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Abstract 

The problem with research, stems from the knowledge of interpretation  in courses in the different 

stages of education in Tehama Yemen. Therefore, it was necessary to know the stages of education. 

Based on that, this study’s goal is to know the different stages of education in Tehama Yemen, and 

gain knowledge from interpretation courses on each level. The researcher followed the historical 

approach to find the facts and events and the analytical approach, and through which the researcher 

reached the following results: The religious sciences received great attention from the scholars of 

that period. Islamic Studies that the student receives is guaranteed to shape his Islamic personality 

with different dimensions, Therefore keeping the Islamic identity. The strength and durability of 

the courses received by the student in various stages of education, constitutes an immunity from 

imported ideas and any intellectual invasion. The interpretative output was minimal for the 

curricular received by students of different levels. 

 

 ملخص البحث 

تنبعث مشكلة البحث يف معرفة مقررات التفسري يف مراحل التعليم املختلفة يف هتامة اليمن، لذلك كان ال بد من معرفة 

مراحل التعليم، وعلى هذا فإن الدراسة احلالية هتدف ملعرفة مراحل التعليم يف هتامة اليمن كما أهنا هتدف ملعرفة املقررات 

ة، وتبع الباحث املنهج التارخيي ملعرفة الوقائع واألحداث واملنهج التحليلي، ومن التفسريية لكل مرحلة خالل تلك الفت 
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أن العلوم الدينية القت اهتماما كبريا من علماء تلك الفتة، فالعلوم اليت كان خالهلا توصل الباحث إىل النتائج التالية: 

قوة ملختلفة، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية.  يتلقاها الطالب كانت كفيلة يف تشكيل الشخصية اإلسالمية أببعادها ا

ومتانة املقررات اليت كان يتلقاها الطالب يف مراحل تعليمه املختلفة، حبيث كانت تشكل له حصانة فكرية من األفكار 

 املستوردة ومن أي غزو فكري. 

 ، مقررات. هتامة، اليمن، التفسري   الكلمات املفتاحية: 

 التحديد املفاهيمي 

، أي تغري الريح وركودها وشدة احلر، واملنطقة الساحلية املمتدة من (1)فأما هتامة بكسر التاء : مأخوذة من التهم  هتامة: 

 . (2)  جنوب اليمن حىت ختوم الشام هي اليت تتوافق معها هذه التسمية

امي، ومياين، وشامي، كما ورد يف وصف الرسول عليه الصالة وا لسالم " النيب التهامي"، وأهتم وهتامة: النسبة إليها هته

 ( 3)الرجل أي سار إىل هتامة.

: هتامة: اسم ملا اخنفض من األرض، ويقابلها النجد وهو كل ما ارتفع من األرض، وهتامة هي عبارة عن هتامة اليمن 

 إىل كيلومت، ممتدة مبحاذاة البحر األمحر من ابب املندب جنواب 60إىل    30منخفضات ساحلية يتاوح عرضها بني  

مت عند سفوح اجلبال ، وهذه املنطقة 200احلدود مع السعودية مشاال، واالرتفاع يتاوح مبستوى سطح البحر األمحر إىل  

 . (5)، ولكثرة ودين وخبوت وحواز هتامة اختان أكثرها نفعا وأرضا (4)مستوية أو متموجة بعض الشيء
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 وتنقسم هتامة اليمن إىل ثالثة أقسام:

 العليا: وتسمى "هتامة الشام"، وتبدأ من خبت البقر وتنتهي إىل حلي بن يعقوب. هتامة  

 وهتامة الوسطى: وتبدأ من حلي بن يعقوب إىل بلدة السخنة، وتسمى هتامة السوح، وذلك لكثرة غاابهتا واتساع رقعتها.

رة ودين وخبوت وحواز هتامة وهتامة السفلى: وتبدأ من السخنة إىل خيتل جنواب، وتسمى عموما هتامة اليمن، ولكث

 . (6)اختان أكثرها نفعا وأرضا

﴿وال أيتونك مبثل إال   :مأخوذ من الفسر وهو الكشف واإلابنة واإليضاح واإلظهـار ومـن قولــه تعــاىل  التفسري لغة: 

د عن اللفظ ، قــال فــي لسان العرب: الفسر: كشف املغطى: كشف املرا٣٣  :جئناك ابحلق وأحسن تفسريا﴾ الفرقــان 

 .(7)املشكل

، وقيل: (8)توضيح معىن اآلية وشاهنا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللــة ظــاهرةالتفسري اصطالحاً:  

ا هــو علــم يبحث عــن كيفية النطــق أبلفــاظ القــرآن ومـدلوالهتا وأحكامهـا اإلفرادية، والتكيبية، ومعانيها التـي حتمـل عليهـ

علم يبحث فيه   وقيل هو   (9)حـال التكيـب وغريه ذلك ملعرفة النسخ وسبب النزول وما به توضيح املقام كالقصة واملثل

 .(10)عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

 مراحل التعليم ومقرراهتا التفسريية 

بطبيعة احلال على مقررات التعليم يف اليمن، كما أتثرت الدول العربية واإلسالمية آنذاك لقد أثرت العوامل السياسية  

بشكل عام ابملناهج الغربية وخاصة مصر اليت أتثرت أتثريا قوي ابلغرب، وكان هلا أتثري مباشر على اليمن والدول العربية 
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هلا اخلروج عن السيطرة العثمانية، وقد كان آنذاك، وذلك بسبب الضعف والفرقة واحلروب اليت كانت حتاول من خال

لألوربيني دور ابرز يف الدعوة إىل القومية العربية، وكانت هذه هي الطريقة املثلى لتمزيق وحدة املسلمني، وختليهم عن 

ليت الدولة العثمانية، وقد حاول السلطان العثماين مجع املسلمني من عرب وغريهم حوله ليحبط املؤامرات الصهيونية ا

تسعى لتفكيك وتقسيم ممالك الدولة العثمانية، فعندما توىل السلطان عبد احلميد السلطنة رأى أن املدارس ونظام التعليم 

يف العامل العريب واإلسالمي أصبح متأثراً ابلفكر الغريب، وأن التيار القومي هو التيار السائد يف هذه املدارس، فتدخل يف 

العام من شؤوهنا ووّجهها من خالل نظر  والتاريخ  فأمر ابستبعاد مادة األدب  الدراسات اإلسالمية،  السياسية إىل  ته 

القومي للشعوب األخرى مما يؤثر على أجيال  الغريب، والتاريخ  الدراسية، لكوهنما وسيلة من وسائل األدب  الربامج 

 . (11)املسلمني سلباً، ووضع دروس الفقه والتفسري واألخالق يف برامج الدراسة

يف ضوء ما سبق وبعد أن اجنلت الغيوم، واتضحت الصورة صافية وجلية، سيحاول الباحث جاهدا يف تقسيم مراحل و 

التعليم يف هتامة يف تلك الفتة، ويفرز مناهج ومقررات كل مرحلة، حبسب ما يراه مسطرا يف كتب التاجم واألسانيد 

كل مرحلة ومقرراهتا، مع توجيهات لطيفة من الباحث،   لعلماء هتامة خالل ذلك العصر، وآن الشروع يف احلديث عن

 حبيث تتم االستفادة منها لو راعيناها يف تعليم أبنائنا يف عصران احلايل وهللا أسأل التوفيق والعون. 

 مراحل التعليم 

هذا التقسيم ميكن تقسيم مراحل التعليم يف هذه الفتة إىل ثالث مراحل دراسية، وهذا على طريق االختصار، وأييت  

ابعتبار املناهج واملقررات اليت كان يدرسها الطالب أثناء رحلته العلمية يف مراحل التعليم املختلفة، وحىت يتمكن املهتمون 

هبا من االستفادة منها يف الوقت احلاضر، وذلك من انحية وضع املناهج وتزامنها مع قدرات الطالب وعمره، وهناك 
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يم إىل سبع مراحل دراسية أو أكثر أو أقل، وليس مثة ضرر يف البسط أو االختصار، فبعضها من قام بتقسيم مراحل التعل

مندرج يف بعض داخل فيه، وما يهم هو البحث واحملاولة يف احتواء مناهج ومقررات الدراسة يف تلك الفتة، مثَّ إن 

علم وتعريفهم له، حيث أتيت تعريفاهتم التقسيم الذي ذهب إليه الباحث أييت حبسب تصور علماء تلك الفتة لطالب ال

 للطالب، حبسب التصور الذهين لديه وتطوره يف رحلته العلمية، ففي حاشية الشرقاوي على التحرير قال: 

 الطالب: هو املنهمك على الشيء املنكب عليه ويدخل فيه:

 صوير املسائل.الطالب املبتدئ: وهو األول من ابتدأ يف العلم ومل يصل إىل حالة يقدر هبا على ت

 الطالب املتوسط: هو من أعطي من العلم شيئا استطاع من خالله على تصوير املسائل. 

 . (12)الطالب املنتهي: هو من حصل طرف من العلم يهتدي به إىل ابقيه أو من قدر على إقامة األدلة

راحل دراسية، وهذا يؤيد التقسيم ومن املالحظ من التعريفات السابقة أن الطالب مير خالل مرحلته التعليمية بثالث م

 الذي ذهب إليه الباحث، وآن األوان التعرف على هذه املراحل وهي على النحو التايل: 

 أوال املرحلة األوىل: التعليم االبتدائي "األويل":

، ذلك ألن من املالحظ أن الربامج الدراسية يف هذه الفتة ال ختتلف كثريا عن املدارس اإلسالمية يف العصور السابقة

اجلميع يلتقون يف هدف واحد مشتك، وهو حفظ القران الكرمي وتعليمه، وغرس آداب وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، 

وكل طائفة أو مدرسة تسعى إىل خدمة كتاب هللا تعاىل وتدريسه تالوة وحفظا وتفسريا، راجية هبذا خدمة الدين مبا تراه 

 مناسبا معها موافقا ملنهجها. 
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القران العظيم يف كل العهود والعصور اإلسالمية السابقة هو أول العلوم اليت جيب أن يدرسه املتعلم وأيخذ به، بل   ويعد

، وهو يقدم أحكام شخصية ومدنية (12)هو احملور األساسي الذي يدور عليه التعليم يف الكتاتيب وغريها من املدارس

الفوضى والفسا الطبيعة واجتماعية تكفل محاية اجملتمع من  الفطرة ويوائم  د وتضمن له حياة الطمأنينة، فهو يساوق 

ويشبع حاجات القلب والعقل، ويوفق بني مطالب الروح واجلسد، وجيمع بني مصاحل الدنيا والدين أبدلة قاطعة وبراهني 

 . (13)ساطعة 

ية األمثل املنزل من عامل احلق واحلقيقة وأييت هذا االهتمام بتعليم القران العظيم منذ البداية األوىل للطفل ألنه وجه املثال

، وكونه يعد منظومة القيم واألخالق واملقاصد اإلنسانية، فكان ال بد من جعله قاعدة تعليمية أساسية يتلقاها النشء 

 يف أول مراحل رشدهم لتمتلئ خلفية صورهم الذهنية للتصور اإلسالمي الشامل للخالق واحلياة والكون. 

ِإنَّ (م ملكانة القران وتعظيمه يف نفوس املسلمني ، وملا لصاحبه من ميزة عند هللا عز وجل لقوله تعاىل:وأييت هذا االهتما 

أهل القران هم أهل ، وألن    )ارًَة َلْن تـَبهورَ الَِّذْيَن يـَتـْلهوَن ِكَتاَب هللِا َوأَقَامهْوا الصَّاَلَة َوأَنـَْفقهوا ممَا َرَزقْـَناههْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يـَْرجهوَن ِتَ 

 هللا وخاصته كما يف احلديث الشريف، وهلذا فقد حرص املسلمون منذ فجر اإلسالم على تعلم القران وتعليم أبنائهم.

وأوضح اإلمام الغزايل أن تعليم القران هو أساس التعليم يف مجيع املناهج الدراسية يف خمتلف البالد اإلسالمية ، ألنه 

، أما ابن سينا فقد نصح يف كتاب السياسة ابلبدء (14)ؤدي إىل تثبيت العقيدة ورسوخ اإلميان شعار من شعائر الدين ،ي

بتعليم الطفل القران الكرمي مبجرد استعداده جسميا وعقليا هلذا التعليم، وذلك لريضع اللغة األصيلة، وترسخ يف نفسه 

 . (15)معامل اإلميان 
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عى إليه التعليم يف التبية اإلسالمية وغرس القيم اخللقية يستند استنادا  ويتضح مما سبق أن اهلدف اإلمياين الذي كان يس

كليا إىل القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، فمن معينهما ينهل املتعلم، وعلى أساسهما تتشكل الشخصية اإلسالمية 

ب، ويكون يف حصن حصني من غوائل  املستقلة، ويف مسارمها تتعدد معامل ثقافته، وبنورمها يستضيء الفكر ويتنور القل

 الشيطان وكل فكر هدام. 

 وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل حلقتني دراسيتني:

 احللقة األوىل التمهيدي:   - أ

أوال معرفة  املبتدئ  الطالب  تدريس  يتم  ففيها  القراءة والكتابة،  الطالب  فيها  يتعلم  للطفل حيث  البداية األوىل  وهي 

م احلروف وحفظها قراءة ورمسا وشكال للحركات..، ومن مث يبدأ الطالب برسم احلروف احلروف اهلجائية، وذلك بفه

وتركيبها وتكوين اجلمل وكتابتها، وبعدها يبدأ بقراءة سورة الفاحتة وجزء عم، حيث هتتم األسرة بتشجيع الطالب وتشجيع 

عليه يف هذه املرحلة فهم الفصل،   الفقيه ، وذلك إبقامة حفل مبسط لوصول الطالب جزء عم يف زمن قصري، ويطلقون 

أي فصل احلروف واحلركات واجلمل، وبعد الفصل يتم فيها قراءة املصحف كامال على الفقيه مرتني وتسمى املرة الثانية 

 . (16)تصفية، ويقام له حفل بعد ختمه املصحف 

فق  واحدة  ملادة  متاما  متفرغا  يكون  بدايته،  املتعلم يف  أن  مما سبق  الباحث  احلروف ويالحظ  على  التعرف  وهي  ط، 

وتشكيالهتا، وتعلم القراءة والكتابة، مث بعد ذلك أتيت عملية التدريب على القراءة واهلجو يف املصحف )جزء عم( حىت 

يلني لسانه وتتقوى ذاكرة االستحضار لديه، وبذلك تتم عملية اإلتقان لديه، وهذا ما جيعله يتخطى هذه احللقة بسهولة 

 تتجاوز سنة واحدة، وبعدها يلتحق الطالب ابحللقة الثانية يف نفس املرحلة. ويسر يف مدة ال  
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 احللقة الثانية )مرحلة التأسيس وبناء القواعد(:   -ب

ويف احللقة الثانية )وتسمى أيضا حلقة احلفظ( من هذه املرحلة يتم فيها حفظ املتون وهي خمتصرات دقيقة حتمل معاين 

والعلوم ،وتعد هذه احللقة هي القاعدة األوىل واألساسية لتأهيل الطالب لتلقي العلوم ومدلوالت قيمة يف خمتلف الفنون  

املختلفة، وفيها تظهر براعته وذكاءه ونبوغه، حيث حيفظ الطالب فيها مجلة من املتون، يف شىت العلوم، مثل منت سفينة 

هـ 577م الفرائض نظم حممد بن علي الرحيب تـالنجا يف الفقه الشافعي، ومنت األجرومية يف النحو، ومنت الرحبية يف عل

، ومنت األربعني النووية يف احلديث، ومنت عقيدة العوام يف العقيدة، ومنت الزبد البن رسالن يف الفقه، ومنت الشاطبية 

يين يف القراءات، ومنت ملحة اإلعراب يف النحو، ومنت هداية املستفيد يف التجويد وحتفة األطفال، ومنت الورقات للجو 

هـ، ومنت البيقونية يف 584يف أصول الفقه، ومنت البناء يف الصرف، ومنت أيب شجاع يف الفقه ملؤلفه حممد بن احلسني تـ

علم مصطلح احلديث، وألفية ابن مالك يف النحو والصرف، ويف اآلداب والتبية واألخالق كتاب هداية األلباب يف 

من أساسيات التعليم يف ذلك العهد، وسيأيت الباحث أبمثلة كشاهد على جواهر اآلداب وغري ذلك من املتون اليت تعد  

 ذلك بعد االنتهاء من احلديث عن املرحلة الثانية.

هـ 1277وال أبس بذكر منوذج تدعيما ملا ذهب إليه الباحث يف هذه املرحلة، فالعالمة حممد بن حسني الزواك املولود سنة

السيد أمحد عمر والفقيه مأخوذة والفقيه إبراهيم سعدان مث قرأ على العالمة عمه   نشأ يف حجر أبيه مث قرأ القران على يد

إمساعيل عبد هللا الزواك بعض املختصرات كفتح الرمحن واألجرومية ومنت أيب شجاع والزبد وعلى عمه وعلى خاله العالمة 

 بيان بقية املنهج يف منوذج املرحلة الثانية وسيأيت (  17)عبد الرمحن القدميي كتب القامسي واألزهري وغريها من شروح املتون 

 كما أسلفنا. 
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ويف هذه املرحلة يتم فيها تعلم احلساب املسائل األربعة من مجع وطرح وضرب وقسمة، كما أنه يتم فيها تنمية مهارة 

 الطفل يف حتسني اخلط وإجادة اإلمالء. 

لب فيها حفظ القران الكرمي وتعلم اخلط واإلمالء واحلساب وتعد هذه املرحلة من اهتمامات الفقيه واملريب، حيث يتم الطا

 . (18)وحفظ املتون الصغرية

 وميكن حتديد املواد يف املرحلة األوىل على النحو التايل: 

 إجادة القراءة. 

 اخلط وحتسينه. 

 القرآن الكرمي. 

 تعلم مبادئ احلساب. 

 اآليت: ويف احللقة الثانية يتم فيها حفظ املتون واليت أمهها  

 منت السفينة يف الفقه للشيخ سامل احلضرمي. 

 منت فتح الرمحن يف الفقه البن زيد الوضاحي. 

 منت األجرومية يف اللغة حملمد بن آجروم. 

 منت الرحبية يف الفرائض حملمد الرحيب. 
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 منت األربعني النووية يف احلديث للنووي. 

 منت هداية املستفيد يف التجويد حملمد أيب ليمة. 

 منت الورقات يف أصول الفقه إلمام احلرمني اجلويين. 

 منت عقيدة العوام يف العقيدة ألمحد املرزوقي. 

 منت اجلوهر املكنون يف البالغة.

 منت الزبد يف الفقه.   

 منت املقصود يف الصرف   

، وإمنا يكون وهناك مالحظة مهمة أود اإلشارة إليها وهي أن حفظ القرآن ليس ابلضروري أو اإللزامي على الطالب

ذلك حبسب رغبة األسرة أو اهتمامها، غري أنه من املهم معرفته هو قراءة الطفل وتالوته للقران العظيم أوال وقبل أن يبدأ 

يف حفظ املتون، ولو نظرا مرة أو مرتني أو ثالث وتسمى املرة الثانية تصفية كما مر بيان ذلك، غري أن كثريا من علماء 

القران الكرمي وهو يف الصغر، ومنهم من حفظه ابلقراءات السبع أو العشر، فيكون هنا عليه أن ذلك العصر اهتم حبفظ  

 حيفظ منت الشاطبية.

وكما هو مشاع أن احلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر، ومن املعروف لدى علماء النفس من أن احلفظ يف الصغر يقوي 

طفل، فكيف إذا كانت بداية حفظه لكتاب هللا تعاىل، فإنه ملكات الذاكرة واالستحضار، وينمي كثريا من مواهب ال

 بال ريب سيتنور قلبه وبصريته أبنوار اللطائف اإلهلية، وسيلم أبنواع شىت من العلوم واملعارف.
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مث إن املتأمل يف مناهج وطرائق األوائل يف املرحلة األوىل من التعليم يرى أهنا طريقة انجحة وانجعة يف ترسيخ القواعد 

ثبيت الدعائم واليت من خالهلا يستطيع الطالب أن يقفز قفزة عالية إىل مساء املعرفة وينطلق انطالقة سريعة يف أصناف وت

الفنون واملعارف املختلفة، والسر يف ذلك هو حفظ املتون وإتقاهنا يف حالة الصغر، وقد مسعنا كثريا من مشاخينا وعلمائنا 

نون"، و"متوهنا حصوهنا" واحلديث عن املرحلة األوىل )حديث ذو شجون( ولكي وهم يقولون: "من حفظ املتون حاز الف

 ال يطول املقام يف هذه املرحلة ننطلق إىل املرحلة الثانية. 

 اثنيا املرحلة الثانية: التعليم املتوسط: 

وهذه املرحلة من   وتبدأ منذ التحاق الطالب ابحللقات العلمية يف إحدى مؤسسات التعليم وهي مرحلة التدرج العلمي ، 

مهمات حلقات العلم حيث يلتحق الطالب إبحدى حلقات العلماء لفهم ما سبق درسه وحفظه من متون، حيث يقرأ 

الطالب من منت معني، وأول ما يبدأ به هو قراءة منت السفينة يف الفقه الشافعي فيشرح الشيخ "دون أن يرجع الطالب 

ووظيفة املعلم هنا هو أن يقوم بفك عباراهتا وحل املشكل منها يف صورة ألي شرح أخر" شرحا يتناسب مع املرحلة،  

موجزة، وهو عبارة عن الكلمة ومعناها، فبعد أن يتم الشيخ شرحها يقوم مبناقشة طالبه فيما درسوه، فمن وجده جيد 

كل فن، وهنا أييت   الفهم سريع االستحضار يلزمه إبحضار أحد كتب الشروح للمنت، الشروح املبسطة وهكذا طريقته يف

التدرج يف التعليم، ومراعاة قدرات الطالب الذهنية، فمن الشروح: شرح دحالن لألجرومية، وغاية التقريب أليب شجاع 

وكذلك فتح القريب اجمليب شرح غاية التقريب البن قاسم، وسبط املارديين شرح الرحبية، ويضيف هلم كتبا يزيدهم هبا 

الشيخ من ذكاء الطالب وفهمه وحفظه، فيضيف هلم املتممة يف األجرومية، والقامسي يف أتهيال، وذلك حبسب ما يراه 

 . (19)يف الفرائض، وبلوغ املرام يف احلديث، واجلوهرة يف التوحيد والعقيدة، والعزي يف الصرف  والشنتوريالفقه،  
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وقف على قدرة الطالب وتفوقه يف وال يستطيع الباحث اجلزم يف حتديد مواد معينة يف هذه املرحلة كما سلف، فهو يت

الفهم وقدرته على احلفظ والذكاء، وحبسب اطالع الباحث لتاجم علماء هتامة وزيرة بعضا من العلماء الكبار الذين 

عايشوا الشطر األخري من القرن الرابع عشر، ومسعوا من علمائهم ومشاخيهم، وأخذوا عنهم التوجيهات التبوية يف التدرج 

لم والتأين فيه، فصغار العلم قبل كباره، وحماولة من الباحث يف ذكر املواد هلذه الفتة فمن املمكن تقسيمها يف طلب الع

 على النحو التايل: 

 القران الكرمي وعلومه   أوال:

 "التبيان يف آداب محلة القران" لإلمام النووي. 

 "الشاطبية" للشاطيب. 

 اجلزري. "الدقائق احملكمة شرح املقدمة" البن  

 . (20)"تفسري اجلاللني" جلالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي مع قراءة حواشي اجلمل والصاوي

 الفقه وأصوله   اثنيا:

تـ  النجا" البن مسري احلضرمي  الرمحن" البن زيد 1271"سفينة  يقرأ منت "فتح  السفينة  قبل أن يظهر منت  هـ، وكان 

 هـ وهو خمتصر يف الفقه الشافعي. 1197الوضاحي تـ
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"منت أيب شجاع" وشرحه "فتح القريب اجمليب شرح غاية التقريب" حملمد بن القاسم الغزي العبادي املعروف ابلقامسي, 

الدين حممد بن أمحد ،م البيجوري، والبعض يقرأ كتاب اإلقناع يف حل ألفاظ أىب شجاع لشمس  ع مراجعة حاشية 

 . (21)الشربيىن اخلطيب وعليه حاشية البيجريمي

بـ"املنهاج القومي 903"املقدمة احلضرمية املسمى مسائل التعليم" ملؤلفها حممد بن أمحد ابفضل تـ هـ وشرحها املسمى 

هـ( ومطالعة 974التعليم املقدمة احلضرمية" ملؤلفه شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )املتوىف :  بشرح مسائل  

 احلواشي مثل "املدنية" حملمد بن سليمان الكردي، وحاشية اجلرهزي وغريها حبسب اجتهاد الطالب. 

ي، ومواهب الصمد وغريها، وبعضهم يقرأ "منت الزبد" البن رسالن ومطالعة شروحها كغاية البيان حملمد بن أمحد الرمل

 هـ. 769العمدة وهي "عمدة السالك وعدة الناسك" لشهاب الدين أمحد بن النقيب تـ 

 "منت الورقات" يف أصول الفقه للجويين وشرحها للمحلي. 

 . (22)"الرحبية" وشروح الرحبية يف الفرائض كشرح السبيت وسبط املارديين

 اللغة العربية  اثلثا:

 جرومية" للشيخ خالد األزهري. "شرح األ

 "حتفة األحباب على ملحة اإلعراب" لعمر حبرق. 

 "املتممة على األجرومية" وشرحها املسمى بـ)الكواكب الدرية( حملمد بن أمحد األهدل. 

 "القطر وشرح الشذور البن هشام وشرح ابن عقيل" على ألفية ابن مالك. 
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 "منت البناء يف الصرف". 

 . (23)فة الصرف""عنوان الظرف يف معر 

 احلديث ومصطلحه   رابعا:

 "شرح األربعني النووية" وشروحه كشرح ابن دقيق العيد وابن رجب احلنبلي وابن حجر اهليثمي.

 "شرح البيقونية" يف مصطلح احلديث. 

 "عدة احلصن احلصني" البن اجلزري مع شرح الشوكاين. 

 الين. "بلوغ املرام شرح أحاديث األحكام" للحافظ ابن حجر العسق

 "ريض الصاحلني" للنووي. 

 "عمدة األحكام" للمقدسي. 

 احلساب   خامسا:

"مفيد احلاسب" إلبراهيم بن عمر البجلي من أهل القرن العاشر اهلجري، مع التنبيه أن علم الفرائض خيتص بتقسيم 

 التكات على الورثة فهو يدخل ضمن علم الفرائض. 

وبعد أن مت معرفة املقررات الدراسية يف املرحلتني األوىل واملتوسطة وما حتويه هذه املقررات من مواد خمتلفة غنية مبادهتا 

العلمية، فهي تشكل يف جمموعها قاعدة أساسية لبناء الشخصية اإلسالمية احلرة، وزراعة الثقة ابلنفس، واحلفاظ على 
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دة، وهي جديرة ابالهتمام من قبل املختصني والقائمني ابملناهج الدراسية يف البالد، اهلوية اإلسالمية من أي أفكار مستور 

وجدير ابلباحث أن يذكر مناذج هلاتني املرحلتني، أتييدا للفرز الذي سبق بيانه، وخري من ميثلهما العالمة الشيخ عبد هللا 

لمية فنهل منها املعارف والفنون، حىت غدا يف بن سعيد اللحجي، والذي هاجر صغريا من بلده إىل مدينة املراوعة الع

 وقت مبكر من كبار علمائها وفقهائها يف ذلك الوقت، وكان ذلك يف بداية العقد الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري.

يقول أحد تالميذه وهو الشيخ أمحد عبد العزيز احلداد يف ترمجته له: أن شيخنا هو أحد املهاجرين لطلب العلم إىل 

دينيت املراوعة وزبيد، وقد حدثنا عن نفسه أنه قبل أن يبلغ سن التمييز أشغله والده بتعلم القران الكرمي ومبادئ العلوم، م

فقرأ عليه نظرا يف املصحف، مث ذكر أنه شرع بعد تالوة القران الكرمي يف تعلم رسوم الكتابة على والده، حىت حصلت 

ال: كنت أالزم االشتغال حبفظ الزبد وألفية ابن مالك مث أرسلين والدي عند له بعض ملكة الكتابة، ويف أثناء ذلك ق

األستاذ حسن عبد هللا إبراهيم أتعلم عنده احلساب وحتسني رسوم الكتابة، وتعلمت على يديه احلساب ابلرقوم اهلندية 

ية األلباب يف جواهر آنذاك، وحسنت الكتابة لدي ويف أثناء ذلك كنت مشتغال عنده ابحلفظ غيبا يف كتاب )هدا

اآلداب( للشيخ حسن جسر أفندي، فحفظ عنده كثريا من املتون يف خمتلف الفنون، وكانت هذه احملفوظات قاعدة 

 . (24)عريضة لتفوقه يف العلوم بصورة سريعة وال ريب يف ذلك فقد قالوا العلماء: من حفظ املتون حاز الفنون 

فدرس عند أبيه القران الكرمي وحفظ جانبا من زبد ابن رسالن وألفية ابن فقد دأب منذ نعومة أظفاره على طلب العلم  

مالك وأخذ على أستاذه حسن إبراهيم حفظ املتون مثل هداية األلباب يف جواهر اآلداب، وحفظ يف املراوعة منت 

 . (25)احلديث  السفينة يف الفقه والرحبية والشيبانية وحتفة األطفال وجوهرة التوحيد والبيقونية يف علم مصطلح
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وقرأ عليه منت أيب شجاع والسفينة واملتتمة على األجرومية وشرح دحالن على األجرومية ومنهاج الطالبني، حىت غدا 

 أحد وأبرز علمائها، وقام ابلتدريس حبضرة شيخه ومعلمه يف مدينة املراوعة العلمية.

هـ صاحب النفس اليماين حيث يذكر أسانيده ومشاخيه يف بداية تلقيه 1250والعالمة عبد الرمحن بن سليمان األهدل تـ

العلم أنه قرأ القران العظيم بقراءة قالون مث بقراءة ورش مث بقراءة ابن كثري، ويف الفقه بعد أن حفظ مجلة من املتون أنه قرأ 

التقريب   واملقدمة احلضرمية والقامسي، والرحبية ومجيع شروحها واملزحيفية ألمحد بن محر خمتصر أيب شجاع وهو غاية 

هـ ومفيد احلاسب للبجلي، والتبيان يف آداب محلة القران للنووي واألربعني النووية وعدة احلصن احلصني 680املزحيفي تـ 

 . (26)لة الثالثةوريض الصاحلني واألذكار مث يسرد الكتب الكبار واليت سيأيت بياهنا يف املرح

هـ نشأ يف حجر أبيه مث قرأ القران على يد السيد أمحد عمر 1277وكذلك العالمة حممد بن حسني الزواك املولود سنة

والفقيه مأخوذه والفقيه إبراهيم سعدان مث قرأ على العالمة عمه إمساعيل عبد هللا الزواك بعض املختصرات كفتح الرمحن 

الزبد وعلى عمه وعلى خاله العالمة عبد الرمحن القدميي كتب القامسي واألزهري وغريها واألجرومية ومنت أيب شجاع و 

 . (27)من شروح املتون

وقبل أن نبدأ يف املرحلة الثالثة واألخرية، فإن هناك مالحظة دقيقة، يود الباحث اإلشارة إليها وهي تعليم الطفل منذ 

التعامل مع معلميه ومشاخيه، فكما هو مالحظ من حفظ كتاب هداية   البداية على قمة اآلداب واألخالق وكيفية 

األلباب يف جواهر اآلداب و كتاب أخر هو التبيان يف آداب محلة القران للنووي، فالطفل منذ بدايته إذا غرست فيه 

دف التبية هو مثل هذه املفاهيم والقيم السامية والرفيعة انل نصيبا عاليا وحاز حظا وافيا من العلوم واملعارف، أوليس ه

 تعديل سلوك الفرد حىت يغدو مواطنا صاحلا يف جمتمعه وبيئته ، وكما يقول الشاعر:
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 َعلِّمهوا النشء ِعْلًما َتْسَتِبنْيه بِِه       سهبهَل احلََياِة َوقـَْبَل اْلِعْلِم َأْخاَلقَا                         

يوم هو سوء معاملة الطالب ملعلمه، والشكاوى يف ذلك كثرية، حىت إن ما ينقص التبية احلديثة وما يعانيه املعلمون ال

وإن كانت من سوء معاملة املعلم للطالب، فهذا يتوقف على تربيته منذ نشأته األوىل اليت تلقاها، إن القضية تكمن يف 

اصة وغريها إال من األخالق ومشكلتنا هي األخالق، فسوء األخالق تدها اليوم يف املكاتب والوزارات والقطاعات اخل

 رحم هللا، نسأل هللا السالمة وخلق حسن. 

 ويرى الباحث أن ننتقل إىل واحة أخرى من ميادين املعرفة، قد طابت مثارها وعذب معينها وتفيَّأت ظالهلا آال وهي: 

 اثلثا: املرحلة الثالثة )مرحلة التعليم العايل(: 

لتوسع يف الشروح واالستعداد مبطالعة كتب املطوالت واحلواشي وهي مرحلة النضج العلمي والفكري ، وذلك من خالل ا

، والدخول يف فنون العلوم املختلفة كالتفسري واألصول واللغة والقراءات والتبحر يف املذاهب املختلفة ويف شىت العلوم ، 

بن مالك، وشروحها حيث يدرس الطالب فيها اهلدهدي يف التوحيد، وتفسري اجلاللني وسبل السالم ، والقطر وألفية ا

والسعدي يف الصرف، وغريها مما سيأيت بيانه، وبعد إهناء هذه املرحلة يكون الطالب قد بلغ درجة العلماء املتقنني 

 .(28)وحيصل على اإلجازة يف مجيع ما قرأه على مشاخيه وعلمائه يف مجيع ما تصح روايته ودرايته

 ها املقررات الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة وهي كاآليت: وقد أورد الباحث عرضا ملختلف العلوم اليت تضمنت

 القرآن الكرمي وعلومه:   أوال:
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إضافة إىل ما سبق من أمهية تعليم القران الكرمي للصغار والكبار، ألنه كتاب هداية وإعجاز وحضارة، فهو مل يكن كتاب 

دين وعبادة إال من حيث كونه حيمل الناس مجيعا مسؤولية بناء احلضارة، ألن الوظيفة اليت حيملها القران لإلنسان يف 

شامل وهي تشمل فيما تشمل إقامة جمتمع إنساين سليم وإشادة حضارة إنسانية احلقيقة، إمنا هي عمارة األرض مبعناها ال

 . (29)شاملة، ليكون اإلنسان مظهرا لعدالة هللا تعاىل وحكمه يف األرض

ولقد كان واضحا وبشكل أساسي اهتمام أهل اليمن قدميا وحديثا بتعليم تالوة القران الكرمي وحفظه، بدأ من الطفولة 

حل الدراسية، وبلغ من اهتمامهم أهنم كانوا يلقنون املتعلمني القراءات منذ وقت مبكر، ومن أشهر القراء وحىت هناية املرا

هـ والذي أخذ عن شيخه 1250يف تلك الفتة العالمة عبد الرمحن بن سليمان األهدل مفيت زبيد وقاضيها املتويف سنة  

ء املعدودين يف ذلك العهد فقد ذكر قصة عن شيخه يف العالمة أبو بكر بن حيىي عمر األهدل وكان شيخه أحد القرا

كتابه املسمى "النفس اليماين" وقبل أن نقتطف من مثار هذه الرواية يود الباحث أن يلفت يف هذا املوضع إىل ظاهرة 

كرمي أصبح خطرية سيكون هلا مردود سيئ يف األجيال القادمة إذا مل تتدارك من قبل أفراد اجملتمع كافة، وهي أن القرآن ال

يف هذا الزمن االهتمام به ضئيال، وأصبح لدى اإلعالم يعرب عن احلزن ويذكر ابملوت، فيتولد لدى األجيال أنه اهتم 

ابحلياة األخروية، وهذا ما يعتقده رشيد رضا وإليك ما قاله يف تفسريه: )نعتقد أن املسلمني ما ضعفوا وزال ما كان هلم 

م عن هداية القرآن، وأنه ال يعود إِليهم بشيء مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة ِإال من امللك الواسع، إال إِبعراضه 

جلَّ  احلق  يقول  عليه  الدالة  الكرمية  اآليت  تفسري  يف  مبّينا  ذلك  يرون  حببله كما  واالعتصام  هدايته،  ِإىل  ابلرجوع 

ِل ِإَذا َدَعاكهْم ِلَما حيهِْييكهْم َواْعَلمهوا َأنَّ هللَا حَيهوله َبنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَّهه إِلَْيِه جالله:+أييها الَِّذيَن آَمنهوا اْسَتِجيبهوا ّلِلَِِّ َولِلرَّسهو 

، وميكن أن يتدارك مثل هذا األمر أن يرتبط القران كليا حبياهتم يف مناسباهتم ويف أفراحهم وأحزاهنم، وذلك ( 18)حتهَْشرهوَن"
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لكل مناسبة، بقراءات متعددة ، يظهر فيها املقرئ روعة القران وجاللته وهيبته، ويغرس يف نفوس   بقراءة املقاطع املناسبة

 مستمعيه اخلشية واهليبة والتعظيم له، ففي الرواية اليت سيذكرها الباحث دليل على ذلك فقد قال فيها:

د املوقري والقاضي إمساعيل الربعي ذات مرة وقع حفل عظيم حضر فيه من األعيان واملشايخ الكثري منهم العالمة أمح 

وغريهم واجمللس غاص أبهله كأمنا على رؤوسهم الطري مما فيه من املهابة والوقار، فقال الشيخ أمحد املوقري: أريد من 

يسقينا؟ فجاءوا له بشربة ماء، فقال: ليس هذا أريد، ففهم الشيخ أبو بكر مراده، وكان ذا صوت حسن يهيج القلوب 

س فقرأ حينئذ سورة النبأ +َعمَّ يـََتَساَءلهون" إىل أخرها قال: فال أستطيع أن أصف ما حصل يف ذلك الوقت وأيسر النفو 

من خشية حصلت، وسكينة عمت، ورمحة نزلت، وذرف للدموع، وابتهاج للنفوس، وال غرو يف حصول مثل ذلك، 

 القلوب الصافية، كيف والنيب× يقول: }ما السيما إذا اقتن ذلك ابلصوت احلسن، فإن لذلك أتثريا عظيما السيما يف

أذن أي استمع وعند أمحد وغريه: }هلل أشد أذان إىل الرجل احلسن   (30)أذن هللا لشيء ما أذن لنيب أن يتغىن ابلقران{

 .(31)الصوت من صاحب القينة إىل قينته{

بلغت القاصي والداين، وقصده الطالب هـ الذي طبقت فتاويه اآلفاق و 1306والعالمة املقرئ الفقيه حممد حسن فرج تـ  

والعلماء من كل فج وصوب، وله مصنف يف أمساء القراء ورواهتم كما سيأيت ذلك يف األحباث اليت كتبت يف هذا الفن 

 ويف كل فن كذلك. 

ع ورغم شهرة أهل اليمن يف علم القراءات يف هذا العصر، إال أنه ال يوجد هلم مؤلفات يف هذا الفن وهذا حبسب اطال

الباحث ابستثناء قليل من التفاسري لبعض آيت قرآنية ويرجع ذلك إىل أن العلماء كانوا مستكفني مبا كتبه أهل اإلسالم 

يف هذا العلم، هلذا فإن الباحث مل يعثر أثناء اطالعه على تراجم علماء تلك الفتة على مؤلفات يف علم التفسري أو 
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المة حممد عبد هللا الزواك على اجلاللني، كما وجد شيئا يسريا ممن كتب يف هذا القراءات، غري احلاشية اليت كتبها الع

اجملال، وهي عبارة عن نقوالت عمن سبقهم، أو خمتصرات، أو شرحا وتوضيحا، أو تبيينا ملبهم أو جممل، أو ذكر فوائد 

ية أو اجملتمعية، وسيأيت ذكر ذلك يف بعض من السور أو بعض من اآليت القرآنية، واليت تعاجل بعضا من القضاي العقد 

 بعد التعرف على مقررات التعليم، وفيما يلي سيذكر الباحث املواد اليت كانت مقررة يف هذا العلم وهي كالتايل: 

 علم القراءات والتجويد:   - أ

 ري. املقدمة اجلزرية البن حممد اجلزري وشرحها "الدقائق احملكمة شرح على املقدمة" للقاضي زكري األنصا  -

 الشاطبية يف علم القراءات لإلمام أيب إسحاق الشاطيب وشرحها.   -

 علوم القرآن الكرمي:   -ب

 اإلتقان يف علوم القران للسيوطي.   -

 أسباب النزول لإلمام علي الواحدي.  -

 انسخ القران ومنسوخه لإلمام أيب عبد هللا املقدسي.   -

 علم التفسري:    - ج

 لي والسيوطي. تفسري اجلاللني جلالل الدين احمل  -

 تفسري البيضاوي.   -
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 . (32)تفسري البغوي   -

 تفسري الواحدي لإلمام أيب احلسن علي الواحدي.   -

 الكشف والبيان يف تفسري القران للثعليب.   -

 . (33)تفسري الفقيه أيب بكر بن علي احلداد احلنفي  -

 .( 35()34)الكشاف للزخمشري   -

 الفتة: أشهر العلماء ومؤلفاهتم يف هذه  

 ومن أشهر العلماء الذين برعوا وكتبوا يف هذا العلم من علماء هتامة هم: 

 هـ: 1255ما كتبه العالمة حمسن بن حسني الطويل تـ  

 بلوغ األماين يف مستودعات السبع املثاين تفسري سورة الفاحتة.

 العالمة الفريوز آابدي 

 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز 

 اخلشاف شرح خطبة الكشاف نغبة  

 كورة اخلالص يف تفسري سورة اإلخالص 

 تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس
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 هـ: 1298والعالمة حممد بن أمحد األهدل تـ

 "فتح الفتاح العليم بشرح بسم هللا الرمحن الرحيم".

 »ارشاد من آمن ابهلل ومل جيحد اال ماشتملت عليه ﴿قل هو هللا أحد﴾ 

 هـ: 1306حسن فرج تـ   والعالمة حممد بن 

 "رسالة املفيد يف علم التجويد".

 "وشرح أبيات يف أسامي القراء السبعة ورواهتم".

 هـ: 1311والعالمة حممد بن عبد هللا الزواك تـ

 .(36) "حاشية على تفسري اجلاللني" 

 انه.هؤالء بعض ممن كتبوا عن التفسري وسيأيت مبشيئة هللا تعاىل يف الباب الثالث توضيح ذلك وبي

ويتضح مما سبق أن العلوم الدينية القت اهتماما كبريا من علماء تلك الفتة، فالعلوم اليت كان يتلقاها الطالب كانت 

كفيلة يف تشكيل الشخصية اإلسالمية، أببعادها املختلفة، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية، غري أنَّ املرحلة األخرية من 

رس احلديثة وأنظمتها املختلفة، تقلصت العلوم الدينية شيئا فشيئا، حىت لقد فقدت هذه الفتة، خاصة بعد دخول املدا

األسر اليت كانت معروفة ابلعلم، شهرهتا العلمية، ومكانتها االجتماعية، ويف ذلك يقول أبو احلسن الندوي: ))وبعد أن 

بت احلياة رأساَ على عقب يف البالد العربية، انتشرت املدارس احلديثة ودخلت األنظمة الغربية إىل البالد اإلسالمية، انقل

من حيث ال يشعر أهلها, فتقاصرت اهلمم يف الدين، ومخدت جذوة القلوب، وانطفأت شعلة احلياة الدينية، وانصرفت 
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 الرغبات من الدين والروحانية إىل املعاش واملادة, وقلت مرغبات اجلهد يف الدين والعلم وما يتصل ابلروح والقلب, واته 

الذكاء والنبوغ الذي كان متجهاَ من قبل إىل صنوف الدين وأقسام العلم الديين والروحي، إىل اإلنتاج املادي واإلبداع 

 . (37)يف سبيل أنواع املعاش وأسباب الراحة يف مرافق احلياة املختلفة((

العلمية واألسر العريقة يف الدين   ويف األسر العلمية يقول : ))وقد سرى الشك وسوء الظن يف األوساط الدينية والبيواتت

والعلم، بتأثري األوضاع اجملتمعية والتعاليم الغربية , فضعفت الثقة ابهلل تعاىل, فأصبح اآلابء يضنون أبوالدهم ابلتعاليم 

أبنائهم من خطر  بل زاد خوفهم على  عن اإلسالم,  ودفاعاَ  الدين وعلومه,  الدينية، وال خياطرون أبوقاهتم يف سبيل 

ستقبل، وهكذا انقرض هذا اجليل، وطوي هذا البساط، ولفظ هذا العهد الروحي أنفاسه األخرية, وتاله عهد املادة امل

 .(38)وأصبحت الدنيا سوق ليس فيها إال البيع والشراء((

كاد ال غري أن مثة مالحظة هنا وهي أن االهتمام ابلتعليم كان منصبا على تعليم العلوم الشرعية، حىت أن اسم العامل ي

العلوم أبصوهلا وفروعها ومسائلها، حىت استقر يف أذهان كثري من أفراد اجملتمع، وهذا  يطلق إال على من أتقن هذه 

حبسب مفهوم الباحث وحتليله وتفسريه من خالل تراجم العلماء وكتب التاريخ واألنساب حيث ثبت يف األذهان أن 

وهلذا انلت العلوم الشرعية واللغوية النصيب األوفر ، وكان هلذا   هذه العلوم وحدها هي سبيل الفوز وطريق النجاح، 

املفهوم الضيق للعلوم، أثره السليب للمجتمع، فقد أصبح التعليم عموما يف املؤسسات واألربطة، مقتصرا على هذه العلوم، 

اليت حيتاج إليها اجملتمع   وقلل من شأن العلوم األخرى، وأمهل جانب منها، مثل علوم اهلندسة والطب وغريها من العلوم 

 وهبا قوام احلياة ، واليت من شأهنا أهنا تسهم يف رقي اجملتمع وتقدمه. 
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وليس الغرض هو التقليل من أمهية هذه العلوم الشرعية كما يظن البعض، بل منها ما هو ضروري وواجب معرفته على 

فة الطهارة، والصالة، والصوم، والزكاة، واملعامالت كل فرد يف اجملتمع، كمعرفة العقيدة اليت يتحصن هبا املؤمن، ومعر 

وغريها من األمور املرتبطة حبياة املسلم ودينه، وذلك لصحة العبادات واملعامالت، حىت يكون من دينه ودنياه على 

العلوم  بني  توازن  يكون  األخرى، حىت  العلوم  على حساب  هبا  االهتمام  يكون شدة  أالَّ  هو  القصد  ولكن  بصرية، 

 حتياجات اجملتمعية يف خمتلف اجملاالت احلياتية.واال

وال ننسى أن أنخذ يف عني االعتبار أن هذه الفتة تعترب عصر النهضة والثورة الصناعية يف أورواب، يف حني أصيب العامل 

الف  وضى اإلسالمي ابنتكاسة يف مجيع مرافق احلياة، وهلذا طمع أعداء اإلسالم يف تقسيمه واستعماره، وهذا بسبب 

والضعف اليت أصيبت هبا اخلالفة العثمانية، واألاننية من بعض القادة والتخاذل وسوء الفهم واالنقسامات اليت أصيبت 

هبا األمة اإلسالمية يف مجيع مرافق احلياة، حىت غدا املسلم فاقد هويته عدمي الثقة بدينه ضعيف اإلميان، منخلًعا عن 

 كثري من أبناء الوطن معتقد سيئ، وهو ما ذكره الواسعي بقوله: )إن كثريا من قيمه ومبادئه،  وقد ترسخ بسبب ذلك يف

أبناء الوطن أصبح يعتقد أنه ال صالح لبالدان بتمهيد طرقه، واستخراج معادنه ومثراته، وصناعته، وتارته، إال ابألجانب، 

والزراعية، والصناعية  العصرية  العلوم  نتعلم  ال  فمالنا  عليهم،  عياال  املختع،   ونكون  فينا  يوجد  التعلم  وبعد  وابلتعلم 

واملهندس، ويظهر املكتشف وينبع منا الصانع، ونستطيع بعدها أن نصنع األسلحة العصرية، والذخائر والبوارج احلربية 

 .(39)والطيارات، وأن نربع يف مجيع الفنون، وال نكون عالة على غريان(

التعليم مل يتفاعل مع اجملتمع التفاعل املطلوب، ومل يستطع أن يليب حاجات وكان هلذا املفهوم أاثره السلبية، حيث أن  

اجملتمع األساسية يف البناء والنهوض والتعمري، والسعي به حنو األفضل من التقدم والرقي، وهو هبذا املفهوم مل يواكب 
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هـ كان يوجد طبيب فرنسي يف 1251التطورات اجلارية واملستجدة يف العامل اإلسالمي، وخري مثال لذلك أنه يف عام  

احلديدة يعاجل املرضى، وأن الدواء مل يكن موجودا، فحاجة اجملتمع إىل الطبيب املسلم واملهندس املسلم والصيدالين املسلم 

ضرورة دينية وحاجة إنسانية ،يفرضها الدين، فيجب على قادة اجملتمع أن يسعوا جاهدين لتغطية حاجة اجملتمع، وإال 

ع بتكه، خاصة إذا علمنا أن هذه الفتة هي عصر النهضة األوروبية واالستعمار الغريب للدول اإلسالمية والعربية أيمث اجلمي

 بشكل خاص. 

مسألة فقهية من حيث حكمها يف   ويرى الباحث أن السبب يف إمهال هذه العلوم قد ترجع يف مفهوم ذلك العصر  إىل

الشرع، حيث ينظر إليها أهنا من فروض الكفاية إذا قام هبا البعض سقط احلرج عن الباقني ، وهلذا مل تعط العناية الفائقة، 

وإن كان هناك اهتمام من بعضهم هبا إال أنه كان ضئيال بسبب األوضاع السياسية، واألطماع األجنبية اليت غزت األمة 

 ة واإلسالمية.العربي

هذا من وجهة نظر الباحث يضعها فهو حياول أن يعيش معهم حىت يستطيع أن يفسر شدت اهتمامهم ابلعلوم الشرعية، 

وال أدل على ذلك من وجود طبيب فرنسي يف مستشفى احلديدة، ومن عدم وجود العالج كما تقدم، ومن وجود طبيب 

 . (40)ها كما يف نشر الثناء احلسنأصله مغريب من تونس، يف منطقة الزيدية وضواحي

وعلى العموم فإن العامل الديين والتبية الدينية ساعدا يف عدم استعمار هتامة لفتة طويلة من بريطانيا ، كما ابءت من 

الدين  الشرعية واحملافظة على  العلوم  اليمنية، وذلك بسبب نشر  السواحل  استعمار  ايطاليا وفرنسا ابلفشل يف  قبلها 

رغم واالهتم االستعمار،  دول  مع  التعاون  التهامية  القبائل  رفض  هو  ذلك  يؤيد  ومما  اجملتمع،  أفراد  يف  وغرسه  به  ام 

اإلغراءات واالمتيازات اليت أتيحت هلم، وقد مت اعتقال الوفد الربيطاين جملرد أهنم انكليز الذي كان قاصدا صنعاء ملقابلة 
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ا كان اإلمام حيىي محيد الدين حريصا على ختليص األراضي اليمنية اإلمام، من شيخ القحرى يف ابجل علي محيدة، كم

من أيدي االنكليز، فقد أرسل إليه اإلنكليز أبن خيلي األماكن اليت جبهة الضالع ليستولوا عليها، فرفض وأرسل إىل ابنه  

ن بلد اإلسالم(( رغم حممد وهو عامل على احلديدة أبن يتجهز هلم، وقال له يف رسالته: ))ال نرضى هلم وال بشرب م

هـ، ومجع حممد بن اإلمام حيىي العلماء والسادات واملناصب 1346هتديد اإلنكليز بضربه برا وحبرا وجوا وذلك يف عام  

 . (41)ملعاونته ومناصحته، ملناصحة القبائل أبن تكون كلمة اإلسالم واحدة فأجابوه لذلك

ثورة دون وقوعه حتت حكم أجنيب ، وهذا مما شجع على وقد ساعدت الظروف السياسية اليت حكمت اليمن قبل ال

بقاء التعليم اإلسالمي مستمرا يف هذا اجلزء من اليمن، معتمدا على مدارس حتفيظ القران الكرمي يف تقدمي تعليم أساسي 

 .(42)يتطور من خالل ما تقدمه حلقات الدروس اليت كانت تقام يف املساجد واملعاهد العلمية

 النتائج

ه الرحلة املثرية لالهتمام، فقد آن لنا أن نتوقف يف حمطتنا األخرية لكي نقتطف من أزهار هذه الرحلة، ونتفيء بعد هذ

 من ظالهلا الوفرية ونقتطف من مثارها اليانعة، فمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث نسوقها كالتايل: 

 م. العناية حبفظ القرآن الكرمي يف املرحلة األوىل من التعلي .1

 االهتمام ابلعلوم الشرعية واللغة العربية يف مراحل التعلم التعليم املختلفة.  .2

ضخامة وقوة املناهج اليت يتلقاها الطالب يف مراحله تعليمه املختلفة وأن هذه املواد حتمي الفرد وتعطيه حصانة  .3

 فكرية من األفكار اهلدامة املستورة. 

 قلة االهتمام ابملواد العلمية.  .4
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 التعليم حيث يبدأ الطالب يف مراحله األوىل حبفظ املتون مث شرحها، وكما قيل صغار العلم قبل كباره. التدرج يف   .5

 التوصيات 

يوصي الباحث إبعادة هيكلة مناهج التعليم فيما خيص العلوم الشرعية ومنها التفسري، وتقسيمها على مراحل التعليم 

 املختلفة. 
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