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المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة
دورية ،علمية ،محکمة ،مفهرسة تعنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.
هي تفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصلة
بقضایا األدب العربي ،واللغات ،والتراث والثقافة ،واإلعالم ،والعلوم الشرعیة ،والتاریخ اإلسالمي،
والجغرافيا ،واآلثار ،واإلقتصاد ،والتربیة واألنتروبولوجیا.
المشرف علی التحریر :األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
رئیس التحریر :األستاذ المساعد شریف الله غفوري
التنضید الفني واإلخراج :الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم
المستشار الفني :األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

مساعد التحرير
األستاذ الدکتور مأمون علي خلف هللا حسن ،املنيا ،مصر

األستاذة الدکتورة سيدة زهراء علي دخيل ،بريوت ،لبنان
األستاذ الدکتور نظام الدين كامل ،كابل ،أفغانستان

األستاذ خري بن مجال الدين ،جامعـة أندونيزيا ،أندونيزيا
إدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط
تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديمية.

۞

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة ،وترتيب البحوث
يخضغ العتبارات فنية ،وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

رقم الدويل املعياري للطباعة (ردمد)  0022-4206رقم الدويل املعياري اإللکرتوين (ردمد) 00۳۱-۱۱۳۳

یسمح بالنقل عن املجلة بشرط اإلشارة إلى املصدر واإلرجاع إلىها کالتالي:
لالقتباس :باسل وغفوري ،گل محمد وشريف هللا« .إراءة فرص العمل املنهي لخريجي اللغة العربية وآدابها في
ا
أفغانستان» املجلة العربية الدولية للبحوث الخالقة ،املجلد الثاني ،العدد األول ۰۲۰۲م ،صص.25-25
قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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هيئة التحرير املستشارية
األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن ،الکلیة الحکومیة ،راوالبندي ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور گل محمد باسل ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم،جامعة خاتم المرسلین العالمیة،القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور عبد المجیب ّ
بسام ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي ،جامعة عالمة إقبال المفتوحة ،باکستان
األستاذة الدکتورة نهی األفغاني ،قسم اللغة العربیة ،جامعة التعلیم والتربیة ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد ،کلیة الشریعة والقانون ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور صالح محمد کبیر ،مرکز جامعي للدراسات العربیة ،إنغاال ،نیجریا
األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف ،أستاذ کلیة الشریعة ،جامعة تخار ،أفغانستان
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هيئة التحرير العاملية
األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور سامي علي جبار المنصوري ،کلیة التربیة ،جامعة البصرة ،عراق
األستاذ الدکتور عبد الباقي عبد الفتاح الشین،کلیة اللغة العربیة ،جامعة األزهر ،مصر
األستاذ الدکتور فضل الله فضل أحد،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان

األستاذ الدکتور معراج الدین الندوي ،دار العلوم الندوة العلماء ،هند
األستاذ الدکتور حسام محمد رضا البطوش ،جامعة آل البیت ،المفرق ،األردن
األستاذ الدکتور منتهی أرتإلیم زعیم ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،مإلیزیا
األستاذ الدکتور عالء عمار السالمة ،الجامعة األردنیة،عمان ،األردن
األستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور مصطفي محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات ،الصین

األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور ،جامعة القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري ،کلیة اللغة العربیة ،مجلس التعلیم الوالئی
بجامو کشمیر ،هند
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تعريف اجمللة

(أجسر) االمس ااخص لجمة اعررية اعولعة عةبحوث ااخالق  ،هي امس خمفففف ن جنةةزی
) )IAJCRهي امس مجع قة عكةم جسر يصعةغ اعررية مبرىن نقط االتصصل يني اعشةئني.
هتوف الجمة ىل نتصج املررف لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق
يصعظواهر اعةغوی لاألدية  ،فضالً ن اعبحوث األصةة لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .
كمص هتوف ىل نشر املررف لاملوضونصت املتخصص  ،لاعظواهر اعةغوی لاألدية  ،لقضصیص اعةغ
لظواهرهص اعنقوی يف األدب اعرريب ،اعقومي لاحلویث لاملرتبط يف طصر نظریصت جویوة.كمص هتت
الجمة يصألمسصعةب املترةق يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ .
أهداف اجمللة:

هتت ُّ الجمة جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن طریق
كبريا يصملثقففني؛
تشجةره نةى نشر أنمصهل اعبحثة يف أنواد الجمة  .لكذعك تويل الجمة اهتمصمص ً

تشجع نشر أنمصهل  .لقو م ّكنت مسةصمس الجمة نشر االنتصجصت اعرةمة لاعبحثة  ،حةث
عذعك ّ
تتوفّر شرلط اعبحث اعرةمي ،لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة اجلةوة،
اعيت هلص األمسبقة م حةث أصصع اعففكر ،للضوح األمسةوب ،لاألصصع  ،لاجلودة املمتصزة ،لاعكمة
املنخففض  ،لاجلوی يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.
عنوان املراسلة

المجمع العربي األفغاني -کابل

Contact Us:

کابل :الناحیة الثالثة ،عمارة شمس غزنین ،شقة الثانیة ،مکتب املجلة
رقم الواتساب )+21(2123264262
تتوفر أعداد املجلة علی

Emil: iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com
www.iajcr.blogfa.com

editorJournal.Iajcr@gmail.com
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شروط النشر

 أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة للنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جريدة إلکرتونية .ويتحمل الکاتب کامل املسؤولية
يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروضـة للنشر

 أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية أو اإلجنليزية أو الفارسية.
 أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني  0222إىل 0222كلمة.

 أن يكون املقال ضمن املوضوعات اليت تعين اجمللة بنشرها وهي تتعلق باحلقول الدراسيـة باللغة العربية املقيامة من األساتذة وعلماء
املعروفني.

 أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية:
 oعنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.

 oاسم الباحث ودرجته العلمية ،واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها ،باللغة العربية واإلجنليزية.
 oالربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.

 oملخص للبحث يف حدود 022كلمة وحبجم خط  ،26باللغة العربية.
 oالكلمات املفتاحية بعد امللخص.

 أن تكون املقالة خالية من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية.

 تكتب اإلحاالت واإلرجاعات املقتبسة وفق النظام ال  APAيف داخل كل صفحة( ،ابن منظور0220 ،م.)200 /0 :
 سيتم احلكم على األحباث واملقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
 فيما يتعلق بالنشر ،ستكون مجيع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العايل قابلة للتطبيق.

 سيكون للجنة التحرير احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املقالة املرسلة .سيقوم املدير بإبّلغ الباحثني بآراء احملكمني فيما يتعلق
بأي تغيري.

 تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية.
 ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء الباحث.

 مبجرد تقدمي البحوث ،يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي.
 مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس على اجمللة أو هيئة التحرير.
 مبجرد استّلمها ،لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.

خمتصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.
 أن يرفق صاحب املقال تعري ًفا
ً

الکتب من اجمللة.
 حتتفظ اجمللة حبقوق النشر ،والجیوز للباحث إرسال حبثه إىل جملة أخرى إال بعد إذن أو ر اد
ا
ً
حصرا علی عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة
editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عرب رقم الواتساب+21123264262 :
ا
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فهرس البحوث والمقاالت


كلمة التحرير...

الدکتور فردوس أمحد بت العمري

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية
عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر حممو نصصر ظریففي ،جصمر مسنجصن (أفغصنستصن)



152-۳۲۲

مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية

لألستاذ احملاضر حممو قصمس رشةوي جصمر يوخشصن (أفغصنستصن)

52۳-525

 دراسة مقارنة بني تفسري روح املعاين اآللوسي وأضواء البيان الشنقيطي
اعوکتور منظر نصمل ،األمستصذ املسصنو يف جصمر يصيص غالم شصه ،جصمو لكشمري (هنو)
عةبصحث اعوكتوراه شهزاد أمحو يصرا  ،جصمر يصيص غالم شصه ،جصمو لكشمري (هنو)

522-522

 أسباب احنراف الناس عن العقيده الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم

عألمستصذ احملصضر نبو اعةطةف رحة یصر ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)

لعألمستصذ احملصضر مرراج اعوی رحةمي ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)

۲۰۸-۳۸۲



العصبية وآثارها يف اجملتمع األفغاين



القواعد الفقهية ،مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها (دراسة حتليلية)

عألمستصذ احملصضر مسةو نرة امحوي ،جصمر ينجشري (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر مسةو حممو جاليل ،جصمر ينجشري (أفغصنستصن)

255-۳۲۳

اعوکتور مسةو حممو محوي أیواه ،املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة (موریتصنةص)


555 -۲۳۲

تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة (يصعةغ اإلجنةةزی )

عألمستصذ احملصضر نصرت اهلل نصرت ،جصمر يصمةصن (أفغصنستصن)

عألمستصذ احملصضر نةو حممو حمموي  ،جصمر يصمةصن (أفغصنستصن)


223-222

احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد اإلسّلمي (يصعةغ اإلجنةةزی )

عألمستصذ احملصضر مسري أمحو أمحوي ،جصمر يکتةص (أفغصنستصن)
عةمروی رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح مبشر جصمر يکتةص
ل ُ

232-۳۸۲

ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
ا
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کلمة التحرير
يس هللا اعرمح اعرحة
ِ
ِِ
ِ
ِ
ك
ني  َنةَى قَ ْةبِ َ
لح األم ُ
ب اعْ َرصعَم َ
یل َر ِّ
ني  نََزَل يه ا ُّعر ُ
لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئلَ :ل نَّهُ عَتَنز ُ
ِ
ِ
ِِ ٍ
صن َنرٍِيب ُمبِ ٍ
ِِ
ني  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج نبةنص
عتَ ُكو َن م َ اعْ ُمْنذری َ  ية َس َ ّ
حممو األمني املبروث رمح عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني .أمص يرو؛
لمسهال يك أیهص اعقراء األجة !هذا م يوانث اعغبط لاعسرلر أن "الجمة اعررية اعولعة
فأهال ً
ً
عةبحوث ااخالق " اعيت م جممع اعةغ اعررية يف کصيل – تقوم يف خومتك نودهص احلصدي نشر عةرصم
1211م .لهذا اعرود م الجمة احملكم حيمل كبقة أنوادهص األحبصث اعقةم لاعورامسصت األكصدمية
اعرةمة املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ اعررية لآدااهص.
یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م املرةوم أن جمصل اعةغ اعررية لامسع عررض اعسمصلات لاألرض
م حةث عغتهص لأداهص .لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه اعرنصلی عةتقومي يف خوم قراءنص
اعكرام ،فهص نضع يني أیویك يصق م املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون
م خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت .فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسةّط اعضوء نةى قصصئو
مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس مقصرن يني تففسري رلح املرصين
اآلعومسي ل لأضواء اعبةصن اعشنقةطي ،لقصم يرض األمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی خمتةفف
يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری مواصففصت املرة لمؤهالته اعتوریسة  ،لأمسبصب حنراف اعنصس ن
اعرقةوة اعصحةح  ،لكةففة دارة اعوقت ،اعقوانو اعففقهة  ،مففهومهص لحجتهص لتصریخ تولینهص (درامس
حتةةةة ) ،لاحلو م اعففقر يف اهلةكل االقتصصد اإلمسالمي ،لقو أعقي اعضوء أیضص نةى اعرصبة لآثصرهص
يف الجمتمع األفغصين .نقوم يكل مسرلر لاهج يف خوم قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني
نةمص لمررف لتشبرك حبثصً لدرامس ً.
أهنص مستثریك ً
نةمص أن جمةتنص اعرةمة تسرى لهتوف ىل نشر اعةغ اعررية اعففصحى
یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك ً
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص ضصف ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ اعقرآن اعكرمي لاعسن اعنبوی
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اعشریفف يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي ،لتبصدل ااخربات اعرةمة لاعورامسة يني
اعبصحثني اعررب لاعرج .
لقو فه اعررب لاعرج مكصن اعةغ اعررية املرموق يني عغصت اعرصمل .لأقبل كل لاحو یسصه قور
االمستطصن يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعة ًففص .لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل
نظرا ىل أمهةتهص اعبصعغ م اعنصحة اعوینة ذ هي عغ اعقرآن اعكرمي لاعسن اعنبوی اعشریفف لاملصصدر
ذعك ً
لنظرا ىل مكصنتهص املرموق
اإلمسالمة لعغ اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة لاألذكصر اعةومة ً ،
م اعنصحة اعونةصلی ذ هي عغ رمسة اخمس لنشری دلع لعغ املسةمني يف مشصرق األرض لمغصراهص،
لهي حوى اعةغصت اعست املستخوم يف منظم األم املتحوة يصإلضصف ىل كوهنص عغ اعتجصرة لاعرمل
يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ اعررية م أقوم عغصت اعرصمل .ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن
نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة يصعةغ اعررية  .لانتشرت اعةغ اعررية مع
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل .لكصنت اعررية لمصزاعت عغ اعرةوم لاعتكنوعوجةص .محل كثري م اعرةمصء
لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة نشرهص نةى أكتصفه لشغةوا أنففسه يف حبوث اعةغ اعررية لآدااهص.
فةومص لنةى مسبةل املثصل
یومص ً
لاالهتمصم ينشر عغ اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی یزداد ً
تورس اعةغ اعررية عطةب املستویصت املختةفف .
جنو يف اعبالد األفغصنة آالف م املوارس لاملرصهو حةث ّ
لهنصك أقسصم مستقة يف اجلصمرصت عترةة اعةغ اعررية لآدااهص لاعبحث لاعورامس يف خمتةف جمصالهتص.
اهتمصمص يصعغًص ينشر اعةغ اعررية  ،فففي أغةب األمصك
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري ذ جنو فةهمص
ً
توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة لمسصئة عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ اعررية .

فقو شصع اإلمسالم يف منطق كشمري يرو اعريع األلل م اعقرن اعثصعث نشر املةالدي.
لأخذت اعررية تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص .لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة
كبريا يف نشر اعررية يف هذه اعبقر األرضة اعسصحرة
كبرية م اعرةمصء لاعففضالء اعذی عربوا ً
دلرا ً

لمجصال .لعةصحصف مسصمه كبرية يف ترزیز اعةغ اعررية يني أهصيل كشمري .لجنو يف هذه
منظرا ً
ً
تورس اعةغ اعررية ّمص یومةًص ل ّمص أمسبونةًص لیشصرك يف فصوهلص
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث ّ
ا
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األنصس اعذی یشتغةون يف األنمصل األخرى م أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل
األنمصل ضصف ىل طةب اعرة لمص ىل ذعك.
ل ّأمص مصرة أ فغصنستصن فكصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق منذ أقوم اعرصور،
لنود ال يأس يه م أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية  ،لقصم يرضه حبمل مسؤلعة نشرهص مستخومني
اعومسصئل املختةفف لاعطرق املتنون  .لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني اهذه اعةغ املةمون امستخوموا
اعصحصف يف نشرهص يني أهصعةهص .فففي اعبوای كصنت تُنشر يرض مقصالت مزی م اعررية لاعففصرمسة

يف ّألل جریوة أفغصنة "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ
اعررية يف دلع أفغصن .لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن لاعصحصف يف أفغصنستصن لظهرت جمة ممتصزة
نومي املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة اعررية عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص
يصعررية اعففصحى ،ليني أیویك اآلن نودهص احلصدي نشر مسن 1211م لمستجولن فةه مص
یففةوك لینففرك ن شصء هللا.
ألال ىل هللا مث ىل اعقصئمني نةى الجمة لمشرفةهص،
لاعففضل يف خراجه اهذا اعشكل یرجع ً
لاعشكر نةى جنصح الجمة موصول عةك أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت تستففةولن م
هذه الجمة فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة لاملسصمهني فةهص .نقوم هذا اعرود اجلویو يف
خومتك لنرجو أن حيقق املتر لاإلفصدة اعرةمة كمص نرجو اعون اعرةمي لاملشصرك اعففرصع يف
األنواد اعقصدم م مجةع الجمةوی يةغ اعقرآن لاعسن نرب اعرصمل .نستودنك هللا لنتمىن عك قراءة
ممتر لمففةوة .فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
الدكتور فردوس أمحد بت العمري
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صص
اململخ م

ن اعق رآن ك الم هللا تر صىل ،فة ه خ رب م قبةن ص ،لنب أ م ير ونص ،لحك م ص يةنن ص ،لجرة ه
ولدا يةنن ص ليةن ه ،فة ه آی صت يةن صت له و ش ففصء مل ص يف اعص ولر ،له و مرج ز يف عففظ ه،
هللا ح بال مم ً
لمرج ز مب ص ح واه ،ع و ت وير فة ه اعق صري ع رأى فة ه م ص حي ري األعب صب ،ع رأى فة ه احلك لاألحك صم،
لامل وانب لاألخب صر ،لاعقص ص لاألمث صل ،لك ذعك ی رى م ص فة ه مم ص ی وه يف ص ةصغته ،لعففظ ه ،لم ص
حيوی ه م املر صين ،ل ذا تأمة ت يف ه ذا اعق رآن م اعرجصئ ب ،فمن ه یزی وك ميصن ص ،لینتق ل م جم رد
اعق راءة ىل اعت أثر .لق و خ وم املففس رلن لأف ىن أنم صره عتففس ري لتبة ني ه ذا اعكت صب م اعق رلن األلىل
ح اآلن لامس تخرجوا منه ص اعففوائ و اعرةمة لاعة ْروی اع يت ال تر و لال حتص ى .لرق اعبحثة مبوض وع"
درامس مقصرن ي ني تففس ريی ش هری  ،لمه ص" :رلح املر صين يف تففس ري اعق رآن اعرظ ة لاعس بع املث صين"
حملم ود اآلعومس ي لتففسري"أض واء اعبة صن يف یض صح اعق رآن ي صعقرآن" حملم و األم ني اعش نقةطي .لتقتض ى
طبةر اعبح ث أن تك ون ننصص ره لموض ونصته اعرئةس ةّ كصعت صىل :تر صرف شخص ة اإلم صم األعومس ي
لاإلم صم حمم و األم ني اعش نقةطى م اع والدة ىل اعوف صة ،مث رحة ت ىل تر صرف م وجز ن تففس ريیهمص
لأخ ريا قصرن ت ي ني اعتففس ريی م ير ض اعوج وه م حة ث االتفف صق لاالخ تالف مث امستخةص ت
اعورامس يف اعنقصط يف يرص اعسطور.

الکلمات املفاتيح :درامس مقصرن  ،اعشنقةطي لاآلعومسي ،تففسري اعقرآن اعرظة لاعسبع املثصين ،أضواء اعبةصن يف
یضصح اعقرآن يصعقرآن.

دراسة مقارنة بین تفسیر روح املعاني ملحمود اآللوس ي وأضواء البيان ملحمد األمین الشنقيطي د .منظر وشهزاد احمد بره

املقدمة

ن اعقران كالم هللا ترصىل ،فةه خرب م قبةنص ،لنبأ م يرونص ،لحك مص يةننص ،لجرةه هللا حبال
ممولدا يةننص ليةنه ،فةه آیصت يةنصت لهو شففصء ملص يف اعصولر ،لهو مرجز يف عففظه ،لمرجز مبص
حواه ،عو توير فةه اعقصري عرأى فةه مص حيري األعبصب ،لعرأى فةه احلك لاألحكصم ،لاملوانب
لاألخبصر ،لاعقصص لاألمثصل ،لكذعك یرى مص فةه ممص یوه يف صةصغته ،لعففظه ،لمص حيویه م
املرصين  ،ل ذا تأمةت يف هذا اعقرآن م اعرجصئب ،فمنه یزیوك ميصنص ،لینتقل م جمرد اعقراءة ىل
اعتأثر .لقو خوم املففسرفون لأفىن أنمصره عتففسري لتبةني هذا اعكتصب م اعقرلن األلىل ح
اعةروی اعيت ال ترو لال حتصى.للضروا م أجةهص اعرةوم
اآلن لامستخرجوا منهص اعففوائو اعرةمة ل ْ
لدلنوا اعكتب،لتوارلا يف هذا املةوان اعوامسع أشواطص يرةوة،حىب زخرت املكتب اإلمسالمة يرتاث
جمةو م آثصر مسةففنص اعصصحل،لنةمصئنص األنالم ،لمنه اإلمصم حممود األعومسي لاإلمصم حممو األمني
اعشنقةطي.
أمهيته :ن اإلمصم اآلعومسي لاإلمصم اعشنقةطي یرتربان م املففسريی اعرظصم لاعكتصب املرموقني
اعذی قصمص مبجهودات شصمة يف جمصل اعتففسري لأن تففسريمهص ميتصزان يسمصت يصرزة لخصصئص
اعبالنة لاعرةمة  ،لنظرا ألمهة هذا اعبحث أخرتت
لاضح  ،لمنهص اجلوانب احلویثة  ،لاعةغوی ل ْ
عةورامس .
أهداف البحث :هى ألال اعوصول اىل درامس مؤجزة ن نة اعتففسري لثصنةص اىل درامس
جهود املففسری اعشهری يف جمصل اعتففسري ،لثصعثص هوف يراز اعتمصثل لاعتبصی يف تففسريى رلح
املرصين لأضواء اعبةصن م جوانب نویوة.
منهج البحث :اتبرت ىف اعبحث املنه اعوصففى اعتحةةةي لاملقصرن عةوصول ىل اهلوف
املنشود.
ا
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نبذة وجيزة عن شخصية الإلمام األلوسي:

هو حممود ي نبو اهللا احلسةين األعومسي اعبغوادي شهصب اعوی  ،لیكىن ي "أيب اعثنصء"لیةقب

ي " اآلعومسي اعكبري" متةةزا عه ن يصقي اعرةمصء اآلعومسةني اعذی احنورلا م هذه األمسرة اعيت اشتهر
أهةهص يصعرة  .لأصل اآلعومسي أل األعوس يصعقصر نةى األصح( .اعتففسري لاملففسرلن )152/2
لهى نسب ىل موین آعوس لهي جزیرة يف لمسط هنر اعففرات يف حمصفظ األنبصر ،حةث فر عةهص
جو هذه األمسرة م لجه هوالكو اعترتي ننومصده يغواد فنسب عةهص .لهو فحل اعبالغ لأمري
ففسر ِّ
ِ
لحموث لفقةه لشصنر لأدیب م الجمودی ،
اعبةصن لنني األنةصن ٕلانسصن نني اعزمصن .لهو م ّ
لشةخ اعرةمصء يف اعرراق يف نصره ،لنصدرة م اعنوادر اعيت جصدت اهص األیصم.
لعو األعومسي يف شهر شربصن مسن أعف لمصئتني لمسبع نشرة ( 2121هجری ) ،يف يغواد.
(أنالم اعرراق  )1لنشأ يف يةت نة لفضل ،فأيوه لاحو م كبصر نةمصء يغواد ،لكصن يةته
كرب عةرةمصء لاعطالب ،طرح مسصئةه لقضصیصه املختةفف يف اعففقه ،لاحلویث ،لاعتففسري ،لاعنحو ،
لاعبالغ ُ .تةقى اعرةوم نةى شةوخ نصره ،لكصن شویو احلر نةى اعترة ذكةص فطنص ،ال یكصد
ینسى شةئص مسره ،لمل متض مسنوات قةةة ح قو كصن أت ّ حفف ب املت ون ف ي اعففق ه ،لاعنح و،

لاعرقة وة ،لاعففرائض قبل أن یت اعراير نشرة م نمره ح صصر مصم نصره يال منصزع .اشتغل
يصعتأعةف لاعتوریس يف مس مبكرة ،فذاع صةته لكثر تالمةذه ،توىل منصب اإلفتصء ليقي فةه ح
مسن 2125ه ( انالم اعرراق .)12
نة ى تزای و نةم ه

ق صل اع ذهيب ن اهتم صمه ي صعرة  :لك صن رمح ه اهللا غصی ف ي احل ر
لتوفري نصةبه منه ،لكصن كثريا مص ینشو:
م لصل غصنة لطةب ٍ
ننصق
مسحري عتنقةح اعرةوم أعذ يل
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تويف اآلعومسي يف يغواد يف  5ذل اعقروة نصم 2112ه  12/متوز نصم 2551م .لرثصه اعشرراء
يف كل صقةع يقصصئو مشجة مثة وا فةه ص األمسى لاحلزن ،لدف ف ي لدف يف مقربة اعشةخ مررلف
اعكرخي( .اعتففسري لاملففسرلن .)251/2
لقصل فةه اعففصرلقي:
یقوع ون م صت اعشهصب أي و اعثن صء
فقة ت هل م ص مصت م زال شخ صه

ليصت ت نةة ه أن ني اعرة يصكة .
لرلح مرصنة ه ع ى احل شر يصقة .
(جالء اعرةنني يف حمصكم األمحوی

)51

نبذة وجيزة عن شخصية للشيخ الإلمام حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي

هو حممو األمني ي حممو املختصر ي نبو اعقصدر ي حممو ي أمحو نوح ي حممو ي مسةوي

أمحو ي املختصر .م ألالد اعطصعب أليك ،ینتهي نسبه ىل جصك األير جو اعقبةة املشهورة
املررلف ِ يصجلكنةني ،لاعيت یرجع نسبهص اىل محري( .ترمج اعشةخ حممو األمني اعشنقةطي،عةسویس،
. )2لامسه مركب م مسني لحممو عةتربك .لعو اعشةخ يف نصم  2515ه املوافق  2221م يف
موین كةففص م اعقطر املسمى يشنقةط لهو دلع موریتصنةص اإلمسالمة اآلن.
نشأ رمحه هللا يف يةئ ٍ ضم قبةة ٍ قو مجرت يني طةب اعرة لفرلمسة اعقتصل .مصت أيوه يف
صرره ،لكصن یقرأ جزء اعر لترك عه ثرلة كثرية م احلةوان لاملصل فةسك يف يةت خصعه نبو هللا
ْ
ي حمم و فحففط منه اعقران اعكرمي لنمره نشر مسنوات( ،ترمج نطة مسصمل  12يف أضواء
اعبةصن) لأخذ مسنوا ینتهي ىل اعنيب صةى هللا نةةه لمسة يقراءة نصفع يرلای لرش م طریق أيب
یرقوب األزرق لقصعون م رلای أيب نشةط ،درس يف صغره رمس املصحف اعرثمصين ليرض
املختصرات يف فقه اإلمصم مصعك ،لمبصد اعنحو لأنسصب اعررب لأیصمه لاعسرية اعنبوی  ،أمص
املنطق لآداب اعبحث لاملنصظرة فقو حصةهص يصملطصعر .
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لكصن ذا شصنری رقراق لقرحي شففصف فةمص نقل ننه م أشرصره ،لمع هذا فقو كصن یتبصنو
ن قول اعشرر مع لفرة حففظه یصه تورنص منه رمحه هللا لقو نمل يف اعورس لاعففتةص ،لاشتهر ننه
اعففرامس يف اعقضصء ليف ااخصومصت .لقو كصن يف جلن اعقضصء يصعومصء يف يةوه .مث مسصفر ىل املمةك
اعررية اعسرودی ألداء فریض احل  ،لهنصك طصب عه اعبقصء يرو أن لجو ترحةبص ،فورس يقة
املذاهب خبالف املصعكي ،ليوأ یورس يف املسجو اعنبوي درمسص يف اعتففسري یررض فةهص املففردات
لاإلنراب لاعتصریف لاعبالغ  ،لاعرةوم األخرى ،مث درس يف مرهو اعریصض لكةةيت اعشریر لاعةغ
موة نشر مسنوات قبل نشصء اجلصمر اإلمسالمة اعيت نمل مورمسص فةهص لنضوا يف جمةسهص ،لكصن
رمحه هللا أحو أنضصء هةئ كبصر اعرةمصء يف اعسرودی  ،لنضوا يف رايط اعرصمل اإلمسالمي ( .ترمج
اعشةخ حممو األمني اعشنقةطي عةسویس .)21-12
تويف رمحه هللا ترصىل ضحى یوم ااخمةس  21م ذي احلج 2525ه مبك املكرم مرجره
م احل صةى نةةه اعشةخ نبو اعرزیز ي يصز لدف مبقربة املرالة يریع احلجون يف مك لرثص نةةه
اعرةمصء لاعتالمةذ م األمثة مص كتب تةمةذه اعشةخ أمحو ي أمحو اعشنقةطي قصةوة يف رثصه مست
لنشری يةتصً لمطةرهص:
زرء املّ يأمه اعرونصين
موت اإلمصم احلرب م جصمصين
فقوت نظة منصهل اعررفصن
یص عةمصةب عةربی أهنص
(املصور اعسصيق

)252

تعارف وجيز عن التفسريين
تفسري روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين

لقو خةف حممود األعومسي عألم ثرلة نةمة كبرية لنصفر لنةى رأمسهص تففسريه اعشهري املسمى
ي "رلح املرصين يف تففسري اعقرآن اعرظة لاعسبع املثصين" لیرو هذا اعتففسري مومسون كبرية ألن
اآلعومسي مجع فةه خالص نة املتقومني لاملتأخری قبل نصره ،لقو ذكر فةه يرض شصرات
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اعصوفة يف اعتففسري .لتسمةته عةس م نففسه ،يل ملص انتهى منه جرل یففكر مص امسه؟ لمبصذا یونوه؟
فة یظهر عه امس هتت عه اعضمصئر ،لتبت م مسصنه ااخواطر ،فررض األمر نةى لزیر اعوزراء
نةى رضص يصشص .فسمصه نةى اعففور" :رلح املرصىن ىف تففسري اعقرآن اعرظة لاعسبع املثصىن ".هى
قص تأعةف هذا اعتففسري ،كمص ذكرهص صصحبه ينففسه (رلح املرصين .)2/1
قصل اعذهيب :نو يرض اعرةمصء تففسريه هذا ىف ضم كتب اعتففسري اإلشصرى ،كمص نو تففسري
اعنةسصيورى ىف ضمنهص كذعك ،لعكىن رأیت أن أجرةهمص ىف نواد كتب اعتففسري يصعرأى احملمود،
نظرا ىل أنه مل یك مقصودمهص األه هو اعتففسري اإلشصرى ،يل كصن ذعك تصيرص كمص یبول عغريه
م اعتففسري اعظصهر ،لهذه كمص قةت م قبل مسأع انتبصری ال أكثر لال أقل ،ل منص أردت أن
أيني جه االنتبصر (اعتففسري لاملففسرلن .)51، 52
لم دلاني تأعةف األعومسي عكتصيه رلح املرصين اعرؤیص رآه يف املنصم (رلح املرصين يف
مقومته )5/2لاطالن ه لنةم ه اعكثة ر جرة ه ی سرى ع ى ك شف أمس رار اعق رآن م خالل تأعةف
مصنف یبني ذعك.
تفسري أضواء البيان يف أيضاح القران بالقرآن
یرو هذا اعتففسري م أه اعتففصمسري املرصصرة عةقرآن نةى منه تففسري اعقرآن يصعقرآن أل
اعتففسري يصملأثور ،لقو حصلل املؤعف فةه أن یوضح املرصين اعواردة يف اآلیصت م خالل آیصت أخرى
أل يرض األحصدیث اعنبوی  ،لال یتررض عةرأي ال يف اعقةةل اعنصدر أل حةث حيتصج عةه ،ذا مل
یك ننوه مص یرتمو نةةه يف اعتففسري م اآلیصت لاألحصدیث لامستشهو يأشرصر اعررب لقوانو
اعنحو لاعصرف لاعبالغ لاعقراءات أیضص .لقو لرد فةه اآلراء اعففقهة حتت كثري م اآلیصت.
طبع هذا اعتففسري أكثر م مرة ،لجل اعطبرصت خرجت يف تسر أجزاء ،للصل فةهص اعشةخ
ىل قوعه ترصىل يف آخر مسورة الجمصدع  ( :ألعئك حزب هللا أال ن حزب هللا ه املففةحون)
امستررق هذا مسبر جمةوات لصورت مست جمةوات يف قةو حةصته لصور
(الجمصدع  )11/ح مصت ل ْ
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الجمةو اعسصيع يف شهر شوال مسن 2512ه يرو لفصته .مث أكمةه م يروه تةمةذه اعشةخ نطة
حممو مسصمل يف جمةوی كبريی فهو املطبوع اعةوم يف تسر جمةوات.
ركز اعشةخ يف أضواء اعبةصن نةى أمری لمهص:
األول :تركةزه نةى تففسري اعقرآن يصعقرآن .والثاين :املسصئل اعففقهة يف اآلیصت لیبةنهص يأدع

م اعسن لأقوال اعرةمصء يف ذعك لرجح يصعوعةل دلن ترصب لعذا أطصل احلویث يف يرض اعسور
كسورة احل مثال لخيتصر يف غريهص ،يل ترك آیصت يال تففسري .لقو تضم هذا اعتففسري أمورا
زائوة نةى ذعك ،كتحقةق يرض املسصئل اعةغوی لمص حيتصج عةه م صرف ل نراب لاالمستشهصد
يشرر اعررب لحتقةق مص حيتصج عةه فةه م املسصئل األصوعة لاعكالم نةى أمسصنةو األحصدیث.
(أضواء اعبةصن يف یضصح اعقرآن )1-5/2
لقصل أیضص يف يةصن منهجه ،رمحه هللا ترصىل" :لانة أن ممص اعتزمنص يف هذا اعكتصب املبصرك أنه
ن كصن عآلی اعكرمي مبني م اعقرآن غري لاف يصملقصود م متصم اعبةصن ،فمنص نتم اعبةصن م
اعسن م حةث هنص تففسري عةمبني يصمس اعففصنل".املصور اعسصيق  )11/2لقصل" :رمبص كصن يف
اآلی اعكرمي أقوال كةهص حق لكل لاحو منهص یشهو عه قرآن ،فمنص نذكرهص لنذكر اعقرآن اعوال
نةةهص ،م غري تررض عتجریح يرضهص؛ ألن كل لاحو منهص صحةح".لانتمو نةى اعقراءات اعسبع
مبتروا ن اعقراءات اعشصذة ،لمستنوا ىل اعسن اعنبوی اعطصهرة ،مرتربا ألقوال اعرةمصء اعثقصت ،ال
یترصب عرأي ،لال حيقر قوال ،يل ینظر ىل ذات اعقول ال ىل قصئةه ،یستويف األقوال لیرجح
يصعوعةل لاعربهصن ( .اجتصهصت اعتففسري يف اعقرن اعرايع نشر  211/2ل )215
قصل اعوكتور فهو ي نبو اعرمحصن اعرلمي ن هذا اعتففسةرب" :مص رأیت تففسريا قوميص
أل حویثص فسر اعقرآن يصعقرآن مثةه ،ال یكصد یتنصلل آی قرآنة ال ليني مص تول نةةه لمص ال تول
نةةه مث ألرد اآلیصت اعيت تكشف مص مل تول نةةه اآلی األلىل ،فأصبحت اآلیصت جمتمر كصعسبةك
اعواحوة جتةو كل اهصم لتوضح كل غصمض.
ا
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لال یرول ن ظصهر اعقرآن اعكرمي ال يوعةل لقو رد ردلدا طویة نةى ألعئك اعذی یصرفون
آیصت اعقرآن ن ظصهرهص ال عشيء ال عشيء تومهوه يف صولره كبرض اعصففصت مثال ،أل عوعةل
حسبوه یرصرض اعظصهر فمذا يه جيةو هذا االشتبصه فمذا يصعترصرض قو زال ،يل ذاب كمص یذلب
املةح يف املصء
لفصل رمحه هللا ترصىل آیصت األحكصم تففصةال مومسرص كوت أقول :ال مزیو نةةه فةه ،يغة
كل يصحث لمراد كل فقةه.
أمص أصول اعففقه فهو ااخبري فةه ،ال تكصد متر آی قرآنة فةهص ألهل األصول مررتك ال لدخل
فةهص لخرج لاألنظصر ترمقه ،مهمت أن أذكر مثصال فمذا يصألمثة تصطرع لمل أمستطع احلك ألحوهص
فةةنزل م أراد لردة ىل احلویق لعةقتطف منهص مص شصء.
أمص مبصحث اعةغ لاعبالغ لاعبةصن فففةه منهص مص یوقففك مرتيرص نةى نرش االقتنصع .عةس مص
قةته لمص مل أقةه أیضص مصوره نني اعرضص اعيت تكل ن كل نةب لعكنه نني مص رأیته حقص فوجب
قوعه لرأیت يف ذكر احملصمس األخرى طصع فسكت ننهص ،لعو كصن يل م األمر شيء عقررته يف
كةةصتنص اعشرنة منهص عةورك يه طةب اعرة اعشرني رائح نةمصء اعسةف يف امستقصمته ليف مسر
أفقه لأهنص ال تزال قریب منه  ،فةشمرلا ن مسوانو اجلو لاعطةب ،لمص ذعك نةى هللا يرزیز.
(املصور اعسصيق .)211
مقارنة وجيزة بني تفسريين:
هذی اعتففسريی م اعتففصمسري املرصصرة اعشهرية يف اعرصمل اإلمسالمى ،أل ّن اإلمصم اآلعومسي
لاإلمصم اعشنقةطي یرتربان م املففسريی اعرظصم لاعكتصب املرموقني اعذی قصمص مبجهودات شصمة
يف جمصل اعتففسري لأن تففسريمهص ميتصزان يسمصت يصرزة لخصصئص لاضح  ،لمنهص اجلوانب املنهجة ،
لاعرةمة لاعففقهة لاعةغوی اعيت ترو جصنبص مهمص يف كتب اعتففسري .فهنص نقصرن يني تففسريی م
اجلوانب اعتصعة :
ا
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ألال  :أن تففسري رلح املرصين تففسري اعقرن اعثصعث نشر لهو أقوم م تففسري"أضواء اعبةصن يف
ً
ایضصح اعقران يصعقران" فهو تففسري اعقرن اعرايع نشر .لقو توىف اإلمصم اآلعومسي يف نصم 2551م.
ثصنةص :أن رلح املرصين كصمة م األلل ىل اآلخر عةمؤعف نففسه ،لأمص "أضواء اعبةصن" فكتبه
اعشنقةطي ىل آخر مسورة الجمصدع لطبرت يف حةصته يف مست جمةوات ليرو لفصته صور الجمةو اعسصيع
يف شهر شوال مسن 2522ه  ،مث أكمةه تةمةذه اعشةخ نطة حممو مسصمل نةى هنجه يف جمةوی
كبريی .
ثصعثص :هذان اعتففسريان خيتةففصن يف صور مترودة لم أمههص:
 .2ننصی األعومسي يف يةصن أمسصء اعسور لنود آیصهتص لاملكي لاملوين ،لم أمثة ذعك :
فرنو تففسريه عسورة املصئ وة ق صل " :لت سمى أی ضص ي صعرقود لاملنق ذة ق صل اي اعفف رس  :ألهن ص
تنق ذ ص صحبهص م مالئك اعر ذاب "لق صل نن و تفف سريه ع سورة اعنح ل " :لت سمى مسورة اعنر ".
ننصیته يف يةصن مكصن نزلل اعسورة ،لاملقصود يذعك مك أل املوین  ،كرنو تففسريه عسورة
املصنون .قصل  :مسورة املصنون لتسمى مسورة أرأیت لاعوی لاعتكذیب .لهي مكة يف قول اجلمهور،
لأخرجه اي مردلیه ن اي نبصس لاي اعزيري كمص يف اعور املنثور .ليف اعبحر أهنص مونة يف قول
اي نبصس لقتصدة لحكي ذعك أیضص ن اعضحصك .لقصل هب هللا املففسر اعضریر :نزل نصففهص مبك
يف اعرص ي لائل ،لنصففهص يف املوین يف نبو هللا ي أيب املنصفق( .رلح املرصين .)111/25
 .1لأمص اعشنقةطي يف أضواء اعبةصن فال جنو ننوه ننصی اهذا اجلصنب فهو ال یذكر مقومصت
يني یوي اعسور كمص فرل األعومسي يف ذكر مكصن نرلل اعسور لأمسصنهص لصةتهص يصعسورة اعسصيق
أل موضوع اعسورة لمنصمسب اآلیصت يةنهص اال نصدرا كففي مسورة اإلمسراء يني آیتني ألعتني ،كمص فرل
األعومسي .لعك جنو كثرة االمستطرادات يف هذا اعتففسري مسواء كصنت هذه فقهة أم نقوی أم
عغوی .
 .5اهتمصم يذكر يةصن أمسبصب نزلل عآلیصت ننو األعومسي أكثر م اعشنقةطى ،فصألعومسي
یورد مسبب اعنزلل كمرظ املففسری لیصيت جبمةع اعرلایصت املترةق اهذه اآلی لیوزن يني األقوال
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لاآلراء اعواردة ،لیبني حك اعرلایصت لهذا كثري يف رلح املرصين .لأمص اعشنقةطي فال یذكر مسبب
اعنزلل ال نصدرا عك یستول لیوافق اعشنقةطي مع األعومسي لاجلمهور يف تطبةق اعقوانو اعتففسريی
اعسبب" انظر كمص يف

يف يصب أمسبصب اعنزلل ،مثل اعقصنوة " أ ّن اعرربة يرموم اعةففب ال خبصو
تففسري آی  221م مسورة هود ( .أضواء اعبةصن )15/5
لاعقصنوة" أن مسبب اعنزلل یوضح املرىن" انظر يف تففسري آی  25م مسورة األنبةصء كةف
یصرح لحيت اهذه .لیوافق اعشنقةطى اجلمهور يف اعقول أن اعصورة اع نزعت نةةهص هذه اآلی
داخة يصعتأكةو يف مسبب اعنزلل ،یقول  ":رلى ن مصعك أن صورة مسبب اعنزلل ظنة اعوخول"...
(املصور اعسصيق)511/2
 . 1تففسري رلح املرصين كصمل عةسور لاآلیصت عك ترك اعشنقةطي آیصت نویوة يف تففسريه،
مثال يف مسورة اعبقرة ترك آی اعكرمسي اعيت هى أنظ آی يف اعقران لأیضص ترك يف نففس اعسورة،
اآلیصت م ( )22 – 215لاآلیصت (  ) 122 - 122لاآلیصت م (  ) 111 - 125املترةق
يصإلنففصق .لكذعك ترك أیضص يف مسور أخرى .لزادت يف هذا اعتففسري االمستطرادات اعففقهة لاعرقوی
لاعةغوی لقضصیص املنطق لاالمستوالل صففحصت نویوة.
متصمص.
 .5االهتمصم يصعتففسري اإلشصري ننو األعومسي لعةس ننو اعشنقةطي ً
قصل األعومسي " :لأمص ك الم اع سصدة اع صوفة ف ي اعق رآن فه و م ي صب اإلش صرات ع ى دق صئق
تنك شف ن أريصب اع سةوك ،لميك اعتطبة ق يةنه ص لي ني اعظ واهر امل رادة ،لذع ك م كم صل اإلمي صن
لحم ض اعررف صن ال ،أهن انتق ولا أن اعظ صهر غة ر م راد أص ال ،ل من ص امل راد اعب صط فمذا ذاك انتق صد
اعبصطنة املالح وة توصةوا يه ىل نففي اعشریر يصعكةة  ،لحصشص مسصدتنص م ذعك كةف ،لقو حضوا
نةى حففب اعتفف سري اعظ صهر ،لق صعوا ال ي و من ه ألال؛ ذ ال یطم ع ف ي اعوص ول ع ى اعب صط قب ل
أحك صم اعظ صهر ،لم ادن ى فه أمس رار ن ي اعبة وغ ع ى ص ور اعبة ت قب ل أن جي صلز اعب صب اعقرآن
قبل حكصم اعتففسري اعظصهر" ( .رلح املرصين .)52/2
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لق و أكثر األعومسي يف تففسريه م اعتففسري اإلشصري لم أمثة ذعك :نن و تفف سريه عقوع ه
تر صىل( :مصعك یوم اعوی ) ق صل ":لم ي صب اإلش صرة أن ی وم اع وی تة ویح ع ى مقصم اعففنصء؛ ألنه
م وت اع نففس ن ش هواهتص لخرلجه ص ن اجل سو ،لم م صت فق و قصم ت قةصمت ه ،فرن و ذع ك
حيصل اعبقصء يف جن اعشهود لیتحقق اجلمع يف مقصم صوق ننو املةةك املربود"(املصور اعسصيق/2
.)22
 .2كثرة االمستطراد عةمسصئل اعنحوی :
قصل اعذهيب يف مررض حویثه ن اعتففسري":كذعك یستطرد األعومسى ىل اعكالم ىف اعصنصن
اعنحوی  ،لیتومسع ىف ذعك أحةصنص ىل حو یكصد خيرج يه ن لصف كونه مففسرا ،لال أحةةك نةى
نقط يرةنهص ،فمنه ال یكصد خيةو موضع م اعكتصب م ذعك " ( .اعتففسري لاملففسرلن )151
عك ننو اعشنقةطي امستطراد عةمسصئل اعرقوی لاعففقهة  .لعذا یقصل أنه تففسري األصوىل
اعففقهي ال یةةق عةمبتوئني .م األمثة يف تففسري اعبقرة عرق اآلی  52مسأع " اإلمصم لااخالف
لمص یترةق اهص" نةى  51-12صففحصت .لتففسري عرق اآلی  "،112يف أحكصم اعطالق لااخةع"
نةى  252_225صففحصت .لحنو ذاعك.
لقو شصرك اعشةخ نطة مسصمل شةخه اعشنقةطي رمحهمص هللا يف منهجه يف اعتففسري
حةث یقففز ن تففسري يرض اآلیصت لیستطرد يف أحكصم لتففصةالت ننو يرض اآلیصت .مثال:
فففي مسورة احلشر مل یففسر اآلیصت (  )21 - 2لعكنه یستطرد يف مواضع أخرى لمنهص :يف اآلی
األلىل م مسورة احلشر یستطرد يف احلویث ن قضة "اعتسبةح ل ثبصت أهنص كصنت يوالع املقصل
فضال ن احلصل ( .أضواء اعبةصن  )21-5/5لكذعك يف احلویث ن أقسصم مسن اعنيب صةى هللا
نةةه لمسة (املصور اعسصيق )2 – 5 / 5
 .1احلرلف املقطرصت :لقو فصل األعومسي ىف تبةةنهص يف ألل اعبقرة ليف ألائل مسور أخرى
فأمص اعشنقةطى مل یتحوث ن احلرلف املقطر ننو لرلدهص األلل يف مسورة اعبقرة ل منص حتوث
ننهص يف يوای مسورة هود لقوم نذرا أن "احلرلف املقطر يف اعقرآن املكي غصعبص" لاعبقرة لآل
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نمران مونةتصن ،لاعغصعب عه احلك  ،لاخرتنص عبةصن ذعك مسورة هود ألن دالعتهص نةى املرىن املقصود
يف غصی اعظهور لاإلیضصح"( أضواء اعبةصن )225/1
اخلامتة:

توصةت هذه اعورامس اعوجةزة ىل جممون م اعنتصئ املهم عرل م أمههص:
 .2كصن اعشةخصن األعومسي لاعةشنقةطي م اعرةمصء اعبصرنني املتففننني لنالم اعرة يف
نصرمهص.
 .1متةز منه اعشةخني يف تففسريمهص يصملومسونة لاعرمق ،لترود املصصدر اعتففسريی لاعرةمة
عك لقو یؤخذ نةةهمص يف يرض اعقضصیص املنهجة لاعرةمة لمبص یترةق يف اعتوثةق لاعقراءات
لاإلمسرائةةةصت لتررضهمص عةمبهمصت لغري ذعك كتففسري االشصری ننو األعومسي لخمصعفف
نقوی ملنهجه اعسةففي.
 .5یذهب اعشةخني يرةوا يف يرض اآلراء اعيت ترتمو اعةغ أمسصمسص يف اعتوجةه ،لیرجحصن
يرض اآلراء املرجوح لاعيت ال ختةو م نقصش لرد.
 .1املقصرن يني هذی اعتففسريی اعضخةمني حبث طویل لموضوع لمسةع جوا لمهص یتففقصن م
اعنواحي لخيتةففصن كثريا يف اعنواحي.
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املصادر واملراجع:

 .2األعومسي ،شهصب اعوی حممود ،رلح املرصين يف تففسري اعقرآن اعرظة لاعسبع املثصين ،دار
اعففكر ،يريلت2221 ،م.
 .1اآلعومسي ،نرمصن ي حممود ي نبو هللا ،أيو اعربكصت خري اعوی  ،جالء اعرةنني يف حمصكم
األمحوی ،املكتب اعرصری  ،يريلت ،ط 1222 ،2م.
 .5اعبصري ،حممو مهوي ،هنض اعرراق االدية يف اعقرن اعثصعث نشر عةهجرة ،دار اعرائو
اعرريب ،يريلت2222 ،م.
 .1األثري ،حممو اهجت ،انالم اعرراق ،املطبر اعسةففة  ،دار اي حزم2211 ،م
 .5آل اعشةخ ،نبو اعرمح ي نبو اعةطةف ي نبو هللا ،مشصهري نةمصء جنو لغريه  ،دار
اعةمصم عةبحث لاعرتمج لاعنشر ،ط2211 ،2م
 .2احلسني ،طةب ي نمر ،اعسةففة لأنالمهص ىف موریتصنةص ،دار اي حزم ،يريلت ،ط ،2
2225م.
 .1احلمواين ،طصرق نصفع ،مالمح مسةصمسة لحضصری يف تصریخ اعرراق احلویث لاملرصصر،
اعوار اعررية عةمومسونصت ،يريلت22522 ،م.
 .5اعذهىب ،حممو حس  ،اعتففسري لاملففسرلن ،دار اعكتب احلویث  ،اعقصهرة ،مصر ،ط ،1
2212م.
 .2اعرلمي ،فهو ي نبو اعرمح ي مسةةمصن،اجتصهصت اعتففسري يف اعقرن اعرايع نشر ،مؤمسس
اعرمسصع  ،يريلت،ط 2252 ،2م نود األجزاء.5 :
 .22اعزرقصلى ،حممو نبو اعرظة  ،منصهل اعررفصن ىف نةوم اعقرآن ،دار اعففكر ،يريلت،
2222م .
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 .22اعسویس ،نبو اعرمحصن ي نبو اعرزیز ،ترمج اعشةخ حممو األمني اعشنقةطي ،دار اهلجرة
عةنشر لاعتوضةح ،ط 2222 ،1م.
 .21اعشنقةطي ،حممو األمني ،أضواء اعبةصن يف یضصح اعقرآن يصعقرآن ،دار اعففكر ،يريلت،
 2225م.
 .25اعورد ،يصقر امني ،يغواد خةففصؤهص لالهتص ،مةوكهص ،لرؤمسصؤهص منذ تصمسةسهص ،دار اعرتية
عةطبصن لاعنشر ،يغواد 2251م.
 .21مسصمل ،نطة حممو ،اعرذب اعنمري م جمصعس اعشنقةطي يف اعتففسري ،دار اي اعقة عةنشر
لاعتوزیع ،اعومصم ،املمةك اعررية اعسرودی  ،لدار اي نففصن ،اعقصهرة ،مجهوری مصر اعررية ،
1225م.
 .25نبصس ،د.فضل حس  ،تقصن اعربهصن يف نةوم اعقرآن ،دار اعنففصئس ،نمصن ،ط
 1،1222م.
 .22نبصس ،د.فضل حس  ،اعتففسري لاملففسرلن أمسصمسةصته لاجتصهصته لمنصهجه يف اعرصر
احلویث ،دار اعنففصئس لاعتوزیع ،اعقصهرة ،ط 1222 ،2م.
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