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ملخص البحث

توضح  يخ  للتأر اإلســامــي  التفسير  دراســـة   
َ

إّن

وتبين  يخ،  التار لكتابة  الصحيح  اإلسامي  المنهج 

يخية،  ية اإلسام السديدة في توضيح الحقائق التأر رؤ

وروايتها  اإلسامي  يخ  التأر أخبار  تدوين  أن  ومنها، 

ورواة  واإلخباريين  الــكــرام  الصحابة  فيها  شــارك  قد 

الحديث، وكذلك كان لدور األنبياء )عليهم السام( 

يخ المشرق ألمتنا.  والوحي األثر في كتابة هذا التأر

من  كثير  حقيقة  بعدم  المستشرقين  دعــوى  إن 

أنكرها اإلسام من خال حقائق  يخية  التأر الحقائق 

منذ زمن نزول الوحي إلى يوم القيامة، فاآليات القرآنية 

الصحابة  وآثــار  الشريفة  النبوية  واألحاديث  الكريمة 

معرفة  فــي  تجاهلها  يمكن  ال  حــقــائــق،  والــتــابــعــيــن 

يخنا المشرق، في جميع األزمنة واألمكنة.  تأر

التعامل  فــي  اإلســـام  حــددهــا  التي  الضوابط  إن 

كــتــب غير  كــاألخــذ مــن  يــخــيــة  ــداث الــتــأر ــ مــع األحـ

المسلمين، وااللتزام بالعقيدة اإلسامية تجعلنا نفهم 

أهل  أفكار  عن  بعيدًا  الناصعة  بالحقائق  يخ  التأر

يخنا من رسول  الهوى والعقائد الضالة، وتؤكد:  أن تأر

اهلل منبعه وفي غيره ال عز وال شأن. 

***

Summary:

The study of the Islamic interpretation of 

history clarifies the correct Islamic approach to 

writing history, and shows Islam’s right vision 

in clarifying historical facts, including, that the 

recording of the events of Islamic history and its 

narration was attended by the honorable com-

panions and narrators of history and hadith, as 

well as the role of the prophets )peace be upon 

them( and the impact of revelation in writing 

This is the bright history of our nation. 

The orientalists’ claim that many histori-

cal facts are not true has been denied by Islam 

through facts since the time of revelation un-

til the Day of Resurrection. The noble Qur’anic 

verses and the Prophetic hadiths and the effects 

of the companions and followers are facts that 

cannot be ignored in the knowledge of our bright 

history, in all times and places. 

The controls set by Islam in dealing with his-

torical events, such as taking from the books of 

non-Muslims, and adhering to the Islamic faith, 

make us understand history with clear facts away 

from the ideas of the people of whims and devi-

ant beliefs, and confirm that our history is from 

the messenger of Allah, and in others there is no 

glory or matter. 
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المقدمة

الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل محمد 

وعلى آله وأصحابه ومن واله وسلم . 

اإلســامــي  العلمي  المنهج  تطبيق  فــان  وبــعــد؛ 

يخ،  التار مع  مصالحة  وقفة  يعدو  يخ  التار لــدراســة 

من  وجـــدت  لما  مصالحة  كلمة  استخدمت  ــد  وق

لوقائع  كبير في طريقة فهمنا وأسلوب دراستنا  فارق 

يخ، وبين المنهج العلمي الذي خطه  وأحداث التار

يخ اإلسامي، والذي ينبغي أن تدرس  لنا علماء التار

هناك  أن  حيث  ضوئه.  في  اإلسامي  يخ  التار مــادة 

يخ، وبين  فارق كبير بين دورنا الحالي تجاه هذا التار

يخية  التار فالعلوم  بالفعل،  نحوه  علينا  يجب  مــا 

ينبغي ان يعاد تسطيرها بحيث توضح أهداف األمة 

كرسالة  اإلسامية التي حددها القرآن والسنة النبوية 

حياة، وأداء وأمانة أرادها اهلل - تبارك وتعالى - لهذه 

ان  ينبغي  اإلســامــي  الــعــالــم  ضمير  ــان  ك وان  األمـــة 

أهمها  ومن  النواحي،  مختلف  في  يصحو  و يستفيق 

نوقظ  يخ.  التار أعماق  من  تنبعث  ان  البد  صرخات 

نثق  لم  إن  الصرخات  هذه  لكن   . الضمير ذلك  بها 

أنها كانت صيحات حق ونور من أئمة وأعام هدى، 

يحدث  ولــن  اجله.  من  ندعو  فيما  وال  فينا  خير  فا 

األسس  وفــي  يخ  التار قــراءة  في  بمراجعات  إال  ذلــك 

العلمية التي يجب إتباعها لدراسته، يقوم على أثرها 

يخه، والمخدر  تصالح بين جيلنا المهذب بتزوير تار

الجيل  هذا  جهلها  وقواعد  أسس  وبين  هويته،  بفقد 

ذلك  نتيجة  يحدث  و يخه،  تار ومعرفة  صياغة  في 

وبين  المعاش  الواقع  بين  وتوافق  انسجام  التصالح 

صياغة  خاله  من  نستطيع  حتى   . العزيز الماضي 

مستقبل أفضل . 

والــدراســات  الشرعية  ــات  ــدراس ال بين  فالفصل 

يخية المعاصرة أدى إلى ان تقوم هذه الدراسات  التار

االستشراقية،  المدرسة  وضعته  الــذي  األســس  على 

فنشأ جيل من خريجي الجامعة ال يشعرون بأي صلة 

يخ بدراسة الشريعة وأحكام اإلسام .  تربط هذا التار

قــد يجعل  تــشــويــه متعمد  مــن  لــنــا  يــحــدث  ومـــا 

انهيار  من  لنا  يحدث  ما  وسهولة  بيسر  يفسر  المرء 

ي  والحضار الــذاتــي  بنائها  وتــصــدع  لــأمــة،  كينوني 

والذي  بهويتنا،  االعتزاز  أو  االعتراف  في  إجحاف  و

يعجز المرء عن تفسيره من دون ان يقرأ عن منهجية 

يخ اإلسامي، ولهذا سأتناول في البحث  دراسة التار

يخ((  التار لتفسير  اإلســامــي  ))المنهج  المتواضع 

والذي يتضمن المقدمة ومبحثين :

للمنهج  ــة  ــي ــاس أس مــفــاهــيــم  األول:  الــمــبــحــث 

يتضمن : يخي و التار

يخي .  ١ - تعريفات المنهج التار

يخي .  ١ - خصائص المنهج التار

يخي .  ١ - أهمية المنهج التار

يخ  للتار اإلســامــي  التفسير  الــثــانــي:  والمبحث 

يتضمن : و

يخ .  ١ - مسوغات اسلمة التار

يخ .  ٢ - المرتكزات الفكرية ألسلمة التار

3- خصائص المنهج اإلسامي . 
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إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  مع  الخاتمة  وتأتي 

هذا البحث، ومن ثم أهم المصادر والمراجع . 

***

المبحث األول

يخي مفاهيم أساسية للمنهج التار

يخي : 1- تعريفات المنهج التار

يخ أي من العملية  والن الحاضر هو جزء من التار

ينشغل  المنهج  فهذا  الدائمة  حركتها  في  يخية  التار

بمعرفة  مبتدئًا  الحاضر  في  المجتمع  قضايا  بدراسة 

بالتعرف  ومنشغًال  تقيمه،  لغرض  االجتماعي  الواقع 

يخ المجتمع،  يخ العملية االجتماعية أي تار على تار

كما إننا نجد العديد من المسميات الخاصة بالمنهج 

يخي في مؤلفات العلوم االجتماعية كاآلتي : التار

يخي .  أ- المنهج التار

يخي .  ب- األسلوب التار

يخ .  ج- مدخل التار

يخي)١( .  د- التحليل التار

يف عامة  ولقد عرف المنهج التحليلي عدة تعار

صاحبه  يقرر  الــذي  الــعــام  التعريف  منها  وخــاصــة، 

تحليل  على  تعمل  التي  يخية  التار ))الطريقة  انــه 

كل  يخية كأساس لفهم المشا وتفسير  الحوادث التار

المعاصرة، والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل(()٢( . 

االجتماعي  البحث  منهجيات   : جــابــر محمد  سامية   )١(
واالعامي، القاهرة، دار المعرفة ٢000، ص٢٤5 - ٢60 . 

الــعــلــمــي  ــث  ــح ــب ال ــج  ــاه ــن يـــــــس: م ادر )٢( مــحــمــد جــــاء 
 ،١٩٩8 العالمية  االســامــيــة  الجامعة  وتطبيقيًا:  يًا   نظر

ص ١٢٤ - ١٢5 . 
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يخي أيضا أنه : كما عرف المنهج التار

ــر  ــواه ــظ ال أو  ــات  ــك ــش ــم ال فـــي  ــث  ــح ــب ال )أداة 

ــو سياق  أو ه يــخــي  الــتــار بــعــدهــا  ــي  االجــتــمــاعــيــة ف

الظاهرة  ووصف  الماضي(  )وحق  واألحداث  الوقائع 

االجتماعية وتسجيلها كما حدث في الماضي()١( . 

يخي بأنه منهج استردادي .  وعرف المنهج التار

أو  يخ  التار اســتــرداد  على  المنهج  هــذا  يعتمد  و

على  ية  الجار كل  للمشا حلول  كتشاف  وا الماضي 

جميع  على  كثيرًا  يعتمد  و الماضي،  في  تم  ما  ضوء 

يخية ونقدها وتحليلها)٢( .  المعلومات التار

يخ وغيره  يعتبر هذا التعريف خاص بدارسي التار

من األقسام األخرى، وهذا النوع من البحث )البحث 

كتبت  مصادر  على  األســاس  في  يعتمد  يخي(  التار

وقائع حدثت  وقائع دراسته عن  الن  من قبل، وذلك 

في  اختيارها  علينا  يصعب  وبالتالي  الماضي  في 

الوقت الحاضر . 

يخ كلمة مشتقة من الفعل أرخ  وفي اللغة قبل التار

مثله،  يخ  والتار الوقت  تعريف  بمعنى  يخًا.  تار يؤرخ 

يخ  يخ والتأر وأرخ الكتاب أو ورخه بمعنى وقته، والتار

يخ الشيء  يخ تعني اإلعام بالوقت، وقد دل تأر والتوار

به.  يلتحق  و زمنه  ينتهي  الــذي  ووقــتــه  نهايته   على 

فن  وهــو  الحالية،  والوقائع  الــحــوادث  من  يتفق  ومــا 

يبحث عن وقائع الزمان من ناحية التعيين والتوقيت 

الدراسات  في  العلمي  البحث  الحميد:  عبد  لمحمد   )١(
االعامية، القاهرة، عالم الكتب، ٢000، ص ٢6٢ . 

ابو الفتوح علي فضالة، المحاسبة، القاهرة، دار الكتب   )٢(
العلمية، ١٩٩٢، ص ٢0 . 

المفصلة  أحواله  ومسائلة  والزمان  اإلنسان  وموضوعة 

لإلنسان  العارضة  األحـــوال  دائـــرة  تحت   للجزئيات 

في الزمان)3(. 

يخي في علم المكتبات : كما يعرف المنهج التار

المنهج  خــطــوات  يتبع  ألنــه  علمي  منهج  بــأنــه 

المعلومات  وتجميع  المشكلة  تحديد  في  العلمي 

ثم  أمكن  كلما  الفروض  صياغة  ثم  عنها  األساسية 

تجميع األداة التي تختبر بها الفروض... )٤( . 

يخي هو األسلوب والطريق المؤدي  فالمنهج التار

كذلك  الــمــطــلــوب،  ــرض  ــغ ال أو  الــحــقــائــق  لــمــعــرفــة 

الحقائق  كتشاف  ا إلى  المؤدية  الوسيلة  عليه   تطلق 

والمعرفة العلمية)5( . 

***

، ابو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم  )3( ابن منظور
بن ةمنظور االفر يقي المصري )ت ٧٤٤ هـ(، لسان العرب، 
المعارف،  دار  ــرون،  واخـ الكبير  علي  اهلل  عبد  تحقيق: 

القاهرة ١٩85، 3 / ٤    )مادة ارخ( . 
المعارف،  دار  يخي،  التار البحث  منهج  عثمان،  حسن   )٤(

القاهرة، ١٩80، ص 3 . 
يخي، ص 5 .  )5( حسن عثمان، منهج البحث التار
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ــ  أ. د. مصطفى فرحان عوض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 
ً
يخ اصطالحا أما تعريف التار

يخ ال  فقد عرفه ابن خلدون على انه ))إن فن التار

يزيد على إخبار عن األيام والدول والسوابق من القرون 

األولى، تبنى فيها األقوال، وتضرب فيها األمثال . . وفي 

باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، 

وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق(()١( . 

أما المنهج العلمي :

فهو الطريقة المنظمة التي تعتمد على الفرضيات 

سير  تنظم  التي  والقوانين  القواعد  من  طائفة  وعلى 

ئمة لموضوع  البحث للوصول إلى نتائج أو حلول ما

البحث والكشف عن الحقيقة المجهولة أو البرهنة 

عليها لآلخرين)٢( . 

اإلنسان،  ماضي  هو  يخ  التار إن  القول:  يمكن  لذا 

ــذي يــحــمــل بــيــن دفــتــيــه الــتــطــورات  ــ ــو الــســفــر ال وهـ

مرت  التي  والسياسية،  واالجتماعية،   االقتصادية، 

بها البشرية)3( . 

دراســـة  ــو  ه ــخ:  ي ــار ــت ال ــق:  ــ زري قسطنطين  ويـــرى 

يخ  يخ هو الماضي ذاته، يتناول التار الماضي، والتار

كموضوع اإلنسان من حيث هو إنسان، وليس مجرد 

الذي  الوحيد  فهو  يموت.  و يتطور  و ينمو  حي  كائن 

خلدون  بابن  المعروف  محمد  بن  الرحمن  عبد  يد  ز ابو   )١(
)ت 808هـ( المقدمة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، ط 

١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩60، ص ١ . 
)٢( د. هالة طليمات، مفهوم مناهج البحث العلمي، القاهرة 

)د. ت( ص ١ وما بعدها . 
: منهج البحث  )3( عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر

ية، ١٩٩5، ص ٢١ وما بعدها .  يخي، االسكندر التار

يخ( الذي يصنع  يدرك معنى الزمن والوحيد )ذو التار

يصنعه .  يخ و التار

لمعرفة  اال  فليس  الطبيعية  الــحــوادث  تناول  امــا 

له  يخ  التار بدراسة  واالهتمام  اإلنسان،  على  تأثيرها 

سببين نفسي وعقلي . 

امتداد  نفسه  يرى  اإلنسان  ان  العتبار  فالنفسي: 

على  الــتــعــرف  على  حــرصــه  وبالتالي  جنسه  لبني 

ماضي البشرية . 

اما العقلي: فيتميز به بعض الناس لاستفادة من 

التجارب الماضية)٤( . 

في  يخي  التار المنهج  يعرفون  التربية  وعلماء 

يعتمد  الذي  المنهج  ))وهــو  بقولهم:  التربية  جمال 

يستفيد  وقــوعــهــا و بــعــد  يــخــيــة  الــتــار الــظــواهــر  عــلــى 

 . )5()) بالماضي في فهم وتفسير الحاضر

بين  نهج:  طريق  منهج  منظور  ابن  عند  ورد  وقد 

واضح، ومنهج الطريق: وضحه، والمناهج كالمنهج، 

الطريق: وضح واستبان وصار   نهجًا واضحًا  وانهج 

الطريق:  ونهجت  الواضح،  الطريق  والمنهاج:  بينًا. 

أبنته وأوضحته)6( . 

المتداولة  المفردات  من  المنهج  كلمة  وباتت 

بكثرة في ميادين البحث والعمل العلمي في العلوم 

اإلنسانية والتطبيقية، والمنهج ينبع من الخصائص 

العلم  دار  بــيــروت،  يــخ،  والــتــار نحن  زريـــق:  قسطنطين   )٤(
للمايين، ط ٤، ١٩٧٩، ص ٢ . 

: مــنــاهــج الــبــحــث فـــي عــلــم الــمــكــتــبــات  ــد بــــدر ــم )5( اح
والمعلومات الرياض، دار المريخ، ١٩88، ص ١١٩ . 

)6( لسان العرب ٢ / 383 )باب نهج( . 
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يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنهج اإلسامي لتفسير التار

الهويات  وتعدد  الثقافي  التنوع  الن  لأمة  ية  الحضار

خطوات  وتــفــاوت  المناهج  تعدد  يفرض  ــم  األم فــي 

صفة  ولــه  مشترك  هــو  مــا  بينهما  كــان  وان  المنهج 

التعميم، وفي هذا كما سنرى كان للفكر والعلوم عند 

العرب والمسلمين منهج له . 

اما العلم ومناهجه فيهدفان الوصول إلى الحكمة 

التي وردت في قواعده كما لآلخرين مناهجهم النص 

كأساس للدعوة. قال تعالى: چ ہ ہ ہ  القرآني 

ہ ھ ھ ھ چ )١( . 
الحكمة في اللغة :

ــارة عـــن مــعــرفــة أفــضــل األشـــيـــاء بــأفــضــل  ــ ــب  ))عــ

الصناعات  دقــائــق  يحسن  لمن  يــقــال  و الــعــلــوم(()٢( 

والقضاء  والفقه  العلم  والــحــكــم:  حكيم  يتقنها:  و

بالعدل، فالحكمة اعم من العلم، الن الحكمة سلوك 

يحتكم  و متميزًا،  فيه  يكون  و العالم  يمارسه  علم  مع 

يطلق  و الناس،  بين  الذي يفصل  وهو  اآلخــرون،  إليه 

يدلل في قوله وفعله بأنه  األحكام المتصفة بالعدل، و

واثق الخطى ومحط ثقة اآلخرين . 

التعريفات: ))علم يبحث فيه عن  والحكمة في 

بقدر  الــوجــود  في  عليه  هي  ما  على  األشــيــاء  حقائق 

الطاقة البشرية ...(()3( . 

)١( سورة النحل / اآلية ١٢5 . 
: لسان العرب، ١٢ / ١٤0 )باب حكم( .  )٢( ابن منظور

)3( الجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت 8١6 
الكتاب  دار  ي،  االيبار ابراهيم  تحقيق:  التعريفات،  هـ( 

العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٢، ص 88 . 

األمــر  وقــيــل نفس  الــعــمــل،  مــع  العلم  وقــيــل هــي: 

الحق  وافــق  كام  كل  وقيل  األنساب،  طاقة  بحسب 

المعقول  ))الكام  هي  الحكمة  وقيل:  حكمة،  فهو 

ــع الــشــيء  ، وقــيــل: هــي وضـ  الــمــصــون عــن الــحــشــو

في موضعه)٤( . 

والحكمة: هي العلم، والفصل بين الحال والحرام، 

فقط،  بالنظريات  كتفاء  اال وعدم  والعمل  العلم  وهي 

جدية  وهــي  باطل،  كل  مواجهة  في  حق  والحكمة: 

، وهي مسلك عدل يكون فيه  واتزان با حشو أو لغو

كل أمر وفق ما هو مناسب لهذا تكون الحكمة غاية، 

ولها مكانة في اإلنسان الفرد وفي المجتمع، ال تدانيها 

إعاء  القرآني  النص  وفي   ، آخر مطلب  أو  غاية  فيها 

لشأن الحكمة فقد قال اهلل تعالى: چ ې ې 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې 

ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ چ )5( . 

وأهميته  اإلســام،  في  سامية  مكانة  له  العلم  وان 

كرم ما خلق اهلل تعالى  تنبع من موقع العقل، فالعقل أ

في  المستخلف  للمخلوق  العقل  نعمة  وأعطيت 

كرم بين المخلوقات: اإلنسان .  األرض، واأل

كل نبي من األنبياء صلوات اهلل  لقد أيد اهلل تعالى 

صدق  لتؤكد  بمعجزات  أو  بمعجزة  وسامه  عليهم 

فمن  بالفرادة  تتميز  المعجزات  هــذه  وكانت  نبوته، 

، وكانت تتحدى بني  خصائص المعجزة أنها ال تتكرر

البشر فهم يشككون بالنبوة في أمور عينية محسوسة. 

)٤( المصدر السابق، ص ٩١ . 
)5( سورة البقرة / اآلية ٢6٩ . 
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ــ  أ. د. مصطفى فرحان عوض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه  محمد  نبيه  معجزة  كانت  فقد  اإلســام  اما 

سبحانه  اهلل  كتاب  القرآن  الكبرى  والسام  الصاة 

 ، وتعالى، والقرآن معجزة عقلية حاضرة على مر الدهور

وقد كان التحدي بها لإلنس أو الجن، وهما الثقان، 

والمكلفان بان يأتوا بمثله أو بشيء منه، جاء في اآلية 

الكريمة قال تعالى: چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ چ )١( . 

ۓ ڭ ڭڭ ڭ  چ  تعالى:  قــال  أخــرى  آيــة  وفــي 

ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    
ۉ چ )٢( . 

وفي آية كريمة ثالثة قال تعالى: چ ڀ ڀ ٺ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ )3( . 

والمعجزة  اإلعجاز  الكريمات  اآليــات  هذه  تبين 

القرآنية التي تتوجه إلى العقل وهذا يقود إلى التعرف 

على موقع العقل، والعقل ثمرة عمله العلم والفكر . 

يخي : 2- خصائص المنهج التار

يخي خصائص، يمتاز بها عن غيره  للمنهج التار

من مناهج العلوم األخرى أهمها :

أ- ))االستدالل بما هو معروف عما هو مجهول(( :

ان هذه الخاصية هي التي تكشف عن الجوانب 

يخ خاصة عند تعذر الحصول على  الغامضة في التار

النقطة  هذه  على  كوالنج  اعتمد  وقد  صادقة.  وثائق 

)١( سورة البقرة / اآلية ٢3 . 
)٢( سورة يونس / اآلية 38 . 

)3( سورة االسراء / اآلية 88 . 

مشابهة  حـــاالت  أو  حــالــة  اســتــقــراء  ))يمكن  بقوله: 

كمعيار يستند إليه لتفسير ما هو مجهول(()٤( . 

ب- دراسة العصر الذي بدأت فيه الظاهرة كنقطة 

يعني  وهــذا  يخي  التار الموضوع  دراســة  في  للبداية 

ما  أقصى  إلى  البحث  وتصعيد  األولــى  الجذور  تتبع 

يخية باالعتماد على الوثائق  تمكنه المعلومات التار

من  وغيرها  يخية  التار والــســجــات  والمستندات 

يخية)5( .  مصادر الدراسات التار

موضوع  يخية  التار المادة  ودراســة  بحث  ان  جـ- 

يخي،  التار تسلسلها  عند  الوقوف  يعني  ال  البحث، 

دقيقًا  تفسيرًا  ومادته،  يخ  التار أحــداث  تفسير  وانما 

ــوقــت لــلــوقــوف عــلــى الــعــوامــل  وعــمــيــقــًا فــي نــفــس ال

تعليًال  يــقــدم  بما  وايــجــابــًا  سلبًا  عليها  أثـــرت   الــتــي 

علميًا للظاهرة)6( . 

د- التحرر التام من كل ما يمكن ان يضع الباحث 

يرجع  يخي  التار الفساد  ان  ذلك   ، التحيز موقف  في 

في كثير من حاالت إلى أهواء المؤرخين وميولهم، لذا 

فان االستناد إلى ما هو موثوق به من تفاصيل يعد امرًا 

مطلوبًا بمعنى ان تكون المعلومات المستخدمة في 

البحث محًال للثقة وكذلك األمر بالنسبة لمصادرها 

ذاتيًا  طابعًا  له  ان  في  الباحث  يشك  ما  كل  وحذف 

يخ، ترجمة: محمد بكر خليل، القاهرة،  )٤( كوالنج، فكرة التار
دار المعارف، ١٩6١، ص ٢ . 

)5( عمار بوحوش، محمد محمود الديبات: مناهج البحث 
 ،١ ط  الجامعية،  المطبوعات  ــوان  دي  : الجزائر العلمي: 

٢00١، ص ٢ . 
)6( المرجع السابق، ص ٢ وما بعدها . 
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نتيجة لتفسيرات المؤرخين وبنفس المستوى ))إيراد 

وجهات النظر المعارضة لوجهة نظره(()١( . 

مواقف،  تحليل  في  واحد  أسلوب  استخدام  هـ- 

يخية)٢( .  وأحداث، وشواهد المادة التار

وماحظات  الباحث  ماحظات  على  يعتمد   - و

اآلخرون)3( . 

يفسر)٤( .  - ال يقف عند مجرد الوصف بل يحلل و ز

الزمن، حيث تتم دراسة المجتمع في  ح- عامل 

فترة زمنية معينة)5( . 

للماضي  ــة  دراســ ألنـــه  وعــمــقــًا  كــثــر شــمــوًال  أ ط- 

والحاضر)6( . 

يخي : ٣- أهمية المنهج التار

يخي يكمن بالمقارنة بين  ان أهمية البحث التار

العربي  العلمي  الــتــراث  وجمع  زمنيتين  مرحلتين 

تها  ياتها وصا يخية ونظر والعالمي ومعرفة الجذور التار

ومسح  السياسي  التطور  ودراســة  السياسي  بالتطور 

يخية، ترجمة:  : دراسات في المعرفة التار كاسيرو )١( ارتست 
العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  محمود،  حمدي  احمد 

١٩٧١، ص 3 . 
)٢( المرجع السابق، ص 3 . 

)3( عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، ص 5 . 
)٤( عمار بوحوش، محمد محمود الديبات، مناهج البحث 

العلمي، ص 3 . 
ــوال، مــنــهــجــيــة الــعــلــوم  ــ ــف ــ ال الـــديـــن مــصــطــفــى  )5( صــــاح 
االجتماعية، القاهرة، عالم الكتب، ط 5، )د. ت(، ص 5 . 
: االتجاهات النظرية والتطبيقية في  )6( محي الدين مختار
منهجية العلوم االجتماعية، منشورات جامعة باتنة، )د. 

ت(، ١ / 5 . 

المجتمعات،  سلوك  تأثير  عن  فضًال  ــراد  األف سلوك 

وتطوره،  اإلنسان  ودراســة  العمرية،  المراحل  ودراســة 

بنظريات  وعاقتها  العمرية  المراحل  تطور  ودراســة 

والشخصيات  واألفكار  الحياة  يخ  تار ودراسة  العلوم 

أو المؤسسات)٧( . 

يخية تستعيد في الذهن وبطريقة  ان المهمة التار

يخ أي ان تجارب  عقلية ما جرت عليه أحداث التار

كما حدثت بنوع من التحليل ولكنه ليس  الماضي 

تخيًال مبدعًا بل يجب ان يقوم على أساس ما خلفته 

ال يمكن  كان  ما  ان  آثار ذلك،  الماضي من  أحداث 

التركيب  بنوع من  يًا  نظر ان يستعاد  استعادته يمكن 

ابتداء مما خلفته من وقائع يعمل الذهن فيها احيانًا 

ان  ونستطيع  ــرى)8(.  ــ أخـ احــيــانــًا  الــمــبــدع  والــخــيــال 

يخي بالنقاط اآلتية : نلخص أهمية البحث التار

التعليم  ١- مقارنة بين مرحلة وأخرى في جوانب 

ومقارنة النظم التربوية)٩( . 

الناحية  من  المختلفة  للعلوم  النشاط  دراسة   -٢

يخية)١0( .  التار

الكويت  ومناهجه،  العلمي  البحث  اصول   ، بدر احمد   )٧(
وكالة المطبوعات ١٩٧8، ص 3٩ . ق البحث العلمي في 
، الموصل، مطبعة جامعة الموصل، ١٩80،  يخ واالثار التار

ص ١٢ . 
في  العلمي  البحث  طرق  حسين:  العزيز  عبد   ، باقر طه   )8(
، الموصل، مطبعة جامعة الموصل، ١٩80،  يخ واالثار التار

ص ١٢ . 
للمنهج  العلمية  االســـس  الــحــســن:  محمد  احــســان   )٩(
االجتماعي، بيروت، دار الطليعة، ط ٢، ١٩68، ص ٢٤٩ . 
الــحــديــث،  الــعــلــمــي  الــبــحــث   : )١0( احــمــد جــمــال ظـــاهـــر
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وتطوراته)١(  واالجتماعي  التربوي  التراث  3- جمع 

 .

تها  وصا ياتها  ونظر يخية  التار الجذور  معرفة   -٤

بالتطور السياسي)٢( . 

هذه  بنظريات  وعاقته  األفـــراد  سلوك  مسح   -5

العلوم . 

6- تأثير سلوك المجتمعات وعاقته بالمحيط)3( . 

يخي لحركات اإلنسان .  ٧- دراسة التطور التار

8- دراسة تطور األلعاب وعاقته بنظريات العلوم . 

٩- دراسة تطور الفئات العمرية لإلنسان)٤( . 

يخ حياة أو األفكار أو الشخصيات  ١0- دراسة تار

أو المؤسسات . 

إدراك  و التربوية،  يخية  التار الــدراســات  توفر   -١١

الصلة بين التربية وبيئتها . 

١٢- إظهار العيوب واألخطاء لأحداث الماضية 

تحقيق  فــي  منها  نستفيد  دروس  بمثابة  تكون  كــي 

يع، ط ٢، ١٩83، ص ٢٤٩  والتوز للنشر  الفكر   عمان، دار 
وما بعدها . 

القاهرة،  العلمي،  البحث  مناهج  الرحمن،  عبد  ي  بــدو  )١(
١٩65، ص ٢5٧0 . 

الــعــلــمــي  ــبـــحـــث  الـ واخــــــــــرون،  عـــبـــيـــدات  ذوقــــــــان   )٢( 
النموذجية،  المطابع  شركة  عــمــان،  واساليبه،  مفهومه 

 . ١٤6 ،١٤5 ،١٩8٢
في  البحث  مناهج   ، منير احمد  الحميد،  عبد  جابر   )3(
التربية وعلم النفس، القاهرة، مطبعة دار التأليف، ١٩٧٩، 

ص ٢6٤ . 
)٤( المرجع السابق، ص ٢6٤ . 

التقدم والرقي)5( . 

يخي ما يلي : والهدف من المنهج التار

بوسائل  الماضي  حــوادث  صحة  من  كد  التأ  -١

علمية . 

٢- الكشف عن أسباب الظاهرة بموضوعية على 

ضوء ارتباطها بما قبلها أو بما عاصرها من حوادث . 

ــرى  األخ بالظواهر  يخية  التار الــظــاهــرة  ــط  رب  -3

الموالية لها والمتفاعلة معها)6( . 

بالمستقبل من خال دراستنا  التنبؤ  إمكانية   -٤

للماضي . 

5- التعرف على نشأته الظاهرة)٧( . 

***

وعلم  التربية  في  البحث  مناهج  دالــيــن:  فــان  ديوبولد   )5(
مطابع  القاهرة،  واخــريــن،  نبيل  محمد  ترجمة:  النفس، 

سجل العرب، ط ٢، ١٩٧٧، ص ٧٩ . 
االجتماعية  العلوم  في  البحث  منهجية  حامد:  خالد   )6(

، ٢003، ط ١، ص3.  ، جسور واالنسانية، الجزائر
)٧( سامية محمد جابر واخرون: البحث العلمي االجتماعي، 

دار المعرفة الجامعية، ٢003، د ط،  ص 5 و 6 . 
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المبحث الثاني

يخ التفسير اإلسالمي للتار

يخ : 2- مسوغات اسلمة التار

الغربي  المنهج  يخ  التار يرفض منظر اسلمة علم 

يــخــيــة،  الــتــار الــواقــعــة  بمعالجة  المتعلق  الــمــادي 

علماني،  منهج  بأنه  يحتجون  و ية  الحضار والمسألة 

مراجع  مــن  الغيبية  العناصر  إقــصــاء  بــضــرورة  يؤمن 

على  فرضياته  ويبني  ومصادرها،  يخية  التار المعرفة 

تستمد  غيبية  قيم  على  واحيانًا  والعقل،  التجربة 

شرعيتها من التراث اإلنساني نفسه . 

المنهج  بقصد  نظرهم  وجهة  من  اإلقــصــاء  فهذا 

الغربي عن دوره الفاعل في إعطاء قراءات موضوعية 

يقوم هذا الرفض على  يخ البشري العام، و لحركة التار

عدد من المسوغات . 

ان غياب البعد الروحي الغيبي في مناهج البحث 

ــى قــصــور واضــح  يخي فــي الــغــرب قــد أفــضــى إل التار

واإلنسان  وجــل  عز  اهلل  بين  الجدلية  العاقة  فهم  في 

فهم  في  طبيعي  نقص  القصور  هــذا  والزم  والطبيعة، 

يخية، وتفسيرها موضوعيًا، ويعد  حيثيات الوقائع التار

 ، القصور هــذا  يخ  للتار اإلســامــي  التفسير  أصحاب 

الذي يستمد حجيته من منطلقات إيديولوجية عيبًا 

وليس  الغربي  يخي  التار البحث  منهج  في  جوهريًا 

يخية  التار الواقعة  تفسير  مجرد عيب جزئي فقط في 

أصحاب  يــرفــض  أخـــرى  ناحية  مــن  و  تصويرها،  أو 

يخ مبدأ الحتميات )الحتمية  التفسير اإلسامي للتار

االقتصادية(  والحتمية  المادية  والحتمية  يخية  التار

كرمه  الذي  اإلنسان  تحقير  إلى  يهدف  مبدأ  باعتباره 

كثير من خلقه في  اهلل سبحانه وتعالى، وفضله على 

قوله تعالى: چ ک ک  ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں ں چ )١( . 

اإلسامي  التفسير  منظومة  داخــل  يوجد  وايــضــًا 

األمــة  يــخ  تــار كتابة  بــإعــادة  خــاص  اهتمام  يخ  للتار

تنقية  إلــى  تهدف  معرفية  ضــوابــط  وفــق  اإلســامــيــة، 

واإلسرائيليات  الشوائب  من  يخية  التار المدونات 

تأسيس  إلــى  تسعى  نفسه  الوقت  وفــي  بها،  العالقة 

منهج تأصيلي إلعادة قراءة هذه المدونات في ضوء 

جملة من الموجهات القرآنية والسنن الكونية الفاعلة 

البشري  يخي  التار الفعل  مــفــردات  مع  والمتفاعلة 

يخ اإلسامي بهذه الكيفية تستمد  كتابة التار بإعادة 

مشروعيتها من المسوغات التالية)٢( :

ان  على  يخ  التار علم  اسلمة  منظر  يجمع  اوًال: 

تعج  القديمة  العربية  اإلســامــي  يــخ  الــتــار مــدونــات 

بكثير من القضايا األخاقية التي تتعارض في كلياتها 

المسلمين  وتراث  اإلسامي  الدين  ثوابت  بعض  مع 

ي، فمثًال سيد قطب يصف هذه المدونات  الحضار

شوك،  ابو  ابراهيم  احمد   : ينظر  .٧0 اآليــة   / االســراء  ســورة   )١(
المعرفة  اســامــيــة  مجلة  يــخ،  لــلــتــار االســامــي   التفسير 

)د. ت(، ص ١ و ٢ . 
يخ،  للتار االســامــي  التفسير  ــوك:  ش ابــو  ابراهيم  احمد   )٢( 

ص 8 . 
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يــخــيــة بــأنــهــا: ))تــثــار مــن الـــحـــوادث والــوقــائــع  الــتــار

والخرافات  والملح  والنتف  واألحاديث  والحكايات 

المتعارضة  واألقــوال  المتقاربة  والــروايــات  واألساطير 

يــخــًا)١(.  تــار تسميتها  يجوز  فا  لــذا  حــال((  كل  على 

وأيده في ذلك عدد من المفكرين . 

علم  اسلمة  منطلقات  حسب  القصور  هذا  فان 

يخ، يعزي إلى سببين  رئيسيين : التار

كتبت  الــذي  السياسي  بالواقع  يتربط  احدهما: 

ان  آخــر  بمعنى  أي  يخية،  التار المدونات  أهــم  فيه 

تأثروا  قد  يخية  التار المدونات  هذه  كتابات  معظم 

أو محاباة السلطة  كتاباتهم بهاجس الخوف من  في 

نقلوها  التي  رواياتهم  معظم  فان  ثم  ومن  السياسية، 

يخ خصوم السلطة السياسية قد اتسمت  إلينا عن تار

 بــنــوع مــن فــجــور الــــرواة أو اإلخــبــاريــيــن الــذيــن نقل 

عنهم الرواة . 

إسقاطات  انعكست  قــد  الــمــثــال  سبيل  وعــلــى 

يخ األمويين الذي دون  ذلك الواقع العباسي على تار

في  كانوا  العباسيين  بان  علمًا  العباسي،  العهد  في 

خصومة سياسية مع األمويين، ألقت بظالها السلبية 

يخ الخصوم، الذي دون في تلك الحقبة .  على تار

بين  الفاصلة  الزمنية  الفترة  بطول  يرتبط  وثانيها: 

يخ  وتار يخية  التار الوقائع  من  كثير  حــدوث  يخ  تار

الزمني قد خلف  الفاصل  ينها، فا شك ان هذا  تدو

الروايات  من  كثير  في  واالرتباك  االضطراب  من  نوعًا 

)١( سيد قطب، )ت ١38٧ هـ( في ظال القرآن، القاهرة، دار 
الشروق، ١3٩8 هـ - ١٩٧8 م، ط ٧، ص 8 . 

يخية التي تأثرت بالخلط والتحريف والنسيان .  التأر

مجال  في  الباحثين  على  لــزامــًا  يصبح  وبذلك 

هذه  يناقشوا  ان  اإلســامــيــة  يخية  التأر الــدراســات 

قائمة  جريئة  منطقية  مناقشة  تها،  ومثيا الــروايــات 

غثها  يستبعدوا  لكي  واالســتــقــراء  التمحيص  على 

يخ  يستفيدوا من ثمينها في إعادة كتابة مفردات تار و

األمة اإلسامية)٢( . 

في  أيضا  شككوا  قــد  االسلمة  منظري  ان  ثانيًا: 

كثير من األطروحات والدراسات الحديثة  مصداقية 

سبيل  وعلى  اإلســامــيــة،  ــة  األم يــخ  تــار تناولت  التي 

المسلمين  وبعض  المستشرقون  كتبه  مــا  الحصر 

الذين تأثروا بمناهجهم االستشراقية)3( . 

بموثوقية  المرتبطة  االنــتــقــادات  ــذه  ه ان  ثــالــثــًا: 

يــخ األمـــة اإلســامــيــة ومــنــاهــج البحث  مــدونــات تــار

االستشراقي قد دفعت سيد قطب، بصفته واحد من 

يخ  يخ إلى القول: )بان تعاد كتابة التار رواد أسلمة التار

إشــعــاعــاتــهــا،  كــل أســـرارهـــا و ــي لــكــي تعطي  ــام اإلس

وانطاقًا  ومــقــومــاتــهــا()٤(.  عناصرها  بكل  وتنكشف 

األمة  يخ  تار كتابة  إلعــادة  التجددية  ية  الرؤ هذه  من 

اإلسامية، يدعو منظّروا االسلمة إلى تبني الموجات 

البحثية التالية :

يخ،  للتار االســامــي  التفسير  ــوك:  ش ابــو  ابراهيم  احمد   )٢( 
ص 8 وما بعدها . 

يخ،  للتار االســامــي  التفسير  شــوك:  ابــو  ابراهيم  احمد   )3( 
ص ٩ . 

)٤( سيد قطب، في ظال القرآن: ص ٩ . 
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يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنهج اإلسامي لتفسير التار

وفق  اإلســامــيــة  األمـــة  يــخ  تــار مــدونــات  تقويم   -١

يمثل  ــذي  الـ والــتــعــديــل،  الــجــرح  منهج  مــوجــهــات 

يخية من خال  المرحلة األولى في فحص الوثيقة التار

ي أو الناقل قبل االلتفات إلى  النظر في شخصية الراو

يخي، الذي تحمله الوثيقة .  معنى النص التار

الناقل  أو  ي  ــراو ال يكون  ان  المنهج  هذا  يقضي  و

يه مع توفر شروط اإلسام والبلوغ  عدًال ضابطًا لما يرو

والعقل والتيقظ والحفظ واإلدراك السليم . 

ــات الـــــواردة في  ي ــمــرو ٢- الــتــثــبــت مــن صــحــة ال

توثيقي  منهج  وفـــق  وذلـــك  يــخــيــة  الــتــار الــمــدونــات 

الكونية  والسنن  والسنة،  القرآن  بموجهات  يستأنس 

يخي  التار العقل  مــع  تناغم  حــالــة  فــي  تــكــون  الــتــي 

يخ الذي يثبت ان سنة اهلل  ومتحققه من خال التار

كما قال تعالى: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ال تتبدل)١(، 

ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یچ )٢( . 
3- ان يتحلى المؤرخ الذي يتعامل مع مدونات 

والتجرد  اإلخــاص  من  بنوع  اإلسامية  األمة  يخ  التار

والخبرة بفقه اللغة العربية، والعلم الصحيح باإلسام 

في  العرب  يخ  بتار الواسع  واإللهام  ية  الضرور وعلومه 

األمم  عليها  كانت  التي  الحالة  ومعرفة  الجاهلية، 

األخرى قبل دخولها في دين اهلل افواجًا)3( . 

يخ االسامي،  )١( محمد بن حامل لسلمي: منهج كتابة التار
القاهرة، )د. ت(، ص 6٤ . 
)٢( سورة االحزاب / اآلية 6٢ . 

يخ،  للتار االســامــي  التفسير  شــوك:  ابــو  ابراهيم  احمد   )3( 
ص ٩ . 

اما في ما يخص المنهج الذي يجب ان يوظف 

منظروا  يقترح  اإلسامية  األمة  يخ  تار كتابة  إعادة  في 

االسلمة الموجهات الفكرية التالية :

المتعلقة  الــعــامــة  ية  الفكر الــمــرتــكــزات  ــرار  إقـ  -١

موجهات  واعتبارها  يخ  التار علم  اسلمة  بأطروحات 

يخ  تار كتابة  بإعادة  الخاص  البحثي  للمنهج  كلية 

األمة اإلسامية . 

باعتبارها  اإلســامــيــة  ــة  األمـ يــخ  تــار يــوثــق  ان   -٢

يخًا يهدف إلى تحقيق المشيئة اإللهية من خال  تار

من  بقدر  الكون  هذا  في  لإلنسان  المتاحة  الفاعلية 

في  قـــدره  بها  اهلل  يــجــري  معينة  سنن  وبحسب  اهلل 

يخ مع شرائع الذات اإللهية  الحياة الدنيا علمًا بأنه تار

البشرية،  لخدمة  المسخرة  الكونية  والسنن  المطلقة 

: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  كتابه العزيز قال اهلل تعالى في 

ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ )٤( . 
اإلسامية  األمــة  يخ  تار كتابة  تعاد  ان  يجب   -3

وتعالى  سبحانه  هلل  اإلنسان  خافة  مفهوم  إطــار  في 

))إقامة  في  المفهوم  لهذا  الوظيفية  الماهية  وتتبلور 

إنسانية  حــضــارة  إشـــادة  و سليم((  إنساني  مجتمع 

شاملة ليكون اإلنسان بذلك مظهرًا لعدالة  اهلل تعالى 

بل  باإلجبار  وال  بالقصر  ال  ولكن  األرض،  في  وحكمه 

بالتعليم واالختبار . 

)٤( سورة االنعام / اآلية 6 . 
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ــ  أ. د. مصطفى فرحان عوض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤- يجب أيضا وضع نظام تحقيق جديد لدراسة 

ان  التحقيق  هذا  في  يشترط  و اإلسامية  األمة  يخ  تار

يخ العالمي العام،  كلياته مع تحقيق التار يتوافق في 

القضايا  مناقشة  حالة  في  بخصوصياته  يحتفظ  وان 

اإلسامية ذات الصيغة المحلية أو اإلقليمية)١( . 

يخ : 3- المرتكزات الفكرية ألسلمة التار

يــخ  ــرز الــمــرتــكــزات الــفــكــريــة ألســلــمــة الــتــار ــ  مــن اب

ما يأتي :

اوًال: بقاء التفكير على الدليل والحجة :

قوة  على  قائمًا  كــان  مــا  هــو  الصحيح  فالتفكير 

إليه  تطمئن  مقبوًال  يــكــون  حتى  والــحــجــة  الــبــرهــان 

الحقائق  جميع  الــقــرآن  أقــام  وقــد  والعقول،  النفوس 

إتباع  إلى وجوب  إشارة  البرهان  إليها على  التي دعا 

هذا المسلك في البحث عن حقائق الكون والطبيعة 

أو حقائق النفس، أو حقائق الشريعة والعقيدة، كبيان 

حجة الوحدانية في اإللهية في قوله تعالى: چ ۋ ۅ 

ۅ  ۉ ۉ ې ې چ )٢( . 
تعالى:  قوله  في  والشرك  النبوة  نفي  في  وكالحجة 

پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  چ 
ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ )3( . 

تعالى: قوله  في  البعث  إمكانية  على   وكالحجة 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ  ال 

ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ   ڀ 

يخ،  للتار االســامــي  التفسير  شــوك:  ابــو  ابراهيم  احمد   )١( 
ص ١0 . 

)٢( سورة االنبياء / اآلية ٢٢ . 
)3( سورة المؤمنون / اآلية ٩١ . 

 ٹ ٹ چ )٤( . 
علم  بغير  القول  من  مانع  الضابط  هذا  سلوك   ان 

وئ  چ  تعالى:  بقوله  عنه  منهي  هو  الــذي  دليل،  أو 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی ی   ی یچ )5( . 

اآليــة:  معنى  في   - اهلل  رحمه   - قطب  سيد  يقول 

كامًال للقلب  القليلة تقيم منهجًا  الكلمات  ))وهذه 

والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية 

يضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اهلل، ميزة  حديثًا و

اإلسام عن المناهج العقلية الجافة فالتثبت من كل 

خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها 

هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج اإلسام الدقيق وحتى 

استقامة القلب والعقل على هذا المنهج 

العقيدة،  عالم  في  والخرافة  للوهم  مجال  يبق  لم 

الحكم  عــالــم  فــي  والشبهة  للظن  مــجــال  يبق  ولــم 

والقضاء والتعامل، ولم يبق مجال لأحكام السطحية 

الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم . . . )6( . 

: اجتناب الخرص والظن :
ً
ثانيا

الخرص،  على  مبنيًا  التفكير  يكون  ال  أ والــمــراد 

وحقائق  الصحيحة  المعارف  إلــى  يوصل  ال  لكونه 

األشياء . 

)والـــخـــرص: هــو الــظــن الــنــاشــئ عــن وجـــدان في 

دليل  إلــى  يستند  وال  تقريب،  إلــى  مستند  النفس، 

)٤( سورة االسراء / اآلية 50- 5١ . 
)5( سورة االسراء / اآلية 36 . 

)6( سيد قطب: في ظال القرآن، ١٤ / ٢٢٢٧ . 
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يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنهج اإلسامي لتفسير التار

والتخمين()١(  الحزر  يرادف  وهو  فيه  العقاء  يشترك 

قال تعالى : چ ى ى ائ ائ چ )٢( . 

وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  چ  تعالى:  وقــال 

وئ چ )3( . 
هو  بل  علم،  غير  عن  الناشئ  التفكير  فالخرص: 

للخطأ  صاحبه  يعرض  الذي  الظن  مجرد  على  قائم 

وقد ذهب العلماء إلى ان الخرص في أصول االعتقاد 

مذموم لكونها ال تبنى اال على اليقين بخاف الخرص 

في المعامات وفي الفروع العملية فانها غير مذمومة 

وال تذم اال إذا أدت إلى المخاطرة والقمار)٤( . 

على  يطلق  و الجازم  غير  االعتقاد  فهو  الظن  امــا 

كانت متعلقًا بعالم الغيب كما  العلم غير الجازم إذا 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعالى:  قوله  في 

ۅ ۉ چ )5( . 
كثر  أي يعتقدون اعتقادًا جازمًا ال شك فيه، لكن 

الباطل  الكريم على االعتقاد  القرآن  الظن في  إطاق 

إلى  يستند  ال  الذي  الضعيف  التفكير  منشؤه  الذي 

دليل صحيح كقوله تعالى: چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ )6( . 

ــر  ــري ــح ــت ال ــر  ــي ــس ــف ت  : ــور ــ ــاشـ ــ عـ ابـــــن  الـــطـــاهـــر  مــحــمــد   )١( 
، ط، ١٩8٤، 8 / ٢8،  ، تونس، الدار التونسية للنشر والتنوير

ص 353 . 
)٢( سورة االنعام / اآلية ١١6 . 

)3( سورة الزخرف / اآلية ٢0 . 
: تفسير التحرير والتنوير ٢6 / 3٤3 .  )٤( ابن عاشور

)5( سورة البقرة / من اآلية ٤6. 
)6( سورة النجم / من اآلية ٢3 . 

وقـــوع الخطأ  إمـــارة على  بــالــهــوى  الــظــن  فــاقــتــران 

التفكير  في  يسترشدون  ال  للذين  الغالب  في  ولزومه 

 بالهوى والبيان للواضحات، ومع ذلك فان الظن منه 

ما هو محمود ومنه ما هو مذموم . 

وجزيئاتها،  الشريعة  فروع  في  كان  ما  فالمحمود: 

واألحكام  الفقه  حقائق  إلى  الوصول  في  يشترط  فا 

القطع  والــمــعــامــات،  الــعــبــادات  بابي  فــي  العملية 

 ، واليقين. بل يكفي غلبة الظن عند المجتهد للفكر

إذا كان محصًال على أدوات التفكير االجتهادي . 

الدين  أصــول  في  كان  ما  فهو  المذموم:  الــذم  اما 

التصدي  يتحقق  فا  االعتقاد،  حقائق  من  والشريعة 

تعالى:  لقوله  والــيــقــيــن)٧(،  القطع  جهة  على  اال   بها 

ک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   چ 
 گ چ )8( . 

ففيهما إشارة إلى ان الظن ال يجعل صاحبه غنيًا 

األمــر  هــو  الــحــق  الن  ــك  ذل الــحــق،  فــي  اليقين  بعلم 

والمظنون  وتحققه  ثبوته  في  يــب  ر ال  الــذي  الثابت 

للشك  عــرضــة  فهو  صاحبه  عند  راجــحــًا  كــان  وان 

العلم  اآليــة  هذه  من  العلماء  اخذ  وقد  واالضــطــراب، 

المقلد  إيمان  وان  االعتقادات،  في  واجب  اليقيني 

يـــدخـــل فـــي جــمــلــة االعـــتـــقـــادات  غــيــر صــحــيــح، و

والواجبات  كالفرائض  بالضرورة  الدين  من  المعلوم 

المحرمات  وكذا  يقينية،  بأدلة  ثبتت  التي  القطعية 

، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور )ت ١3٩3هـ  )٧( ابن عاشور
، دار سحنون للنشر  التحرير والتنوير - ١٩٧3 م(، تفسير 

يع، تونس ١٩٩٧، ١0٩ .  والتوز
)8( سورة يونس / اآلية 36 . 
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ــ  أ. د. مصطفى فرحان عوض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمحظورات القطعية)١( . 

: اجتناب الهوى :
ً
ثالثا

ان  وهو  اإلسامي  التطور  في  التفكير  ثوابت  من 

المجال  في  ســواء  الحق  إلــى  الــوصــول  غرضه  يكون 

الفكر  بنتائج  االنــتــفــاع  وكـــذا  الــدنــيــوي  أو  الــديــنــي 

كــان  ومـــن هــنــا  ــمــعــارف،  وال الــعــلــوم  مــن  ومحصلته 

المجتهد مأجورًا سواء أصاب أو اخطأ ففي الحديث: 

))من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ 

 . )٢()) فله اجر

ففيه حث على التفكير الصائب الراشد الموصل 

تشجيعًا  النتائج  إلــى  نظر  غير  مــن  الحقائق،  إلــى 

سلمت  إذا  والوسع  الجهد  غاية  بذل  في  للمفكرين 

الهوى  إتباع  على  المبني  فالتفكير  والقصود،  النوايا 

إلى  يــؤدي  ما  غالبًا  ألنــه   ، خير وال  نفع  منه  يرجى  ال 

من  الــقــرآن  حــذر  لــذا  واإلدراك  والتصور  الفهم  ســوء 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  چ  سلوكه، فقال تعالى: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ 
ۇ ۇ چ )3( . 

القرآن الحكيم،  )١( محمد رشيد رضا )ت 353 هـ(، تفسير 
بيروت، لبنان، دار المعرفة )د. ت(، ط ٢، ٩ / ٤0٩ . 

)ت  ي  البخار اسماعيل  بن  محمد  ي،  البخار اخرجه   )٢(
الدين  الباقي ومجيب  فؤاد عبد  ٢56 هـ( ضبط: محمد 
عن  ت(  )د.   ، الفكر دار  السلفية،  المكتبة  الخطيب، 
عمرو بن العاص، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب 

كم اذا اجتهد رقم 6٩١6، ج 6 / ٢6٧6 .  اجر الحا
)3( سورة آل عمران / اآلية ٧ . 

قصدهم،  بــســوء  هـــؤالء  تفكير  اآليـــة  عللت  فــقــد 

يوافق  بما  النصوص  ــوا  أول حيث  الفتنة،  ابتغاء  وهــو 

أهواءهم)٤(، ال بما دلت عليه من حقائق، ومما يؤكد ان 

إتباع الهوى مناف للتفكير السوي السليم قوله تعالى: 

چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ چ )5( . 
الذي  للهوى  إتباعهم  الظلم  في  وقوعهم  فسبب 

في  فــكــروا  ــو  ول والــفــهــم،  العلم  عقولهم  عــن  حجب 

ذلك  الــهــوى،  لغلبة  للحق  توصلوا  مــا  الــحــال  هــذه 

الن صــاحــبــه يــتــأثــر بــالــعــواطــف الــذاتــيــة والــرغــبــات 

تقصي  في  فيخطئ  النفسية،  والميول  الشخصية، 

يصل بتفكيره إلى نتائج خاطئة)6( .  الحقيقة، و

الحق  مشى  ولو  والحقيقة  للحق  مضاد  فالهوى 

عليه  العلمي  التفكير  حقائق  وبنيت  الهوى،  وراء 

ــال تــعــالــى:  كــمــا قـ ــم،  ــال ــع ــى فــســاد ال ــك إلـ  ألدى ذلـ

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ 
ائ ائ چ )٧( . 

المصالح  أن  والـــعـــادات  بــالــتــجــارب  ثــبــت  وقـــد 

والجري  الهوى،  إتباع  من  تنال  ال  والدنيوية  الدينية 

والتقاتل  التهارج  من  عنها  ينشأ  لما  األغــراض،  وراء 

والهاك الذي هو مضاد لتلك المصالح)8( . 

 . ١6١ / 3 : : تفسير التحرير والتنوير )٤( ابن عاشور
)5( سورة الروم / اآلية ٢٩ . 

الفكر االسامي، فرجينيا  المجيد، تجديد  )6( محسن عبد 
بــالــواليــات الــمــتــحــدة، طــبــع الــمــعــهــد الــعــالــمــي للفكر 

االسامي، ط ١٩٩5، ص ٤3 . 
)٧( سورة المؤمنون / اآلية ٧١ . 

اللحمي  مــوســى  بــن  ابــراهــيــم  ابـــو اســحــاق  الــشــاطــبــي:   )8(
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يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنهج اإلسامي لتفسير التار

: الجمع بين هداية الوحي والنقل :
ً
رابعا

ومن  كثيرًا  اختافًا  المعرفة  موضوعات  تختلف 

التفكير  عليها  يعتمد  الــتــي  ــرق  ــط ال تختلف  ــم  ث

الطرق في  يمكن حصر هذه  إلى حقائقها و  للوصول 

ثة أقسام : ثا

الحواس  طريق  عــن  اال  يعلم  ال  مــا  األول:  القسم 

والتجربة والعقل :

والطبيعية  والكونية  المادية  العلوم  دائرة  يشمل  و

أو  المحسوس  العلم  طريق  عن  إليها  يتوصل  التي 

والجغرافية  ياء  والفيز كالرياضيات  المجرد  العقل 

أطلق  لذا  بحتة،  عقلية  بكونها  وتمتاز   ... يخ  والتار

كتشاف أسرارها وفوائدها  القرآن النظر العقلي فيها ال

ومنافعها، قال تعالى: چ ڻ ڻۀ ۀ ہ چ )١( 

 .

وقوله تعالى: چ ٿ ٿ ٿ ٹ چ )٢( . 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  چ  تعالى:  وقوله 

ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے 
ۆ ۆ ۈ ۈ    ٴۇ چ )3( . 

وقدراته  العقل  إبــداعــات  تظهر  القسم  هــذا  وفــي 

والعالم  الخلق  لمصالح  الكون  تطويع  في  الخاقة 

العالم  وهــو  الشهادة،  بعالم  القرآن  عنه  عبر  ما  وهــو 

الشريعة،  اصــول  في  الموافقات  هـــ(   ٧٩0 )ت  الغرناطي 
، دار المعرفة، ط ٢، ١3٩3 هـ - ١٩٧5  تحقيق: عبد اهلل وراز

م، ٢ / ١٧0 . 
يات / اآلية ٢١ .  )١( سورة الذار

)٢( سورة الطارق / اآلية 5 . 
)3( سورة الغاشية / اآلية ١٧ - ٢0 . 

لذا  الغيبي  للعالم  المقابل  المعقول  المحسوس 

تنوعت أساليب القرآن في استدعاء العقول للتفكير 

ومنافعه  أســـراره  كشف  فــي  ترغيبًا  العالم  هــذا  فــي 

كعبارات )أو لم يروا - أو لم تر - انظروا - أفلم ينظروا - 

أفا ينظرون - أو لم يتفكروا()٤( . 

القسم الثاني : ما ال يعلم اال عن طريق الوحي :

فا  السمعية  ــة  األدلـ مــن  اال  يــؤخــذ  ال  القسم  هــذا 

إدراك  دخل للعقل فيه اال في استنباطه وفهم معانيه و

يشمل العقيدة والعبادات  أحكامه الكلية والجزئية و

وأصول الحال والحرام ... فمسائل االعتقاد من عالم 

الغيب الذي ال تدركه الحواس وال يقع تحت التجربة 

وال يدرك العقل حقيقته وال تفاصيله، مثل هل هناك 

بعد  اإلنــســان  مصير  هو  ما  الحياة؟  هــذه  وراء  حياة 

الموت ؟ وهل هناك مخلوقات غير ما نراه في عالمنا 

المحسوس ؟ ما هي مقاييس الخير والشر في الوجود 

؟ وما هو السلوك االمثل في حياة االنسان . . . الخ 

فهذه المسائل وغيرها ال تعرف اال عن طريق النبوة 

او الوحي االلهي)5(. قال تعالى: چ ھ ے  ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ )6( . 
القسم الثالث : ما يشترك في علمه الوحي :

كل المجاالت التي اباح اهلل للعقل النظر  يشمل  و

والــعــبــادات،  العقيدة  نظام  ــام،  االسـ الــمــبــارك:  محمد   )٤(
م،   ١٩8١  - هـــ   ١٤0١ ط،   ، الــفــكــر دار  لــبــنــان،   بـــيـــروت، 

ص 83 - 8٤ . 
)5( محمد مبارك: االسام، ص 8٤ . 

: محمد رشيد رضا، وتفسير  ى / اآلية ٢١. وانظر )6( سورة الشور
القرآن الحكيم، ص ٢ / ٤٤ . 
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ــ  أ. د. مصطفى فرحان عوض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستخراج االحكام من النصوص سواء فيما ورد فيه 

المنصوص  في  العقل  فمجال  يرد،  لم  فيما  او  نص 

وحرمة  وكرامة  وندب  وجوب  من  درجاتها  معرفة  هو 

وخصوص  عموم  من  عوارضها  معرفة  وكــذا  وابــاحــة 

طريق  عــن  بينها  الــتــعــارض  وازالـــة  وتقييد  ــاق  واطـ

والتأويل  والتقييد  كالتخصيص  والتوفيق  الجمع 

مجال  امــا  الجمع،  استحالة  عند  بينها  والترجيح 

القياس  فباستعمال  نــص،  فيه  يــرد  لم  فيما  العقل 

انواع  واالستحسان، واالستصاح والعرف وغيرها من 

العلل  ادراك  على  القائم  االجتهادي  والنظر  التفكير 

اهمية  تظهر  وهنا  الشرعية،  والمقاصد  واالســبــاب 

استخدام الفكر في معرفة معاني النصوص ومراميها 

عامة  وقواعد  واحكام  كلية  مفاهيم  التشريع  في  الن 

ومعنوية  مادية  انسانية  ومصالح  مقاصد  تستهدف 

خبير   ، متميز عقلي  بفهم  اال  اليها  الوصول  يمكن  ال 

التشريع  ان  كما  ومصالحه،  ومطالبه  االنسان  باموال 

لــيــس نــصــوصــًا واحــكــام مــعــزولــة عــن حــيــاة الــنــاس 

كان في حاجة الى  وواقعهم، بل هو نظام عملي، لذا 

الفكر كاداة للربط بين الشريعة والحياة)١( . 

٣- خصائص المنهج االسالمي :

ان من ابرز خصائص المنهج االسامي في تفسير 

يخ ما يلي : التار

1- المرونة وعدم التأزم المذهبي . 

بمرونته  يــخ  الــتــار مــن  االســامــي  الــمــوقــف  يتميز 

السياسة  في  التشريع  خصائص  يني:  الدر فتحي  محمد   )١(
والحكم، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤0٧ هـ - 

١٩8٧ م، ص ٤٧٤ . 

وبعده عن التوتر او التأزم المذهبي الذي يسعى الى 

المسبق  هيكلة  في  وصبها  يخية،  التار الواقع  قولبة 

الهيكل،  ال ينسجم وهذا  ما  كل  تزييف  او  واستبعاد 

من  كثير  فــي  الوضعية  التفاسير  يوقع  الــذي  االمــر 

الــى جــانــب ان الفكر  االخــطــاء واالنــحــرافــات، هــذا 

العصر الذي يعيش  يتأثر بطبيعة  ال بد وان  الوضعي 

( المحتوم  سلبًا وايجابًا وبدرجة او اخرى وهذا )التأثير

فالتفسير  الفكرية،  معطياته  على  يب  ر وال  ينعكس 

على  تعلو  التي  اهلل  ية  رؤ من  يستمد  الذي  االسامي 

الزمان والمكان وتتجاوز مواصفات العصر النسبية، 

فانه ينظر بانفتاح تام الى االحداث)٢( . 

2- الواقعية :

واقعية  ية  رؤ التفسير االسامي لاحداث  ية  رؤ ان 

والحاضرة  الماضية  الزمنية  امتداداتها  في  شاملة 

وما  عليه،  ومــا  عليه،  كانت  فيما   .  .  . والمستقبلية 

واقعي  اإلســامــي  التفسير  فــان  عليه.  تــكــون  ســوف 

في  اساسًا  الوقوع  ممكنة  ومثاليات  بقيمة  يتأثر  وال 

تفسيره للواقع)3( . 

٣- الشمولية :

فاالسام منهج حياة للفرد والمجتمع من النشأة 

لنهايتها،  بدايتها  من  للحياة  شامل  فهو  المآل  الى 

وهو شامل ما يحدث من عاقات وتفاعات شمولية 

في  تعالى  قال  وتشريع  وحكم  واحصاء  وتعدد  تتنوع 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   : العزيز كتابه 

بيروت،  يخ،  للتار التفسير االسامي  الدين خليل:  )٢( عماد 
دار العلم للمايين، ١٩٩١، ط 5، ص 8 . 

)3( المرجع السابق، ص ٩ . 
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ۆ ۆ ۈ چ )١( . 
وهـــذا الــشــمــول الـــذي نعنيه هــو تــداخــل الــدوائــر 

 - االخــاق   - العبادة   - )العقيدة  االربــع  والمجاالت 

تداخًال  واحكام  قواعد  من  يتبعها  وما  المعامات( 

يقيم حياة متكاملة على منهج اإلسام)٢( . 

4- موافقة الفطرة :

كون الخالق  منهج االسام يوافق الفطرة االنسانية 

بقوله  ذلــك  عن  عبر  الــذي  سبحانه  واحــد  والمشرع 

جل وعا: چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ )3( . 

يسعنا  ال  الخصائص،  هــذه  مــن  الكثير  وهــنــاك 

المقام لشرحها، بل نكتفي  بعدها.

5- الوسيطة واالعتدال . 

6- التدرج . 

٧- الحرص على المصلحة . 

حياة  وتيسير  والمشقة  والعنت  الحرج  رفــع   -8

البشر . 

الجانب  في  واالجتهاد  الفكر  بحرية  السماح   -٩

االجرائي . 

١0- احترام الحكمة والمشترك اإلنساني)٤( . 

١١- الناموسية)5( . 

)١( سورة االنعام / اآلية ١6٢ . 
)٢( عاء سعد حسن حميدة: خصائص المنهج االسامي، 

، )د. ت(، ص ٢ .  مصر
)3( سورة الملك / اآلية ١٤ . 

)٤( عاء سعد حسن حميدة: خصائص المنهج االسامي، 
ص 3 - 5 . 

يخ، ص ٩ .  )5( عماد الدين خليل: التفسير االسامي للتار

الخاتمة

هذا  اخــراج  على  واعاننا  هدانا  الــذي  هلل  الحمد 

اوضحت  ولقد  عليها،  هو  التي  الصورة  في  البحث 

الربط بين العلم والعمل حتى يؤتي  الدراسة: ضرورة 

يستقيم السلوك وان العلم  ثماره ولكي يصح العمل و

القائم  المنهج  بطان  وان  العمل،  الجل  يتلقى  انما 

و  لــلــفــن((  ــفــن  ))ال و  للعلم((  ))الــعــلــم  طلب  على 

))االدب لادب(( الن تلقي العلم في االسام محكوم 

كما انه  بضوابط شرعية في منهجه واهدافه ووسائله 

ووظيفته  االنسان  خلق  من  االساسية  بالغاية  مرتبط 

الــكــون، ومــن خــال ذلــك توصل الباحث   فــي هــذا 

إلى ما يلي :

١- وجوب االلتزام بالمنهج االسامي في الدراسة 

يخية .  التار

المنهج  منها  يستمد  الــتــي  الــمــصــادر  بــيــان   -٢

يخ .  االسامي لكتابة التار

كتابة  في  االسامي  المنهج  خصائص  بيان   -3

يخ .  التار

بها  مر  التي  والمراحل  التدوين  كيفية  بيان   -٤

يخ االسامي مع الرد على المزاعم الباطلة  تدوين التار

دون  شفوية  روايــة  نقله  جرى  قد  االسامي  العلم  بان 

منتصف  وحتى  الهجري  االول  القرن  طــوال  تدوين 

القرن الثاني وايضاح ان التدوين غير التآليف . 

في  فائقة  عناية  لقيت  قد  النبوية  السيرة  ان   -5

يد  على  والتحقيق  النقد  وفــي  والتأليف  التدوين 
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علماء الحديث النبوي الشريف . 

6- عــــرض مــنــاهــج مــجــمــوعــة مـــن الــمــؤرخــيــن 

المسلمين . 

يخ االسامي  ٧- لقد شارك في تدوين اخبار التار

والمؤرخين  واالخباريين  الرواة  من  مجموعة  وروايتها 

الضعفاء او المستهمين والمطعون في عدالتهم من 

اتباع الفرق الضالة . 

لــقــد تــوصــلــت مـــن خــــال هــــذا الــبــحــث إلــى 

على  يــجــب  الــتــي  المهمة  الــقــواعــد  مــن  مجموعة 

وفي  االسامي  يخ  التار كتابة  في  يراعيها  ان   المسلم 

يسه، وهي : تدر

واالثــار  المخلفات  في  الشرعي  الحكم  معرفة   -١

ية عن االمم السابقة .  الحضار

عنهم(  اهلل  )رضــــي  الــصــحــابــة  حـــق  مــعــرفــة   -٢

والمواقف من الفتن التي وقعت في عصرهم . 

3- التفريق بين أخطاء البشر وأحكام اإلسام . 

كل  وتقديمها على  الشرعية  المصادر  اعتماد   -٤

مصدر . 

االهـــواء  ــل  اه كتب  مــن  األخـــذ  حـــدود  معرفة   -5

والزندقة . 

كـــتـــب غــيــر  ــرفـــة ضــــوابــــط األخــــــذ مــــن   6- مـــعـ

المسلمين . 

٧- االلتزام بالعقيدة االسامية واحكامها والتركيز 

في الدراسة على االهداف والغايات . 

الوحي  واثــر  السام  عليهم  االنبياء  دور  ــراز  اب  -8

يخ البشرية .  الذي جاؤوا به في تار

٩- تحري استعمال المصطلحات االسامية، الى 

غير ذلك من القواعد الموضحة في مواضعها . 

هذا جهد المقل فإن أصبت فبتوفيق اهلل تعالى، 

وان اخطأت فمن نفسي واستغفراهلل تعالى عليه . 

والــســام  والـــصـــاة  الــعــالــمــيــن  والــحــمــد هلل رب 

وآلــه  عليه  اهلل  صلى  محمد  المرسلين  خير   على 

وصحبه وسلم.

***
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المصادر والمراجع

احسان محمد حسن . 

بيروت،  االجتماعي،  للمنهج  العلمية  االسس   -١

دار الطليعة، ط ٢،  ١٩68 م . 

احمد ابراهيم ابو شوك . 

اسامية  مجلة  يخ،  للتار االســامــي  التفسير   -٢

المعرفة، دار المعرفة، بيروت، )د. ت( . 

احمد بدير . 

الــمــكــتــبــات  ــــي عـــلـــم  ف الـــبـــحـــث  مـــنـــاهـــج   -3

والمعلومات، الرياض، دار المريخ، ١٩88 م . 

الكويت،  ومناهجه،  العلمي  البحث  اصــول   -٤

وكالة المطبوعات، ١٩٧8 م . 

احمد جمال ظاهر . 

الفكر  دار  عمان،  الحديث،  العلمي  البحث   -5

يع، ط ٢، ١٩83 م .  للنشر والتوز

ارنست كاسيرو

يخية، ترجمة: احمد  6- دراسات في المعرفة التار

حمدي محمود، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧١ م . 

ي  ــبــخــار ــن اســمــاعــيــل ال ي، مــحــمــد بـ ــار ــخـ ــبـ  الـ

)ت ٢56 هـ( . 

عبد  فــؤاد  محمد  ضبط:  ي،  البخار صحيح   -٧

السلفية،  المكتبة  الدين الخطيب،  الباقي ومجيب 

القاهرة، مطبعة دار التأليف، ١٩٧٩ . 

ي عبد الرحمن  بدو

8- مناهج البحث العلمي، القاهرة، ١٩65 . 

جابر عبد الحميد، احمد منير . 

النفس،  وعــلــم  التربية  فــي  البحث  مناهج   -٩

القاهرة، مطبعة دار التأليف، ١٩٧٩ م . 

الجرجاني، علي بن محمد )ت 8١6 هـ( . 

ي، بيروت،  ١0- التعريفات، تحقيق: ابراهيم االبيار

دار الكتاب العربي،  ط ٢، ١٩٩٢ . 

- حسن عثمان . 

دار  الــقــاهــرة،  يــخــي،  ــتــار ال الــبــحــث  مــنــهــج   -١١

المعارف، ط ٤، ١٩80 . 

خالد حامد . 

االجتماعية  الــعــلــوم  فــي  البحث  منهجية   -١٢

، ط ١، ٢003 .  ، جسور واالنسانية، الجزائر

ديوبولد فان دلين . 

النفس،  وعلم  التربية  فــي  البحث  مناهج   -١3

القاهرة، مطابع سجل  وآخرين،  نبيل  ترجمة: محمد 

العرب، ١٩٧٧ . 

ذوقان عبيدات واخرون . 

عمان،  واساليبه،  مفهومه  العلمي  البحث   -١٤

شركة المطابع النموذجية، ١٩8٢ م . 

سامية محمد جابر واخرون . 

المعرفة  دار  االجتماعي،  العلمي  البحث   -١5

الجامعية، ٢003 . 

سامية محمد جابر . 

واالعامي،  االجتماعي  البحث  منهجيات   -١6

القاهرة، دار المعرفة، ٢000 م 

سيد قطب )ت ١38٧ هـ( 

١٧- في ظال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط ٧، 
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١3٩8 هـ -  ١6٧8 م . 

الشاطبي، ابو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي 

الغرناطي )ت ٧٩0 هـ( . 

تحقيق:  يــعــة،  الــشــر اصـــول  فــي  الــمــوافــقــات   -١8 

المعرفة، بيروت، ط ٢، ١3٩5 هـ -  ، دار  عبد اهلل دراز

١٩٧5 م . 

صاح الدين مصطفى الفوال . 

عالم  القاهرة،  االجتماعية،  العلوم  منهجية   -١٩

الكتب، ط 5، )د. ت( . 

طه باقر عبد العزيز حسين . 

 ، واالثـــار يخ  التار فــي  العلمي  البحث  طــرق   -٢0

مطبعة جامعة الموصل، ١٩80 م . 

عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر . 

يــة، االســكــنــدر يــخــي،  الــتــار الــبــحــث  منهج   -٢١ 

 . ١٩٩5

ــد عــبــد  ــ يـ ــو ز ــ ــن خــــلــــدون، ابـ ــ ــن ب ــمـ ــرحـ عـــبـــد الـ

ــابـــن خــلــدون  ــروف بـ ــعـ ــمـ  الـــرحـــمـــن بـــن مــحــمــد الـ

)ت 808 هـ( . 

٢٢- المقدمة )مقدمة ابن خلدون(، تحقيق: علي 

عبد الواحد وافي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

ط ١، ١٩60 . 

عاء سعد حسن حميدة . 

٢3- خصائص المنهج االسامي، مصر )د. ت( . 

عماد الدين خليل . 

يخ، بيروت، دار العلم  ٢٤- التفسير االسامي للتار

للمايين، ط 5، ١٩٩١ م . 

عمار ابو حوش: محمد محمود الديبات . 

ديــوان،   ، الــجــزائــر العلمي،  البحث  مناهج   -٢5

المطبوعات الجامعية، ط ١، ٢00١ م . 

ابو الفتوح فضالة . 

العلمية،  الكتب  دار  القاهرة،  المحاسبة،   -٢6

 . ١٩٩٢

قسطنطين زريق . 

يخ، بيروت، دار العلم للمايين،  ٢٧- نحن والتار

ط ٤، ١٩٧٩ م . 

كولنجوود 

خليل،  بكير  محمد  ترجمة:  يخ،  التار فكرة   -٢8

القاهرة، دار المعارف، ١٩6١ م . 

محسن عبد المجيد . 

الواليات  فرجينيا،  االسامي،  الفكر  تجديد   -٢٩

المتحدة، طبع المعهد العالمي للفكر االسامي، ط، 

 . ١٩٩5

محمد المبارك . 

بيروت،  والــعــبــادة،  العقيدة  نظام  ــام،  االسـ  -30

، ط ، ١٤0١ هـ - ١٩8١ م .  لبنان، دار الفكر

محمد الطاهر ابن عاشور )١3٩3 هـ - ١٩٧3 م( . 

للنشر  سحنونة  دار   ، والتنوير التحرير  تفسير   -3١

يع، تونس، ١٩٩٧ م .  والتوز

يس .  محمد جاء ادر

وتطبيقيًا،  يًا  نظر العالمي  البحث  مناهج   -3٢

الجامعة االسامية العالمية،   ١٩٩8 م . 

محمد رشيد رضا )ت ١353 هـ( . 

دار  لبنان،   - بيروت  الحكيم،  القرآن  تفسير   -33

المعرفة، ط ٢،    )د. ت( . 
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يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنهج اإلسامي لتفسير التار

محمد عبد الحميد . 

االعامية،  الــدراســات  في  العلمي  البحث   -3٤

القاهرة، عالم الكتب، ٢000 م . 

يني .  محمد فتحي الدر

والحكم،  السياسة  في  التشريع  خصائص   -35

- هـــ   ١٤0٧  ،٢ ط  الــرســالــة،  مؤسسة  لبنان،   بــيــروت، 

١٩8٧ م . 

بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  ابو   ، منظور ابن 

مكرم بن منظور االفريقي المصري )ت ٧١١ هـ( . 

36- لسان العرب، تحقيق: عبد اهلل علي الكبير 

واخرون، القاهرة، دار المعارف، )د. ت( . 

محي الدين مختار . 

3٧- االتجاهات النظرية والتطبيقية في منهجية 

العلوم االجتماعية، منشورات جامعة باتنة )د. ت( . 

هالة طليمات . 

القاهرة،  العلمي،  البحث  مناهج  مفهوم   -38 

)د. ت( . 

***


