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 بِسمِ اهللِ الرَّمحنِ الرَّحيمِ

 

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً  ﴿

مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ األَمْثَالُ نَضْرِبُهَا 

 ﴾ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

 

 

 (12)سورة احلشر:
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 َعَلي هِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضَي اهلُل عنهُ  ُهَري  رَةَ  َأِب  َعن  
 :َوَسلَّمَ 

 
َطرِيقًا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما، َسهََّل هللُا ََلُ ِبِه َطرِيقًا َوَمْن َسََلَ  »

ََل الَْجنَِّة، َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِِف بَيٍْت ِمْن بُُيوِت هللِا، يَْتلُوَن 
ِ
ا

ِكينَُة،  ِم السَّ َّلَّ نََزلَْت عَلَْْيِ
ِ
ِكتَاَب هللِا، َويَتََداَرُسونَُه بَيََْنُْم، ا

ْْحَُة َوَحفَّْْتُُم الَْمََلئَِكُة، َوَذَكَرُُهُ هللُا ِفميَْن ِعْنَدُه، َوغَِشيَْْتُُم الرَّ 

ُبهُ  ، لَْم يُْْسِْع ِبِه نَس َ ُُلُ أَ ِبِه ََعَ  .« َوَمْن بَطَّ

 
 وغريه(يف صحيحه مسلم اإلمام )رواه 
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 داء:ــــاإله

 

 ..رآنالق    هل  إلى أ  
 ..رآنمّسكوا بالق  ن ت  م  

 ..رآنالق    خ ل قه    ن كان  وتأسَّوا بم  
 ،ب  يّ الطّ   يث  صاروا كالغ  ف  

 ع .لَّ نف  ما ح  ين  أ  
 

 سفيان
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 مــديـتق
صالة وال ،حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،هلل احلمد

وصحبه ومن اتبع آله  وعلىحممد والسالم على رسول اهلل 
 ..وبعد ،هداه

على جانب من الضوء بعض حناول فيه تسليط  كتابفهذا  
ن الكرمي وما ينعكس آاخلطاب يف القر -جوانب االعجاز البالغي

سالمية لدى ثر تربوي يف بناء الشخصية اإلأعن ذلك من 
  .املخاطب

علم أن هو آنزل القر أالذي  ن اهلل تعاىلأوبناء على يقيننا ب
من متام فضله -نه أو  ،خلطابة هذا املتلقنيبنفوس وعقول 

اليب سرقى األأومداخلها وببواب النفس أطرق كل  قد -ورمحته
 نناإف ،قامة احلجة عليهاإيصال نور التبليغ هلا و كثرها فاعلية إلأو 

من  ،ينآتباع هذا املسلك القر إومن خالل  ،نستطيع بعد ذلك
 تربوية ساليبا  أين يتضمن آحتديد مسات مهمة ملنهج تربوي قر 

 رتقاءلتحقيق اإلليها اليوم إاحلاجة  مس  ألية فعالة حنن بمع
من املتلقني ممكن كرب عدد أاملعريف املطلوب لدى -العقلي
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ومبا يسهم يف بناء املسلم القادر على التعامل مع وقت،  قصرأوب
  ة.سالمياليت متر هبا األمة اإلحتديات هذه املرحلة احلرجة 

م يف بغداد 1002-ه2211وقد كتبت هذا الكتاب عام 
لدورات القرآنية لغرض االستفادة منه يف تطوير قدرات معلمي ا

يف املساجد، ودفعت بنسخة خمطوطة منه إىل بعض األحبة 
لغرض طباعتها ونسخها هلذا اهلدف، غري أن تطور األحداث 
العصيبة يف العراق آنذاك جعلين ال أعلم فعال  هل مت االستفادة 

يف ذلك املضمار أم ال. بل أين قد فعليا  من هذا الكتاب 
ا الكتاب بالكامل، حىت نسيت )أو كدت أنسى( أمر هذ

وقعت قبل بضعة أشهر على أصله املكتوب خبط اليد يف بعض 
، فعزمت عل تنضيده وإعداده بشكل مناسب ملفايت القدمية

 ألغراض الطباعة والنشر.

وهذا هو الكتاب الذي كتبته قبل عشر سنوات يظهر اآلن 
فهو جهد املقّل، ، بفضل اهلل تعاىل، دون زيادة تذكر على أصله

بربكة أن يكون فيه النفع والقبول، من اهلل تعاىل لكين أرجو 
 .القرآن الكرمي وأهله.
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إن وفقُت إىل الصواب فذلك فضل من اهلل تعاىل، وإن كان ف 
على اهلل و غري ذلك فإين أستغفر اهلل تعاىل منه وأتوب إليه. 

  .ال بهإوال حول وال قوة  ئي،وفيه رجا ،تعاىل اعتمادين

 
 بغداد وقد مت الفراغ من كتابته يف

 ه 2211ربيع الثاين  11بتأريخ 

 م 1002حزيران  20املوافق 

 األنبار ومت هتيأته للطباعة والنشر يف

 ه2241شوال  9الثالثاء  بتأريخ

 م1022آب  1املوافق 

 د. سفيان الجنابي

 العراق
  

 



12 
 

 ةــــقدمـامل
مبيزة ز اهلل تعاىل رسالة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم لقد ميّ 

 مة حممد صلى اهلل عليهأز ميّ كما  ،نآعظيمة هي معجزة القر 
ن فيها حىت يرث اهلل تعاىل آن تعهد هلا حبفظ هذا القر أوسلم ب

و أم هذه امليزة ظَ ن ندرك عِ ويكفينا أل. ن عليهارض ومَ األ
 نس واجلن مجيعا  إلىل حتدى ااهلل تعانتفكر كيف أن ن أ ،املعجزة

و حىت ولو أ ،مثلهمن سور  و بعشرأن آمبثل هذا القر  اتو أن يأب
 ،و قصريةأسواء كانت سورة طويلة  ،بسورة واحدة من مثله

ول يوم لنزول أمن ، عاجزة عن ذلكبأمجعها فوقفت اخلليقة 
  ..وستبقى كذلك ،ن حىت يومنا هذاآالقر 

ظهرها أن حتمل كتاب اهلل تعاىل يف صدورها وبني أهنا أمة شأن إ
ن أ هبا حري   ممعن سواها من األ غري حتريف وال تغيري دونا  من 

مجعه وتقوده وفق منهج اهلل تعاىل لتحقيق سعادة أتسوس العامل 
اهلل عليه وسلم عندما يقول يف  وصدق رسول اهلل صلى .الدارين

 الله  ِإن  يف صحيحه وغريه: ) مسلماإلمام احلديث الذي رواه 
ا ي هْرفهع    ولقد حتققت   (..آخهرِين بِهِ  وهيهضهع   أهقْ وهاًما، اْلِكتهابِ  ِبههذه
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ولكن واقعها اليوم  ،مة الرفعة والسيادة يف الدنيا غري مرةاألهلذه 
ن نتسال عن ألنا  فحقَّ  .على النقيض من ذلكيكاد يكون 

 .هذا احلال سبب

ن السبب أكلهم جيمعون اليوم على   سالماإل علماءويكاد 
ردنا أ ما ذاإو  ..هناآمة عن قر ساس وراء ذلك هو ابتعاد األاأل

مة على جابة فنقول هو عدم قدرة األمن الدقة يف هذه اإل مزيدا  
اليت خصها  امليزةه هلذ ثلىو املأ ةالكافي فادةاالستىل إالوصول 

 انقالبا   ن حتدثَ أ (غلت  لو استُ )واليت ميكن هلا هبا، اهلل تعاىل 
السياسية واالقتصاد  يف كل معادالتو  ،يف موازين القوى جذريا  

  يف عامل اليوم. واالجتماع

يف  ن الكرميآمة لقدرة االستفادة من القر بناء هذه األأن افتقار إ
وللبشرية مجعاء  ،وال  أمتنا ألحتقيق النقلة احلضارية املطلوبة اليوم 

شكال ومديات خمتلفة أوب ،سباب شىتقد جاء أل ،ثانيا  
من  ن جزءا  آمة اعتربوا القر فصنف ممن ينتمون هلذه األ ..اخلطورة
و احتفظوا يف بيوهتم بنسخة منه للتربك فحسب أ ،الرتاث

ن أكان غاية جهدهم   وصنف ثان  )ولسنا ننكر بركة القرآن(، 
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فهم   منه يعون شيئا   اليهّذونه هّذا  و وا صفحات منه ؤ يقر 
 ن تتقدم شربا  أبسرعة ولكن دون  تدور يف مكاهناكالعجلة اليت 

)ولسنا ننكر أجر قراءة القرآن وال فضل النظر يف  واحدا  
صفحات املصحف الشريف، ولكننا املسلم ينبغي أن تكون 

إقامة وصنف ثالث مههم  ،عالقته بكتاب ربه أعمق من ذلك(
)ولسنا نقلل من أمهية إتقان نغام ال يتجاوزوهنا و األأصوات األ

 ولكننا ال نريد للمسلم أن يتوقف عند ذلك(،التالوة واألداء 
وصنف  ،و املدارسألتكسب يف احملافل ة  للآوصنف رابع جعلوه 

مناط هذه األ مر يقف عند حدودوليت األ ..وسادس خامس
  .صنافواأل

ن وعدم استغالل مرتكز آخطر يف قضية االبتعاد عن القر ن األإ
صابت عامة املسلمني أهنا مشكلة أتغيري القوى هذا هو ليس 

صاب خواص املسلمني من محلة العلم أن الذي أبل  حسب،ف
والقائمني على توجيه فعاليات  ،واملتصدرين للفتيا ،الشرعي

من عدم صاب هؤالء أن ما أ قول، أاملختلفةسالمي النشاط اإل
حداث التغيري نية فعالة إلآية قر القدرة على تطوير منهج
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شىت مناحي احلياة هو املرض العضال الذي منه  سالمي يفاإل
  .مسرية العالج أن تبدأجيب 

 مسلمونولسنا ننفي وجود جهود متميزة قام هبا دعاة وعلماء 
قة  نية خاّل آقر  يف اكتشاف واستنباط مناهج ومسالك ورؤى

تشبث األمة بدينها رغم عظيم  سباب املهمة يفكانت من األ
ن أنزعم ولكننا  ما حيك عليها من مؤامرات يف العقود األخرية،

يل وجود لزال دون احلد املطلوب بد ن الاآل مت حتقيقه حلد ما
يف وادي ردود  يتحركون وازال اكبرية من املسلمني مقطاعات  

املبدع الفعل  ىل سفحإن تستطيع الوصول أفعال دون األ
  ..نيةآعن قمته القر  فضال   ،قاخلاّل 

غري  خرى عددا  أو أحتكم بدرجة  تزالن النظرات التجزيئية ال إ
مع  يف تعاملهموذلك  ،سالميين للعمل اإلقليل من املتصدّ 

بل وحىت مع  ،حكام ومع الواقعالنصوص الشرعية ومع األ
غري قادرين  نوال زلنا حلد اآل .ريخ ومع استقراء املستقبلأالت

استنباط كل عناصر التكامل والتوازن والشمول والفاعلية على 
هلا ن حنوّ أعن  فضال  الكرمي،  نآاملبثوثة يف كل زاوية من زوايا القر 
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عل االسالمي فىل برامج عملية واقعية لالرتقاء مبسرية الإ
نرى غريه  الطريق الذي الهو وهذا بالضبط  .احلضاري

 فقيا  أ حركتها لتعجيل يفولزيادة وترية ا ،الستمرار هذه املسرية
  ..وعموديا  

مر أىل املستوى املنشود هو إن الوصول أنعلم حنن نقول هذا و 
عظيمة  ىل جهودإبل هو حيتاج  ،فرادأو أليس مبقدور فرد 

شرعية خر وفق منهجية ل بعضها اآلمتناسقة يكمّ خملصة و 
املتواضع واجلهد  كتابن يكون هذا الأ أملنمنضبطة. وإمنا حنن 

  .بنة يف بناء الصرحولَ  ،يف الطريق خطوة

تسليط الضوء على جانب من جوانب ويبدأ كتابنا هذا ب
يات والدالئل اليت آلان الكرمي يف عرض آعجاز اخلطاب للقر اإل

عما  للعباده دونا   قتؤكد على وحدانية اهلل تعاىل وكونه املستحِ 
لى اهلل عليه وسلم. دق ما جاء به النيب حممد صصِ على و  ،سواه
وسائل أو متارين هو استكشاف إمنا املباشر من ذلك  ناوهدف

 سلوبأعملية فعالة ملخاطبة الناس بناء على ما نستشفه من 
ذلك من  ميكننان أمل أننا نإومن مث ف. ذاهين آاخلطاب القر 
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بعض اخلطوات املهمة حنو وضع اخلطوط العامة ملنهج  السري
كرب عدد ممكن من املتلقني أتقاء مبستوى االر  ين خيدمآتربوي قر 

استجابة لتحديات املرحلة من وقت، ميكن  سرع ماأوب
  .ومتطلباهتا

 يتم فيه بذل ما يسعنا من جهد يف كتابول من الاألزء فاجل
 واليت اعتمدنا فيها غالبا   ،للموضوع أصيليةالناحية النظرية الت

لوسي يف اآلأب الثناء من الفخر الرازي و  ذكره كاّل   على ما
يات واملقاطع من اآل ننا انتقينا بعضا  أحيث  ..تفسرييهما

 ،مهية خاصة فيما حنن بصددهأهنا ذات أ ينارأنية اليت آالقر 
يضمن  ن جند يف ما ذكره العلماء واملفسرون فيها ماأوحاولنا 

ويضمن  ،ينآو هلذا اخلطاب القر أيات اآل الفهم هلذه مةسال
ن حدود الضوابط اللغوية تدالل هبا ضميضا صحة االسأ

من  ن نضيف بعضا  أىل ذلك فقد حاولنا إضافة وباإل. والشرعية
ن أ وأ ،منها مما وجدناه ضامرا   ن نربز بعضا  أو أ املقبولة، املعاين

مبا يثري و  ،لة معينةأكثر ملسأو أق بني وجهني نوفّ  وأ ،يا  أر  حنرج
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الناحية العملية  منمنه ساليب االستفادة أاملوضوع ويغين 
  .ن نكون قد وفقنا يف ذلكأل اهلل تعاىل أنس. التطبيقية

ن أبأو التطبيقية ننا سنركز على الناحية العملية إف وبعد ذلك
اخلطوط العامة  وبعض ،نذكر بعض التمارين العملية الفعالة

باعتبارها مستمدة من القرآن  ملنهجية تربوية عملية نتبناها
   واهلل ويّل التوفيق. .الكرمي.
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 ـجديـت
 
 املرتك د

 
 زـ

قد  ،ديدةيست جبعلى مالحظة ل كتابهذا الالعمل يف يرتكز 
وهي تقوم على استقراء   ،ليها بعض الفضالءإن نبهين أسبق 
نية اليت يدور حمتواها على ذكر دالئل آيات القر اآل من كثري  

تشريعية حكام أو عن أ ،نفسفاق ويف األيف اآلتعاىل يات اهلل آو 
 مر معنيأ وعال فهمَ  جلّ  ب هبا احلق  نية يقرّ آمثال قر أ وأ ،معينة

يات ن هذه اآلأحيث  ..شياءذلك من األوما إىل  للمتلقني،
يات ن يف ذلك آل)إل مثل و مجَُ أ تتم بعباراتتُ  ما غالبا  القرآنية 

قد )و أ (ية لقوم يسمعونن يف ذلك آل)إو أ (لقوم يعقلون
  ..وحنو ذلك(، فال يبصرون)أ وأ (لقوم يعلمونيات لنا اآلفصّ 

تيه أي ن هو كالم اهلل تعاىل الذي الآن القر أننا نومن جازمني بوأل
كالم  ا يعيبممن أننا نعرف وأل ،الباطل من يديه وال من خلفه

ذا كان إف ،فائدة منها فيه و زيادات الأ حشو   املخلوقني وجودُ 
ومن  تعاىل املَثل األعلى( )وهللن كالم اهلل تعاىل إمر كذلك فاأل

داعي  و زيادة الأ ها عن كل حشو  ن يكون منزّ أ بد وىل الأباب 
قد  ن الكرميآيف القر  ن كل كلمة وردت  إعليه ف وبناء   .هلا
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نه أحبيث  ،مثلعلى وضعها األو  ،فضليف موضعها األ ضعت  وُ 
ن أ خرىألكلمة وال ميكن  ،ن خيلو منهاذاك أميكن ملوضعها  ال

  .كليهمابو أاملعىن بو أخالل باملبىن إدون فيه حتل حملها 

 حد تصريفاهتا مثال  أو أ (يعقلون)وبذلك يكون استخدام كلمة 
مر مقصود حلكمة أنية هو آية قر آيف التعقيب على قضية ما يف 

خرى مثل بديلة أوضع كلمة ننا لو افرتضنا أحبيث  ،فيه
حلصل خلل يف الكالم ويف املغزى من  (يعلمون)و أ (يتفكرون)

  .هذامثل ه عن وكالم اهلل تعاىل منزّ . ورائه

مثال اليت يضرهبا واأل ،حكامنفس واألواأل قفايات اآلأن آورغم 
ن اهلل تعاىل أال إهي موجهة لكل الناس  ،اهلل تعاىل يف كتابه

 (لقوم يعقلون)و أ (لقوم يتفكرون)يات آهنا أب حيانا  أخيصصها 
 ن هؤالء هم املنتفعون هباأل ،و حنو ذلك)للمتومسني( أ وأ

  .ينفسر كما قال بذلك غري واحد من املو  ،خصوصا  

يات والدالئل تتغري ن صفات الناس الذي ينتفعون هبذه اآلوأل
 وبناء   ، حبسب مضمون اآلية وسياقها،خرىأىل إنية آية قر آمن 

ن أن نستنبط من هذا أنستطيع  نناإف ،سلفناه سابقا  أ على ما
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يتمايزون بصفات  ،ميانصحاب اإلمبا فيهم أو  ،الناس عموما  
نساين هو مدار ن العقل اإلأومبا  .خمتلفة وقدرات عقلية وفكرية

ين القدرات العقلية ومرحلة آفقد راعى اخلطاب القر  ،التكليف
يصال البالغ غرض إوذلك ل ،بنيللمخاطَ  املعريف-النضج العقلي

على أمت وجه وأكمله، ومبا ليهم إ (هتبفضل اهلل ورمح)الرباين 
 ،نييساسأمرين أوعليه ميكننا تقرير  .قامة احلجة عليهميضمن إ

 مها: 

التعليم يف  همساليبأو  هميف مناهجللمسلمني اليوم  بد ال :ولً أ
عتبار اختالف بنظر اإل واخذيأن أو اخلاصة من أالرتبية العامة و 

 .فراد واجملتمعاتالنضج اليت مير هبا األ ومراحل، العقول والطبائع

ن نبغي مبن بتصدى ملهام لرتبية والتعليم من املسلمني أي :ثانياً 
يف قابلياهتم وقدراهتم العقلية )املتلقني( للناس  هيقوم تصنيف

واضح  ينآساس قر أعلى  ،ميانيةواستعداداهتم اإل ،والفكرية
 .وشامل

هنا حتوي أىل إتمت مبا يشري نية اليت خُ آيات القر ي اآلقصّ ن تإ
لتحقيق  هنا وسيلةأو أ ،ازون بصفة معينةتمي ا  دالئل تنفع قوم
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و أ (لعلكم تعقلون)و أ (لعلكم تتقون)مثل  ،تلك الصفة فيهم
-مناط عقليةأوجود التعرف على ىل إن يقودنا أميكن  ،شابه ما

 ثري فيهم خيتلف تبعا  أن املدخل للتأو  ،ايزة لدى الناسممت معرفية
و أ ىل وجود نوعنيإشارة إن يكون يف ذلك أكما ميكن   .لذلك

 مها:  ،سلوبني من التصنيف للناس يف هذا الصددأ

مناط عقلية فكرية متمايزة أفقي يقوم على وجود أ تصنيف   .2
  .الناسخمتلف لدى 

يف ون ميرّ أنفسهم ن الناس أعمودي يقوم على  تصنيف   .1
تتلف فيها استعداداهتم  ،نضج خمتلفة مبراحل حياهتم 

 .العقلية والروحية

وبالتايل منهج  ،سلوب اخلطابأن نعرف أويف كال احلالني علينا 
 وهذاالبشر.  و صنف منأاملناسب لكل فئة والتعليم  لرتبيةا
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الناس على من ضرورة خماطبة ثر ورد يف األ مايتفق متاما مع ما
  .(2)قدر عقوهلم

 ،ين يف هذا التصنيفآاملنهج القر كرب على أجل التعرف بدقة وأل
و أحيملون  ناسأىل إنية اليت تشري آيات القر فقد قمنا جبمع اآل

و أ (يؤمنون)و أ (يعقلون)كوهنم مثل   ،ازون بصفة معينةتمي
ومبختلف الرتاكيب والتصريفات لتلك  ،و غري ذلكأ (يسمعون)

ىل إيات تشري آعنا كل جمموعة ووضَ  ،و الصفاتأالكلمات 
مث حاولنا استنباط التصنيف املناسب  ،معينة على حدةصفة 

سواء كان ذلك  ،ياتساس تلك اجملاميع من اآلأللناس على 
ن نرى اختالف أ وبعد ذلك حاولنا .و عموديا  أ فقيا  أالتصنيف 

ن آو حمتوى اخلطاب الذي استعمله اهلل تعاىل يف القر أسلوب أ
ىل إالنهاية لنتوصل يف  ،صناف والفئاتمن تلك األ مع كل  

 .تدريبية تناسب كل فئةأو فعاليات تعليمية استخالص متارين 

                                                           
ثُوا النَّاَس مبَا يَ ع رُِفوَن، َأحتُِب وَن أَن   يّ عن َعلِ  (2) بن أب طالب رضَي اهلُل عنه قال: )َحد 

ُيَكذََّب اللَُّه َوَرُسولُه؟(، أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، باب َمن  َخصَّ بِال ِعل ِم 
َهُموا.  قَ و م ا ُدوَن قَ و م  َكرَاِهَيَة أَن  اَل يَ ف 
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ن نوفق لوضع بعض أهو  كتابمله يف هذا الأن غاية من نإ
للرتبية الفعالة الواسعة ين آسس السليمة ملنهج قر و األأاملالمح 
ىل إو حىت التوصل أ ،ما وضع هذا املنهج كامال  أ .النطاق

بشكل كامل )املتلقني للخطاب( ين للناس آالتصنيف القر 
 دىل مزيد حبث وجهإمور حتتاج أفتلك  ،ودقيق وشامل

  .خري له ةا هو فاحتذن يكون جهدنا هأنتمىن  ،ومتحيص

 ي جهد  أا يف هبشياء املهمة اليت ينبغي االهتمام ن من األإو 
 .بوحي ضعت يف موضعهان قد وُ آية يف القر آن كل أهو  الحق  

وبالتايل جيب  ،ع ضمن سياق معنيقن معناها يأا يعين مم
ية يف تلك اآل منىل هذا السياق عند حماولة االستفادة إاالنتباه 

ىل وجود شخصية إيضا أكما جيب االنتباه   .الذي ذكرناه اهجتاإل
ن ال أوبذلك نضمن  .حتمل وحدة معنوية ،مستقلة لكل سورة

عن م عزل تايات مبىل اآلإتكون استنباطاتنا خمتلة نتيجة النظر 
 ملهذا املتواضع  جهدنان أن ظمر الذي نوهذا هو األ .بعضها

 بسبب بضاعة صاحبه املزجاة يف العلم. منه متاما   ينجُ 
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َها تَ َفك ر ، َغري ِ  ِفي َما َوِمن   رَِة، رَّدُ جمَُ  ِفيهِ  َيك  َها ال ِفك   خَي رُجُ  اَل  َما َوِمن  
رِ   ِإلَي ِه، يُ ر ِشدُ  َوُمر ِشد   َعَلي هِ  يُوَقفُ  َمو ِقف   ِإىَل  حَي َتاجُ  َبل   بِال ِفك 
ِهُمهُ  َعهُ  ِإَذا فَ يُ ف  َها ال ُمر ِشِد، َذِلكَ  ِمن   مسَِ  بَ ع ضِ  ِإىَل  حَي َتاجُ  َما َوِمن  

ِثَلة   ِإىَل  تَ َفه ِمهِ  يف  النَّاسِ  َكالِ  ِحس يَّة   أَم  َش  َن َدِسيَّةِ  َكاأل   َلِكنَّ  ،اهل 
َز َواجِ  َخل قَ  رِ  َجاِمدَ  َكانَ  ِإَذا ِإالَّ  بِالطَّب عِ  أَنَّهُ  أِلََحد   يَ َقعُ  اَل  األ   ال ِفك 

ِر، َخاِمدَ  َل قِ  َذِلكَ  َكو نَ  َعِلمَ  تَ َفكَّرَ  فَِإَذا الذ ك   ال َمَنامُ  َوأَمَّا آيَة ، اخل 
 ِإىَل  حَي َتاجُ  َوَقد   ال ِعَباِد، أَف  َعالِ  ِمن   أَن َُّهَما ِلَكِثري   يَ َقعُ  فَ َقد   َوااِلب ِتَغاءُ 

رَة ، ِبَغري ِ  ُمر ِشد   َمُعونَ  ِلَقو م  ): فَ َقالَ  ِفك   إىل باهلم َوجَي َعُلونَ  (َيس 
  .(1)[املرشد كالم

يات اآلن الرازي يف تفسريه هلذه أ)واهلل تعاىل أعلم(  ظاهروال
بذلك مجيع  أكما قر   ثالثةبفتح الالم ال (ِمنيَ  َ لِل عال)خذ بقراءة أي

ها بكسر أعن عاصم فقد قر  ال حفصا  ، إورواهتمالعشرة  القراء
ملدلول  آخر تضفي بعدا  قد  ن قراءة حفص هذهأورغم  .الالم

                                                           
 الرازي الدين بفخر امللقب الرازي احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أبواإلمام  (1)
 -العلمية الكتب دارل الثانية الطبعة(، الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: (ه 606:ت)

 .ه2210، بريوت -العرب الرتاث إحياء دار، والطبعة الثالثة لطهران
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 قَالَ  مُثَّ ] :واكتفى بقوله ينبه إىل ذلكن الرازي مل أال إية اآل
َر ضِ  السموات َخل قُ  َكانَ  َلمَّا (ِمنيَ لِل عال  آَليات  ): تَ َعاىَل   ملَ   َواأل 
ِتَمااَلتِ  حَي َتِملِ   الطََّبائِعِ  َأص َحابُ  يَ ُقوهُلَا الَّيِت  ال َبِعيَدةَ  ااِلح 

ِتاَلفُ  َل َوانِ  َواخ  ِتاَلفُ  َكَذِلكَ  األ  َص َواتِ  َواخ  : قال كذلك األ 
 ..(4)[بذلك العلم لعموم (ِمنيَ  لِل عال)

يف توضيح السبب يف اختالف مقاطع ختم الرازي استمر وقد 
 :تعاىل ية اليت تليها وهي قولهيف تفسريه لآلاآليات القرآنية 

 َماء   السََّماءِ  ِمن   َويُ نَ ز لُ  َوَطَمعا   َخو فا   ال بَ ر قَ  يُرِيُكم   آيَاتِهِ  َوِمن  )
يِ  ( يَ ع ِقُلونَ  ِلَقو م   آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َمو هِتَا بَ ع دَ  اأَلر ضَ  بِهِ  فَ ُيح 

 َكانَ  َلمَّا (يَ ع ِقُلونَ  لَِقو م  ): َهاُهَنا قَالَ ] :قائال   ،(12سورة الروم:)
ر ا ال َواِلدِ  ِمنَ  ال َوَلدِ  ُحُدوثُ  ِتاَلفِ  قَِليلَ  ُمطَّرِد ا َعاِديًّا أَم   َكانَ  ااِلخ 
َو َهامِ  ِإىَل  يَ َتَطرَّقُ   أَق  َربُ  ال ُمطَّرِدَ  أِلَنَّ  بِالطَِّبيَعِة، َذِلكَ  َأنَّ  ال َعام يَّةِ  األ 

َتِلِف، ِمنَ  الطَِّبيَعةِ  ِإىَل   ُمطَّرِد ا أَم ر ا لَي سَ  َوال َمَطرَ  ال بَ ر قَ  َلِكنَّ  ال ُمخ 
رَ   َوتَارَة   َوق ت   ُدونَ  َوق ت   َويف  بَ ل َدة   ُدونَ  بِبَ ل َدة   يَ َقعُ  ِإذ   ُمَتَخل ف   َغي  

 َعَلى َداَلَلة   ال َعق لِ  يف  أَظ َهرُ  فَ ُهوَ  َضِعيَفة   َتُكونُ  َوتَارَة   ِويَّة  قَ  َتُكونُ 
                                                           

 .املصدر السابق نفسه (4)
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َتاِر، ال َفاِعلِ   تفكرا   يتفكر مل إن َعق ل   َلهُ  ِلَمن   آيَة   ُهوَ  فَ َقالَ  ال ُمخ 
يَاتِ  يف  فَ نَ ُقولُ : ]كما قال يف موضع الحق.. (2)[تاما    اآل 

 .(1)[ِلظُُهورَِها يَ ع ِقُلونَ  َولَِقو م   لِل َعاِلِمنيَ  آيَات   أَن ََّها ذََكرَ  السََّماِويَّةِ 

كر ذُ  ن ماأواليت اعترب الرازي  ،عالهأاملذكورة  12ية ما يف اآلأ
يف  فقد قال ،دراكهمن دالئل هو ما حيتاج اىل فكر إلفيها 

لُهُ : ]تفسريه هلا  يف  ِإنَّ  ال ُمرَادُ  يُ َقالَ  َأن   حُي َتَملُ  (ذِلكَ  يف  ِإنَّ ): َوقَ و 
َز َواجِ  َخل قِ  ، األ  نَ ُهم   ال َمَودَّةِ  َجع لِ  يف  يُ َقالَ  َأن   َوحُي َتَملُ  آَليَات   بَ ي  
َوَّلُ  أَمَّا آيَات   ر   ِمن   َلهُ  بُدَّ  َفاَل : األ  ن َسانِ  َخل قَ  أِلَنَّ  ِفك   ِمنَ  اإل ِ

رَةِ  َكَمالِ  َعَلى يَُدل   ال َواِلَدي نِ  رَاَدةِ  َونُ ُفوذِ  ال ُقد   ِلَمن   ال ِعل مِ  َوُُشُولِ  اإل ِ
ُم ، َبط نِ  ِمن   ال َوَلدِ  ُخُروجِ  يف  َوَلو   يَ تَ َفكَّرُ   َلو   َذِلكَ  ُدونَ  فَِإنَّ  األ 

ُم   َهاَلكِ  ِإىَل  أَلَف َضى اللَّهِ  َغري ِ  ِمن   َكانَ   أَلَنَّ  أَي ض ا ال َوَلدِ  َوَهاَلكِ  األ 
: الثَّاين  َوأَمَّا َلَماتَ  اللَّهِ  ِإَعانَةِ  ِبَغري ِ  َضي ق   َمو ِضع   ِمن   ُسلَّ  َلو   ال َوَلدَ 

ن َسانَ  أِلَنَّ  َفَكَذِلكَ  َ  جيَِدُ  اإل ِ ِ  بَ ني   جيَُِدهُ  اَل  َما الت َّرَاُحمِ  ِمنَ  ال َقرِينَ ني 
 َ َر َحامِ  َذِوي بَ ني  َوةِ  مبَُجرَّدِ  َذِلكَ  َولَي سَ  األ   ِفيتَ ن تَ  َقد   فَِإن ََّها الشَّه 

                                                           
 .املصدر السابق نفسه  (2)
 .املصدر السابق نفسه  (1)
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نَ ُهَما َكانَ  َوَلو   اللَّهِ  ِمنَ  فَ ُهوَ  الرَّمح َةُ  َوتَ ب  َقى َوةِ  جُمَرَّدُ  بَ ي    الشَّه 
َوةِ  ُمب ِطل   َوُهوَ  ال ُوُقوعِ  َكِثريُ  َوال َغَضبُ  َوةُ  لِلشَّه  رُ  َوالشَّه   يف  َداِئَمة   َغي  

ِسَها نَ ُهَما َساَعة   ُكلَّ  َلَكانَ  نَ ف   هِبَا الَّيِت  فَالرَّمح َةُ  َوَطاَلق   ِفرَاق   بَ ي  
َفعُ  ن َسانُ  يَد   وال ،اللَّهِ  ِعن دِ  ِمن   ِهيَ  َحَرِمهِ  َحرميِ  َعن   ال َمَكارِهَ  اإل ِ

  .(6)[فكربِ  إاّل  ذلكَ  علميُ 

كما   ،وهذا كله يتفق مع تعريف الرازي ملصطلحي العقل والفكر
حيث  من سورة الزمر، 26-20عند تفسريه لآليات  أورده
 ال ُعُلومُ  َوَهِذهِ  ال َبِديِهيَّةِ  ال ُعُلومِ  َعنِ  ِعَبارَة   فَِإنَّهُ  ال َعق لُ  َوأَمَّا: ]قال
رُ  َوالنََّظُر، ال َمالِ  َرأ سُ  ِهيَ   ُعُلوم   تَ ر تِيبُ  ِإالَّ  َلهُ  َمع ىَن  اَل  َوال ِفك 

ِبيَّة   ُعُلوم   حَت ِصيلِ  ِإىَل  الت َّر تِيبِ  ِبَذِلكَ  لُِيتَ َوصَّلَ   .(7)[َكس 

 َمدَّ  الَِّذي َوُهوَ ): ضاف الرازي يف تفسريه لقول اهلل تعاىلأكما  
 ِفيَها َجَعلَ  الثََّمرَاتِ  ُكل   َوِمن   َوأَن  َهارا   َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعلَ  اأَلر ضَ 
 ِ ِ  َزو َجني   ِلَقو م   آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  الن ََّهارَ  اللَّي لَ  يُ غ ِشي اث  نَ ني 

َثرِ  يف  تَ َعاىَل  أَنَّهُ  َواع َلم  ] قائال : (4)سورة الرعد:( يَ تَ َفكَُّرونَ   َأك 
                                                           

 .املصدر السابق نفسه (6)
 .املصدر السابق نفسه (7)
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رِ  َم  ِلي   ال َعاملَِ  يف  ال َمو ُجوَدةَ  الدَّاَلِئلَ  يَذ ُكرُ  َحي ثُ  األ   َيذ ُكرُ  الس ف 
 ِمن هُ  يَ ق ُربُ  َما أَو   يَ تَ َفكَُّرونَ  ِلَقو م   آَليات   ذِلكَ  يف  ِإنَّ : َعِقبَ َها

ِنُدونَ  ال َفاَلِسَفةَ  َأنَّ  ِفيهِ  َوالسََّببُ  ،ال َمع ىَن  حِبََسبِ   َحَواِدثَ  ُيس 
ِلي   ال َعاملَِ  ِتاَلفَاتِ  ِإىَل  الس ف  َكالِ  يف  ال َواِقَعةِ  ااِلخ  َش   ال َكو َكِبيَِّة، األ 

اَلَلةُ  تَ ُقمِ  ملَ   َفَما  ال َمق ُصوُد، يَِتم   اَل  الس َؤالِ  َهَذا َدف عِ  َعَلى الدَّ
 َكأَنَّهُ  يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِقو م   آَليات   ذِلكَ  يف  ِإنَّ : قَالَ  ال َمع ىَن  فَِلَهَذا
رِ  جَمَالُ  يَ ُقولُ  تَ َعاىَل   ِمنَ  ال َمَقامِ  َهَذا بَ ع دَ  بُدَّ  َواَل  بَ ع دُ  بَاق   ال ِفك 

اَللُ  لَِيِتمَّ  َوالتََّأم لِ  الت ََّفك رِ  ِتد    .(8)[ااِلس 

ية ففي تفسريه لآل. لوسياآلاملفس ر ي مال أىل مثل هذا الر إو 
 -أي يف الفكر-واملشهور ] :قال ،من سورة الرعد ذاهتاالثالثة 

ي أمث نقل ر  ،(9)[ىل جمهولإدي أمور معلومة للتأنه ترتيب أ
 ية اليت بعدهالوسي وعند تفسريه لآلن اآلأكما   .لةأالرازي باملس

 ِمن   َوَجنَّات   ُمَتَجاِورَات   ِقَطع   اأَلر ضِ  َويف : )وهي قوله تعاىل
                                                           

 .املصدر السابق نفسه (8)
 املعاين روح: (ه 2170: ت) لوسياآل احلسيين اهلل عبد بن حممود الدين شهاب (9)
، بريوت -العرب الرتاث حياءإ دار، طبعة املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف

 .ه2221، بريوت -العلمية الكتب داراألوىل لوالطبعة 
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َوان   َوَنَِيل   َوَزر ع   أَع َناب   رُ  ِصن   َوان   َوَغي   َقى ِصن    َواِحد   مبَاء   ُيس 
 لَِقو م   آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  اأُلُكلِ  يف  بَ ع ض   َعَلى بَ ع َضَها َونُ َفض لُ 
 هذهوحيث كانت داللة ]نه أذكر  (2:الرعد)سورة  (يَ ع ِقُلونَ 

سبحانه كوهنا  قَ علّ  ،سبق ظهر مماأحوال على مدلوالهتا األ
ولذلك على ما  .بو حيان وغريهأيات مبحض التعقل كما قال آ

لغري تفضيل بعضها على بعض يف نه أش قيل مل يتعرض جلّ 
 مع حتقق ذلك يف اخلواص ،كل الظاهر لكل عاقلاأل

نه أك  ،رل وتفكّ مّ أوالكيفيات مما يتوقف العثور عليه على نوع ت
املشركني  نأوفيه تعريض ب ،يضاأتفكر يف ذلك الىل إ ةالحاج

  .(20)[غري عاقلني

 َأنَّ  اع َلم  ما يلي: ]ية ما الرازي فقد ذكر يف تفسريه هلذه اآلأ
يَةِ  َهِذهِ  ِمن   ال َمق ُصودَ  اَلَلةِ  ِإقَاَمةُ  اآل   َيُكونَ  َأن   جَيُوزُ  اَل  أَنَّهُ  َعَلى الدَّ
َواِدثِ  ُحُدوثُ  لِ  ال َعاملَِ  َهَذا يف  احلَ   ال َفَلِكيَِّة، ااِلت َصااَلتِ  أِلَج 

رََكاتِ  رِ  َأنَّ  َواع َلم  ... ال َكو َكِبيَّةِ  َواحلَ  َوابِ  َهَذا ِبذِك   مَتَّتِ  َقد   اجلَ 
جَّةُ  َواِدثَ  َهِذهِ  فَِإنَّ  احلُ  ِليَّةَ  احلَ   َأنَّ  َوبَ ي َّنَّا ُمَؤث ر   ِمن   هَلَا بُدَّ  اَل  الس ف 

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (20)
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َف اَلكَ  ال َكَواِكبَ  ُهوَ  لَي سَ  ال ُمَؤث  رَ  ِلكَ ذَ   َهَذا َفِعن دَ  َوالطََّبائِعَ  َواأل 
َياِء، َهِذهِ  ِسَوى آَخرَ  فَاِعل   ِمن   بُدَّ  اَل  بِأَنَّهُ  ال َقط عُ  جيَِبُ  َش   األ 

لِيُل، يَِتم   َوِعن َدَها َقى َواَل  الدَّ رِ  بَ ع َدهُ  يَ ب    فَِلَهَذا ال َبتََّة، َمَقام   لِل ِفك 
 اَل  أِلَنَّهُ  (يَ ع ِقُلونَ  لَِقو م   آَليات   ذِلكَ  يف  ِإنَّ ): َهاُهَنا قَالَ  السََّببِ 

جَّةِ  هِلَِذهِ  َداِفعَ  َواِدثَ  َهِذهِ  ِإنَّ : يُ َقالَ  َأن   ِإالَّ  احلُ  ِليَّةَ  احلَ   َحَدَثت   الس ف 
ِل، َكَمالِ  يف  يَ ق َدحُ  َوَذِلكَ  ال َبتَّةَ  ِلُمَؤث ر   اَل   بِاف ِتَقارِ  ال ِعل مَ  أِلَنَّ  ال َعق 

َاِدثِ  ِدثِ  ِإىَل  احل   ُحُصولِ  َعَدمُ  َكانَ  َضُرورِيًّا ِعل م ا َكانَ  َلمَّا ال ُمح 
ا ال ِعل مِ  َهَذا  ذِلكَ  يف  ِإنَّ ): قَالَ  فَِلَهَذا ال َعق لِ  َكَمالِ  يف  قَاِدح 

يَةِ  يف  َوقَالَ  (يَ ع ِقُلونَ  ِلَقو م   آَليات   َمةِ  اآل   ذِلكَ  يف  ِإنَّ ): ال ُمتَ َقد 
 ِمن   نَِفيَسة   اللَّطَاِئفُ  فَ َهِذهِ  (.4:الرعد) (يَ تَ َفكَُّرونَ  ِلَقو م   آَليات  
رَارِ  َألُ  ال ُقر آنِ  ِعل مِ  َأس  َها ال ُوُقوفَ  جَي َعلَ  َأن   ال َعِظيمَ  اللَّهَ  َوَنس   َعَلي  
رَانِ  بِالرَّمح َةِ  لِل َفو زِ  َسَبب ا  .(22)[َوال ُغف 

يراد احلجج للمقابل مبا إمهية التدرج يف أىل إيشري  ويف هذا ما 
ومبا  ،منافذ اهلروب من مواجهة احلقيقة الصارخة يق عليهضي

 فتقام حجة التبليغ ،هة صدق يف مواجهة نفسظجيعله يف حل
                                                           

 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (22)
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عتبار موضع إلاخذ بأن نأمهية أىل إشارة إ يضا  أ هوفي ..عليه
حملاولة  السورة والسياق الذي وردت فيه عند تصديناية من اآل

  .االستدالل هبا

 .موضع من تفسريهأكثر من يف  األمر ذاتهلوسي كد اآلأوقد 
 ِمن هُ  َلُكم   َماء   السََّماءِ  ِمن   أَنَزلَ  الَِّذي ُهوَ ) :ففي قوله تعاىل

 َوالزَّي  ُتونَ  الزَّر عَ  بِهِ  َلُكم   يُ ن ِبتُ  .ُتِسيُمونَ  ِفيهِ  َشَجر   َوِمن هُ  َشرَاب  
 ِلَقو م   آليَة   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  الثََّمرَاتِ  ُكل   َوِمن   َواأَلع َنابَ  َوالنَِّخيلَ 

وحيث  : ]هنصذكر ما  (22-20:النحل .( )سورةيَ تَ َفكَُّرونَ 
ىل إمر خفي حمتاج أكان االستدالل مبا ذكر الشتماله على 

 .(21)[ية بالتفكرختم اآل ،ملن له نظر سديد التفكر والتدبر
لِ  ِإىَل  َرب كَ  َوأَو َحى: )وكذلك يف تفسريه لقوله تعاىل  َأن   النَّح 

ِذي َِبالِ  ِمن   اتَِّ  ِمن   ُكِلي مُثَّ . يَ ع رُِشونَ  َوممَّا الشََّجرِ  َوِمن   بُ ُيوتا   اجل 
ُلِكي الثََّمرَاتِ  ُكل    َشرَاب   بُطُوهِنَا ِمن   خَي رُجُ  ُذُلال   َرب كِ  ُسُبلَ  فَاس 

.( يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِقو م   آليَة   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  لِلنَّاسِ  ِشَفاء   ِفيهِ  أَل َوانُهُ  خُم َتِلف  

                                                           
 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (21)

 .املثاين والسبع
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 هنا يف ذلك عجيبا  أوملا كان ش] :قال (،69-68:لنحل)سورة ا
  .(24)[ية بالتفكرختم سبحانه اآل ،لأمىل مزيد تإحيتاج 

ليه يف إما ذهب أيضا  لوسي كد اآلأفقد  ،ما يف قضية العقلوأ
 اللَّي لَ  َلُكم   َوَسخَّرَ ) :منها تفسريه لقوله تعاىلو  ،خرىأ مواضع
رِهِ  ُمَسخَّرَات   َوالن ُجومُ  َوال َقَمرَ  َوالشَّم سَ  َوالن ََّهارَ   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  بَِأم 
 :والذي ذكر فيه (21:النحل)سورة  (يَ ع ِقُلونَ  لَِقو م   آليَات  

فيها من  وداللة ما ،العلوية متعددةثار وحيث كانت هذه اآل]
يات مجع اآل ،ظهرأعظيم القدرة والعلم واحلكمة على الوحدانية 

هنا ملزيد ظهورها أك  ،مل وتفكرأوعلقت مبجرد العقل من غري ت
 .(22)[ثار السفلية يف ذلككة ببداهة العقل خبالف اآلدَر مُ 
رَة   األَن  َعامِ  يف  َلُكم   َوِإنَّ ) :يف تفسريه لقوله تعاىلكذلك و   َلِعب  

ِقيُكم   ِ  ِمن   بُطُونِهِ  يف  ممَّا ُنس   َسائِغا   َخاِلصا   لََبنا   َوَدم   فَ ر ث   بَ ني 
 َسَكرا   ِمن هُ  تَ تَِّخُذونَ  َواأَلع َنابِ  النَِّخيلِ  ََثَرَاتِ  َوِمن   .لِلشَّارِِبنيَ 

: النحل)سورة  .(يَ ع ِقُلونَ  لَِقو م   آليَة   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َحَسنا   َورِز قا  

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (24)
 .املصدر السابق نفسه (22)
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ىل إشارة إية ذا كان يف اآلإقول أنا أو ] :حيث قال (66-67
وله يف  ،تقوية لذلك ففي اخلتم املذكور ،مر السكرأاحلط من 

نه أواملعىن ] :هنا بالقول قَ ما الرازي فقد علّ أ .(21)[النفوس موقع
يقدر عليها  حوال الاأل ن هذهأم بالضرورة علِ  ،من كان عاقال  

  .(26)[سبحانه وتعاىلال اهلل إ

 

  

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (21)
 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (26)
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 ف  
 
 م وع  العال   قه

 
 الفقيه   لم

 لة العقل والتفكر خيالف ماأخر ملسآ لوسي وجها  لقد ذكر اآل
سنذكره هنا  لوسي هذا الوجه الذياآل وقد عدّ أوردناه آنفا . 

من سورة  21رقم ية لوسي عند تفسريه لآلقال اآل .مرجوحا  
يعقلون  لقومن يكون املراد أوجوز ] :النحل السالف ذكرها

ليه هناية تعاجيب الدقائق املودعة يف العلويات إذلك واملشار 
ال املهرة الذين إ يتصدى ملعرفتها املدلول عليها بالتسخري اليت ال

ية وحينئذ قطع اآل ،ساطني علماء احلكمةأدراك من هلم هناية اإل
ىل إاحتياج ذلك  ىلإشارة لإل (يعقلون)بقوله سبحانه هنا 

ي الذي ذكرناه يف أأي الر -ول واأل .كثر من غريهأالتفكر 
  .(27)[خيفى وىل كما الأ -السابق

 يف النظر يساعدنا على التوفيق خر يفتح لنا بابا  وهذا الوجه اآل
عتبار اإل خذنا يفأ ذا ماإمن سورة الروم  11 رقم يةيف تفسري اآل

ن هذه أفك (،منيَ عالِ ل  لِ )من  ثالثةبكسر الالم الهلا قراءة حفص 
                                                           

 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (27)
 .املثاين والسبع
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مستوى  :دراكالفهم واإل ىل مستويني متفاضلني منإتشري ية اآل
ومستوى  ،-غلب القراءأعلى وفق قراءة -ويل لعموم الناس أ
ال ملن إتكون  ودراية ال لكنه يتطلب دقة وعلما   كثر رقيا  أخر آ

ولعلنا  .-وفق قراءة حفص- صبح عاملا  أاتصف بالعلم حىت 
دراك كثر من مستوى إلأ من وجود ،هذا ن نقول مثلأنستطيع 

مد على يعتن الكرمي آوالدالئل اليت ترد يف القر يات اآل
ضمن املعىن الشرعي  وكلها تصبّ  ،استعدادات ومهارات املتلقي

فيها  املِ فيجد الع ،نيةآية القر واملدلول اللغوي الصحيح لآل
ومبا يتناسب مع  ،ذلك نسان البسيط فيهاكما جيد اإل ،ضالته

  .علمأواهلل تعاىل  ،مؤهالت كل منهما

ليه الرازي عند إشار أ ليه رمبا يقع ضمن ماإنذهب وهذا الذي 
ثَالُ  َوتِل كَ ) :تفسريه لقوله تعاىل  يَ ع ِقُلَها َوَما لِلنَّاسِ  َنض رِبُ َها اأَلم 

ن ضرب اهلل تعاىل أبعد  (،24:العنكبوت)سورة  (ال َعاِلُمونَ  ِإالَّ 
 يَ ع ِقُلها َوما): تَ َعاىَل  قَالَ  مُثَّ ] :قال الرازي ،املثل ببيت العنكبوت

رِ  وََكو نُ  َحِقيَقتَ َها يَ ع يِن (، ال عاِلُمونَ  ِإالَّ  َم   ِإالَّ  يَ ع َلُمهُ  اَل  َكَذِلكَ  األ 
 َعَداُه، َما ِعَباَدةِ  َوَفَسادِ  اللَّهِ  ِسَوى َما بُِبط اَلنِ  ال ِعل مُ  َلهُ  َحَصلَ  َمن  
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ِمي   َمع ىن   َوِفيهِ  ِسيَّ  ال ِعل مَ  َأنَّ  َوُهوَ  ُحك  د   َوال ِعل مَ  ال َعاِقلُ  يَ ع َلُمهُ  احلَ 
رِيَّ  ِقيقَ  ال ِفك   َعَلي هِ  َعَرضَ  ِإَذا ال َعاِقلَ  أِلَنَّ  َوَذِلكَ  ال َعامِلُ، يَ ع ِقُلهُ  الدَّ

 وََكو نِ  ظَاِهر ا َركِ ال ُمد   ِلَكو نِ  ِبُكن ِههِ  ُهوَ  َكَما أَد رََكهُ  ظَاِهر   أَم ر  
َركِ  ، ال ُمد  نِهِ  ِإىَل  حَي َتاجُ  َواَل  َعاِقال  ا َكو  َياءَ  َعاِلم  َلُه، بَِأش   َوأَمَّا قَ ب  
ِقيقُ  َتاجُ  الدَّ ، ِمن   بُدَّ  َفاَل  َساِبق   ِعل م   ِإىَل  فَ َيح   َيُكونُ  َقد   ِإنَّهُ  مُثَّ  َعاملِ 
قَّةِ  َغايَةِ  يف  َدِقيق ا رُِكهُ  الد  رُِكهُ  َواَل  فَ ُيد   َكانَ  ِإَذا َويَ ع ِقُلهُ  بَِتَماِمهِ  يُد 
ا   .(28)[َعاِلم 

و التخصصي قد يكون هلا دور أوقضية العلم الكسيب الدقيق 
مداه  ىلإنية آيات والدالئل القر دراك اآلإحاسم يف الوصول يف 

 م فرصةُ فتعظُ ؛ مكانيات العقل البشريإضمن نطاق  ،بعداأل
 :وكما جاء يف تفسري الرازي لقوله تعاىل .ياتاالنتفاع هبذه اآل

 لِتَ ع َلُموا َمَنازِلَ  َوَقدَّرَهُ  نُورا   َوال َقَمرَ  ِضَياء   الشَّم سَ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ )
َسابَ  الس ِننيَ  َعَددَ  ق   ِإالَّ  َذِلكَ  اللَّهُ  َخَلقَ  َما َواحلِ   يُ َفص لُ  بِاحلَ 

ن يف أحيث ذكر  (،1:يونس)سورة  (يَ ع َلُمونَ  لَِقو م   اآليَاتِ 
َوَّلُ ] ، مها:قولني (يَ ع َلُمونَ  ِلَقو م  )قوله تعاىل تفسري   ال ُمرَادَ  َأنَّ : األ 

                                                           
 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (28)
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 تَ َفكَّرَ  َمن   ِمن هُ  ال ُمرَادَ  َأنَّ : َوالثَّاين . ال ُكلَّ  يَ ُعم   الَِّذي ال َعق لُ  ِمن هُ 
َسانِِه، َوآثَارَ  خَم ُلوقَاتِهِ  فَ َوائِدَ  َوَعِلمِ  َوَّلِ  ال َقو لِ  َوُحجَّةُ  ِإح   ُعُمومُ : األ 

 ُسب َحانَهُ  اللَّهُ  خَيُصَّ  َأن   مَي َتِنعُ  اَل  أَنَّهُ : الثَّاين  ال َقو لِ  َوُحجَّةُ  اللَّف ِظ،
ِر، هِبََذا ال ُعَلَماءَ  َوتَ َعاىَل   هِبَِذهِ  ان  تَ َفُعوا الَِّذينَ  ُهمُ  أِلَن َُّهم   الذ ك 

ِلهِ  يف  َكَما َفَجاءَ  الدَّاَلِئِل، ا): قَ و   (خَي شاها َمن   ُمن ِذرُ  أَن تَ  ِإمنَّ
 منذرا   كان السالم عليه أنه َمعَ  (21:النَّازَِعاتِ )سورة 

 .(29)[للكل

؟.. الفقهُ  مِ أ العلمُ  بلغُ أيهما أ :تساؤل مفاده دويف هذا السياق ير 
 َوُهوَ ) :لقوله تعاىللوسي يف تفسريه قوالن ذكرمها اآل ةلأويف املس

َتُدوا الن ُجومَ  َلُكم   َجَعلَ  الَِّذي رِ  ال بَ ر   ظُُلَماتِ  يف  هِبَا لِتَ ه   َقد   َوال َبح 
 نَ ف س   ِمن   أَنَشَأُكم   الَِّذي َوُهوَ  .يَ ع َلُمونَ  ِلَقو م   اآليَاتِ  َفصَّل َنا
تَ َقر   َواِحَدة   تَ و دَع   َفُمس  َقُهونَ  لَِقو م   اآليَاتِ  َفصَّل َنا َقد   َوُمس  ( يَ ف 

 كرذِ  مع كرَ ذَ : قيل] :حيث قال (،98-97:نعاماأل)سورة 
َقُهونَ ) آدم بين إنشاء ذكر ومع (يَ ع َلُمونَ ) النجوم  ألن (يَ ف 
 ألطف املختلفة أحواهلم بني وتصريفهم واحدة نفس من اإلنشاء

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (29)
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 فطنة استعمال هو الذي الفقه ذكر فكان ،وتدبريا   صنعة وأدق
 من أبلغ الفقه أن على مبين وهو له، مطابقا   نظر وتدقيق

 وهذا هو القول األول.  ،(10)[العلم

 وجها   املنري ابن وذكرأما القول الثاين فقد ذكر فيه ما يلي: ]
 كان ملا أنه وهو ،بالفقه والثانية بالعلم األوىل تصيص يف آخر

 يعترب وال تعاىل اهلل آيات يتدبر ال مبن التعريض املقصود
 أنفس عن خارجة أوال املذكورة اآليات وكانت ،مبخلوقاته

 هلا تدبريه يف اإلهلية احلكمة وعلم فيها والنظر النجوم إذ ،النظار
 من إنشائهم يف النظر كذلك وال ،الناظر نفس عن خارج أمر

 نظر فإنه ،متغايرة وأحوال خمتلفة أطوار يف وتقليبهم واحدة نفس
 فجهل هذا متهد فإذا ،يتجاوزها وال الناظر نفس يعدو ال

 من أبشع فيها والتفكر النظر وعدم وأحواله بنفسه اإلنسان
 سريها ومقادير واألفالك كالنجوم عنه اخلارجة باألمور جهله

 عن عبارة هو إذ ،العلم درجات أدىن الفقه كان فلما وتقلبها،

                                                           
 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (10)

 .املثاين والسبع
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 الذين وهم جهال   القبيلتني أبشع عن التعريض بطريق نفي الفهم
 األعلى نفي من أبشع األدىن ونفي ،أنفسهم يف يتبصرون ال

َقُهونَ )و. حاال الفريقني أسوأ به فخص  هَ قِ فَ  مضارع هاهنا (يَ ف 
 من وليس فهم، أدىن ولو فهمه إذا -القاف بكسر- الشيء

 ذكرَ  مث. فقيها   صار ومعناه عالية درجة تلك ألن -بالضم– هَ قُ ف َ 
: قولك من العرف يف أذم كان شيئا   يفقه ال فالن :قيل إذا أنه

 له ليست شيئا   يفقه ال: قولك معىن وكان ،شيئا   يعلم ال فالن
 عدم فغايته شيئا   يعلم ال: قولك وأما ؛فهم وإن الفهم أهلية

. متعلّ  لو والعلم الفهم أهلية له يكون وقد ،له العلم حصول
 من حاال وأسوأ أجهل نفسه يف للتفكر التارك أن على واستدل

َر ضِ  َويف ): سبحانه بقوله غريه يف للفكرة التارك  آيات   األ 
-10:الذاريات)سورة  (تُ ب ِصُرونَ  أََفال أَن  ُفِسُكم   َويف  لِل ُموِقِننيَ 

 األرض يف فيما اندراجها بعد النفس يف التبصر فخصَّ  (،12
 ،مستأنفا   إنكارا   نفسه يف يتبصر ال من على وأنكر ،اآليات من
  .(12)[كالمه بأسرار أعلم تعاىل واهلل

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (12)
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ن أخر مفاده آ لة قوال  ألوسي ذكر يف املسن اآلأواحلقيقة 
خري وهذا القول األ .كالمها مبعىن واحد  (ونَ هُ قَ ف  ي َ )و (ونَ مُ لَ ع  ي َ )

  .نفا  آن قدمناه أملا سبق  ،ىل تضعيفهمنيل إ مما

 كثريا    خيتلفان ذكرنامها ال ولني اللذينِ ألن القولني اأيبدو لنا  وما
(. ونَ هُ قَ ف  ي َ )ولكنهما يفرتقان يف مدلول  (ونَ مُ لَ ع  ي َ )يف داللة 
وليس  ،تننا هنا نتحدث عن املدلول اللغوي للكلماأويالحظ 

 حيث جعل ،الحقا   ت  أعن املدلوالت االصطالحية اليت طر 
بعلم الشريعة  على سبيل املثال خاصا   (الفقه)العرف مصطلح 

  .بعلم الفروع منها شرفها اهلل تعاىل وتصيصا  

ني مقصود بالنسبة كال املعنيأن  لة هو أيف املس نرجحه حنن وما
من تفسري الرازي لقوله ولنا دليل يف هذا  (.ونَ هُ قَ ف  ي َ )لكلمة 

 اللَّهِ  َرُسولِ  ِعن دَ  َمن   َعَلى تُ ن ِفُقوا ال يَ ُقوُلونَ  الَِّذينَ  ُهم  ) :تعاىل
 ال ال ُمَناِفِقنيَ  َوَلِكنَّ  َواأَلر ضِ  السََّمَواتِ  َخزَاِئنُ  َولِلَّهِ  يَ ن  َفض وا َحىتَّ 

َقُهونَ  رَِجنَّ  ال َمِديَنةِ  ِإىَل  َرَجع َنا لَِئن   يَ ُقوُلونَ  .يَ ف  َها اأَلَعز   َلُيخ   ِمن  
 ال ال ُمَناِفِقنيَ  َوَلِكنَّ  َولِل ُمؤ ِمِننيَ  َوِلَرُسولِهِ  ال ِعزَّةُ  َولِلَّهِ  اأَلَذلَّ 

 قَالَ  :ِقيلَ  فَِإن  (، حيث قال: ]8-7:املنافقون)سورة  .(يَ ع َلُمونَ 

 



43 
 

يَةِ  يف  ُوىَل  اآل  َقُهونَ  اَل ): األ  َرى َويف  (يَ ف  ُخ   َفَما (يَ ع َلُمونَ  اَل ) األ 
َمةُ  ك  َوَّلِ  لِيُ ع َلمَ : فَ نَ ُقولُ  ِفيِه؟ احلِ  ِمِهم ، ِكَياَسِتِهم   ِقلَّةُ  بِاأل   َوفَ ه 
ِلِهم ، مَحَاقَِتِهم   َكث  رَةُ  َوبِالثَّاين  َقُهونَ  َواَل  َوَجه  َقُه، َفِقهَ  ِمن   يَ ف   يَ ف 

ُقهُ  فَ ُقهَ  َوِمن   يَ ع َلُم، َكَعِلمَ  َوَّلُ  يَ ع ظُُم، َكَعُظمَ : يَ ف   حِلُُصولِ  َواأل 
هِ  َوَّلُ  بِالتََّكل ِف، اَل  َوالثَّاين  بِالتََّكل فِ  ال ِفق   والثاين ِعاَلِجي ، فَاأل 
 .(11)[ي  مزاج

َقُهونَ )ن كلمة أفك ومن  .حتتمل كال املعنيني السابق ذكرمها (يَ ف 
 خري نستطيع تلمس احلكمة يف عدم استخدامهذا التوجيه األ

َقُهونَ )ن كلمة ع بدال   مثال   (رونتفكّ يَ )كملة  (، واهلل تعاىل يَ ف 
  أعلم.

  

  

                                                           
 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (11)
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 !ون مذاهبمللناس فيما يفه
يات الربانية هناك من اآلن ألقد ذكرنا يف موضع سابق على 

 دراكه مبجرد غريزةإل نسان مؤهال  ما ال يكون اإلوالدالئل 
ن ذلك يستلزم إبل  ،عمال الفكر فيهإوال حىت مبجرد  ،العقل
 يكون ،نآدلة عندما تذكر يف القر ومثل هذه األ .ومرشدا   ها  موجّ 

 .شابه و ماأ (عونمَ س  يَ )التعقيب املناسب هلا استخدام كلمة 

لتمييز  ،مهيةأيقل  خر الآ ىل ذلك املعىن معىن  إيف نضوهنا 
 (رونصِ ب  ي ُ )حيانا وبكلمة أ (عونمَ س  يَ )بني التعقيب بكلمة  الفرق
ومن ذلك قوله  .امهو مشتق منه و ماأ ،خرىأحيان أيف 

دِ  أَوملَ  ) :تعاىل َنا َكم   هَلُم   يَ ه  َلك   مَي ُشونَ  ال ُقُرونِ  ِمن   قَ ب ِلِهم   ِمن   أَه 
َمُعونَ  أََفال آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َمَساِكِنِهم   يف   أَنَّا يَ َرو ا أَوملَ   .َيس 

ُُرزِ  اأَلر ضِ  ِإىَل  ال َماءَ  َنُسوقُ  رِجُ  اجل   أَن  َعاُمُهم   ِمن هُ  تَأ ُكلُ  َزر عا   بِهِ  فَ ُنخ 
 (.17-16:ةدالسج)سورة  .(يُ ب ِصُرونَ  أََفال َوأَنُفُسُهم  

 أََفال آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ )قوله تعاىل هنا  يفالرازي  بنّي وقد 
َمُعونَ  دراك هنم ما كان هلم قوة اإلاعترب فيه السمع ألأنه ] (َيس 

َمُعونَ  أََفال)قال ف ،نفسهم واالستنباط بعقوهلمأب  يعين ليس (َيس 
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ما يف أ .(14)[هلم درجة املتعلم الذي يسمع الشيء ويفهمه
رى مر يُ ن األأل] :فقال الرازي (يُ ب ِصُرونَ  أََفال)تفسري قوله تعاىل 

  .(12)[هنا كانت مسموعةإخبالف حال املاضني ف

 إلوهيته ثباتإن اهلل تعاىل يورد يف معرض أولذلك نرى 
 ما يات منهاشىت من اآل صنافا  ألناس لوصدق رسوله  تهحدانيوو 

ها ليفيعقب ع ،ليحصل التدبرات نصسمع واإلالىل إحيتاج 
 يكون ظاهرا   ومنها ما ؛شابه و ماأ (عونمَ س  يَ )باستخدام كلمة 

فيكون التعقيب املناسب هلا هو  ،للناظر وواضحا   للعيان
ولذلك استخدم تعاىل   .شاهبها وما (رونصِ ب  ي ُ كلمة )باستخدام  

)سورة  (تُ ب ِصُرونَ  أََفال أَنُفِسُكم   َويف )يف قوله  (تُ ب ِصُرونَ )كلمة 
باالستفهام  (تُ ب ِصُرونَ  أََفال)وقوله ] :قال الرازي (12:الذاريات

يات اليت يف بذلك ظهور اآل يقصد ،(11)[ىل ظهورهاإشارة إ
  .نفساأل

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (14)
 .املصدر السابق نفسه (12)
 .املصدر السابق نفسه (11)
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 -ومن واسع رمحته وفضله-ن اهلل تعاىل أتفقنا على ا ذا ماإو 
 ليات وحواسآدراكها باستخدام إيات ودالئل ميكن آيستخدم 

بواب أمبعىن طرق كل  ،تفضيالهتمو أمناط املتلقني أخمتلفة لتالئم 
 وعقله ومبا يتناسب مع اختالف تلقيىل نفس املإالدخول 

ن نذكر أهنا  ناسبفيكون من امل ،طبائع املتلقني وقدراهتم
حيث  ؟..م البصرُ أ السمعُ  فضلأيهما أاخلالف املشهور يف 
من هذا اخلالف عند تفسريه لقوله  ةهممذكر الرازي جوانب 

ُهم  ) :تعاىل َتِمُعونَ  َمن   َوِمن   ِمعُ  أَفَأَن تَ  ِإلَي كَ  َيس   َوَلو   الص مَّ  ُتس 
ُهم   .يَ ع ِقُلونَ  ال َكانُوا ِدي أَفَأَن تَ  إِلَي كَ  يَ ن ظُرُ  َمن   َوِمن   يَ  تَ ه   ال ُعم 

وننقل هنا  (..24-21:يونس)سورة  .(يُ ب ِصُرونَ  ال َكانُوا َوَلو  
 :حيث قال ،ذكره الرازي باختصار ما

نه أصم من حيث نه يكون كاألإ ومنهم من يستمع كالمك مع]
ضه بغذا قوي إنسان ن اإلإف .بذلك الكالمألبتة  ينتفع ال
ىل إصارت نفسه متوجهة و  ه،رته عنفن عظمت  ، رآخنسان إل

 .معرضة عن مجيع جهات حماسن كالمه ،مقابح كالمهطلب 
فكذلك  ،دراك الصوتإحصول  ذن معىن ينايففالصمم يف األ
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حصول هذا البغض الشديد كاملنايف للوقوف على حماسن ذلك 
 ،دراك الصورةإمعىن ينايف حصول  والعمى يف العني .الكالم

يعاديه،  نسان على حماسن منفكذلك البغض ينايف وقوف اإل
ولئك أن يف أتعاىل  بنّيَ ف .اهلل من الفضائل تاهآ والوقوف على ما
 ..ىل هذا احلدإض والعداوة حالته يف البغ الكفار من بلغت  

 ،فضل من البصرأن السمع أية على ابن قتيبة هبذه اآل واحتجَّ 
 ومل يقرن ،بذهاب السمع ذهاب العقل نَ ن اهلل تعاىل قرَ إ :فقال

فضل أن يكون السمع أفوجب  ،ال ذهاب البصرإبذهاب النظر 
 ن الذيإ :فقال ،نباري هذا الدليلابن األ فَ وزيّ  .من البصر

تعاىل  هنأل ،اهلل مع السمع مبنزلة الذي نفاه اهلل مع البصرنفاه 
القلب  والذي يبصره ،بصار العيونإ در بصار القلوب ومل يُ إراد أ

واحتج ابن قتيبة على هذا املطلوب حبجة  .هو الذي يعقله
 كلما ذكر اهلل تعاىل السمع والبصر  :فقال ،نآخرى من القر أ
ن أوذلك يدل على  ،البصرم السمع على غلب يقدّ نه يف األإف

 ومن الناس من ذكر يف هذا الباب .فضل من البصرأالسمع 
  :منها ،خرىأالئل د
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ما أ ،نبياء عليهم السالمن العمى قد وقع يف حق األإ .2
داء الرسالة من حيث أب خيلنه أل ،الصمم فغري جائز عليهم

  .ر عليه اجلوابسمع الكالم السائلني تعذّ يذا مل إ هنأ
والقوة  ،السامعة تدرك املسموع من مجيع اجلوانبن القوة إ .1

  .ال من جهة واحدة وهي املقابلإتدرك املرئي  الباصرة ال
وذلك  ،ستاذمنا يستفيد العلم بالتعلم من األإنسان ن اإلإ .4

  .ال بقوة السمع وال يتوقف على قوة البصرإميكن  ال
َرى َذِلكَ  يف  )ِإنَّ  :نه تعاىل قالإ .2  َأو   قَ ل ب   َلهُ  َكانَ  ِلَمن   َلذِك 

عَ  أَل َقى واملراد من  ،(47سورة ق:) َشِهيد ( َوُهوَ  السَّم 
كد هذا أويت .قرينا للعقل فجعل السمع ،القلب ههنا العقل

َمعُ  ُكنَّا َلو   )َوقَاُلوا :بقوله تعاىل  يف  ُكنَّا َما نَ ع ِقلُ  أَو   َنس 
السمع  افجعلو  ،(20سورة تبارك:) السَِّعرِي( َأص َحابِ 

  .عذاب السعري للخالص من سببا  
من سائر احليوان هو نسان ن املعىن الذي ميتاز به اإلإ .1

  .منا ينتفع بذلك بالقوة السامعةإو  ،النطق والكالم
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حصلت بسبب ما معهم من الصفات  نبياء مان نبوة األإ .6
صوات معهم من األ منا حصلت بسبب ماإو  ،املرئية

  .حكاموهو الكالم وتبليغ الشرائع وبيان األ ،املسموعة

 .فضل من البصرأن السمع أمتسك به القائلون ب فهذا مجلة ما
 ،ويدل عليه وجوه ،فضل من السمعأومن الناس من قال البصر 

  :منها

وذلك  (،ليس وراء العيان بيان)يف املثل املشهور  اهنم قالو إ .2
  .بصاردراكات هو اإلكمل وجوه اإلأن أيدل على 

لة القوة السامعة هو آو  ،لة القوة الباصرة هو النورآن إ .1
  .شرف من اهلواءأوالنور  ،اهلواء

ن عجائب حكمة اهلل تعاىل يف تليق العني اليت هي حمل إ .4
هي حمل  ذن اليتب خلقته يف األئكثر من عجاأبصار اإل

وكثرة العناية يف تليق الشيء تدل على كونه  ،السماع
  .فضل من غريهأ

 والسمع ال ،حيصل على مسافات بعيدة البصر يرى ما إن .2
  .فضلأقوى و أفكان البصر  ،بعد منه على فرسخ يدرك ما
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على  اواختلفو  ،نبياء مسع كالم اهلل يف الدنيامن األ ن كثريا  إ .1
ن موسى عليه إيضا فأو  .م الأحد يف الدنيا أه آن هل ر أ

ل أوملا س ،لتماسإمسع كالمه من غري سبق سؤال و  السالم
وذلك (، 224)سورة األعراف: تَ رَاين( )َلن   :الرؤية قال
  .السماع على من حالأن حال الرؤية أيدل على 

فضل من البصر أكيف يكون السمع   :قال ابن االنباري .6
 وذهاب السمع ،عيبه هوبذهاب ،وبالبصر حيصل مجال الوجه

 ،والعرب تسمي العينني الكرميتني ،يورث االنسان عيبا   ال
 . (16))انتهى([تصف السمع مبثل هذا ؟ .. وال

ليه هنا هو ليس حسم اخلالف إمر الذي نريد الوصول واأل
فهم  ولكن الذي حنن ورائه هو حماولة .نيفريقلصاحل أي من ال

رتبية مهام اليعيننا يف  الستنباط ماين آسرار اخلطاب القر أبعض 
 تنوع وفقا  قد  ينآن اخلطاب القر أوالذي نرجحه هو  والتعليم.

لية آفتارة يطرق هذا اخلطاب  .بنيذواق املخاطَ أمناط و ألتنوع 

                                                           
 .املصدر السابق نفسه، مع شيء من التصرف واالختصار (16)
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و أليات آ وتارة ،بصاراإل ةليآوتارة  ،نسانالسمع لدى اإل
  .خرىأحواس 

لى عبعض العلوم الرتبوية والنفسية احلديثة  ركزويف هذا الصدد ت
 غلبيكون لبعضهم يف األ ،مناط خمتلفة من الناسأوجود مراعاة 

و أدوار احلواس أكرب من أدراك معينة إلية آو أدور حلاسة 
 سواء يف عملية التلقي ويكون هذا الدور بارزا   .خرىليات األاآل

وبذلك ميكن  ذات.و يف عملية التعبري عن الأ ،خرمن اآل
مناط رئيسية هي: النمط أىل ثالثة إغلب الناس أتصنيف 
  .سيوالنمط احلِ  ،والنمط البصري، السمعي

ن اجلوانب الصوتية تكون هي أيف هذا التصنيف ومن الواضح 
 يف حني تكون ،ولكرب يف خطاب النمط األثري األأذات الت

وكالمنا  .القضايا الصورية هي السائدة بالنسبة للنمط الثاين
–ما النمط الثالث أ .من هذين النمطني السابق قد ُشل كلّ 

مسه بشكل تليكرب مبا أثر بقدر أيت فصاحبه -سياحلِ  طالنم
  .ومبا يتحسسه من مشاعر ،و طاقةأجسام أمباشر من 
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خري من الناس مل ه هلذا النمط األن اخلطاب املباشر املوجّ أورغم 
 نه وردَ إف ،ولنياأل يكن بنفس درجة الوضوح كما هو للنوعني

و أ (عرونش  يَ )نية تتتم بقوله تعاىل آيات قر آيف بطريقة التعريض 
 ،ذا حصل باحلسإالشيء  الشعور هو علمن وذلك أل .شابه ما

 َوَما آَمُنوا َوالَِّذينَ  اللَّهَ  خُيَاِدُعونَ ) :قوله تعاىل ندالرازي ع قالكما 
ُعُرونَ  َوَما أَنُفَسُهم   ِإالَّ  خَي َدُعونَ  حيث  (،9:البقرة)سورة  (َيش 
ومشاعر  ،ذا حصل باحلسإن الشعور علم الشيء قال: ]إ

 ،ذلك هبم كاحملسوس ن حلوق ضررأواملعىن  ،نسان حواسهاإل
  .(17)[حيس لكنهم لتماديهم يف الغفلة كالذي ال

ُعُرونَ  ال)ومن املقابالت اللطيفة هو استخدام كلميت  ال )و (َيش 
 ال هَلُم   ِقيلَ  َوِإَذا) :يف وصف املنافقني يف قوله تعاىل (يَ ع َلُمونَ 
ِسُدوا َا قَاُلوا اأَلر ضِ  يف  تُ ف  ِلُحونَ  حَن نُ  ِإمنَّ  ُهم   ِإن َُّهم   َأال .ُمص 

ُعُرونَ  ال َوَلِكن   ال ُمف ِسُدونَ   آَمنَ  َكَما آِمُنوا هَلُم   ِقيلَ  َوِإَذا .َيش 
َفَهاءُ  ُهم   ِإن َُّهم   َأال الس َفَهاءُ  آَمنَ  َكَما أَنُ ؤ ِمنُ  قَاُلوا النَّاسُ   الس 
حيث ذكر الرازي  (،24-22:البقرة)سورة  .(يَ ع َلُمونَ  ال َوَلِكن  

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (17)
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وفيما قبلها ( يَ ع َلُمونَ  ال)ية اآلخر هذه آمنا قال يف ]إ :نصه ما
ُعُرونَ  ال) ن املؤمنني على أن الوقوف على إ :ولاأل :لوجهني (َيش 

ما أو  .نظري مر عقليأعلى الباطل  -أي املنافقني-وهم  ،احلق
رض فضروري ىل الفساد يف األيفضي إفيه من البغي  النفاق وما

فكان  ،السفه وهو جهل نه ذكرإ :الثاين .جمرى احملسوس ر  جا
  .(18)[واهلل اعلم ،له حسن طباقا  أذكر العلم 

ن يف القضايا اليت يدور اخلطاب أوهكذا عندما يكون الش
نسان ذي ن تلك القضايا مما ينبغي باإلأين حوهلا هو آالقر 

 ،ن يتحسسه ويتلمسه بشكل طبيعي ومباشرأالسليمة  الفطرة
مر ن األأل ،شابه وما (عرونش  يَ )يكون التعقيب باستخدام لفظ 

  .و نظرأوال يتطلب مزيد علم  ،متعلق باحلس

 

  

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (18)
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 ميانكينة اإلس

عظم النعم اليت مين هبا اهلل تعاىل على عباده هي أن أالشك 
 نومَ  .ميان به ومبقتضاهواإل ،سالمىل دينه القيم اإلإنعمة اهلداية 

بواب اخلري أنه يفتح له من إف ،صدره لذلكيشرح اهلل تعاىل 
ويف  .ال يعلمه اال اهلل تعاىل وبة ماثنينة ورجاء املأوالسكينة والطم

والعذاب بواب الشر والريبة والشك أيغلق عنه من  ،الوقت ذاته
  .الشيء الكثري

تعاىل يف قلوب من اهلل خبات اليت يقذفها ميان واإلوسكينة اإل
ولئك ممن يكادون يرون يف كل شيء أ يشاء من عباده جتعل من

وتستقيم عقوهلم  ،على وحدانية تعاىل وصدق شريعته ةالدية آ
 على منهجية استدالل عجيبة يف غاية البساطة وغاية الكفاءة

سلمون من كثري مما يقع به سواهم من شك وتردد يف فيَ  ،يضا  أ
 علومن من و خر قد ميتلكه اآل رغم ما ،و جزءا  أ ال  قبول احلق كُ 

سرار أفينفتح لذلك املؤمن من  ..ومعارف وطاقات عقلية كبرية
 يف حصيلته ن يفوقهغريه مميدركه  ال نوار املعارف ماأاخللق و 
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من علوم متنوعة ومن قدرات يف تلك اجملاالت العقلية  الكسبية
  .والفكرية

ىل ذلك املستوى من السكينة إن الوصول إف ،ومع كل هذا
عمال العقل إحيانا املرور مبراحل من أ ميانية قد يستلزماإل
فتكون هذه  ،يات والدالئلالبحث والتمحيص يف اآلالفكر، و و 

يراد إن إولذلك ف .هليةاملراحل حمطات للرتقي يف منازل املعرفة اإل
ىل إرقى حيانا بتدرج من املرتبة األأرد يَ قد ن آالدالئل يف القر 

  .اخلطاب دىن منها يف مستويات متلقيّ املراتب األ

 آليَات   َواأَلر ضِ  السََّمَواتِ  يف  ِإنَّ ) :ذلك ورد يف قوله تعاىل ومثل
 .يُوِقُنونَ  لَِقو م   آيَات   َدابَّة   ِمن   يَ ُبث   َوَما َخل ِقُكم   َويف  .لِل ُمؤ ِمِننيَ 

ِتالفِ  َيا رِز ق   ِمن   السََّماءِ  ِمن   اللَّهُ  أَنَزلَ  َوَما َوالن ََّهارِ  اللَّي لِ  َواخ   َفَأح 
 .(يَ ع ِقُلونَ  لَِقو م   آيَات   الر يَاحِ  َوَتص رِيفِ  َمو هِتَا بَ ع دَ  اأَلر ضَ  بِهِ 
نه تعاىل ذكر يف يف تفسريه: ]إقال الرازي (. 1-4:اجلاثية سورة)

 (،نون)يُوقِ وثانيها  (،نونؤمِ يُ )وهلا أ :وضع ثالثة مقاطعهذا امل
ن كنتم إنه قيل أالرتتيب  ن سبب هذاأن أظو  (.لونعقِ يَ )وثالثها 

ن كنتم لستم من املؤمنني إو  ،من املؤمنني فافهموا هذه الدالئل
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ن كنتم إو  ،هذه الدالئل نتم طالب احلق واليقني فافهمواأبل 
ن تكونوا من أقل من أاملوقنني فال من لستم من املؤمنني وال 

  .(19)[الدالئل فاجتهدوا يف معرفة هذه ،زمرة العاقلني

 ،من العلم أخصاليقني ]ن إف ،السعدي يف تفسريهوكما ذكر 
ن إوبذلك ف. (40)[نينةأفهو العلم الراسخ املثمر للعمل والطم

ين يف مطلع سورة اجلاثية قد انتقل من خماطبة آاخلطاب القر 
ىل خطاب إ ميانقد غمرهتم سكينة اإلمن الناس  صنف راق  

ه لو استعمل لكنه ميتلك من املؤهالت ما ،خر دوهنمآصنف 
بعد  نزوال   ،ىل مراتب اليقنيإنه من الوصول بشكل صحيح ملكّ 

 ن ينزل دوهنا وهي مرتبةُ أنسان ينبغي لإل ال ىل مرتبة  إذلك 
وهكذا  .فخماطبة غريزة العقل اليت هي موجودة لدى كل مكلَّ 

مستوى  يات الربانية مع نزولتضيق مساحة دائرة الدالئل واآل
  ..بنياملخاطَ 

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (19)
 ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري :السعدي ناصر بن الرمحن عبد (40)

 .م1000- ه 2210، بريوت -الرسالة مؤسسة ،وىلاأل الطبعة
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نه معكوس أجه كالذي يبدو تدرّ  ،اخلطابسلوب ويف هذا األ
، علىىل األإدىن ن يكون من األأمن  دىن بدال  ىل األإعلى من األ

هم هذه الفوائد أولعل من  عاكس.سلوب امليوفرها األ فوائد ال
 ن يعرفأرقى هو للمخاطب الذي هو ليس من الصنف األ

فيكون ذلك  ،منها كثر رقيا  أهو  ك مالن هناأوب ،دنو مرتبتهب
يف لنا  يكونو  .اهلمة حنو االرتقاء ولتشمري ،دعى ملعرفة نقصهأ

يقوم على التحفيز سلوب تربوي أهذا االستدالل على صحة 
  .فاق الرحبة الراقيةآلشيق  لارة اهلمم من خالل عرض ثواست
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 مناط الفاعلية العقليةأ
التثبت العقل ] :ما يلي (عقل)مما ورد يف لسان العرب يف مادة 

 ي العقل عقال  ومسُ  ،والقلب العقل ،والعقل القلب ،موريف األ
وقيل  .أي حيبسه ،يعقل صاحبه عن التورط يف املهالك نهأل

نسان من سائر العقل هو التمييز الذي به يتميز اإل
 . (42)[احليوان

 ىل ورود صيغة الفعل من هذه الكلمة يف مواضع عدةإضافة إو 
فقد وردت  ،شابه وما (لونعقِ يَ  وم  قَ لِ )مثل  من القرآن الكرمي،

 (لبابو األَ ولُ )أُ مثل  ،خرى تدور حول ذات املعىنألفاظ أيضا أ
لفاظ جيمعها كلها وهذه األ (.هىويل الن  أِلُ )و (بصارويل األَ أِلُ )و
حلثهم على  ،الذين ميتلكون مزية العقلخماطبة  هنا تدور حولأ

استخدامه فيما هو مؤهل للقيام به من االستدالل على وحدانية 
ننا إومع ذلك ف .والتصديق برسوله ،ياتهآواالعتبار ب ،اهلل تعاىل

زها عن و داللة معينة متيّ أ خاصا   ن لكل واحدة منها معىن  أنظن 
                                                           

 اإلفريقى األنصاري على بن مكرم بن حممد الدين مجال منظور، ابن (42)
 .ه 2222 الثالثة، الطبعة بريوت، -صادر دار العرب، لسان(: ه 722:ت)
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ن الكرمي آوبذلك يكون ورودها يف موضع معني يف القر ؛ غريها
 ويدل على استنباط املعىن اخلاص املتعلق بتلكيعني يف  مما

  .اللفظة

هنا وردت يف قوله أجند  (،الن  َهى يل أُلو )نا بلفظة أبد ذا ماإف
 (الن  َهى يل أُلو  آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  أَن  َعاَمُكم   َوار َعو ا ُكُلوا: )تعاىل

دِ  أَفَ َلم  ) :وقوله تعاىل(، 12:طه)سورة  َنا َكم   هَلُم   يَ ه  َلك  َلُهم   أَه   قَ ب  
 يل أُلو  آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َمَساِكِنِهم   يف  مَي ُشونَ  ال ُقُرونِ  ِمن  

 يةقال الرازي يف تفسريه هلذه اآل (.218:طه سورة) (الن  َهى
هية نن للأقرب واأل .هل العقولأي أل (الن  َهى أُلويل ]) :خريةاأل

عن له عقل ينتهي به  إال فيمنيقال  والنهى ال ،مزية للعقل
 .(41)([ولو احلزم)أمزية على  (ولو العزم)ألقولنا  أنكما ،  القبائح

ىل حتفيز فاعلية عقلية معينة إن ورودها هنا يشري إولذلك ف
مما  ،يليق بعاقل مثله فيما النسان من الوقوع اإل ىل منعإهتدف 

  .خرةو يف اآلأقد جيعله حتت طائلة عقاب اهلل تعاىل يف الدنيا 

                                                           
 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (41)
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يف  فقد وردت يف بضعة مواضع (،األَبَصارِ  أُويل )ما لفظة أ
رَجَ  الَِّذي ُهوَ ) :منها قوله تعاىل القرآن، لِ  ِمن   َكَفُروا الَِّذينَ  َأخ   َأه 
رِ  أَلوَّلِ  ِديَارِِهم   ِمن   ال ِكَتابِ  ش   أَن َُّهم   َوظَن وا خَي ُرُجوا َأن   ظَنَ ن ُتم   َما احلَ 
 حَي َتِسُبوا ملَ   َحي ثُ  ِمن   اللَّهُ  فَأَتَاُهم   اللَّهِ  ِمن   ُحُصونُ ُهم   َمانَِعتُ ُهم  
 َوأَي ِدي بِأَي ِديِهم   بُ ُيوتَ ُهم   خُي رِبُونَ  الر ع بَ  قُ ُلوهِبِم   يف  َوَقَذفَ 

قال  (.1:احلشر)سورة  (األَب َصارِ  أُويل  يَا فَاع َتربُوا ال ُمؤ ِمِننيَ 
َب صارِ  أُويل  يا): قوله ويف] :الرازي يف تفسريها َهانِ  (األ  َوَّلُ  َوج  : األ 

لَ  يَا يُرِيدُ : َعبَّاس   اب نُ  قَالَ  : َوالثَّاين  ،َوال َبَصائِرِ  َوال َعق لِ  الل ب   أَه 
َب صارِ  أُويل  يا): الفراء قَالَ   ال َواِقَعةَ  تِل كَ  َعاَينَ  َمن   يَا (األ 

فاعلية عقلية  ىلإهكذا فهذه اللفظة تشري و  .(44)[ال َمذ ُكورَةَ 
  .استداللية مرتبطة مبعاينة صورية ممكنة

فقد تكررت يف  (،لباباألَ  ويل)أُ أو ( لباباألَ  وولُ )أُ ما لفظة أو 
 يف  ِإنَّ ) :ومن ذلك قوله تعاىل .كثر من سابقيتهاأن الكرمي آالقر 

ِتالفِ  َواأَلر ضِ  السََّمَواتِ  َخل قِ   أُلويل  آليَات   َوالن ََّهارِ  اللَّي لِ  َواخ 
وقد جاء يف تفسري الرازي  (.290:ل عمران)سورة آ (األَل َبابِ 

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (44)
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أي اصحاب العقول اخلالصة  (لباباألَ  ويل])أِلُ : ية قولههلذه اآل
ن اهلل تعاىل منع مين بين )أخرب  هومن .عن شوائب احلس والوهم

أي خالص  (،بللباب اإلأيف  الرحم وطعنهم مدجل لصلتهم
 (لبابويل األ)أُ ن أوبذلك ميكننا القول  .(42)وكرائمها[ بلهمإ

متميزة تتجاوز الشوائب  ليةآتدل على فاعلية عقلية ذات 
ىل إلتصل  ،والتشوهات الفكريةاحلسية والتومهات العقلية 

يات ودالئل آن م االستفادةمن  هنمثل للعقل مبا ميكّ أاستخدام 
 ،اأخواهتكثر من أومن هنا كان ورودها  .ربانية كثرية ومتنوعة

  .علمأتعاىل  واهلل ،ليهاإمهيتها ولشدة احلاجة ألعظيم 

 

  

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (42)
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 ر طريق الشكرالتذك

 َذِلكَ  يف  ِإنَّ  أَل َوانُهُ  خُم َتِلفا   اأَلر ضِ  يف  َلُكم   َذَرأَ  َوَما) :تعاىلاهلل قال 
لوسي ق اآلوقد علّ  (؛24:النحل)سورة  (يَذَّكَُّرونَ  ِلَقو م   آليَة  

احلواشي الشهابية يف ما ملا إية بالتذكر وختم اآل: ]عليها بالقول
مر ظاهر ن األأىل إشارة ما لإلإو  ،هنا كالفذلكة ملا قبلهاأمن 
ن يغفل عنه من العلوم أعسى  ىل تذكر ماإ غري حمتاج جدا  

ن اختالف طبائع ما ذكر أرون كّ وقال بعضهم يذّ  .الضرورية
حتاد مادته يدل على الفاعل احلكيم إ شكاله معأته و آوهي

ثبات وجود إن ما ذكر دليل على أوهو ظاهر يف  ،املختار
أي -مام ليه اإلإوهو الذي  ته،وحداني نه دليل علىأالصانع كما 

ي أىل ر إ يضا  أوحنن نذهب  .(41)[واقتدى به غريه -الرازي
ذكر  ويؤيد ذلك ماهنا. لوسي عنه اآل هالرازي الذي نقل

 ،كرل من الذِ فعّ ر تَ ذكّ التَ ]ن أمن  (مدارج السالكني) صاحب
وهو حضور صورة املذكور العلمية يف  ،وهو ضد النسيان

                                                           
 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (41)

 .املثاين والسبع
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  ،ل حلصوله بعد مهلة وتدرجواختري له بناء التفعّ  .القلب
 .(46)[موالتعلّ  مر والتفهّ كالتبصّ 

هل أزال  ما]وقد نقل صاحب املدارج عن احلسن البصري قوله 
 ،رر على التذكّ وبالتفكّ  ،رر على التفكّ بالتذكّ  العلم يعودون

والتذكر هو من خواص  .(47)[ويناطقون القلوب حىت نطقت  
َا) :لقوله تعاىل ،لبابويل األأ )سورة  (األَل َبابِ  ُلواأُو  يَ َتذَكَّرُ  ِإمنَّ

)سورة  (األَل َبابِ  ُلواأُو  ِإالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما) :يضا  أوقوله (، 29:الرعد
  (.169:البقرة

را   الر يَاحَ  يُ ر ِسلُ  الَِّذي َوُهوَ ) :ويف تفسريه لقوله تعاىل َ  ُبش   يََدي   بَ ني 
َِتهِ  َناهُ  ثَِقاال   َسَحابا   أَقَ لَّت   ِإَذا َحىتَّ  َرمح   بِهِ  فَأَنزَل َنا َمي ت   لِبَ َلد   ُسق 
َنا ال َماءَ  َرج   َلَعلَُّكم   ال َمو َتى َُن رِجُ  َكَذِلكَ  الثََّمرَاتِ  ُكل   ِمن   ِبهِ  فََأخ 

خرج غري أو : ]لوسيقال اآل (،17:عرافاأل)سورة  (َتذَكَُّرونَ 

                                                           
: (ه 712:ت) أيوب بن بكر أب بن حممد، ُشس الدين اجلوزية قيم ابناإلمام  (46)

، بريوت -العرب الكتاب دار، نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج
 .م2996 -ه2226 الثالثة، الطبعة

 كما ورد يف املصدر السابق.  (47)
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مطر أ ،ن خيرج املوتىأراد اهلل تعاىل أذا إنه أواحد عن جماهد 
 ،رواحسبحانه األ مث يرسل ،رضالسماء حىت تشقق عنهم األ

فكذلك حييي اهلل تعاىل املوتى  .ىل جسدهاإفتعود كل روح 
حياء من صل اإلأب منا وقع التشبيهإوقيل  .رضحيائه األإباملطر ك

وال يلزمنا البحث عن  ،ميان بهفيجب اإل ،غري اعتبار كيفية
 (َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكم  ) .يشاء ويفعل اهلل سبحانه ما ،الكيفية

على هذا من غري  فهو قادر   ،ر على ذلكن من قدِ أفتعلمون 
  .(48)[حدى التائنيإفطحت  (رونذكّ تَ ت َ )صل واأل .شبهة

 الطَّي بُ  َوال بَ َلدُ ) :وهي قوله تعاىل ،ية اليت بعدهايف تفسريه لآلو 
 َكَذِلكَ  َنِكدا   ِإالَّ  خَي رُجُ  ال َخُبثَ  َوالَِّذي َرب هِ  بِِإذ نِ  نَ َباتُهُ  خَي رُجُ 

ُكُرونَ  ِلَقو م   اآليَاتِ  ُنَصر فُ   قال( 18:عرافاأل)سورة  (َيش 
ُكُرون لَِقو م  ) ذكر: الطييب وقال] :لوسياآل م كُ لَّ عَ لَ )بعد  (َيش 

ف رَ الء اهلل تعاىل عَ آن من تذكر أل ،من باب الرتقي (رونَ كَّ ذَ تَ 

                                                           
 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (48)

 .املثاين والسبع
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وهكذا يكون حتفيز الفاعلية العقلية  ..(49)[فشكر حق النعمة
الطرق ملعرفة  عجنألباب يف منزلة التذكر هو واحد من ويل األأل

ن يكون من نسان ألن اإلومبا ميكّ  ،ياتهآتعاىل و  نعم اهلل
 حقا . الشاكرين

 

  

                                                           
 .املصدر السابق نفسه (49)
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 استقصاء التو

ي
 مس

نيَ  آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ ) :يف تفسريه لقوله تعاىل )سورة  (لِل ُمتَ َومسِ 
يف فالن  تومستُ  :يقال] :مام الرازييقول اإل (،71:احلجر

 واختلفت عبارات .فيه هوتفرستمنه  ثرا  أفيه  يتُ أأي ر  ،خريا  
 ،الناظرين :وقيل ،املتفرسني :فقيل ،نييف تفسري املتومسّ املفسرين 

 :ني يف اللغةحقيقة املتومسّ  :قال الزجاج.. املتفكرين :وقيل
 ؛تون يف نظرهم حىت يعرفوا مسة الشيء وصفته وعالمتهاملتثبّ 

  .(20)[يف الصفة الدالة الناظر :مواملتوسّ 

 من لتفعّ  مالتوسّ  :البحر ويف] :لوسي يف ذلك قائال  ع اآلويتوسّ 
 :ثعلب وقال مطلوب، على هبا يستدل اليت العالمة وهو الوسم
 قال التعريف، وجوه واستقصاء القدم إىل القرن من النظر مالتوسّ 

 :الشاعر

 متوسّ يَ  همعريفَ  إيلّ  عثوابَ     قبيلة   عكاظَ  وردت   ماكلّ  أوَ 

                                                           
 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (20)
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 التأثري وهو الوسم من مأخوذ والتفكر التثبت أصله أن وذكر
 ،خريا   فيه تُ تومسّ  :ويقال غريه، أو البعري جلد يف اةحممّ  حبديدة

 رسول يف رواحة بن اهلل عبد قال منه، يل عالماته ظهرت   أي
 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 البصر ثابتُ  أين يعلمُ  واهللُ     هأعرفُ  اخلريَ  فيكَ  تُ تومسّ  إين

 وهذه به، متعلق أو (آَليات  ) الصفة موضع يف واجملرور واجلار
 فقد الفراسة، يف أصل -السيوطي اجلالل قال ما على- اآلية

 فراسةَ  اتقوا» :مرفوعا سعيد أب حديث من الرتمذي أخرج
 بعض وكان .اآلية قرأ مث «تعاىل اهللِ  بنورِ  ينظرُ  فإنهُ  املؤمن

 بن إياس طريق على جريا   األحكام يف بالفراسة حيكم املالكية
 .(22)[معاوية

ية م يف هذه اآلالفراسة والتوسّ وجه ن نبحث عن أردنا أ ما ذاإو 
 هنا وردتأوعند ذلك جند  .ينآىل سياقها القر إفعلينا الرجوع 

بعد تصوير  ،ه بقوم لوطحلّ أعلى عقاب اهلل تعاىل الذي  تعقيبا  
                                                           

 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (22)
 .املثاين والسبع
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صاحب )يف وصف قد و  .بالغ حلاهلم قبيل وقوع ذلك العذاب
والتعبري على هذا النحو ] مبا يلي:تلك حالتهم ظالل القرآن( 

يف ليه القوم إالذي وصل  يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة
يكشف عن هذا  .الدنس والفجور يف الفاحشة الشاذة املريضة

يستبشرون بالعثور  ،مجاعة هل املدينة جييئونأاملدى يف مشهد 
هذه العالنية  .على شبان يعتدون عليهم جهرة وعالنية

شيء بشع  -فوق املنكر ذاته-نكر الفاضحة يف طلب هذا امل
  .نه وقعألوال  ،يكاد اخليال يتصور وقوعه ال

 وحياول ،ويتخفى مبرضه ،فيتوارى بشذوذه ،فرد مريضيشذ فقد 
ن يطلع أاحلصول على لذته املستقذرة يف اخلفاء وهو خيجل 

خفى هبذه اللذة حني تكون تن الفطرة السليمة لتإو  .عليه الناس
نواع احليوان يتخفى هبا  أوبعض  .بل حني تكون شرعية ،طبيعية
، ويتجمهرون وسون جياهرون هبانحم املو القولئك أبينما  .كذلك
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هنا إ !ظون عليهامويستبشرون مجاعات وهم يتل ،لتحصيلها
  ..(21)[حالة من االرتكاس معدومة النظري

فيه  ت  تبعقود على الزمن الذي كُ  بضعةن وبعد مضي اآلو 
 بالظهور يفنظائر لذلك االرتكاس  أت  بد األخرية،كلمات ال

صبح للشذوذ اجلنسي أف ،جمتمعات تدعي احلضارة والتمدن
شرع هلا تُ  وقوانني ،نصار يتفاخرون بالدعاية هلاأوالفاحشة املعلنة 

ت قوى الظالم سعيها احلثيث لفرض جو أوبد ،صحاهباأوحتمي 
السفالة عاملي اجتماعي يقبل بتلك احلاالت املمعنة يف 

  .بل ويرعاها ،والشذوذ

ن أيريد وعال  ن احلق جلّ أىل إية يشري س يف هذه اآلن التفرّ إ
عذاب   لنا العالمة اليت من خالهلا نستدل على قرب حلوليبنّي 

نة  وكل ذلك يكون مبوجب سُ  .مممة من األأو أاهلل تعاىل بقوم 
والعالمة  .صل نظام هذا الكونأكونية جعلها اهلل تعاىل يف 

ىل مرحلة من الظلم إمة املقصودة هنا هي وصول تلك األ
                                                           

 -الشروق دار ،عشرة احلادية الشرعية الطبعة ،نآالقر  ظالل يفسيد قطب:  (21)
 .م2981 ،بريوت
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 ،ليهإ والدعوة ،واجملاهرة بذلك ،والفساد والطغيان الفاضح
  .ويكون كل هذا بشكل غري مسبوق

ن الطغيان حني يبلغ أل ،ىل تلك الفراسةإاليوم  ناحوجأ وما
قد حسم و الصراع أن املعركة أيظن الواهن والضعيف  ،ذروته

ميانية ولكن الفراسة اإل ..و ملصلحة الباطلأاحل الظامل لص
 ن الظامل يف تلكأحيث  ،ىل عكس ذلك متاما  إالدقيقة تشري 

ىل هنايته إيكون  قرب ماأيكون  -و ذلك احلضيضأ-ذروة ال
مث حيني موعد  ،ال رباط ساعة ومصابرهتاإهو  وما .الوشيكة

 بإذن اهلل تعاىل. الفجر
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 حسانذرى اإل
 ِإىَل  بِأَي ِديُكم   تُ ل ُقوا َوال اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  َوأَنِفُقوا) :اهلل تعاىلقال 

ُلَكةِ  ِسُنوا الت َّه  ِسِننيَ  حيُِب   اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأح  : البقرة سورة) (ال ُمح 
اختلفوا يف ] :ملخصه تفسري الرازي هلا ما وقد جاء يف (.291

نه مشتق من أ :ولاأل :وفيه وجهان ..ن احملسن مشتق من ماذاأ
 ،نسَ كثر استعماله فيمن ينفع غريه بنفع حَ  نهأو  ،نفعل احلسَ 

يوصف  ن الففاعل احلسَ  ،حساننه مشتق من اإلأ :والثاين
  .(24)[نافعا   حسانا  إو  كان فعله حسنا   ذاإال إبكونه حمسنا 

نية آاليت وردت يف مواضع قر  (ننيَ احملسِ )ىل محل كلمة إوحنن منيل 
يشمل الوجه  نهأل ،الثاين الذي ذكره الرازيعدة على الوجه 

يات ومن خالل استقراء اآل ،ننا نستطيعإوبذلك ف .ول ضمنا  األ
ن حنصل على ، أحسان واحملسننينية اليت تتحدث عن اإلآالقر 

حسان اإلمرتبة فعال اليت تتناسب مع جمموعة من الصفات واأل
 َوالضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  يف  يُ ن ِفُقونَ  الَِّذينَ ) :ومن ذلك قوله تعاىل ا.هلهأو 

                                                           
 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (24)
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ِسِننيَ  حيُِب   َواللَّهُ  النَّاسِ  َعن   َوال َعاِفنيَ  ال َغي ظَ  َوال َكاِظِمنيَ  ( ال ُمح 
 تفسريها لوسي يفحيث ذكر اآل (،242:ل عمرانآ )سورة
النعوت  نأب انا  يذإقيل   عنهم باحملسنني على ماوعرّب ] اآليت:

 عمال علىتيان باألالذي هو اإلحسان اإل املعدودة من باب
الذي هو حسنها الوصفي املستلزم حلسنها  ،الوجه الالئق

  اهللَ  ن تبعدَ )أ    ب لى اهلل عليه وسلموقد فسره النيب ص .الذايت
  .(22)([يراكَ  نهُ فإ تراهُ  تكن   ن ملإف ،تراهُ  نكَ أك

ن اهلل تعاىل يف خطابه أننا جند ألطائف يف هذا الباب اومن 
 ياتن يف ذلك آلمثل )إ مل يستخدم صيغة   ،ين للمحسننيآالقر 

نه أخرى تفيد بأ ستخدم صيغا  اولكنه  ،شابه ما أو (للمحسنني
يف  والسبب .جورهمأيضيع  ننه لأو  ،نه معهمأو  ،حيب احملسنني

حسان ال ن مرتبة اإلهو أ -علمأواهلل تعاىل - ظنذلك كما ن
 عن اهلل تعاىل وعن هييف تلقّ  عاليا   نا  أال من بلغ شإيوصف هبا 

ميان مسافات ودرجات اليعلمها اإل مقاماتمما رفعه يف  ،رسوله

                                                           
 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح: لوسياآل احلسيين الدين شهاباإلمام  (22)

 .املثاين والسبع
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 مثله خطابا  عبد ين مع آوهذا ماجعل اخلطاب القر  .ال اهلل تعاىلإ
ز على السلوكيات والصفات اليت تنبغي لصاحب يركّ  زا  مميَّ 
  ه..حسان هذا لكي يستمر يف ترقياإل
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يات والدالئل اليت ترد يف كن تصنيف الكثري من اآلمي .1
  :تيةقسام اآلىل األإن الكرمي آالقر 

يعرف منها بغريزة العقل املوجودة لدى كل  ما - أ
ما  وغالبا   ،يف داللته وهذا النوع يكون ظاهرا   ؛مكلف

  .شابه وما (يعقلون)يتم التعقيب عليه بكلمة 
عمال إىل إبل هو حيتاج  ،ال يكفي فيه جمرد العقل ما - ب

ن داللة هذا النوع وذلك أل ،العقل فيه بعملية التفكر
ب فيبقى التفكر فيه مطلو  ،من السابق قل ظهورا  أ

يتم  ما وهذا النوع غالبا   ؛ىل حقيقتهإجل الوصول أل
  .معه شابه و ماأ (يتفكرون)استعمال كلمة 

بل هو حباجة  ،التفكر لوحدهاتكفي فيه عملية ال ما  - ت
ويف بعض  ،ليه لكي يتم فهم املرادإىل مرشد يرشد إ

عندما  ،حيان قد حيتاج هذا اىل مرشد بغري فكرةاأل
مكانات إمر متعلقا بشيء خارج نطاق يكون األ

يات حيان يتم ختم اآلكثر األأويف ؛ العقل البشري
   .شابه وما (يسمعون)باستخدام من هذا النوع 

 



76 
 

مثلة ىل ضرب األإدراكه حيتاج عموم الناس إل ما - ث
وهذا النوع  ؛ذهانىل األإاحلسية لتقريب املقصود 

مثال اليت ضرهبا اهلل تعاىل يف يشمل الكثري من األ
  .نآالقر 

فغالبا  ما  ،رضيةياته ودالئله األآعندما يذكر اهلل تعاىل  .2
قامة احلجة إن أل (،يتفكرون)استخدام يكون عقبها 

  .مل وتفكريأت ىل مزيدإة فيها حيتاج مغالدا
قل ن الكرمي من األآيف القر دلة يراد األإيكون التدرج يف  .3

من  فشيئا   ليقرتب شيئا   ،كثر منها وضوحا  ىل األإ ظهورا  
  .غان هلاذاليت ينبغي لكل عاقل اإل احلقيقة مواجهة

دراك بعض الدالئل قل إلن يف األان رئيسياك مستويلهنا .4
ن الكرمي واليت يكون التعقيب عليها آالقر اليت ترد يف 

ويل يقابل أمستوى  ؛وما شابه (يعقلون)باستخدام كلمة 
ما املستوى أ ،كل عاقلوهذا هو مبقدور   ،العلم احلدسي

 .وهذا يعقله العاملِ  ،بل العلم الفكري الدقيقاخر فهو يقاآل
  .ياتن ينتفعوا مبثل هذه اآلأذا ميكن للجميع كوه
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ىل امتالك إتاج حتكون االستفادة من دليل معني تعندما  .5
 ،نأما خيص ذلك الشفيمن العلم املكتسب  املتلقي قدرا  

 وما (يعلمون)باستخدام هو التعقيب املناسب  يكون
هلية الفهم أن جمرد أىل إن هذا يشري إوعند ذاك ف ،شابه

دراك إكافية لوحدها يف  لدى الشخص هي ليست
  .دىن قدرأكتساب ولو ببد من اال  بل ال ،املقصود

يات يف التعقيب على اآل (يفقهون)يتم استخدام كلمة  .6
كثر من غريها أىل فطنة وتدقيق نظر إوالدالئل اليت حتتاج 

ة الفهم كَ لَ مَ إىل دراكها و اليت حيتاج املرء إلأ ،من ناحية
فيكفي توفر  ؛خرىأاب من ناحية و اكتسأدون تكلف 

  .حلصول املقصود لدى املتلقي اجلانبني حدأ
ثرهم أمناط رئيسية ثالثة للمتلقني يف مدى تأيوجد هناك  .7

  :مناط هيوهذه األ .ليهمإبنوع ووسيلة اخلطاب املوجه 
الذي تكون فيه اجلوانب الصوتية  ؛النمط السمعي - أ

يف  كرب دورا  ىل السماع هي العامل األإاليت حتتاج 
 (يسمعون)ستخدم كلمة ت ما وغالبا   ،عملية التلقي
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كثر أيات اليت تالئم شابه يف التعقيب على اآل وما
  .من غريها هذا النوع من املتلقني

وفيه تكون للجوانب الصورية  ؛النمط البصري - ب
ستخدم تو  ،عظم يف التلقيثري األأواملشاهد البصرية الت

يف التعقيب على  شابه غالبا   وما( يبصرون)كلمة 
يات اليت تناسب هذا النوع من املتلقني بصورة اآل

  .كرب من سواهاأ
كرب هو ملا ميكن وهنا يكون الدور األ ؛النمط احلسي - ت

يتحسسه من  او ملأ ،شياءأن يتلمسه من أللمرء 
والتعقيب املناسب لنوع اخلطاب الذي  ،مشاعر

  .شابه وما (يشعرون)يتالئم مع هذا النمط هو كلمة 
من  حيان متدرجا  ين يف بعض األآيكون اخلطاب القر  .8

.. ىل مراتب دوهنا يف درجة اليقنيإمياين مراتب الرقي اإل
لعله  ،مام نقصهأع صاحب النقص ضن بذلك يآوالقر 

 صحاب اهلمم اليت الأن كان من إرتقاء مهته لال شحذي
  .شياءبالدون من األ ترضى
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ليات آمناط متعددة و أل ن يعمل وفقا  أميكن للعقل  .9
ومتتاز  ،ليات تشرتك يف جوانبمناط واآلوهذه األ ،متداخلة

ن آص لنا القر وقد شخّ  .خرىأيف جوانب  عن بعضها
  و كما يلي: ،منها بعضا  

فهو يشري  (ويل النهى)أن عن آعندما يتحدث القر  - أ
و فاعلية عقلية جتنب ألية آىل منط من الناس ميتلكون إ

  .يليق به من القبائح الوقوع فيما ال مننسان اإل
ىل صنف إفهو يشري  (بصارويل األ)أوعندما يذكر  - ب

و أمن الناس هلم فاعلية عقلية استداللية ترتبط مبعاينة 
  .صورية ممكنة ةمشاهدَ 

فهو يتكلم عن  (لبابويل األ)أوعندما يتحدث عن  - ت
قادرة على جتاوز ناس ذوي فاعلية عقلية متميزة أ

وهذا  ؛ىل احلقائق اخلالصةلتصل إوهام الشوائب واأل
ليه لدى إتشتد احلاجة النمط من الفاعلية العقلية 

  .يات اهلل تعاىلآفعوا بنتكثر الناس ليأ

 



81 
 

بلغ سبل الرتقي يف مقامات القلوب هو املزواجة أن من إ  .11
 .والتفكر فيها ،الئهوآبني عملييت التذكر لنعم اهلل تعاىل 

ىل منزلة الشكر ودرجة إطريق واسع للوصول  وذلك
  .الشاكرين

مر أشياء هو و النظر املتفرس يف عالمات األأن التوسم إ  .11
وتزداد  .مورجل االستدالل على عواقب األمطلوب أل

اليت تسبق التأرخيية ات ظاللحمر يف هذا األ مهيةأ
عندما تفشل  البشرية، وذلكاملنعطفات الكربى اليت متر هبا 

خرى يف والتخطيطية األ ليات الفكريةكثري من اآل
وكل  .احلقائق قريبة الوقوع بالوضوح الكايفاستكشاف 

ضرورة لمستقبل و لالتخطيط اإلستشراف و صالة أهذا يؤكد 
  .التآالنظر يف امل

عي املسلمون ة دُ يساممرتبة حسان هي ة اإلرتبن مإ  .12
، وهو يسري مر عزيزأليها إن الوصول أغري  ،ليهاإلوصول ل

وسلوكيات وللمحسنني صفات ملن يسره اهلل تعاىل له. 
حسان يف واإل .ن الكرميآيف القر  أمهاهتاذكر  ،عرفون هبايُ 
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 وللمحسنني عموما   .متفاوتة عديدة نازلذاته يتضمن م
ين الذي يؤكد خصوصيتهم آمنط خاص من اخلطاب القر 

  .ويتناسب معها
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 مالمح املنهج الرتبوي املقرتح
 ،هم السمات واملالمح للمنهج الرتبوي املقرتحأا نه نذكر
  :يتوكاآل

نية مبعناها العام هي الصفة آن الصفة القر إ :نية المنهجآقر  .1
ن أمن حيث ن يتسم هبا أسالمي إينبغي لكل منهج اليت 
وما  .حكام والتشريعول لألاأل ن الكرمي هو املصدرآالقر 

 ،كثر تفصيال  أىل مدى إنقصده هنا هبذه السمة يذهب 
ين يف آالقر سلوب األ ننا نستفيد بشكل مباشر منأوهو 

مناط والطبائع نه يتعامل مع األأمن حيث  ،خطاب الناس
اليت مير املتفاوتة  ىل درجات النضجإضافة إ ،املختلفة للناس

 ؛متر هبا اجملتمعات خالل املراحل املختلفةو أهبا الفرد 
 وبذلك نستخدم املعطيات والدالئل اليت تناسب كل نوع

  .الكرمين آكما استخدمها القر أو حالة  و منط أ
فهذا املنهج  :فاعلية المنهج وقدرته على الستيعاب .2

يف نضج وتطوير املتلقني )بإذن اهلل تعاىل( ن يسهم أميكن 
نه أكما   ،ساليب النمطية املعتادةىل األإ بصورة سريعة قياسا  
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هو  ىل ماإكرب من املتلقني نسبة أعداد أىل إن يوجه أ ميكن
عد من يُ ميكن أن لعله ل ب ؛معتاد يف مناهج الرتبية اخلاصة

. وكل جزاء مهمة منهأاجلماهريية الواسعة يف  ساليب الرتبيةأ
  ذلك نابع من استمداده من القرآن الكرمي.

جزائه أيعتمد هذا الربنامج يف تنفيذ الكثري من  :المعاصرة .3
ساليب العرض أعلى استخدام تقنيات احلاسوب و 

عدة  التقنيات توفر ميزات وهذه ،البصري -السمعي
ا السهولة واختصار الوقت واجلهد وتقليل ملستخدميها منه

و العرض أساليب احملاضرة أهنا تفوق جمرد أكما   ،التكاليف
ساليب عرض أنتيجة لتنوع  ،الشفوي واملطالعة املعتادة

  .ظهار املؤثرات اخلاصة املرافقةإاملعلومات و 

نزال املطر إن الكرمي عن ظاهرة معينة كآدث القر فعندما يتح
 فيمكن ،و غري ذلكأفالك و حركة األأو منو النبات أ
حيتوى  ،عداد برنامج عرض صغري يستمر لدقائق قليلةإ

وفيه صور  ،كثر هلا صلة باملوضوعأو أنية آية قر آعلى 
ج كل هذا ويدمَ  ،و ثابتة مع تعليقات مناسبةأ متحركة
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 ومثل برنامج العرض .م بصورة شيقة كوحدة منسجمةويقدَّ 
وحدة "بقضية حمددة ومميزة سنسميه  هذا الذي يتعلق

  ".العرض

 ،غىن للمنهج عنها ن وحدات العرض هذه قد يكون الإ
اليت يصعب مراقبتها بشكل يف الظواهر والدالئل  خصوصا  

ذلك فإننا نفضل إبقاء بعض أجزاء املنهج ومع . مباشر
املشاهدة واملراقبة املباشرة يف الطبيعة التدرييب معتمدة على 

 ضفي علىوهذا ي ،مكانيات املتوفرةوحسب اإل ،و املختربأ
البصري -ميكن لوسائل العرض السمعي ملنهج روحية الا

 .توفريهاوحدها 

الرتبوي التدرييب هذا الربنامج  :مرونة التصميم والتنفيذ .4
واليت  ،احلاسوبية ضساس وحدات العر أمصمم على 

 ،املباشرة يستعاض عن بعضها بوحدات املعاينة واملراقبة
وميكن ترتيب  .نفاآمكانيات كما ذكرنا وحسب اإل

تسلسل عرض الوحدات والتداخل فيما بينها حسب 
ما ذا إ فمثال   .اخلاص بكل فقرة من فقرات املنهج اهلدف
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 (،يسمعون)بكلمة يات اليت ختمها اهلل تعاىل ىل اآلإجئنا 
ن حبيث نكوّ  ،(21)جنمعها مع بعضها نأنستطيع  نناإف

وحدات العرض اليت تتضمن املوضوعات اليت من  ا  عدد
ن نتحكم بعدد وحدات أوميكننا  .ياتهذه اآل كرت يفذُ 

حسب  (قوم يسمعون)العرض الالزمة اليت تتناسب مع 
وهذه املرونة تتعلق بالبناء املتلقني. ع وضع الربنامج ونو 

 .واحدا   العرض اليت تشكل موضوعا  لوحدات الداخلي 

اخلارجية اليت تتيح استخدام  خر من املرونةآوهناك نوع 
هلدف  وفقا   ،الوحدات املكونة ملوضوع واحد بطرق خمتلفة

قوم )فوحدات موضوع . الربنامج املطبق يف حالة معينة
 ن تستخدم وفقا  أعلى سبيل املثال ميكن  (يسمعون

 و وفقا  ، أتفكري من ناحيةلالعالقتها مبوضوعات العقل و 
                                                           

لقد أعددنا ملحقا  هلذا الكتاب يتضمن جماميع من اآليات القرآنية اليت ميكن  (21)
االستفادة منها يف إعداد وحدات العرض احلاسوب؛ وهذه اآليات مصنفة وفقا  لنوع 

وم املواضيع والدالئل اليت حتملها، وكما مت تفصيله يف هذا الكتاب. ومع ذلك فلن نق
بنشر هذا امللحق مع الكتاب ألننا ال نظن أنه جزء أساسي منه، وألننا ال نريد زيادة 

 حجم الكتاب دون داع  موجب لذلك )املؤلف(.
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وكما ذكرنا  ،خرىأمن ناحية  (يبصرون)لعالقتها مع منط 
 وللمساعدة يف بناء وحدات العرض .يف ملخص القواعد

يات املهمة يف كل فقد مجعنا اآل ،اليت يتضمنها موضوع ما
واملقصود بكلمة  .من هذه املواضيع وجعلناها يف ملحق

و مرحلة يف أو صنف من الناس أموضوع هنا هو كل منط 
ن آواليت وصفها القر ، ن ميروا هباأمراحل النضج اليت ميكن 

و أ (يشعرون)و أ (قوم يسمعون)و أ (قوم يتفكرون)مبثل 
أوردناه ملا  وفقا  ، و لفاظأو حنو ذلك من أ (ويل النهى)أ

  سابقا .

عداد مختلفة من أمكانية استخدامه لمستويات و إ .5
هناك العديد من وحدات العرض اليت ميكن  :المتلقين

حيث تعاجل كل  ،قلمنها بنسختني يف األ ةعداد كل واحدإ
و الدالئل املتعلقة هبا بعمق وتفصيل أ نسخة منها الظواهر

بالنسبة  وكما مر معنا سابقا   .خرىخيتلف عن النسخة األ
فقد  ،على سبيل املثال (يعقلون قوم)يات اليت تص لآل

وبالتايل  ،كثر من مستوى لفهمهاأهناك  نأينا كيف أر 
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 ؛ميتلك غريزة العقل مستوى يناسب كل من ؛االنتفاع هبا
لذا فهو متاح  ،دراكهىل علم كسيب إلإخر حيتاج آومستوى 

ستخدم كل نسخة من وهكذا تُ  .من الناسأقل لعدد 
  هلا. وحدة العرض مع نوع املتلقني املناسب

ن نعده أميكن  هنا الن كل ما ذكر إ :القابلية للتطوير .6
 ،كافية لكل جوانب موضوع البحثشاملة أو  تغطية 

بعض التفاصيل  وعلىساسية المح األاملفنحن ركزنا على 
ن املنهج الرتبوي أشك  وال .مبا هو متاح من وقت وجهد
كبري ليشمل  ر بشكلطوَّ ن يُ أالذي حنن بصدده ميكن له 

ىل إيؤدي  وهذا ما ،خرى كثرية ومهمةأجوانب وتفصيالت 
جتاه وكل جهد مضاف يف هذا اإل .نضاجه وزيادة فاعليتهإ

  .كثر من مرحب بهأمر أهو 
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 ف اخلطاب نيةآمن التصنيفات القر
من التصنيفات والتدرجات اليت استخدمها  ن نوضح جانبا  واآل
املتعلقة هبذه  وقد سبق لنا ذكر القواعد .ن يف خماطبة الناسآالقر 

من  ضوحا  ن نزيد ذلك و هنا ألكننا نريد  ،نفا  آالتصنيفات 
لتصميم جوانب  لتكون دليال   ،خالل متثيلها مبخططات مبسطة

وذلك من خالل مجع وحدات  ،من املنهج الرتبوي التدرييب
ومن مث  ،العرض املناسبة مع بعضها ضمن املوضوع الواحد

 .وفقا للمخططات املذكورة هناعرض املواضيع املختلفة 

ن الكرمي آالقر  مثلة توضح كيفية تدرجأت هي وهذه املخططا
واستعماهلا يسهم يف ترسيخ  .صناف املتلقنيأوكيفية تعامله مع 

املقصود يف ذهن املتلقي، كوهنا تتزل أصل الفكرة وتعرب عنه 
يات آن املزيد من استقراء أوال شك بشكل واضح وبسيط. 

عن تصنيفات وتدرجات  ن الكرمي سوف يكشف لناآالقر 
 هم التصنيفاتمتثيل ألالصفحات الالحقة  ويف .خرىأخطابية 
 .املستنبطة القرآنية
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تدرج زيادة صعوبة إدراك الدالئل واآليات  -التصنيف األول
 :)من األسفل إىل األعلى( نسبة لقدرات املتلقني

 

 الأمثال القرآ نية

رضب آأمثةل حمسوسة لتقريب املقصود ا َل 
 الفهم

 (آ ايت لقوم يسمعون)

 ككف  فْيا رجرد َعلية التفكر، بل َّل بد َّل
 من مرشد يوجه حنو الفهم الصحيح

 (آ ايت لقوم يتفكرون)

عامل العقل بعملية التفكر ِف ال ايت  ا 

 (آ ايت لقوم يعقلون)

 يكف  رجرد وجود غريزة العقل
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التدرج يف زيادة حجية الدليل )من األسفل  -التصنيف الثاني
 إىل األعلى(:

 

 
 

 

 (آ ايت لقوم يعقلون)

َّل يبقى متسع للهرب من مواهجة 
احلقيقة، حيث تصبح احلجة دامغة للك 

 ذي عقل

 (آ ايت لقوم يتفكرون)

حيث يبقى للتفكر والتأأمل رجال ِف 
 املسأأةل
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تفاوت مستويات الفهم وفقا  للقدرات  -لثالتصنيف الثا
 املكتسبة للمتلقني )من األسفل إىل األعلى(:

 

 
 

 

 (آ ايت لقوم يعقلون)

مس توى عاٍل ِف الفهم التفصييل ادلقيق 
 (حيتاج ا َل عمل ومعرفة مكتس بني)

 (آ ايت لقوم يعقلون)

نتفاع  مس توى آأويل ِف فهم يكف  لَل 
 (مبقدور لك عاقل)بعموم ال ايت 
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 تنوع اآليات لتناسب تنوع قابليات املتلقني: -التصنيف الرابع

 
 

 

 

دراك  ا 

 (آ ايت لقوم يعقلون)

 مبجرد غريزة العقل

 وجود عمل مكتسب
دراك  ا 

 (آ ايت لقوم يعلمون)

وجود فطنة آأو فهم دقيق 
 (جبيلي آأو مكتسب)

دراك  ا 

 (آ ايت لقوم يفقهون)
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تنوع أمناط الناس حبسب تفضيالهتم  -التصنيف الخامس
 وتأثرهم بأسلوب اخلطاب:

 
 

 

 المنط السمع 

يتأأثر بقدر آأكرب ابجلوانب السمعية 
 والصوتية

 (ِيسمعون)

 المنط البرصي

يتأأثر بقدر آأكرب ابجلوانب 
 الصورية والبرصية

 (يبرصون)

 المنط احليس

يتأأثر بقدر آأكرب مبا يتلمس من 
آأش ياء آأو يتحسس من 

 مشاعر

 (يشعرون)
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تدرج اخلطاب من املستوى األرقى إىل  -التصنيف السادس
  الذي دونه )من األعلى إىل األسفل(:

 

 
 

 (آ ايت للمؤمنني)

 مس توى راٍق مغرته سكينة اَّل ميان

 (آ ايت لقوم يوقنون)

 مس توى من يطلب احلق واليقني

 (آ ايت لقوم يعقلون)

مس توى آأدىن ملن ميتَل غريزة العقل ِف 
 الأقل
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 أمناط الفاعلية العقلية: -التصنيف السابع

 
  

 ذو غريزة عقل

متَلك آ لية عقلية  ا 
تتجاوز الشوائب 

 والأوهام
 من آأويل الألباب

متَلك آ لية عقلية متنع  ا 
اَّل نسان من الوقوع ِف 

 القباحئ
 من آأويل الَنىى

متَلك آ لية عقلية  ا 
اس تدَّللية تس تفيد من 
 املشاهدات املمكنة

 من آأويل الأبصار 
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 االرتقاء إىل منازل الشاكرين: -التصنيف الثامن

 

 قمم اإلحسان: -التصنيف التاسع

 

 التذكر

 التفكر

 مزنةل الشكر

 ذرى

 اَّل حسان

 مقامات اَّل ميان

 دائرة اَّل سَلم
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 صدق التوسم: -التصنيف العاشر

 

 

 

 انتفاشة الباطل

 وجحمه اخملادع

حقيقة 
 الباطل

 لفراسةانظر أهل 
 )أنوار التوسم(

 

 غريهمنظر 
 )االنبهار(
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 التمارين العمليةالفعاليات ومناذج من 
نية اليت ذكرناها يف الفقرة السابقة آن التصنيفات القر أىل إضافة إ

من خالل  متثل بذاهتا متارين عملية جاهزة ميكن تنفيذها
 ننا نذكر هنا عددا  إفآنفا ، ليه إاستخدام وحدات العرض املشار 

ذات الصلة الوثيقة  التدريبية املتفرقة فعالياتخر من الآ
 ملنهجنا الرتبويغنائات مهمة إتشكل  اليتمبوضوعات البحث و 

 املقرتح.

بنفس  ن تنفذأاملذكورة هنا ميكن فعاليات أو التمارين وال
سلوب وحدات العرض أأي  ،لسابقةسلوب التمارين اأ

وكل مترين منها  .سلوب املعاينة واملراقبة املباشرةأو أاحلاسوبية 
هنا أكما   ،معينا   صتربويا ن يؤدي غرضا  أعلى حدة ميكن 

   .للمتلقي نيةآمبجموعها تسهم يف بناء الشخصية القر 

 :ثرهأتشتت القلوب و  -فعالية األولىال
يعا   يُ َقاتُِلوَنُكم   ال) :على قوله تعاىل ةمبني يوه  قُ ر ى يف  ِإالَّ  مجَِ

نَ ُهم   بَأ ُسُهم   ُجُدر   َورَاءِ  ِمن   أَو   حُمَصََّنة   يعا   حَت َسبُ ُهم   َشِديد   بَ ي    مجَِ
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 ،(22:احلشر)سورة  (يَ ع ِقُلونَ  ال قَ و م   بِأَن َُّهم   َذِلكَ  َشىتَّ  َوقُ ُلوبُ ُهم  
ومما  .الكتاب هلأوالذي جاء يف وصف حال الذين كفروا من 

تشتيت ن أيعقلون  ن هؤالء الهلا هو: ]إذكره الرازي يف تفسريه 
ن نبني هذا بشكل أونستطيع  .(26)[هن قواهمو القلوب مما ي

ل فريق  ثَ من خالل مَ  ،وحسب نوع املتلقني ،و عمليأصفي و 
 .قدمالكرة 

لكرة القدم )أو لغريها من نتصور كيف يكون حال فريق فل
وال  ،ن يسجل هو اهلدفأيريد  فرادهأكل فرد من الرياضيات( و 

 لكي ال ،لفريقه هدفا  من زمالئه خر آحدا أن يسجل أحيب 
ولو   ،ن يفوزأميكن  فريق كهذا حاله كيف !ينسب الفضل لغريه

كما   ،ميكن مناقشة هذه احلالة؟.. و قوياءأكان العبوه مهرة و 
عد ذلك بو  .كرة القدمل لعبةن تنفذ فعليا على شكل أميكن 

، والفرق فيه بني اجلماعي ن نربط املوضوع بالعملأنستطيع 
  املسلمني وبني غريهم، على مستوى الفرض ومستوى الواقع.

 
                                                           

 (.الكبري التفسري) الغيب مفاتيح: الرازي الدين فخراإلمام  (26)
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  :الضعف بعد القوة -الفعالية الثانية
ر هُ  َوَمن  ) :على قوله تعاىل ةمبني يوه هُ  نُ َعم  َل قِ  يف  نُ َنك س   أََفال اخل 

ميكن حيث  وأمثاله يف القرآن الكرمي؛( 68)سورة يس: (يَ ع ِقُلونَ 
و صور متثل أحتتوي على فلم ة حاسوبي عداد وحدة عرضإ

ىل الضعف إانقالب حاله نسان ومن مث هرمه و مراحل منو اإل
ضرب املثل حبال بعض ن يُ أوميكن . واهلزال بعد القوة والتجرب

صبحت أرذل العمر وكيف أاجلبابرة والطواغيت الذين بلغوا 
  .عند ذاكحالتهم 

والنظم اليت ن يكون حال الدول أفراد ميكن ومثل حال األ
وغريه من  ابن خلدون ، وكما فّصل ذلكحتارب دين اهلل تعاىل

دول تنمو الن أ يةكيف  يفاحلضارة علماء االجتماع وفالسفة 
. فيمكن إعداد نسان متاما  كاإل  ،وتقوى مث تضعف وهترم وتزول

مرباطوريات اليت شهدها وحدات عرض تص خمتلف الدول واأل
  العامل، وكيف ظهرت ومنت مث أفلت وزالت.
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  :مرتكز التوحيد -الفعالية الثالثة
حيث يستطيع كل  (يعقلون)ين واضح يف قضية آوهو مثل قر 

 َلُكم   َضَربَ : )قوله تعاىلمن وهو بغريزة العقل، دراكه إشخص 
َانُُكم   َمَلَكت   َما ِمن   َلُكم   َهل   أَن  ُفِسُكم   ِمن   َمَثال    يف  ُشرََكاءَ  ِمن   أمي 

 أَنُفَسُكم   َكِخيَفِتُكم   َتَاُفونَ ُهم   َسَواء   ِفيهِ  فَأَن  ُتم   َرَزق  َناُكم   َما
وقد  (.18:الروم)سورة  (يَ ع ِقُلونَ  ِلَقو م   اآليَاتِ  نُ َفص لُ  َكَذِلكَ 

 ،وجه االستدالل فيهأوضحوا أعلق املفسرون على هذا املثل و 
 (27)القرآن(ظالل مؤلف )يف ذكره  االطالع على ما وميكن

  .  كنموذج لذلك

  :والموت ومالن -ةالرابع الفعالية
لتفكري يف هاتني القضيتني من حيث ل كبريا    ن هناك جماال  أحيث 

 هوهذ. خرىأاشرتاكهما ببعض الوجوه واختالفهما بوجوه 
 َمو هِتَا ِحنيَ  األَن  ُفسَ  يَ تَ َوّفَّ  اللَّهُ : )على قوله تعاىل ةمبني فعاليةال

ِسكُ  َمَناِمَها يف  مَتُت   ملَ   َوالَّيِت  َها َقَضى الَّيِت  فَ ُيم   ال َمو تَ  َعَلي  
                                                           

 -الشروق دار ،عشرة احلادية الشرعية الطبعة ،نآالقر  ظالل يفسيد قطب:  (27)
 .م2981 ،بريوت
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َرى َويُ ر ِسلُ   ِلَقو م   آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  ُمَسمًّى َأَجل   ِإىَل  اأُلخ 
ىل إمر يقودنا والتفكر يف هذا األ (.21:الزمر)سورة  (يَ تَ َفكَُّرونَ 

 .ر احلكيم اخلبرييال بتدبري القدإ دثن حيأميكن  ن ذلك الأ
معلومات على دة عرض حتتوي حعداد و إوميكن يف هذا الصدد 

 ،هئثناأيسود الدماغ وبقية اجلسم يف  وطبيعة ما، طبية عن النوم
  .وتامل الةوحبالة اليقظة حبمع مقارنة ذلك 

  :الفراسة -ةالخامس الفعالية
استقصاء ) موضوع سابقا  يفذكرناه  ىل ماإ فعاليةال هستند هذت

 آليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ ) :وذلك يف تفسري قوله تعاىل (،التوسم
نيَ  عداد وحدة إن يتم أميكن و  (.71:احلجر ( )سورةلِل ُمتَ َومسِ 

بعض الدول اليت تسمى بالقوى العظمى عن )أو أكثر( عرض 
ليه من تقدم إوصلت  وماوتطورها، ا هتأنشيف عامل اليوم تتناول 

  .ومساؤيفيها من حماسن  وما ،يف جماالت خمتلفة

هم النقاط أن حيددوا )املتلقني( أ املتدربني طلب بعد ذلك منويُ 
يف  قريبهنيار ن تكون سببا ألأاليت ميكن  (عالمات التوسم)

 قوى طاغية سابقة،هذا مبا حدث ل ةقارنموميكن قوى. تلك ال
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عن  تص كل منها،عرض حاسوب  اتعداد وحدإوذلك ب
  .طريق معلومات موضوعية موثقة

في التعامل مع واإلنصاف الموضوعية  -ةالسادس الفعالية
  :خراآل

وعن صلى اهلل عليه وسلم ن عن رسول اهلل و املشركصد لقد 
كما ، و زاءهاإ وعميا   ا  صمّ  كانوافاليت جاء هبا، دعوة احلق 

يف مواضع عديدة يف حمكم التنزيل، ومنها وصفهم اهلل تعاىل 
ُهم  جّل وعال: ) قوله َتِمُعونَ  َمن   َوِمن   ِمعُ  أَفَأَن تَ  إِلَي كَ  َيس   الص مَّ  ُتس 
ُهم   .يَ ع ِقُلونَ  ال َكانُوا َوَلو   ِدي أَفَأَن تَ  ِإلَي كَ  يَ ن ظُرُ  َمن   َوِمن    تَ ه 

يَ  ويف  (.24-21:يونس .( )سورةيُ ب ِصُرونَ  ال َكانُوا َوَلو   ال ُعم 
فيما وقع ىل عدم الوقوع إننبه املتدربني  نأنريد  ه الفعالية،هذ

و رؤيتهم له بسبب أفيه املشركون من عدم مساعهم للحق 
نه من احلري بنا  أحيث  (؛مع فارق القياس) بغضهم لقائله

فقط ألنه و يفعله أخر يقوله اآل نرفض كل ما ن الأكمسلمني 
ه جيابياتإ ننكرن أجيدر بنا  ما الأو االعتقاد، ك يف املنهجخيالفنا 

  لذات السبب.
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قوال أعلى  ن نعد وحدة عرض حاسوبية حتتويأوميكن لنا هنا 
مث نطلب من املتدربني متييز احلق  من املخالفني،ناس فعال ألأو 

ن أكما ميكن لنا   .للتفاهم جياد نقاط مشرتكةإو  ،من الباطل فيها
خرى أو كراس ملؤلف من جهة أ نكتفي مبجرد توزيع مقال

  .هلمي و جراء نفس التقإو 

  :البلد الطيبنبات  -ةالسابعالفعالية 
عاىل عليهم توضح حال الشاكرين لنعم اهلل ه الفعالية توهذ

: تعاىل وهو مبين على قوله .عظمها نعمة اهلداية هلذا الدينأو 
 ِإالَّ  خَي رُجُ  ال َخُبثَ  َوالَِّذي َرب هِ  بِِإذ نِ  نَ َباتُهُ  خَي رُجُ  الطَّي بُ  َوال بَ َلدُ )

ُكُرونَ  لَِقو م   اآليَاتِ  ُنَصر فُ  َكَذِلكَ  َنِكدا   : عرافاأل)سورة  (َيش 
لرسول اهلل  ية حديثا  لوسي يف تفسريه هلذه اآلوقد ذكر اآل (،18
احتوى على تشبيه تفصيلي بليغ لشكر  لى اهلل عليه وسلمص

، وهو احلديث الذي يف الصحيحني ويف غريمها نعمة االسالم
 َمَثلَ  ِإنَّ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اهللُ  َصلَّى النَّيب   َعنِ  ُموَسى، َأِب  َعن  
َُدى، ِمنَ  َوَجلَّ  َعزَّ  ِبهِ  اهللُ  بَ َعَثيِنَ  َما  َأَصابَ  َغي ث   َكَمَثلِ  َوال ِعل مِ  اهل 

َها َفَكاَنت   أَر ض ا،  ال َكأَلَ  فَأَن  َبَتتِ  ال َماءَ  قَِبَلتِ  طَي َبة ، طَائَِفة   ِمن  
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َها وََكانَ  ال َكِثرَي، َوال ُعش بَ   اهللُ  فَ نَ َفعَ  ال َماَء، أَم َسَكتِ  َأَجاِدبُ  ِمن  
َها َفَشرِبُوا النَّاَس، هِبَا َها طَائَِفة   َوَأَصابَ  َوَرَعو ا، َوَسَقو ا ِمن    ِمن  

َرى، َا أُخ   َفَذِلكَ  َكأَل ، تُ ن ِبتُ  َواَل  َماء ، مُت ِسكُ  اَل  ِقيَعان   ِهيَ  ِإمنَّ
 َوَعلََّم، فَ َعِلمَ  بِِه، اهللُ  بَ َعَثيِنَ  مبَا َونَ َفَعهُ  اهلِل، ِدينِ  يف  فَ ُقهَ  َمن   َمَثلُ 

َبل   وملَ   رَأ س ا، ِبَذِلكَ  يَ ر َفع   ملَ   َمن   َوَمَثلُ   أُر ِسل تُ  الَِّذي اهللِ  ُهَدى يَ ق 
 ..«بِهِ 

 نواعأاملثل بثالثة  لى اهلل عليه وسلمضرب رسول اهلل صوهكذا 
  من األراضي:

  .والعشب الكأل تنبتاملاء ف تقبلرض طيبة أ .2
نفع يفوحتفظه املاء  ال تنبت لكنها متسكجادب أرض أ .1

  بعد ذلك. اهلل تعاىل به الناس
  .كألال اء وال تنبتاملمتسك  قيعان ال .4

وبعد  .أصناف من الناسثالثة أنواع األراضي هذه قابل وي
يقابلها من  من االراضي وما نواعتوضيح ووصف هذه األ

موقعه كمسلم  هوين كيف وأ  ح للمتدربيوضَّ  ،صناف الناسأ
   .يف هذا العامليؤدي واجبه 
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 ةـــمـاتـخـال
نية يف خماطبة آاملنهجية القر  ستنطاقلقد حاولنا يف هذا البحث ا

النضج  ملراحل املختلفة ووفقا  صنافهم أمناطهم و أل الناس وفقا  
وبالتايل حماولة االستفادة من هذه املنهجية يف  ،اليت ميرون هبا

مع  ىيتماش تدرييب تربويساسية لربنامج رسم املالمح األ
مهها القدرة على االرتقاء أواليت من  زمن احلاضر،متطلبات ال

الناس ويف  كرب عدد ممكن منأمبستوى الفهم والسلوك لدى 
  ، وبأيسر أسلوب.رتة زمنية ممكنةقل فأ

صالة واملعاصرة وبذلك نكون قد سعينا لتوفري مواصفات األ
العمل  ن هذاوأل .على صورها يف منهجيتنا الرتبوية املقرتحةأب
ىل توصيف شامل إلوصول ل فنحن مل نسعَ  ،ثل جهد املقلمي

جلهود  باب واسعا  الن نفتح أبقدر ما حاولنا ، وكامل للموضوع
  .مضافة تستكمل النقص وتسد اخلللمستقبلية 

مثلة أذكرناه هنا من تصنيفات ومترينات ليس سوى مناذج و  وما
 بالتصنيفات هنتم ملفمثال  حنن  .كثر ُشوال  أوسع و أملا هو 
، كاستخدام القرآن املسلمني وغري املسلمني خبطاب املتعلقة
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( و)يا أهل الكرمي ل   )يا أيها الناس( و)يا أيها الذين آمنوا
هو التطوير  برناجمنا هدفأن  باعتبارالكتاب( وما إىل ذلك، 

 متن تأوقد ركزنا على أساسا  من املسلمني. والتدريب ملن هم 
احلواسيب ووسائل مكانات إكرب قدر ممكن من أاالستفادة ب

ربنامج ال كثر جوانبأعداد إبصرية احلديثة يف -العرض السمع
  .طلقنا عليهاأكما   ،عداد وحدات العرضإوتسهيل 

هل أنه إ ،له هل  أن يعاملنا مبا هو أل اهلل تعاىل القبول و أسن
 ..هل املغفرةأالتقوى و 

 ،هلل رب العاملني ن احلمدأخر دعونا آو

 سيدنا حممدنبيّه األمني والصالة والسالم على 

 .مجعنيأله وصحبه آوعلى 
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 ادرــصـامل
 القرآن الكريم. 
 احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أبوالرازي،  الدين فخر 

 ،(الكبري التفسري) الغيب مفاتيح :(ه 606:ت) الرازي
 الثالثة والطبعة طهران، -العلمية الكتب لدار الثانية الطبعة

 .ه2210 بريوت، -العرب الرتاث إحياء لدار
 ت) لوسياآل احلسيين اهلل عبد بن حممود الدين شهاب :

 والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح(: ه 2170
 والطبعة بريوت، -العرب الرتاث إحياء دار طبعة املثاين،
 .ه2221 بريوت، -العلمية الكتب لدار األوىل

  ،الطبعة الشرعية احلادية  ،نآيف ظالل القر سيد قطب
  .م2981 ،بريوت -دار الشروق ،عشرة

 تيسري الكرمي الرمحن يف ، عبد الرمحن بن ناصر السعدي
 -مؤسسة الرسالة ،وىلالطبعة األ ،كالم املنانتفسري  
 .م1000- ه 2210 ،بريوت
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 األنصاري  على بن مكرم بن بن منظور، مجال الدين حممدا
 -صادر العرب، دار : لسان(ه 722:ت) اإلفريقى

  ه .2222 الثالثة، بريوت، الطبعة
 أيوب بن بكر أب بن حممد الدين ُشس اجلوزية، قيم ابن 

 نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج(: ه 712:ت)
 الثالثة، الطبعة بريوت، -العرب الكتاب دار نستعني، وإياك

  .م2996 -ه2226
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