرْفٍ   
ِّ
ل يُعْرَُضونَ عََليْهَا خَاشِعِنيَ مِنَ الذُّ }وََترَاهُمْ  وقوله تعاىل:    

{ ]ال�صورى: 45[.
ٍّ

خَفِي

ترى  كما  مب�سارقته  خفي  �سعيف  لأجفانهم  حتريك  من  نظرهم  يبتدئ   
املحبو�س للقتل ينظر اإىل ال�سيف)3(. 

رِْض  َّذِي يُْخِرجُ الَْخبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَاأْلَ لِلَّهِ ال وقوله تعاىل:  }َأالَّ يَسْجُدُوا   
وَيَعَْلمُ مَا ُتْخُفونَ وَمَا ُتعْلِنُونَ{ ]النمل: 25[.

التف�صري املنري ، الزحيلي، 221/18.  )1(
ج�مع البي�ن، الطربي، 317/2.  )2(

التف�صري الو�صيط ، الطنط�وي ، 46/13 ، الك�ص�ف، الزخم�صري، 231/4.  )3(
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يف  خفية  كل  يعلم   ( الآية،  هذه  يف  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  عن   
ال�سماوات والأر�س( ، وعن عكرمة قال: ) اخلبء ال�سر (، وعن جماهد قال: 
)الغيب( ، وروي عن �سعيد بن جبري وقتادة مثل قول عكرمة، وعن جماهد 
قال : )الغيث(: وعن عبد الرحمن بن زيد بن اأ�سلم قال : )خبُء ال�سموات 
والأر�س، ما جعل فيها من الأرزاق والقطر من ال�سماء والنبات من الأر�س(.

وَمَا  ُتْخُفونَ  مَا  تعاىل: )وَيَعَْلمُ  قوله  عنهما يف  اهلل  عبا�س ر�سي  ابن  وعن   
ُتعْلِنُونَ( يقول: )يعلم ما عملوا بالليل والنهار(. وعن احل�سن قال : )يف ظلمة 

الليل ، ويف اأجواف بيوتهم()1(. وقال ابن عجيبة عطف على )يخرج( اإ�سارة 
اإىل اأنه يخرج ما يف العامل الإن�ساين من اخلفايا، كما يخرج ما يف العامل الكبري 

من اخلبايا ()2(.
َّهُ يَعَْلمُ الْجَهْرَ وَمَا يَْخَفى{ ]الأعلى: 7[. ويف قوله تعاىل: }إاِلَّ مَا شَاء اللَّهُ إِن  

يقول الطربي: القول يف تاأويل قوله يف هذه الآية  يقول تعاىل ذكره :   
اإّن اهلل يعلم اجلهر يا حممد من عملك ما اأظهرته واأعلنته )وَمَا يَْخَفى( وما يخفى 
�سرها وعالنيتها،  اأعمالك،  يعلم جميع  يقول: هو  مما كتمته،  تظهره،  منه ومل 
يقول: فاحذره اأن يطلع عليك واأنت عامل يف حاٍل من اأحوالك بغري الذي اأذن 

لك به)3(.
ثامنًا: اإخفاء القول والعمل:

ومنها قوله تعاىل: }سَوَاء مِّنُكم مَّنْ َأسَرَّ الَْقوَْل وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسَْتْخفٍ   
بِاللَّيِْل وَسَاِربٌ بِالنَّهَاِر{ ]الرعد: 10[.

تف�صري بن اأبي ح�مت، 2869/9.  )1(
البحر املديد، ابن عجيبة، 190/4.  )2(

ج�مع البي�ن، الطربي، 231/23.  )3(
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يقول ال�سمرقندي يف تف�سري هذه الآية: �سواء عند اهلل من اأخفى العمل،   
حوائجه،  يف  بالنهار  ومن�سرف  الليل،  ظلمة  يف  ومن  بالعمل،  اأعلن  ومن 
باملع�سية،  امل�ستخفي   : جماهد  وقال  �سواء.  اهلل  عند  والظاهر  املختفي  اأي: 
ينتهوا  باأمر اهلل حتى  له حافظات يحفظونه  باملعا�سي  الظاهر  يعني:  وال�سارب 

اإىل املقادير)1(.
مِن  اللّهِ  يَْخَفى عََلى  ُنعْلِنُ وَمَا  ُنْخفِي وَمَا  مَا  َتعَْلمُ  َّكَ  إِن }رَبَّنَا  تعاىل:  ويف قوله   

شَيْءٍ َفي اأَلرِْض وَاَل فِي السَّمَاء{ ]اإبراهيم: 38[.

قال ال�سمرقندي يف معنى هذه الآية، ربنا اإنك تعلم ما تخفي من الوجد   
ال�سرب عنهما ، ول  نعلن عند �سارة من  لهما، وما  باإ�سماعيل وهاجر، واحلب 
يذهب على اهلل من عمل اأهل ال�سماء والأر�س، قال بع�سهم هذا كالم اإبراهيم، 

وقال بع�سهم: هذا كالم اهلل تعاىل)2(.
َّهُ يَعَْلمُ السِّرَّ وََأخَْفى{ ]طه: 7[. ويف قوله  تعاىل: }وَإِن َتجْهَرْ بِالَْقوِْل َفِإن  

النا�س  بها  مراد  عليه و�سلم وهي  اهلل  بـ )جتهر( ملحمد �سلى  فاملخاطبة   
جميعهم اإذ هي اآية اعتبار، واختلف النا�س يف تف�سري ال�سر وما هو اأخفى منه ، 
فقالت فرقة : هو الكالم اخلفي اخلافت كقراءة ال�سر يف ال�سالة، و )الأخفى( 
هو ما يف النف�س. وقالت فرقة: هو ما يف النف�س متح�ساًل ، و)الأخفى( هو ما 
يكون فيه من امل�ستاأنف. وقال فرقة: ال�سر هو ما يف نفو�س الب�سر وكل ما ميكن 
اأن يكون فيها من امل�ستاأنف بح�سب املمكنات من معلومات الب�سر، و)الأخفى( 
هو ما من معلومات اهلل ل ميكن اأن يعلمه الب�سر البتة وهذا كله معلوم هلل عز 

بحر العلوم، ال�صمرقندي، 219/2.  )1(
مف�تيح الغيب، الرازي، 246/2.  )2(
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وجل)1(.
تا�سعًا: اإخفاء النداء:

وذلك يف قوله تعاىل: }إِْذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا{ ]مرمي: 3[.  
والنداء : الدعاء والرغبة: اأي ناجى ربه يف حمرابه فبنّي اأنه ا�ستجاب له   
يف �سالته، كما نادى يف ال�سالة. واختلف يف اإخفائه يف النداء، فقيل: اأخفاه 
فاإن  دنيوي،  اأمر  وهذا  ال�سن،  كرب  عند  الولد  م�ساألة  على  يالم  لئال  قوله  من 
اأجيب فيه نال بغيته، واإن مل يجب مل يعرف بذلك اأحد. وقيل: خمل�ساً فيه مل 
يطلع عليه اإل اهلل تعاىل. وقيل: ملا كانت الأعمال اخلفية اأف�سل واأبعد من الرياء 
الدعاء  من  وامل�ستحب  الليل.  جوف  يف  قومه  من  �سراً  خفياً:  وقيل:  اأخفاه. 

الإخفاء)2(.
وقال الرازي: فيه تعليم اآداب الدعاء وهي من جهات اأولها: قوله }إِْذ   
نَادَى رَبَّهُ{وهو يدل على اأن اأف�سل الدعاء ما هذا حاله ويوؤكد قوله: }ادْعُواْ 

َّهُ اَل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{ ]الأعراف: 55[، ولأن رفع ال�سوت م�سعر  رَبَُّكمْ َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة إِن

الدعاء  بال�سعف والنك�سار وعمدة  م�سعر  ال�سوت  واإخفاء  بالقوة واجلالدة 
النك�سار والتربي عن حول النف�س وقوتها والعتماد على ف�سل اهلل واإح�سانه 
نداًء خفياً. وثانيها: اأن املحت�سب اأن يذكر يف مقدمة الدعاء عجز النف�س كما 
ي وَهَنَ الْعَْظمُ مِنِّي{ ]مرمي: 4[، ثم يذكر كرثة نعم 

ِّ
يف قوله تعاىل عنه : }َقاَل رَبِّ إِن

اهلل عليه. وثالثها اأن الدعاء لأجل �سيء متعلق بالدين ل مبح�س الدنيا كما قال: 
َّدُنكَ وَلِيًّا{ ]مرمي: 5[،  ي خِْفتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وََكانَتِ امْرََأتِي عَاقِرًا َفهَبْ لِي مِن ل

ِّ
}وَإِن

املحرر الوجيز ، ابن عطية ، 37/4.  )1(
تف�صري القرطبي ، 11/ 76.  )2(
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ورابعها: اأن يكون الدعاء بلفظ يا رب على ما يف هذا املو�سع)1(.
واإخفاء الدعاء كذلك يف قوله تعاىل: }إِن ُتبْدُواْ خَيْرًا َأوْ ُتْخُفوهُ َأوْ َتعُْفواْ   

عَن سُوَءٍ َفِإنَّ اللّهَ َكانَ عَُفوًّا َقدِيرًا{ ]الن�صاء: 149[.

اإىل  فتح�سنوا  خرياً  تبدوا  )اإن  الآية  هذه  تف�سري  يف  الق�سريي  يقول   
اإن ظلمتهم،  �سوء  تخفوا عن  اأو  ال�سر،  لهم يف  تدعوا  باأن  تخفوه  اأو  النا�س، 
ويقال  من اأح�سن اإليك فاأبِد معه خرياً جهراً، ومن كفاك �سره فاأخل�س بالولء 
والدعاء له �سراً، ومن اأ�ساء اإليك فاأعف عنه كرماً وف�ساًل جتد من اهلل عفوه عنك 
عما ارتكبت، فاإنَّ ذنوبك اأكرث ، وهو قادر على اأن يعطيك من الف�سل والإنعام 

ما ل ت�سل اإليه بالنت�ساف من خ�سمك وما جتده بالنتقام()2(.
وقوله تعاىل:  }ُقْل مَن يُنَجِّيُكم مِّن ُظُلمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحِْر َتدْعُونَهُ َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة   

َّئِنْ َأجَنانَا مِنْ هَـذِهِ لَنَُكونَنَّ مِنَ الشَّاكِِرينَ{ ]الأنعام: 63[. ل

عن الأخف�س يف )ُخفية وِخفية( اأنهما لغتان، واأي�ساً اخُلفية من الإخفاء اأو   
اخِلفية من الرهب. قال الرازي: عند اجتماع الأ�سباب املوجبة للخوف ال�سديد 
وباطناً، لأنَّ  اإل اإىل اهلل تعاىل، وهذا الرجوع يجعل ظاهراً  ل يرجع الإن�سان 
الإن�سان يف هذه احلالة يعظم اإخال�سه يف ح�سرة اهلل تعاىل، وينقطع رجاوؤه 
عن كل ما �سوى اهلل تعاىل، وهو املراد من قوله )َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة( فبنّي تعاىل اأنه اإذا 
�سهدت الفطرة ال�سليمة واخِللقة الأ�سيلة يف هذه احلالة باأنه ل ملجاأ اإل اإىل اهلل، 
ول تعويل اإل على ف�سل اهلل، وجب اأن يبقى هذا الإخال�س عند كل الأحوال 
والأوقات، لكنه لي�س كذلك، فاإنَّ الإن�سان بعد الفوز بال�سالمة والنجاة يحيل 
تلك ال�سالمة اإىل الأ�سباب اجل�سمانية، ويقدم على ال�سرك اخلفي كما ي�سمونه 

مف�تيح الغيب ، الرازي، 511/21.  )1(
لط�ئف الإ�ص�رات، الق�صريي، 383/1.  )2(
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اأهل التحقيق، ولفظ الآية يدل على اأنَّ عند ح�سول هذه ال�سدائد ياأتي الإن�سان 
باأمور : اأولها الدعاء. وثانيها: الت�سرع، وثالثها: الإخال�س بالقلب، وهو املراد 

من قوله )وخفية()1(.
واأ�ساف ال�سمرقندي: )يكتمون ما بنُّي يف التوراة ، وذلك اأنهم كتموا   

اآية الرجم وحترمي اخلمر واأكل الربا ونعت حممد �سلى اهلل عليه و�سلم()2(.
وذكر الق�سريي: )و�سف – الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم – باإظهار بع�س ما 
اأخفوه، وذلك عالمة على �سدقه، اإذ لول �سدقه ملا عرف ذلك وو�سفه بالعفو 
عن كرب من اأفعالهم، وذلك من اأمارات خلقه اإذ لول خلقه ملا فعل ذلك، فاإظهار 

ما اأبداه دليل علمه، والعفو عما اأخفى برهان حلمه ()3(.
الذكر اخلفي:

هو ذكر اهلل يف ال�سر واخلفاء من غري ظهور جهر ، وهو الذكر اخلامل.   
اأو هو الذكر القلبي، اأي ذكر اهلل يف الفكر اأي حتميده ومتجيده وت�سبيحه فكرياً، 

ويقابل الذكر الل�ساين واللفظي الذي ينطق به الإن�سان الذاكر.
قال بع�س العلماء : اإنَّ كلمة التوحيد هي الذكر اخلفي حيث اإنَّ قول:   
)ل اإله اإل اهلل( ل يتطرق اإليه الرياء، وهو ذكر خال�س، لأنَّ الذاكر يتمكن اأن 
بكونه ذاكراً  ي�سعر  �سفتيه فال  اأن يحرك  الذكر دون  النوع من  بهذا  اهلل  يذكر 

حتى من يراه اأو يجال�سه.

املرجع نف�صه، 20/13.  )1(
بحر العلوم، ال�صمرقندي، 378/1.  )2(

لط�ئف الإ�ص�رات، الق�صريي، 413/1.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {134}

ف�سله:
هو من اأف�سل اأنواع الذكر فقد روي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه   

قال: )خري الذكر اخلفي، وخري الرزق ما يكفي()1(.
اأخفاها، وخري  العبادة  : )خري  اهلل عليه و�سلم  النبي �سلى  عن  واأي�ساً   

الذكر اخلفي()2(.
وروي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف و�ساياه لأبي ذر اأنه قال: )يا   
اأذكر اهلل ذكراً خاماًل، قلت: يا ر�سول اهلل وما الذكر اخلامل؟ قال هو  اأبا ذر، 

الذكر اخلفي()3(.

اخلامتـــــــة
احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على النبي حممد �سلى اهلل   

عليه و�سلم املبعوث رحمة للعاملني، وبعد: 
فهذه خامتة هذا البحث وت�ستمل على النتائج والتو�سيات.   

النتائج:
تو�سل الباحث اإىل ِعدةَّ نتائج منها:

اأنَّ للخفاء معاين لغوية كثرية يف القراآن الكرمي.  -1
بلغ عدد الآيات التي ورد فيها لفظ اخلفاء ) ثالثني اآية (، يف اثنتي وثالثني   -2

مرة.
ورد لفظ اخلفاء يف القراآن الكرمي ت�سريحاً واإ�سارًة وتلميحاً .    -3

تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، ورم بن اأبي فرا�س، ت) 605هـ( ، ط1، 1410 هـ ، مكتبة الفقهية، قم ، اإيران، 3/2.  )1(
اإر�ص�د القلوب اإىل ال�صواب، الديلمي ) علي بن حممد الديلمي ( ، طبقه واأ�صت�ص�رات ال�صريف الر�صي، ط1، 1412هـ ، 93/1.  )2(

اأم�يل الطو�صي ، الطو�صي ) حممد بن احل�صن الطو�صي: ت 460هـ ، ط1، 1414ه ـ ، دار الثق�فة، قم، اإيران،�س 53 .  )3(
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التو�سيات:
اأو�سي الباحثني وموؤ�س�سات البحث العلمي مبا يلي:

1- تناول لفظ اخلفاء منفرداً يف القراآن الكرمي.
2- رجوع الباحثني اإىل القراآن الكرمي فهو معني ل ين�سب فيه كل العلوم.

امل�سادر واملراجع
اأبو  حممد  املحقق:  ال�سيوطي،  الدين  جالل  القراآن،  علوم  يف  الإتقان   -1

الف�سل اإبراهيم، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، ط 1394هـ - 1974م.
اأبو املنذر املناوي، املكتبة ال�ساملة،  الأ�ساليب وال�سطالحات العربية ،   -2

م�سر، ط1، 1432هـ - 2011م.
دم�سق، ط2،   ، الفكر  دار  الزحيلي،  د. وهبة  الإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول   -3

1424هـ - 2004م.
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، حممد الأمني بن حممد بن عبد   -4

القادر ال�سنقيطي، دار الفكر ، بريوت ، لبنان، 1415هـ - 1995م.
اإبراهيم  حممد  بن  ن�سر  الليث  )اأبو  ال�سمرقندي  العلوم،  بحر   -5
ال�سمرقندي(، حتقيق: د. علي حممد معو�س ، د. زكريا عبد املجيد، د. 

عادل اأحمد  عبد املوجود ، دار الفكر ، بريوت.
البحر املحيط يف التف�سري، اأبو حيان الأندل�سي، املحقق: �سدقي حممد   -6

جميل، دار الفكر، بريوت، 1420هـ.
البحر املديد، اأبو العبا�س، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط2، 2002م-   -7

1423هـ.
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اأبو  حممد  املحقق:  الزرك�سي،  الدين  بدر  القراآن،  علوم  يف  الربهان   -8
العربية  الكتب  اإحياء  دار   ، ، ط1، 1376هـ - 1957م  اإبراهيم  الف�سل 

مب�سر، عي�سى البابي احللبي و�سركاءه.
تاج العرو�س من جواهر القامو�س ، مرت�سى الزبيدي، حتقيق: جمموعة   -9

من املحققني، دار الهداية.
دار  التون�سية،  الطبعة  عا�سور،  بن  الطاهر  حممد  والتنوير،  التحرير   -10

�سحنون للن�سر والتوزيع، تون�س، 1997م.
تف�سر اأبي ال�سعود ) اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي ( ، اأبو   -11

ال�سعود ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
تف�سري ابن املنذر، اأبو بكر بن املنذر، قدم له الأ�ستاذ الدكتور: عبد اهلل بن   -12
عبد املح�سن الرتكي، حققه وعلق عليه الدكتور: �سعد بن حممد ال�سعد، 

دار املاآثر، املدينة املنورة، ط1، 1423هـ - 2003م.
تف�سري ابن فورك، حممد بن احل�سن بن فورك، درا�سة وحتقيق: مالك عبد   -13
القادر بندوي�س)ماج�ستري( ، جامعة اأم القرى، ال�سعودية، ط1، 1430هـ 

2009م. 
بن  اإدري�س  بن  حممد  اهلل  عبد  )اأبو  ال�سافعي  ال�سافعي،  الإمام  تف�سري   -14
العبا�س بن �سافع بن عبد املطلب(، جمع وحتقيق ودرا�سة: د. اأحمد بن 
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مفهوم التقاعد عن الرواية وأسبابه عند احملدثني
د. �صمية اإبراهيم عبد املعروف•

ملخــــ�ص
عند  واأ�سبابه  الرواية  عن  التقاعد  مفهوم  مو�سوع  البحث  تناول   
ة اأهداف اأهمها : بيان مفهوم التقاعد عن  املحدثني ف�سعى البحث لتحقيق ِعدَّ
الرواية واأهميته، جمع ودرا�سة اأقوال العلماء الورادة يف حتديد �سن التقاعد 
، والك�سف عن اأ�سباب التقاعد عن الرواية من نتائج البحث م�سطلح التقاعد 
عن الرواية م�سطلح عام يق�سد به اإم�ساك املحدث عن الرواية. لبع�س العوامل 
اأو  ل�سعف حفظه  الراوي  اختالل �سبط  اأو  العمر  التقّدم يف  مثل  والأ�سباب 
تغري حال،.ومن تو�سيات البحث �سرورة العناية بدرا�سة املو�سوعات املتعلقة 
باأحوال الرواة ملا فيها من فوائد علمية تتمثل يف احلكم على رواياتهم من حيث 
اأحوالهم  ومعرفة  الأحاديث  برواة  والعناية  الرعاية  و�سرورة  والرد  القبول 

والعوامل التي تعرتيهم لتنقيح رواياتهم.

Abstract
      The research discusses the concept of retiring in narrating of 
Elhadeeth(Says by prophet Mohammed peace be upon him), and its 
reasons, this research seeks to achieve several objectives: explaining 
the concept of retiring and its importance, gathering all different 
opinions of Scholars about the age of retiring in narrating ( retiring 
in narrating is a general terminology means that the stoppage of the 
narrator of Elhadeeth to narrate), for several reasons and factors 
like getting old, or being inefficient by losing memory or any other 
conditions. One of the recommendations of this research is to pay 

كلية الآداب والعلوم الإن�ص�نية - ج�معة طيبة - املدينة املنورة. 	•
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more attention to all subjects related to narrators conditions, for 
their scientific importance in judging their narratives whether 
they are accepted or denied, and the importance of taking care of 
narrators by knowing their surrounding conditions to evaluate their 
narratives. 

مقدمـــــــة
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على النبي الأكرم ولد �سيد   

اآدم اأجمعني وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين اأما بعد : 
الغابرة  الأمم  فقد وجدت يف  الإ�سالمية،  الأمة  من خ�سائ�س  لي�ست  فالرواية 
كانوا  فقد  وغريهم.  والهنود  والرومان  واليونان  كالفر�س  املا�سية  والأجيال 
يعتمدون عليها يف نقل وحفظ ما يتعلق باأن�ساب اآلهتهم وعظمائهم و�سري اأبطالهم 
وق�س�س  �سعرائهم،  واأ�سعار  امل�سهورة،  ومالحمهم  ووقائعهم  وم�ساهريهم، 

ق�سا�سهم اإىل غري ذلك مما يحتاجون اإليه يف ربط احلا�سر باملا�سي)1(.
قبل  الرواة  اأن  اإل  الإ�سالم  قبل  معروفة  قدمية  كانت  واإن  والرواية   
والتحري  الأخبار  بت�سحيح  يهتمون  كانوا  ما  وغريهم  العرب  من  الإ�سالم 
للحق والواقع، ومل يكن عندهم  عن رواتها والبحث عن �سدقها ومطابقتها 
من �سفة النقد واجلرح والتعديل ومتحي�س املرويات مثل ما كان للرواية بعد 
الإ�سالم، وذلك لأن تلك املرويات مل يكن لها من القدا�سة واحلرمة والتقدير 
اأ�ساطري  اأغلبها  فيها، ولذلك جند  يدققوا  ثم مل  فمن  الإ�سالمية.  للمرويات  ما 
الإقدام  روح  بث  اأو  الت�سلية  اأو  الرغبة  اإ�سباع  بها  يق�سد  خرافة،  واأحاديث 
وال�سجاعة، وا�ستنها�س الهمم واإثارتها للحروب، اأما الرواة الإ�سالميون فهم 

الو�صيط يف علوم وم�صطلح احلديث : حممد بن حممد بن �صويلم اأبو ، دار الفكر العربي ، الق�هرة �س 42.  )1(
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وغريهما  وحرام  حالل  من  ال�سرعية  الأحكام  مرجع  اأنَّ  العلم  حق  يعلمون 
الت�ساهل يف زيادة �سيء من  اأن  النبوية، ويعلمون  الكرمي وال�سنة  القراآن  اإىل 
الدين كالت�ساهل يف نق�س �سيء منه، والقراآن الكرمي ثابت بالتواتر املفيد للقطع 
لهم  بد  ل  فكان  فيه،  لل�سك  جمال  فال  وعال،  جل  اهلل  اإىل  ن�سبته  يف  واليقني 
اهلل  الر�سول �سلوات  اإىل  وال�سنن  الأحاديث  ن�سبة  من �سحة  يتاأكدوا  اأن  من 
لها  ُلوا  واأ�سَّ لها �سروطاً  الرواية، وو�سعوا  و�سالمه عليه، فمن ثم �سددوا يف 
اأ�سول وقواعد هي اأدق واأرقى ما و�سل اإليه علم النقد يف القدمي واحلديث، 
فهذا القدر وهو العتناء بت�سحيح الأخبار والتثبت منها ونقدها من جهة ال�سند 

واملنت نقداً علمياً �سحيحاً هو الذي اخت�ست به الرواية الإ�سالمية)1(.
النبي �سلى اهلل  اأقوال  ي�ستمل على  " علم   : وعلم احلديث رواية هو   

عليه و�سلم واأفعاله وتقريراته و�سفاته وروايتها و�سبطها وحترير األفاظها")2(.
�سبط  حتقق  قوانني  للرواية  باإح�سان  تبعهم  ومن  ال�سحابة  و�سع  وقد   
من  به،  فيعمل  املقبول  ليتميز  وذلك  الرجال  يف  وتكلموا  للحديث،  العدل 
غري املقبول. ومن هنا ن�ساأ م�سطلح احلديث ، واأول من �سنف فيه ال�سطالح 
القا�سي اأبو حممد الرامهرمزي بكتابه )املحدث الفا�سل( وتاله احلاكم اأَبو عبد 
اهلل الني�سابوري، لكنه مل يهذب ومل يرتب، وتاله اأبو نعيم الأ�سفهاين، ثم جاء 
بعدهم اخلطيب البغدادي فو�سع قوانني الرواية يف كتابه )الكفاية( اإىل اأن جاء 
احلافظ الإمام ابن ال�سالح فو�سع كتابه ال�سهري، فهذب فنونه وجمع به علوم 

�سابقيه فكان من اأئمة هذا ال�ساأن .
الرواية  التقاعد عن  الباحثة مو�سوع مفهوم  تتناول  البحث  ويف هذا   

واأ�سبابه عند املحدثني .
الو�صيط يف علوم وم�صطلح احلديث �س 45.  )1(

منهج النقد يف علوم احلديث : نور الدين عرت ، دار الفكر، دم�صق – �صورية ، الطبعة الث�لثة، 1401 هـ -1981 م �س 31.  )2(
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اأهمية البحث:
ياأخذ البحث اأهميته مما يلي :

تعلق البحث بدرا�سة �سرط من �سروط قبول الرواية )�سرط ال�سبط (.  -
تناول البحث ملو�سوع التقاعد عن الرواية وهو اأحد اأهم �سوابط مراعاة   -

الأهلية للتحديث.
علمي  بحث  يف   " الرواية  عن  التقاعد  "اأ�سباب  مو�سوع  مادة  جمع   -

حمقق. 
م�سكلة البحث واأ�سئلته:

يحتاج الباحث يف علم احلديث ملعرفة �سوابط مراعاة الأهلية للتحديث   
واأ�سباب التقاعد عن الرواية ويحاول البحث الإجابة عن الت�ساوؤل التايل: ما 
اأ�سباب التقاعد عن الرواية ؟ ويتفرع منه الأ�سئلة التالية: ما مفهوم التقاعد عن 
الرواية وما اأهميته ؟ ما جهود علماء احلديث يف بيان اأ�سباب و�سن التقاعد عن 

الرواية؟ 
اأهداف البحث:

ة اأهداف اأهمها: ي�سعى البحث لتحقيق ِعدَّ  
بيان مفهوم التقاعد عن الرواية واأهميته.  -

الوقوف على جهود علماء احلديث يف بيان مراعاة الأهلية للتحديث.  -
جمع ودرا�سة اأقوال العلماء الورادة يف حتديد �سن التقاعد.  -

الك�سف عن اأ�سباب التقاعد عن الرواية.  -
منهج البحث:

ومتت   ، التحليلي  التاريخي  الو�سفي  املنهج  البحث  هذا  يف  الباحثة  اتبعت 
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والقيام  الن�سو�س  وتوثيق  العلمية  املادة  جمع  يف  املنهج  هذا  من  ال�ستفادة 
باتباع خطوات املنهج العلمي املتبع يف مثل هذه الدرا�سات .

هيكل البحث:
يقوم البحث على مقدمة بعنا�سرها املعروفة واأربعة مطالب وخامتة على النحو 

التايل :
مراعاة  اأهمية   : الثاين  واملطلب  الرواية.  عن  التقاعد  مفهوم   : الأول  واملطلب 
الأهلية للتحديث. واملطلب الثالث : اأقوال العلماء الواردة يف حتديد �سن التقاعد .
واملطلب الرابع : اأ�سباب التقاعد عن الرواية. واخلامتة : نتائج البحث وتو�سياته.

وامل�سادر واملراجع: برتتيب حروف املعجم بتقدمي ا�سم الكتاب على ا�سم املوؤلف.

املطلب الأول
مفهوم التقاعد عن الرواية

تعريف التقاعد :
جاء يف ل�سان العرب : "قعد : القعود : نقي�س القيام. قعد يقعد قعودا   
ومقعدا اأي جل�س، واأقعدته وقعدت به ، وقعد الإن�سان اأي قام ، وقعد جل�س، 
وهو من الأ�سداد ، يقال ما تقعدين عن ذلك الأمر اإل �سغل اأي ما حب�سني")1(.

وقال ابن الأثري : " ويف حديث طهفة »من اأبى فعليه الربوة«)2( اأي من تقاعد   
عن اأداء الزكاة فعليه الزيادة يف الفري�سة الواجبة عليه، كالعقوبة له")3(.

ل�ص�ن العرب : حممد بن مكرم بن منظور امل�صري ، دار �ص�در بريوت ، الطبعة الأوىل 1990م 357/3.  )1(
ج�مع الأح�ديث )وي�صتمل على جمع اجلوامع لل�صيوطي واجل�مع الأزهر وكنوز احلق�ئق للمن�وي، والفتح الكبري للنبه�ين( : عبد   )2(
الرحمن بن اأبي بكر، جلل الدين ال�صيوطي ، �صبط ن�صو�صه وخرج اأح�ديثه: فريق من الب�حثني ب�إ�صراف على جمعة ، طبع على 

نفقة: ح�صن عب��س 368/7 حديث 40743 وعزاه للديلمي.
النه�ية يف غريب احلديث والأثر : املب�رك بن حممد بن الأثري اجلزري ، حتقيق ط�هر الزواوي وحممود حممد الطن�حي ، دار الكتب   )3(

العلمية بريوت ، 1399هـ  192/2.
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تقاعد  ويقال  به،  يهتم  الأمر مل  عن  " تقاعد  الو�سيط)1(:  املعجم  ويف   
حاجته  عن  حب�سه   : وتقعده   ، املعا�س  اإىل  اأحيل  العمل  عن  واملوظف  بفالن 
وعاقه وموله قام باأمره وتقعد عن الأمر تقاعد ، والقاعد عن الأمر من ل يهتم 
به اأو يرتاخى يف اإجنازه ويف التنزيل العزيز }اَل يَسَْتِوي الَْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ َغيْرُ 

رَِر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَِبيِل اللَّهِ{ ]الن�صاء: 95[ .  ُأولِي الضَّ

وتقاعد  عنه  متقاعد  واملفعول  متقاِعد،  فهو  تقاعداً،  بتقاعد،  وتقاعد   
بلوغ  والتقاعد  التقاعد"،  "�سن  وظيفته  ترك  املعا�س،  اإىل  اأحيل  ال�سخ�س:  
الدنيا  ال�سن  وحتدد  العمل،  على  قدرته  عدم  فيه  يفرت�س  معيناً  عمراً  العامل 

للتقاعد فيما بني 60 و65 �سنة وتقل بالن�سبة للمراأة)2(.
تعريف لفظ )الرواية(:

جاء يف القامو�س املحيط ": روي من املاء واللنب كر�سي ريا وريا وروى   
ى وال�سم الري بالك�سر واأرواين  وتروي وارتوى مبعنى، وال�سجر تنعم كرتوَّ
وهو ريان، وهي ريا جمع رواء والراوية املزادة فيها املاء ... روى احلديث 
باملاء  اأتاهم  ولهم  اأهله  وعلى  للمبالغة  راوية  وهو  مبعنى  وترواه  رواية  يروي 

يته ال�سعر حملته على روايته كاأرويت")3(. والقوم ا�ستقى لهم وروَّ
ويف امل�سباح املنري "روى من املاء يروي ريا، وال�سم الري "بالك�سر"   
ويعدى بالهمزة والت�سعيف. فيقال: اأرويته ورويته فارتوى وتروى ... وروى 
اأطلقت  البعري املاء يرويه من باب رمى: حمله فهو راوية والهاء للمبالغة، ثم 
الرواية على كل دابة ي�ستقى باملاء عليها. ومنه يقال: رويت احلديث اإذا حملته 

املعجم الو�صيط : اأحمد الزي�ت واآخرون حتت اإ�صراف جممع اللغة العربية ب�لق�هرة ، ن�صر: دار الدعوة  748/2.  )1(
معجم اللغة العربية املع��صرة : اأحمد خمت�ر عبد احلميد عمر مب�ص�عدة فريق عمل ، ن�صر: ع�مل الكتب ، الطبعة الأوىل، 1429هـ -   )2(

2008 م 1841/3.
الق�مو�س املحيط : حممد بن يعقوب الفريوزاآب�دي ، موؤ�ص�صة الر�ص�لة بريوت ، الطبعة الأوىل 1990م 337/4 م�دة "روي" .  )3(



{147}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

يت زيدا احلديث. ويبنى للمفعول فيقال:  ونقلته ويعدى بالت�سعيف فيقال: روَّ
روينا احلديث")1(.

ومن هذين الن�سني يتبني اأن معنى الرواية لغة احلمل والنقل اأو الإ�سقاء   
والإرواء باملاء.

ومعنى الرواية عند املحدثني : "حمل احلديث ونقله واإ�سناده اإىل من   
عزي اإليه ب�سيغة من �سيغ الأداء"، ومعنى "حمله ونقله" اأي تلقيه ثم تبليغه، 
 ، اإليه"  عزي  من  اإىل  "واإ�سناده  وقولنا:  راويا،  يكون  ل  �سيئا  يبلغ  مل  فمن 
يكن ذلك  قائله مل  اإىل  ين�سبه  باحلديث ومل  فلو حتدث  قائله،  اإىل  ن�سبته  اأين 

رواية")2(.
وقيل : هي " نقل احلديث واإ�سناده اإىل من عزي اأي ن�سب اإليه ب�سيغة   
من �سيغ الأداء كحدثنا واأخربنا و�سمعت وعن ونحوها " ، واملنا�سبة بني املعنى 

ال�سطالحي واللغوي ظاهرة وا�سحة)3(.
م�سطلح التقاعد عن الرواية: 

جاء يف منهج النقد يف علوم احلديث يف التقاعد متى خاف الغلط:   
"هذا مو�سوع طريف جدا، يدل على انتظام الأمور يف ظل احل�سارة الإ�سالمية، 
اإذ �سبق العلماء اإىل حتديد ما ت�سميه قوانني املوظفني "�سن التقاعد"، وبالنظر 
ملا امنت اهلل به املحدثني من طول العمر فقد جعلوا �سن التقاعد هو الثمانني لأن 
الغالب على من بلغ هذا ال�سن اختالل اجل�سم والذكر، و�سعف احلال، وتغري 
الفهم ، واإل فاإنه ينبغي للعامل الإم�ساك عن التحديث وعن عقد درو�س العلم 
امل�صب�ح املنري يف غريب ال�صرح الكبري للرافعي : اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي ، املكتبة العلمية – بريوت 246/1 م�دة   )1(

"روي".
منهج النقد يف علوم احلديث �س 188.  )2(

الو�صيط يف علوم وم�صطلح احلديث �س 39.  )3(
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متى خالف التخليط ولو كان دون هذه ال�سن ")1(.
وترى الباحثة من خالل ما �سبق اأن م�سطلح التقاعد عن الرواية م�سطلح   
عام يق�سد به اإم�ساك املحدث عن الرواية لبع�س العوامل والأ�سباب مثل التقّدم 

يف العمر اأو اختالل �سبط الراوي ل�سعف حفظه اأو تغري حال.

املطلب الثاين
اأهمية مراعاة الأهلية للتحديث

اأهاًل لذلك،  اإذا كان  اإل  للتحديث  اأن ل يجل�س  معنى مراعاة الأهلية   
ال�سالح:  ابن  قاله  ما  ذلك  و�سابط    ، متاأخرة  اأو  مبكرة  �سن  يف  كان  �سواء 
"اإنه متى احتيج اإىل ما عنده ا�ستحب له الت�سدي لروايته ون�سره يف اأي �سن 
ما  ون�سره  احلديث  علم  اإفادة  على  فليحر�س  ذلك  فيه  توفر  ما  فاإذا  كان")2(، 

و�سعه ذلك)3(.
اإن �سروط احلديث املقبول �ستة وهي : العدالة وال�سبط "ولو مل يكن   
تاماً، والت�سال، وفقد ال�سذوذ، وفقد العلة القادحة، والعا�سد عند الحتياج 

اإليه)4(.
ويعرف �سبط الراوي مبوافقته الثقات املتقنني يف الرواية؛ فاإن وافقهم   
يف روايتهم غالباً فهو �سابط، ول ت�سر خمالفته النادرة لهم، فاإن كرثت خمالفته 
لهم اختل �سبطه، ومل يُْحَتجَّ به ، كما اأن الوهم تارة يكون يف احلفظ، وتارة 

منهج النقد يف علوم احلديث �س 195 .  )1(
معرفة اأنواع علوم احلديث ، وُيعرف مبقدمة ابن ال�صلح : عثم�ن بن عبد الرحمن اأبوعمرو تقي الدين املعروف ب�بن ال�صلح ،   )2(

حتقيق : نور الدين عرت ، الن��صر: دار الفكر- �صوري�، دار الفكر املع��صر – بريوت ، 1406هـ - 1986م �س 213.
منهج النقد يف علوم احلديث �س 194.  )3(

املرجع ال�ص�بق �س 286.  )4(
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يكون يف القول، وتارة يف الكتابة)1(.
وقد يختل �سبط الراوي ببع�س الأ�سباب العار�سة ويق�سد بالأ�سباب   
اإدراكه،  توؤثر يف  اأن  توؤثر يف �سبطه، دون  تعر�س للمحدث،  اأموراً  العار�سة 
اإىل  بع�سهم �سمها  يرى  العار�سة عن الختالط، ول  الأمور  وبهذا منيز هذه 
يف  كتابه  على  يعتمد  الذي  املحدث  تعرتي  العوار�س  وهذه   ، الختالط 
الرواية، فاإذا �ساع الكتاب اأو احرتق، اأو اأ�سر الراوي، اأو مل ي�سطحب كتابه 
معه اإذا رحل، يف كل هذه احلالت يختل �سبط الراوي، ويكون �سبب خفة 

ال�سبط هذا العار�س الذي اعرت�س املحدث)2(.
فاإن  ملا يرويه ،  الراوي  اأن من �سروط �سحة احلديث �سبط  واإذا ثبت   
و�سائل  من  والتلقني  وت�سعيفه،  احلديث  رد  اأمارات  من  اأمارة  ال�سبط  عدم 
الك�سف عن الراوي هل هو �سابط اأو غري �سابط، فمن يقبل التلقني فهو �سيء 
احلفظ وخمتلط عليه غري �سابط، ومن يرد التلقني وي�سلح اخلطاأ فهو �سابط 

حافظ ملا يروي)3(.

املطلب الثالث
اأقوال العلماء الواردة يف حتديد �سن التقاعد

البغدادي  اخلطيب  عقد  وقد  التقاعد  �سن  يف  احلديث  اأهل  اختلف   
ال�سن  كرب  عند  التحديث  )قطع  �سماه  الراوي  لأخالق  اجلامع  كتابه  يف  باباً 
تدريب الراوي يف �صرح تقريب النواوي : عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلل الدين ال�صيوطي ، حققه: اأبو قتيبة نظر حممد الف�ري�بي،   )1(

دار طيبة 358/1 .
�صرح علل الرتمذي : زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�صن احلنبلي ، حتقيق: الدكتور هم�م عبد الرحيم �صعيد،   )2(

مكتبة املن�ر - الزرق�ء – الأردن ، الطبعة الأوىل، 1407هـ - 1987م 107/1.
اأثر علل احلديث يف اختلف الفقه�ء : م�هر ي��صني فحل الهيتي ، دار عم�ر للن�صر، عم�ن، الطبعة: الأوىل، 1420 هـ - 2000 م   )3(

�س 120.



جملة ت�أ�صيل العلوم {150}

خمافة اختالل احلفظ ونق�سان الذهن( اأورد فيه بع�س الروايات عن ال�سحابة 
والتابعني منها ما رواه عن ابن اأبي ليلى قال كنا جنل�س اإىل زيد بن اأرقم فنقول 
عليه  اهلل  �سلى   [ اهلل  ر�سول  عن  واحلديث  ون�سينا  كربنا  قد  اإنا  فيقول  حدثنا 

و�سلم [ �سديد ")1(.
الهرم واحلالة  الراوي حد  بلغ  " اإذا   : على ذلك  وقال اخلطيب معلقاً   
بالقراءة  ترك احلديث وال�ستغال  له  في�ستحب  مثلها يحدث اخلرف  التي يف 
منه  لي�س  ما  حديثه  يف  يدخل  اأن  وخ�سي  ب�سره  عمي  اذا  وهكذا  والت�سبيح 
الت�سبيح  من  ذكرناه  مبا  وي�ستغل  الرواية  يقطع  ان  فالأوىل  عليه  القراءة  حال 

والقراءة")2(.
وقال الأبنا�سي : " اأما ال�سن التي اإذا بلغها املحدث انبغى له الإم�ساك   
عن التحديث فهي ال�سن التي يخ�سى عليه فيها من الهرم واخلرف ويخاف عليه 
فيها اأن يخلط ويروي ما لي�س من حديثه والنا�س يف بلوغ هذا ال�سن يتفاوتون 
بح�سب اختالف اأحوالهم وهكذا اإذا عمي وخاف اأن يدخل عليه ما لي�س من 

حديثه فليم�سك عن الرواية")3(.
وقال ابن خالد : " واأعجب اإيلَّ اأن مي�سك يف الثمانني لأنه حد الهرم   
، فاإن كان عقله ثابتاً وراأيه جمتمعاً يعرف حديثه ويقوم به وحترى اأن يحدث 
احت�ساباً رجوت له خرياً ")4(، ووجه ما قاله اأن من بلغ الثمانني �سعف حاله يف 
الطح�ن ، مكتبة  : حممود  اأبو بكر ، حتقيق  البغدادي  ث�بت اخلطيب  بن  اأحمد بن علي   : ال�ص�مع  واآداب  الراوي  اجل�مع لأخلق   )1(

املع�رف - الري��س ، 1403هـ 305/2.
املرجع ال�ص�بق 305/2.  )2(

ال�صذا الفي�ح من علوم ابن ال�صلح : اإبراهيم بن مو�صى بن اأيوب، بره�ن الدين اأبو اإ�صح�ق الأبن��صي، حتقيق: �صلح فتحي هلل،   )3(
مكتبة الر�صد ، الري��س، الطبعة الأوىل 1418هـ 1998م 386/1.

املحدث الف��صل بني الراوي والواعي : اأبو حممد احل�صن بن عبد الرحمن بن خلد الرامهرمزي ، حتقيق: حممد عج�ج اخلطيب ، دار   )4(
الفكر – بريوت ، الطبعة الث�لثة، 1404-  �س354.
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الغالب وخيف عليه الختالط والختالل واأل يفطن له اإل بعد ان يخلط كما 
اتفق غري واحد من الثقات منهم عبد الرزاق و�سعيد بن اأبي عروبة وقد حدث 
خلق بعد جماوزة هذا ال�سن ف�ساعدهم التوفيق و�سحبتهم ال�سالمة منهم اأن�س 
بن مالك و�سهل بن �سعد وعبد اهلل بن اأبي اأوفى من ال�سحابة ومالك والليث 
واملتاأخرين  املتقدمني  من  اجلعد يف عدد جم  بن  عيينة وعلي  وابن  �سعد  ابن 
واأبو  عرفة  بن  احل�سن  منهم  �سنة  مئة  ا�ستيفاء  بعد  حدثوا  واحد  غري  ومنهم 
القا�سم البغوي واأبو اإ�سحاق الهجيمي والقا�سي اأبو الطيب الطربي ر�سي اهلل 

عنهم)1(.
وقال زين الدين العراقي : " واأما ال�سن التي اإذا بلغه املحدث انبغى له   
واخلرف  الهرم  من  فيه  عليه  يخ�سى  الذي  ال�سن  فهو   : التحديث  الإم�ساك عن 
ويخاف عليه فيه اأن يخلط ويروي ما لي�س من حديثه والنا�س يف بلوغ هذه ال�سن 
يتفاوتون بح�سب اختالف اأحوالهم ، وهكذا اإذا عمي وخاف اأن يدخل عليه ما 
لي�س من حديثه فليم�سك عن الرواية وقال ابن خالد: اأعجب اإيلَّ اأن مي�سك يف 
الثمانني لأنه حد الهرم فاإن كان عقله ثابتاً وراأيه جمتمعاً يعرف حديثه ويقوم به 
وحترى اأن يحدث احت�ساباً رجوت له خرياً ووجه ما قاله: اأن من بلغ الثمانني �سعف 
اأن  بعد  اإلَّ  له  يفطن  اأن ل  اأو  الغالب وخيف عليه الختالل والخالل  حاله يف 

يخلط كما اتفق واحد من الثقات منهم عبد الرزاق و�سعيد بن اأبي عروة")2(.
وقد حدث خلق بعد جماوزة هذه ال�سن ف�ساعدهم التوفيق و�سحبتهم   
من  اأويف  اأبي  بن  اهلل  وعبد  �سعد  بن  و�سهل  مالك  بن  اأن�س  منهم:  ال�سالمة 

ال�صذا الفي�ح من علوم ابن ال�صلح 387/1 .  )1(
التقييد والإي�ص�ح �صرح مقدمة ابن ال�صلح : اأبو الف�صل زين الدين عبد الرحيم بن احل�صني العراقي ، حتقيق: عبد الرحمن حممد   )2(

عثم�ن ، حممد عبد املح�صن الكتبي �ص�حب املكتبة ال�صلفية ب�ملدينة املنورة ، الطبعة الأوىل، 1389هـ/1969م �س 244.
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ال�سحابة ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن اجلعد يف عدد جم من املتقدمني 
ا�ستيفاء مئة �سنة منهم: احل�سن بن  واملتاأخرين ، وفيهم غري واحد حدثوا بعد 
عرفة واأبو القا�سم البغوي واأبو اإ�سحاق العجيمي والقا�سي اأبو الطيب الطربي 

ر�سي اهلل عنهم اأجمعني واهلل اأعلم)1(.
 ، اخلم�سني  ب�سن  الأهلية  الفا�سل  املحدث  يف  الرامهرمزي  حدد  وقد   
حيث قال: " الذي ي�سح عندي من طريق الأثر والنظر يف احلد الذي اإذا بلغه 
الكهولة،  انتهاء  لأنها  اخلم�سني،  ي�ستويف  اأن  هو  يحدث،  اأن  به  ح�سن  الناقل 

وفيها جمتمع الأ�سد")2(.
وقال ال�سخاوي بعد اأن ت�ساءل ]متى مي�سك املحدث عن التحديث؟[:   
اأمد  له  اأو �سن خم�سو�س، وهل  التحديث دائر بني احلاجة  "وباجلملة فوقت 
له،  )وينبغي(  ال�سالح:  وابن  عيا�س  فقال  اأي�ساً،  فيه  اختلف  اإليه؟  ينتهي 
الهرم(  )يخ�سى  حيث  اأي:  )اإذ(  التحديث،  عن  )الإم�ساك(  ا�ستحباباً  اأي: 
النا�سئ عنه غالباً التغري، وخوف اخلرف والتخليط بحيث يروي ما لي�س من 

حديثه")3(.
والتخليط  الهرم واخلرف  عليه  متى خ�سي  اأنه  اإىل  ابن جماعة  واأ�سار   
اأم�سك عن التحديث ويختلف ذلك باختالف النا�س وكذا اإذا عمي وخاف اأن 
يدخل عليه ما لي�س من حديثه فليم�سك عن الرواية ومال ابن خالد اإىل اأنه مي�سك 
يف الثمانني لأنه حد الهرم اإل اإذا كان عقله ثابتا بحيث يعرف حديثه ويقوم به 
ووجه ما قاله اأن من بلغ الثمانني �سعف حاله غالبا وخيف عليه الإخالل واأن ل 

التقييد والإي�ص�ح �صرح مقدمة ابن ال�صلح �س 245.  )1(
املحدث الف��صل �س 352.  )2(

فتح املغيث ب�صرح األفية احلديث : �صم�س الدين اأبو اخلري حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن اأبي بكر ال�صخ�وي ، حتقيق: علي   )3(
ح�صني علي ، مكتبة ال�صنة ، م�صر ، الطبعة الأوىل، 1424هـ / 2003م 233/3.
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يفطن له اإل بعد اأن يخلط)1(.
وقال ابن جماعة اأي�ساً : " واإل فقد حدث خلق بعد جماوزة الثمانني ملا   

�ساعدهم التوفيق و�سحبتهم ال�سالمة ... ")2(.
ومما �سبق يت�سح للباحثة اختالف املحدثني يف حتديد �سن التقاعد عن   
الرواية والراجح اأنها ال�سنة التي يخ�سى على الراوي فيها من الهرم واخلرف 
ويخاف عليه فيها اأن يخلط ويروي ما لي�س من حديثه والنا�س يف بلوغ هذه 
اأحوالهم كما ذكر ذلك زين الدين العراقي  ال�سن يتفاوتون بح�سب اختالف 

وغريه من العلماء.

املطلب الرابع
اأ�سباب التقاعد عن الرواية 

التقاعد  اإىل  توؤدي  املحدثون  اأوردها  التي  الأ�سباب  بع�س  هناك   
والإم�ساك عن الرواية ، من هذه الأ�سباب ما يلي :

1/ الإم�ساك عن الرواية خ�سية الفتنة :
احتاط ال�سحابة يف رواية احلديث عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم   
خ�سية الوقوع يف اخلطاأ، وخوفاً من اأن يت�سرب اإىل اأَل�سنة بع�س التحريف، وهي 
امل�سدر الأول بعد القراآن الكرمي، ولهذا اتبعوا كل �سبيل يحفظ على احلديث 
نوره، فحملهم ورعهم وتقواهم على العتدال يف الرواية عن الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم، حتى اأَن بع�سهم اآثر الإقالل منها خوفاً من الوقوع يف اخلطاأ 
اإبراهيم بن جم�عة ، حتقيق: حميي الدين عبد الرحمن ، دار الفكر –  املنهل الروي يف خمت�صر علوم احلديث النبوي : حممد بن   )1(

دم�صق ، الطبعة الث�نية، 1406هـ �س 106.
املرجع ال�ص�بق �س 106.  )2(
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والّزلل ل زهداً فيه، وا�ستهر من بني ال�سحابة عمر بن اخلطاب-ر�سي اهلل عنه- 
ب�سدة اإنكاره على من يكرث احلديث)1(.

احلاجة،  حني  اإل  الأحاديث  يرووا  فلم  املنهج،  هذا  ال�سحابة  والتزم   
وكانوا حني يروونها يتحرون الدقة يف اأدائها، وكثرياً ما كان يقول بع�سهم بعد 

رواية احلديث )نحو هذا، اأو كما قال ،اأو �سبيهاً بذلك()2(.
والتهاون  للتق�سري،  ذريعة  يكون  مبا  التحديث  عن  ال�سحابة  واأم�ساك   
على  هو  ومن  والبدع،  الأهواء  لأهل  �سلماً  يكون  اأو  النظر،  ق�سور  ب�سبب 

�ساكلتهم حتى ل تكون فتنة يف الأر�س وف�ساد كبري)3(.
وميكن القول اأن اأمر ال�سحابة بتقليل الرواية، اإمنا كان خ�سية اأن يحدث   
املكرث مبا مل يحفظه؛ لأن �سبط املقل اأكرث من �سبط املكرث، كما كرهوا الإكثار 
لئال يتخذه املغر�سون من املنافقني مطية لأهوائهم، فيد�سوا يف احلديث ما لي�س 
منه. ثم هناك اأقوام مل يكونوا اأح�سوا القراآن، فخافوا عليهم ال�ستغال بغريه، 

وهو الأ�سل الأول يف الدين)4(.
2/ اإم�ساك الراوي عن الرواية بح�رسة من هو اأوىل منه ل�سنه اأو علمه :

قال ال�سيوطي : " الأوىل اأن ل يحدث بح�سرة من هو اأوىل منه ل�سنه   
اأو علمه، اأو غريه ، كاأنه يكون اأعلى �سنداً، اأو �سماعه مت�سال ويف طريقه هو 
اإجازة، ونحو ذلك ، فقد كان اإبراهيم النخعي ل يتكلم بح�سرة ال�سعبي ب�سيء، 
)وقيل( اأبلغ من ذلك )يكره اأن يحدث يف بلد فيه اأوىل منه( ، فقد قال يحيى 

ال�صنة النبوية وحي : �صيخة بنت مفرج ، جممع امللك فهد لطب�عة امل�صحف ال�صريف ب�ملدينة املنورة �س 37 .  )1(
كم� يف �صنن ابن م�جه : ابن م�جه حممد بن يزيد اأبو عبداهلل القزويني ، دار الفكر – بريوت ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الب�قي 11/1،   )2(

املقدمة ب�ب التوقي يف احلديث عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، حديث 23 و24.
بريوت  املعرفة  دار  اخلطيب   الدين  حمب  حتقيق   ، الع�صقلين  حجر  بن  علي  بن  اأحمد   : البخ�ري  �صحيح  ب�صرح  الب�ري  فتح   )3(

.160/1
احلديث واملحدثون : حممد حممد اأبو زهو ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأوىل ، الق�هرة جم�دى الث�ين 1378هـ �س 75 .  )4(
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بن معني: اإن من فعل ذلك فهو اأحمق ")1(.
وقال ال�سيوطي اأي�ساً : " ال�سواب اإطالق اأن التحديث بح�سرة الأوىل   
لي�س مبكروه، ول خالف الأوىل، فقد ا�ستنبط العلماء من حديث: »اإن ابني 
كان ع�سيفا« احلديث)2(، وقوله: �ساألت اأهل العلم فاأخربوين اأن ال�سحابة كانوا 

يفتون يف عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ويف بلده ")3(.
وقد عقد حممد بن �سعد يف " الطبقات " باباً لذلك، واأخرج باأ�سانيد   
عوف،  بن  الرحمن  وعبد  وعلياً،  وعثمان،  وعمر،  بكر،  اأبا  اأن  الواقدي  فيها 
واأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، كانوا يفتون على عهد ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم)4(.
وروى البيهقي يف " املدخل " ب�سند �سحيح، عن ابن عبا�س؛ اأنه قال   
اأولي�س من نعم اهلل  اأحدث واأنت �ساهد، قال:  ل�سعيد بن جبري: حدث، قال: 

عليك اأن حتدث واأنا �ساهد؛ فاإن اأخطاأت علمتك ")5(.
واإذا كانت جماعة م�سرتكون يف �سماع؛ فالإ�سماع منهم فر�س كفاية،   

ولو طلب من اأحدهم فامتنع مل ياأثم، فاإن انح�سر فيه اأثم)6(.
3/ املنع من الرواية ل�سبب عار�ص :

قد يكون التقاعد عن الرواية ل�سبب عار�س كالختالط اأو اخلرف ، جاء   
يف التدريب : " ينبغي اأن مي�سك عن التحديث اإذا خ�سي التخليط بهرم، اأو 

تدريب الراوي يف �صرح تقريب النواوي 568/2 .  )1(
�صحيح م�صلم : م�صلم بن احلج�ج اأبو احل�صني الق�صريي الني�ص�بوري ، دار اإحي�ء الرتاث العربي – بريوت ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد   )2(
الب�قي يف 29 - كت�ب احلدود 5 - ب�ب من اعرتف على نف�صه ب�لزنى 1324/3 حديث 1697 ، وقوله )ع�صيفً�( اأى اأجريًا ، النه�ية 

يف غريب احلديث والأثر 468/3.
تدريب الراوي يف �صرح تقريب النواوي 569/2.  )3(

الطبق�ت الكربى : اأبو عبد اهلل حممد بن �صعد الب�صري ، دار �ص�در ، بريوت 8/1.  )4(
املدخل اإىل ال�صنن الكربى : اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صى اأبو بكر البيهقي ، حتقيق: حممد �صي�ء الرحمن الأعظمي ، دار   )5(

اخللف�ء للكت�ب الإ�صلمي – الكويت �س 373 حديث 635.
تدريب الراوي يف �صرح تقريب النواوي 568/2.  )6(
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خرف، اأو عمى، ويختلف ذلك باختالف النا�س ، و�سبطه ابن خالد بالثمانني، 
قال: والت�سبيح والذكر وتالوة القراآن اأوىل به ، فاإن يكن ثابت العقل جمتمع 
الراأي فال باأ�س؛ فقد حدث بعدها اأن�س، و�سهل بن �سعد، وعبد اهلل بن اأبي اأوفى 
يف اآخرين، ومن التابعني: �سريح القا�سي، وجماهد، وال�سعبي يف اآخرين، ومن 

اأتباعهم: مالك، والليث، وابن عيينة ، وقال مالك: اإمنا يخرف الكذابون")1(.
والختالط اآفة عقلية تورث ف�ساداً يف الإدراك، وت�سيب الإن�سان يف   
اآخر عمره، اأو تعر�س له ب�سبب حادث ما، كفقد عزيز، اأو �سياع مال، ومن 
ت�سيبه هذه الآفة لكرب �سنه يقال فيه: اختلط باآخرة ، ورغم اأن كثرياً من النا�س 
فئة  وهي  منهم،  قليلة  فئة  اإىل  ان�سرف  اأطلق  اإذا  الختالط  اأنَّ  اإلَّ  يختلطون 
املحدثني، وذلك ملا يف اختالط املحدث من اأثر على روايته، ل �سيما واأنه الثقة 

العدل، املحتج به)2(.
اأبو حف�س عمر  ابن امللقن �سراج الدين  اأن  ومما يذكر يف هذا املجال   
بن علي بن اأحمد ال�سافعي ابتلي باحرتاق كتبه ، واأكلت النار اأكرث م�سوداته ، 

فتغري حاله بعدها وكان ذلك �سبًبا يف حجب ابنه له عن التحديث)3(.
العلل،  الناقد، رجل  يلقي على  الك�سف عن الختالط  العلماء  ويرى   
مهمة ع�سرية و�ساقة، اإىل جانب اأنها دقيقة وخطرية، فهي ل تقت�سر على متابعة 
اأو عن �سيخ دون �سواه، بل  اآخر  اأو مكان دون  املحدث يف فرتة دون فرتة، 
متتد مهمة رجل العلل حتى وفاة الرجل مو�سع النقد والعلة، وملعرفة طريقة 
النقاد يف الك�سف عن الختالط، وحتديد زمنه يح�سن بنا اأن ن�ست�سهد مبا ذكره 

تدريب الراوي يف �صرح تقريب النواوي 568/2.  )1(
�صرح علل الرتمذي 103/1.  )2(

التو�صيح الأبهر لتذكرة ابن امللقن يف علم الأثر : �صم�س الدين اأبو اخلري حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن اأبي بكر ال�صخ�وي ،   )3(
مكتبة اأ�صواء ال�صلف ، الطبعة الأوىل - 1418 هـ - 1998م �س 12.
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الربذعي يف م�سائله لأبي زرعة الرازي، قال : " قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب 
اأنه كان ل يحدث اإل من كتابه، ول  اأنكرناه باأخرة، غري  تغري. فقال: نعم، كنا 
يحدث حتى يح�سر ابنه، ثم تب�سم، فقلت: مل تب�سمت؟ قال: اأتيته ذات يوم واأبو 
حامت، فقرعنا عليه الباب، وا�ستاأذنا عليه، فدنا من الباب ليفتح لنا فاإذا ابنته قد 
حلقت، وقالت: يا اأبت، اإن هوؤلء اأ�سحاب احلديث، ول اآمن اأن يغلطوك اأو اأن 
يدخلوا عليك ما لي�س من حديثك، فال تخرج اإليهم، حتى يجيء اأخي، تعني 
علي بن قرة، فقال لها: اأنا اأحفظ فال اأمكنهم ذاك، فقالت: ل�ست اأدعك تخرج 
اآمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد، ويحتج عليها يف اخلروج،  فاإين ل  اإليهم 
قرة، حتى  بن  علي  يجيء  اأن  اإىل  اخلروج  ترك  عليه يف  متنعه، وحتتج  وهي 
غلبت عليه، ومل تدعه ، قال اأبو زرعة: فان�سرفنا وقعدنا حتى وافى ابنه علي ، 

قال اأبو زرعة: "فجعلت اأعجب من �سرامتها، و�سيانتها اأباها")1(.
وهذه الق�سة ت�سلط �سوءاً باهراً على ق�سية الختالط، �سواء من جانب   
اأو من  الطبيب على مر�ساه،  يك�سف  الرواة كما  يك�سفون على  الذين  النقاد 
جانب اأهل املختلط وذويه الذين ل يذرون �ساحبهم دومنا رقابة ومتابعة. واإمنا 
اإما مبنع املختلط من الرواية، اأو �سيانة كتبه  هم خري عون للناقد على مهمته، 
واإلزامه التحديث منها، مع الرعاية والإ�سراف ، واأحياناً كان الناقد يدخل على 
لي�س  ما  الأ�سانيد واملتون. ويلقنه  فيقلب عليه  املختلط يخ�سعه لختبار دقيق 
من روايته، فاإن مل يتنبه ال�سيخ ملا يراد به فاإنه يتاأكد اختالطه ويحذر النا�س من 
الرواية عنه: لكن ب�سرية الناقد ويقظة املجتمع لي�س لهما تلك القدرة التي حتدد 
اأمرها  يتعاظم  ثم  خفية  تبداأ  عقلية  حالة  الختالط  اإذ  الختالط،  بدء  �ساعات 
 http://www.saaid.net/book/index.php   اأجوبة اأبي زرعة الرازي عن �صوؤالت الربذعي : موقع مكتبة �صيد الفوائد  )1(

�س 53.
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بالتدريج، وبني اخلفاء والظهور يكون املختلط قد روى اأحاديث تناقلها الثقات 
عن الثقات وما روا اأنهم اأخذوها عن الثقة، ولكن يف اختالطه ، وهكذا تدخل 
العلة من هذا الطريق، الذي هو طريق الختالط، ولكن رجال هذا العلم مبا 

لديهم من و�سائل الدراية، يقفون باملر�ساد لتمييز ال�سحيح من ال�سقيم)1(.
هو  ما  فمنها  خمتلفة  الرواية  عن  التقاعد  اأ�سباب  اأن  الباحثة  وتالحظ   
�سبب دائم ومنها ما هو �سبب موؤقت وحمدد بظروف وعوامل معينة ، واأحياناً 
يكون التقاعد عن الرواية ب�سبب احلجب واملنع من التحديث لعار�س يعرتي 

الراوي فيحجب اأهله عن الرواية.

خامتـــــــة
من نتائج البحث :

عن  املحدث  اإم�ساك  به  يق�سد  عام  م�سطلح  الرواية  التقاعد عن  م�سطلح   -
الرواية لبع�س العوامل والأ�سباب مثل التقّدم يف العمر اأو اختالل �سبط 

الراوي ل�سعف حفظه اأو تغري حال ..
وافقهم  فاإن  الرواية؛  يف  املتقنني  الثقات  مبوافقته  الراوي  �سبط  يعرف   -
فاإن كرثت  النادرة لهم،  ت�سر خمالفته  فهو �سابط، ول  يف روايتهم غالباً 

خمالفته لهم اختل �سبطه .
قد يختل �سبط الراوي ببع�س الأ�سباب العار�سة ويق�سد بالأ�سباب العار�سة   -

اأموراً تعر�س للمحدث، توؤثر يف �سبطه، دون اأن توؤثر يف اإدراكه.
هناك اختالف بني اأهل احلديث يف حتديد �سن التقاعد عن الرواية والراجح   -

�صرح علل الرتمذي 105/1.  )1(
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اأنها ال�سنن التي يخ�سى على الراوي فيها من الهرم واخلرف ويخاف عليه 
ال�سن  هذه  بلوغ  يف  والنا�س  حديثه  من  لي�س  ما  ويروي  يخلط  اأن  فيها 

يتفاوتون بح�سب اختالف اأحوالهم .
هناك بع�س الأ�سباب التي اأوردها املحدثون توؤدي اإىل التقاعد عن الرواية    -
الرواية  عن  الراوي  اإم�ساك  ومنها  الفتنة  خ�سية  الرواية  عن  الإم�ساك  منها 
بح�سرة من هو اأوىل منه ل�سنه اأو علمه ومنها املنع من الرواية ل�سبب عار�س 
كما يالحظ اأن اأ�سباب التقاعد عن الرواية خمتلفة فمنها ما هو �سبب دائم 

ومنها ما هو �سبب موؤقت وحمدد بظروف وعوامل معينة .
ومن تو�سيات البحث :

�سرورة العناية بدرا�سة املو�سوعات املتعلقة باأحوال الرواة ملا فيها من فوائد   -
علمية تتمثل يف احلكم على رواياتهم من حيث القبول والرد .

�سرورة الرعاية والعناية برواة الأحاديث ومعرفة اأحوالهم والعوامل التي   -
تعرتيهم لتنقيح رواياتهم.

امل�سادر واملراجع
دار   ، الهيتي  يا�سني فحل  ماهر   : الفقهاء  اأثر علل احلديث يف اختالف   -1

عمار للن�سر، عمان، الطبعة: الأوىل، 1420 هـ - 2000 م .
اأجوبة اأبي زرعة الرازي عن �سوؤالت الربذعي : موقع مكتبة �سيد الفوائد     -2

. http://www.saaid.net/book/index.php

بكر،  اأبي  بن  الرحمن  : عبد  النواوي  تقريب  �سرح  الراوي يف  تدريب   -3
جالل الدين ال�سيوطي ، حققه: اأبو قتيبة  حممد الفاريابي ، دار طيبة .
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التقييد والإي�ساح �سرح مقدمة ابن ال�سالح : اأبو الف�سل زين الدين عبد   -4
الرحيم بن احل�سني العراقي ، حتقيق: عبد الرحمن حممد عثمان ، حممد 
الطبعة   ، املنورة  باملدينة  ال�سلفية  املكتبة  �ساحب  الكتبي  املح�سن  عبد 

الأوىل، 1389هـ/1969م .
التو�سيح الأبهر لتذكرة ابن امللقن يف علم الأثر : �سم�س الدين اأبو اخلري   -5
حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن اأبي بكر ال�سخاوي ، مكتبة اأ�سواء 

ال�سلف ، الطبعة الأوىل - 1418 هـ - 1998م .
جامع الأحاديث )وي�ستمل على جمع اجلوامع لل�سيوطى واجلامع الأزهر   -6
وكنوز احلقائق للمناوي، والفتح الكبري للنبهاين( : عبد الرحمن بن اأبي 
بكر، جالل الدين ال�سيوطي ، �سبط ن�سو�سه وخرج اأحاديثه: فريق من 

الباحثني باإ�سراف على جمعة ، طبع على نفقة: ح�سن عبا�س .
اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع : اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي   -7

اأبو بكر ، حتقيق : حممود الطحان ، مكتبة املعارف - الريا�س، 1403هـ .
احلديث واملحدثون : حممد حممد اأبو زهو ، دار الفكر العربي ، الطبعة   -8

الأوىل ، القاهرة جمادى الثانية 1378هـ .
، دار  القزويني  اأبو عبداهلل  يزيد  بن  ابن ماجه  حممد   : ابن ماجه  �سنن   -9

الفكر – بريوت ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي .
لطباعة  فهد  امللك  جممع   ، مفرج  بنت  �سيخة   : وحي  النبوية  ال�سنة   -10

امل�سحف ال�سريف باملدينة املنورة .
ال�سذا الفياح من علوم ابن ال�سالح : اإبراهيم بن مو�سى بن اأيوب، برهان   -11
الدين اأبو اإ�سحاق الأبنا�سي، حتقيق: �سالح فتحي هلل ، مكتبة الر�سد ، 
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الريا�س ، الطبعة الطبعة الأوىل 1418هـ 1998م .
بن  بن رجب  اأحمد  بن  الرحمن  الدين عبد  : زين  الرتمذي  �سرح علل   -12
احل�سن احلنبلي ، حتقيق: الدكتور همام عبد الرحيم �سعيد ، مكتبة املنار 
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الني�سابوري ،  الق�سريي  اأبو احل�سني  : م�سلم بن احلجاج  �سحيح م�سلم   -13

دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي .
دار   ، الب�سري  الها�سمي  منيع  بن  �سعد  بن  حممد   : الكربى  الطبقات   -14

�سادر، بريوت .
فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري : اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين   -15

، حتقيق حمب الدين اخلطيب  دار املعرفة بريوت .
فتح املغيث ب�سرح األفية احلديث : �سم�س الدين اأبو اخلري حممد بن عبد   -16
ال�سخاوي ، حتقيق: علي ح�سني علي ،  بكر  اأبي  بن  الرحمن بن حممد 

مكتبة ال�سنة ، م�سر ، الطبعة الأوىل، 1424هـ / 2003م .
الر�سالة  موؤ�س�سة   ، الفريوزاآبادي  يعقوب  بن  حممد   : املحيط  القامو�س   -17

بريوت ، الطبعة الأوىل 1990م .
ل�سان العرب : حممد بن مكرم بن منظور امل�سري ، دار �سادر بريوت ،   -18

الطبعة الأوىل 1990م .
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فريوس كورونا وأثره على أحكام الصالة »دراسة فقهية«
ع بن عبد العزيز النغيم�صي•	 د. فهد بن �صريِّ

ملخــــ�ص
البحث  ال�سالة. ويهدف  اأحكام  اأثر فريو�س كورونا على  البحث  يتناول   
اإىل بيان تعريف فريو�س كورونا، وهل هو وباء اأم طاعون؟ مع بيان اأحكام ال�سالة 
حال انت�سار فريو�س كورونا. ومنهج البحث يجمع بني املنهج ال�ستقرائي، واملنهج 
الو�سفي، واملنهج النقدي. اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث اأن فريو�س كورونا 
وباء ولي�س بطاعون، ويجوز منع من اأ�سيب بفريو�س كورونا من ح�سور اجلماعات 
واجُلمع؛ �سيانة للنفو�س وحفظها من الإ�سابة، كما يجوز غلق امل�ساجد بعد مراجعة 
املخت�سني؛ حتقيًقا ملقا�سد ال�سريعة من حفظ النفو�س والوقاية من الأمرا�س. اإن اأهم 
مرحلتي  يف  الباحثني  اإلزام  في�سرورة  تتمثل  البحث  اإليها  تو�سل  التي  التو�سيات 
املاج�ستري والدكتوراه بدرا�سة النوازل امل�ستجدة، وبيان اأحكامها ال�سرعية؛ خلدمة 

املجتمعات الإ�سالمية.

Abstract 
 Research Subject: The research deals with the effect of Corona 
Virus on the provisions of prayer. Research Objectives: The research 
aims to clarify the definition of Corona Virus, is it an epidemic or a 
plague? Show the provisions of prayer in the event of spreading of 
Corona Virus. Research Approach: Combining the inductive approach, 
the descriptive approach, and the critical approach. The Most Important 
Results: Corona Virus and epidemic, not plague,persons who are 
infected with Corona Virus may be prevented from attending groups 

املجمعة. ج�معة   - ب�لزلفي  الرتبية  كلية  يف  امل�ص�عد  الفقه  اأ�صت�ذ  	•
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and Juma prayers; in order to protect souls and protect people from 
infection, Mosques may also be closed after consulting specialists, in 
order to achieve the purposes of the Sharia, to protect souls and protect 
people from diseases. The Most Important Recommendations: The 
necessity of obligating researchers at the master and doctoral levels to 
study emerging disasters, and explain their provisions in the Islamic 
Law to serve the Islamic societies.

مقدمــــــة
الظاملني،  على  اإل  عدوان  ول  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  رب  هلل  احلمد   

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف �سيد املر�سلني وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
اأما بعد:   

وتف�ست  قبل،  من  اأ�سالفهم  يف  تكن  مل  اأمرا�س  العامل  على  ا�ستجد  فقد   
ال�سني،  بالد  يف  ظهر  ما  اآخرها  ومن  الأزمنة،  هذه  يف  انت�سارها  وكرُث  الأوبئة، 
الفريو�س  من  العربية،  بالبالد  حل  حتى  الأر�سية،  الكرة  بقاع  �ستى  يف  وانت�سر 
الفتاكة، فهو  بـ"فريو�س كورونا"، ومع كون هذا الفريو�س من الأمرا�س  املو�سوم 
من امل�سائل امل�ستجدة، التي بحاجة اإىل بيان لأحكامها الفقهية، وتنزيل مل�سائلها على 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
على  واأثره  كورونا  )فريو�س  بعنوان:  البحث  هذا  ياأتي  املنطلق  هذا  ومن   

اأحكام ال�سالة(.
اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهميته:

1. خطورة فريو�س كورونا وانت�ساره ال�سريع بني الدول، وعموم البلوى به.
2. جهل كثري من النا�س بالأحكام ال�سرعية املتعلقة بهذا الفريو�س.
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3. هذا املو�سوع مل يُدر�س من قبل درا�سة فقهية اأكادميية.
4. اهتمام  املنظمات ال�سحية واملجامع الفقهية بدرا�سته.

م�سكلة البحث:
بع�س  حول  الأ�سئلة  كرثة  اإىل  كورونا  لفريو�س  ال�سريع  النت�سار  اأدى   
الأحكام املتعلقة بال�سالة واحلج من مثل )حكم منع امل�ساب بفريو�س كورونا من 
اأداء ال�سلوات يف امل�سجد -  حكم عدم ذهاب ال�سحيح للم�سجد خوف الإ�سابة 
ال�سالة( وغري ذلك من  الكمامات والقفازات يف  لب�س  – حكم  بفريو�س كورونا 

الأ�سئلة، فرغبت يف تو�سيحها وبيان الأحكام ال�سرعية من خالل هذا البحث.
حدود البحث:

فريو�س  عن  املتوفرة  املعلومات  على  بناء  الفقهية  الأحكام  بيان  الزمانية:  احلدود 
كورونا اإىل �سهر �سعبان عام 1441هـ.

احلدود املو�سوعية: يتناول البحث هذه املو�سوعات:
1. فريو�س كورونا بني الوباء والطاعون.

2. اأحكام ال�سالة حال انت�سار فريو�س كورونا.
اأهداف البحث:

1. تعريف فريو�س كورونا. 
2. بيان هل يدخل فريو�س كورونا حتت الوباء اأم الطاعون؟

3. بيان اأحكام ال�سالة حال انت�سار فريو�س كورونا.
4. بيان حكم اإغالق امل�ساجد حال انت�سار فريو�س كورونا.

5. بيان حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال انت�سار فريو�س كورونا.
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الدرا�سات ال�سابقة:
مل اأجد من اأفرد هذا املو�سوع ببحث اأكادميي م�ستقل، ولكن وجدت بع�س   

البحوث التي تت�سارك مع البحث من عدة نواح، وهذه البحوث هي: 
امل�ستجدات الفقهية لنازلة فريو�ص كورونا كوفيد 19، وهذا لي�س بحًثا، بل ندوة   -1
الباحثون  فيه  اأ�سدر  وقد  �سعبان 1441هـ،  الأوربي يف  الإفتاء  طارئة ملجل�س 

عدة فتاوى، وهي:
- هل الفريو�سات والكوارث عقوبات اإلهية؟  

- وظيفة الدين يف التعامل مع الفريو�سات والكوارث.  
- مدى م�سروعية تعليق ال�سلوات يف امل�ساجد ب�سبب فريو�س كورونا.  

- اأحكام الزكاة.  
- اأحكام الو�سية.  

واحد  مو�سوع  �سوى  بحثي،  مو�سوعات  من  تتناول  مل  الندوة  اأن  ويالحظ   
فريو�س  ب�سبب  امل�ساجد  يف  ال�سلوات  تعليق  م�سروعية  مدى  وهو  فقط، 
كورونا، وتناولته الندوة يف �سفحة واحدة فقط، ومل تذكر فيها خالف بع�س 

املعا�سرين ممن راأوا عدم جواز اإغالق امل�ساجد ب�سبب فريو�س كورونا.
نوازل الأوبئة للدكتور/ حممد علي بالعو، تناول فيه الباحث بع�س امل�سائل العقدية   -2
املتعلقة بفريو�س كورونا، ثم تناول بع�س م�سائل ال�سالة واحلج والزكاة، ومن 

امل�سائل امل�سرتكة بني بحثه وهذا البحث:
- اإغالق امل�ساجد وتعليق اجلمعة واجلماعة.  
- تعليق احلج يف ظل ا�ستمرار تف�سي الوباء.  
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وقد ن�س الباحث يف بداية بحثه فقال: "مل يُ�سّمم هذا الكتاب بطريقة بحثية   
به  متر  الذي  للظرف  ومالئمة  للواقع،  منا�سبة  �سنعته  جاءت  واإمنا  اأكادميية، 

الب�سرية")1(.
فاإذا ما نظرنا اإىل امل�سائل امل�سرتكة بني بحثه وهذا البحث، ف�سنجد اأنه نقل فتاوى   
بع�س اجلهات بخ�سو�س اإغالق امل�ساجد وتعليق اجلمعة واجلماعة، بينما بحثي 
يتناول امل�ساألة بطريقة اأكادميية من خالل عر�س امل�ساألة واخلالف فيها، واأدلة كل 

فريق، مع الرتجيح.
مقارنة،  ودرا�سة  جمًعا  الب�رسية،  ت�سيب  التي  بالأوبئة  املتعلقة  الفقهية  الأحكام   -3
للدكتور/ حممد بن �سند ال�ساماين، وهو بحث مقدم اإىل جملة جامعة طيبة �سنة 
واجلنائز  ال�سالة  يف  بالأوبئة  املتعلقة  الأحكام  الباحث  فيه  تناول  1440هـ، 
واملواريث، ثم ختمه الباحث ببيان كيفية التعامل مع الأوبئة بني الفقه والطب 

احلديث.
يف  بالأوبئة  املتعلقة  الأحكام  عن  الباحث  فيه  تكلم  الذي  املبحث  عن  واأما   
ال�سالة، فقد تناول فيه الباحث حكم ال�سالة لرفع الوباء. ويالحظ من ذلك 

عدم وجود ت�سابه بني بحثه وبحثي.
اأحكام الأمرا�ص املعدية يف الفقه الإ�سالمي، للدكتور/ عبد الإله بن �سعود ال�سيف،   -4

وهي ر�سالة ماج�ستري بجامعة الإمام حممد بن �سعود �سنة 2004م.
تناول فيها الباحث ما يلي:  

- اأحكام امل�ساب باملر�س املعدي يف الطهارة.  

- اأحكام امل�ساب باملر�س املعدي يف ال�سالة.  
�س1 من الكت�ب.  )1(
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- اأحكام امل�ساب باملر�س املعدي يف احلج.  
- اأحكام امل�ساب باملر�س املعدي يف النكاح والطالق.  

- اأحكام امل�ساب باملر�س املعدي يف اجلنايات.  
ومن امل�سائل امل�سرتكة بني بحثه وبحثي:

حكم ترك امل�ساب باملر�س املعدي ل�سالة اجلماعة واجلمعة.  
امل�سائل التي تفرد بها بحثي:

- حكم منع امل�ساب بفريو�س كورونا من ال�سالة يف امل�سجد.
- حكم عدم ذهاب ال�سحيح للم�سجد خوف الإ�سابة بفريو�س كورونا.

- حكم لب�س الكمامات يف ال�سالة.
- حكم لب�س القفازات اأثناء ال�سالة.

- حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت.
- حكم �سالة اجلمعة خلف البث املبا�سر.

هذا بجانب امل�سائل الأخرى امل�سرتكة بني بحثي وبني البحثني الأولنْي، والتي   
تناولتها بطريقة اأكادميية تختلف عن طريقة تناول البحثني لها.

منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج ال�ستقرائي القائم على جمع املادة العلمية املتعلقة   
باملو�سوع من كتب الفقه، مع حتليلها وت�سنيفها، كما يعتمد على املنهج الو�سفي يف 
النقدي  املنهج  يعتمد على  كما  واأدلتها،  امل�سائل  تلك  الفقهاء يف حكم  اأقوال  بيان 

للحكم على الأقوال.
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اإجراءات البحث:
بالر�سم  كتابتها  مع  الآية،  ورقم  ال�سورة،  ا�سم  بذكر  القراآنية  الآيات  عزو  اأوًل: 

العثماين.
اأو يِف اأحدهما  ثانًيا: تخريج الأحاديث النبوية، فاإن كان احلديث يِف ال�سحيحني، 

جته من مظانه، مع ذكر كالم اأهل العلم يِف بيان درجته. اكتفيت بذلك، واإلَّ خرَّ
ثالًثا: تخريج الآثار من امل�سادر الأَ�سلية، واحلكم عليها ما اأمكن ذلك. 

رابًعا: العتماد على اأمات امل�سادر واملراجع الأ�سيلة. 
ا: يف امل�سائل الفقهية اتبعت الآتي: خام�سً

ذكر ما اأقف عليه من الأقوال يف امل�ساألة، وبيان القائل بها من العلماء، ويكون   -1
عر�س اخلالف بذكر املذاهب الفقهية، مع ذكر اأدلة كل قول وما يرد عليها من 

مناق�سة – قدر الإمكان -.
يعقبه  وملا  املناق�سات،  من  غالباً  وذلك خلّلوه  الراجح؛  بالقول  الأقوال  اأختم    -2
من اأ�سباب ترجيحه، وملا يف ذلك من التدرج يف عر�س الأقوال و�سوًل اإىل 

اأقواها.
توثيق الأقوال من كتب اأهل املذاهب الفقهية، امل�سهورة يف كل مذهب.  -3

خطة البحث:
وقد ق�ّسمته اإىل مقّدمة ومبحثني وخامتة:  

وحدوده،  وم�سكلته،  واأهميته،  البحث،  عنوان  املقدمة:  يف  تناولت  وقد   
واأهدافه، والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج البحث، واإجراءاته، وخطته.

املبحث الأول: فريو�ص كورونا بني الوباء والطاعون. وفيه ثالثة مطالب:



جملة ت�أ�صيل العلوم {172}

املطلب الأول: تعريف فريو�س كورونا.  
املطلب الثاين: الفرق بني الطاعون والوباء.  

املطلب الثالث: كون فريو�س كورونا طاعونًا اأو وباًء.  
املبحث الثاين: اأحكام ال�سالة حال انت�سار فريو�ص كورونا. وفيه ثمانية مطالب:

املطلب الأول: حكم منع امل�ساب بفريو�س كورونا من ال�سالة يف امل�سجد.
املطلب الثاين: حكم عدم ذهاب ال�سحيح للم�سجد خوف الإ�سابة بفريو�س 

كورونا.
املطلب الثالث: حكم اإغالق امل�ساجد حال انت�سار فريو�س كورونا.

فريو�س  تف�سي  حال  البيوت  يف  اجلمعة  �سالة  اإقامة  حكم  الرابع:  املطلب 
كورونا.

املطلب اخلام�ص: حكم �سالة اجلمعة خلف البث املبا�سر حال تف�سي فريو�س 
كورونا.

املطلب ال�ساد�ص: حكم القنوت يف ال�سالة لرفع وباء كورونا.
املطلب ال�سابع: حكم لب�س الكمامات يف ال�سالة.
املطلب الثامن: حكم لب�س القفازات اأثناء ال�سالة.

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.
املبحث الأول

فريو�ص كورونا بني الوباء والطاعون
املطلب الأول

تعريف فريو�ص كورونا
فريو�سات كورونا هي ف�سيلة كبرية من الفريو�سات التي قد ت�سبب املر�س   
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للحيوان والإن�سان. 
حالت  الب�سر  لدى  ت�سبب  كورونا  فريو�سات  من  عدًدا  اأن  املعروف  ومن   
عدوى اجلهاز التنف�سي، التي ترتاوح ِحّدتها من نزلت الربد ال�سائعة اإىل الأمرا�س 
احلادة  التنف�سية  واملتالزمة  التنف�سية،  الأو�سط  ال�سرق  متالزمة  مثل  �سرًرا،  الأ�سد 

الوخيمة )ال�سار�س(. 
موؤخًرا مر�س فريو�س كورونا كوفيد- املُكت�سف  وي�سبِّب فريو�س كورونا   

19، وهو مر�س معٍد، ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�س وهذا املر�س 
دي�سمرب  1441هـ،  �سنة  يف  ال�سينية  يوهان  مدينة  يف  اندلعه  قبل  ْين  املُ�سَتَجدَّ

2019م)1(.
كيف ينت�رس مر�ص كوفيد-19؟

ميكن اأن ي�ساب الأ�سخا�س بعدوى مر�س كوفيد-19 عن طريق الأ�سخا�س   
�سخ�س  اإىل  �سخ�س  من  ينتقل  اأن  للمر�س  وميكن  بالفريو�س.  امل�سابني  الآخرين 
عن طريق الُقطريات ال�سغرية التي تتناثر من الأنف اأو الفم عندما ي�سعل ال�سخ�س 
الأ�سياء  على  الُقطريات  هذه  وتت�ساقط  يعط�س.  اأو  كوفيد-19  مبر�س  امل�ساب 
اأن ي�ساب الأ�سخا�س الآخرون مبر�س  بال�سخ�س. وميكن حينها  والأ�سطح املحيطة 
اأو  اأنفهم  اأو  اأو الأ�سطح، ثم مل�س عينيهم  كوفيد-19 عند مالم�ستهم لهذه الأ�سياء 
فمهم. كما ميكن اأن ي�ساب الأ�سخا�س مبر�س كوفيد-19 اإذا تنف�سوا الُقطريات التي 
تخرج من ال�سخ�س امل�ساب باملر�س مع �سعاله اأو زفريه. ولذا فمن الأهمية مبكان 

البتعاد عن ال�سخ�س املري�س مب�سافة تزيد على مرت واحد )3 اأقدام()2(.
املطلب الثاين

./https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar .موقع منظمة ال�صحة الع�ملية  )1(

./https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar .موقع منظمة ال�صحة الع�ملية  )2(
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الفرق بني الطاعون والوباء 
اأوًل: تعريف الطاعون:

للعلماء يف تعريف الطاعون طريقتان:
الأوىل: تعريف الطاعون باملر�س العام املهلك، وبهذا ي�سمل كل مر�س معٍد، وا�سع 
النت�سار يوؤدي للموت العام، وقد ذهب اإىل ذلك عدد من العلماء، وتنوعت عبارتهم 
يف ذلك: فمنهم من عرّب عنه: باملر�س العام، كما فعل ابن الأثري)1(، وابن منظور)2(. 

ومنهم من عرّب عنه بالوباء، كما فعل الكرماين)3(، والقرطبي)4(، والعيني)5(.
انتفاخ  عنه  وينتج  القاتلة،  املعدية  الأوبئة  من  خا�س  بنوع  الطاعون  تعريف  الثانية: 
الغالب تكون هذه الأورام خلف الأذن والآباط واللحوم  الغدد وتوهجها، ويف 

الرخوة، ويتبعها قروح وبثور جلدية.
عيا�س)8(،  والقا�سي  والنووي)7(،  الرب)6(،  عبد  ابن  ذلك  اإىل  ذهب  وقد   

وابن القيم)9(، وابن حجر الع�سقالين)10(. 
كونه  مع  الطاعون  اأن  الهيتمي  وابن حجر  الع�سقالين  ابن حجر  ذكر  وقد   
حقيقة خمت�سة باملر�س املذكور، اإل اأنه قد يُطلق على غريه من الأوبئة بطريق املجاز؛ 

ل�سرتاكهما يف عموم املر�س به اأو كرثة املوت)11(.
انظر: النه�ية يف غريب احلديث والأثر، ابن الأثري )127/3(.  )1(

انظر: ل�ص�ن العرب، ابن منظور. )267/13(.  )2(
انظر: الكواكب الدراري �صرح �صحيح البخ�ري، الكرم�ين )42/5، 69/9(.  )3(

انظر: املفهم �صرح �صحيح م�صلم، القرطبي )757/3(.  )4(
انظر: عمدة الق�ري �صرح �صحيح البخ�ري، بدر الدين العيني )171/5(.  )5(

انظر: ال�صتذك�ر، ابن عبد الرب )68/3(.  )6(
انظر: تهذيب الأ�صم�ء واللغ�ت، النووي )187/3(.  )7(

انظر: اإكم�ل املعلم، الق��صي عي��س )132/7(.  )8(
انظر: الطب النبوي، ابن القيم )�س31(.  )9(

انظر: فتح الب�ري، ابن حجر )180/10(.  )10(
انظر: فتح الب�ري )180/10( الفت�وى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي )27/4(.  )11(
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ومما يوؤيد ما ذهب اإليه الفريق الثاين من اخت�سا�س الطاعون باملر�س امل�سهور   
الذي يكون فيه توّرم الغدد وانتفاخها ما جاء يف حديث عائ�سة –ر�سي اهلل عنها-، 
والطاعون"،  بالطعن  اأمتي  "فناء  قال:  و�سلم9  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأن 
قالت: فقلت يا ر�سول اهلل هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "غدة كغدة 

الإبل...")1(.
حيوانية  بكترييا  ت�سّببه  "مر�س  باأنه:  الطاعون  العاملية  ال�سحة  منظمة  وعّرفت   
املن�ساأ، تُدعى الري�سنية الطاعونية، وينتقل الطاعون عن طريق لدغ الرباغيث امل�سابة، 

اأو املالم�سة، اأو بالرذاذ اخلارج من اجلهاز التنف�سي للم�ساب بالطاعون الرئوي")2(.
وللطاعون ثالثة اأ�سكال رئي�سة:  

الطاعون اللمفاوي الورمي : وهو ينت�سر بني الفئران، ثم ينتقل اإىل الإن�سان بوا�سطة   .1
ت على دم تلك الفئران، وتُ�سبب ع�سات الرباغيث يف  الرباغيث، التي تغذَّ
بدن الإن�سان اأوراًما مت�سخمة يف املناطق امل�سابة، وغالًبا ما تكون حتت الإبطني 
واأعلى الفخذ وخلف الأذنني والرقبة، وهذا النوع هو الأ�سهر، وهو املتعارف 

عليه قدميًا.
الغددي،  الطاعون  ينتج عن عدم عالج  الطاعون الدموي )تلوث الدم(: وهو   .2
الأ�سود،  اإىل  لونها  ويحّول  الأن�سجة،  وينخر  الدم  العدوى يف  تنت�سر  حيث 
وتظهر القروح والأورام، ورمبا ي�ستد هذا الت�سمم اإىل درجة اأن املري�س ميوت 

قبل ظهور الغدد اأو عالمات الطاعون.
اإىل  امليكروبات  تت�سرب  حيث  الرئتني،  ي�سيب  الذي  وهو  الرئوي:  الطاعون   .3

ال�صل�صلة  الألب�ين يف  برقم 4408 )379/7(. و�صححه  واأبو يعلى يف م�صنده  برقم 26183 )257/43(،  اأحمد يف م�صنده  اأخرجه   )1(
ال�صحيحة برقم 1928 )561/4(.

./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�صحة الع�ملية  )2(
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الرئتني، وهذا النوع اأ�سد فتًكا من الأول)1(.
ثانًيا: تعريف الوباء:

م�سمونها،  وتتفق يف  عبارتها،  تختلف يف  بتعريفات  الوباء  القدماء  عّرف   
ومنها:

عّرفه ابن النفي�س بقوله: "الوباء ف�ساد يعر�س جلوهر الهواء، لأ�سباب �سماوية   
اأو اأر�سية، كاملاء الآ�سن واجليف الكثرية")2(.

"مر�س الكثري من النا�س يف جهة من الأر�س، دون  وعّرفه البع�س بقوله:   
�سائر اجلهات، ويكون خمالًفا للمعتاد من الأمرا�س يف الكرثة وغريها، ويكون نوًعا 

واحًدا")3(.
من  كبرًيا  عدًدا  ي�سيب  مر�س  "كل  باأنه:  احلديثة  الطبية  املو�سوعة  وعّرفته   
عدًدا  املر�س  اأ�ساب  فاإن  الزمن،  من  ق�سرية  مدة  يف  واحدة،  منطقة  يف  النا�س، 

عظيًما من النا�س يف منطقة جغرافية �سا�سعة، �ُسّمي وباء عاملًيا")4(.
ثالًثا: الفرق بني الطاعون والوباء:

يف  اجتاهني  نلحظ  والطاعون،  للوباء  ال�سابقة  التعريفات  يف  النظر  عند   
تعريفهما:

�سينا:  ابن  قول  ظاهر  وهو  والوباء،  الطاعون  بني  التطابق  يرى  الأول:  الجتاه 
وباء،  اأنه  الطاعون  على  اأُطلق  ثَّم  ومن  الوباء،  عند  تكرث  "والطواعني 

وبالعك�س")5(.
الجتاه الثاين: اأنهما متغايران، فبني الوباء والطاعون عموم وخ�سو�س، فكل طاعوٍن 

انظر: املو�صوعة العربية املي�صرة، حممد �صفيق غرب�ل، م�دة )ط�عون(.  )1(
ت�ج العرو�س، الزبيدي )487/1(.  )2(

�صرح خمت�صر خليل، اخلر�صي )155/4(.  )3(
املو�صوعة الطبية احلديثة )1894/13(.  )4(

الفت�وى الكربى، ابن حجر الهيتمي )12/4(.  )5(
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َوبَاٌء، ولي�س كل َوبَاٍء طاعونًا، فالطاعون نوع من اأنواع الوباء ، وق�سم من اأق�سامه 
يجتمعان يف اأمور ويختلفان يف اأخرى.

واأقول: اإن املر�س اإذا اقت�سر تاأثريه على ال�سخ�س امل�ساب فهو غري املعدي،   
انتقاله  يكون  اأن  اإما  املعدي  املعدي. واملر�س  املر�س  فهو  الآخرين  اإىل  انتقل  واإذا 
حمدوًدا، من الفرد امل�ساب اإىل اأ�سخا�س حمدودين يف نطاق حمدود على الوجه 
املجتمع على خالف  ويتف�سى يف  �سريًعا ووا�سًعا،  انت�ساًرا  ينت�سر  اأن  واإما  املعتاد، 
العادة، فهذا الأخري هو الذي يعرب عنه اأهل اللغة والطب بـ)الوباء()1(، ولو اأ�سيف 
لهذا الوباء كونه مع �سعة انت�ساره قاتاًل مميًتا، فهذا ما يرى كثري من اأهل العلم اأنه يُ�سمى 
)طاعونًا(، بينما يرى فريق اآخر من العلماء اأن الطاعون نوع خا�س من اأنواع الأوبئة 

الفتاكة، وهو ما ينتج عن قروح واأورام رديئة تخرج على وجه خم�سو�س.
والتفريق بني الوباء والطاعون هو الأرجح؛ لورود الن�س ال�سرعي الوا�سح   

يف تف�سري الطاعون به، كما �سبق بيانه.
وقد وقع الختالف يف تنزيل الأحكام ال�سرعية الواردة يف الطاعون على   
نظرة  يف  الختالف  على  بناء  النا�س،  بني  تنت�سر  التي  الفتاكة  الأمرا�س  من  كثري 

العلماء ملفهوم الطاعون.

املطلب الثالث
كون فريو�ص كورونا طاعوًنا اأو وباًء

يف  اخلالف  يقع  الطاعون،  تعريف  يف  الختالف  من  تقدم  ما  على  بناًء   
انظر يف تعريف الوب�ء: النه�ية يف غريب احلديث والأثر )5/ 144(، التعريف�ت، اجلرج�ين )�س35(.  )1(
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ت�سنيف فريو�س كورونا هل هو من الأوبئة اأم من الطاعون؟ 
ذهب ال�سيخ �سليمان الرحيلي اإىل اأن فريو�س كورونا يف حكم الطاعون؛   
لأنه من الأمرا�س الفتاكة، �سريعة النت�سار)1( وبالنظر ملا ذكرته منظمة ال�سحة العاملية 
من اأ�سكال الطاعون، فاإن فريو�س كورونا ي�سبه اأن يكون من النوع الثالث من اأنواع 

الطاعون األ وهو الطاعون الرئوي)2(.
والأرجح عندي اأن فريو�س كورونا من الأوبئة ولي�س من الطاعون؛ وذلك   

لالآتي:
جاء و�سف الطاعون يف ال�سنة النبوية باأنه "غدة كغدة البعري"، وهذا ل ينطبق   .1

على فريو�س كورونا.
ما �سبق بيانه من كالم اأهل العلم اأن الطاعون نوع خا�س من اأنواع الأوبئة، ول   .2

تنطبق اأو�سافه على فريو�س كورونا املعا�سر. 
م�ستوى  على  لل�سحة  منظمة  اأعلى  –وهي  العاملية  ال�سحة  منظمة  ت�سنيف   .3

العامل- لفريو�س كورونا على اأنه وباء ولي�س طاعونًا)3(.
خ�سائ�س  ومن  �سنني،  عدة  قبل  النبوية  املدينة  اإىل  الفريو�س  هذا  دخول   .4
اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه(، قال:  الطاعون عدم دخول املدينة املنورة، فعن 
قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »على اأنقاب املدينة مالئكة ل يدخلها 

الطاعون، ول الدجال«)4(.
.https://www.youtube.com/watch?v=PKtdVqLT-z8 انظر يف فتوى ال�صيخ على هذا الرابط  )1(

./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�صحة الع�ملية  )2(
./https://www.aa.com.tr/ar :انظر  )3(

اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ الفنت، ب�ب/ ل يدخل الط�عون املدينة برقم1880 )22/3(، وم�صلم يف �صحيحه، كت�ب/   )4(
احلج، ب�ب/  ب�ب �صي�نة املدينة من دخول الط�عون، والدج�ل اإليه� برقم 1379 )1005/2(. 

�، وهو: "املدينة ومكة حمفوفت�ن ب�مللئكة، على كل نقب منه� ملك، ل  وقد ورد حديث يدل على اأن الط�عون ل يدخل مكة اأي�صً  
يدخله� الدج�ل ول الط�عون". رواه البخ�ري يف الت�ريخ الكبري )2099( من طريق فليح بن �صليم�ن عن عمر بن العلء عن اأبيه 
عن اأبي هريرة به. ومدار هذه الرواية على فليح بن �صليم�ن، وهو واإن اأخرج له ال�صيخ�ن، فقد �صعّفه ابن معني، واأبو ح�مت، واأبو 
داود، والن�ص�ئي، واأبو زرعة الرازي. فمثله ل ُيقبل تفرده، وقد تفرد بهذه الرواية ول مت�بع له فيه�؛ ولذلك ق�ل ابن امللقن يف 
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ومع كون فريو�س كورونا من الأوبئة، اإل اأنه ي�سرتك مع الطاعون يف بع�س   
اخل�سائ�س املر�سية، ومنها:

ا، فله اخل�سائ�س نف�سها  طريقة النت�سار: فالطاعون معٍد، وفريو�س كورونا معٍد اأي�سً  .1
من كونه ينت�سر عن طريق ا�ستن�ساق الرذاذ الذي يخرج من امل�ساب باملر�س.

�سرعة النت�سار: ففريو�س كورونا قد ينت�سر يف م�ساحة وا�سعة، يف مدة زمنية   .2
ق�سرية جًدا قد ل تتجاوز �ساعات قليلة.

عموم امل�ساب به: فهو ي�سيب الكثري من النا�س يف وقت واحد اإذا مل يُتدارك.  .3
قد يح�سل ب�سببه املوت الكثري)1(.  .4

املبحث الثاين
اأحكام ال�سالة حال انت�سار فريو�ص كورونا

املطلب الأول
حكم منع امل�ساب بفريو�ص كورونا من ال�سالة يف امل�سجد

واملالم�سة  واملخالطة  الهواء  طريق  عن  ينتقل  كورونا  فريو�س  اأن  ل�سك   
من  كورونا  بفريو�س  امل�ساب  منع  حكم  فما  كذلك،  الأمر  كان  فاإذا  به،  للمري�س 

ال�سالة يف امل�سجد؟
ا ُمْعديًا من ال�سالة يف امل�سجد على  اختلف الفقهاء يف منع املري�س مر�سً  

قولني:
اإليه  مُينع امل�ساب من ح�سور �سالة اجلماعة واجلمعة والأعياد. وذهب  الأول: ل 

�، واإ�صن�ده �صعيف" انظر: تهذيب الكم�ل، املزي )319/23(. التو�صيح )472/27(: "وقد ورد اأن الط�عون ل يدخل مكة اأي�صً
انظر: املو�صوعة العربية الع�ملية )108/23(.  )1(
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الظاهرية)1(، وبع�س املالكية)2(.
اأدلتهم:

الدليل الأول: ال�سنة بّيَنت الأعذار التي تبيح التخلف عن اجلماعة واجلمعة، ولو كان 
املجذوم ونحوه من اأ�سحاب املر�س املعدي ممن يباح لهم التخلف عنها لبّينه اهلل 

ور�سوله )�سلى اهلل عليه و�سلم()3(.
املناق�سة:

ل يُ�سّلم اأن ال�سنة مل تبنيِّ ذلك، فقد ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(   
اأنه قال: "ِفّر من املجذوم فرارك من الأ�سد")4(، فالنبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( نهى 
عن خمالطة املري�س مبر�س ُمْعٍد لالأ�سحاء؛ لئال يوؤدي ذلك اإىل اإ�سابتهم، وح�سور 

املري�س لأداء ال�سلوات جماعة مظنة لهذا الختالط.
ول �سك املري�س بفريو�س كورونا يدخل يف ذلك من باب اأوىل.   

الدليل الثاين: عن جابر )ر�سي اهلل عنه( عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم( قال: "من 
اأكل ثوًما اأو ب�ساًل فليعتزلنا، اأو ليعتزل م�سجدنا، اأو ليقعد يف بيته")5(.

وجه ال�ستدلل:
اأن  الثوم والب�سل والكراث من  اآكل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم( نهى  اأن   
املعدية داخل يف  الأمرا�س  باجلذام ونحوه من  امل�ساب  امل�سجد، ولو كان  يقرب 

انظر: املحلى )203-202/4(.  )1(
انظر: املعي�ر املعرب، الون�صري�صي )422/6(.  )2(

انظر: املحلى )203-202/4(.  )3(
اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ الطب، ب�ب/ اجلذام برقم 5707 )126/7(.  )4(

وم�صلم يف   ،)170/1( برقم 855  والكراث  والب�صل  الني  الثوم  يف  م� ج�ء  ب�ب/  الأذان،  البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/  اأخرجه   )5(
�صحيحه، كت�ب/ امل�ص�جد وموا�صع ال�صلة، ب�ب/ نهي من اأكل ثوًم� اأو ب�صًل اأو كراًث� اأو نحوه� برقم 564 )394/1(.
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ذلك، لبّينه عليه ال�سالة وال�سالم، مع وجوده يف زمانه، فلما مل يبّينه )�سلى اهلل 
عليه و�سلم( دل على اأنه ل يُعذر به ول مُين)1(.

املناق�سة:
اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( بنّي العلة من النهي عن قربان امل�سجد حال   
اأكل هذه الأطعمة بقوله: "فاإن املالئكة تتاأذى مما يتاأذى منه بنو اآدم ")2(. ول �سك اأن 
اأذاه  اإذ  بالنهي؛  اأوىل  للنا�س  املوؤذية  باجلذام ونحوه من الأمرا�س املعدية  امل�ساب 

اأعظم ومتحقق)3(.
ول �سك اأن املري�س بفريو�س كورونا اأوىل بالنهى؛ بجامع الأذى املتحقق من   

نقل العدوى.
القول الثاين: يحرم على امل�ساب بالأمرا�س املعدية دخول امل�سجد وح�سور ال�سالة. 

وهذا قول احلنفية)4(، واملالكية)5(، وال�سافعية)6(، واحلنابلة)7(.
اأدلتهم:

الدليل الأول: الأحاديث ال�سحيحة الدالة على الأمر بالفرار من املجذوم، والبعد 
عنه، ومنها: "ِفّر من املجذوم فرارك من الأ�سد"، وقوله )�سلى اهلل عليه و�سلم(: "ل 

يُوردن ممر�س على م�سح")8(.
وجه ال�ستدلل:

دلت هذه الأحاديث على وجوب مباعدة املجذوم، وكل ذي مر�س ُمعٍد،   
ويف ح�سوره لل�سالة مع اجلماعة خمالفة لها، فدلت على النهي عن ح�سوره لها، 

انظر: املحلى )49-48/4(.  )1(
برقم 564  اأو نحوه�  اأو كراًث�  ب�صًل  اأو  ثوًم�  اأكل  نهي من  ب�ب/  ال�صلة،  امل�ص�جد وموا�صع  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كت�ب/   )2(

.)395/1(
انظر: التمهيد، ابن عبد الرب )423/6(.  )3(

انظر: عمدة الق�ري )267/21(، البحر الرائق، ابن جنيم )111/3(.  )4(
انظر: البي�ن والتح�صيل )461/1(، ح��صية الد�صوقي )389/1(.  )5(
انظر: املجموع )199/2(، مغني املحت�ج، ال�صربيني )297/1(.  )6(
انظر: املغني )341/9(، مط�لب اأويل النهى، البهوتي )699/1(.  )7(

اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ الطب، ب�ب/ ل ه�مة برقم 5770 )138/7(، وم�صلم يف �صحيحه، كت�ب/ ال�صلم، ب�ب/    )8(
ل عدوى، ول طرية، ول ه�مة، ول �صفر، ول نوء، ول غول، ول يورد ممر�س على م�صح برقم 2221 )1743/4(.
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ومُينع من دخولها.
ويدخل يف ذلك املري�س بفريو�س كورونا، فال �سك اأن علة ح�سول العدوى   

جراء الختالط متحققة كما ذكر اأهل الخت�سا�س من الأطباء.
الدليل الثاين: عن جابر )ر�سي اهلل عنه( عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال: "من 

اأكل ثوًما اأو ب�ساًل فليعتزلنا، اأو ليعتزل م�سجدنا، اأو ليقعد يف بيته".
وجه ال�ستدلل: 

القيا�س على النهي عن دخول امل�سجد وح�سور اجلماعة ملن اأكل ما له رائحة   
كريهة، بجامع ح�سول الأذى من كل منهما، فقد ن�س النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
على اأن العلة يف منع اآكل الثوم من دخول امل�سجد يف قوله: "فاإن املالئكة تتاأذى 
مما يتاأذى منه بنو اآدم "، فوجب اأن يُعترب احلكم حيثما ُوجدت العلة، فكل ما يتاأذى 
منه امل�سلون وجب منعه من ال�سالة واإخراجه، وامل�ساب بفريو�س كورونا ونحوه 

اأعظم واأكرث اأذى من اآكل الثوم والب�سل، فهو اأوىل باحلكم)1(.
َّذِينَ يُؤُْذونَ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَِغيِْر مَا اْكَتسَبُوا َفَقدِ احَْتمَُلوا  الدليل الثالث: قوله تعاىل: }وَال

بُهَْتانًا وَإِثْمًا مُِّبينًا{ ]الأحزاب: 58[.

القول والفعل)2(، ول  الأذية  املوؤمنني، ويدخل يف  اأذية  الآية  وجه الدللة: حّرمت 
�سك اأن يف ح�سور امل�ساب باملر�س املعدي لل�سلوات اأذى عظيًما للم�سلمني.

ويدخل يف ذلك امل�ساب بفريو�س كورونا، ففي ح�سوره لل�سلوات �سرر   
واأذى لغريه.

الرتجيح:
انظر: البي�ن والتح�صيل )461/1(، التمهيد )423/6(، تف�صري القرطبي )267/12(، مغني املحت�ج، ال�صربيني )236/1(.  )1(

انظر: جمموع فت�وى ابن تيمية )302/27(.  )2(
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الذي يرتجح عندي هو القول الثاين؛ فاحلكم متعلق بالعلة التي هي ح�سول   
الأذى للم�سلني من هذا املر�س، وبناء عليه ل �سك يف حترمي دخول امل�ساب بفريو�س 
كورونا امل�سجد وح�سوره ال�سالة؛ لأن �سرره زائد عن �سرر اآكل الثوم والب�سل 
الثوم والب�سل  الهالك، بخالف �سرر  اإىل  يوؤدي  باٍق، وقد  املعدي  املر�س  ف�سرر 

فيزول مبجرد اخلروج من امل�سجد، ومُينع من ذلك، ولو ح�سر فهو اآثم)1(.
كورونا  بفريو�س  امل�ساب  منع  مقامه،  يقوم  من  اأو  امل�سلمني  اإمام  وعلى   
امل�سلم والنهي عن  اأذى  ال�سريعة جاءت بتحرمي  اأدلة، ولأن  ملا �سبق من  من ذلك؛ 
م�سلحة  اجلماعة على  م�سلحة  تُقدم  باأن  ال�سرع  قواعد  من  تقرر  وملا  به،  الإ�سرار 
الفرد، واملف�سدة هنا اأعظم خا�سة يف فريو�س كورونا الذي ينت�سر ب�سرعة، والنف�س 

تنفر بطبيعتها من امل�ساب بذلك)2(.
قال ابن حجر الهيتمي: " �سبب املنع يف نحو املجذوم خ�سية �سرره، وحينئذ   
فيكون املنع واجًبا فيه ... ملا يف ذلك من امل�سالح العامة، واأن املدار يف املنع على 

الختالط بالنا�س")3(.
قوم  بني  دار  يف  �سكن  مبتلى،  رجل  عن  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  "و�سُئل   
اأ�سحاء، فقال بع�سهم: ل ميكننا جماورتك ول ينبغي اأن جتاور الأ�سحاء، فهل يجوز 

اإخراجه؟ فاأجاب: نعم لهم اأن مينعوه من ال�سكن بني الأ�سحاء")4(.
املطلب الثاين

حكم عدم ذهاب ال�سحيح للم�سجد خوف الإ�سابة بفريو�ص كورونا
اإذا كان اخلوف من فريو�س كورونا متحقًقا اأو يغلب على الظن ح�سوله،   

انظر: ك�ص�ف القن�ع )126/6(.  )1(
انظر: املفهم، القرطبي )624/5(.  )2(

الفت�وى الكربى )212/1(.  )3(
جمموع فت�وى ابن تيمية )285-284/24(.  )4(
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مع اإمكان الوقاية اإل مبنع الجتماع، فاإنه يبيح للم�سلم التخلف عن اجلمعة واجلماعة؛ 
وميكن ال�ستدلل على ذلك مبا يلي:

َتْقُتُلواْ  }وَاَل  وقوله:   ،]195 ]البقرة:  التَّهُْلَكةِ{  إِلَى  بَِأيْدِيُكمْ  ُتلُْقواْ  }وَاَل  تعاىل:  قوله  اأوًل: 
اأ�سحاب  اأن عدم البتعاد عن  ]الن�صاء: 29[، ول �سك  بُِكمْ رَحِيمًا{  َكانَ  اللّهَ  إِنَّ  َأنُفسَُكمْ 

الأمرا�س املعدية –ومنها امل�ساب بفريو�س كورونا-، -خ�سية انتقاله اإىل الأ�سحاء 
بوا�سطة املالم�سة، اأو املخالطة، اأو ال�سم-، هو من اإلقاء النف�س اإىل التهلكة.

ثانًيا:  عن ابن عبا�س –ر�سي اهلل عنهما- اأن النبي 0�سلى اهلل عليه و�سلم قال: "من 
�سمع النداء فلم ياأته، فال �سالة له، اإل من عذر. قالوا: يا ر�سول اهلل، وما العذر؟ 

قال: خوف اأو مر�س")1(.
"من غري عذر"، فالعذر يت�سع  "واأما قوله يف احلديث:  قال ابن عبد الرب:   
القول فيه، وجملته: كل مانع حائل بينه وبني اجلمعة، مما يتاأذى به اأو يخاف عدوانه، 
ا لبد منه، فمن ذلك ال�سلطان اجلائر يظلم، واملطر الوابل املت�سل،  اأو يُبطل بذلك فر�سً

واملر�س احلاب�س، وما كان مثل ذلك")2(. 
لقول  اخلائف؛  واجلماعة-  –اجلمعة  تركهما  "ويُعذر يف  قدامة:  ابن  وقال   
اأنواع؛  ثالثة  واخلوف  مر�س"،  اأو  خوف  "العذر  و�سلم(:  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 

خوف على النف�س، وخوف على املال، وخوف على الأهل")3(.
وجه ال�ستدلل:

جواز التخلف عن �سالة اجلماعة خوًفا على النف�س خ�سية انتقال املر�س.   
"اإذا  يوم مطري:  ملوؤذنه يف  قال  اأنه  عنهما-  اهلل  عبا�س -ر�سي  بن  ثالًثا: عن عبداهلل 
اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كت�ب/ ال�صلة، ب�ب/ الت�صديد يف ترك اجلم�عة برقم 551 )413/1(، واحل�كم يف امل�صتدرك برقم 896   )1(

)373/1(، والبيهقي يف ال�صنن الكربى برقم 5641 )263/3(، و�صححه احل�كم ووافقه الذهبي.
التمهيد )243/16(.  )2(

املغني )1/ 451(.  )3(



{185}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

يف  �سلوا  قل:  ال�سالة،  على  حي  تقل  فال  اهلل،  ر�سول  حممًدا  اأن  اأ�سهد  قلت: 
بيوتكم"، فكاأن النا�س ا�ستنكروا، قال: "فعله من هو خري مني - يعني النبي )�سلى 
اهلل عليه و�سلم(- اإن اجلمعة َعزمة)1(، واإين كرهت اأن اأُحرجكم فتم�سون يف الطني 

والدح�س)2(")3(.
وجه ال�ستدلل:

اأن ال�سارع احلكيم رّخ�س يف التخلف عن اجلمعة ب�سبب املطر الذي يُتاأذى   
منه، فيقا�س عليه كل ما يُلحق الأذى من الأوبئة كفريو�س كورونا وغريها، بجامع 

خوف ال�سرر على النف�س.
قال ابن قدامة: "ول جتب اجلمعة على من يف طريقه اإليها مطر يبل الثياب،   
اإليها فيه... ولأنه عذر يف اجلماعة، فكان عذراً يف اجلمعة،  اأو وحل ي�سق امل�سي 

كاملر�س، وت�سقط اجلمعة بكل عذر يُ�سقط اجلماعة")4(.
املطلب الثالث

حكم اإغالق امل�ساجد حال انت�سار فريو�ص كورونا
مع انت�سار فريو�س كورونا على م�ستوى العامل، وحدوث اإ�سابات عظيمة   
الوباء،  انت�سار  ملنع  احرتازية  تدابري  الإ�سالمية  الدول  بع�س  اتخذت  فقد  وكثرية، 
املعا�سرين  الباحثني  اأن  وجند  البيوت،  يف  ال�سالة  واأداء  امل�ساجد  اإغالق  ومنها 

اختلفوا حيال ذلك على قولني:
القول الأول: عدم جواز اإغالق امل�ساجد ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا، مع اأخذ 

عزمة: واجبة متحتمة. انظر: النه�ية يف غريب احلديث والأثر، ابن اجلزري )232/3(.  )1(
الدح�س: الزلق والزلل. انظر: النه�ية يف غريب احلديث والأثر )105/2(.  )2(

اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ اجلمعة، ب�ب/ الرخ�صة اإن مل يح�صر اجلمعة يف املطر برقم 901 )6/2(، وم�صلم يف �صحيحه،   )3(
كت�ب/ �صلة امل�ص�فرين وق�صره�، ب�ب/  ال�صلة يف الرح�ل يف املطر برقم 699 )485/1(.

املغني )2/ 252(.  )4(
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الحتياطات املطلوبة من التعقيم وغريه. وذهب اإىل ذلك بع�س الباحثني)1(.
اأدلتهم:

الدليل الأول: }وَإَِذا ُكنتَ فِيِهمْ َفَأَقمْتَ لَهُمُ الصَّالَةَ َفلَْتُقمْ َطآئَِفٌة مِّنْهُم مَّعَكَ{ ]الن�صاء: 102[.
وجه ال�ستدلل:

يف اخلوف من العدو املحقق عند القتال يف �سبيل اهلل مل ت�سقط اجلماعة،   
فكيف ت�سقط ب�سبب اخلوف املتوهم من املر�س ؟!)2(.

املناق�سة: 
اأوًل: �سالة اخلوف اأثناء اجلهاد تكون جماعة عند عدم التحام اجلي�س وهذا ممكن، 
اأما عند التحام اجلي�س وي�سعب ال�سالة جماعة في�سلون فرادى، بل واإىل غري القبلة 
اإن ا�سطروا)3(، فلي�س يف م�ساألة �سالة اخلوف دليل على عدم جواز تعطيل اجلماعة 
ال�سالة  للمحارب  اأجاز  واملوت  ال�سيف  من  اخلوف  فاإن  العك�س،  يكون  قد  بل 

فرادى، فيقا�س عليه غريه.
ثانًيا: قولهم: "ب�سبب اخلوف املتوهم من املر�س"، غري ُم�سّلم به، فهذا املر�س لي�س 

متوّهًما، بل الإ�سابة به مظنونة اأو مقطوع بها عند خمالطة امل�ساب.
وت�ساور  عنه(،  اهلل  اخلطاب )ر�سي  بن  عمر  عهد  الطاعون يف  وقع  الثاين:  الدليل 
اأو  جمعة  ب�سببه  عطلوا  فهل  الفتح  م�سلمة  ثم  الأن�سار،  ثم  املهاجرين  مع  اأمره  يف 

جماعة؟!)4(
منهم: ال�صيخ اأحمد الكوري:  )1(

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/202014/03//kuwait-mosques-
pray-mass-ban-social-reactions.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 208766980534569 &id 
=117988.
)2( https://www.facebook.com/permalink.php?story _ fbid = 208766980534569&id 

=117988.
انظر: بدائع ال�صن�ئع، الك��ص�ين )242/1(، مغني املحت�ج )301/1(، املغني )412/2(.  )3(

)4( https://www.facebook.com/permalink.php?story _ fbid = 208766980534569&id 
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املناق�سة:
اأوًل: كما مل يُنقل عنهم اأنهم عّطلوا اجلماعة، فكذلك مل يُنقل عنهم اأنهم اأقاموها.

ثانًيا: على فر�س اأنهم مل يُعّطلوا اجلماعة، فقد يكون عدم تركهم للجماعة يف طاعون 
عموا�س، عزمية منهم -ر�سي اهلل عنهم-، والعزمية ل تنفي الرخ�سة، والأ�سل يف 
الأمور الإباحة حتى يرد املنع، و�سالة اجلماعة ترُتك لأقل من هذا للمر�س، وح�سور 

الع�ساء، ومدافعة الأخبثني، واملطر ال�سديد خ�سية الوحل والّدَح�س)1(.
القول الثاين: جواز اإغالق امل�ساجد وتعطيل اجلماعات واجلمعة يف امل�ساجد. وذهب 
اإىل ذلك هيئة كبار العلماء باململكة)2(، وهيئة كبار العلماء بجمهورية م�سر العربية)3(، 

وجمل�س الإفتاء الإماراتي)4(.
اأدلتهم:

اأوًل: من القراآن: قوله تعاىل: }وَاَل ُتلُْقواْ بَِأيْدِيُكمْ إِلَى التَّهُْلَكةِ{ ]البقرة: 195[، وقوله: }وَاَل 
َتْقُتُلواْ َأنُفسَُكمْ إِنَّ اللّهَ َكانَ بُِكمْ رَحِيمًا{ ]الن�صاء: 29[)5(.

ثانًيا: من ال�سنة النبوية:
من  فرارك  املجذوم  من  "ِفّر  قال:  اأنه  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  عن  ورد   -
الأ�سد" واجلذام مر�س ُمعٍد، ويف احلديث ال�سريف الأمر بالفرار منه كي ل تقع 
العدوى، ويف ذلك دللة على اإثبات التاأثري للعدوى -باإذن اهلل تعاىل، واحلث  

=117988.
القن�ع  ك�ص�ف   ،)235-234/1( املحت�ج  مغني   ،)389/1( الد�صوقي  ح��صية   ،)374-373/1( ع�بدين  ابن  ح��صية  انظر:   )1(

.)490/1(
)2( https://www.spa.gov.sa/2047028.
)3( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id

=2123919237 924833&__tn__=K-R.
)4( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.
)5( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.
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على البعد عن اأ�سبابها)1(.
اأحاديث وجوب الطاعة الكثرية لويل الأمر امل�سلم، الدالة على وجوب امتثال   -
اأوامره وتعليماته، وت�سّرفات الإمام منوطة بامل�سلحة، اإل اأّن تقدير هذه امل�سالح 
اأمرهم  "اإْن  ال�سرخ�سي:  الولئية، فكما يقول  الإمام واإىل اجلهات  اإىل  موكول 
اعة ثابتٌة  ب�سيٍء ل يدرون اأينتفعون به اأَْم ل، فعليهم اأن يُطيعوه، لأَنّ فْر�سيََّة الَطّ
اأي يف اأَنّ ما اأُمر به منَتفع اأو غري ُمنَتفٍع به  بن�ٍسّ مقطوٍع به. وما ترّدد لهم من الَرّ

ا للَنّ�ِس املقطوع)2(.  ل ي�سلح ُمعار�سً
ثالًثا: الإجماع: 

اأجمع العلماء على اأَنّ )ال�سرر يزال( وجعلوا ذلك قاعدة كلية؛ ومما يدخل   
الهالك  من  النف�س  على  حفاًظا  املعدية  بالأوبئة  الإ�سابة  مواطن  عن  البعد  �سمنها 

و�سالمة البدن من ال�سرر)3(.
رابًعا: القيا�ص:

اأَنّ ال�سرع احلنيف اأمر َمن به رائحة موؤذية باعتزال امل�سجد وخروجه  ثبت   
اخلطاب  بن  عمر  اأن  م�سلم  �سحيح  ففي  النا�س؛  عن  لالأذى  دفًعا  اإخراجه  بل  منه، 
تاأكلون  النا�س  اأيها  اإنكم  "ثم  قال:  مما  فكان  اجلمعة،  يوم  خطب  عنه(  اهلل  )ر�سي 
�سجرتني ل اأراهما اإل خبيثتني، هذا الب�سل والثوم، لقد راأيت ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه و�سلم( اإذا وجد ريحهما من الرجل يف امل�سجد، اأمر به فاأُخرج اإىل البقيع، 

فمن اأكلهما فليُمْتهما طبًخا")4(.
)1( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id

=2123919237 924833&__tn__=K-R
�صرح ال�صري الكبري، ال�صرخ�صي )165/1(.  )2(

)3( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.
برقم 567  اأو نحوه�  اأو كراًث�  ب�صًل  اأو  ثوًم�  اأكل  نهي من  ب�ب/  ال�صلة،  امل�ص�جد وموا�صع  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كت�ب/   )4(

.)396/1(
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فاإذا كان هذا الإخراج ملجرد الأذية بالرائحة الكريهة؛ فكيف باأذية العدوى   
التي قد تودي بحياة النا�س؛ ويف ذلك قال احلافظ ابن عبد الرب: "واإذا كانت العلة يف 
اإخراجه  من امل�سجد اأنه يُتاأذى به، ففي القيا�س: اأن كل ما يتاأذى به جريانه يف امل�سجد 
باأن يكون ... ذا رائحة قبيحة ل�سوء �سناعته، اأو عاهة موؤذية كاجلذام و�سبهه، وكل 
ما يتاأذى به النا�س، اإذا ُوجد يف اأحد جريان امل�سجد واأرادوا اإخراجه عن امل�سجد 
واإبعاده عنه، كان ذلك لهم، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول، فاإذا زالت ... 

كان له مراجعة امل�سجد")1()2()3(.
اجلمعة  وتعطيل  امل�ساجد  باإغالق  القائل  الثاين  القول  عندي  يرتجح  الرتجيح: 
من  الأبدان  لأن �سحة  املعار�س، وكذلك  من  و�سالمتها  اأدلته،  لقوة  واجلماعات؛ 
اأنه ل ميكن اكت�ساف  اأعظم املقا�سد والأهداف يف ال�سريعة الإ�سالمية، اإ�سافة اإىل 
احلالت امل�سابة مبر�س فريو�س اأثناء دخولها امل�ساجد واختالطها بالنا�س، فال �سك اأن 
ال�سرر كبري يف ظل �سرعة انت�سار الفريو�س، وكرثة وفياته واإ�ساباته، وعدم وجود 

عالج ناجع له اإىل الآن.

املطلب الرابع
حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سي وباء كورونا

اختلف املعا�سرون حول حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سي   
وباء كورونا على قولني:

التمهيد )422/6(.  )1(
)2( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id

=2123919237 924833&__tn__=K-R.
)3( https://al-ain.com/article/uae.
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الأول: جواز �سالة اجلمعة يف البيوت حال تعليق اجلماعة يف امل�ساجد. وذهب اإليه 
جمل�س الإفتاء ال�سوري)1(، وبع�س املعا�سرين)2(.

جمعة  اأول  �سلى  قد  عنه(  اهلل  )ر�سي  زرارة  بن  اأ�سعد  اأن  الأول:  الدليل  اأدلتهم: 
بامل�سلمني يف املدينة، ومن املوؤكد اأنها مل تكن يف م�سجِد)3()4(.

املناق�سة: الأوىل بقائل ذلك اأن ينظر اإىل فعل النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف مكة 
بعد اأن فر�س اهلل عليه اجلمعة، وقد تعذر عليه �سالتها باملوؤمنني؛ خوًفا عليهم من اأهل 

مكة، لكنه مل يثبت عنه اأنه �سالها يف بيته مع اأقرب اأ�سحابه اإليه واأل�سقهم به.
الدليل الثاين: اأّن اأقل عدد ت�سح به اجلمعة هو ثالثة اأ�سخا�س مع الإمام املعتمد عند 

احلنفية)5()6(.
املناق�سة: ل ي�سح التخريج على هذا القول اإل بتحقيق بقية �سروط احلنفية، ك�سرطهم 
اأن توؤدى باإذن عام)7(، ي�ستلزم ال�ستهار باإقامتها يف مكان بارز معلوم لكل النا�س مع 

فتح الأبواب للقادمني اإليه، وهو ما ل يتحقق يف البيوت بحال.
بها،  ي�سقط فر�س اجلمعة  البيوت، ول  القول الثاين: عدم جواز �سالة اجلمعة يف 
الظهر  و�سالة  والآخرين،  النف�س  على  حفاًظا  البيوت  لزوم  هو  �سرًعا  والواجب 
بقي  ما  حكمها  يبقى  ال�ستثناء  عند  الرخ�سة  لأن  الوقت؛  طال  مهما  اجلمعة  بدل 
�سببها. وذهب اإليه هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)8(، وهيئة كبار العلماء 
)1( http://sy-sic.com/?p=8164.

.https://www.youtube.com/watch?v=hu9KjNEQfQ8 وهي فتوى الدودو ال�صنقيطي  )2(
انظر: �صحيح ابن خزمية )833/2(.  )3(

)4( https://www.youtube.com/watch?v=hu9KjNEQfQ8.
انظر: املب�صوط، ال�صرخ�صي )43/2(.  )5(

)6( https://www.youtube.com/watch?v=hu9KjNEQfQ8.
انظر: املب�صوط، ال�صرخ�صي )43/2(، خمت�صر اختلف العلم�ء، الطح�وي )330/1(.  )7(

)8( https://www.spa.gov.sa/2048662.
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بالأزهر ال�سريف)1(، وجمل�س الإفتاء الأوربي)2(.
يقت�سـي  اأدلتهم: الدليل الأول: اجلمعة �سعرية من �سعائر اهلل، وكونها �سعرية فهذا 
اإظهارها والإعالم بها ليح�سـرها النا�س، و�سالتها يف البيوت خمالف لذلك، لهذا 
مل  من  عند  امل�سلمني  جماعة  ل�سالة  خم�س�س  معلوم  مكان  يف  الأداء  لها  �ُسرط 

ي�سرتط لها امل�سجدية، وبه يحقق اأعظم مقا�سد اجلمعة وهو اجتماع امل�سلمني)3(.
املذاهب  بني  تلفيق  على  يقوم  البيوت  يف  اجلمعة  �سالة  ت�سحيح  الثاين:  الدليل 
�سورة  اإىل  وينتهي  عليه،  اجلمعة  و�سالة  مذهب  اأي  �سروط  مع  يتفق  ل  الفقهية 

تلفيقية مرفو�سة عند علماء الأ�سول)4(.
الدليل الثالث: موؤّدى القول ب�سالة اجلمعة يف البيوت، بطالن مق�سد ال�سعرية من 
لنداء  وال�ستجابة  ذلك،  على  النا�س  واجتماع  امل�ساجد  يف  اجلمعة  �سعرية  اإظهار 

املوؤذن عند �سالة اجلمعة)5(.
الرتجيح: الذي يرتجح عندي هو القول الثاين القائل بعدم جواز �سالة اجلمعة يف 
البيوت؛ لقوة اأدلته، و�سالمتها من املعار�سة، بالإ�سافة اإىل اأن القول بجواز �سالتها 
وهذا  العادية،  الأحوال  اأدائها حتى يف  النا�س يف  تهاون  ذريعة  يفتح  البيوت  يف 

خالف مق�سد ال�سارع من تكليف النا�س ب�سالة اجلمعة.
ا�سرتاط اجلامع واجلماعة يف اجلمعة بخالف غريها من  "�سّر  املازري:  قال   
بالقراءة  ُجهر  املباهاة والإ�سادة والإعالن. ولهذا  بها  ُق�سد  اأنها �سالة  ال�سلوات، 
فيها، واإن كانت �سالة نهار، وُجعل فيها اخلطبة، فكل معنى تكمل املباهاة فيه ويزيد 
)1( https://www.youm7.com/story/20203/4/.

انظر: البي�ن اخلت�مي للدورة الط�رئة الثلثني ملجل�س الإفت�ء الأوربي )�س12(.  )2(
انظر: امل�صدر ال�ص�بق )�س13(.  )3(
انظر: امل�صدر ال�ص�بق )�س13(.  )4(
انظر: امل�صدر ال�ص�بق )�س13(.  )5(



جملة ت�أ�صيل العلوم {192}

يف بهاء الإ�سالم كان اأوىل اأن يُ�سلك، والإخفاء وال�ستتار نقي�س هذا الغر�س الذي 
اأ�سار اإليه ال�سرع")1(.

املطلب اخلام�س
حكم �سالة اجلمعة خلف البث املبا�رس حال تف�سي فريو�ص كورونا

وهو الئتمام يف �سالة اجلمعة ب�سوت اخلطيب من التلفاز اأو و�سائل النقل   
املبا�سر يف الربامج احلديثة.

وهذه امل�ساألة تكاد تكون حمل اإجماع بني العلماء املعا�سرين)2(، وهو اأنه ل   
جتوز �سالة اجلمعة خلف هذه الو�سائل، ول جتزئ عن �سالة اجلمعة، ول ت�سقط 
املعا�سرين  اأحد  النحو، وقد خالف يف ذلك  الظهر عمن �سالها على هذا  �سالة 
ِة �سالِة املاأموِم خلَف  وهو اأبو الفي�س الغماري، واألف ر�سالة �سماها )الإقناع ب�سحَّ

امِلذياع( لكني مل اأظفر بها بعد طول بحث.
اخلطبة  ب�سماع  البيوت  يف  اجلمعة  �سالة  �سحة  عدم  على  به  يُ�ستدل  ومما   

خلف البث املبا�سر:
ذِْكِر  إِلَى  َفاسْعَوْا  الْجُمُعَةِ  يَوِْم  مِن  لِلصَّالَةِ  ُنودِي  إَِذا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قوله  اأوًل: 
اللَّهِ{ ]اجلمعة: 9[، فهذا اأمر من اهلل بال�سعي للجمعة، وقد اتفق العلماء من اأهل الفقه 

البيوت  يف  بال�سالة  يتحقق  ل  وال�سعي  للجمعة،  ال�سعي  وجوب  على  والتف�سري 
خلف املذياع)3(.

ت �سالة اجلمعة بهيئة واأحكام ل تتم  ثانًيا: الأحاديث النبوية ال�سحيحة التي خ�سّ
َل  يف حال اأدائها يف البيوت، ومنها حديث النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(: "َمْن َغ�سَّ

�صرح التلقني، امل�زري )98/1(.  )1(
انظر: فت�وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت�ء )26/8(، �صرح ال�صيخ ابن عثيمني على زاد امل�صتقنع )297/4(، فت�وى   )2(

ال�صيخ الفوزان )677/2(، البي�ن اخلت�مي للدورة الط�رئة الثلثني ملجل�س الإفت�ء الأوربي )�س10(.
انظر: البي�ن اخلت�مي للدورة الط�رئة الثلثني ملجل�س الإفت�ء الأوربي )�س11(.  )3(
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َر َواْبَتَكَر، َوَم�َسى، َومَلْ يَْرَكْب َفَدنَا ِمَن اْلإَِماِم، َفا�ْسَتَمَع،  ُمَعِة، َوبَكَّ َواْغَت�َسَل يَْوَم اجْلُ
يَاِمَها َوِقيَاِمَها")1( فكيف نحقق معاين  َومَلْ يَْلُغ، َكاَن لَُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل �َسَنٍة اأَْجُر �سِ

التبكري والجتماع وال�سعار اإذا اأُديت ال�سالة يف البيوت خلف البث املبا�سر؟.
ثالًثا: ا�سرتط الفقهاء ل�سحة القتداء يف ال�سالة: اجتماع املاأموم مع الإمام يف مكان 
املاأموم  جهل  ومينع  ال�ستباه  ينفي  نحو  على  الإمام  بانتقالت  املاأموم  وعلم  واحد، 
املاأموم  الفقهاء عدم الف�سل بني  فاإن وقع مل ت�سح �سالته، كما ا�سرتط  اإمامه،  بحال 
مينع و�سول  اأو حاجز  ال�سفن،  فيه  نهر كبري جتري  اأو  بفا�سل كبري كجدار،  والإمام 
املاأموم اإىل اإمامه لو ق�سد الو�سول اإليه، والئتمام من البيوت مبتابعة البث املبا�سر وما 
ماثله يُخل بهذه ال�سروط، ومينع املقتدي من الو�سول اإىل اإمامه، ويُبطل ال�سالة عند 

جمهور الفقهاء لقوله )�سلى اهلل عليه و�سلم(: "اإمنا ُجعل الإمام ليُوؤمت به")2()3(.
رابًعا: من املاآلت املرتتبة على �سالة اجلمعة يف البيوت خلف البث املبا�سر: الق�ساء 
على روح ال�سعرية، والو�سول اإىل اإبطال اجُلمع واجلماعات بالكلية �سواء مع وجود 
فريو�س كورونا اأو بعد زواله، فاإذا �سحت �سالة اجلمعة خلف املذياع �سحت �سالة 
فيكفي  وتعمريها،  امل�ساجد  بناء  اأ�سل  لإبطال  ذريعة  وهو  اأوىل،  باب  من  اجلماعة 
النا�س يف كل بلد م�سجد �سغري واحد ي�سع اثنني مع الإمام، وبقية النا�س ي�سلون 
خلف  ال�سالة  منه  واأعجب  املبا�سر،  البث  مب�ساهدة  عملهم  واأماكن  بيوتهم  من 
اإمام احلرم عند احتاد الوقت بينهم وبني وقت ال�سالة يف احلرم؛ لتح�سيل الأجر 

امل�ساعف وهم يف البيوت)4(.
اأخرجه اأحمد يف م�صنده برقم 16173 )93/26(، وابن م�جه يف �صننه برقم 1087 )188/2( و�صححه حمققو امل�صند.  )1(

اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ الأذان، ب�ب/ اإمن� جعل الإم�م ليوؤمت به برقم 688 )139/1(، وم�صلم يف �صحيحه، كت�ب/   )2(
ال�صلة، ب�ب/ ائتم�م امل�أموم ب�لإم�م برقم 411 )308/1(.

انظر: منح اجلليل �صرح خمت�صر خليل، ال�صيخ علي�س )375/1(، جمموع فت�وى ابن تيمية )407/23(، �صرح ال�صيخ ابن عثيمني   )3(
على زاد امل�صتقنع )297/4-300(، البي�ن اخلت�مي للدورة الط�رئة الثلثني ملجل�س الإفت�ء الأوربي )�س11(.

الأوربي  الإفت�ء  ملجل�س  الثلثني  الط�رئة  للدورة  اخلت�مي  البي�ن   ،)299/4( امل�صتقنع  زاد  على  عثيمني  ابن  ال�صيخ  �صرح  انظر:   )4(
)�س11(.
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املطلب ال�ساد�س
حكم القنوت يف ال�سالة لرفع وباء كورونا

اختلف الفقهاء يف حكم القنوت لرفع الوباء –ويدخل فيه وباء كورونا-   
على قولني:

وبع�س  احلنابلة)1(،  مذهب  وهذا  الوباء.  لرفع  القنوت  يُ�سرع  ل  الأول:  القول 
ال�سافعية)2(.

اأدلتهم: الدليل الأول: اأن الطاعون وقع يف زمن عمر )ر�سي اهلل عنه(، ومع ذلك 
مل يقنتوا لرفعه)3(.

املناق�سة: اأوًل: ل يلزم من عدم النقل عن ال�سلف عدم الوقوع.
ثانًيا: على الت�سليم بذلك فرمبا تركوا القنوت اإيثاًرا لل�سهادة.

الدليل الثاين: اأن املوت بالطاعون �سهادة، فال يُ�ساأل رفعه)4(؛ لقول النبي )�سلىاهلل 
الهدم،  والغريق، و�ساحب  املطعون، واملبطون،  "ال�سهداء خم�سة:  عليه و�سلم(: 

وال�سهيد يف �سبيل اهلل")5(.
املناق�سة: ا�ستدللهم ُمنَتق�س بالقنوت لنازلة العدو، فيُقنت لها مع اأنه حت�سل ال�سهادة 
"ل  عليه و�سلم(:  اهلل  قوله )�سلى  منها يف  العافية  �سوؤال  ثبت  منه، حيث  ُقتل  ملن 

تتمنوا لقاء العدو وا�ساألوا اهلل العافية")6(.
القول الثاين: حلول الوباء من الأ�سباب التي يُ�سرع لها القنوت. وهو قول احلنفية)7(، 

انظر: الفروع )2/ 367(،ك�ص�ف القن�ع )1/ 421(، الإن�ص�ف )2/ 175(.  )1(
انظر: رو�صة الط�لبني )1/ 254(، نه�ية املحت�ج )1/ 508(.  )2(

انظر: الفروع )2/ 367(.  )3(

انظر: الفروع )2/ 367(.  )4(
اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ اجله�د وال�صري، ب�ب/ ال�صه�دة �صوى القتل برقم 2830 )4/ 24(، وم�صلم يف �صحيحه،   )5(

كت�ب/ الإم�رة، ب�ب/ بي�ن ال�صهداء برقم 1914 )3/ 1521(.
اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ التمني، ب�ب/ كراهية متني لق�ء العدو برقم 7237 )9/ 84(، وم�صلم يف �صحيحه، كت�ب/   )6(

اجله�د وال�صري، ب�ب/ كراهية متني لق�ء العدو برقم 1742 )3/ 1362(.
انظر: رد املحت�ر )2/ 11(، ح��صية الطحط�وي على مراقي الفلح )�س377(.  )7(
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واملالكية)1(، واملعتمد عند ال�سافعية)2(.
عن  الوباء  ب�سرف  دعا  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأن  الأول:  الدليل  اأدلتهم: 
املدينة)3(، كما يف حديث اأم املوؤمنني عائ�سة –ر�سي اهلل عنها-، قالت: قدمنا املدينة 
وهي وبيئة، فا�ستكى اأبو بكر، وا�ستكى بالل، فلما راأى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
اأ�سد،  اأو  مكة  كما حّببت  املدينة  اإلينا  "اللهم حبِّب  قال:  اأ�سحابه،  �سكوى  و�سلم( 

اها اإىل اجلحفة")4(. ل ُحمَّ حها، وبارك لنا يف �ساعها وُمّدها، وحوِّ و�سحِّ
الدليل الثاين: اأن الطاعون من اأ�سد النوازل، فيُقنت لرفعه كغريه من النواز)5(.

الرتجيح: الراجح عندي هو القول الثاين؛ لقوة اأدلته، و�سالمتها من املعار�سة. 
باب  من  كورونا  وباء  لرفع  فالقنوت  الطاعون،  لرفع  القنوت  جاز  واإذا   
اأوىل؛ اإذ اإنه لي�س بطاعون، ولأنه يُفني العلماء وال�سلحاء حتى يختل نظام الدين، 

ففي رفعه م�سلحة.
ا والأوبئة عموًما من  وقد ن�س عدد من الفقهاء على اأن الطاعون خ�سو�سً  

جملة النوازل التي يُ�سرع لها القنوت يف ال�سالة.
قال الطيبي: "اإذا نزلت نازلة، كعدوٍّ وقحٍط، اأو بالٍء وعط�ٍس و�سرٍر ظاهر   

يف امل�سلمني ونحو ذلك، قنتوا يف جميع ال�سلوات املكتوبة)6(.
وقال ابن حجر الهيتمي: ")ويقنت ندبًا( يف اعتدال الركعة الأخرية من �سائر   
كالعامل،  عليهم،  نفعه  عاد  اإن  بع�سهم،  اأو  بامل�سلمني  نزلت  اإذا  للنازلة،  املكتوبات 

انظر: ح��صية الد�صوقي )1/ 308(.  )1(
انظر: حتفة املحت�ج )2/ 68(، نه�ية املحت�ج )1/ 508(.  )2(

انظر: نه�ية املحت�ج )1/ 508(.  )3(
اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ املر�صى، ب�ب/ من دع� برفع الوب�ء واحلمى برقم 5677 )7/ 122(، وم�صلم يف �صحيحه،   )4(

كت�ب/ احلج، ب�ب/ الرتغيب يف �صكنى املدينة برقم 1376 )2/ 1003(.
انظر: ح��صية الطحط�وي على مراقي الفلح )�س377(.  )5(

الك��صف عن حق�ئق ال�صنن، الطيبي )1230/4(.  )6(
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واجلراد،  والقحط،  امل�سلمني-،  من  -ولو  عدو  نحو  من  واخلوف  وال�سجاع، 
والوباء، والطاعون، ونحوها")1(.

وقال الق�سطالين: " فاإن نزل نازلة بامل�سلمني، من خوٍف اأو قحٍط اأو وباٍء اأو   
جراٍد اأو نحوها، ا�سُتحب القنوت يف �سائر املكتوبات")2(.

املطلب ال�سابع
حكم لب�ص الكمامات يف ال�سالة

اأبي  التلثم يف ال�سالة للرجل واملراأة)3(؛ حلديث  الفقهاء على كراهة  اتفق   
هريرة )ر�سي اهلل عنه( اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( نهى اأن يغطي الرجل 

فاه يف ال�سالة)4(.
وهذه الكراهة مدفوعة باحلاجة، فاإذا احتاج الإن�سان لو�سع الكمامة خوف   
انت�سار الوباء ب�سبب فريو�س كورونا اأو انتقال العدوى وغريها من الأ�سباب الداعية 

لها، فال كراهة يف لب�سها وال�سالة �سحيحة. 
قال ابن عبد الرب: "اأجمع الفقهاء على اأن على املراأة اأن تك�سف وجهها يف   
ال�سالة والإحرام، ولأن �سرت الوجه يخل مببا�سرة امل�سلي باجلبهة والأنف ويغطي 
الفم، وقد نهى النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( الرجل عنه، فاإن كان حلاجة كح�سور 
اأجانب فال كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة يف حقه اإذا احتاج اإىل ذلك")5(. 

املنه�ج القومي، ابن حجر الهيتمي )�س103(.  )1(
اإر�ص�د ال�ص�ري �صرح �صحيح البخ�ري، الق�صطلين )234/2(.  )2(

انظر: الت�ج والإكليل، املواق )185/2(، املجموع، النووي )179/3(، مغني املحت�ج، ال�صربيني )400/1(، املغني، ابن قدامة   )3(
.)432/1(

اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كت�ب/ ال�صلة، ب�ب/ ال�صدل يف ال�صلة برقم 643 )479/1(، وابن م�جه يف �صننه، كت�ب/ ال�صلة،   )4(
ب�ب/ م� يكره يف ال�صلة برقم 966 )112/2(، واحل�كم يف امل�صتدرك برقم 931 )384/1(، و�صححه الألب�ين يف �صحيح اأبي داود 

.)209/3(
مل اأجده يف موؤلف�ت ابن عبد الرب، ووجدته يف ك�ص�ف القن�ع، البهوتي )268/1(.  )5(
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املطلب الثامن
لب�ص القفازات اأثناء ال�سالة

للرجل واملراأة)1(، فمن  ال�سالة  اأثناء  القفازات  لب�س  العلم على جواز  اأهل  اتفق   
باب اأوىل جوازها عند احلاجة يف حال فريو�س كورونا وغريه؛ جتنًبا من انت�سار العدوى.

النبي  قال  قال:  اهلل عنهما-  عبا�س -ر�سي  ابن  اجلواز: عن  يدل على  ومما   
"اأُمرت اأن اأ�سجد على �سبعة اأعظم: على اجلبهة، واأ�سار  )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 

بيده على اأنفه واليدين والركبتني واأطراف القدمني")2(.
يلب�س  امل�سلي  كان  اإذا  القدمني  وكذا  مغطاتان،  الركبتني  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

اجلوربني، فنقي�س اليدين عليها. واهلل اأعلم.
 

خامتـــــــة
اأوًل: النتائج:

كل  والوباء:  القاتلة.  املعدية  الأوبئة  اأنواع  من  خا�س  نوع  بالطاعون  املراد   .1
مر�س عام ينت�سر يف النا�س انت�ساًرا وا�سًعا.

فريو�س كورونا من الأوبئة ولي�س من الطاعون.  .2
عدم جواز التخلف عن اجلماعات واجُلمع اأو فري�سة احلج والعمرة اإل عند   .3
عدمه  من  ال�سرر  واملرجع يف حتقق  به،  الظن  غلبة  اأو  بذلك،  ال�سرر  حتقق 

لأهل الخت�سا�س.
انظر: املب�صوط )114/2(، مواهب اجلليل )122/2(، املجموع )425/3(، املغني )371/1(.   )1(

جدير ب�لذكر اأن هن�ك قول مرجوح يف املذهب ال�ص�فعي بعدم جواز لب�س القف�زات اأثن�ء ال�صلة. ق�ل النووي يف املجموع )425/3(:   
"يف وجوب ك�صف اليدين قولن. ال�صحيح: اأنه ل يجب، وهو املن�صو�س يف ع�مة كتب ال�ص�فعي كم� ذكره امل�صنف؛ والث�ين: يجب 

ك�صف اأدنى جزء من ب�طن كل كٍف"..
اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه، كت�ب/ ال�صلة، ب�ب/ ال�صجود على الأنف برقم 812 )162/1(، وم�صلم يف �صحيحه، كت�ب/   )2(

ال�صلة، ب�ب/  اأع�ص�ء ال�صجود، والنهي عن كف ال�صعر والثوب وعق�س الراأ�س يف ال�صلة برقم 490 )354/1(.
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يجوز منع من اأ�سيب بفريو�س كورونا من ح�سور اجلماعات واجُلمع واأداء   .4
احلج والعمرة؛ �سيانة للنفو�س وحفظها من الإ�سابة.

–بعد مراجعة املخت�سني؛ حتقيًقا  يجوز غلق امل�ساجد وتعليق احلج والعمرة   .5
ملقا�سد ال�سريعة من حفظ النفو�س والوقاية من الأمرا�س.

ل جتوز �سالة اجلمعة يف البيوت حال انت�سار فريو�س كورونا، ول جُتزئ عن   .6
�سالة الظهر.

ل جتوز ال�سالة خلف البث املبا�سر حال انت�سار فريو�س كورونا، ول جُتزئ   .7
عن �سالة الظهر.

جواز لب�س الكمامات يف ال�سالة وغريها عند احلاجة.  .8
جواز و�سع الكمامات للمحرم من الرجال، وعدم جواز ذلك من املحرمة،   .9

اإل اإن دعت احلاجة فت�سعها وعليها الفدية.
من  املحرم  ومينع  واملراأة،  للرجل  ال�سالة  يف  القفازات  لب�س  من  حرج  ل   .10
اإخراج  لب�سهما مع  فاإن دعت احلاجة جاز  اأنثى،  اأو  لب�سهما �سواء كان ذكًرا 

الفدية.
ثانًيا: التو�سيات:

�سرورة اإلزام الباحثني يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه بدرا�سة النوازل   
امل�ستجدة، وبيان اأحكامها ال�سرعية؛ خلدمة املجتمعات الإ�سالمية.

امل�سادر واملراجع
عبد  حممد   : حتقيق  عبداهلل،  بن  حممد  بكر  اأبو  العربي،  ابن  القراآن،  اأحكام  	•

القادر عطا، بريوت: دار الفكر، )د. ط( )د. ت(.
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�سادق  حممد  حتقيق:  الرازي،  علي  بن  اأحمد  اجل�سا�س،  القراآن،  اأحكام  	•
القمحاوي، ط:2، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1405هـ.

الآداب ال�سرعية، ابن مفلح، عبد اهلل حممد، ط:2، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة،  	•
1411هـ.

الرتاث،  اإحياء  دار  بريوت،  ط:2،  �سرف،  بن  يحيى  النووي،  الأذكار،  	•
1392هـ.

اأبى  اأحمد بن حممد بن  الق�سطالين،  البخاري،  ال�ساري �سرح �سحيح  اإر�ساد  	•
بكر، ط:2، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1409هـ.   

بن  اهلل  عبد  بن  يو�سف  الرب،  عبد  ابن  الأم�سار،  ملذاهب  اجلامع  ال�ستذكار  	•
دار  بريوت:  ط1،  معو�س،  علي  حممد  عطا،  حممد  �سامل  حتقيق:  حممد، 

الكتب العلمية، 1421هـ.
اإبراهيم بن حممد، ط:1، بريوت:  الأ�سباه والنظائر، ابن جنيم، زين الدين بن  	•

دار الكتب العلمية، 1411هـ.
 ،1 ط:  الألباين،  حتقيق:  الدين،  جمال  حممد  القا�سمي،  امل�ساجد،  اإ�سالح  	•

بريوت: املكتب الإ�سالمي، 1399هـ.
ط2،  �سليمان،  بن  علي  املرداوي،  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف  	•

بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، )د.ت(.
ط:2،  اإبراهيم،  بن  الدين  زين  جنيم،  ابن  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر  	•

بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، )د.ت(.
القاهرة:  ط:3،  علي،  بن  اأحمد  حجر،  ابن  الطاعون،  ف�سل  يف  املاعون  بذل  	•

املكتبة ال�سلفية، 1407هـ. 
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ط:3،  اخلري،  اأبي  بن  يحيى  العمراين،  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  يف  البيان  	•
بريوت: دار الكتب العلمية، 1421هـ.

اإحياء  دار  بريوت:  ط2،  اأحمد،  بن  حممد  ر�سد،  ابن  والتح�سيل،  البيان  	•
الرتاث العربي، )د.ت(.

اأحمد،  بن  م�سعود  بن  بكر  اأبو  الكا�ساين،  ال�سرائع،  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع  	•
ط:2، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1406هـ.

ط:2،  حممد،  بن  حممد  الزبيدي،  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج  	•
بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1409هـ.  

ط:2،  يو�سف،  بن  حممد  املواق،  خليل،  خمت�سر  �سرح  والإكليل  التاج  	•
بريوت، دار الكتب العلمية 1418هـ.

ط(  )د.  الفكر،  دار  بريوت:   ، احل�سن  بن  علي  ع�ساكر،  ابن  دم�سق،  تاريخ  	•
)د. ت(.

1407هـ. كثري،  ابن  دار  بريوت،  ط:3،  اإ�سماعيل،  بن  حممد  الكبري،  التاريخ  	•
تون�س: دار �سحنون، )د. ط(  الطاهر،  ابن عا�سور، حممد  التحرير والتنوير،  	•

)د. ت(.
الرتاث،  اإحياء  دار  بريوت،  ط:2،  علي،  بن  حممد  اجلرجاين،  التعريفات،  	•

1398هـ.  
اهلل  بن عبد  يو�سف  الرب،  ابن عبد  املعاين والأ�سانيد.  املوطاأ من  ملا يف  التمهيد  	•

بن حممد، القاهرة: دار الفاروق للطباعة، )د. ط(، )د.ت(.
دار  بريوت،  ط:2،  �سرف،  بن  يحيى  النووي،  واللغات،  الأ�سماء  تهذيب  	•

اإحياء الرتاث، 1392هـ. 
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ط:8،  الرحمن  عبد  بن  يو�سف  املزي،  الرجال،  اأ�سماء  يف  الكمال  تهذيب  	•
بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1411هـ. 

دار  بريوت:  بكر،  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  القرطبي،  القراآن،  لأحكام  اجلامع  	•
الفكر، 1412هـ، )د. ط(. 

اأمني  ابن عابدين، حممد  املختار(،  الدر  املحتار على  ابن عابدين )رد  حا�سية  	•
بن عمر، ط2، بريوت: دار الفكر، 1412هـ.

ط:2،  اأحمد،  بن  حممد  الد�سوقي،  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  	•
بريوت، دار الكتب العلمية 1420هـ.

حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين، العدوي، علي بن اأحمد بن  	•
مكرم، بريوت: دار الفكر، 1412هـ، )د. ط(.

حجي  حممد  حتقيق:  الرحمن.  عبد  بن  اإدري�س  بن  اأحمد  القرايف،  الذخرية،  	•
واآخرين. ط1، بريوت: دار الغرب الإ�سالمي، 1994م.

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، يحيى بن �سرف، ط:3، بريوت، دار  	•
الكتب العلمية 1420هـ.

اأبي بكر، ط:27،  زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، حممد بن  	•
بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1411هـ.

�سنن ابن ماجه، ابن ماجه، حممد بن يزيد، ط:3، بريوت، دار الكتب العلمية  	•
1420هـ.

الكتب  دار  بريوت:  ط:3،  الأ�سعث،  بن  �سليمان  داود،  اأبو  داود،  اأبي  �سنن  	•
العلمية، 1421هـ.
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ال�سنن الكربى، البيهقي، اأحمد بن احل�سني، الريا�س: مكتبة دار الباز 1414هـ،  	•
)د. ط(.

الباقي، ط:1، بريوت،  بن عبد  الزرقاين، حممد  املوطاأ،  الزرقاين على  �سرح  	•
دار اإحياء الرتاث العربي، 1403هـ. 

)د.  املعرفة،  دار  بريوت:  اأحمد،  بن  حممد  ال�سرخ�سي،  الكبري،  ال�سري  �سرح  	•
ط(، )د.ت(.

الفكر، )د.  دار  بريوت:  اهلل،  بن عبد  اخلر�سي، حممد  �سرح خمت�سر خليل،  	•
ط(، )د.ت(.

�سرح النووي على �سحيح م�سلم )املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج(،  	•
النووي، يحيى ابن �سرف، ط:2، بريوت، دار اإحياء الرتاث، 1392هـ. 

اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  )اجلامع  البخاري  �سحيح  	•
اإ�سماعيل،  بن  حممد  البخاري،  واأيامه(،  و�سننه  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى 

حتقيق: د. م�سطفى ديب البغا، ط:3، بريوت، دار ابن كثري، 1407هـ. 
ر�سول  اإىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  )امل�سند  م�سلم  �سحيح  	•
الني�سابوري، حتقيق:  اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم((. م�سلم، م�سلم بن احلجاج 

حممد فوؤاد عبد الباقي، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 
)د. ط(، )د.ت(.

ط:1،  احل�سني،  بن  الرحيم  عبد  العراقي،  التقريب،  �سرح  الترثيب  طرح  	•
بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1406هـ.

البار، حممد علي، ط:1، بريوت:  العدوى بني الطب وحديث امل�سطفى، د.  	•
عامل الكتب. 
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اأحمد  بن  حممود  العيني،  الدين  بدر  البخاري،  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة  	•
بن مو�سى ط:1، بريوت: عامل الكتب، 1414هـ. 

الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي، اأحمد بن حممد بن علي ، ط:1،  	•
بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1406هـ.

علي،  بن  اأحمد  الع�سقالين،  حجر  ابن  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح  	•
ط:3، القاهرة: املكتبة ال�سلفية، 1407هـ.

الفروع، ابن مفلح، حممد بن مفلح، بريوت: دار الفكر، 1415 هـ، )د. ط(. 	•
موؤ�س�سة  بريوت،  ط:5،  يعقوب،  بن  حممد  الفريوزاآبادي،  املحيط،  القامو�س  	•

الر�سالة، 1411هـ. 
الكتب  دار  بريوت:   ،1 ط:  اأحمد،  بن  حممد  جزي،  ابن  الفقهية،  القوانني  	•

العلمية، 1415هـ.
الكا�سف عن حقائق ال�سنن، الطيبي، احل�سني بن عبد اهلل، ط: 2، بريوت: دار  	•

الكتب العلمية 1414هـ.
بريوت:  ط:1،  يون�س،  بن  من�سور  البهوتي،  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف  	•

عامل الكتب، 1414هـ.
بن  يو�سف  بن  الكرماين، حممد  البخاري،  �سرح �سحيح  الدراري  الكواكب  	•

علي، ط:2، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1406هـ.
دار  القاهرة:  مكرم،  بن  حممد  بن  الدين  جمال  منظور،  ابن  العرب،  ل�سان  	•

املعارف، )د. ط(.
ط(،  )د.  املعرفة،  دار  بريوت:  اأحمد،  بن  حممد  ال�سرخ�سي،  املب�سوط،  	•

)د.ت(.
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اأحمد، ط: 2، بريوت: دار الكتب العلمية  بالآثار، ابن حزم، علي بن  املحلى  	•
1416هـ.

دار  القاهرة:  ط:1،  �سرف،  بن  يحيى  النووي،  املهذب،  �سرح  املجموع  	•
احلديث، 1421هـ.

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، القاهرة، دار التقوى، )د.  	•
ط(، )د.ت(.

اأبي بكر، ط: 1، القاهرة: دار احلديث،  خمتار ال�سحاح، الرازي، حممد بن  	•
1421هـ

دار  بريوت:   ،2 ط:  عبداهلل،  بن  حممد  احلاكم،  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك  	•
الكتب العلمية 1414هـ.

امل�سند، ابن حنبل، اأحمد بن حممد، حتقيق: ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط، ط:1،  	•
بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، 1418هـ

مطالب اأويل النهى، البهوتي، من�سور بن يون�س، ط:1، بريوت: عامل الكتب،  	•
1414هـ.

الكتب  دار  بريوت:   ،2 ط:  عبداهلل،  بن  حممد  احلاكم  احلديث،  علوم  معرفة  	•
العلمية 1412هـ.

واملغرب،  والأندل�س  اإفريقية  اأهل  فتاوى  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار  	•
الون�سري�سي، اأحمد بن يحيى، ط:1، بريوت: دار الفكر، 1402 هـ.

اأحمد، ط:1، بريوت: دار  بن  ابن قدامة عبد اهلل  اأحمد،  الإمام  املغني يف فقه  	•
الفكر، 1405 هـ.
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بن  ال�سربيني، حممد  املنهاج، اخلطيب  األفاظ  اإىل معرفة معاين  مغني املحتاج  	•
اأحمد، ط: 1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.

دار  بريوت:   ،1 ط:  عمر،  بن  اأحمد  القرطبي،  م�سلم،  �سحيح  �سرح  املفهم  	•
الكتب العلمية، 1415هـ.

املنتقى �سرح املوطاأ، الباجي، �سليمان بن خلف، بريوت، دار الفكر، 1415هـ،  	•
)د. ط(. 

بن عبد  بن حممد  �سرح خمت�سر خليل، احلطاب، حممد  اجلليل يف  مواهب  	•
الرحمن، ط:3، بريوت: 

دار الفكر، 1412 هـ.
اجليل،  دار  بريوت:  ط:1،  �سفيق،  حممد  غربال،  املي�سرة،  العربية  املو�سوعة  	•

)د. ط(.
1406هـ. العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  بريوت،  ط:1،  اأن�س،  بن  مالك  املوطاأ،  	•

حتقيق:  حممد،  بن  املبارك  الأثري،  ابن  والأثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  	•
الكتب  دار  بريوت:  ط:2،  الطناحي،  حممد  وحممود   ، الزاوي  اأحمد  طاهر 
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https://arabic.cnn.com/middle-east/article/202014/03//
kuwait-mosques-pray-mass-ban-social-reactions
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التون�سية: املدونة  موقع  	•
من  خوفا  واجلماعة  اجلمعة  ترك  الأ�سحاء  للم�سلمني  يجوز  هل  بعنوان:  مقال   

املر�س )كورونا( ؟!
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80534569&id=117988459612422

اليوم: امل�رسي  موقع  	•
مقال بعنوان: هيئة كبار العلماء جتيز اإيقاف �سلوات اجُلمع واجلماعات ب�سبب   
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627045

اأونالين: اإ�سالم  موقع  	•
مقال بعنوان: فتاوى اإيقاف العمرة ب�سبب فريو�س كورونا.  

https://islamonline.net/33830

العاملية: ال�سحة  منظمة  موقع  	•
مقال بعنوان: العدوى بفريو�س كورونا.  

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/
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دور العوامل الرتبوية واالقتصادية  واالجتماعية يف ظاهرة التسرب الدراسي
)دراسة تطبيقية على مدارس حي الدباغة - حملية ودمدني الكربى من وجهة نظر املعلمني(

د. خ�لد رحمة اهلل �ص�لح عبد اهلل•

ملخــــ�ص
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تتبع ظاهره الت�سرب الدرا�سي بحي الدباغة   
 . الظاهرة  هذه  اإىل  تقود  التي  ال�سباب  ملعرفة  مدين  ود  مدينة  اأحياء  اأحد 
ومعلمات  معلمو  هم  الدرا�سة  هذه  جمتمع  كان  لها.  حلوٍل  اقرتح  ثم  ومن 
التحليلي كما  املنهج الو�سفي  مدار�س ال�سا�س باحلي . ا�ستخدمت الدرا�سة 
ا�ستخدمت ال�ستبانة كاأداة جلمع املعلومات والتي مت حتليلها عن طريقة نظام 
)SPSS( تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من النتائج اهمها اأن العوامل القت�سادية 
جاءت ك�سبب اأول من اأ�سباب الت�سرب الدرا�سي تليها الأ�سباب الجتماعية ثم 
الرتبوية. اأو�ست الدرا�سة بجملة من التو�سيات لتخفيف حّدة هذه الظاهرة 
اأهمها توطيد العالقة بني الأ�سر واملدر�سة ملعرفة وتتبع م�سكالت التالميذ وحلها 

اأول باأول. 

Abstract
 This study aimed to track the phenomenon of school dropout 
in Al-Dabagha district, one of the neighborhoods of the city of Wad 
Medani, to find out the reasons that lead to this phenomenon. Then 
to suggeste solutions to it. The population of this study was the 
teachers of basic schools in the neighborhood. The study adopted 
the descriptive and analytical method and the questionnaire was 
used as a tool to collect data that was analyzed by the method of 
the (SPSS) system. The study reached a set of results, the most 

اأُ�صت�ذ اأُ�صول الرتبية امل�ص�رك - كلية الرتبية - ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم. 	•
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important of which was that:  The economic factors came as the first 
cause of school dropout, followed by social and then educational 
reasons. The study recommended a set of recommendations to 
alleviate the severity of this phenomenon, the most important of 
which is the consolidation of the relationship between families and 
the school in order to know and track students' problems and solve 
them on a timely basis.

مقدمـــــة
تهدد  التي  الكبرية  امل�سكالت  من  الدرا�سي  الت�سرب  م�سكلة  تعد   
العملية الرتبوية والتعليمية يف كثري من دول العامل خا�سة النامية منها. وتعترب 
درا�سة هذه امل�سكلة ذات قيمة مزدوجة، اإذ اإِنها مدخل ملعاجلة اإحدى الق�سايا 
التنموية والرتبوية املهمة من جهة، وموؤ�سر مهم ملعرفة كفاية النظام التعليمي 
من جهة اأخرى ، فالفاقد الرتبوي يوجد يف �سور خمتلفة من �سور الت�سرب 
الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  يف  الت�سرب  هو  الدرا�سة  هذه  يف  يهمنا  والذي 
كظاهرة متفاقمة مقارنة بن�سبة الت�سرب يف املرحلة الثانوية. حيث ن الت�سرب 
يف مرحلة الأ�سا�س يعني الت�سرب من املرحلة الإلزامية والتلميذ املت�سرب يف 
اإىل  يرتد  بل قد  التعليم ملجابهة احلياة،  كافياً من  املرحلة ل يحمل قدراً  هذه 
الأمية  مرة اأخرى)1(. يعترب التعليم حقاً مكت�سباً لكل مواطن وعلى الأخ�س يف 
الب�سرية  ا�ستثمار جميع مواردها  اإىل  التي هي يف حاجة ما�سة  النامية  الدول 
ل�سد حاجتها يف التنمية ومن ثم ي�سبح من واجبات الإدارة التعليمية بحث 
يتعني على  فاإنه  املنطلق  . ومن هذا  الظاهرة  اإىل هذه  توؤدي  التي  الأ�سباب  
عبد الرحمن الأحمد 1987 : رج�ء اأبو علم : ت�صرب الطلب من مدرا�س التعليم الع�م احلكومية والأ�صب�ب املوؤدية لهذه الظ�هرة   )1(

بدولة الكويت جملة الرتبية)العدد14 ،املجلد الرابع( �س76.
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اأن يفح�سوا واقعه ويقرروا مدى مالءمته لحتياجات  امل�سئولني عن التعليم 
التنمية القومية يف البالد من حيث الكم والكيف)1(.  

من  كثري  اهتمام  مو�سع  التعليم  يف  الت�سرب  م�سكلة  كانت  لقد   
�سرورة  على  جميعها  املوؤمترات  هذه  اأكدت  وقد  والبحوث)2(.  املوؤمترات 
تكري�س اجلهود من اأجل املزيد من عمل الدرا�سات والبحوث لو�سع احللول 
املنا�سبة للتخفيف من اآثارها ونتائجها ال�سلبية ، وال�سعي قدماً لو�سع نتائج هذه 

البحوث والدرا�سات مو�سع التنفيذ وال�ستفادة منها اإىل اأق�سى حد ممكن.

املبحث الأول
الطار العام

م�سكلة البحث :
الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  يف  خا�سة  التالميذ،  ت�سرب  م�سكلة  تعترب   
م�سكلة خطرية تعاين منها اأغلب نظم التعليم، خا�سة املجتمعات النامية ،حيث 
عبئاً  وي�سكل  التعليم،  يف  الهدر  عنا�سر  من  الأول  العن�سر  هو  الت�سرب  اإنَّ 
املتاحة،  ا�ستثمار جميع مواردها  اإىل  اأ�سدُّ حاجة  ثقياًل على موارد دول هي 
فالتالميذ الذين يت�سربون من الدرا�سة قبل اأن يحققوا هدفاً من اأهداف املرحلة 
اأن التعليم الأ�سا�سي هدفه تثقيف الطفل  تربوياً حيث  املحددة يعتربون فاقداً 
وت�سليحه بقدر من العلم يوؤمن عدم ارتداده لالأمية مرة اأخرى. اإذاً فالتلميذ 
الذي يت�سرب قبل ح�سوله على ذلك امل�ستوى يعترب فاقداً تربوياً، ول�سك اأن 
الت�سرب هو العامل الأكرب يف تعويق جهود هذه الدول . وقد لحظ الباحث 

اإبراهيم علي ه��صم 1982م : الت�صرب يف التعليم يف دولة قطر اأطروحة م�ج�صتري غري من�صورة كلية تربية ج�معة الأزهر �س13.  )1(
موؤمتر ق�ص�ي� التعليم واخلطة الع�صرية، ق�عة ال�صداقة، اخلرطوم 1995م.  )2(
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ومن خالل وجوده يف مدينة ود مدين وعمله يف حقل الرتبية والتعليم م�سئوًل 
اأن هناك ت�سرباً درا�سياً  عن الطالب املتدربني مبدار�س الأ�سا�س مبدينة مدين، 
كبرياً يف حي الدباغة – حملية مدين الكربى لذلك فقد �سعى ملعرفة اأ�سباب 

ذلك الت�سرب وحماولة اقرتاح حلوًل ت�ساعد على احلد منه.
اأ�سئلة البحث:

ميكن �سياغة م�سكلة هذا البحث يف ال�سوؤال الرئي�س التي :   
الت�سرب  والقت�سادية والجتماعية يف ظاهرة  الرتبوية  العوامل  دور  ما     -

الدرا�سي مبرحلة الأ�سا�س بحي الدباغة حملية مدين الكربى؟ 
وتتفرع منه الأ�سئلة التالية:

ما املق�سود بالت�سرب الدرا�سي؟ اأ- 
ماذا تعني مرحلة الأ�سا�س والتعليم الأ�سا�س؟  ب- 

ما احللول املقرتحة للتقليل من ظاهرة الت�سرب الدرا�سي مبرحلة الأ�سا�س  ج- 
بحي الدباغة – حملية  ود مدين الكربى ؟

فرو�ص البحث:
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدلله )0.05( حول   .1
تقدير ا�ستجابة عينة الدرا�سة يف درجة اأهمية اأياً من الأ�سباب )تربوية، 
ملتغري  تعزى  الدرا�سي  الت�سرب  اإىل  تقود  اقت�سادية(التي   ، اجتماعية 

النوع و اخلربة التدري�سية.
اأهمية البحث : 

تتمثل اأهمية البحث يف النقاط التالية:  
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تعترب مرحلة الأ�سا�س هي بداية ال�سلم التعليمي، فهي القاعدة الأ�سا�سية   -1
التالية . لذا فاإ�سالحها ميهد  التي يتم منها النطالق اإىل مراحل التعليم 

الطريق اأمام التلميذ لالنطالق اإىل الأمام.
قد تلفت هذه الدرا�سة الأنظار مل�سكلة خطرية تهدد املجتمع وت�سبب يف   -2
�سعف اقت�ساده وتعطيل عجلة التنمية وتنعك�س �سلباً على م�سرية عملية 

التعليم األ وهي م�سكلة الت�سرب الدرا�سي.
قد تفيد هذه الدرا�سة يف ك�سف بع�س العوامل التي تت�سبب يف ت�سرب   -3
التالميذ يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي بحي الدباغة ، كما قد ت�سهم هذه 
اأمر التخطيط الرتبوي والقت�سادي  الدرا�سة يف م�ساعدة القائمني على 

لعالج هذه امل�سكلة .
اأهداف البحث: 

يهدف هذا اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف ميكن اإجمالها يف الآتي :  
والت�سرب  الأ�سا�س  ومرحلة  الأ�سا�س  تعليم  من  كٌل  مفهوم  تو�سيح   -1

الدرا�سي.
الأ�سا�سي  التعليم  الدرا�سي مبرحلة  الت�سرب  التعرف على حجم ظاهرة   -2

بحي الدباغة مبدينة ود مدين .
الدرا�سة   الت�سرب مبنطقة  اإىل ظاهرة  املوؤدية  العوامل  التعرف على دور   -3

)حي الدباغة ود مدين(. 
احلد  على  وتعمل   ، امل�سكلة  ت�سهم يف حل  تو�سيات ومقرتحات   تقدمي   -4

منها.
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حدود البحث :
ظاهرة  تناول  على  البحث  هذا  يعتمد   : للبحث  املو�سوعية  احلدود   

الت�سرب الدرا�سي.
احلدود املكانية:  حي الدباغة مبدينة ود مدين - ال�سودان . اأ/ 

 2017( الدرا�سي  العام  على  الدرا�سة  هذه  تركز  الزمانية:  احلدود  ب/ 
-2018م(.

احلدود الب�سرية : معلمو مدار�س التعليم الأ�سا�س بحي الدباغة. ج/ 
م�سطلحات البحث : 

انقطاع  باأنه   ، البحث  هذا  لأغرا�س  اإجرائياً  الباحث  يعرفه   : الت�رسب   .1
التالميذ عن التعليم قبل النتهاء من مرحلة درا�سية معينة .

العام  التعليم  الأوىل من مراحل  املرحلة  تعني  التعليم الأ�سا�سي :   مرحلة   .2
واأ�سبحت  �سابقاً  واملتو�سطة  البتدائية  املرحلتني  دمج  عن  نتجت  والتي 

ثمانية اأعوام)1(. 
الركن  يف  ويقع   ، القدمية  مدين  ود  مدينة  اأحياء  اأحد  هو  الدباغة:  حي   .3
ال�سمايل الغربي منها ، وت�سكنه غالبية من قبيلة الفالتة . يحده من ال�سمال 
كربي النيل الزرق ومن الغرب حي الأندل�س ومن اجلنوب حي الع�سري 

ومن ال�سرق يحده النيل الأزرق)2(.  

ال�صرتاتيجية القومية ال�ص�ملة قط�ع التعليم : 1992م.  )1(
.www. Ar.m.wikipidia.org.sd  )2(
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املبحث الثاين
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

اأوًل : الإطار النظري:
توطئة:

لقد اأ�سبح التعليم �سرورة من اأهم �سرورات احلياة اإذ اإِنَّه وعن طريقه   
والقدر  بال�سورة  مالحمها  ويحدد  احلياة  تلك  وجه  يغري  اأن  لالإن�سان  اأمكن 
الذي يرغب ويريد . فثورة العلم التي اأدت اإىل النفجار املعريف الهائل قد 
مكنت لتكنولوجيا الع�سر من اأن حتقق باخرتاعاتها واكت�سافاتها خمتلف اآمال 
املعارف والعلوم  املتالطم من  البحر  ال�سعوب . ويف خ�سم هذا  وتطلعات 
برزت العقول اللكرتونية ملعاجلة خمتلف مع�سالت احلياة . فا�ستوجب هذا 
التعليم مبا ميكنها  اإعادة النظر يف فل�سفة وا�سرتاتيجيات  التكنولوجي  التطور 

من مواكبة خطواتها املت�سارعة)1(.
مفهوم التعليم الأ�سا�ص :

عامني  اإليها  م�سافاً  �سابقاً  البتدائية  املرحلة  الأ�سا�سي  التعليم  يعادل   
الأحوال  يف  وينتهي  ال�ساد�سة  �سن  من  التلميذة  لأو  التلميذ  يُقبل  اآخرين، 
املتطلبات  اأول  الأ�سا�س  مرحلة  تعليم  ميثل  ع�سر،  الرابعة  �سن  يف  العادية 
الأ�سا�سية، ملواجهة حتديات العوملة وامل�سكالت الأ�سا�سية يف الوقت الراهن، 
وبني  املعرفة،  يف  العادي  غري  النفجار  عن  الناجمة  التوترات  يف  واملتمثلة 
هو  وما  حملي  هو  ما  بني  التوترات  وكذلك  ا�ستيعابها  على  الب�سرية  القدرة 
الرتوي  وبني  والتقليد،  الع�سرية  وبني  والتعميم،  اخل�سو�سية  وبني  عاملي، 

عبد اهلل احل�صن عبد امل�جد ط، 2013م 2: التعليم والنفج�ر املعريف  ، دار املريح للطب�عة - الري��س �س39 .  )1(
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والت�سرع يف عالج امل�سكالت، وبني احلاجة اإىل املناف�سة واعتبارات العدالة 
والتعاون والتكافل، واأي�سا بني املادية والروحية)1(.

التحديات،  مواجهة  يف  فاعاًل  الأ�سا�س  مرحلة  تعليم  يكون  ولكي   
من  بحياته  الرتقاء  من  التلميذ  ميكن  اأن  يجب  الراهنة  التعليمية  وامل�سكالت 
خالل املعارف والتجارب، وتنمية ثقافته الذاتية ، كما يجب اأن يكون التعليم 
بنيته مع  باملرونة يف  يت�سم  اأنه  اأي  النوعية ومالئم،  متناول اجلميع وجيد  يف 
مراعاة الأ�س�س الرتبوية ، والتعليم الأ�سا�سي كما ورد يف الإ�سرتاتيجية القومية 
املعارف  ال�سروري من  القدر  يعني  العام )1992م(  التعليم  لقطاع  ال�ساملة 
والقدرات الذهنية واملهارات التي ينبغي للفرد اأن ينالها)2(، ويهدف التعليم 
�سلم  يف  اأعلى  م�ستويات  اإىل  تعليمه  موا�سلة  من  الفرد  متكني  اإىل  الأ�سا�س 
املعرفة، اأو خروجه اإىل احلياة العامة مزوداً بالقدر الذي ميكنه من النخراط 
فيها اأو امل�ساركة الفاعلة يف اأن�سطة جمتمعه املختلفة . ويتميز التعليم الأ�سا�سي 
تطبيقية وعملية، وما  ملا يجمعه من درا�سات نظرية واأن�سطة  بالتكامل، وذلك 
التعليم  ويتميز   ، الإنتاجية  والقدرات  اليدوية  للمهارات  تنمية  من  يحققه 
املتعددة  ال�سخ�سية  جوانبه  تنمية  خالل  من  والتوازن  بال�سمول  الأ�سا�سي 
متنوع  تعليم  ذلك  فوق  وهو  والجتماعية،  والوجدانية  واجل�سمانية  الفكرية 
من حيث تلبيته حلاجات املتعلم يف مراحل منوه املختلفة اأثناء �سريه يف مدر�سة 

الأ�سا�س ومراعاته لتنوع البيئات الطبيعية والثقافية والجتماعية)3(.

اإلي��س طه حممد ط2  2007م: التعليم يف مفرتق الطرق . مكتبة مدبويل الق�هرة �س47.  )1(
موؤمتر ال�صرتاتيجية ال�ص�ملة �صبق الإ�ص�رة اإليه.  )2(

عبدالعظيم عثم�ن قمر الدين، ط1، 2001م : فل�صفة الرتبية عند الإم�م املهدي، مطبعة اأرو، �س30.  )3(
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اأهداف مرحلة تعليم الأ�سا�ص : 
تهدف مرحلة التعليم الأ�سا�سي اإىل بلوغ الآتي)1(:

تر�سيخ العقيدة الدينية وتربية النا�سئة عليها ونقل الرتاث احل�ساري اإليهم،   -1
وتعديل �سلوكهم وعاداتهم واجتاهاتهم، لتنبثق من تعاليم الدين وموروث 

الأمة، وقيم املجتمع الفا�سلة. 
والكتابة(  القراءة   ، التحدث   ، )ال�ستماع  غة  اللُّ مهارات  الن�سء  متليك   -2
هذه  ا�ستخدام  من  ميكنهم  الذي  بامل�ستوى  الريا�سيات  اأ�س�س  ومعرفة 

املهارات واملعارف يف حياتهم اليومية . 
للمواطنة  توؤهلهم  التي  الأ�سا�سية  واخلربات  املعلومات  النا�سئة  اإك�ساب   -3
الفعالة وتدريبهم على طرق النمو املتكامل واكت�ساف قدراتهم وميولهم 

وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واجتاهاتهم. 
تنمية �سعور النا�سئة بالنتماء للوطن وتعمري وجدانهم بحبه والعتزاز به   -4

وتعريفهم بتاريخه وح�سارته وتفجري طاقاتهم من اأجل رفعته وعزته . 
عليها  واملحافظة  لتنميتها  واإعدادهم  البيئة  يف  اهلل  بنعم  النا�سئة  تعريف   -5

وت�سخريها ملنفعة الإن�سان . 
خ�سائ�ص التعليم الأ�سا�ص: 

يتميز التعليم الأ�سا�س باخل�سائ�س التالية )2(:
اإِنَّه القاعدة امل�سرتكة التي توفر قدراً من  اأنه تعليم موحد للجميع حيث   -1

املعارف واملهارات والجتاهات.
اأنه تعليم متكامل، اإذ يفرت�س به اأن يجمع بني الدرا�سات النظرية والأكادميية   -2

وبني ال�ساط العلمي والتطبيقي من اأجل تنمية املهارات اليدوية. 
التنمية دكتوراه من�صورة ،ج�معة  واأثره� على  الأ�ص��س  التعليم  الداخلية ملرحلة  الكف�ءة   : الد�صي�س 2001م  �صليم�ن  اإبراهيم   )1(

اخلرطوم  �س26-25.
ت�ج الدين املهدي احل�ج ط2 2005م: التعليم الأ�ص��س يف ال�صودان :  ، دار عزة للن�صر �س 150.  )2(
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اأنه متنوع اأي يتكيف بح�سب حاجات الأطفال واملراهقني بح�سب تنوع   -3
البيئة التي ميار�س فيها . 

اإنه متعدد التقنيات يتيح للمتدربني فر�س ا�ستخدام التقنيات امل�ستحدثة   -4
وفهم مبادئها، كما ي�ساعد على اخللق والبتكار واكت�ساب احل�س الفني 

املفقود. 
اأنه �سامل ومتوازن بني جوانب ال�سخ�سية الفكرية والوجدانية والعقلية   -5

واحلركية.
اأي اأنه ميهد للمراحل التعليمية العليا اأو يكتفي عند هذا احلد وينتهي اإىل   -6

�سوق العمالة والإنتاج . 
اإن القراءة التحليلية لواقع التعليم العام يف ال�سودان ، قد اأبانت اأنَّ ثمة   
جمموعة من الإخفاقات يعاين منها النظام التعليمي ، منها ما يتعلق بالإمكانات 
املادية ، ومنها ما يخت�س بكم التعليم ونوعه ، وعلى راأ�س الإخفاقات، انعدام 
اإىل  اأف�سى  مما  املهم،  القطاع  لهذا  الأ�سيل  العلمي  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
والتعليم  العمل  عن  والعلم  املجتمع،  عن  املتعلم  ف�سلت  تعليمية  �سيا�سات 
عن الرتبية والأخالق والتطبيق، واأدت اإىل تخلف مناهج التعليم عن م�سايرة 
تطلعات النا�سئة والأمة)1(. ومالحقة تطورات ع�سر العلم والتقانة . فتدهور 
حال العلم ، ولقد اأ�سهم كل ذلك يف عدم مالءمته قدرات املتعلمني حلاجات 
والجتماعية  القت�سادية  والتنمية  الإنتاج،  قطاعات  وحاجات  الأمة،  رقي 
والثقافية كما اأبانت �سمور فر�س التعليم و�سوء توزيعها بني وليات الوطن، 
وبني اجلن�سني، وبني الفئات العمرية وبني اأنواع التعليم املختلفة رغم اجلهود 

املقدرة التي وجهت اإىل حتقيق دميقراطية التعبري والرتقاء بنوعيته)2(. 
حممد عمر ب�صري1967م : تطور التعليم يف ال�صودان، ط2، ، دار اجليل بريوت، �س117.  )1(

�صع�د اإبراهيم عي�صى ، ط2 2007م: تطور التعليم الع�م يف ال�صودان ، دار ج�معة اخلرطوم للن�صر، �س24.  )2(
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خلفية تاريخية عن ظاهرة الت�رسب الدرا�سي : 
مل تكن ظاهرة الت�سرب الدرا�سي من الظواهر اجلديدة اأو امل�ستحدثة،   
فالواقع التاريخي ي�سري اإىل اأن الت�سرب مرتبط بكل نظام تعليمي قام خلدمة 
اأبناء املجتمع ، وجند يف بع�س الدول القدمية مثل م�سر والهند وال�سني نظم 
تعليمية، لكنها مل ت�ستوعب غري قلة حمدودة من النا�س، اأما غالبية اأبناء ال�سعب 
فكانت تتلقى اإعدادها عن طريق البيت وعن طريق احلياة نف�سها ، وحتى عندما 
�سادت معاهد التعليم ذات الطابع الديني وكانت معاهد التعليم يف ال�سرق 
على  مق�سورة  كانت  املدر�سية  الرتبية  اأن  دينية، جند  هيئات  ترعاها  والغرب 
فئة حمدودة من اأبناء اجلماهري ويرجع ذلك اإىل اأن معاهد التعليم مل ت�سغل 
نف�سها باإعداد املتعلمني باملجالت العلمية التي �سيلتحقون بها من اأجل ك�سب 
اأبناء ال�سعب، لأَن  عي�سهم، ومل تكن ال�سلطات ت�ست�سعر مبا ي�ستوجب تعليم 
احتياجاتها من املوظفني كانت حمدودة، ونتيجة طبيعية لذلك كانت اجلماهري 
اإقبالها على التعليم)1( ففي فرن�سا وحتى طوال القرن التا�سع ع�سر  تتثاقل يف 
كانت املدر�سة الأولية مفل�سة وكان الآباء يف�سلون اأن يقوم اأولدهم بحرا�سة 
الأوز بدًل من اأن يذهبوا اإىل املدر�سة. ومل تخل املدار�س الأمريكية يف القرن 
الثامن ع�سر وحتى منت�سف القرن التا�سع ع�سر من الإفال�س حتى اأن كثرياً من 
املدر�سني كانوا يتجولون من مكان اإىل اآخر بحثاً عن تالميذهم)2(. وال�سودان 
كبقية الدول مل تكن ظاهرة الت�سرب الدرا�سي فيه من الظواهر احلديثة فهي 

من اأقدم الظواهر ومازالت مو�سع اهتمام كل املهتمني باأمر الرتبية. 
اأحمد ح�صن عبيد  2009: فل�صفة النظ�م التعليمي وبنية ال�صي��صة الرتبوية – درا�صة مق�رنة مكتبة الأجنلو امل�صرية ،الق�هرة  �س59.  )1(

وتعليم  الأمية  ملحو  العربي  ،اجله�ز  العربي  الوطن  يف  الأمية  م�صكلة  على  وانعك��ص�ته�  التعليم  م�صكلت   :1986 قمري  حممود   )2(
الكب�ر، الق�هرة  �س106-105.
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يعترب الت�سرب اأحد عوامل الإهدار الرتبوي الذي يحدث يف جميع   
مراحل التعليم . ويق�سد بالإهدار اأو الفاقد يف التعليم ، تلك اجلهود الفكرية 
واملادية املبذولة يف احلقل التعليمي دون حتقيق الأهداف املو�سوعة لها ب�سورة 

كاملة من الناحيتني الكمية والكيفية)1(.  
ويعترب الإهدار من اأهم عوامل خف�س الكفاءة. ومن هنا كان الهتمام   
الت�سرب  اأهمها  من  معروفة  عدة  اأ�سكال  الإهدار  ولهذا  التعليم  يف  بتالفيه 
والر�سوب والإعادة، وتدين امل�ستوى التح�سيلي، وارتفاع معدلت التكلفة 
املدر�سة.  يف  التعليم  اقت�ساديات  من  الكاملة  ال�ستفادة  وعدم  تلميذ  لكل 
فالت�سرب واإن تعددت مفاهيمه فاأثره واحد على العملية التعليمية فهو يعني 
اأن يرتك التلميذ املدر�سة بعد اللتحاق بها لعدم رغبته لإكمال تعليمه، اأو اأن 
ي�ستمر يف الدرا�سة ثم ينقطع عنها قبل اأن يكمل املدة املحددة لإنهاء املرحلة 

التي هو فيها)2(.
م�سكلة  هي  بل  حديثة  م�سكلة  لي�ست  الواقع  يف  الت�سرب  فم�سكلة   
موجودة منذ القدم ولكن اجلديد يف امل�سكلة ذلك التحول الذي طراأ على 
لها  ا�ستثماريه  اأنها عملية  الرتبية على  اإىل  ينظر  اأ�سبح  فلقد  الرتبوية،  العملية 
مردود اقت�سادي، بعد اأن كان ينظر اإليها على اأنها خدمة اإن�سانية. ومن هنا بداأ 
ميثالن  لأنهما  والر�سوب،  الت�سرب  مب�سكلة  يهتمون  والرتبية  القت�ساد  رجال 
هدراً تربوياً اإذا مل ميكن اإيقافه  ف�سيظهر اأثره على العملية الرتبوية دون �سك 
يف  الأمية  ن�سبة  زيادة  اإىل  يوؤدي  حيث  القت�سادي،  املردود  على  وبالتايل 
التنمية  بذلك خطط  فتختل  منه  احلد  اأو  وقفه  الدولة على  يجهد  مما  املجتمع 

طه حممد عبد امل�جد ط2، 2007م: الهدر التعليمي يف مرحلة التعليم الع�م، مطبعة اأرو، �س170.  )1(
ليلى عبداهلل العط��س 1408هـ : دور التخطيط الرتبوي يف رفع كف�ءة التعليم البتدائي للبن�ت يف اململكة العربية ال�صعودية /�س81 .  )2(
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املر�سومة وقد يعوق من جناح الأهداف املرجوة)1(.
اأ�سبابه  ملعرفة  املجال  اأجريت يف هذا  التي  الدرا�سات  اأو�سحت  وقد   
وطرق عالجه، اأَنَّ هناك العديد من العوامل املتداخلة التي توؤدي اإىل زيادة 
ن�سبة الت�سرب يف املرحلة البتدائية وتاأتي على راأ�س تلك الأ�سباب ، الأ�سباب 
ال�سحية التي تتعلق بعدم الهتمام ب�سحة الطفل وبغذائه الكامل مما يوؤدي اإىل 
�سرعة تعر�سه لالأمرا�س ومن ثم ي�سبح غري قادر على املواظبة يف احل�س�س 

ومتابعة درو�سه في�سطر اأخرياً اإىل اخلروج من املدر�سة)2(.
واأ�سباب اجتماعية تتعلق بالعادات الجتماعية والتقاليد ال�سائدة فحياة   
انتقال الآباء بوظائف ت�سطرهم  اأو  اأخر ،  تتميز بالنتقال من مكان اإىل  البدو 
اإىل النتقال اأثناء ال�سنة الدرا�سية مما ي�سبب عدم قدرة التالميذ على املتابعة 
عادة  فاإنَّ  للفتيات  بالن�سبة  اأما   . املدر�سة  من  اخلروج  اإىل  في�سطر  واملواظبة 
الفتاة  امل�سئوليات لدى  تعدد  اإىل  توؤدي  املبكر يف بع�س املجتمعات  الزواج 
وعدم قدرتها على املواظبة يف الدرا�سة ، ول يفوت الباحث اأن ننوه اإىل اأن 
م�ستوى تعليم الأ�سرة املنخف�س يزيد من تفاقم هذه الظاهرة وخلق الأ�سباب 
املوؤدية اإليها. وقد دلت بع�س الدرا�سات على اأن لوجود عدد كبري من اأفراد 
وهناك  والت�سرب)3(.  الإهدار  بظاهرة  ايجابية  �سلة  املتعلمني  غري  الأ�سرة 
اأ�سباب ثقافية اأ�سارت البيانات على اأن وجود الوعي الكامل والثقافة الكافية 
لدى الأ�سرة ، يقلل من اأ�سباب الت�سرب لدى الأطفال ، فاإدراك الأ�سرة باأهمية 
التعليم واهتمامها ب�سرورة املواظبة فيه ومتابعة الطفل يف املدر�سة عن طريق 

طه حممد عبد امل�جد، مرجع �ص�بق، �س71.  )1(
اإبراهيم علي ه��صم ال�ص�دة  :1982قطر  ،مرجع �ص�بق ،�س55.  )2(

حممد منري مر�صي 1982م: الإدارة التعليمية اأ�صوله� وتطبيق�ته� ع�مل الكتب الق�هرة  ، �س171.  )3(
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ح�سور جمال�س اأولياء الأمور يوؤدي اإىل الق�ساء على الت�سرب ، وتلعب البيئة 
املدر�سية املمتازة دوراً كبرياً يف حماربة الت�سرب وهي املكان املنا�سب لتلقي 
العلوم لتوافر معظم ال�سروط الرتبوية فيها لذلك يجب اأن تت�سف بجو من الود 
والتفاهم  واإدراك الفروق الفردية بني التالميذ من قبل القائمني على التعليم، 
ولأنَّ املعاملة القا�سية وانعدام الت�سجيع يوؤدي اإىل هروب التلميذ من املدر�سة 
ثم  اأوًل  الت�سرب  اإىل  املوؤدية  الأ�سباب  لذلك يجب معرفة  كلياً)1(،  وانقطاعه 

اتخاذ الو�سائل العلمية ملعاجلتها.
ويف راأي الباحث اأنه يجب على كلِّ الأطراف املعنية بالعملية التعليمية   
التعلمية اأن تتكاتف وتتاآزر بحيث ت�ستطيع جمتمعة اأن تدفع بالعملية التعليمية 
اأن  يجب  اللذان  الأ�سا�سيان  الذراعان  هما  واملدر�سة  فالأ�سرة  الأمام.  اإىل 

تتكامل الأدوار بينهما. 
خطورة ظاهرة الت�رسب الدرا�سي : 

تعترب ظاهرة الت�سرب الدرا�سي من الظواهر ذات الأبعاد القت�سادية   
والجتماعية والرتبوية اخلطرية. ولقد اأ�سار املربون وعلماء النف�س والجتماع 
ورجال القت�ساد وامل�سئولون ال�سيا�سيون يف خمتلف اأقطار العامل اإىل خطورة 
هذه الظاهرة . وعقدت ب�ساأنها املوؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية بحثاً 
عن ت�سخي�س اأ�سبابها، و�سعياً لإيجاد ال�سبل الكفيلة باحلد منها، وتتمثل خطورة 
الأمية، وعائقاً  اأ�سا�سياً من روافد  الدرا�سي يف كونها رافداً  الت�سرب  ظاهرة 
اأ�سعاف  ت�ستلزم  واحدة  ت�سرب  وحالة  املجالت.  �ستى  يف  التنمية  جلهود 
اإىل ع�سرة  اأنها حتتاج  تنفق على حالة جناح واحدة ف�ساًل عن  التي  النفقات 
احمد منري م�صلح ط2 1402هـ: نظم التعليم يف اململكة العربية ال�صعودية والوطن العربي عم�دة �صئون املكتب�ت، ج�معة امللك   )1(

�صعود، اململكة العربية ال�صعودية الري��س �س 208-207  .
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اأ�سعاف اخلدمات والرعاية النف�سية والجتماعية التي تقدم للمتعلم الناجح. 
عالوة على اأنها ت�سبب تراجعا يف خدمات املتعلم بحيث تتزايد حاجته للرعاية 
وم�ساعدته لتنمية قدراته واإعادته للحدود الطبيعية يف فرتة زمنية قد ي�سعب 
اإذا  احلال  عليه  يكون  فماذا   ، واحدة  ت�سرب  حلالة  و�سف  وهذا   ، حتديدها 
الت�سرب ، واأ�سبحت ظاهرة تت�ساعف معها الأعباء على  ما تعددت حالت 
موارد املجتمع وتوجه اإليها اجلهود والتي كان من الأف�سل اأن توجه اإىل نواحي 
خطرية  فهي   ، نتائجها  حيث  من  خطرية  الت�سرب  اأخرى)1(.وظاهرة  تنموية 
ال�سلم  يف  الرتقي  من  وبالتايل  التعليم  فر�س  من  حترمه  لأنها  التلميذ،  على 
الجتماعي وهي خ�سارة لالأ�سرة يف فقدانها عاماًل ي�ساف اإىل قدرتها املادية 
واملعنوية وخ�سارة بالن�سبة للمجتمع ، اإذ اإن جمموع املت�سربني ي�سكلون جانبا 
�سعيفاً يف بنية املجتمع)2(. ولقد ا�ستحوذت م�سكلة الت�سرب على اهتمامات 
اأنها  اإل   ، عديدة  �سنوات  الرتبوية  والبحوث  الدرا�سات  جمال  يف  الباحثني 
اإىل عوامل كامنة يف  ي�سري  التعليمية ، وهذا  للنظم  مازالت متثل حتدياً كبرياً 
النظم الرتبوية والأ�سرية لزالت تعمل على ا�ستمرارية هذه امل�سكلة ،  وتعمل 
على تعقيدها لأنَّ اأيَّ جهد يبذل يف اإعداد املتعلم �سواء كان اأكادميياً اأو علمياً 
اأو رعاية اأو خدمات متنوعة ، اإمنا يبذل ليحقق مردوداً تعليمياً تنموياً يتمثل يف 
املتوقعة والجتاهات  املنا�سبة واملهارات  املعلومات  اكت�ساب  املتعلم يف  جناح 
واملواهب والقدرات الفردية املتميزة، وات�ساع م�ساركته يف احلياة �سواء اأثناء 
مراحل التعليم اأو بعد خروجه وانخراطه يف جمالت العمل، اأما اإذا ما ف�سل 
التلميذ يف تعليمه ومل يتمكن من النجاح مقابل كل هذه اجلهود، اأو ت�سرب 

ح�صن علي �صفيق ط2 2005م: الت�صرب الدرا�صي �صرط�ن التعليم . الق�هرة مكتبة مدبويل �س120.  )1(
منى حممد اأحمد ط3 2010م: الت�صرب الدرا�صي واأ�صب�به : دار عزة للن�صر اخلرطوم �س71.  )2(
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فخرج عن نطاق التعليم فاإِنه يكون بذلك قد اأ�ساع اأو اأهدر هذا اجلهد واملال، 
وي�ستلزم ذلك م�ساعفة الرعاية واخلدمات والإنفاق لإعادة قيده مرة اأخرى. 
اأ�سف اإىل ذلك اأن الت�سرب والف�سل ي�سببان حالت اإحباط وتوتر يف املحيط 
الأ�سري واملجتمع وينتج عنه مواقف �سلبية وحوادث متوقعة ت�ستلزم خدمات 

متخ�س�سة ل نحتاج اإليها يف حالت النجاح)1(.
لرتقية  املبذولة  اجلهود  م�ساعفة  اإىل  ذلك  كل  من  الباحث  ويخل�س   
العملية التعليمية والهتمام امل�ساعف بالأبناء خ�سو�ساً يف هذه ال�سن احلرجة 
من اأعمارهم اإذ اإنهم ل يقدرون خطورة هذه املرحلة ول يعطونها ما ت�ستحق 
من الهتمام ل�سيما يف �سن البلوغ ، ولأن الفاقد الرتبوي من مرحلة التعليم 

الأ�سا�س يكون له تاأثري مدمر على املجتمع من حوله. 
ثانياً: الدرا�سات ال�سابقة:

1-درا�سة طارق اآدم رم�سان )2015()2(:
البنات  مدار�س  يف  الدرا�سي  الت�سرب  )ظاهرة   : الدرا�سة  عنوان   

الثانوية - ولية النيل الأزرق منوذجاً(.
يف  الدرا�سي  الت�سرب  ظاهرة  اأ�سباب  تق�سي  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
منطقة النيل الأزرق، والوقوف على اأهم طرق عالجها باعتبارها ظاهرة موؤرقة 
للمجتمع . ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي باعتباره املنهج الأن�سب الذي 
الظاهرة وت�سخي�سها  تو�سيف  يقوم على  الدرا�سة، والذي  ملثل هذه  ي�سلح 
ور�سد النتائج . وكان جمتمع الدرا�سة عبارة عن معلمي ومعلمات املرحلة 

منى حممد اأحمد : مرجع �ص�بق �س22.  )1(
ط�رق اآدم رم�ص�ن: 2015: ظ�هرة الت�صرب الدرا�صي ملدار�س البن�ت ب�ملرحلة الث�نوية . ولية النيل الأزرق ،ر�ص�لة م�ج�صتري غري   )2(

من�صورة . ج�معة اأم درم�ن الإ�صلمية.
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الثانوية بالدمازين ، وقد اعتربهم الباحث هم عينة الدرا�سة .تو�سلت الدرا�سة 
ة نتائج اأهمها اأنَّ هذه الظاهرة م�ستمرة ول يوجد ما ي�سري اإىل نق�سانها  اإىل ِعدَّ
خ�سو�ساً يف مدار�س البنات. واأرجع ال�سبب الرئي�س اإىل عادة الزواج املبكر 
بالإ�سافة اإىل نظرة املجتمع ال�سالبة اإىل خروج املراأة من البيت خ�سو�ساً بعد 
اأن تبلغ �سن البلوغ. بالإ�سافة اإىل اأن بع�س الأ�سر تعتمد على بناتها يف ك�سب 

العي�س.
2-درا�سة عمر ع�سام الدين حممد حبيب اهلل )2016()1(:

بعنوان : ) اأ�سباب ظاهرة ت�سرب التالميذ يف مرحلة الأ�سا�س من وجهة   
نظر املعلمني(.

واأ�سبابه  الدرا�سي  الت�سرب  ظاهرة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
باعتبارها  النيل  نهر  ولية  املتمة  حملية  يف   . والرتبوية  والجتماعية  القت�سادية 
كان   . برمتها  التعليمية  للعملية  ومهددة  املحلية  ملجتمع  موؤرقة  اأ�سبحت  ظاهرة 
الأ�سا�س  التعليم  مرحلة  معلمي ومعلمات  ميثل  الدرا�سة  لهذه  الدرا�سي  املجتمع 
يف حملية املتمة ، وكانت عينة الدرا�سة عبارة عن )100( معلم ومعلمة من مرحلة 
التحليلي . لر�سد الظاهرة  الباحث املنهج الو�سفي  باملحلية ، ا�ستخدم  الأ�سا�س 
واخلروج بنتائج وتو�سيات وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة مهمة من النتائج التي 
ال�سوء  املدر�سية غري جاذبة ورفقاء  البيئة  :اأنَّ  منها  الدرا�سي  الت�سرب  اإىل  توؤدي 
اأكرب عائق للتح�سيل الدرا�سي ، والو�سع القت�سادي ال�سيئ. بالإ�سافة اإىل وجود 
اأعمال هام�سية يت�سرب اإليها الطالب مثل التعدين الع�سوائي للذهب وهجرة رب 

الأ�سرة املتكررة ، وتنقل الأ�سر من مكان اإىل اآخر بحثاً عن حياة اأف�سل.
عمر ع�ص�م الدين 2016:حممد حبيب اهلل: اأ�صب�ب ظ�هرة ت�صرب التلميذ يف مدار�س مرحلة الأ�ص��س : ر�ص�لة م�ج�صتري غري من�صورة   )1(

ج�معة ال�صودان.
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3-درا�سة : حممد املجتبى اخل�رس )2016م()1(: 
من  الفتيات  ت�سرب  اإىل  تقود  التي  الجتماعية  الأ�سباب   (  : عنوانها   

الدرا�سة ب�سمال كردفان(.
ت�سرب  اإىل  تقود  التي  احلقيقية  الأ�سباب  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
اإىل  ، كما هدفت  ب�سمال كردفان  الأ�سا�س  الدرا�سة يف مرحلة  الطالبات من 
الدرا�سة  جمتمع  كان   . امل�سكلة  هذه  حل  يف  تُ�سهم  ناجحة  حلول  اإيجاد 
جلمع  كو�سيلة  ال�ستبانة  ا�ستخدمت   ، بالولية  الأ�سا�س  مرحلة  ا�ساتذة  هم 
اإىل  تقود  التي  احلقيقية  الأ�سباب  اأنَّ  مفادها  نتائج  اإىل  تو�سلت  املعلومات،  
ت�سرب الطالبات اجتماعية بالدرجة الأوىل تتمثل يف الزواج املبكر ، والنظرة 

الجتماعية غري املحببة للطالبات الالئي يق�سني وقتاً خارج البيت .
4-درا�سة : يا�رس حممد العو�ص )2017م()2(:

بعنوان : ) دور الإدارة املدر�سية يف احلد من ظاهرة الت�سرب الدرا�سي   
بولية النيل الأزرق(.

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة الدور الذي تقوم به الإدارة املدر�سية يف   
اإيجاد حلوًل  احلد من ظاهرة الت�سرب بولية النيل الأزرق  كما هدفت اإىل 
ت�سهم يف احلد من هذه الظاهرة ، ا�ستخدمت ال�ستبانة جلمع املعلومات كما 
الدرا�سة هم معلمو  التحليلي، كان جمتمع هذه  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدمت 
املرحلة الثانوية بالولية .تو�سلت اإىل نتائج اأهمها اأن الإدارة املدر�سية تلعب 
دوراً اأ�سا�سياً يف احلد من هذه الظاهرة وذلك باأن تعمل على توفري بيئة درا�سية 
حممد املجتبى اخل�صر : 2016:  الأ�صب�ب الجتم�عية التي تقود اإىل ت�صرب الط�لب�ت من الدرا�صة ب�صم�ل كردف�ن ، درا�صة تطبيقية   )1(

على ط�لب�ت مرحلة الأ�ص��س ، ر�ص�لة م�ج�صتري غري من�صورة ، ج�معة النيلني.
ي��صر حممد العو�س : 2017: دور الإدارة املدر�صية يف احلد من ظ�هرة الت�صرب الدرا�صي بولية النيل الأزرق . درا�صة م�ج�صتري غري   )2(

من�صورة ، ج�معة  �صن�ر.
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جاذبة والعمل على حل بع�س الإ�سكالت التي تواجه الطلبة.
5-درا�سة : عكا�سة اأحمد الطاهر 2017 )1(:

من  الطالب  ت�سرب  يف  للذهب  الأهلي  التعدين  )اإ�سهام  بعنوان   
املدار�س الثانوية يف حملية اأبو حمد(.

الأهلي  التعدين  يلعبه  الذي  الدور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   
حمد،  اأبو  حملية  يف  الثانوية  املدار�س  من  الطلبة  ت�سرب  يف  للذهب 
جلمع  كو�سيلة  ال�ستبانة  وا�ستخدمت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدمت 
املعلومات ، كانت عينُة الدرا�سة وجمتمعها معلمي املدار�س الثانوية مبحلية اأبو 
حمد ، تو�سلت اإىل نتائج قيمة اأهمها، اأن الت�سرب الدرا�سي يف املحلية �سببه 
كمخرج  الأهلي  التعدين  وظهور  ال�ساغطة  القت�سادية  الظروف  الأ�سا�سي 
من هذه الظروف ، اقرتحت الدرا�سة حلوًل متثلت يف  تقدمي الغذاء مقابل 

الدرا�سة للطالب واأ�سرهم .
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

الباحث من هذه الدرا�سات يف كونها فتحت الطريق لو�سع  ا�ستفاد   
وو�سع  البحث  تبويب  يف  النظري  اإطارها  من  ا�ستفاد  كما  الدرا�سة  هيكل 

ال�ستبيان. اأي�ساً يف التبويب والذخرية املعرفية من الإطار النظري.
اأنَّ كلتيهما  الدرا�سة احلالية يف  اآدم رم�سان مع  اتفقت درا�سة طارق   
فيها  العينة  كانت  الدرا�ستني  كلتا  واأنَّ  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدمتا 
كان  واحدة  اأن  الدرا�ستان يف  واختلفت   . املعنية  املرحلة  ومعلمات  معلمي 
جمالها املرحلة الثانوية طالبات فقط ، بينما هذه الدرا�سة كانت يف حقل مرحلة 
عك��صة اأحمد الط�هر: 2017: اإ�صه�م التعدين الأهلي للذهب يف ت�صرب الطلب من املدار�س الث�نوية يف حملية اأبو حمد ، درا�صة   )1(

م�ج�صتري غري من�صورة ، ج�معة وادي النيل.
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تعليم الأ�سا�س. كما اأن احلدود الزمانية واملكانية للدرا�ستني خمتلفة.
كما اتفقت درا�سة )عمر ع�سام الدين حممد حبيب اهلل مع الدرا�سة   
احلالية يف املنهج واملرحلة الدرا�سية التي متت درا�ستها )الأ�سا�س( وتتفق معها 
يف عينة الدرا�سة ) املعلمني( وتختلف فقط يف البعد املكاين ، حيث متت هذه 
الدرا�سة يف ولية نهر النيل ، بينما متت هذه الدرا�سة يف ولية اجلزيرة ود 

مدين.
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف تبويبها والطالع   
على بع�س املراجع يف جمال الت�سرب الدرا�سي كما ا�ستفادت منها يف ت�سميم 

ال�ستبانة.

املبحث الثالث
الدرا�سة امليدانية ومنهجيتها

مقدمة:
ومعاجلتها  امليدانية  الدرا�سة  بيانات  املبحث  هذا  يف  الباحث  يتناول   

الإح�سائية. 
عر�س  اإىل  امليدانية  الدرا�سة  بيانات  معاجلة  من  الباحث  يهدف  كما   
الدرا�سة  بلوغ  مدى  على  للتعرف  نتائج  من  اإليه  تو�سلت  ما  ومناق�سة 

لأهدافها.
منهج الدرا�سة :

التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  لأغرا�س  الباحث  ا�ستخدم   
وهو  )املنهج الذي يقدم و�سفاً دقيقاً للظواهر واملواقف، ول يخت�سر املنهج 
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وحتليل  تف�سريها  على  يعمل  ولكن  وت�سنيفها،  البيانات  جمع  على  الو�سفي 
العالئق القائمة بني مكونات الظاهرة للو�سول اإىل نتائج يف مو�سوع البحث(، 

كما اأنه يتنا�سب مع طبيعة هذا البحث جلمع املعلومات .
جمتمع الدرا�سة وعينتها:

بحي  الأ�سا�س  مدار�س  ومعلمات  معلمي  عن  عبارة  الدرا�سة  جمتمع   
الدباغة ود مدين وعددهم )106( معلم ومعلمة موزعني على 12 مدر�سة ، 
وقد اعترب الباحث جمتمع الدرا�سة هو عينة الدرا�سة ، ن�سبة ملحدودية العدد 

و اإمكانية الإحاطة به، وميكن و�سف عينة الدرا�سة كالآتي: 
جدول رقم )1(

توزيع عينة الدرا�سة بح�سب النوع
الن�سبة املئوية العددالنوع
40%42ذكر
66%70اأنثى

امل�سدر: الدرا�سة امليدانية 2018م

نالحظ من اجلدول )1( اأن اأعداد عينة الدرا�سة الذكور اأقل من الإناث   
وال�سبب بح�سب راأي الباحث اأن مهنة التعليم اأ�سبحت طاردة للذكور ول 
تفي باحتياجاتهم الأ�سا�سية خ�سو�ساً يف هذا الوقت مما يوؤدي اإىل هجراناهم 
هذه املهنة بحثاً عن حياة اأف�سل  بالإ�سافة اإىل اأن اأعداد الطالبات املقبولت 

بكلية الرتبية كبرية جداً مقارنة باأعداد الطالب.
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�سكل رقم )1(
يو�سح ن�سب اأفراد عينة الدرا�سة بح�سب النوع

اللون الأحمر ميثل ن�سبة الإناث التي تبلغ )66%(، واللون الأزرق ميثل   
ن�سبة الذكور )%40(.

جدول رقم )2(
توزيع عينة الدرا�سة بح�سب اخلربة

الن�سبة املئوية العدداخلربات
9%10من 1 واأقل 6

49%52من 15-6
47%50اأكرث من 15

100%112املجموع
امل�سدر الدرا�سة امليدانية 2018م.

يالحظ من اجلدول رقم )2( اأن عدد اأفراد العينة ذات اخلربة )6-1(   
�سنوات قليلة مقارنة بالفئتني الأُخريني ويرى الباحث اأن �سبب ذلك يعود اإىل 
اأنه مل تتم اأي تعيينات يف وظائف املعلمني يف ع�سرة الأعوام املا�سية وما مت 

كان جمرد ل�سد النق�س حمدود العدد. 
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�سكل رقم )2(
يو�سح ن�سب اأفراد عينة الدرا�سة بح�سب اخلربة

اللون الأ�سود ميثل العينات )1-6( �سنة بن�سبة )9%(، واللون الزهري   
العينات  ميثل  البييج  واللون   ،)%49( بن�سبة  �سنة   )15-6 )من  العينات  ميثل 

)اأكرث من 15( �سنة بن�سبة )%47(.
اأداة الدرا�سة : 

لأغرا�س هذه الدرا�سة فقد طور الباحث ا�ستبانة مقننة للح�سول على   
املعلومات من عينة الدرا�سة . تكونت ال�ستبانة من حمورين: يتناول املحور 
الأول العوامل الرتبوية ودورها يف ظاهرة الت�سرب. ومكونة من 10 فقرات 
. وتناول املحور الثاين العوامل القت�سادية والجتماعية ودورها يف ظاهرة 
الت�سرب ومكون من 10 فقرات اأي�ساً. ا�ستملت ال�ستبانة كذلك على �سفحة 

بها معلومات اأ�سا�سية عن العينة وكيفية ا�ستخدام ال�ستبيان.
�سدق ال�ستبانة :

وللتاأكد من �سدق ال�ستبانة �سدقاً ظاهرياً وزعها الباحث على عدد   
على  وبناًء  ال�سودانية،  باجلامعات  الرتبية  كليات  اأ�ساتذة  من  املحكمني  من 
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اآرائهم ومالحظاتهم ا�ستقرت ال�ستبانة على حالتها احلالية. اإذ اإنَّ مالحظاتهم 
كانت �سكلية ومل تغري يف املحاور ول عدد العبارات.

ثبات ال�ستبانة :
للتاأكد من ثبات ال�ستبانة مت ا�ستخدام طريقة الختبار واإعادة الختبار،   
حيث وزعت على عينة جتريبية قوامها 20 معلماً من عينة الدرا�سة وطلب من 
اأفرادها الإجابة عن فقرات ال�ستبانة جميعها وبعد اأ�سبوعني اأعيدت التجربة 
مرة اأخرى ور�سدت درجات الختبارين حيث بلغ معامل الرتباط )0.96( 

وتعد هذه الن�سبة مقبولة اإح�سائياً.
املعاجلة الإح�سائية:

مت ا�ستخدام جهاز احلا�سوب يف اإجراء عملية التحليل حيث ا�ستخدمت   
برنامج )SPSS( وعدد من القوانني الإح�سائية اأهمها:
اختبار كا²= مج )ك- ك ر(²

ك ر
حيث ك = عدد التكرار التجريبي، ك ر = التكرار النظري.
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املبحث الرابع
عر�ص ومناق�سة النتائج

املحور الأول : العوامل الرتبوية ودورها يف ظاهرة الت�رسب:
جدول رقم )3(

يو�سح عبارات املحور الأول : العوامل الرتبوية ودورها يف ظاهرة الت�رسب
النتيجةالتكراراتالعبارة

من  عامل  الآتية  العبارة 
عوامل الت�رسب الدرا�سي

سدة
ق ب�

واف
اأ

فق
اأوا

ري
 اأد

ل

فق
اأوا

ل 

سدة
ق ب�

واف
ل اأ

وبة
ح�س

² امل
كا

رية
احل

جة 
در

وءة
ملقر

² ا
كا

�سري
التف

)1( انخفا�ص م�ستوى تعليم 
الوالدين

موافقةدالة17349301026.349.49

باملواد  املنهج  ازدحام   )2(
الدرا�سية كمًا ونوعًا

موافقة ب�سدةدالة35262271036.749.49

)3( طرق التدري�ص التقليدية 
الفروق بني التالميذ

موافقةدالة62335810101.949.49

)4(الر�سوب املتكرر يف بع�ص 
املواد الإح�سا�ص بالف�سل

موافقةدالة1955124198.249.49

من  العقاب  اأثر   )5(
الوالدين

موافقةدالة947732569.449.49

البيئة  تهيئة  عدم   )6(
املدر�سية

موافقةدالة2138432547.549.49

العمر  بني  التكافوؤ  عدم   )7(
الزمني والعمر العقلي لبع�ص 

التالميذ 

عدم موافقةدالة3251750572.449.49

التالميذ  اأعداد  �سعف   )8(
يف مرحلة ريا�ص الأطفال

عدم موافقةدالة1942133562.0049.49

و�سائل  وجود  عدم   )9(
املواد  يف  ترغب  تعليمية 

الدرا�سية

موافقةدالة2544522748.949.49

التالميذ  بع�ص  يرتك   )10(
مقارنة  �سنهم  لكرب  املدر�سة 

بزمالئهم يف الف�سل

موافقةدالة18522181072.849.49

امل�سدر: الدرا�سة امليدانية 2018م.
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بالرجوع للجدول رقم )3( ومن خالل الفقرة )1( نالحظ اأن انخفا�س   
م�ستوى دخل الوالدين له كبري الأثر يف جعل الطالب يت�سربون من الدرا�سة ، 
ذلك لأن انخفا�س الدخل يقود الأ�سرة اإىل العتماد على الأبناء الطالب يف 
ك�سب العي�س وبالتايل ترك مقاعد الدرا�سة ، خ�سو�ساً يف منطقة الدباغة مكان 
اإقامة الدرا�سة . وذات القول ميكن اأن يقال بخ�سو�س املنهج الدرا�سي وطرق 
التدري�س وما يرتتب عليه من ف�سل ور�سوب وبالتايل عقاب من الوالدين ، 
وبدًل من اأن يتعر�س الطالب لهذا العقاب الذي ل يد له فيه ، فالأف�سل له ترك 

مقاعد الدرا�سة والجتاه اإىل طريق اآخر اأكرث اأماناً .
ازدحام  اأن  نالحظ  اجلدول  بذات   )2( رقم  العبارة  اإىل  بالنظر  اأما   
املنهج الدرا�سي مبواد قد ل تلبي احتياجات التلميذ دون النظر اإىل م�ستواهم 
يف  الرتبية  من  املثلى  الأهداف  يحقق  ل  تع�سفياً  عماًل  يعد  املادة  واأ�سا�سيات 
تفاعل الفرد مع املجتمع، ذلك لأنه ل يقوم على واقع التالميذ اأنف�سهم، وقد 
يفر�س عليهم مو�سوعات رمبا ل يوؤهلهم اإىل م�ستوى ن�سجهم، وهذا يوؤدي 
اإىل بعرثة اجلهود و�سياع الفائدة من التعليم ، وبالتايل اإىل ت�سرب التالميذ 
، ومن هنا كان لبد من مراعاة حاجات التالميذ وميولهم على اأن تكون ركناً 
التخفيف  الركن ي�سهم يف  اأن اعتماد هذا  املناهج الدرا�سية ول�سك  بناء  يف 
من حدة ظاهرة الت�سرب. وبالرجوع اإىل العبارة رقم )3( ومو�سوعها عن 
ال�ستعانة بالتقنيات احلديثة يف جمال التدري�س للحد من ظاهرة الت�سرب جند 
اأن )من الطبيعي اأن ي�ستفيد املتعلم من التكنولوجيا حتى يكون مواكباً لروح 
الع�سر وذلك مبا ي�ستقيه من معارف ، وما ي�ستنبطه من قيم واجتاهات ، على 
اأن تكون هذه التقنية متم�سية مع م�ستوى التالميذ وت�ساعدهم على الو�سول 
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اإىل الغايات باأي�سر الطرق واأقل جهد ، ملا توفره لهم من خربات ومعينات( . 
اأما العبارتان )4( و)5( واللتان تناولتا مو�سوع الف�سل الأكادميي وما يرتتب 
عليه من عقاب من قبل الوالدين، ترى عينة الدرا�سة اأنه من اأ�سباب الت�سرب. 
ويعزو الباحث ذلك اإىل جهل الوالدين وعم متابعتهم لأبنائهم مما يدفعهم اإىل 
الت�سرب.  والتقنية يف املجال الرتبوي على جانب كبري من الأهمية ل�سمان 
مع  تفاعلهم  على  وتعمل  التالميذ  انتباه  جتذب  فهي  التدري�س  طريقة  جناح 
املعلم وتخاطب حوا�سهم ، مما يزيد من قدرتهم على التفكري وحل امل�سكالت. 
اإلَّ اأنَّ عينة الدرا�سة ترى اأن هذا الأمر لي�س بذي اأهمية يف املدار�س مو�سوع 
املدار�س  من  كغريها  املدار�س  هذه  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  الدرا�سة، 
عن  ف�ساًل  ال�سرورية،  املعينات  يف  حتى  الكايف  الهتمام  جتد  ل  الطرفية 

الكماليات وهي املعينات التعليمية احلديثة. 
اإن عجز النظام الرتبوي عن حتقيق الأهداف وعدم قدرته على مواكبة   
منو التالميذ يف �سوء اإمكاناته املادية والب�سرية، يوؤدي اإىل عدم القدرة على 
اأن  الت�سرب . ومن الطبيعي  حتقيق الأهداف املن�سودة وبالتايل يزداد حجم 
التعليمي  النظام  من  عنا�سرها ومكوناتها، هي جزء  بجميع  الأ�سا�س  مدر�سة 
اإدارته  من  وتوجيهها  قوتها  ت�ستمد  كما  منه  خ�سائ�سها  ت�ستمد  الذي  الكبري 
التعليمية املركزية ، ولها عالقة دون �سك باملرحلة التي قبلها لذلك يرى الباحث 
اأنه رغم اعرتاف الدولة وامل�سئولني عن التعليم بريا�س الأطفال كمرحلة من 
مراحل التعليم العام بال�سودان ، اإل اأنه ل توجد ريا�س كافية من قبل الدولة 
وبر�سوم  املادي  والك�سب  التجارة  الأ�سا�س  هدفها  اأهلية  ريا�س  هناك  واإمنا 
لذا   ، اأبنائهم  لإدخال  ال�ستطاعة  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لكل  يتوفر  ل  قد  عالية 
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يجب على وزارة الرتبية والتعليم توفري املزيد من ريا�س الأطفال حتى يتثنى 
للجميع موا�سلة الدرا�سة.

اأما العبارة رقم )8( ترى عينة الدرا�سة اأن �سعف اأعداد التالميذ يف   
مرحلة الرو�سة يكون �سبباً من اأ�سباب الت�سرب ، ويرجع ذلك اإىل قلة عدد 
ريا�س الأطفال يف هذا احلي و�سعف التجهيزات املوجودة يف بع�سهما الآخر 

من ريا�س الأطفال.
جدول رقم )4(

يو�سح املحور الثاين العوامل القت�سادية والجتماعية
التي لها دور يف عملية الت�رسب الدرا�سي

النتيجةالتكراراتالعبارة
من  عامل  الآتية  العبارة 

عوامل الت�رسب الدرا�سي
سدة

ق ب�
واف

اأ

فق
اأوا

ري
 اأد

ل

فق
اأوا

ل 

سدة
ق ب�

واف
ل اأ

وبة
ح�س

² امل
كا

رية
احل

جة 
در

وءة
ملقر

² ا
كا

�سري
التف

)1( العبء الأكرب لتكاليف 
التعليم على عاتق الأ�رسة

موافقة ب�سدةدالة6332140150.549.49

يف  لأبنائها  الأ�رسة    )2(
ك�سب العي�ص

موافقةدالة2242526548.749.49

وقلة  الأ�رسة  فقر   )3(
مع  يتنا�سب  ل  الذي  دخلها 

امل�رسوفات الدرا�سية

موافقة ب�سدةدالة5833081125.949.49

الهام�سية  احلرف  توفر   )4(
التي ت�ستوعب املت�رسبني

موافقةدالة1852617771.149.49

املعينة  ال�سناديق   )5(
بالتكافل يف التعليم مما يوؤدي 

اإىل الت�رسب

موافقة ب�سدةدالة60510205140.549.49

رب  غياب  اأو  الطالق   )6(
الأ�رسة دورًا يف الت�رسب

موافقة ب�سدةدالة62108101012.549049



{235}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

املوؤ�س�سات  اعتماد   )7(
م�ساهمات  على  التعليمية 
على  يوؤدي  التالميذ 

الت�رسب

موافقة ب�سدةدالة501552010117.049.49

)8( الق�سوة يف جمع الر�سوم 
وبالتايل  الإحباط  الدرا�سية 

الت�رسب

موافقةدالة401551525125.049.49

عدم  على  الأ�رس  نظرة   )9(
عدم  اإىل  اخلرجني  ا�ستيعاب 

اهتمامهم التالميذ

عدم املوافقةدالة202010302090.549.49

من  املادي  العائد  قلة   )10(
التعليم  اإىل الت�رسب

غري 1040203040.549.49
دالة

عدم املوافقة

امل�سدر: الدرا�سة امليدانية 2018م.

الفقرات  خالل  ومن   )4( رقم  اجلدول  خالل  من  الباحث  يالحظ   
)1،2،3( اأن ال�سغوط القت�سادية وخ�سو�ساً بعد اأن اأ�سبحت اأعباء العملية 
التعليمية كلها على كاهل املواطنني . كل هذه ال�سغوط ت�سع الأ�سرة اأمام اختيار 
�سعب اأهم خمرجاته اأن يرتك التلميذ الدرا�سة ، ويلتحق بال�سارع حيث تتوفر 
اآمناً خ�سو�ساً يف  له مالذاً  وت�سكل  ت�ستوعبه  التي  الهام�سية  الفر�س  من  كثري 
ظل حاجة الأ�سرة الكبرية له يف حت�سني م�ستوى دخلها. ويزداد الأمر �سوءاً 
اأو ي�سعب احلل يف ظل عدم وجود دور ظاهر لل�سناديق الجتماعية وغياب 
دورها يف معاجلة امل�سكالت الجتماعية . ويرتبط كل هذا بالنظرة ال�سالبة جتاه 
املواطنني ل �سيما يف اأ�سحاب الدخل املحدود الذي ل يغري اأحداً باللتحاق 
عن  عاطلون(   - )خريجون  وبنات  اأبناء  وجود  عن  ف�ساًل  هذا   . بالوظيفة 
مراحل  الذين يف  الطالب  ويجعل  الإحباط  اإىل  يقود  الو�سع  هذا   . العمل 
التعليم واأ�سرهم غري راغبني يف اإكمال م�سوار اأبنائهم التعليمي ، وذلك لقتامه 
الواقع اأمامهم ، خ�سو�ساً واأن العبء الأكرب لل�سرف على التعليم يقع على 
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عاتق الأ�سرة ويزداد الأمر �سعوبة يف �سوء ال�سغوط املعي�سية احلالية مما يدفع 
عن  العي�س  ك�سب  يف  للم�ساعدة  الهام�سي  العمل  اإىل  باأبنائهم  للدفع  الأ�سر 
واقعاً  تتناول  والتي   )6( رقم  العبارة  اأما  املتوفرة.  الهام�سية  الأعمال  طريق 
موؤملاً يعاين فيه املجتمع وهو غياب رب الأ�سرة بال�سنوات الطويلة مما يعر�س 
الأ�سرة واأفرادها وخ�سو�ساً الذين هم يف �سن الدرا�سة اإىل �سعاب جمة توؤثر 
على حياتهم الدرا�سية وحتول دون ا�ستمراريتهم فيها. متاماً كما يفعل التفكك 
الأ�سري وافتقاد الأمن وال�ستقرار والنتماء لالأ�سرة ، نظراً ل�سوء العالئق بني 
تعدد  اأو  للطالق  نتيجة  اأو   ، الأبوين  بني  امل�ستمرة  امل�ساجرات  اأو   ، اأفرادها 
الزوجات اأو غياب رب الأ�سرة مما يوؤدي اإىل غياب القدوة حتى ولو كانت 
الأ�سرة غري مفككة لكن منط احلياة واملمار�سة الفردية للوالدين ، اأو لأحدهما 
، ل تكون على م�ستوى ي�سلح لرعاية الأبناء ولتوجيههم فيتخذ من الآخرين 
قدوة ، ويف هذا فر�سة لل�سالل والنحراف وال�سياع ثم الت�سرب من الدرا�سة 
، بالإ�سافة اإىل الأمية واجلهل يف نطاق الأ�سرة فالوالد الأمي اأو الأم الأمية ل 
وقد  هذا   ، بهما  الهتمام  اأو  الأبناء  رعاية  يف  بدورهما  يقوما  اأن  ي�ستطيعان 
امل�ستوى اخللقي  تراجع  الزمالء والأتراب يف احلي عاماًل من عوامل  ي�سكل 
والتعليمي للتلميذ اإذا اقرتن هذا بعدم اهتمام الأ�سرة ومتابعتها له خ�سو�ساً 

يف وجود الرفاق وما لها من دور �سالب يف الرتبية.
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جدول رقم )5(
يو�سح راأي عينة الدرا�سة حول اأ�سباب الت�رسب الدرا�سي

تعزى ملتغريي النوع واخلربة التدري�سية

و�سط اخلربةعامل الت�رسب
ح�سابي

انحراف 
معياري

ال�ستنتاجح

دالة7.172.131.13اأقل من6عوامل تربوية 6.323.271.15اأكرث من6
دالة2.141.752.01اأكرث من 6عوامل اجتماعية 3.271.011.03اأكرث من 6
دالة1.252.171.45اأكرث من 6عوامل اقت�سادية 3.542.231.47اأكرث من 6

من اجلدول رقم )5( نالحظ اأن قيمة )ح( الحتمالية اأكرب من )05.(   
عينة  تقدير  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه  توؤكد  النتيجة  وهذه 
الدرا�سة لأ�سباب الت�سرب )تربوي، اقت�سادية، اجتماعية( تعزى ملتغري اخلربة 
التدري�سية ويف�سر الباحث ذلك اأنه كلما ذادت اخلربة التدري�سية كلما زادت 
تعليمية  ملواقف  لتعر�سهم  نتيجة  للت�سرب  احلقيقية  بالأ�سباب  املعلمني  معرفة 

عملية يف احلقل التعليمي ت�سهم يف زيادة ر�سيدهم املعريف.
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جدول رقم )6(
يو�سح راأي عينة حول عوامل الت�رسب الدرا�سي تعزى ملتغري النوع

�سط النوععامل الت�رسيب و
ح�سابي

ف  ا نحر ا
معياري

ال�ستنتاجح

دالة4.172.381.03ذكرعوامل تربوية 5.371.271.17اأنثى
غري دالة للذكور3.121.150.10ذكرعوامل اجتماعية 3.572.541.12اأنثى
غري دالة للذكور7.072.320.032ذكرعوامل اقت�سادية 6.141.171.42اأنثى

من اجلدول اأعاله )6( نالحظ اأن قيمة )ح()العامل الرتبوي(  اأكرب من   
)0.05( وبالتايل ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية نحو تقدير هذا العامل 
تعزى ملتغري النوع وال�سبب هو اأن العوامل الرتبوية عادة تكون م�سرتكة بني 
التالميذ اأينما كانوا . اأما بخ�سو�س العاملني الآخرين الجتماعي والقت�سادي 
نالحظ اأن قيمة )ح( اأكرب عند الإناث من )0.05( وبالتايل توجد فروق ذات 
النوع  ل�سالح الإناث وال�سبب  اإح�سائية نحو هذا العامل تعزى ملتغري  دللة 
املبكر  )حي  الزواج  اأن ظاهرة  الإناث يرى  اأن عن�سر  الباحث  ح�سب راأي 
الدباغة( وان�سغال الفتيات بالعمل اليدوي لك�سب العي�س يكون على ح�ساب 

الدرا�سة مما يقود  اإىل الف�سل فيها ومن ثم الت�سرب وترك مقاعد الدرا�سة.
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املبحث اخلام�س
النتائج والتو�سيات واملقرتحات

الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  تو�سيح  اإىل  املبحث  هذا  يهدف   
الت�سرب  ظاهرة  م�سكلة  حل  يف  ت�سهم  التي  واملقرتحات  التو�سيات  وتقدمي 

الدرا�سي بحي الدباغة - مدين.
اأوًل :نتائج البحث:

اأوًل: فيما يتعلق بالعوامل الرتبوية:  وتتمثل العوامل الرتبوية التي لها دور يف 
ظاهرة الت�سرب يف الآتي:

انخفا�س م�ستوى تعليم الوالدين يوؤدي اإىل عدم تقديرهم لقيمة التعليم   .1
واأهميته.

الر�سوب املتكرر يف بع�س املواد ي�سعر الطالب بالذنب ومن ثم الإح�سا�س   .2
الت�سرب  اإىل  يقود  مما  الوالدين  من  العقاب  من  واخلوف  بالف�سل. 

الدرا�سي.
اأهم  اإىل  تفتقر  املدار�س  بع�س  اإنَّ  حيث  الدرا�سية  البيئة  تهيئة  عدم   .3
املعينات )الإجال�س/ مياه ال�سرب/ و�سائل تعليمية( وازدحام الف�سول 

الدرا�سية.
ينقطع بع�س التالميذ عن الدرا�سة نتيجة املعاملة القا�سية التي يالقيها من   .4

بع�س املعلمني.
ثانيًا: فيما يتعلق بالعوامل القت�سادية:  

التي  القت�سادية  ال�سغوط  الكثري من  اأن هناك  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت   
جتعل بع�س التالميذ ي�سطرون اإىل الت�سرب من املدر�سة مل�ساعدة اأ�سرهم يف 
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ك�سب العي�س وا�سطرار بع�سهم لتوفري م�سروفه اليومي خا�سة اأنَّ كثرياً من 
احلرف الهام�سية يف متناول اأيديهم.
ثالثًا: فيما يتعلق بالعوامل الجتماعية: 

اأن هناك بع�س العوامل التي لها دور كبري يف  تو�سلت الدرا�سة اإىل   
انقطاع التالميذ عن درا�ستهم وتتمثل هذه العوامل يف الآتي:
التفكك الأ�سري نتيجة اخلالف اأو الطالق بني الوالدين.  .1

املراقبة  وعدم  العمل  عن  بحثاً  طويلة  لفرتة  الأ�سرة  عن  الأب  غياب   .2
واملتابعة.

على  يجربهن  مما  للفتيات  املبكر  كالزواج  املجموعات  بع�س  عادات   .3
مغادرة مقاعد الدرا�سة مبكراً.

رابعًا: 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0.05( نحو تقدير  	•
عينة الدرا�سة للعوامل التي توؤدي الت�سرب )تربوية، اجتماعية، اقت�سادية( 

تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية ل�سالح اخلربة الكبرية.
الدللة )0.05( حول  اإح�سائية عند م�ستوى  ل توجد فروق ذات دللة  	•

راأي عينة الدرا�سة جتاه العامل الرتبوي تعزى ملتغري النوع.
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0.05( جتاه تقدير  	•
النوع  ملتغري  تعزى  القت�سادية والجتماعية  العوامل  الدرا�سة حول  عينة 

ل�سالح الإناث.
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التو�سيات:
اأن  ياأمل  والتي  واملقرتحات  التو�سيات  من  جمموعة  الباحث  يقدم   
عليها  الق�ساء  اأو  الت�سرب  ظاهرة  اآثر  من  التخفيف  يف  فعال  دور  لها  يكون 

مبنطقة الدرا�سة وهي:
العمل على ا�ستخدام بع�س الأ�ساليب احلديثة، يف و�سع املناهج للعمل   .1
على حتقيق الأهداف املطلوبة بحيث تعمل على اكت�ساب املهارات املطلوبة 
وت�سبع احلاجات املختلفة لأطفال املرحلة وتنا�سب حاجات البيئة مبا ي�سعر 

التالميذ باأهميتها وقيمتها.
العمل على الحتفاظ ببيانات اإح�سائية �سليمة عن حركة الأعداد احلقيقية   .2
وا�ستخدام  م�سارهم  وتتبع  املختلفة،  التعليم  مبراحل  امللتحقني  للطلبة 

ترميز منا�سب لتتبع كل طفل من بداية تعليمه.
توطيد العالقة بني الأ�سرة واملدر�سة والهتمام مبجال�س الآباء واملعلمني   .3
منها  والتي  املختلفة  الرتبوية  امل�سكالت  حل  على  للعمل  احلي  وجمل�س 

ظاهرة الت�سرب. 
ملنا�سرة  واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  تكثيف   .4

العملية الرتبوية والتعريف مبردودها على الفرد واملجتمع.
اأن تتكفل الدولة باأعباء التعليم كاملة حتى يتوفر التعليم للجميع. ف�ساًل   .5
التي  الطرق احلديثة  املعينات والو�سائل والتقنيات واتباع  توفري كل  عن 

جتذب التالميذ للمدر�سة.
دعمهم  اأو  مثاًل  كعالجهم  الفقراء  طبقة  من  للتالميذ  خا�سة  عناية  توفري   .6

�سهرياً بالتن�سيق مع بع�س ال�سناديق اخلريية وديوان الزكاة.
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الهتمام من قبل وزارة الرتبية بتهيئة وتاأ�سي�س املدار�س و�سيانتها وتوفري   .7
كل م�ستلزماتها .

خام�سًا :املقرتحات:
يقرتح الباحث اإجراء درا�سات تتبعيه دقيقة ملعرفة اأ�سباب هذه الظاهرة   
يف الوليات املختلفة اإذ اإنَّ الأ�سباب قد تختلف من منطقة لأخرى وذلك متهيداً 

لقرتاح الطرق املنا�سبة لعالج تلك الظاهرة وتالفيها .

امل�سادر واملراجـع والدوريات
اأوًل : املراجع:

اأحمد ح�سن عبيد ط2 ، 2009م: فل�سفة النظام التعليمي وبنية ال�سيا�سة   .1
الرتبوية – درا�سة مقارنة ، مكتبة الأجنلو امل�سرية ، القاهرة.

العربية  اململكة  يف  التعليم  نظم  1433هـ:   ، ط2  م�سلح  منري  احمد   .2
ال�سعودية والوطن العربي عمادة �سئون املكتبات، جامعة امللك �سعود، 

اململكة العربية ال�سعودية الريا�س.
اإليا�س طه حممد ط2 ، 2007م: التعليم يف مفرتق الطرق مكتبة مدبويل   .3

القاهرة.
تاج الدين املهدي احلاج ط2 2005م  : التعليم الأ�سا�س يف ال�سودان :،   .4

دار عزة للن�سر اخلرطوم.
ح�سن علي �سفيق ط2 ، 2005م: الت�سرب الدرا�سي �سرطان التعليم .   .5

القاهرة مكتبة مدبويل.



{243}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

�سعاد اإبراهيم عي�سى ط2 ،2007م: تطور التعليم العام يف ال�سودان  ،   .6
دار جامعة اخلرطوم للن�سر.

طه حممد عبد املاجد، الهدر التعليمي يف مرحلة التعليم العام، ط2،   .7
2007م، مطبعة اأرو.

عبد الرحمن اأحمد عثمان : 2006 ، مناهج البحث العلمي ،مطبوعات   .8
جامعة ال�سودان املفتوحة اخلرطوم.

عبد اهلل احل�سن عبد املاجد ط2، 2013م: التعليم والنفجار املعريف ، ،   .9
دار املريح للطباعة – الريا�س .

الرتبية عند الإمام املهدي، ط1،  عبدالعظيم عثمان قمر الدين، فل�سفة   .10
2001م، مطبعة اأرو.

ليلى عبد اهلل العطا�س ط3 ، 1435 هـ : دور التخطيط الرتبوي يف رفع   .11
كفاءة التعليم البتدائي للبنات يف اململكة العربية ال�سعودية.

وتطبيقاتها  اأ�سولها  التعليمية  الإدارة   :2002  ، ط3  مر�سي  منري  حممد   .12
معامل الكتب القاهرة.

حممد عمر ب�سري، تطور التعليم يف ال�سودان، ط2، 1967م، دار اجليل   .13
بريوت.

حممود قمري 1986: م�سكالت التعليم وانعكا�ساتها على م�سكلة الأمية   .14
يف الوطن العربي  اجلهاز العربي ملحو الأمية وتعليم الكبار ،القاهرة.

اأحمد ط3 2010م: الت�سرب الدرا�سي واأ�سبابه : دار عزة  منى حممد   .15
للن�سر اخلرطوم. 

ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة قطاع التعليم : 1992م.  .16
17. www. Ar.m.wikipidia.org.s
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ثانيًا : الر�سائل اجلامعية والدوريات:
التعليم  ملرحلة  الداخلية  الكفاءة  2001م:  الد�سي�س  �سليمان  اإبراهيم   .1
،جامعة  من�سورة  غري  دكتوراة   ، التنمية  على  واأثرها  الأ�سا�سي 

اخلرطوم.
اإبراهيم علي ها�سم ال�سادة 1982م: الت�سرب يف التعليم يف دولة قطر    .2

اأطروحة ماج�ستري غري من�سورة كلية تربية جامعة الأزهر .
مرحلة  معلم  وتدريب  التعليمي  ال�سلم  تغيري  1997م:  اإمام  خديجة   .3
،جامعة  من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، النيل  نهر  ولية  يف  الأ�سا�س 

اخلرطوم.
طارق اآدم رم�سان 2015م: ظاهرة الت�سرب الدرا�سي ملدار�س البنات   . 4
درمان  اأم  جامعة   . من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة   . الثانوية  باملرحلة 

الإ�سالمية.
من  الطالب  ت�سرب  1987م:  عالم  اأبو  رجاء  و  الأحمد  الرحمن  عبد   .5
مدرا�س التعليم العام احلكومية .والأ�سباب املوؤدية لهذه الظاهرة بدولة 

الكويت ، جملة الرتبية)العدد14 ،املجلد الرابع(.
ت�سرب  يف  للذهب  الأهلي  التعدين  اإ�سهام    : الطاهر  اأحمد  عكا�سة   .6
الطالب من املدار�س الثانوية يف حملية اأبو حمد ، درا�سة ماج�ستري غري 

من�سورة ، جامعة وادي النيل 2017.
ت�سرب  ظاهرة  اأ�سباب  2016م:  اهلل  حبيب  حممد  الدين  ع�سام  عمر   .7
من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الأ�سا�س   مرحلة  مدار�س  يف  التالميذ 

جامعة ال�سودان.
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ت�سرب  اإىل  تقود  التي  الجتماعية  الأ�سباب   : اخل�سر  املجتبى  حممد   .8
الطالبات من الدرا�سة ب�سمال كردفان ، درا�سة تطبيقية على طالبات مرحلة 

الأ�سا�س ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، جامعة النيلني.2016م.
يا�سر حممد العو�س : دور الإدارة املدر�سية يف احلد من ظاهرة الت�سرب   .9
الدرا�سي بولية النيل الأزرق . درا�سة ماج�ستري غري من�سورة ، جامعة 

�سنار ، 2017م.
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تدريب الدعاة األفارقة على اخلربات واملهارات الدعوية املتقدمة
د. ف�روق ب�بكر حممد•، د. حممد الطيب ال�صديق،••	

ملخــــ�ص
اإن ق�سية تدريب الدعاة ينبغي اأن تكون ق�سية حا�سرة يف اأذهان قادة   
اأو  كانت  تعليمية  ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  اإفريقيا،  قارة  الدعوي يف  العمل 
منظمات يف القارة، ملا تكت�سبه من اأهمية بالغة ل �سيما يف هذه املرحلة احلرجة 
من تاريخ الأمة والقارة فالواقع املرير والظروف املعقدة التي مرت بها اإفريقيا 
ال�سالبة على خمتلف نواحي احلياة وجوانبها  اآثارها  التاريخ وانعك�ست  عرب 
قد  ال�سالبة  النعكا�سات  تلك  من  ن�سيباً  للدعوة  جعل  ال�سمراء  القارة  يف 
يختلف الباحثون يف حتديد مقدار هذا الن�سيب وحجمه، لكنهم قطعاً يتفقون 
 ، الأمة  تعبئة  الدعاة يف  اأهمية دور  يتفقون على  مثلما  وتاأثريه  على وجوده 
لدينها   لالنحياز  ودفعها  همتها،  و�سحذ   ، قدراتها  وتوجيه  طاقاتها  وا�ستغالل 
احلايل  العدد  تدريب  اإىل  ما�سة  حاجة  يف  فنحن  لذا   ، ب�سريعتها  والتم�سك 
الدعاة  من  مقدرة  اإ�سافية  اأعداد  اإىل  حاجة  يف  اأي�ساً  نحن  كما  الدعاة  من 
كثري  يف  واملناطق  القرى  من  كثرياً  اأَنَّ  اأهمها:  اأ�سباب  لعدة  وذلك  املوؤهلني، 
من البلدان والدول امل�سلمة حتتاج اإىل جهود هوؤلء الدعاة فالداعية يف هذه 
املناطق هو الفقيه الذي ي�ساأل فيجيب ، وي�ستفتى فيفتي ، وهو الإمام الذي 
ي�سلي بالنا�س، وهو الذي يغ�سل املوتى وهو الذي ي�سلي علي اجلنائز ، وهو 
اأحياناً وباملرياث  بالطالق  تتعلق  التي  املعقدة  الأ�سرية  امل�سكالت  يعالج  الذي 
اأحياناً ، وهو املطلوب منه اأن يخاطب ال�سباب واملراأة والن�سئ، ومن هنا تاأتي 
امل�سوؤولية،  ا�ست�سعار عام لهذه  تاأهيله، ولذا لبد من  اأهمية دوره و�سرورة 

اجلزيرة.  ج�معة   - الرتبية  كلية   - امل�ص�رك  القراآن  علوم  اأ�صت�ذ  	•
اجلزيرة.   ج�معة   - الرتبية  كلية   - امل�ص�رك  وال�صرف  النحو  اأ�صت�ذ  	••
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لأننا رمبا ن�سدق اأو ل ن�سدق اإذا علمنا اأنَّ هناك بع�س املوتى من امل�سلمني يف 
بع�س دول اإفريقيا يدفنون من غري اأن ي�سلى عليهم، لأنه بب�ساطة ل يوجد يف 
القرية اأو املنطقة من يعرف كيف ي�سلي على امليت  لذا تناولت هذه الدرا�سة 
باحلديث اأهمية التدريب للدعاة يف قارة اإفريقيا كما تعر�ست لبع�س عوائقه 
وبع�س ثمراته واأولوياته عندما يكون احلديث عن الدعاة واأدوارهم املرجوة 
منهم اأن يقوموا بها فاإن ذلك يتطلب منا اإبداء مزيدمن العناية بالريف والبوادي 
وكذلك باملراأة يف تلك املناطق ل اأن نق�سر حديثنا واهتمامنا على املدن التي 

فيها التعليم كثري واملعرفة متاحة.

Abstract
 The case of training Islamic advocator must be given much 
care from leaders of Islamic advocating work, relative institutions 
and organizations in Africa, for the great importance of this case, 
specially, in this crucial phase of the history of Islamic nation and 
the continent as well, the ugly conditions and the complicated 
situations which Africa had faced through the history and their 
negative impacts which reflect in all aspect of life, they also 
impacted negatively on Islamic advocating, researchers may argue 
about the strength of these negative impacts, yet they agree on their 
existence, as they agree on the important role of Islamic advocators 
to promote the Islamic nation, and how to use its potentials, and how 
to make this nation oriented to its Islamic rules as well, for that it is 
important to train Islamic advocators, and prepare new advocators, 
the importance of Islamic advocators can be represented in its role 
in the community, for the advocator is a scholar who answered 
people whenever they are confused, and he is their Imam in their 
prayers, and he is the one who prays for departed people, and he 
is the one who treated complicated domestic problems in families 
like getting divorced and how to split a estate of a dead person, and 
he is the one who direct people, this is why its role is important 
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and also this why he must be trained. It is shocking to know that 
in some Muslim countries around Africa, people buried their dead 
person without praying on his soul, because of their ignorance. Thus 
this study shows the importance of training Islamic advocators in 
Africa, and its obstacles, benefits, and its priorities. To speak about 
Islamic advocators and their desirable roles, more attention must 
be given to rural areas in particular for  knowledge is not available 
as it is in cities.    

مقدمــــــة
النبي  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  اهلل  احلمد   
الدين.  يوم  اإىل  ب�سنته  وا�سنت  اأثره  اقتفى  ومن  واأ�سحابه  اآله  وعلى  الأمني 
ل يخفى على امل�سلم ف�سل الدعوة اإىل اهلل واأهميتها ومكانتها يف الإ�سالم، 
بهذا  القيام  ة حت�سنا على  ِعدَّ اآيات  الكرمي من  القراآن  ملا جاء عنها يف  وذلك 
يَدْعُونَ  ُأمٌَّة  }وَلَْتُكنْ مِنُْكمْ   : اإىل اهلل( قال اهلل تعاىل  الواجب )واجب الدعوة 
إِلَى الَْخيِْر وَيَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَِن الْمُنَْكِر وَُأولَئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ { ]اآل عمرانك 104[، 

واملق�سود من الآية اأن تكون فرقة من هذه الأمة مت�سدية لهذا ال�ساأن)1(، قال 
َّنِي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ{  تعاىل : }وَمَنْ َأحْسَنُ َقوْاًل مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَِل صَالِحًا وََقاَل إِن
َّكَ لَعََلى هُدًى مُسَْتقِيٍم{ ]احلج: 67[،  ]ف�صلت: 33[،وقال تعاىل: }... وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِن

َقوْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا  الدِّيِن  فِي  هُوا  لِيََتَفقَّ َطائَِفٌة  مِنْهُمْ  فِرَْقةٍ   
ِّ
ُكل مِنْ  نََفرَ  }َفَلوْاَل   : تعاىل  وقال 

اأعظم  اإىل اهلل  اأن الدعوة  ]التوبة: 122[، مما يوؤكد  يَحَْذرُونَ{  لَعَلَّهُمْ  إِلَيِْهمْ  إَِذا رَجَعُوا 

وظيفة واأف�سل مهمة قام بها واأداها اأنبياء اهلل ور�سله عليهم ال�سالم ، كما قال 
شَاهِدًا  َأرْسَلْنَاَك  َّا  إِن النَِّبيُّ  َأيُّهَا  }يَا   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  لنبينا  وعال  َجلَّ  ربنا 

ابن كثري تف�صري القراآن العظيم ،ج\4 ، �س\518 .  )1(
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وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِِإْذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِريًا{ ]الأحزاب: 45-46[، من هنا برزت 

ال�سرورة امللحة اإىل احلديث عن النفر الذين يقومون بهذه املهمة ويوؤدونها ، 
وهم �سريحة مهمة ت�سمى )الدعاة اإىل اهلل( وهم ورثوا هذا العمل اجلليل عن 
معلمنا الأول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  وقد كان الدعاة  يف ال�سدر الأول 
على درجة من التاأهيل والتدريب الذي مكنهم من ال�سطالع مبهام الدعوة 
و�سد ثغورها املختلفة ، بل كان الدعاة اإىل اهلل هم ال�سفراء والأمراء ملا امتازوا 
به من القدرات واخلربات وعلو الهمة يف خمتلف املجالت : الُّلغوي منها ، 

والفقهي، والإداري  وال�سيا�سي، والقانوين، اإلـخ.
عرب  اإفريقيا  بها  مرت  التي  املعقدة  والظروف  املرير  الواقع  اأن  غري   
احلياة وجوانبها يف  نواحي  ال�سالبة على خمتلف  اآثارها  وانعك�ست  التاريخ 
القارة ال�سمراء جعل للدعوة ن�سيباً من تلك النعكا�سات ال�سالبة قد يختلف 
على  يتفقون  قطعاً  لكنهم  وحجمه  الن�سيب  هذا  مقدار  حتديد  يف  الباحثون 
وجوده وتاأثريه مثلما يتفقون على اأهمية دور الدعاة يف تعبئة الأمة ، وا�ستغالل 
طاقاتها وتوجيه قدراتها ، و�سحذ همتها، ودفعها لالنحياز لدينها، والتم�سك 
هوية  طم�س  اإىل  تهدف  خبيثة  وحتالفات  عنيفة  هجمات  ظل  يف   ، ب�سريعتها 
العذب،  واملنهل  ال�سايف  املنبع  عن  واإبعادها  القارة  يف  امل�سلمة  املجتمعات 
تتعلق  اأ�سا�سية  ق�سايا  عن  الهام�سية  اأو  املفتعلة  الق�سايا  من  بالكثري  و�سرفها 
بالإميان والعقيدة وبالعالقات فيما يخ�س الفرد تزكية لذاته ، اأو يخ�س املجتمع 
يف متا�سكه ومت�سكه بالهدي الرباين القومي ، اأو يخ�س الدولة يف القيام بدورها 
ب�سط  بدورها يف  تقوم  متاماً كما  املنكر  باملعروف والنهي عن  الأمر  املهم يف 
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الأمن ، ورعاية �سوؤون مواطنيها يف التعليم وال�سحة والطرق وكافة اخلدمات 
ال�سرورية الأ�سا�سية لالإن�سان و�سواه.

يف ظل هذه الظروف املعقدة التي متر بها اأمتنا عموماً، وامل�سلمون يف   
. اإفريقيا خ�سو�ساً  تربز اأهمية الدور الذي يوؤديه الدعاة اإىل اهلل عزَّ وجلَّ

تعرت�س طريقهم  بتحديات ج�سام  اإفريقيا مواجهني  الدعاة يف  كان  وملا   
كان من الواجب عليهم اأن يتهيئوا بالإعداد والتدريب املتقدم واملتطور الذي 
الدرا�سة  برزت فكرة هذه  هنا  ، من  بفاعلية واقتدار  اأداء ر�سالتهم  ميكنهم من 
املتعلقة مبا ينبغي ويتوجب فعله من اأجل العمل على بذل املزيد من اجلهود لرفع 
القدرات وزيادة اخلربات لدى الإخوة والأخوات الدعاة والداعيات العاملني 
يف حقل الدعوة بقارة اإفريقيا  حتى يت�سنى لهم القيام بهذا الواجب على اأكمل 
وجه واأهدى �سبيل ، وهم يف كل ذلك اإمنا يرجون الثواب من اهلل رب العاملني.

الإطار النظري
اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث :

تتمثل اأهم الأ�سباب التي اأدت اإىل اختيار مو�سوع هذا البحث يف الآتي :
�سعف الأداء الدعوي لبع�س العاملني والعامالت يف هذا احلقل بقارة   -1

اإفريقيا.
احلاجة اإىل مزيد من اأعداد الدعاة املوؤهلني يف ظل انت�سار عدد امل�ساجد   -2
تزايد  امللحة يف ظل  الدعوة ، وحاجة املجتمعات  وازديادها ، ومراكز 

التحديات.
املوؤ�س�سات  حتتاجها  التي  املتطلبات  ملقابلة  الالزم  التمويل  توفري  عدم   -3

العاملة يف جمالت الدعوة اإىل اهلل يف قارة اإفريقيا.
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اأهداف البحث : 
يف  امل�سلمة  املجتمعات  يف  وتعاظمه  الدعاة  دور  اأهمية  اإىل  النظر  لفت   -1

اإفريقيا.
العناية بالتدريب ، والتاأهيل الالزم للداعية ذكراً كان اأو اأنثى.  -2

حتديد اأوليات التدريب املطلوب واأنواعه.  -3
الدعاة  تدريب  عملية  تعرت�س  التي  والعقبات  العوائق  على  الوقوف   -4

باإفريقيا.
اأهمية البحث:

تنبع اأهمية هذا البحث من اأنه يتناول:
ق�سية الدعوة اإىل اهلل ، اإذ ل يخفى علينا ف�سلها ومكانتها يف الإ�سالم   -1

والرعاية  التدريب  اإىل  وحاجتهم  الإفريقية،  بالقارة  الدعاة  ق�سية   -2
والتاأهيل 

الثمرات التي ميكن حت�سيلها نتيجة للتدريب املتقن وامل�ستمر.  -3
عملية  حتقيق  طريق  يف  تقف  عوائق  اأنه  يعتقد  ما  بع�س  على  الوقوف   -4

التدريب للو�سول اإىل الغايات املبتغاة.
لها  والتي  الدعوي  احلقل  يف  التحرك  يتطلبها  التي  املهارات  بع�س   -5

انعكا�سات اإيجابية على الن�ساط الدعوي.
منهج البحث:

اتبع يف هذا البحث الآتي:
1- املنهج الو�سفي وال�ستقرائي والتحليلي . 

2- عزو الآيات القراآنية اإىل �سورها .
3- تخريج الأحاديث النبوية .

4- عزو الأقوال اإىل م�سادرها .



{253}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

هيكل البحث :
يت�سكل البحث من مقدمة وثالثة مباحث فيها ثمانية مطالب هي كالآتي :

املبحث الأول : اأهمية الدعوة اإىل اهلل ودور الدعاة. 
املبحث الثاين: تدريب الدعاة يف اإفريقيا ، العوائق والثمرات. 

املبحث الثالث : طبيعة التدريب املطلوب للدعاة. 
اخلامتة : وقد ا�ستملت على النتائج والتو�سيات:

امل�سادر واملراجع.

املبحث الأول
اأهمية الدعوة اإىل اهلل ودور الدعاة

املطلب الأول
اأهمية الدعوة اإىل اهلل

اأنَّ  املعا�سر  عاملنا  يف  ويدور  يجري  ملا  متتبع  لكل  الوا�سح  من  لعله   
م�سكالت عديدة  من  تعاين  اإذ  مبرحلة �سعبة وع�سيبة  متر  الإ�سالمية  الدعوة 
كتم  اإىل  جاهداً  ي�سعى  الذي  الدويل  والتكالب  اخلارجي  العداء   : اأبرزها 
 ، حملتها  وجترمي  �سورتها  ت�سويه  اإىل  ي�سعى  كما  ن�ساطها  وحما�سرة  �سوتها 
فتارة و�سفوها باأنها عن�سرية تتعار�س مع الإخاء الإن�ساين ، وتارة باأنها ع�سبية 
تتعار�س مع الت�سامح ، و�سوروا الدعاة على اأنهم �سداد غالظ ق�ساة ل جمال 
عندهم لراأفة ول �سفقة ول رحمة  واجتهدوا جداً يف مواجهتها ب�سورة علنية 
وا�سحة ، وذلك ب�سعيهم اإىل جتفيف منابع الدعم والتمويل لها ، اإ�سافة اإىل 
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الت�سييق على موؤ�س�ساتها مبختلف الو�سائل ويف �ستى امليادين)1( كما اجتهدوا 
يف توفري الدعم ال�سيا�سي واملادي لكثري من التيارات التي تقف �سد الإ�سالم 

داخل الدول امل�سلمة خ�سو�ساً يف الدول الإفريقية.
لكل ذلك فاإنه من املهم واملفيد لنا اأن جنتهد يف التعمق والنظر لتقدير   
يقني وثقة يف رجحان  لنكون على  امل�سلمة  اأمتنا  متتلكها  التي  والقوة  الوزن 
كفة امليزان ل�سالح الإ�سالم ودعوته مهما بعد الأمد وطال الزمان، الأمر الذي 
ال�سرور  اإىل  يدعو  اأمر  ل�سك  وهو  الأمم  مكاثرة  ب�سبب  �سعادة  اأكرث  يجعلنا 
مِمَّا  خَيْرٌ  هُوَ  َفلْيَْفرَحُوا  َفِبَذلِكَ  وَبِرَحْمَتِهِ  اللَّهِ  بَِفْضِل  }ُقْل   : تعاىل  لقوله  والفرح 
َيجْمَعُونَ{ ]يون�ص: 58[، ولقوله تعاىل :}وَاْذُكرُوا إِْذ ُكنُْتمْ َقلِيالً َفَكثَّرَُكمْ{ ]الأعراف: 86[، 

على الرغم من تاأكيدنا اأهمية النوع اإل اأنَّ الكم اأي�ساً مهم وله دللت ل تخفى 
على الباحثني ، ورجحان كفة اأمتنا اأرى اأنه يتمثل يف اأمرين:

الأول : اأَننا منتلك قوة املنهج العظيم اخلالد ، وقوة املنهج تتمثل يف و�سوحه 
و�سموليته واتزانه وقوة تاأثريه ، فالإ�سالم عقيدة تخاطب العقل ، وعبادة تزكي 
النف�س،  واأخالق تالئم الفطرة،  واأحكام حتقق التوازن النف�سي والفكري ، 
كما حتقق العدل وتطارد املفا�سد وجتلب امل�سالح  وتعطي كل ذي حق حقه ، 
فال طغيان لفرد على جماعة ، ول جلماعة على فرد بل توازن وتكامل ، ومن 
اأبرز معامل القوة يف الإ�سالم اأنه لي�س من و�سع الب�سر بل هو تنزيل من العزيز 

احلكيم)2(.
والثاين : اأَننا منتلك ر�سيداً �سخماً وعظيماً من القوة الب�سرية ل متتلكه اأّية دعوة 
وافدة اإىل القارة الإفريقية من هنا اأو هناك مما يعني اأن الإ�سالم اأمامه ووراءه 

د\ علي بن عمر ب� دحدح ، مقوم�ت الداعية الن�جح ، �س\6 ، ط\4 ، 1422هـ 2002م ، دار الأندل�س اخل�صراء – جدة .  )1(
القر�ص�وي : يو�صف ، املب�صرات ب�نت�ص�ر الإ�صلم ، من مطبوع�ت الندوة الع�ملية لل�صب�ب الإ�صلمي ، �س/73-72 .  )2(
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الب�سر موؤمنة بربها وقراآنها ونبيها �سلى اهلل عليه و�سلم ، وهي  قوة هائلة من 
متدينة بفطرتها وتاريخها ، والإ�سالم هو مفتاح �سخ�سيتها، و�سر انت�ساراتها 
الكربى ، وهي اأ�سرع ا�ستجابة اإليه والتفافا حوله ، وهي لأجله م�ستعدة لبذل 

املال عن ر�سا واغتباط  وبذل الروح عن طواعية وارتياح)1(.
املطلب الثاين

اأهمية دور الدعاة يف القارة الإفريقية
املجتمعات  جتاه  كبرية  جد  م�سوؤولية  وعليهم  مهماً  دوراً  للدعاة  اإنَّ   
.... والثقافية  واحلياتية  الفكرية  ق�ساياها  كل  ويف  �سرائحها  بكل  الإفريقية 
الخ، من هنا تبدو وتربز بل وتتزايد حاجة اأمتنا امل�سلمة اإىل تفعيل دور الدعاة 
اأجهزة  اأحدثتها  التي  ال�سالبة  العديدة  لالآثار  ن�سبة  وذلك  عموماً،  والدعوة 
وذخرها   الأمة  هذه  عدة  هو  الذي  امل�سلم  ال�سباب  و�سط  املختلفة  الإعالم 
وكذلك يف اأو�ساط املراأة امل�سلمة التي هي عنوان عزة الأمة وكرامتها ، واأي�ساً 
والتوترات  والكوارث  والنزاعات  احلروب  الأحيان  من  كثري  يف  اأحدثته  ما 
التي كانت نتاجاً طبيعياً للنزعات واجلهويات والع�سبيات التي وجدت بقوة 
يف  متثلت  عديدة،  �سالبًة  اآثاراً  خلفت  وتلك  فهذه   ، اإفريقيا  دول  بع�س  يف 
وجود اأعداد مقدرة من اأبناء الأمة )اإفريقيا( وبناتها منغم�سة يف وحل اجلهل 
البتدائي املتمثل يف انعدام املعرفة ال�سرعية ولو ب�سورة اأولية ب�سيطة ، الأمر 
الذي يجعل مهمة الداعية اأكرث �سعوبًة وتعقيداً  بل ويجعل املطلوب منه يف 
غالب الأحيان عماًل مزدوجاً يجمع فيه بني التعليم والدعوة ، اإذ اإنَّ الدعوة 
حتتاج اإىل جمتمعات يتوافر فيها حد اأدنى من العلم والوعي واملعرفة ، غري اأنه 

د\ يو�صف القر�ص�وي ، املب�صرات ب�نت�ص�ر الإ�صلم ،مرجع �ص�بق ، �س/ 73-72 .  )1(
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من املوؤ�سف جداً اأننا نعي�س يف واقع اأو�ساعه متباينة ب�سورة كبرية والفروق 
فيه بني الريف واحل�سر �سا�سعة وبالتايل فاإن متطلبات الدعوة قد تكون خمتلفة 
بح�سب الزمان واملكان الذي ميار�س فيه الداعية دوره ويقدم فيه الدعوة اإىل 
الذاتية  الو�سائل  واأما   ، اخلارجية  الو�سائل  هنا  باملتطلبات  واأق�سد   ، الآخرين 
قراءة  الكرمي  القراآن  معرفة  مثل   ، واملعرفية  العلمية  بالأ�سا�سيات  املتعلقة 
وا�ستدلًل وفهما، ومعرفة ال�سنة النبوية دراية ورواية وكيفيات ال�ستدلل، 
اإ�سافة اإىل معرفة الفقه والواقع،  ومعرفة اأحوال املجتمعات وعللها، والقدرة 
على ت�سخي�سها وحتديد احتياجاتها وترتيب اأولويات احلركة فيها ، فمثل هذه 
الق�سايا على اأهميتها تتطلب عناية من قبل الدعاة جميعا مع الأخذ يف احل�سبان 
اأن الدعاة يتفاوتون يف التح�سيل والتنزيل والتفعيل اإذ لي�سوا كلهم على �ساكلة 

واحدة وهذا اأمر معلوم بداهة .

املبحث الثاين
تدريب الدعاة يف اإفريقيا العوائق والثمرات

املطلب الأول
حاجة التدريب اإىل عمليتي احل�رس والإح�ساء

فهذا  والتاأهيل  التدريب  واأهمية  �سرورة  موؤ�س�ساتنا  ا�ست�سعرت  واإذا   
يعني اأنَّ العمل على تذليل ال�سعاب التي تقف يف وجه التنفيذ اأحياناً، ومتنعه 
وموؤ�س�سات  مواعني  اإيجاد  �سرورة  كذلك  ويعني  منه   منا�س  ل  اأمر  اأحياناً 

تطوعية هدفها وهمها يتمركز يف :
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للموؤ�س�سات  �ستوفر  اأنها  يف  اخلطوة  هذه  اأهمية  وتاأتي   ، الدعاة  ح�رس  اأوًل: 
قاعدة بيانات ومعلومات اأ�سا�سية من دونها ي�سعب علينا التقدم نحو اخلطوات 
التالية، كما ن�ستطيع من خاللها حتديد ما اإذا كانت اأعداد الدعاة احلالية كافية 

اأم نحن يف حاجة اإىل اإ�سافة اأعداد اأخرى)1(.
املعلومات  بعد جمع  يتم  ت�سنيفهم علميًا وحتديد قدراتهم احلالية، وذلك  ثانيًا: 
من  الكثري  للموؤ�س�سات  �سيوفر  لأنه  مهم  وهو   ، امللحقة  ال�ستبانة  طريق  عن 
الفوائد حيث يتم توظيف كل داعية وال�ستفادة منه يف جمالت قد ل ي�سلح 

لها غريه من الإخوة والأخوات العاملني يف حقل الدعوة.

الدورات  من  املزيد  توفري  لأجل  وذلك   ، اإىل جمموعات وفرق  تق�سيمهم  ثالثا: 
التدريبية التي تنا�سب كل جمموعة بح�سب تو�سيفها وتقييمها .

اأو جهوي، لأنَّ  �سيا�سي  توجيه  اأيَّ  ال�سديد من  بد من احلذر  وهنا ل   
اأيَّ توجه من هذا النوع قد يف�سد الفكرة بالكلية ، مع التاأكيد على �سرورة 
التعاون من الدولة وال�سلطات القائمة يف تنفيذ مثل هذه امل�سروعات،  وذلك 

لأن الدولة ميكن اأن توفر دعما مهما يتمثل يف :
الت�سريح والإذن بقيام هذه املوؤ�س�سات.  -1

م�ساعدتها يف اإيجاد مقرات لهذه املوؤ�س�سات.   -2
التي  والربامج  التدريبية  الدورات  بع�س  ومتويل  تنفيذ  يف  امل�ساعدة   -3

ت�ستهدف تنمية القدرات لدى الدعاة والداعيات .

مل يت�صن للب�حثني ح�صر لأعداد الدع�ة والداعي�ت ب�لق�رة جمملة ، اأو حتى بدولة من دوله� امل�صلمة ، مثل – ال�صودان اأو نيجريي�،   )1(
اأو ال�صنغ�ل  الــــخ ، وهذا احل�صر �صروري ومهم للغ�ية.
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املطلب الثاين
عوائق التدريب

ا�ستطعنا ح�سر العوائق التي ميكن اأن تكون عقبة يف طريق اإنفاذ اخلطط   
والربامج الرامية اإىل رفع كفاءة الدعاة يف اإفريقيا وزيادة فاعليتهم عن طريق 

الإعداد والتدريب والتاأهيل يف النقاط الأربع التالية :
من  لذلك   ، التدريب  عوائق  من  عائقا  الدولة  تكون  قد   : الدولة   : الأوىل 
اإىل  الرامية  امل�سروعات  هذه  مثل  يف  الدولة  مع  التعاون  جداً  ال�سروري 
الن�ساط  اإىل اهلل الأمر الذي يجعلها مطلعة على هذا  تدريب كوادر الدعوة 
ومطمئنة عليها وكل ذلك الو�سوح يوؤدي اإىل البعد عن املخاوف وال�سكوك 
التدريب  لدورات  وراعياً  بل  قوياً  داعماً  الدولة  ، ويجعل  والتهم  والظنون 

والتاأهيل املختلفة. 
الثانية : �سعف كفاءة امل�سوؤولني عن ال�ساأن الدعوي : رمبا كان العائق اأحياناً لي�س 
الدولة ول ال�سلطة املحلية القائمة يف املنطقة املعنية ، اإمنا هو  قدرات القائمني 
وامل�سوؤولني عن اإدارة ال�ساأن الدعوي ، وهنا تربز اأهمية رفع قدرات الإداريني 

الذين يقودون موؤ�س�سات الدعوة �سواء كانت ر�سمية اأو تطوعية .
الثالثة : عدم وجود املدربني املوؤهلني القادرين على القيام بهذه املهمة : اأحياناً قد 
يكون العائق عدم وجود املدربني اأ�ساًل ولتجاوز ذلك فنحن يف حاجة اإىل 
التعاون وتبادل اخلربات  تفعيل الت�سالت والتوا�سل بني املوؤ�س�سات  لأجل 
والقدرات بني املوؤ�س�سات واملناطق والدول داخل القارة وخارجها، ل �سيما 
بع�س الدول التي لها دور فعال يف مثل هذه املجالت، مثل ال�سودان وال�سعودية 
وم�سر وغريها ، وكذلك �سرورة ال�ستفادة الق�سوى من اجلامعات واملعاهد 

املتخ�س�سة يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية اأو الفكر الإ�سالمي .
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الرابعة : نق�ص التمويل :  كما اأنَّ العائق اأحياناً قد يكون ب�سبب نق�س التمويل 
اأو انعدامه بالكلية لأننا نعلم اأنَّ اإقامة دورة تدريبية ملدة ثالثة اأيام لعدد )40( 
داعية فقط تكلف كثريا من اجلهد واملال ناهيك عن اإقامة دورة ملدة )6( اأيام 
يف  نحتاج  اأننا  �سك  ل  الدورات  هذه  ومثل   ، الدعاة  من   )60( لعدد  مثاًل 
الدولة الواحدة اإىل اإقامة الكثري منها يف كل عام ، كما نحتاج اإىل اأن تكون 
م�ستمرة غري منقطعة ، ولذا فنحن يف حاجة اإىل عمل ا�سرتاتيجي اأو اإىل و�سع 
القارة  يف  للدعاة  وتاأهيلية  تدريبية  دورات  اإقامة  بها  ن�ستهدف  ع�سرية  خطة 
املزيد  يتطلب  ذلك  اأن  �سك  ول  اهلل  باإذن  القادمة  �سنوات  الع�سر  مدى  على 
من احلوار والتفاهمات مع جهات كثرية مثل الوزارات والإدارات املخت�سة 
اإ�سهام فاعل يف حتقيق  لها  اأخرى قد يكون  واجلامعات واملعاهد وموؤ�س�سات 

هذا الهدف وبلوغ تلك الغاية .
املطلب الثالث

ثمرات التدريب
اإنَّ ق�سية تدريب الدعاة ينبغي اأن تكون ق�سية حا�سرة يف اأذهان قادة   
اأو  كانت  تعليمية  ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  اإفريقيا  قارة  يف  الدعوي  العمل 
منظمات يف القارة ملا تكت�سبه ق�سية التدريب من اأهمية بالغة ل �سيما يف هذه 
تدريب  اإىل  ما�سة  فنحن يف حاجة   ، امل�سلمة  الأمة  تاريخ  من  احلرجة  املرحلة 
العدد احلايل من الدعاة كما نحن اأي�ساً يف حاجة اإىل اأعداد اإ�سافية مقدرة من 
ة اأ�سباب اأهمها : اأَنَّ كثرياً من القرى واملناطق يف  الدعاة املوؤهلني ، وذلك لِعدَّ
كثري من البلدان والدول امل�سلمة حتتاج اإىل جهود هوؤلء الدعاة فالداعية يف 
هذه املناطق هو الفقيه الذي ي�ساأل فيجيب ، وي�ستفتى فيفتي ، وهو الإمام الذي 
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ي�سلي بالنا�س ، وهو الذي يغ�سل املوتى وهو الذي ي�سلي علي اجلنائز، وهو 
وباملرياث  اأحياناً  بالطالق  تتعلق  التي  املعقدة  الأ�سرية  امل�سكالت  يعالج  الذي 
اأحياناً ، وهو املطلوب منه اأن يخاطب ال�سباب واملراأة والن�سء ومن هنا تاأتي 
اأهمية دوره و�سرورة تاأهيله ، ولذا لبد من ا�ست�سعار عام لهذه امل�سوؤولية، لأننا 
رمبا ن�سدق اأو ل ن�سدق اإذا علمنا اأنَّ هناك بع�س املوتى من امل�سلمني يف بع�س 
دول اإفريقيا يدفنون من غري اأن ي�سلى عليهم لأنه بب�ساطة ل يوجد يف القرية اأو 
املنطقة من يعرف كيف ي�سلي على امليت ، وق�س على ذلك حيث توجد اأي�سا 
قرى باأكملها لي�س فيها من يح�سن الأذان ف�ساًل عن حفظ �سور ق�سرية لتوؤدى 
بها ال�سالة جماعًة اأو فرادى ، وبع�س امل�سلمني ل اأقول يجهلون غ�سل اجلنابة 
واإمنا  له  لأنها حل  الغ�سل من وقاع زوجه  الرجل ل يجب عليه  اأن  يظنون  بل 
يجب الغ�سل على من واقع امراأة وقاعاً حراماً، لالأ�سف هذا واقع حتياه وتعي�سه 
جملة غري قليلة من امل�سلمني يف البوادي والأرياف املوجودة بكرثة يف بالدنا 
الإ�سالمية عموماً ويف القارة الإفريقية خ�سو�ساً، لذا عندما يكون احلديث عن 
الدعاة واأدوارهم املرجوة منهم اأن يقوموا بها فاإنَّ ذلك يتطلب منا اإبداء مزيد 
من العناية بالريف والبوادي وكذلك باملراأة يف تلك املناطق ل اأن نق�سر حديثنا 

واهتمامنا على املدن التي فيها التعليم كثري واملعرفة منداحة ومتاحة .

املبحث الثالث
طبيعة التدريب املطلوب للدعاة يف اإفريقيا

اإذا �سلمنا واتفقنا على اأن العاملني يف احلقل الدعوي ذكوراً واإناثاً يف   
وتنمية  قدراتهم  لرفع  التدريب  اإىل  وبا�ستمرار  ما�سة  بحاجة  الإفريقية  القارة 
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اأن التباين يف البيئات واملجتمعات رمبا يفر�س نوعاً  اأننا نرى  مهاراتهم ، غري 
معيناً من التاأهيل والتدريب لكل جمموعة من الدعاة ، وهذا بالطبع يتجاوز 

امل�سائل الأ�سا�سية اإذ هي مطلوبة للجميع بال جتاوز ول ا�ستثناء. 
املطلب الأول

اأ�سا�سيات يف عملية التدريب للدعاة
واملق�سود بها امل�سائل الأ�سا�سية التي يتطلبها الأمر من اجلهات املختلفة   
املهتمة باأمر الدعاة ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم حتى يت�سنى لهم الإ�سهام 
فئات  كافة  لدى  ال�سحيح  والتدين  الوعي  م�ستوى  املجتمع ورفع  توعية  يف 
املجتمع خ�سو�سا ال�سباب واملراأة ، وتتمثل بع�س هذه الأ�سا�سيات يف الآتي:

معترب  بقدر  الداعية  يلم  اأن  مبكان  ال�سرورة  من   : الكرمي  القراآن  معرفة   : اأوًل 
من القراآن الكرمي حفظاً وتالوًة �سحيحة وذلك لغر�س ال�ستدلل والتعليم، 
وهذه م�ساألة جد مهمة وعزيزة يف هذا الزمان ومتثل حتدياً ماثاًل اأمام اجلهات 

املعنية باأمر الدعوة والدعاة يف القارة الإفريقية . 
ثانيًا : معرفة ال�سنة النبوية : ال�سنة النبوية وحي ولها مكانها الذي لي�سغله غريها 
يف حقل الدعوة اإىل اهلل لذلك يتوجب على الداعية اأن يكون ذا حظ وافر من 

املعرفة بها متوناً واأ�سانيد وطرائق فهم وا�ستدلل .
ثالثًا : معرفة اللغة العربية : ر�سالة الإ�سالم عربية لغًة وفهماً وتبليغاً لذلك نركز 
ب�سدة على تخ�سي�س دورات بعينها يف اللغة العربية للدعاة يف القارة الإفريقية 
ودول مثل ال�سودان وم�سر وال�سعودية ميكن اأن يكون لها �سهم وافر يف حتقيق 
هذه الغاية ملا لها من اأهمية عالية الدرجة يف التاأهيل والتدريب ، فالكثري من 
وم�ستعدون  متعط�سون  وهم  اجلانب  هذا  ينق�سهم  اإفريقيا  قارة  يف  الدعاة 
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غة العربية وفنونها  وراغبون يف احل�سول على جرعات مركزة ومكثفة يف اللُّ
املختلفة ، لذلك يرى البحث اأن ال�سعي لتوفري هذه الفر�س للدعاة ميكن اأن 
يحقق دفعة اإيجابية كبرية للغاية �سواء مت تنفيذه يف داخل الدولة املعنية اأو مت 

تنفيذه يف دولة اأخرى ولو لعدد قليل .
احلياة  متثل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سرية   : النبوية  ال�سرية  : معرفة  رابعًا 
العملية للنبي عليه ال�سالة وال�سالم ومن خالل درا�سة ال�سرية يتعرف الداعية 
على كثري من معاين القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة، كما يتعرف على كيفيات 
التعامل مع جمتمع الدعوة بكل تنوعاته وتلوناته والظروف املختلفة التي مير 

بها املجتمع �سلماً وحرباً.
يفقه  به خرياً  الدين ومن يرد اهلل  الفهم لأمور  الفقه هو  خام�سًا : معرفة الفقه : 
يف الدين فالبد للداعية اأن يكون ملماً ودار�ساً لبع�س كتب الفقه حتى يت�سنى 
الفقه  ، يف كل حماور  ون�ساًء  والأفراد رجاًل  املجتمع  اأ�سئلة  عن  الإجابة  له 
للغاية  مهم  للدولة  الفقهي  املذهب  معرفة  اأن  هنا  بالذكر  واجلدير   ، واأبوابه 
فمثاًل كل �سرق اإفريقيا يتمذهون باملذهب ال�سافعي ، بينما دول غرب اإفريقيا 
يتمذهبون باملذهب املالكي هذا يف الغالب الأعم ، وهناك وجود للمذهب 
احلنبلي بكل هذه الدول نتيجة لنت�سار الكتب واملطبوعات التي تقدمها اململكة 
العربية ال�سعودية ونتيجة لذهاب اأعداد مقدرة من اأبناء هذه الدول للدرا�سة 
تعليمية  موؤ�س�سات  تقدمها  التي  املنح  ال�سعودية عن طريق  العربية  اململكة  يف 

ودعوية �سعودية .
الداعية  فيه  يتحرك  الذي  امليدان  متثل  التي  املجتمعات:  واقع  معرفة   : �ساد�سًا 
اأولية  فكرة  الداعية  لدى  تكون  بحيث  �سرائحية  فرز  عملية  اإجراء  وحماولة 
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من  �سريحة  كل  لدى  وال�سلبيات  والإيجابيات  والحتياجات  امل�سكالت  عن 
ال�سرائح التي يتاألف منها جمتمع القرية اأو احلي اأو املوؤ�س�سة اأو املدينة  ونعني 
بها ال�سرائح التي يتاألف منها املجتمع : الكبار ، وال�سباب ، واملراأة  والأطفال، 
القادة وال�سا�سة ،   : تتاألف �سرائحه من  اآخر للمجتمع فقد  تق�سيم  اإىل  اإ�سافة 
ومن اأرباب املال والتجارة ، اأو من املفكرين واملثقفني ، اأو غري ذلك ، وبناء 

على معرفة الواقع يتم حتديد الأولويات)1(.
�سلوك  بع�س  يف  ولو  اأعلى  بدرجة  تتحكم  التي  املوؤثرات:  معرفة   : �سابعًا 
املتحكم  املوؤثر  الأحيان  بع�س  يف  يكون  فقد  الدعوة)2(،  جمتمع  وممار�سات 
اقت�سادياً ، واأحياناً يكون جهوياً اأو طائفياً واأحياناً يكون املوؤثر هو دافع التناف�س 
والغرية ، واأحياناً يكون املوؤثر فكرياً اأو ثقافياً اأو فنياً ، ويف كل ذلك قد يكون 
اأن يتعرف على  فالداعية مطلوب منه   ، فا�سداً  اأو �سلبياً  اإيجابياً �ساحلاً  التاأثري 
هذه املوؤثرات واأمثالها ، مع العلم باأن حماولت معرفة وفهم املوؤثرات التي 
تتحكم يف �سلوك وممار�سات بع�س ال�سرائح يف املجتمع قد ت�ستغرق وقتاً لي�س 
بالق�سري وهي بال�سرورة تتطلب من الداعية اأن يكون على ات�سال وتوا�سل مع 
هذه ال�سرائح والفئات، فال ينتظر اأن يحكى له اأو ينقل اإليه اخلرب بل هو بتوا�سله 
وتداخله مع �سرائح املجتمع يتعرف على الكثري من الأ�سياء )املوؤثرات( الطيبة 
فيوؤكدها وي�سعى اإىل تعميقها ، وعلى كثري من الأ�سياء التي حتتاج اإىل تغيري 
وتبديل اأو ت�سويب وتعديل في�سع اخلطة املنا�سبة بح�سب تقديره لالأمر  وعلى 
يف  كتفاوتهم  ن�سبياً  تفاوتاً  اجلزئية  هذه  يف  يتفاوتون  الدعاة  فالإخوة  كل 
اجلزئيات الأخرى ، واإىل حد ما ، نظن اأن جناح الداعية اإىل اهلل يتعلق مبدى 

حممد الوكيلي ، فقه الأولوي�ت – درا�صة يف ال�صوابط ، ط\1 ، 1416هـ 1997م – املعهد الع�ملي للفكر الإ�صلمي.  )1(
د\ حممد زين اله�دي ، علم نف�س الدعوة ، ط\1 ، 1415هـ 1995م ، الدار امل�صرية اللبن�نية – الق�هرة.  )2(
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قدرته على حتقيق ن�سب عالية يف هذه اجلزئيات جمتمعة  والكمال هلل وحده 
والع�سمة لالأنبياء فقط.   

املطلب الثاين
نوعية التدريب املطلوب للدعاة يف اإفريقيا

يف راأي الباحثني فاإنَّ التاأهيل الذي ينبغي اأن يخ�س به الداعية املعا�سر   
الذي يجب علينا اأن نعده للحا�سر وامل�ستقبل باإذن اهلل يتمثل يف اإ�سافة مفردات 
ت�سكيل  اأ�سا�سية يف  تكون  تاريخية ومعا�سرة  علمية وفكرية  مفاهيمية جديدة 
الداعية و�سياغته ، وتنبع اأهمية ذلك خ�سو�ساً يف املدن واحل�سر حيث كرثت 
موؤ�س�سات التعليم الر�سمي �سواء يف دولنا اأو يف العامل اخلارجي الأمر الذي 
اأوجد جمموعات كبرية من املتعلمني املخت�سني يف خمتلف جمالت العلوم 
يف الع�سر احلديث كالهند�سة والفل�سفة والقانون والطب والكيمياء والفيزياء 
يتخرج  التي  العلوم  من  ذلك  اإىل غري  والفنون  والقت�ساد  والأدب  والنقد 
فيها يف كل عام اأعداد مقدرة من اأبناء وبنات قارتنا ، �سواء در�سوا وتعلموا 
تتجاذبهم وحتيط  كثرية  اأفكاراً  اأن هناك  اأو خارجها ، ول �سك  القارة  داخل 
بهم منها الليربايل ومنها القومي وغري ذلك كلها اأفكار تنظر اإىل الإن�سان على 
اأنه جزء واحد فقط )ج�سد( فهي ت�سعى جاهدة لإ�سباع احلاجات املادية لهذا 
اجلزء ، ويف املقابل اأهملت وجهلت اأنَّ ثمة جزءاً اآخر يف الإن�سان )الروح( له 
اأي�ساً حاجات اإ�سباعها �سروري وبه يتحقق التوازن املطلوب للفرد واملجتمع، 
وبالطبع فاإن هذه املجموعات املقدرة تعد �سريحة مهمة للغاية فهي التي تدير 
العامل  بلدان  من  كثري  يف  املجتمعات  حترك  التي  املوؤ�س�سات  وتدير  الدولة 
املدن  يتمركز يف  الأعظم  �سوادها  املجموعات  هذه  واأي�ساً  حالياً   الإ�سالمي 
للداعية  والتاأهيلية  التدريبية  املتطلبات  منظومة  يجعل  مما  الريف  يف  ولي�س 
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داخل املدن وو�سط مثل هذه املجتمعات بال�سرورة اأن تكون منظومة متكاملة 
لذا فمن املفيد اأن حتتوي هذه املنظومة على الآتي :

1- الدرا�سات التاريخية . 
2- درا�سة املذاهب والأفكار املعا�سرة .

3- التمكن من بع�س اللغات احلية .
4- درا�سة علمي الجتماع والنف�س . 

5- القدرة على التعامل مع التقنية املعا�سرة ، والإفادة منها يف كل اجلوانب.
6- معرفة اأحوال الأمم والثقافات القريبة والبعيدة . 

وهذا قد ل يكون مهماً ول �سرورياً بالن�سبة للدعاة الذين هم يف الريف   
والقرى البعيدة عن املدينة بينما هو لزم و�سروري للدعاة الذين يتمركزون 

يف العوا�سم واملدن .
املطلب الثالث

مهارات �رسورية للداعية املعا�رس 
من  امراأة  اأو  كان  رجاًل  الداعية  اأن  نرى  قول  من  م�سى  ما  على  بناء   
الدعوة  ميدان  لأن  مهارات كثرية  ميتلك ويتح�سل على  اأن  الالزم يف حقه 
يجمع الداعية باأ�سناف خمتلفة من النا�س م�ساربهم متباينة وكذلك مقا�سدهم 
يحتم  مما   ، احلا�سر  ع�سرنا  يف  خ�سو�سا  واأ�ساليبهم   وو�سائلهم   ، وغاياتهم 
التي جتعله قادراً  املهارات الأ�سا�سية  اأن يكون متمكناً من بع�س  الداعية  على 
بتوفيق اهلل على ال�سمود والثبات ، وقادراً على مواجهة املواقف املختلفة ، 
غري منهزم ول �سعيف ، وكلما كان الداعية متمكناً من اأدوات الدعوة ومن 
املهارات والقدرات الالزمة كان اأكرث ثقًة واأكرث ثباتاً يف امليدان وبالتايل اأكرث 
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اإيجابيًة يف مواقفه وحركته ، ومن هذه املهارات ال�سرورية الالزمة ما يلي :
1- القدرة على احلوار .

2- القدرة على التخطيط .
3- القدرة على الإقناع .

4- القدرة على المت�سا�س .
5- القدرة على الإفحام .

6- القدرة على تقدير املواقف .
7- القدرة على ت�سكيل �سرائح املجتمع .  

هذه املهارات تت�سح اأهميتها وغريها ملن يقف الآن على كرثة الأفكار   
والأطروحات التي تنتهج وتتبنى روؤى ت�سادم روح الإ�سالم ، وتطرح هذه 
وامتالكاً  ووعياً  متكناً  الدعاة  من  تتطلب  اأ�سئلة  الأحيان  من  كثري  يف  الأفكار 
تتناول  الأ�سئلة والأفكار املطروحة  اأن طبيعة  اآنفاً ، ذلك  للمهارات املذكورة 
وحدودها  ومفاهيمها  احلريات  عن  احلديث  مثل  احلياة  جوانب  خمتلف 
اأو   ، عموماً  الإن�سان  حقوق  عن  اأو   ، وحقوقها  املراأة  عن  اأو  ومرجعياتها 
عن  اأو   ، ودوره  احلياة  يف  وفاعليته  بالدولة  وعالقته  الدين  عن  احلديث 
العلمانية وموقف الإ�سالم  اأو احلديث عن   ، بالدميقراطية  ال�سورى وعالقتها 
منظومة  بو�سفها  الليربالية  اأو احلديث عن   ، الأديان جملة  منها وموقفها من 
فكرية ون�سق معريف متكامل يتبنى روؤية لها نظرتها اخلا�سة املتعلقة بكل جزئيات 
احلياة وتفا�سيلها، وغري ذلك هناك ق�سايا كثرية مطروقة ومطروحة يف �ساحتنا 
اإجابات  لها  يقدموا  اأن  الدعاة  من  مطلوب  العاملية  ال�ساحة  يف  اأو  الداخلية 
قناعاتهم  تتزعزع  ل  اأمتنا حتى  وبنات  اأبناء  من  كبرية  اأعداد  تثبيت  اأجل  من 
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اأفكارهم ل �سيما وهذه غاية ت�سعى اإىل بلوغها قوى كثرية معادية  اأو تت�سوه 
لالإ�سالم متتلك الكثري من الآليات والو�سائل التي تقدم من خاللها هذه الأفكار 
اإفريقيا  اأع�ساء واأن�سار لها يف كل العامل ولي�ست  واملفاهيم بغر�س اكت�ساب 
ببعيدة عن مقا�سد هذه القوى ، وكل ما ذكر من متطلبات للتكوين والتاأ�سي�س 
اجليد للداعية ميكن ال�ستدلل عليه باآيتني من القراآن الكرمي  الأوىل: قول اهلل 
وَمَا  اللَّهِ  وَسُبْحَانَ  اتَّبَعَنِي  وَمَِن  َأنَا  بَصِريَةٍ  عََلى  اللَّهِ  إِلَى  َأدْعُو  سَِبيلِي  هَذِهِ  }ُقْل  تعاىل: 
بِالْحِْكمَةِ  إِلَى سَِبيِل رَبِّكَ  }ادْعُ  ]يو�صف: 108[، والثانية قوله تعاىل:  الْمُشِْركِني{  َأنَا مِنَ 
َّتِي هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ َأعَْلمُ بِمَنْ َضلَّ عَنْ سَِبيلِهِ وَهُوَ َأعَْلمُ  وَالْمَوْعَِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِال

بِالْمُهَْتدِينَ{ ]النحل: 125[، فالب�سرية واحلكمة واملوعظة احل�سنة تعني القدرة على 

احلوار والمت�سا�س وتقدير املواقف والقدرة على ت�سكيل �سرائح املجتمع...
الـخ ، كما ي�سيف اإليها بع�س الباحثني ما ا�سطلحوا على ت�سميته بو�سائل تاأليف 
التي  بالأ�ساليب والطرائق  يكون على علم  اأن  منه  فالداعية مطلوب  القلوب 
 ، اأو جمتمعات  اأو جمموعات  اأفراداً  كانوا  �سواء  املدعوين  قلوب  بها  يوؤلف 

ومن هذه الو�سائل على �سبيل التمثيل:
الهدية : فلقد حث عليها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، وبني اأنها �سبب من   -1
اأ�سباب التحابب  والتاآلف ، والتقارب ، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، 
قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )تهادوا حتابوا()1(، ولقد كان 
�سلى اهلل عليه و�سلم يهدي  ويقبل الهدية ، ويكافئ عليها فالهدية لها تاأثري 

كبري يف النفو�س والقلوب .
عيادة املر�سى: من حق امل�سلم على اأخيه امل�سلم اأن يعوده اإذا مر�س وذلك   -2

اأخرجه البيهقي – ال�صنن الكربى ، ج\6 �س\169 ، وانظر �صحيح الأدب املفرد ، �س\ 221.  )1(
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لغر�س اإينا�سه  واإدخال ال�سرور عليه ، وطماأنته ، والتحدث اإليه مبا ينفعه، 
فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : 

)حق امل�سلم على امل�سلم خم�س . . . وذكر منها : وعيادة املري�س()1(.
 ، بالربء والكفارة  يب�سره  اأن  امل�سلم  اأخاه  زار  اإذا  اهلل  اإىل  الداعية  فعلى   
: ) ل  ما ورد  مثل   ، الكالم  اأطيب  له  ينتقي  اأن  له  ويجتهد يف  ويدعو 
باأ�س عليك طهور اإن �ساء اهلل()2(، ونحن نرى اأن على الدعاة اأن ينظموا 
بع�س  لهم  ويقدموا  العامة  امل�ست�سفيات  يف  للمر�سى  دورية  زيارات 
الدعوة  ل�سالح  عظيم  اإيجابي  مردود  ذلك  ففي  وامل�ساعدات  الإعانات 

باإذن اهلل.
الزيارة :اإن للزيارة �سحراً ت�سنعه يف قلوب كثري من النا�س خا�سة الع�ساة   -3
واملذنبني ولقد كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يزور النا�س يف اأنديتهم، 
وبيوتهم، واأماكن عملهم ، بل كان يزور الكفار بغر�س دعوتهم وهدايتهم 

باإذن اهلل)3(.
فهذه وتلك تت�سافر كلها ليكون ناجتها داعية موؤهاًل ومدرباً ومتمكناً من فنون   
الدعوة ومهاراتها ، متبعاً القول بالعمل ، تقياً ، ورعاً ، خمل�ساً �سادقاً ، موؤمناً 

بقوله تعاىل : }...وَمَا رَمَيْتَ إِْذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى...{ ]الأنفال: 17[.

اأخرجه البخ�ري ، ج\ 3 ، �س\112 ، وم�صلم ، ج\14 ، �س\143.  )1(
اأخرجه البخ�ري ، ج\13 ، �س\477.  )2(

اإىل اهلل ، ط\1 ، 1426هـ  ملزيد من الوقوف على و�ص�ئل ت�أليف القلوب ، انظر ، عزيز بن فرح�ن العنزي ، الب�صرية يف الدعوة   )3(
2005م ، دار الإم�م م�لك – اأبو ظبي .
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خـامتـــــــــة
يف خامتة هذا البحث الذي نرجو اأن يكون اإ�سهاماً مفيداً يف هذا الباب   
ن�ساأل اهلل جلَّ يف عاله اأن يجعله خال�ساً لوجهه اإذ كل �سيء هالك اإل وجهه 
�سبحانه ، وملا كان يف مثل هذه الدرا�سات ل بد من خال�سات تتلخ�س فيها 
النتائج التي تو�سل اإليها البحث الذي يهدف اإىل الإِ�سهام يف و�سع منظومة 
واخلربة  القدرة  ميتلك  الذي  املعا�سر  الداعية  واحتياجات  ملتطلبات  متكاملة 
التي متكنه من اأن ي�سهم اإيجاباً يف تثبيت دعائم الر�سالة النبوية اخلامتة ، يف ظل 
جتاذبات وحتديات عظيمة متر بها اأمتنا عموماً وقارتنا)اإفريقيا( خ�سو�ساً ، وقد 
ناق�س البحث ق�سايا تاأهيل الدعاة وتدريبهم وتنمية قدراتهم ووقف على اأهمية 

ذلك وقد تو�سل اإىل جملة من النتائج، اأهمها :
الع�سر ، وهو  �سيما يف هذا  اإىل اهلل �سروري وملح ل  الداعية  تدريب   -1
الر�سالة ، وذلك مبا  تبليغ  اأعباء  التي يتحمل �ساحبها  لنا ال�سخ�سية  يوفر 
يحمله من علم يوؤهله لال�ستمرار والبقاء ، ومن قدرات وخربات جتعله 

اإيجابياً يف عطائه وتوجهاته  .
الأمان على الدعاة من اأن تزل اأقدامهم ، اأو ي�سقطوا اأمام �سبه املناوئني   -2
لهذا الدين  ويتحقق لهم ذلك متى ما اجتهدوا يف تنمية مهاراتهم وتطوير 

قدراتهم .
عن  وذلك  تعاىل  اهلل  هداهم  الذين  النا�س  من  ممكن  قدر  اأكرب  ك�سب   -3
طريق قنوات متعددة  وو�سائل �سرعية متنوعة ، يُعملها الدعاة يف واقع 

دعوتهم.
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اإقامة جمتمعات ربانية يف قارتنا)اإفريقيا( قائمة على مفاهيم الو�سطية يف   -4
كل ق�سايا الدين والتعامل مع الآخر ا�ستيعاباً وتعاي�ساً.

احل�سول على عدد لي�س بالقليل من الدعاة والداعيات الرا�سخني، الذين   -5
يقودون الن�ساط الدعوي يف قارة اإفريقيا على علم وب�سرية بكل متطلباته 

وحتدياته .
التاأكيد على املهمة الكبرية التي ينتظر اأن يوؤديها الداعية يف قارة اإفريقيا،   -6
واملتمثلة يف التقليل من اإثارة النعرات واجلهويات الأمر الذي ي�سهم يف 
اإىل ازدهار  يوؤدي  امل�سلحة وبالتايل  اإيقاف احلروب الأهلية والنزاعات 
الأجيال  وانت�سال  الف�سيلة  ون�سر   ، والطماأنينة  الأمن  وا�ستتباب  احلياة 
القادمة من براثن الوثنية والرذيلة وت�سحيح كثري من املفاهيم التي تتعلق 
بالدين والتم�سك به والنحياز اإليه وبدوره يف �سياغة و�سناعة الإن�سان 

الإيجابي من حيث املفاهيم ومن حيث ال�سلوكيات واملمار�سات . 
التـو�سيـات:

التو�سيات التي يقدمها الباحثان اإ�سهاماً يف دفع ق�سية تدريب الدعاة   
وتاأهيلهم وا�ست�سعاراً لأهميتها تتمثل يف الآتي :

تخفى  ل  التي  الق�سية  هذه  يف  واملعاهد  الإ�سالمية  اجلامعات  اإ�سراك   -1
اأهميتها .

القارة وذلك  الدعوة يف  باأمر  املعنية  املوؤ�س�سات واملنظمات  تفعيل دور   -2
الدعم  وتوفري   ، املنظمات  هذه  اإدارة  على  يعمل  الذي  الكادر  بتاأهيل 

املادي الالزم لهذه املوؤ�س�سات .
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اإىل  الدعاة وت�سنيفهم وتق�سيمهم  اإىل ح�سر  تهدف  و�سع خطة ع�سرية   -3
اأكرث  ب�سورة  منهم  وال�ستفادة  تدريبهم  ي�سهل  حتى  وفرق  جمموعات 

فاعلية .
الجتاه نحو ال�ستفادة من حفظة القراآن الكرمي الذين حتت�سن قارتنا اأعداداً   -4
مقدرًة منهم  خ�سو�ساً يف دول مثل: ال�سومال ، وال�سودان  ونيجرييا ، 

وموريتانيا ، ومايل ، وجيبوتي  اإلـخ .
والدرا�سات  واملعاهد   باجلامعات  لاللتحاق  القارة  الدعاة يف  م�ساعدة   -5

العليا ، ملا لذلك من اأثر كبري يف ع�سرنا احلا�سر .
م�ساعدة الدعاة يف القارة على حت�سني اأو�ساعهم احلياتية  وتوفري املكتبات   -6

واملعينات الأخرى لهم .
هذا ما هدى اهلل اإليه ووفق ونرجو اأن يكون هذ البحث وما متخ�س عنه   
من تو�سيات ومقرتحات موفقة واأن جتد طريقها للعمل بها اأو ببع�سها واأن ينفع 

اهلل بها ، اآمني .
ملحق

مقرتح ا�ستمارة ح�رس للدعاة بالقارة الإفريقية
ت�ستمل ال�ستمارة على معلومات اأ�سا�سية تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام  :

الق�سم الأول
معلومات �سخ�سية

ال�سم  :  ......................................................

تاريخ امليالد :   .................................................
الدولة :   ......................................................
املنطقة التي تقيم فيها : ...........................................
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احلالة الجتماعية : ..............................................

عدد اأفراد الأ�سرة :   ............................................
املهنة : ........................................................

الق�سم الثاين
املوؤهــــــالت

1- تعليم اأ�سا�سي . ..............................................

2- ثانوي . ....................................................

3- جامعي . ...................................................

4- فوق اجلامعي . ..............................................
5- التخ�س�س . .............................................. .

الق�سم الثالث
معلومات عامة

1- كم جزءاً  حتفظ من القراآن الكرمي ؟..............................
2- هل تخطب اجلمعة ...........................................
3- معدل املحا�سرات والدرو�س التي تقدمها خالل ال�سهر؟  ............
4- هل لديك مكتبة �سرعية متكاملة ؟ ...............................
5- عدد الدورات التدريبية التي �ساركت فيها ؟ ......................
6- مدة الدورة التدريبية ؟ ........... مكانها وتاريخها ؟.............
7- هل تت�سفح �سبكة املعلومات ؟ ..................................

- كامل               - جزئي 8- التفرغ للدعوة:  
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امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.  -1

ابن كثري – تف�سري القراآن العظيم – املجلد الأول ، الطبعة الثانية  1418هـ   -2
1998م ، دار الفيحاء للطباعة والن�سر والتوزيع – دم�سق .

فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري ، الطبعة الثالثة 1405هـ 1985م ،   -3
دار اإحياء الرتاث العربي . 

موؤ�س�سة   ، الرابع ع�سر  ، اجلزء  النووي  الإمام  ب�سرح   ، م�سلم  �سحيح   -4
مناهل الفرقان.

البيهقي – ال�سنن الكربى ، اجلزء ال�ساد�س .  -5
ح�سني اأدهم جرار – الدعوة اإىل الإ�سالم مفاهيم ومنهاج وواجبات    -6

من مطبوعات الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي .
مطبوعات  من   ، الناجح  الداعية  مقومات   – دحدح  با  عمر  بن  على   -7 

الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي .
عزيز بن فرحان العنزي – الب�سرية يف الدعوة اإىل اهلل ، الطبعة الأوىل   -8

2005م   1426هـ   ، ظبي  – اأبو  مالك  الإمام  – دار 
حممد الوكيلي ، فقه الأولويات – درا�سة يف ال�سوابط ، الطبعة الأوىل،   -9

1416هـ 1997م  من مطبوعات املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي .
حممد زين الهادي ، علم نف�س الدعوة ، الطبعة الأوىل 1415هـ 1995م،   -10

الدار امل�سرية    اللبنانية 
يو�سف القر�ساوي – املب�سرات بانت�سار الإ�سالم ، من مطبوعات الندوة   -11

العاملية لل�سباب  الإ�سالمي .
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الريح والرياح يف القرآن الكريم »دراسة داللية«
د. حن�ن حممد اأبوليدة •

ملخــــ�ص
و)الرياح( يف  )الريح(  ـِ  ل الدللية  املعاين  لتو�سيح  البحث  هذا  جاء   
ا�ستخدام لفظتي )الريح(  الدليل يف  الإعجاز  للك�سف عن  الكرمي؛  القراآن 
و)الرياح( يف القراآن الكرمي ؛ ملا لذلك من اأثر يف التدبر والتفكر يف ما خلقه 
اهلل من ظواهر الطبيعة، وبيان اأثره يف حياة الب�سر من جهة، ولتوظيف لفظتي 
جهة  من  وكتابة  نطًقا  العربية  اأبناء  لدى  �سحيًحا  توظيًفا  و)الرياح(  )الريح( 
اأخرى.وخل�س اإىل عدد من النتائج والتو�سيات، ومتّثلت النتائج يف تو�سيح 
دللة كلمتي )الريح ( و )الرياح( يف الآيات التي وردت فيها ، اأّما )الريح( 
فجاءت للدللة على معان عّدة ، اأبرزها الدللة على العذاب، وتو�سيح حالت 
معينة خا�سة بالب�سر، يجمع بينها معنى ال�سرر، واأّما )الرياح ( فجاءت للدللة 
على اإثبات وحدانية اهلل، وتو�سيح اأدلة قدرته عّز وجّل. وظهر اتفاق بني الريح 
الب�سر.و ظهر  اأي ت�سخريها خلدمة  الت�سخري،  والرياح يف الدللة على معنى 
جاءت  العذاب  بذكر  املرتبطة  الريح  اأن  مفاده  و)الرياح(  )الريح(  بني  فرق 

مفردة، والريح التي ارتبطت بالرحمة جاءت باجلمع )رياح(.

Abstract
 This research come to explain semantic meanings of two 
words in the holy Quran, “ Rieh” and “ Riyah” ( two Arabic words 
which mean “Wind” the first word is singular and the second one 
is plural as in the Arabic morphological structure). This come to 
show the impressive of  semantics in using these two words “ Rieh” 
and “ Riyah” in Quran, and how this can impact on meditation 

 . خ�لد  امللك  ج�معة  	•
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and thinking of God creation, and it is impact on human life as 
well, and to show Arabs how these two words can be correctly 
used and written. Many results and recommendations have been 
reached, the result can be represented in the explanation of the 
semantic meaning of these two words “ Rieh” and “ Riyah” , as 
it has been mentioned in verses of the holy Quran, the first word 
comes to explain different semantic meanings, it is most semantic 
gist is “ torture”, and also comes to explain special conditions of 
human which affect them badly, while the second word comes 
to explain the grandeur of God and his majority. There is also a 
similar semantic gist for both words, both of them used to explain 
importance and  significant of wind in human life. There is also two 
different semantic gist, saying that the singular form of the word 
wind comes to signify “ torture”, while the plural form comes to 
signify “ Mercy”.

 
َمـــــة ُمَقدِّ

بالغية،  و�سور  وتراكيب  األفاظ  من  فيه  مبا  الكرمي  القراآن  اأن  �سك  ل   
الذي  املعني  الإعجاز  واإيحاءات دللية وحقائق علمية، وغريها من عالمات 
ل ين�سب للدرا�سات والدار�سني، للك�سف عن جوانب الإعجاز التي جعلت 

منه معجزة خلامت الأنبياء واملر�سلني حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(.
الكرمي  القراآن  يف  الإعجاز  جوانب  عن  الك�سف  حماولت  و�ستبقى   
من قبل الباحثني اإىل اأن يرث اهلل الأر�س وما عليها؛ وذلك للتعمق يف فهمه 

وتدبُّره، بغر�س العمل مبا جاء فيه كما اأمرنا اهلل عز وجل.
وللوقوف على جانب من جوانب الإعجاز الدليل يف القراآن الكرمي   
جاءت هذه الدرا�سة تتناول دللة )الريح( و)الرياح( كما وردت يف موا�سعها 
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يف اآيات القراآن الكرمي. 
ومن اأجل هذه الغاية تتبعت املعنى اللُّغوي لـ)الريح( و)الرياح( كما   
غويني، ثم تناولت درا�ستها من ناحية دللية واأو�سحت اإعرابها  وردت عند اللُّ
واإعراب قراءاتها اإن وجدت؛ ملا ي�سيفه الإعراب من توجيه وتو�سيح لدللتها 

يف الن�س القراآين، وبداأت ِبـ)الريح( ثم اأتبعتها ِبـ)الرياح(.
وتناولت الآيات ح�سب ترتيبها يف ال�سور التي وردت فيها، وخل�س   

البحث اإىل خامتة تو�سح النتائج والتو�سيات .
غوية  واعتمدت لإمتام هذه الدرا�سة عدًدا من التفا�سري وامل�سنفات اللُّ  
لتخريج  القراءات  كتب  اعتمدت  كما  الغر�س،  بهذا  تفي  اأنها  راأيت  التي 

القراءات الواردة يف بع�س الآيات.
اأهداف البحث: 

تو�سيح املعنى اللغوي ِلـ )الريح( و )الرياح(.  -1
ـِ )الريح( و)الرياح( يف القراآن الكرمي. تو�سيح املعاين الدللية ل  -2

بيان دور القراءات القراآنية ملفردتي )الريح( و)الرياح( – اإن وجدت-   -3
يف توجيه املعنى الدليل لكل منهما.

تنمية الرثوة اللغوية من خالل الوقوف على �سفات الريح مثل : عا�سف   -4
، �سر�سر وغريها.  

اأهمية املو�سوع: 
تكمن اأهمية املو�سوع يف الك�سف عن الإعجاز الدليل يف ا�ستخدام   
التدبر  يف  اأثر  من  لذلك  ملا  الكرمي  القراآن  يف  و)الرياح(  )الريح(  لفظتي 
الب�سر من  اأثره يف حياة  وبيان  الطبيعة،  اهلل من ظواهر  ما خلقه  والتفكر يف 



جملة ت�أ�صيل العلوم {278}

جهة، ولتوظيف لفظتي )الريح( و)الرياح( توظيًفا �سحيًحا لدى اأبناء العربية 
نطًقا وكتابة من جهة اأخرى.

�سبب اختيار املو�سوع: 
يف  و)الرياح(  )الريح(  مفردتي  بني  الدليل  الختالف  مالحظة   
ال�سياقات التي وردت فيها يف القراآن الكرمي. ومن ثّم جاءت هذه الدرا�سة 
للك�سف عن املعاين التي ت�سمنتها اللفظتان ، وتلّم�س العالقة الدللية بينهما اإْن 

وجدت.
منهج البحث: 

ت�سمنت  التي  الكرمية  الآيات  با�ستقراء   ، التحليلي  الو�سفي  املنهج   
لفظتي الريح والرياح ، وتتبعها يف املظاّن وامل�سادر التي وردت فيها، وحتليل 

املعاين الدللية لكل منها. 
هيكل البحث:

املبحث الأول: )الريح( و)الرياح( يف اللغة. 
ـِ )الريح( يف القراآن الكرمي وت�سّمن املعاين الآتية:  املبحث الثاين: املعنى الدليل ل

جاءت دالة على العذاب.   -1
كل  خالل  من  تت�سح  معّينة،  حالت  لتو�سيح  الآيات  بع�س  يف  جاءت   -2

اآية.
جاءت ترتبط مبعنى الت�سخري.  -3

جاءت يف كل اآية تدّل على معنى خا�س، مثل: الدولة، القوة، الرائحة   -4
الزكية.
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املبحث الثالث: املعنى الدليل ِلـ ) الرياح( يف القراآن الكرمي ، وت�سّمن املعاين الآتية: 
اإثبات وحدانية اهلل عّز وجّل.  -1

تو�سيح قدرة اهلل بت�سخريها للرحمة واخلري للب�سر.  -2
ذكرها كدليل من اأدلة قدرة اهلل عّز وجّل.  -3

خامتة البحث: وتت�سّمن النتائج والتو�سيات.

املبحث الأول
الريح والرياح يف اللغة ودللتها يف القراآن الكرمي

تعددت املعاين التي ذكرها اللغويون ملعنى )الريح( وهي تكاد تنح�سر   
يف ما يلي: 

موؤنثة")1(،  وهي  �سيء،  كّل  ن�سيم  وكذلك  الهواء،  ن�سيم  "الريح:   
والأر�س")2(، ومن معانيها الغلبة  ال�سماء  بني  امل�سخر  الهواء  وهو  "والريح: 
والقوة)3(، "والرحمة والن�سرة والدولة وال�سيء الطيب الرائحة")4(، وحني 

نقول: "رجل �ساكن الريح: نعني وقوًرا")5(.
لأن  وذلك  اأرواح؛  وجتمع  واأرياح)6(،  رياح  واجلمع  مفردة  والريح   

اأ�سلها واو، غري اأنها جاءت بالياء لنك�سار ما قبلها)7(.

ل�ص�ن العرب، ابن منظور، م455/2، )روح(.  )1(
ت�ج العرو�س، الزبيدي، ج148/2، )روح(.  )2(

انظر الق�مو�س املحيط، الفريوز اآب�دي، ج232/1،)روح(، وانظر ال�صح�ح، ج368/1، )روح(.  )3(
الق�مو�س املحيط، ج232/1، )روح(.  )4(

انظر املعجم الو�صيط، اأخرجه د. اإبراهيم اأني�س واآخرون، ج381/1، )روحة(.  )5(
ال�صح�ح، ج367/1، )روح(.  )6(

جمهرة اللغة، ابن دريد، ج147/2، )روح(.  )7(
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ـِ )الريح( يف القراآن الكرمي : املعنى الدليل ل
بغر�س  الكرمي؛  القراآن  فيها يف  الواردة  ال�سياقات  معنى )الريح( يف   

درا�سة معناها الدليل، وكيفية توظيفها يف تلك ال�سياقات.
من خالل البحث عن ال�سياقات التي وردت فيها كلمة )الريح( وجدت   
اأنها وردت مبعان متعددة، �ساأحددها واأذكر الآيات التي تندرج حتت كل منها، 

وهي كالآتي:
اأوًل: )الريح( التي وردت يف �سياق احلديث عن العذاب، وكانت الو�سيلة 

التي عذب اهلل بها الكافرين وكل من ع�ساه.
مِّنَ  َقاصِفا  عََليُكم  }َفيُرسَِل  تعاىل:  قوله  فيها  التي وردت  الآيات  ومن   

ٱلرِّيِح َفيُغِرَقُكم بِمَا َكَفرُتم{ ]الإ�صراء: 69[.

واخلطاب هنا للكافرين وللمعر�سني عن عبادة اهلل)1(، وكانت عقوبتهم   
بقية)2(،  لهم  تبِق  مل  اأغرقتهم  قا�سًفا  ريًحا  عليهم  اهلل  اأر�سل  اأن  فعلهم  على 
والقا�سف: تق�سف كل �سيء وحتطمه)3(، وهي الريح ذات ال�سوت ال�سديد، 
ف، اأي تتك�ّسر، ول متّر ب�سيء اإّل ق�سفته)4(، وقيل: هي البحار التي  كاأنها تتق�سّ

تك�سر املراكب وتغرقها)5(، وقيل: القا�سف، اأي العا�سف)6(.
لتحقيق  و�سيلة  الريح  من  جتعل  يظهر  كما  املعاين  هذه  وجميع   

العذاب.

انظر تف�صري ابن كثري، ج328/4.  )1(
انظر اإعراب القراآن، ج385/1.  )2(
انظر اإعراب القراآن، ج385/1.  )3(

انظر الك�ص�ف، ج2/)680-679(.  )4(
انظر تف�صري ابن كثري، ج328/4.  )5(

الدر املنثور، ج349/4.  )6(
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تعاىل:  قوله  بالعذاب  الريح  معنى  فيها  اقرتن  التي  الآيات  هذه  ومن   
ريُ َأو َتهِوي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مََكان سَحِيق{]احلج: 31[. }َفَتخَطُفهُ ٱلطَّ

والآية الكرمية تتناول عقوبة الكافر، الذي اأهلك نف�سه اإهالكاً ل نهاية   
به  اأو ع�سفت  الطري،  فاختطفته  ال�سماء،  من  من خرَّ  بحال  ف�سبه حاله  بعده، 

الريح، يف مكان بعيد)1(.
يف  فتقطعه  الطري  تخطفه  اأن  اإىل  منها،  �سقط  ال�سماء  من  خّر  والذي   
املكان  ذلك  يف  هوى  من  باأثرها  تهلك  مبعنى  الريح،  به  تهوي  اأو  الهواء، 

البعيد)2(.
العذاب الذي يلحق  الريح هنا جاء متمًما ل�سورة  اأن فعل  وبذا جند   

بالكافر املُعر�س عن ذكر اهلل.
ِرحيا  عََليِهم  َفَأرسَلنَا  جُنُود  جَاءَتُكم  }إِذ  تعاىل:  قوله  الآيات  هذه  ومن   

َّم َترَوهَا{]الأحزاب: 9[. وَجُنُودا ل

اهلل  اأحلقه  الذي  العذاب  عن  احلديث  �سياق  يف  الكرمية  الآية  نزلت   
"يف يوم اخلندق وهـو يـوم الأحزاب")3(، فاجلنود املـذكورون  بالأحزاب، 
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  حلرب  تكاتفوا  الذين  الأحزاب  هم  الآية  اأول  يف 
اأر�سل اهلل  اأن  و�سلم(، وهم قري�س وغطفان وبنو قريظة)4(، وكانت عقوبتهم 
متكنهم  قدورهم، مل  وقلبت  نريانهم،  واأطفاأت  بيوتهم،  ريًحا هدمت  عليهم 

من قرار، واأر�سل اهلل مع الريح )جنوًدا( اأي مالئكة تعينها وتفعل فعلها)5(.
انظر الك�ص�ف،ج155/3.  )1(

انظر تف�صري ابن كثري، ج638/4.  )2(

مع�ين القراآن، الفّراء، ج336/2.  )3(
انظر اإعراب القراآن ومع�نيه، الزج�ج، ج217/4.  )4(

انظر البحر املحيط، ج457/8.  )5(
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وكانت هذه الريح اأعظم دليل للنبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( على اأن   
بهم، واملوؤمنون  ت  اأ�سرَّ الربد  اأعدائه ريًحا �سديدة  اأر�سل على  اهلل عز وجل 

قربهم مل يلحقهم منها اأذى)1(.
وبذا جند اأن الريح املذكورة يف الآية �سخرها اهلل تعاىل لإحلاق العذاب   

باأعداء الدين، وحتقيق الن�سر للر�سول وامل�سلمني.
َأيَّام  فِي  صَرصَرا  ِرحيا  عََليِهم  }َفَأرسَلنَا  تعاىل:  قوله  الآيات  هذه  من   

َّحِسَات{ ]ف�صلت: 16[.  ن

نزلت الآية الكرمية يف )عاد( بدليل الآية التي �سبقت وهي: }َفَأمَّا عَاد   
التي كفرت وكذبت  الأقوام  فِي ٱأَلرِض{]ف�صلت: 15[، و)عاد( من  فَٱسَتكبَرُواْ 

ر�سولها؛ ولذا اأر�سل اهلل عز وجل عليهما العقاب، كما يظهر يف قوله تعاىل: 
}َفَأرسَلنَا عََليِهم ِرحيا صَرصَرا{]ف�صلت: 16[، واختار اهلل عز وجل لهذه العقوبة 

الريح ال�سر�سر.
الباردة  اأنها  )ت207هـ(،  الفّراء  فذكر  )�سر�سر(،  معاين  وتعددت   
ال�سديدة  اأنها  )ت210هـ(،  عبيدة  اأبو  وذكر  النار)2(،  حترق  كما  حترق  التي 
ال�سوت العا�سف)3(، وهي كما ذكر الزخم�سري )ت606هـ( العا�سفة التي 
من  تكون  قد  اأنها  )ت244هـ(  ال�سكيت  ابن  وذكر  هبوبها)4(،  يف  ت�سوت 
�سدة وقوة هذه  تدل على  املعاين  ال�سيحة)5(، وجميع هذه  )ال�سرة( وهي 

الريح؛ لتكون العقوبة التي نزلت بهم من جن�س غرورهم بقوتهم)6(.
انظر اإعراب القراآن، النح��س، ج305/3.  )1(

انظر مع�ين القراآن، الفّراء، ج13/3.  )2(
انظر جم�ز القراآن، ج196/2.  )3(

انظر الك�ص�ف، ج193/4.  )4(
انظر البحر املحيط، ج295/9.  )5(

انظر تف�صري ابن كثري، ج167/6.  )6(
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ـِ)الريح( اأر�سلها اهلل عز وجل عليهم  ولتحقيق هذه العقوبة النازلة بهم ب  
يف اأيام نح�سات، ومعناها "اأيام م�سوؤومات")1(، مما يجعل تاأثريها يف نفو�سهم 

اأ�سد واأق�سى.
ومن الآيات التي ارتبط فيها معنى الريح بالعذاب قوله تعاىل: }بَل هُوَ   

مَا ٱسَتعجَلُتم بِهِ ِريح فِيهَا عََذابٌ َألِيم{]الأحقاف: 24[.

نزلت هذه الآية يف عاد)2(، وقد ا�ستب�سروا بقدوم املطر واخلري الذي   
يحمله)3( كما يفهم من قوله تعاىل: }َفَلمَّا رََأوهُ عَاِرضا مُّسَتقِبَل َأودِيَتِِهم َقاُلواْ هََذا 

عَاِرض مُّمطِرُنَا بَل هُوَ مَا ٱسَتعجَلُتم بِهِ{]الأحقاف: 24[.

غري اأن احلقيقة مل تكن كما �ساءوا من مطر يحمل اخلري، بل كانت كما   
يف قوله تعاىل)4(: }بَل هُوَ مَا ٱسَتعجَلُتم بِهِ ِريح فِيهَا عََذابٌ َألِيم{]الأحقاف: 24[.

ومن هنا حدث الأمر الذي مل يكن يف ح�سبانهم، ففي الوقت الذي   
ظنوا فيه بنزول املطر، وفرحهم بقدومه نزل بهم العذاب.

ال�سحاب الذي  اأي  ن�ساأت من )العار�س(  التي  بالريح  وكان عذابهم   
�ساهدوه)5(.

بالرفع  لقراءتها  تبعاً  لـ)الريح(  التف�سري  اختالف  اإن  القول:  وملخ�س   
والن�سب ل ينفي معنى الت�سخري فيها، فح�سب ما جاء يف القراءتني اأراد اهلل 
وهي  اهلل،  بقدرة  م�سيئته  بح�سب  ت�سري  ل�سليمان  ت�سخريها  يبني  اأن  وجل  عز 

له اهلل به على العاملني. بذلك من معجزاته، وممّا ف�سّ
اإعراب القراآن، النح��س، ج54/4، مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج382/4.  )1(

انظر الدر املنثور، ج15/6.  )2(
انظر تف�صري ابن كثري، ج287/6.  )3(

انظر مع�ين القراآن،الفّراء، ج55/3.  )4(
انظر فتح القدير، ج23/5.  )5(
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بقوله  ال�سالم(  )عليه  ل�سليمان  رة  امل�سخَّ الريح  هذه  و�سف  اأّما   
)عا�سفة(، ويف مو�سع اآخر و�سفها بقوله: }رخاء{ ]�صباأ: 12[، ف�ساأناق�سه عند 
مناق�سة تف�سري )الريح( يف الآية 12: من �سباأ، واأرجاأت احلديث فيها هنا جتنباً 

للتكرار.
ومن الآيات التي ورد فيها الريح مبعنى الت�سخري قوله تعاىل: }وَلِسَُليمَانَ   

ٱلرِّيحَ ُغدُوُّهَا شَهر وَرَوَاحُهَا شَهر{]�صباأ: 12[.

وقد جاءت )الريح( يف الآية الكرمية بقراءتني: الن�سب، والرفع، والن�سب   
هو قراءة اأكرث القراء)1(، وهو على معنى )و�سخرنا ل�سليمان الريح()2(، وجعله 
بع�س املف�سرين على معنى )واألنَّا ل�سليمان الريح( ن�سقاً على )واألنَّا له احلديد()3(، 
والرفع على معنى )ثبتت له الريح( موؤول يف معناه اإىل معنى )�سخرنا الريح()4(، 

اأو على اإ�سمار اخلرب.
وموا�سيهم  راأوا رحالهم  ريح عذاب  الريح  باأن هذه  معرفتهم  واأول   
اأبوابها، وكان  بيوتهم، واأغلقوا  ال�سماء والأر�س كالري�س، فدخلوا  تطري بني 
من �سدة تاأثري هذه الريح اأن فتحت الأبواب، وغمرتهم بالرمل، فكانوا حتت 
الريح،  وجل  عز  اهلل  فاأمر  اأنني،  �سوت  لهم  اأيام،  وثمانية  ليال  �سبع  الرمل 

فك�سفت عنهم الرمل وقذفت بهم يف البحر، هالكني)5(.
وبذا حتقق الغر�س الذي اأر�سل اهلل عز وجل الريح من اأجله وهو العذاب   
ال�سديد الذي ي�سعب على العقل ت�سّور تفا�سيل اأثره يف قوم عاد الكافرين. ومن 

انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج245/4.  )1(
انظر مع�ين القراآن، الفّراء، ج356/2.  )2(

انظر اإعراب القراآن، النح��س، ج335/3.  )3(
انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج245/4.  )4(

انظر الدر املنثور، ج15/6.  )5(
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هذه الآيات قوله تعاىل: }وَفِي عَادٍ إِذ َأرسَلنَا عََليِهمُ ٱلرِّيحَ ٱلعَقِيمَ {]الذاريات: 41[.
وقد تقدم ذكر العذاب الذي نزل بعاد يف الآيات التي �سبق واأو�سحتها   

بوا�سطة الريح.
فيها  خري  ل  التي  "وهي  بـ)العقيم(،  الريح  و�سفت  الآية  هذه  ويف   
ول بركة")1(، وهي "التي ل يكون معها لقْح، اأي ل تاأتي مبطر، واإمنا هي ريح 
الإهالك")2(، وقيل هي: "املف�سدة التي ل تنتج �سيئاً")3(، و"التي ل تنبت")4(.

وجميع املعاين التي ذكرت يف معنى )عقيم(، تدل على انعدام اخلري،   
مبختلف اأ�سكاله كاملطر والنبات وغريها، وجلب الف�ساد، وحتقيق الهالك ملن 
قوله  ومنها  وجل.  عز  اهلل  �ساء  كما  عاد،  بها هالك  وبذا حتقق  اإليه؛  اأر�سلت 

َّا َأرسَلنَا عََليِهم ِرحيا صَرصَرا فِي يَوِم نَحس مُّسَتمِرّ{]القمر: 19[. تعاىل: }إِن
ـِ)الريح ال�سر�سر(  وقد نزلت يف عاد، وتقدم احلديث حول عذابهم ب  
فيه  واأو�سحت  البحث،  هذا  من  �سابق  مو�سع  يف  ف�سلت:16،  �سورة:  يف 

معنى �سر�سر)5(. 
واأر�سلت هذه الريح عليهم يف )يوم نح�س(، وقيل: النح�س ال�سديد)6(،   
نح�س  يوم  يف  العذاب  ينزل  ومل  وال�سدة")8(،  و"البالء  امل�سوؤوم)7(،  وهو 
"ا�ستمر  ال�سوؤم")9(،  "دائم  فهو  )م�ستمر(،  نح�س  يوم  هو  واإمنا  وح�سب، 

فتح القدير، ج90/5.  )1(
مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج56/5.  )2(

تف�صري ابن كثري،ج423/6.  )3(
الدر املنثور، ج140/6.  )4(

انظر �س )7( من هذا البحث.  )5(
انظر اإعراب القراآن، النح��س، ج291/4.  )6(

انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج88/5.  )7(
الدر املنثور، ج181/6.  )8(

مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج88/5.  )9(
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عليهم �سره")1(، وقد يكون املراد به )امل�ستمر(: ال�سديد املرارة والب�ساعة)2(، 
الدنيوي  عذابهم  ات�سال  فيه  حتقق  يوم  لأنه  و�سره؛  دماره  با�ستمرار  ات�سف 

بالأخروي)3(.
يوم  يف  ال�سديدة،  الباردة  املهلكة  الريح  هذه  اأر�سلت  ملّا  وهكذا   

م�سوؤوم م�ستمر مبا فيه من دمار و�سر، عذبت عاًدا بقدومها اإىل اأن اأهلكتهم.
صَرصٍَر  بِِريح  َفُأهلُِكواْ  عَاد  }وََأمَّا  تعاىل:  قوله  اأي�ساً  الآيات  هذه  ومن   

عَاتِيَة{]احلاقة: 6[.

ال�سالم((  )عليه  هود  )قوم  عاد  عقاب  اأخرى  مرة  الآية  هذه  توؤكد   
جزاء لهم على كفرهم بالريح التي اأر�سلت اإليهم.

هذا  من  �سابق  مو�سع   يف  )�سر�سر(  و�سفها  معنى  ذكر  �سبق  وقد   
البحث)4(.

وو�سف اهلل عز وجل هذه الريح بو�سف ثاٍن، وهو قوله: )عاتية(، وقد   
ذكر املف�سرون معاين متعددة لها فقوله: "عاتية زائدة على مقدار هبوبها")5(، 
و�سديدة الهبوب، عتت على عاد، فلم يقدروا على رّدها باأية حيلة، كا�ستتار 
ببناء، اأو احتماء بجبل، اأو اختفاء يف حفرة، فكانت تنزعهم من اأماكنهم وتق�سي 
عليهم)6(، بال رحمة)7(، وقيل: )عاتية( التي "عتت على خزانها فخرجت بغري 
مقدار")8(؛ مما يوؤكد �سدتها، وقيل: هي "الغالبة")9(، ولعّل من ذهب اإىل هذا 

الدر املنثور، ج181/6.  )1(
انظر الك�ص�ف،ج436/4.  )2(

انظر تف�صري ابن كثري، ج475/6.  )3(
�س )7( من هذا البحث /////////////////.  )4(

اإعراب القراآن، النح��س،ج19/5.  )5(
انظر الك��صف، ج599/4.  )6(

انظر تف�صري ابن كثري، ج100/7.  )7(
البحر املحيط، ج255/10.  )8(

الدر املنثور، ج405/6.  )9(
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املعنى تنّبه اإىل الغر�س والغاية من اإر�سالها يف حتقيق الغلبة على اأعداء اهلل، 
واإهالكهم.

ـِ)عاتية( يحمل معنى جتاوز احلد يف التاأثري  وجميع ما تقدم من معان ل  
يحمله  ما  يخفى  واملوت، ول  الإهالك  تاأثريها اىل حد  ي�سل  التي  وال�سدة، 
مو�سع  بعاد يف غري  عز وجل  اهلل  اأنزله  الذي  العقاب  احلديث حول  تكرار 
يف القراآن الكرمي من معان عظيمة تت�سمن تثبيت قلب النبي )�سلى اهلل عليه 
وتاأكيد  الكافرين،  اأذى  ال�سرب وحتمل  على  واإعانته  عقيدته،  وتر�سيخ  و�سلم( 
لوا اأمانة ن�سر ر�سالته يف الأر�س، وتثبيت  ن�سر اهلل عز وجل لر�سله الذين ُحمِّ
اأن تو�سيح �سدة  املوؤمنني الذين ن�سروا دين اهلل عز وجل على دينهم، ذلك 
املوؤمنني،  هوؤلء  عزمية  يقوي  ال�سابقة،  الأمم  من  ور�سله  باهلل  كفر  من  عقوبة 
اأن اهلل �سي�ساعف ويبارك جزاءهم باخلري،  اإميانهم؛ لأنهم �سيدركون  وير�سخ 
ومبا وعدهم من جنات ومغفرة، متاماً كما �سدق وعده، وي�سدق وعده يف 
اإنزال اأ�سد عقوبة بالكافرين الذين متادوا يف ع�سيانه، وتكذيب ر�سالته، ويف 
ا ردع للكافرين واإرهابهم؛ ليعلموا اأن َمْن ع�سى اهلل لن يفلت من  ذلك اأي�سً

عقابه.
ثانيًا: جاءت كلمة )الريح( يف بع�س الآيات لتو�سيح حالت معيَّنة، تت�سح من 
ال�سرر  اآية، وردت فيها كلمة )الريح(، وتدل على معنى يت�سمن  خالل كل 
والبعد عن اخلري، وتت�سح هذه املعاين التي ارتبطت بو�سف الريح من خالل 

الآيات الآتية:
قال تعاىل: }مََثُل مَا يُنفُِقونَ فِي هَذِهِ ٱحَليَوةِ ٱلدُّنيَا َكمََثِل ِريح فِيهَا صِرٌّ {]اآل عمران: 117[.  اأ- 
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مثاًل  له  و�سرب  الدنيا،  يف  الكافرون  ينفقه  عّما  الكرمية  الآية  تتحدث   
يقت�سي بطالنه، وذهابه دون عو�س)1(، فمثل ما ينفقه الكافرون يف بطالنه 
ّر()2(، �سديدة الربد اأو  وعدم النتفاع، كمثل زرع اأ�سابته ريح فيها )�سِ
اأن  اأ�سحابه ب�سيء منه، بعد  انتفاع  اإهالكه وعدم  يت�سبب يف  النار، ممّا 

طمعوا بتحقيق النفع والفائدة منه)3(.
ومل يتحقق لهم خري من اإنفاقهم؛ لأنهم ق�سدوا به ك�سب الثناء، وح�سن   

الذكر ومل يق�سدوا به وجه اهلل عز وجل)4(.
)ت338هـ(،  النحا�س  يرى  كما   ،]117 عمران:  ]اآل  ِريح{  }َكمََثِل  وتقدير   
ريح")5(، ولعّل هذا التقدير ينبئ بالهالك والأذى الذي  مهلك  "كمثل 

حملته الريح.
خالل  من  الكافرين  حال  فيها  وجل  عز  اهلل  و�سف  التي  الآيات  ومن   ب- 
َكرَمَادٍ ٱشَتدَّت  َأعمَاُلهُم  بِرَبِِّهم  َكَفرُواْ  َّذِينَ  ٱل }مََّثُل  تعاىل:  قوله  الريح  توظيف 

بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَومٍ عَاصِف{]اإبراهيم: 18[.

�سلة  من  اخلري  بها  ق�سدوا  التي  الكافرين  اأعمال  الكرمية  الآية  تتناول   
وغريها  امللهوف  واإغاثة  ال�سيف،  واإكرام  الرقاب،  وعتق  الأرحام، 
الذي طرّيته  كالرماد  منها وذهابها،  الفائدة  انعدام  باأنها يف  اأف�سال  من 
الريح)6(، فهم ل يتمكنون من النتفاع باأعمالهم كما ل يُتمكن من الرماد 

انظر البحر املحيط، ج314/3.  )1(
ّر(. ة، ل�ص�ن العرب،ج450/4 ب�ب )�صِ ّر ب�لك�صرة، وال�صرة �صدة الربد، وقيل: هو الربد ع�مَّ ال�صِ  )2(

انظر فتح القدير، ج374/1.  )3(
انظر الك�ص�ف،ج405/1.  )4(

اإعراب القراآن، النح��س، ج402/1.  )5(
انظر الك�ص�ف، ج547/2.  )6(
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يرتبط  ل  اأ�سا�س  على  لقيامها  وذلك  العا�سفة)1(؛  الريح  حملته  الذي 
مبر�ساة اهلل والإميان به)2(.

ومن الوا�سح فيما �سبق من تف�سري ملعنى الآية اأن تاأثري )الريح( هنا تاأثري   
عنه  التعبري  اكتمل  وقد  النفع،  واإذهاب  ال�سرر،  اإحلاق  يت�سمن  �سلبي 
بقوله تعاىل: }فِي يَومٍ عَاصِف{]اإبراهيم: 18[، "اأي ذي ريح �سديدة عا�سفة 

قوية")3(.
وقد يقول قائل: باأن ال�سرر اإمنا حتقق من: الع�سوف الذي هو �سفة لليوم   
ولي�س للريح، فاأرّد مبا يلي: اأوًل: ذكر اأبو عبيدة )ت210هـ( يف تف�سريه 
ِلـ)عا�سف( باأن العرب حني تقول )ع�سف يومنا( تق�سد ا�ستدت الريح 
تعاىل:  لقوله  تف�سريه  يف  )ت207هـ(  الفّراء  اإليه  ذهب  ما  ثانياأً:  فيه)4(، 
}فِي يَومٍ عَاصِف{]اإبراهيم: 18[، اإذ يقول: جاء )عا�سف( هنا �سفة لليوم 

اأن  الأول:  وجهني:  على  يجوز  وهذا  للريح:  والع�سوف  اإعرابه،  يف 
الع�سوف واإن كان للريح فاليوم يو�سف به؛ لأن الريح تكون فيه؛ ولذا 
جاز قولنا (يوم عا�سف( كما جاز)يوم بارد( و)يوم حار(، والثاين: اأن 
يكون املق�سود )يوم عا�سف الريح(، فحذف )الريح( لذكرها يف اأول 

الكالم)5(.
بالريح  اهلل  بعون  حتقق  بالكافرين  ال�سرر  اإحلاق  باأن  يثبت  وبهذا   

العا�سفة.
انظر فتح التقدير، ج102/3.  )1(

انظر الك�ص�ف، ج547/2.  )2(
تف�صري ابن كثري، ج117/4.  )3(

انظر جم�ز القراآن، ج339/1.  )4(
انظر مع�ين القراآن، الفّراء، ج2/)74-73(.  )5(
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ومن الآيات التي و�سفت حال الكافرين بذكر الريح قوله تعاىل: }وَلَئِن   ج- 
َأرسَلنَا ِرحيا َفرََأوهُ مُصَفرّا{]الروم: 51[.

تتحدث الآية الكرمية عن حال ابن اآدم، وت�سف جحوده للنعم، باأنه اإذا   
راأى الغيث، ا�ستب�سر وفرح به؛ ملا ي�سببه من اإنبات الزرع، واإذا بعث اهلل 

ريًحا، ا�سفرَّ بها هذا الزرع كفر باهلل وجحد نعمه)1(.
ا قد تكون )حروًرا()2(،اأو )احرجنًما()3(،  والريح التي جتعل النبات م�سفرًّ  

وكلتاهما جتعل النبات ياب�ًسا ثم ي�سبح ه�سيًما)4(.
}َفرََأوهُ مُصَفرّا{]الروم:  تعاىل:  قوله  تف�سري )الهاء( يف  وقد اختلف يف   
وقيل:  النبات)5(،  )ت210هـ(  عبيدة  اأبو  يرى  كما  بها  واملق�سود   ،]12

التقدير فراأوا ال�سحاب)6(، "لأن ال�سحاب اإذا ا�سفّر مل ميطر")7(، وقيل: 
ال�سمري عائد على الريح)8(.

)ت754هـ()9(،  حيان  اأبو  يرى  ما  يف  �سعيفان  الأخريان  والتف�سريان   
واأرى ما يراه؛ باأن الأرجح اأن ال�سمري عائد على النبات؛ يت�سح هذا من 
}َفرََأوهُ مُصَفرّا{]الروم: 51[،  �سياق الآية الكرمية التي �سبقت قوله تعاىل: 
وفيها يقول تعاىل: }فَٱنُظر إِلَى آَثاِر رَمَحةِ ٱللَّهِ َكيفَ يُحِي ٱأَلرضَ بَعدَ مَوتِهَا{
النبات  واآثاره  )الغيث(،  هي  الأر�س  حتيي  التي  اهلل  فرحمة   ،]50 ]الروم: 

الذي ينتفع به الإن�سان.
انظر البحر املحيط،ج400/2.  )1(

احلرور: الريح احل�رة ب�لليل، وقد تكون ب�لنه�ر، ل�ص�ن العرب، ج177/4)حّر(.  )2(
املحرجنم: "املجتمع، العدد الكثري"، ل�ص�ن العرب، ج130/12، )حرجم( والكرثة هن� تدل على �صدة الريح.  )3(

انظر الك�ص�ف، ج485/3.  )4(
انظر جم�ز القراآن، ج125/2.  )5(

انظر اإعراب القراآن، النح��س، ج277/3.  )6(
البحر املحيط، ج400/8.  )7(

انظر اإعراب القراآن، النح��س، ج277/3.  )8(
انظر البحر املحيط، ج400/8.  )9(
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والقول باأن ال�سمري )الهاء( عائد على الريح، ي�سعف ح�سب ظني من   
جهة تذكريه، فـَ)الريح( وردت يف القراآن الكرمي موؤنثة، بدليل قوله تعاىل: 
 ،]22 َطيِّبَة{]يون�ص:  }بِِريح  وقوله:   ،]117 عمران:  صِرٌّ{]اآل  فِيهَا  ِريح  }َكمََثِل 

وغريهما من الآيات، فلو كان ال�سمري عائداً على )الريح( لقال تعاىل: 
)فراأوها(، وبهذا ي�سعف القول باأن ال�سمري عائد على )الريح(.

ا القول باأن )الهاء( عائدة على ال�سحاب في�سعف بذكر )الريح( قبله  اأمَّ  
يف الآية؛ ملا ثبت من تاأثري الريح على النبت باإف�ساده واإهالكه، فارتباط 
اأثر الريح على النبت اأقوى واأثبت من ارتباط اأثر الريح على ال�سحاب.

ي القول باأن ال�سمري )الهاء( عائد على  كل هذا - ح�سب ظني - يقوِّ  
النبات وي�سعف ما �سواه، وبالتايل يثبت الأثر ال�سلبي للريح املت�سمن 
من  الأر�س  تنبته  مبا  متثلت  اهلل  نعم  من  لنعمة  والإف�ساد  الإ�سرار  ملعنى 
الب�سر  يظهره  الذي  والكفر  اجلحود  حول  احلديث  �سياق  يف  زرع؛ 
بوجودها وينعمون  ي�ستب�سرون  كانوا  التي  اهلل  نعم  نعمة من  فقدوا  اإذا 
بخريها، وكان حريًا بهم اأن ي�سربوا على ما اأ�سابهم من ابتالء بفقدانها.

اأنها  اأي  الت�سخري،  مبعنى  ترتبط  الآيات  بع�س  )الريح( يف  كلمة  ثالثًا: جاءت 
ر خلدمة الإن�سان، وهي يف جميع الآيات مرتبطة  مظهر من مظاهر الطبيعة �ُسخِّ

ب�سليمان )عليه ال�سالم(؛ لأن اهلل �سخرها لتجري باأمره كما ي�ساء.
واأول هذه الآيات قوله تعاىل: }وَلِسَُليمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصَِفة َتجِري بَِأمِرهِ{  

]الأنبياء: 81[.

ويت�سح معنى الت�سخري للريح يف الآية من خالل القراءات التي جاءت   
بها، فمن قراأ )الريح عاصفة(، بن�سب الريح فهي عطف على اجلبال املذكورة يف 
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رنَا مَعَ دَاوُدَ ٱجِلبَاَل{]الأنبياء: 79[، واملعنى  الآية ال�سابقة لهذه الآية وفيها: }وَسَخَّ
)و�سخرنا مع داود اجلبال و�سخرنا ل�سليمان الريَح(، وهذا التف�سري يف ن�سب 
التف�سري  هذا  ح�سب  وعا�سفة  املف�سرين)1(،  من  واحد  غري  عليه  اأجمع  الريح 
من�سوبة على احلال، العامل فيها �سخرنا)2(، وقد اأو�سحت معناها يف مو�سع 

�سابق من هذا البحث، ويت�سمن الريح ال�سديدة القوية)3(.
ٱلرِّيحَ{ }وَلِسَُليمَنَ  فاإن  مبتداأ،  جعلها  مرفوعة  )الريح()4(  قراأ  ومن   
]الأنبياء: 81[، كقولنا )لزيد مال(، و)الريح( ح�سب هذا الإعراب اأي�ساً تدل على 

معنى الت�سخري؛ لأن اهلل عز وجل قال بعدها: }َتجِري بَِأمِرهِ إِلَى ٱأَلرِض{]الأنبياء: 
81[، ويف هذا دليل على اأن اهلل عز وجل �سخرها له)5(، وعا�سفة ح�سب هذه 

القراءة حال العامل فيها ما يتعلق به اجلار)6(.
البتداء  على  الريح  برفع  اأو  م�سخرة(،  الريُح  )ول�سليمان  والتقدير   

واخلرب يف املجرور املتقدم عليها)7(.
و�سواء كان تقدير الريح على الن�سب اأو على الرفع فهي ل تخلو من   

معنى الت�سخري، وت�سخريها خا�س ب�سليمان )عليه ال�سالم( باإذن اهلل.
ويف هذه الآية -اإىل جانب معنى الت�سخري- �سفة لهذه الريح تت�سح   
جريها  اأن  واملعنى   ،]12 شَهر{]�صباأ:  وَرَوَاحُهَا  شَهر  }ُغدُوُّهَا  تعاىل:  قوله  من 
الغداة يقّدر �سهر، وجريها بالع�سّي كذلك)8(، ومعنى هذا اأنَّ م�سرَيها �سهرين 
وانظر  املحيط، ج457/7،  البحر  وانظر  النح��س، ج76/3،  القراآن،  اإعراب  وانظر  الزج�ج، ج400/3،  القراآن،  مع�ين  انظر   )1(

تف�صري ابن كثري، ج579/4.
انظر البحر املحيط، ج457/7.  )2(

انظر تف�صري ابن كثري، ج117/4.  )3(
وهي قراءة عبد الرحمن الأعرج وال�صلمي واأبي بكر، انظر فتح القدير، ج419/3.  )4(

انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج401/3.  )5(
انظر البحر املحيط، ج457/7.  )6(
انظر البحر املحيط، ج526/8.  )7(

انظر الك�ص�ف، ج572/3.  )8(
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يتم يف يوم واحد)1( وهذا يوؤكد ما اأراده اهلل يف هذه الريح من اإعجاز وف�سل 
ل�سليمان )عليه ال�سالم( بت�سخريها له.

ومن الآيات التي وردت فيها كلمة الريح مبعنى الت�سخري قوله تعاىل:   
رنَا لَهُ ٱلرِّيحَ َتجِري بَِأمِرهِ رُخَاءً حَيثُ َأصَابَ{]�ص: 36[. }َفسَخَّ

مبا�سًرا  جاء  ال�سالم(  )عليه  ل�سليمان  الريح  ت�سخري  اأن  الوا�سح  فمن   
رنَا{، وبالتايل امتنع �سبط الريح بغري الن�سب. بقوله تعاىل: }َفسَخَّ

وجاء ت�سخري الريح الوا�سح من قوله )ف�سخرنا( يت�سمن تطويع هذه   
الريح وجعلها منقادة لأمر �سليمان )عليه ال�سالم()2(، وميثل املرحلة الأوىل يف 
الت�سخري، اأما قوله )جتري باأمره( مبعنى اأنها تطيعه اإذا اأراد جريها)3( فجاء متمًما 
ومكماًل ملعنى الت�سخري؛ كي ل يتبادر اإىل الذهن اأن الريح قد ل تن�ساع لأمر 

�سليمان ولو مرة واحدة؛ فهي مطيعة له دوًما وب�سورة مطلقة باإذن اهلل.
لي�ست  لينة،  الريح  هذه  اأن  اأي   :]36 }رُخَاءً{]�ص:  وجل:  عز  وقوله   
عا�سفة)4(، وقيل: هي املطيعة التي ل متتنع عليه)5(، وقيل: "هي التي "لي�ست 

عا�سًفا ول ليِّنة، واإمنا هي بينهما")6(.
ويف مو�سع �سابق من هذا البحث عند تناويل لقوله تعاىل: }وَلِسَُليمَانَ   
تعاىل  بقوله  و�سفت  الريح  اأن  ذكرت   ،]81 بَِأمِرهِ{]الأنبياء:  َتجِري  عَاصَِفة  ٱلرِّيحَ 

 ،]36 رُخَاءً{]�ص:  بَِأمِرهِ  َتجِري  ٱلرِّيحَ  لَهُ  رنَا  }َفسَخَّ تعاىل:  قوله  ويف  )عا�سفة( 
فكيف  ُرخاء،  باأنها  ال�سالم(  )عليه  ل�سليمان  امل�سخرة  نف�سها  الريح  و�سفت 

انظر الدر املنثور، ج427/5.  )1(

انظر فتح القدير، ج433/4.  )2(
انظر البحر املحيط، ج157/9.  )3(

انظر مع�ين القراآن، الفّراء، ج36/2.  )4(
انظر الك�ص�ف، ج90/3.  )5(
الدر املنثور، ج587/5.  )6(
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يت�سمن  واجلواب  متغايران؟،  واملعنيان  اأخرى  ورخاء  تارة  عا�سفة  تكون 
نف�سها، عا�سفة يف  ليِّنة يف  الأمرين، فتكون رخاء  اأن جتمع بني  اإّما  تف�سريين 
ل  اأنها  ا  واإمَّ ال�سالم(،  )عليه  �سليمان  يريد  ما  ح�سب  على  هبوبها  مع  عملها 
جتمع بني الأمرين، واإمنا تكون يف وقت )رخاء(، ويف وقت )عا�سف( ح�سب 

اإرادة �سليمان )عليه ال�سالم()1(.
اإثبات قدرة اهلل عز وجل، وهي  اآية واحدة جاءت يف �سياق  وهناك   

قوله تعاىل: }إِن يَشَأ يُسكِِن ٱلرِّيحَ َفيَظَللنَ رَوَاكِدَ عََلى َظهِرهِ{]ال�صورى: 33[.
ول يخفى ما يف الآية الكرمية من دليل على قدرة اهلل عز وجل، متثل   

يف تطويع الريح لإرادته وم�سيئته.
فبوا�سطة الريح ي�سرّي اهلل عز وجل ال�سفن يف البحر، ولو �سكنت مب�سيئته   

لبقيت راكدة ل جتيء ول تذهب بل واقفة على وجه املاء)2(.
ول تخلو الآية الكرمية من معنى الت�سخري اإذ اإنَّ اهلل �سّخر الريح خلدمة   
الإن�سان؛ لق�ساء م�ساحله؛ بارحتاله وجتارته وق�ساء كل ما يبغيه من التنقل عرب 
البحر؛ ليتمَّ عليه نعمه، غري اأن ال�سياق الذي وردت فيه يت�سمن الآيات التي 
الريح، فال  اإيقاف حركة  تدل على قدرته عز وجل وفيها تو�سيح مل�سيئته يف 
يقدر على هذا اأحد �سواه عز وجل، ويف هذا اإثبات لوحدانيته واإبداعه يف ما 

خلق.
واإن قيل مب تختلف هذه الآية عن الآيات التي ورد فيها معنى )الت�سخري(   
اأقول: تلك الآيات جاءت خا�سة بت�سخري الريح ل�سليمان )عليه ال�سالم( دون 
بها ر�سله، وهي ل تخلو من  التي كرم اهلل  لبيان املعجزات  الب�سر؛  غريه من 

انظر الك�ص�ف، ج130/3.  )1(
انظر تف�صري ابن كثري، ج206/6.  )2(
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فيها غالب  الت�سخري  اأن معنى  اإعجازه، غري  اإثبات قدرة اهلل عز وجل وبيان 
ا هذه الآية واإن كانت الريح فيها  ووا�سح اأكرث، كما بيَّنت يف �سرح الآيات، اأمَّ
ل تخلو من معنى الت�سخري فاإنها جاءت يف �سياق اإثبات وحدانية وقدرة اهلل عز 
 صَبَّارشَُكور{

ِّ
ُكل

ِّ
وجل، بدليل قوله تعاىل يف نهاية الآية: }إِنَّ فِي َذلِكَ أَليَات ل

]ال�صورى: 33[.

ا  معنى خا�سًّ اآية  )الريح( حتمل يف كل  فيها كلمة  اآيات وردت  رابعًا: وهناك 
ح�سب ال�سياق الذي وردت فيه، وهي:

اأوًل: قوله تعاىل: }وََأطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاَل َتنَزَعُواْ َفَتفشَُلواْ وََتذهَبَ ِرحيُُكم وَٱصِبرُواْ 
إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِِرينَ{]الأنفال: 46[.

اخلطاب يف الآية للموؤمنني، اأمرهم اهلل بطاعته وطاعة ر�سوله، ونهاهم   
العدّو وهزموا  لقاء  باجلنب عن  ف�سلوا  باأمره  يلتزموا  واإن مل  التخا�سم،  عن 

وذهبت ريحهم)1(.
وتعددت معاين الريح يف الآية، وتلخ�ست يف ما يلي:  

اأمرها،  نفوذ  الدولة يف  �سبهت  اإذ  تذهب دولتكم)2(،  الدولة، واملعنى   اأ. 
بالريح و�سدة هبوبها.

فيقال)3(: "هبت رياح فالن اإذا دالت له الدولة ونفذ اأمره")4(.  ب. 
القوة، اأي تذهب قوتكم)5(.  ج. 

الن�سر، اأي يذهب ن�سركم)6(.  د. 
انظر البحر املحيط، ج332/5.  )1(

انظر جم�ز القراآن، ج247/1.  )2(
انظر الك�ص�ف، ج226/2.  )3(
امل�صدر نف�صه، ج226/2.  )4(

انظر تف�صري ابن كثري، ج330/3.  )5(
انظر الدر املنثور، ج343/3.  )6(
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وكما نلحظ فاإن هذه املعاين متقاربة، يجمع بينها معنى الغلبة والنت�سار   
وعلّو ال�ساأن.

ومما ل�سك فيه اأن اهلل عز وجل اإذا األزم عباده املوؤمنني باأمر فاإمنا يكون   
يفعلوا  مل  واإن  الآخرة،  يف  وفوزهم  الدنيا،  يف  و�سالحهم  خلريهم  ذلك 
حّذرهم من نتيجة تق�سريهم، ففي الآية اإلزام للموؤمنني بطاعته عز وجل، واإن 
مل يلتزموا ف�سلوا و�سعفوا وهزموا بذهاب انت�سارهم وعلّو �ساأنهم وما تت�سمنه 

من معنى القوة، وهي معان تفهم كلها من كلمة }ِرحيُُكم{]الأنفال: 36[.
َّذِي يُسَيِّرُُكم فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحِر حَتَّى إَِذا ُكنُتم فِي ٱلُفلكِ وَجَرَينَ  ثانيًا: قوله تعاىل: }هُوَ ٱل
َّهُم  َأن  مََكان وََظنُّواْ 

ِّ
بِهَا جَاءَهتَا ِريحٌ عَاصِف وَجَاءَهُمُ ٱمَلوجُ مِن ُكل بِِريح َطيِّبَة وََفِرحُواْ  بِِهم 

ُأحِيَط بِِهم دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخلِصِنيَ لَهُ ٱلدِّينَ….{]يون�ص: 22[.

قد يتبادر اإىل الذهن عند القراءة الأوىل لالآية الكرمية اأن اهلل عز وجل   
ذكر الريح يف �سياق حديثه عن ت�سخريها خلدمة الإن�سان اإىل جانب ت�سخريه 
للرب والبحر ومتكني الإن�سان من الإفادة منهما لق�ساء �سوؤونه وت�سهيل حياته، 
واحلقيقة اأن الآية ل تخلو من معنى الت�سخري، غري اأن الغاية التي ذكرت من 

اأجلها الريح اأبعد من هذا املعنى وتتمثل يف تو�سيح اأحوال الب�سر.
ذلك اأن النا�س اإذا اأ�سابهم ال�سرر جلاأوا اإىل اهلل عز وجل واإذا اأذاقهم   
الرحمة عادوا اإىل طبعهم من اإهمال ذكر اهلل، وارتكاب الظلم الذي نهى عنه 

اهلل عز وجل)1(.
وملا كان اخلوف يف البحر اأكرث على الإن�سان منه يف الرب جاء املثال به   
للتعبري عن هذا املعنى الكلي املتمثل يف التجاء العبد لربه تعاىل حال ال�سدة 

انظر البحر املحيط، ج32/6.  )1(
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والإهمال جلانب حال الرخاء)1(. 
وبهذا فالريح الطيبة وهي اللينة التي توافق رغبة الإن�سان عند هبوبها)2(،   
وظفت يف الآية الكرمية لتدل على حال الب�سر يف الرخاء، فهم ل يذكرون اهلل 

حينها ول يعملون ما ياأمر به، بل يرتكبون ما حّرمه ونهى عنه.
ا الريح العا�سف والتي ت�ستد عند هبوبها)3(، ول توافق رغبة الب�سر،  واأمَّ  
وتع�سف بهم حتى تكاد تهلكهم، فوظفت هنا للتعبري عن حالهم يف ال�سدة، 
بذكرهم هلل ودعائهم له واللتجاء اإليه، طلباً للنجاة، فاإذا ما ا�ستجاب لدعائهم 
عادوا اإىل ظلمهم وطغيانهم بدليل قوله تعاىل بعد هذه الآية: }َفَلمَّا َأجَناهُم إَِذا 

هُم يَبُغونَ فِي ٱأَلرِض بَِغريِ ٱحَلقِّ{]يون�ص: 23[.

معرًبا  ـِ)طيبة( و)عا�سف( جاء  ب الريح  الطباق يف و�سف  وبهذا جند   
تعبرًيا تاًما عن حال الب�سر وتقلب فعلهم، وعدم التزامهم مبا اأمر اهلل، والك�سف 

عّما يف نفو�سهم وتو�سيح انعدام �سدقهم يف التعامل مع اهلل عز وجل.
ي أَلَِجدُ ِريحَ يُوسُفَ{ ]يو�صف: 94[.

ِّ
ثالثًا: قوله تعاىل: }وَلَمَّا َفصََلتِ ٱلعِريُ َقاَل َأبُوهُم إِن

اأن  بعد  ال�سالم(،  )عليه  يو�سف  ق�سة  �سياق  يف  الريح  كلمة  جاءت   
التقى باإخوته يف م�سر، وبعد اأن عرفوه، ودعا لهم باملغفرة، وطلب منهم اأن 
ياأخذوا قمي�سه وي�سعوه على وجه اأبيه، فريتّد -كما اأخربهم- ب�سرياً، ح�سب 

ما جاء يف الآيات ال�سابقة لهذه الآية الكرمية)4(.
وملا خرجت العري هبَّت ريح فاأتت يعقوب )عليه ال�سالم( بريح قمي�س   

انظر نف�صه، ج33/6.  )1(
انظر البحر املحيط، ج32/6.  )2(
انظر فتح القدير، ج434/2.  )3(

يو�صف: )الي�ت 93-92(.  )4(
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الريح  يُوسُفَ{]يو�صف: 94[، وقيل: وجد هذه  ِريحَ  أَلَِجدُ  ي 
ِّ
}إِن فقال)1(:  يو�سف 

ثمانية  اأيام)2(، وقيل من م�سرية  �سبعة  اأيام، وقيل من م�سرية  �ستة  من م�سرية 
اأيام)3(، وقيل من م�سرية ع�سرة اأيام، وقيل من م�سرية ثالثني يوماً)4(، وقيل: 

كانت مدة فراق يو�سف )عليه ال�سالم( عن اأبيه �سبعة و�سبعني عاماً)5(.
)الرائحة(،  الكرمية  الآية  يف  الريح  معنى  اأن  يت�سح  تقدم  ما  كل  من   
الريح  الرائحة الزكية العطرة؛ ذلك لأن هذه  الرائحة وح�سب واإمنا  ولي�ست 
)ريح يو�سف( كانت �سبًبا يف ارتداد ب�سر يعقوب )عليه ال�سالم(؛ لأنها دليل 
على اأن يو�سف مازال حيًّا، وبهذا حتقق الفرج والفرح ليعقوب والد يو�سف 

عليهما ال�سالم؛ ونال جزاء �سربه ما يزيد على �سبعني عاًما.
"قال  ما  العطرة  الزكية  الرائحة  الريح مبعنى  باأن  القول  يوؤيد  ما  ولعّل   
وات�سلت  الدنيا،  يف  اجلنة  روائح  فراحت  القمي�س  الريح  �سفقت  جماهد: 
بيعقوب فوجد ريح اجلنة، فعلم اأنه لي�س يف الدنيا من ريح اجلنة اإلَّ ما كان من 

ذلك القمي�س")6(.
قمي�س  من  اأتت  التي  الريح  اأن  الن�س  هذا  خالل  من  الوا�سح  فمن   
يو�سف واأح�ّس بها يعقوب والده، وجدها من روائح اجلنة، ول يوجد غريها 

يف الدنيا، وهل ينبثق من ريح اجلنة اإل الطيب والعطر؟.
الآية  يف  )الريح(  فيه  وردت  الذي  ال�سياق  فاإن  كله  هذا  جانب  اإىل   
باأن  وذلك  ال�سالم؛  عليهم  الأنبياء  بذكر  يرتبط  الذي  لالإعجاز  مت�سمًنا  جاء 

انظر تف�صري ابن كثري، ج47/4.  )1(
انظر الدر املنثور، ج66/4.  )2(

انظر تف�صري ابن كثري، ج47/4.  )3(

انظر البحر املحيط، ج323/6.  )4(
انظر نف�صه، ج323/6.  )5(

البحر املحيط، ج323/6.  )6(
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الريح املنبعثة من قمي�س يو�سف )عليه ال�سالم( كانت �سبًبا يف ارتداد ب�سر 
اأبيه يعقوب )عليه ال�سالم(؛ لأنها دليل لديه على بقاء يو�سف )عليه ال�سالم( 
حيًّا؛ وانبعاث هذه الريح يف الدنيا من اجلنة باإذن اهلل، ومعرفة يعقوب النبي 

لهذا، ملا اأوتي من وحي من اهلل عز وجل.

املبحث الثاين
ـِ )الرياح( يف القراآن الكرمي املعنى الدليل ل

جاءت كلمة )الرياح( يف �سياقات عديدة يف القراآن الكرمي، وهي:
اأوًل: اإثبات وحدانية اهلل عز وجل من خالل ت�سخريها بقدرة اهلل ب�سورة مطلقة 

دون حتديد لغر�س هذا الت�سخري، ومن الآيات التي وردت فيها:
ِر بَنيَ ٱلسَّمَاءِ وَٱأَلرِض{]البقرة: 164[. 1- قوله تعاىل: }وََتصِريفِ ٱلرِّيَاِح وَٱلسَّحَاِب ٱمُلسَخَّ
ويف ت�سريف الرياح واإر�سال ال�سحاب وغريها من الآيات اأدلة على   

قدرة اهلل عز وجل واإثبات لوحدانيته)1(.
وقبوًل  �سماًل،  و  جنوبًا  تاأتي  هبوبها  يف  اأنها  معناه  الرياح  وت�سريف   
اأحوالها حاّرة، وباردة وعا�سفة وليِّنة وعقًما ولواقح")3(،  "ويف  ودبوًرا)2(، 
"وقيل: ت�سريفها اأن تاأتي ال�سفن الكبار بقدر ما يحملها، وال�سغار كذلك")4(، 
وقيل: الت�سريف اإر�سالها للن�سر اأو للهالك)5(، وهي تارة تاأتي للرحمة وتارة 

تاأتي للعذاب)6(.
انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج237/1.  )1(

انظر مع�ين القراآن، الفراء، ج97/1.  )2(
الك�ص�ف، ج210/1.  )3(

البحر املحيط، ج81/2.  )4(
انظر فتح القدير، ج164/1.  )5(

انظر تف�صري ابن كثري، ج354/1.  )6(
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اأنه  لنا  يت�سح  الرياح(  ملعنى)ت�سريف  معان  من  تقدم  ما  خالل  ومن   
يت�سمن ت�سخريها بقدرة اهلل عز وجل كيف �ساء له اأن ي�سخرها بخري اأو �سر، 
هذا  اأجله، ويف كل  من  بعثها  الذي  للغر�س  اإرادته  اأو �سرر، ح�سب  منفعة 

دليل على وحدانيته وقدرته عز وجل.
َقوم يَعقُِلونَ {]اجلاثية: 5[.

ِّ
2- قوله تعاىل: }وََتصِريفِ ٱلرِّيَاِح ءَايَات ل

ويقال فيها ما قيل يف الآية ال�سابقة.  
للرحمة  بت�سخريها  اهلل عز وجل  قدرة  لتو�سيح  )الرياح(  ثانيًا: وردت كلمة 

واخلري للب�سر يف عدد من الآيات، وهي:
 ،]57 رَمحَتِهِ{]الأعراف:  يَدَي  بَنيَ  بُشرَا  ٱلرِّيَاحَ  يُرسُِل  َّذِي  ٱل }وَهُوَ  تعاىل:  قوله   .1
َّذِي َأرسََل ٱلرِّيَاحَ بُشرَا بَنيَ يَدَي رَمحَتِهِ{]الفرقان: 48[،  ومثلها قوله تعاىل: }وَهُوَ ٱل

وقوله تعاىل: }وَمَن يُرسُِل ٱلرِّيَحَ بُشرَا بَنيَ يَدَي رَمَحتِهِ{]النمل: 63[.
هذه الآيات الكرمية جمعيها توؤكد قدرة اهلل عز وجل التامة و�سلطانه   

العظيم من خالل اإر�ساله الرياح)1(.
جمع،  فهي  ال�سني  وت�سكني  بالتنوين  قراأت  فاإذا  )بُ�ْسرا()2(  قوله  ا  اأمَّ  
ال�سني والتنوين،  بالغيث، وقرئت )بُ�ُسرا()3( ب�سم  تب�سر  اأنها مب�سرات  مبعنى 
فهي  تنوين  بغري  الباء  ب�سم  )بُ�سرى()4(  قرئت  واإذا  ا،  اأي�سً اجلمع  مبعنى  فهي 

مبعنى الب�سارة)5(، و)بَ�ْسرا()6( بفتح الباء اأي مب�سرات)7(. 
ين�سر  الذي  الإحياء  ومعناه  وال�سني  النون  بفتح  )نَ�َسرا(  وقرئت   

انظر تف�صري ابن كثري، ج156/5.  )1(
قراأ ع��صم ب�لب�ء املوحدة و�صمه� واإ�صك�ن ال�صني، انظر الن�صر يف القراءات الع�صر، ج270/2.  )2(

ورويت عن ع��صم، وهو جمع ب�صرية، انظر البحر املحيط، ج77/5.  )3(
وقراأ ابن ال�صميقع وابن قطيب ب�صرى ب�ألف مق�صورة كرجعى وهو م�صدر، انظر نف�صه،ج77/5.  )4(

انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج71/4.  )5(
وهي قراءة ال�صلمي ورويت عن ع��صم، انظر البحر املحيط، ج77/5.  )6(

انظر مع�ين القراآن، الفراء، ج381/1.  )7(
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النون  فيه حياة كل �سيء، وقرئت )نُ�ُسرا( ب�سم  الذي  املطر،  ال�سحاب وفيه 
وال�سني فهي جمع )ن�سور( و)نُ�سر()1(، "والُن�ُسر من الرياح الطيبة اللينة التي 
واإذا  وناحية")3(،  وجانب  مهّب  كل  من  "متفرقة  وهي  ال�سحاب")2(،  تن�سئ 

قرئت باإ�سكان ال�سني )ن�ْسرا( اأ�سكن ال�سني للخفة وهي مبعنى )نُ�ُسرا()4(.
ويت�سح من خالل املعاين التي تقدمت لقراءة )ب�سرا( بالباء والنون اأنها   
كلها تدل على اخلري والرحمة للب�سر، فاإذا كانت بالباء)ب�سرا( فهي تب�سر الب�سر 
بقدوم املطر الذي فيه حياة لهم واإذا كانت )ن�سرا( ففيها معنى الإحياء واخلري 

املرتبط بقدوم املطر.
ومل يختلف القراء يف ن�سبها يف جميع قراءاتها، وهي من�سوبة على   
اأر�سل  وجل  عز  فاهلل  ذكرناه،  الذي  واملعنى  يتفق  الإعراب  وهذا  احلال)5(، 
كما  ورحمة  خري  منهما  كل  ويف  )ن�سراً(  اأو  )ب�سراً(  كونها  حال  يف  الرياح 

تقدم.
ا قوله تعاىل: }بَنيَ يَدَي رَمَحتِهِ{]الأعراف: 57[، فمعناها اأمام نعمة اهلل وهي  اأمَّ  
املطر، الذي هو من اأعظم النعم واأف�سلها اأثراً، ويف قوله تعاىل: }بَنيَ يَدَي{
]الأعراف: 57[، ت�سبيه للمطر باإمام الرحمة على �سبيل ال�ستعارة)6(؛ فهو اأول الرحمة، 

وراأ�سها واأهمها واأكرثها خرًيا لالإن�سان، وقد جاء هذا التعبري عن املطر بال�ستعارة 
من اأدّق التعبريات واأجملها يف و�سف اأثره الطيب، وخريه العظيم.

انظر مع�ين القراآن، الزج�ج،ج70/4، "قراأ ابن ع�مر ب�لنون و�صمه� واإ�صك�ن ال�صني، وقراأ حمزة والك�ص�ئي وخلف ب�لنون و�صمه�   )1(
واإ�صك�ن ال�صني، وقراأ الب�قون ب�لنون و�صمه�، و�صم ال�صني"، الن�صر، ج270/2.

مع�ين القراآن، الفراء، ج381/1.  )2(
جم�ز القراآن، ج217/1.  )3(

انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج70/4.  )4(
انظر الك�ص�ف، ج111/2.  )5(

انظر البحر املحيط، ج77/5.  )6(
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مب�سرات  اأو  نا�سرات  للرياح  وجل  عز  اهلل  اإر�سال  حقيقة  كانت  واإذا   
التي  الآيات  بينت يف  القراآن كما  الغيث تكررت يف غري مو�سع يف  بقدوم 
ذكرتها فاإن الغاية منه التاأكيد على قدرة اهلل عز وجل واإعجازه يف ما خلق، 
وتو�سيح ف�سله على الب�سر؛ ليتفكروا بها ويطيعوا اهلل وي�سكروه على نعمه، 

بدًل من ع�سيانه واإنكار ف�سله.
قوله تعاىل: }وَمِن ءَايَاتِهِ َأن يُرسَِل ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَات وَلِيُذِيَقُكم مِّن رَّمَحتِهِ{]الروم: 46[.  .2

اأي من دللت قدرة اهلل عز وجل اإر�سال الرياح مب�سرات)1(.  
اأو  ال�سابقة �سوى يف قوله )ب�سراً(  الآيات  الآية عن  ول تختلف هذه   
الغاية من  قال: )مب�سرات(، وبذلك حتددت  الآيات، وهنا  تلك  )ن�سراً( يف 
ـِ "اأنه اأر�سلها للب�سارة بالغيث ولإذاقة الرحمة، وهي نزول  اإر�سال اهلل للرياح ب
املطر وح�سول اخل�سب الذي يتبعه")2(، و" اإزالة العفونة من الهواء، وتذرية 

احلبوب، وغري ذلك")3(.
ول يخفى ممّا تقدم ما حتمله الرياح من خري ورحمة للب�سر، بف�سل اهلل   
عز وجل وقدرته على ت�سخريها لهذه الغاية التي ذكرها يف الآية نف�سها بقوله: 

}وَلِيُذِيَقُكم مِّن رَّمحَتِهِ{]الروم: 46[، فما اأمت نعمه عز وجل وما اأعظم ف�سله!.
َّذِي يُرسُِل ٱلرِّيَاحَ َفُتثِريُ سَحَابا{]الروم: 48[، وقوله تعاىل:  قوله تعاىل: }ٱللَّهُ ٱل  .3

َّذِي َأرسََل ٱلرِّيَاحَ َفُتثِريُ سَحَابا{]فاطر: 7[. }وَٱللَّهُ ٱل
تثري  التي  الرياح  اإر�سال  وجل  عز  قدرته  ودلئل  اهلل  نعم  متام  من   
ال�سحاب، ومعنى فتثري "اأي جتمع وجتيء به وتخرجه")4(، فكاأن هذه الرياح 

انظر فتح القدير، ج229/4.  )1(
الك�ص�ف، ج484/3.  )2(

البحر املحيط، ج398/8.  )3(
جم�ز القراآن، ج152/2.  )4(
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تهيئ ال�سحاب للمرحلة التالية التي ت�سل يف النهاية اإىل اإنزال املطر.
اأما عن �سبب جميء الفعل )تثري( م�سارًعا فيحكي احلال التي تتم فيها   
اهلل،  قدرة  الدالة على  البديعة  ال�سورة  وت�ستح�سر  لل�سحاب،  الرياح  اإثارة 
اخل�سو�سية  من  �سيء  وفيه  متييز،  فيه  الذي  الفعل  عن  العرب  يعرب  وهكذا 

للدللة على حال تهّم املخاطب)1(.
قوله تعاىل: }وََأرسَلنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ{]احلجر: 22[.   .4

وتتجّلى قدرة اهلل عز وجل يف اإر�سال الرياح كما تبنيَّ لنا يف مناق�سة   
الآيات ال�سابقة، ويتم اهلل عز وجل نعمته علينا بجعل هذه الرياح لواقح.

اإن�ساء ال�سحاب  اأنها تلقح ال�سحاب، فتاأتي بخري من  ومعنى )لواقح(   
املاطر)2(، وتلقح ال�سجر فتفتح اأوراقه، وت�ساعد على ن�سجه)3(، وبهذا يتحقق 

اخلري الذي �سببته هذه الرياح للب�سر.
وقد ذكر بع�س املف�سرين اأ�سناف الرياح التي يبعثها اهلل عز وجل خرًيا   

ورحمة للب�سر.
املثرية  يبعث  ثم  املطر،  بقدوم  تب�سر  التي  املب�سرة  الرياح  هذه  واأول   
ال�سجر)4(،  تلقح  التي  اللواقح  توؤلفه، ثم  التي  املوؤلفة  ال�سحاب، ثم  تثري  التي 
وبذا تكون الرياح اللواقح هي امل�سببة لإنزال املطر، ون�سج النبات، وهذا من 

متام ف�سل اهلل علينا، فهل نحن له �ساكرون؟.
ثالًثا: وردت كلمة )الرياح( يف �سياق ذكر اأدلة قدرة اهلل عز وجل وت�سخريها 
مََّثَل  لَهُم  }وَٱضِرب  تعاىل:  قوله  اآية واحدة يف  فيه، وذلك يف  منفعة  لفعل ل 
ٱحَليَوةِ ٱلدُّنيَا َكمَاءٍ َأنزَلنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخَتَلَط بِهِ نَبَاتُ ٱأَلرِض َفَأصبَحَ هَشِيما َتذرُوهُ ٱلرِّيَاحُ 

انظر الك�ص�ف، ج601/3.  )1(
انظر مع�ين القراآن، الأخف�س، ج602/2.  )2(

انظر تف�صري ابن كثري، ج157/4.  )3(
انظر البحر املحيط، ج474/6.  )4(
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 شَيء مُّقَتدِرًا{]الكهف: 45[.
ِّ
وََكانَ ٱللَّهُ عََلى ُكل

من  �سيء  كل  على  اقتداره  عن  وجل  عز  اهلل  يخرب  الكرمية  الآية  يف   
الإن�ساء والإفناء وغري ذلك، مما يدل على قدرته تعاىل)1(، وما يفهم من الآية اأن 

احلياة الدنيا فانية، والدليل على ذلك اأن الذي م�سى منها كاأنه مل يكن)2(.
ويف الآية ت�سبيه حلال الدنيا يف ن�سرتها، وما يتبعها من هالك وفناء،   
بحال النبات يكون اأخ�سر يانعاً ثم يهيج وي�سبح ه�سيًما فتذروه الرياح كاأنه مل 
يكن)3(، واله�سيم هو الياب�س، وتذروه الرياح اأي تفرقه وتطرحه مييًنا و�سمال)4(، 

وقيل: تن�سفه)5(.
ومن الوا�سح من �سياق الآية اأن الرياح هنا مل ترد لفعل فيه خري الب�سر   
ذكر  �سياق  يف  جاءت  واإمنا  الذكر،  ال�سابقة  الأخرى  الآيات  يف  وردت  كما 
اإذ جاءت  حتّول حال احلياة من البهجة واخلري اإىل الهالك وانعدام الفائدة، 
الرياح؛ للقيام بتبديد ما اآل اإليه النبات من هالك، فعملها متّمم وموؤكد ملعنى 

الفناء، و يف فعلها هذا تاأكيد لقتدار اهلل عز وجل.
معر�س  يف  وردت  عندها  الوقوف  اأود  مهمة  م�ساألة  بقيت  واأخرًيا   

التفريق بني دللة الريح والرياح يف القراآن الكرمي.
ويف هذا يذكر اأبو حيان )ت754هـ( باأن الريح املرتبطة بذكر العذاب   
جاءت مفردة والريح التي ارتبطت بالرحمة جاءت جمموعة )رياح(؛ وذلك 
ا ريح  لأن الريح اخلا�سة بالعذاب �سديدة متالحمة الأجزاء كاجل�سم الواحد، اأمَّ

انظر البحر املحيط، ج186/7.  )1(
انظر مع�ين القراآن واإعرابه، الزج�ج، ج291/3.  )2(

انظر الك�ص�ف، ج725/2.  )3(
انظر تف�صري ابن كثري، ج390/4.  )4(

انظر فتح القدير، ج290/3.  )5(
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الرحمة فهي لينة متقطعة؛ ولذا فهي )رياح( غري اأنها اأفردت يف قوله تعاىل: 
مت�سلة،  واحدة  ال�سفن  اأجزاء  ريح  لأن  22[؛  َطيِّبَة{]يون�ص:  بِِريح  بِِهم  }وَجَرَينَ 

وجاء و�سفها بالطيب فانتفى ال�سرتاك بينها وبني ريح العذاب)1(.
فمن خالل هذه الدرا�سة فاإن ما ذكره اأبو حيان حول جميء الريح اخلا�سة   
بذكر العذاب بالإفراد �سحيح يف الآيات التي ذكرت عذاب عاد قوم هود )عليه 

ال�سالم(، وقد ذكرت هذه الآيات بالتف�سيل يف مو�سعها من هذا البحث.
اء يف قراءة )الريح( اخلا�سة بالعذاب م)2(، فهي مل  ول خالف بني الُقرَّ  

ترد باجلمع مطلًقا.
قوله  يف  الطيبة(  )الريح  ملعنى  حتليله  يف  حيان  اأبو  اإليه  ذهب  ما  اأّما   
تعاىل: }وَجَرَينَ بِِهم بِِريح َطيَِّبة{]يون�ص: 22[، فهو حتليل ل يخلو من عمق ونظر، 
يف  جاءت  واإمنا   ، العذاب  معنى  على  تدل  مل  الريح  اأن  يثبت  الآية  ف�سياق 
الآية،  تناويل هذه  عند  واأو�سحت،  �سبق  كما  الب�سر،  اأحوال  تو�سيح  �سياق 
فالريح الطيبة تدل على حال الب�سر يف الرخاء، فهم ل يذكرون اهلل حني ذاك، 

ول يلتزمون مبا اأمر به، واإمنا يذكرونه وقت ال�سدة طلباً للنجاة. 
وما ذهب اإليه اأبو حيان ل ينفي املعاين الأخرى التي دلت عليها )الريح(   

يف القراآن الكرمي.
منها  اأذكر  البحث  هذا  من  مو�سعها  يف  املعاين  هذه  ذكرت  وكنت   
على �سبيل املثال ل احل�سر قوله تعاىل: }أَلَِجدُ ِريحَ يُوسُفَ{]يو�صف: 94[، وكنت 
ذكرت اأن الريح هنا معناها )الرائحة الزكية(، وغريها من الآيات التي وردت 
تعاىل:  ال�سالم( يف قوله  ل�سليمان )عليه  الريح  بت�سخري  الت�سخري،  �سياق  يف 
من  )رخاء(  يف  ما  يخفى  ول   ،]36 رُخَاءً{]�ص:  بَِأمِرهِ  َتجِري  ٱلرِّيحَ  لَهُ  رنَا  }َفسَخَّ

انظر البحر املحيط، ج82/2.  )1(
انظر مع�ين القراآن، الفراء، ج269/2.  )2(
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و�سخر  تع�سف،.......الخ،  ل  التي  الطّيعة،  اللينة  فهي  اخلري،  فيها  معاٍن 
اهلل عز وجل ل�سليمان )عليه ال�سالم( الريح بهذه احلال كما �سخرها عا�سفة 
�سديدة يف قوله تعاىل: }وَلِسَُليمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصَِفة{]الأنبياء: 81[؛ ليتم نعمته عليه 

بت�سخريها له يف كل حال ح�سب ما يريد.
الريح يف  مناق�سة دللة  للريح �سبق وذكرتها عند  اأخرى  وهناك معان   
الآيات الواردة فيها - يف مو�سعها من البحث - ول اأوّد الإطالة يف ذكرها 

جتنبا للتكرار.
واإمنا اأجملت ذكرها لأدل على اأن الريح يف القراآن الكرمي وردت ملعان   

عديدة اإىل جانب معنى العذاب ح�سب ال�سياق الذي وردت فيه. 
ا ما ذهب اإليه اأبو حيان باأن )الرياح( جاءت جمموعة عندما ارتبطت  اأمَّ  
مبعنى الرحمة ف�سحيح، ففي الآيات التي وردت فيها )الرياح( وحتمل معنى 

الرحمة وردت جمموعة.
اء اختلفوا يف قراءة )الرياح( اخلا�سة بالرحمة، ومنهم  وقد يقال: اإن الُقرَّ  
من قراأها مفردة اأي )ريح()1(، منها قوله تعاىل: }وََأرسَلنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ{]احلجر: 22[، 
َّذِي يُرسُِل ٱلرِّيَحَ{]الروم: 48[، قرئت  قرئت ريح بالإفراد)2(، وقوله تعاىل: }ٱللَّهُ ٱل
اأراد  اإمنا  بالإفراد،  الريح  قراأ  اإن من  اأبو حيان:  قاله  ما  فاأقول  بالإفراد)3(،  ريح 

اجلن�س، فهي كاجلمع)4(. 
والواردة يف  مفردة،  العذاب  �سياق  الواردة يف  الريح  فاإن  وبذلك   

�سياق الرحمة باجلمع اأي )رياح(، كما ذكر اأبو حيان.

انظر مع�ين القراآن، الفراء، ج269/2.  )1(
وهي قراءة حمزة وخلف، انظر الن�صر، ج301/2.  )2(
وهي قراءة حمزة وخلف، انظر الن�صر، ج223/2.  )3(

انظر البحر املحيط، ج82/2.  )4(
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خامتـــــــة
بعد ا�ستقراء الآيات التي وردت فيها كلمتا الريح و الرياح ، واإمعان   

النظر يف دللتها، تظهر النتائج الآتية: 
العذاب،  �سياق احلديث عن  الآيات يف  الريح يف بع�س  وردت كلمة   -1
اإْذ كانت الو�سيلة التي اأر�سلها اهلل عز وجل لتعذيب الكافرين، واأعداء 
الدين كقوله تعاىل: }َفيُرسَِل عََليُكم َقاصِفا مِّنَ ٱلرِّيِح َفيُغِرَقُكم بِمَا َكَفرُتم{ 

]الإ�صراء:69[. 

جاءت الريح يف بع�س الآيات لتو�سيح حالت معينة، تت�سح من خالل   -2
كل اآية وردت فيها كلمة الريح، ويجمع بينها معنى ال�سرر والبعد عن 
اخلري كقوله تعاىل: }مََثُل مَا يُنفُِقونَ فِي هَذِهِ ٱحَليَوةِ ٱلدُّنيَا َكمََثِل ِريح فِيهَا صِرٌّ { 

]اآل عمران:117[. 

مظهر  فهي  الت�سخري،  مبعنى  مرتبطة  الآيات  بع�س  يف  )الريح(  وردت   -3
ترتبط  ال�سياق  الإن�سان، وهي يف هذا  ر خلدمة  �ُسخِّ الطبيعة  مظاهر  من 
كما  باأمره  لتجري  �سخرها  اهلل عز وجل  لأن  ال�سالم(؛  )عليه  ب�سليمان 
ال�سالم(،  �سليمان )عليه  لنبيه  اهلل  فتكون واحدة من معجزات  ي�ساء؛ 
ٱلرِّيحَ  }وَلِسَُليمَانَ  تعاىل:  قوله  ومنها  العاملني،  على  ف�سل  من  وهبه  ومما 

عَاصَِفة َتجِري بَِأمِرهِ{ ]الأنبياء:81[.

اآية معنى  هناك بع�س الآيات وردت فيها كلمة )الريح(، حتمل يف كل   -4
ا ح�سب ال�سياق الذي وردت فيه، وتتمثل يف ما يلي:  خا�سًّ

وََتذهَبَ  َفَتفشَُلواْ  َتنَاَزعُواْ  وَاَل  وَرَسُولَهُ  ٱللَّهَ  }وََأطِيعُواْ  تعاىل:  قوله  اأ - 
ِرحيُُكم{ ]الأنفال:46[. 
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وقد ُذكر للريح يف الآية الكرمية معان تتلخ�س يف ما يلي: الدولة،   
والقوة، والن�سر.

َّذِي يُسَيِّرُُكم فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحِر حَتَّى إَِذا ُكنُتم فِي ٱلُفلكِ  قوله تعاىل: }هُوَ ٱل ب - 
وَجَرَينَ بِِهم بِِريح َطيِّبَة وََفِرحُواْ بِهَا جَاءَهتَا ِريحٌ عَاصِف{ ]يون�ص:22[. 

والغاية التي وظفت من اأجلها الريح هنا تتمثل يف تو�سيح اأحوال الب�سر؛ 
ذلك اأن النا�س يلوذون باهلل عز وجل، ويتقربون منه عند اإ�سابتهم 
بال�سرر والبالء، واإذا تبدل حالهم، وذاقوا الرحمة والرخاء عادوا 

اإىل طبعهم من اإهمال ذكر اهلل، وارتكاب املعا�سي.
يُوسُفَ{  ِريحَ  أَلَِجدُ  ي 

ِّ
إِن َأبُوهُم  َقاَل  ٱلعِريُ  َفصََلتِ  }وَلَمَّا  تعاىل:  قوله  ت - 

]يو�صف:94[، ومعنى الريح هنا الرائحة الزكية العطرة.

ا ال�سياقات التي وردت فيها كلمة )الرياح( يف القراآن الكرمي فتمثلت  اأمَّ  
يف ما يلي: 

ب�سورة  اهلل  بقدرة  ت�سخريها  خالل  من  وجل  عز  اهلل  وحدانية  اإثبات   .1
تعاىل:  قوله  اأمثلة ذلك  الت�سخري، ومن  لغر�س هذا  مطلقة دون حتديد 

ِر بَنيَ ٱلسَّمَاءِ وَٱأَلرِض{ ]البقرة:164[.  }وََتصِريفِ ٱلرِّيَِح وَٱلسَّحَاِب ٱمُلسَخَّ

للرحمة  بت�سخريها  وجل  عز  اهلل  قدرة  لتو�سيح  الرياح  كلمة  وردت   .2
يُرسُِل  َّذِي  ٱل }وَهُوَ  واخلري للب�سر يف عدد من الآيات ومنها قوله تعاىل: 

ٱلرِّيَحَ بُشرَا بَنيَ يَدَي رَمَحتِهِ{ ]الأعراف:57[. 

وردت كلمة )الرياح( يف �سياق ذكر اأدّلة قدرة اهلل عز وجل وذلك يف   .3
مِنَ  َأنزَلنَاهُ  َكمَاءٍ  ٱلدُّنيَا  ٱحَليَوةِ  مََّثَل  لَهُم  }وَٱضِرب  تعاىل:  قوله  واحدة يف  اآية 

ٱلسَّمَاءِ فَٱخَتَلَط بِهِ نَبَاتُ ٱأَلرِض َفَأصبَحَ هَشِيما َتذرُوهُ ٱلرِّيَحُ{ ]الكهف:45[. 
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واإمنا  للب�سر،  فيه خري  لفعل  ترد  الرياح مل  اأن  الآية  �سياق  ويت�سح من   
جاءت لتو�سيح حتّول حال احلياة من البهجة اإىل الهالك وانعدام الفائدة، باأن 
ًما ملعنى  د ما اآل اإليه النبات من هالك، وبذلك جاء فعلها متمِّ جاءت الرياح لتبدِّ

الفناء، و مبّيًنا قدرة اهلل تعاىل يف خلقه.
واأ�ستطيع القول: اإن ثمة اتفاًقا يف بع�س ال�سياقات بني دللة الريح من   
الريح والرياح  ت�سخري  اأي  الت�سخري،  اأخرى يف معنى  جهة والرياح من جهة 
جميع  يف  مرتبًطا  جاء  الريح  ت�سخري  اأنَّ  ب�سيط  فارق  مع  الإن�سان،  خلدمة 

ا ت�سخري الرياح فجاء للب�سر عامة. ال�سياقات ب�سليمان )عليه ال�سالم(، اأمَّ
ويف معر�س التفريق بني دللة كل من الريح والرياح يف القراآن الكرمي   
فاإن الريح املرتبطة بذكر العذاب جاءت مفردة، والريح التي ارتبطت بالرحمة 

جاءت باجلمع )رياح(.
واإذا قيل: اإن القراء اختلفوا يف قراءة )الرياح( اخلا�سة بالرحمة، فمنهم   
من قراأها مفردة )ريح(، كقوله تعاىل: }وََأرسَلنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ{ ]احلجر:22[، قرئت 
ريح بالإفراد، فريد عليه مبا ذكره اأبو حيان: اإن من قراأ الريح بالإفراد اإمنا اأراد 

اجلن�س، فهي بذلك كاجلمع.
التو�سيات: 

انطالًقا ممّا ورد يف البحث اأو�سي نف�سي والدار�سني بدرا�سة املفردات   
الدللية  الفروق  على  والوقوف  الكرمي،  القراآن  الطبيعة يف  بظواهر  املرتبطة 
الدقيقة بينها مثل: ) املطر واملاء وال�سحاب(  يف القراآن الكرمي درا�سة دللية؛ 
لأثر ذلك يف ا�ستخدامها ال�سحيح لدى اأبناء العربية، ودرا�سة اأثر ا�ستخدام 
مفردتي )الريح( و)الرياح( يف القراآن الكرمي يف الأدب العربي �سعًرا ونرًثا. 
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حتقيق كتاب الزكاة من خالل فتاوى ابن جنيم
الب�حث/ بــــــــالل حممـــــــــد حمــــــــد • 

ملخــــ�ص
اإن )فتاوى ابن جُنيم( من كتب احلنفية، قد ا�ستمل على جوانب مهمة   
من الفقه، ل غنى لأكرث النا�س من الرجوع اإليها، ل �سيما واأنه ا�ستوعب فيها 
املوؤلِّف  اأجاد  وقد  بع�س،  دون  بع�سها  على  يقت�سر  ومل  الفقه  اأبواب  جميع 
التعريف  اإىل  الدرا�سة  ب�سيط و�سهل. هدفت  باأ�سلوب  تقدميها  رحمه اهلل يف 
باملخطوط ، ومنهجية حتقيقه، وبيان اأهميته وانقاذه من ال�سياع ، واإبراز مكانة 
الأ�سل  كان يف   ، اهلل  جُنيم رحمه  ابن  فتاوى  كتاب  باأن  علماً  العلمية  املوؤلَّف 
عبارة عن م�سائل متناثرة، ثم قام تلميذه الإمام التمرتا�سي رحمه اهلل برتتيبها 
على الأبواب الفقهية، وفق منهج احلنفية . اتبعت الدرا�سة املنهج ال�ستقرائي 
ة نتائج، اأهمها:  اأن الكتاب  والو�سفي واملو�سوعي. تو�سلت الدرا�سة اإىل ِعدَّ
بالخت�سار يف جوابه  جُنيم  ابن  الإمام  فيه  التزم  �سوؤال وجواب،  عبارة عن 
يف  العقلي  ال�ستدلل  على  اهلل  رحمه  جُنيم  ابن  اعتمد  امل�سائل،  جميع  يف 
جوابه، لذا مل جند يف اأجوبته اأي دليل من الكتاب وال�سنة، واأحياناً يذكر اآراء 
تخالف ما قاله يف بع�س كتب احلنفية، عقب تلميذه التمرتا�سي يف كثري من 
الأجوبة، وذلك بذكر اأكرث من جواب للم�ساألة وترجيح ال�سحيح منها، واإن 
كان خمالفاً لقول ابن جُنيم، كما التزم الإمام التمرتا�سي برتتيب م�سائل الكتاب 
على اأبواب الفقه ح�سب ترتيب من �سبقه من العلماء، اإذ بداأ بكتاب الطهارة 
وكتاب ال�سالة ثم الزكاة وختم بكتاب الفرائ�س، جند اأنَّ الإمام التمرتا�سي 

ب�حث. اأ�صت�ذ  	•
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املذهب،  علماء  بع�س  على  واعتمد  الفقهية  احلنفية  كتب  على  كثرياً  اعتمد 
ومل يذكر اآراء املذاهب الفقهية الأخرى. ومن خالل الدرا�سة الفقهية املقارنة 
احلنفية  مذهب  توافق  املخطوط   هذا  يف  جميعها  جُنيم  ابن  فتاوى  اأنَّ  ات�سح 
تخ�س�س  اإىل  املنت�سبني  وخا�سة  العلم  طالب  الدرا�سة  تو�سي  الفتوى.  يف 
الفقه اأن يجتهدوا يف اإحياء كتب الفقه للعلماء القدامى الذين خدموا الفقه 
خدمة جليلة، وخا�سة الكتب التي مازالت خمطوطة ومل حتقق؛ خدمة للرتاث 

الإ�سالمي وملكتبة الفقه الإ�سالمي.

Abstract
      The book “ Fatawa ibn Nogiem” one of the books of “ Elhanafia 
(Islamic doctrine)”, which include important aspect of Islamic 
“Fiqh (Islamic knowledge)” which is needed for all Muslims, for 
he is mentioned all aspects of fiqh without excluding any part of 
it, narrated in a simplified style. This study aim to define the book, 
how it has been acknowledged, explain its importance, and show 
the great scientific rank of the author, knowing that the book of “ 
Fatawa ibn Nogiem”, it was actually several matters answered by 
him, then his student “ Elimam Eltameratashi” gathered them in 
this book and classified the matters into chapters, according to “ 
Elhanafia” approach.   The study followed the descriptive objective 
and inductive approach. The study reaches several results, the 
importance ones are: the book is formed in questions and answered 
style, briefed answered, Ibn Nojiem proofed his answers depending 
on his own opinion, for that there is no Islamic proofs can be found 
in his book, also in his answers he contradicted some of his previous 
opinions in different previous books, his student Eltameratashi 
made his comments on these contradicted answers and show which 
answer is preferred, even if his comments disagree with Ibn Nojiem 
opinions, Eltameratashi classification of the book follow other 
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Islamic scholars approachs, he strated with chapter of “ Eltahara ( 
Purity)”, then chapter of “ prayers” then chapter of “ Elzaka ( Imposed 
Islamic charity)”, and finally concluded with chapter of “ Elfaraid 
( Imposed Islamic instructions)”. Elimam Eltameratashi depended 
on other books of “ Elhanafia” and other Islamic hanafia scholars 
without reference or mentioning other different Islamic dictorine. 
this compared study showed that this book is in conformity with 
Elhanafia dictorine. This study recommend all students specially 
ones who are specialized in “ Fiqh” to renew the old Islamic books 
by making researches on them, specially the books which are not 
researched yet, to serve the Islamic inheritance, and to enrich the 
Islamic library.

مقدمـــــة
احلمد هلل ذي اجلالل والإكرام، اأحمده �سبحانه حمًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا   
فيه، واأ�سهد اأَْن األَّ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأنَّ حممًدا)�سلى اهلل 
ب فيه �سلى اهلل  عليه و�سلم( عبده ور�سوله الذي حثَّ على طلب العلم ورغَّ

عليه وعلى اآله و�سحبه ومن تبعه باإح�ساٍن.
واملعرفة  البحث  اأهميته يف عامل  له  ون�سره  الفقهي  الرتاث  اإنَّ حتقيق   
ة ل�سيٍل جّراٍر، وموجاٍت  ول �سيما يف هذا الوقت الذي يتعر�س فيه اأبناء الأمَّ

متتابعٍة من الت�سكيك يف تراثهم.
كثرية  علوم  على  املحقِّق  يقف  اإذ  ة؛  اجلمَّ فوائده  الفنِّ  لهذا  اأَنَّ  كما   
ي عنده  يت�سع لها جمال التخ�س�س، ويُْك�ِسُبُه َمَلَكَة التدقيق والتمحي�س، وينمِّ
القدرة على البحث والتحليل، وكان هذا من جملة ما ُحبَِّب اإيّل التخ�س�س 
اأطالع  ة الإ�سالم، فاأخذت  اأئمَّ اإبراز ماآثر  يف هذا الباب ف�ساًل عن الرغبة يف 
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َر اهلل �سبحانه وتعاىل  ق، حتَّى ي�سَّ ق ممَّا مل يُحقَّ فهار�س املخطوطات، واأمّيز ما ُحقِّ
وهو:  األ  احلنفي،  املذهب  علماء  من  ِلَعلٍم  من خمطوطٍة،  ن�سخ  بثالث  علّي 
�سنة  املتوفى  امل�سري  بابن جنيم  امللقب  اإبراهيم  بن  الدين  العالمة زين  الإمام 

ا الكتاب فهو )فتاوى ابن جنيم امل�سري(. )ت:970هـ(، واأمَّ
وقد ت�سمنت هذه الدرا�سة التي اأقدمها اليوم كتاب الزكاة من فتاوى   

ابن جنيم رحمه اهلل.
اأهمية البحث: 

الدرا�سة بني يََدِي التحقيِق ِمن الأهمية مبكان؛ ذلك لأنها جُتَلِّي حما�سَن   .1
على  وتنبِّه  املخطوط،  موؤلِف  عمَل  م  وتقوِّ مميزاته،  ز  وترُْبِ املخطوِط، 
الأوهام والأخطاء التي وقع فيها، فكم من خمطوط مل تُعَرف قيمُته اإل 
ِمن خالل درا�سة املحقِّق؛ ويف املقابل ُكم ُمن خُمطوط ذهبت بَهجته، 

وقلَّ النتفاع منه خللوه من درا�سة تقربه للقارئ، وتعرف النا�س به .
حمتوى  تتناول  التي  املهمة  البحثية  الدرا�سات  من  البحث  كون   .2

خمطوطات فقهية.
امللكة  تنمية  بالن�سبة يل، من حيث  اأهمية خا�سة  املو�سوع ميثل  اأن هذا   .3
ابن جنيم  فتوى  البحثية، من خالل درا�سة وحتقيق  الفقهية، والقدرات 

وما وافق اأو خالف فيها مذهُبه. 
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

ة دفعتني لختيار هذا املو�سوع اأجملها يف ما يلى: هناك اأ�سباب ِعدَّ  
عامًة  ال�سرعي  للعلم  خدمًة  الإ�سالمي  الرتاث  كتب  اإحياء  يف  الرغبة   .1

والفقه خا�سة.
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رغبًة مني يف اإظهار كتب ال�سادة احلنفية الذين اتخذت الدولة العثمانيُة   .2
والحتواء  ال�سمولّيِة  من  فيه  ملا  قروٍن؛  خم�سِة  قرابَة  لها  مذهباً  فقَهُهْم 
ْق كتابُُه من  ا منهم خدمًة لعامِلٍ مل يُحقَّ حلوادَث وقعْت، اأو مل تقْع افرتا�سً

قبل، اإظهاراً لعلمه وابتغاَء الأجر والثواب ِمَن اهلِل تعاىل.
احتواء هذا الكتاب على اإبراز امل�سائل الفقهية بني علماء املذهب.  .3

رغبتي ال�سديدة يف التعمق يف علم الفقه اإذ من خالل التحقيق لكتاب هذا   .4
العلم يقع الطالب على خفايا العلم ودقائقه، ف�ساًل عن اإحاطته مبا احتوته 

من اأحكام وم�سائل، مما يزيد يف التح�سيل ويُنمي امللكه الفقهيه للدار�س.
اإن علم التحقيق يوقف املحقق على علوم كثرية، التي لول التحقيق ملا نظر   .5
فيها؛ فيحتاج املحقق للعلوم جميعها، فكما يحتاج للفقه، يحتاج لالأ�سول، 

واللغة، والتف�سري، واحلديث، والعقيدة، والتاريخ، والرتاجم.
التاأكيد على �سرورة الفقه يف الدين قبل اخلو�س يف م�سارب احلياة، والعودة   .6
اإىل ال�سريعة الإ�سالمية باعتبارها هي املرجع للجميع يف حّل امل�سكالت، ويف 

الوقت نف�سه دفع الإ�سكالت، لئال نقع فيما وقع فيه َمْن �سبقنا.
اأهداف البحث:

من  مندثرٍة  اإ�سالميٍة  ل�سخ�سيٍة  الإ�سالمي  الفقه  لعلِم  الدار�سنَي  تعريُف   .1
نا مل�سنفِه اجلليل )فتاوى ابن جنيم(. خالل عر�سِ

الأمِة  ِمَن  �سلِفنا  قدراِت  على  واملُهتمني  نَي  املُخت�سّ ِمَن  اخَلَلِف  اإطالُع   .2
احلنفّي  املذهب  ورفِد  لتجديِد  والتوا�سل؛  والتاأليف  الفقه  جمال  يف 
تخدمُه  واإ�سافاٍت  واإ�ساراِت  ولفتاٍت  باجتهاداٍت  الأخرى  واملذاهب 

وجتعلُه متوا�ساًل مع حركِة الزمِن وتطوِر احلياة.
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ُه العاّلمة الفا�سل  اإثراُء املكتبِة الإ�سالميِة مبا هو جديٌد من خالل ما عر�سَ  .3
اإبراهيم امللقب بابن جُنيم امل�سري، لإظهار ما هو  الإمام زين الدين بن 

م�سكٌل وم�سمٌر.
�سحذ الِهَمِم والرتغيُب وت�سجيُع الطلبِة والباحثنَي على املزيد من البحث   .4
واإظهاراً  للعلم  خدمًة  املخطوطات،  من  املزيد  ل�ستخراج  والتنقيب؛ 
جلهود اجلهابذِة من الفقهاء وعلوِمِهُم املدفونِة يف خزاِئِن املكتبات يف 

العامل.
منهج البحث:

اتبع الباحث املنهج ال�ستقرائي التحليلي وكان عملي يف التحقيق كالآتي:
باملقابلة  قمت  التحقيق،  يف  عليها  اعتمدت  التي  الن�سخ  ح�سر  بعد   -1
الن�سخ؛  اأف�سل  اإذ هي  للكتاب؛  اأ�ساًل  )اأ(  الن�سخة  بينها، وجعلت  فيما 
لأنَّها الأقدم، ولأنَّها بخط تلميٍذ من تالميذه وهو التمرتا�سي، فاإنَّ ا�سم 
النا�سخ موجود عليها، ولو�سوح اخلط، وقد جعلت الن�سختني )ب ، 
ج( مرجعاً للمقابلة و�سبط الن�س، ولإكمال ما نق�س من ن�سخة الأ�سل، 

وعند وجود اختالف يف الن�سخ اأ�سري اإىل ذلك يف الهام�س. 
ترجمت لالأعالم الذين وردت اأَ�سماوؤهم يف هذا الكتاب عند اأَول ذكٍر   -2
ف ل يُعرف، فال اأُعرف لالأنبياء  ف، فاإن املُعرَّ لهم فيه فقط، با�ستثناء املُعرَّ
والر�سل �سلوات ربي و�سالمه عليهم اأَجمعني، واخللفاء الأَربعة والأَئمة 
الأَربعة، واأعتمدت يف الرتجمة على امل�سادر اخلا�سة باملذهب احلنفي.

وال�سطالحية،  غوية  اللُّ الناحية  من  الغام�سة  الكلمات  ب�سرح  قمت   -4
م�ستعيناً بكتب اللغة وم�سادر الفقه وكتب التعريفات.
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و�سعت فهار�س كاملة للم�سادر.   -5
عرفت بالكتب التي ذكرها املَُرتِّب.  -6

عدم  حالة  ويف  م�سادرها،  من  والأقوال  الفقهية  امل�سائل  بتوثيق  قمت   -7
متكني من احل�سول على املرجع اأو املخطوط ، اأوثق من كتب وم�سادر 

اأخرى ميكن الو�سول اإليها. 
دون  من  املعا�سر  الإِمالئي  الر�سم  قواعد  وفق  على  املخطوط  ن�سخت   -8
)النقطة،  الرتقيم  عالمات  ب�سبط  العناية  مع  ذلك،  اإىل  الإ�سارة 
والنقطتني، وال�سارحتني، والفا�سلة، والفا�سلة املنقوطة، وال�ستفهام ( 

التي تعني القارئ على فهم الن�س وخدمته.
حققت الهمزة اأَينما �سهلت بال�سبط املعا�سر مثاًل )م�سايل ، اإىل م�سائل،   -9

الزكوة، اإىل الزكاة( دون الإ�سارة اإىل ذلك نظًرا لكرثتها.
اإذا ا�سرتكت الن�سخ الثالث يف اخلطاأ، اأُثبت ال�سواب من الكتاب املنقول   -10
منه فاإْن مل اأجد فمن كتب املذهب املعتمدة متى وجد، فاإْن مل يوجد 

اأثبت ما يتنا�سب مع �سياق الكالم ومعناه، واأ�سري اإليها يف الهام�س.
و�سعت العناوين الرئي�سة باللون الأ�سود الغامق؛ لإبرازها.   -11

حال  يف  موؤلِّفيها  اإىل  ون�سبُتها  الكتاب  يف  الواردة  بالكتب  التعريُف   -12
ورودها اأَول مرة، مع       ذكر ا�سم الكتاب واملوؤلف وتاريخ الوفاة. 

كل  من  والأَخرية  الأُوىل  وال�سفحة  املخطوط،  لن�سخ  �سوراً  و�سعت   -13
ن�سخة، وال�سفحة الأُوىل والأَخرية من عملي.
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خطة البحث:
وبعد التوكل على اهلل �سبحانه وتعاىل ق�سمت عملي ق�سمني:

الق�سم الأول: الق�سم الدرا�سي وي�ستمل على مبحثني:
املبحث الأول: حياة الإمام ابن جنيم ال�سخ�سية والعلمية.  

املبحث الثاين: درا�سة الكتاب- وو�سفه، ومنهجي يف حتقيقه.   
الق�سم الثاين: الن�ص املحقق.

 
املبحث الأول

حياة الإمام ابن جنيم ال�سخ�سية والعلمية
املطلب الأول

حياته ال�سخ�سية
اأوًل ـ ا�سمه و�سهرته: 

بن  الدين  زين  اأنَّه:  املوؤلفني  بع�س  يذكر  الرتاجم  كتب  مراجعة  بعد   
اإبراهيم)1(، يف حني يذكر اآخرون اأنَّ ا�سمه: زين العابدين بن اإبراهيم)2(.

بن  اإبراهيم  بن  الدين  زين  ا�سمه:  يف  ال�سواب  اأن  يل  يبدو  والذي   
حممد بن بكر ال�سهري بابن جنيم؛ لتفاق اأكرث املرتجمني له على هذا ال�سم)3(.    

ثانيًا ـ مولده ون�ساأته ووفاته: 
ولَد الإمام العالمة زين الدين بن جنيم بالقاهرة)4( �سنة )926هـ(، واأخذ   
وافاه  حتى  كنفها  يف  وترعرَع  ون�ساأَ  �سيوخها،  يد  على  ودر�س  علمائها  من 

ة، 275/3، الكواكب ال�ص�ئرة، 154/3، هدية، 378/1. ِنيَّ َبق�ت ال�صَّ َهب، 358/8، الطَّ �َصَذرات الذَّ  )1(
ك�صف الظنون،358/1، معجم املطبوع�ت العربية،265/1.  )2(

�صذرات الذهب، 358/8، الطبق�ت ال�صنية، 275/3، هدية الع�رفني، 378/1.  )3(
الق�هرة: اأول من اأحدثه� جوهر ال�صقلي يف عهد املعز، ك�ن ال�صبب يف اإحداثه�: اأن املعز اأنفذ جوهرًا ال�صقلي يف اأفريقية لل�صتيلء   )4(
على الدي�ر امل�صرية، فدخل الف�صط�ط، ونزل تلق�ء ال�ص�م مبو�صع الق�هرة اليوم، فبنى فيه� ق�صرًا للمعز، وبنى حوله للجند 

ف�أنعم املو�صع بذلك. انظر: معجم البلدان، 341/4.



{321}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

ا وفاته فقد اختلف اأ�سحاب الرتاجم يف �سنة وفاته اإىل اأقوال:  الأجل)1(. اأمَّ
القول الأول: اإنَّ ال�سيخ ابن جنيم تويف يف �سبيحة يوم الأربعاء يف الثامن من 
العلمي  ال�سيخ حممد  تلميذه  قاله  ما  �سنة 969هـ - 1562م، هذا  �سهر رجب 
وكثري ممن ترجم له، ومنهم حاجي خليفة، ولكنه تردد يف اأحد موا�سع كتابه بني 

�سنة )969هـ( و�سنة )970هـ()2(، واأما ابنه احمد فاأرخ وفاته �سنة )970هـ()3(.
القول الثاين: اإنَّه تويف يف �سبيحة يوم الأربعاء يف الثامن من �سهر رجب �سنة 

970هـ - 1563م، هذا ما قاله ابنه اأحمد عن وفاة والده)4(. 
والذي يظهر اأنَّ الراجح هو القول الثاين القائل بوفاته �سنة )970هـ(؛   

ويزيد يف ترجيحه اأنَّ راوي اخلرب هو ابنه. 
املطلب الثاين
حياته العلمية

اأوًل: �سيوخه: 
اأخذ العالمة ابن جنيم - رحمه اهلل - العلم عن جملة من علماء ع�سره،   

اأبرزهم:
الدين  �سهاب  يون�س  بن  اأحمد  الإ�سالم  �سيخ  ال�سبلي:  الدين  �سهاب   -1

امل�سري احلنفي ال�سهري بابن �سبلي، تُويف رحمه اهلل �سنة )947هـ()5(. 
ال�سالح  ال�سيخ  ال�سافعي  امل�سري  اخل�سريي  �سليمان  اخل�سريي:  �سليمان   -2
الأَوجاقي،  ال�سيوطي والقطب  الدين  العلم عن جالل  اأخذ  باهلل،  العارف 

الطبق�ت ال�صنية، 275/3.  )1(
ك�صف الظنون،868/1.  )2(

معجم املطبوع�ت العربية،265/1 .  )3(
ك�صف الظنون،358/1، 1223/2، الطبق�ت ال�صنية، 275/3-276، هدية الع�رفني،378/1، الأعلم، للزركلي،104/3.  )4(

الكواكب ال�ص�ئرة، 115/7-116، �صذرات الذهب، 358/4 .  )5(
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وتتلمذ على يديه خالئق ل يح�سون، تويف رحمه اهلل يف �سنة )961هـ()1(. 
املالكي  التون�سي  املغربي  �سقري  ابن  اأحمد  الدين  �سهاب  ال�سقري:  ابن   -3
النحوي الإمام املحقق املعروف بابن ال�سقري نزيل القاهرة اأخذ عنه ال�سيد 
عبد الرحيم العبا�سي وغريه، تويف رحمه اهلل مب�سر �سنة )909هـ(، ذكره 

ابن العماد يف �سيوخ ابن جنيم)2(.
ثانيًا: تالميذه:

ومن هوؤلء الذين نهلوا من علم ابن جنيم رحمه اهلل: 
عمر بن اإبراهيم املنعوت ب�سراج الدين ال�سهري بابن جنيم احلنفي امل�سري،   -1
اه بالنهر الفائق �سرح كنز الدقائق،  الفقيه املحقق، واألف كتابه الذي �سمَّ

تويف �سنة )1005هـ()3(.
اإبراهيم بن حممد اخلطيب  بن  اأحمد بن حممد  بن  اهلل  بن عبد  حممد   -2
اإماماً  الفقهاء يف ع�سره كان  راأ�س  املذهب،  الغزي احلنفي  التمرتا�سي 

فا�ساًل، تويف �سنة )1004هـ()4(.
ابنه اأحمد؛ وهو الذي جمع ر�سائل اأبيه، قال: كتبتها �سوؤال بعد �سوؤال   -3
من ابتداء اأمري يف �سهر ربيع الأول �سنة خم�س و�ستني وت�سعمائة، ثم 
راأيت اأن اأرتبها على كتب الفقه وعدتها نحو اأربعمائة �سوؤال وجواب، 
خال فتاوى كثرية مل تتي�سر كتابتها، وذلك اجلمع بعد وفاة املرحوم يف 

�سعبان �سنة )970هـ()5(.  
�صذرات الذهب، 358/4 ، و358/8- 359.  )1(

�صذرات الذهب، 358/4 ، و8 /42.  )2(
ك�صف الظنون:1516/2، ُخَل�صة الأََثر، 207/3، هدية الع�رفني،796/1، الأعلم، للزركلي،39/5.  )3(

ك�صف الظنون، 1746/2، خل�صة الأثر، 20-19/4.  )4(
ك�صف الظنون،1223/2.  )5(
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ثالثًا: موؤلفاته:
اأما اأبرز موؤلفاته واأ�سهرها:

الأ�سباه والنظائر يف الفروع: وهو خمت�سر م�سهور)1(.   -1
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق)2(.  -2

حترير املقال يف م�ساألة ال�ستبدال)3(.  -3
الر�سائل  مقدمة  يف  جنيم  ابن  ذكره  للمرغناين،  الهداية  على  تعليق   -4

الزينية)4(.
رفع الغ�ساء عن وقت الع�سر والع�ساء)5(.  -5

�سرح اأوائل الهداية)6(.  -6
فتح الغفار يف �سرح املنار املعروف مب�سكاة الأنوار يف اأ�سول املنار)7(.  -7

 
املبحث الثاين
درا�سة الكتاب
املطلب الأول

ا�سم الكتاب ون�سبته اإىل موؤلفه
ذكرت بع�س كتب الرتاجم والفهار�س اأنَّ ا�سم الكتاب هو: )الفتاوى   
الزينية(، للعالمة زين الدين بن ابراهيم امللقب بابن جنيم امل�سري)8( وذكرت 

ك�صف الظنون،81/1، هدية الع�رفني،378/1.  )1(
ك�صف الظنون،1515/2، هدية الع�رفني،378/1.  )2(

هدية الع�رفني،378/1.  )3(
ك�صف الظنون، 98/1.  )4(

ك�صف الظنون،910/1، هدية الع�رفني،378/1.  )5(

ك�صف الظنون،910/1، هدية الع�رفني،378/1.  )6(
مقدمة فتح الغف�ر ب�صرح املن�ر،3/1، ك�صف الظنون،1824/2، هدية الع�رفني،378/1.  )7(

ك�صف الظنون،1223/2، الأعلم، للزركلي،64/3، معجم املوؤلفني،192/4.  )8(
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بع�سها اأنَّ ا�سمه )فتاوى ابن جنيم، اأو فتاوى الزينية()1( وكذلك وجدت عنوان 
)ب،ج()2(  ن�سخة  يف  ا  اأمَّ الزينية(،  )الفتاوى  الأ�سل  ن�سخة  يف  املخطوط 

فوجدت )فتاوى ابن جنيم(.
ويت�سح مما �سبق: اأنَّه ل اختالف يف ذلك، فمنهم من اأ�ساف الفتاوى اإىل   
ا�سم امل�سنف، ومنهم من اأ�سافها اإىل لقبة، وممَّا يوؤكد ذلك ما ذكره �ساحب 

معجم املطبوعات العربية واملعربة. 
ا ن�سبة الكتاب اإىل موؤلفه: فهناك من ال�سواهد والأدلة ما يثبت ن�سبة  اأمَّ  
الكتاب )فتاوى ابن جنيم( اإىل الإمام زين الدين بن اإبراهيم امللقب بابن جنيم 

امل�سري، والتي نلخ�سها يف ما ياأتي: 
وجودها يف ن�سخ املخطوط الثالث )اأ ، ب ، ج(: )فتاوى ابن جنيم(.  -1

ورد ذكرها يف عدد من الكتب:   -2
ذكرها: �ساحب ك�سف الظنون)3(. اأ - 

ذكرها: خري الدين، الِزركلي يف كتابه الأعالم)4(.  ب - 
ذكرها: معجم املطبوعات العربية واملعربة)5(. ت - 

ث -  ذكرها: �ساحب هدية العارفني)6(.
ج -  ذكرها: �ساحب معجم املوؤلفني)7(.

ورد ذكرها يف خزانة الرتاث)8(. ح - 
معجم املطبوع�ت العربية واملعربة،266/1، 828/2.  )1(

انظر: خمطوط فت�وى ابن جنيم، ن�صخة )ب( لوحة: 2، ون�صخة )ج( لوحة: 2.  )2(
ك�صف الظنون،1974/2.  )3(

الأعلم، للزركلي،64/3.  )4(
معجم املطبوع�ت العربية واملعربة،266/1.  )5(

هدية الع�رفني،196/2.  )6(
معجم املوؤلفني،192/4.  )7(

خزانة الرتاث، فهر�س خمطوط�ت،959/5.  )8(
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املطلب الثاين
و�سف الن�سخ املخطوطة ومنهجي يف التحقيق

و�سف الن�سخ:
ا�ستطعت وهلل احلمد احل�سول على ثالث ن�سخ من خمطوط  فتاوى ابن   
جنيم لل�سيخ الإمام زين الدين بن اإبراهيم امللقب بابن جنيم امل�سري، والتي مل 

اأقف على غريها وهي على النحو الآتي:
1- ن�سخة الأ�سل )اأ(:

مكان وجودها: توجد هذه الن�سخة يف جامعة امللك �سعود، الريا�س كما   -
هو مكتوب على غالفها حتت رقم 1293.

ا�سم املخطوط: الفتاوى الزينية.  -
الت�سنيف: فقه حنفي.  -

ا�سم املوؤلف: زين الدين بن اإبراهيم امللقب بابن جنيم امل�سري.  -
التمرتا�سي، )ت:  بن عبداهلل اخلطيب  اجلامع: جمعها ورتبها حممد  ا�سم   -

.)1004
ا�سم النا�سخ: عبدالوهاب بن اأحمد بن عبدالوهاب بن احمد بن عبدالوهاب   -

اخلليفتي العبا�سي 1102هـ، كما هو مذكور يف الغالف. 
عدد الأوراق:)73( ورقة، وكل ورقة �سفحتان.  -

عدد الأ�سطر: )22-24( �سطراً يف كل �سفحة.  -
القيا�س: )19،5× 14�سم(.  -

عدد الكلمات: )9 - 10( كلمة يف كل �سطر تقريباً.  -
رقم املخطوط: )1293(.  -
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تاريخ الن�سخ: )1102هـ(.  -
نوع اخلط: ن�سخ جيد جداً.  -

2- الن�سخة الثانية، ورمزت بالرمز )ب(:
هو  كما  م�سر  الأزهرية،  املكتبة  يف  الن�سخة  هذه  توجد  وجودها:  مكان   -

مكتوب على غالفها حتت رقم اخلا�س )866(.
ا�سم املخطوط: فتاوى ابن جنيم.  -

الت�سنيف: فقه حنفي.  -
ا�سم املوؤلف: زين الدين بن اإبراهيم امللقب بابن جنيم امل�سري.  -

ا�سم النا�سخ: جمهول.  -
عدد الأوراق:) 84( ورقة، وكل ورقة �سفحتان.  -

عدد الأ�سطر: )21( �سطراً يف كل �سفحة.  -
القيا�س: )19،5× 14�سم(.  -

عدد الكلمات: )11- 13( كلمة يف كل �سطر تقريباً.  -
رقم املخطوط رقم اخلا�س )866()1(.  -

تاريخ الن�سخ: جمهول.  -
نوع اخلط: ن�سخ جيد جداً.  -

3- الن�سخة الثالثة، ورمزت بالرمز )ج(:
هو  كما  م�سر  الأزهرية،  املكتبة  يف  الن�سخة  هذه  توجد  وجودها:  مكان   -

مكتوب على غالفها حتت رقم اخلا�س )2163( العام )28529(.
ا�سم املخطوط: فتاوى ابن جنيم.  -

انظر: خزانة الرتاث، فهر�س خمطوط�ت،858/40.  )1(
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الت�سنيف: فقه حنفي.  -
ا�سم املوؤلف: زين الدين بن اإبراهيم امللقب بابن جنيم امل�سري.  -

ا�سم النا�سخ: جمهول.  -
عدد الأوراق:) 105( ورقة، وكل ورقة �سفحتان.  -

عدد الأ�سطر: )18-19( �سطر يف كل �سفحة.  -
القيا�س: )19،5× 14�سم(.  -

عدد الكلمات: )10ـــــ 11( كلمة يف كل �سطر تقريباً.  -
رقم املخطوط رقم اخلا�س )2163( العام )28529()1(.  -

تاريخ الن�سخ: جمهول.  -
نوع اخلط: ن�سخ جيد جداً.  -

منهجي يف التحقيق: 
ويتلخ�س منهجي يف التحقيق مبا ياأتي:

باملقابلة فيما  بعد ح�سر الن�سخ التي اعتمدت عليها يف التحقيق، قمت   -1
بينها، وجعلت الن�سخة )اأ( اأ�ساًل للكتاب؛ اإذ هي اأف�سل الن�سخ؛ لأنَّها 
الأقدم، ولأنَّها بخط تلميٍذ من تالميذه وهو التمرتا�سي، فاإنَّ ا�سم النا�سخ 
موجود عليها، ولو�سوح اخلط، وقد جعلت الن�سختني )ب،ج( مرجعاً 
للمقابلة و�سبط الن�س، ولإكمال ما نق�س من ن�سخة الأ�سل، وعند وجود 

اختالف يف الن�سخ اأ�سري اإىل ذلك يف الهام�س. 
عّرفُت بالأماكن والأعالم والكتب التي ورد ذكرها يف الن�س املحقق.   -2

وال�سطالحية،  اللغوية  الناحية  من  الغام�سة  الكلمات  ب�سرح  قمت   -3
م�ستعيناً بكتب اللغة وم�سادر الفقه وكتب التعريفات.

خزانة الرتاث، فهر�س خمطوط�ت،858/40.  )1(
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و�سعت فهار�س كاملة بالن�سبة ، لالأبيات ال�سعرية، والأعالم والأماكن،   -4
والكتب، وامل�سادر.

كل  من  والأَخرية  الأُوىل  وال�سفحة  املخطوط،  لن�سخ  �سوراً  و�سعت   -5
ن�سخة، وال�سفحة الأُوىل والأَخرية من عملي.

  6-  قمت بجعل بطاقة الكتاب يف فهر�س امل�سادر يف اآخر الكتاب؛ خ�سية 
اإثقال الهوام�س.

 
الق�سم الثاين
الن�ص املحقق

كتاب الزكاة)1(:
الزكاة، ويوؤمر و�سيه  فيه  ماًل كثرياً، هل جتب  ِئَل: عن ولد)2( �سغري ميلك  �سُ

بدفعها عنه)3(، اأم ل ؟ .
اأجاب: ل زكاة يف مال القا�سر)4( ال�سغري، ول يوؤمر و�سيه بدفعها عنه؛ لعدم 

وجوبها عليه)5(.
ِئَل: عن الزكاة يف الفلو�س املتعامل بها، هل تلزم املالك اأم ل ؟ . �سُ

اأجاب: نعم تلزمه، اإذا بلغت ما ي�ساوي ن�ساباً فاأكرث من الذهب اأو الف�سة)6()7(.
الزك�ة لغة: هي الطه�رة، والزي�دة والنم�ء. انظر: املغرب يف ترتيب املعرب،209/1، امل�صب�ح املنري ، للفيومي،254/1، و�صرعً�:   )1(
عب�رة عن اإيج�ب ط�ئفة من امل�ل يف م�ل خم�صو�س مل�لك خم�صو�س. انظر،  الختي�ر، للبلدحي،99/1، املطلع، للبعلي،122/1، 

التع�ريف، للمن�وي،387/1.
لفظة )ولد( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )2(

يف ن�صخة )ب ، ج(: بدفع الزك�ة عنه .  )3(
لفظة )الق��صر( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )4(

�صرح  العن�ية  لل�صرخ�صي،188/3،  املب�صوط  ْغدي،166/1،  لل�صُّ الفت�وى،  يف  النتف  للقدوري،1211/3،  التجريد  انظر:   )5(
الهداية، للب�برتي،285/2، فتح القدير، لبن الهم�م،157/2.

يف ن�صخة )ب(: من ذهب اأو ف�صة ، ويف ن�صخة )ج(: من الذهب والف�صة.  )6(
انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي،194/2، فت�وى ق�رئ الهداية، للكن�ين، 73/1، البحر الرائق، لبن جنيم،245/2.  )7(
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ِئَل: عن دفع ال�سدقة للذمّي، هل يجوز، ويثاب الدافع، اأم ل ؟ . �سُ
افع املراد بها �سدقة التطوع ل �سدقة الزكاة)1()2(. اأجاب: نعم يجوز، ويثاب الدَّ

ِئَل: هل يلزم الزوج اأن يخرج �سدقة الفطر عن زوجته، اأم ل ؟. �سُ
اأجاب: ل يلزمه ذلك)3(.

ِئَل: اإذا اأراد الرجل اأن يعجل �سدقة الفطر قبل دخول رم�سان، هل يجوز له  �سُ
ذلك، اأم ل ؟.

اأجاب: نعم يجوز له ذلك)4(.
عى على غني بالغ عند حاكم حنفي بوجوب الزكاة يف ماله،  ِئَل: عن فقري ادَّ �سُ
وطلب منه الزكاة، فهل ت�سمع دعواه بذلك)5(، ويحكم عليه)6( بالدفع للمدعي 

املذكور)7(، اأم ل ؟ .
بالدفع  عليه)9(  يحكم  اأن  للحاكم  ولي�س  بذلك)8(،  دعواه  ت�سمع  ل  اأجاب: 

عي املذكور)10(. للمدَّ
ِئَل: عمن جمع ماًل حراماً حال عليه احلول وهو يف يده، هل جتب)11( عليه  �سُ

الزكاة فيه اأم ل؟
اجلملة )املراد به� �صدقة التطوع ل �صدقة الزك�ة( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )1(

البحر  الهم�م،266/2،  القدير، لبن  للب�برتي،266/2، فتح  الهداية،  العن�ية �صرح  الهداية، للمرغين�ين، 111/1،  انظر:   )2(
الرائق، لبن جنيم،261/2.

يف  البديعة  املع�ين  للمرغين�ين،115/1،  الهداية،  للك��ص�ين،72/2،  ال�صن�ئع،  بدائع  لل�صرخ�صي،105/3،  املب�صوط  انظر:   )3(
معرفة اختلف اأهل ال�صريعة،300/1، البحر الرائق، لبن جنيم،271/2.

انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي،110/3، املحيط الربه�ين، لبن م�زة،409/2، بدائع ال�صن�ئع، للك��ص�ين،74/2، البحر الرائق،   )4(
لبن جنيم،275/2، غمز عيون الب�ص�ئر،155/4.

يف ن�صخة )ب(: دعواه عليه بذلك .  )5(
يف ن�صخة )ب(: ويحكم احل�كم عليه.  )6(
يف ن�صخة )ب ، ج(: بدفع الزك�ة له.  )7(

يف ن�صخة )ب ، ج(: عليه بذلك.  )8(
يف ن�صخة )ب(: ول يحكم احل�كم عليه ، ويف )ج(: ول يحكم عليه احل�كم.  )9(

انظر: بدائع ال�صن�ئع، للك��ص�ين،26/2، البحر الرائق، لبن جنيم،249/2.  )10(
يف ن�صخة )ب ، ج(: يجب.  )11(
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اأجاب: ل جتب)1( عليه فيه زكاة)2(.
ِئَل: عمن دفع من ماله احلرام عن ماله احلالل بقدر الواجب عليه من الزكاة  �سُ

هل يجزوؤه ذلك)3( اأم ل ؟ .
اأجاب: نعم يجزئه ذلك)4(؛ لأنه ملكه بالغ�سب)5(؛ وي�سمن مثله مل�ستحقه)6(.

ويك�سوه  يعوله، ويطعمه)8(  يتيم  زكاة وعنده ولد)7( �سغري  عليه  ِئَل: عمن  �سُ
من زكاة ماله، هل يجزوؤه ذلك اأم ل ؟ .

اأجاب: نعم يجزوؤه ذلك)9()10(.
ِئَل: عن رجل له على اآخر دين موؤجل ولي�س له مال �سواه، هل يحّل له اأخذ  �سُ

الزكاة)11( اأم ل؟
اأجاب: نعم يحّل له اأخذ الزكاة اإىل حلول الأجل)12()13(.

ِئَل: عن تعجيل �سدقة الفطر)14( قبل دخول �سهر رم�سان هل يجوز اأم ل ؟ �سُ
اأجاب: نعم يجوز)15(.

يف ن�صخة )ب ، ج(: يجب.  )1(
انظر: فتح القدير، لبن الهم�م،154/2، البحر الرائق، لبن جنيم،221/2.  )2(

يف ن�صخة )ب ، ج(: هل يجزوه.  )3(
لفظة )ذلك( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )4(

الغ�صب لغة: اأْخُذ ال�صيء ظلمً� وقهرًا. انظر: العني،374/4، ل�ص�ن العرب، لبن منظور،648/1، و�صرعً�: اأخذ م�ل متقوم حمرتم   )5(
للحدادي،338/1 ،  النرية،  انظر: اجلوهرة  الغري عدوانً�.  ال�صتيلء على حق  وقيل  يده عنه،  يزيل  امل�لك على وجه  اإذن  بغري 

التعريف�ت، للجرج�ين،162/1.
انظر: فتح القدير، لبن الهم�م،154/2، البحر الرائق، لبن جنيم،221/2.  )6(

لفظة )ولد( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )7(
يف ن�صخة )ج(: فيطعمه.  )8(

لفظة )ذلك( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )9(
فتح  للك��ص�ين،39/2،  ال�صن�ئع،  بدائع  لل�صمرقندي،308/1،  الفقه�ء،  حتفة  لل�صمرقندي،40/1،  امل�ص�ئل،  عيون  انظر:   )10(

القدير، لبن الهم�م،270/2.
يف ن�صخة )ب ، ج(: اإىل حلول الأجل اأم ل.  )11(

اجلملة )اإىل حلول الأجل( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )12(
انظر: بدائع ال�صن�ئع، للك��ص�ين،287/2، البحر الرائق، لبن جنيم،259/2.  )13(

يف ن�صخة )ج(: اإذا وقع القدر.  )14(
لبن  الرائق،  البحر  للك��ص�ين،74/2،  ال�صن�ئع،  بدائع  م�زة،409/2،  الربه�ين، لبن  املحيط  لل�صرخ�صي،110/3،  املب�صوط   )15(

جنيم،275/2، غمز عيون الب�ص�ئر، للحموي،155/4.
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للفقراء  عليه  الواجب  القدر  دفع  اإذا  الفطر،  �سدقة  عليه  وجب  ِئَل: عمن  �سُ
فخ�ّس)1( كلَّ واحد منهم قدٌح بامل�سري، هل يجزوؤه، ذلك اأم ل ؟ .

ن�سف �ساع)2( من  للفقري  يدفع  اأن  عليه  والواجب  يجزوؤه ذلك،  اأجاب: ل 
بُّر، اأو قيمته ل دون ذلك)3(.

ِئَل: عمن عنده)4( مال وعليه دين، هل يجب)5( عليه الزكاة فيه اأم ل ؟ . �سُ
اأجاب: اإن كان الدين حميطاً مباله)6( ل زكاة عليه فيه)7( واإن كان اأقل منه اأُدي 

عن الفا�سل عنه اإذا بلغ ن�ساباً)8(.
ِئَل: عمن ميلك)9( ماًل ووجب)10( عليه الزكاة فيه ولزوجته اأولد من غريه  �سُ

فقراء، هل يجوز له)11( دفع الزكاة اإليهم اأم ل ؟ .
اأجاب: نعم يجوز له دفع الزكاة اإليهم)12(.

ِئَل: عمن جمع ماًل خبيثاً حتى بلغ ن�ساباً، هل جتب فيه الزكاة اأم ل ؟ . �سُ
اأجاب: ل جتب فيه الزكاة)13(.

ِئَل: عن املجنون اإذا كان له مال، هل جتب فيه الزكاة اأم ل ؟ . �سُ
يف ن�صخة )ب(: وخ�س ، ويف ن�صخة )ج(: خ�س.  )1(

ال�ص�ع: الذي يك�ل به، وهو اأربعة اأمداد، اأي اأربع حفن�ت بكفي الرجل الذي لي�س بعظيم الكفني ول �صغريهم�، انظر: الق�مو�س   )2(
املحيط ،739/1.

انظر: تبيني احلق�ئق، للزيلعي،311/1، فتح القدير، لبن الهم�م،300/2، البحر الرائق، لبن جنيم،257/2.  )3(
يف ن�صخة )ب ، ج(: عمن خ�صه.  )4(

يف ن�صخة )ب(: جتب.  )5(
يف ن�صخة )اأ(: ب�مل�ل.  )6(

لفظة )فيه( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )7(
اأبي  الإم�م  م�ص�ئل  بع�س  حتقيق  يف  املنيفة  الغرة  للك��ص�ين،160/2،  ال�صن�ئع،  بدائع  لل�صرخ�صي،287/2،  املب�صوط  انظر:   )8(

حنيفة،58/1.
يف ن�صخة )ب ، ج(: عن �صخ�س.  )9(

يف ن�صخة )ج(: وجبت.  )10(
لفظة )له( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )11(

اأنظر: البحر الرائق، لبن جنيم،262/2، رد املحت�ر، لبن ع�بدين،354/2.  )12(
انظر: الفت�وى البزازية،41/1، فتح القدير، لبن الهم�م،154/2، البحر الرائق، لبن جنيم،221/2.  )13(
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اأجاب: ل جتب فيه الزكاة ما دام جمنوناً)1(.
ِئَل: عمن دفع الزكاة اإىل ال�سريف الفقري هل جتوز)2( وت�سقط)3( عن املوؤدي  �سُ

ويحل لل�سريف ]الفقري[)4( اأخذها اأم ل ؟.
لل�سريف  ويحل  املوؤدي  عن  وت�سقط)5(  اإليه  الزكاة  دفع  يجوز  نعم  اأجاب: 

الفقري اأخذها)6()7(.
قال �سيخنا)8( ومولنا املَُرتِّب املذكور)9(: اإن ال�سيخ رحمه اهلل تعاىل)10(.   
املتون  �سائر  يف  به  املجزوم  فاإن  الرواية،  ظاهر  هذه  فتواه  يف  خالف)11( 
وال�سروح املو�سوعة لنقل املذهب: اإن ال�سدقة ل حتلُّ لبني ها�سم ومواليهم)12(؛ 
لكن نقل يف �سرح املجمع)13( لبن عبد ملك)14()15( عن �سرح الآثار)16( رواية 

انظر: الأَ�ْصُل، لل�صيب�ين،68/2، التجريد للقدوري،1213/3، فت�وى ق��صي خ�ن،126/1، بدائع ال�صن�ئع، للك��ص�ين،5/2،   )1(
الهداية، للمرغين�ين،95/1، فتح القدير، لبن الهم�م،157/2.

يف ن�صخة )ب ، ج(: يجوز.  )2(
يف ن�صخة )ب ، ج(: وي�صقط.  )3(

اأَو   � اأَو جعفريًّ  � علِويًّ البيت  اأَهل  ِمْن  ك�ن  َمْن  ُكلُّ  وال�صريف:  اأثبته من )ج(،  وم�  )اأ، ب(،  ن�صخة  �صقطت من  املعقوفتني  بني  م�   )4(
�. انظر: فت�وى ق��صي خ�ن،131/1، رد املحت�ر، لبن ع�بدين،685/6. عب��صيًّ

يف ن�صخة )ب(: وي�صقط.  )5(
اجلملة )اأج�ب:  يجوز دفع الزك�ة اإليه وت�صقط عن املوؤدي ويحل لل�صريف الفقري اأخذه�( �ص�قطة من ن�صخة )ج(.  )6(

ح��صية  ع�بدين،350/2،  لبن  املحت�ر،  رد  جنيم،266/2،  لبن  الرائق،  البحر  الهم�م،272/2،  لبن  القدير،  فتح  انظر:   )7(
الطحط�وي،721/1.

هو حممد بن عبد اهلل بن اأحمد، اخلطيب العمري التمرت��صي الغزي احلنفي. �صبق تعريفه.  )8(
يف ن�صخة )ب(: ق�ل �صيخن� املَُرتِّب املذكور اأقول ، ويف ن�صخة )ج(: ق�ل �صيخن� واأ�صت�ذن�.  )9(

اجلملة )اأن ال�صيخ رحمه اهلل تع�ىل( �ص�قطة من ن�صخة )ب ، ج(.  )10(
يف ن�صخة )ب(: قد خ�لف �صيخن� ال�صيخ زين رحمه اهلل تع�ىل، ويف ن�صخة )ج(: قد خ�لف.  )11(

انظر: فت�وى ق��صيخ�ن،131/1، البن�ية �صرح الهداية، للعيني،471/3، درر احلك�م، ملل خ�صرو،191/1، البحر الرائق، لبن   )12(
جنيم،471/3.

�صرح املجمع، عبد اللطيف بن عبد العزيز الرومي الفقية تويف به� �صنة 801 هـ ، وهو �صرح جممع البحرين ِلبن ال�ص�ع�تي يف   )13(
الفروع. انظر: ك�صف الظنون، حل�جي خليفة، 1599/5، هدية الع�رفني، للب�ب�ين،617/1.

يف ن�صخة )ج(: املجزم لبن امللك.  )14(
�صرح  موؤلف�ته:  اأ�صويل، من  فقيه،  املََلك، احلنفي،  ب�بن  املعروف  الدين،  اأمني  بن  العزيز  بن عبد  اللطيف  ابن ملك، هو عبد   )15(
م�ص�رق الأنوار يف �صح�ح الأخب�ر لل�صغ�ين يف احلديث، و�صرح املن�ر للن�صفي يف اأ�صول الفقه، و�صرح جممع البحرين لبن ال�ص�ع�تي 
يف فروع الفقه احلنفي، تويف �صنة 801هـ. انظر: �صلم الو�صول اإىل طبق�ت الفحول، للق�صطنطيني، 300/2، الفوائد البهية، يف 

تراجم احلنفية:107/1، معجم املوؤلفني، لر�ص� كح�لة،11/6.
هو �صرح مع�ين الآث�ر، اأحمد بن حممد الطح�وي )ت: 321هـ(. انظر، ك�صف الظنون، حل�جي خليفة،1728/2.  )16(



{333}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

عن اأبي حنيفة قائاًل باأن ال�سدقة اأو)1( ال�سدقات كلها جائزة على بني ها�سم 
لو�سول خم�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عهد  على  كانت  املحرمة)2(  واأن 
اخلم�س اإليهم فلما �سقط ذلك مبوته �سلى اهلل عليه و�سلم)3( حلت لهم)4(، قال 
الطحاوي: وباجلواز ناأخذ انتهى)5(، وهذا هو �سند �سيخنا رحمه اهلل تعاىل)6( 

يف فتواه)7(.
 ، ِئَل: عمن دفع زكاته ل�سخ�س يف ُظلمة ظاناً اأنه م�سلم، فظهر)8( اأنه يهوديَّ �سُ

هل يجزوؤه ذلك، اأم عليه الإعادة ؟ )9(.
اأجاب: نعم يجزوؤه ذلك، ول اإعادة عليه)10(.

ِئَل: عن رجل عليه زكاة مل يوؤدها حتى قرب موته)11( واأو�سى)12( اأن يخرجها  �سُ
و�سيه)13( من ماله ويدفعها للفقراء)14(، هل يخرجها من ثلث ماله اأم من راأ�س 

املال)15(؟
اأجاب: يخرجها من ثلث املال)16(.

لفظة )ال�صدقة اأو( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )1(
يف ن�صخة )ب(: احلرمة.  )2(

اجلملة )�صلى اهلل عليه و�صلم( مل ترد يف ن�صخة )ب ، ج(.  )3(
انظر: �صرح مع�ين الآث�ر،3/2، 10، البن�ية �صرح الهداية، للعيني،471/3.  )4(

انظر: �صرح مع�ين الآث�ر،6/2، ح��صية الطحط�وي على مراقي الفلح �صرح نور الإي�ص�ح،721/1.  )5(
يف ن�صخة )ب(: �صنده رحمه اهلل تع�ىل ، ويف ن�صخة )ج(: رحمه اهلل.  )6(

انظر: فتح القدير، لبن الهم�م،272/2، البحر الرائق، لبن جنيم،265/2-266، رد املحت�ر، لبن ع�بدين،350/2، ح��صية   )7(
الطحط�وي،721/1.

يف ن�صخة )ب ، ج(: بعد ذلك.  )8(
يف ن�صخة )ب(: هل يجزوؤه ذلك ول اإع�دة عليه اأم ل يجزوؤه وعليه الإع�دة ، ويف ن�صخة )ج(: هل يجزوؤه ذلك ول اإع�دة عليه اأم ل   )9(

يجزوؤه ذلك وعليه الإع�دة .
كنز  �صرح  الف�ئق  النهر   ،116 جنيم،266/2،  لبن  الرائق،  البحر   ،332/1 للن�صفي،217/1،  الدق�ئق،  كنز  انظر:   )10(

الدق�ئق،467/1.
اجلملة )حتى قرب موته( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )11(

يف ن�صخة )ب ، ج(: ف�أو�صى.  )12(

يف ن�صخة )ب ، ج(: الو�صي.  )13(
يف ن�صخة )ب ، ج(: اإىل الفقراء.  )14(

يف ن�صخة )ب(: من ثلث امل�ل اأو من راأ�س امل�ل ، ويف ن�صخة )ج(: من ثلث م�له ويدفعه� اإىل الفقراء اأو من راأ�س امل�ل.  )15(
انظر: حتفة امللوك، للرازي،119/1، الختي�ر، للبلدحي،104/1.  )16(
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ِئَل: عمن ملك ماًل ومل يوؤد)1( زكاته حتى هلك املال)2(، هل ت�سري الزكاة ديناً  �سُ
يف ذمته)3( اأو ت�سقط عنه)4( بهالك املال ؟ . 

اأجاب: نعم ت�سقط الزكاة بهالك املال)5(.
ِئَل: عن الدرهم ال�سرعي كم هو قرياط، وكل قرياط كم �سعرية واملثقال كم  �سُ

مقداره من القراريط؟.
اأجاب: الدرهم اأربعة ع�سر قرياطاً والقرياط خم�س �سعريات واملثقال ع�سرون 

قرياطاً)6(.
ِئَل: عمن له اأواين من ف�سة تزيد على ِمئتي درهم فهل عليه زكاة فيها اأم ل؟ �سُ

اأجاب: نعم عليه فيها)7( الزكاة ب�سرط حولني احلول يف ملكه واهلل اأعلم)8(.

خامتـــــــة 
احلمدهلل وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني .. وبعد..  

فهذه خامته البحث التي حتتوي على النتائج والتو�سيات:  
اأوًل: اأهم النتائج:

م�سائل  الأ�سل عبارة عن  ابن جنيم رحمه اهلل كان يف  فتاوى  اإن كتاب   -1
متناثرة، ثم قام التمرتا�سي رحمه اهلل برتتيبها على الأبواب الفقهية، اأي: 

نهج منهج احلنفية يف ذلك.
يف ن�صخة )ج(: يوؤدي .  )1(

لفظة )امل�ل( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )2(
يف ن�صخة )د(: الذمة.  )3(

لفظة )عنه( �ص�قطة من )ب ، ج(.  )4(
انظر: التجريد للقدوري،1159/3، بدائع ال�صن�ئع، للك��ص�ين،75/2، جممع النهر، ل�صيخي زاده،301/1.  )5(

انظر: تبيني احلق�ئق، للزيلعي،278/1، درر احلك�م، ملل خ�صرو،180/1.  )6(
لفظة )فيه�( �ص�قطة من )ج(.  )7(

انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي،67/3، اجلوهرة النرية، للحدادي،123/1.  )8(
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الكتاب عبارة عن �سوؤال وجواب، فالتزم ابن جنيم يف جوابه بالخت�سار   -2
يف امل�سائل جميعها ، اإل اأَنَّ التمرتا�سي تعقبه يف كثري من الأَجوبة.

اعتمد ابن جنيم رحمه اهلل على ال�ستدلل العقلي، لذا مل جند يف اجوبته   -3
اأي دليل من الكتاب وال�سنة.

مل يذكر ابن جنيم رحمه اهلل يف اأَجوبته اي كتاٍب اأو عامل مبعنى اأَنه خاٍل   -4
من الإِحالة، وما ُذِكَر فيه من الإحالة  فهو من عمل التمرتا�سي رحمه اهلل.
اعتمد املرتِّب على كتب الفقه احلنفي، مل يجاوزها اإىل غريها من كتب   -5

احلنفية الأخرى.
ذلك  ويظهر  والقتبا�س،  النقل  يف  العلمية  بالأمانة  املرتِّب  عمل  اتَّ�سَم   -6
ا بالعزو املبا�سر اأو بالوا�سطة مبيناً  وا�سحاً يف نهجه حني َعْزِو الأقوال، اإمَّ
ذلك عند انتهاء الن�س املنقول بقوله )انتهى(، اأو بقوله )كما يف العمادية 

واخلال�سة وغريهما من الكتب املعتمدة( مثاًل.
اأكرث من جواب للم�ساألة ويرجح  اأجوبة ابن جنيم بذكر  يُعّقب على  اأحياناً   -7
ا يدّل  ال�سحيح منها، واإن كان خمالًفا لقول �سيخه ابن جنيم، وهذا اإن دّل فاإمنَّ

على اإخال�س التمرتا�سي وبحثه عن احلق واإن كان خمالًفا لقول �سيخه. 
ثانيًا: اأهم التو�سيات:

باملخطوطات،  الهتمام  يف  املتمثل  الإ�سالمي  الرتاث  كنوز  ك�سف   .1
التحقيق  قواعد  وفق  علمياً،  حتقيقاً  وحتقيقها  عليها،  البحوث  واإجراء 

العلمي املتبع.
يبثها كل جانب من  لدرو�ساً  �سبقنا  الوقوف على جمهودات من  اإن يف   .2
جوانبها نرتبى خاللها على علومهم وفكرهم وعلمهم ومواقفهم، ون�ستقي 

العلم من �سواب كتابتهم، ول نحط لهم قدراً، ول نغمط لهم حقاً.
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علم التحقيق من العلوم التي ينبغي علينا نحن امل�سلمني اإيالوؤه اهتماماً   .3
كبرياً جداً خلطورته، حيث اإن ترك مهمة التنقيب عن الكنوز الإ�سالمية، 
اأمر م�ستهجن بكل  وحتقيقها لغري الإ�سالميني من م�ست�سرقني وعلمانيني 
من  قّدموه  ما  على  الإ�سالميني  غري  جهود  �سكرنا  واإن  فاإننا  املقايي�س، 
هذا  اأمر  نرتك  ل  اأن  ينبغي  اأننا  اإل  املوا�سع،  من  كثري  يف  واأمانة  جهد 
الرتاث اجلليل، يف يد اأنا�س اإّما خمالفني له فكراً وعقيدًة اأو معادين اأو 

منكرين.
حتقيق  اإىل  اللتفاف  الباحثني  العلم  وطلبة  املحققني،  العلماء  على   .4
قيمة  من  لها  ملا  العلمية،  امل�سرية  يف  مهماً  جانباً  واإعطائها  املخطوطات 
ة لأولئك الذين  الَفذَّ تراثية وتاريخية، لأنها ثمرة تلك العقول املب�سرة 
اآتاهم اهلل تعاىل املواهَب النادرة، والقدرَة العجيبة الباهرة على احتواء 
يئاً، من �سعاع اخلاطر اإىل راأ�س  العلم، وحتقيقه، وتدوينه َعْذباً ُم�سيئاً َو�سِ
ر، اأو ُفتوِر بيان،  ، اأو وهِن ذهٍن اأو عبارة اأو تكدُّ د اأو تعرثُّ القلم، دون تردُّ
يوؤتيه من  اهلل  ف�سل  م�ستقيماً، وذلك  العلم  فاأنفا�ُسهم وخواطرهم حتِمُل 

ي�ساء.
تو�سي الدرا�سة طالب العلم وخا�سة املنت�سبني اإىل تخ�س�س الفقه اأن   .5
الفقه  خدموا  الذين  القدامى  للعلماء  الفقه  كتب  اإحياء  يف  يجتهدوا 
خدمًة جليلة، وخا�سة الكتب التي مازالت خمطوطة ومل حتقق؛ خدمة 

للرتاث الإ�سالمي وملكتبة الفقه الإ�سالمي .
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القيمة العلمية ملختصر جليل من كتاب معامل التنزيل 
للسيد حممد بن جرجبس القادري - ت 1305هـ

الب�حث/ اإبراهيم عزيز اأحمد اأحمد •	

ملخـــ�ص
العلمية ملخطوطة  القيمة  درا�سة  تناول  اأنه  البحث يف  اأهمية هذا  تربز   
كتاب  اجلليل من  بـ)خمت�سر  امل�سمى  القادري،  بن جرجي�س  )ال�سيد حممد 
معامل التنزيل(. وهو اأول خمت�سر لتف�سري الإمام البغوي امل�سمى ب )معامل 
التنزيل( وهو جزء من تراث الأمة الذي مازال خمطوطاً، هدفت هذه الدرا�سة 
الكرمي،  القراآن  تف�سري  جمال  يف  العلمية  وقيمتها  باملخطوطات  التعريف  اإىل 
علمائنا  مكانة  واإبراز  الكرمي،  القراآن  فهم  يف  املخطوطات  حتقيق  اأثر  وبيان 
الدرا�سة  ال�سياع.واتبعت  من  واإنقاذها  العلمية  جهودهم  واإظهار  الأجالء 
اأهمها:  نتائج  اإىل  الدرا�سة  التحليلي.وتو�سلت  املنهج ال�ستقرائي والو�سفي 
اإن  هذا التف�سري من التفا�سري القيمة وذلك من خالل اهتمامه الكبري بالتف�سري 
القراآن  علوم  ملباحث  وتعر�سه  التف�سري.  يف  ال�سلف  لأقوال  وذكره  باملاأثور 
واملن�سوخ،  والنا�سخ  النزول،  اأ�سباب  وخا�سة  اهلل  كتاب  بتف�سري  تت�سل  التي 
اإىل  تو�سلت  كما  واملنقول.  باملعقول  بالتف�سري  اهتمامه  مع  واملدين.   واملكي 
اأنه تف�سري يجمع بني الرواية والدراية فقد ا�ستوعب التف�سري الآيات جميعها، 
ومل يقت�سر على تف�سري بع�سها  كما يف بع�س املخت�سرات الأخرى. وتو�سي 
الّدرا�سة امل�سلمني جميعهم بتعلم القراآن الكرمي وعلومه بكل �سدق واأمانة من 
اأجل مر�ساة اهلل تعاىل، كما تو�سيهم يف جميع اأقطار العامل الإ�سالمي حكاماً 

اأربيل.   _ عراق  	•

د. 
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و�سعوباً باأن يتم�ّسكوا بالقراآن الكرمي ويعتنوا به، ويطبقوا تعاليمه يف كل �سغرية 
وكبرية كما طبقها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه الكرام، فو�سلوا اإىل 
ما و�سلوا اإليه من تقدم ورقي وح�سارة حتى ا�ستطاعوا قيادة  العامل  اأجمع، 

وكتب اهلل لهم الن�سر والتاأييد فقادوا العامل اأجمع.

Abstract
 The importance of this research is evident in that it dealt with 
the study of the scientific value of the (mkhtwt) ;manuscript of( Sayyid 
Muhammad ibn Jarjis al-Qadri), called (mkhatasir aljulayl min kitab 
maealim altunzila) “The Summary of the  lofty from the Book of 
Milestones of the Revelation.” It is the first summary of Imam al-
Baghawi’s called “Milestones of the Revelation”   it is part of the 
nation’s heritage. This study aimed at introducing manuscripts and 
their scientific value in the field of interpretation of the Holy Qur’an, 
showing the effect of manuscript in understanding the Holy Qur’an, 
highlighting the status of our venerable scholars and demonstrating 
their scientific efforts and saving them from being lost. The study 
adopted the inductive and descriptive analytical method. The study 
has reached to several results, the most important of which were: 
This interpretation is one of the valuable interpretations, it interested 
in interpretation with the tradition and mention of the sayings of the 
predecessors in the interpretation., it exposures to the investigations 
of the sciences of the Qur’an that relate to the interpretation, 
especially the causes and events of revelation, the transcript and the 
abrogated, the Meccan and the Medani. The researcher   recommends 
all people  in all countries of the Islamic world adhere to the Holy 
Qur’an and take care of it, and apply its teachings in  all life aspects  
as the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his 
honorable companions applied them. May God grant them victory 
and support, so they led the whole world .
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مقدمــــــــة
احلمد هلل رب العاملني واأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم على �سيدنا حممد    

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .. اأما بعد:
قدره  ما�سي  يف  وق�سى  علمه،  �سابق  يف  �ساء  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإن   
اأن يرحم هذه الأمة، فاأنفذ ق�ساءه، واأبرم قدره، فلطف بها ورحمها واختارها 
اأخرجت للنا�س، واأكرمها عليه، مّنًة منه  اأمة  على غريها من الأمم، وجعلها خري 
اإليها  ]اآل عمران: 110[،واأر�سل  لِلنَّاِس{  ُأخِْرجَتْ  ُأمَّةٍ  }ُكنُْتمْ خَيْرَ  تعاىل:  قال  وف�ساًل، 
القائل:  الت�سليم   ال�سالة واأمت  اأف�سل  عليه  اأنبيائه، حممداً  اأف�سل ر�سله، واأكرم 
اأف�سل كتبه واأح�سن حديثه،  القيامة(()1(. واأنزل عليه  اآدم يوم  ))اأنا �سيد ولد 
مّر  على  اخلالدة،  ال�سرعية  والأحكام  الثابتة  الدينية  لالأ�سول  مرجعاً  ليجعله 
الْحَدِيثِ  َأحْسَنَ  نَزََّل  }اللَّهُ  تعاىل:  قال  والأيام،  الليايل  وكّر  والأعوام،  الدهور 
ل فيه  كل �سيء، وبنّي فيه كل اأمر مما يحتاج اإليه  كَِتابًا مَُتشَابِهًا{ ]الزمر: 23[، وف�سّ

امل�سلمون يف عقائدهم وعباداتهم ومعامالتهم.
اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:

اأجل  من   ،]89 ]النحل:  شَيْءٍ{   
ِّ
لُِكل تِبْيَانًا  الْكَِتابَ  عََليْكَ  }وَنَزَّلْنَا  تعاىل:  قال   

اأ�سل  ومطالبه  مقا�سده  وتو�سيح  معانيه  وتبيني  اهلل  كتاب  تف�سري  كان  ذلك 
ال�سرف  جهات  له  اجتمعت  الدينية،  املعارف  واأم  العلوم،  واأف�سل  الأ�سول، 
والف�سل، وهي �سرف املو�سوع، و�سرف الغر�س، و�سدة احلاجة اإليه، اأما �سرف 
املو�سوع فالأن مو�سوعه كتاب اهلل ينبوع كل حكمة، ومعدن كل ف�سيلة، واأما 
اأخرجه الأم�م م�صلم يف امل�صند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم(، لأبي احل�صن م�صلم   )1(
بن احلج�ج الق�صريي الني�ص�بوري ت261هـ، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الب�قي، دار اإحي�ء الرتاث العربي- بريوت:ب�ب تف�صيل نبين� 

)�صلى اهلل عليه و�صلم(– 1782/4، رقم)2278( .
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�سرف الغر�س فالأن الغر�س من التف�سري هو فهم مراد اهلل يف كتابه، ثم العمل 
مبقت�ساه، ول �سرف فوق هذا ال�سرف، واأما �سدة احلاجة اإليه فالأن كل العلوم 
ال�سرعية واملعارف الدينية متوقفة على العلم بكتاب اهلل، فقام  نخبة من علماء 
الأمة بالعناية بالقراآن العظيم عناية بالغة، فاألَّفوا فيه ويف علومه موؤلفات ل حت�سى 
كرثة ،فف�سروا اآيات القراآن الكرمي، وبينوا معانيه، واأظهروا اأ�سراره وكنوزه، كل 
اه اإليه اجتهاده، فرتكوا ملن بعدهم ثروة علمية هائلة، متثلت  بح�سب علمه، وما اأدَّ
يف كتبهم امل�ستهرة، والتي تلقتها الأمة بالَقبول، وتداولها العلماء وطلبة العلم 
جياًل بعد جيل،وممن نالهم هذا ال�سرف تباعاً ال�سيد حممد بن جرجي�س القادري 
املو�سلي الذي قام برفد امل�سرية العلمية يف فرتة خمدت  فيها قوة التاأليف خلدمة 
اإحياء بع�س ما جاء عن علماء الأمة يف هذا ال�ساأن فو�سع  القراآن الكرمي فاأراد 
يف  املتقدمني،  الأمة  علماء  تفا�سري  من  لتف�سري  والتي�سري  العون  مبثابة  خمت�سراً 
زمن قلَّ طالبه للعلوم ال�سرعية ول�سيما علم التف�سري وق�سرت هممهم يف هذا 
املجال، فاأراد بهذا التاأليف تقريب الأذهان يف فهم �سيء ي�سري من القراآن الكرمي 
حتى يتح�سن به املوؤمن يف زمن عمَّ فيه اجلهل وبعدت فيه ال�سقة بينه وبني القراآن 
الكرمي. كان ال�سيد حممد النوري ذا منزلة مرموقة بني علماء املو�سل واملناطق 
باملو�سل، ومن  النورية  القادرية  ال�سجادة  �سيخ  باأنه  لها، وقد و�سف  املجاورة 
ر واأ�سلح كثرياً من بناية اجلامع النوري، وله فيه خزانة كتب  اأكابر علمائها، عمَّ

حتوي كثرياً من موؤلفاته النفي�سة يف التف�سري والت�سوف والوعظ والإر�ساد)1(.
اأهداف البحث: 

1- التعريف باملخطوطات.
ينظر : اأعلم املو�صل : 331.  )1(
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2- بيان احلكمة من فهم بع�س اآيات اهلل �سبحانه.
3- بيان القيمة العلمية ملخطوطه لفهم القراآن الكرمي.

4- بيان مكانة علمائنا الأجالء الذين كتبوا عن تف�سري القراآن الكرمي.
5- بيان اأوجه التف�سري التي ا�ستخدمها يف املخطوطة.

م�سكلة البحث:
متثلت م�سكلة هذا البحث يف اأنه مل يتم التحقيق يف املخطوطة ب�سبب قدمها   
الكلمات  عن  "البحث  وتي�سري  الوقت.  ذلك  يف  الع�سرية  الطباعة  توافر  وعدم 
املفردة اأو جمموعة الكلمات، اأو الأحاديث، اأو الآيات القراآنية، يف اأي مكان يف 
ال�سبكة الدولية للمعلومات، واإحالتها اإىل م�سادرها املختلفة. وامل�سكالت املتعلقة 

بطبيعة الن�س التف�سريي املختار، وقيمته العلمية، و�سوابط اختياره.
منهج البحث:

يقوم هذا البحث على املنهج ال�ستقرائي والتاريخي، والتحليلي، وذلك   
با�ستقراء الآيات مو�سوع الدرا�سة وحتليلها وتتبعها يف كتاب اهلل تعاىل.

ال�سعوبات التي واجهت الباحث:
قلة امل�سادر التي ترجمت للموؤلف -رحمه اهلل- اإذ يُعّد من املتاأخرين،   
والظروف  العراق،  يف  ال�سيئ  الأمني  الو�سع  هذا  يف  التنقل  �سعوبة  ومنها: 

ال�سعبة التي يعي�سها بلدنا احلبيب اأعاده اهلل اإىل �سالحه . 
هيكل البحث:

خطة البحث حتتوي على مقدمة وق�سمني وخامتة، يف املقدمة ذكرت فيها   
اأثناء  خطة البحث، و�سبب اختياري للعنوان، وال�سعوبات التي واجهتني يف 

البحث.
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الق�سم الأول : القيمة العلمية ملخت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل.وي�ستمل على 
مبحثني:

املبحث الأول : مميزات خمت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل.  
املبحث الثاين : ماآخذ على خمت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل.  

الق�سم الثاين:  �سورة املخطوطة: ال�سفحة الأوىل والأخرية، مع تقاريظ العلماء على 
تف�سريه، وفيه مبحثان :

املبحث الأول : �سورة املخطوطة: ال�سفحة الأوىل والأخرية.
املبحث الثاين : تقاريظ بع�ص العلماء على تف�سريه.

واأن  الكرمي،  لوجهه  خال�سا  هذا  عملي  يجعل  اأن  اأ�ساأل،  اهللَ  وختاماً   
ينفعني به وجميع امل�سلمني، واإين ل اأّدعي لنف�سي الكمال، فالكمال هلل وحده، 
اإن�سان كتاباً يف  اأنه ل يكتب  وح�سبي قول القا�سي الفا�سل)1(:  ))اإين راأيت 
لكان  كذا  زيد  ولو  اأح�سن،  لكان  هذا  غري  كان  لو  غده:  يف  وقال  اإل  يومه 
اأجمل، وهذا من  لكان  اأف�سل، ولوتُرك هذا  لكان  ُقّدم هذا  ي�ستح�سن، ولو 

اأعظم العرب، وهو دليل على ا�ستيالء النق�س على جملة الب�سر(()2(.
رب اغفر وارحم واأنت خري الراحمني، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد   

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

ِحيم بن َعلّي �َص�حب الر�ص�ئل َوِزير �َصَلح الّدين رحمهَم� اهلل،ينظر: اإكم�ل الإكم�ل )تكملة  اأَُبو َعلّي عبد الرَّ ل  ي اْلَف��صِ الَق��صِ  )1(
لكت�ب الإكم�ل لبن م�كول(: حممد بن عبد الغني بن اأبي بكر بن �صج�ع، اأبو بكر، معني الدين، ابن نقطة احلنبلي البغدادي )ت: 

629هـ(املحقق: د. عبد القيوم عبد رب النبي: ج�معة اأم القرى - مكة املكرمة:ط1 ، 1410هـ،438/1.
اإحت�ف ال�ص�دة املتقني ب�صرح اإحي�ء علوم الدين: ملحمد بن حممد احل�صيني الزبيدي: 4/1.  )2(
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الق�سم الأول
القيمة العلمية ملخت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل

املبحث الأول
مميزات خمت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل

حممد  ال�سيد  جنح  التي  املميزة  املخت�سرات  من  جليل  خمت�سر  اإن   
تف�سري  فهم  على  القارئ  يعني  مي�سر  ب�سيط  باأ�سلوب  للقراء  تقدميه  يف  النوري 
القارئ  بها  يعنى  ل  قد  تف�سيالت  يف  التعمق  اأو  الغو�س  دون  القراآنية  الآيات 
العادي ،فقد كان موفقا يف اإبقاء روح الكتاب الذي األفه البغوي اإىل حد كبري، 
التف�سري ومنهجه يف مقدمته  بها مع  تعامل  التي  الطريقة  املوؤلف يف  وقد �سرح 
،فقد اقت�سر على تف�سري اآياته ،وما ورد فيها من الآثار عن النبي �سلى اهلل عليه 
اأن  مع  منها  الأ�سانيد  التف�سري وقد حذف  اأئمة  من  والتابعني  وال�سحابة  و�سلم  
بداية  يف  التف�سري  واأئمة  والتابعني  ال�سحابة  عن  التف�سري  اأ�سانيد  ذكر  البغوي 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  ورد  ما  اإل  لالآيات،  تف�سريه  يف  يذكرها  ومل  تف�سريه 
و�سلم  فقد اأ�سند اهلل  له بيان تف�سري الآيات، كما اأن املوؤلف مل يتطرق للقراءات 
اأن منهجه يف  الإعرابية، كما  الوجوه  الآية، وكذا  تعني على فهم  التي  القراآنية 
من  لالآية  تف�سريه  البغوي يف  اأوردها  التي  الأقوال  بع�س  الآيات حذف  تف�سري 
ذلك عند قوله تعاىل: }َفمَا آمَنَ لِمُوسَى إاِلَّ ُذرِّيٌَّة مِّن َقوْمِهِ عََلى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمََلئِِهمْ 
َّهُ لَمِنَ الْمُسِْرفِنيَ{ ]يون�ص: 83[، قال ابن عبا�س هم  َأن يَْفتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَاٍل فِي اأَلرِْض وَإِن
نا�س ي�سري من قوم فرعون اآمنوا منهم امراأة فرعون وموؤمن اآل فرعون وخازن 
اهلل  ر�سي  عبا�س  لبن  قول  هذا  على  اقت�سر  فقد  وما�سطته)1(.  وامراأة  فرعون 
عنهما وترك ا�سم عطية يف هذا الرواية وترك قول لبن عبا�س ر�سي اهلل عنهما 

مع�مل التنزيل" )430/2(،و"تف�صري البي�ص�وي" )121/3(.  )1(
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الذي اأورده البغوي. وهو وعن ابن عبا�س رواية اأخرى: اأنهم كانوا �سبعني األف 
اأهل بيت من القبط من اآل فرعون، واأمهاتهم من بني اإ�سرائيل فجعل الرجل يتبع 
اأمه واأخواله. هذا يدل على علمية املوؤلف فاإن القول الآخر قد يكون خمتلفاً يف 
اللفظ اإل اأنه يوؤدي املعنى نف�سه، ولهذا اقت�سر عليه.  وقد يكون القول واحداً 
ة فيقت�سر على ذكر بع�سهم ،من ذلك ما ورد  عنه عند قوله تعاىل:  لأ�سخا�س ِعدَّ
وََأقِيمُواْ  قِبَْلًة  بُيُوَتُكمْ  وَاجْعَُلواْ  بُيُوتًا  بِمِصْرَ  لَِقوْمُِكمَا  َتبَوَّءَا  َأن  وََأخِيهِ  مُوسَى  إِلَى  }وََأوْحَيْنَا 

الصَّالَةَ وَبَشِِّر الْمُؤْمِنِنيَ{ ]يون�ص: 87[، اأكرث املف�سرين: ذهبوا اإىل اأنه بني اإ�سرائيل كانوا 

ل ي�سلون اإل يف كنائ�سهم وبيعهم، وكانت ظاهرة، فلما بعث ُمو�َسى عليه ال�سالم 
اأمر فرعون بتخريبها ومنعهم عن ال�سالة  فاأمروا اأن يّتخذوا م�ساجَد يف بيوتهم 
اإبراهيم وعكرمة  اآل فرعون)1(، فلم يذكره. وهذا قول  وي�سلوا فيها خوفاً من 
عن ابن عبا�س. وقال جماهد: خاف مو�سى ومن معه من فرعون اأن ي�سلوا يف 
الكنائ�س اجلامعة، فاأمروا اأن يجعلوا يف بيوتهم م�ساجد م�ستقبلة الكعبة، ي�سلون 
القبلة.  اإىل  بيوتكم  وجوه  واجعلوا  معناه:  قبلة(،  بيوتكم  )واجعلوا  �سرا  فيها 
وروى ابن جريج عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: كانت الكعبة قبلة مو�سى 
ومن معه.، ومل يذكر ابراهيم وعكرمة عن ابن عبا�س و ل جماهد ول ابن جريج، 

اللذين ذكرهما البغوي. 
وقد يقوم املوؤلف بتغيري العبارة اإل اأنها توؤدي املعنى نف�سه من ذلك عند   
َّكَ آَتيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَألهُ ِزينًَة وََأمْوَااًل فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا  قوله تعاىل: }وََقاَل مُوسَى رَبَّنَا إِن
لِيُضِلُّواْ عَن سَِبيلِكَ رَبَّنَا اْطمِسْ عََلى َأمْوَالِِهمْ وَاشْدُدْ عََلى ُقُلوبِِهمْ َفالَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعََذابَ 

اأَللِيمَ{ ]يون�ص: 88[، فقد ذكر املوؤلف يف ذلك عبارة )اأهلكها - والطم�س: املحق()2()3(،  يف 
الن�س املحقق: �س 131-131.  )1(

"تف�صري البغوي" )431/2(.  )2(
الن�س املحقق/ 132.  )3(
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حني كانت عبارة البغوي يف تف�سريه )اأهلكها، والطم�س: املحو(، وقد ي�سرح 
اأن  اإل  له  وين�سبه  يوردها  التي  الأقوال  �سمن  من  املف�سرين  اأحد  بقول  البغوي 
اأن ي�سرح با�سمه مما يدل  املوؤلف قد ل يرت�سي هذا القول فيقول )وقيل( دون 
على اأنَّ للموؤلف اختياراً يف ذلك  قد يكون القول �سعيفاً لديه. من ذلك قوله يف 
َّهُمْ فِي اآلخِرَةِ هُمُ اأَلخْسَرُونَ{ ]هود: 22[، اأي: حقاً يف اخل�سارة  قوله تعاىل: }اَل جَرَمَ َأن
وقيل: ل حمالة)1(، كاأنه ي�ستبعد هذا  القول  الذي �سرح به البغوي بلفظ )اأي: 

حقا. وقيل: بلى. وقال الفراء: ل حمالة،()2( وكاأنه ي�ستبعد قول الفراء. 
واأي�ساً من منهج املوؤلف يف هذا املخت�سر، تطرقه للم�سائل الفقهية باإيجاز   
دقة ومل يتو�سع يف ذكر اخلالفات  ويف امل�سائل املهمة فقط كما يف م�ساألة ال�سّ
َأيُّهَا  يَا  َقاُلواْ  عََليْهِ  دَخَُلواْ  }َفَلمَّا  قوله:  يف  كما  الآية،  معنى  يخدم  الذي  بالقدر  اإل 
رُّ وَِجْئنَا بِِبَضاعَةٍ مُّزْجَاةٍ َفَأوْفِ لَنَا الَْكيَْل وََتصَدَّْق عََليْنَا إِنَّ اللّهَ يَجِْزي  الْعَِزيزُ مَسَّنَا وََأهَْلنَا الضُّ

الْمَُتصَدِّقِنيَ{ ]يو�صف: 88[، اأي: يثيب، املت�سدقني، و�سئل �سفيان بن عيينة: هل حرمت 

دقة على نبيٍّ من الأنبياء �سوى نبّينا عليه ال�سالة وال�سالم؟ فقال: اأمل ت�سمع  ال�سَّ
دقة  قوله تعاىل: }وتصدّق علينا إنّ اهلل جيزي املتصدّقني{]يو�صف: 88[، يعني اأّن ال�سّ
، فقال: اإّن اهلل ل  ق عليَّ كانت حالًل لهم. �سمع احل�سن رجاًل يقول: الّلهّم ت�سدَّ

.)3( ل عليَّ ق من يبغي الثواب، قل: الّلهّم اأعطني و تف�سَّ ق واإمّنَا يت�سدَّ يت�سدَّ
معنى  بيان  يف  ت�سهم  التي  والأحاديث  الآيات  ذكر  منهجه  من  اأن  كما   
اإلَّ يف  باخت�سار،  الألفاظ  معاين  النزول وذكر  اأ�سباب  بذكر  الآيات.  وعنايته 
)464/2(،و  امل�وردي"  "تف�صري  و"زاداملي�صر")366/2(،و  عب��س")183/1(،  ابن  و"تف�صري  البغوي")444/2(،  "تف�صري   )1(
"الك�ص�ف" )386/2(، و"الن�صفي")53/2(، و"تف�صري اجلللني" )287/1(، و"تف�صري اخل�زن")479/2(، و"اللب�ب" )461/10-

462(، وانظر"تف�صري البي�ص�وي" )132/3(، و"الوجيز للواحدي" )517/1(، و"تف�صري ابن كثري")273/4(.
الن�س املحقق/ 152.  )2(

"تف�صري البغوي" )511/2(، و "زاد املي�صر" )467/2(، و "الك�ص�ف" )500/2(، و "تف�صري اخل�زن" )552/2(، واأنظر "تف�صري   )3(
البي�ص�وي"  )174/3-175(، و "تف�صري امل�وردي" )73/3-74(، و "الوجيز للواحدي" )558/1(.
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موا�سع معينة ا�ستوجبت التو�سع، كما يف تف�سري معنى )الب�سرى(، }لَهُمُ الْبُشْرَى 
فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ{ ]يون�ص:64[، اختلفوا يف هذه الب�سرى)1(. فعن عبادة 
بن ال�سامت ر�سي اهلل عنه اأنّه قال: �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن 
قوله تعاىل: }هُلمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا{ ]يون�ص: 64[، فقال: »هي الروؤيا ال�ساحلة 
يراها امل�سلم اأو ترى له«)2(. وعن اأَبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأنّه قال: �سمعت ر�سول 
َراِت«)3(، قالوا: وما  ِة اإِلَّ امْلَُب�سِّ ُبوَّ اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »مَلْ يَْبَق ِمَن النُّ
الثناء احل�سن  الدنيا هي  الب�سرى يف  احِلَُة«. وقيل:  ال�سَّ وؤْيَا  املب�سرات؟ قال: »الرُّ
ويف الآخرة اجلنة. قال اأبو ذر ر�سي اهلل عنه: يا ر�سول اهلل الرجل يعمل لنف�سه 
النا�س ؟ قال: »تلك عاجل ب�سرى املوؤمن « . وقتادة: هي نزول املالئكة  ويحبه 
بالب�سارة من اهلل تعاىل عند املوت، قال اهلل تعاىل: }َتَتنَزَُّل عََليِْهمُ الْمَالئَِكُة َأالَّ َتخاُفوا 
]ف�صلت: 30[، قال ابن عبا�س ر�سي اهلل  ُكنُْتمْ ُتوعَدُونَ{  َّتِي  ال بِالْجَنَّةِ  وَال َتحْزَُنوا وََأبْشِرُوا 
تاأتيهم املالئكة بالب�سارة، ويف  عنهما: الب�سرى يف احلياة الدنيا يريد عند املوت 
الآخرة عند خروج نف�س املوؤمن عند املوت تاأتيهم املالئكة بالب�سارة، ويف الآخرة 
ر بر�سوان اهلل()4(. قوله } اَل َتبْدِيَل لَِكلِمَاتِ  عند خروج نف�س املوؤمن تعاىل)وتُب�سَّ
]يون�ص: 64[، اأي ل تغيري لقوله ول خلف لوعده)5(. واأخرياً فقد ا�ستوعب  اللَّهِ { 

"مع�مل التنزيل" )426/2(.  )1(
"تف�صري ابن عب��س" )176/1(، و "روح البي�ن" )61/4(، و"تف�صري اجلللني" )276/1(.  )2(

اإ�صن�ده �صحيح على �صرط البخ�ري وم�صلم.  )3(
اأبو اليم�ن هو احلكم بن ن�فع، �صعيب هو ابن اأبي حمزة، الزهري هو حممد بن م�صلم.  

وهو يف »�صرح ال�صنة« 3165 بهذا الإ�صن�د، ويف »�صحيح البخ�ري« 6990 عن اأبي اليم�ن به.  
وورد من وجه اآخر عن زفر بن �صع�صعة بن م�لك عن اأبيه عن اأبي هريرة مبعن�ه.  

اأخرجه م�لك )2/ 956( ومن طريقه اأخرجه اأبو داوود 5017 واأحمد )2/ 325( واحل�كم )4/ 390، 391( وابن حب�ن 6048.  
�ص�ئي )2/ 188 و190( وال�ص�فعي )1/ 82( وعبد الرزاق  ويف الب�ب من حديث ابن عب��س اأخرجه م�صلم 479 واأبو داود 876 والنَّ  
واأبو عوانة )2/ 170( وابن اجل�رود 203 وابن حب�ن  واأحمد )1/ 219( واحلميدي 489  اأبي �صيبة )1/ 248 و249(  2839 وابن 

)1896 و6045(  والبيهقي )2/ 87 و88(.
"مع�مل التنزيل" )427/2(،وانظر "تف�صري البي�ص�وي" )118/3(.  )4(

"مع�مل التنزيل" )427/2(،و"تف�صري البي�ص�وي" )118/3(، و "روح البي�ن" )62/4(، و "تف�صرياجلللني" )276/1(.  )5(
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بع�س  يف  كما  الآيات  بع�س  تف�سري  على  يقت�سر  ومل  جميعها،  الآيات  التف�سري 
املخت�سرات الأخرى. هذه اأبرز املالمح العامة لهذا املخت�سر، اأخذتها من املقدمة 

ومن القراءة ملادة تف�سريه.

املبحث الثاين
ماآخذ على خمت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل

اإن تف�سري ال�سيخ حممد النوري من التفا�سري املعتربة والقيمة بال �سك،   
األف  من  كلَّ  اأنَّ  اإلَّ  اإليه،  اأ�سرنا  مبا  وي�سّلم  قلناه  ما  يرى  تف�سريه  يف  والناظر 
تاأليفاً يف اأّي فن ل ي�سلم من ماآخذ يوؤاخذ عليها وذلك بعد العرتاف مبحا�سن 
تاأليفه وجمال اأ�سلوبه. وجنمل القول على تف�سريه بذكر حما�سن تف�سريه اأوًل، 

واملاآخذ ثانياً.
اأوًل: حما�سن تف�سري خمت�رس خليل من كتاب معامل التنزيل:

اهتمامه الكبري  بالتف�سري باملاأثور وذكر اأقوال ال�سلف يف التف�سري.  -1
تعر�سه يف تف�سريه لآيات الأحكام، على تلك الأحكام واأورد اآراء الفقهاء   -2

فيها واختالفهم يف بع�س امل�سائل.
تعر�سه ملباحث علوم القراآن التي تت�سل بتف�سري كتاب اهلل وخا�سة اأ�سباب   -3

النزول والنا�سخ واملن�سوخ واملكي واملدين.
لأعداد  فائدة  اأكرث  يجعله  مما  متعددة  جلوانب  �ساماًل  جامعاً  تف�سريه  جاء   -4

كبرية من القّراء واملهتمني بفهم كتاب اهلل وتدبره على الوجه الأمثل.
اهتمامه يف تف�سريه باملعقول من التفا�سري.  -5

التزامه بقراءة واحدة.  -6



جملة ت�أ�صيل العلوم {362}

ثانيًا: ماآخذ على تف�سري  خمت�رس جليل من كتاب معامل التنزيل:
هناك بع�س املاآخذ على خمت�سر جليل من كتاب معامل التنزيل يقت�سيها   

املنهج العلمي �سوف اأخل�سها يف نقاط للفائدة وهي:
عّد ال�سيخ حممد النوري مقلداً يف التف�سري اأكرث منه جمتهدا وحمققاً.  -1

اإيراده لالأحاديث ال�سعيفة دون التعقيب عليها بذكر بيان �سحتها اأو �سعفها   -2
اأو حتى م�سدرها. 

�سرده لكثري من الأحاديث التي لي�س لها تعلق بتف�سري الآية مبا�سرة.  -3
اأوردها البغوي يف  اأ�سباب النزول التي مل تثبت والتي  اإبقاوؤه لكثري من   -4

تف�سريه.
الإيجاز ال�سديد يف تف�سريه لبع�س الآيات  -5

نقله لكثري من الإ�سرائيليات، بدون تعقيب.  -5
يكرث من عبارة )قيل( وعدم ن�سبة الأقوال اإىل اأ�سحابها.  -6

حذفه القراءات  القراآنية التي اأوردها البغوي والتي تعني على فهم الآية   -7
فهي م�ستند �سحيح يف تف�سريها وفهمها فهماً �سحيحا ،اأف�سل من الأقوال 
اأورده عن  ما  املف�سرين والتي ل ت�سح )ول�سيما  اأوردها عن بع�س  التي 

الكلبي، ووهب بن منبه)1( ومقاتل بن حيان(.
هذه اأهم املاآخذ التي  اأخذت على خمت�سر النوري التي ر�سدتها بعد   

قراءة متاأنية للمخت�سر والتي يقت�سيها املنهج العلمي. 

هو وهب بن منبه الأبن�وي ال�صنع�ين الذم�ري، اأبو عبد اهلل ولد �صنة )34 هـ( موؤرخ، كثري الأخب�ر عن الكتب القدمية، ع�مل ب�أ�ص�طري   )1(
الأولني ول�صيم� الإ�صرائيلي�ت. يعد يف الت�بعني. اأ�صله من اأبن�ء الفر�س الذين بعث بهم ك�صرى اإىل اليمن. واأمه من حمري. ولد 
الدين حممد  الإ�صلم، لأبي عبداهلل �صم�س  ت�ريخ  �صنة )114هـ( . ينظر:  وم�ت ب�صنع�ء ووله عمر بن عبدالعزيز ق�ص�ءه�. تويف 
الذهبي،  )ت748هـ( ، حتقيق: د. عمر عبد ال�صلم تدمري، دار الكت�ب العربي، بريوت، ط2، 1409 هـ 1989م: 16-14/5 

�صذرات الذهب: 150/1.
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الق�سم الثاين 
�سورة املخطوطة: ال�سفحة الأُوىل والأَخرية 

مع تقاريظ بع�ص العلماء على تف�سريه
املبحث الأول

�سورة املخطوطة: ال�سفحة الأوىل والأخرية
�سورة املخطوط: ال�سفحة الأوىل )ن�سخة -اأ-(
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�سورة املخطوط: ال�سفحة الأخرية )ن�سخة -اأ-(
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�سورة املخطوط: ال�سفحة الأوىل )ن�سخة -ب-(
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�سورة املخطوط: ال�سفحة الأخرية )ن�سخة -ب-(
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املبحث الثاين
تقاريظ العلماء على تف�سريه 

1. تقريظ: عبد اهلل العمري.
2. تقريظ: ابن اخلياط.

3. تقريظ: ال�سيد ح�سن قا�سي زاده. 
4. تقريظ: حممد فهمي العمري.

5. تقريظ: ال�سيد حممد اأمني ب�سري زاده. 
6. تقريظ: عبد اهلل نوري �سائغ زاده.

7. تقريظ: عبد اهلل اأفندي الطائي.
8. تقريظ: ال�سيد حممود فخري زاده. 

9. تقريظ: حممد �سالح. 
10. تقريظ: ال�سيد على النوري القادري. 

11. تقريظ:  ال�سيد �سليمان.                                                                                           
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تقريظ: عبد اهلل العمري
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي جعل ملعامل التنزيل اأنواراً يُهَتدى بها، اإىل اأ�سرار التاأويل،   
ُمرّباأً  ومبانيه  األفاظه  خمت�سرة  معانيه،  مطّولًة  عظيماً،  وقراآناً  كرمياً،  كتاباً  واأنزل 
عن الإطناب والتطويل، وال�سالة وال�سالم على من و�سع العاملني علماً وحلماً، 
الذين  واأ�سحابه  اَله  وعلى   ،} علمًا  زدني  }ربِّ  املُبني  الذكِر  يف  عليِه  َل  ونُزِّ
بيَّنوا �سرائع الإ�سالم وميزوا احلالل عن احلرام من الآيات العظيمة والأحاديث 
الكرمية، وجعلوها اإىل قواعد ال�سريعة و�سيلًة وذريعًة، وما تال كالم اهلل تاٍل وما 

دامت الأيام والليايل.
اأما بعد: فقد طاف على لطائف هذا الكتاب طائف نظري ، وحام على   
�سواحل ُعباب غوام�سه حمام ب�سري، فاأب�سرته خمت�سراً ملعامل التنزيل جمرداً 
يف  الف�سل  تاج  ع  ور�سَّ نظمه  الفرائد  نرث  حوى  كتاٌب  والتطويل،  احل�سو  عن 
األفاظه ودقت معانيه،  اأ�ساليبه ومبانيه ورقَّْت  َعُذبَْت  اأَن  جوهر الفخر، ول غرَو 
فقد اخت�سره العامل الذي جمع من العلوم مال يدخل حتت دائرة الر�سم واحلد، 
ف�سار بني العلماء كالعلم املفرد، من ال�ساللة تاأمّت الهداة به، كاأنَّه علم يف راأ�سه 
نور فهو الذي �سَلك يف منهج احلقيقة فو�سل اىل ُكْنِه ال�سريعة والطريقة غا�س 
فكره  اأ�سداف  من  وا�ستخرج  واملفهوم،  املنطوق  فعلم  العلوم  قامو�س  يف 
درراً وعقوداً، و�ساغ من فرائدها خل�سر الف�سل نطاقاً معقوداً، وو�سح ب�سحاح 
جواهرها جيد الف�سائل بعد ما كان عاطاًل، وو�سى بقالئد نحورها تاج الف�سائل ، 
وا�ستهر بالتقوى وال�سالح، وت�سل�سل حديث ف�سله حتى فاق على ابن ال�سالح 
تفاخر به العلماء وال�سلحاء، وا�ستقام به اعوجاج املو�سل احلدباء، ل َغْرَو واإن 
حاز العلوم فاإنَّه من ن�سل باب العلم �سيدنا )علي( العامل ، العابد، ال�سيخ الزاهد، 
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اأخي ورفيقي، ومن هو عندي اأَعز من ولدي و�سقيقي ال�سيد )حممد اأفندي( 
وبركاته،  َطوله  من  علينا  واأعاد  حياته  بطول  اهلل  متعنا  واملبدى(،  املعيد  )حر�سه 
فلقد اأح�سن يف هذا الخت�سار، ف�سار كال�سم�س يف رابعة النهار قبلته العلماء 
وحملته على الروؤو�س، وقالوا ل عطر بعد عرو�س، واملاأمول من جنابه العذر عن 
التق�سري، فل�سان التق�سري كما قيل ق�سري. )جزاه اهلل عن امل�سلمني خرياً وجعل 

عاقبته ي�سراً(، اآمني ل اأر�سى بواحدة حتى اأ�سيف اإليها األف اآمني 
قاله بل�سانه ومَنََّقُه ببنانه

عبداهلل العمري
م
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تقريظ: ابن اخلياط
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ب�سم اهلل ا�سمى الأ�سماء
ل العلماء يف كّل ع�سر ورفع لهم درجات، و�سرح  احلمد هلل الذي ف�سَّ  
بالعلم كما ورد  �سدورهم بفي�س نوره حلّل امل�سكالت، وجعلهم ورثة الأنبياء 
من  لي�سرهم  احلق  على  ظاهرين  فاأ�سبحوا  "وقواهم  الروايات،  اأ�سّح  يف 
الة وال�سالم على من اخت�س بكتاب اأخر�س  خالفهم من اأهل ال�ساللت" وال�سّ
الف�سحاء، واأعجز البلغاء، عن التّفوه باأق�سر �سورة من �سوره، بل اآية من اآياته. 
و�سالماً  �سالًة  وحتريفاته،  زائغ  كّل  زيغ  عن  الّدين  حماة  واأ�سحابه  اآله  وعلى 
اأّما بعد: فقد �سّرحت  دائمني بدوام نعم اهلل تعاىل على خوا�سه واأهل طاعاته. 
الّطرف يف م�سارح هذا ال�سرح الأ�سنى، وكررت النظر يف مطامح ذلك الكتاب 
املعارف  الإفادة والو�سوح، �سم�س  ال�سروح. من جهة  فراأيته ملخ�س  الأويف 
يف اأثنائه تلوح، ونور اللطائف يف خالله يفوح. فكل من نظر فيه وتاأمل مبعانيه، 
ي�ستح�سنه ويتلقاه بالقبول، ويقول: هو �سم�س لكن لي�س لها اأفول هيهات مل ياأت 
الزمان مبثله اإّن الزمان مبثله لنحي، كيف وقد ُخّرجت فوائده من معامل التنزيل، 
ال�سرُح  ُمِدَح هذا  اأن  التاأويل، فال غرو  واخت�سرت فرائده ف�سار خزنة لأنوار 
بهِذِه الأو�ساِف. وبالغ املثني عليه فهو دون ذلك الإلطاف، حيث �سدر من فكر 
َمْن ت�سدى لالأنام ب�سدق ر�ساده اجلاعل اأ�سحابه بالرموز واِل�سارات، كالأ�ساِري 
يف قيادة. قطِب رجاء اأهل زماِنِه. ودائرة فلك اأمثاِلِه واأقرانه. النف�س الناطقة عن 
ل�سان  امل�ستدل  العديد،  باعتياده  ال�سريعة  بُعَرى  املتم�سك  التجريد،  اأهل  ل�سان 
حاله يف قوله تعاىل: }واهلل على كل شيء شهيد{، }عرش االستوى{، }وجنم 
االهتدى{، حمّل التجليات. ومظهر الأ�سماء وال�سفات، ما خاب من جال�سه، 

واملخت�سر  والتاأليف،  ال�سرح  يف  الّطويل  اليد  �ساحب  �سامره.  من  ندم  ول 
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اإىل  اخللق  هادي  اهلل  �سبيل  اإىل  والداعي  اهلل،  على  الدال  والت�سنيف  اجلليل، 
احلق، العارف بجميع الطرق، العامل العامل، وال�سريف الفا�سل ذي التحقيقات 
الفائقة والتدقيقات الرائعة. الأخ الأني�س ال�سيد)حممد اأفندي بن جرجي�س(، ل 
زال يتالألأ وجهه نوراً فيهتدى به الوجوه، وحديقة عامل الغيب وال�سهود. َمّتعنا 
اهلل لطول ِحنوته ونفعنا وامل�سلمني بجلواته وخلواته، واملاأمول من جنابه ال�سفح 

عن ترتيب فكري الفاتر. فِانَّ يدي ق�سرية عما هنالك من املاآثر.
قاله بل�سانه و�سوده بقلم اأحمد ال�سهري

بابن اخلياط
م
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تقريظ: ال�سيد ح�سن قا�سي زاده
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه ثقتي
من  ال�ستمداد  براحة  اإلَّ  معانيها  تقرْع  مل  التي  التحقيقاُت  هذِه   ما  اأكرُب  اهلل   
بِة الفاطمية، فهذا  احلقيقة املحمدية، والتدقيقات التي ركع لروح مبانيها دوح بابه الُع�سْ
ال�سّجاد التقي لعلّي قدرها النقي قائما على �ساق اخلدمة تنتظر املع�سكر في�س مبتكرها 
الذي بقر العلم �سابحاً على جواد الِهّمة م�ستورداً من جعفر زلل ُمنهلها ب�سدق اللهجة 
�سائحاً من حما�سن بوارقها احل�سن البهجة وما هذا ال�سمط الن�سيد والعقد الفريد الذي 
حتّلى به عاطُل جيد الدهر واكت�سى من ُحلى معانيه بُردي جمد وفخر، وملعت منه لوامع 
اأنوار التاأويل، و�سطعت منه �سواطع ا�سرار التنزيل، اإذ غدا ك�سافاً احلقائق كنزاً للدقائق 
اأخذاً يف ف�سل  الغرر  ُدَرِر  م�ستماًل على  مبعناه  خمل�ساً عن احل�سو والتطويل، مطنباً 
 : اخلطاب �سورته وهيئته ولعمري اإن هذا املخت�سر قد �سيغ ممّا انترث يف يد الفراء، اأيُّ
�سياغة، واأوِدَع فيه من الدر املنثور مايزري بالنظم ف�ساحًة وبالغة، فاأين ل�سعود جّده 
ال�سعود من اأبيه واأين للمقّدم املَجلِّي يف ِحلبة املجد م�سّليه وتاليه، ل يدرك الوا�سف 
املُطِري خ�سائ�سه وان يك �سابقاً يف كل ما و�سَف، كيف ل؟ وهو نخبة فكرة الأ ملعي، 
ذي  الرواية،  اأقي�سة  وفذلكة  الدراية  �سكل  هند�سة  الّلوذعي  الفطن  ب�سرية  ونتيجة 
الفيو�سات الأقد�سية والفتوحات املكية املرُبز يف دقائق اخلفايا ما يكلُّ عنه اخلفاجي، 
ي يف ال�سريعة والطريقة  ُر القا�سي عنها دوما، املرَُتَدِّ فهماً املظهُر من مرا�سم معامل ما يُفِجّ
بربديِن جليلني فاأين وحني الو�سيط والب�سيط من هذين اجلاللني اأعني به اأخي و�سندي 
ال�سلوك  واأرباب  ناهلًة  منهلِه  يف  الو�سول  عطا�س  زالت  لو  اأفندي(  ال�سيخ)حممد 
بف�سل فيو�ساته رافلة ويكفي للناظر يف هذه ال�سحائف ما ين�سده ل�سان احلال قائاًل ِان 

اآثارنا تدل علينا  فانظروا بعدنا اإىل الآثار فانظر اإىل اآثار رحمِة ربَِّك.
رُه العبد امل�ستجدي من الطاف وَّ �سَ

موله الزياده ال�سيد ح�سن
ال�سهري بقا�س زاده

م
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تقريظ: حممد فهمي العمري
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
حممد  �سيدنا  قلب  على  العظيم،  والقراآن  املثاين  ال�سبع  اأنزل  ومن  اأما   
العجز  على  واأقعد  البلغاء،  فحول  به  فاأفحم  الكرمي،  والر�سول  اجلليل  النبي 
َع موؤلُفه كلَّ �سيٍء يف حمّله  �سدور الف�سحاء، اإّن هذا املخت�سر َجَمَع وَمَنع، َو�سَ
َوتََرَك ما وجب تركه، فاأح�سن فيما ترك واأجاد فيما و�سع، اأ�سبح املعامُل فيه بعد 
رها واأعالها، وكيف ل وقد بلغ موؤّلُفه من الف�سل  اأن كان اأطوَل التفا�سري اأخ�سَ
والكمال منزلة اأعلى ال�سماكني اأدناها، َك�َسَف اهلل له فيه عن دقائق كالمه القدمي 
غّراً.  حلاًل  تعبرياته  برود  من  واألب�سها  الألفاظ،  خدور  من  معانيه  غواين  فاأبرز 
ع  َف لهذا احلرب ولََو�سَ باأن الغطاء قد ُك�سِ فلو �ساهدها �ساحُب الك�ساف لأيقن 
لعرتف  الإتقان   بعني  اجلالُل  اأو�سامها  �سرتاً،  واحلياء  اخلجل  من  تف�سريه  على 
تف�سريه يف  درر  َولََنرَثَ  الظهور،  عامَل  اإىل  العدم  عامَل  من  ِزها  ُمرْبِ قْدر  بجاللة 
راأى  اأو  املنثور.  الدر  هو  هذا  مفتخراً  ينادي  وعاد  عليها،  التقري�س  معر�س 
ت�سويَده)القا�سي والبي�ساوي( ولطافة تقريره وتعبريه، لقال له بّي�س اهلل وجهك 
وحما يف احلال �سواد تف�سريه، َوحَلََكَم لَه يف حمكمة العقل ب�سهادة خمّيلِة الفكر، 
اإنَّ هذا املخت�سر جليُل النفع عظيُم القدر، اأو دقق عباراته املوىل )اأبو ال�سعود( 
لأيََّد حَكم القا�سي بفتواه، واأثبت اأن لي�س يف التفا�سري �سواه، اأو عاينه)حقي( 
لقال وقوله احلق:)ِان روح بياين عند هذا قد غدا ج�سداً(، اأو طالعه)ال�سهاب 
حممود( خلرَّ من مطلع ادعائه ومل يبِد يف روح معانيه جملداً، ما جالت خيول 
خميالت الأفكار يف معامله، اإّل ونزلت منها على بيوٍت معمورٍة بخواين املعاين، 
بيان و�سفها ل�سان )البديع الهمداين(، ول �َسَرح ِطْرف الّطرف يف  يعجز عن 
ربوعه املحفوفِة بريا�س التبيان، اإِلَّ وراقه منها جماُل هاتيك الوجوه احل�سان، وما 
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احت�سى فكُر اأحٍد من كوؤو�س حمّيا األفاظه املمتزجِة براحِة القلوب والأرواح، اإل 
وراح من ن�سوة حتقيق املعاين ن�سوان، واأْي ن�سوان ينادي يا اأهل التف�سري حّيوا 
على الفالح حيوا على الفالح، كيف ل وعا�سر َكْرَمِتِه العامل الفا�سل، والإن�سان 
الكامل، املرتدي بردائي ال�سريعة والطريقة، وال�سالُك يف م�سلكي املجاِز واحلقيقة، 
فرع �ساللة بني ها�سم، وغ�سن دوحة ب�ستان تلك املعامل، الذي جترد من تراب 
ال�سيخ  ح�سرة  ومولي  �سيدي  الهندي،  كال�سارم  فرنده  ف�سفا  الدنيا،  عالئق 
)حممد اأفندي(. لبرحت معامل العلم بوجوده امل�سحون باملعلومات معمورة 
بقي  ما  مغمورة،  ال�سالكني  بكرامات  �سلوكه  �سري  ح�سن  من  الطريقة  وم�سالك 

الزمان، وجال يف اأيدي العلماء تف�سري القراآن، اَمني.
وكتب اأفقر الكتاب واأحقرهم اإىل موله

الغني حممد فهمي العمري برتبة تدري�س اأدنى
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تقريظ: حممد �سالح
 



جملة ت�أ�صيل العلوم {380}

با�سم املبدئ، واملعيد اأبتدئ القول واأعيد، ومبا اأنزل من البيان وال�سبع   
املثاين اأثني عليه مبا نزل به ملك الإلهام، من خزائن علم املعاين وعلى ما َمّن به من 
الك�سف عن اأ�سرار التاأويل باإي�ساح معامل التنزيل، اأحمده واأ�سكره على اإتقان 
التبيان اجلليل، واأ�سلي واأ�سلم على مدينة العلم ومنتهى الأحكام واأف�سح كليٍم 
الريب  قناع  الكا�سفني  الهدى  واأ�سحابه جنوم  اَله  وعلى  اأبلغ كالم،  عليه  اأنزل 
القراآن  امللوان، وتُلي  تعاقب  ما  املدى  ال�سرك بحد  اأ�سباب  القا�سمني  والردى، 

و�سجد للرحمن اإن�سان.
ال�ساأن  العلّي  التف�سري  هذا  األفاظ  لفرد  ب�سري  �ُسّلم  امتد  فلما  بعد:  اأما   
اأو�سعت اأقدام فكرتي لَنيل درر معانيه اإذ مل يكن اخلرب كالعيان، وق�سرت عني 
ب�سريتي عن الغو�س اإىل قعر بحره العدمي ال�ّساحل حاك يف خلدي اأن ي�سف 
بع�س ما عاين يف تلك املناهل، فانربى مرجتال ي�سرع يف الو�سف، عجال وقال:)انه 
يف  و�سبكه  الرباعة،  اأكف  بنان  فرائده  نظمت  من�سد،  دّر  اأو  ع�سجٍد،  ل�سبيكة 
بواتق الفكر ماهر ال�سناعة( واإنه خلال�سة ما اأودعه العالمة البغوّي يف الدفاتر، 
و�سذوره امللتقطة من بني نفله الفاخر، خمت�سر الألفاظ غري حم�سور املعاين، 
مقّرب املقا�سد للمعاين والعاين، يحق له اأن يُكتب على �سفحات القلوب باأيدي 
الفكر، وي�ستحق نا�سج بّزه اأن يُكّب على حمده وي�سكر، فلّله اأبوه من �سرييّف 
العاّلمة، واحلرب  العامل  فهو  للعباد، ول غرو  النفع  اأراد وعمم  فيما  اأجاد  نّقاد، 
البحر الفهامة، ذو التحقيقات الفائقة ، والتدقيقات الرائقة، ك�ساف روح املعاين، 
بروح البيان، وكا�سف املع�سالت، بتقريره العذب وحتريراته احل�سان، �ساحب 
والطريقة،  بال�سريعة  املتم�سك  الرحمانية،  والتجليات  مدانية،  ال�سّ الفيو�سات 
والعابر من قنطرة املجاز اإىل احلقيقة من حتزم مبنطقة العلم والعمل، ف�سعت اإليه 
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ترد منهل  الإر�ساد والتقوى، فغدت  تُن�سل وحتلى بحلل  الوفود من كل حدب 
اد، وتروى فرع ال�ساللة امل�سطفوية وغ�سن الدوحة القادرية، فريد  ف�سله الق�سّ
ال�سيد)حممد  ال�سيخ  عبداهلل(  )اأبي  و�سندي  �سيدي  ع�سره،  ووحيد  دهره، 
على  العبارات  تليت  ما  دعائه،  ب�سالح  ونفعنا  ببقائه  امل�سلمني  اهلل  متع  اأفندي( 

منابر الإر�ساد وهدت نفحة الإر�سادات قلوب العباد اَمني.

وكتب اأحوج العباد اإىل فتوح الفاحت
العبد املفتقر اإىل موله حممد �سالح

 



جملة ت�أ�صيل العلوم {382}

تقريظ: عبد اهلل نوري �سائغ زاده
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القد�سية،  اأ�سراره  معامل  اإىل  بالهتداء  اأوليائه  �سدور  �سرح  ومن  اأما   
ونّور قلوَب اأ�سفيائه بتنزيل اأ�سّعة فيو�ساته ال�سمدانية، و�سيد بكالمه القدمي بنيان 
من مت�ّسك بعرى معارفه الدينية، وجرب ك�سَر زجاجة ر�ساده باأك�سري روح معانيه 
خيا�سيم  واأفحم  بيانه،  روح  �ساأبيب  يف  البلغاء  فحول  حيا�َس  واأفحم  اللدنية، 
�سدور الف�سحاء يف ن�سر خمائل اإح�سانه، اإن هذا املخت�سر مل يُ�ْسَطر مثل حما�سنه 
يف كتاب الّزمان، ومل مُتالأ باأنف�َس من جواهره حقاُق اَلذان، فيا لها جواهَر لو 
�ساهدها)اجلالل( بعني )الإتقان(لأغناه عن )الدر املنثور(، ياقوتها وجوهرها، 
ُد  تَُغرِّ منظرها،  ح�سُن  حلالله  البيان  حلل  يف  رافلًة  لو�ساهدها)املحلي(  وفرائَد 
الطرو�َس عنها كمائمها،  اإذا ق�ست  معانيه  اأنوار  مبانيه حمائُمها، وتلوح  ق�سيب 
واأماط  والإفادة  اللطافة  باأوج  التنزيل(  فرائد)معامل  عقَد  اأناط  وقد  ؟  كيف ل 
بريح  اأغ�سانُه  فاأ�سبحت  والإعادة،  الإطناب  ح�سي�س  عن  ُرّواده  م�سامع  ُقرَط 
القبوِل مرنحًة وورُده بن�سيم الثناء مفتحًة، وريا�س عباراته قد اأخذت زخرفها 
يف  الب�سر  بنور  يكتَب  اأن  فا�ستحق  وترمنت،  عيدانها  بالبل  وغنت  وتزينت، 
وتخَط  معانيه،  والتخيل  التاأمِل  بقلم  وتر�سَم  والفكر،  الأذهان  �سحائف  عنوان 
على األواح الت�سورات لأطفال الأرواح مبانيه، ل�سيما وقد ه�سر غ�سَن دوحته، 
واأكل باكورة كرمته القائُل يف ريا�سه الوارُد منرَي حيا�سه، املتفيىء �سايَف ظالله 
اعُد بخطوات فكره �سماء املعارف،  الراقي ذروَة الف�سائل من تليد وطارف، ال�سّ
فرع من ذوؤابة بني ها�سم، ونبعة من و�سيح تلك املكارم، ي�سرق نور النبوة من 
بارق اأ�سرته، وتطلع بدور الهدي من هالة اأ�سرته من جوهر منه النّبي حممٌد فعليه 
الح عن �سنب فطريتها وتق�سع عمام  من نور الإله  بهاء، تب�سم نوٌر رو�س ال�سّ
الغي بهبوب ن�سيم اأمره ونهيه، م�سابيح فكره م�سارق الأنوار واأحاديُث كماله 
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اإىل  املجاز  قنطرة  من  وجاز  والطريقة،  ال�سريعة  اأركاين  ف�سيد  الأثار  �سحيحة 
احلقيقة من �سحذ مرهف طبعه بيد الكمال، فازرى ب�سفاء فرند ال�سارم الهندي 
�سديق روحي و�سقيقها وريحان م�سرتي و�سقيقها، ال�سيد)حممد اأفندي( حياه 
اهلل وحباه بانواع الكرامات ما اأحيا الليل مبجاهداته، والكرامات فلقد اأحرز يف 
هذا املخت�سر ق�سبات ال�سبق يف م�سماره وحّرم على م�سّليه اأن يوؤم �سق غباره 
حيث ر�سم بديع معانيه على لوح البيان ف�سار ما �سطرْتُه اأنامله ي�سار اإليه بالبنان 
ل برح حيد الزمان حالياً بعقود مفاخره، ول�سان الع�سر تالياً لذكر ماآثره ما اأ�سرق 
النريان وتعاقب امللوان ودار حول القطب الفرقدان، و�سرَح ِطرف الطرف يف 

حنوات تف�سري القراآن اآمني . 
قاله بل�سانه ورقمه ببنانه

عبداهلل نوري �سائغ زاده
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تقريظ: ال�سيد حممد اآمني ب�سريي زاده
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  ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  وبه ثقتي
الواقفني  اإح�سانه، وكمل ف�سله على  املوؤمنني  متَّم على عباده  ملن  حمداً   
و�سحبه  اَله  وعلى  الكرام،  الر�سل  خامت  على  و�سالماً  و�سالًة  وامتنانه،  ببابه 
من  اأ�سنى  فوجدته  املخت�سر،  هذا  النظر يف  اأمعنت  فقد  بعد  اأما  التمام،  بدور 
مثل حما�سنه  ي�سطر  اإنه مل  آلئ والدرر، حيث  الالَّ واأبهى من   ال�سم�س والقمر، 
�ساطر، ومل ي�سمح مثله خلد حرب ماهر، ففي كل لفظ منه رو�س من املنا، ويف كل 
�سطر منه عقد من الدر، قد جمع فيه من الفوائد اأعالها، واأودع فيه من الفرايد 
حلقائق  ك�ساف  فهو  ذكره،  فر�س  ما  فيه  وو�سع  تركه،  وجب  ما  وترك  اأبهاها، 
معانيه  وغرر  قاطعة،  بالرباهني  األفاظه  درر  التاويل،  لدقايق  ومفتاح  التنزيل، 
يف اجلديدين �ساطعة، كا�سف م�سكالت اَليات، ومزيل �سبه املت�سابهات، بديع 
معانيه دقيق فائق، وبيان مبانيه بديع رائق، در منظوم غري منثور، وكنز خفي عن 
الزيغ والزلل مق�سور، لعمري اإن هذا ال�سرط �سرط ال�سدور هداه، وخمت�سر 
بهر العقول �سناه، وعقد اأخجل الالآيل �سفاه، و�سمط �سمك ال�سماكني عاله، 
نظم  وقد  الأمالك،  والقبول  بالر�سا  وتتلقاه  الفالك،  على  هذا  يرفع  ل  كيف 
دراري األفاظه العامل العامل، وال�سريف الكامل الفا�سل ذو الفيو�سات الربانية، 
البالد،  يف  �سالحه  ا�ستهر  من  ال�سمدانية،  والفتوحات  الإلهية،  والتجليات 
و�ساع ذكره بني العباد، فرع �سجرة بني ها�سم، ونبعة دوحة تلك املكارم، قطب 
دائرة الكمال، وتاج هام ذوي الإف�سال، ذو املاآثر اجلميلة، والكرامات اجلليلة، 
من اأَ�ساءت بنور هدايته احلدباء، وتن�سقت �سذا من عبري اأ�سراره الأولياء، �سالك 
ال�سبق  ق�سب  والطريقة، حائز  ال�سريعة  قواعد  املجاز واحلقيقة، ورافع  �َسِبْيَلي 
يف امليدان، فهيهات اأن يجود لنا مبثله الزمان، فعلى مثله تقعد اخلنا�سر، ويعول 
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ونخبة  املحققني،  ورئي�س  ال�سالكني،  ومنهج  القا�سدين،  كعبة  واآخر  اأّوًل  عليه 
املدققني، وزين العابدين، وبهجة املر�سدين، �سيد العباد والزهاد، وقطب رحى 
ال�سيخ)حممد  ال�سيد  ج�سدي،  من  روحي  مبنزلة  عندي  هو  من  الر�ساد،  اأهل 
اأفندي(، متعنا اهلل بحياته، واأفا�س علينا من بركاته، وانال من نحاه املنا، وجعل 
ملن عاداه النكال والعنا، لزال الزمان مبتهجا ببدايع حتقيقاته، والكون مكت�سياً 
بحلل تقريراته، وم�سيئا بانوار تدقيقاته، اآمني فاملرجو من اإِح�سانه اأن يرمقه بطرف 

القبول، فاإن العذر عند مثله من الكرام مقبول.
قاله بل�سانه ومنقه ببنانه .و�سدق بجنانه

ال�سيد حممد اأمني
ب�سريي زادة

م
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تقريظ: ال�سيد حممود فخري زاده
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ال�سك  تنزيله  الكتاب ونفى عن معامل  اأنزل على عبده  احلمد هلل الذي   
واإي�ساح  لتبيني حقائق حمكماته  عباده  من  �ساء  من  و�سرح �سدور  والرتياب 
الكتاب،  اأم  �سانه واإ�سعاده كما ثبت يف  توفيقه جل  مت�سابهاته على وفق  دقائق 
�سدور  فاأقعد  لالإعجاز  منه  �سورة  باق�سر  حتدى  من  على  وال�سالم  وال�سالة 
اآله  وعلى  اخلطاب،  وف�سل  احلكمة  واأوتي  العجاز،  على  ملعار�سته  املت�سدين 
اأنوار  �سطعت  برهانهم   حمجة  ويف  ال�ساأن  هذا  اأود  قام  بهم  الذي  واأ�سحابه 

العرفان تب�سرة وذكرى لأويل الألباب.
يف  و�سرحت  النظر  قداح  الكرمي  املوؤلَّف  هذا  يف  اأجلت  فقد  بعد:  اأما   
حدائق حقائقه و�سقائق زقائقه من كل معنى اأنيق ومبنى دقيق رائد الفكر فوجدته 
املعارف  بعوارف  وتدفقت  عباراته  ريا�س  الظرائف  بلطائف  تاأنقت  قد  كتاباً 
اأ�سرار  اإي�ساح وك�سف عن  اأي  بالإيحاء،  التنزيل  اأو�سح معامل  اإ�ساراته  حيا�س 
البالغة ووجوه الإعجاز، اأ�ستار الإف�ساح فاأغنى الإ�سباح عن امل�سباح، وقال 
النباأ  لهو  اإن هذا  ولعمري  براح  فال  نداي  ملقى ع�ساي وم�ستقر  هاهنا  احل�سن 
العظيم والدر املنثور الذي لودحقته اأعني العني لغدت تلم�س يف �سدرها جانب 
بر�سحات  وتزدري  فوائده،  احلور  نحور  الفرائد  بقالئد  تزري  النظيم  العقد 
الطل على وجنات الأزهار عطريه فلو راأته عينا الفراء لأَعجبه ما ترك من ح�سوه 
ينفك  ما  ال�سم�س  طلعة  بقروه يف  يحتمي  اأن  اأراد  ملن  واأ�سد  اخللل،  عن  خلواً 
فمن  الظاهره،  حما�سنه  روؤية  عن  احلا�سد  عني  عميت  اإذا  غرو  ول  زحل،  عن 
اأين ترى ال�سم�س مقله عمياء، ولو يف الهاجره، وهيهات اأن ي�سم رائحة الورد 
اجلمل بل احلايل كما قيل، ) ك�سراية احل�سناء قلى لوجهها ح�سداً وبغياً اإنه لذميم 
فلته( در موؤلف عقود لوؤالية ومربز �سمو�س املعاين من بروج معاليه كيف كحل 
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مقل الب�سائر �سواد مداده فبي�س اهلل وجه �سحيفته، وب�سط على الوجود موائد 
ق�سب  حائز  الكامل  النحرير  البحر  واحلرب  الفا�سل  املوىل  فانه  بدع  ول  مداده 
ال�سبق يف حلبة املفاخر، فال يجاري، وباري قد�س الف�سائل واملاآثر، فال يباري، 
بالتفاق  ال�سعادة  لكيمياء  الأحمر  والكربيت  الإِطالق،  على  الأكرب  اهلل  ويل 
بل�سان احلق بعد  اإىِل �سدق وله على �ساق ينادي  والقائم بخدمة موله، داعياً 
واحلقيقة،  ال�سريعة  علمي  اأعالم  نا�سر  ال�سباق،  الفرق،  اإىل  اجلمع  عن  العدل 
وناهج مناهج الهتداء اىل معامل ال�سنة والطريقة، �سيدي ومولي و�سندي ذي 
وال�سدري،  املعنوي  الكمايل  جامع  ال�سمدانية  والفتوحات  اللدنية،  املواهب 
ح�سرة ال�سيخ ال�سيد )حممد اأفندي القادري الندري( متع اهلل بحياته امل�سلمني، 
واأَمدَّ ظالل كماله على العاملني، ول برح لواء ف�سله من�سوراً وعلم علمه م�سهوراً 
الأرواح  اأفراح  لبكائها  ف�سحكت  الطرو�س  حماريب  يف  الأقالم  �سجدت  ما 

وابت�سمت ثغور.
وكتب اأ�سعف العباد ال�سيد حممود
فخري زاده بلغه اهلل من ر�ساء مراده
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تقريظ: عبد اهلل اأفندي الطائي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
بٍَخ بٍَخ لقادر اأّدى ما وجب من احلمد من معامل �سميم القلوب، وتنزيِل   
نف�سه يف فناء الأنانية ِلزالة ال�سكوك والربوب، وك�سف ما انطم�س يف خفايا امللك 
اأ�سرار قد�س اجلربوت، واخت�سر ما انطوى يف ن�سخة  وامللكوت، والتطلع على 
دوراً  فا�ستجمع  العزمات  جرد  على  املجاهدة  غارات  و�سن  اعتباراً،  املكونات 
دوارا، ف�سام من تلك املعاهد اأطالَل امل�ساهدات، ونحر ُغْفَر النف�س فتجردت عن 
عالئق النا�سوت وا�ستعدت لدار ال�سعادات، وال�سالة وال�سالم على الذات مع 
القولية والبدنية  بينهما  فمن  �سقي حتيات  التي على كل  املعروف،  الأول  التعيني 
موقوف، فكل اأخذ ما قدر ورام، فمن ذلك اإىل �سويف وظاهري حتقق النق�سام، 
اأن التغليب معترب فيما اختارا فال  اإل  اأوجبا العمَل يف املقابل،  واإن كان الفريقان 
متاُهل وتهاُمل، وعلى الآل جراثيم املفخرات، ومنبع املزيات، و�سحبه �سحائف 
الدوام،  على  خلدي  يخالج  فلطاملا  وبعد:  التعيني.  على  النجاة  و�سفن  الدين 
عندما ات�سفح كتاب البغوي الإمام، ان يخت�سره اأحد من العلماء ذوي الذهان، 
حتى م�سى على ذلك مدة من الزمان، ل�ستماله على احل�سو والتطويل، واإطناب 
الأ�سانيد وجتريح الروايات ول تعديل، و القراءاِت ولي�س بالزم لكل ان�سان، وكل 
ذلك من اأ�سباب الرف�س ون�سج عناكب الهجران، اإىل اأن تظاهر من اأفق ال�سعادة 
وتطلع، وحام يف حلبة هذا امل�سمار وتدرع، بدُر الف�ساحة و�سحبان الرجاحة، 
ف�س احلكم الالهوتية، ومظهر الفتوحات امِللكية، وم�سداق الفتوحات املكية، اإذ 
هو عندي بل وعند النا�س دولة اآخر الدهر، كما اأخرب املحقق ابن العربي ول فخر، 
الإن�سان الكامل يف املعارف الإلهية، وم�سارُق الأنوار القد�سية، وجمدد عهد امللة 
الكتايف   من  املن�سخ   القادرية،  الطريقة  يف  الغوث  مبقام  واملتقطب   املحمدية، 
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واملحو  وال�سحو  العقبات  قاطع  الأقد�سية،  الفيو�سات  لتلقي  املتهيء  الظلمانية، 
والأ�سفار، وكذا اجلمِع والفرق والطم�س فا�ستجمع الأدوار، وجميع ما يقت�سي 
يف هذا  العباب، وما هو اإّل اأم الكتاب، ال�سارم الباتر الِفِرْندى، ح�سرة مولي 
وحرر  و�سح،  بل  فاخت�سر  النوري(  اأفندي  ال�سيخ)حممد  ومر�سدي  وعمدتي، 
ب واأجاد، وفاق البلغاء الأجماد، ول غرو يف ذلك التبيان، اإذ هو من  ونقح، وهذَّ
الدوحة الها�سمية التي ب�سقت منها الأفنان، لأ بدع اإِن اأودعت يف �سدره حكم، 
فالدين من بيت هذا نادى الأمم، فاأجلت يف ذلك التيار زورق العقل، وتدّربت ما 
فيه من النقل، فاألفيُتُه الب�سيط الوجيز، والو�سيط امل�سفى من البريز، فلعمري لو 
عاينه البي�ساوي ملا �سود، والك�ساف ل خفي ما عمل وعلى مطالعته تعود، وابن 
زن ما تفوه يف تقريره وحتريره،  جرير جلر ذيل احلياء على تف�سريه، وابن اخلازن خِلِ
اثر عنه، واملحلي حلل ما  ما  لنرث  املنثور  الدر  لنقب عنه، و�ساحب  النقيب  وابن 
اأَبرم، وابن دقيق خل�ّسن وتعلَّم، وخال�سة ما اأَقول فيه قوًل مربوراً، لإن اأجمعت 
الإن�س واجلن على اأن ياأتوا مبثل هذا امل�سنف ل ياأتون مبثله، ولو كان بع�سهم لبع�س 
ظهرياً* ولو اأن ثوبا حيك من ن�سج ن�سعة* وع�سرين حرفاً يف عاله ق�سري* هذا 
ِديوان، ول  دون يف  يغاين، ول  مال  األقت  الزمن  وعوائق  العطن،  �سيق  ولول 
�سمح الزمان مبثاله، ول ن�سج م�سقع على منواله، اإل اأن البيان ما نزر  وجل، وخري 
الكالم ما قل ودل، واعتذر من ح�سرته ال�سامية، اأن يرمقه بعني القبول والعذر، 

عند كرام النا�س مقبول.      
قاله بل�سانه ا�سعف العباد وافقرهم اىل الكرمي اجلواد

عبداهلل فنائي الطائي   م
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تقريظ: ال�سيد على النوري القادري
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الف�سل واحلكم،  ينابيع  ل�سان خّل�س عباده  اأجرى على  الذي  احلمد هلل   
فاأَدركوا  معرفته  بنور  واأب�سارهم،  ب�سائرهم  ونور  �سّفاهم،  ما  بعد  واأ�سفاهم 
الفرح  وافر  قلوبهم  على  واأدخل  القدم،  يف  هي  كما  الأ�سياء  دقائق  حقائق 
على  وف�سلهم  ال�سدور،  بها  وان�سرحت  انتع�ست  ما  فيو�سات  من  وال�سرور، 
مطلق،  حق،وفّيا�س  ملك  من  �سبحانه  وحكمه  لقدره  مرّد  فال  الأمم،  من  كثري 
اأبرز الوجود من العدم،وال�سالة وال�سالم على �ساحب الوجه الوجيه، والنبي 
النبيه، �سيدنا ومولنا حممد خري العباد، وزين الُعّباد، واأف�سح من نطق بال�ساد، 
واأ�سمح من منح وجاد، وعلى اَله وذويه ماملع برق ولح،ونادى املوؤذن حي على 
الفالح،وانتع�ست لل�سادة القادة ال�سوفّية اأرواح يف امل�ساء وال�سباح، اأما بعد 
ملا اأمعنت النظر،واأطلت الفكر، يف هذا املخت�سر امل�سّمى مبعامل التنزيل، للماجد 
النبيل،فاإذا هو رو�سة غناء، وحديقة خ�سراء،ل مُيِّل �سامعه،ول يَكلُّ مطالعه، فلّله 
دّره من موؤّلف اأديب، وم�سنف اأريب، فكيف ل؟ وهو يعزى اإىل من ت�ستمد من 
اأنوار طلعته القادة القادرية،وال�سادة النق�سبندية، كرث اهلل �سبحانه وتعاىل اأمثال 
هذا الهمام الإمام،واأعلى اجلليل جل جالله منار هذا الهمام،ول �سك و�سبهة 
ملن راأى حتريره، ودرى تقريره، علم اأن موؤلَّفه من العلم على جانب عظيم،، اأن 
كل من راآه قال لإخوانه: َهُلمَّ يا قوم اإىل من ل ميل اأحد من مطالعة اأن�سه،ولي�س 
له نظري يف اأبناء جن�سه، لقد حوى ح�سن اخل�سال، جميل البتداء ح�سن املاآل، 
مييل  العلوم،  ممار�سة  يف  الق�سوى  الر�سوم،والغاية  معرفة  يف  الطوىل  اليد  له 
يناديه داعي  لومة لئم يف اهلل على كل حال،  تاأخذه  مال، ول  مع احلق حيثما 
الإقبال، قد فزت بح�سول الآمال، طالعه يف اأوج الكمال،وكوكب جمده يف 
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ذروة الإقبال،من �ساأنه الإ�سعاف،وترك العت�ساف، املتخلق باأح�سن الأخالق، 
احلميدة  ب�سريته  وت�سرفت  ت�سنفت  اخلالق،والذي  امللك  �سريعة  على  املحافظ 
وبفي�س  اخلريات،  جتري  يديه  على  البقاع،ومن  طلعته  بنور  الأ�سماع،وزهت 
عليه،  اأثنت  وثَم  الربايا،عظمته  راأته  اإذا  علٍم  بحر  الأوقات،�سمر  تطيب  نداها 
والزمان،  الع�سر  فريد  املنار،  عايل  والعتبار،  واملجد  والوقار،  العز  �ساحب 
ووحيد الدهر والأوان، قدوة العلماء العظام، ونخبة الف�سالء الفخام، الإمام 
فيه  ملا  الأوراق،  حما�سنه  بع�س  بث  عن  ت�سيق  من  املدقق،  والهمام  املحقق، 
الوزراء  الأحكام، ومر�سد  من�سف يف  الأخالق،  ال�سيم ومكارم  من حما�سن 
الفائق،  والإتقان  الرائق،  الفهم  ذو  ال�سريرة،  حميد  ال�سرية،  كرمي  واحلكام، 
ف�سبحان من اأودع هذا الكمال الوافر، واخلري املتكاثر، يف هذا الإن�سان، وجعله 
ديباجة �سطور الأواخر الأواآئل، ال�سايع الذكر باأ�سرف اخل�سائل، واأجرى على 
ودقائق  املعاين،  حقائق  ك�سف  واألهمه  اجلنان،  منه  ونّور  احلكمة  ينابيع  ل�سانه 
مهول وخموف،  من  الروؤوف،  امللك  بعواطف  املحفوف  اآن،  كل  املباين، يف 
النرث  ذوو  ويتدار�سه  العظام،  الأفا�سل  باأيدي  يتداول  املخت�سر  هذا  يزل  ومل 
والنظام، والذي اأوجب احلقري اإِىل ت�سطري التقري�س، من نرث وقري�س، حم�س 
الرقة والن�سجام، يف املبداأ واخلتام اأعني به ذا القدم الرا�سخ يف الكمال، �سدر 
يهتدي  طالعة،  الكمال  فلك  هدايته يف  الإِ�سكال، لزال جنوم  العظام ومرجع 
يثقل بحملها املخفون،  الإقبال �ساطعة،  ال�سالكون، واأنواء ف�سله يف بروج  بها 
ذو املواهب ال�سنية، والتجليات الربانية، والألطاف الرحمانية، والعلوم اللدنية، 
�سدراملحققني، ورئي�س املدققني، مربي املريدين، ومر�سد ال�سالكني، ابو عبداهلل 
ال�سيد حممد  باطني وظاهري، ح�سرة  ت�ساوى يف حمبته  الذي  الدين،  حافظ 
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اأفندي احل�سيني النوري القادري، متع اهلل مريديه بحياته، واأفا�س علينا وعليهم 
بالعز  بالن�سر معقوداً، ومقام جمده  من خلواته وجلواته، ول زال لواء �سعده 
النبي واَله  الأقدام، بحرمة  الأيام، وترقى معاريجه  ممدوداً، ول برحت تخدمه 

عليه وعليهم ال�سلوة وال�سالم.
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تقريظ: ال�سيد �سليمان
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عزيزاً  اأنزلت كتاباً  اأن  اإياك حمدت على  با�سمك ربّي نطقت وبف�سلك   
وكالماً بطيناً وجيزاً واأ�سلي على ر�سولك الذي اأّيدته بربهانك واأظهرته، بتبيانك 
للّنا�س وك�سف عنهم  ِقيَم الدين  البلغاء واأو�سح  اأعجم الف�سحاء واأفحم  حتى 
بّينوا مراده ون�سروا مفاده ما اختلف  اَله واأ�سحابه الذين  ظلمة الإلبا�س وعلى 
نظري،  الكتاب  هذا  يف  اأجلت  فقد  بعد  اأَّما  القراآن  اآيات  وتليت  اجلديدان 
ثقله  من  تربه،  وخال�س  اأ�سله  �سفوة  فيه  ف�سادفت  ب�سري  �سهم  فيه  واأر�سلت 
له منه  نظمه وجمعه  بديعاً  نفعه  مبانيه وغزرت معانيه عميماً  اأخم�ست  خمت�سر 
�ساهد عليه وفيه عنه داع اإليه ول غْرو اأْن جمع الّزين كّله ولب�س من العذوبة ُحّلة 
وعادت درره منظومة ومعامل كنوزه معلومة فقد اخت�سره العامل العامل وال�سيخ 
ج ال�سادر والوارد ماأوى الهدى  الح الفا�سل �ساحب احلال والوارد وُمدرِّ ال�سَّ
وَمْلَقى الع�سا �سّر احلقيقة ومظهر ال�سريعة والّطريقة حاوى �سفات الكمال جامع 
اأن�سد فيه ما قال لي�س على اهلل مب�ستنَكر  اأن يجمع  اأن  اأو�ساف اجلمال ول بدع 
�سارت  تفّرد  الف�سل  الذي يف  بل اجلوهر  الفرد   العلم  اإذ هو  العامل يف واحِد 
بنور  وي�ست�سبح  مقبا�سه  من  ليقتب�س  ودان  قا�ٍس  كّل  اإليه  وبادر  الركبان  بذكره 
نربا�سه فلّله دّره من مف�ّسر وخمت�سر اأفاد واأجاد وبلَّغ املراد وحّق لل�سان حاله اأن 
يقول كما قال �ساحب ال�سّمول كان للقوم يف الزجاجة باٍق اأنا وحدي �سربت 
ذاك الباقي فهو الذي اأحيا �سنة اأحمد وعلوم علي �ساحب القدر اجللي مولي 
اأبو عبداهلل ال�سيد حممد اأفندي حفظه املوىل العلي ونفعنا ب�سالح دعواته واأعاد 

علينا وعلى امل�سلمني من بركاته اآمني واحلمد هلل كل حني.
وكتب خادم الفقراء ال�سيد �سليمان

م
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خامتـــــــة
خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  ال�ساحلات،  تتم  بف�سله  الذي  هلل  احلمد   

الأنبياء واملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه والتابعني. وبعد ..
فاإن  والغفران،  التوفيق  وتعاىل  تبارك  ون�ساأله  التمام،  على  اهلل  نحمد   
اأ�سبنا فيما كتبنا فمن اهلل العزيز املنان، واإن اأخطاأنا فمن اأنف�سنا وال�سيطان، هذا 
وقد عملنا جاهدين على اإخراج هذا اجلزء من املخطوط يف خري حلة ن�ستطيعها، 
النتائج  اأهم  من  .فهذه  وحده  -تعاىل-  هلل  فالكمال  بالق�سور،  العرتاف  مع 

والتو�سيات التي تو�سل اليها الباحث:
كان ال�سيد حممد النوري �ساحب وجه ب�سو�س، وذا ثقافة وا�سعة، وذا   .1
منزلة عالية ومرموقة بني علماء املو�سل واملناطق املجاورة لها، وقد قرظ 

له بع�س العلماء.
فحفظ  حياته،  من  مبكر  وقت  منذ  ال�سرعي  العلم  طلب  اهلل  رحمه  اإنه   .2
القراآن، واأخذ علمي املعقول واملنقول من علماء ع�سره، وعلمي التف�سري 
واحلديث، وتفقه على مذهب احلنفية وال�سافعية، وقد اأجازه علماء ع�سره 
اإجازة مطلقة يف العلوم، ول�سيما علم التف�سري، اىل اأن ت�سدر للتدري�س، 
والتف�سري،  الأ�سول،  علم  يدر�س  فاأخذ  كثريون،  تالميذ  لديه  واأ�سبح 
الذي  الت�سوف،  �سلك طريق  فقد  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  والفقه  واحلديث، 
اأخذه عن �سيوخ ع�سره وخا�سة �سيخه"نورالدين الربيفكاين الكوردي" 

حتى �سار اإماماً بارعاً يف الت�سوف، يطلبه املريدون من كل مكان. 
الثعلبي،  وتف�سري  البغوي،  تف�سري  على  تف�سريه  يف  ال�سيخ  اعتمد   .3
وتف�سرياخلازن، وتف�سري الو�سيط للواحدي، وتف�سري اجلامع لأحكام القراآن 



{401}العـدد الت��صـع ع�صـر )ب( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

للقرطبي، وتف�سري ال�سمعاين لأبي املظفر ال�سمعاين، اعتماًدا كثرياً، وغري 
ذلك من التفا�سري وامل�سادر الأخرى.

اأهم التو�سيات:
نفي�سة،  درراً  حوى  قد  التنزيل(  معامل  كتاب  يف  اجلليل  )خمت�سر  اإن   .1
لِغنى لأهل القراآن عن الرجوع اإليها- اإذا ما ُطبع واأخذ مكانه يف املكتبات 
الإ�سالمية، فهو ل زال بكًرا يف هذه الناحية، وبهذا يكون مرجًعا وم�سدراً 

للدار�سني والباحثني.
تو�سى الّدرا�سة جميع امل�سلمني بتعلم القراآن الكرمي وعلومه بكل �سدق   .2
اأولدهم  يلقنوا  اأن  للم�سلمني  تعاىل، وينبغي  اأجل مر�ساة اهلل  واأمانة من 
الأول،  امل�سدر  لأنه  به  العناية  يعودوهم  واأن  ال�سغر،  منذ  الكرمي  القراآن 

الذي به تعرف ال�سريعة الإ�سالمية، وهو منهج احلياة.
 – الكرمي  القراآن  لدرا�سة  واملعنوي  املادي  الدعم  يف  الدائم  ال�ستمرار   .3

حفظاً وتدري�ًسا وتعلًما- رجاء ثواب اهلل تعاىل ومر�ساته.
وطباعتها  بتحقيقها  ال�سياع  من  واإنقاُذها  باملخطوطات،  اأكرث  الهتمام   .4

واإخراجها ، واملحافظة على جهد العلماء حتى ل يذهب هباًء منثوراً.
و�سلى اهلل على حبيبنا حممد، وعلى اآله، و�سحبه اأجمعني، واآخر دعوانا   

اأن احلمد اهلل رب العامني.
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إسهامات ودور الشيخ العبيد واألسرة البدرية
يف تنمية جمتمع الطريقة ب�أم �صوًا ب�ن »درا�صة اجتم�عية و�صفية حتليلية«

الب�حث/ حممد الطيب عبد املطلب •

ملخــ�ص
احلديث  الإ�سالمي  الت�سوف  رواد حركة  اأبرز  اأحد  الدرا�سة  تناولت   
�سواً  باأم  البدرية  الطريقة  مبركز  الجتماعية  احلياة  يف  ودوره  ال�سودان  يف 
بان، وهو ال�سيخ العبيد ود بدر امل�سلمي الذى كانت له جهود دينية و تنموية 
مبنطقة اأم �سواً بان  و مراكزها الدينية املتفرعة عنها بريفي �سرق النيل و منطقة 
و�سط ال�سودان. وقد هدف البحث اإىل  درا�سة دور واإ�سهام وجهود الطريقة 
بان  والك�سف عن  باأم �سواً  تنمية املجتمع املحلي مبركز الطريقة  البدرية يف 
الدور القيادي ل�سيخ الطريقة املوؤ�س�س و �سيوخها خلفائه يف جمتمع اأم �سواً 
بان ، بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من النموذج ال�سويف مبركز الطريقة البدرية يف 
اإر�ساء دعائم التنمية املجتمعية يف ال�سودان. اتبعت الدرا�سة املنهج  ال�ستقرائي 
التحليلي ال�ستنباطي و املنهج الو�سفي التحليلي،  و�سلت الدرا�سة اىل نتائج 
)الإ�سالمي(  ال�سويف  الفكر  رواد  من  يُعد  بدر  ود  العبيد  ال�سيخ  اأن  منها 
اأ�سرته  من خالل  اأّثر ال�سيخ العبيد ود بدر و  احلديث يف ال�سودان وكذلك 
مركزه ال�سويف باأم �سواً بان يف وجدان اأهل ال�سودان يف كل املناحي الثقافية 
والجتماعية والتنموية وال�سيا�سية حيث اأ�سهم يف ح�سار اخلرطوم مع المام 
املهدى. واأو�ست الدرا�سة باأهمية اجلمع بني منهج الت�سوف الإ�سالمي ومنهج 
العمل الجتماعي التقليدي يف املجتمع املحلى يف ال�سودان. وكذلك تعميم 

. االآن  حتى   2005 من  اجلزيرة  والية  املالية  – وزارة  داخلي  مراجع  ال�سديق،  املطلب  عبد  الطيب  حممد  	•
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منوذج التنمية الإ�سالمية للطريقة البدرية و�سط الطرق ال�سوفية يف ال�سودان 
تذلياًل لل�سعاب التي تواجه حركة التغيري و الإ�سالح الجتماعي يف املجتمع 
املحلى. بالإ�سافة تطوير الأوقاف اخلريية من خالل  ح�سد وتنمية طاقاتها لت�سهم 
بدورها يف  متويل ن�ساط الطريقة الدعوي والتنموي مبراكزها الإ�سالمية يف 

املجتمع املحلي.
 

Abstract
 The study examined one of the most prominent pioneers of 
the modern Islamic mysticism movement in Sudan and its role in 
social life at the Badriya Center in Umm Dabban, Sheikh Al-Ubaid 
and Dr. Badr Al-Muslimi who had religious and development 
efforts in the area of Umm Dabban and its religious centers in 
the countryside in the eastern Nile and the central Sudan region. 
The research aimed to study the role, contribution and efforts of 
the Badriya method in developing the local community in the 
center of the method in Umm Dabban, and to reveal the leadership 
role of the founding sheikh and elders of his successors in the 
community of Umm Dabban, in addition to making use of the Sufi 
model in the Badriya Center in establishing the foundations of 
societal development in Sudan. The study followed the inductive 
analytical deductive approach and the descriptive analytical 
approach, the study reached results, including that Sheikh Al-
Ubaid and Dr. Badr is one of the pioneers of modern (Islamic) Sufi 
thought in Sudan as well as the influence of Sheikh Al-Ubaid and 
Dr. Badr and his family through his Sufi position in Um Dabban 
in the conscience of the people of Sudan In all cultural, social, 
developmental and political aspects, he contributed to the siege 
of Khartoum with the Imam Al-Mahdi. The study recommended 
the importance of combining the Islamic mysticism approach with 
the traditional social work approach in the local community in 
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Sudan. As well as generalizing the Islamic development model 
of the Badriya method among the Sufi orders in Sudan, in order 
to overcome the difficulties facing the movement for change and 
social reform in the local community. In addition to developing 
charitable endowments through the mobilization and development 
of their energies to contribute in turn to financing the activities of 
the propaganda and developmental paths in their Islamic centers in 
the local community.

مقدمــــــة
تعد موؤ�س�سات )الطرق ال�سوفية( التقليدية من خلوة وم�سيد واحدة   
من املوؤ�س�سات التى تُعد الإن�سان ال�سالح، علمياً عن طريق التدريب والتاأهيل، 
حب  و  القوة  و  الأمانة،  و  كال�سدق  الإ�سالم  قيم  غر�س  طريق  عن  وخلقياً 
العمل وال�سرب وهى يف راأي الباحث مقومات البناء الب�سري الذى يجب اأن 

ترتكز عليها التنمية قبل اأن تنطلق)1(.
اأهمية البحث:

يكت�سب البحث اأهميته بو�سفه اإحدى الدرا�سات الجتماعية التي تتناول   -1
ق�سية مهمة و هي ا�ستخدام اأدوات الطريقة ال�سوفية و مراكزها الدعوية 

القراآنية كاأ�سلوب يف التنمية املحلية.
تناول  اإ�سهامات و دور  ال�سيخ ود بدر وخلفائه و الأ�سرة البدرية  يف   -2

تنمية جمتمع اأم �سواً بان املحلي.
نال مو�سوع تنمية املجتمعات املحلية عرب منظومة الطرق ال�سوفية اهتمام   -3
الباحثني و العلماء و علماء الجتماع على اختالف انتماءاتهم العلمية و 
الزريبة(، ر�ص�لة  و  اأم �صب�ن  ال�صودان)ح�لة درا�صة  الريفية يف  التنمية  التقليدية يف  الدينية  املوؤ�ص�ص�ت  نفي�صة احللو حمد، دور   )1(

دكتوراه" غري من�صورة" ج�معة اخلرطوم كلية الرتبية ق�صم اجلغرافي� - يونيو 2005م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {406}

الجتماعية ، حيث يعترب الت�سوف الإ�سالمي من ركائز الدعوة اإىل اهلل 
ور�سوله.

فتح املجال اأمام درا�سات تهتم مبثل هذه املو�سوعات.  -4
ال�سوداين جماهريياً  املجتمع  على  القوي  �سلطانها  لها  ال�سوفية  الطرق   -5
النا�س عن  مع  الفعلي  بالتوا�سل  الطرق  تقوم  جانبها  ، ومن  �سيا�سياً  و 
طريق خدمات مفيدة  تقدمها لهم مثل اإن�ساء "اخلالوى" لتحفيظ القراآن 

واملدار�س واملراكز ال�سحية واملعاهد الدينية كذلك.
اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل الآتي:
بيان دور واإ�سهام وجهود الطريقة البدرية يف تنمية املجتمع املحلي مبركز   -1

الطريقة باأم �سواً بان. 
الك�سف عن الدور القيادي ل�سيخ الطريقة املوؤ�س�س و �سيوخها وخلفائه   -2

يف جمتمع اأم �سواً بان.
ال�ستفادة من النموذج ال�سويف مبركز الطريقة البدرية يف اإر�ساء دعائم    -3

التنمية املجتمعية يف ال�سودان.
بيان املنهج ال�سويف للطريقة يف الإ�سالح الجتماعي و التنمية املحلية.  -4

درا�سة تطور ال�سرية الذاتية لل�سخ�سية الجتماعية القومية ال�سوفية ممثلة   -5
يف �سرية ال�سيخ ود بدر.

م�سكلة البحث:
تكمن م�سكلة البحث يف حتديد و بيان دور �سيخ ومركز الطريقة ال�سوفية   

يف تعزيز و تنمية جمتمع الطريقة املحلي وميكن اإيجازها يف الأ�سئلة الآتية:
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بان   �سواً  اأم  جمتمع  تنمية  يف  اأ�سرته  و  الطريقة  �سيخ  اإ�سهام  و  دور  ما   -1
املحلي ؟

كيف مت حتويل مركز الطريقة القراآين من نواة خلوة اإىل م�سيد اإىل بقعة   -2
قراآنية اإىل قرية اإىل مركز ح�سري؟

اإىل اأيَّ مدى جنحت الطريقة البدرية و خلفاوؤها و �سيوخها يف ا�ستخدام   -3
املنهج ال�سويف و اأدواته الدعوية بو�سفها من و�سائل التنمية القت�سادية 

و الجتماعية املعا�سرة؟
بناء �سخ�سية ال�سيخ العبيد ود  اأثر ودور منهج الطريقة القادرية يف  ما   -4

بدر و تعزيز �سماتها الدعوية الإ�سالمية؟
منهج البحث:

املنهج الفكري: اتبعت الدرا�سة املنهج  ال�ستقرائي التحليلي ال�ستنباطي   -1
و املنهج الو�سفي التحليلي

خطة البحث: 
ينتظم هذا البحث يف مقدمة و اأربعة مباحث

املبحث الأول : نبذة تعريفية عن منطقة اأم �سوًا بان.
املبحث الثاين : اأثر ال�سيخ العبيد كم�سلح اجتماعي و دوره يف تنمية جمتمع اأم �سوًا بان.

املبحث الثالث : دور امل�سيد يف تربية و تنمية املجتمع املحلي. 
املبحث الرابع : اإ�سهامات الأ�رسة و الطريقة البدرية يف تنمية املجتمع املحلى.

اخلامتة، النتائج و التو�سيات.
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الدرا�سات ال�سابقة:
)1( درا�سة ها�سم عبد الرازق)1(:

البدرية،  القادرية  الطريقة  موؤ�س�س  �سرية  تق�سى  اإىل  درا�سته  هدفت   
ال�سيخ العبيد ود بدر ، و الطريقة ال�سوفية التى اأن�ساأها .

بني  العالقة  اأن  اإىل  تو�سل  و  التاريخي،  املنهج  الباحث  ا�ستخدم   
الت�سوف الإ�سالمي، و املجتمع الإ�سالمي ، من حيث التاأثري بعالقة تبادلية، 
يف  اأثر  املجتمع  فاإن  ال�سوداين  املجتمع  يف  الإ�سالمي  الت�سوف  اأثر  فمثلما 
د  الت�سوف الإ�سالمي القادم اإليه من اخلارج، و اإن ال�سيخ العبيد ود بدر ج�سَّ
�سورة  ال�سويف الفاعل الذي ا�ستطاع اأن يقوم باإنزال الدين الإ�سالمي اإىل 
و  الإجتماعية  الفوارق  تذويب  نتائجه  اأهم  كانت  حياتية،  ومقررات  مناهج 
بني  التكافل  و�ساد  القبيلة  ع�سبية  من  بدًل  الطريقة  اأخوة  اإحالل  و  العرقية، 

الأفراد قويهم  و�سعيفهم.
اإيل  يرجع  البدرية  الطريقة  اأ�سباب جناح  اأن  اإىل  الباحث  تو�سل  كما   
متكاملة  �سيا�سية  و  اجتماعية  كموؤ�س�سة  الطريقة  اإىل  املحلى  املجتمع  حاجة 
من  التنظيمية  و�سائله  يف  املتمثلة  التنظيمية  العبيد  ال�سيخ  وقدرة  الأدوار، 

مركزية مرنة ،ودعوة مب�سطة .
)2( درا�سة نفي�سة احللو حمد)2(:

الريف  جغرافية  الجتماعية  اجلغرافية  حتت  الدرا�سة  هذه  تن�سوي   
هى  التى  الريف  معطيات  على  الريفية  التنمية  اعتماد  �سرورة  على  وتركز 

موؤهالت التنمية الريفية فيه. و هدفت هذه الدرا�سة اإىل: 
ه��صم عبد الرازق �ص�لح ، ال�صرية و الطريقة البدرية ، ر�ص�لة م�ج�صتري ، ج�معة اخلرطوم ، 1995م.  )1(

اأم �صب�ن و الزريبة(، ر�ص�لة  نفي�صة احللو حمد، دور املوؤ�ص�ص�ت الدينية التقليدية يف التنمية الريفية يف ال�صودان )ح�لة درا�صة   )2(
دكتوراه " غري من�صورة" من ج�معة اخلرطوم كلية الرتبية ق�صم اجلغرافي� يف الع�م يونيو 2005م .
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التعرف على الدور الذى تقوم به املوؤ�س�سات الدينية التقليدية من م�سيد   -1
وخلوة يف مناطق اأم �سوا بان والزريبة لتحقيق التنمية الريفية.

معرفة القيم واملفاهيم ال�سائدة يف املناطق املبحوثة وتاأثريها على التنمية   -2
الريفية ال�سحيحة واملطلوب فيها.

التعرف على اأهم معوقات التنمية الريفية يف املناطق املبحوثة .  -3
احلد  يف   دوراً  تلعب  اأن  التقليدية  للموؤ�س�سات  ميكن  مدى  اأيَّ  واإىل   -4
من النتائج ال�سلبية لهذه املعوقات والتحديات التي تقف اأمام عمليات 

التنمية والتحديث يف تلك املناطق.
بان  التوظيف الأمثل  للطاقات والإمكانات الب�سرية يف مناطق اأم �سواً   -5
الريفية  التنمية  لتحقيق  وتطويرها  للمناطق  وتنميتها  وتوجيهها  والزريبة 

امل�ستدامة يف تلك املنطقة .
وفى خامتتها و�سلت اإىل نتائج اأهمها:   

و  بان  �سواً  اأم  وجود  يف  ال�سبب  هما  اخللوة  و  امل�سيد  موؤ�س�ستي  اأنَّ   -1
املوؤ�س�سات  ال�سوفية و  املوؤ�س�سات  تكامل بني هذه  انه يوجد  الزريبة و 

احلديثة يف اأم �سواً بان بينما ينعدم هذا التكامل يف الزريبة .
على  الطريقتني  �سيوخ  اأوجدها  املنطقتني  يف  املوجودة  اخلدمات  اأن   -2

نفقتهما اخلا�سة.
اأهملت  اأَنَّ هذه الدرا�سة ركزت على العوامل الروحية فقط ، و  اإلَّ   

املادية و مل تو�سح العوامل املو�سوعية لن�ساأة الطريقة البدرية.
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 )3( درا�سة اإدري�ص �سامل احل�سن)1((:
الطرق  �سهدتها  التي  ال�سحوة  اأ�سباب  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
ال�سوفية اآنذاك يف ال�سودان، وعالقة التغريات الفكرية بالتغريات القت�سادية 
بني  املتبادلة  العالقات  بتحليل  الباحث  قام  لذلك  و  الأخرى،  الجتماعية  و 
املتغريات القت�سادية و ال�سيا�سية ، و الفكرية  للتكوين الجتماعي يف ال�سودان 

ومدى اأهمية الدين يف املجتمع  ال�سوداين.
ا�ستخدم الباحث املنهج التاريخي و منهج درا�سة احلالة، كان ميدان   
الدرا�سة يف قرية اأم �سواً بان مركز الطريقة ال�سوفية القادرية البدرية،  وقد 
تو�سل الباحث اإىل اأنَّ  الطرق ال�سوفية قد اأ�سبحت  موجهة فكرياً، بعد اأن 
كانت تنظيم اجتماعي قائم على الأفكار الدينية ، فبعدما ف�سل النظام املايوي 
"1969-1985م" يف تكوين حزب �سيا�سي قوى: ال�سيء الذى دفع النظام 
لإيجاد    ، البدرية  الطريقة  ومنها  ال�سوفية   الطرق  اإىل  اللجوء  اإىل  املايوي 
من  ال�سيا�سي  الدعم  ال�سوفية  الطرق  فوجدت  الطرق،  عرب  جماهريي  �سند 
النظام احلاكم مما مكنها من تقوية وتزايد  نفوذها  الديني و ال�سيا�سي بني الأتباع 

يف ظل ذلك النظام احلاكم .
اإن درا�سة اإدري�س للطريقة البدرية قامت على حتليل العالقة بني ثالثة   
متغريات هي ال�سيا�سة و الدين والأيديولوجيا، مبعزل عن املتغريات الأخرى، 
الجتماعية  النظم  دور  يف  بنائي  خلل  عن  الدرا�سة  تك�سف  اأن  ميكن  كان 
ي�ستدعي م�ساندتها تنظيمياً بوا�سطة الطرق ال�سوفية و منها الطريقة البدرية ، 

اإذا ما متت درا�سة الظاهرة يف اإطارها البنائي اأو الثقايف ال�سامل.
اإدري�س �ص�مل احل�صن، الدين يف املجتمع ال�صوداين، منريي و الطرق ال�صوفية 1972-1980م ترجمة : حممد بكري ال�صريف ، ج�معة   )1(

اخلرطوم ، كلية الآداب ، وحدة الرتجمة و التعريب 2002م.
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خامتة و تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة :
جمملها  يف  اهتمت  جندها  ال�سابقة  الدرا�سات   لهذه  ا�ستعرا�سنا  من   
يف  تاأثريها  و  انت�سارها  و  ال�سوفية  الطرق  ن�ساأة  يف  ودوره  الديني  بالعامل 
املجتمع  ال�سوداين و لكنها مل تعط اهتماماً للظروف املو�سوعية التى يف ظلها 
اأ�سهمت الطرق ال�سوفية بدورها يف ن�ساأة وتطور و تنمية  القرى و املدن يف 
املجتمعات املحلية ال�سودانية. من هذا املنطلق قام الباحث بالك�سف عن العالقة 
التي تربط بني هذه الطرق و ن�ساأة وتطور هذه املجتمعات و من هنا يت�سح اأننا 

يف حاجة اإىل درا�سة هذا الدور وهذا ما تود اأن تقوم به هذه الدرا�سة.
 م�سطلحات البحث:

الدور : الدور يف اللغة العربية: يقال دار ال�سيء دوراناً و ا�ستدار  ودورته)1(.  -1
واأي�ساً يعرف الدور باأنه اجلانب الدينامي ملركز الفرد اأو و�سعه اأو مكانته   
يف اجلماعة)2(. املعنى  ال�سطالحي للدور هو : ال�سلوك الذي تتوقعه 
هذا  يكون  بحيث  معينة  مراكز  يف  الأفراد  من  واملجتمعات  اجلماعات 

ال�سلوك مميزاً للفرد من غريه ممن ي�سغلون مراكز اأخرى)3(.
مفهوم الطريق : ورد يف اللغة اأن اأ�سل الكلمة من)طرق( فيقال  : طرق   -2
النجم يطرق طروقاً : طلع لياًل وهو النجم الطارق وفى التنزيل العزيز 
اِرقِ{ ]الطارق: 1[، وطرق القوم طرقاً و طروقاً : اأتاهم لياًل.  }وَالسَّمَاء وَالطَّ

وطرق الطريق: �سلكه. و الطريق املطروق املمر الوا�سع املمتد اأو�سع من 
ال�سارع .

ابن الف�صل جم�ل الدين حممد بن مكرم بن منظور، معجم ل�ص�ن العرب ، ج5 ، بريوت، دار �ص�در ،ط1 ،2000م ، �س 323.  )1(
منري البعلبكي ، املورد ، دار العلم للمليني ، ط37 ، 2003م ، �س 794.  )2(

اجلديدة،  الآف�ق  دار   ، بريوت   ، بغداد  ، ج�معة  نقدية  و  درا�صة حتليلية   ، املع��صر  الجتم�عي  الفكر  نقد   ، معن خليل عمر   )3(
ط2،1991م، �س 242.
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طرق  واجلمع:  املت�سوفة.  من  الطائفة  م�سلك  ال�سوفية:  عند  الطريق   -3
وطرائق)1(. و الطريقة كالطريق هي احلال و ال�سرية ح�سنة اأو �سيئة)2(. 

( بقوله: هى ال�سرية املخت�سة بال�سالكني اإىل اهلل من قطع  ويعرفها الفا�سانى)  
( : )..فطريق  املنازل والرتقي يف املقامات)3(. ويقول ابن عجيبة احل�سني)
ال�سوفية ترك الدنيا و اأهلها، و اآثار الوهد و اخلمول(ويق�سد باخلمول 
عدم الهتمام بالدنيا والتكالب عليها وال�ستغال بها ويوا�سل التعريف 

بالطريقة و الطريق في�سف اأخالق القوم و يحدد معامل الطريق)4(
القرن  يف  الإ�سالمي  العامل  يف  انت�سرت  دينية  حركة   : الت�سوف  مفهوم    -4
يف  الزهد  و  العبادة  �سدة  اإىل  تدعو  فردية  كنزعات  الهجري  الثالث 
الدنيا كرد فعل م�ساد لالنغما�س يف الرتف احل�ساري ثم تطورت تلك 

النزعات حتى �سارت طرقاً مميزة معروفة با�سم ال�سوفية)5(. 
الإجراءات  من  املعقد  ال�سكل  ذلك  باأنها  حتديدها  ميكن  التنمية:  مفهوم   -5
والعمليات  املتتالية امل�ستمرة  التى يقوم بها الإن�سان للتحكم يف م�سمون 
املجتمعات   من  جمتمع  يف  احل�ساري  اأو  الثقايف  التغري  و�سرعة  واجتاه 
مق�سود  تغيري  عملية  اإّل  هى  ما  التنمية  اأنَّ  اأْي  حاجاته،  اإ�سباع  بهدف 

جممع اللغة العربية ، املعجم الو�صيط ، ج2 ، �س 576.  )1(
حممد عقيل بن علي  املهديل ، درا�صة يف الطرق ال�صوفية الق�هرة ، دار احلديث ، ط2 ، �س12.  )2(

اأبو عبيد اأحمد بن حممد بن حممد بن عبد الرحمن الهروي ال�ص�فعي اللغوي املوؤدب ال�صهري بـ اأبو عبيد الهروي، ويق�ل له الف��ص�ين   ) (
ن�صبة اإىل فل�ص�ن وهي قرية من قرى هراة، فقيه �ص�فعي، ولغوي، �ص�حب كت�ب الغريبني يف القراآن واحلديث، اأخذ العلم عن اأبي 
من�صور الأزهري اللغوي، روى احلديث عن اأحمد بن حممد بن ي��صني، واأبي اإ�صح�ق اأحمد بن حممد بن يون�س البزاز احل�فظ. حدث 
عنه: اأبو عثم�ن ال�ص�بوين، واأبو عمر عبد الواحد بن اأحمد املليحي بكت�ب "الغريبني"، ق�ل ابن خلك�ن اأنه: »ك�ن يحب البذلة، 
ويتن�ول يف اخللوة، ويع��صر اأهل الأدب يف جم�ل�س اللذة والطرب«، واأ�ص�ر �صيف الدين الب�خرزي يف ترجمته لأدب�ء خر�ص�ن اإىل ذلك، 

تويف �صنة 401 هـ.
الف��ص�نى ، ا�صطلح�ت ال�صوفية حتقيق حممد كم�ل جعفر ، الهيئة امل�صرية الع�مة ،1981 ،�س65.  )3(

اأبو العب��س اأحمد بن حممد بن املهدي بن احل�صني بن حممد بن عجيبة الإدري�صي احل�صني ال�صريف، ُولد يف مد�صرا عجيب�س يف مدينة   ) (
تطوان املغربية �صنة 1161هـ املوافق 1758م. وا�صتغل بتعلم القراآن الكرمي والط�ع�ت من �صلة وذكر منذ طفولته املبكرة.

ابن عجيبة  احل�صني : الفتوح�ت الإلهية يف �صرح املب�حث الأ�صلية ، حتقيق عبد الرحمن ح�صن حممود ، ع�مل الفكر ، �س343.  )4(
حممد عبد احلميد عبد الفت�ح مو�صوعة الأدي�ن و املذاهب و الفرق و اجلم�ع�ت، كنوز للن�صر، )د ت( ، �س 205.  )5(
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وموجه له موا�سفات معينة بهدف اإ�سباع حاجات الإن�سان)1(.
تنمية املجتمعات املحلية: يعرفها حمي الدين �سابر بقوله: "مفهوم حديث   -6
لأ�سلوب العمل الجتماعي والقت�سادي يف مناطق حمددة يقوم على 
وهذا  والقت�سادية،  الجتماعية  العلوم  مناهج  من  وقواعد  اأ�س�س 
الأ�سلوب يقوم على اإحداث تغري ح�ساري يف طريقة التفكري والعمل 
امل�ستويات  كل  يف  جميعاً  املحلية  البيئة  وعي  اإثارة  طريق  عن  واحلياة 

عملياً واإدارياً)2(.
وتعرف اأي�سا باأنها: )العملية التي يتم من خاللها العمل على دفع ال�سكان   
اإ�سباع  اأجل  التخطيط من  احتياجاتهم و  ملناق�سة  املحلية  املجتمعات  فى 

هذه الحتياجات()3(.
املجتمع املحلي: يق�سد به جمموعة من النا�س ي�سكنون يف منطقة �سغرية   -7
و حمددة و يتقا�سمون طريقة م�سرتكة يف احلياة جتمع بينهم العالقات 

الجتماعية الأولية و املت�سابكة)4(.
8- القيادة املحلية: تعرف باأنها )جمموعة من الأفراد و اجلماعات يقيمون يف 
املجتمع املحلي ي�ست�سعرون م�سكالت هذا املجتمع، و يقومون بت�سجيع 
املجموع نحو امل�ساركة و الإ�سهام يف عالج هذه امل�سكالت با�ستثمار 

اأف�سل ملوارد البيئة املحلية()5(.
�صلح العبد ، موجز التحدي�ت و التنمية يف البلدان الن�مية ، الكت�ب ال�صنوي الأول يف التنمية الريفية ، �س 79-78.  )1(

عبد املطلب عبد املجيد، التمويل املحلي والتنمية املحلية. الإ�صكندرية، الدار اجل�معية، 2001، �س14، 15.  )2(
اإبراهيم عبد الرحمن رجب ، مف�هيم و من�ذج املجتمع املحلي املع��صر ، الق�هرة ، موؤ�ص�صة ال�صرق الأدنى ،1988م �س 36.  )3(

احلديث،  اجل�معي  املكتب  الإ�صكندرية  املحلية،  املجتمع�ت  لدرا�صة  نظري  مدخل  املجتمع،  و  التنمية  حممود،  طلعت  من�ل   )4(
2001م �س 243.

الث�ين ،  العدد   ، الجتم�ع  لعلم  ال�صنوي  ب�لكت�ب  املجتمع ، مق�ل  تنمية  املحلية يف  القي�دات  دور  الب�رى ،  ا�صم�عيل ح�صن   )5(
الق�هرة ، دار املع�رف،1981، �س 81.
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9- مفهوم التنمية: ميكن حتديدها باأنها  ذلك ال�سكل املعقد من الإجراءات و 
العمليات  املتتالية امل�ستمرة  التى يقوم بها الإن�سان للتحكم يف م�سمون 
و اجتاه و �سرعة التغري الثقايف اأو احل�ساري يف جمتمع من املجتمعات  
مق�سود  تغيري  عملية  اإل  هى  ما  التنمية  اأن  اأي  حاجاته،  اإ�سباع  بهدف 

وموجه له موا�سفات معينة بهدف اإ�سباع حاجات الإن�سان)1(.
التدخل  خالل  من  تتم  مق�سودة  دينامية  عملية  هي  الجتماعية:  التنمية   -10
الإرادي بغر�س التحكم و التوجيه يف التغيري الجتماعي املق�سود عن 
جماعات  و  اأفراد  بني  العالقات  ودعم  الب�سرية  املوارد  ا�ستثمار  طريق 
املجتمع بدرجة ت�سمح لهم بال�ستخدام الأف�سل للموارد  املتاحة وذلك 

من خالل  فر�س امل�ساركة الفعالة لتحقيق الأهداف املجتمعية)2(.
 

املبحث الأول
نبذة تعريفية عن منطقة اأم �سوًا بان

املوقع:
بولية اخلرطوم،  بني خطي طول 33  �سرق اخلرطوم بحري  تقع جنوب   
�سرقاً و32 غرباً وخطي عر�س 16 �سماًل و15 جنوباً، يف نطاق مناخي يعرف بال�سافانا 
الفقرية متداخل مع �سبه ال�سحراوي ، يف �سهل منخف�س منحدر اإىل اجتاه الغرب 
اجلنوبي باجتاه النيل الأزرق ، وحتيط بها اأ�سجار �سحراوية تعرف باأ�سجار )ال�َسُمر( 
وهي اأ�سجار على �سكل خمروطي اأ�سبه باملظلة )umbrella( وذات اأ�سواك حادة 
تخ�سر وتزهر يف ف�سل اخلريف اأزهاراً ت�سمى عند املحليني )الربم( وثمارها 

�صلح العبد ، موجز التحدي�ت و التنمية يف البلدان الن�مية ، الكت�ب ال�صنوي الأول يف التنمية الريفية ، �س 79-78.  )1(
الإ�صكندرية   – احلديث  اجل�معي  املكتب  املحلي:  املجتمع  تنمية  مدخل   – املجتمع  تنظيم  طريقة  خ�طر:  م�صطفى  اأحمد   )2(

1984م.
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�سبيهة )بالتمر هندي( ويطلق عليها )العليف( اأو )العليق()1(.
القطاع احليواين و النباتي: 

ي�سكل رعي املا�سية يف اأ�سكاله املختلفة الن�ساط الأكرث انت�ساراً بالقيا�س   
تزرع يف  الرعاة. و كانت  �سبه  بان  اأم �سواً  �سكان  املحا�سيل بني  مع زراعة 
املا�سي اأنواع خمتلفة من الذرة �سريعة الن�سوج يف وديان املناطق الداخلية 
للبطانة )وادي احل�سيب( مثاًل با�ستخدام تقنيات تقليدية،لكن مل تعد الزراعة 
بان   �سواً  اأم  �سكان  من  جمموعة  اأي  جند  ل  اإذ  مهمة  اأعماًل  احليوان  تربية  و 
من  معا�سهم  يكت�سبون  �سكانها  فاأغلبية  منهما.  اأيَّ  على  معي�ستها  يف  تعتمد 
العمل بالأجر و جتارة القطاعي وعمال غري منتظمني و مزارعني يف م�سروعي 
اجلزيرة و اجلنيد، كعمالة غري ماهرة)2(. وفيما عدا التجارة الب�سيطة والعمل يف 

املوؤ�س�سات احلكومية )مثل املدار�س وامل�ست�سفيات( والأعمال �سابقة الذكر.
الرتبـــة:

من  منقولة  والطني  بالرمل  ، خملوطة  ر�سوبية  تربة  بان   �سواً  اأم  تربة   
�سهل البطانة حيث حتمل ال�سيول اجلارفة معها كميات من طمي اأر�س البطانة 
ومن اأعايل الأر�س )اأو ال�سهرة كما ي�سطلح املحليون على ت�سميتها( والطبقة 
الثانية من الأر�س عبارة عن تربة طينية )خ�سراء( يف بع�س اأجزاء القرية بعمق 
قد ي�سل اإىل حوايل اأربعة اأمتار ويعقبها طبقة حجرية م�سامية �سفراء اللون 
طبقة  ذلك  يلي  ثم  ال�سفراء(  )بالطينة  ت�سميتها  على  املحليون  ال�سكان  درج 

جريية. 
.)1/A/53( جمل�س ريفي اأم �صوًا ب�ن م�صتند رقم  )1(

اإدري�س �ص�مل احل�صن ، الدين يف املجتمع ال�صوداين، منريي و الطرق ال�صوفية 1972-1980م ترجمة : حممد بكري ال�صريف ، ج�معة   )2(
اخلرطوم ، كلية الآداب ، وحدة الرتجمة و التعريب 2002م.
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جارة(  خور  اأ�سهرها  اخلريان)  من  العديد  املدينة  يتخلل  كان  وقد   
الطبيعية بجانب العديد من) امليعات( امل�ستنقعات  املياه  واجلداول وجماري 
واحلفائر، التي حفرت لأغرا�س متعددة مثل حفري ال�سيخ العبيد ، حفري ال�سيخ 

اجليلي ، حفري ود جاد اهلل)1(.
م�سادر املياه:

تتجمع  التي  احلفائر  عن  عبارة  بان   �سواً  اأم  يف  املياه  م�سادر  كانت   
و�سقي  ال�سرب  لأغرا�س  املياه  هذه  وت�ستخدم  والأمطار،  ال�سيول  مياه  فيها 
)الطني(  الرتبة  ومزج  والأبدان  املالب�س  وتنظيف  والطبخ  والدواب  املا�سية 
للبناء وكافة ا�ستخدامات املياه ، ثم اأعقبها حفر اآبار ل�ستخراج املياه اجلوفية، 
ثم قام اخلليفة يو�سف الفكي عمر بدر بتمديد �سبكة مياه من امل�سيد اإىل داخل 
ْت اإليهم هذه ال�سبكة يقومون ب�سداد فواتري للمياه  القرية، ومل يكن الذين ُحدَّ
يف مقابل تلك اخلدمات. وبعد ذلك تو�سعت ال�سبكة واأ�سبح هناك ال�سهريج 
ال�سيخ �سالح  ال�سيخ عبدالرازق  القرية بجوار منزل  الذي يقع يف منت�سف 
الأفقي  للتو�سع  ن�سبة  اأخرى  اآبار  واأي�ساً  احل�سانية  بئر  اأي�ساً  وتوجد  اهلل  رحمه 

للقرية. 
خلفية تاريخية عن ن�ساأة املنطقة :

1264هـ-  �سنة  بان   �سواً  اأم  م�سيد  اأ�س�س   عندما  بدر  حممد  ال�سيخ   
1285هـ، مل يكن  يف هذه املنطقة مواطن ، فقد كانت منطقة خلوية ، ومرعى 
للبهائم. لذلك كانت مباين اأ�سرته فقط مع امل�سيد. ووزع مباين زوجاته واأبنائه 

حول امل�سيد. وحتى اليوم جتد منازلهم �سرق وغرب و�سمال امل�سيد)2(.
املرجع ال�ص�بق ، �س 25.  )1(

عمر العبيد �ص�لح بدر ، ال�صيخ العبيد ود بدر، م�صيده و اآث�ره ،1810-2008م ج1، )مط�بع املجموعة الدولية(،2009م �س 117.  )2(
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على ح�سب ما ذكر بع�س الأ�سخا�س كبار ال�سن اأن املنطقة كانت يف   
بع�س اأطوارها عبارة عن غابة كثيفة ملتفة الأ�سجار وكانت الأدغال ظاهرة على 
بعد ما يقارب الكيلومرت من مركز املدينة، وهذه الأدغال ماأهولة باحليوانات 
الربية، اإلَّ اأنَّ الغطاء ال�سجري قد انح�سر الآن ب�سورة ملحوظة. ولكن يالحظ 
�سواً  اأم  بني  املدينة  من  الغرب  اإىل  الواقع  الف�ساء  يف  الأ�سجار  من  القليل 
بان  وقرية العيلفون حيث لقيت احلملة املعروفة بجردة حممد علي )اجلردة( 
اإبان العهد الرتكي هالكها يف منطقة الكرنو�س وكذلك اإىل ال�سرق يف نواحي 

وادي  )ودعجيل(.
اأوجه  الت�سمية:

وردت على ثالثة اأوجه:
الأول : اأم �سوًا بان :

الوالدة  اللغة  يف  وهي  اأم  من  تتكون  اإ�سايف  مركب  هي  الكلمة   
والأ�سل ويكنى بها كما يف) اأم زرع ( ويف عامية اأهل ال�سودان كلمة يراد بها 
ن�سب �سفة اإىل مو�سوف اأي مبعنى )ذات( كما يف قولهم ام �سفائر اأي ذات 

ال�سفائر اأو قولهم )اأم ج�سوم ( اأي ذات اخلدود)1(.
الثاين : اأم �سوًا بان: 

�سواً  –بان(  -�سواً  )اأم  هي  كلمات  ثالث  من  مركبة  ا  اأي�سً الكلمة   
اإل  معروف  وال�سوء  بالتنوين  حمركة  �سوء  كلمة  هي  ّوْن(:  �سَ )وتنطق– 
اأن ال�سوء املعني هنا هو النور املتولد من نار كثرية احلطب كان طلبة القراآن 
يقرءون عليه القراآن ، حيث مل تكن الإنارة الكهربائية معروفة وكان ال�سكان 
القدماء ي�ست�سيئون بها، وتعرف نار القراآن بـ الُتقابة اأو تقابه القراآن، وما زالت 

./httpsar://.wikipedia.org/wiki يوم اخلمي�س املوافق  2019/12/5 م ال�ص�عة 9 م�ص�ء  )1(
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اآثار هذه النار موجودة حتى اليوم وتتمثل يف كوم عظيم من الرماد يتو�سط 
)القراآنية( داخل خالوى م�سيد ال�سيخ العبيد ود بدر ويطلق عليها)نار القراآن( 
ومازالت توقد حتى اليوم يف عملية رمزية اإ�سارة اإىل توا�سل ودميومة ر�سالة 

م�سيد ال�سيخ العبيد يف تدري�س وخدمة القراآن. 
بان  بان: فعل ما�سي من يبني وبان مبعنى ظهر. فيكون معنى اأم �سواً   
البقعة ذات ال�سوء الظاهر، ويذهب التف�سري اإىل اأن قوافل كانت متر باأم �سواً 
في�ستب�سرون  الليل  للقادمني يف  يلوح �سووؤها  ملتقى طرق وكان  بان  وهي 

بو�سلهم ويت�سايحون مع بع�سهم بع�ساً اأنه و�سلوا اإىل اأم – �سواً- بان)1(. 
الثالث : ال�رسوبة اأم �سوًا بان :

اأو  الطندب  اأ�سجار  من  قليل  عليه  الأر�س  من  املرتفع  هي  ال�سروبة   
مبدر�ستنا  املاحي  اهلل  عبد  املاحي  اجلغرافيا/  مادة  معلم  تف�سري  ويف  الأراك 
)اأم �سواً بان املتو�سطة بنني2( اأن املدينة كان يطلق عليها ال�سروبة اأم �سواً بان  
لأن الرعاة كان يردون ل�سقي بهائمهم فيموت بع�سها وينفق فيتجمع الذباب 
على جيفها فاأطلق عليها الرعاة هذا ال�سم وهو الأقرب اإىل ال�سحة لأَن تعليل 
ال�سم الأول ل يدعمه اأي �سند اأركو لوجي �سوى وجود ال�سجرة املذكورة 

اآنفاً كما ي�ستبعد وجود نحل يف هذه املنطقة.
وال�سم الثاين اأطلق على املدينة لحقاً بوا�سطة الرئي�س الأ�سبق جعفر   
منريي ومما يدعم رواية اأ�ستاذ املاحي اأن املنطقة هي امتداد لتخوم �سهل البطانة 
الرعوي والثابت تاريخياً اأن �سكان ال�سهل ال�سرقي للنيل الأزرق كانوا يردون 

النيل جللب مياه ال�سرب لهم و لأبقارهم. 
عمر العبيد �ص�لح ، ال�صيخ العبيد ود بدر و الطريقة الق�درية البدرية ، اأم �صوًا ب�ن، املكتبة الإ�صلمية ،1998م، �س 8.  )1(
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مركز املدينة:
اإذ يعود  تاريخياً  اأجزاء املدينة  اأقدم  بان )امل�سيد(  اأم �سواً  يعد مركز   
بان ، مما يف�سر مالمح املا�سي  اأم �سواً  اإن�ساء  اإن�ساوؤه اإىل املراحل الأوىل من 
مثل الأزقة ال�سيقة املتعرجة املمتدة و املنازل الطينية ذات الكتظاظ ال�سكاين، 
مدخل  ذات  و  واحد  �سور  يحيطها  منازل  يف  الأقرباء  من  العديد  �سكن   و 

واحد.
تخطيط اأم �سوًا بان :

يت�سق هذا التخطيط  مع البنية الجتماعية ب�سكانها ، فنجد يف مركز   
ي�ستحوذون  الذين  )البادراب(  بدر  اأحفاد ود  يعي�س  امل�سيد   املدينة حواىل 
على املوقع املهيمن يف ال�سئون الدينية و ال�سيا�سية على حد �سواء، اإذ يعتربهم 
اأهل املجتمع املحلي اأفراد عائلة دينية �سهرية يتمتعون مبكانة اجتماعية متميزة 
- كما هو احلال يف العديد من الدول الإ�سالمية- اإذ يعتقد  اأن الربكة تنتقل 

من الويل اإىل اأحفاده)1(.
و�سف م�سيد اأم �سوًا بان  )البنية الكيان(:

�سّيد امل�سجد القدمي يف املركز من اأم �سواً بان  و يحتل م�سيد اأم �سواً بان    
موقعاً جغرافياً واجتماعياً ، تنعقد اأمام هذا امل�سيد كل املنا�سبات  الدينية برعاية خليفة 

ود بدر الذى يتمتع بنفوذ وا�سع يف كل ال�سئون )حتى ال�سيا�سية و غريها(.
وامل�سجد  والقراآنية  اخللوة  امل�سيد  ت�سمل  م�سورة  وا�سعة  م�ساحة  يحتل   

و�سكن طالب القراآن واملر�سى والزوار ومكان اإقامة اخلليفة وم�ساعديه وعماله.
�صرف الدين الأمني  عبد ال�صلم ، كرام�ت الأولي�ء يف �صي�قه� الثق�يف و الجتم�عي، .ج�معة اخلرطوم ،مركز الدرا�ص�ت الأفريقية   )1(
الب�صرى ، ر�ص�لة دكتوراه من�صورة  : يو�صف ح�صن مدين ، حممد املهدي  ال�صعبي )40(، ترجمة  الرتاث  الأ�صيوية .درا�ص�ت يف  و 

،2007م. �س 110.
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وقباب   بدر  ود  وقبة  �سريح  راأ�سها  وعلى  القباب  كل  ت�سمل  واأي�ساً   
اأبنائه اخلليفة اأحمد واأبنائه وقباب اأحفاده اخلليفة يو�سف واخلليفة عثمان)1(.

حلقات  داخله  و  امل�سيد  يف  تُقام   : بان  �سواً  اأم  يف  امل�سيد  ن�ساط   
الذكر يف ع�سر كل جمعة، ويفد النا�س اإليه ملدح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  
وال�ستماع لالإن�ساد الديني والق�سيد ال�سويف يف مدح اأولياء اهلل ال�ساحلني 

وذكر مناقبهم- و على راأ�سهم ال�سيخ حممد بدر.
ال�سوق، املوقع، البناء، واخلدمات باأم �سوًا بان :

ينق�سم اىل ق�سمني الأول �سوق دائم اأما الثاين يقام مرتني يف الأ�سبوع،   
يقع ال�سوق اليومي الدائم املكون من مباين من الطوب الأحمر يف و�سط اأم 
ال�سوق  اأما  الأ�سا�سية،  الحتياجات  يلبي  و  بدر،  ود  م�سيد  جوار  بان   �سواً 
الثاين فهو الذى يعقد يومني يف الأ�سبوع وهما الثنني و اخلمي�س  حيث يحتل 
ومن  املجاورة  القرى  من  املئات  اإليه  ويفد  الدائم  ال�سوق  من  اأكرب  م�ساحة 
اأي�ساً  يتميز  كما  املا�سية،  من  ال�سخمة  الأعداد  ال�سوق  لهذا  اخلا�سة  امل�ساهد 

باحلدادين و الإ�سكافيني و اخلزافني و احلرفيني)2(.
بها خلوة  املناطق ال�سوفية امل�سهورة ويوجد  بان  من  اأم �سواً  منطقة   
لتعليم القراآن ومن املعلوم اأن نار القراآن التي اأوقدها ال�سيخ العبيد ود بدر مل 
تطفاأ حتى الآن ويخلف ال�سيخ العبيد ود بدر حالياً اخلليفة الطيب اجلد ال�سيخ 
العبا�س بدر الذي توىل اخلالفة 2002م  اأمد اهلل يف اأيامه ونفع امل�سلمني بعلمه 

وحكمته.
احمد عبد الر�صول �صعد – �صيد بقعة اأم �صب�ن، دار �صهرية   للطب�عة والن�صر. �س 67.  )1(

اإدري�س �ص�مل احل�صن ، مرجع �ص�بق، �س 27.  )2(
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املوؤ�س�سات ال�سحية ،التعليمية ، اخلدمية، و التنظيمية باأم �سوًا بان: 
التعليم النظامي:

القرن  من  الع�سرينيات  منذ  فيها  النظامي  التعليم  حماولت  بداأت   
الع�سرين حيث اأن�سئت اأول مدر�سة اأولية حتت اإ�سراف البادراب عام  1942م، 
بني  ما  فرتة  1958م ويف  عام  اأواخر  اإّل يف  للبنات  اأولية  مدر�سة  تفتح  ومل 
ومدر�سة  للبنات  واأخرى  للبنني  متو�سطة  مدر�سة  افتتحت  1966-1976م، 
ثانوية زراعية للبنني، واأن�سئت مدر�سة ثانوية للبنات مببادرة من اخلليفة يو�سف 
عام 1979م. كذلك يوجد العديد من املدار�س واملعاهد مبنطقة اأم �سواً بان 
اأ�سا�س،  كمعهد ابن البان ومعهد ود الر�سى بالإ�سافة للمدار�س بتنوعها من 
ومتو�سط و ثانوي بنني وبنات. فيما يخ�س بقية املوؤ�س�سات ن�سري اىل اأن  هناك 

العديد من املن�ساآت اخلدمية منها:
مركز �رسطة اأم �سوًا بان :

اأن�سئ يف عام 1951م، وفى 1979م كان يتكون من 12 �سرطياً، در�س   
اأربعة منهم القراآن يف خلوة امل�سيد  مما يظهر نفوذ اخلليفة.

مكتب الربيد:
واأن�سئ مكتب الربيد يف عام 1975م ليقوم بحفظ املدخرات واإر�سال   
اأي�ساً  ويوجد  الربيدية،  والطرود  والر�سائل  والنقود  احلوالت  وا�ستقبال 
من  عدداً  ت�ستوعبان  احليوانية  الرثوة  ووزارة  الزراعة  وزارة  ميثالن  مكتبان 

املوظفني)1(.

اأحمد عبد الر�صول �صعد – �صيد بقعة اأم �صب�ن، مرجع �ص�بق �س 71.  )1(
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م�ست�سفى اأم �سوًا بان :
يعد امل�ست�سفى الأكرب من نوعه يف منطقة �سرق النيل/ �سرق اخلرطوم،   
بان  يف عام 1972م، وجاءت  اأم �سواً  بناء م�ست�سفى  اأكمل اخلليفة يو�سف 
بدر يف  الرمل من مريدي ود  الأحمر و  الطوب  البناء  وخا�سة  معظم مواد 
)اجلريف( وكان اأغلبية العمل من الزوار، وكان اخلليفة مير على موقع العمل 
اأثناء اليوم، وطلب من اأى زائر العمل لب�سع �ساعات يف بناء امل�ست�سفى لقاء 

)الربكة(.
ويخدم امل�ست�سفى لكل املنطقة التى ي�سملها جمل�س ريفي اأم �سواً بان     
وتقديراً جلهود اخلليفة �سمح له بتوظيف �سبع ممر�سات من اأتباعه و ع�سرة عمال 

من "املوايل" املوالني للخليفة.
يف يناير 1979م �سهد وزير ال�سحة افتتاح م�سجد امل�ست�سفى )غرفة   
�سغرية( و انتهز املنا�سبة للقاء اخلليفة و الت�ساور معه ، بف�سل عالقات اخلليفة 
مع الرئي�س منريي و وزير ال�سحة ازداد نفوذه على العاملني بامل�ست�سفى ، مبا 
فيهم املدير التنفيذي، و تبعاً لتو�سية من اخلليفة يتلقى بع�س املر�سى معاملة 

طيبة خا�سة و بهذا تتكر�س �سورة اخلليفة كمح�سن.
 

املبحث الثاين
اأثر ال�سيخ العبيد كم�سلح اجتماعي و دوره يف تنمية جمتمع اأم �سوًا بان

يف رحاب امل�سجد ويف ظل نهجه القومي ولدت اخللوة فكانت قوية يف   
نهجها فريدة يف نظامها التعليمي الذي ي�ستجيب ملطلوبات الإ�سالم ومطلوبات 
املجتمع ال�سوداين. فهو نظام يخدم الأهداف الرتبوية والروحية من ناحية، 
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ويحل م�سكلة التمويل من ناحية اأخرى. فالتعليم على الطريقة الإ�سالمية لدى 
�سيوخ الطرق ال�سوفية ل ينح�سر يف جانب العلم الديني بل ميتد اإىل تعليم 
الطالب و�سائل ك�سب من خالل تعليمهم املنازل املنا�سبة لزراعة املحا�سيل، 
والطب البلدي البدين والطب النف�سي ، ويتعلمون طريقة بناء امل�ساجد وكيفية 
رعاية احليوانات �سحياً. وبذلك جند اأن طالب اخلالوى يعتمدون على ذاتهم 

وي�ساركون يف متويل العملية التعليمة)1(.
ون�سبة لأهمية دور �سيخ الطريقة و�سيخ اخللوة يف تاأ�سي�س نظام تعليمي   
ي�سهم يف تنمية جمتمعه املحلي. راأينا �سرورة تو�سيح هذا الدور يف ما يلي: 
دور �سيخ الطريقة يف تنمية املجتمع املحلي : )1226-1302هـ/ 1810-1884م(.

نعني به ال�سيخ العبيد ود بدر �سيخ الطريقة البدرية يف مركزه وتالميذه   
الطريقة  �سيخ  يعترب  الو�سط.  ال�سودان  يف  املحلي  املجتمع  يف  فروعها  يف 
وتالميذه اأنف�سهم اأ�سحاب ر�سالة دعوية خال�سة لوجه اهلل �سبحانه وتعاىل ل 
يبقوا من اأحد جزاء ول �سكوراً، ول يطلبوا مقابل اأتعابهم عو�ساً مالياً ولكنهم 
توكلوا على اهلل منذ بداية هذا العمل الإ�سالمي الكبري ووقفوا على باب واحد 
الدنيا  وجاءتهم  الأبواب  كل  اأمامهم  ففتحت  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  باب  هو 

منك�سرة جتري وهم يبتعدون عنها ويفرون منها. 
ويف ذلك يقول ال�سيخ ود بدر:)مثل الدنيا كمثل امراأة �سوهاء بر�ساء   
قبيحة املنظر ولكنها لب�ست اأح�سن الثياب وتطيبت باأح�سن الطيب فنظر اأهل 
الظاهر اإىل ظاهرها فجروا خلفها ونظر اأهل الباطن اإيل باطنها ففروا منها()2(.

جملة الفي�س، ت�صدر عن املجل�س الأعلى للذكر والذاكرين ، العدد الأول 1418هـ ، �س17.  )1(
عمر العبيد �ص�لح ، ال�صيخ العبيد ود بدر و الطريقة الق�درية البدرية مرجع �ص�بق ، �س 12.  )2(
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�سيخ الطريقة :  
اإليه املجتمع حلل  يلجاأ  الذي  القا�سي  املر�سد واملوجه وهو  املربي  هو   
للزيجات  والداعية  املاأذون  وهو  ملريده.  الروحي  الأب  وهو  م�سكالتهم 
اجلماعية كما قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث معناه : )تناكحوا 

تنا�سلوا فاإِين مباه بكم الأمم()1(. 
وهو  والعقلية  النف�سية  لالأمرا�س  خا�سة  الطبيب  هو  الطريقة  و�سيخ   
ال�سيا�سي الذي يلتف حوله املجتمع وهو امل�سرف على تنمية جمتمعه املحلي، 
فيوهب كل وقته وماله الذي �سخره اهلل �سبحانه وتعاىل له ويوهب عقله لتنمية 

جمتمعه املحلي بحفر الآبار وبناء اخلالوى واملدار�س واملراكز ال�سحية)2(. 
املرافق الدينية التي اأ�س�سها ال�سيخ العبيد واأحفاده : 

م�سجد النخرية: عندما بلغ ال�سيخ العبيد �سن الأربعني اأي يف عام 1264هـ  اأ- 
اأوقد نار القراآن هدى للنا�س وتعليماً لهم لأمر اهلل ... وهنا يقف التاريخ 

طوياًل .
ما �سن الأربعني ؟ 

منها بداأ الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ر�سالته واأمر بالتبليغ ، فياله من   
توافق رباين . 

موؤدياً  ال�سيخ  انطلق  ومنها  املحمدية  الر�سالة  بداية  الأربعني هذه  �سن   
ال�سيخ من  اأثرها.  بعد عودة  الر�سول مقتفياً  بر�سالة  عماًل دينياً عظيماً يرتبط 
احلج اختار منطقة خلوية كان يتعبد فيها تقع غرب قرية ال�سيخ ح�سن بحوايل 
 )13839( والبيهقي   ،)135/6( ال�صعف�ء((  يف  ))الك�مل  يف  وابن عدي  ي�صري،  ب�ختلف   )1188( ))م�صنده((  يف  الروي�ين  اأخرجه   )1(

واللفظ لهم�.
علم�ء  لهيئة  الأول  الع�م  عمل– املوؤمتر  املحلى– ورقة  املجتمع  وتنمية  تربية  يف  اخللوى  م�ص�ئخ  دور   : بدر  �ص�لح  العبيد  عمر   )2(

ال�صودان اأكتوبر 1998م �س 10.
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خم�سني كيلو مرت، فاأ�سعل فيها نار القراآن و�سماها النخرية، و�سكن بالقرب منه 
�سقيقه الفكي �سعد ، واأ�س�س قرية �سماها ال�سيال. 

اأن�ساأ ال�سيخ حممد بدر م�سجده الأول بقرية النخرية ، �سرق اأم �سواً   
بان على م�سافة خم�سني كيلومرت، وبالقرب من �سيال الفكي �سعد، والنخرية 
معلماً  عابداً  نا�سكاً  تلك  بخلوته  فظل  والقيزان  التالل  بها  حتيط  رملية  منطقة 
�سرق  تقع  والتي  احلالية  بان  �سواً  اأم  منطقة  اختار  ذلك  بعد  وطبيباً.  مر�سداً 
اخلرطوم بحري . وظل ال�سيخ يتنقل بني اأم �سواً بان و النخرية واحد وع�سرين 
القراآن  بان يعلم  باأم �سواً  بالنخرية ، وال�سيف  عاماً يق�سي اخلريف وال�ستاء 
كان  اإذ  �سريهم  لياًل يف  القراآن  بنار  يهتدون  كانوا  الذين  ال�سيوف  وي�ستقبل 

ال�سفر بالدواب)1(.
اأما ت�سمية اأم �سواً بان فيقال اإنَّها تن�سب ل�سجرة كبرية كان بها كثرياً من   
النحل، وعندها كانت البداية وامل�ستقر لل�سيخ يف هذه البقعة . ولقد ظلت 
هذه ال�سجرة موجودة لوقت قريب حتى قطعت و�سيدت يف مكانها املظلة 
الذكر ع�سر كل جمعة. وا�ستقر  امل�سجد وتقام عندها حلقة  تقع �سمال  التي 

ال�سيخ نهائياً يف اأم �سواً بان عام 1285هـ حيث اأ�س�س م�سجده احلايل . 
1- م�سجد اأم �سوًا بان : 

اأ�س�س ال�سيخ هذا امل�سجد يف)1288هـ/ 1867م( ومت جتديد بنائه يف   
عهد ابنه اخلليفة ح�سب الر�سول عام 1930م، ومازال ي�سهد تطويراً وتو�سعة 

كلما تطلبت مقت�سيات احلاجة. 
جدده اخلليفة يو�سف يف عام )1377هـ/1958م(، و تعاقب  الأئمة   
على  اإمامة م�سجد اأم �سواً بان الفكي ح�سب الر�سول عبا�س �سيخ الفقراء ،ثم 

اأحمد عبد الر�صول �صعد – �صيد بقعة اأم �صب�ن، دار �صهرية  للطب�عة والن�صر، �س 9-7.  )1(
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حممد  الأ�ستاذ/  اجلمعة  يوم  امل�سلني  يوؤم  و  العيدج(  )ود  يو�سف  الفكي 
على املهدي ال�سهري بود الدبيبة . 

ويقوم باأداء الأَذان بامل�سجد الفكي عبدالرحمن اإبراهيم نا�سر، والذي   
ورث هذا العمل اجلليل عن والده املرحوم اإبراهيم نا�سر، اأما الإِ�سراف على 
التكية  خلوة  على  وي�سرف  الزين  بابكر  الزين  الفكي  به  فيقوم  النفقة  خلوة 

ح�سب الر�سول ود التومي اأما املقدم بابكر من�سور هو مقدم حلقة الذكر.
الطالب : 

عدد الطالب مب�سيد ال�سيخ العبيد اليوم يبلغ الف ومائة طالب معظمهم   
من غرب ال�سودان، وقليل منهم من بع�س الدول الأفريقية املجاورة ، حيث 
يقيمون يف خالوى معدة لل�سكن ويجدون املاأكل وامللب�س.  كما يق�سد امل�سيد 
املئات من الزوار، اأرباب احلاجات، واملر�سى والفقراء، ومنهم من يقيم يف 

امل�سيد باأ�سرته)1(.
3-  املعاهد العلمية البدرية : 

ذكرها �سديق حممد البادي يف كتابه ال�سيخ الطيب ود ال�سائح)2(:
الكرمي  للقراآن  بان  �سواً  باأم  بدر  عمر  الفكي  يو�سف  اخلليفة  معهد   -1

وعلومه. 
اأ�س�س ال�سيخ الطيب حاج ال�سديق حممد بدر امللقب ) بود ال�سائح (   -2

خم�سة معاهد علمية مبناطق خمتلفة على النحو التايل : 
معهد ود ال�سائح العلمي بقوز العلم غرب �سندي وهو اإحياء ملعهد  اأ- 

ال�سيخ �سغريون العلمي الذي اندثر بعد اأن اأ�س�سه يف حياته . 
ال�صيخ اإبراهيم عبدالرازق، ال�صيخ العبيد ود بدر، ط2 املطبعة احلكومية – 1967م ، �س 17- 25.  )1(

�صديق حممد الب�دي ، ال�صيخ الطيب ود ال�ص�ئح ، )د ن( 1982 ، �س 26.  )2(
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معهد ود ال�سائح العلمي باجلريف �سرق.  ب- 
غرب  باجلزيرة  فطي�س  بقرية  العلمي  ال�سائح  ود  معهد  ت- 

احل�ساحي�سا. 
معهد ود ال�سائح العلمي برفاعه .  ث- 

معهد ود ال�سائح العلمي باأبي قوته. ج- 
معهد اخلليفة يو�سف ود بدر باأم �سوًا بان : 

مت تعيني ال�سيخ يو�سف عبا�س على ، مديراً لهذا املعهد قبل افتتاحه وهو   
ال�سيخ  الكرمي يف خلوة والدهم  القراآن  الذين حفظوا  بان  اأم �سواً  اأبناء  من 
حممد بدر ثم وا�سل درا�سته يف العلوم الدينية و الإ�سالمية والتحق بال�سئون 
الدينية يف جمال التدري�س، كما اختري ع�سواً يف جلنة ت�سحيح امل�سحف الكرمي 
والتجويد  احلفظ  مب�ستواه يف  له واعرتاف ر�سمي  �سرف عظيم وتكرمي  وهو 

والقراءات. 
تخ�س�س  ثانوية  كمرحلة  1983م(  عام)1403هـ/  املعهد  افتتاح  مت   
الطالب  يقبل  قومي  معهد  وهو  للقراءات  �سنوات  اأربع  ثم  للتجويد  عامني 

املتقدمني لاللتحاق به من جميع اأنحاء ال�سودان.
نقاط مهمة عن املعهد : 

م�ستوى  على  بل  اخلرطوم  ولية  يف  نوعه  من  الأول  املعهد  هذا  يعترب  	•
ال�سودان فهو متخ�س�س يف التجويد والقراءات معاً. 

داخل  العلم  ُدور  كل  له  حتتاج  القراءات  ق�سم  من  اجلامعي  اخلريج  	•
وخارج ال�سودان. 

 . للمعلمني  واإعا�سة(  )�سكن  وميز  للطالب  داخليات  توجد  	•
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 .%81.1 بن�سبة  1996م  لعام  الأهلية  �سهادة  امتحان  يف  جناحه  جاء  	•
والتي  1997م  لعام  والقراءات  الأهلية  ل�سهادة  يف  املعهد  نتيجة  اأما  	•

توؤهلهم لدخول اجلامعات القراآنية ممتازة تفا�سيلها كالآتي: 
نال معهد اخلليفة يو�سف ود بدر باأم �سواً بان املركز الأول على م�ستوى  	•

ال�سودان وليزال منذ 1996م . 
الكرمي  للقراآن  الدولية  املكرمة  مكة  م�سابقة  يف  املعهد  طالب  ا�سرتاك  	•

كممثلني ملعاهد ال�سودان ونالوا جوائز قيمة يف عام 1997م)1(.

املبحث الثالث
دور امل�سيد يف تربية و تنمية املجتمع املحلي

اإن معظم م�سائخ امل�سيد و �سيوخ القراآن بداأوا هذه التنمية للمجتمعات   
املحلية من ال�سفر وذلك عندما توكلوا على اهلل ثم قاموا باختيار موقع اخللوة 
القراآنية اأو امل�سيد يف منطقة تكون على نهر النيل اأو الأنهار ال�سغرية الأخرى 
اأو يف منطقة خلوية. و غالباً ما يبداأ �سيخ الطريقة خلوته اأو م�سيده من حتت 
�سجرة اأو راكوبة ي�ستظل بها، ثم يوا�سل امل�سروع حتى يكتمل فيلتف النا�س 
حوله من هنا و هناك بداأ لي�ساعدوه.. ثم ي�ستقر عدد منهم و يجاوره. وكلما 
ال�سيخ و ذريته من  التي ذكرناها فيبداأ  زاد عددهم كلما احتاجوا للخدمات 

بعده يف تنفيذ هذه اخلدمات ال�سرورية وفى مقدمتها املاء و الإعا�سة)2(.
قاموا  الت�سوف  ل�سيوخ  كنموذج  البدرية  الطريقة  م�سايخ  اأنَّ  جند  و   
بربط امل�سيد باملجتمع املحلى متعاونني مع املواطنني و امل�سئولني يف خمتلف 

عمر العبيد �ص�لح، ال�صيخ العبيد ود بدر )الطريقة الق�درية البدرية اأم �صوًا ب�ن( ، 1998م ، �س13 – 16.  )1(
عمر العبيد �ص�لح ، م�صيد ال�صيخ العبيد ود بدر حي�ته و اآث�ره ،مط�بع املجموعة الدولية ،�س 262.  )2(
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مراكزها  و  بان   �سواً  اأم  مبحلية  البدرية  الطريقة  مبركز  الجتماعية  املنا�سط 
الدينية بريفها و يف و�سط ال�سودان)1(.

نبذة تاريخية عن ن�ساأة اخللوة القراآنية:
القرن  اأوا�سط  " اإىل  القراآنية  " املدر�سة  القراآنية  اخللوة  اإن�ساء  يرجع   
حيث  دنقال  اإىل  عائد  بن  اهلل  غالم  ال�سيخ  قدم  عندما  امليالدي  ع�سر  الرابع 
اأ�س�س اأول خلوة لتعليم القراآن الكرمي وعّمَر امل�سجد وبداأ يدر�س علوم الفقه 

والعلوم الدينية لأولده واأبناء امل�سلمني. 
اجلدير بالذكر اأنَّ ال�سيخ ود بدر اأ�س�س خلوة للقراآن الكرمي يف منطقة   
طبقة و تزوج فيها الر�سالة بنت احلاج قنوته كما اأ�س�س خلوة اأخرى يف جزيرة 

اأم جركي و تزوج فيها زوجته بنت فزارى)2(.
نبذة تعريفية خللوة ال�سيخ ود بدر : 

يف عام 1264هـ اأ�س�س ال�سيخ حممد بدر مدر�سة قراآنية بالإ�سافة اإىل   
وم�سجد  زواره  و  التدري�س  يف  وم�ساعديه  اأولده  و  ل�سكنه  الالزمة  املباين 
لل�سالة ، ثم حفر حفرياً �سرق امل�سيد حلفظ مياه الأمطار يف مو�سم اخلريف . 
ر�سالته  اأداء  يف  ت�ساعده  لأنها  اخللوية  املنطقة  لهذه  اختياره  وكان   
الدعوية، وتهيئ له جو العبادة والذكر وحفظ القراآن . و�سرعان ما ا�ستهر ا�سم 
اأم �سواً بان فاأ�سبحت قبلة لطالب العلم والعلوم الدينية، فارتفعت تقابة القراآن 

ونورها وامتالأت املدر�سة القراآنية بالطالب من جميع اأنحاء ال�سودان.
اخلدمات التي يقدمها امل�سيد مبركز اأم �سوًا بان :

ملجاأ للعجزة والفقراء وامل�ساكني و اليتامى وعابري ال�سبيل.   -1
جملة الفي�س، العدد الأول ، ربيع اأول 1418هـ ، �س 16.  )1(

عمر العبيد �ص�لح، مرجع �ص�بق ، �س7.  )2(
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تن�سب بني  التي  القبلية  النزاعات  مركز حلل م�سكالت امل�سلمني وف�س    -2
فينبذوا  والإ�سالم  القراآن  بهدى  ال�سيخ  بينهم  فيجمع  املختلفة  القبائل 
النعرات القبلية اجلاهلية ويتم�سكوا بتعاليم الإ�سالم ويتحابوا و يكونوا 

عباد اهلل اإخواناً. 
ما  مناطق خلوية و�سرعان  ال�سوفية خالواهم يف  الطرق  اأ�س�س م�سايخ   -3
التف حولهم النا�س بقيام املوؤ�س�سات التعليمية والتكايا وق�ساء حوائجهم 

فنمت وازدهرت قراهم و�سارت مدن كبرية . 
القبول للخلوة مفتوح للطلبة من �سن اخلام�سة اإىل ال�سبعني فاأكرث . وهو   -4

التعليم مدى احلياة)1(. 
ويف اجلملة اأنَّ دور امل�سجد واخللوة دور تكافلي ي�سب يف اإناء واحد   
فاخللوة تعلم الدار�س �سغرياً كان اأم كبرياً مبادئ الكتابة والقراءة و�سوًل اإىل 
مرحلة احلفظ والتجويد والقراءات .  وبجانبها مبا�سرة امل�سجد لأداء ال�سالة 
والعبادات والوعظ و الإر�ساد وماأوى للغرباء وال�سيوف وعابري ال�سبيل، كما 

اأنه مركز للقاءات امل�سلمني ملناق�سة �سئونهم الدينية و الدنيوية وال�سيا�سية. 
الدينية  ر�سالتهم  و  البدرية  الطريقة  خلفاء  دور  لنا  يظهر  املنطلق  هذا  ومن 
البدرية يف  اإِحياء و جتديد دور امل�سجد و اخللوة و امل�سيخة  الجتماعية يف 

جمتمع اأم �سواً بان  وهم :

عمر العبيد �ص�لح ، ال�صيخ العبيد ود بدر) الطريقة الق�درية البدرية اأم �صوًا ب�ن ( �س 13 -16 – 1998م .  )1(
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ْيخ حممد َبْدر: ُخَلفاء ال�سّ
1. املرحلة الأوىل: مرحلة ال�سيخ اخلليفة املوؤ�س�ص)1(:

مدة الوفاةامليالد ال�سم 
اخلالفة 

اإىلمن 

1302هـ1264هـ38 �سنة1302هـ1226هـ1- ال�سيخ حممد بدر )املوؤ�س�ص(
2- املرحلة الثانية :

1327هـ1302هـ25 �سنة 1327هـ1245هـ1. اخلليفة اأحمد بدر 
1331هـ1327هـ4 �سنة 1331هـ1254هـ2. اخلليفة كرار بدر

1349هـ1331هـ18 �سنة 1349هـ1282هـ3. اخلليفة ح�سب الر�سول بدر 
1368هـ1349هـ19 �سنة1368هـ1288هـ4. اخلليفة م�سطفى بدر

املرحلة الثالثة  : خلفاء ود بدر من اأحفاده:
1986م1948م37 �سنة 1986م 1406هـ1- اخلليفة يو�سف الفكي عمر بدر 

2002م1986م16 �سنة 2002م 1919م2- اخلليفة عثمان الفكي عمر 
2000م1986م14 �سنة2002م 1919م3- اخلليفة الطاهر ال�سيخ الطيب

املرحلة الرابعة : خلفاء ود بدر من اأحفاد الأحفاد:
اأمد اهلل يف اأيامهنهاية اأكتوبر 2002م 1930ماخلليفة الطيب ال�سيخ اجلد ال�سيخ العبا�ص

عالقات الطريقة البدرية اخلارجية : 
نظراً لأهمية الطريقة البدرية وحيويتها بو�سفها مركزاً للطريقة القادرية   

فقد حظيت بزيارة اأعالم الطريقة القادرية وهم : 
زيارة خليفة ال�سيخ عبدالقادر اجليالين ببغداد .   -1

بالأردن   القادرية  الطريقة  �سيخ  اأبو غزاله  ال�سريف حازم  ال�سيخ  زيارة   -2
)2002م(. 

القادرية  الطريقة  الرفيع من رئا�سة  امل�ستوى  الزيارات ذات  مثل هذه   
يف  املركز  هذا  دور  اأهمية  على  تدل  بان  �سواً  بام  البدرية  الطريقة  ملركز 

عمر العبيد �ص�لح ، م�صيد ال�صيخ العبيد ، مرجع �ص�بق ، �س 71.  )1(
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ال�سودان، وتعود هذه الزيارات بفوائد كثرية تخدم الإ�سالم وامل�سلمني يف 
كل البالد الإ�سالمية فمن فوائدها : 

مزيد من الرتابط والإخاء الإ�سالمي بني الطرق ال�سوفية داخل ال�سودان   -
وخارجه . 

امتداد لن�سر الدعوة الإ�سالمية واملزيد من املدار�س القراآنية.   -
املتجددة  القادرية  للطريقة  جديدة  كبرية  اأعداداً  تك�سبنا  الزيارات  هذه   -
واملتطورة مع تقدم الزمن ولكن مبا يتما�سى مع الكتاب وال�سنة وحتدث 

فتوحات جديدة .
الت�سدي اجلماعي لأعداء الإ�سالم من خالل جمع كلمة امل�سلمني بالتفاكر   -

والت�ساور بني اأئمة الإ�سالم يف العامل الإ�سالمي)1(. 
دوره وخطته الدعوية و الر�سالية:

لأن امل�سايخ امل�سلحني هم اأكرث النا�س اإدراكاً حلالة جمتمعهم ،اأمثال ال�سيخ   
العبيد و اأبنائه و اأحفاده فيما بعد فقد اختار ال�سيخ ود بدر اأربعني �سيخاً من بني 
تالميذه ، خربهم مبا وهبه اهلل من نفاذ الب�سر والب�سرية، ثم عكف على حتفيظهم 
القراآن الكرمي وتزويدهم بالعلوم الدينية والرتبية الروحية ال�سوفية مب�سيده، ثم 

اأعلن �سياخة كل واحد منهم بو�سع التاج القادري على رءو�سهم)2(.
ويتمثل منهجه الدعوي يف الوعظ املبا�سر من خالل:   

اأ- الدعوة للعلم.    
ب- الرتبية و ال�سلوك.   

ت- تعليم العبادات.   
عمر العبيد �ص�لح ، ال�صيخ العبيد ود بدر) الطريقة الق�درية البدرية اأم �صوًا ب�ن ( مرجع �ص�بق ،�س 71.  )1(

عمر العبيد �ص�لح بدر، دور م�ص�يخ اخللوى يف تربية تنمية املجتمع – ورقة عمل- املوؤمتر الع�م الأول لهيئة علم�ء ال�صودان –   )2(
اأكتوبر 1998م .�س9.
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ث –القت�ساد وحماربة التبذير والنعرات القبلية.    
ج- مدح امل�سطفى واآل البيت و املت�سوفة.   

ح- تنمية املجتمع املحلي مبوارده الذاتية و�سواعد بنيه.   
ومتثل  الطريقة البدرية  منوذجاً فريداً للطريقة ال�سوفية ال�سودانية فهي   
اأم�سكت باأطراف ثالث حقب من حقب الطرق ال�سوفية ال�سودانية وهي حقبة 
القدوم والتوطن، وحقبة مودة الأحياء والتجديد ال�سويف ، وحقبة التفريع. 
حيث تفرع  بها من الطريقة القادرية اإذ كان من اأهم اأ�سباب هذا التفريع حماولة 
اإحياء املنهج ال�سويف بعد اأن اأ�سابه ال�سعف واخلمول، ومقاومة كل الأمرا�س 
�سعف  انتهزت  التي  القبلية  كالع�سبية  ال�سوداين  املجتمع  الكامنة يف ج�سد 
املد ال�سويف – كعن�سر توحيد – لتطل براأ�سها من جديد ثم فوق هذا وذاك 
النتائج التي اأفرزتها حملة الفتح الرتكي امل�سري وما رافق احلملة و اأعقبها من 

تنكيل وت�سريد لل�سكان)1(.
فروع الطريقة البدرية : 

العبيد  ال�سيخ  قام  ع�سر  التا�سع  القرن  من  اخلام�س  العقد  حواىل  يف   
اأكمل  بعد  وفيما   ، �سيخاً  وع�سرين  لثنني  البدري  القادري  الطريق  بت�سليك 
ابنه اخلليفة اأحمد 1830هـ / 1907م هوؤلء ال�سيوخ اإىل اأربعني �سيخاً عليهم 
مدار الطريقة البدرية . وقد امتد تاأثري هذه الطريقة اإىل كافة نواحي ال�سودان 
خريجي  عرب  وتاأثريها  ن�ساطها  وتعدى  القراآن،  وخالوى  امل�ساجد  فاأن�ساأت 

مدار�سها اإىل احلب�سة و اأريرتيا . 
كما اأن تاأثري مركز الطريقة البدرية على ال�سياق الجتماعي قد اأحدث   
مودعني  ال�سكان  من  الكثري  بها  ا�ستقر  ح�سرية  مراكز  قيام  يف  وا�سحة  نقلة 

ه��صم عبدالرزاق، ال�صرية والطريقة البدرية، ر�ص�لة م�ج�صتري يف الت�ريخ ج�معة اخلرطوم،1995م، �س 70 .  )1(
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تنمية املجتمع  اإ�سهاماً يف عملية  اإىل احل�سر. ويعد هذا بدوره  البداوة  حياة 
املحلي. 

ويورد ها�سم عبد الرازق اأن للطريقة البدرية اأدبيات ثرة غطت كافة   
ومريدو  العبيد  ال�سيخ  اأبناء  لعب  وقد   . والت�سنيف  التاأليف  ونظم  اأ�سكال 

الطريقة البدرية دوراً مهماً يف انت�سار الثورة املهدية)1(.
ثم اأمر كل �سيخ اأن يعود اإىل منطقته لإقامة مركز دعوي اإ�سالمي م�سغر   
لتدري�س القراآن الكرمي وال�سنة املحمدية ثم تكية للنفقة ما اأمكن ذلك بح�سب 

ال�ستطاعة. 
بعدها اختار عدداً اآخر من امل�سايخ دون اإعالن �سياخاتهم بو�سع التاج   
القراآنية  اخلالوى  وبناء  الإ�سالم  ن�سر  دور  اليهم  واأوكل  فاأجازهم  القادري، 
اهلل  لوجه  خال�سة  اإ�سالمية  تنمية  املحلي  جمتمعهم  وتنمية  ال�سالة  وم�ساجد 

تعاىل . 
تعريف مبجمع ال�سيخ ود بدر الإ�سالمي : 

عبارة عن مدينة قراآنية تف�سلها اأربعة �سوارع رئي�سة من مباين مدينة اأم   
�سواَ بان وتتكون من الآتي : 

فيها  بني �سبعمائة  الكرمي يرتاوح عدد الطالب  القراآن  خلوة لتحفيظ   
�سالتان  واأمامها  كبرية  حجرة  من  مبانيها  تتكون  طالب  وخم�سمائة  األف  اإىل 

وا�سعتان . 
ومنذ تاأ�سي�س اخللوة مبركز الطريقة البدرية تعاقب على التدري�س فيها   

�سيوخ القراآن الوارد ذكرهم.
�صديق الب�دئ ، ال�صيخ الطيب ود ال�ص�ئح ، مرجع �ص�بق – �س 5-4.  )1(
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امل�سايخ الذين دّر�سوا الطلبة القراآن بخلوة ال�سيخ ود بدر منذ بدايتها   
بالنخريه 1264هـ حتى تاريخ هذا العام 1441هـ.

رقم
بداية  تاريخ ال�ســـــــــــــــــــــــمال

التدري�ص
املنطقـــــة

1264هـالفكي حممد ود احلاج1
1264هـالفكي اأحمد ود بله2
1266هـالفكي حممد الفكي اأحمد ود بله3
1269هـاخلليفة اأحمد ال�سيخ حممد بدر4
1269هـاخلليفة كرار ال�سيخ حممد بدر5
1274هـالفكي عبد الرحمن الفكي حممد املهالوي6
1285هـحاج الطيب ال�سيخ حممد بدر7
1296هـال�سيخ العبا�ص ال�سيخ حممد بدر8
1302هـالفكي عبد الرحمن الفكي اأحمد حن�سول9

1308هـالفكي حاج نور 10
1311هـالفكي ح�سب الر�سول ال�سيخ حممد بدر11
اأم �سوًا بانالفكي خالد ال�سيخ حممد بدر12
م�سيد ود عي�سىالفكي اإبراهيم �سيخ الفقراء13
الك�سمربالفكي هارون عمر14
الك�سمربالفكي حممد ود الب�سري15
اأم �سوًا بانالفكي اأحمد ود على الفكي حممد الفكي �سعد بدر16
املعيلقالفكي اجلاك بابكر17
ود بانقاالفكي على ود �سالح18
ود الأمنيالفكي ح�سب الر�سول عبا�ص19
القراآن الفكي يو�سف عبا�ص20 �سيخ 

احلايل
العيدج 

القراآن الفكي عثمان الريح)ود احل�سور(21 �سيخ 
احلايل

احل�سور
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ويقدم مركز الطريقة اخلدمات الجتماعية التالية:
داخليات ل�سكن الطلبة حول مبنى املدر�سة القراآنية .   -1

م�سجد كبري مكون من طابقني لأداء ال�سلوات والعبادات.   -2
مباين التكيه لإعداد الطعام للطالب وال�سيوف والنفقة.   -3

خمازن لتخزين الذرة او الطعام الرئي�س.   -4
منزلني لل�سيافة ومنازل ال�سيوخ بامل�سيد و�سكن لل�سيوف.  -5

مباين للمر�سى واملرافقني لهم.   -6
مكتبة اإ�سالمية ثقافية حلفظ وعر�س تراث ال�سيخ العبيد ود بدر وتاريخ   -7
اأولده واأحفاده ولتزويد الطالب بامل�ساحف والتفا�سري القراآنية واملراجع 

والكتب الإ�سالمية وال�سوفية . 
الفكي  العبيد  عمر  الأ�ستاذ  اأ�س�سها  قد  املكتبة  هذه  اأنَّ  بالذكر  واجلدير   
من  خمتلفة  اأرجاء  يف  تنقل  باملعا�س  الرتبية  لوزارة  وكيل  وهو  �سالح 
الطريقة  تراث  جلمع  الدوؤوب  �سعيه  جناح  على  �ساعده  مما  ال�سودان، 
البدرية . وتكمن اأهمية ما جمعه من تراث اأنَّ فيه دللة قاطعة على نفوذ 

الطريقة وتاأثريها يف املجتمع املحلي يف ال�سودان الأو�سط. 
ال�ساحلة  العذبة  باملياه  املجتمع  لتزويد  املجمع  حول  ارتوازية  اآبار   -8

لل�سرب. 
اأما اخلدمات التي يقدمها مركز ال�سيخ العبيد ود بدر تتمثل يف: 

اأَلف  اإىل  �سبعمائة  بني  ما  يرتاوح  طالبها  عدد  كبرية  قراآنية  مدر�سة   -1
مبعهد  بع�سهم  يلتحق  الكرمي  القراآن  حفظهم  بعد  طالب،  وخم�سمائة 

اخلليفة يو�سف بدر للقراآن الكرمي وعلومه . 
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حلقات العلم والوعظ والإر�ساد اليومية.   -2
ملجاأ للعجزة والفقراء واليتامى وعابري ال�سبيل.   -3

م�ست�سفى الأمرا�س الباطنية، اجلراحة وبع�س الأمرا�س النف�سية والع�سبية   -4
باأم �سواً  اأ�س�س اخلليفة يو�سف م�ست�سفى ريفي كبري  ويف عام 1972م 
لكل  اأخت�سا�سيون  اأطباء  وبه  والع�سبية  النف�سية  لالأمرا�س  ق�سم  به  بان 

التخ�س�سات . 
بني  تن�سب  التي  القبلية  النزاعات  وف�س  امل�سلمني  م�ساكل  حلل  مركز   -5

القبائل املختلفة وجتمع بينهم بهدى الإ�سالم. 
واأولده  بدر  ود  ال�سيخ  مع  البدرية  القادرية  الطريقة  اأبناء  كل  يتعاون   -6
واأحفادهم من بعدهم يف كل الأعمال اخلريية مثل بناء امل�ساجد واخلالوى 
وحفر الآبار واملدار�س واملراكز ال�سحية لتنمية قراهم عن طريق العمل 

اجلماعي. 
يتعاون املجمع الإ�سالمي مع احلكومات املختلفة يف كل م�ساريع التنمية   -7

الريفية ب�سفة خا�سة.
متثل قيادة هذا املجمع الإ�سالمي مبركز الطريقة البدرية للمجتمع املحلي   -8
عن  الدفاع  اىل  احلاجة  حالة  يف  العليا  احلربية  القيادة  بان    �سواً  باأم 
النف�س والعر�س واملال اأ�سوة مب�سجد �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

وخلفائه. 
ونخل�س اإىل اأنَّ  دور مركز الطريقة البدرية مل ينح�سر يف تقدمي اخلدمات   
التعليمية للخلوة القراآنية و ل على خدمات الطريقة ال�سوفية الإر�سادية 
بل  يقدم مركزها الديني الجتماعي  خدماته  التنموية ، الجتماعية ، 
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الدينية ، الثقافية، و ال�سحية لكل مواطني املنطقة و عموم الوافدين اإليها 
من اأرجاء ال�سودان و خارجه.

املبحث الرابع
اإ�سهامات الأ�رسة و الطريقة البدرية يف تنمية املجتمع املحلى

اإر�ساء  ا�سطلعت بجهد كبري يف  قد  العبيد  ال�سيخ  اأ�سرة  اأن  ل ريب    
اأن  اإ�سهام هو  اأكرب  انت�سارها و ذيوع �سيتها، وكان  البدرية و  ركائز الطريقة 
زيجات اأبناء و بنات ال�سيخ من قبائل املنطقة املحيطة مبركز الطريقة البدرية قاد 
اإىل تو�سع الأ�سرة البدرية املبا�سرة، و جتذيرها يف قبائل املنطقة مما خلق رباط 
قوي بينه و بني قبائل املنطقة و ي�ّسر اجتذاب العديد من الأَتباع و املريدين اىل 
�سلك الطريقة البدرية و كان له دوره اأي�ساً يف امتداد الطريقة يف م�ساحات 
باأع�سائها  البدرية  الأ�سرة  ميالد  و  العبيد  ال�سيخ  زيجات  خالل  من  اأرحب. 
الذين اأ�سهموا يف تنمية جمتمع الطريقة املحلي و �ساروا على نهج والدهم)1(.

تكوين و ميالد الأ�رسة البدرية : )زوجات و اأبناء ال�سيخ العبيد ود بدر(:
تزوج ال�سيخ 10 ن�ساء واأجنب 21ولداً و19 بنتاً.

الزوجة الأوىل : ابنة عمه �ستنا بت علي ود حممد ود علي ود مو�سى )جد ال�سيخ( 
وا�ستهرت)بـ : بت عجيل(  )القبيلة بكرية(.

الأبناء الذكور:
3- اخلليفة كرار 2- الفكي مو�سى   1-   اخلليفة اأحمد  

4-بابكر )مات �سغرياً(  5- ح�سن )مات �سغرياً(
البنات:

ه��صم عبد الرازق �ص�لح، ال�صيخ العبيد ود بدر )ال�صرية و الطريقة البدرية( مطبعة الن�صر الذهبي، الق�هرة ،2001م. �س 62.  )1(
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4- اجلاز 3- حليمة .   2- فاطمة اأم بركة.  1-   اأم كلثوم. 
الزوجة الثانية:  العازة بت بركات  القبيلة  حمدية )الأحامدة(:

الأبناء الذكور:
2- عبد الرحمن)مات �سغريا(. 1-   ال�سيخ العبا�س.   

4- ال�سيخ الطاهر . 3- خالد الكبري)مات �سغرياً(. 

6- الفكي اإبراهيم. 5- حاج الطيب .     
البنات:  ل يوجد.

الزوجة الثالثة: ال�رسة بت احلاج حامد )القبيلة حم�سية(.
الأبناء الذكور:

2- ال�سيخ الطيب)الناظر( 1- حاج ال�سديق )ال�سائح(  
البنات:   

1- دار اخللود.
الزوجة الرابعة: فاطمة بت علي ود اأحمد )القبيلة: جعليه(.

الأبناء الذكور:
2-اخلليفة م�سطفى. 1-   اخلليفة ح�سب الر�سول   

3 - ال�سيخ اإدري�س )مات �سغريا(.
البنات:

4- اآمنة 3- بتول   2- رقية.   1-   زينب.  

الزوجة اخلام�سة: هدية بنت اأبو �سبيب )القبيلة: بكرية(.
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الأبناء الذكور:
1- الزبري وقد مات �سغرياً.

البنات:
3-  خديجة. 2- طيبة.   1-   عائ�سة.  
الزوجة ال�ساد�سة: رقية بت عبد اهلل  )القبيلة: ع�سيالوية(.

الأبناء الذكور: ل يوجد
البنات:

1- اأم كلثوم ال�سريفية.
- مل تنجب. الزوجة ال�سابعة: فاطمة بنت الهنقول    
- مل تنجب. الزوجة الثامنة: الر�سالة بت احلاج ودقنوتة )القبيلة: جعلية( 
- مل تنجب. الزوجة التا�سعة: اآمنة بت فزاري  )القبيلة: جعلية(  

الزوجة العا�سرة: اأمنة بت علي ود اأبو زيد )القبيلة كاهلية(.
الأبناء الذكور:

2- الفكي خالد. 1-   الفكي عمر.   
4- عبد اهلل )مات �سغرياً(. 3-عثمان )مات �سغرياً(.  

البنات:
3- حاجة فاطمة. 2- �ستنا.   1-   خادم اهلل.  

6- فاطمة الغرقانة. 5- ريا.    4- دار النعيم.  
وياأتي يف املقام الثاين الإ�سهام املبا�سر لأ�سرة ال�سيخ العبيد يف اإر�ساء   
القاعدة الرتبوية و التعليمية للطريقة البدرية ، فقد كان للكفاءة العلمية الكبرية 
لأبناء ال�سيخ العبيد و املكت�سبة يف م�سجد والدهم يف النخرية و اأم �سواً بان  
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الأبناء  هوؤلء  اإعانة  الكبري يف  اأثره  احلجاز  مدار�س  و  م�سجد كرتاجن  اأي�ساً  و 
لوالدهم يف تدري�س القراآن على وجه اخل�سو�س. فقد اأ�سرف ثالثة من اأبناء 

ال�سيخ العبيد و هم على التوايل حاج.
الإ�سالمي  املجمع  هذا  واأولده  بدر  حممد  ال�سيخ  اأ�س�س  اأن  بعد   
لن�سر  العبيد واأبناوؤه بو�سع خطة متكاملة  ال�سيخ  قام   ، قبل قرن ون�سف  من 
خالوى القراآن، ودور العلم وم�ساجد ال�سالة والعبادة وتكايا النفقة للطلبة 

وال�سيوف وعابري ال�سبيل وحفر الآبار ال�سطحية واجلوفية .
حزن املهدي كثرياً لوفاة ال�سيخ فقد فقده يف اأحرج الظروف احلربية   
و�سلى عليه �سالة الغائب، األ رحم اهلل ال�سيخ رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح 

جناته مع ال�سديقني وال�سهداء وح�سن اأولئك رفيقاً)1(.
تناولنا باخت�سار حياة ال�سيخ العبيد ودوره اجلهادي يف حماربة الأتراك   

ومنا�سرة الدعوة املهدية الإ�سالمية. 
امل�سيد  منهج  اإحياء  يف  والدهم  نهج  على  بعده  من  اأبنائه  �سار  ثم   
واخلالوى ون�ساطات الطريقة يف جمتمع اأم �سواً بان  املحلى ومراكزها الدينية 
وخلفه ابنه الأكرب اخلليفة اأحمد وقام بتاأييد ثمانية ع�سر �سيخاً مبراكز الطريقة 
البدرية اإكمال للم�سيخة الفرعية التى ا�ستنها والده و اأكمل معه ن�ساب عدد 
�سيوخ الطريقة اإىل اأربعني �سيخاً كان عليهم مدار الطريقة البدرية يف م�سريتها 

مبجتمع اأم �سواً بان  املحلي.

– �س13-18 املوؤمتر الع�م الأول لهيئة علم�ء  – ورقة عمل  عمر العبيد �ص�لح – دور م�ص�يخ اخللوى يف تربية وتنمية املجتمع   )1(
ال�صودان.
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منوذج النت�سار ملراكز الطريقة  البدرية
ال�سيوخ الذين مت تن�سيبهم بوا�سطة ال�سيخ حممد بدر:

تاريخ ال�سمالرقم
التاأييد 
بال�سنة 

الهجرية

تاريخ 
الوفاة 
بال�سنة 

الهجرية

ملحوظات

القالئد 12701321ال�سيخ حممد املقابلى1 امل�سدرالرازقي: 
مريد  و   49-48 �ص 
 )2( �ص  ر   )1( ر�ص  من 
لأن  املالحظ   .)3( ر�ص 
�سّمى  قد  العبيد  ال�سيخ 
�سيخًا  والع�رسين  الثنني 
-1270 الفرتة  يف 

بواقع  اأى    .. 1297هـ 
و  تقريبًا  عام  كل  �سيخ 
منهم  �سيخًا  ع�رس  ت�سعة 
الفرتة  يف  تن�سيبهم  مت 
اأى  1270-1294هـ 
بني  ال�سيخ  تراوح  اأثناء 
�سوًا  اأم  بقعة  و  النخرية 
الثالثة  تن�سيب  ومت  بان 
ال�ستقرار  بعد  الباقني 
ال�سيخ  وكان  بالأخرية. 
هو  الرحمن  عبد  حممد 
ت�سيهم  الذين  �سيخ  اآخر 
�سنة  يف  العبيد  ال�سيخ 
�سغل  وبعدها  1398هـ 
الثورة  بن�رسة  ال�سيخ 
عام  وفاته  حتى  املهدية 

1302هـ.

12711315ال�سيخ المني بله2
12721304ال�سيخ حممد اأبو �سالح 3
12741301ال�سيخ حممد ود الأمني 4
12751303ال�سيخ مقبول حمزة5
12761310ال�سيخ ال�سيخ حممد النذير6
12781282ال�سيخ املاحى عبد الرحمن7
12801303ال�سيخ على الهواد8
---1284ال�سيخ عبد القادر ابو ك�ساوى9

12841295ال�سيخ حمد الغرقان10
12851310ال�سيخ ف�سل املوىل ال�سدرانى 11
12861231ال�سيخ من�سور اجلامعى12
12861236ال�سيخ حممد �سالح الفالتى13
12871336ال�سيخ تاى اهلل النفيدى14
12891303ال�سيخ الب�سري ود م�ساعد15
12911308ال�سيخ �سنبول ود حمزة الدويحى16
12911301ال�سيخ عو�ص اجليد17
12941295ال�سيخ بابكر ود النور18
12941310ال�سيخ حممد املح�سى19
12951295ال�سيخ حاج الطيب العبيد20
12971334ال�سيخ اأحمد كرقو�ص21
12981327ال�سيخ حممد عبد الرحمن22
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ال�سيوخ الذين مت تن�سيبهم بوا�سطة اخلليفة اأحمد ال�سيخ حممد بدر:
الطيب الطيب بن الفكى �سعد23 اخلليفة  امل�سدر: 

بن اخلليفة ال�سيخ : الدرر 
الوهبية يف �سرية بالع املية 
 23 الرقم  من  ال�سيوخ   .
اخلليفة  �سّماهم    40-
ذاكرًا  ال�سيخ  بن  اأحمد 
الطريقة  مدار  عليهم  اأنَّ 
تاريخ  امل�سدر  يثبت  مل  و 
تاريخ  اأو  ال�سيوخ  تاأييد 

وفاتهم.

الطيب بن ال�سيخ العبيد 24
ال�سيخ �سالح بن تاج الدين25
ال�سيخ حممد اأبوقرون26
ال�سيخ حممد املبارك حاج العربي27
ال�سيخ م�سطفى الفادين 28
ال�سيخ اأحمد ود �سليمان29
ال�سيخ حبيب اهلل عبد القادر30
ال�سيخ حممد املكي31
ال�سيخ ح�سن ود مو�سى32
ال�سيخ �سعد ود حاج ف�سيل33
ال�سيخ عبد القادر حممد النذير34
ال�سيخ خالد حممد علي35
ال�سيخ كمال الدين اأحمد 36
ال�سيخ على بالل37
ال�سيخ حممد الفكي بابكر 38
ال�سيخ اأحمد عو�ص39
ال�سيخ حممد  علي40

و�سنتعر�س ل�سرية اثنني من اأبنائه ، كنموذج لدور و اإ�سهام اأبناء الأ�سرة   
البدرية يف تنمية املجتمع املحلي يف و�سط  ال�سودان يف منطقة اجلزيرة:

الفكي عمر ال�سيخ العبيد : 
اأ�س�س قرية يف ريفي املعيلق �سماها )املحرييبا الفكي عمر( ا�ستقر بها ملا   
رغبة يف الزراعة ي�ساعده اأبناوؤه )ال�سامي – العبيد – يو�سف – اأحمد املربي 

– عثمان(. 
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من  الكثري  وا�سرتى  بالزراعة  عمل  عمر-  الفكي  اأن  بالذكر  واجلدير   
الأرا�سي الزراعية املطرية مبنطقة اجلزيرة قبل قيام امل�سروع. كما �سجل مل�سيد 
للطلبة وال�سيوف والتكية  الذرة  اأرا�سي زراعية دعماً لوفرة  والده ود بدر 
باأم �سواً بان حتى اأن اإحدى الرتع الرئي�سة بامل�سروع عرفت برتعة بدر، وحذا 
حذوه يف دعم م�سرية املجتمع املحلي كل اإخوانه . ومنهم على �سبيل املثال ل 

احل�سر : 
ال�سيخ الطيب ال�سيخ العبيد :

املعيلق.  ريفي  اجلزيرة  بولية  الطيب  ال�سيخ  مرحي  اأم  قرية  موؤ�س�س   
ا�ستقر فيها ي�ساعده من اأبنائه )عبا�س– كرار– اإبراهيم – عبداهلل – خالد على 
الطيب على  ال�سيخ  اقرتح  اجلزيرة 1931م  م�سروع  قيام  بعد  املثال(.  �سبيل 
بامل�سروع ومت  تنمية العمل الزراعي  اأجل  الإجنليز فكرة احل�ساب الفردي من 

تنفيذها على يد حفيده الطيب العبيد 1984م. 
يُعد �ساحب اإجراءات ت�سوية اأرا�سي م�سروع اجلزيرة لف�س النزاعات   
تعطيلها طالب  الطويلة وعند  ب�سبب احليازة  الأرا�سي  التي حتدث بني مالك 
احلاكم الإجنليزي بها قائاًل: )يف �سيخ طيب ت�سوية يف– ما في�س �سيخ طيب 
الأهلية  الإدارة  واأدوار  امل�سيد  اأدوار  بني  املزاوجة  ا�ستطاع  في�س(  ما  ت�سوية 

بو�سفه ناظر اخلط اخلام�س من برتي اإىل رفاعة. 
به من قبول اجتماعي لدى  يتمتع  فيما  املزاوجة بو�سوح  متثلت هذه   
اأهل املجتمع املحلي وبالتايل متكن من حل م�سكالتهم دون اللجوء للق�ساء بل 

دخولهم على القا�سي وهم يف حالة من الر�سى وقبول ال�سلح.
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و ياأتي يف املقام الثاين الإ�سهام املبا�سر لأ�سرة ال�سيخ العبيد يف اإر�ساء   
القاعدة الرتبوية و التعليمية للطريقة البدرية ، فقد كان للكفاءة العلمية الكبرية 
لأبناء ال�سيخ العبيد و املكت�سبة يف م�سجد والدهم يف النخرية و اأم �سواً بان  
الأبناء  هوؤلء  اإعانة  الكبري يف  اأثره  احلجاز  مدار�س  و  م�سجد كرتاجن  اأي�ساً  و 
اأبنا  لوالدهم يف تدري�س القراآن على وجه اخل�سو�س. فقد ا�سرف ثالثة من 
ال�سيخ العبيد و هم على التوايل حاج الطيب و العبا�س و ح�سب الر�سول على 
تدري�س القراآن مب�سجد اأم �سواً بان  قرابة الثالثة عقود و ن�سف من الزمان و 
�سيوخ  بع�س  بل  احلفظة  من  الألف  على  ينوف  ما  الثالثة  اأيدي  على  تخرج 

الطريقة البدرية الأربعني.
وثالث اإ�سهامات الأ�سرة البدرية ممثلة يف اأبناء ال�سيخ العبيد هو القدرة   
على قيادة الطريقة بعد وفاة والدهم و الوقوف بها يف وجه خماطر ماثلة هددتها 
بالزوال كقرار الثورة املهدية باإلغاء الطرق ال�سوفية. فقد ا�ست�سدر اأبناء ال�سيخ 

العبيد موافقة �سمنية من املهدى با�ستثناء الطريقة البدرية من هذا القرار.
ورابع الإ�سهامات كان الدور الكبري الذى لعبته الأ�سرة البدرية على   
ليكون  البدري  املجتمع  توحيد  و  القبيلة  الع�سبية  ك�سر  يف  ة  ِعدَّ م�ستويات 
باأخوة  القبيلة  ع�سبية  ا�ستبدلت  التى  البدرية  طريقته  حول  ملتفاً  و  متما�سكاً 
الطريق. فقد دفع اأبناء ال�سيخ ود بدر العديد من الديات للقتلى يف ال�سراعات 

القبيلًة)1(.
وخام�س الإ�سهامات لي�س على م�ستوى الطريقة البدرية فقط و اإمنا على   
م�ستوى ال�سودان باأجمعه فقد �سارك بع�س اأبناء ال�سيخ يف اإذكاء حركة املقاومة 

مق�بلة الب�حث للخليفة الطيب ال�صيخ اجلد )اخلليفة احل�يل( ،  اأغ�صط�س 2019م.  )1(
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للحكم الثنائي و مل يكن اخلليفة ح�سب الر�سول مبعزل عن ثورة 1924م اإذ 
تكفل مب�ساريف اأ�سر بع�س الثوار الذين ا�ست�سهدوا اأو حب�سوا)1(.

�ساد�س الإ�سهامات كان العطاء الفكري الرث لأبناء ال�سيخ العبيد اإذ نظم   
الفرو()2( و مازالت  العبيد ديوان �سعر �سخم )ليم  ال�سيخ  ابن  الطيب  حاج 
اأ�سعاره متداولة يف الكثري من امل�ساجد و قد متت طباعة الديوان. و على غرار 
والده �سجع ال�سيخ العبا�س بن ال�سيخ العبيد حركة التاأليف و ال�ستن�ساخ و 
تاج  ال�سيخ  اأ�سار  النبوية وقد  ال�سرية  الده  لإن�ساء  اختار بع�ساً من تالميذ و 
الدين الرازقي لذلك ذاكراً اأن اإن�ساءه و نظمه ملولد الر�سول �سلى اهلل عليه و 

�سلم كان بتكليف من ال�سيخ العبا�س)3(.
الكثري  الع�سرين  القرن  مطلع  يف  الر�سول  ح�سب  اخلليفة  احت�سن  و   
مثل  عددا  م�ساهري  منهم  يديه  على  فتخرج  املثقفني  و  ال�سودان  مبدعي  من 
ال�سحفي الأ�ستاذ اأحمد يو�سف و ال�ساعر الكبري حممد ود الر�سى ، وقد اأن�ساأ 
الأخري باإيعاز من اخلليفة ح�سب الر�سول ديوان �سعر يف احلكم و املواعظ مت 

اإ�سداره و طباعته)4(.
�سابع اإ�سهامات الأ�سرة البدرية يف ر�سوخ ركائز الطريقة البدرية كانت   
اأربعني  اإىل  البدرية  الطريقة  �سيوخ  اإكمال  يف  الرئي�سية  و  الأ�سا�سية  اخلطوة 
�سيخاً- الن�ساب الذى ورد ماأثوراً عن ال�سيخ العبيد اإن مدار الطريقة عليه، 
ن�سب ال�سيخ العبيد منهم اثنني و ع�سرين من حيث الرتتيب، و جاء بعده ابنه 
بخيت ف�صل املوجود ، اخلليفة ح�صب الر�صول ود بدر )�صيخ احلريان( ،) اب ُغّرة 1282ه- 1349ه ( كت�ب اخلرطوم اجلديدة ،    )1(

ي�صدر عن هيئة اخلرطوم لل�صح�فة و الن�صر، اإ�صدار رقم )10(، ط1، 2007م .
ديوان ح�ج الطيب ال�صيخ العبيد ) ليم الفرو( ،اإعداد اإبراهيم الفكي خ�لد، 2008م تقدمي اخلليفة الطيب ال�صيخ اجلد.  )2(

ال�صيخ ت�ج الدين الرازقى ، نيل املرام بذكر ق�صة خري الأن�م ، الطبعة الأوىل ، مطبعة التقدم العلمية،1321هـ �س 3-2.  )3(
الطيب حممد الر�صي، ديوان ود الر�صى،)املواعظ و احلكم- تنبيه الغ�فلني (، ج 2 ط 1، 1984 م )د ن( �س 33.  )4(
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اخلليفة اأحمد ليت�سمى الثمانية ع�سر �سيخاً املتبقني)1(.
ثامن الإ�سهامات و خامتتها اإ�سهامات الأ�سرة البدرية يف جمال التنمية   
القت�سادية و الجتماعية خا�سة يف اإقليم اجلزيرة فقد اأ�سهم كل من ابني ال�سيخ 
انتظمت  التى  العمران والنمو  الطيب يف حركة  ال�سيخ  الفكي عمر و  العبيد 
الإقليم خا�سة بعد قيام خزان �سنار و م�سروع اجلزيرة ، اإذ اأن�ساأ الثنان قرى 
ومراكز ح�سرية انتظمت الإقليم وكانت مثاًل يحتذى يف ال�سكل و امل�سمون. 
فقد اأن�ساأ الفكي عمر بدر قرية املحريبا)2( وكان تخطيطها و بناها مثاًل انتقل اإىل 
قرى تلتها، بينما �سمى ال�سيخ الطيب قريته التى اأن�ساأها اأم مرحي ال�سيخ الطيب 

تاأ�سياً واقتداء بال�سيخ اأحمد الطيب الب�سري.

خامتــــــــة
لريب اأن التنمية لي�ست هدفاً اأحادياً يتيماً و اإمنا هي م�ساألة كيفية ميكن   
تلخي�سها يف اإنها )حتريك اإمكانات الإن�سان وتوجيهها نحو حتقيق ما ي�سبو اإليه  

من قيم مادية و معنوية(.
وبذلك فالتنمية اأمر يت�سل بالنمو الإن�ساين اأكرث من ات�ساله بتنمية الأ�سياء   
اأن يربط القيم املادية واملعنوية  والتقانات  وفى هذا ال�سدد  ا�ستطاع امل�سيد 
�سيوخ  و  الأبناء  من  خلفائه  و  البدرية  الطريقة  �سيخ  فنه�س  املجتمع،  بتنمية 
طريقته مبراكزهم القراآنية برئا�سة الطريقة باأم �سواً بان  وفروعها الدينية ب�سرق 
منظمني  باإعتبارهم  بهم  املنوطة  باأدوارهم  القيام  ال�سودان  و�سط  ويف  النيل 

انظر ملحق رقم )2(: اخلليفة الطيب الدرر الوهبية ، �س 18.  )1(
اأن�ص�أ الفكي عمر بن ال�صيخ العبيد نواة املحريب� الفكي عمر و هى من حوا�صر مركز املعيلق يف بداية الع�صريني�ت من القرن امل��صي   )2(
و ا�صتقر به� ابنه ال�ص�مي الفكى عمر و ك�ن الأخري من رواد احت�د مزارعي اجلزيرة)ه��صم عبدالرزاق، ال�صرية والطريقة البدرية، 

مرجع �ص�بق ، �س37(.
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وامل�سئولني  املواطنني  مع  متعاونني  املحلى  باملجتمع  امل�سيد  ربط  اجتماعيني. 
مبركز الطريقة و فروعها. و نعني بذلك  منو و تطور مركز ال�سيخ العبيد ود بدر 
باأم �سواً بان  عمرانياً و اجتماعياً و تنموياً ، و دوره  يف تنمية جمتمع اأم �سواً 
بان  يف �سياقه الجتماعي الديني و الثقايف ، وقد خل�ست الدرا�سة يف خامتتها 

اإىل جملة من النتائج و التو�سيات كانت على النحو الآتى:
اأوًل:  النتائج : 

يعد ال�سيخ العبيد ود بدر من رواد الفكر ال�سويف )الإ�سالمي( احلديث   -1
يف ال�سودان.

اأَثَّر ال�سيخ العبيد ود بدر من خالل مركزه ال�سوفى باأم �سواً بان  و �سيوخها   -2
يف وجدان اأهل ال�سودان يف كل املناحي الثقافية و الجتماعية والتنموية 

وال�سيا�سية حيث اأ�سهم يف ح�سار اخلرطوم مع الإِمام املهدي.
يعترب مركز الطريقة البدرية  باأم �سواً بان  هو النواة الأوىل لن�ساأة و قيام   -3

و تطور  مدينة اأم �سواً بان .
جنحت الطريقة القادرية البدرية عرب موؤ�س�ستي امل�سيد و اخللوة يف بث   -4

روح التدين و ن�سر الوعي الإ�سالمي يف جمتمع اأم �سواً بان  املحلي.
اأ�سهم م�سائخ و خلفاء الطريقة البدرية عرب تاريخها املمتد يف تطوير اأم   -5
�سواً بان  وكان للخليفة يو�سف الدور الأكرب يف حتديث املدينة و اإدخال 

اخلدمات الجتماعية احلديثة.
ثانيا: التو�سيات:

العمل  منهج  و  الإ�سالمي  الت�سوف  بني  اجلمع  على  بالعمل  اأو�سي   -1
الجتماعي يف املجتمع املحلي يف ال�سودان.
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تعميم منوذج التنمية الإ�سالمية للطريقة البدرية و�سط الطرق ال�سوفية    -2
الإ�سالح  و  التغيري  حركة  تواجه  التى  لل�سعاب  تذلياًل  ال�سودان  يف 

الجتماعي يف املجتمع املحلى.
الطرق  مراكز  كل  يف  البدرية  للطريقة  الإ�سالمية  املكتبة  منوذج  تعميم   -3
ال�سوفية حتى ت�سهم بدورها يف ن�سر الوعي بحقيقة الت�سوف الإ�سالمي 

و ال�ستفادة منه يف دعم م�سرية اإ�سالح املجتمع املحلي.
"�سناديق  مالية  موؤ�س�سات  لإيجاد  امل�سلم  الفرد  طاقات  وتنمية  ح�سد   -4
خريية" حتى ت�ستطيع الطريقة متويل ن�ساطها الدعوي و التنموي مبراكزها 

يف املجتمع املحلى
اإجراء درا�سات متخ�س�سة فى كيفية ا�ستخدام املنهج ال�سويف كو�سيلة   -5

من و�سائل التنمية الجتماعية املعا�سرة.
اأجل  من  وذلك  الإ�سالمي  الت�سوف  لدرا�سات  معهد  اأو  مركز  اإن�ساء   -6

اإبراز الدور الدعوي الذى تقوم به الطرق  يف املجتمع.
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