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 اخلطاب العاملي يف القرآن الكرمي
 السمات ومنهج اإلبالغ

 للدكتور حممد مجيل مبارك
 جامعة القرويني كلية الشريعة/أكادير

 مقدمة:  
وترلبعع   .تتطلععا بشريععالي بشبععفة إل مععي قذ اععن لفاععحلفر اععن كععمر بيمععا  بشعع   ر عع   لب ععر

 ععر ئ  تفاصعع ر اععن فهاباب ععر  إتهوتمعبع  بططععرل بشاععا ا كععر بشنمعبها م ارهلفععر اععن ب رولععي بشع
وشعععن تفاعععف بساعععي بسهعععهابي  مهلععع ر اعععن تلعععا ب رولعععي قهلب   تاععع  إفب ر عععر  عععر   لفاعععر  عععن لعععفة.

 .يف حياهتا إبالغ اخلطاب القرآين بعد تفعيله  مهل ر و ر  غريفر ووب ر ر فف:
   :  ابرططرل بشاا ا حيترج قذ امترح هلي ِهفَّْين
  حبر  بساي.: تمعبله يف إحدامها  
 : قإهغه قذ هرئا بشريا.وأخرامها  
ابهلععبمتك  عع  بسإععفبل  ،ابععاهلب  ععرا شلحمتععرح فععرنا بشهلععفرا   فولععا  لعع  بشف ععه ب طلععفل 

شبدخ  قشب ر فحلب بططرل بشاا ا بشحلي ف عل  شبعدخ  قذ  ع  بسإعفبل يف  ع  بسواعرا ويف  ع  
 بسر را.
 ، وفحل  بساي في ب اكعةي  عحل  بشابعرو  قا قا بشعر  بشرياي يف حر ي قذ قبرو  ركبد 
 سهنر متلا اافارت بشابرو  بشاكبد  بش  لفابافر  ر بططرل بشاا ا. ،ابطف   ر
مإابو مسرت بططرل بشاا ا بشعر ي بش   عله صرير شنع  بشرباعرت  ىنوفحلب بشرةث لع 

ب خعرهرْي يف بشععر   عف  وشن  بشعاف ، وشن  بس فرس، وقإابو تلا بشهلحرت اد ر  الجنحلبل
 بشاا ا بشنامي قهلب فإل  مبف ج هلب .

فعحلب بشرةعث إف عا اهاععك  عف ج صعرا سإعها بططعرل بشاعا ا، وب ععد    حعر لععىن   
شعععه بساعععا بشمععععر  يف  معععفس بشفعععرس،  اعععن فعععحللن بساعععالن فعععف: تمعبععع  بططعععرل بشاعععا ا شبنعععفا

 ي بسههة بشعر بي.وبسهابع  شعفو  هب   قذ حظري  بسميرا إاهرش
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بشرصعرئا اعن بشععر ْي شههعتارإي  يان  لتأا  بططرل بشاا ا جيد اببه مسرت تعدابا هلو  

 شه قهلب تا   شه حالي بالهتارإي، وفإاو فحل  بشهلحرت: 
ةالعععا، : وشعععع  ف ظعع  مسعععي اعععن مسعععرت بططعععرل بشاعععا ا فعععي مسعععي بشتمسةةةة الترريةةةر -1 

وشععحلشا كععذ  فععحلب بشتةالععا ب ععلات بس ععو اععن نرلععل و ععف  بسهععهة، ابرشع ععد ب نععي  لععه لعععر  
 قضبي حتالا بس هلرا، ممر جيع  مسي بشتةالا فإاو مسرته: 

قهنععر مسععي بشتةالععا اععن  عع  هععلطرا  لعع  بشفمععفس وبسابععابو وب حر ععرت وب  ههلععرت قال  
 هلطران وبحدب. 

  مهله أبففبئ ر و ل رهتر و لوبهتر. قهنر مسي حتالا بس هلرا ان 
 قهنر مسي حتالا بس هلرا ان بس هلرا إطذبر ه و ووته وبهتردبو .  

وبشتععععررلل بشريععععاي الععععيات أباالععععي الهععععتعررو ب هلععععتردلن وبشطذععععر  شلريععععا، وتهلععععخريف  شاغرععععرهت   
قا وكععع فبهت  بشععع  ال تععععا  حعععدووب، وفعععحلب بالهعععتعررو اعععر وب  اف عععفوب قذ لعععفة بشفعععرس فعععحلب، و 

بختلمعععع  فكععععنرشه وتعععععدوت اظععععرفا ، اب فععععرل  اععععري اععععن بس ظحععععي بشدوشبععععي وب  ههلععععرت ب رشبععععي  
وب  ههلععرت بس هابععي تهلععتعرد قفب ععد  الضععي اععن بشريععا ر ععرال و هلععرات ااامععْي وغععري ااامععْي، 

 ابتخدر  اف   قار  شي فبت وقار  شير رت، وقار  سرفرل.
ردلن ب هلعتحلشْي فعحلب بططعرل بشاعا ا حع  وقلحر لص  قذ فهلا فحد ان ف الات ب هلعتع  

 أييت قشبه احل فر؛ قهل لاى اببه حتالاب شه ان اعرانته وحمفته.
 ولفتج  ن فحلب بشتةالا فاابا اتهوارا:  
مبععر لفهلعععا    : بشتةععف  ب ععحلري يف حبععرهتواثنيهمةةةا : بجنععحلبهب   ععف بسهععهة،أحةةدمها 

 ومسي بشتةالا فحل .
َفان  شَِرَيععا  َاععر َ ععرَا  فععحلب بشتةالععا يف ااعع  قفشععه تعععرذ:  ويف بشاععا ا بشنععامي قكععرربت قذ 

عععَ  َوبشفعُثرُععععفََّ  ُ َّ  نن ُ بشنِنتَعععرَل َوبيُن تِبَعععُه ب َّ شِلفَّعععرِس ُ ف ُعععفب ِ رَعععرْوب ُِ ِاعععنن ُووِا ب َِّ َوَشِنعععنن ُ ف ُعععفب  لَعُاعععف َ لُع ن
عُت ن تُعَعلِ ُحعفَا بشنِنتَعرَل َومبَع  مبَعرَر َّ ِبِ َْي  ُرُهعفاَ ُ فعن َفان تَعتَِّخعحُلوب بشنَحهِئَنعَي َوبشفَِّرب ِعَْي  أَينُاعاَُ  ن َوال . ر ُ فعُت ن َتدن
ِلُحفاَ  َفأَينُااُُ  ن فَرنَ ْ   ِا إَععنَد ِقهلن فَ عنُت ن ُاهلن  .(80-79)    حابا:ِ شنُنمن
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العاب ابنر ع  بشا  بعي حت ،ولهحظ فا بشفص بشاا ا قاا إْي بشعرفولي شلريا وإْي بشا  بعي 
 ان بشعرفولي شلريا.

قهنر فلضر مسي حتالا بشعا  ان بطابابي وان    ار لعطله  ن بشفصعف  قذ بياعرئد ووا  
ا وبشتعاعع  قال اظ عاب اعن اظععرفا حتالعا بشعاعع  اعن ااعع  نعحاعرل، واعر بت ت بشدب بععي قذ بشتم

ععععععععمَ تعَ تعَ  هَ فابَععععععععقفشععععععععه تعععععععععرذ:   هَ فابَعععععععع (80)بس عععععععععرة:واَ اُ  َّ حلَ تَععععععععتعَ  هَ ابَععععععععفَ  (50)بس عععععععععرة:واَ اُ نَّ
 .(44)بشراا :فاَ لُ اِ عن تعَ 
قهنعععر مسعععي حتالعععا بشفعععرس اعععن بال تعععلبو  شععععاة فو   فهلعععبي فو  شافابعععي، فو إذريفعععر ممعععر لعتعععل إعععه  

ب عتلوا، قهل بال تلبو إحلشا وحد  بهتعررو وبهعتحلال  شلريعا لنعفا رعرفاب فحبعران ولنعفا خمبعر 
 فحبران فخاى.

بشفععرس اعن  عع  هلشعا حعع  ال لراع   لععب   هعلطرا قال هععلطران وحيعار بططععرل بشاعا ا   
 وبحدب فف هلطرا هللا، وال لعتلوب إييات قال إعرفولت   هلل.

اهاععي  يععا  راععر يف تاهععبل  ععحلور فععحلب بشتةالععا  وال غععاو قهلا يف فا لاضععي بشفعع    
 يف قلفل بشفرس.

حععاب  «هبدلععه:  وهبععحل  بشهلععحي لتةععف   عع   رهععآ هبععحلب بشاععا ا بشنععامي إعععد فا ل تععدي  
 » امير يف  مهله،  ردب خرشصر شاإه وق ه، لف ه قفب  بشعالبي وبشرد بي قذ تنحبع   مهلعه و فهلعه

1. 
وب هلعلحفا بسوبئع  فور ععفب فعحل  بشهلععحي قورب عر  حباعر حععْي  عر فب ليعععاوا أبهنع  فحععابر،  

ر  فعدف  حالت  ، وان بسوشي  ل  قعف  هلشعا بشيععف  وأبا    بشفرس جيآ فال حير  إبف   وإْي
بشنلحععي ب ععأافر   ععن  حععا ر ععي هللا  فععه: )اعع  بهععتعردم بشفععرس وقععد وشععدهت  فا ععرهت  فحععابر (، 

خععاج اععن كععرات اععن فعافععر شتإععن  ععراا شارئععد  بععف  بشمععاس: )قا هللا بإ رإعععيوبشنلحععي بشعع  قر ععر 
  ررو  بشعررو قذ  ررو  هللا وحد ...(

ل ر، وفي فف  اظرفا بشتةالعا  لع  ن بشهلحي قر : وفحل  بشهلحي اباع مسة التوحيد -2 
بسهععهة، قهل اعفرفععر: حتالععا بس هلععرا اععن  عع  كععفبئآ بشيععال وبشفافبععي، وبشاضععرات  لعع   رفولععي 

                                                        
 .11/164تمهلري ب فرر،  - 1



 4 

ق هلعععرا س هلعععرا، و لععع   رفولعععي كععععآ شيععععآ، وبططعععرل بشاعععا ا حُيععع  حمععع  فعععحل  بشعرفولعععي، 
 بشعرفولي وبير حبي هلل وحد .

ابععد  بشتفحبععد يف بشالععفل قرعع   فرلتععه وشععحلشا  ر عع   فرلععي بططععرل بشاععا ا إذععاس    
جبر ععآ بشتيععالا بشعحلععي وبشتفظععب  بيبععريت؛ قهل بشتفحبععد مبفلشععي  ععحلور بشيععاا  ) كععاا  بشععدلن ( 
وبشتيالعرت بشعحلبي مبفلشي بشماوع وبشاحا ، وبشياا  ال ترل  اباو  ر بشهلعحرات، وال تع يت رررفعر قال 

حلور بشيععاا  يف ف حععرة بسرد تيععحل قهلب  ععرا فصععل ر  إتععر يف بسرد، وإاععدر اععر تضععال  عع
 . 1اباو  ر يف  فرا بشهلحرات، وقهلب حتار بسص  حتار بشماع ترعر شه 

بشفرس يف بشاا ا بشنامي و دوفر رر بي  يعا  قذوب هحظ فا فغلآ بشفدباتبت ب صدر   
َ   ععدبات وحتحعع  خطععر ت  ر بععي  ععرا اف ععف  ر و ععف  بشفععرس شلتةععار وبشتفحبععد  افشععه تعععرذ: 

، وقفشعه: (21)بشراعا :ِاعنن قَععرنِلُن ن َشَعلَُّنع ن تَعتعَُّاعفاَ  َوبشَّحِللنَ لعُثَ ر بشفَّرُس ب نُرُدوب َرإَُّنُ  بشَّحِلي َخَلَاُن ن فَ 
  ُد ِ َ  فَلعُثَ ر بشفَّرُس َقدن َ راتَُ ُ  بشاَُّهف ُمعُاوب ابَعِااَّ  ِ يَن ْب َشُنع ن َوِقان َتنن َاعر يف   َِّ ِاعنن َرإِ ُنع ن ابَعنِاُففب َخعرين

ُ َ ِلبْحععر َحِنبْحععر ععَحرَوبِت َوبسرنِد وََ ععرَا ب َّ ( َ  فَلعُثَ ععر بشفَّععرُس قَععدن  ، وقفشععه: (180)بشفهلععرات:بشهلَّ
ِ  َِّ َوب نَتَصععععُحفب إِعععععِه  اتبَافُععععفبابََأاَّععععر بشَّععععحِللَن رْ. َوفَ َلشنفَععععر ِقشَععععبنُن ن  ُعععععفرْب ُاِربفعععع َرإِ ُنعععع ن َ ععععراتُ  ن إُعانَفععععرا  ِاععععنن 

َععي  ِافنععُه ابَ  َن ِخُلُ  ن يف َر عع   هَلععُبدن ععَتِابْحر َواَبضن ععِدلِ  ن ِقشَبنععِه ِصععاَبهْر ُاهلن ، (175-174)بشفهلععرات: َولَع ن
عَحرَوبِت َوبَسرنِد ال  ب َِّ فَلعُثَ ر بشفَّرُس ِقا ِ َرُهفُ   ُق ن  َ وقفشه:  بْعر بشَّحِلي َشُه ُالنعُا بشهلَّ  ِقشَعهَ ِقشَبنُن ن َجَِ

ععي ِ ِي َومُيِبععُ  ابَععنِاُففب ِ  َِّ َوَرُهععفشِِه بشفَّععِ ِ  ِقال ُفععَف حُينعع بشَّععحِلي لعُعع نِاُن ِ  َِّ وََ ِلَحرتِععِه َوبتَِّرُعععفُ  َشَعلَُّنعع ن  بسُاِ 
ِْ ابَععه َف نرُععُد  فَلعُثَ ععر  َ  قُعع ن  وقفشععه:  (158)بس ععاب :هَتنتَععُدواَ  ععُت ن يف َكععا   ِاععنن ِولعع بشفَّععرُس ِقان ُ فعن
َ بشَّحِلي  بشَّحِللنَ  َوَفان . َوفُِاانُت َفان َفُ فَا ِاَن بشنُح نِاِفْيَ  لَعتَعَفابَّرُ  ن تَععنُرُدوَا ِانن ُووِا ب َِّ َوَشِننن َف نُرُد ب َّ
َ ععاَ فَقِعع ن  ععاِِ ْيَ  َو ن لِن َحِفبْمععر َوال َتُنععفَ نَّ ِاععَن بشنُحين َمُعععَا َوال ِاععنن َوال تَععدنُع . شِلععدِ   ُووِا ب َِّ َاععر ال لَعفعن

فَلعُثَ ععر بشفَّععرُس   َ  ، وقفشععه: (106-104)لععف  :ِاععَن بشظَّععرشِِحْيَ  ِقهْلبَلُضععاُثَل ابَععِاان ابَعَعلنععَ  ابَِا َّععَا 
ْاعر ال  َيعفنب لَعفن ْار  جَينعلِيبتعَُّافب َرإَُّنع ن َوبخن شُعفو  ُفعَف َ عرو  َ عنن َوبشِعِدِ  َكعبعن َو نعَد  ِقاَّ َوبشِعد  َ عنن َوشَعِدِ  َوال َافن

ََبرُ  بشدُث عنَبر َوال  ب َِّ َحد    . (33)شاحرا:ِ  َِّ بشنَذُاورُ  لَعُذاَّ َُّن ن اَبه تَعُذاَّ َُّن ن بين
 .2إْ  وة، و دوفر مخهلي  قذو حلب فغلآ بشفدباتبت ب صدر   

                                                        
 .32-31لفظا اعر  يف بشطالد شهلبد قطآ، ص:  - 1
 فرإعي يف بس اب  وبطرا  يف ل . - 2
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) وحد  بشريالي ( ابرططعرل بشاعا ا ل  عد فا بشريعا  ل ع  اعن فصع   مسة الوحدة -3 
َرإَُّنععع ن بشَّعععحِلي  بتعَُّاعععفبفَلعُثَ عععر بشفَّعععرُس   َ سصععع ، قعععر  تععععرذ: وبحعععد ال لتمر عععلفا اعععن حبعععث فعععحلب ب

 .(1)بشفهلرات:َخَلَاُن ن ِانن  َعمن   َوبِحَد   
وفعي مسعي الواععي  عن مسععي بشفحعد ، ابعاهلب  ر عع  بشريعالي ايعع  ي يف  مسةة املسةةاواة: -4 

وشهلععحي  وحععد  بسصعع  ابععاا بشععحلي للععلة  ععن فععحل  بشفحععد  ب هلععروب  إععْي  عع  ابععاوع فععحلب بسصعع 
 ب هلروب  اظرفا اتعدو  فك ر: 

َ   حر قارفر قفشعه تععرذ:   املساواة يف القيمة اإلنسانية من حيث األصل - 
َفرُ  ن ِانن هلََ عا  َوفُ اَع  َوَ َعلنفَعرُ  ن  فَلعُثَ ر عَاَاُن ن ِ فنعَد ب َِّ  ُكعُعف ْ بشفَّرُس ِقانَّ َخَلان َوقَعَررئِعَ  شِتَعَععرَرابُفب ِقاَّ َف ن

َ َ ِلب   َخِرري   ِقاَّ تعنَارُ  ن فَ   (.13)بياابت:ب َّ
ابنع  بشفعرس هفبهعبي يف  عفهن   :إلةيه  املساواة يف صالحية توجةه الةدةوة - 

ُ  ن صريْي شتف ه بشد ف  قشب    حر يف قفشه تعرذ:  َفر ِقَذ َرُ ع   ِاعفعن َفَ رَا شِلفَّرِس َ َاْرر َفان فَونَحبعن
عاَِج بشفَّعرَس ِاعَن بشظُثُلَحعرِت  ِ تَعرل  (، وقفشه هرةر ه: 2لف  :)فَ نحِلِر بشفَّرسَ  َفان  فَ َلشنفَعرُ  ِقشَبنعَا شُِتخن
َِحبدِ  بشفُثفرِ ِقَذ   قخل.( 1)قإابفب :مِِهلنِا َرهبِ ِ ن ِقَذ ِصاَبِط بشنَعلِلِل بين

عُت ن  حر يف قفشه تععرذ:   املساواة يف حظ العدالة يف احلك  -  َ َوِقهَلب َحَنحن  إَعْين
َعععدِ   ِقشَبنعععاَ ِقانَّ فَ َلشنفَعععر (، وقفشعععه هعععرةر ه: 58)بشفهلعععرات:بشفَّعععرِس َفان حَتنُنُحعععفب ِ شنَععععدن ِ  بشنِنتَعععرَل ِ ين

 ُ َ بشفَّعرِس مبَعر فَرَبَل ب َّ ُنَ  َإْين  (، وقفشعه  عل و ع :105)بشفهلعرات:َتُنعنن شِلنَخعرئِِفَْي َخِصعبْحر َوالشَِتةن
 ِط َوال جَيناَِافَُّن ن ات بشَّحِللنَ َ  فَلعُثَ ر قَععفنة  َ لَع  َفالَّ تَععنعِدشُفب  َكَفناُ بَاُففب ُ ف ُفب قَعفَّبِاَْي هلِل ُكَ َدباَت ِ شنِاهلن

َ َخِرري  مبَر تَععنَحُلفاَ  َوبتعَُّافبب نِدشُفب ُفَف فَقعنَاُل شِلتعَّانَفى  َ ِقاَّ ب َّ  (.8)ب رئد :ب َّ
ْار  قفشعه تععرذ:   حعر يف  املساواة يف ةدالةة ،  -  َ ال َلظنلِعُ  بشفَّعرَس َكعبعن ِقاَّ ب َّ

َ (، وقفشععععععععه تععععععععرذ: 44)لعععععععف  :بشفَّعععععععرَس فَ عنُمهَلععععععععُ  ن َلظنِلُحعععععععفاَ  َوَشِنعععععععنَّ  ِإظَععععععععهة   شَعععععععبن َ َوَفاَّ ب َّ
ععِ  بشن  (، وقفشعه هععرةر ه:182)    حععابا:182شِلنَعِربعِد)  َاععنن ِنتَعرِل شَعبنَ  أِبََاععر ِبِ ُن ن َوال فََاعرِاِ  َففن

دن َشُه ِانن ُووِا ب َِّ َوشِبًّر   .(123)بشفهلرات:َ ِصريْب َواللَععنَح ن ُهفاتبْ جُينَل ِإِه َوال جيَِ
ابُفب بشنَنبنعععععععَ  َوبشنِحبعععععععلَبَا : املسةةةةةةةاواة يف املعاملةةةةةةةة -  تَعرنَخهُلعععععععفب بشفَّععععععععرَس  َوالابَعععععععَأون

ععععععععععععَبراَتُف ن  ِمععععععععععععْيَ  َولنعععععععععععع    ( 85)بس ععععععععععععاب :َفكن تَععععععععععععرشُفب َ لَعععععععععععع  بشَّعععععععععععع. شِلنُحَطمِ   بشفَّععععععععععععرسِ حِللَن ِقهَلب ب ن
تَعفنابُفاَ   (.2-1)ب طممْي:َلهلن
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: وتتالععع  فعععحل  بشهلعععحي يف ب فباتاعععي إعععْي بشعععاوح وب عععرو ، وإعععْي بشعععد بر مسةةةة التةةةوا ن -5
وبتخا ، وإْي بشعل  وبشدلن، إعد فا  ر   ت باتى خررج بططرل بشاا ا اتفرقضعرت ال ل خعحل 

 ا.إرعض ر قال إاابض إعض ر بتخ
بَر بسِخعاََ  َوال تَععفَ  ولتالع  فعحلب بشتععفبوا يف ااع  قفشععه تععرذ:  ُ بشععدَّ َوبإعنتَععِ  اِببَحعر  َنَل ب َّ

 . (77)بشاصص:بشدُث عنَبر ِانَ  َ ِصبَراَ 
  فهل ععا فحععدق بشاععا ا بشنععامي عطرإععه بشعععر ي ممععر  هل ععات، وإذريفر وهبععحل  بشهلععحرت بشعع 

و ععرع، وتذععريت بشطرععرئا ابنععرا  عع  اععن بهععتارل  ععحلب اععفر  يف بشريععالي  ل ععر، اببععه ب الرعع  بس
بططعععرل بشاعععا ا حيعععدق اببعععه ب اعععهل وتذعععري واعععفر  يف اعتادبتعععه، ويف فخهقعععه، ويف  العععه، ويف 

 وا حبرته.   رهمته، ويف    ك
فا ، واععن بسوشععي بشتررابععي بشارهعععي  لعع  قحععدبق بططععرل بشاععا ا  ععحل  بشاععفر  بشريععالي

اععدبت ت عع   ع  قرعع  وروو بططععرل بشاععا ا وقرع  بالهععتارإي شععه اع ر  – ععا  وغععريف   –بشفعرس 
وفابنرر و فبهف وفخهة،   حتفش  اعتاعدبهت  وفخهق ع  وفابنعررف  و عفبهم   حتعفال  عراه، 
وال مينععن فا لمهلععا هلشععا بشتةععف  تمهلععريب اارععفال قال إنف ععه رععا   ععحلب بططععرل بشاععا ا بشعععر ي، 

 وخلار. شه قفال و حه وشربرا رهف  هللا 
بشععحلي  ععل  إععه بشاععا ا ابالععآ هرععرع بشن ععف  وبشيععررا «وفععحلب اععن خصععرئص بسهععلفل 

وفخهق ع  وتارشبعدف  و ععروبهت  وحف عر قذ  عدفر  لحععر و حعه مبعر   لع ععد شعه  ظعري يف بشريععا، 
ابنرا بشاا ا  لي خررقي شلحع فو ان هفن بال تحرع بشرياي يف أتاري   شترعا شنف عه  لعي اعاعل  

  .1 »ذته وفهلفإهشلريا يف ش
وفععععي مسععععي  رهلإبععععي بططععععرل بشاععععا ا أبهععععلفإه  ,وتصععععرحآ فععععحل  بشهلععععحرت مسععععي  راععععي

يف فعع الات بشععحللن  ععل  بشاععا ا  –واضععحف ه، وقععد  لعع  فععحل  بشهلععحي ف اععا يف  ر ر ععر بسهععلف  
بشنامي إلذت   وفهرشبر   يف بططرل. وقد هال  بشهلري  تلا بشنلحي بش   طد هبر بشفشبعد إعن 

.. وشععععفال ب نععععرإا  "ابصععععل " وفععععف لتلععععف  لبععععه إععععدب ت هععععفر  حععععْي بهععععتحا قذ بشفعععع  ب ذععععري  
وبشضعععذفط بشععع  تععععاد  عععر بشفشبعععد الهعععتارل شتلعععا ب رهلإبعععي بشععع  تعا ععع   عععر  مهلعععه و العععه 
و رهمته، شنفه ب طال إْي بالهتارإي شتلا ب رهلإبي وإْي بالهتارإي شلضذفط وفف ار فكعرر 

                                                        
 .11/165تمهلري ب فرر:  - 1



 7 

رَ ِق َّععهُ  قشبععه قفشععه تعععرذ:  ععَا َوقَععدَّ ُ َّ َ ععَرَ  . ُ َّ َ ظَععاَ . قَععدَّرَ  َ بنععفَ ُ َّ قُتِععَ   . ابَعُاتِععَ  َ بنععَف قَععدَّرَ .  اَبنَّ
إَعَا . َوَإهَلاَ  َوَ ُ َّ فَون َتنن   (.23-18()ب داا:َوبهن

وفحل  ب رهلإبي في بش   حلل ب يا ْي شههعتحرع قذ بشاعا ا بشنعامي حعْي لتلعف  رهعف  
حلبل بشفععععرس  ععععف بططععععرل جنععععبشنمععععا  ععععر فب اععععن كععععد  خععععفاب   اععععن ب ،حعععع  قا صععععفرولدهللا 

لف ععفا  ععن بالهععتحرع قذ بشاععا ا حععْي لتلعع ، ولفصععةفا  شتيععذبآ  لعع  اععن لاععا     ،وبشاععا ا
ععععععععتَ  وب الَ اُ َمعععععععع َ   لنَ حلِ بشَّعععععععع ر َ وقَعععععععع حععععععععر قععععععععر  تعععععععععرذ:    ن ُنععععععععلَّ عَ شَ  بععععععععهِ ب ابِ فن ذَععععععععشن بوَ   اِ ان ُاععععععععب بشن حلَ فب ِ َعععععععععُ حَ هلن

وافعععفب ف  إنععا بشصععدلد ر ععي هللا  فععه اععن تععهو  بشاععا ا يف اهلععاد  ( 26)ابصععل :فاَ رُععلِ ذن تعَ 
 وراتب الابتترا  هلرئ   وفهمر   إتهوته. ؛بشحلي بختحل  إمفرات وبر 

افْي   شلحععععبشهلععععحرح  - اععععن ب اععععا  : هعععع فيهعععع –لربععععي دو ععععرا ففعععع  كععععاوط صععععلك بي
ويف  ، ا فوالمبخرشطععي ب يعععا ْي، و ر ععع  فعععحل  ب خرشطعععي هععررر الهعععتحرع فوشاعععا شلخطعععرل بشاعععا 

ابنععععرا ب تيععععرر بسهععععهة يف فرإععععا هععععفْي  شهلععععل  وبساععععرا «وخععععف   يف ولععععن هللا فابفب ععععر   بععععر 
 .1 »ف عر  ب تيرر  يف ه   يا هفي ان فو  بسههة 

                                                        
 .111/169بشهلرإد:  - 1
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 منهج إبالغ اخلطاب القرآين العاملي
 

ال  ععاة فا ب هلععلحْي  راععي، وو ععرهت  و لحععراتف  وامنععال   خرصععي لتةحلععفا   
انلمعي   بططرل بشاا ا شلعر ْي وإحلشا ميترووا  ن غريف ؛ ابعرسا  بشهلعرإاي  ر ع فار ي قإها

َ ُ نِلِصعَْي شَعُه  هتارات ر هلل يف هلبهتر ال غري  حر لتضك يف قفشه تعرذ:  َوَار فُِاُاوب ِقال شِبَععنُرُدوب ب َّ
لنَ  تُعععفب بشلََّ عععرَ  َوهلَ  بشعععدِ  فاعععر فعععحل  بساعععي ( 5)بشربفعععي:بشنَابِ َحعععيِ شِعععَا ِولعععُن ُحفَعَمعععراَت َولُِابُحعععفب بشصَّعععهَ  َولُع ن

ب هللحي ابحنلمي مبر  لم  إعه بساع  بشهلعرإاي وو و ، وفعحل  بشعل و  فعي تنلبم عر هبدبلعي بشريعالي 
َ لَع   ُكعَ َدباتَ وََ حَلِشَا َ َعلنَفرُ  ن فُاَّعْي َوَهعطْر شَِتُنف ُعفب وبشي رو   لب ر  حر لتضك يف قفشه تعرذ: 

 .1(143)بشراا : َلُنفَا بشاَُّهفُ  َ َلبنُن ن َكِ بْدببشفَّرِس وَ 
و لعع  بساعععي حععْي تالعععد قإععها بططعععرل بشاعععا ا بشعععر ي وب رعععرا  ظبحععرا تتنعععفا اعععن 

 :هاضحفهنحر إعض اهاك اف ج هلب  سإهغ
: اب ععع  بططعععرل بشاعععا ا اب حعععر  لبعععر كعععراه اهلعععتفدب قذ قميعععرا الواجةةةأل األو   

واب ع    ،قعرور  لع  فا لذطعي حا عي بشنعفا  لعه جبحبعا فوافتعه وفانفتعه  حبد أبا بشاا ا بشنعامي
 !بشاا ا هبحلب بشيحف  لعْ اب   رهرشي بسههة  ل ر، وفحلب بشم   فف ب طلفل وقا  را  لللب

 ن فحلب بشفب آ بشعظب  وب ررت فخاى فك ر:  ولتماع 
را، إعبعدب إفظاته بشيعحفشبي شلنعفا وبيبعر  وبس هلع إبالغ اخلطاب القرآين -1 

 ن بشفظا  بشتاللابي؛ ابعاهلب  عرا بططعرل بشاعا ا حيحع  ر لعي  فشبعي، ابعه جيعفو  رلذعه فا لرعضعه 
وفعحلب بشفب عآ ال لتفعرع اعا قضعبي بشتعدرج يف بططعرل بشاعا ا،  .شبادة  لاتب افعه ولع ل ف علبات 

رلعع  ب خرهععآ ا لعععْ فا ل ابر  تععرا افمنتععرا، ابتاععدمي بشفظععا  بشيععحفشبي بشعع  يف بططععرل بشاععا 
اضرابفه ب  بإطي جمحف ي غري جملف ،    فعد بشتفمبعحل مينعن فا لتعدرج ب خرهعآ اعن  ر عآ قذ 

  ر آ ح  لهلتفيف     فب آ بططرل بشاا ا.
 بس هلرَا ان اهق   رت: وتادمي بططرل بشاا ا إفظاته بشيحفشبي لمبد

فحبعد و رعرو  وفخعهة  اعن تبشاعا ا: قوربل ب ارصد ب تنرالي شلخطرل األوىل 
 وفحنرة.

                                                        
 .122-121  بشعر  ب عرصا حملحد قطآ، ص لفظا: ر لي قههابي سحفب - 1
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بطعععهص وبشتخلعععبص اعععن بشفقعععفع يف بسميعععرا إعععرعض بططعععرل بشاعععا ا  الثانيةةةة: 
 وبشنما إرعض.
: قوبحعععي غيعععرو  بشيعععره  عععن ف عععْي بشعععحللن لاعععدة قشعععب   بططعععرل حعععْي الثالثةةةة  

لطاحععفا اععر  فععدف  اععن كععره حععف  بسهععهة؛ ابععه مينععن قوبحععي غيععرو  بشيععره يف قضععبي تعععدو 
قهررفعععر بشنلعععي بشععععرة، فو يف قضعععبي بشتمعععروت يف بسرق إعععْي  يف   تم ععع ) اعععاه ( قهلب بشلو عععرت 

بشحل ا وبس ا  قهلب   تف ا يف قهررفر بشعرة، إ  ال إد ان بشفظا قذ بططرل بشاعا ا  لع  ف عه: 
افظفاي اتنرالي تتحرها ف لب فر وتتمر   اببحر إبف ر شتين  وحد   ضفلي اتةا ي حبفلعي «

ب حنعن فا لم ع  في  علات  لع  حعد ، وقنعر  عحن و ععه يف بسهعرر بشععرة فو اعن ال  عع  اعن 
 .1 »خه   هقته  شفحد  بشنلبي في  س لبات بسخاى جمتحعي ويف  ا وبحد 

وفحل  بشفظا  بشيحفشبي شلخطرل بشاا ا جيآ فا تيح   ع  بسحنعرة و ع  بشعه عرت  
طرل بشاا ا فا لعوو شلحخعرهرْي اعف ج بسهعهة بش  لادا ر  ير   بيبر ؛ اباهلب فربو ارل  بط

عععععععععععررَِقُي ابَعععععععععععرقنَطُعفب يف حمررإعععععععععععي بشهلعععععععععععاقي اعععععععععععن خعععععععععععه  قفشعععععععععععه تععععععععععععرذ اعععععععععععاه:  عععععععععععررُِة َوبشهلَّ َوبشهلَّ
ابباععآ  لبعععه فا لاصععد ب يعععنلي اععن َجبعععا  فب ر ععر بشععع   ر  ععر هبعععر (، 38)ب رئعععد :فَلنععِدلَعُ َحر

لعع  بيعععد وحععدفر، إععع  جيععآ فا لاعععدة  ععع  بشاععا ا، وال لاتصعععا  لعع  تاعععدمي بتلععي بشععع  تعععفص  
بيلف  بش   ر  هبر بشاا ا فحل  ب ينلي بال تحر بي، ان حتهلْي فحفب  ب عبيي شألابابو، واعن 
تاإبي بشماو وتنفلفه خلابر، وقلارظ ح  بشتافى يف بشضحري، قذ قطا بشبد إفصمه  خا بيلف  

2. 
بآ فدبلي بشريا  ططرل بشاا ا؛ بشفب آ بشارا ان بشفب رْي بشعظبحْي: قتارا فهرش 

ابرشفب آ بسو  اب   شلحضحفا، وبشفب آ بشارا اب   شألهعلفل ب ع اا يف بشفبقعا بشريعاي بشعحلي 
لعععابو تف بعععه بططعععرل بشاعععا ا قشبعععه؛ اب حعععر قهلا وب رعععرا مبفلشعععي اف اعععْي: اعععف ج شلم ععع ، واعععف ج 

واعف ج  حع ،  ،ج اب ع شلتفصب  وبسإها وبشتعدلي؛ وقا ابصل  قل : فعي اهاعي افعرفج: اعف 
 واف ج تعدلي.

 ولتماع  ن فحلب بشفب آ بشعظب   هلرإاه وب ررت فخاى فك ر: 

                                                        
 . 61بسههة يف اعا ي بيضرر ، افري كمبد، ص:  - 1
 وار إعدفر. 66لفظا اللد ان بشتمصب  وبساالي يف ب ا ا بشهلرإد، ص:  - 2
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ابرشععحلي لتعراعع  اععا بشاععا ا بشنععامي فو لرلعع   :فهةة  وا ةةع العةةاط امل ا ةةأل -1 
خطرإععه قذ بشعععر  ال إععد شععه اععن اب حععْي، اب عع  شلخطععرل بشاععا ا  مهلععه، واب عع  شفبقععا بشعععر  بشععحلي 

 ل. لادة قشبه هلشا بططر
     وقعععد  ععععد بشيعععبل ركععععبد ر عععر اععععن بساعععفر بشعععع  تتةاعععد هبععععر ب اترعععي بشعلبععععر يف بشتمهلععععري:

بشعل  إف ه فدبلي بشريا  ل ع   شاعا ا، ابباعآ  لع  ب مهلعا بشاعرئ  هبعحلب بشمعاد بشنمعرئي فا «
 .1 …»لعل  ار  را  لبه بشفرس يف  صا بشفرف  ان بشعال وغريف  

عرصا ابأو  ار جيآ قورب ه شتةابعد فعحلب بشم ع  فعف فعحلب اباهلب فرلد اب   بشفبقا بشعر ي ب 
بشتذبري بشحلي ار ابتئ لهحد  ر فر بشبفة إفتري  فهاع ممر  را  لبه بساا ان قرع ، واعن   جيعآ 

، هو ا فحلب بشتذبري بشهلالا يف بيهلرل حْي قإعها بططعرل بشاعا ا قذ بشععر  ب عرصعا إافابرتع
اعن  حعد تلعا بشافابعرت، وفحعفب  تلعا ب فهلعبرت، شعه إعد و فهلبرته، و فبئد  وابلهلمرته، ابه 

واا عبعرت تلععا بشعفبئععد، ابرشععر  بشذععا  شععه انعفانت: ابتةلعع  تلععا ب نعفانت حتلععبه وقباععر اععن 
 ف   اب   خصرئص تمنري  واب    ظاته شلدلن، واب   بشملهلمي بش  لاب   لب ر حبرته ب رولي.

ك شععععه ابععععاو وبحععععد، إعععع  فععععف  حعععع  واععععر هلشععععا  ساععععا بشهلعععع  ، وال  ساععععا بشععععحلي ل كعععع
 ب  ههلرت وب بارت ب نلمي مإها بططرل بشاا ا شلفرس  رابي.

  مبطلعععفل هلرععر الواعععر فا لاعععدة لبابعع :فةةةاألو  يف إبةةةالغ اخلطةةةاب تقةةدمي األو  -2
عععععر  َجلععععي وبحععععد ، إعععع  لاععععدة بسهععععرس فوال وفععععف فهععععرس بسميععععرا: بسميععععرا  طععععرشد لبسهععععهة ش

   ،هر ر ان    كعفبئآ بشيعال،   بسميعرا  شاهعف  بطعرم وإاهعرشتههرةر ه قميران صةبةر 
 بسميرا  تخا ،   بسحنرة بشعحلبي ان  رروبت واعراهت وفخهة،    ظرة حن .

بشعر  ب خرهآ تصفربته إفرات اتفرهار انفان ان فه   رْلوهبحلب  ب ف ج يف بسإها   
   ف حد ،   هاف.

 عرهل إن  ر  حْي إعاه قذ ففع  بشعبحن ته نفهل ر شلترلب  يف وصب   وقد ف طران بشف  
 تعرل، ابعاهلب  اعت   ابعرو    قذ فا ليع دوب فا ال قشعه قال هللا    ق ا هتأيت قفار فف«وقر  شه:

شعععا إعععحلشا ابعععأخوف  فا هللا قعععد ابعععاد  لعععب   مخععع   وفا حمحعععدب رهعععف  هللا، ابعععاا فععع  فهعععر فب
فهعر فب شعا إعحلشا ابعأخوف  فا هللا قعد ابعاد  لعب   صعدقي صلفبت يف    لفة وشبلي، اباا فع  

                                                        
 .1/21تمهلري ب فرر:  - 1
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. وبتعد  ت خحل اعن فغفبعرئ   ابع و  لع  اباعابئ  ، ابعاا فع  فهعر فب شعا إعحلشا ابعا ل و عابئ  فاعفب 
 .1 »و ف  ب ظلفة ابا ه شب  إبف ر وإْي هللا حارل

اباععععد ابا عععع  اببععععه  ه،وفععععحل  بشفصععععبي بشفرفلععععي اععععأخفهل  اععععن اععععف ج بشاععععا ا بشنععععامي  مهلعععع  
فا بسحنعرة  حعر  لشع  «ض أبهلفل تدرجيي، واب   إعض بشعلحعرات اعن فعحلب بسهعلفل: بشمابئ

هتر فععف وبئحععر قععرئ  بإطالاععي تدرجيبععي ابععاا بشتععدرج ابب ععر اطلععفل إعععد  لو ععر فلضععر، وتاتبععآ  ععاور 
 .2 » ل  تاتبآ  لو ر

؛ اباد تنفا بيرشعي بشع  لنعفا غ اخلطاب ةلى مضمون اخلطابداللة حا  مبل    -3 
حععْي لعععاوا أتاعععري  !  بططععرل فقعععفى أتاععريب يف  معععفس ب خععرهرْي اعععن بططععرل  مهلعععهل ِععع لب ععر ار

قشعب  . فاعر قهلب   –بشعحلي  عرلفف   -رغرعي يف ب تاعر  هلشعا بساعا ؛بططرل يف غريف  اببخضعفا شه
  بططعرل تفرعئ  ععن بشاطبععي إبفعه وإععْي بططعرل ابلعن لنععفا شلخطعرل هلشععا  ر ع  حرشعي  ارل ِعع

 بشتأاري ب فتظا.
قي بساي بشبفة  ططرل بشاا ا  هقي ال تهلا، وفف اعر  عع  بشعابغرْي يف بشتعراع  و ه 

اعععا بططعععرل بشاعععا ا اعععن غعععري ب هلعععلحْي لتارووو عععه شبتععععرالفب اعععا بططعععرل ارركعععا  فو إفبهعععطي 
ن يف  وهطرات غري اأاف ْي،  ر لاوا يف ب هللحْي ان  ن  بشصمي بش  حل   هللا هبر  رعرو بشعَا

ِععُاوب وهلشععا يف قفشععه تعععرذ: ه،  تععبشتعراعع  اععا   َ ععر ُصععحًّر  ِِبَ تِ َوبشَّععحِللَن ِقهَلب هلُ   ِعع ن  َن اَِععاُثوب َ َلبعن َرهبِ 
َبرانْ   .(73)بشماقرا:َوُ حن
نملعفا مإهغعه،  عع  قعد لنعفا تابه إد فا لظ ا فاا بططرل بشاعا ا يف  معفس اعن ل  

ل اعن ارلذعه  حعر يف بيعدلث بشصععةبك: ب رلع  قشبعه بططعرل فرقع  حعرال وف ظع  هععرو   ططعر
عابِ  حراع ِ  لَّ   فو   ان هعراا، ورُ ارلَّ  لَّ اُ )ابعَ  . شنعن فابعع  بشتمضعب  3(!افعه هُ َاعقذ اعن فعف فابعن  ه  ان

لعد   لع  ب يععرر ي ابعه إعد اععن ر عفر بساعا وقا  ععرا اتلعف يف إععض بيععرالت اعن ارلذععه قذ 
 ب رل .

                                                        
بات، حبعععث  عععر فب، ويف  تععععرل فخا عععه بشرخعععرري يف  تعععرل بشل ععععر ،  ل فخعععحل بشصعععدقي اععععن بسغفبعععرات وتعععاو  لععع  بشماععععا  - 1

 ب ذروي،  ل إعث بإن افه  واعرهل قذ بشبحن قر  حاي بشفوبع، ويف افب ا فخاى، وفخا ه غري .
 .38وبقعفر واهلتارلفر  ر  بسههة، وحبد بشدلن خرا، ص: - 2
 فخا ه بش احلي وقر  حدلث حهلن صةبك. - 3
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ي لرل  بططرل لفتظا افه تادمي نفهل ْي: نعفهلج ابرشحل ،وبشفرس افشعفا إاوبلي "بشفحفهلج"      
 عرة لتحاع  يف بساععي واعر صعفا ابب ععر بططعرل بشاععا ا، ونعفهلج خعرص لتحاعع  يف ب رركعا سإععها 
بططععرل، وب خععرهرفا يف  اععري اععن بسحبععرا ال لا ععفا  ععن بشفحععفهل ْي  لب حععر، اببنععفا  ععدة 

ي، واعععن   ال إعععد اعععن بالفتحعععرة هبعععحلب بشا عععر حعععر لب افبععععر إبعععف   وإعععْي بططعععرل بشاعععا ا بشععععر 
بشفب آ؛ سا ممر لرلذه ب خرهآ بططعرل بشاعا ا لصعفا بشفحعفهلج يف بشفمعفس  ويف بتتحععرت، 
ويف بساعع ، ويف بيضععرربت،ابه فقعع  اععن فا لنععفا ارلعع  بططععرل يف اهلععتفى هلشععا بططععرل، 

َفأَتنُاعُاوَا بشفَّعرَس   ابعب  : وفا لنفا را  شرفرات بططرل بشاا ا شإل هلرا. وقال  را  حن قعر  هللا
ُلفَا بشنِنَترَل فاََبه تَععنِاُلفاَ  َوفَ عنُت ن ِ شنِوِ  َوتَفهَلفنَا فَ ُمهَلُن ن   .(44)بشراا :تَعتعن

،   لج إْي خطرل بشعاع  وخطعرل بشعرهمعي، وب علج إعْي املؤاخاة بني املتقابالت -4 
دكر  لع  بتخعا  لحعر بقتضع   مهلعبرت بش غبآ وبش فبآ، وبشتف به وبشتخفلعف، وتذلبعآ فحع

 .ب خرهرْي هلشا
 ععععععععععععععر ت  .
  
   


