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   الشكر

له احلمد يف األوىل واآلخرة، وهو  وال يحد فضله، ال تحصى نعمه، الشاكرين، حلمد هللا محدا
وعلى آله -صلى اهللا عليه وسلم -والصالة والسالم على سيد الشاكرين نبينا حممد  اللطيف اخلبري،

  وصحبه أمجعني وبعد:

مد أوالً وآخراً، وظاهراً فأمحد اهللا سبحانه وتعاىل أن وفقين إلجناز هذا البحث، فله احل
  وباطناً.

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لفضيلة الشيخ الدكتور/ املتويل على الشحات، الذي تفضل بقبول 
  االشراف على حبثي، واستفدت من توجيهاته وتسديداته، فجزاه اهللا عين خري اجلزاء.

وعلوم  ولقسم التفسريكما أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة املدينة، ولكلية العلوم اإلسالمية 
 لقبويل يف هذه اجلامعة املباركة، وتوفري كل وسائل العون واملساعدة إلكمال دراسيت فيها، القرآن؛

أسأل اهللا أن يبارك فيهم مجيعاً  والشكر موصولٌ ألعضاء املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة حبثي،
  وطالبه.ويعظم هلم األجر واملثوبة على ما يقدمونه خدمةً للعلم 

/صادق عبد الرمحن الشلفي، على ما بذله من ما أتقدم بوافر الشكر ألخي الشيخك
مساعدة يف إجناز البحث، أسأل اهللا أن يزيده من فضله، وأن يبارك يف علمه وعمله وذريته؛ إنه 

  مسيع جميب واهللا ويل التوفيق.
  

  الباحث 
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  اإلهداء

  أهدي هذا البحث إىل:

يت مل أفقدها يف عسر أو يسر، وكانت عوناً يل بعد اهللا يف إمتام هذا زوجيت العزيزة، ال
  البحث.

كما أهدي هذا البحث ألبنائي وبنايت، الذين كنت أجد يف حوارام، ومداوالم مصدراً 
  أستعني فيه بعد اهللا يف إجناز البحث.

اعية كما أهدي هذا البحث للمتخصصني يف القرآن الكرمي وعلومه، والعلوم االجتم
والتربوية؛ ليبذلوا املزيد من استخراج أصول علومهم من كتاب اهللا العزيز والسنة النبوية الشريفة 

  ومن تراثنا اإلسالمي الكبري. - على صاحبها أفضل الصالة والسالم-

سائالً املوىل عزوجل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه، نافعاً للمسلمني، وصدقةً جارية 
 ولذرييت أهلي ومشاخيي، وإخواين، وأن يعفو عما فيه من خطأ أو  - ا اهللا تعاىل رمحهم - لوالدي

  تقصري؛ إنه مسيع جميب.
  الباحث 
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  ملخص البحث 

يهدف البحث اىل حصر الشواهد القرآنية يف مقدمة ابن خلدون، وتصنيفها، وبيان الغرض من 
لدراسة النظرية وقد اشتمل على ل األولالقسم خصص قسمني: ويتكون البحث من ، إيرادها
حلصر  :الفصل الثاين .والتعريف مبقدمته- رمحه اهللا -للتعريف بابن خلدون الفصل األول:  فصلني

والقسم الثاين للدراسة  الشواهد القرآنية يف املقدمة، وبيان تصنيفها، وغرض املؤلف من ذكرها.
راض ابن خلدون من ذكر الشواهد التطبيقية، وقد خصص الستخراج بعض النماذج اليت توضح أغ

رمحه اهللا -ظهور سعة علم ابن خلدون  وقد كانت أهم النتائج اليت وصل عليها الباحث:القرآنية، 
مشولية املقدمة على شىت العلوم  وتنوع علمه يف شىت العلوم الشرعية والكونية واالجتماعية.-

يف حسن -رمحه اهللا -ابن خلدون  براعة وتدعيم موضوعات كل علم بعدد من الشواهد القرآنية.
 نيومخس نيجتاوز عدد الشواهد القرآنية يف املقدمة مئت توظيف الشواهد القرآنية يف شىت العلوم.

 صنف الباحث الشواهد القرآنية تصنيفاً موضوعياً حبسب فصول املقدمة الستة. شاهداً قرآنياً.
شواهد متعلقة  ما ظهر للباحث:حبسب -من إيراد الشواهد - رمحه اهللا -أغراض ابن خلدون 

 شواهد ساقها املؤلف؛ شواهد متعلقة بالسنن االجتماعية. وعلوم الشريعة. وعلومه، بالقرآن الكرمي
لغرض تعزيز رأي  لغرض الوعظ والتذكري، أو التربك بكالم اهللا أو الدعاء. منها: ألغراض متعدد

و ضمن؛ لكوا نقوالت ألهل شواهد وردت ضمن أحاديث نبوية أ يعتقده، أو أصل يؤكده.
يف ضوء أقوال  ودرسهاوأخرياً، استعرض الباحث مناذج من أغراض الشواهد يف املقدمة،  العلم.

  املفسرين.
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ABSTRACT 

 
The research aims to limit, classify and explain the purposes of using the Quranic evidences 

in the introduction of Ibn Khaldun. The research consists of two parts. The first part specified 

for theory studies and it consists of two chapters The first chapter: biography of Ibn Khaldun - 

God's mercy on him – and an explanation of his introduction. The second chapter: to gather 

(collect), classify and explain the purposes of mentioning the Quranic evidences in the 

introduction of Ibn Khaldun. The second Part for practicl studies and specified for extraction 

of some models which explain Ibn Khaldun’s purposes of mentioning the Quranic evidences 

The main results that the researcher came up with are: The distinct huge capacity of Ibn 

Khaldun's knowledge and the diversity of his knowledge in all various religion, cosmos and 

social sciences. The introduction cover all the various sciences and provides a several Quranic 

evidences to each science topics. Ingenuity of Ibn Khaldun - God's mercy on him - in the 

excellent Usage of the Quranic evidence in all various Sciences. Number of Qur'an's evidence 

exceeded Two hundred and ninty two evidences. The researcher classifies the Quranic 

evidence objectively according to the introduction's six chapters. According to what appear to 

the researcher, Ibn Khaldun's purposes of using the Quranic evidence are Evidence related to 

the Holy Quran and its sciences and Islamic religion Sciences Evidence related to social 

events. Evidence used by the author for deferent purposes A. To preach, supplicate and seek 

blessing with the words of God. B. To strengthen some of his an opinion or confirm a 

principle. C.To use some evidences contained in the prophet Mohamed's sayings or evidences 

transferred by Islamic religious scholars. Finally, the researcher showed some examples of the 

Quranic evidences purposes in the introduction. Then studied them in light of the Quran 

interpreters 
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  املقدمة

األنبياء  أشرفوالصالة والسالم على  ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني
  أمجعني.وصحبه  آلةوعلى  ،واملرسلني

  بعد:أما 

للعلماء  هلا، وهوورِفعةٌ -صلى اهللا عليه وسلم -الكرمي شرف ألمة حممد  لقرآنإن هذا اف
نَ بعلومه وهديه يوحوي نبعه،ويرتوون من  معينه،حني أَقبلوا ينهلون من  ،وأجلُّ شرف أعظم وِسام

كُلُّ عامل مهما كان ختصصه  رعية، ولكنالشليس فقط من ختصص يف علومه  تهم،موأُأنفسهم 
ا كم اهللا،عقله وآراءه لكتاب  خضعوأَ ،وجترد من أهوائه ،واختلف مورده إذا صدق هللا يف نيته

  ]٢٩ص:سورة [��Ik�j�i�h�g�f�e�d�c�bH :قال
 وتارخييه؛ حنيواقتصادية  ،وتربوية ،بنور القران الكرمي دراسات اجتماعيةلقد استضاءت 

والعلمي تاجهم الفكري فكان نِ ،أصلوا علومهم على هديه اهللا،انطلق مؤسسوها من كتاب 
القرآن ربكة ذاك إال ل القرون، وماومرجعاً للمتخصصني على امتداد  ،أة عليها العلومنش ،قواعد
  ال تنقضي خرياته إىل يوم القيامة.  الذي الكرمي

 نرمحه اهللا -االجتماعي عبد الرمحن ابن خلدون  العلماء؛ املؤرخأولئك بني وم -عدالذي ي 
فبنظرة فاحصة ملقدمته جند  املسلمني،لم التاريخ عند من قامات ع االجتماع، وقامةًمؤسساً لعلمِ 

يف استشهد ا  ،آية ومخسني مئتني علىما يزيد احتوت  الكرمي، فقدصلتها الوثيقة بكتاب اهللا 
  .وغريها ةيننوسمواضيع قرآنية واجتماعية 

التخصصات خمتلف  العصور، ومنوالباحثني على مر  ،حظيت املقدمةُ باهتمام العلماءلقد 
التاريخ، يف علم  ،واملعارف املتنوعة ،ملا احتوته من العلوم وذلك واملشارب،واالهتمامات 

يف الكون  السنن االجتماعيةتضمنته من  والطبيعية، وما القرآنية، والشرعيةوالعلوم  واالجتماع
ا والرجوع  مل يقتصر االهتمام بل التربوي؛االجتماعية والفوائد  واألنفس، والدروسواتمع 

وال أدلَّ على ذلك من كَثْرة طبعات املقدمة  غريهم،حىت  فحسب، بلإليها على علماء املسلمني 
 خمتلفة.إىل لغات  وترمجتها وحتقيقها والتعليق عليها، ،رحهاوش

أن يسهموا يف إثراء هذه املقدمة  كنمي ،ويرى الباحث أن املختصني يف الدراسات القرآنية
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  من خالل: 
  .القرآينوتارخيية واقتصادية باملنهج  ،ما ورد يف املقدمة من علوم اجتماعية ربط - ١
  وبيان عالقتها بالعلوم اليت وردت يف سياقها. ،املقدمةالشواهد القرآنية يف  دراسة - ٢
  

  أمهية البحث:

احتوت  عناية الباحثني يف جمال الدراسات القرآنية مبا قلةَ -ما اطلع عليه  حسب-الباحث الحظ 
على بعض املسائل  ،تدليلالاعتمد عليها ابن خلدون يف  ،من نصوص قرآنية كرمية ،عليه املقدمة

دعم  ،واستنباطات ووقائعما ذكر من تاريخ  ، وتوثيقهليةإ سننما وصل إليه من  العلمية، وتأصيل
إمجال أمهية هذه  ميكنومؤلفها، وومن هنا تربز أمهية البحث من أمهية املقدمة  آراءه ومعتقداته، ا

  يأيت:  فيماالدراسة 
الباحثني ا من كل  علوم، وعنايةوما احتوته من  ،العلمية ملقدمة ابن خلدون املكانة – ١

  التخصصات.
  . آية مخسنيعلى مايزيد على مئتني وقدمة امل احتواء - ٢
٣ - إذا كان الشاهد القرآين منه إوعلوم اللغة، ف عناية العلماء يف جمال علوم الشريعة، لَّح

كالتاريخ  ،الحتوائها على تلك العلوم مع علوم أخرى ،كذلك له أمهيته البالغة يف املقدمة
  واالجتماع واالقتصاد وغريها. 

 ،إىل توجيه الباحثني يف الدراسات القرآنية إىل البحث يف الدارسات األخرى احلاجة - ٤
واالستفادة منها يف جمال العلوم  ،يف تأصيلها شرعيا والتربوية؛ لإلسهاموخاصة يف العلوم اإلنسانية 

  والشرعية.القرآنية 
  املقدمة.س الشواهد القرآنية يف ردي ،علمي حبث -علم الباحث  حسب- وجود  عدم - ٥
 البحث سوفوهذا  الكرمي،بالقرآن  االجتماعية، وربطهاالباحث بالدراسات  اهتمام - ٦

  اال. هذا يف إفادة الباحث يف - بإذن اهللا-يسهم 
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  البحث:مشكلة 

 موضوعياً، وبيان املقدمة، وتصنيفهاتكمن مشكلة البحث يف التعرف على الشواهد القرآنية يف 
  التالية:يف األسئلة ص مشكلة البحث يتلخ أغراضها، وميكن

  خلدون؟ مقدمة ابنما الشواهد القرآنية يف 
  املقدمة؟ما التصنيف املوضوعي للشواهد القرآنية يف 

  املقدمة؟يف أغراض الشواهد القرآنية ما 
  

  هداف البحث: أ

  يهدف البحث اىل ما يلي: 
  حصر الشواهد القرآنية يف مقدمة ابن خلدون.  .١
   .تصنيف الشواهد القرآنية موضوعيا   .٢
  التعرف على أغراض الشواهد القرآنية يف املقدمة.. ٣
  قوال املفسرين.أ راستها يف ضوءاستعراض مناذج من أغراض الشواهد يف املقدمة ود .٤
  

  السابقة:الدراسات 

ناولت ت وأ–اطالعه  حسب- املوضوع هذا  تناولث تأو حبو ،مل يقف الباحث على دراسات
  منها: املقدمة، اتناولت حياة ابن خلدون وتراثه العلمي ومن ضمنههناك دراسات  ولكن املقدمة،

  .اابن خلدون فقيه -١
هاين حممد أبو شنب، نابلس، لألستاذ /الوطنية يف  لنجاحا صدرت هذه الدراسة من جامعة

م، وقُدمت يف مؤمتر ابن خلدون" عالمة الشرق والغرب "وقد هدفت هذه الدراسة إىل ٢٠١٢
التعرف على أطوار حياته، وعصره الذي عاش فيه، ويف أي ااالت كانت خدمته، وتركيزه؟ وما 

  أي منهج وطريقة كانت أفكاره وآراؤه؟ موقف أهل العلم والفضل يف زمانه منه؟ وعلى
  وقد جعل الباحث هذه الدراسة يف مبحثني األول:

  املبحث األول: التعريف حبياة ابن خلدون.
  واملبحث الثاين: بيان منهج ابن خلدون يف الدراسات الشرعية.
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وقد خلصت هذه الدراسة إىل نتائج من أمهها: أن مصادر االستدالل عن ابن خلدون هي 
  آن الكرمي، والسنة واإلمجاع والقياس.القر

تعتين حبصر الشواهد القرآنية وتصنيفها وبيان احلالية الدراسة والفرق بني الدراستني، ان 
بينما "دراسة ابن خلدون فقيها" تعتين بالكشف عن أحد اجلوانب العلمية يف املقدمة، أغراضها يف 

  فقهي. حياة ابن خلدون رمحه اهللا وهو تضلعه يف اجلانب ال
  عرض ونقد.-ابن خلدون وآراؤه االعتقادية  -٢

/ عبد اهللا عبد الرشيد عبد اهللا عبد للباحث ،هذه الدراسة من جامعة أم القرىصدرت 
  .ـه١٤٢٠اجلليل 

وقد كان هدف هذه الدراسة إظهار مكانة ابن خلدون العلمية وجهوده يف علوم العقيدة 
  د.والشريعة ومعرفة آرائه يف مسائل االعتقا

  وخامتة.قسم الباحث هذه الرسالة إىل مقدمة وسبعة فصول 
السنة واجلماعة اال  ابن خلدون رمحه اهللا هي عقيدة اهل وقد وصل الباحث اىل ان عقيدة

  االشاعرة.كان مييل اىل مذهب  األمساء والصفات فقديف باب 
توجيهه لبعض اراء ابن خلدون العقدية و د الباحث من هذه الدراسة يف معرفةوقد استفا

  الشواهد اليت ورد فيها بعض أمساء اهللا وصفاته. 
دراسة ا تعنين بدراسة الشواهد القرآنية يف املقدمة، بينما تعتىن أوختتلف الدراسة احلالية يف 

  خلدون.  ابن خلدون واراءه االعتقادية _ ببيان املنهج العقدي ابن –
  التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون. -٣

ه، ١٤١٦تور عبد احلليم عويس، حبث منشور يف كتاب األمة، العدد اخلمسون، للدك
هدف الباحث اىل الرد على من حاول تشويه فكر ابن خلدون - دولة قطر -السنة اخلامسة عشرة 

ة والتارخيية وفق منطق شرعي وانتقاص قدراته اإلبداعية يف تأسيس كثري من العلوم االجتماعي
  مثانية مباحث. يتكون الكتاب من، أصيل

وكان أبرز ما وصل إليه املؤلف أن ابن خلدون نبتة حضارته وليس مثرة عصره فقط، 
مستدال بعمق ثقافة ابن خلدون الشرعية واللغوية، وعمقه يف قراءته للقرآن الكرمي، واعتماده عليه، 

  وانطالقه منه.
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ه على االستشهاد تشترك الدراستان يف بيان اهتمام ابن خلدون بالقرآن الكرمي وحرص
باآليات القرآنية يف مقدمته، والفرق بني الدراستني أن الدراسة احلالية تعتين بدراسة الشواهد، بينما 
دراسة التأصيل لنظريات ابن خلدون تركز على الدفاع عن ابن خلدون وتبني اصالته الدينية 

  وعمقه العلمي. 
  لساطع احلصري.-دراسات عن مقدمة ابن خلدون  - ٤
دار -القاهرة -ع هذا الكتاب يف جملد واحد صدر هذا الكتاب عن مكتبة: اخلاجني يق

  م.١٩٦٧- ه ١٣٨٧الطبعة الثالثة:- بريوت - الكتاب العريب 
منزلة املقدمة وأمهيتها،  هدف املؤلف منه بيانعبارة عن مقاالت متفرقة،  هذا الكتاب

 ولغتها، مثكتابتها وتأثريها  ريخاملقدمة، وتاشخصية ابن خلدون، فقد استعرض أحباث  ةودراس
الذي عاش فيه، مع بيان  رواستقر، والعصاستعرض حياة ابن خلدون يف البدان اليت عاش فيها 

التاريخ، وأخرياً جال يف الكتب واالت يف  وآرائه االجتماع ونظرياته يف علممكانة ابن خلدون 
   اليت حتاملت على ابن خلدون ورد عليها.

يتضح الفرق بني  ن عنوان الكتاب "دراسات عن مقدمة ابن خلدون"كما هو واضح م
املقدمة، هذه الدراسة وبني موضوع حبثنا الذي كان اهلدف منه هو حصر الشواهد القرآنية يف 

  أغراضها لدى ابن خلدون. نوبيا
  للدكتور/ عماد الدين خليل.- ابن خلدون إسالمياً  - ٥

م، ويقع يف جملد واحد، حيوي مقدمة ١٩٨٣نة صدر هذا الكتاب من املكتب اإلسالمي س
وثالثة فصول، جاء هذا الكتاب للرد على مزاعم املستشرقني وغريهم الذين قطعوا صلة ابن 
خلدون بالدين، وخالل هذه الدراسة أكد املؤلف أن ابن خلدون ابن اإلسالم ووليد البيئة 

 ثقرآنية الواردة يف املقدمة، وباآلحاديعلى هذه النتيجة بالشواهد ال اإلسالمية الشرعي، مستدالً
  الشريفة، وأقوال ومعطيات الصحابة الكرام.

هذه الدراسة ليس هلا كذلك عالقة مباشرة مبوضوع هذا البحث؛ حيث أن هدفها هو إبراز 
البحث  اشخصية ابن خلدون اإلسالمية، ال كما يديعي بعض املستشرقني أنه ثائر على الدين، وهذ

ه عن الشواهد القرآنية الواردة يف املقدمة وبيان غرض ابن خلدون من االستشهاد انصب احلديث في
  ا. 
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احملاضر يف -إعداد د./ حممد بن إبراهيم الفوزان - ابن خلدون وفكره التربوي - ٦
  جامعة امللك سعود.-معهد اللغة العربية 

ل كتابه" هذه الدراسة دف إىل الكشف عن اآلراء التربوية البن خلدون من خال
وهذه الدراسة التربوي هلذه الشخصية؛ ألن املشهور عنه أنه عامل اجتماع،  وإبراز اجلانباملقدمة"

اً إجتماعياً فحسب؛ بل لديه آراء عدية يف التربية والتعليم، وقد استقرأ الباحث ملأثبت أنه ليس عا
   منها يف العصر احلاضر. االستفادة ميكن، وأنه هذه اآلراء ناملقدمة، ودوهذه اآلراء من خالل 

وهذا البحث خيتلف عن هذه الدراسة؛ حيث أن اهلدف من هذا البحث هو حصر 
  الشواهد القرآنية يف املقدمة واستنباط غرض ابن خلدون منها.

  البحث:منهج 

 ؛)٢(االستقرائي واستخدم املنهج للتعريف بابن خلدون ومقدمته،)١(الوصفي الباحث املنهج استخدم
، والتطبيق أغراض الشواهد لبيان ؛)٣(االستنباطيستخدم املنهج ا مث وتصنيفها، واهد،الشمع جلو

  على مناذج منها.
  يأيت:سلكها الباحث فهي كما أما الطريقة اليت 

  التعريف بابن خلدون ومقدمته. - ١
  املقدمة.الشواهد القرآنية الواردة يف  حصر - ٢
   عزو اآليات إىل سورها ورقمها من السورة - ٣
  القرآنية.وضوعي للشواهد امل التصنيف - ٤
  الشواهد القرآنية. أغراض بيان - ٥
  املفسرين.اقوال  ضوءمناذج من أغراض الشواهد يف املقدمة ودراستها يف  استعراض - ٦
  .األصليةمن مصادرها  األحاديث ختريج - ٧

                                 
هو: ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو االجتماعية وصفاً هلا؛ للوصول بذلك إىل إثبات احلقائق العلمية. عد العزيز  "املنهج الوصفي" )١(

  .١٧٩، ص١م، ج٢٠١٢- هـ ١٤٣٣، ٦ط البحث العلمي، بن عبد الرمحن الربيعة، 
ة والتجربة وافتراض الفروض؛ الستنتاج أحكام هو: ما يقوم على التتبع ألمور جزئية مستعاناً على ذلك باملالحظ "منهج االستقراء" )٢(

 .١٧٨، ص١م، ج٢٠١٢- هـ ١٤٣٣، ٦ط البحث العلمي، عامة منها. انظر: عد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة، 
ربيعة، انظر: عد العزيز بن عبدالرمحن الهو: ما يقوم على التأمل يف أمور جزئية ثابتة؛ الستنتاج أحكام منها.  "املنهج االستنباطي" )٣(

 .١٧٨، ص١ج م،٢٠١٢- هـ ١٤٣٣ ،٦ط  العلمي،البحث 
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األول:الفصل   

.التعريف بشخصية ابن خلدون ومقدمته  

  مبحثان:ه وفي                                   
 خلدون.شخصية ابن التعريف ب األول:املبحث 

  خلدون.قدمة ابن التعريف مب الثاين:املبحث 
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  شخصية ابن خلدون ب األول: التعريفاملبحث 

  :مطالبوفيه ثالثة 

  .ومولده ووفاتهامسه ونسبه  األول:املطلب 

  ونسبه:ه امس
حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن عبد الرمحن أبو زيد ويل الدين بن حممد بن  هو

  اهللا.رمحه  نسبة إىل حضرموت)( احلضرمي حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن خلدون
بن حجر من حضرموت، من عرب اليمن، إىل وائل "ونسبنا  :يف ذلك)١(خلدونقال ابن 

يف أوائل  ،ألندلسهو الداخل إىل ا ،املذكور هنا وخلدون ،معروف وله صحبة" أقيال العرب،
انتقلوا  مث ،)٢(بقرمونة)مع رهط من قوم حضرموت، وكان أول نزولٍ لسلفه يف ( ،الفتح اإلسالمي

على  )٤(مث ملا غلب ملك اجلاللقة ،الرياسة العلمية والسلطانية مدة هلم فيها وكان ،)٣(شبيليةأإىل 
  .)٥(سلطااكان هلم فيها أيضاً حضور عند  ،السابعةىل تونس يف أواسط املائة انتقلوا إ ،شبيليةأ

                                 
-  ٢٠٥، ص٧، د. ط، د.ت، جاملنهل الصايف واملستوىفيوسف بن تغري، و، ٤، صد. ط، التعريف بابن خلدونابن خلدون،  )١(

٢٠٩.  
ة، وياء خفيفة، وهاء: كورة باألندلس يتصل عملها بالفتح مث السكون، وضم امليم، وسكون الواو، ونون مكسور" " قرمونة )٢(

قدمية البنيان عصت على عبد الرمحن ابن حممد األموي فنزل عليها جبنوده حىت افتتحها  غريب قرطبة وشرقي إشبيلية بأعمال إشبيلية
سبعة فراسخ وبني قرطبة اثنان وعشرون فرسخا، وأكثر ما يقول الناس  ليه، وبينها وبني إشبيليةوخرا مث عادت إىل بعض ما كانت ع

وت، هـ) نشر: دار صادر، بري٦٢٦، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي (ت: معجم البلدانانظر:  .قرمونة
 .٣٣٠ص، ٤جم. ١٩٩٥، ٢ط
تسمى محص و عظيمة باألندلسبالكسر مث السكون، وكسر الباء املوحدة، وياء ساكنة، والم، وياء خفيفة: مدينة كبرية " " إشبيلية )٣(

، معجم البلدانانظر:  .يطل عليها جبل الشرفوإشبيلية قريبة من البحر ، أيضا، وا قاعدة ملك األندلس وسريره، وا كان بنو عباد
، ١م.ج ١٩٩٥، ٢هـ) نشر: دار صادر، بريوت، ط٦٢٦شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي (ت: 

  .١٩٥ص
أشد من الفرنج، وهم أمة يغلب عليهم اجلهل واجلفاء، ومن زيهم أم ال  ارى، وهمهي أمة من أمم النص :" اجلاللقة" اجلاللقة )٤(

يغسلون ثيام، بل يتركوا عليهم إِىل أن تبلى، ويدخل أحدهم دار اآلخر بدون استئذان، وهم كالبهائم، وهلم بالد كثرية يف مشايل 
الفداء عماد  يب، ألاملختصر يف أخبار البشرانظر:  األخالق.األندلس، وملكهم وغالبهم نصارى، وفيه أيضاً مسلمون، وهم شرسو 

 .٩٣ص، ١، ج١، ط: املطبعة احلسينية املصريةنشر هـ)٧٣٢: تالدين إمساعيل بن علي بن عمر بن شاهنشاه (
  .٧ – ٤ص ،التعريف املرجع السابق، )٥(
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  :دهمول
وترىب يف حجر  ،بتونس للهجرة، سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة ،غرة رمضان ،لد يوم األربعاءو

فَوالده إىل أن أيع وش١(لعظيماوقرأ القرآن  ،ب(.  

  وفاته:
مائة هجرية، ودفن مبقابر الصوفية  ومثان سنة مثان، تويف بالقاهرة فجأة ألربع بقني من شهر رمضان

وله من العمر ست وسبعون سنة ومخسة وعشرون يوماً. رمحه اهللا رمحة  ،خارج باب النصر
  .)٢(اجلزاءوجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري  ،واسعة

  

  .ومؤلفاته ،ه العلمية والعمليةحيات الثاين:املطلب 

  حياته العلمية: أوالً:
له، ، وأول العلوم اليت تلقاها، قراءته للقرآن وحفظه طفولته األوىلي نِلقد طلب العلم مبكراً يف س

 بعد هذه الفقرةوسيأيت استعراض لبعض مشاخيه - عند أشهر علماء تونس السبعأخذ القراءات مث 
 ،حادثتان حالتا بينه فحدثت ،عمرهعشرة من  السابعة بلوغه سن حىت ،هذه احلال واستمر على-

  مها:وهاتان احلادثتان  مؤقتاً مث استأنف بعد ذلك. وبني مواصلته التلْمذة
، ومات هـ٧٤٩سنة  ،شرقيه وغربيه الذي عم العاملَ ،اجلارف الطاعون: األوىلاحلادثة 
ى عليهم هذا املرض أبويه، ومجيع من يأخذ ال حيصيهم إال اهللا، وكان ممن أت ،بسببه خلق كثري

  .عنهم العلم من شيوخه
العلماء واألدباء الذين  ةُرجه يفه ،اليت أدت إىل توقفه عن طلب العلم حيناً :احلادثة الثانية

هـ مع السلطان أيب احلسن صاحب دولة بين ٧٥٠من هذا الوباء إىل املغرب األقصى سنة  ،نجوا
واصفاً هاتني  فقال وشعر بالوحشة، ،وخاصة موت أبويهنفسياً، عليه  ادثتان أثرتاحلا هاتان .مرين

على اقتناء الفضائل،  على حتصيل العلم، حريصاً اًمنذ نشأت وناهزت مكب ومل أزلْ" :احلالتني
متنقّال بني دروس العلم وحلقاته، إىل أن كان الطاعون اجلارف، وذهب األعيان والصدور ومجيع 

                                 
  .١٧ص التعريف املرجع السابق، )١(
  .٢٤٠ -  ٢٣٩، ص٢، جد. ط ،العمرإنباء الغمر بأبناء انظر: ابن حجر،  )٢(
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على الرحلة من إفريقية ملا أصابين من  ...وقد كنت منطوياً-  رمحهما اهللا-خة، وهلك أبواي املشي
  .)١("العلملذهاب أشياخي وعطالين عن طلب  االستحياش

سنة وذلك يف بأشياخه واللحاق  ،ملتابعة حتصيله العلمي ؛فاسمث إنه بعد ذلك سافر إىل 
، سومن أهل األندل، املشيخة من أهل املغربولقاء  ،والقراءة ،على النظر وهناك عكفهـ ٧٥٥

 من اللحاق بأشياخه، ومواصلة طلب يأمله، قد حقق ما كان وباجتماعه ؤالء العلماء يكون
   .)٢(فكان له ذلك العلم،

  شيوخه: 
فبدأ مبشاخيه  ،لمعنهم الع ذَخالذين أَ ،عدداً من مشاخيه- التعريف - يف كتابه  ابن خلدون استعرض

إمام املقرئني  )٣(الشيخ أبو العباس أمحد الزواوي ،فمن مشاخيه يف القرآن ،وقراءاتهيف القرآن 
باملغرب، قرأ عليه القرآن باجلمع الكبري بني القراءات السبع، من طريق أيب عمر الداين وابن شريح، 

 كذلك من شيوخه يف القراءات أيضاً، األستاذ أبو عبد اهللا بن برال، ،وأجازه إجازة عامة
، أخذ عنه القراءات السبع إفراداً ومجعاً يف إحدى وعشرين ختمة، مث مجعها يف ختمة )٤(األنصاري

واحدة أخرى، مث قرأ عليه برواية يعقوب ختمة واحدة مجعاً بني الروايتني عنه، وعرض عليه 
صي، كتاب التقَأنه عرض عليه  قصيدة الشاطيب الالمية يف القراءات، والرائية يف الرسم، وذكر

ألحاديث املوطأ البن عبد الرب، حذا به حذو كتابه التمهيد على املوطأ، مقتصراً على األحاديث 
  فقط. وكتاب التسهِيل البن مالك، وخمتصر ابن احلاجب يف الفقه، ومل يكملهما. 

                                 
 املنهل الصايف واملستوىف،، وانظر: ابن تغري بردي، ٥٨- ٥٧ص د.ط،، التعريف بابن خلدونانظر: ابن خلدون،  )١(
  .٢١٠ - ٢٠٥،ص٧ج
 ،املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايفابن تغري بردي،  وانظر:،٦١- ٦٠، صد.ط، التعريف بابن خلدونانظر: ابن خلدون، ) ٢(

  ١٤٨- ١٤٦، ص٤د.ط، جالضوء الالمع،والسخاوي،  ،٢١٠ - ٢٠٥ص ،٧ج
إبراهيم مقرئ بقسنطينة، قرأ على  أبو العباس أمحد الزواوي هو أمحد بن حممد بن علي أبو العباس الزواوي" أمحد الزواوي" هو:  )٣(

بن أمحد الغافقي وعلي بن سليمان بن أمحد ومالك بن املرحل، روى القراءة عنه أمحد بن مسعود بن احلاجة التونسي لقيه سنة مثان 
، ١هـ) نشر: مكتبة ابن تيمية، ط٨٣٣: ت(لإلمام ابن اجلزري  ،القراءغاية النهاية يف طبقات وأربعني وسبعمائة بقسنطينة. انظر: 

 .١٢٥ص ،١ج. جستراسرهـ ج. بر١٣٥١
، أصله من جالية األندلس من أعمال بلنسية، كان "بن برال" هو: األستاذ املُكّتب أيب عبد اهللا حممد بن سعد بن برال األنصاري )٤(

 .١٨ -  ١٧، ص١ج، د. ط، البن خلدونريف البن خلدون شرقاً وغرباً، التعإماماً يف القراءات، ال يلحق شأوه. انظر ترمجته: 
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  مشاخيه يف احلديث:
مساعاً  )١(ضرميأبو حممد عبد املهيمن احلعن إمام احملدثني  ،أخذ احلديث وعلومهشرع بمث 

  وإجازة األمهات الست، وكتاب املوطأ والسري البن إسحاق وكتاب ابن الصالح.
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن جابر بن سلطان وتتلمذ يف احلديث أيضاً على يد االمام 

، مسع منه كتاب مسلم بن احلجاج، وكتاب املوطأ، وبعضاً من األمهات )٢(القيسي الوادياشي
  .وأخذ عنه مناولة كتباً يف العربية، وأجازه إجازة عامة اخلمس،

  :مشاخيه يف الفقه
قاضي اجلماعة أيب عبد اهللا حممد بن عبد  وأما الفقه وأصوله، فقد أخذمها عن مجاعة منهم:

  ، أخذ عنه املوطأ.)٣(السالم
  مشاخيه يف العلوم العربية:

، إىل غريهم من )٤(اهللا حممد بن حبرإمام العربية واألدب بتونس أبو عبد  فيها ومن شيوخه
  .علماء العربية

  مشاخيه يف العلوم العقلية:
وأما العلوم العقلية والفلسفية، فقد أخذها عن شيخ العلوم العقلية أبو عبد اهللا حممد بن 

                                 
: صاحب القلم األعلى بفاس، وصدرها يف عبد املهيمن بن حممد بن عبد املهيمن، أبو حممد احلضرمي"عبد املهيمن احلضرمي" هو:  )١(
صره. كان غزير العلم باألدب والتاريخ. ولد ونشأ بسبتة. وويل كتابة اإلنشاء ل أيب احلسن املريين بفاس. وتويف بتونس يف الطاعون ع

هـ)نشر: دار العلم ١٣٩٦، للزركلي الدمشقي (ت: األعالم . انظر:اجلارف. قال ابن القاضي: تقدم يف علم احلديث وضبط رجاله
  . ١٦٩ ،ص٤جم،  ٢٠٠٢ايو أيار / م -  ٥للماليني، ط

هـ، وتويف ٦٧٣،إمام احملدثني ولد سنة حممد بن جابر بن حممد بن قاسم أبو عبد اهللا القيسي الوادياشي "الوادياشي" هو: )٢(
 .٦٨-  ٦٧،ص٦شاعر انظر ترمحته يف: األعالم، للزركلي،جهـ عامل باحلديث وله تصانيف عدة،و٧٤٩سنة:

، أبو عبد اهللا: فقيه مالكي. كان قاضي اجلماعة حممد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري اهلواري املنستريي "قاضي اجلماعة " هو: )٣(
واستمر إىل أن تويف بالطاعون اجلارف.  هـ٧٣٤ه إىل (املنستري) بني املهدية وسوسة (بإفريقية) ويل القضاء بتونس سنة بتونس. نسبت

 ٥، ط: دار العلم للمالينينشرهـ)١٣٩٦: تلزركلي الدمشقي (ل ،األعالم انظر ترمجته يف: وكان ال يرعى يف احلق سلطانا وال أمريا.
 .٢٠٥،ص٦، جم ٢٠٠٢أيار/ مايو  - 
الزمت جملسه وأفدت عليه، وكان حبرا زاخرا يف علوم اللسان. وأشار علي حبفظ " قال عنه ابن خلدون يف ترمجته:" " حممد بن حبر )٤(

انظر: التعريف  ين.حبيب وطائفة من شعر املتنيب، ومن أشعار كتاب األغا لألعلم وشعرالشعر فحفظت كتب األشعار الستة، واحلماسة 
 .١٩، ص١ط، ج  .بابن خلدون شرقاً وغرباً، البن خلدون، د
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٢(أخذ عنه االصلني واملنطق وسائر الفنون احلكمية والتعليمية، وغريهم ،)١(إبراهيم األيلي(.   

  تالميذه: 
 للعلم على أخذه بل البعض نص-رمحه اهللا -من تالميذ ابن خلدون سجل لنا املؤرخون عدداً 

 ،وكتاتيبها ومصر يف مدارسهما ،تدريس والتعليم يف كل من تونسال هرتصدل وذلك ،منه
  كما ذكر ذلك يف كتابه التعريف، ومن بني هؤالء التالميذ: ،شهورةوجوامعهما امل

  .)٣(-رمحه اهللا- احلافظ أمحد بن حجر العسقالين
  .) ٤(- رمحه اهللا- العالمة بدر الدين الدماميين

  .)٥(-رمحه اهللا-الفقيه عبد اهللا مقداد األفقهسي 
  .)٦(- رمحه اهللا-العالمة حممد بن عمار املصري املالكي 

                                 
هـ، أصله من تلمسان، ا نشأ، وقرأ كتب التعاليم، وحذق فيها ورحل ٦٧١ولد  " إبراهيم اآليلي" هو: حممد بن إبراهيم اآليلي )١(

 .٣٩و ٢٣-  ٢١،ص١هـ...انظر ترمجته يف: التعريف بابن خلدون شرقاً وغرباً ج٧٥٧فاس سنة اىل املشرق وحج، تويف ب
، ١، طاإلحاطة يف أخبار غرناطةلسان الدين ابن اخلطيب، و، ٢٣ - ١٧ص د.ط،، التعريف بابن خلدونانظر: ابن خلدون،  )٢(
  .٢٤٠ - ٢٣٩، ص٢، جد. ط،إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر، ٣٧٨ - ٣٧٧ص ٣ج
، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر: من أئمة العلم أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين" ابن حجر العسقالين" هو  )٣(

، ٤، د.ط، جالضوء الالمعالسخاوي، انظر: أصله من عسقالن (بفلسطني) ومولده ووفاته بالقاهرة.  ،والتاريخ. تصانيفه فكثرية جليلة
  .١٧٨، ص١ج األعالم،والزركلي،  ١٤٨ص

ن األدب. ولد يف : عامل بالشريعة وفنوحممد بن أيب بكر بن عمر، بدر الدين املعروف بابن الدماميين"بدر الدين الدماميين" هو:  )٤(
السخاوي، انظر:  :هـ ٨٢٧سنة مدينة (كلربجا) ، له مؤلفات عديدة، مث رحل إىل اهلند وتويف هناك يفاإلسكندرية، واستوطن القاهرة

  .٥٨ -  ٥٧، ص٦، جاألعالموالزركلي،  ١٨٧- ١٨٤، د.ط، ص الضوء الالمع
، له مصنفات وتوىل التدريس اعيل األفقهسي القاضي مجال الدينعبد اللَّه بن مقداد بن إمس " هو:عبد اهللا مقداد األفقهسي"  )٥(

كان عفيفًا حسن املباشرة والتودد قليل األذى، وتويف ثالث عشر رمضان سنة ثالث وعشرين والقضاء وله كتاب يف التفسري وغريه، 
أمحد بابا بن أمحد التكروري ل، نيل االبتهاج بتطريز الديباجو ١٤٨، ص، د.طالضوء الالمعالسخاوي، . انظر: امنائةومث

دار  شر:ن عناية وتقدمي: الدكتور عبد احلميد عبد اهللا اهلرامةم، ٢٠٠٠، ٢ط هـ) ١٠٣٦: ت(التنبكيت السوداين، أبو العباس 
  .٢٢٩، ص١ج، م ٢٠٠٠، ٢، طليبيا –الكاتب، طرابلس 

: اِإلمام العالمة الفقيه املتفنن أبو ياسر مشس الدين حممد بن عمار بن حممد عرف بابن عمار املصري " حممد بن عمار املصري" هو: )٦(
انظر: السخاوي،  .هـ ٨٤٤هـ وتويف سنة ٧٦٨سنة  املدقق، له تآليف يف فنون كثرية، ولد لفالفهامة العمدة الفاضل احملقق املؤ

: تمد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف (حمل،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةو ١٤٨ص د.ط،، الضوء الالمع
 -هـ ١٤٢٤، ١، طتب العلمية، لبنان: دار الكشر، نعلق عليه: عبد ايد خيايلم، ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ١ط هـ)١٣٦٠
  .٣٤٩، ص١ج، م ٢٠٠٣
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  .)١(-رمحه اهللا- املؤرخ تقي الدين املقريزي ماإلما
  :مليةالع ثانياً: حياته

يف كل مكان  ،فهو من أسرة الزمت السالطني ،من الطبيعي جداً ملثله أن يتوىل وظائف مهمة
منهم ،أشار إليهما املؤرخون ،هرت بتوليها رياستنياستوطنته، واشت: حيان القرطيب  املؤرخ ابن

رياسة  أعالمه بني اية يف النباهة، ومل تزلْ شبيليةإخلدون إىل اآلن يف  حيث قال: وبيت بين
  .)٢(سلطانية ورياسة علمية. اه

من ا يف كل هر ما، فقد توالمه، واشتأو الوظيفتني ني الرياستنيابن خلدون ورث هاتف
توليه كتابة العالمة عن  التالية:املناصب  لتا يفوهاتان الوظيفتان متث ،وتونس ومصر ،املغرب األقصى

 بقوله: وقد نص على هذه الوالية ،سلطان الدولة احلفصية،أيب إسحاق إبراهيم بن أيب بكر السلطان
املستبد على الدولة يومئذ -حاجب السلطان أيب إسحاق  وهو- واستدعاين أبو حممد بن تافراكني"

بالقلم  -حلمد هللا والشكر هللا-... وهي وضع لطان أيب إسحاقإىل كتابة العالمة عن الس ،بتونس
حلاجة يف ابن خلدون، وذلك ففرح من خماطبة أو مرسوم"  بعدها،الغليظ مما بني البسملة وما 

 ،دعيت إىل هذه الوظيفة فلما قال:ولذا  ،وهي العزم على اللحاق بأشياخه يف املغرب ،نفسه
  .)٣(كذلك"من اللحاق باملغرب، وكان  ،سارعت إىل اإلجابة لتحصيل غرضي

، ووصفوه له، كتب أيب عنان، وأخربه الناس عنهخلدون عند السلطان  ابن ركْجرى ذ ملاو
وشهوده  ،فألزمه جملسه العلمي ،هـ٧٥٥عليه سنة  مدقَفَ ،خلدون فأمره باستقدام ابنِ ؛إىل حاجبه

 ،شي إىل األمري شيئاًحىت و ،واستمر على ذلك الصلوات معه، واستعمله يف كتابة التوقيع بني يديه،
                                 

إلمام البارع، ، الشيخ اأمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن متيم بن عبد الصمدهو:  "تقي الدين املقريزي" )١(
ونشأ هـ، ٧٦٦، ولد سنة عمدة املؤرخني، وعني احملدثني، تقي الدين املقريزي، البعلبكي األصل، املصري املولد والدار والوفاة

صنف التصانيف املفيدة النافعة اجلامعة لكل علم، وكان ضابطاً مؤرخاً، مفنناً، حمدثاً، معظماً يف ، بالقاهرة، وتفقه على مذهب احلنفية
الضوء انظر: السخاوي، ، تويف يوم اخلميس سادس عشر شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومثامنائة، سبة القاهرة غري مرةويل ح، الدول
بن تغري بردي الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين ، الاملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف و ١٤٧ص د.ط،، الالمع

: اهليئة املصرية شر، نتقدمي: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، دكتور حممد حممد أمنيهـ)حققه ووضع حواشيه: ٨٧٤: ت(
  .٤٢٠ -  ٤١٥، ص١، د.ط، جالعامة للكتاب

 ،٧د.ط،.ج املنهل الصايف واملستوىف،: يوسف بن تغري، وانظر ٧ص ،د.ط، التعريف بابن خلدونانظر: ابن خلدون،  )٢(
  .٢١٠ - ٢٠٥ص

  .٥٨ - ٥٧ص ،د.ط، ف بابن خلدونالتعريابن خلدون،  انظر: )٣(
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  ملدة سنتني، فاستعطفه بقصيدة أوهلا: فسجنه ،عن ابن خلدون فبادر بالقبض عليه
  على أي حال لليـايل أعاتـب  

 

  وأي صروف للزمـان أغالـب  
  وأين على دعوى شهودي غائب كفى حزنا أين على القرب نازح 
  وأين على حكم احلوادث نـازل  

 

  ملين طورا وطـورا حتـارب  تسا
وهي أبيات استعطاف حنواً من مئيت بيت، وفعالً هذه األبيات كان هلا وقْع يف نفس األمري؛  

فوعده باإلفراج عنه يف فاس؛ لكنه تويف إثر وصوله فاس، فأفرج عنه القائم بأعماله وزيره احلسن 
   .)١(وآخرينبن عمر فأطلقه 

للصلح من قبل السلطان/حممد بن يوسف بن  )٢(قشتالة ومن الوظائف أيضاً: إرساله مللك
موضحاً ذلك:" وسفِّرت عنه سنة مخس وستني وسبعمائة  )٣(قال ابن خلدون إمساعيل بن األمحر:

إلمتام عقد الصلح ما بينه وبني ملوك يومئذ، بِترةُ بن اهلُنشة بن أُذْفُونش؛  إىل الطاغية ملك قشتالة
 بات مبراكب الذهب الثقيلة، فلقيتواملقر ةً فاخرةً من ثياب احلرير، واجليادديلين هومح ،وةدالع
الطاغية بإشبيلية، وعاينت آثار سلفي ا، وعاملين من الكرامة مبا ال مزيد عليه، وأَظْهر االغتباط 

   ."بسلفنا بإشبيلية مبكاين، وعلم أوليةً

 ،السلطان أبا العباس بأن كات بعدوذلك  فيها؛التدريس  توىلتونس رجع اىل أَنْ  وبعد
فما كان من  ،والرجوع إىل موطن آبائه ،ئةَيسنة مثانني وسبع مئة هجرية طالباً الفَ ،وايل تونس

 بعد أن أحلَّ ،هناك بالتدريس وبر به. وانشغل ،فلما وصل أكرمه، األمري إال أن استحثه على القدوم
   .)٤(بذلكفأسعفهم ، عليه طالب العلم يف ذلك

فأقام شهراً  ،باإلسكندرية فيها قامه يفم ان أولُكوىل مصر إ رحل هـ٧٨٤ويف سنة 
                                 

  .٧٠-  ٦٩صد.ط،  خلدون،التعريف بابن انظر: ابن خلدون،  )١(
شهاب الدين أبو عبد اهللا  ،معجم البلدانانظر:  إقليم عظيم باألندلس قصبته اليوم طليطلة ومجيعه اليوم بيد األفرنج. : هي" قشتالة" )٢(

 .٣٥٢ص، ٤جم،  ١٩٩٥ ،٢، ط: دار صادر، بريوتنشر هـ)٦٢٦: تالرومي احلموي (ياقوت بن عبد اهللا 
 ، لبنان،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، وحممد خملوف، ٨٩- ٨٨، صد.ط خلدون،، التعريف بابن ابن خلدون )٣(
  .٣٢٨- ٣٢٧ص١ج
، د. املنهل الصايف واملستوىفن تغري، ، وانظر: يوسف ب٢٤٩-  ٢٤٧ص د.ط،، التعريف بابن خلدونابن خلدون،  انظر: )٤(
  .٢١٠ - ٢٠٥ص ،٧ج،ط.د
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فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العامل، وحمشر  "بقوله:ووصفها  ،إىل القاهرة بعد ذلك انتقل مث فيها،
من البشر، وإيوان اإلسالم األمم، ومدرج الذر، واَأل ،ك، تلوح القصورامللُ وكرسيين يف اوِو

ه، وتجوزهر اخلوانق واملدارس، والكواكب بآفاقه، وتوالكواكب من علمائه، قد مثل  ضيء البدور
 ،الثمرات ين إليهمجسيحه، وي والنهلَ ،لَسقيهم العلَومدفع مياه السماء، ي ،بشاطئ النيل ر اجلنة

  .ثجةًواخلريات 
 وانثالَ أياماً دخلتها أقمت وملا" فقال: ،وإقبال طلبة العلم عليه ،السلطان به بِر مث وصف

للتدريس  ، فجلستعوين عذراًوسمع قلّة البضاعة، ومل ي يلتمسون اإلفادةَ ،العلم ا علي طلبةُ
مقامي وآنس الغربة، ووفّر اجلراية من صدقاته  باجلامع األزهر منها. مث كان االتصال بالسلطان فأبر

شأنه مع أهل العلم، وانتظرت حلاق أهلي وولدي من تونس، وقد صدهم السلطان هنالك عن 
فطلبت من السلطان صاحب مصر الشفاعة إليه؛ لتخلية سبيلهم،  ،السفر اغتباطا بعودي إليه

  .)١("فخاطبه يف ذلك

قضاء املالكية بالقاهرة،  مث واله ،)٢(حيةاملدرسة القم تدريس يفاه الولَّ القاهرة سلطانَنَّ إ مث
لَزِمث ع وو٣(البيربسية ي مشيخةُل(، ل عنهازِمث ع، كان آخرها يف رمضان مرة أخرى يل القضاء مث و
  .)٤(هأيام فأدركه أجلُ ةَفباشره مثاني ويف فيها،السنة اليت تمن 

                                 
  .٢٦٧-٢٦٦ص،د.ط، التعريف بابن خلدونابن خلدون،  )١(
صالح الدين بن أيوب، وقفها على املالكية يتدارسون ا الفقه، ووقف عليها أراضي من ": هي مدرسة أنشأها "القمحية )٢(

 .، البن خلدون، دالتعريف بابن خلدون شرقاً وغرباً. انظر: لذلك القمحية تيوزع على الفقهاء، فسمي القمح الفيوم تغلّ
  .٣٠٥ص، ١ط، ج

ئة موضع دار الوزارة، ومات بعد بناها األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكريي يف سنة سبع وسبعما": هي رباط "البيربسية )٣(
أن تسلطن، فأغلقها الناصر بن قالوون يف سلطنته الثالثة مدة، مث أمر بفتحها. قال املقريزي: وهي أجل خانقاه بالقاهرة بنيانا، 

ء جتلس وأوسعها مقدارا، وأتقنها صنعة، والشباك الكبري الذي ا هو الشباك الذي كان بدار اخلالفة ببغداد. وكانت اخللفا
حسن احملاضرة انظر:  فيه، محله األمري البساسريي من بغداد ملا غلب على اخلليفة القائم العباسي، وأرسل به إىل صاحب مصر.

: دار إحياء الكتب ، نشر: حممد أبو الفضل إبراهيمحتقيق هـ)٩١١: (تالل الدين السيوطي ، جليف تاريخ مصر والقاهرة
 .٢٦٥، ص٢ج م ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧ ،١،طمصر –وشركاه عيسى البايب احلليب  -العربية 

 - ٢٠٥،ص٧.جد.ط، ملنهل الصايف واملستوىف،ايوسف بن تغري، و، ٢٦٦ -٢٦٢ص،لتعريفا ،املصدر السابقانظر:  )٤(
٢١٠.  
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وإعجاب  للصلح، )١(كناجتماعه بتيمور لَ كذلك يف هذه املرحلة من حياته ومن الوظائف
بانقضاض  ،اً وصلتأخبارأنّ  وسبب ذلك :هـ٨٠٣، وكان ذلك يف سنة بابن خلدون تيمور

 وقتلٍ ،ذلك من ترويعٍ وما صاحب واستيالئه على "حلب" ،على الشام جيوش تيمور لنك
فيمن  ،خلدون معه ابن ذَيف جيوشه للتصدي له، وأخ ،مصر ملك فرج خرج الناصرف، وختريبٍ

كما ذكر ذلك  قضاء يف تلك الفترة،أخذهم من القضاة والفقهاء، مع كونه كان مفصوالً عن ال
  . )٢(ابن خلدون يف كتابه التعريف

للصلح، ولكن حدث خالف   الفريقني، مث بدأت مفاوضاتوقتال بني ،ودارت مناوشات
لعه، فترك دمشق ورجع خل وا مؤامرةًرأم دب فَوشي إىل الناصر" يف مصر بني أمراء "الناصر فرج

ور  خلدون ملقابلة "تيم ابنكان من أعيان دمشق والفقهاء والقضاة إال أن أمروا  إىل القاهرة، فما
 ابن خلدون ، وطلبترسله نسه وحوبالغت ،هفأعجبه كالم ،بهواجتمع  داياوحمل إليه اهل" لنك

فخلصه اهللا منه  ،حبيلة مث حتايل على تيمور لنك ،هموحرم ،للقضاة والفقهاء على بيوم منه األمانَ
وأثناء توليه هذه املناصب جرت له  ،. إىل غري ذلك من املهام اليت تقلدها يف حياته)٣(وعاد إىل مصر

وكل ذلك بسبب الوشاةُ، كما ذكر ذلك يف ، كما أشار إىل ذلكبعض املصاعب، واملنغصات، 
  . هـ٨٠٨ وجل سنة عزإىل أن توفاه اهللا  )٤(كتابه التعريف

   

                                 
كنة بني ميم مضمومة وراء مهملة، ولد يف قرية امسه تيمور بتاء مكسورة مثناة فوق وياء ساكنة مثناة حتت وواو سا" " تيمور لنك )١(

الذين أشاعوا يف األرض الفساد.  املعتقد، منشاباً ال عقل له وال دين، قائد عسكري سفاك للدماء شيعي  إيلغار، كانتسمى خواجة 
بعة كلكتا، سنة ط، ط هـ)٨٥٤حممد أمحد بن حممد، املعروف بابن عربشاه (ت:  ، أليبتيمورعجائب املقدور يف أخبار انظر: 
  .٩-  ٤، ص١ج ،١٨١٧

  .٤٠٦د.ط،ص، التعريف بابن خلدون،ابن خلدون) انظر: ٣(
  .٣٣٩ - ٣٣٧ص ،١ج- د. ط،  والبدر الطالع،الشوكاين،  ،٢٣٤ص ،١،ج١، طرفع اإلصر عن قضاة مصرانظر: ابن حجر،  )٣(
 ،٢٣٧- ٢٣٤ص ،١ج ،١ط ينالبن حجر العسقال كرفع اإلصر عن قضاة مصروهناك كتب أخرى ذكرت ذلك، مثل:  )٤(

  .٢١٠ - ٢٠٥،ص٧ليوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين،ج واملنهل الصايف واملستوىف،
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  اته:مؤلفثالثاً: 
  مؤلفاته:أشهر من 

منه، ومساه تصل به من أحداث زذكر فيه نسبه وسريته، وما ي )التعريف بابن خلدون(- ١
  وهو كتاب مطبوع. ،"، ورحلته غربا وشرقاالتعريف بابن خلدون"

  بديعاً.شرحاً  "شرح القصيدة املسماة بالربدة"- ٢
وهذا الكتاب يف التصوف، ويذكر فيه أنواع ااهدات، "شفاء السائل لتهذيب املسائل"- ٣

  كتاب مطبوع.  ووه
يف سبعة جملدات، أوهلا  "رب يف تاريخ العرب والعجم والرببرالعرب وديوان املبتدأ واخل" - ٤
 وهي تعد األساس يف علم االجتماع، ترجِمت هي وأجزاٌء منه إىل الفرنسية وغريها. ،(املقدمة)

  وهو كتاب مشهور مطبوع
٥ -أشهر كتبه، طبعت يف جملد واحد مستقل عن العرب، وقد طبعت  املقدمة، وهي تعد

   .)١(ةمرات عديد
  ه ومذهبه الفقهي:عقيدت

  لقد كان الباعث للحديث عن عقيدة ابن خلدون لدى الباحث أمرين:
  األول: هو تعرضه لبعض مسائل العقيدة، ومناقشته هلا.

  الثاين: لتكتمل معرفة جوانب شخصية ابن خلدون.
  وفيما يلي نعرض بعضاً من هذه املسائل:

  املسألة األوىل: 
د الثالثة، وبيان شرك الناس فيها، فذكر أنَّ من صور الشرك يف توحيد إثباته ألنواع التوحي

الربوبية اعتقاد البعض يف أن املخلوقات هلا قدرة وتأثري، ومن صور الشرك يف توحيد األلوهية 
  كطلب النفع ودفع الضر من غري اهللا، كاملنجمني والسحرة واألموات. اهللا،صرف العبادة لغري 

ء والصفات فَينحى يف إثباته منحى املتكلمني من األشاعرة، حيث يثْبت أما توحيد األمسا
األمساء والصفات العقلية السبعة وهي: العلم واحلياة، واالرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، 

   والكالم، على حقيقتها، ويؤول بقية الصفات.
                                 

  .٣٣٠،ص٣ج،١٥ط ألعالماخري الدين الزركلي، انظر:  )١(
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  : الثانيةاملسألة 
رك الغيب والكرامة والوالية كما جاءت ا إثباته ملسائل النبوة والوحي واملعجزة ومدا

النصوص، إال أنه جانب الصواب فأخطأ يف اعتباره بوالية انون، وذا يكون قد خالف مجهور 
  فقهاء األمة.

  :الثالثةاملسألة 
ذيبه ملسائل التصوف وطرقها من املكاشفة وغريها، حيث قبل منهم ما وافق الكتاب  

  كل ما خالفوا فيه أهل السنة واجلماعة.والسنة، مث رد عليهم يف 
  :رابعةاملسألة ال

حماربته الفلسفة والفالسفة، واملنطق واملناطقة، ونقده هلا وهلم وخاصة يف إقحامهم 
وخلطهم ملسائل أصول الدين ا، وحتذيره الدارسني هلا حىت يكونوا متمكنني من علوم الشريعة 

   أوالً.
من أهل السنة واجلماعة، وسلف  فة مسلك من سبقهوذا يكون قد سلك يف باب الفلس

حذا  مة كأمحد بن حنبل والشافعي وأيب حامد والغزايل وأمحد بن تيمية وابن القيم، ومناأل
   .)١(حذوهم

وأما مذهبه الفقهي فهو مالكي املذهب، نظراً؛ النتشار املذهب املالكي يف بالد املغرب، 
  وألن مشاخيه كلهم مالكية.

  

   

                                 
 ٣٦٣و ٣٥٤و ٢٧٢و  ٢٠٠و ١٩٧و١٩١و ١٧٤، صابن خلدون وآراؤه االعتقادية: عبد اهللا، تفصيل هذه املسائل انظر )١(
  .٤٥٣و ٤٢٧و
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 :والباحثني فيهكالم العلماء  لثالث:املطلب ا

نال مدحاً وثناءاً عطراً من كثري من العلماء يف عصره، كغريه من العلماء ابن خلدون رمحه اهللا 
  .خرونآ املقابل نقده ، ويفوحىت عصرنا احلاضر

   أما من مدحه وأثىن عليه فمنهم:
  فقال:)١(اخلطيبلسان الدين ابن 

، جم الفضائل باهر اخلصل، رفيع القدر، ظاهر احلياء، هذا الرجل الفاضل حسن اخللق "
أصيل اد، وقور الس، خاصي الزي، عايل اهلمة، عزوف عن الضيم، صعب املقادة، قوي 
اجلأش، طامح لقنن الرئاسة، خاطب للحظّ، متقدم يف فنون عقلية ونقلية، متعدد املزايا، سديد 

صوحسن العشرة، البحث، كثري احلفظ، صحيح الت ،ر، بارع اخلطّ، مغرى بالتجلّة، جواد الكف
، مقيم لرسوم التعني، عاكف على رعي خالل األصالة، مفخرة من مفاخر التخوم مبذول املشاركة

  .املغربية"
حيث  إنباء الغمر بأبناء العمر،يف كتابه -وهو أحد تالميذه -)٢(العسقالينابن حجر ومنهم: 

   .كبري يف سبع جملدات ضخمة ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته"وصنف التاريخ ال" قال:
فيلسوف التاريخ اإلسالمي، " :حيث قال يف شذرات الذهب )٣(ابن العماد احلنبليومنهم: 

وذكاء.... وكان فصيحا، مجيل  وحتصيالً وثقافةً لماًوالعامل احملقّق الكبري، وأحد نوادر الدهر ع
وملا رحل إىل األندلس ، لهجة، عزوفا عن الضيم، طاحما للمراتب العلياالصورة، عاقال، صادق ال

  ".اصته لتلقّيه، وأجلسه يف جملسهاهتز له سلطاا، وأركب خ

يف كتابه شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية" قاضي  )٤(حممد بن حممد خملوفومنهم: 
اخلضرمي اإلشبيلي أصال التونسي القضاة ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون 

األخباري العجيب الكاتب  مولدا، احلافظ املتبحر يف سائر العلوم، الرحال املطلع اجلهبذ املفضال،
األديب، سارت أخباره مسري الشمس، وبيته عريق يف الفضل والنباهة، أعالمه بني رئاسة سلطانية 

                                 
  .٣٧٨- ٣٧٧ص٣، ج١ط اإلحاطة يف أخبار غرناطة،) انظر: لسان الدين بن اخلطيب، ١(
  .٣٤٠ص ٣، جد.ط، إنباء الغمر بأبناء العمرانظر: ابن حجر العسقالين،  )٢(
  .٧٢ - ٧١،ص١، ج١ط ،شذرات الذهبابن العماد احلنبلي،  )٣(
  .٣٢٨- ٣٢٧ص١، ج١ط، النور الزكيةشجرة حممد خملوف،  )٤(



 

٣٣ 
 

  ."وعلمية مدة قرون
 يف ابن خلدون ومقدمته: ،حيث قال )١(احلصريساطع  :ويف هذا العصر احلايل أثىن عليه

يؤمن باهللا وباإلسالم  اإلميانإن مقدمة ابن خلدون تدل داللة واضحة على أن مؤلفها مؤمن قوي "
للعيان يف مجيع فصول املقدمة، وال يوجد يف  ودالئله بارزة اإلميانوآثار هذا  ،إمياناً راسخاً عميقاً
ميكن أن تعترب دليالً على أن ابن خلدون قد خامره شك يف اهللا والدين،  واحدةً تلك الفصول فقرةً
مث سرد الدالئل على إميانه وإسالمه" ...يف مسألة واحدة ولو للحظة واحدة.  
الشرعية اللغوية،  اإلسالميةكان ابن خلدون ابن الثقافة " :)٢(عويسعبد احلليم وقال عنه 

  . "ده عليه، وانطالقه منهرآن واعتماوكان عميقاً يف قراءته للق
ابن خلدون ابن  :)٣(وقال عنه عماد الدين خليل يف معرض الرد على منتقدي ابن خلدون

 االستشهاداإلسالم، ووليد البيئة اإلسالمية الشرعي، ومن أوضح األدلة على ذلك احلشد من 
  ات الصحابة الكرام.، وأقوال ومعطياملستمدة من القرآن الكرمي، وسنة النيب عليه الصالة والسالم

  نقده:
يف  النقد الالذعويف غري عصره، مل يسلم من  ،ومع هذا املديح من هؤالء العلماء يف عصره

 عرفة، وبدر الدين العيين العينتايب، واجلمال ابن ن نقدوه يف عصرهومم، سريتهيف و ،علمه
عن  فقال: عرِيعنه  الركراكي أحد زمالئه يف العمل عندما سئل وغريهم، والكاتب )٤(البشبيشي

لَه معرفة بالعلوم العقلية من غري تقدم فيها، ولكن حماضرته إليها املنتهى، وهي أمتع  ؛العلوم الشرعية
  .)٥( "من حماضرة الشيخ مشس الدين الغماري

ويف العصر احلديث طه حسني يف كتابه: فلسفة ابن خلدون االجتماعية فقد نقده يف 
عدم تطبيقها على نفسه؛ بل امه ببعد األمانة العلمية وانتقده على فكرة نظريته يف التاريخ؛ ل

  .)٦(العربالعصبية، واألحكام اليت أصدرها عن 

                                 
  .٤٨٥، ص٣، طدراسات عن مقدمة ابن خلدون) ساطع احلصري، ١(
  .٤٧، ص١سالمي لنظريات ابن خلدون، طعبد احلليم عويس، التأصيل اإل )٢(
  .٧، ص١، طابن خلدون إسالمياً) انظر: عماد الدين خليل، ٣(
   .١٤٨-١٤٦، ص٤ج د.ط، الضوء الالمع، السخاوي، ) انظر:٤(
  .٢٣٥-٢٣٤ص، ١ط ،رفع اإلصر عن قضاة مصر ابن حجر،انظر:  )٥(
  .٥٨٩-٥٨٢ص ،٣ط ،دراسات عن مقدمة ابن خلدونساطع احلصري، انظر:  )٦(
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(أخطاء  :د. خالد كبري عالل يف كتابه مل يسلم من النقد يف هذا العصر، فقد نقده كذلك
  دمة. املؤرخ ابن خلدون يف كتابه املقدمة) سيأيت ذكرها عند مطلب نقد املق

صلى اهللا عليه -إال املعصوم  ومنهم ابن خلدون اخلطأ وارد من كل أحد نإف أخرياً،و
بن عبد اهللا  ما قال بكْر نسحوما أَ .تغليب احملاسن على اهلفواتواألصل يف مثل هؤالء -وسلم 
  :مثالهوأ عن ابن خلدون )١(أبو زيد

ي قد صححوا النسب الفاطمي وهؤالء األئمة: ابن األثري، وابن خلدون، واملقريز"
وابن حجر  ،وابن القيم، والذهيب ،ابن تيمية :وقد صاح احملققون على القائلني ذا منهم ،للعبيديني

املؤرخ ابن خلدون أيضاً عقب عليه اهليتمي بأنه ملا ذكر احلسني بن و ،وغريهم يف القدمي واحلديث
لكن دافع احلافظ ابن حجر عن ابن  قتل بسيف جده)يف تارخيه قال: ( - رضي اهللا عنه-علي 

ولعله ذكرها يف النسخة اليت رجع  ،بأن هذه الكلمة مل توجد يف التاريخ املوجود اآلن ،خلدون
ووبر ال  ،على العرب من أم أهل ضعن طُّحيف أنه ي ،وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضاً.عنها

فهذه ." فليعلم "األعراب" ال يف "العربياسة، وابن خلدون كالمه هذا يفوال س ،لكيصلحون مل
اآلراء املغلوطة مل تكن سبباً يف احلرمان من علوم هؤالء األجالء بل مازالت منارات يهتدي ا يف 

وما زال العلماء على هذا املشرع ينبهون على خطأ األئمة مع االستفادة من  .أيدي أهل اإلسالم
ت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم يف اإلسالم، علمهم وفضلهم، ولو سلكوا مسلك اهلجر هلدم

   ."وأصبح االختالل واضحاً للعيان

  

  
   

                                 
  .٩١-٩٠ص ،١ط ،تصنيف الناس بني الظن واليقنيبكر أبوزيد، ) ١(
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  قدمة ابن خلدون وفيه ثالثة مطالبمب التعريفاملبحث الثاين: 

  .حملة موجزة عن املقدمةاملطلب األول: 

قصود املفما عن مؤلفات ابن خلدون، وقلنا أن من أبرزها وأمهها " املقدمة" احلديث سبق اإلشارة 
   ا؟

وأسباب تطرق الكذب إىل اخلرب، وقواعد يف هي اليت اشتملت على فضل التاريخ، املقدمة 
ت ركضبط أخبار التاريخ، مث نقد طريقة املؤرخني يف كتابتهم للتاريخ مستدالً بقصص وأخبار، ذُ

  يف كتب التفسري والتاريخ.
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية  ، وذكْرِالعمران يفالكتاب األول أيضاً  واملقدمة تشمل

   من امللك، والسلطان، والكسب، واملعاش، والصنائع، والعلوم، وما إىل ذلك من العلل واألسباب.
  ستة فصول.يف  هذا الكتاب األولوقد صرح ابن خلدون احنصار 

  .من الكتاب األول عن العمران البشري باجلملة يف مقدمات ست :الفصل األول
عن العمران البدوي واألمم الوحشية والقبائل وما يعرض يف ذلك من أحوال  :الفصل الثاين

  صال. أول ومتهيدات بلغت مثانية وعشرين يف أص
عن الدول وامللك واخلالفة واملراتب السلطانية، وما يعرض يف ذلك كله  :الفصل الثالث

  من األحوال، وفيه قواعد ومتمات بلغت اثنني ومخسني قاعدة. 
حتدث عن البلدان واالمصار واملدن وسائر العمران احلضري، وما يعرض  :رابعالفصل ال

  .اًيف ذلك من األحوال، وفيه سوابق ولواحق بلغت؛ اثنني وعشرين الحق
حتدث عن املعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض يف ذلك كله  :الفصل اخلامس

  وفيه اثنان وثالثون مقدمة.  ،من األحوال
حتدث عن العلوم وأصنافها، والتعليم وطرقه، وما يعرض يف ذلك من  :دسالفصل السا

   .)١(بلغت تسعة ومخسني الحقاً ،األحوال، وفيه مقدمة ولواحق
 الفصول، الترتيب، وتقدمي بعضها على بعض، واحنصاره يف ستةهذا  سبب وقد أشار إىل

وكذا تقدمي امللك  ،لك بعد يتبني سابق على مجيعها كما البدوي؛ ألنهوقد قدمت العمران "فقال: 

                                 
  .٦٣-  ٦٢،ص١،ج١ط املقـدمة،: ابن خلدون، انظر )١(
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املعاش ضروري طبيعي وتعلّم العلم كمايلّ أو  املعاش؛ فألنّوأما تقدمي  ،على البلدان واألمصار
عض الوجوه ومن بِألنها منه بِ ؛الصنائع مع الكسب وجعلت، دم من الكمايلّقْحاجي والطّبيعي أَ

   ."واملعني عليه ،فّق للصوابواهللا املو ،لك بعد يتبنيكما  ،حيث العمران

    : املقدمة، ومدابداية كتابة 

فحني وصوله هو والزمان الذي استغرقه يف كتابة املقدمة،  ،نص ابن خلدون على املكان
فيها عن متخلياً  املقدمة على حنو غريب اهتدى إليهشرع يف كتابة  ،)١(وأهله إىل قلعة بين سالمة

  .هـ ٧٨٠-٧٧٦أربعة أعوام، من سنة  يف هذه القلعة مكث دكما ذكر ذلك، وق الشواغل
، يكمل هذا صحيح وعلم مبني  من يأت بعده بفكرمتنيه أن يؤيد اهللا اأبدى يف أوهلقد و

ويرغب من أهل اآليادي  ،مث يظهر تواضعه وعجزه وتقصريه ،ويسد خلله ،ينوع فصولهالعلم 
يف و ، والتغمد واالغضاء عما يعثرون عليه من اخلللال بنظر الرضاء ،ر إليها بنظر النقدالبيضاء النظ

آخر املقدمة أشار أنه استغرق يف كتابتها مخسة أشهر مث بعد ذلك قام بتنقيحها وذيبها وأحلقها 
ة على وشرعت يف تأليف هذا الكتاب، وأنا مقيم ا، وأكملت املقدم وكان مما قال: بتواريخ األمم

سالت فيها شآبيب الكالم واملعاين على  ذلك النحو الغريب الّذي اهتديت إليه يف تلك اخللوة،
الفكر حىت امتخضت زبدا وتألفت نتائجها، على ذلك النحو الّذي اهتديت إليه يف تلك 

   .)٢(اخللوة"

  هتمام العلماء والباحثني باملقدمة: ا
من علوم ومعارف مهمة؛ فقد تأخر اهتمام علماء  املقدمة ما احتوتهوانطالقاً مما عرضناه آنفاً 

، املقدمة بالعناية املطلوبة من تاريخ املسلمني مل حتظ غري قصرية ت فترةمر املسلني ا، حيث
  ألسباب:

والتحشية املختصرات  ،بالشروح فترة الركود العلمي، واالنشغال ىلإيعود  السبب األول:
  .من جهة

يف املقدمة الذي  الفريد واملبدع العميق، والطرح العلمي ن الفكرياملضمو السبب الثاين:
ممن يقتدى م غَلُب عليهم التقليد  آنذاك؛ فكثرياًيعترب خارج املألوف لكثري من االوساط العلمية 

                                 
 .٢٤٥، ص١،جالتعريف بابن خلدون شرقاً وغرباً. انظر: يف والية وهران غريب اجلزائر" تقع هذه القلعة "قلعة بين سالمة )١(
  .١١، ص١، ج١ط املقدمة،، وانظر: ابن خلدون، ٢٤٦انظر: ابن خلدون، التعريف، د.ط، ص )٢(
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واالبتعاد عن شئون الناس العملية وشئون الدول، ومل ميارسوا دوراً قيادياً لألمة فمن الطبيعي 
ه أال يهتموا بشئون العمران والتقدم، وأسباب القوة والضعف، وأال يعريوا مثل هذه واحلالة هذ

  الكتب األمهية املطلوبة.
كثري من املسلمني يف القرون املتأخرة عن دراسة التاريخ، يستوي  السبب الثالث: إعراض

ريخ قصص حتكى، يف ذلك تاريخ املسلمني أو التاريخ العام؛ وذلك ملا وقر يف نفوسهم من أن التا
وليس علماً من العلوم املهمة؛ فدراسته إذن من النوافل، وعندما درست املقدمة يف دار العلوم يف 

  القاهرة كانت تدرس باعتبارها كتابا أدبيا للمطالعة، يستفاد منه يف طريقة الكتابة.
ات موحشة؛ يف املقدمة ثغرات، وملؤلفها آراء ال يوافق عليها، وله عبار السبب الرابع: أن

فقد عاش أجواء سياسية انتهازية، وحسب نظريته يف العصبية اليت يعتربها من لوازم تأسيس الدول، 
يرى أن التغلب وأخذ احلكم بالقوة والقهر شيء طبيعي، وهو يلْغي دور الفرد يف اإلصالح؛ ألنه 

   .)١(دورة اليت حددها يف أربعة أجيالسيمر يف ال

تمام بفكر ابن خلدون ومقدمته، قبل حوايل أربعة قرون، ففي كان أول بدايات االهوقد 
) والذي ألمحد بن عرب شاه خبار تيمور لنكم طُبع كتاب (عجائب املقدور يف أ١٦٣٦سنة 

 ترجم فيما بعد إىل عدة لغات فرنسية والتينية، كما أن األتراك أو الدولة العثمانية من أوائل من
الشاعر بايسي املقدمة من القاهرة، وجند هذا وطلب العامل  ،م١٥٩٨اهتموا باملقدمة ففي سنة 

حلاجي خليفة أحد  )كشف الظنون يف أمساء العلوم والفنون(االهتمام باملقدمة من صاحب كتاب 
يف تعريفه يوظفها كَتبة أسرار السلطان مراد الرابع يف الدولة العثمانية، جنده ينقل نصوصاً مطولةً 

يف كتابه ، خلدون وفكرهمصطفى نعيما ينوه بابن املؤرخ العثماين  ، وجند كذلكللعلوم والفنون
م، قام الشيخ/ بري زاده حممد أفندي، بترمجة أجزاء من ١٧٣٢ويف سنة  ،تاريخ نعيما)( املسمى

   .)٢(اصر اهلوريينم، على يد الشيخ ن١٨٥٨املقدمة إىل اللغة التركية، ونشرت يف القاهرة سنة 

وأمت ترمجة  )١٨٩٥- ١٨٢٢( مث جاء املؤرخ الرمسي للدولة العثمانية أمحد جودت باشا
من أثروا يف تكويين  إن من أشد كان يقول:و املقدمة كلها، وهو من أشهر مؤرخي األتراك،

                                 
  .٢٨-  ٢٦، ص١انظر: العبدة، نصوص خمتارة من مقدمة ابن خلدون، ط )١(
نصوص خمتارة من مقدمة ابن وانظر: العبدة،  .٢٢- ٢١ص٠٢١، ص١، طعلم العمران اخللدوينانظر: صاحل بن طاهر مشوش،  )٢(

  .٢١-  ٢٠، ص١طخلدون، 
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  .الفكري ابن تيمية وابن خلدون
ني العرب باالهتمام ا دراسة وعلى إثر ذلك، بدأ بعض علماء املسلمني، وبعض القومي

اجلامعات املصرية  هامث تبنت تبىن تدريسها يف دار العلوم بالقاهرة، الشيخ حممد عبده،وتدريساً، فهذا 
إضافة إىل قيام عدد من العلماء والباحثني بالكتابة حوهلا، كأمثال ومعاهدها، األهلية واحلكومية، 

ار، ومن قبله خري الدين التونسي، وابن أيب املضياف، الشيخ رشيد رضا، يف مقاالته يف جملة املن
  . )١(مازالت املقدمة موضع حبث ودراسةإىل اآلن و

أي كتاب -  "وقد نقلت هي وأجزاٌء من الكتاب :حني قال عنها )٢(ولقد صدق ابن العماد
عصر ابن  إىل اللغة الفرنسية وغريها، واشتهرت شهرة كبرية بني املتعلمني من املسلمني منذ -العرب

يف ربوع أقطار أمتنا  ،أو مثقف باحث يتكاد ختلو منها مكتبة أَال خلدون وحىت أيامنا، حىت إنه 
  ." العظيمة، ويف مواطن االستشراف أيضاً

ببيان ما كتب حول املقدمة واحلديث يطول حول الدراسات للمقدمة وملؤلفها، ونكتفي 
عدد البحوث العلمية اليت خصت فكر ابن  ومؤلفها، حيث ذكر صاحل بن طاهر مشوش، أن

  .)٣(خلدون بالدراسة، بلغت مثان مئة ومخسن مؤلفاً ودراسة
  

  بالقرآن الكرمي وعلومه يف املقدمة: ةعنايالاملطلب الثاين: 

اعتىن ابن خلدون بالقرآن وعلومه عناية خاصة؛ وال غربة يف ذلك ألن أول العلوم اليت تلقاها هي 
 يف علوم سائل عديدةم يف مقدمته عرض ومجعاً، وقدلقراءات السبع إفراداً حفظه للقرآن، مع ا

   .)٤(ورسم املصحف العثماين القراءات،م وعل القرآن،

  :، ومنهااخلاصة بالقرآن وعلومه ، واآلراءسائلهذه املميكن اإلشارة إىل بعض و
منبع الدين ون، شعار الدي إذ هو للولدان القرآن؛ طرق التعليموأول  ،أفضل أنَّذكر  - ١

  وأسه، والذي يبىن عليه غريه من العلوم.
                                 

  .٢١ - ١٩، ص١، طنصوص خمتارة من مقدمة ابن خلدونانظر: حممد العبدة،  )١(
  .٧٢ص، ١ج، ١ط الذهب،شذرات ابن العماد احلنبلي،  )٢(
  . ٢١، ص١، طعلم العمران اخللدوينصاحل بن طاهر مشوش،  انظر: )٣(
  .٣٦٣ -  ٣٦١ص ،٢، ج١ط مقدمة ابن خلدون: انظر )٤(



 

٣٩ 
 

واحلديث، معرفة علم اللغة، وعلم النحو، وعلم كر أن من شروط النظر يف القرآن ذ - ٢
 البيان، وعلم اآلداب.

 :التفسري لديه شيئانأن مصادر  - ٣
  بعنيابة رضوان اهللا عليهم والتاعن الصح يستند إىل اآلثار،الذي  النقلاألول: 

  .الثاين: ما يرجع إىل اللسان من معرفة اللغة واإلعراب والبالغة
  ناقش احملكم واملتشابه يف القرآن، وأقوال أهل العلم يف املراد باملتشاات، واملراد - ٤
  باحملكمات  
نقَد آراء الزخمشري يف اعتزالياته، وأنكرها وحكم بفسادها، واشترط ملن أراد االطالع  - ٥
  )١( ريه أن يكون ملماً مبنهج السلف يف العقيدة، عاملاً بطرق احلجاج هلا.على تفس
وابن مسعود، وعبد عرف بأشهر املفسرين من الصحابة والتابعني فذكر ابن عباس،  - ٦

ومن التابعني جماهد وعكرمة والثوري والشعيب، ومن السلف الطربي والواقدي  ،اهللا بن عمر
 والثعاليب وغريهم.

 سر بعض اآليات.فَ - ٧
 ها.ف القراءات وكتبرها وعئحتدث عن القراءات، وقرا - ٨
 تعرض لرسم املصحف، فعرف الرسم، واملؤلفات فيه. - ٩

  أفرد فصالً للحديث عن الوحي والنبوة. -١٠
كاشفة لنا منزلة القرآن وعلومه عند ابن ، إيراده هلذه املسائل، ومناقشتها وأخرياً، نقول إن

  .- رمحه اهللا -  كما أا تبني لنا احلصيلة العلمية اليت ميتلكها يف القرآن وعلومهخلدون، 
   

                                 
  ٣٦٦ص، ٢، ج١ط  ،مقدمة ابن خلدون: انظر) ١(



 

٤٠ 
 

  م العلماء والباحثني يف املقدمة:املطلب الثالث: كال

 كل جهد وهي سنة ماضية يف ،حول املقدمة بني مادح هلا وقادحاختلفت كلمة العلماء والباحثني 
  .بشري

  أوالً: أقوال املادحني للمقدمة:
املادحني للمقدمة من املعاصرين البن خلدون تقي الدين املقريزي، يف كتابه (درر  فمن

يف كتابه (املنهل الصايف)، وأبو  ،واملؤرخ املصري أبو احملاسن ابن تغري بردي ،العقود الفريدة)
لسلك بدائع ا(القاضي ابن األزرق، يف مؤلفه صبح األعشى)، والقلقشندي، يف موسوعته ( العباس
   .)١(وغريهم ،)مللكام ايف نظ

وقرأت خبط الشيخ " :)رفع اإلصر( يف كتابهوقد نقل ابن حجر ثناء املقريزي على املقدمة 
"مقدمته لَم يعملْ مثالُها، وإنه لَعزيز أن  :قوله تقي الدين املقريزي في وصف تاريخ ابن خلدون

العقول السليمة والفُهوم، توقف علَى كُنه ينال جمتهد مناهلا؛ إذ هي زبدة املعارف والعلوم، وجة 
األشياء، وتعرف حقيقة احلوادث واألنباء، وتعبر عن حال الوجود، وتنبئ عن أصل كل موجود، 

  . )٢(طف من املاء مر بِه النسيم"بلفظ أى من الدر النظيم، وأل
مع، فيه منافع ال توجد يف ا"كتاب مفيد ج :قال )٣(ثىن على املقدمة حاجي خليفةأوممن 

أسلوب رزين مل يعمد فيه إىل فخفخة السجع ،"أما أسلوبه :قال )٤(ومن املعاصرين أمحد أمني غريه"
، ومساواتفإذا كان عند البالغيني ثالثة أنواع؛ إجياز وإطناب  ،وال إىل اإلطناب اململ،الكاذب

  ."وال أقل أكثرال  فإن أسلوبه ينطبق على املساوات، فاللفظ بقدر املعىن
  ثانياً: أقوال الناقدين للمقدمة:

برز القادحني يف املقدمة يف عصر ابن خلدون احلافظ بن حجر العسقالين، حيث يرى أمن 
ن حماسنها إ... و.والتالعب بالكالم على الطرية اجلاحضية بغري البالغةال متتاز " املقدمة نَّأَ

مث ينقل يف هذا املوطن ما  "ما ليس حبسن حىت يرى حسناً ... غري أن البالغة تزين بزخرفها.قليلة

                                 
  .٢٦٥-  ٢٦٤، ص ١ج ،٣ط وايف، بتحقيق ، املقدمة،: ابن خلدونانظر )١(
  .٢٣٦، ص١، ج١، طرفع اإلصر عن قضاة مصرابن حجر العسقالين،  )٢(
  .١٢٢٤، ص٢ج د.ط، ،كشف الظنونحاجي خليفة،  )٣(
  .٢٣٢، ص٣، ج١، طظهر اإلسالمأمحد أمني،  )٤(



 

٤١ 
 

لْقاله خصوم ابن خلدون يف ذمه وجترحيه من ناحييت عمعرفة والركراكي معاً كابنقه لُه وخ ،
  . )١(وغريمها

طه حسني يف كتابه: "فلسفة ابن خلدون  ذه املقدمة يف العصر احلديثهل الناقدينومن 
 ابن مه ببعد االجتماعية" فقد نقدخلدون يف نظريته يف التاريخ؛ لعدم تطبيقها على نفسه؛ بل ا

  األمانة العلمية، وانتقده على فكرة العصبية، واألحكام اليت أصدرها عن العرب وغري ذلك.

يف كتابه (دراسات عن   ،)٢(إال أن هذه االنتقادات ردها وأجاب عنها ساطع احلصري
  مقدمة ابن خلدون).

املؤرخ ابن  (أخطاء العصر احلديث د. خالد كبري عالل يف كتابه كذلك ممن نقده يف
  النقاط التالية:يه املقدمة) وكان أبرز ما نقده عل خلدون يف كتابه

  أن منهجه يف النقد التارخيي فيه أخطاء ونقائص. .١
 أن الروايات التارخيية اليت نقدها ابن خلدون يف مقدمته فيها أخطاء، مثل إنكاره ملدينة .٢

  إرم ذات العماد. 
  ال يقر عليها.غالطات يف صيغة حتميات أو شبه حتميات وم جمازفات أن يف املقدمة .٣

فهي ال تنقص من أمهية ومكانة املقدمة، فثناء العلماء عليها  - إن صحت-هذه االنتقادات 
يؤخذ من  أحد كُلَّ مع االعتراف بأن، مع اختالف مشارم، وعصورهم، أكرب رد على منتقصيها

  كالمه ويرد، إال األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم. 
   

                                 
  .٢٦٥ص ،نقال عن وايف أنباء الغمر يف أبناء العمر،انظر: ابن حجر العسقالين،  )١(
  .٥٩٢- ٥٦١، ص٣، طدراسات عن مقدمة ابن خلدوننظر: ساطع احلصري، ) ا٢(



 

٤٢ 
 

  :طبعات املقدمة :املطلب الرابع

ول طبعتني أتزخر املكتبات بالعديد من الطبعات احملققة للمقدمة، وغري احملققة، وقد كانت 
  للمقدمة يف منتصف القرن التاسع عشر، مها:

م، حتت إشراف الشيخ/ ١٨٥٨ هـ/١٢٧٤نة ساألوىل: طبعة مصر، اليت ظهرت الطبعة 
نصر اهلوريين، وقد نقلها من النسخة الفارسية مباشرة (وهي النسخة اليت أهداها ابن خلدون، أليب 

  )١( فارس عبد العزيز سلطان املغرب األقصى)
الطبعة الثانية: تسمى طبعة باريس، وهذه أشرف عليها املستشرق الفرنسي كاترمري، 

  .)٢(لدات، يف نفس السنة اليت ظهرت فيها الطبعة األوىلوظهرت يف ثالث جم

  وتوالت بعد ذلك الطبعات.
  :حمققة هيوقد اعتمد الباحث ثالث طبعات 

هـ ١٣٩٣عام الثالثة مقدمة ابن خلدون، حتقيق: على عبد الواحد وايف، الطبعة - ١
قة للمقدمة، أجزاء تعترب من أشهر الطبعات احملق ثالثة ، تقع يفدارضة مصرم، نشر: ١٩٧٣

واملعتمدة لدى الباحثني، حيث متيزت أوالً بضبط ألفاظها، وشرح غريبها بالرجوع إىل معاجم 
ق عليها. ويف كل باب يضع متهيدا هلا لبيان مقصود ياللغة، وتصحح الكلمات احملرفة، والتعل

عليه  املؤلف. وقد استفاد منها الباحث يف دارسة شخصية ابن خلدون، واستيضاح بعض ما غمض
 يف املقدمة، ويف فهم منهج ابن خلدون يف تأليف املقدمة.

مقدمة ابن خلدون، حتقيق: عبد السالم الشدادي الطبعة األوىل، بيت الفنون والعلوم  - ٢
م، الدار البيضاء، وهي مكونة من ثالثة جملدات، ومن أحدث الطبعات احملققة، ٢٠٠٥واآلداب، 

للمقدمة، رجع هو إىل ما ال يقل عن إحدى عشر ذكر حمققها أن هناك أربعني نسخة خطية 
 نسخة، عكس طبعة وايف اليت تعتمد غالبا على نسختني، ولذا فقد كانت املرجع الرئيس للباحث.

م، دار الغد اجلديد، ٢٠١٢،مقدمة ابن خلدون، حتقيق: أمحد جاد، الطبعة األوىل - ٣
فإذا أشكل على   للمقارنة بني النسخ،وقد اختارها الباحث كمرجع إضايفالقاهرة، جملد واحد، 

  آية، أو نص، راجع النسخ الثالث، للتأكد من صحة ما ينقله.  الباحث

                                 
  .٢٧٧، ص١، طابن خلدون عبقرياتد وايف، علي عبد الواح) ١(
  .٢٧٩، ص١، طبقريات ابن خلدونععلي عبد الواحد وايف، انظر:  )٢(



 

٤٣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

.خلدونالشواهد القرآنية يف مقدمة ابن  الثاين:الفصل   

 :انحثمب وفيه 
 .الشاهد القرآين األول: تعريفاملبحث 

  .ابن خلدونمقدمة أغراض الشواهد القرآنية يف  املبحث الثاين:
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

٤٤ 
 

  مطالب ثالثةاملبحث األول: تعريف الشاهد القرآين وفيه 

  ة واصطالحاً:لغ : تعريف القرآناألولاملطلب 

مشتق أم مرجتل؟ وهل هو مهموز أم غري  هو القرآن لغة هلتعريف تباينت أقوال العلماء يف 
  مهموز؟ 

ح يدل على مجع واجتماع. من : القاف والراء واحلرف املعتل أصل صحي)١(فارسقال ابن 
: قريت املاء يف املقراة: مجعته، وذلك املاء ويقولون ذلك القرية، مسيت قرية الجتماع الناس فيها.

وقالوا: ومنه القرآن، كأنه مسي .... ىسوكُ ةوساموع قري. ومجع القرية قرى، جاءت على كُ
  ."ذلكبذلك جلمعه ما فيه من األحكام والقصص وغري 

ي قرآنا ..ومعىن القرآن معىن اجلمع، ومس.قرأ: القرآن: التنزيل العزيز. :)٢(منظورقال ابن و
��IÕ�Ô�Ó�Òوقوله تعاىل:  ،ألنه جيمع السور، فيضمها Ñ� H:أي مجعه �]١٧[القيامة ،

  ...وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته.
� :، حنو: كفران ورجحان. قال تعاىلوالْقُرآنُ يف األصل مصدر :)٣(صفهايناأل وقال الراغب

IÚ�Ù�Ø�×�ÖÕ�Ô�Ó�Ò�ÑH�:قال ابن عباس: إذا مجعناه وأثبتناه  ]١٨-١٧ [القيامة
، فصار له - مصلّى اهللا عليه وسل- الكتاب املنزل على حممد  يف صدرك فاعمل به، وقد خصب

 -عليه السالم-واإلجنيل على عيسى  -عليه السالم- كالعلم كما أنّ التوراة ملا أنزل على موسى
بل جلمعه  ؛كتبهلثمرة  قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قُرآناً من بني كتب اهللا لكونه جامعاً

��I�b،]١١١[يوسف:�IÕ�Ð�Ï�ÎH  :علوم، كما أشار تعاىل إليه بقولهمثرة مجيع ال
i�d�cH�:لفظ القرآن يف أن )٤(الزرقاينيرى و ]٨٩[النحل مث  ،مرادف للقراءة اللغة مصدر

من  ،نقل من هذا املعىن املصدري وجعل امساً للكالم املعجز املنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم
�الق املصدر على مفعوله.باب إط �

                                 
  .٧٩ - ٧٨ص ٥ج ،د.ط، مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  )١(
  .١٢٩ - ١٢٨ص ١، ج١٤ط  لسان العرب،انظر: ابن منظور،  )٢(
  .٦٦٩ - ٦٦٨، ص١، طاملفردات يف غريب القرآنانظر: الراغب األصفهاين،  )٣(
  .١٤ص ١، ج٣ط ،ناهل العرفان يف علوم القرآنمانظر: الزرقاين، ) ٤(



 

٤٥ 
 

  القرآن اصطالحاً:
، وهذا التعدد ال مشاحة فيه وال تضاد؛ إذ هو الكرمي للقرآن العلماءتعاريف تعددت 
: أن القرآن هو كالم اهللا )١(شهبةتعريف أبو ومن التعاريف الشاملة للقرآن الكرمي اختالف تنوع، 

بلفظه، املتعبد بتالوته املنقول بالتواتر، املعجز  -وسلمصلى اهللا عليه - املنزل على نبيه حممد
عرف  )٢(خلدوناملكتوب يف املصاحف، من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس) كما أن ابن 

القرآن هو كالم اهللا املنزل على نبيه املكتوب بني دفّيت املصحف. وهو متواتر بني "فقال:  القرآن
على طرق خمتلفة يف بعض ألفاظه  ،اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم األمة إلّا أنّ الصحابة رووه عن رسول

  ."وكيفيات احلروف يف أدائها
  :رآنيةالق

ائص ومزايا تتميز ا عن القرآنية: مصدر صناعي مبعىن أن اآليات القرآنية ذات خص
  . )٣(غريها

 ،ة: كل آية قرآنية كامل-لباحثحسب رأي ا- يف هذه الدراسةالقرآين املقصود بالشاهد 
لبيان أو  ،علوم الشريعة وأوعلومه،  ،القرآنب تتعلقمسألة  خلدون، لبيانأو جزٌء منها أوردها ابن 

  .االعتبار أوالربكة  أوصد الدعاء لق أو، إليهذهب  رأيلتعزيز  أو ،اجتماعيةسنة 
   

                                 
   .٢١، ص٢، طاملدخل لدراسة القرآن الكرميانظر: أبو شهبة،  )١(
  .٣٦١ص  ،٢ج ،١، ط املقدمةابن خلدون،  )٢(
  .فبتصر، ٥٢٦ - ٥٢٥، ص١د.ط، د.ت، ج املعجم الوسيط،انظر: إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات،  )٣(



 

٤٦ 
 

  : تعريف الشاهد لغة واصطالحاً.الثاين املطلب

الشني واهلاء والدال أصل يدل على حضور (شهد) ":)١(قال ابن فارس تعريف الشاهد لغة: :أوالً
من ذلك الشهادة، جيمع األصول اليت  ؛رج شيء من فروعه عن الذي ذكرناهوعلم وإعالم، ال خي

وقد مجعهما  ،ذكرناها من احلضور، والعلم، واإلعالم...والشاهد: اللسان، والشاهد: امللك
  األعشى يف بيت: 

  لى شاهدي يا شاهد اهللا فاشهد.. ع.فال حتسبين كافرا لك نعمة
  ."فشاهده: اللسان: وشاهد اهللا جل ثناؤه، هو امللك

للسان، من قوهلم: لفالن شاهد حسن: أي عبارة مجيلة وقال ا" الشاهد:)٢(وقال اهلروي
يب صلى قيل يف التفسري: الشاهد هو الن�]٣[الربوج:��IJ�I�HHأيضاً وقول اهللا جل وعز 

 ﴾��I﴿هو يوم اجلمعة  ﴾��Hقوله ﴿اهللا عليه وسلم واملشهود: يوم القيامة. وقال الفراء يف 
�."ويقال أيضا: الشاهد: يوم القيامةهو يوم عرفة. قال:  �

: "خرب قاطع. تقول منه: شهد الرجل على كذا، ورمبا قالوا شهد ويف الصحاح أن الشاهد
فش. وقوهلم: اشهد بكذا، أي احلف. واملشاهدة: الرجل، بسكون اهلاء للتخفيف، عن االخ

  .)٣("املعاينة. وشهده شهودا: أي حضره، فهو شاهد
من خالل هذه النقول، يتبين أن للشاهد معاينَ كثرية، يف اللغة منها: احلاضر، واللسان، 

لقاطع، وغريها، والْملك، واهللا جل جالله، والرسول، ويوم القيامة، ويوم عرفة، والعامل، واخلبر ا
  واملعىن الذي يناسب موضوعنا، هو االحتجاج، واإلعالم، والعلم، واحلضور، واخلرب القاطع.

اختلفت عبارات العلماء يف تعريف الشاهد اصطالحاً، وذلك  الشاهد يف االصطالح:
  حبسب العلم الذي له عالقة بالشاهد.

به يف إثبات القاعدة، لكون  اجلزئي الذي يستشهد فالشاهد عند أهل األدب والشعر هو:
  ذلك اجلزئي من التنزيل أو من كالم العرب املوثوق بعربيتهم.

                                 
  .٢٢١ص ٣، جد.ط، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  )١(
  .٤٩ - ٤٨ص ٦، ج١ط ،ذيب اللغةاهلروي،  )٢(
  .٤٩٦-  ٤٩٤ص ٢ج ،٤ط ،الصحاح تاج اللغةاجلوهري،  )٣(
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  .)١(والشاهد عند أهل املناظرة هو: ما يدلّ على فساد الدليل للتخلّف، أو الستلزامه احملال 
والشاهد النحوي هو: قول عريب شعراً، أو نثراً، قيل يف عصر االحتجاج، يورد لالحتجاج 

. وقيل: ما يذكر إلثبات قاعدة حنوية، وقد يكون آية من )٢(لى قول، أو رأي، أو قاعدة لغويةبه ع
  .)٣(التنزيل، أو قول من أقوال العرب املوثوق بعربيتهم، أو حديث صحيح السند

والشاهد عند الصوفية: عبارة عما كان حاضرا يف قلب اإلنسان، وغلب عليه ذكره؛ فإن 
  . )٤(م فهو شاهد العلم، وإن كان الغالب عليه احلق، فهو شاهد احلقكان الغالب عليه العل

 إخبار حبق للغري على آخر عن يقني، وذلك الْمخرب يسمى والشاهد عند الفقهاء هو: 
  .)٥(شاهداً

وجد منت يروى من حديث صحايب آخر يشبِهه يف اللفظ  والشاهد عند احملدثني هو: وإن 
  .)٦( فقط فهو "الشاهد"واملعىن، أو يف املعىن

  العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي للشاهد:
وجه االرتباط أو العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي اشتراكهما يف معىن احلضور 

  والدليل واإلعالم غري أن املعىن االصطالحي فيه زيادات، وتقييدات.
  ة والنحو وغريها متعددة أمهها:أنواع الشواهد اليت يستشهد ا يف التفسري واللغ

   .القران الكرمي .١
  .احلديث الشريف .٢
   .كالم العرب من نثر وشعر .٣
  .)٧(األمثال واخلطب .٤

                                 
  .١٠٠٢، ص١، ج١، طموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومانظر: التهانوي،  )١(
  .٢٣هري، رسالة، ماجستري، صلشاهد النحوي يف معجم الصحاح للجوامأمون،  )٢(
  .٣٣، ص١، ط الشواهد واالستشهاد يف النحوانظر: عبد اجلبار،  )٣(
  .١٢٤، ص: ١ط التعريفات،انظر: الشريف اجلرجاين،  )٤(
  .١٠٤٣، ص١، ج١، طموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومانظر: التهانوي،  )٥(
   .٩٠ص، ١كر، طانظر: ابن حجر، نزهة النظر يف توضيح خنبة الف )٦(
  .٥٩، ص ١انظر: عبد الرمحن، الشاهد الشعري يف تفسري القران الكرمي، ط )٧(
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 يف الدراسات القرآنية. ، وخصائصهاملطلب الثالث: أمهية الشاهد القرآين

شواهد؛ أوثق ال عدفهو ي اليت متيزه عن غريه من أنواع الشواهد، ،وخصائصه للشاهد القرآين أمهيته
ألنه كالم اهللا الذي ال يأتيه من بني يديه وال من خلفه؛ لذا درج العلماء قدمياً وحديثاً على 

 شرعي، أواالستشهاد باآليات القرآنية؛ إلثبات قاعدة أو تعزيزها، أو االستدالل ا على حكم 
 :ما يلي من هذه اخلصائصوإن ، بيان سنة اهلية

مناسبته واالضطراب، ومن التحريف  بالتواتر، وبراءتهينا النص الوحيد الذي نقل إل أنه-  ١
السليم، احلس اللغوي  النفسي، وتنميته االستشهاد، وتأثريه العصور، ومواءمته ألغراضلكل 

 املسلمني والعلماء خاصة ينظرون إىل القرآن على أنه رأسولذا فان عموم  ،للحافظة وتقويته
 ترد، والدليلاحلجة اليت ال  الباطل، وهونة اليت ال يدخلها يالب فهو ،ا اليت يستعينون ،الشواهد
فَنالذي يوالقولال والربهان الذي  ،د ،فَضرالذي ال  ي.قَضني  

ة اليت يستعني ا ـو البينـوه ،ودليل على احلكم ،د القواعدـأنه أساس لتقعي- ٢
اليت ميكن أن يقال فيها أصح  ألقواله حتقيقه، وبرهانما يريد الوصول إىل صحة  الباحث؛ إلثبات

  .)١(األقوال
   

                                 
، ٣٦، ص٦٤، جملة كلية التربية األساسية،الشاهد النحوي عند ابن فالح اليمينسدي، وحممد األ ،انظر: محادي العوادي )١(

٣٨. 
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  املبحث الثاين: أغراض الشواهد القرآنية يف املقدمة

  :عناية ابن خلدون يف الشواهد القرآنية: املطلب األول

بالشواهد القرآنية عنايةً فائقةً، تدل على رسوخ علمه، -رمحه اهللا - لقد كانت عناية ابن خلدون 
  رآن، فال يكاد خيلو باب، أو فصلٌ، بل صفحة مل يورد فيها شاهد قرآين. وشديد تأثره بالق

ويستدل عماد الدين خليل على عمق الرؤية الدينية األصيلة عند ابن خلدون، وكوا 
 والسالم،مسألة منهجية، بذلك احلشد من االستشهاديات من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة 

اليت طاملا اعتمدها لتعزيز وجهات نظره  عليهم،ام رضوان اهللا معطيات صحابته الكرقوال وأو
���m��µ��´�³ :تعاىل استشهاده بقولهمثل  وإقناعا،وجعل استدالله أكثر حجية وصوابا  � �²�� �±�°

¶ �l] :د يف تقرير أن] ٢٢األنبياءمن طبيعة امللك االنفراد با.  
الدينيني اختتام كل فصل أو مقطع من فصول  وإن مما يؤكد رؤية ابن خلدون وحسه

�m�u�t�s قوله تعاىل: أو جزء من آية من مثل قرآنية،و آية أ دينية،مقدمتها ومقاطعها بعبارة 

v �l] :٤التوبة [، قوله تعاىل: وm�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ��Å  l ] :٨٥غافر [.  
تتخلل هذه التعابري واملقاطع القرآنية ذات املغزى، صميم فصوله، فال يكتفي بأن  وأحياناً

ن أويف هذا يتضح  ،نايا معطياته حيثما اقتضت احلالةيضعها يف اية كل فصل، بل يدخلها يف ث
ن حركة أميانه بإلشواهد وابراعته يف اختيار ين وتدل على عمقه الدي ،ابن خلدون استشهادات

)١(الكونوقدره يف هذا ة اهللا سبحانه وتعاىل يئملش ال انعكاساًإسنن االجتماعية ماهي الو التاريخ،
.  

يف منهج ابن خلدون يف استدالله بالشواهد القرآنية  التأصيليىل هذا اجلانب إويشري 
ن يدعم أفيما بعد على اليت عرفت بالنظريات  وقد حرص يف كل أفكاره"الشكعة حيث يقول: 

عمل مأثور لصحايب أو  ، أوأو حديث شريف، د إسالميتها بآية قرآنية أو اكثرمبا يؤككال منها 
قدمة بأية قرآنية أو تم كل فصل من فصول املن خيأ. كما حرص ابن خلدون على اممإتابعي أو 

  .)٢("....أكثر

                                 
  .٥٨ – ٥٠من ص  م،١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ١، طابن خلدون إسالمياً انظر، عماد الدين خليل، )١(
  .١٠٧ص م،١٩٩٢- هـ٣،١٤١٣ط ،األسس اإلسالمية يف فكر ابن خلدون ونظرياتهمصطفى الشكعة،  )٢(
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يف ثنائه على املقدمة فقال: "وقد حرص وهو  )١(عويسم شار إىل هذا املعىن، عبد احلليأو
يبسط نظرية العمران على تدعيم كالمه باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واملأثور عن 
الصحابة أو التابعني، ومن ناحية أخرى حرص على أن خيتم كلَّ فصل من فصول املقدمة، بآية 

  ال إىل اهللا".قرآنية أو أكثر، أو حبديث نبوي، أو ابته

  
  

  وتصنيفها:  املقدمةاهد القرآنية يف: حصر الشوثايناملطلب ال

  لقد واجه الباحث عدداً من الصعوبات عند حصره للشواهد القرآنية يف املقدمة من أبرزها:
ن ينص أدون  ،ذكر بعض اآليات أو جزء منها يف سياق الكالميابن خلدون قد أن  – ١

  ا آية.أيدل على  على ما
فال يتضح هل  ،و كلمتني من آية قرآنية ضمن سياق الكالم أو آخرهأ ذكر كلمةًأن ي – ٢

  اقتباس. أمية  هي 
وجود اآليات يف  بل أحياناً ،اقتباس أمالشاهد هل هو آية  إثباتتفاوت احملققني يف  – ٣

  .دون األخرى نسخ 
وقد  ،اب املقدمةفقد صنفها الباحث حسب ورودها يف أبو ،أما تصنيف اآليات موضوعياً

 التايل يوضح حصر لُوواجلد ،آية أكثر من مئتني ومخسني الواردة يف املقدمةبلغ عدد اآليات 
  وتصنيفها حسب العناوين الرئيسية للمقدمة: ،اآليات يف املقدمة

   

                                 
  .٤٧م، ص١٩٩٦- هـ ١٤١٦، ١؛ طالتأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدونعبد احلليم عويس،  )١(
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٢٨٠  ٥٥  m...�©�ª�«�¬�®�¯�l  آل عمران  ٩٧  

٢٨٢  ٥٦  m°�±�²�³�´�µ�¶¸...l  األنبياء  ٢٢  

٢٨٧  ٥٧  m..Q�R�S�T�U�V�W�N..�l  األحقاف  ١٥  

٢٨٩  ٥٨  
m...�¡�¢�£�¤�¥�¦§�̈�

©�ª�l  
  النحل  ٦١

٢٨٩  ٥٩  m...�Q�R�S�T�UV...l  املزمل  ٢٠  



 

٥٤ 
 

  الفصل   ٦٠
  الثالث

يف الدول 
وامللك، 
واخلالفة، 
واملراتب 

السلطانية وما 
  يعرض 

يف ذلك كله من 
األحوال وفيه 

  قواعد ومتممات 

٢٩٥  �m§�¨�©�ª�«�¬�l�   احلجر  �٨٦

٢٩٨  ٦١  m...�©�ª�«�¬�l  األنبياء  ٨٩  

٣١١  ٦٢  m...�P�Q�R�S�T�l  طه  ١١٤  

٣١٦  ٦٣  m...¾�¿�À�Á�l  آل عمران  ٦٨  

٣١٨  ٦٤  m...£�¤�¥�¦�§¨...l  البقرة  ٢٤٧  

٣٢٥  ٦٥  m...�U�V�W�XY...l  آل عمران  ٤٧  

٣٢٦  ٦٦  I...¡���~�}�|�{�z�y...H  األحزاب  ٣٨  

٣٢٧  ٦٧  m...�~���¡�¢N..l  املؤمنون  ١١٥  

٣٢٧  ٦٨  
m..._�`�a�b�c�d�e�f�g�

hi...l  
  الشورى  ٥٣

٣٢٧  ٦٩  m...�w�x�y�z�{�|�}�~���¡�¢�l  النور  ٤٠  

٣٢٧  ٧٠  �mN�O�P�Q�R�N..l  الروم  ٧  

٣٢٩  ٧١  m...�E�F�G�H�IJ...l  البقرة  ٣٠  

٣٢٩  ٧٢  m...�Ü�Ý�Þ...l  األنعام  ١٦٥  

٣٣٢  ٧٣  m...�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�ÐÑ...l  النساء  ٥٩  

٣٣٢  ٧٤  �m°�±�²�³�´�µ�¶¸...l  األنبياء  ٢٢  

٣٣٩  ٧٥  m...�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�ÐÑ...l  النساء  ٥٩  

٣٤٥  ٧٦  m...�À�Á�Â�Ã�Ä�ÅÆ...l  النحل  ٩٣  

٣٤٦  ٧٧  m...�q�r�s�t�uv...l  احلجرات  ١٣  

٣٤٧  ٧٨  �mc�d�e�f�gh...l  املمتحنة  ٣  

٣٤٧  ٧٩  m...���¡�¢�£�¤�¥�¦�§¨...l  ص  ٣٥  

٣٥٥  ٨٠  m...�Q�R�S�T�UV...l  املزمل  ٢٠  

٣٥٧  ٨١  m...�h�i�j�k�l  هود  ٦٦  

٣٨٧  ٨٢  m...½�¾�¿�À...�l  يوسف  ٢١  

٣٩٤  ٨٣  m..À�Á�Â�Ã�Ä�ÅÆ...l  النحل  ٩٣  



 

٥٥ 
 

  اجلزء الثاين

٨٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل 
  الثالث

  يف
الدول وامللك،  

واخلالفة، 
واملراتب 

  السلطانية وما 
  يعرض 

  يف
  ذلك  

  كله
من األحوال  

وفيه قواعد 
  ومتممات 

  

٤  
�m»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�

Ç�È�É�Ê�Ë�l� �

٣٢-
٢٩  

  طه

٢٧  ٨٥  m...A�B�C�DE...l  النور  ٤٤  

٣٣  ٨٦  m...�¾�¿�À�Á�l  آل عمران  ٦٨  

٣٦  ٨٧  m...�¦�§�̈�©�ª�«�l  يوسف  ٧٦  

٣٧  ٨٨  m..©�ª�«�¬�l  احلجر  ٨٦  

٤٠  ٨٩  
I�t� s� r� q� p� o

}�|�{�z�y�x�w�v�uH� �
  الروم  ٢٢

٤١  ٩٠  m...�A�B�C�DE...l  النور  ٤٤  

٤٢  ٩١  IH�G�FE�D�C�B�AH�   اإلخالص  �٢

٤٣  ٩٢  m...�`�a�b�c�d�l  األنعام  ٩٦  

٤٥  ٩٣  I...ª�©� �̈§�¦�¥...H  االنفال  ٧  

٤٥  ٩٤  I...Ã�Â�Á�À�¿�¾H  الفرقان  ٢  

٤٦  ٩٥  m...�°�±²...l  املطففني  ٢٦  

٥٢  ٩٦  m...�h�i�j�k�l  هود  ٦٦  

٥٦  ٩٧  
� m~���¡�¢�£�¤�¥�¦�

§�¨�©�ª�l� �
  لصفا  ٤

٦٠  ٩٨  m...�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�l  البقرة  ٢٩  

٧٥  ٩٩  
�mÅ�Æ�Ç�È�É�Ê�ËÌ�Í�Î�Ï�

Ð�Ñ�l� �
  األحزاب  ٦٢

٧٨  ١٠٠  �mt�u�v�w�x�y�z�{�l�   الذاريات  �٥٨

٧٩  ١٠١  I...Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å...H  غافر  ٨٥  

٨٣  ١٠٢  m...�é�ê�ë�ì�í�l  فصلت  ٤٦  

٨٤  ١٠٣  m...�g�h�i�j�k�l�m�l  البقرة  ٢١٢  



 

٥٦ 
 

٨٨  ١٠٤  m...½�¾�¿��ÀN..l  يوسف  ٢١  

٩٣  ١٠٥  m...�¡�¢�£�¤�l  الرعد  ٣٨  

٩٦  ١٠٦  m...�R�S�T�UV...l  املزمل  ٢٠  

١٠٢  ١٠٧  m..f�g�h�i�jN..l�   القصص  �٨٨

١٠٤  ١٠٨  m...½�¾�¿�ÀN..�l  يوسف  ٢١  

١٠٨  ١٠٩  
�mÅ�Æ�Ç�È�É�Ê�ËÌ�Í�Î�Ï�

Ð�Ñ�l� �
  األحزاب  ٦٢

١١٣  ١١٠  m...�¶�¸�¹�º»�Ä�l�   العنكبوت  �٤٥

١١٨  ١١١  m..�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�l�   احلشر  �٩

١٥١  ١١٢  I...P�O�N�M�L�K�J�I�HH��   احلج  �٤٧

١٥٣  ١١٣  m...�l�m�n�o�p�q...�l�   آل عمران  �٧

١٥٣  ١١٤  IB�AH�   األعراف   �١

١٥٣  ١١٥  IA...�BH�   يونس  �١

١٦٧  ١١٦  m...�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë...�l�   األعراف  �٤٣

١١٧  

  
  الفصل الرابع

  يف 
 البلدان 

ار واملدن واألمص
وسائر العمران 

 ا احلضري وم

 يعرض 

   ذلك يف
  من األحوال 

١٧٦  m...�½�¾�¿�À...�l�   يوسف  �٢١

١٧٨  ١١٨  m...�U�V�W�X...Yl�   آل عمران  �٤٧

١٨١  ١١٩  m...�f�g�h�i�j�k�l�   البقرة  �٢٠

١٨٦  ١٢٠  

I�¶� µ� �́³�²�±�°�¯�®
�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸

Æ�Å�Ä�Ã�ÂH� �
  البقرة  ١٢٥

١٨٧  ١٢١  Ix�w�yH�   الطور  �٤

١٨٧  ١٢٢  �mA�B�C�D�E�F...�l�   البقرة  �١٢٧

١٩١  ١٢٣  I..._�~�}�|�{...H�   األنعام  �٩٢

١٩٢  ١٢٤  
I�G� F� E� D� C� B� A

�P�O�N�M�L�K�J�I�H
  اإلسراء  ١



 

٥٧ 
 

W�V�U�T�S�R�QH� �

١٩٣  ١٢٥  
I�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û� Ú�Ù�Ø�×�Ö

é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á...H� �
  النمل  ٤٤

١٩٨  ١٢٦  m...�~�}�|�{N..l�   بقرةال  �٢١٣

٢٠٤  ١٢٧  m..Ì�Ë�Ê�É�ÈÍN..l�   الرعد  �٤١

٢١٣  ١٢٨  m..U�T�S�RV...l�   املزمل  �٢٠

٢٢٠  ١٢٩  m...�½�¾�¿��ÀN..l�   يوسف  �٢١

٢٢١  ١٣٠  �mÌ�Ë�Ê�É�ÈÍl�   الرعد  �٤١

٢٢٨  ١٣١  
�mÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á��Ë�Ê

Ï�Î�Í�Ìl� �
  اإلسراء  ١٦

٢٣٣  ١٣٢  m...�U�T�S�RV...l�   املزمل  �٢٠

٢٣٤  ١٣٣  
m..�K�JN�M�L��R�Q�P�O

U�T�S�Vl� �

١٩-
٢٠  

  إبراهيم

٢٣٦  ١٣٤  m..Ã�Â�ÁN..l�   البقرة  �٢٤٥

٢٣٩  ١٣٥  m...�½�¾�¿��ÀN..l�   يوسف  �٢١

٢٤١  ١٣٦  �mU�T�S�RVl�   املزمل  �٢٠

١٣٧    
  الفصل 
  اخلامس 

  يف
  املعاش

  ووجوهه
  من 

  الكسب
  والصنائع

  وما 
  يعرض
  يف 
  ذلك

٢٤٥  m...��Å�Ä�ÃÆN..l�   حممد  �٣٨

٢٤٥  ١٣٨  �m×�Ö�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ß�Þà...l�   اجلاثية  �١٣

٢٤٥  ١٣٩  
I�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S

g�f�e�d�c�b�a�`...H�� �
  الرعد  ٢

٢٤٦  ١٤٠  m...�m�l�k�j...l�   العنكبوت  �١٧

٢٤٦  ١٤١  m...�m�l�k�j...l�   العنكبوت  �١٧

٢٤٨  ١٤٢  m...�U�T�S�RV...l�   املزمل  �٢٠

٢٥٨  ١٤٣  m..k�j�i�h�g�m�ll�   البقرة  �٢١٢

٢٦٠  ١٤٤  m...�k�j�i�h�g�m�ll�   البقرة  �٢١٢



 

٥٨ 
 

١٤٥  
  كله
  من 

  األحوال
  وفيه

  مسائل

٢٦٢  
m..�¾�½�¼�»�º�¹�¸

À�¿Á�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Âl� �
  الزخرف  ٣٢

٢٦٩  ١٤٦  �mz�y�x�w�v�u�t�{l�   الذاريات  �٥٨

٢٧١  ١٤٧  �mz�y�x�w�v�u�t�{l�   الذاريات  �٥٨

٢٧٥  ١٤٨  �mz�y�x�w�v�u�t�{l�   الذاريات  �٥٨

٢٧٧  ١٤٩  m..°�¯�®�¬�«�ª�©l�   البقرة  �٢٥١

٢٧٩  ١٥٠  �m©� �̈§�¦�¥l�   الصافات  �٩٦

٢٨٣  ١٥١  m..|�{�z�}l�   البقرة  �٣٢

٢٨٥  ١٥٢  m..¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٢٩٢  ١٥٣  m..¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٢٩٣  ١٥٤  m...�¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٣٠١  ١٥٥  m..¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٣٠٣  ١٥٦  m...�¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٣٠٧  ١٥٧  m..¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٣١١  ١٥٨  
�mË�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÌ�Ï�Î�Í�

�Ñ�Ðl� �
  األحزاب  ٦٢

٣١٨  ١٥٩  m...�Ë�Ê�É�ÈN..l�   الرعد  �٤١

٣٢٠  ١٦٠  �mq�p�o�n�m�ll�   الرمحن  ٤- �٣

٣٣١  ١٦١  m...�¬�«�ª�©l�   احلجر  �٨٦

٣٣٣  ١٦٢  

�m�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ
Â� Á� À� ¿� ¾Ã��Ä

Æ�Ål� �

  النحل  ٧٨

١٦٣    
  

  دس الفصل السا
يف العلوم 

٣٣٨  m...�Â�Á�À�¿�¾Ã...l�   النحل  �٧٨

٣٤٠  ١٦٤  m...�H�G�F�EN..l�   البقرة  �٣٠

٣٤٠  ١٦٥  m~�`� _��f� e� d� c� b� aاإلسراء  ٧٠  
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 وأصنافها،
  والتعليم وطرقه،

  وما
  يعرض  

  يف
  ذلك 
  كله  

  من
  األحوال 

  

  

  
  

�m�l�k�j�i�h�g

p�o�nl� �

٣٤٢  ١٦٦  
m...�Â�Á�À�¿�¾Ã��Ä

Æ�Ål� �
  النحل  ٧٨

٣٤٥  ١٦٧  �mc�b�a�`�_�~l�   العلق  �٥

٣٤٧  ١٦٨  
�mk�j�p�o�n�m�l�s�r�q��t

w�v�u...l� �
  فصلت  ٦

٣٤٨  ١٦٩  m..Â�Á�À�¿�¾...Ãl�   النحل  �٧٨

٣٤٩  ١٧٠  
�m�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k

|�{�z�y�x�c�b�a�`�_�~�}l� �
  العلق  ٥- ١

٣٤٩  ١٧١  m...�{�_�~�}�|l�   النساء  �١٧

٣٥٣  ١٧٢  m...�½�¾�¿�À...�l�   يوسف  �٢١

٣٥٥  ١٧٣  m..¢�¡���~�}...£l�   فاطر  �١

٣٥٧  ١٧٤  m...�X�W�V�UY...l�   آل عمران  �٤٧

٣٦٠  ١٧٥  
m..T� S� R� Q� P��V� U

X�W...�l� �
  العنكبوت  ٤٦

٣٦٠  ١٧٦  m...�U�T�S�RV...l�   املزمل  �٢٠

٣٦٢  ١٧٧  m...��ÄN..�l�   الذاريات  �٤٧

٣٦٢  ١٧٨  m...�¿�N..l�   النمل  �٢١

٣٦٢  ١٧٩  m..²N..l�   التوبة  �٤٧

٣٦٣  ١٨٠  m...�±�°�¯l�   املائدة  �٢٩

٣٦٣  ١٨١  m...�\�[�Z�Y�XN..l�   النحل  �٤٤

٣٦٤  ١٨٢  �mf�e�d�c�b�al�   النصر  �١

٣٦٦  ١٨٣  m...�«�ª�©� �̈§�¦l�   يوسف  �٧٦

٣٦٧  ١٨٤  � mB�A��K�J�I�H�G�F�E�D�Cالبقرة  ١٠٦  



 

٦٠ 
 

LM...l� �

٣٧٢  ١٨٥  �m²�±�°� �̄®�³...l�   البقرة  �١٢٥

  اجلزء الثالث

١٨٦  
  

  
  

  الفصل السادس
يف العلوم  

  وأصنافها،
  والتعليم وطرقه،

  وما
  يعرض  

  يف 
  ذلك

  كله 
  من األحوال 

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

١٢  m...�U�T�SN..l�   البقرة  �١٤٢

٢٢  ١٨٧  m...�½�¾�¿��ÀN..l�   يوسف  �٢١

٢٤  ١٨٨  m..k�jl��r�q�p�o�n�ml�   األنعام  �٩١

٢٥  ١٨٩  m...�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Él�   اإلسراء  �٨٥

٢٥  ١٩٠  
�m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�S�R�Q�P�O�N�M�L�Kl� �
  اإلخالص  ٤- ١

٢٦  ١٩١  �m¿�¾�½�¼�»l�   الربوج  �٢٠

٢٨  ١٩٢  
� m�l� k� j� i� h� g� f

n�ml� �
  املاعون  ٥- ٤

٢٨  ١٩٣  
�m�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W

�d�c�b�a�`l� �
  الفاحتة  ٧- ٦

٣٦  ١٩٤  m...�¿�¾�ÁÀl�   آل عمران  �٦٨

٣٧  ١٩٥  

�mh�g��p�o�n�m�l�k�j�i

�r�qst�z�y�x�w�v�u

¢�¡���~�}�|�{£��¦�¥�¤

¨�§©�¬�«�ª�±�°�¯�®�´�³�²µ�

¸�¶�¼�»�º�¹l� �

  آل عمران  ٧

٤٢  ١٩٦  m...�k�j�iN..l�   الكهف  �٧٧

٤٢  ١٩٧  m...�b�a�`...l�   األعراف  �٥٤

٤٢  ١٩٨  m...�R�Q�S...Tl�   الشورى  �١١

٤٢  ١٩٩  m..a�`�_�^�]l�   املؤمنون  �٩١

٤٢  ٢٠٠  �mM�L�K�J�Il�   اإلخالص  �٣
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٤٣  ٢٠١  m...�R�Q�ST...l�   الشورى  �١١

٤٣  ٢٠٢  mg�f�e�d�c�b...l�   األنعام  �٣

٤٤  ٢٠٣  
�mÅ�Ä�Ã�Â�Á�Ç�Æ��Ë�Ê�É�È

ÌÍl� �
  األعراف  ٤٣

٤٦  ٢٠٤  
�m�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ

Â�Á�À�¿�¾Ã...l� �
  النحل  ٧٨

٤٨  ٢٠٥  m...�U�T�SN..l�   البقرة  �١٤٢

٦٨  ٢٠٦  
�mÎ�Í�Ì�Ë�Ê��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï

Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ü�Û�Ú��Þ�Ý�ßl� �

١٦-
١٩  

  القيامة
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  القرآنية الشواهدبن خلدون يف االستدالل بمنهج ا الثالث:املطلب 

من بيان  الًوأال بد  ،توظيفها ألغراضه بالشواهد وكيفية لبيان منهج ابن خلدون يف استدالله
  .فكارهأوطريقته يف عرض قوانينه 

كل فقرة من حبثه بقانون أو فكرة من القوانني ل ونَنع ؛انتهت اليه حبوثهما فاذا أراد عرض 
تلك القانون أو  اق اليت استخلص منها هذمث يأخذ يف بيان احلقائ ،أو االفكار اليت انتهى اليها

وال يقتصر يف هذا االستدالل على ما شاهده أو اطلع عليه ، ، أي يأخذ يف االستدالل عليهاالفكرة
بل يلجأ اىل  ،يف بطون التاريخ من الظواهر االجتماعية تدل على صحة القانون الذي هو بصدده

بعض عناصر يقتنع ا االنسان عن طريق الدليل  كان يف املوضوع إنْ ،االستدالل املنطقي اخلالص
كان يف املوضوع بعض عناصر يقتنع  إنْ نفسلو علم األطبيعية اىل التعليل حبقائق العلوم إو ،العقلي

   .)١(ا اإلنسان عن طرق هذه احلقائق

هو -إال القليل - نظرية  أو تدالل وأكثرها شيوعاً عند كل فكرةاالس ولكن أعظم صور
فتجدها مبثوثة بني هذه األفكار والنظريات، وهذا  املطهرةد بنصوص الكتاب والسنة االستشها

براعته، وحسن استدالله، وتوظيفه للشواهد من الكتاب والسنة، لتعزيز هذه النظريات يظهر 
حني يسوق  ،القرآن وعلومه تظهر براعة ابن خلدون وعمقه يف ،ويف هذه املرحلة ،والقوانني
  .قواننيونظريات يه من إلتعزز ما وصل  ،نبوة شريفة أحاديثو أة كرمي قرآنهشواهد 

ومما  القرآنية، استدالله بالشواهدمنهج ابن خلدون رمحه اهللا يف طريقة مما سبق من بيان  
تبني للباحث  ،الشواهد هومن خالل تتبع الباحث هلذ ،ذكره بعض الباحثني حول منهجه يف ذلك

  يلي:كن تصنيفها كما يف املقدمة مي غراض الشواهدأن أ
  الشريعة.وعلوم  وعلومه،شواهد متعلقة بالقرآن الكرمي  – ١
  .السنن االجتماعيةمتعلقة بشواهد  – ٢
  أقسام: وهي على ،حسبما ظهر للباحث –ساقها املؤلف ألغراض متعددة شواهد  – ٣
وإما  ،بقصد االعتبار والتذكري، وإمالغرض الوعظ إما خامتة ملوضوع، يسوقها  شواهد •

 .يتضح للباحث املراد منه لغرض مل ماإوالدعاء،  الكرمي، أوبالقرآن  تربكاً

                                 
  .٢٠٤ – ٢٠٣، ص١، ج٣، بتحقيق: وايف، طاملقدمة : ابن خلدون،انظر )١(
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 يؤكده. ألصل أو يعتقده، رأيلتعزيز يسوقها  شواهد •
 .لعلماوردت ضمن أحادث نبوية، أو نقوالت ألهل  شواهد •
غرض الشاهد من سياق الكالم، كأن  له قد يتبنين القارئ للمقدمة أحيسن التنبيه هنا و

  عند املؤلف. ، أو التدليل على حكْم، أو لتعزيز معىن مراداجتماعية الشاهد لبيان سنة يسوق
وأحياناً يصعب على القارئ معرفة األغراض، اليت من أجلها ساق ابن خلدون اآلية القرآنية 

  الكرمية، وذلك ألسباب من أبرزها: 
  و أغراضه منها. أن املؤلف مل يبني يف مقدمته منهجه، يف إيراد اآليات، أ –١
قد يورد اآليات يف صلب املوضوع، أو نِهاية كل فصل، دون أن يظهر الغرض من  –٢

  إيراده. 
   كافية.بصورة علمية  الغرض من إيراد اآلية الباحثني معرفةَعلى  نابصعقد يهذان السببان  
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  .الدراسة التطبيقية الثاين:القسم 

  مباحث:وفيها ثالثة  
  القرآن وعلوم الشريعة. علوم مناذج من أغراض الشواهد القرآنية يف ألول:ا املبحث

  جتماعيةشواهد القرآنية يف السنن اال: مناذج من أغراض الالثاين املبحث      
  .: مناذج من الشواهد القرآنية متعددة األغراضالثالث املبحث      
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  :دهيمت
  طبيقية، والتعليق عليها على الطريقة التالية:اختيار النماذج للدراسة التيف اتبع الباحث 

  من كل غرض من أغراض الشواهد. ،مناذج اختار الباحث مخسةَ –١
الباحث اآلية أو اآليات يف مقدمة احلديث عن الغرض، مث ينقل تلك اآليات  وضع – ٢

  يف سياقها من كالم ابن خلدون. 
العلماء حـول دالالت هـذه   علق الباحث على كل شاهد بنقل كالم املفسرين أو  – ٣

اآليات ويوضح الباحث مدى التوافق واالختالف بينهم وبني ابن خلدون، وأحياناً يكتفي بعرض 
، ن خلدون الشاهد من أجلهإذا مل يتضح الغرض الذي ساق اب ،الشاهد يف سياق كالم ابن خلدون

  .أو كان الشاهد ضمن نصٍ أورده ابن خلدون يف سياق مسألة معينة
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  .الشريعة وعلومه وعلوم الشواهد املتعلقة بالقرآن: مناذج من أغراض ولاأل حثاملب

�����IZ�Y�X�W�V�U�T�^�]�\�[�e�d�c�b�a: تعاىلقوله  :األولالشاهد  �̀_H�

� .]٨-٦ [الفجر: �

   :)١(قال ابن خلدون
ة طبيعرد النقل ومل حتكم أصول العادة وقواعد السياسة وها على جمن األخبار إذا اعتمد فيإ"
فرمبا مل  بالذاهب احلاضراألحوال يف االجتماع اإلنساين وال قيس الغائب منها بالشاهد والعمران و

ما وقع للمؤرخني و املفسرين  كثرياًو ،عن جادة الصدق احليدةمزلة القدم ويؤمن فيها من العثور و
 وملمسيناً،  على جمرد النقل غثاً أواعتمادهم فيها  ،والوقائعاملغالط يف احلكايات  أئمة النقل منو

الوقوف على طبائع وها مبعيار احلكمة وربس وال ،قاسوها بأشباههاال يعرضوها على أصوهلا و
  تاهوا يف بيداء الوهم و الغلط" ، فضلوا عن احلق واألخباروحتكيم النظر والبصرية يف  ،الكائنات

�I�Y�X�W�V�U�T: مث استدل مبا يتناقله املفسرون يف تفسري سورة الفجر يف قوله تعاىل

e�d�c�b�a�`�_ �̂]�\�[ZH�:الفجر] ٨-٦[.  

ان ك ينقلون أنهو ،صفت بأا ذات عماد أي أساطنيو ،إرم امساً ملدينة فيجعلون لفظةَ "
 ،لشداد امللك صلُخفَ ،هلك شديدده وشداد ملكا من بعبنان مها شديد وإعوص بن إرم  لعاد بن

عدن يف مدة ي إرم يف صحار مثلها فبىن مدينةَ نينِبأَمسع وصف اجلنة فقال لَو ،دانت له ملوكهمو
ينها من أساطو أا مدينة عظيمة قصورها من الذهبمره تسعمائة سنة وكان عسنة و ثالمثائة

سار إليها بأهل مملكته  ،بناؤها ملا متاألار املطردة، والياقوت وفيها أصناف الشجر والزبرجد و
  .)٢(فهلكوا كلهمعليهم صيحة من السماء  بعث اهللا ،ليلةىت إذا كان منها على مسرية يوم وح

بن  من املفسرين وينقلون عن عبد اهللاوغريهم  والزخمشري والثعاليب الطربي ذكر ذلك
منها ما قدر  ملَعليها وح فوقع ،من الصحابة أنه خرج يف طلب إبل له -رضي اهللا عنه-  قالبة
فقال  ،األخبار وسأله عن ذلك فبحث عن كعب ،فأحضره وقص عليه ،وبلغ خربه معاوية ،عليه
وعلى  ،أشقر قصري على حاجبه خال سيدخلها رجل من املسلمني أمحر نم ،إرم ذات العماد :هي

                                 
  .١٤ -  ١٣، ص١ج ،١ط، املقدمةبن خلدون، ا )١(
  .٨٠، ص ٣، طالفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة قصة موضوعة، انظر: مرعي الكرمي، )٢(
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 .)١("فقال هذا واهللا ذلك الرجل ،قالبة مث التفت فأبصر ابن ،ه خال خيرج يف طلب إبل لهعنق
من بقاع األرض وصحاري عدن اليت  ٍءشي من يومئذ يف هلا خرب عسمملدينة مل ياوهذه 

ا بنِزعموا أيهي يف وسط اليمن ومازال عمرانه متعاقباً واألدالء تقص طرقه من كل  ،فيها ت
إا : وال من األمم ولو قالوا ،وال ذكرها أحد من اإلخباريني ،نقل عن هذه املدينة خربومل ي ،وجه

رِدرست فيما دا موجودة ،لكان أشبه من اآلثار سا  :وبعضهم يقول ،إال أن ظاهر كالمهم أأ
ا يعثر عليها إمن، واهلذيان ببعضهم إىل أا غائبةٌقد ينتهي و ،عاد ملكوها على أن قوم دمشق بناًء

  .)٢("..مزاعم كلها أشبه باخلرافات. ،السحرالرياضة و أهل

  يق: التعل
ما ذهب إليه ابن خلدون من إنكار هذه املدينة، ونقد ما ورد فيها من روايات، يتوافق ما  
  فقد قال: )٣(-رمحه اهللا- ابن كثريكهلا بالنقد واالنكار  واتعرض نالذي املفسرين
مدينة إما دمشق، كما روي عن �]٧[الفجر:�H]�\�[�^�I قولهومن زعم أن املراد ب"

؛ فإنه كيف يلتئم الكالم سعيد بن املسيب وعكرمة، أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غريمها
جعل ذلك بدال أو عطف  إنْ ]٧- ٦ :[الفجر�Z�Y�X�W�V�U�TH]�\�[�^�I على هذا

بيان، فإنه ال يتسق الكالم حينئذ. مث املراد إمنا هو اإلخبار عن إهالك القبيلة املسماة بعاد، وما أحل 
على ذلك لئال  تهبوإمنا ن، اهللا م من بأسه الذي ال يرد، ال أن املراد اإلخبار عن مدينة أو إقليم

 ،مدينة يقال هلا إِرم ذات الْعماد رِكْاملفسرين عند هذه اآلية، من ذ يغتر بكثري مما ذكره مجاعة من
منِب؛ة بلنب الذهب والفضة إخل. فإن هذا كله من خرافات اإلسرائيليني، من وضع بعض زنادقتهمي 

  ."قهم يف مجيع ذلكدص إنْ ،ليختربوا بذلك عقول اجلهلة من الناس
ابن  إنكارقامسي يف تفسريه حماسن التأويل، وذكر أيضاً كثري يف هذا ال وممن وافق ابن

  .)٤(خلدون

                                 
، الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف، انظر: ابن حجر: آثار الوضع عليه الئحة"قال ابن حجر عن حديث قالبة هذا:"  )١(

  .١٨٤، ص- د. ط، د.ت، د. م
  .٢١-  ٢٠، ص١ج ،١ط، ملقدمةانظر: ابن خلدون، ا )٢(
  .٣٩٥، ص٨، ج٢، طتفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  )٣(
  .٤٦٧، ص٩ج، ١، طحماسن التأويلانظر: القامسي،  )٤(
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إىل إنكار قصة هذه املدينة إنكاراً شديدا وعنف على من أوردها من  )١(الشوكاينوذهب 
  أيضاً فقال: )٢(عاشورها الطاهر ابن نكرأوممن ، املفسرين
 ،قصة مكذوبة]  ٧الفجر: [m�[�\�] �lوقد وضع القصاصون حول قوله تعاىل: " 

ملدينة باليمن أو بالشام أو مبصر، ووصفوا قصورها  امساً لَعجمركَّب  )إرم ذات العماد(فزعموا أن 
إذ كيف يصح أن يكون وهذه أكاذيب خملوطة جبهالة؛  قال:وبساتينها بأوصاف غري معتادة إخل مث 

يه أَزلكان بناء ج مزجياً بفتح إرم وكسر ذات فلو كان االسم مركباً امسها إرم ويتبع بذات العماد
وذات صفة له فال وجه لكسر ذات، على أن موقع هذا االسم  على الفتح، وإن كان االسم مفرداً

  .كد ذلك كله"يتأ "بعاد"قوله تعاىل:  عقب
ومن هذه (إِرم) يف أضواء البيان بعد سرده الختالف املفسرين يف معىن  )٣(الشنقيطيوقال 

وقيل: إرم كانت مدينة رفيعة البنيان، وذكروا يف أخبارها قصصا تفوق اخليال، وأا يف "االقوال 
الربع اخلايل، ولكن حيث مل تثبت أخبارها بسند يعول عليه، ومل يصدقه الواقع، فقال قوم: قد 

   ."خسف ا ومل تعد موجودة
�.]٥:[املزمل��Z�Y�X�W�VH]�I :قوله تعاىل :الشاهد الثاين �

أصناف املدركني للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة  يف املقدمة السادسة: يف )٤(خلدونذكر ابن 
�IX�W�V��Z�Y :تعاىلأن الوحي كله صعوبة على اجلملة وشدة مستدال بقوله  .بالنبوة أو

[Hمل�املز]:كان ينزل عليه الوحي يف عائشة: كان مما يعاين من التنزيل شدة وقالت:  وقول ،]٥
عنه يف تلك احلالة  دثلذلك كان حيو ،)اليوم الشديد الربد فيفصم عنه، وأن جبينه ليتفصد عرقاً

مفارقة البشرية إىل املدارك  وسبب ذلك أن الوحي كما قررنا ،من الغيبة والغطيط ما هو معروف
وانسالخها عنها من أفقها  ،الذات ذاا فيحدث عنه شدة من مفارقة ،وتلقي كالم النفس ،امللكية

فأخذين فغطين "  :وحي يف قولهعرب به يف مبدئ ال وهذا هو معىن الغط الذي ،إىل ذلك األفق اآلخر
، فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ

                                 
  .٥٧٥، ص٥، ـ ج١، طفتح القديرانظر: الشوكاين،  )١(
  .٣٢٠، ص٣٠، جد.ط، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  )٢(
  .٥٢٥، ص٨، ج، د.طأضواء البيانالشنقيطي،  )٣(
  .١٥٧ص  ،١ج ،١ط املقدمة،ابن خلدون،  انظر: )٤(
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اجلهد مث أرسلين، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين، فقال: 
-فرجع ا رسول ] "٢[العلق:  َّزي ري يلامممرنزنمنننىنينٰىملىلُّ�

، -رضي اهللا عنها-يرجف فؤاده، فدخل على خدجية بنت خويلد  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لقد خشيت «فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فقال خلدجية وأخربها اخلرب: » زملوين زملوين«فقال: 

دا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، فقالت خدجية: كال واهللا ما خيزيك اهللا أب» على نفسي
  .)١("... احلديثوتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق

  التعليق: 
  : يتانأساس أبرز ها قضيتانمن  ،مسائل عدة عن ،حتدث ابن خلدون يف هذا الفصل

ة، وشدة وصعوب فيه ثقلٌ- صلى اهللا عليه وسلم -أن الوحي النازل على رسول اهللا  األوىل:
  وهذا ما صرحت به اآلية، وفسرته عائشة كما يف احلديث الصحيح.

  ها.عليأثناء نزول الوحي  - صلى اهللا عليه وسلم-  ال الرسولبيان حو ،املراد بالوحي لديه الثاين:
، وما ذهب إليه من أن الوحي فيه ثقل وشدة، ال خيرج عما أما ما يتعلق بالقضية األوىل

��IZ�Y�X�W�VH :تعاىل قوله ":حيث قال )٢(منهم ابن كثريو ،قرره املفسرون ملعىن اآلية

وقيل: ثقيل وقت نزوله؛ من عظمته. كما قال زيد  قال احلسن، وقتادة: أي العمل به. ]٥:[املزمل
وفخذه على فخذي، فكادت ترض  -صلى اهللا عليه وسلم-أنزل على رسول اهللا بن ثابت: 

  .)٣("فخذي
: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمرو بن )٤(أمحدقال اإلمام 

رسول اهللا، هل  فقلت: يا -صلى اهللا عليه وسلم-سألت النيب الوليد، عن عبد اهللا بن عمرو قال: 
أمسع صالصل، مث أسكت عند ذلك، : "- صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  حتس بالوحي؟

 " تفرد به أمحد.فما من مرة يوحى إىل إال ظننت أن نفسي تفيض

                                 
، رقم ٧ص ،١، ج١طبدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا،  ،يف صحيحهالبخاري، أخرجه  )١(

   .٣احلديث:
  .٢٥١، ص٨ج ،٢، طتفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  )٢(
  .٢٨٣٢رقم احلديث:٢٥ص٤ج، ١، طباب ما يذكر يف الفخذ كتاب الصالة،،يف صحيحهلبخاري، اأخرجه  )٣(
  .٧٠٧١احلديث:  رقم احلديث ٦٤٢ص  ،٦ج ،١ط مسند عبد اهللا بن عمر بن العاص، ،هسندي مف أمحد ابن حنبل،أخرجه  )٤(
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عن عبد اهللا بن يوسف، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن  )١(لبخارياويف أول صحيح 
: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: - صلى اهللا عليه وسلم- عائشة: أن احلارث بن هشام سأل رسول اهللا 

ما قال، وأحيانا  أحيانا يأتيين يف مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت عنه"
صلى اهللا - يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول". قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 

وقال اإلمام  .هذا لفظه "يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا - عليه وسلم
: حدثنا سليمان بن داود، أخربنا عبد الرمحن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: )٢(أمحد

   ."وهو على راحلته، فتضرب جبراا - صلى اهللا عليه وسلم- إن كان ليوحى إىل رسول اهللا 
أسلم: يف أنه ثقيل من الوجهني معا، كما قال عبد الرمحن بن زيد بن  )٣(جريرواختار ابن 

قال: هو واهللا ثقيل مبارك القرآن، كما ثقل يف �]٥:[املزمل��Z�Y�X�W�VH]�I :قول اهللا
  ."ـا.ه الدنيا ثَقُل يف املوازين يوم القيامة

 امللكيةوأنه مفارقة البشرية إىل املدارك  ،وهي ما يتعلق بالوحي :ما ما خيص القضية الثانيةوأ
  يف مناهل العرفان بقوله: )٤(الزرقاينعليه حممد عبد العظيم  التعريف الذي ذكره فممن وافقه هذا

ك الوحي يهبط هو اآلخر على أساليب شىت: فتارة يظهر للرسول يف صورته مث إن ملَ"
يقية امللكية. وتارة يظهر يف صورة إنسان يراه احلاضرون ويستمعون إليه. وتارة يهبط على احلق

الرسول خفية فال يرى ولكن يظهر أثر التغري واالنفعال على صاحب الرسالة فيغط غطيط النائم 
ويغيب غيبة كأا غشية أو إغماء وما هي يف شيء من الغشية واإلغماء إن هي إال استغراق يف 

فيؤثر ذلك على اجلسم فيغط ويثقل ثقال  ،ك الروحاين واخنالع عن حالته البشرية العاديةء امللَلقا
شديدا قد يتصبب منه اجلبني عرقا يف اليوم الشديد الربد. وقد يكون وقع الوحي على الرسول 

ورمبا مسع احلاضرون صوتا عند وجه  ،صل يف أذن سامعه وذلك أشد أنواعهإذا صل ،كوقع اجلرس
   ."وال يفقهون حديثا لرسول كأنه دوي النحل لكنهم ال يفقهون كالماًا

                                 
، ١، ط صلى اهللا عليه وسلمبدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا ،يف صحيحه البخاري،أخرجه  )١(
  .٢رقم احلديث:٦ص١ج
  .٢٤٨٦٨،رقم احلديث: ٣٦٢،ص٤١ج ،١ط مسند النساء، مسن عائشة الصديقة، ،هسنديف م أمحد ابن حنبل،أخرجه  )٢(
  .٦٨٢ص ،٢٣، ج١، طجامع البيان يف تأويل القرآنابن جرير،  )٣(
  .٦٤ص ،١، د.ت، ج٣ط مناهل العرفان،انظر: الزرقاين،  )٤(
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�.]٢١[النمل:��I¿H: وقوله،]٤٧[الذاريات:�IÄHH :تعاىلقوله  :لثالشاهد الثا �

�.]٢٩[املائدة:��I±�°�¯�®�¬H: وقوله�، ]٤٧[التوبة:���I²H�H:وقوله� �

وذكر أن  ،عن علوم القرآن وذكر منها القراءات للحديثيف مقدمته  )١(خلدونتعرض ابن 
الرسم، مستعرضاً تعريفه واألمثلة عليه فقال: "فن الرسم وهي أوضاع  من فروع القراءات فن

طية؛ ألن فيه حروفا كثرية وقع رمسها على غري املعروف من حروف القرآن يف املصحف ورسومه اخل
�]٢١[النمل:�I¿H :وزيادة األلف يف�،]٤٧[الذاريات:IÄH�H :قياس اخلط كزيادة الياء يف

وحذف األلفات يف مواضع دون ��، I±�°�¯�®�¬H: والواو يف���،��I²H�H:وقوله
� ."لى شكل اهلاء وغري ذلكيه مربوط عأخرى وما رسم فيه من التاءات ممدودا، واألصل ف �

وأا  ،وذكر أا من مجلة الصنائع اإلنسانية ،والكتابة ،سابق حتدث عن اخلط لٍصويف فَ
فكان اخلط العريب ألول اإلسالم غري بالغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان ": مما قال شريفة، وكان

هم عن الصنائع، وانظر ما وقع دعوبملكان العرب من البداوة والتوحش  ؛واإلجادة وال إىل التوسط
وكانت غري مستحكمة يف  ،ألجل ذلك يف رمسهم املصحف حيث رمسه الصحابة خبطوطهم

اإلجادة فخالف الكثري من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة اخلط عند أهلها. مث اقتفى 
وخري  - عليه وسلمصلى اهللا-مبا رمسه أصحاب الرسول  التابعون من السلف رمسهم فيها تربكاً

أو عامل  ي هلذا العهد خط ويلٍقتفَاخللق من بعده املتلقون لوحيه من كتاب اهللا وكالمه. كما ي
ثبت ذلك وأُ اتبِعف ؟. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوهأو صواباً أويتبع رمسه خط ،تربكاً
ىل ما يزعمه بعض املغفلني من أم ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. وال تلتفنت يف ذلك إ رمساً

كانوا حمكمني لصناعة اخلط وأن ما يتخيل من خمالفة خطوطهم ألصول الرسم ليس كما يتخيل 
بل لكلها وجه. يقولون يف مثل زيادة األلف يف ال أذحبنه: إنه تنبيه على أن الذبح مل يقع، ويف 

نية وأمثال ذلك مما ال أصل له إال التحكم إنه تنبيه على كمال القدرة الربا ،زيادة الياء يف بأييد
احملض. وما محلهم على ذلك إال اعتقادهم أن يف ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص يف قلة 
إجادة اخلط. وحسبوا أن اخلط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا 

لم أن اخلط ليس بكمال يف حقهم إذ تعليل ما خالف اإلجادة من رمسه وذلك ليس بصحيح. واع

                                 
  .٣٦٣-  ٣٦٢ص ،٢ج ،١ط املقدمة،ابن خلدون،  )١(
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اخلط من مجلة الصنائع املدنية املعاشية كما رأيته فيما مر. والكمال يف الصنائع إضايف وليس بكمال 
مطلق إذ ال يعود نقصه على الذات يف الدين وال يف اخلالل وإمنا يعود على أسباب املعاش وحبسب 

 أمياً -صلى اهللا عليه وسلم- النفوس. وقد كان  العمران والتعاون عليه ألجل داللته على ما يف
وكان ذلك كماال يف حقه وبالنسبة إىل مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية اليت هي أسباب 

يف حقنا حنن إذ هو منقطع إىل ربه وحنن متعاونون  املعاش والعمران كلها. وليست األمية كماالً
 العلوم االصطالحية فإن الكمال يف حقه هو تنزهه عنها على احلياة الدنيا شأن الصنائع كلها حىت

  .)١("مجلة خبالفنا

  يق: التعل
كانت خطوطهم غري مستحكمة يف  الكرام من أن الصحابةما ذهب إليه ابن خلدون 

غري صحيح، وخطأ وقع فيه ابن خلدون يف حق ، الرسم اإلمالئي لقواعدخمالفة  اإلجادة، وأا
 :إليه، ومنهمهم أمجعني، وقد انتقد العلماء على ابن خلدون فيما ذهب الصحابة رضوان اهللا علي

بقواعد الرسم إن رسم القرآن املخالف لقواعد اإلمالء ليس مبعثه اجلهل " فقال: )٢(حممد النبهان
ألن هناك فرق بني إجادة اخلط ؛ كما نص على ذلك علماء القراءات،مالءواخلطأ يف قواعد اإل

دة صنعة وعدم صحة الكتابة بالنسبة للكاتب ختل بالكمال وال تؤهله وصحة الكتابة فاإلجا
وكالم ابن خلدون ال ميكن التسليم به إخالل بالقراءة واختالف املعاين ألنه يترتب عليه ؛ للكتابة

وانظر ما وقع ألجل ذلك يف رمسهم املصحف حيث رمسه الصحابة " :على إطالقه عندما قال
يف اإلجادة فخالف الكثري من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم  خبطوطهم وكانت غري مستحكمة

مالء وعدم التمكن ام للصحابة بعدم إجادة قواعد اإلكالمه فيه نوع ا "صناعة اخلط عند أهلها
ذلك أن  ؛وهذا ال ميكن التسليم به ،من الكتابة الصحيحة ووقوع أغالط إمالئية يف الرسم القرآين

كما تزدهر مجيع  ،صناعة الكتابة وصناعة اخلط تعترب من صنائع احلضارة تزدهر بالعمران وتنموبه
الصنائع بالعمران واحلضارة إال أن تلك الظاهرة ال ميكن تطبيقها يف جمال الرسم؛ ألن الرسم ال 

أشار إىل  ،عينةوإمنا يدخل ضمن كتابة النص بطريقة خاصة ألغراض م ،يدخل ضمن اخلط وأناقته
  ."يف ذلك مؤلفات عدة وألفبعضها العلماء املتخصصون يف هذا الفن من علوم القرآن 

                                 
  .٣١٦-  ٣١٥ص ،٢ج،١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )١(
  .٣٩٠، ص١الفكر اخللدوين من خالل املقدمة، ط النبهان، انظر: )٢(
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رأى ، مسألة التزام الرسم العثماين يف كتابة املصاحف تتضح هذه املسألة وهيوحىت 
تبني له أن  ،الباحث، عرض آراء العلماء يف هذه املسألة، وبعد الرجوع إىل كتب علوم القرآن

  ماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال:للعل
ال جيوز تغيريه، وحترم خمالفته، شأنه يف ذلك شأن  رسم املصحف توقيفي أن األول: القول

 مذهب مالك وأمحد ترتيب سور القرآن وآياته، ال جيوز لنا أن نقدم أو نؤخر منها شيئاً. وهذا
قال: حيث الداين، منهم أيب عمر بل البعض نقل االمجاع على ذلك، وخلفاً؛ مجهور األمة سلفاً و

أبو حممد عبد امللك بن احلسن إن عبد العزيز بن علي حدثهم قال حدثنا املقدام بن تليد  "حدثنا
قال حدثنا عبد اهللا بن عبد احلكم قال أشهب سئل مالك فقيل له أرأيت من استكتب مصحفا 

ال أرى ذلك ولكن يكتب على حدث الناس من اهلجاء اليوم فقال أاليوم أترى أن يكتب على ما 
وال خمالف  :قال أبو عمرو ل بقوله: بعد أن ذكر قول مالك. مث عقب على هذا القوالكتبة األوىل

  .)١("له يف ذلك من علماء اآلمة
وأنه ال مانع من تغيري هذا الرسم  أن رسم املصاحف اصطالحي ال توقيفي، الثاين: القول

ن جنح إىل هذا الرأي القاضي أبو بكر وعليه فتجوز خمالفته، ومم احلديثة، قواعد الرسمحسبما تقتضيه 
)٢(يف االنتصار

ه ال جيوز إال : وليس يف نصوص الكتاب وال مفهومه أن رسم القرآن وضبطحيث قال 
على وجه خمصوص وحد ال جيوز جتاوزه، وال يف نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، وال  حمدود

لك، وال دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رمسه يف إمجاع األمة ما يوجب ذ
ومل يبني هلم وجها معينا،  ،كان يأمر برمسه ،- صلى اهللا عليه وسلم- ألن رسول اهللا  ؛بأي وجه سهل

وعلى هذا الرأي يفهم كالم ابن خلدون الذي سقناه آنفاً من أن رسم  ."وال ى عن كتابته بغريه
  .)٣(، وذهب الشوكاين إىل هذا الرأي يف كتابه فتح القدير توقيفياملصحف اصطالحي ال

جواز كتابته بالرسم احلديث لعامة الناس حسب قواعد اخلط يف أي عصر،  الثالث: القول
مع اإلبقاء على الرسم العثماين واحملافظ عليه للعلماء واخلاصة كأثر من اآلثار النفيسة اليت حافظت 

                                 
  .١٩ص ،١، د. ط، د.ت، جاملقنعأبو عمرو الداين،  )١(
  .٥٤٨-  ٥٤٧، ص٢، ج١، ط االنتصار للقرآنأبو بكر الباقالين،  )٢(
  . ٣٣٨، ١، ج١، طفتح القديرالشوكاين،  )٣(
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  .)١(وممن قال ذا القول الزركشية. عليها األجيال املتعاقب

�I�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :الشاهد الرابع
V�UH�:١٠٦[البقرة[.� �

 أورد هذه اآلية ابن خلدون عند حديثه عن علوم احلديث وسجل يف هذا الفصل عدداً من
وختفيفاً عنهم باعتبار مصاحلهم ،آرائه مشرياً إىل احلكمة من النسخ واليت تدل على لطف اهللا بعباده

��IV�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AH :اليت تكفل اهللا ا مث استدل ذه اآلية

ناسخ واملنسوخ يف القرآن مندرج يف تفاسريه، وأن علوم احلديث كثرية وذكر أن ال ،]١٠٦[البقرة:
مث  ،فيها لَوفص ،ومنها النظر يف االسانيد ،ومتنوعة ومنها الناسخ واملنسوخ وهو من أمهها وأصعبها

وأشهر مصنفام مما يدل على طول باعه يف هذه  ،وطرقهم يف قبول الرواية ،هجالتطرق ألئمته ور
  .)٢(العلوم

  التعليق: 
ما ذهب إليه ابن خلدون يف جواز وقوع النسخ واحلكمة منه، هو ما ذهب إليه اجلمهور، 

يستدلون ، وثبتون النسخ يف القرآني نهي عمدة م ،حكمة النسخ علىهذه اآلية اليت استدل ا و
  :)٣(، قال اخلازنلة عقلية ومسعية ومنها هذه اآليةبأد

، لكنه منعه مسعاً ،لليهود، فإن منهم من ينكره عقالً خالفاً اًوواقع مسع والنسخ جائز عقالً"
احتج اجلمهور من املسلمني على جواز النسخ، و .وشذت طائفة قليلة من املسلمني فأنكرت النسخ
ونبوته ال تصح إال مع  ،-صلّى اهللا عليه وسلّم-ووقوعه بأن الدالئل قد دلت على نبوة حممد 

وأن  ،مث أشار إىل أو جه النسخ من قبله فوجب القطع بالنسخوهو نسخ شرع  ،القول بالنسخ
بدليل آخر  الصحيح منه هو ما عليه مجهور العلماء أن املراد من النسخ هو رفع حكم بعض اآليات

�IV�L :بقوله تعاىليأيت بعده وهو املراد  K� J� I� H�G� F� E� D�C� BH�

  ."ن ألنه هو املعهود عندناألن اآلية إذ أطلقت، فاملراد به آيات القرآ ]١٠٦[البقرة:

                                 
  .٣٧٦، ص١،ج١، طالربهان يف علوم القرآنالزركشي،  )١(
  .٣٧٦-  ٣٦٧ص ،٢ج ،١ط، املقدمةانظر: ابن خلدون،  )٢(
  .٦٨، ص١، ج- ه١٤١٥، ١ط لباب التأويل،انظر: اخلازن،  )٣(
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  يف وجه احلكمة من النسخ: )١(سعديابن  قالو
فأخرب اهللا تعاىل عن حكمته يف النسخ، وأنه ما ينسخ من آية {أو ننسها} أي: ننسها  " 

دل على أن ف وأنفع لكم {أو مثلها}]،  ١٠٦البقرة: [m�H�I�J �lالعباد، فنزيلها من قلوم، 
 النسخ ال يكون ألقل مصلحة لكم من األول؛ ألن فضله تعاىل يزداد خصوصا على هذه األمة، اليت

� :فقاله قدح يف النسخ فقد قدح يف ملكه وقدرت نوأخرب أن مسهل عليها دينها غاية التسهيل. 
I[�Z�Y�X�W�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�]�\H�:١٠٧[البقرة[ 

فإذا كان مالكا لكم، متصرفا فيكم، تصرف املالك الرب الرحيم يف أقداره وأوامره ونواهيه، فكما 
أنه ال حجر عليه يف تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقارير، كذلك ال يعترض عليه فيما 

مسخر حتت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له يشرعه لعباده من األحكام. فالعبد مدبر 
، ويل عباده، ونصريهم، فيتوالهم يف حتصيل منافعهم، وينصرهم يف دفع أيضاً واالعتراض؟ وهو

ومن تأمل  مضارهم، فمن واليته هلم، أن يشرع هلم من األحكام، ما تقتضيه حكمته ورمحته م.
حكمة اهللا ورمحته عباده، وإيصاهلم إىل ما وقع يف القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك 

   ."مصاحلهم، من حيث ال يشعرون بلطفه
�IÑ :الشاهد اخلامس قوله تعاىل Ð� Ï� Î� Í� Ì� Ë� Ê� É� È� ÇH�

�.]٥٩[النساء:

 ،مامتنصيب اإل مِكْوح ،مامةن هذه اآلية يف معرض حديثه عن اإلأورد ابن خلدو
والتابعني؛ ألن الصحابة  ،ح بوجوبه يف الشرع بإمجاع الصحابةوصر ،اختالف األمة يف ذلكو

وتسليم النظر إليه يف أمورهم، - رضي اهللا عنه - بادروا إىل بيعة أيب بكر رضوان اهللا عليهم أمجعني،
وأنه من فروض الكفايات، وأن ذلك راجع إىل اختيار أهل احلل  بعد ذلك، وكذا يف كل عصر

والعقد لإلمام، وأن هذا أمر استقر عليه إمجاع األمة، وأن مدروليس العقل ،وجوبه الشرع ك، 
كما يدعي ذلك املعتزلة. مث فن٢(مجاعاآلراء املخالفة هلذا اإل د(.   

  يق:التعل
مام ووجوب طاعته، يف هذه املسألة من وجوب تنصيب اإلما ذهب إليه ابن خلدون 

                                 
  .٦١، ج ص١، طتيسري الكرمي الرمحنابن سعدي،  )١(
  .٣٣٢ص، ١ج، ١ط املقدمة،خلدون، انظر: ابن  )٢(
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موافق ملذهب أهل السنة واجلماعة قال  ؛ن الذي خيتاره أهل احلل والعقدوأ ،واستدالله باآلية
  : )١(يعلىالقاضي أيب 

"نصا: أن الصحابة ملا اختلفوا يف السقيفة، فقالت .اإلمام واجبة ةُبواألدلة على وجو..
ال  إن العربوعمر رضي اهللا عنهما، وقالوا: " األنصار: منا أمري ومنكم أمري، ودفعهم أبو بكر

ورووا يف ذلك أخباراً، فلوال أن اإلمامة واجبة ملا ساغت تلك ا احلي من قريش "تدين إال هلذ
وطريق وجوا  ،احملاورة واملناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة ال يف قريش وال يف غريهم

االجتهاد السمع ال العقل، وهي فرض على الكفاية، خماطب ا طائفتان من الناس. إحدامها: أهل 
  ."والثانية: من يوجد فيه شرائط اإلمامة حىت ينتصب أحدهم لإلمامة ،تارواحىت خي

   

                                 
  .١٩، ص١، ج٢، ط األحكام السلطانيةالفراء،  )١(
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  جتماعيةالشواهد املتعلقة بالسنن االمناذج من أغراض  :ثاينال املبحث

�©���I�«�ª:اىلقوله تع :الشاهد األول �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡

°� �̄®�¬H�:٢٥١[البقرة[.� �

وحاكم  ،يف كل اجتماع إىل وازع ،أورد هذه اآلية يف معرض حديثه عن احتياج اآلدميني
وأن من سنن التاريخ خضوعه  ،لكيزع بعضهم عن بعض، وأن الرياسة ختتلف عن امل ،بالطبيعة

  .)١( واختالفهم تارة أخرى وصراعهم والتدافع بني البشر ،تارة التغلب، والقهرلسنة 
  : التعليق

وكان ممن صرحوا ا  ،وإما تلميحاً ،إما تصرحياً ،تعرض كثري من املفسرين هلذه السنة
   فقال: ،يف كتابه تفسري املنار )٢(رضاحممد رشيد 

دفع اهللا الناس بعضهم ببعض من السنن العامة، وهو ما يعرب عنه علماء احلكمة يف هذا العصر "
حلرب طبيعية يف البشر: ألا من فروع سنة تنازع البقاء العامة. وأنت بتنازع البقاء، ويقولون: إن ا

�°I :ترى أن قوله تعاىل �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡H�:ليس  ]٢٥١[البقرة
خاصة، بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بني الناس الذي  نصا فيما يكون باحلرب والقتال

علم السنن يف االجتماع البشري أن تنازع البقاء يقتضي املدافعة واملغالبة. ويظن بعض املتطفلني على 
الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثرة املاديني يف هذا العصر، وأنه جور وظلم، هم الواضعون له 
واحلاكمون به، وأنه خمالف هلدي الدين، ولو عرف من يقولون هذا معىن اإلنسان أو لو عرفوا 

  عناها من سورة احلج ملا قالوا ما قالوا.أنفسهم، أو لو فهموا هذه اآلية وما يف م
يؤيد السنة اليت يعرب عنها علماء االجتماع باالنتخاب �I�̈§Hوقوله تعاىل: 

الطبيعي أو بقاء األمثل. ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما قبله؛ فإنه تعاىل يقول: إن ما فطر عليه 
فساد األرض، أي: هو سبب بقاء  الناس من مدافعة بعضهم بعضا عن احلق واملصلحة هو املانع من

� :بيان حكمة اإلذن للمسلمني بالقتال يف سورة احلجاحلق وبقاء الصالح. ويعزز ذلك قوله تعاىل يف 
I�U�T�S�R�Q�P�O�N�ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

                                 
  .٢٢٧-  ٢٢٦ص ،١ج ،١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )١(
  .٣٩٥ - ٣٩٤، ص٢، جد. ط، تفسري القرآن احلكيمحممد رشيد،  )٢(
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Z�Y� X�W�V�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[��i�h
�|�{�z�y�x�w�v�u�ts�r�q�p�o�n�m�l�k�j

f�e�d�c�b�a� فهذا إرشاد إىل تنازع البقاء �]٤١- ٣٩ [احلج:�{�~�_̀�
�."ألفضلوالدفاع عن احلق، وأنه ينتهي ببقاء األمثل وحفظ ا �

  فقال:  )١(اخلطيبممن ذهب إىل هذا عبد الكرمي يونس و
�°��I:وقوله تعاىل" �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡H�:٢٥١[البقرة[ 

 يبين أن هذا التدافع بني الناس. بني اخلري والشر. بني احلق والباطل.... بني األقوياء والضعفاء. بني
هذا - األغنياء والفقراء. بني األفراد واألفراد.... وبني اجلماعات واجلماعات. وبني األمم واألمم

هو الذي - التدافع يف كل موقع من مواقع احلياة، وىف كل متجه فيها، وعلى كل مورد مواردها
ها حيرك دوالب العمل على هذه األرض، ويبعث احلياة يف كل جانب منها. ولو كان الناس متج

لكانوا شيئا واحدا. كانوا - واحدا، ومذهبا واحدا، وشعورا واحدا، وتفكريا واحدا، ومنزعا واحدا
كتلة باردة متضخمة، أشبه جببل من اجلليد، ال تطلع عليه الشمس أبدا!! فسبحان من خالف بني 

وضاع  ،الناس فجعل من هذا التخالف مادة احلياة والبناء والعمران، ولوال ذلك لفسدت األرض
�°�Iالناس �̄®�¬�«�ª�©H�:٢٥١[البقرة[".   

��I :قوله تعاىل :الشاهد الثاين �̧ ¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©

Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹H�:فخر٣٢[الز[.  
عن أن السعادة والكسب إمنا حيصل غالباً ألهل اخلضوع  ثهحدي عندأورد هذه اآلية �
� فقال:والتملق 

مث إن اجلاه متوزع يف الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة ينتهي يف العلو إىل امللوك الذين " 
ليس فوقهم يد عالية ويف السفل إىل من ال ميلك ضرا وال نفعا بني أبناء جنسه وبني ذلك طبقات 

يف خلقه مبا ينتظم معاشهم وتتيسر مصاحلهم ويتم بقاؤهم ألن النوع اإلنساين متعددة حكمة اهللا 
ال يتم وجوده وبقاؤه إال بالتعاون بني أبنائه على مصاحلهم، ألنه قد تقرر أن الواحد منهم ال يتم 

  وجوده وإنه وإن ندر ذلك يف صورة مفروضة ال يصح بقاؤه.

                                 
  .٣١١، ص١، د. ط، د.ت، ج، التفسري القرآين للقرآنعبد الكرمي اخلطيب )١(
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وملا جعل  ،جلهلهم يف األكثر مبصاحل النوع ،يهمث إن هذا التعاون ال حيصل إال باإلكراه عل
  هلم من االختيار وأن أفعاهلم إمنا تصدر بالفكر والروية ال بالطبع.

فال بد من حامل يكره أبناء النوع على مصاحلهم  ،وقد ميتنع من املعاونة فيتعني محله عليها
  لتتم احلكمة اإلهلية يف بقاء هذا النوع. 

¶�¸��I�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹ :وهذا معىن قوله تعاىل

Ç�Æ�ÅH�:فخرفقد تبني أن اجلاه هو القدرة احلاملة للبشر على التصرف فيمن  ]٣٢[الز
 ،حتت أيديهم من أبناء جنسهم باإلذن واملنع والتسلط بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضارهم

  .)١("جلب منافعهم يف العدل بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلكو
  : التعليق

يذكر املفسرون أن اآلية بينت احلكمة من تفاوت الربط كالم ابن خلدون مع املفسرين  
  :فقال البيضاوي ،الناس يف الرزق

بعضهم فَوق  ورفَعنا، "]٣٢[الزخرف:��I¸�¶�Ç�¼�»�º�¹H يف قوله تعاىل:
بعضٍ درجات وأوقعنا بينهم التفاوت يف الرزق وغريه. ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِيا ليستعمل 
بعضهم بعضاً يف حوائجهم فيحصل بينهم تآلف وتضام ينتظم بذلك نظام العامل، ال لكمال يف 

ر، مث إنه ال اعتراض هلم علينا يف ذلك وال تصرف فكيف يكون فيما هو لنقص يف املقت ع والسوامل
أعلى منه. ورحمت ربك يعين هذه النبوة وما يتبعها. خير مما يجمعونَ من حطام الدنيا والعظيم 

   .)٢("منهمن رزق منها ال 
وهو من التسخري  ]٣٢[الزخرف:��IÇ�Á�À�¿�¾�½H :ابن جزي يف قوله لوقا

يف اخلدمة: أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا ورحمت ربك خير مما يجمعونَ 
  .)٣("هذا حتقري للدنيا، واملراد برمحة ربك هنا النبوة وقيل: اجلنة

   .)٤(أن هذا التفاوت سنة ثابتة من سنن احلياةنص على  ،صاحب الظالل نأكما 

                                 
  .٢٦٢-  ٢٦١، ص٢ج ،١ط املقدمة،ر: ابن خلدون، انظ )١(
  .١١٢، ص٧،ج١د.ط، أضواء البيان، والشنقيطي، ٩٠، ص٥، ج١، طأنوار الترتيل وأسرار التأويلانظر: البيضاوي،  )٢(
  .٢٥٨، ص٢هـ، ج١٤١٦، ١، طالتسهيل لعلوم الترتيلابن جزي،  )٣(
  .٣١٨٧، ص٥ج. - ه١٧،١٤١٢، طيف ظالل القرآنسيد قطب،  )٤(



 

٨٢ 
 

\�[�I: وقوله تعاىل ،]١٠[البلد:��Ir�q�pH :الشاهد الثالث قوله تعاىل

d�c�b�a�`_�^H�:٩ -٨[الشمس[.� �

استنبط ابن خلدون من هاتني اآليتني على أن اهللا سبحانه طَبع االنسان على اخلري والشر 
�Ipاعلم أن اهللا سبحانه ركب يف طبائع البشر اخلري والشر كما قال تعاىل "ما نصه:  فقال

qH�:١٠[البلد[، قالو:��I_�^�]�\H�:والشر أقرب اخلالل إليه إذا �]٨[الشمس
�.)١("وفقه اهللا لك اجلم الغفري إال منوعلى ذ ،ومل يهذبه االقتداء بالدين ،مهل يف مرعى عوائدهأُ �

  :التعليق
 الثعاليبونقلنا عنه كما يف تفسري  ،تكاد ال خترج عما قرره ابن خلدون رينأقوال املفس

فها طرق ذلك، وجعل أي: عر�]٨[الشمس:�I_�^�]�\H :وقوله سبحانه" :حيث قال
  .)٢("هلا قوة يصح معها اكتساب الفجور أو اكتساب التقوى

أي وأودعنا �:"]٨[الشمس:�I_�^�]�\H له تعاىل:قو يف تفسري )٣(وقال املراغي
فطرة اإلنسان التمييز بني اخلري والشر، وجعلنا له من العقل والفكر ما يكون مذكرا ومنبها،  يف

وعيوب، مث أقدرناه  ،الشر من هنوات يفوأرشدناه إىل ما  ،ونصبنا له الدالئل على حسن اخلري
ناه قوة التمييز، والقدرة على االختيار والترجيح، الطريقني شاء، بعد أن آتي أيعلى أن يسلك 

  ليسلك الطريق اليت أراد منهما.
فليكن نجد إىل أحدكم من ن اخلري أحبجواجتهت إىل جند  ،فمن نازعته نفسه ،الشر د

يهوى  ،دالئله، ليعلم أن ذلك الطريق مظلم معوج يفآيات اهللا، والتدبر  يفبالنظر  ،فليقمعها ،الشر
  املهالك. يفحبه إىل طريق الردى، ويوقعه بصا

وإمنا مسامها اهللا جندين، لإلشارة إىل أما واضحان كطريقني عاليني يرامها ذوو األبصار، 
  يشق معها السلوك، وال يصرب عليها إال من جاهد نفسه وراضها. ةٌورعكل منهما و وإىل أن يف

طريق اخلري، بل الغالب أن طريق الشر وىف ذلك إمياء إىل أن طريق الشر ليست بأهون من 
  ."أصعب وأشق وأحوج إىل بذل اجلهد حىت تقطع إىل النهاية وتوصل إىل الغاية

                                 
  .٢٠٥، ص١ج، ١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )١(
  .٥٩٥ص ،٥، ج١الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ط )٢(
  .١٦٠، ص٣٠،. ج١ط تفسري املراغي،املراغي،  )٣(



 

٨٣ 
 

  :)١(قطبوقال سيد 
���Irوهذه اآليات األربع، باإلضافة إىل آية سورة البلد السابقة:" q� pH�

.. متثل ]٣:[اإلنسان��IÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅH :. وآية سورة اإلنسان. ]١٠[البلد:
ن هذا وهو أمعاملها.. اإلنسان بكلتربز لنا نظرة اإلسالم إىل اليت  .قاعدة النظرية النفسية لإلسالم..

ه الكائن خملوق مزدوج الطبيعة، مزدوج االستعداد، مزدوج االجتاه ونعين بكلمة مزدوج على وج
التحديد أنه بطبيعة تكوينه (من طني األرض ومن نفخة اهللا فيه من روحه) مزود باستعدادات 
متساوية للخري والشر، واهلدى والضالل. فهو قادر على التمييز بني ما هو خري وما هو شر. كما 

 عنها أنه قادر على توجيه نفسه إىل اخلري وإىل الشر سواء. وأن هذه القدرة كامنة يف كيانه، يعرب
.. ويعرب عنها ]٨-٧[الشمس:��Z�Y�XH]\�[�^�_�I :القرآن باإلهلام تارة

.. فهي كامنة يف صميمه يف صورة استعداد.. ]١٠[البلد:��Ir�q�pH باهلداية تارة:
إمنا توقظ هذه االستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا والرساالت والتوجيهات والعوامل اخلارجية 

�."ألا خملوقة فطرة، وكائنة طبعا، وكامنة إهلاما ؛ولكنها ال ختلقها خلقا ،أو هناك �
��I�¹�¸�¶�µ :الشاهد الرابع قوله تعاىل �́³�²�±�°�¯�®�¬�«

¾�½�¼�»�ºHوقوله تعاىل�]٢٢ائدة:[امل� :�I�P� O�N�M�L�K� J

R�QH�:٢٤[املائدة[.� �

  التعليق: 

حصول املذلة  :مللك وزواله وعوائقه وذكر منهاللحديث عن ا )٢(تطرق ابن خلدون 
 ،صبية، وشدارة العوسكاسران ل أن املذلة واالنقيادوسبب ذلك  ،للقبيل واالنقياد لسواهم

وضرب مثال على ذلك بقوم موسى عليه السالم، ملا دعاهم عليه السالم إىل ملك الشام، وأخربهم 
وأرجع سبب عدم االنقياد ملوسى وتنفيذ أمره إىل  ،فعجزوا عن ذلك أن اهللا قد كتب هلم ملكها؛

 ،ملطالبة كما تقتضيه اآليةوا ،وا من أنفسهم من العجز عن املقاومةسنِأَ لَما"  منها: أم ،عوامل
 ،وا من الذل للقبط أحقاباًمئوما ر ،وذلك مبا حصل فيهم من خلق االنقياد ،وما يؤثر يف تفسريها

                                 
  ٣٩١٧ص ،٦ج ،١٧، طيف ظالل القرآنسيد قطب، انظر:  )١(
  ٢٣١ -  ٢٣٠ص ،١ج،١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )٢(



 

٨٤ 
 

عليه السالم - مع أم مل يؤمنوا حق اإلميان مبا أخربهم به موسى ،حىت ذهبت العصبية منهم مجلة
حبكم من اهللا قدره هلم فأقصروا عن  ،فريستهم وأن العمالقة الذين كانوا بأرحيا ،من أن الشام هلم-

ذلك وعجزوا تعويال على ما يف أنفسهم من العجز عن املطالبة ملا حصل هلم من خلق املذلة 
وطعنوا فيما أخربهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به فعاقبهم اهللا بالتيه وهو أم تاهوا يف قفر من 

يأووا فيها العمران وال نزلوا مصرا وال خالطوا بشرا األرض ما بني الشام ومصر أربعني سنة مل 
كما قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط مبصر عليهم لعجزهم عن مقاومتهم كما 

ويظهر من  :.مث بني حكمة التيه الذي جعله اهللا لبين إسرائيل ومل كان أربعني سنة فقال.زعموه
ودة وهي فناء اجليل الذين خرجوا من قبضة الذل مساق اآلية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقص
آخر عزيز ال يعرف  حىت نشأ يف ذلك التيه جيلٌ ،والقهر والقوة وختلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم

 األحكام والقهر وال يسأم باملذلة فنشأت بذلك عصبية أخرى اقتدروا ا على املطالبة والتغلب
ا يأيت فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر سبحان احلكيم ويظهر لك من ذلك أن األربعني سنة أقل م

   ."العليم
  التعليق:

يف  القامسيأيده  ،يف أن من عوائق امللك حصول املذلة للقبيلابن خلدون، ذهب إليه  ما
فقال: استنبط العمرانيون من هذه اآلية أنّ من عوائق امللك حصول املذلّة للقبيل، واالنقياد  تفسريه،
ون الذي . مث نقالً كالم ابن خلد١٩كيم ابن خلدون يف (مقدمة العرب) يف الفصل قال احل لسواهم.

  .)١("نقلناه عنه سابقاً
   احلكمة من هذه العقوبة فقال: )٢(وقد بني حممد رشيد رضا

أخالقها،  إن الشعوب اليت تنشأ يف مهد االستبداد، واإلحساس بالظلم واالضطهاد، تفسد"
ها أمد الظلم تصري هذه األخالق موروثة ومكتسبة، حىت تكون وتذل نفوسها. وإذا طال علي

كالغرائز الفطرية. والطبائع اخللقية، وإذا أخرجت صاحبها من بيئتها، ورفعت عن رقبته نريها، 
ألفيته ينزع بطبعه إليها ويتفلت منك ليقتحم فيها، وهذا شأن البشر يف كل ما يألفونه، وجيرون 

  فر.عليه من خري وشر، وإميان وك

                                 
  .١٠٦، ص٤، ج١ط ،حماسن التأويللقامسي، انظر: ا )١(
  .٢٧٩ - ٢٧٨، ص ٦ج ، د.طتفسري القرآن احلكيمانظر: حممد رشيد،  )٢(



 

٨٥ 
 

أفسد ظلم فرعون فطرة بىن إسرائيل يف مصر، وطبع عليها بطابع املهانة والذل. وقد أراهم 
وبني هلم -السالم عليه- وصدق رسوله موسى ،من اآليات الدالة على وحدانيته وقدرته-تعاىل اهللا

 أنه أخرجهم من مصر لينقذهم من الذل إىل احلرية. ولكنهم كانوا مع هذا كله إذا أصام ضرر
  ويذكرون مصر وحينون إليها.-عليه السالم - يتطريون مبوسى

يعلم أم ال تطاوعهم أنفسهم املهينة على دخول أرض اجلبارين، وأن - تعاىل وكان اهللا
ألجدادهم إمنا يتم على وفق سنته يف طبيعة االجتماع البشرى، إذا هلك ذلك اجليل - تعاىل هوعد

بعده جيل جديد يف حرية البداوة، وعدل الشريعة، ونور الذي نشأ يف الوثنية والعبودية. ونشأ 
اآليات اإلهلية، وما كان اهللا ليهلك قوما بذنوم، حىت يبني هلم حجته عليهم، ليعلموا أنه مل 

  يظلمهم إمنا يظلمون أنفسهم.
بىن إسرائيل بدخول األرض املقدسة، فأبوا -تعاىل وعلى هذه السنة العادلة أمر اهللا

  أخذهم اهللا بذنوم وأنشأ من بعدهم قوما آخرين.واستكربوا. ف
فعلينا أن نعترب ذه األمثال اليت ضرا اهللا لنا، وأن نعلم أن إصالح األمم من بعد فسادها 
بالظلم واالستبداد إمنا يكون بإنشاء جيل جديد مجع بني حرية البداوة واستقالهلا وعزا، وبني 

   ."معرفة الشريعة والفضائل والعمل ا
واألرجح أنه حرمها على هذا اجليل منهم " فقال: )١(وممن أيده يف حكمة التيه سيد قطب 

حىت تنبت نابتة جديدة وحىت ينشأ جيل غري هذا اجليل. جيل يعترب بالدرس، وينشأ يف خشونة 
الصحراء وحريتها صلب العود. جيل غري هذا اجليل الذي أفسده الذل واالستعباد والطغيان يف 

فلم يعد يصلح هلذا األمر اجلليل! والذل واالستعباد والطغيان يفسد فطرة األفراد كما يفسد مصر، 
  ."فطرة الشعوب

�.]١٥[األحقاف:��IW�V�U�T�S�R�Q�PH :ىلقوله تعا :الشاهد اخلامس �

كما لألشخاص،  ،يةعن أن الدولة هلا أعمار طبيع ،ساق هذه اآلية يف معرض حديثه
  ودلل على ذلك باالستناد إىل األطباء فقال: ،وحددها بثالثة أجيال

اعلم أن العمر الطبيعي لألشخاص على ما زعم األطباء واملنجمون مائة وعشرون سنة "
وهي سنو القمر الكربى عند املنجمني وخيتلف العمر يف كل جيل حبسب القرانات فيزيد عن هذا 

                                 
  .٨٧١ص٢، ج١٧، طيف ظالل القرآنسيد قطب،  )١(
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عمار بعض أهل القرانات مائة تامة وبعضهم مخسني أو مثانني أو سبعني على وينقص منه فتكون أ
ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين فيها وأعمار هذه امللة ما بني الستني إىل السبعني كما يف 
احلديث وال يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة وعشرون إال يف الصور النادرة وعلى األوضاع 

من الفلك كما وقع يف شأن نوح عليه السالم وقليل من قوم عاد ومثود. وأما أعمار الدول الغريبة 
أيضا وإن كانت ختتلف حبسب القرانات إال أن الدولة يف الغالب ال تعدو أعمار ثالثة أجيال 

واجليل هو عمشخص واحد من العمر الوسط فيكون أربعني الذي هو انتهاء النمو والنشوء إىل  ر
��IW�V�U�T�S�R�Q :ه قال تعاىلغايت PH�:١٥[األحقاف[ وهلذا قلنا إن عمالشخص  ر

الواحد هو عماجليل ويؤيده ما ذكرناه يف حكمة التيه الذي وقع يف بين إسرائيل وأن املقصود  ر
وال عرفوه فدل على اعتبار  ،دوا الذلباألربعني فيه فناء اجليل األحياء ونشأة جيل آخر مل يعه

األربعني يف ع١("اجليل الذي هو عمر الشخص الواحدر م(.� �

  :يقلالتع
 فقال: وقد سبق  )٢(خلدون يف هذا التقدير حممد رشيد رضا يف تفسري املنار خالف ابن

ا من الدول، وبيان ما يعرض هل حكيمنا العريب ابن خلدون إىل الكالم يف آجال األمم وأعمال
اهلرم، وكونه إذا وقع ال يرتفع، فأصاب يف بعض قوله وأخطأ يف بعض، ومما أخطأ فيه جعله عمر 

سنة كاألجل الطبيعي لألفراد على تقدير بعض متقدمي األطباء. ولو  ١٢٠الدولة ثالثة أجيال أي 
قال: عمرم. ومل الدولة ثالثة أيام من أيام اهللا. طفولية، وبلوغ أشد ورشد، وشيخوخة وه ر

  ."يقدرها بالسنني لسدد وقارب
   

                                 
  .٢٨٨-  ٢٨٧ص ،١ج ،١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )١(
  .٣٦٠، ص٨جد.ط،  ،تفسري القرآن احلكيمحممد رشيد،  )٢(
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  .املتعددة األغراض دهمن الشوامناذج  الثالث: املبحث

  أوال: الشواهد التعزيزية:

�§�I :قوله وـوه :الشاهد األول ¦� ¥� ¤� £� ¢� ¡� �� ~H�

�.]١١٥[املؤمنون: �

أن حقيقة امللك إذا كان مقتضاه التغلب والقهر،  تقريره أورد هذه اآلية الكرمية يف سياق
كانت أحكام صاحبه يف الغالب جائرة عن احلق جمحفة مبن  ،اللذان مها من آثار الغضب واحليوانية

إذا قامت على الشرع؛ فإا حتقق املقصد من خلق الناس، وترتفع حبياة  أما،حتت يده من اخللق
فإذا كانت هذه "  :ولذا قال،وسلوك الصراط املستقيم البشر من الفوضى والعبث إىل االستقامة

وإذا كانت مفروضة  ،القوانني مفروضة من العقالء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية
من اهللا بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة وذلك أنّ 

إذ غايتها املوت والفناء، واهللا يقول  ؛م فقط فإنها كلّها عبث وباطلاخللق ليس املقصود م دنياه
I§�¢�¡���~H�:م إىل ]١١٥[املؤمنون ما هو دينهم املفضيم إن فاملقصود

�.)١( ]٥٣[الشورى:��Io�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_H :السعادة يف آخرم �

  :التعليق
، وهدف والنكري على من حيسب أنه خلق لغري حكمة ،ية واضحة يف بيان التوبيخاآل
كالمهم عن هذا املعىن الذي قرره ابن  خيرج اآلية، الالذين تعرضوا لتفسري هذه  واملفسرون

أيها اخللق  I~H بقوله:حيث فسر هذه اآلية  - رمحه اهللا-)٢(سعديابن  ومنهم ،خلدون
I¢�¡��H�H ات أكلون وتشربون ومترحون، وتتمتعون بلذأي: سدى وباطال ت

��¡�¢��Iننهاكم وال نثيبكم، وال نعاقبكم؟ وهلذا قال: الالدنيا، ونترككم ال نأمركم، و

§H�:ال خيطر هذا ببالكم، {فتعاىل اهللا} أي: تعاظم وانتفع عن هذا الظن  ]١١٥[املؤمنون
  ."الباطل، الذي يرجع إىل القدح يف حكمته

  

                                 
  .٣٢٧-  ٣٢٦ص ،١ج ،١ط ، املقدمة،لدونانظر: ابن خ )١(
  .٥٦٠ص ،١ج ،١، طتيسري الكرمي الرمحنابن سعدي،  )٢(
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~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©��Iاىل: عتله الشاهد الثاين قو

ªH�:٤[الصف[.� �

  التعليق:
وحصر صفة  ،ساق هذه اآلية يف ثنايا حديثه عن احلروب ومذاهب األمم يف ترتيبها

نوع الزحف احلروب بني اخلليقة يف نوعني مها: نوع بالزحف صفوفاً، ونوع بالكر والفر، ورجح 
  صفوفاً فقال:

وذلك ألن قتال الزحف ترتب فيه  ؛الزحف أوثق وأشد من قتال الكر والفر "وقتالُ
الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصالة وميشون بصفوفهم إىل العدو قدما، 

�~���¡I :..ويف التنزيلل وأرهب للعدو.فلذلك تكون أثبت عند املصارع وأصدق يف القتا

ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢H�:بعضا بالثبات أي يشد بعضهم �]٤[الصف
)املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا( :ويف احلديث الكرمي

من هنا يظهر لك حكمة ، و)١(
 ،حفظ النظام كما قلناه ،قتالإجياب الثبات وحترمي التويل يف الزحف فإن املقصود من الصف يف ال

إن وقعت وصار كأنه جرها على  ،فقد أخل باملصاف وباء بإمث اهلزمية ،فمن ولَّى العدو ظهره
املسلمني وأمكن منهم عدوهم فعظم الذنب لعموم املفسدة وتعديها إىل الدين خبرق سياجه فعد 

وأما قتال الكر والفر فليس  ،شارععند ال هر من هذه األدلة أن قتال الزحف آثرمن الكبائر ويظ
"فيه من الشدة واألمن من اهلزمية ما يف قتال الزحف

)٢(.� �
  التعليق:

وأما حركات القتال  "فقال: )٣(الطاهر ابن عاشور ،ممن ذهب إىل ذكر صفة احلروب
فتعرض حبسب مصاحل احلرب يف اجتماع وتفرق وكر وفر. وانتصب صفا على احلال بتأويل: 

فوفني. واملرصوص: املتالصق بعضه ببعض. والتشبيه يف الثبات وعدم االنفالت صافني، أو مص
  ].٢الصف: [ َّننىنينٰىريُّ�التوبيخ السابق يف قوله:  اقتضاهوهو الذي 

                                 
رقم  ،١٩٩٩، ص٤ج د.ط، د.ت، الرب والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظاملاً أو مظلوماً،، كتاب يف صحيحهمسلم أخرجه ) ١(

  .٢٥٨٥احلديث:
  .٥٧-  ٥٦، ص٢ج ،١ط ،املقدمةانظر: ابن خلدون، ) ٢(
  .١٧٦، ص٢٨، جد.ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا )٣(
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�.�]٣٨[حممد:���IÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂH:قوله تعاىللث الشاهد الثا �

أن ذكر حقيقة الرزق والكسب وشرحهما، و-تهل هذا الفصل الذي عنونَ له باس
  الكسب هو قيمة األعمال البشرية، فقال:

اعلم أنّ اإلنسان مفتقر بالطّبع إىل ما يقوته وميونه يف حاالته وأطواره من لدن نشوءه إىل  "
ا يف العامل لإلنسان واهللا سبحانه خلق مجيع م�]٣٨[حممد:�IÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂHأشده إىل كربه 

��I�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Öآية من كتابه فقال:وامنت به عليه يف غري ما 

ç�æ�åH�:ر لكم األنعام. وكثري  ]١٣[اجلاثيةر لكم الفلك وسخر لكم البحر وسخوسخ
مبسوطة على العامل وما فيه مبا جعل اهللا له من االستخالف. وأيدي  من شواهده. ويد اإلنسان

امتنع عن اآلخر إلّا بعوض.  ،البشر منتشرة فهي مشتركة يف ذلك. وما حصل عليه يد هذا
وجتاوز طور الضعف سعى يف اقتناء املكاسب لينفق ما آتاه اهللا منها فاإلنسان مىت اقتدر على نفسه 

���It�m�l�k�jHته بدفع األعواض عنها. قال اهللا تعاىل:يف حتصيل حاجاته وضرورا

�.)١("]١٧[العنكبوت: �

  التعليق:
خلدون وهو افتقار االنسان بالطبع إىل مايقوته وميونه من األمور  هذا املعىن الذي قرره ابن

وذهب �]٣٨[حممد:��IÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂH: وعززه ذه اآلية، وهي قوله تعاىل ،املادية، دعمه
  :فقال ،إىل توسيع معىن افتقار اخللق إىل اهللا ،يف تفسريه هلذه اآلية ،)٢(ابن سعدي
  خياطب تعاىل مجيع الناس، وخيربهم حباهلم ووصفهم، وأم فقراء إىل اهللا من مجيع الوجوه:"

  دوا.فقراء يف إجيادهم، فلوال إجياده إياهم، مل يوج
فقراء يف إعدادهم بالقوى واألعضاء واجلوارح، اليت لوال إعداده إياهم ا ملا استعدوا ألي 

  عمل كان.
فقراء يف إمدادهم باألقوات واألرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلوال فضله وإحسانه 

  من الرزق والنعم شيء. وتيسريه األمور، ملا حصل هلم

                                 
  .٢٤٦-  ٢٤٥ص ،٢ج ،١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )١(
  .٦٨٧، ص١ط تيسري الكرمي الرمحن،ابن سعدي،  )٢(
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ع املكاره، وإزالة الكروب والشدائد. فلوال دفعه عنهم، فقراء يف صرف النقم عنهم، ودف
م، وإزالته لعسرهم، الستمرت عليهم املكاره والشدائد.كُوتفرجيه لربا  

  فقراء إليه يف تربيتهم بأنواع التربية، وأجناس التدبري.
م فقراء إليه، يف تأهلهم له، وحبهم له، وتعبدهم، وإخالص العبادة له تعاىل، فلو مل يوفقه

  لذلك، هللكوا، وفسدت أرواحهم، وقلوم وأحواهلم.
فقراء إليه، يف تعليمهم ما ال يعلمون، وعملهم مبا يصلحهم، فلوال تعليمه، مل يتعلموا، 

  ولوال توفيقه، مل يصلحوا.
فهم فقراء بالذات إليه، بكل معىن، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم مل 

منهم، الذي ال يزال يشاهد فقره يف كل حال من أمور دينه ودنياه، يشعروا، ولكن املوفق 
ويتضرع له، ويسأله أال يكله إىل نفسه طرفة عني، وأن يعينه على مجيع أموره، ويستصحب هذا 

هو أرحم به من الوالدة  املعىن يف كل وقت، فهذا أحرى باإلعانة التامة من ربه وإهله، الذي
  بولدها".

��I{�z�y�x�w :له تعاىلقو :الشاهد الرابع v�u�t�s�r�q�pH�:رات١٣[احلُج[�
الشارع قد  مث وجدناذكر هذه اآلية عند حديثه عن انقالب اخلالفة إىل امللك، وكان مما ذكر:" 

 أذهب عنكم عبية إن اهللا( :فقال صلى اهللا عليه وسلم ،وتركهاوندب إىل اطراحها  ،ذم العصبية
�I�x�w�v�u�t�s�r�q�p:وقال تعاىل )١()اجلاهلية وفخرها باآلباء أنتم بنو آدم وآدم من تراب

{�z�yH�:رات٢(�]١٣[احلُج(.� �
  التعليق:

وندب إىل اطراحها صحيح،  ،ن أن الشارع قد ذم العصبيةم ،ما ذهب إليه ابن خلدون
 ]١٣[احلُجرات:�I{�v�u�t�s�r�q�pH :وهي قوله تعاىل ،وعزز ما ذهب إليه ذه اآلية

 )٣(سيد قطب العصبية، منهمعلى ذم  ،وباحلديث السابق ،وغريهم يستدلون ذه اآلية ،واملفسرون

  :حيث قال

                                 
  .٨٧٣٦، رقم احلديث: ٣٤٩، ص١٤ج، ١ط مسند أيب هريرة، ،هسندم يف أمحد بن حنبل،أخرجه  )١(
  .٣٤٦ص ،١ج ،١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون، ) ٢(
  .٣٣٤٨ص ،٦، ج١٧، طيف ظالل القرآنانظر: سيد قطب، ) ٣(
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ن أجناسا وألوانا، املتفرقون شعوبا وقبائل. إنكم من أصل يا أيها الناس. يا أيها املختلفو"
يا أيها الناس. والذي يناديكم هذا  واحد. فال ختتلفوا وال تتفرقوا وال تتخاصموا وال تذهبوا بددا.

النداء هو الذي خلقكم. من ذكر وأنثى. وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل. إا 
منا هي التعارف والوئام. فأما اختالف األلسنة واأللوان، واختالف ليست التناحر واخلصام. إ

الطباع واألخالق، واختالف املواهب واالستعدادات، فتنوع ال يقتضي النزاع والشقاق، بل 
يقتضي التعاون للنهوض جبميع التكاليف والوفاء جبميع احلاجات. وليس للون واجلنس واللغة 

د به القيم، واحد تتحداب يف ميزان اهللا. إمنا هنالك ميزان والوطن وسائر هذه املعاين من حس
�I{�z�y�x�w :ويعرف به فضل الناس v�u�t�s�r�q� pH�:راتوالكرمي  ..]١٣[احلُج

�I�i�h�g�f�e هو الكرمي عند اهللا. وهو يزنكم عن علم وعن خربة بالقيم واملوازين حقاً
{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�jH�:راتوهكذا  ]١٣[احلُج

تسقط مجيع الفوارق، وتسقط مجيع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإىل هذا امليزان 
وهكذا تتوارى مجيع أسباب �يتحاكم البشر، وإىل هذه القيمة يرجع اختالف البشر يف امليزان.

واخلصومات يف األرض وترخص مجيع القيم اليت يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم النزاع 
واضح لأللفة والتعاون: ألوهية اهللا للجميع، وخلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد 
يتسابق اجلميع ليقفوا حتته: لواء التقوى يف ظل اهللا. وهذا هو اللواء الذي رفعه اإلسالم لينقذ 

ن عقابيل العصبية للجنس، والعصبية لألرض، والعصبية للقبيلة، والعصبية للبيت. وكلها البشرية م
من اجلاهلية وإليها، تتزا بشىت األزياء، وتسمى بشىت األمساء. وكلها جاهلية عارية من اإلسالم! ي

العاملي  وقد حارب اإلسالم هذه العصبية اجلاهلية يف كل صورها وأشكاهلا، ليقيم نظامه اإلنساين
 ،وال راية اجلنس ،وال راية البيت ،وال راية القومية ،ال راية الوطنية ،اهللايف ظل راية واحدة: راية 

كلكم بنو آدم، : -صلى اهللا عليه وسلم-  قال رسول اهللا ،فكلها رايات زائفة ال يعرفها اإلسالم
يكونن أهون على اهللا تعاىل من ني قوم يفخرون بآبائهم، أو لَينتهِولَ، وآدم خلق من تراب

� .)٢("دعوها فإا منتنة عن العصبية اجلاهلية:-اهللا عليه وسلمصلى -وقال )١("اجلعالن �
  

                                 
  .٣٤٠، ص٧، ج١ط  مسند حذيفة بن اليمان، ،همسنديف البزار، أخرجه  )١(
  .١٤٦٣٢رقم احلديث:  ،٤٦٩، ص٢٢، ج١ط مسند جابر ابن عبد اهللا،، هسندم يف أمحد بن حنبل،أخرجه  )٢(
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«�¼�½�¾�¿���I�Ê�É�ÈÇ�Æ�Å�ÄÃ�Â�ÁÀ:الشاهد اخلامس قوله تعاىل

ËH٣٢-٢٩ :[طه�[�.�

هذه اآلية الكرمية أوردها يف معرض حديثه عن مراتب السلطان وألقاا، فقال مبيناً أمهية �
فال بد له من االستعانة بأبناء جنسه وإذا  ثقيالً ذلك: اعلم أن السلطان يف نفسه ضعيف حيمل أمراً

 ناسترعاه اهللا م نوم ،فما ظنك بسياسة نوعه ،م يف ضرورة معاشه وسائر مهنهكان يستعني 
... مث إن االستعانة إذا كانت بأويل القرىب من أهل النسب أو التربية أو االصطناع .خلقه وعباده؟

ال القدمي للدولة كانت أكمل ملا يقع يف ذلك من جمانسة خلقهم خللقه فتتم املشاكلة يف االستعانة ق
�.)١("�]٣٢- ٢٩ :[طه��IÃ�Â�ÁÀ�¿�¾�½�¼�»�Ë�Ê�É�ÈÇ�Æ�Å�ÄH:تعاىل �

  التعليق:
املعىن الذي ذهب إليه ابن خلدون من أن حاجة السلطان ألقاربه يف معاونته واالستعانة م 

أمر تشهد له السنة اليت جرت وجتري يف الدول واحلكومات على مر العصور،  ،على سياسة الدولة
فقال: " أي  )٢(أبو السعود ،، وممن ذكر هذا املعىنا هذا املعىن، زاد املعىن قوةواآلية اليت عزز 

على أن اشتقاقَه من الوِزر الذي هو الثقَلُ أو ملجأً أعتصم  ،يعاونين يف حتمل أعباء ما كُلّفته موازراً
   .برأيه على أنه من الوزر وهو امللجأ"

أي معينا يعاونين ويؤازرين ويساعدين �]٢٩[طه:��IÀ�¿�¾�½�¼�»Hوقال ابن سعدي: 
على من أرسلت إليهم وسأل أن يكون من أهله ألنه من باب الرب وأحق برب اإلنسان قرابته مث عينه 

�I�Â :ظهري قال اهللاأي قوين به وشد به  ]٣١[طه:��IÇ�Æ�Å�ÄÃ�Â�ÁHبسؤاله فقال 

Ò�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃH�:٣٥[القصص[، �IË�Ê�É�ÈHطه�]:أي يف �]٣٢
�.)٣("النبوة بأن جتعله نبيا رسوال كما جعلتين �

   

                                 
  .٤ – ٣، ص٢ج، ١ط املقدمة،انظر: ابن خلدون،  )١(
  .١٣، ص٦أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، د. ط، د.ت، ج )٢(
  .٥٠٤، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )٣(
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كاها عن قصة ح أو ،شواهد وردت ضمن أحادث نبوية، أو نقوالت ألهل العلمثانيا: 
  ذلك:ومن األمثلة على ، عليها رأي أو تعليق بداءوال ختلو هذه النقوالت من إغريه 

�.]٧- ٦ [الفجر:�H]�\�[��IZ�Y�X�W�V�U�T�̂قوله تعاىل: األولالشاهد  �

عن الطربي  ابن خلدون نقل فقد ؟خرب بناء إرم ذات العماد ومن بناها يف أورد هتني اآليتني 
ا مسع صفة ملَ ،بن عوص والثعاليب والزخمشري خرب بناء إرم ذات العماد، وأن الذي بناها هو شداد

ذكر أن هؤالء املفسرين ينقلون عن عبد اهللا بن قالبة من الصحابة أنه خرج  مثلها، مثاجلنة فقال ألبنني 
عليه وبلغ خربه معاوية فأحضره وقص عليه فبحث عن يف طلب إبل له فوقع عليها ومحل منها ما قدر 


	}[�����: هيكعب األحبار وسأله عن ذلك فقال ���ْ�� وسيدخلها رجل من املسلمني أمحر  ]�{�ِ���� �َ��
أشقر قصري على حاجبه خال وعلى عنقه خال خيرج يف طلب إبل له مث التفت فأبصر ابن قالبة فقال 

املوضوعة، وأقرب  صبعد ذلك أبدى رأيه فيها فقال:" هي أشبه باألقاصي مث .."هذا واهللا ذلك الرجل.
  .)١(عداد املضحكات"إىل تفاسري سيفَويه املنقولة يف 

�.]٢٢[يس:��I©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡H يف قوله تعاىل: الشاهد الثاين �

فنقل عن الطربي  ،حينما ام بأنه يعاقر اخلمر يدعن هارون الرشأورد هذا الشاهد دفاعاً 
 .)٢( كان يصلي كل يوم مائة ركعة نافلة، وكان يغزو عاماً وحيج عاماًأن هارون الرشيد وغريه، 

ولقد زجر ابن أيب مرمي، مضحكُه يف مسره، حني تعرض له مبثل  :فقال مع ابن مرمياستدل بقصة مث 
��}رأ ذلك يف الصالة، ملا مسعه يق������ُ! "�#َ�ِ��$ %&��َ'َ( )*+�� �,�-�.َ/ َ0 %� 
 : واهللا ال أدري لمقال ]$}:23]44�1�

" فما متالك الرشيد أن ضحك، مث التفت مغضبا وقال: "يا ابن أيب مرمي، يف الصالة أيضا، إياك 
  .)٣( ."..إياك والقرآن والدين، ولك ما شئت بعدمها

  

  . ]٢- ١[اإلخالص:��IE�D�CH�G�FH تعاىل: يف قوله الشاهد الثالث
 فقال: ذلك؟ومىت وقع  الضرب واخلتم على الدينار والدرهم، أورد هذا الشاهد يف سبب

لَما تفاحش الغش يف الدنانري والدراهم الدولة يف زمن الدولة األموية أمر عبد امللك احلجاج على "

                                 
  .٢١ -  ٢٠ص ،١ج ،١ط ، املقدمة،انظر: ابن خلدون )١(
  .٣٤٧، ص٨ج ،٢، طتاريخ الرسل وامللوكابن جرير،  انظر: )٢(
  .٢٦-  ٢٥ص ،١ج،١ط، املقدمة ن خلدون،اب )٣(
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يد بن املسيب وأبو الزناد بضرب الدراهم ومتييز املغشوش من اخلالص وذلك سنة أربع ما نقل سع
 ،ا يف سائر النواحي سنة ست وسبعنيرضمث أمر ب ،دائين سنة مخس وسبعنيوقال امل ،وسبعني

  .)١(]٢-١ [اإلخالص: ��I�C�EDH�G�FH.وكتب عليها
��m: وقوله ]١:األعراف[ �mA�B�l  قوله تعاىل:يف الشاهد الرابع srl ]١:يوسف[، 

رداً على السهيلي، أورد هذه الشواهد  ]٧:آل عمران[ ��ml�m�n�o�p�q�lوقوله تعاىل:
قطعة، وتضعيفاً للرواية اليت مجع احلروف املعن طريق فيما ذهب إليه من حتديد مدة هذه األمة 
ومها أبو  ،بار اليهودححديث ابين أخطب من أيف  )٢(استند إليها من كتاب السري البن إسحاق

) وتأوالها على بيان املدة ذا احلساب املياسر وأخوه حيي حني مسعا من األحرف املقطعة (
لى اهللا عليه وسلم يسأله: هل مع هذا إىل النيب ص ييفاستقال املدة وجاء ح ،فبلغت إحدى وسبعني

��m مث استزادث ]١:األعراف[ �mA�B�l غريه؟ فقال sr�Bl�]استزاد  مث ]١:يوسفm�BA�
�Bl ]قد لبس علينا أمرك يا  إحدى وسبعني ومائتني فاستطال املدة وقال:فكانت  ]١:الرعد

ما يدريكم لعله  ،وقال هلم أبو ياسر ،مث ذهبوا عنه، أم كثرياً أُعطيت ،حممد حىت ال ندري أقليالً
���ml�m�n�o�p:قال ابن إسحاق فنزل قوله تعاىل ،تسعمائة وأربع سنني عددها، كلهاأعطى 

q�l ]ة :بقوله علق على هذه القصةابن خلدون  إنمث  ]٧:آل عمراندليل  وال يقوم من القص
على تقدير امللّة ذا العدد ألنّ داللة هذه احلروف على تلك األعداد ليست طبيعية وال عقلية وإنما 

نعم إنه قدمي مشهور وقدم االصطالح ال  ،هي بالتواضع واالصطالح الّذي يسمونه حساب اجلمل
ألنهم  ؛من علماء اليهود وال ،يصري حجة وليس أبو ياسر وأخوه حي ممن يؤخذ رأيه يف ذلك دليال

وفقه كتام وملّتهم وإنما  ،شريعتهم مِلْفال عن الصنائع والعلوم حتى عن عكانوا بادية باحلجاز غُ
هيلي دليل على ما ادعاه فال ينهض للس ،يتلقّفون مثل هذا احلساب كما تتلقّفه العوام يف كلّ ملّة

)٣("من ذلك
 .  

                                 
  .٤٢-  ٤١ص ،٢ج،١، طاملقدمة انظر: ابن خلدون، )١(
حتقيق: هشام، مل جيد الباحث يف كتاب املغازي ما ذكره ابن خلدون، لكن وجده يف السرية النبوية، لعبد امللك املعروف بابن  )٢(

 ٥٤٦، ص١ج كة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر،وعبد احلفيظ الشليب، نشر: شر ،مصطفى السقا وإبراهيم األبياري
 -٥٤٧.  
  .١٥٣-  ١٥٢، ص٢، ج١، طاملقدمةابن خلدون،  )٣(
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 وردت ]٤:الفلق[ ��md�e�f�g�h�i�l قوله تعاىل: :الشاهد اخلامس
 -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا اق احلديث الصحيح الذي استدل به على هذه اآلية يف سي

وجف  ،ةوجعل سحره يف مشط ومشاط سحر حىت كان خييل إليه أنه يفعل الشيء وال يفعله،
���md�e�f�g�h�iفأنزل اهللا عز وجل عليه يف املعوذتني وانرودفن يف بئر ذَ ،طلعة

l ]يف املعوذتني ومن شر  -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك ملا أنزل على النيب ... )١( ]٤:الفلق
فكان ال يقرأها على عقدة من العقد اليت : «-رضي اهللا عنها-العقد. قالت عائشة النفاثات يف 

وهنا أبدى رأيه يف مسألة السحر فقال: واعلم أن وجود السحر ال مرية  » "سحر فيها إال احنلت
  .)٢(أجل التأثري... وقد نطق به القرآن" فيه بني العقالء، من

  

سبب لورودها، أو تعليق واضح البن خلدون على الباحث  يعثرمل ، شواهد عامة ثالثا:
ال يتضح املقصود  تهو خامتأ ،نيه يف ثنايا الكالمآآيات قر- رمحه اهللا- خلدون  يورد ابنقد  عليها،

 وهذه مناذج، ذلكو حنو أاآليات الكرميات و التربك بأن يكون لغرض الدعاء، أال إيرادها إمن 
  .ظهر للباحث فيمالعمومية الغرض من سياقها  ؛عليها الباحث قلِّعمل ي منها،

  

�I�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o :قوله تعاىل :األول الشاهد

}�|�{�z�yH�:٣(على اجلغرافيا وأقاليمها السبعة يف آخر كالمهأورد  ]٢٢[الروم(.� �
  

�}�|�{�~���¡�¢�£�I :قوله تعاىل :الشاهد الثاين zH�:ذكرها �]٢١٣[البقرة
ذلك يف األقاليم والبلدان جتد يف األخالق  عبتتو" فقال:عند حديثه عن أثر اهلواء يف أخالق البشر، 

وقد تعرض املسعودي للبحث عن السبب يف خفة ، واهللا اخلالق العليم ،يات اهلواءمن كيف أثراً
وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله فلم يأت بشيء أكثر من أنه نقل عن  ،السودان وطيشهم

جالينوس ويعقوب بن إسحاق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقوهلم 
� .)٤(ان فيه واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم"وهذا كالم ال حمصل له وال بره �

                                 
  ٦٣٩١رقم احلديث: ٨٣، ص٨ج ،١طكتاب الدعوات، باب تكرار الدعاء،  ،يف صحيحه البخاري،أخرجه  )١(
  ١١١، ص٣ج، ١ط املقدمة،ابن خلدون،  )٢(
  ١٢٩ص ،١، ج١طملقدمة،انظر: ابن خلدون، ا )٣(
  ١٣٩، ص١، ج١، طاملقدمة ابن خلدون، )٤(
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�.�]٣٥[الزخرف:��IU�T�S�R�QH :قوله تعاىل :الشاهد الثالث �

فال بد  ،عند حديثه عن أن امللك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمةهذا الشاهد  ذكر
ية، والسبب يف ذلك أن امللك إمنا حصل هلم بعد مادامت هلم العصب ،من عوده إىل شعب آخر منها

سوالدنياإىل أن قال: سنة اهللا يف احلياة  ذعان هلم من سائر األمم سواهمالغلب واال ةُر I�Q

U�T�S�RH�")١(.� �

¾�¿��I�À :وقوله ]٢٤[الشورى:��Iv�u�t�sH�H: الشاهد الرابع قوله تعاىل

Ã�Â�ÁH�:٢[الفرقان[.� �

وأما  :والدينار الشرعيني فكان مما قال هاتني اآليتني عند حديثه عن مقدار الدرهم ذكر
فهو الذي نقله احملققون وعليه اإلمجاع إال ابن  ،وزن الدينار باثنتني وسبعني حبة من الشعري الوسط

نقل ذلك عنه القاضي عبد احلق ورده  ،ع ومثانون حبةخالف ذلك وزعم أن وزنه أرب )٢(حزم
تعلم أن األوقية  وهو الصحيح واهللا حيق احلق بكلماته وكذلك احملققون وعدوه ومها وغلطاً

الشرعية ليست هي املتعارفة بني الناس ألن املتعارفة خمتلفة باختالف األقطار والشرعية متحدة ذهنا 
�.)٣("فقدره تقديراال اختالف فيها واهللا خلق كل شيء  �

  

�I�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W :تعاىلالشاهد اخلامس قوله 

m�l�k�j�i�h�g� f�e�d�cH�:أورد هذه اآلية عند حديثه عن أنَّ  ]٢١٢[البقرة
بيعي، وأنَّ من يبحث عن ذلك من ضعفاء ابتغاء األموال من الدفائن والكنوز ليس مبعاش ط

العقول، وأن من ابتلي بذلك أن يتعوذ باهللا من العجز والكسل يف طلب معاشه كما تعوذ رسول 
 ،من ذلك وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه وال يشغل باحملاالت- صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

�.)٤("]٣٨[النور:��Ie�d�c�b�a�`�_H من احلكايات والكاذب �
  

                                 
  .٢٣٩، ص١ج ،١ط املقدمة،ابن خلدون، انظر:  )١(
  .٥٣،ص٤، د.ط، د. ت، جاحمللى باآلثار) انظر: ابن حزم، ٢(
  .٤٥، ص٢ج،١ط املقدمة،ابن خلدون،  )٣(
  .٢٥٨، ص٢ج، ١ط املقدمة،ابن خلدون،  )٤(
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  ةاخلامت

النتائج  إىلتوصل الباحث  -اهللارمحه -بن خلدون اسة الشواهد القرآنية يف مقدمة امن خالل در
  التالية: 

ختلو املقدمة من كاد ت موسوعي فالعامل  -رمحه اهللا - ابن خلدون  أناملقدمة أظهرت  -
 والعلوم املادية.  ،والعلوم االجتماعية والتارخيية اآللةل وعلوم وعلوم األصو ،علم من علوم الشريعة

من  ،لقرآن الكرمييف فهم ا وأصالته -رمحه اهللا- ابن خلدون عمق  أظهرت املقدمة - 
 الكرمية، ودقة استشهاده ا. لآليات القرآنية  إيرادهخالل كثرة 

 وأسفاروتنقل  ،حمن وبالياوما مر به من  ،حياة ابن خلدون العلمية والعملية تانعكس -
يف توسيع مداركه  ،وخصومات وإيذاءومناصب ووظائف وما وقع عليه بسبب ذلك من حسد 

متثل هنا يف  ،عد نظرهوبشىت العلوم  العلمية يفتقرير املسائل  يف ،القرآينسن توظيف الشاهد ح
 القرآنية.ته ذه الشواهد ، وتدعيم جمادالته ومناقشجتماعيةثبات السنن االإوالدنيوية، والشرعية 

ه على توجيه شىت العلوم؛ فال توقدر ،ن الكرميآالقر عظمةَ -رمحه اهللا- أبرز ابن خلدون  -
  .وتوجه، وتصلحآية تؤسس،  ا يف املقدمة منيكاد خيلو علم من العلوم اليت أورده

العقيدة، و: علوم القرآن، ومن أبرزهات فيها الشواهد القرآنية داليت ور تنوعت العلوم -
 لكونية. العلوم اوالعلوم االجتماعية، واد، صعلوم االقتوعلوم التاريخ، ونطق، الفلسفة واملوالفقه، و

- ابن خلدون منهجاً رسم العلوم وهو بذلك يف شىت  ،توظيف الشواهد القرآنيةسن يف ح
القواعد واحلقائق  استمداد والكونية يف واالجتماعية ،لباب للمتخصصني يف العلوم الطبيعيةايفتح 

 والتبديل. ال تقبل الشك ،وتؤسسها على أصول قرآنية ربانية ،هماليت توجه علومالعلمية 
هذا من  يتضح - اهللا رمحه-مياين والتربوي يف شخصية ابن خلدون اجلانب اإلظهر  -

ذكر بعض  أو، ميانيةاملعاين اإل رِكْمث ذ ،السنن االجتماعيةخالل اهتمامه بربط اآليات القرآنية ب
 الدروس والعرب. 

الطبعة األوىل  ، حسبآية أكثر من مئتني ومخسني ،الشواهد القرآنية يف املقدمةبلغ عدد  -
  السالم الشدادي. دبتحقيق: عب، الدار البيضاء-الفنون والعلوم واآلداب  تنشر: بيم، ٢٠٠٥

يف  يةعطْقرآن الكرمي من قَلملا ل ؛يف االحتجاج بكالم اهللا -رمحه اهللا-اعتىن ابن خلدون  -
للحق، وإخضاعها ،النفوس إقناعيف  احلجة، ونفوذ ن كان ابن إو احلق وبيانه، إظهاريف  وبالغة
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تلمس هذا املنهج  حاولولكن الباحث  ،اآليات إيراديف مقدمة املقدمة منهجه يف  خلدون مل يذكر
  التالية:من خالل هذه الدراسة، ووصل النقاط 

  أوبيان مسألة، و أ حكمٍ إذا وردت يف سياق تقريرِ -غالباً-القرآنية كاملة  اآلية كرذْي -أ
  ...واهللا يقول تعاىل،: قال بـ ئيبتدوقد  ،سنة اجتماعية إثبات

  .مييزها عن كالمه بقوسني مزهرينقد و ،السياقها ضمن لُخدمن اآلية وياً جزء ركُذْي - ب
  لالستشهاد على بعض لتقوية الشاهد و ؛س املوضعمن آية يف نف أكثريورد  أحياناً - ج

  تفاصيل مسالة علمية.
  ي عالمة تدل على أمييز الشاهد ب أندون  ،يورد الشاهد القرآين ضمن كالمه أحياناً -د
  االقتياس.فقد يكون ذلك من باب  ،نه آية قرآنيةأ
بكلمات تدل  أو ،منها و الفصل بذكر آية كاملة أو جزٍءأما خيتم الفقرة  كثرياً - ـه

   يتضح.وقد ال  ،وقد يتضح الغرض من السياق  -وهو األكثر-عليها 
  . ها كما هي يف مصادرها غالباًغريها  يذكرو أوأحاديث نبوية   ولٍقُأورد آية ضمن ن إذاو

جملها يف ن ،ف ابن خلدون الشاهد القرآينجلها وظَّأاألغراض اليت من  تعددت – ١٠
  ثالثة أغراض: 

 متعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه، وعلوم الشريعة. ول: شواهدالغرض األ •
 .السنن االجتماعيةمتعلقة ب دالغرض الثاين: شواه •
حسبما ظهر للباحث وهي  –ساقها املؤلف ألغراض متعددة  دالغرض الثالث: شواه •

  على أقسام على النحو التايل:
وإما  ،بقصد االعتبار اوالتذكري، وإمشواهد يسوقها خامتة ملوضوع، إما لغرض الوعظ - ١

تبأكثر الشواهد  ذاوه ،لغرض مل يتضح للباحث املراد منه وأما، بالقرآن الكرمي، أو دعاًء كاًر
ووداًر.  

  يعتقده، أو ألصل يؤكده. رأيشواهد يسوقها لتعزيز - ٢
٣ -والت ألهل العلم.قُشواهد وردت ضمن أحادث نبوية، أو ن  
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  املقترحات

١ - املقدمة، وخاصة تلك اليت ترد يف ثنايا الكالم د يف دراسة أغراض الشاهد يف املزي لُذْب
  وقد ال يتضح الغرض منها بسهولة. 

  كى التسليم.أزفصل الصالة وأراسة الشواهد من السنة والسرية على صاحبهما د - ٢
 ،عيةىل مزيد من العناية بدراسة البيئة االجتماإالباحثني يف الدراسات القرآنية  توجيه - ٣

واستنباط  ،اليت عاشها املفسر وأثرها عليهم يف فهم نصوص القرآن الكرميواحلالة السياسية 
  حكام واهلدايات. األ

اىل املزيد من تأهيل الدارسني فيها  ،القرآن الكرمي وعلومه أقساميدعو الباحث  - ٤
؛ التارخيية، والطبيعيةواالجتماعية، العلوم  مثل:واملتخصصني يف طريقة التعامل مع العلوم األخرى 

لموا يف توجيه هذه العلوم يف ضوء هدايات القرآن الكرمي. سهِي  
يف التخصصات املختلفة خاصة االجتماعية  ،كما يدعو الباحث األقسام العلمية - ٥
بعض اآليات والسور  القرآن، كتفسرياعتماد بعض مقررات علوم  إىلوما شاها  ،والتارخيية

لتكون معينة للمتخصصني فيها على االستفادة من كتاب اهللا الكرمي  ؛ز القرآينعجاومقررات يف اإل
  . واستنباطاً وتدبراً فهماً

سالم واملسلمني خري ، وجزاه عن اإلسكنه فسيح جناتهأو ،مام ابن خلدونغرحم اهللا ال
 ،للعلماء عاًيف مجيع علومها، وخاصة يف مقدمته اليت مازالت مرج األمة خدم فقد كان عاملاً ،اجلزاء

  وشهد برباعته فيها العلماء على خمتلف العصور والعلوم واألديان. ،ااالتوالدارسني يف شىت 
مث الصالة والسالم على سيدنا  ،وأكمله هأمتَّفهو املستحق للحمد  ،راًآخو واحلمد هللا أوال
   يوم الدين. إىلومن تبعهم  ،معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه ،ونبينا حممد بن عبد اهللا
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  الفهارس العامة

  فهرس اآليات القرآنية
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- اسم السورة 
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  النبوية فهرس األحاديث
Ý< <oè‚£]< <äèæ]…< <ívË’Ö]< <

  ٥٨  � عبد اهللا بن عمر  "أمسع صالصل، مث أسكت عند ذلك..."  ١

٢  
"أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ...".وفخذه على فخذي
  ٥٨  � زيد بن ثابت

  ٧٨  �جابر بن عبد اهللا    ..."دعوها فإا منتنة"  ٣
  ٨٢  عائشة رضي اهللا عنها  " سحر حىت كان خييل إليه..."   ٤
  ٧٧  �أبو هريرة   ...."إن اهللا أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها"  ٥
  ٧٨  �حذيفة   ...."كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب"  ٦

٧  
إن كان ليوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه "

  " وسلم وهو على راحلته، فتضرب جبراا..
  ٥٩  عائشة رضي اهللا عنها

٨  
كان ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد "

  "فيفصم عنه، وأن جبينه ليتفصد عرقاً
  ٥٧  اعائشة رضي اهللا عنه
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  فهرس اآلثار
oè‚£]< <ä×ñ^Î< <ívË’Ö]< <

  ٥٩  زيد ابن أسلم  هو واهللا ثقيل مبارك القرآن....
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  عالمفهرس األ

  الصفحة  االسم

  ١٢  ابن حجر العسقالين

  ١٠  أمحد بن حممد الزواوي

  ١٢  بدر الدين الدماميين

  ١٣  تقي الدين القريزي

  ١٦  تيمور لنك

  ١٢  عبد اهللا مقداد االفقهسي

  ١١  عبد املهيمن بن حممد احلضرمي

  ١٢  حممد بن إبراهيم األبلي

  ١١  أبو عبد اهللا  حممد بن حبر

  ١١  حممد بن جابر الوادياشي

  ١٠  حممد بن سعد بن برال األنصاري

  ١١  حممد بن عبد السالم

  ١٢  حممد بن عمار املصري
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  فهرس البلدان

  الصفحة  البلد

  ٨  قرمونة

  ٨  شبيليةأ

  ١٥  البريسية

  ٢٤  قلعة بين سالمة

  ١٥  القمحية

  ١٤  قشتالة
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  صادرواملاملراجع ثبت 

، ٤، ط/ حممد النجار، املعجم الوسيطأمحد الزيات/ حامد عبد القادر/ إبراهيم مصطفى.١ - ١
 م.٢٠٠٤ ،، نشر: مكتبة الشروق الدولية١ج

 ،نشـر: نوابـغ الفكـر    القـاهرة،  ،١، طظهر اإلسالم أمحد أمني إبراهيم، أمحد أمني، - ٢
  .م ٢٠٠٩هـ١٤٣٠

ذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، ، بن اهلرويحممد بن أمحد أبو منصور ، األزهري - ٣
  .م٢٠٠١ ،لتراث العريبنشر: دار إحياء ا بريوت، ،١ط

البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبدا هللا، اجلامع املسـند الصـحيح    - ٤
: حممد زهري بـن  املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، حتقيق

  .هـ١٤٢٢ ،نشر: دار طوق النجاة د.م، ،١طناصر الناصر. 
 ،البزار، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق أبو بكر، مسند البزار املنشور باسم البحر الزخـار  - ٥

) وعادل بـن سـعد   ٩إىل  ١حمفوظ الرمحن زين اهللا، (حقق األجزاء من  من:كالً  حتقيق
ـ ١٧إىل  ١٠(حقق األجزاء من   ،١) ط ١٨زء ) وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق اجل

  .م٢٠٠٩ ،، نشر: مكتبة العلوم واحلكماملدينة املنورة
نشـر: دار   الريـاض،  ،١ط-بكر أبو زيد، بكر بن عبد اهللا، تصنيف الناس بني الظـن،   - ٦

  .هـ١٤١٤ ،العاصمة
البيضاوي، ناصر الدين أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  - ٧

، نشر: دار إحيـاء التـراث العـريب    ، بريوت،١الرمحن املرعشلي. طحتقيق: حممد عبد 
  .هـ١٤١٨

 ،بن تغري بردي، يوسف بن عبد اهللا الظاهري احلنفي، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف - ٨
  .م١٩٨٤،نشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة،ط-حتقيق: د. حممد حممد أمني 

قاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي، موسوعة التهانوي، حممد بن علي ابن ال - ٩
العجم وحتقيـق:  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق 

  م. ١٩٩٦،: مكتبة لبنان ناشرونربريوت، نش، ١د. علي دحروج، ط 
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القـرآن  الثعاليب، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف، اجلواهر احلسان يف تفسري  -١٠
 ، بريوت،١الكرمي، حتقيق: الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود. ط

  .ـه ١٤١٨ ،نشر: دار إحياء التراث العريب
اجلُرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، ضبطه وصححه مجاعـة   -١١

-هــ  ١٤٠٣، نشر: دار الكتب العلميـة ، بريوت، ١العلماء بإشراف الناشر، ط  من
 .م١٩٨٣

التسهيل لعلـوم  ابن جزي الكليب، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، أبو القاسم،  -١٢
نشر: شركة دار األرقم بن أيب  ،بريوت ،١حتقيق: الدكتور عبد اهللا اخلالدي، ط الترتيل،
  .هـ ١٤١٦ ،األرقم

، حتقيـق:  حماسن التأويلمجال الدين القامسي، حممد بن حممد سعيد بن قاسم احلالق،  -١٣
  .هـ ١٤١٨-العلمية، : دار الكتب ، بريوت، نشر١حممد باسل عيون السود. ط 

حتقيق:  ،العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح اجلوهري، إمساعيل بن محاد، أبو نصر،  -١٤
  .م١٩٨٧-  هـ ١٤٠٧،: دار العلم للماليني، بريوت، نشر٤ط-أمحد عبد الغفور عطار 

كشف ى بن عبد اهللا كاتب جليب القسطنطيين، حاجي خليفة أو احلاج خليفة، مصطف -١٥
  .م١٩٤١املثىن، ، نشر: مكتبة بغداد، ط: الظنون عن أسامي الكتب والفنون

، الكايف الشاف يف ختريج ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد -١٦
  .د.م، د.ت، د.ط، آحاديث الكشاف

رفع اإلصر عن قضاة مصر، د، ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حمم -١٧
- هـ  ١٤١٨نشر: مكتبة اخلاجني،  القاهرة،، ١حتقيق: الدكتور علي حممد عمر، ط 

  .م١٩٩٨
نزهة النظر يف توضيح خنبة ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد،  -١٨

 ، الرياض،١، حتقيق: عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، ط الفكر يف مصطلح أهل األثر
  .هـ١٤٢٢، نشر: مطبعة سفري بالرياض

ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن  -١٩
نشر: الس ، ط، القاهرة، حتقيق: د حسن حبشي، إنباء الغمر بأبناء العمرعلي الكناين، 
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  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩ مصر،جلنة إحياء التراث اإلسالمي، -األعلى للشئون اإلسالمية 
ابن حزم األندلس، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القـرطيب الظـاهري،    -٢٠

  .هـ١٣٥٢،نشر: املطبعة املنربية ، د.ط، القاهرة،، حتقيق: أمحد حممد شاكراحمللى باآلثار
الشاهد النحوي عند ابن محادي حممد راضي العوادي، وحممد حسن عباس االسدي،  -٢١

العدد الرابـع  -بابل -جملة كلية التربية األساسية   يف النحو"فالح اليمين يف كتابه" املغين
  م.٢٠١٠والستون 

، حتقيـق:  املسـندابن حنبل، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين،  -٢٢
  م.١٩٩٥-هـ  ١٤١٦ احلديث،نشر: دار  القاهرة، ،١ط -أمحد حممد شاكر 

، لباب التأويل يف معاين ن عمر الشيحياخلازن، أبو احلسن علي بن حممد بن إبراهيم ب -٢٣
 ١٤١٥ العلميـة، نشر: دار الكتب  بريوت، ،١، تصحيح: حممد علي شاهني، طالترتيل

  .هـ
نشر: دار الفكر  ،القاهرة ، د.ط،، التفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبد الكرمي يونس -٢٤

  د.ت العريب،
نشر: دار الكتب  ،بريوت ،١، طاإلحاطة يف أخبار غرناطةاخلطيب، لسان الدين،  -٢٥

  .هـ ١٤٢٤ ،العلمية
التعريف ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد أبو زيد ويل الدين احلضرمي،  -٢٦

  .م١٩٧٩، ، نشر: دار الكتاب اللبناين، بريوتط-  بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً
ابن ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد أبو زيد ويل الدين احلضرمي،   -٢٧

نشر: بيت الفنون  الدار البيضاء، ،١، حتقيق: عبد السالم الشدادي، طون املقدمةخلد
  م٢٠٠٥واآلداب،والعلوم 

مقدمة ابن ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد أبو زيد ويل الدين احلضرمي،  -٢٨
نشر: دار النهضة مصر للطبع  ، القاهرة،٣حتقيق: علي عبد الواحد وايف، ط خلدون،
  .م١٣٩٣الة، الفجوالنشر 

مقدمة ابن ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد أبو زيد ويل الدين احلضرمي،  -٢٩
هـ ١٤٣٣نشر: دار العدل،  املنصورة،- ، القاهرة ١حتقيق، جاد أمحد، ط  ،خلدون



 

١١١ 
 

  .م٢٠١٢
نشـر: املكتـب    ، بريوت ودمشـق، ، طابن خلدون إسالمياًخليل، عماد الدين،  -٣٠

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣،اإلسالمي
ـ ، األ الدين الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فـارس خري -٣١  ،المع

  م.٢٠٠٢،نشر: دار العلم للماليني، بريوت، ١٥ط
، ، املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصارالداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد -٣٢

هـ  ١٤٣١، نشر: دار التدمريةالرياض، ، ١ط حتقيق: نورة بنت حسن بن فهد احلميد،
  .م٢٠١٠-

املفردات يف غريـب  الراغب االصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم،  -٣٣
نشر: دار القلم، الـدار  ، دمشق بريوت، ١حتقيق: صفوان عدنان الداودي. ط ، القرآن

  .هـ ١٤١٢ الشامية،
، ٢، عدد األجزاء: ٣، ط مناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين، حممد عبد العظيم،  -٣٤

  .د.ت ،نشر: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه
، الربهـان يف علـوم   الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا، بدر الدين -٣٥

 نشـر: دار النـوادر الكويتيـة.    ، الكويت،قيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طحت القرآن،

  م.٢٠١٠هـ١٤٣١
، نشـر: مكتبـة   بريوت ،٣، ط دراسات عن مقدمة ابن خلدونساطع احلصري،  -٣٦

  م.١٩٦٧هـ١٣٨٧ ،القاهرة ودار الكتاب العريب-ي اخلاجن
السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان  -٣٧

 نشر: منشورات دار اجليل. بريوت، ،١، ط الضوء الالمع ألهل القرن التاسعبن حممد، 

  .م١٩٩٢هـ١٤١٢
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كـالم  ناصر بن عبد اهللا، السعدي، عبد الرمحن بن  -٣٨

نشـر: مؤسسـة الرسـالة.    بريوت، ، ١حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط املنان،
  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠



 

١١٢ 
 

إرشاد العقل السـليم إىل مزايـا   أبو السعود العمادي، حممد بن حممد بن مصطفى،  -٣٩
  .م١٩٩٠هـ١٤٠٠،راث العريبنشر: دار إحياء الت ، بريوت،، طالكتاب الكرمي

- ةط، القـاهر ، يف ظالل القـرآن سيد قطب، سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب،  -٤٠
  .هـ١٤١٢،نشر: دار الشروق بريوت،

 رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واملصطلحات احلديثـة، شعبان حممد إمساعيل،  -٤١
ـ ١٤٣٣ ،السالم للطباعة والنشر والتوزيـع والترمجـة   رنشر: دا القاهرة، ،٣ط - ـه

  .م٢٠١٢
أضـواء البيـان يف   الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين،  -٤٢

 ،، نشر: دار عامل الفوائـد مكـة املكرمـة   مكة املكرمة: ١، طإيضاح القرآن بالقرآن
  .هـ١٤٢٦

 القاهرة،، ٢، ط املدخل لدراسة القرآن الكرميأبو شهبة، حممد بن حممد بن سويلم،  -٤٣
  م.٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٣ ،ه السنةنشر: مكتب

، الريـاض،  ١، ط الشاهد الشعري يف تفسري القران الكرميالشهري، عبد الرمحن،  -٤٤
  .هـ١٤٣١ املنهاج،نشر دار 

البدر الطالع مبحاسن من بعد الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا اليمين،  -٤٥
  .املعرفة، د.ت، نشر: دار بريوتد.ط،  القرن السابع،

اجلامع بني فين فتح القديرحممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا اليمين،  الشوكاين، -٤٦
 ،نشر: دار ابن كثري ودار الكلم الطيبدمشق، -، بريوت ١ط ، الدراية والرواية

  .هـ١٤١٤
، ٢ط تاريخ الرسل وامللوك،الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن غالب،  -٤٧

  .هـ ١٣٨٧التراث، نشر: دار  بريوت،
 ،جامع البيان يف تأويل القرآني، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن غالب، الطرب -٤٨

  .م٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٠،نشر: مؤسسة الرسالة بريوت،، ١ط-حتقيق: أمحد حممد شاكر 



 

١١٣ 
 

التحريـر والتنـوير   ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسـي،   -٤٩
نشر:  ،سط، تون، »تفسري الكتاب ايدحترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من «

  .هـ١٩٨٤ للنشر،الدار التونسية 
ابن خلدون وآراؤه االعتقاديـة عـرض   عبد اهللا، عبد الرشيد عبد اهللا عبد اجلليل،  -٥٠

السعودية، جامعـة أم  ، رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، اململكة العربية ونقد
  هـ.١٤٢١القرى، 

نشـر: مركـز    ،، مصر١، ط تارة من مقدمة ابن خلدوننصوص خمالعبدة، حممد،  -٥١
  .م٢٠٠٩اإلنسانية،سالة للدراسات والبحوث الر

شذرات الذهب يف أخبار ابن العماد، عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي،  -٥٢
، ١ط-حققه: حممود األرناؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط - من ذهب

 .م١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦ابن كثري، نشر: دار دمشق وبريوت، 
إصدار  ، الدوحة،، طالتأصيل االسالمي لنظريات ابن خلدونعويس، عبد احلليم،  -٥٣

  .هـ١٤١٦، ٥٠العدد:  زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،و
معجم مقاييس ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي أبو احلسني،  -٥٤

-هـ ١٣٩٩ نشر: دار الفكر. ، دمشق،ط- ن حتقيق: عبد السالم حممد هارو- اللغة
  .م١٩٧٩

، تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل القرشي الدمشقي،  -٥٥
-  ودار الفيحاءالرياض -نشر: دار السالم ، الرياض، ١االرنؤوط. طقدم له: عبد القادر 

 .هـ١٤١٣م١٩٩٢،دمشق
، رسالة يف معجم الصحاح للجوهري الشاهد النحويمأمون، تيسري حممد مباركة،  -٥٦

  م.٢٠٠٦:فلسطني. عام-نابلس -ماجستري من جامعة النجاح الوطنية 
حممد رشيد رضا، حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد اء الدين  -٥٧

، تفسري القرآن احلكيم بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي األصل، احلسيين النسب
  .م١٩٩٠ ،نشر: اهليئة املصرية العامة للكتابالقاهرة، ، ط: (تفسري املنار)

شجرة النور الزكية يف  سامل،حممد خملوف، حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن  -٥٨



 

١١٤ 
 

: دار الكتب العلمية، ربريوت، نش، ١ط- علق عليه: عبد ايد خيايل  ،طبقات املالكية
  .م ٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٤

، نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ١، طاغيتفسري املراملراغي، أمحد بن مصطفى،  -٥٩
  .م١٩٤٦-هـ  ١٣٦٥،الباىب احلليب وأوالده مبصر

الفوائد مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد املقدسي احلنبلى،  -٦٠
الرياض،  ،٣، حتقيق: د. حممد بن لطفي الصباغ، طاملوضوعة يف األحاديث املوضوعة

   .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩الوراق، نشر: دار 
علم العمران اخللدوين وأثر الرؤية الكونية التوحيدية يف مشوش، صاحل بن طاهر،  -٦١

 فرجينيا،-هرندن  ،١، ط دراسة حتليلية لإلنسان واملعرفة عند ابن خلدون-صياغته 
  .م٢٠١٢- املركز الرئيس الواليات املتحدة األمريكية نشر: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

 القاهرة، ،٣، طاإلسالمية يف فكر ابن خلدون ونظرياتهاألسس مصطفى الشكعة،  -٦٢
  .م١٩٩٢هـ١٤١٣ نشر: الدار املصرية اللبنانية.

ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى  -٦٣
 .هـ١٤١٤،نشر: دار صادر، بريوت، ٣، طلسان العرباإلفريقى، 

نشر: بغداد، - ١، ط االستشهاد يف النحوالشواهد والنايلة، عبد اجلبار علوان،  -٦٤
  .م١٩٧٦-ه ١٣٩٦جامعة بغداد. 

نشر:  ، بريوت،١، طاخللدوين من خالل املقدمة الفكر النبهان، حممد فاروق، -٦٥
  .م١٩٩٨هـ١٤١٨،مؤسسة الرسالة

، حتقيق: السرية النبويةابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن أيوب احلمريي املعافري،  -٦٦
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠نشر: دار الكتاب العريب. ، القاهرة، ٣ري، ط عمر عبد السالم تدم

نشر: شركة مكتبات ، الرياض، ٢، طعبقريات ابن خلدونوايف، علي عبد الرمحن،  -٦٧
  .م١٩٨٤هـ١٤٠٤ عكاظ،

 ، صححهاألحكام السلطانيةأبو يعلى بن الفراء، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف،  -٦٨
- هـ ١٤٢١ العلمية،نشر: دار الكتب ت، ، بريو٢ط، وعلق عليه: حممد حامد الفقي

  .م٢٠٠٠




