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الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

املقدمة

) وأبي  ..

إن التعلم ألمر ضروري ومن متطلبات الحياة لكل إنسان ،مهما صغر  ،أو كبر و ال يحدد طلبه بعمر ما  ،و هو المحور األساسي في

سير الحياة بصورة منتظمة وصحيحة وقد حثنا االسالم على ضرورة التعلم والتعليم  ،فهناك العديد من اآليات التي توضح أهمية العلم وكانت
أول آية نزلت على النبي محمد ( صلى هللا عليه وآله وسلم) تحث على القراءة والتعلم إذ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ العلق ٥ – ١ :و هنالك آيات عدة بينت
للعلم فضل صاحبه كقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ المجادلة١١ :وإن
التعلم يجعل صاحبه مميز بعلمه كما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ الزمر:
٩وهناك آيات كثيرة تحثنا على الدعاء في طلب العلم ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ طه١١٤ :وكذلك السنة النبوية ال تخلو من

ط ِريًقا يْقتِبس ِف ِ
ِ
َّ
االحاديث التي توضح أهمية العلم وفضله كقول نبينا محمد َّ
يه ِعْل ًما ِإ َّال َسَل َك ِب ِه
«ما َسَل َك َع ْبٌد َ
ََ ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه وآله َو َسل َم َ :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِن اْلم َالِئ َك َة َلتَضع أَجِنحتَها لِ َ ِ
َّ
َ ِ
ِ
الس َم َوات َ ،و َم ْن في ْاأل َْرض َ ،حتى
ضى َع ْن ُه َ ،وإَِّن ُه َلَي ْستَ ْغف ُر لْل َعال ِم َم ْن في َّ
طال ِب اْلعْل ِم ِر ً
َ ُ ْ َ َ
ط ِريًقا إَلى اْل َجَّنة َ ،وإ َّ َ
ِ
ثم
ان ِفي اْل َب ْح ِر»)(1فالعلم منهاج للحياة البد لكل إنسان أن يسلكه  ،والبد لإلنسان كي يتعلم أن يكون عاقالً يشعر بالعلم ويدركه ويدرسه َّ
اْلحيتَ ُ
الصورة المخزنة في ِ
ثم اْلَيِقين؛
الذ ْهن  ،وبعد ذلك يأتي اْلَفهم ومن َّ
ي ِحْفظه َّ
ثم يتَّ َذ ُّكره متى شاء السترجاع َما تحصل عليه من المعلومات ،و ُّ َ
)(2
طة :و ِهي اْلعلم َّ
ألَنه تعلم َّ
ثم التبين و ُهو علم يحصل بعد االلتباسِ َّ ،
بالشيء من َج ِميع وجوهه
الش ْيء َوَال يتخيل ِخ َالفهَّ ،
ثم ْاْل َحا َ َ
َ َ
ْ
وألهمية العلم تطرقت في هذا البحث الى بيان الفاظ التعلم .وكان لمنهجي المتبع في البحث كاالتي :
•

•
•

ذكرت اثنتي عشرة لفظ ًة دالة على التعلم .
ُ
وضح ُت عدد المواضع لكل لفظة ذاكرةً صيغها في الورود.

وازنت بين مفسرين اثنين هما :محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا الحسني الحسيني ِ
اْليجي الشافعي (ت ٩٠٥هـ) صاحب

تفسير جامع البيان في تفسير القرآن  ،و أبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي (ت ٩٨٢هـ) صاحب تفسير إرشاد العقل
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  ،وموضح ًة ما ذهب إليه بقية المفسرين .

املبحث األول الفاظ اكتساب التعلم:

إن للتعلم الفاظاً عدة ومتنوعة وذلك بحسب االسلوب والمنهاج المتبع في اكتساب العلم والتعلم ،فأخذت االلفاظ التي يسعى بها طالب العلم
في كسب العلوم والمعرفة فهو البد من أن يكون عاقالً محيطاً بالعلم الذي يتعلمه ،والبد له من إدراكه وتعلمه  ،وبعد أن يتلقاه من معلمه سواء

أكان التلقي بالتالوة أم بالقراءة فيدرس العلم ويسأل ويتبين فيفهم ويتفقه ثم يتذكر عند استرجاعه لما تعلم  ،وعلى وفق هذا السلوك في التعلم
أوردنا الفاظ التعلم  ،وكما مبين في الجدول اآلتي :
ت

الفاظ التعلم

عدد المواضع في القران الكريم

.1

العقل

4٩

.٢

العلم

٨٥٥

.3

االحاطة

٢٨

.4

االدراك

1٢

.٥

التبين

.6

التلقن والتلقي

146

اْلنسان كل ما حوله من الخير والشر ،والحق والباطل،
ف
ُ
ّأوال :العقل إن من فضل هللا ونعمه على عباده نعمة العقل ،فلوال العقل لما َع َر َ
وجعل العقل في الشريعة
والمعروف والمنكر  ،والعلوم والمعارف والشريعة اْلسالمية  ،وهذا العقل فضل به بني آدم على غيرهم من الكائنات ُ ،
ميزان التكليف للمسلم  ،فالعقل المستفاد منه هو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث ال تغيب عنه وفقدانه يفقد المسلم التكليف ؛ألنه

أصبح منعدم االهلية  ،لكن هنالك من يملك العقل ويهمل استعمال عقله في طاعة هللا ويلجأ الى معصيته وهذا االهمال للعقل الذي يقود



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

صاحبه إلى الجهل والظالم  ،وقد شبه هللا من أهمل استعمال العقل باألنعام كما جاء في قوله تعالى ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ
األعراف ١٧٩ :لذلك على االنسان استخدام عقله في حق هللا وطاعته ليكتسب منافع الدنيا واالخرة  ،فالعقل هو العلم االول الذي يزجر عن

القبائح وكل من كان زاجره أقوى كان أعقل  ،فالعقل أساسياً في الحصول على التعلم والمعرفة  ،وعلم بالضروريات ،واستعداد النفس بذلك

الكتساب النظريات ،فال يمكن ان ُنعلم من ال يملك عقالً  ،وال يصدر التعليم من ال يملك عقالً  ،فهو من أساسيات وعدة المعلم والمتعلم ،وقبل
ِ
ِ
ال َعَق َل
الخوض في مواضع الفاظ العقل البد من أن نعرج على التعريف اللغوي واالصطالحي للعقل .فال َعْق ُل في اللغة َ :نق ُ
يض اْل َج ْهل ،و ُيَق ُ
ِ
ان
ولَ ،وَر ُج ٌل َع ِاق ٌل َوَق ْوٌم ُعَق َال ُءَ .و َع ِاقلُ َ
ولِ ،إ َذا َك َ
ان َي ْج َهلُ ُه َقْب ُل ،أ َِو ْان َز َج َر َع َّما َك َ
ف َما َك َ
َي ْعق ُل َعْق ًالِ ،إ َذا َع َر َ
ونَ .وَر ُج ٌل َعُق ٌ
ان َيْف َعلُ ُه َ ،و َج ْم ُع ُه ُعُق ٌ
َح َس َن اْلَف ْه ِم َو ِاف َر اْل َعْق ِل)(3والعقل في االصطالح  :ما يعقل به حقائق األشياء ،قيل :محله الرأس ،وقيل :محله القلب  ،فهو االستعداد المحض
ْلدراك المعقوالت  ،وهو مأخوذ من عقال البعير ،يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل ،والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك الفانيات
بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة  ،والعقل بالملكة والفعل .فالعقل بالملكة :هو علم بالضروريات ،واستعداد النفس بذلك الكتساب النظريات.
والعقل بالفعل :هو أن تصير النظريات مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار االكتساب ،بحيث تحصل لها ملكة االستحضار متى شاءت من غير
تجشم كسب جديد ،لكنه ال يشاهدها بالفعل) (4وردت لفظة العقل في القران الكريم في تسع وأربعين موضعاً ،مرة واحدة بصيغة الفعل ماضي
ون ) وبمعنى الفهم والعلم والتدبر  ،وأكثر ما ذكر فعل العقل في القرآن قد جاء
ون َعَقلُوهُ َن ْعِق ُل َي ْعِقلُ َها َي ْع ِقلُ َ
والبقية بصيغة الفعل المضارع (تَ ْعِقلُ َ
في الكالم على آيات هللا  ،وكون المخاطبين والذين يفهمونها ويهتدون بها العقالء  ،ويراد بهذه اآليات في الغالب آيات الكون الدالة على علم
هللا ومشيئته وحكمته ورحمته) ،(5كقوله تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ البقرة164 :فسر المفسرون لفظة (يعقلون) في هذه اآلية بـ (يعلمون) أو( يفهمون) أو
(يتدبرون) او (يتفكرون) أو (ينظرون بعقولهم)

)(6

مصرف هذه األمور على هذه الكيفيات المختلفة والوجوه المحكمة فاعل مختار وهو قادر

بما يشاهد من إحياء األرض وغيرها)(7كذلك فسر اْليجي ( يعقلون بالتفكر) مختص اًر لم يطل في تفسيرهاقائال" :أي :المذلل ألمر هللا ،بينهما
ون) :يتفكرون فيها")(8أما أبي السعود فقد فسر لفظة ( يعقلون ) بالتفكر أيضاً إال
ال ينزل وال ينقشعَ ،
(آل َيات) :دالالت على وحدته( ،لَِق ْوم َي ْعِقُل َ
ون} أي :يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون العقول وفيه
أنه كان أكثر إسهاباً في تفسيره لهذه اآلية الكريمة من االيجي قائال{" :لَق ْوم َي ْعِقلُ َ
صلى هللا ِ
عليه وسلم آي ًة ِ
النبي َّ
وتسجيل عليهم بسخافة
تصدقه في قوله تعالى( :وإلهكم إله واحد)
يض بجهل المشركين الذين اقترحوا على ِ
تعر ٌ
ٌ
العبادة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
به
لتخصيص
الموجبة
الكمالية
صفاته
وسائر
وجد كالً منها ناطق ًة بوجوده تعالى و وحدانيته
العقول وإال فمن تأمل في تلك اآليات َ
ِ
ِ
الممكنة دون ما عداه مستتبعاً آلثار
خاص من الوجوه
المعدودة قد وجد على وجه
كل واحد من األمور
تعالى واستُغني بها عن سائرها فإن َّ
َ
وجوده فضالً عن وجوده على نمط معين مستتبع لحكم مستقل فإذن البد له حتماً من موجد
معينة وأحكام مخصوصة من غير أن تقتضي ذاتُه
َ
ِ
لزم إما
آخر يقدر على ما ُ
قادر حكيم يوجده حسبما تقتضيه حكمتُه وتستدعيه مشيئتُه متعال عن معارضة الغير إذ لو كان معه ُ
يقدر عليه َ
ِ
التمانع المؤدي إلى فساد العالم")(9يتضح مما سبق أن جميع المعاني دالة على استخدام العقل في كل
المؤث َرْين على أثر واحد أو
اجتماعُ
ُ
االمور وعدم إهماله ليستبصر بها الى العلم والمعرفة في شتى مجاالت الحياة .
ثانياً. :العلم :إن الدين اْلسالمي يحث على العلم والتعلم لما فيه من نفع يعود على صاحبه بالخير وعلى َم ْن حوله  ،وَيعلو قدره في مجتمعه،

أن يتحراه و يتعلمه هو العلم باألحكام الشرعية
فالمرء يتقدم و يرتقي بالعلم الموجه توجيهاً أخالقياً سليماً ،وإن أول علم ينبغي على المسلم ْ
حث على طلب العلم وتحصيله ،ودعوةٌ واضحة للمسلمين إلى إطالق
التي كلفه هللا بها ؛ألنه عبده وواحب عليه  ،ونرى في القرآن الكريم ٌ
عقولهم وإعمال نظرهم؛ ليتفكروا وينظروا في هذا الكون الذي هو آية من آيات للا تعالى ،وليتأملوا ملكوته في السموات واألرض  ،و كذلك
حال طالب العلم فهو يسعى للحصول على العلم على يد معلمه ويجتهد في طلبه.و من هنا تطرقنا الى البحث في الفاظ العلم الواردة في القران

اعَل ُموا
الكريم واالستدالل بها على أهمية العلم .فجاء ذكر العلم في القرآن الكريم في ثمان مائة وأربعة وخمسين موضعاً بصيغ متعددة ( ْ
ِ
ِِ
اْلعاَل ِمين اْلعالِم َ ِ
وه ْم تُ َعلِ َم ِن
ين ِب ِعْلم ِب ِعْل ِمه تَ ْعَل ُم تَ ْعَل ُم َها تَ ْعَل ُم ُه ْم تَ ْعَل ُموا تَ ْعَل ُم َ
اء اْل ِعْل َم اْل َم ْعلُو ِم أَتَ ْعَل ُم َ
ون تَ ْعَل ُم َ
َعَل َم ِب َعالم َ
َعَل ُم ِبأ ْ
ون أ ْ
ون ُه ُم تَ ْعَل ُم ُ
َ َ َ ُ
يم اْل ُعَل َم ُ
ون اْل َعل ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ون ُه َّن َس َي ْعَل ُم َ
تُ َعلِ ُم َ
ون َعال َم َعالم َ
ين َعل َم َعل َمت َعل ُموا َعل ْمتَ ُه َعل ْمتُم َعل ْمتُ ُم ُ
يم َعال ُم َعل َم ُكم َعل َمني َعل َم ُه َعل ْمتََنا َعل ْمتُ َك َعل ْم َناهُ
يما َعل ٌ
وه َّن َعل ْم َنا َعل ً
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) وأبي  ..

ِ
ِ
عَلم ِ
ِ ِ
ون )  ،وقبل الولوج الى بعض المواضع ُّ
أن أوضح العلم في اللغة
ون َف َس َي ْعَل ُم َ
اعَل ْم َف َستَ ْعَل ُم َ
أود ْ
اعَل ُموا َف ْ
اء عْل ًما عْل ُم َها عْل ُم ُه ْم عْلمي َف ْ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس اْل َعَل ِم َواْل َع َال َم ِة،
واالصطالح.فالعلم في اللغة  :هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة ،و اْلعْل ُمَ :نق ُ
اس ُه قَي ُ
يض اْل َج ْهلَ ،وق َي ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
وتَ َعَّلم ُت َّ
وعَل ْم ُت شفتَه
الش ْي َءِ ،إ َذا أ َ
فعَل ْمتُ ُه ْ
أعُل ُم ُه بالضم :غلبته بالعلمَِ .
َخ ْذ ُت عْل َم ُه وعل ْمتُ ُه الشيء فتَ َعل َم أعَل ُم ُه عْلماً :عرفته ،وعاَل ْم ُت الرجل َ
َ ْ
عال َم ٌة ،أي عاِل ٌم ًّ
جدا ،والهاء للمبالغة ،كأنهم يريدون به داهي ًة  ،والعلم يكون مجمال ومفصال)  (10أما العلم
ل
ج
ور
،
شققتها
إذا
،
ا
م
ل
ع
ه
ٌ َ
أعلِ ُم ُ َ ْ ً
ْ
(
وعالم صيغ مبالغة11 .
في االصطالح :فنقيض الجهل وهو االعتقاد الجازم المطابق للواقع أي :إدراك الشيء بحقيقته  ،و العالم والعليمَ ،

)و العلم يقسم على قسمين من حيث المادة أحدهما :إدراك ذات الشيء ،وهو المتعدي إلى مفعول واحد.

والثاني :الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له ،أو نفي شيء هو منفي عنه  ،وهو المتعدي إلى مفعولين.و ِ
العْل ُم منه النظري والعملي
 ،فالنظري :ما إذا علم فقد كمل ،نحو :العلم بموجودات العاَلم.والعملي :ما ال يتم إال بأن يعمل كالعلم بالعبادات.والعلم منه العقلي والسمعي،
وأَعَلمتُه َّ
َّ ِ
يم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر
ْ ْ ُ َ
وعل ْمتُ ُه في األصل واحد ،إال أن اْلعالم اختص بما كان بإخبار سريع ،والت ْعل ُ
في نفس المتَ َعلِ ِم  ،والتَّ ْعلِيم:تنبيه النفس لتصور المعاني ،والتَّ َعُّلم :تنبه النفس لتصور ذلك ،وربما استعمل في معنى ِ
اْل ْع َال ِم إذا كان فيه
ُ
ُ
ُ

تكرير)  (12و بعد أن وضحنا معنى العلم في اللغة واالصطالح نطرح مثاالً من آي القرآن الكريم في العلم وأهميتهﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ البقرة٣١ :فسر اْليجي َهِذِه اَ ْآلَي ِة ِبأ ُْسُلوب
م ْختَصر مو ِ
َّ
ض ًحا أ َّ
ماء) :خلق
َن َ َّ
للاَ َع َّز َو َج َّل َخْل ُق اَْل َعَل ِم ِفي َآد ْم ( َعَل ْي ِه اَ َّ
لس َال ُم ) من دون الخوض في التفصيالت قائالً َ :
ُ َ َُ
«(و َعل َم َآد َم األ َْس َ
() 13
َّ
(كل َها) :اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة» أما أبي السعود فقد وضحها بدقة وتفصيل أكثر من االيجي فبعد تعريفه للعلم
علما ُ
في قلبه ً
ذكر االقوال المتعددة في تأويلها موضحاً خلق هللا جل وعال العلم في آدم (عليه السالم) َوَب ْي ًن أن التعلم يعتمد على استعداد المتعلم لقبوله ،إال
() 14
العلم باأللفاظ من حيث
أنه لم يتطرق الى قول المفسرين :إن هللا عز وجل علم آدم جميع اللغات وهذا مذهب العديد من المفسرين
.قائالًُ " :

العلم بال تخلف عنه وال يحصل ذلك بمجرد إضافة المعلم؛
الداللةُ على المعاني
ٌ
التعليم حقيق ًة عبارةٌ عن فعل يترتب عليه ُ
مسبوق بالعلم بها و ُ
ِ
السر في إيثاره على اْلعالم واْلنباء فإنهما إنما
بل يتوقف على استعداد المتعلم لقبول
مر في تفسير الهدى وهو ُّ
الفيض وتلقيه من جهته كما َّ

غير مستعدة لإلحاطة
يتوقفان على سماع الخبر الذي يشترك فيه
الملك وبه يظهر أحقيتُه بالخالفة منهم عليهم السالم لما أن جباتهم ُ
ُ
البشر و َ
ِ
ِ
ِ
جميع
تعليمه تعالى إياه أن يخلُ َق فيه إذ ذاك بموجب استعداده علماً ضرورياً تفصيلياً بأسماء
الجسمانية ُخ ْب اًر فمعنى
ِ
بتفاصيل أحوال الجزئيات ُ
ِ
ِ
ِ
بعير وحالُه َذ ْيت وَذ ْيت إلى
بكل منها أو ي
لقي في ُروعه تفصيالً أن هذا فرس ُ
وشأنه كيت وكيت وذاك ٌ
المسميات وأحوالها وخواصها الالئقة َ
ُ َ
ِ
طبائع
المنطوية على
استعداده ويستدعيه قابليتُه المتفرعةُ على فطرته
غير ذلك من أحوال الموجودات فيتلقاها عليه السالم حسبما يقتضيه
ُ
َ
ِ
األشياء حتى
أسماء جمي ِع
ابن ُجبير رضي هللا عنهم :علمه
متباينة وقوى متخالفة
ٌ
ابن عباس وعكرمةُ وقتادةُ
ومجاهد و ُ
وعناصر متغايرة ،قال ُ
َ
َ
ِ
لمحَلب وأنحى منفعة كل شئ إلى ِ
ِ
القيامة .وقيل :معنى
سيكون إلى يو ِم
جنسه .وقيل :أسماء ما كان وما
ُ
القصع َة والقصيع َة وحتى الجفن َة وا ْ
ِ
دركات من المعقوالت والمحسوسات والمتخيَّالت
آدم
الم َ
اء مختلفة ً
وقوى متباينة مستعداً ْلدراك أنواع ُ
األسماء ) خلقه من أجز َ
َ
قوَله تعالى (وعلم َ
ِ
الصناعات وتفاصيل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وكيفيات استعماالتها
آالتها
انين
أصول العلم وقو َ
َ
والموهومات وألهمه معرف َة ذوات األشياء وأسمائها وخواصها ومعارِفها و َ
ِ
المقاولة قبل خلقه عليه السالم .وقيل :التعليم على ظاهره َّ
ولكن هناك جمالً مطوية عطف عليها المدلول المذكور ،أي:
مر من
فيكون ما َّ
ُ
() 1٥
والذي استخلصه من هذه اآلية الكريمة بعد الرجوع الى التفاسير في بحثنا هذا البد من أن يكون
فخلقه فسواه ونفخ فيه الروح وعلمه الخ"
العلم من عالم  ،والتعلم البد من أن يكون لمن له القدرة واالستعداد على التعلم جاهالً للعلم ليحصل عليه من العالم  ،وللعلم أهمية؛ ألنه من
االولويات فبعد خلق هللا آلدم (عليه السالم) خلق فيه علم االسماء كلها  ،والعلم يجعل صاحبه مميز ومفضل على غيره كما ميز هللا وفضل

آدم على المالئكة بعلمه الذي علمه إياه.

ِ
طالبه االحاطة بالمادة العلمية التي يريد تعلمها ودراستها بحيث ال يفوته منها شيء ليتحصل بها
ثالثاً :االحاطة :إن طلب العلم يحت ُم على
على العلم في المادة التي يدرسها  ،وهذه االحاطة تحصل بالحواس والمعرفة به من َج ِميع وجوهه والتي بعدها يحصل االدراك ولذلك تطرقنا
الى هذه اللفظة؛ ألنها من مستلزمات التعلم ،ومعناها في القرآن الكريم .االحاطة في اللغة  :هي المحيط بالشئ أي :المطيف بالشئ من حوله
بما هو ،كالسور الدائر عليه يمنع أن يخرج عنه ما هو منه ويدخل فيه ما ليس فيه ( .)16
وباطنا  ،وهي نوعان :
ظاهر
ًا
واْلحاطة في االصطالح  :هي إدراك الشيء بكماله
ً
االول :في األجسام نحو أحطت بمكان كذا ،وتستعمل في الحفظ وفي المنع.



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

علم ُه :أي بلغ منتهاه17 ( .
والثاني :في العلم أحاط به ُ
ط
طا ُم ِحي ٌ
ط تُ ِح ْ
َح ْ
ط ٌة ُم ِحي ً
طوا َل ُم ِحي َ
ط تُ ِحي ُ
طت أُ ِحي َ
َحا َ
َح ُ
طَنا أ َ
ط أَ
وفي القرآن الكريم جاءت لفظة اْلحاطة في ثمانية وعشرين موضعاً بصيغة ( أ َ
ﲙﲛ
ﲚ
ون ) وبمعان عدة منها العلم مثال ذلك قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
طوا ُي ِحي ُ
ط ُي ِحي ُ
ط ُي َحا َ
ط َوأُ ِحي َ
َحا َ
َحا َ
ط َ
ط ْت َوأ َ
َوأ َ
)

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ النساء١٢٦ :فسّرها االيجي بعلم هللا عز وجل قائال َ (" :وَكان هللاُ ِب ُك ِل َشيء ُّم ِحيطاً) بعلمه وقدرته فيجازيهم
ْ
ً
على الخير والشر" ( )1٨ﭐوكذلك فسّرها أبو السعود فقال َ {" :و َكانَ هللا بِ َما يَ ْع َملُونَ } من األعمال الظاهرةِ والخافية { ُمحِ يطا} ال ُ
يعزب عنه شئ
يفوت" ( )١٩

منها وال
رابعاً  :االدراك  :يع ُّد اْلدراك هو القدرة في الحصول على المعلومات واالحاطة بها من خالل االعضاء الحسية  ،ويستطيع طالب العلم أن

يحسن هذا اْلدراك بالتدريب المعرفي ،فاْلدراك يتحقق بعد االحاطة بالمادة العلمية واللحق بالبحث عن العلم  .إن ِْ
عبارة َعن َك َمال
اْل ْد َراك ُهَو َ
النفس من َّ
الشيء اْلم ْعلُوم من ِج َهة التعقل بالبرهان أَو اْل َخَبر و َه َذا هو التعلم و اْل َكمال َّ
يحصل ِب ِه ِ
مزيد كشف على َما يحصل ِفي َّ
الزِائد على
َ
َ
ْ َ
النفس ِب ُكل و ِ
ثم َه ِذه اْلدراكات َليست ِب ُخ ُروج َشيء من ْاآلَلة الداركة ِإَلى َّ
َما حصل ِفي َّ
مدرك َوَال
اح َدة من اْل َحواس ُه َو اْل ُم َسمى إدراكا َّ
الش ْيء اْل ْ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
بانطباع صورة اْل ْ ِ
محالة أَن اْلعقل يجوز أَن يخلق هللا ِفي الحاسة المبصرة؛
يهاَ ،وإَِّن َما ه َي معنى يخلقه هللا تَ َعاَلى في تْل َك الحاسةَ ،ف َال َ
ُ َ
مدرك ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بل َوِفي َغيرَها ِزَي َادة كشف ب َذاته وبصفاته على َما حصل م ْن ُه باْلعل ِم اْلَقائم في َّ
النفس ،من غير أَن ُيوجب حدوثا َوَال نقصا فعلى َه َذا َال يستبعد
أَن يتَ َعَّلق ِْ
أصول المنكرين اْل ُمَقابَلة المستدعية للجهة
اْل ْد َراك ِب َما َال يتَ َعَّلق ِب ِه اْلد اركات ِفي مجاري اْل َع َادات؛ َفأ َْي َن استدعاء ُّ
الرْؤَية على َفاسد ُ
)(20
اك في اللغة :هو ُبلُوغ َّ
مشيت حتى أ َْد َرْكتُ ُهِ ،
وع ْشت
حوق .يقال:
وجبة َكونه جوه ار أَو عرضا .والبد من تعريف ْ
َ
الش ْيء َوتَ َمامه واللُ ُ
اْلدر ُ
اْل ُم َ
)
(
الثمر ،أي :بلغ ٢1 .أما اْلدراك في االصطالح :هو إحاطة الشيء
ك
الغالم و ْأد َر َ
حتى أ َْد َرْك ُت زمانه .وأ َْد َرْكتُ ُه ببصري ،أي رأيته ،وأ َْد َر َ
ك ُ
ُ
بكماله وحصول الصورة عند النفس الناطقة.يمثل َح ِقيَقة َّ
ظاهر؛
مدرك يشاهدها َما ِب ِه ْيدركَ ،وإ ِْد َراك الجزئي على َوجه جزئي َ
الش ْيء ِع ْند اْل ْ
َّ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
صُّور َوا ِحد  ،واْلدراك تمثيل حقيقة الشيء
َوإ ِْد َراك الجزئي على َوجه كلي ُهَو إ ْد َراك ُكلية الذي ْين َحصر في َذلك الجزئي واْلدراك َو ُمطلق الت َ

وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات ،ويسمى تصورا ،ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقا ( )٢٢وقد تبين أَن ِْ
اْل ْد َراك نوع من اْل ُعلُوم ِبخلق
َ
ِ
ان يرى
الص َالة َو َّ
َخ َبار وتواترت ْاآلثَار من أَن ُم َح َّم ًدا َعَل ْيه َّ
هللا تَ َعاَلىَ ،واْلعلم َال ُيوجب ِفي تعلقه بالمدرك ُمَقابَلة وجهة؛ َوقد َوردت ْاأل ْ
الس َالم َك َ
ِج ْب ِريل ويسمع َك َالمه ِع ْند نُ ُزوله َعَل ْي ِه ،ومن ُهو َحاضر ِفي م ْجلِسه َال ْيدرك َش ْيئا من َذلِك ،م َع سالمة آَلة ِْ
اْل ْد َراك ).(23وردت لفظة (االدراك )
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ون
ك ُي ْد ِرْك ُه
ر
د
ي
ك
ر
د
م
ل
ا
ك
ر
د
ه
ك
ر
د
ت
ك
ر
د
ت
ه
ك
ار
د
ت
ه
ك
ر
َد
أ
ك
ر
الد
ا
و
ك
ار
اد
ك
ار
اد
(
ة
عد
بصيغ
و
يم
ر
الك
آن
ر
الق
من
ا
موضع
ة
ر
عش
اثنتي
في
ومشتقاتها
ً
َ َ َُ
ْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ُ ُْ َ ُْ ُ ُ َ َ ً َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ

ُي ْد ِر ُّ
كك ُم ).و جاء االدراك في القرآن بمعنى االحاطة والعلم مثال ذلك قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ

ص ُار) أي :في الدنيا أو ال يحيط به اْلبصار ،فإن اْلدراك أخص من الرؤية أو
ﱞ ﱟ ﱠ األنعام١٠٣ :فسرها االيجي " َ
(ال تُْد ِرُك ُه ْاأل َْب َ
ال يراه أحد على ما هو عليه ال بشر وال ملك ،لكن إذا تجلى بوجه يمكن رؤيته تدركه األبصار ،أو ال يراه جميع األبصار؛ بل الكفار عنه

ِ
النظر وقد تطلق على
البصر حاس ُة
ص َار) :يحيط علمه بها ويراها" ( )٢4وفسرها أبو السعود " { َال تُْد ِرُك ُه االبصار}
محجوبون ( َو ُه َو ُي ْد ِر ُ
ُ
ك ْاأل َْب َ
ِ
اْلحاطة به أي ال ِ
ِ
ُّ
بن
تصل إليه
الشيء عبارةٌ عن الوصول إليه و
اك
األبصار وال تُحيط به كما قال سعي ُد ُ
العين من حيث أنها محلها وإدر ُ
ُ
ِ
تمسك فيه لمنكري
الرؤية على اْلطالق وقد ُروي عن ابن عباس ومقاتل
المسِيب وقال عطاء :كانت
أبصار المخلوقين عن اْلحاطة به فال ُم َّ
ُ
ِ
{و ُه َو
رضي هللا عنهم ال تدركه
ك االبصار} أي :يحي ُ
{و ُه َو ُي ْد ِر ُ
ُ
علمه ؛إذ ال تَخفى عليه خافيةٌ َ
ط بها ُ
األبصار في الدنيا وهو ُيرى في اآلخرة َ
للطيف
األبصار؛ ألنه
للحكمين السابقين على طريقة الف أي :ال تدركه
اللطيف الخبير} فيدركه ما ال تدركه
ُ
ُ
األبصار ويجوز أن يكون تعليالً ُ
ُ
)
ِ
الخبير فيكون
الكثيف لما ال ُيدرك بالحاسة وال ينطبع فيها" ( ٢٥
اللطيف مستفاداً من مقابل
األبصار ؛ألنه
وهو يدرك
ُ
ُ
َ
خامساً :التبَّين قد يحصل عند طالب العلم أثناء تعلمه رأي يراه هو الصحيح إال أنه فيما بعد يتبين له الرأي األصح واألدق  ،وهذا االمر هو

التبين؛ ألنه حصل بعد االلتباس  ،ولذلك جعلناه من ضمن مواضيع التعلم .وقد جاء لفظة التبين ومشتاقاتها في القران الكريم بصيغ عدة( :
ات بِين ًة بِينت ِباْلبِين ِ
ِ
ات ِبَبِي َنة
ََ
ان َب َي َان ُه َب ْي َن َب ْي َن َك َب ْي َن ُكم َب ْي َن َنا َب ْي َن َها َب ْي َن ُه َب ْي َن ُهم َب ْي َن ُه َما َب ْي َن ُه َّن َب ْيني َبيََّّناهُ َبيََّّنا َبِي َن ٌ َ َ َ َ
ين َب َي ٌ
ان اْل َبِي َن ُ
ين اْل ُم ْستَِب َ
ات اْل َبِي َنةُ اْل ُمِب ُ
اْل َب َي َ
ِ ِ
ين ُم َبِي َنة ُمِب ًينا ُن َبِي ُن َوَب ْي َن َوَب ْي َن َك َوَب ْي َن ُك ُم َوَب ْي َن ُه َوَب ْيَن ُهم َوَب ْيَن ُه َما َوَبي َُّنوا َوَبِي َنات َوتََبي
َّن تََب َيت ت ْب َي ًانا َفتََبي َُّنوا َلتَُبِي ُنَّن ُه لِتَُبِي َن لِ ُي َبِي َن لِ ُن َبِي َن ُم َبِي َنات ُمِب ٌ
تََبي َ
َ
ِ
ين َولِ ُن َبِي َن ُه )
َوَل ُي َبِي َن َّن َوِأل َبِي َن َولِتَ ْستَِب َ



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

فالتَبيَّن في اللغة  :بان ْاألَمر يِبين َفهو بِين وجاء ب ِائن عَلى ْاألَص ِل وأَبان إبان ًة وبيَّن وتَبيَّن واستَبان ُكُّلها ِبمعنى اْلوضو ِح و ِاال ْن ِك َش ِ
اف َو ِاال ْس ُم
َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ َُ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ
ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ
)
(
ِ
ِ
َّن في االصطالح  :هو علم يحصل بعد االلتباس علم َيقع
يع َها ُي ْستَ ْع َم ُل َال ِزًما َو ُمتَ َعدًيا َّإال الثُّ َالِث َّي َف َال َي ُك ُ
ون َّإال َال ِزًما ٢6 .والتََبي َ
اْل َب َي ُ
ان َو َجم ُ

َّ
بالشيء بعد لبس َفَقط )٢7 (.مثال على التبين ما جاء في قوله تعالى:ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ْ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ التوبة١١٤ :وهنا حصل التبين ْلبراهيم الخليل (عليه السالم) بعد
رجوعه عن الفعل االول بدعائه ألبيه ،وكذلك كان فعل النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم كان يدعو ألمه ثم بعد وحي هللا له تبين له عدم
الدعاء .وقد فسر االيجي هذه اآلية قائالً " :فنزل " ما كان للنبي " إلى قوله " :إن إبراهيم ألواه حليم " ولما استأذن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -في االستغفار ألمه فلم يأذن له رحم عليها وبكى فجاء جبريل عليه السالم بقوله " وما كان استغفار إبراهيم " اآلية وقال :تب أر أنت من
َّن َل ُه) بالوحي أو بموته على الكفر( ،أََّن ُه َع ُدٌّو هلل تََب َّأَر ِم ْن ُه) ما دعا له بعد" ( )٢٨وأبو سعود فسرها بقوله:
أمك كما تب أر إبراهيم من أبيهَ( ،فَل َّما تََبي َ
ِ
ِ
األنسب بقوله تعالى:
األول هو
" { َفَل َّما تََبي َ
ُ
اهيم بأن أوح َي إليه أنه ُمص ٌّر على الكفر ُ
غير مؤمن أبداً وقيل :بأن مات على الكفر و ُ
َّن َل ُه} أيْ :لبر َ
)
{أََّن ُه َع ُدٌّو ََِّلِلِ} فإن وصَفه بالعداوة مما يأباه حال ُة الموت {تََب َّأَر ِم ْن ُه} ( ٢٩
سادساً :التلقن و التلقي:

إن من أساسيات التعليم التلقين من العالم للمتعلم من خالل طرح المادة العلمية  ،وايضاحها الى طالبه بواسطة

الكالم ،والتلقي يحصل من قبل طالب العلم  ،والتلقي والتلقين يحصل في التعلم والمعرفة لألمور الحياتية و الشريعة كافة  ،و من المعروف

أن التلقي والتلقن يحصل بالحفظ والكتابة  ،كما يفعل هللا عز وجل ؛أذ يحصل منه التلقين للمالئكة ليحفظ أعمال الخالئق و ما توسوس به

أنفسهم  ،وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ،وهو عالم بأحوالهم وال ينسى ،وال حاجة له لكتب األعمال  ،ولكن يلقن الحفظة أعمال الخالئق؛
ألنه عالم بها ال يخفى عليه منها شيء ،وإنما أمر بكتابة الحفظة لألعمال لحكم أخرى ،كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة فقد قال تعالى
في كتابه العزيز :ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
نستدل على ضرورة التلقي والتلقين لحفظ الدين والعلم والحقوق .ونالحظ أن التلقن و التلقي يوسع نطاق التبادل
ﲤ ﱠ اإلسراء ١٤ - ١٣ :وهنا
ُّ
المعرفي بين المعلم والطالب أو الشيخ و الطالب ،فهو من أصوليات التعليم والتعلم .والبد أن نشرع في إيضاح معنى التلقن ،فالتلقي في اللغة:
ِ
َخ َذه ِمن َلْف ِظ ِه وَف ِهمه  ،وتلقن الكالم :أي أخذه لقناً  ،و ِ
ِ
التلقي :تلقاه :أي لقيه و التلقين يكون في الكالم فقط.
(وَتَلَّق َن ُه) أ َ ُ ْ
َ َُ
(َلق َن) اْل َك َال َم م ْن ُف َالن َ
)
ِ
اسِت ْقَبال اْل َك َالم وتصوره )31 ( .وقد وردت لفظة
 3٠التلقن و التلقي في االصطالح  :فالتلقن إلقاء الكالم على الغير  ،والتلقيُ :هَو َيْقتَضي ْ
ِ
ِ
(لقى ) ومشتقاتها في القرآن الكريم مائة وستة وأربعين موضعاً بصيغ عدة ( اْلتََقتَا اْلتََقى اْلتََق ْيتُ ْم اْل ُمَتَل ِقَي ِ
اها
ان اْل ُمْلق َ
ين التَّ َال ِق أَأُْلق َي أَْلَق ْوا أَْلَقى أَْلَق َ
ات َفأَْلَق ۟وا َفأَْلَقى َفأَْلَقاها َفأَْلُقوه َفأَْلِقه َفأَْل ِقياه َفأَْل ِق ِ
ون تُْلِقي ِتْلَقاء سأُْلِقي سنْلِقي َفاْلتََقى َفاْلمْل ِقي ِ
يه
أَلقاه أَل ِق أَلِقها أَل ِقيا أُلِقي ِبلِق ِاء تلَّقونه تلقوه تلقوا تلق
َُ
َ
ُ َ
ُ ْ َُ
ُ
َ َ
ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُْ ُ ُْ ُ َ َ
ِِ
ِ
وكم َل ِقيا َلِقيتُم َلِق َينا لَِق ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
َّ
يك ْم ) مثال على ذلك ما ورد في تفسير قوله
اء َنا لَِق ِائ ِه ُم َالق ُم َال ِق ُ
َفأُْلق َي َفَتَلقى َف ُتْلَقا َفْلُيْلقه َف ُم َالقيه َالقيه َل ُتَلقى َلُقوا َلُق ُ ْ َ
اء لَق َ
َ
ُ
(

ﳓ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ البقرة٣٧ :فقد فسر االيجي ( فتلقى) بالتلقن  ،وأبو السعود
ﳔ
تعالى:ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
(آد ُم ِم ْن َرِب ِه َكلِ َمات)" ( )3٢أما أبي السعود فقد فسرها "{فتلقى آدم ِمن
فسرها باألخذ وزاد على القبول العمل بها .فقال االيجيَ ( ":فَتَلَّقى) :تلقن َ
القبول و ِ
َّربِ ِه َكلِمات} أي :استقبلها باألخذ و ِ
العمل بها حين علِ َمها " (  )33ومثال آخر على التلقي ما قيل في تفسير ﭐقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ
َ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ النمل٦ :فسر االيجي ( لتلقى ) باْلتيان ولم يفصل بتفسير اللفظة ،أما أبي السعود فقد فسرها باْلتيان لكنه

آن ِم ْن َل ُد ْن َح ِكيم َعلِيم)" ( )34أما
وضح الطريقة التي يؤتى به وهي التلقية والتلقين .وهذا ماذكره االيجي في تفسيره "( َوإَِّن َك َلُتَلَّقى) لتؤتى (اْلُق ْر َ
ِ
األقاصيص
يعقبه من
أبي السعود فقد فسرها قائال{ ":وإنك لتلقى القرآن} كالم
ٌ
مستأنف قد سيق بعد بيان بعض شؤون القرآن الكري ِم تمهيداً لما ُ
الت ِ
ِ
وتصديره بحرَفي التَّ ِ
أكيد ْلبراز ِ
لقية و َّ
العناية بمضموِنه أي لتؤتاه بطريق َّ
لقين "( )3٥ويالحظ من تفسير المفسر ِ
الت ِ
ين أن أبا السعود يفصل
كمال
ُ
ْ
في تفسيره لهاتين اللفظتين أكثر من االيجي.أما التلقي للعلم وكما وضحنا في االسطر السابقة هو من االساسيات في التعلم ومثل ما تلقى
النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم القرآن من هللا عز وجل وتعلمنا منه علوم ديننا  ،ومنهاج حياتنا يتلقى طالب العلم من معلمه المادة
العلمية التي يعرضها عليه ويتزود بالعلم والمعرفة  ،اذا لم يصل الينا القرآن إال بالتلقي من النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ومن صحابته

وتابعيه  ،ولم نتعلم شعائرنا اال بالتلقي من الشريعة االسالمية.

املبحث الثاني الفاظ أساسيات التعلم املشرتكة بني طالب العلم ومعلمه



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

إن طالب العلم يحتاج الى القراءة والتالوة والدرس والسؤال و التففه والتذكر  ،وكذلك هذا ما يحتاجه المعلم في عدته للتعليم  ،وإيضاح

العلم لطالبه كي تت َّم عملية التعلم والتعليم فالقراءة والتالوة تحصل من قبل المعلم والطالب ،والتدريس يحصل من قبل المعلم للطالب واالخير

هو َم ْن يدرس ،وبقية االلفاظ كذلك فهي من أساسيات التعلم وأدوات المعلم  ،وهذه االلفاظ الدالة على التعلم كانت وفيرة في النصوص القرآنية
ومنها ما فيه دعوة صريحة للعلم والمعرفـة ،ومنها ما يستدل به على العلم والمعرفة .واستعمال هذه االساسيات في التعلم بصورة صحيحة تسهم
في بناء المجتمع الواعي الذي يسهم بدوره في تطور الحضارة اْلنسانية المستمدة من الشريعة االسالمية ،والداعية والهادية إلى الكمال والخير
المطلق؛ لذلك فعل ى المعلم أو الشيخ أن يحسن استخدام هذه االدوات في التعليم وعلى الطالب أن يحسن التعلم بها كي نصل الى الهدف
السامي من التعليم والتعلم  ،فلذلك شرعنا في مبحث ثاني ْلتمام ما بدأنا به كي يتسنى لنا الوقوف على سبر أغوار األلفاظ القرآنية المتعلقة
بالتعلم والمعرفة ودراستها .
الفاظ التعلم

عدد المواضع في القران الكريم

ت
.1

القراءة

٨٨

.٢

التالوة

63

.3

درس

٥

.4

السؤال

1٢٩

.٥

الفقه

٢٠

.6

التذكر

٢6٨

اوالً :القراءة :القراءة من أساسيات التعلم والتعليم فالبد لطالب العلم ان يق أر العلم الذي يطلبه ليتحصل على معرفته به ،فهي وسيلة للتعلم،
يتم من خاللها الحصول على الفائدة والنفع من
وأداة للمعلم في التعليم أو الشيخ أن يعلم بالقراءة ،فالقراءة هي العملية المعرفية اْلدراكية التي ُّ
النص المقروء  ،فالقراءة بمثابة حلقة وصل تربط بين معرفة ما هو مكتوب والمعرفة التي تتحصل بها ،ويمكن أن تحصل المعرفة بالقراءة

الذاتية أو بالقراءة من قبل االخرين فباْلمكان أن يتعلم االنسان الذي ال يعرف القراءة والكتابة بالقراءة من قبل شخص عارف بالقراءة عبر

أمي
االستماع له  ،فيحصل على العلم والمعرفة  ،وأهم دليل على ذلك النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم لم يكن يعرف القراءة ؛ألنه رجل ٌّ
ال يق أر وال يكتب؛ لكنه تعلم القرآن وعلمه من خالل االستماع الى قراءة جبريل ( عليه السالم ) وعلمه للمسلمين.وجاءت الشريعة االسالمية
تحث على القراءة واالجتهاد ،وكان أول خطاب هلل عز وجل للنبي محمد ( صلى هللا عليه واله وسلم) هو القراءة إذ قال تعالى في كتابه
العزيز:ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ العلق ١وقبل الشروع في إيضاح اآليات وتفسيرها البد من أن نوضح تعريفاً للقراءة .القراءة في
ِ
ِ
أت َغْيرِي أقرئه
ىء من قوم ُقراء وَق َرأة وقارئين ،وأقر ُ
اللغةَ :م ْن قرأ ،وقر ُ
اءة وُقرآناًَ ،و ُه َو اال ْسمَ ،وأَنا قار ٌ
أت الكتاب أو القرآن َوأَنا أقرؤه َق ْرءاً َوق َر َ
فالن المقرىء) .(36وقد وردت لفظة (قرأ) في القرآن الكريم ثمانية
إقراء ،وقرأت الشئ قرآنا :جمعته وضممت بعضه إلى بعضَ ،و ِم ْنه قيلَ :
وثمانون موضعا ً  ،وذكرت بصيغ عدة وبمعاني متعددة ,إال أننا اقتصرنا في بحثنا على لفظة ( ق أر ) ومشتقاتها التي تأتي بمعنى القراءة

والتالوة ولم ندخل لفظة الق آر ن أو قرء التي هي من مشتقات ق أر  ،وكان عدد المواضع سبعة عشر موضعاً بصيغ(:ا ْق َْأر َسُنْق ِرُئ َك َفا ْق َرُءوا َفَق َأرَهُ
َق ْأر َت َق أرَْناه ُقر ِ
تختص فقط بالكتب
ون).والذي تبين لنا بعد جرد مواضع لفظة قرء ومشتقاتها الواردة في القرآن الكريم كانت
ُّ
ويْق َرُء َ
َ ُ َ
ِئ لتَْق َأرَهُ َنْق َرُؤهُ َ
َ
االتية( :القران الكريم _ كتب االمم السابقة _ صحف االعمال _ كتاب من هللا ) مثال ذلك ما موضح في الجدول اآلتي:
ت

نوع القراءة
 .1قراءة القرآن

اآلية
كقوله تعالى  :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱠ اإلسراء١٠٦ :

 .٢قراءة لكتب االمم السابقة

ﭐكقوله تعالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ يونس٩٤ :



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ
 .3قراءة لصحف االعمال

) وأبي  ..

كقول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــالى :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﱠ اإلسراء٧١ :

 .4قراءة لكتاب منزل من هللا

كقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ اإلسراء٩٣ :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ العلق٣ - ١ :لفظة القراءة هنا اختصت بقراءة
وحى ِإَل ْي َك ،أ َْو َما َن َزَل َعَلْي َك ،أ َْو َما
القرآن الكريم المنزل على النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم وهي أول آية نزلت أمرت بالقراءة ا ْق َْأر َما ُي َ
ُمرت ِبِقر ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِك أ َْو ُمْفتَِت ًحا) ،(37وبهذه القراءة تعلمنا ديننا وشرعنا وعلمنا.وقد فسر االيجي وأبو السعود
ِك أ َْو ُم ْبتَدًئا َباس ِم َرب َ
اءته ،اق أر متلبسا َباس ِم َرب َ
أ َْ ََ
ِ
ِك الذي َخَل َق) أي:
اسمِ) أي:
(رب َ
مفتتحا باسم َ
ً
وبقية المفسرين القراءة هنا للقران الكريم أو ما يوحى اليك إذ قال االيجي(" :ا ْق َأرْ) أي :القرآن (ب ْ
)(38
اْلنسان) :الذي هو أشرف المخلوقات ِ
(م ْن َعَلق) :جمع علقة ،جمعه ألن اْلنسان في معنى الجمع (ا ْق َأرْ) تكرير للمبالغة "
الخالئق َ
(خَل َق ِ َ َ
فإن األمر بالقر ِ
ِ
إليك َّ
باألمر
يتصل
ذلك ما
اءة يقتَضي
المقروء قطعاً
ُ
أن َ
وجب ْ
وحيث َل ْم ُي َ
يكون َ
يوحى َ
عين َ
َ
أي َما َ
ُ
وكذلك قال أبو السعود{":اقرأ} ْ
َ
أن هذا إلى قولِه تعالى {ما َلم يعَلم} أول ما نزل عليه عليه الصالة والسالم كما ينطق ِ
ِ
به
األقرب َّ َ
ُ
نزل أوال و ُ
َ
ُ
أول ما َ
اء كانت السورةُ َ
َ ْ َْ ْ
حتماً سو ً
ِ
أي ُمبتدئاً ِبه لتتحقق
المشهور وقولِه تعالى {باسم َرب َك}
حديث الزهر
ُ
ٌ
متعلق بمضمر ُهو ٌ
ُ
حال من ضمير الفاعل أي اق ْأر ملتبساً باسمه تعالى ْ
ضميره ِ
بوبية المنبئة عن التَّر ِ
ان الر ِ
ِ
ِ
ِ
ض لعنو ِ
ِ
عليه
شيئاً فشيئا مع اْلضافة إلى
الكمال
بية والتبلي ِغ إلى
مقارنته لجميع أجزِاء
ُْ
المقروء والتعر ُ
الالئق ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرب بقولِه تعاَلى {الذى َخَل َق}
الوحي المتو ِات ِر
لإلشعار
الم
ووصف َّ
بتبليغه عليِه َّ
َّ
الم إلى الغاية القاصية َ
ُ
من الكماالت البشرية بإنزال َ
الس ُ
الس ُ
عليه عليه الصالة والسالم منه تعالى و ِ
الفائضة ِ
ِ
ِ
لتذكير ِ
ِ
ِ
قدر َعلى ِ
التنبيه على َّ
خلق
النعماء
أول
اْلنسان على ما هو عليه من الحياةَ
أن ْ
من َ
ِ
ِ
الكماالت قادر على تعلي ِم القر ِ
ِ
ِ
ِ
الحياة فضالً عن ِ
للحي العال ِم المتكل ِم
سائر
تشم رائح َة
اءة ِ
من مادة لم َّ
من الكماالت العلمية والعملية ْ
يتبعها َ
ٌ
وما ُ
)(39
استأثر ِبه ْأو خَل َق ُكل َشىء " ونالحظ أن أبا السعود قد فصل أكثر من االيجي في تفسير هذه اآلية إال أن الداللة
أي الذي أنشأَ
الخلق و َ
َ
ْ
والمعنى واحد في أهمية القراءة التي بها تعلمنا ديننا الحنيف وبقية العلوم االخرى .

ثانياً  :التالوة  :إن عملية التعلم ال تت ُّم من دون التالوة للمادة العلمية من قبل المعلم أو حتى من قبل طالب العلم  ،فالتالوة تعني تتابع الكالم

للمعلم شيء فشيء للمادة المطروحة في الدرس  ،والتالوة ال تحصر بألفاظ القرآن الكريم فقط  ،وإنما تشمل الكالم المتتابع وبالكالم يعلم المعلم

الطالب  .قد يتلو المعلم نصاً علمياً ويوضحه للطالب  ،وقد يتلو نصاً قرآنياً ويفسره للطالب  ،والتالوة تشمل العلوم كافة كعلوم الدين والشريعة
الت َالوة َال تكون ِإ َّال لكلمتين َفص ِ
ِ
اعدا واْلِقراءة تكون للكلمة اْلو ِ
اسمه ؛ وذلك أَن اصل
اح َدة ُيَقال َق َأَر َ
اسمه َوَال ُيَقال تَال ْ
فالن ْ
َ
َ
والعلوم األخرى .و َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يها التلو.
ضها َب ْع ً
ضا َوَال تكون في اْل َكل َمة اْل َواحَدة ِإ ْذ َال َيصح ف َ
الت َال َوة ات َباع الش ْيء الش ْيء ُيَقال تاله ِإذا تبعه َفتكون الت َال َوة في اْل َكل َمات يتبع َب ْع َ
( )4٠التالوة في اللغة  :مصدر لـ (تال ) تلو الشئ :الذى يتلوه ،وَتَلوت َّ
الوةُ بالضم
الش ْيء أتلوه تلوا ِإذا اتبعته  ،والتلية :بقية َ
الد ْي ِن ،وكذلك التُ َ
يت لي من ِ
بقيت لى بقية  ،وتلوت القرآن تالوة ِإذا قرأته َكأََّنك اتبعت َآية ِفي ِإ ْثر َآية)41 (.التالوة في
حقي َتلَِّي ٌة وتُالوةٌ تَْتَلى ،أي ْ
يقالَ :تلِ ْ
ِ
ِ ِ
اءة اْلُق ْرآن متتابعة ،كالدراسة واألوراد الموظفة )4٢ (.وبلغ عدد المواضع في القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة تلى
االصطالح  :الت َال َوة :ه َي ق َر َ
وتصريفاتها ثالثة وستون موضعاً ،وجاءت بمعان عدة منها القراءة والتعليم والمتابعة ومثال على تلك المعاني قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ البقرة١٢٩ :فسر االيجي وأبو
(و ْالحِ ْك َمةَ) :السنة
علَ ْي ِه ْم آيَاتِكَ َويُعَ ِلّ ُم ُه ُم ْال ِكت َ
السعود (يتلو) الواردة في هذه اآلية الكريمة بالقراءة وهذا قول االيجي (" :يَتْلُو) :يقرأَ ( ،
َاب) :القرآنَ ،
)
أو الفهم في الدين أَو العلم والعمل به" ( )٤٣وقول أبي السعود{":يتلو عليهم آياتك} يق أر عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه من البينات" ( 44
ثالثاً  :الدرس  :إن الطالب يحتاج الى الدرس كي يتعلم العلم الذي يرغب في تحصيله وهذا العلم يصل الى الطالب من المعلم بعرضه وتفسيره

له  ،وكذلك المسلم يدرس تعاليم الدين االسالمي ويتبعها كما جاءت بها الشريعة الغراء  ،وعلمها النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم للمسلمين
،فالنصوص القرآنية فيها دروس للمسلمين واجب عليهم تعلمها ،ومن هنا أخذنا لفظة الدرس



والدرس في اللغة له معان عدة :منها َد َر َس

 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

ودرس
الدار  :بقي أثرها،
أدرسه درساً
الكتاب ودرست العلم :تناولت أثره بالحفظَ ،
ود َرْس ُت القر َ
آن َو َما أشبهه ُ
ُ
َ
الرسم يدرس ُدروساً :عفا  ،ودرس ُ
و عبر عن إدامة القراءة بالدرس )4٥ ( .أما في القرآن الكريم فقد وردت تصريفات لفظة ( درس ) ولم ترد بصيغة درس  ،وانما بصيغ أخرى
في خمسة مواضع (ال عمران -7٩:األنعام -1٠٥ :األعراف -16٩ :سبأ -44 :القلم )37 :وكانت بمعنى إدامة القراءة ،والتعلم ،و الفقه.

مثال ما وردت فيه لفظة ( درس ) بصيغة جمع الفعل المضارع تدرسون  :جاءت بمعنى تقرؤون قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
وفقها .46وكذلك
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ آل عمران٧٩ :فسر العديد من المفسرين (تدرسون) بمعنى تقرؤون وتداومون عليه حف ً
وعلما ً
ظا ً

فسر االيجي (تدرسون) بمعلمين ودارسين ،وأبو السعود بالتعليم  ،وزاد بالمداومة على القراءة .وهنا ننقل تفسير االيجي لـ (تدرسون )ِ(" :ب َما
ُك ْنتُم تُعلِم َ ِ
ون) :أي :بسبب كونكم معلمين الكتاب ودارسين له47".وكذلك فسر أبو السعود ( تدرسون) بالتعليم و القراءة
ِما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُرُس َ
ون اْلكتَ َ
اب َوب َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
جع َل ِ
ون} أي :بسبب ُمثابرِتكم على تعليم
خبر كان مضارعاً
ِما ُكنتُ ْم تَ ْد ُرُس َ
قائال ِ{":ب َما ُكنتُ ْم تُ َعل ُم َ
الكتاب ودراسته أي :قراءته فإن ْ
ون الكتاب َوب َ
كل من استمرار التعليم واستمرار4٨".فلذلك تطرقنا ألخذ لفظة الدرس في هذه اآلية
ْلفادة االستمرِار التجددي وتكر ُ
ير بما كنتم لإليذان باستقالل َ
ِ
طالبه الدراسة بالتعلم والقراءة والمداومة عليه.
كمثال على التعلم ؛اذ يستوجب على
رابعاً :السؤال هو طلب الفهم أو المعرفة لكل ما هو خارج عن الذهن ،بواسطة أدوات إستفهامية ليتحصل بها السائل عن معرفتها فقد يسأل
االنسان عن كل ما حوله ليكتسب معرفتها ،ويتعلم بكل سؤال يسأله  ،فهو من ضروريات التعلم والتعليم فال يحصل العلم من دون السؤال سواء
عددا من التساؤالت حول الجانب التشريعي من الحالل والحرام
أكانت علوم الدين أم العلوم االخرى فلذلك درجته في ثنايا البحث .قد ذكر القرآن ً

كاْلرث واْلنفاق والرزق والمال ،والسؤال عن الظواهر الكونية والقتال في األشهر الحرم وعن اليتامى والخمر والميسر والمحيض وعن تقسيم
الغنائم وغيرها من التساؤالت العديدة التي كان فيها رداً من هللا عز وجل.وردة لفظة ( سأل ) وتصريفاتها في القرآن الكريم بصور متعددة ،
ِ
وبمعان عدة في مئة وتسعة وعشرين موضعاً و بصيغ عدةِ َّ ( :
ِ ِ
ون
ْل تُ َس ْألُ َ
اءلُ َ
ون تَ َس ْألُ ُه ْم تَ َس ْألُوا تَ َس ْأْل ِن تَ َس ْأْلني تُ َسأ ُ
َس ْأَل َك أ َ
السائ َل أ َ
َس ْألُ ُك ْم ب ُس َؤال تَ َس َ
ِ
ِ ِ
ِ
وه َّن
اس ْألُ ُ
اس ْألُ ُ
َل َسأََل َك َسأََل َها َسأََل ُه ْم َسأَلُوا َسأَْلتَ ُهم َسأَْلتُ َك َسأَْلتُ ُكم َسأَْلتُ ُموهُ َسأَْلتُ ُم ُ
َسائ ٌل َسأ َ
وه ْم َف َ
اس ْألُوا َف َ
وه َّن َسأَْلتُ ْم َس ْل َسْل ُه ْم ُس ْؤَل َك ُسئ َل ُسئَل ْت ُسئلُوا َف َ
ون َنسأَلُك ُنسأْل و َّ ِ ِ
لس ِائلِ ِ
ْل َفس ْأْله َفَل َنس ْأَل َّن َلتُس ْألُ َّن َل َنس ْأَلَّنهم لِيتَساءلُوا لِ َّ ِ ِ
ين واس ْألُوا و ِ
َف ِ
اس ْأْل ُه ْم َوَلتُ َس ْألُ َّن
لسائ ِل ل َّ َ
ين ل َي ْسأ َ
اسأْل َو َ
السائل َ َ َ َ َ
َل َم ْس ُووًال َم ْس ُوولُ َ َ َ َ ُ َ
َ
اسأ َ ُ َ
َ
َ ُْ َ َ َ
الس َؤال قد يصدر ألجل المعرفة أو لالستعالم ،أو للطلب وااللتماس
) ،وكان السؤال يحصل من قبل االنبياء والمؤمنين و الكفار والمشركين َ ،و ُّ

أو التبكيت أو االستفسار أو التقرير أو االنكار ،أو لتعريف المسؤول وتبيينه ،أو قد يكون للجدل  ،والسؤال الذي نريده في بحثنا هذا ،هو الذي
يتحصل به طالب العلم على القيمة المعرفية لألمر الذي يستفسر عنه أي االستعالم والطلب واالستفسار ،فالطالب حتى يعلم االمر البد له
من السؤال واالستفسار عما يدرسه ويتعلمه ،والمعلم حتى يعرف مدى حصول الطالب على العلم ومعرفته البد أن يسأل ،لذا درجنا هذه اللفظة

من ضمن آيات التعلم .

السؤال في اللغة  :سأل :سأَل يسأَل سؤاال ومسأَل ًة والسؤل :ما يسأله اْلنسان والعرب قاطب ًة تحذف همزة سل ،فإذا و ِ
صَل ْت بفاء أو واو ُه ِم َز ْت،
ُ
َ َْ
ََ ُ
ُُْ
ُ
َ
َ َ َْ ُ ُ
ِ
ساءلوا ،أي
المسأَلة :مسائل ،فإذا حذفوا الهمزة ،قالواَ :م َسلة .والفقير ُي َّ
سمى :سائالً ور ٌ
جل ُس َؤَلةُ :
كقولك :فاسأل ،واسأل َ ،
وج ُ
مع َ
كثير السؤال .وتَ َ

َسأَْلتَ ُه ُس ْؤَلتَ ُه ومسألته ،أي قضيت حاجته.4٩
َسأ َ
َل بعضهم بعضاً .وأ ْ
ِ ِ
ِ ِ
المال ،فاستدعاء اْلمعرَفة َج َوابه على اللِ َسان،
السؤال في االصطالحُّ :
الس َؤالُ :هَو استدعاء معرَفة أَو َما ُي َؤدي إَلى اْلمعرَفة ،أَو َما ُي َؤدي إَلى َ
ِ ِ ِ
ِ
الس َؤال ُيَقارب األمنيةَ ،ل ِكن األمنية
ليفة َل َهاِ ،إ َّما بوعد أَو بردَ .و ُّ
المال َج َوابه على اْل َيدَ ،واللِ َسان َخ َ
َواْل َيد َخ َ
ليفة َل ُه باْلكتَ َابة أَو ْاْل َش َارة ،واستدعاء َ
ِِ
ِ
ِ
ان ِب َم ْعنى
يما طلب َفيكون بعد األمنيةَ .و ُّ
يما قدرَ ،و ُّ
ان ِب َم ْعنى الطلب وااللتماس يتَ َع َّدى ِإَلى مفعولين ِبَنفسهَ ،وإِذا َك َ
الس َؤال ِإذا َك َ
الس َؤال ف َ
تقال ف َ
ِِ
ِِ
َّ ِ
نه
االستفسار يتَ َع َّدى ِإَلى األول ِب َنفسه َوإِذا َك َ
(سأَلته َع ُ
ان ِب َم ْعنى االستفسار يتَ َع َّدى ِإَلى األول ِبَنفسهَ ،وإَِلى الثاني بـ َ
(سأَلته َك َذا) و َ
(عن) تَقولَ :
ِ
تارة لتعريف المسؤول وتبيينه،
يسأَلَ ،و ُّ
تارة للتبكيتَ ،و َ
الس َؤال للمعرفة قد يكون لالستعالمَ ،و َ
(سأَلته ِبه) أَيَ :ع ُ
نه َوالس َؤالَ :ما ْ
سؤاال َو َم ْسأََلة) و َ
ِِ
َّ ِ
ان الستدعاء َمال
َو ُّ
(عن) َو ُه َو أَكثر َن ْحو{ :ويسألونك َعن الروح} َ ،وإِذا َك َ
الس َؤال ِإذا َك َ
تارة بـ َ
ان للتعريف تعدى ِإَلى اْل َمْف ُعول الثاني تَ َارة ِب َنفسه َو َ
فيعدى ِبن ِ
ضمنه معنى التفتيش تعدى ِباْلَباء
فس ِه َن ْحو{ :واسألوا َما أنفقتم} أَو بـ (من) َن ْحو{ :واسألوا هللا من َفضله} َو ُّ
َ
(عن) لتَ َ
الس َؤال َك َما تعدى بـ َ
ضمنه معنى االعتناء.
أ َْيضا لتَ َ
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ِِ
ُّ
يتح َّرى ِشَفاء سقيم
وسؤال الجدل َحقه أَن ُي َ
طابق َج َوابه ِب َال ِزَي َادة َوَال نقص َ ،وأما ُسؤال التَّ َعلم واالسترشاد َفحق اْلمعلم أَن يكون فيه كطبيب َ
ضِ
ِ ِ
يه اْلمرضَ ،ال على ما يحكيه اْلم ِريض  ،وقد يعدل ِفي اْلجواب ع َّما يْقتَ ِ
ان من حق
يه ُّ
الس َؤال تَْنِبيها على أَنه َك َ
َ َ
َ
فيبين المعالجة على َما َيْقتَض َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الس َؤال لْلحاجة ِإَل ْي ِه مثل االستلذاذ ِباْل ِخ َ ِ
وسى}
الس َؤال أَن يكون َك َذلِك َ ،وقد َي ِجيء اْل َجواب أَعم من ُّ
ُّ
َ
{و َما تْل َك بيمينك َيا ُم َ
طاب َك َما في َج َواب َ
ِ () ٥٠
السائل .ونذكر في بحثنا هنا مثال عن السؤال في القرآن الكريم الذي يتحصل
َوإِ ْ
عب َادة واالستمرار على مواظبتها لِ َي ْزَد َاد غيظ َّ
ظ َهار االبتهاج ِباْل َ
ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲡ
به طالب العلم على المعرفة لألمر الذي يستفسر عنه قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ البقرة١٨٩ :فسر
قائال :

االيجي هنا السؤال الصادر من قبل بعض الصحابة الى النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم ) في الحكمة من اختالف حال األهلة
ِ َّ ِ
ِ
ِ
يت لِ َّلن ِ
اس َواْل َح ِج) ،سألوا عن
(ي ْسأَلُ َ
ون َك َع ِن ْاألَهلة) ،سأل بعض الصحابة ما بال الهالل يبدو دقيًقا ثم يزيد ثم ينقص؟ فنزلتُ( ،ق ْل ه َي َم َواق ُ
"َ
حكمة اختالف حال القمر فأجاب بأن الحكمة الظاهرة أنه معالم للناس يوقتون بما أمورهم سيما الحج" ) (51وكذلك أبي السعود فسر هذه اآلية
ِ
يستوي ثم ال يزال ينُقص
الهالل يبدو رقيقاً كالخيط ثم يزيد حتى
بال
بن جبل وثعلبةُ ُ
سأله معا ُذ ُ
قائالً{ " :يسألونك َع ِن األهلة} ُ
َ
بن غنم فقاال ما ُ
ِ
ِ
اس والحج} كانوا قد سألوه عليه الصالة والسالم عن ال ِحكمة في اختالف ِ
يت لِ َّلن ِ
وتبدل ِ
حال ِ
القمر ُّ
أمره فأمره
يعود كما بدأ {ُق ْل ه َى َم َواق ُ
حتى َ
وقضاء
أداء
الوقت مر
الحج فإن
يز
الحكيم أن ُيجيبهم بأن ال ِحكم َة الظاهرَة في ذلك أن تكون معالِ َم للناس في عبادتهم ال سيما ُّ
هللا العز ُ
َ
ً
اعى فيه ً
ُ
ً
وكذا في معامالتهم على حسب ما يتفقون عليه " ) (52لو وازنا بين االيجي وأبي السعود في تفسير هذه اآلية لراينا أن االيجي لم يحدد
الصحابيين اللذين سئال النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم ) عن األهلة  ،بل جعل السؤال صادر من الصحابة بشكل عام  ،في حين بين أبو

(
)
بن غنم)  ( (54رضي هللا عنهما )؛ لكنه لم يتطرق الى الخالف في نزول اآلية في هذين
بن جبل  53وثعلبةُ ُ
السعود السائلين هما معا ُذ ُ
الصحابيين أم في النصارى بصورة عامة ،ولعل السبب الذي جعل االيجي لم يحدد الصحابيين ؛ لالختالف الوراد في أسباب نزولها ) (55على

هذين الصحابيين بذاتهما أم على االنصار من دون تحديد أي من االنصار .وعالقة هذه اآلية ببحثنا في كال التفسير ِ
ين أن السؤال كان موجهاً
من قبل المؤمنين للنبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم لمعرفة التغيير الحاصل في أحوال الهالل وجاء ُّ
رد النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم )
بوحي من هللا بأنها مواقيت ،وهذا السؤال كان للمعرفة في طلب العلم بتغيير أحوال الهالل  ،وهو االمر ذاته لدى طالب العلم في طرحه للسؤال
عما يريد أن يتعلمه من معلمه .
خامساً  :الفقه إن العلم والمعرفة يعتمد على الفهم والفقه واالطالع على مفردات المادة العلمية ومعرفة معانيها ودالالتها  ،وهو ما يحصل
وم ْن يقوم في كشف اْليهام والقصد المراد من المادة التي يعلمها لطالبه
من قبل طالب العلم ليتعلم شتى العلوم والمعارف الدينية واالنسانيةَ ،
هو الشيخ أو المعلم  ،وهذا الحال ذاته في فهم النصوص الشرعية لدى الفقيه ،فال يمكن أن ُيفهم مراد هللا تعالى ما لم يطلع على المقصود

مما يقوله تعالى في اآليات القرآنية.وهذا الفقه هو ذاته لدى كل طالب علم يريد الحصول على العلم سواء أكان باألحكام الشرعية أم بالعلوم
االخرى؛ لكن أفضل العلوم في التحصيل عليها هو علوم الدين وخير دليل على وجوب التففه في الدين والعلم كقوله تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍ ﱠ التوبة ١٢٢ :وهناك العديد من اآليات الدالة على التففه والتعلم  ،فلذلك ضممت لفظة الفقه الى البحث لداللتها على الفقه والفهم

الرجل
واالستيعاب  ،و قبل الخوض في ذكر بعض اآليات البد من أن نعرف الفقه .الفقه في اللغة  :هو فهم غرض المتكلم من كالمه َفِق َه
ُ
الشيء :أي َعلِ ْمتَهِ ،فْقها وَفَقها وَفَقهانا أيضا وَفِق َه عني ،أَي َف ِه َم عني) ٥6(.أما تعريف
يفَقه ِفْقهاًَ ،ف ُه َو َف ِقيهَ ،واْلجمع ُفَقهاء  ،ويقالَ :فِق ْه َت معنى
َ
الفقه في االصطالح  :هو العلم بالشيء  ،وحسن اْلدراك والفهم ،والفطنة ،وأفقه فالن االمر :فهمه وتفطنه .فنقول فقهت الحديث أفقهه وكل
علم بشيء فقه ثم اختص به علم الشريعة فقيل :لكل عالم بها فقيه) ٥7( .وقد وردت لفظة الفقه في القرآن الكريم في عشرين موضعاً من القرآن
_
_
ون ِل َيتََفَّق ُهوا
الكريم بمعان عدة (الفهم ـ دقة الفهم العلم الفطنة – العقل _ المعرفة _االتعاظ _ التبصر _ اليقين _ التدبر) .بخمس صيغ (تَْفَق ُه َ
ون يْفَقهوه) والذي الحظته عند جردي آليات الفقه أن جميعها جاءت بصيغة الجمع ولم ِ
تأت مطلقاً بصيغة المفرد .و مثال على
َنْفَق ُه َيْفَق ُهوا َيْفَق ُه َ َ ُ ُ
مجيء الفقه بمعنى الفهم واالدراك والتدبر قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ األنعام٦٥ :فقد فسر المفسرون( يفقهون) في هذه اآلية بمعان عدة
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منها (يعلمون) ) ، (58ومنهم من فسرها (يعقلون ) ) (59ومنهم من فسرها ( يتتعظون يعتبرون) ) ، (60ومنهم من فسرها (يفهمون)
)(62
ظر َكيف نص ِرف ْاآلي ِ
ون) :لكي يفهموا
فسرها بـ (الفقه) أما االيجي فقد فسر الفقه هنا بالفهم والتدبر { ْ
ات) :نوضحها ونكررهاَ( ،ل َعَّل ُه ْم َيْفَق ُه َ
(ان ُ ْ ْ َ ُ َ ُ َ
)(63
ون} كي يفَقهوا
ف اآليات} من حال إلى حال {َل َعَّل ُه ْم َيْفَق ُه َ
صر ُ
ويتدبروا} أما أبي السعود فقد فسر الفقه في هذه اآلية بالفقه ({انظر َك ْي َ
ف ُن َ
عما هم ِ
عليه من المكابرة و ِ
ِ
العناد)).(64وبشكل عام فإن جميع المعاني تدل على الفهم واالدراك واالعتبار و
ويقفوا على جلية األمر فيرجعوا َّ ُ
طالب العلم البد له من أن يفقه العلم الذي يطلبه ويدركه ويحسن فهمه .
)(61

ومنهم من

سادساً :التذكر يحتاج طالب العلم الى تذكر المعلومات التي حصل عليها من تعلمه للعلم سواء أكان التعلم بالمشاهدة أم باالستماع  ،من
معلمه أم من شيخه أم من أي مصدر من مصادر العلم والمعرفة  ،بعد حصوله على المعرفة بالعلم يسترجع المعلومات بالحفظ ثم بالتذكر،

فالتذكر من أساسيات التعلم التي البد من أن يحصل عليها كل طالب للعلم  ،وهو من أدوات المعلم في معرفة مدى إيصال العلم لطالبه بعد

توجيه السؤال لهم ليسترجعوا ما تعلموه منه .فلذلك درجنا لفظة التذكر في هذا المبحث لكونها من أساسيات وأدوات التعلم والتعليم وقبل الغور
ِ
ِ
ضُّد ِ
(الذ ْكرة) ِ
الن ْس َي ِ
ان
في سبر االلفاظ القرآنية البد من عرض التعريف اللغوي واالصطالحي للتذكر .التذكر في اللغة ( :الذ ْك ُر) َو (الذ ْك َرى) َو ُّ َ ُ
و(التذكر )(التَّ ْذ ِكرة) ما تُستَ ْذ َكر ِب ِه اْلحاج ُةَ ( .ذ َكره) بعد ِ
الن ْس َي ِ
ان َوَذ َك َرهُ ِبلِ َس ِان ِه َوبَِقْلِب ِه َي ْذ ُك ُرهُ ( )6٥التَّ َذ ُّكرَ :و ُهَو محاولة َّ
ال من
َُ َ ْ َ
َ َ
َُ َ ْ ُ
النفس استرجاع َما َز َ
( )67
ِ
ِ
ِ
التَلُّفظ َّ
نيان :أَحدهماَّ :
المعلومات ( )66وفي االصطالح :له َم ْع ِ
النسَيان.
بالش ْيء َوالثَّانيِ :إ ْح َ
ضاره في الذ ْهن ِب َح ْي ُث َال يغيب َع ُ
نهَ ،و ُهَو ضد ْ
َ
وقد وردت لفظة ( ذكر ) في القرآن الكريم في مائتين وثمانية وستين موضعاً  ،و بمعان عدة منها الحفظ والتفكر و التذكر والشرف والصيت
ِ
ِ
ِ
والثناء واالتعاظ  ،وبصيغ عدّة ( َذ َكر َذ َكره َذ َكروا َذ َكرت ُذ ِكرتُم ِذ ْك ار ِذ ْكرك ِذ ْكرى ِذ ْكراها ِذ ْكر ِ
ون تَ َذ َّك َر تَ َذ َّك ُروا
اه ْم ذ ْك ُرُك ْم ذ ْك ِرَنا ذ ْك ِرِهم ذ ْكرِي تَتَ َذ َّك ُر َ
ٍ
ََ َُ
َْ ْ
ً ََ َ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ َذ َّكر َ ِ
ِ َّ
ِ
َّ
ين ِلَي َّذ َّك ُروا ِبالذ ْك ِر ِبذ ْك ِر ِبذ ْك ِرِه ْم َسَي َّذ َّك ُر
ون تَ ْذك َرًة ا ْذ ُك ُروا ا ْذ ُك ْر ا ْذ ُك ْرِني التَّ ْذك َ ِرة الذ َك َر الذ ْك َرى أَ ْذ ُك َرهُ أَ ْذ ُك ْرُك ْم َلتَ ْذك َرةٌ َلذ ْكٌر َلذ ْك َرى لذ ْكرِي للذاك ِر َ
ُ
ون َك ِذ ْك ِرُك ْم )والذي سنعرضه هنا الذكر بمعنى التذكر مثال ما جاء في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ
َفا ْذ ُك ُروا َفا ْذ ُك ُروِني َفتُ َذ ِك َر َف َذ ِك ْر َف َستَ ْذ ُك ُر َ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ المدثر٥٦ -٥٥- ٥٤ :فسر االيجي التذكرة

ِ
ِ
ِ
اء هللاُ)
(و َما َي ْذ ُك ُر َ
اء َذ َك َرهُ) أي :فمن شاء اتعظ به ،أو حفظهَ ،
ون) :وما يتعظون به (إال أَن َي َش َ
باالتعاظ أو الحفظ قائالً (" :إَّن ُه تَ ْذك َرةٌ َف َم ْن َش َ
أي تذكرة َف َمن َشاء أن
ذكرهم  ،أو مشيئتهم" ( )6٨أما أبي السعود فلم ُي َبين أي :معنى آخر للذكر لوضوح المعنى وظاهره قائالً " :تَ ْذ ِك َرةٌ و ُّ
ِ
ِ
سعادة الدار ِ
تأثير
مشيئتهم للذكر كما هو المفهوم من
ون بمجرد
يذكرهُ ذكره وحاز بسببه
ين َو َما َي ْذ ُك ُر َ
َ
ذكرهُ ) ؛إ ْذ ال َ
شاء َ
َ
ظاهر قوِله تعالىَ ( :
فم ْن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمشيئة العبد وإرادته في أفعاله "

اخلامتة

حمدا يليق بعظمة جالله  ،وأستعيذ بعفوه
باطنا
آخراً ،
وظاهرا ،كلما ذكره الذاكرون ،وسها عن ذكره الغافلون ً
ً
الحمد هلل األول اآلخر  ،أوالً و ً
البحث فان اصبت فبفضل من هللا  ،وان
حمدا يوافي نعمه وبفضله قد تَم هذا
َ
من كل زلل ،واستجير بصفحه ،وغفرانه من كل خطأ وغفلةً ،
اخطأت فمن نفسي ورجاء من هللا بالعفو والصفح.

توصلت الى نهاية البحث بعد الجرد واالحصاء لأللفاظ والموازنة بين التفسيرين الى النتائج االتية :

 .1كان االيجي اقل من ابي السعود تأويال للنصوص القرآنية فيكتفي بظاهر اللفظ لوضوح معانيه وال يفسره .
 .٢امتاز ابي السعود في االطناب في ايضاحه آليات التعلم.
 .3ابي السعود يوضح الكثير من الجوانب اللغوية كونه عالم باللغة والنحو.
 .4وردت اكثر الفاظ التعلم في اكثر من معنى في آيات القران الكريم .
 .٥لفظة (العلم ) كانت أكثر عدداً في الورود في القرآن الكريم حيث بلغ ( )٨٥٥موضعاً.
 .6اقل الفاظ التعلم وروداً لفظة درس وردت ( )٥فقط.

 .7لفظة القراءة في القران الكريم كانت تشمل قراءة القران  ،وقراءة لكتب االمم السابقة وقراءة لصحف االعمال  ،وقراءة لكتاب منزل من
هللا.

 .٨في الغالب لفظة العقل جاءت في اآليات الكونية الدالة على علم هللا ومشيئته وحكمته ورحمته  ،وكون المخاطبين الذين يفهمونها ويهتدون

بها هم العقالء.

 .٩كانت هنالك الفاظ مشتركة بين طالب العلم والمعلم.



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

ون لَِيتََفَّق ُهوا َنْفَق ُه
 .1٠الفاظ الفقه جاءت جميعها بصيغة جمع الفعل المضارع  ،ولم تأتي مطلقا بصيغة المفرد ،وكانت بخمس صيغ ( تَْفَق ُه َ
ون َيْفَق ُهوهُ )
َيْفَق ُهوا َيْفَق ُه َ

الـهـوامـش

1

صحيح البخاري ألبي عبد هللا ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري كتاب العلم  ،باب العلم قبل القول والعمل

.٢4/1
2

ينظر :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي .66 -6٥
ينظر :معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين .6٩/4

3
4

ينظر  :التعريفات  :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني .1٥٢

ينظر :تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار المؤلف :محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مال علي

5

خليفة القلموني  . ٢٠٢ /11الدر المنثور في التفسير لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي .3٩٥/1
ينظر  :فتح الرحمن في تفسير القران لمجير الدين بن محمد العليمي المقدسي .٢34/1

6

ينظر  :تفسير الجاللين جالل الدين محمد بن أحمد المحلي وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،33ونظم الدرر في تناسب

7

اآليات والسور ْلبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي ،٢٩٨/1
8

تفسير االيجي  ، 113/1وينظر :الدر المنثور في التفسير بالمأثور .3٩٥/1
تفسير ابي السعود  ، 1٨٥ /1وينظر :روح البيان ْلسماعيل حقي بن مصطفى اْلستانبولي ,المولى أبو الفداء .٢6٨/1

9

( )10ينظر  :الصحاح في اللغة والعلوم ، 3٠3٥ومعجم الفروق اللغوية ،374مقاييس اللغة .11٠/4

( )11ينظر :المفردات في غريب القرآن المؤلف :أبو القاس ــم الحس ــين بن محمد المعروف بالراغب األص ــفهانى  ، ٥٨٠ش ــمس العلوم ودواء
كالم العرب من الكلوم ،4741/7والتعريفات.66
( )12ينظر :المفردات في غريب القران .٥٨٠
)  (13تفسير االيجي  ،3٩/1وينظر :الدر المنثور .33٢/3
) (14السراج المنير.46/1

)  (1٥تفسير ابي السعود  ، ٨٥ /1وينظر :السراج المنير.46/1

)  (16ينظر  :معجم الفروق اللغوية المؤلف :أبو هالل الحسـن بن عبد هللا بن سـهل بن سـعيد بن يحيى بن مهران العسـكري  ،4٨7 ،شـمس
العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم المؤلف :نشوان بن سعيد الحميرى اليمني .163٢/3

)  (17ينظر :التعريفات الفقهية .1٨
)  (1٨تفسير اْليجي 41٢/1
)  (1٩تفسير ابي السعود .٢3٠/٢
20

ينظر  :الكليات 66

) (٢1ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ،1٥٨٢/4ومعجم الفروق اللغوية.٩1
)  (٢٢ينظر :الكليات  ، 66والتعريفات المؤلف :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني .41
23

المصدر نفسه.

)  (٢4تفس ــير االيجي  ، ٥6٥/1وينظر :السـ ـراج المنير في اْلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير المؤلف :ش ــمس الدين،
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني .44٢/1

) (٢٥تفسير ابي السعود  ،17٠/3وينظر :روح البيان المؤلف :إسماعيل حقي بن مصطفى اْلستانبولي ,المولى أبو الفداء .77/3
)  (٢6ينظر  :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف :أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس .7٠/1
)  (٢7الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف :أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي .67



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

)  (٢٨تفسير االيجي  ،1٠7/٢وينظر  :الدر المنثور المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي.3٠٠/4
)  (٢٩تفسير ابي السعود  ،1٠7/4وينظر روح البيان .43٠/4

)  (3٠ينظر :معجم الفروق اللغوية  ،141وشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.61٠٠/٩
)  (31ينظر  :الكليات  ، 313والتعريفات الفقهية .6٢

)  (3٢تفسير االيجي  ،41/1وينظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف :أبو جعفر ،محمد بن جرير الطبري .4٢6/1٩

)  (33تفسـ ـ ـ ــير ابي السـ ـ ـ ــعود  ، ٩٢/1وينظر :زاد المسـ ـ ـ ــير في علم التفسـ ـ ـ ــير المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي.٥7/1

)  (34تفسير االيجي  ، ٢٠6/3وينظر :بحر العلوم بحر العلوم المؤلف :أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي.٥73/٢
)  (3٥تفسير ابي السعود.٢73 /6
36

ينظر  :تهذيب اللغة  ، ٢11/٩والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.64/1

37

ينظر  :فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني.٥7٠/٥

38

تفسير االيجي  ، ٥1٠ /4وينظر  :الدر المنثور .٥6٠/٨

39

تفسير ابي السعود  ،177/٩وينظر  :فتح القدير.٥7٠/٥

)  (4٠ينظر  :الفروق اللغوية .64

)  (41ينظر  :جمهرة اللغة المؤلف :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  ،41٠/1ومعجم الفروق اللغوية .14٠
)  (4٢الكليات .3٠٨
)  (43تفسير االيجي  ،٩٥/1وينظر بحر العلوم .٩3/1

)  (44تفسير ابي السعود  ،16٢/1وينظر الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه
المؤلف :أبو محمد مكي بن أبي طالب َحموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي .44٨/1
)  (4٥ينظر  :جمهرة اللغة  ،6٢7/٢وتهذيب اللغة .٢63 /4

 46ينظر  :تنوير المقباس البن عباس  ،٥٠وتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الجاللين المؤلف :جالل الدين محمد بن أحمد المحلي  ،وجالل الدين عبد الرحمن
بن أبي بكر السيوطي  ،76٠الجواهر الحسان في تفسير القرآن المؤلف :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي .6٨/٢

 47تفسير اْليجي  ، ٢66-٢6٥ /1وينظر :الفواتح اْللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية .116/1
( ) 4٨تفسير أبي السعود  ،٥٢ /٢وينظر السراج المنير.36٢/4
) (٥٠ينظر  :العين  ، 3٠1/7الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 17٢3 /٥

( )51تفسير االيجي  ، 13٢/1وينظر :جامع البيان عن تأويل آي القران .٢٨1/3
( )52تفسير ابي السعود  ، ٢٠3/1وينظر  :فتح الرحمن في تفسير القران المؤلف :مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي .٢6٨/1
( )53هو م َعا ُذ ْب ُن َجَب ِل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن أ َْو ِ
سْ .ب ِن َع ِائ ِذ ْب ِن َع ِد ِي ْبن كعب ْبن َع ْمرو ْبن أدي ْبن س ــعد أخي َس ـَل َمة بن س ــعد بن علي بن أس ــد
ُ
بن شـ ــاردة بن يزيد بن جشـ ــم بن الخزرج .قال :ويكنى معاذ أبا عبد الرحمن .وأمه هند بنت سـ ــهل من جهينة .وأخوه ألمه َع ْبد هللا ْبن الجد ْبن
ِ
أحدا والخندق
ين س ــنة .وشـ ـهد ً
ين أ َْو ِإ ْح َدى َو ِع ْشـ ـ ِر َ
قيس من أهل بدر .وش ــهد معاذ العقبة مع الس ــبعين من األنص ــار وش ــهد َب ْد ًار َو ُه َو ْاب ُن ع ْشـ ـ ِر َ
للاِ
للا عَلي ِه وسـَّلم  -وبعثَه رسـول َّ ِ
للاَِّ -
ِ
ومعلما وقبض َرُسـول َّ
عامال
للاُ َعَل ْي ِه َو َسـَّل َم  -إلى اليمن
صـَّلى َّ
ً
صـلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ
ً
للا َ -
والمشـاهد كلها َم َع َرُسـول َّ َ
للاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم  -وهو باليمن واستخلف أبو بكر وهو عليها على الجند .ثم قدم مكة فوافى عمر عامئذ على اْل َح ِج  ،ينظر  :الطبقات
صَّلى َّ
 َالكبرى المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي ٢71/7
( ) 54هو  :ثعلبة بن غنمة بن عدي بن ســنان بن نابئ بن عمرو بن سـواد .وأمه جهيرة بنت القين بن كعب من بني ســلمة .شــهد العقبة مع

أحدا
السـ ــبعين من األنصـ ــار في روايتهم جميعاً .وكان لما أسـ ــلم يكسـ ــر أصـ ــنام بني َسـ ـَل َمة ُهَو ومعاذ ْبن جبل وعبد هللا ْبن أنيس .وشـ ــهد ْبد ًار و ً
شهيدا .قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي  ،ينظر  :الطبقات الكبرى .43٥/3
والخندق وقتل يومئذ
ً



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

( )55ينظر  :أسباب نزول القرآن المؤلف :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي.٥3
)  (٥6ينظر  :جمهرة اللغة  ،٩6٨/٢و شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .٥٢3٥/٨
)  (٥7ينظر  :زاد المسير في علم التفسير  ،٢٨٥/٢و القاموس القهي .٢٨٩
58

ينظر :الوجيز ألبي الحسـ ــن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 3٥٩ ،و التفسـ ــير البسـ ــيط ألبي الحسـ ــن علي بن أحمد بن محمد

بن علي الواحدي ،النيسابوري ٢٠٥/٨
59

ينظر  :تفسير بحر العلوم 4٥6/1

60

ينظر  :تفسير الماوردي1٢7/٢

61

ينظر  :تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرلبــاب التــأويـل في معــاني التنزيـل ل عالء الـدين علي بن محمــد بن إبراهيم بن عمر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحي أبو الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،المعروف

62

ينظر :تفسير الطبري 43٢/11

بالخازن1٢٢/٢
63
64

تفسير االيجي  ، ٥4٥ /1وينظر  :تفسيرلباب التأويل في معاني التنزيل 1٢٢/٢
تفسير ابي السعود  ، 146 /3وينظر :تفسير الطبري 43٢/11

)  (6٥ينظر مختار الصحاح .11٢
)  (66الفروق اللغوية .٩٥

ينظر  :الكليات(67 ).4٥6
)  (6٨تفسير االيجي  ، 4٠٩/4وينظر :الفواتح اْللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية المؤلف :نعمة هللا بن محمود
النخجواني .463/٢
•

القران الكريم

ثبت املصادر

 : .1فتح القدير المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (ت 1٢٥٠ه ـ ـ ـ ــ)الناشر :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب -
دمشق ،بيروت الطبعة :األولى  1414 -هـ .

 : .٢لباب التأويل في معاني التنزيل المؤلف :عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحي أبو الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،المعروف بالخازن
(المتوفى741 :هـ) تصحيح :محمد علي شاهين
 .3إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف :أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت ٩٨٢ه ـ ـ ــ) الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت.

 .4أسباب نزول القرآن المؤلف :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (المتوفى46٨ :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)المحقق:
عصام بن عبد المحسن الحميدان الناشر :دار اْلصالح – الدمام الطبعة :الثانية 141٢ ،هـ  1٩٩٢ -م.

 .٥أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف :ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 6٨٥هـ) المحقق :محمد
عبد الرحمن المرعشلي الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :األولى  141٨ -هـ

 .6بحر العلوم المؤلف :أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى373 :هـ)
 .7البحر المحيط في التفسير المؤلف :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت 74٥هـ ــ) المحقق:
صدقي محمد جميل الناشر :دار الفكر – بيروت الطبعة 14٢٠ :هـ.
 .٨تحفة األريب بما في القرآن من الغريب المؤلف :أبو حيان محمد بن يوس ـ ـ ـ ــف بن علي بن يوس ـ ـ ـ ــف بن حيان أثير الدين األندلس ـ ـ ـ ــي (ت
74٥هـ) المحقق :سمير المجذوب الناشر :المكتب اْلسالمي الطبعة :األولى14٠3 ،هـ 1٩٨3 -م.

 .٩التعريفات الفقهية المؤلف :محمد عميم اْلحســان المجددي البركتي الناشــر :دار الكتب العلمية (إعادة صــف للطبعة القديمة في باكســتان
14٠7هـ 1٩٨6 -م)الطبعة :األولى14٢4 ،هـ ٢٠٠3 -م



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

 .1٠التعريفات المؤلف :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ٨16هـ) المحقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء
بإشراف الناشر الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان الطبعة :األولى 14٠3هـ 1٩٨3-م
ِ
الب ِس ْيط
ير َ
 .11التَّْفس ُ
 .1٢تفس ـ ــير الجاللين المؤلف :جالل الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى٨64 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الس ـ ــيوطي
(المتوفى٩11 :هـ) الناشر :دار الحديث – القاهرة الطبعة :األولى.

 .13تفس ــير القرآن الحكيم تفس ــير المنار المؤلف :محمد رش ــيد بن علي رض ــا بن محمد ش ــمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مال علي خليفة
القلموني الحسيني (ت 13٥4هـ) الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،سنة النشر 1٩٩٠ :م.

 .14تفسير القرآن العظيم المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ)المحقق :محمد حسين
شمس الدين الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت الطبعة :األولى  141٩ -هـ

 .1٥التفسير القرآني للقرآن المؤلف :عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد  13٩٠هـ)

 .16تهذيب اللغة المؤلف :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى37٠ :هـ ـ ـ ـ ــ) المحقق :محمد عوض مرعب الناشر :دار
إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :األولى٢٠٠1 ،م.

 .17جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف :أبو جعفر ،محمد بن جرير الطبري (31٠ - ٢٢4ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) توزيع :دار التربية والتراث  -مكة
المكرمة.

 .1٨جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف :محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا الحسني الحسيني ِ
اْليجي الشافعي (ت ٩٠٥هـ) دار
النشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى 14٢4 ،هـ  ٢٠٠4 -م.

 .1٩جمهرة اللغة المؤلف :أبو بكر محمد بن الحسـ ــن بن دريد األزدي (المتوفى3٢1 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) المحقق :رمزي منير بعلبكي الناشـ ــر :دار العلم
للماليين – بيروت الطبعة :األولى1٩٨7 ،م.

 .٢٠الجواهر الحسان في تفسير القرآن المؤلف :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى٨7٥ :هـ) المحقق :الشيخ محمد
علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :األولى  141٨ -هـ.
 .٢1الدر المنثور المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى٩11 :هـ) الناشر :دار الفكر – بيروت.
 .٢٢روح البيان المؤلف :إسماعيل حقي بن مصطفى اْلستانبولي الحنفي الخلوتي  ,المولى أبو الفداء (المتوفى11٢7 :هـ)الناشر :دار الفكر
– بيروت.

 .٢3زاد المسـير في علم التفسـير المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى٥٩7 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) المحقق :عبد
الرزاق المهدي الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة :األولى  14٢٢ -هـ.
 .٢4السـ ـراج المنير في اْلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير المؤلف :شـ ــمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشـ ـربيني
الشافعي (المتوفى٩77 :هـ) الناشر :مطبعة بوالق (األميرية) – القاهرة عام النشر 1٢٨٥ :هـ.

 .٢٥شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم المؤلف :نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى٥73 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)المحقق :د حسين بن عبد هللا
العمري  -مطهر بن علي اْلرياني  -د يوسف محمد عبد هللا

 .٢6الص ــحاح تاج اللغة وص ــحاح العربية المؤلف :أبو نص ــر إس ــماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى3٩3 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) تحقيق :أحمد عبد
الغفور عطار الناشر :دار العلم للماليين – بيروت  ،الطبعة :الرابعة  14٠7هـ  1٩٨7 -م.

 .٢7صحيح البخاري المؤلف :أبو عبد هللا ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي تحقيق :جماعة من العلماء

صورها بعنايته :د .محمد زهير
طبع :بالمطبعة الكبرى األميرية ،ببوالق مصر المحمية ،عام  1311هــ ،بأمر السلطان عبد الحميد الثاني ،ثم َ
الناصر ،وطبعها الطبعة األولى عام  14٢٢هـ ـ ـ ـ ـ لدى دار طوق النجاة  -بيروت ،مع إثراء الهوامش بترقيم األحاديث لمحمد فؤاد عبد الباقي،

واْلحالة لبعض المراجع المهمة.

 .٢٨الطبقات الكبرى المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن سـ ـ ـ ــعد بن منيع الهاشـ ـ ـ ــمي بالوالء ،البصـ ـ ـ ــري ،البغدادي المعروف بابن سـ ـ ـ ــعد (المتوفى:
٢3٠هـ) تحقيق :محمد عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى 141٠ ،هـ  1٩٩٠ -م.



 





الفاظ التعلم يف القران الكريم دراسة موازنة بني تفسريي االجيي(ت ٩٠٥هـ

) وأبي  ..

 .٢٩فتح الرحمن في تفسير القرآ ن المؤلف :مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي (المتوفى ٩٢7 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) اعتنى به تحقيقا وضبطا
اْلسـ ـ ِ
ون ِ
ـالمية َ -إد َارةُ ال ُشـ ـ ُؤ ِ
وزرة األوقاف وال ُشـ ـ ُؤون ِ
اْلسـ ـ َـال ِمي ِة) الطبعة :األولى،
وتخريجا :نور الدين طالب الناشـ ــر :دار النوادر (إصـ ـ َـدارات َا
 143٠هـ  ٢٠٠٩ -م.

 .3٠الفواتح اْللهية والمفاتح الغيبية الموضـ ــحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية المؤلف :نعمة هللا بن محمود النخجواني ،ويعرف بالشـ ــيخ علوان
(المتوفى٩٢٠ :هـ) الناشر :دار ركابي للنشر  -الغورية ،مصرالطبعة :األولى 141٩ ،هـ  1٩٩٩ -م.

 .31كتاب التعريفات المؤلف :علي بن محمد بن علي الزين الشـريف الجرجاني (المتوفى٨16 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) المحقق :ضـبطه وصـححه جماعة من
العلماء بإشراف الناشر  ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى 14٠3هـ 1٩٨3-م.

 .3٢الكليات معجم في المص ـ ـ ـ ـ ــطلحات والفروق اللغوية المؤلف :أيوب بن موس ـ ـ ـ ـ ــى الحس ـ ـ ـ ـ ــيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي (المتوفى:
1٠٩4هـ) المحقق :عدنان درويش  -محمد المصري الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت.

 .33المحيط في اللغة المؤلف :إسماعيل بن عباد بن العباس ،أبو القاسم الطالقاني ،المشهور بالصاحب بن عباد (ت 3٨٥هـ)
 .34المس ـ ــتدرك على الص ـ ــحيحين المؤلف :أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الض ـ ــبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع (ت 4٠٥هـ) تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى1411 ،
– 1٩٩٠

 .3٥المصــباح المنير في غريب الشــرح الكبير المؤلف :أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس (المتوفى :نحو 77٠هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
الناشر :المكتبة العلمية – بيروت.

 .36معجم الفروق اللغوية المؤلف :أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى :نحو 3٩٥هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
المحقق :الشيخ بيت هللا بيات ،ومؤسسة النشر اْلسالمي الناشر :مؤسسة النشر اْلسالمي التابعة لجماعة المدرسين ب ـ «قم» الطبعة :األولى،
141٢هـ.

 .37المفردات في غريب القرآن المؤلف :أبو القاسـم الحسـين بن محمد المعروف بالراغب األصـفهانى (المتوفى٥٠٢ :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) المحقق :صـفوان
عدنان الداودي الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت الطبعة :األولى  141٢ -ه ـ ـ ـ ـ المؤلف :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد
بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (المتوفى46٨ :هـ) المحقق :أصل تحقيقه في ( )1٥رسالة دكتوراة بجامعة اْلمام محمد بن سعود ،ثم
قامت لجنة علمية من الجامعة بس ــبكه وتنس ــيقه  ،الناش ــر :عمادة البحث العلمي  -جامعة اْلمام محمد بن س ــعود اْلس ــالمية.الطبعة :األولى،

 143٠هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المؤلف :أبو محمد مكي بن أبي طالب َحموش بن محمد بن مختار القيس ــي القيرواني ثم األندلس ــي القرطبي المالكي (المتوفى:
437ه ـ ـ ـ ـ ــ) المحقق :مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،بإشراف أ .د :الشاهد البوشيخي الناشر:

مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -كلية الشريعة والدراسات اْلسالمية  -جامعة الشارقة الطبعة :األولى 14٢٩ ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢٠٠٨ -م الناشر :دار
الفكر العربي – القاهرة.

 .3٨نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩7هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
المحقق :محمد عبد الكريم كاظم الراضي  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولى14٠4 ،هـ 1٩٨4 -م.

 .3٩الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه.

 .4٠الوجيز في تفسـ ـ ـ ــير الكتاب العزيز المؤلف :أبو الحسـ ـ ـ ــن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسـ ـ ـ ــابوري ،الشـ ـ ـ ــافعي (المتوفى:
46٨هـ)تحقيق :صفوان عدنان داوودي دار النشر :دار القلم  ,الدار الشامية  -دمشق ،بيروت الطبعة :األولى 141٥ ،هـ



 



