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ل.  ضدو هئةدة التد ر   1995هدـ 1416دكتوراة في البالغة والنقد  ندج معن دة ال القدام  دعل * 

لمئدة بمعلئي دع بجعن ة  جمعن لل لول والتكنولومئدع   ضدو هئةدة التد ر   بعلجعن دة اة دالنئة ال ع

ال را عت التخصصئة بعةضعفة إلى   د ندج البودوو وال را دعت  ( كتعبع في14)  عبقع  ص ر له

( بوثددع نوكمددع فددي  دد د نددج الدد ور عت ال لمئددة الموكمددة 25الفكا ددة واة ددالنئة    ددعر) بددـ  )

ل ندج  ثادعرا الموبو دة  اةندعنقدع   لمدي  فدي المجدالت والصدو    100واكثدا ندج الاصئنة   

الوئبي حئعته ومهودا ال لمئة  توقئق فتح الجلئل للسئوطي  اهمئة اة مدعن وثادعرا فدي بندعف الفداد 

والمجتمدد   نسدداحئة فددي يددال  الئانددو)  نسدداحئة صددال، الدد  ج اج ددوبي  اتجعهددعت تج    ددة 

 نتوافة في الفكا اة الني الم عصا.
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 نومي بوث

 وسائل القرآن في حوار اآلخر

 

 ( فقاة  ونذ ل بخعتمة22إلى نق نة وتمهئ  و) هذا البوث نقسم

في المق نة ذكات  بب كتعبة هذا البودث واهده  د تي ضدمج الداد  لدى حملدة  ا دة تدتهم 

 اة الل ب  ل احتاال الفكا والااي ل م النعس.

وفدي التمهئد  بئندد  ان الد  وة إلدى ه هددي نهمدة اجهبئدعف والما ددلئج  لدئهم السددالل  وان 

كتعب  وتال ال قل والمنوق  و   و إلى التفكا والووار ند  نختلد  الب دا نمدج   القاثن الكا م 

 ؤننون به  وفي القاثن الكا م ث عت كثئاة في هذا الص د  نمع      لى حئو ته ونالنسدته لواعد  

 النعس ال  ني والفكاي

ع هدذا وذكات ان لل  وة ا علئبهع وو دعللهع فدي إعندعآل ا، دا  وإليانده الوجدة  وعد  هعع دن

الو ددعلل ننعع ددة  لمئددة هعدلددة نددج  ددال  نددع  قولدده ه  ددي ومددل فددي كتعبدده نبع دداة للكددعفا ج 

والم عه  ج  او نج  ال  نع   لمه لنبئه ـ  لئده الصدالة والسدالل ـ ندج ا دعلئب الودوار والوجدع   

 ( فقاة وفق التعلي 22وكعه  المنعع ة ضمج )

 ا حتكعل إلى ال قل -1

 ا حتكعل إلى النف  -2

 حتكعل إلى الفواةا  -3

 ا حتكعل إلى البئةة -4

 ا حتكعل إلى الكون ونظعهاا -5

 ا حتكعل إلى التعر خ -6

 ا حتكعل إلى المستقبل -7

 ا حتكعل إلى اهل ال لم والخباة  -8

 ا حتكعل إلى القئم الفعضلة  -9

 ا حتكعل إلى المصلوة ال عنة -10

 ا حتكعل إلى  وارق ال عدات )الم جيات( -11

 القاثهئة ا حتكعل إلى الم جية   -12

 ا تخ ال الت بئه -13

 المذهب الكالني -14

 تسخئا طعععت اللغة  -15

 طلب ال لئل والباهعن -16

 دحض  بهة الخصم  - 17

 ا حتكعل إلى القئم الجمعلئة -18

 ا حتكعل إلى السئاة النبو ة -19

 ا حتكعل إلى المنهج التجا بي -20

 الو   والو ئ    -21

 ا حتكعل إلى ه  ي ومل -22

 

هتدعلج البودث واهدم المقتاحدعت  وتوصدل  إلدى ان القداثن ا دتخ ل ممئد   وفي الخعتمة ذكات

الو ددعلل المتعحددة فددي الكددون والوئددعة واةهسددعن ذاتدده نددج امددل إابددعت عضددع عا التددي  واحهددع  

وا تخ ل  جل الوئعة اةهسعهئة نعضئهع ونستقبلهع للغاض السعبق ا ضع  و خا طعععت اللغدة 

ع  وا تم   لى الفواة السلئمة ولدم  د   مهد ا فدي إ قعيهدع الت بئا ة وال لول والم عرف ممئ ه

وتنبئههع  وا تخ ل امود ا علئب الت بئا والووار ةععنة حجتده  وا دعد بدعلم جيات  لدى اههدع 
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د لل إابعت ص ق الما لئج  وا ظمهع هذا القداثن ال ظدئم  واحدتكم إلدى نصدعلح ال بدعد التدي 

 قعلهع.تقتضي اة معن نج امل  ئاورة الوئعة وب

 واوصئ  بمع  لي 

 ت جئ  ال را عت الووار ة بئج اة الل ونخعلفئه او  صونه. -1

ا دددتخ ال المي ددد  ندددج الو دددعلل المتعحدددة لهدددذا الغددداض كعلصدددو  واجفدددالل وال دددبكة  -2

 اةلكتاوهئة.

 هؤك   لى ان الووار هو في صعلح اة الل او . -3

                      

 ه  لى نوم  و لى ثله وصوبه امم ئج. وصلى                          
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 نق نــــة

 

 الوم  هلل  والصالة والسالل  لى ر وله الكا م  و بعدا الذ ج اصوفى.

 وب   

فإهنع ه ئش في فتج نتالطمة اجنوا   وفي مهل ناكب  ضمج  علم  ختع  فئه النع قون  

ت دعلى  ور دوله الكدا م  بصدورة و ُصف  فئه اهل الااي والوجى  فصاهع هج  نج  هعمم د دج ه 

ا وا نج الجعهلئة اجولى. في حئج ان السواد اج ظم نج المسلمئج ن غو  في البوث  دج لقمتده  

 او غعرق في اهواله و هواته  وحسبنع ه وه م الوكئل.

وفي هذا الجو الموبوف صعر ال  ج  ن   بكل فا ة  و  نج  اد و  ندج  جئدب  اللهدم إ  

 فة    تضعرآل م ج ة البعطل وحيبه.اصواتع ض ئ

وكعن نج افدام الفدام ان  قدع   إن القداثن اهت دا بعلسدئ  واةكدااا  وان د نندع    دؤنج 

 بلغة ال قل والووار  فكعن ليانع  لى اهل الااي والنهى ان  تص وا لهذا الومالت الظعلمة.

لدم فدي هد وة د د  وع  احبب  الم عركة بهذا البوث ضدمج كوكبدة ندج البدعحثئج واهدل ال 

ل  2007إلئهددع كلئددة ال ددا  ة وال را ددعت اة ددالنئة بجعن ددة ال ددعرعة فددي  ددها هئسددعن نددج  ددعل 

 ونوضوآل الن وة  )الووار ن  ا، ا في الفكا اة الني(.

ا    ه  ي ومل ان  ثئب القدعلمئج  لدى هدذا الند وة  وان  كتدب النفد  والقبدو  للبودوو 

هع  كمدع ا د له ان  تقبدل نندي  وان  خدتم لدي بخعتمدة السد عدة  وهدو لتوقق الن وة الغاض المقعل نن

 حسبي وه م الوكئل
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 تمهئ  حو  اهمئة البوث

 

ال  وة إلى ه هي نهمة اجهبئعف والما لئج  لئهم السالل  وهي  نبغي ان تكون ب  دلوب 

ال   دةى وس مس ك  ببىدلس بىعل وى دبىئلى رس ديس اللئج والافدق  عدع  ت دعلى  )اد آُل إىلسدى  س تىي هى
ل ُهم  بىدعل  دعدى مس دنسةى وس سس دةى ال وس ظس و  ى مس

( )النول  تس ى جس لسُم بىعل ُمه  ُهوس اس   بىئلىهى وس ل   سج   س ج  ضس لسُم بىمس ب لس ُهوس اس   سسُج إىن  رس  (.ز125اسح 

ولئس  ال  وة نقصورة  لى الا ل  بل هي وامب  لى اتبع هم ا ضع  عع  ت دعلى  )عُدل  

ددبىئلى  اى  س ددذى ( هس ئجس كى دداى ددجس ال ُم   ددع اسهسددع نى نس ى وس عنس ع  ُ ددب وس ددجى ات بس سنىددي وس نس ةو اسهسددع وس ددئاس لسددى بسصى ى  س ي اسد ُ ددو إىلسددى ع 

 (.108) و   

 

آلس  وال  ج اة الني الذي ه  و إلئه هو د دج اجهبئدعف والما دلئج ممئ دع  عدع  ت دعلى  ) سداس

ص ى بىهى هُوحدع   ع وس جس ال بى جى نس ئسسدى اسن  لسُكم  نى ُنو سدى وس ى نسع بىدهى إبدااهئم وس دئ  ص  دع وس نس نسدع إىلسئ دلس وس ئ  حس ي اسو  ال دذى  وس

د دهى نس تسبىدي إىلسئ  ُ  سج  ع تس  ُ وُهم  إىلسئ دهى ع  ئجس نس كى اى عُوا فىئهى كسبُاس  سلسى ال ُم   ي اسعىئُموا ال بى جس وس  تستسفسا  د ى دعُف وس سه  ج   س س

ج   ُنىئُب(  (. وع  حصل ا  تالف بئج اتبعآل الا ل السعبقئج  وع  حصل التغئئا 13)ال ورم إىلسئ هى نس

دُم بسغ ئدع   ل  ُهُم ال  ى دعفس دع مس د ى نس دج  بس   عُدوا إى   نى دع تسفسا  نس والتب  ل  ج المنهج الثعب  الذي  ا ه ه ت دعلى  )وس

لو نُ  ببىلس إىلسى اسمس ج  رس بسقس   نى ةٌ  س لسو   كسلىمس نسُهم  وس م  بسئ  هى د ى ج  بس   تسعبس نى اُوا ال كى إىن  ال ذى جس اُورى نسُهم  وس يس بسئ  ى  لسقُضى سسمب

ن هُ ُناى بو( )ال ورم  (. ونج  ام كعه  ر علة النبي نوم  ـ صلى ه  لئه و لم ـ ان 14لسفىي  سلبو نى

دذسلى  دع  اد النعس إلى المنهج القو م الذي كعن  لئه اجهبئعف ممئ دع  عدع  ت دعلى  )فسلى دتسقىم  كسمس ا   لس فسدعد آُل وس

 ُ نسُكُم ع  س   ى س بسئ  ُت جى ا  اُنى تسعبو وس ج  كى ُ نى ع اسه يس س ع  ن ُ  بىمس عُل  ثنس ُهم  وس افس وس تس وس  تست بى   اسه  ا  بُُّكدم  لسنسدع اُنى رس بُّنسع وس  رس

نسُكمُ  بسئ  نسنسع وس ةس بسئ  علُُكم    ُحج  مس لسُكم  اس   علُنسع وس مس ئُا( )ال ورم  اس   صى إىلسئ هى ال مس نسنسع وس ُ  بسئ  مس ُ  سج   (.15ع 

 

والقاثن الكا م كتعب  وتال ال قل والمنوق  و   و إلى التفكا والووار  فمدج ذلدل ذكداا 

لموع  اح  الم اكئج المنكا ج للب ث وهو ابي بج  ل  الجموي  الدذي )ا دذ  ظمدع بعلئدع فج دل 

ام ه  وئي هذا ب   نع عد  رل  عدع  ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ  ه دم   فته بئ ا و قو    ع نوم   ات

ديس 1 و ب ثل  و   لل مهنم( هى دعلس وس ظس  ى
ئىدي ال  دج   ُو  قسدهُ عسدع س نس ل  يس  س هسسى ثسال  وس بس لسنسع نس اس ضس . عع  ت على  )وس

ئٌم( ) ـب   نى  (. 78رس

عع  ت على  )ُكلُّ الو  سعلى  ونج ذلل د وته بني إ االئل إلى إحضعر توراتهم ةابعت كذبهم 

اةُ عُدل  فسد    رس ج  عسب لى اسن  تُنسدي  س الت دو  هى نى لس إى  االئُل  سلسى هسف سى ا  ع حس بسنىي إى  االئلس إى   نس الًّ لى اةى كسعنس حى رس تُوا بىدعلت و 

( )ث   ماان  عىئجس عدى  (. 93فسعت لُوهسع إىن  ُكن تُم  صس

دعفس)س ونج ذلل د وته هصعرم هجاان  دع مس د ى نس ج  بس   لس فىئهى نى عم  ج  حس للمبعهلة  عع  ت على  )فسمس

اسه فُسسُكم   نسع وس اسه فُسس ُكم  وس هىسسعفس هسع وس هىسسعفس ُكم  وس نسعفس اسب  هسع وس نسعفس ا هس  آُل اسب  ل مى فسقُل  تس سعلسو  جس ال  ى نسد س نى دل  فسنسج  سدل  لس   تسهى اُم  هسب 

بىئجس  ى  سلسى ال كسعذى  (. 61( )ث   ماان ع 

تسعبى لىمس  لس ال كى ونج ذلل حوارا جهل الكتعب في   ن إبااهئم  لئه السالل  عع  ت على  ) سع اسه 

( )ث   ماان  اى اسفسال تس  قىلُونس ج  بس   ى ئُل إى   نى ه جى ى اج  اةُ وس رس لس ى الت و  ع اُه يى نس ونس فىي إبااهئم وس عمُّ  (. 65تُوس

ث دعت كثئداة فدي هدذا الصد د  نمدع  د    لدى حئو تده ونالنسدته لواعد  وفي القاثن الكا م 

النعس ال  ني والفكاي  فهو كتعب  هتم بعلووار وإععنة الوجة والباهدعن  كمدع  هدتم بد داب الودوار 

 والت عنل ن  ا، ا ج بافق  وهو انا  فتق ا ن ظم الم عرضئج للقاثن الكا م.

 

، ددا  وإلياندده الوجددة  وهددذا البوددث الددذي هق ندده وللد  وة ا ددعلئبهع وو ددعللهع فددي إعنددعآل ا

 تكعنل ن  بوث نوكم  دعبق ه داهعا ب ندوان  )ننهجئدة القداثن فدي الت عندل ند  ثراف ن عرضدئه(  

وع  ه اهعا في كتعب نستقل ا ضع  وذلل لمع للموضوآل نج اهمئة  وكنع ع  ا ت اضنع فئه اج   

ا البودث الو دعلل المنهجئدة التدي ا دتخ نهع المنهجئة للووار ن  ا، دا  والئدول هسدت اض فدي هدذ

                                                 
 (.30 4فى حسئج احم   )الك عف  للينخ اي  تصوئح نصو - 1
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القاثن في حوار ا، ا  وهو بوث هعل نج امل ان هدت لم ندج هدذا الو دعلل المسدع  ة فدي طاالدق 

 التفكئا والت بئا والووار حتى هقئم حجة ه  لى  لقه.

 

 ( فقاة  ونذ ل بخعتمة  فإلى اولى فقاات هذا البوث  22وهذا البوث نقسم إلى )
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 تكعل إلى ال قلا ح -1

 

ندج  صدعلا القداثن الكدا م اهده كتدعب  دؤنج بعل قدل و  لدي ندج  د هه  وعد  م لده نندعط 

 التكلئ   وهو  وتكم إلئه في  ةون ال  ج وال هئع  وفي  وعبه للمسلمئج وغئاهم.

فعلكون في المنظور القاثهي كتعب هعطق  ه ي ال قالف ندج الندعس إلدى ربهدم  عدع  ت دعلى  

ل   دع )إىن  فىي  س داى بىمس ي فىدي ال بسو  داى ال فُل دلى ال تىدي تسج  دعرى وس الن هس دتىالفى الل ئ دلى وس ا   ضى وس سر  اج  اتى وس عوس قى الس دمس

ع  بسث  فىئهس ع وس تىهس و  ضس بس   س نس سر  ئسع بىهى اج  سح  عفو فس  ج  نس عفى نى جس الس مس ُ نى ع اسه يس س ع  نس ج  ُكلبى دساب ةو  سن فسُ  الن عسس وس  نى

( )البقاة  لو  س  قىلُونس ضى ،س عتو لىقسو  سر  اج  عفى وس اى بسئ جس الس مس عبى ال ُمسسخ  الس وس اى  ى الابى سع،ى وس تسص   ( 164وس

والكون  ه ي ا ضع إلى ن افة الغاض نج الخلق؛ وهو الفتنة وا بدتالف  لئ قدب ذلدل الجدياف 

ل دقى الس د دعرى ،س دعتو في  علم البقعف  عع  ت على   )إىن  فىي  س الن هس دتىالفى الل ئ دلى وس ا   ضى وس سر  اج  اتى وس عوس مس

سل بسعبى( )ث   ماان  ُولىي اج  (. و قب هذا ا، ة بئج صفة اولي اجلبعب  وكئد   سدت لون 190جى

عُ ُدودا  وس  س عىئسعندع  وس  سلسدى بوح ة الخلق  لى وح ة الخعلق  بوعهه  فقع  ت على  )ال دذى جس  سدذ ُكُاونس ع 

نسدع  سد عهسلس فسقى ال  ُ دب وس لسق  س هسذسا بسدعطى ع  س ب نسع نس ضى رس سر  اج  اتى وس عوس ل قى الس مس م  وس ستسفسك ُاونس فىي  س ذسابس ُمنُوبىهى

( )ث   ماان   (. 191الن عرى

ُ لسُكدم  ث س  دذسلىلس  ُبسدئبىُج ع  عتىدهى لس سل ُكدم  وتبئعن ا، عت نج امل إدراكهع والتفكا فئهع  عع  ت دعلى  )كس

( )البقاة   (.242تس  قىلُونس

دٌب  ئسع إى   لس ى ئسدعةُ الد ُّه  دع ال وس نس والوئعة ال هئع لئسد  إ  نمداا لر داة لمدج تفكدا  عدع  ت دعلى  )وس

( )اجه عل  ئ ٌا لىل ذى جس  ست قُونس اسفسال تس  قىلُونس ةُ  س اس لسل  اُر ا،  ى ٌو وس لسه   (. 32وس

لس والت ا   لئ  إ  دا  دع حس ا است دُل نس  و ئلة لوفظ ال قل ود مونة الوئعة  عع  ت على  )عُل  تس سعلسو 

دالقو  دج  إىن  سسعهع  وس  تسق تُلُوا اسو  دسُكم  نى الى س  جى إىح  بىعل وس ئ ةع  وس ُكوا بىهى  س اى لسئ ُكم  اس   تُ   بُُّكم   س ُزعُُكم  رس دُج هسدا  هسو 

بُوا  إى  عُهم  وس  تسق اس ى وس قب ُ إى   بىدعل وس لس ع  دا  تُلُدوا الدن ف  س ال تىدي حس ع بسوسدجس وس  تسق  نس ع وس ن هس اس نى ع يسهس شس نس احى ال فسوس

( )اجه عل  عُكم  بىهى لس سل ُكم  تس  قىلُونس ص   (. 151ذسلىُكم  وس

و لسُكم  وس  ع تس  بُد ُونس والوانئة لئس   وم اهووعط  قلي     لئق بع،دنئئج  عع  ت على  )اُفب لىمس

( )اجهبئعف  ى اسفسال تس  قىلُونس ج  دُونى ع   (.67نى

وال ا) بعهلل ـ الذي هو اكبا ما مة   ععب ه  لئهع ـ    تنعغم ن  ال قل فدي  ديف  عدع  

ددلس  نس عسو  ا)س وس ددة  إىهبىددي اسرس ددنسعنع  ثلىهس ددذُ اسص  رس استست خى سبىئددهى ثزس إىذ  عسددع س إبددااهئم جى ( ت ددعلى  )وس ددال و ُنبىددئجو  فىددي ضس

 (. 74)اجه عل 

ج  دُوهىهى  ذُوا نى ُننسع ات خس ولئ  امة دلئل واح  للم اكئج   تم ون  لئه  عع  ت على  )هسُؤ فى عسو 

بع ( )الكه   ى كسذى م  سلسى ع  جى اف تساس م  لسُم نى ج  اسي  م  بىُسل وسعنو بسئبىجو فسمس لسئ هى تُونس  س
ة  لسو    س    . (15ثلىهس

دع  دةٌ كسمس وا،لهة المي فة   تستوئ  ان تغعلب رب ال علمئج  عع  ت على  )عُل  لسو  كسعنس نس سدهُ ثلىهس

شى  سبىئال ( )اة ااف  ي ال  سا  ا إىلسى ذى تسغسو  ب  ( والم نى  "لولبوا إلدى ندج لده الملدل 42 سقُولُونس إىذا   س

 . 2  ب ض"والابوبئة  بئال بعلمغعلبة  كمع  ف ل الملو) ب ضهم ن

ى  دج  دُونى ع  دذُوا نى ُهُم ال دذى جس ات خس داس بل هي   تستوئ  هصا اصوعبهع  عع  ت على  )فسلسدو   هسصس

( )اجحقعف  ع كسعهُوا  سف تسُاونس نس ذسلىلس إىف ُكُهم  وس ن ُهم  وس لُّوا  س ة  بسل  ضس بسعهع  ثلىهس  (. 28عُا 

ه  او تنصدا اصدوعبهع  عدع  ت دعلى  وهي لدم تخلدق  دئةع اصدال حتدى تغعلدب الداب  دبوعه

ا  وس  هسف   داب م  ضس دهى سه فُسى لىُكدونس جى لسقُدونس وس   سم  ُهم   ُخ  ئ ةع  وس لُقُونس  س ة     سخ  ج  دُوهىهى ثلىهس ذُوا نى ات خس  دع  وس  )وس

ئسعة  وس  هُُ ورا ( )الفاععن  تع  وس  حس و  لىُكونس نس  (.3 سم 

  نمع  تاتب  لئه فسعد الكون فدي مملتده  وطعلمدع ان وال ا)  قتضي الصااآل بئج ا،لهة

الكون  جاي وفق هوانئ  و نج اعبتة  فم نى هذا اهه لئ  امة  ا) و   ا ل  عع  ت دعلى  

( )اجهبئعف  فُونس ع  سصى شى  سم  ى ال  سا  بب ى رس عنس ع  ُ لسفسسس ستسع فسُسب وس ةٌ إى   ع  ع ثلىهس مس  (. 22)لسو  كسعنس فىئهى

                                                 
 (.669 2تفسئا الك عف  )  -   2
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هذا ال ا) ـ بكل ا كعله وصدورا ـ عدعلم  لدى الجهدل و   سدتن  إلدى  ديف ندج الوقدعلق و

دج   دُا نس ك  ذى ديس وس ج  نس ى ُا نس ك  هسعهسُكم  هسذسا ذى  عُل  هسعتُوا بُا 
ة  ج  دُوهىهى ثلىهس ذُوا نى الم تباة  عع  ت على  )اسلى ات خس

ق  فسُهم   ثسُاُهم     س  لسُمونس ال وس ( )اجهبئعف  عسب لىي بسل  اسك  ُضونس  (. 24ُن  اى

ى  د س ع  ن  ى  ى ابب واهل ال ا)  ولوا حوا هم فصعروا  دا الخلئقدة  عدع  ت دعلى  )إىن   سدا  الد  وس

( )اجهفع   ُم ال ذى جس    س  قىلُونس بُك  مُّ ال   (.22الصُّ

لدئهم  واهل الكتعب  تنععضون ن  ال قل في كثئا نج احكعنهم  كي مهم اهتسدعب إبدااهئم إ

اةُ  رس لسد ى الت دو  دع اُه يى نس ونس فىدي إبدااهئم وس دعمُّ دمس تُوس تسدعبى لى لس ال كى ن  اههم معؤوا ب  ا  عع  ت على  ) سع اسه 

( )ث   ماان  اى اسفسال تس  قىلُونس ج  بس   ى ئُل إى   نى ه جى ى اج   (. 65وس

والواعد   نمدع  و لو) اهل الكتعب  تنععض ن  ن تق اتهم  فهم فدي فصدعل هكد  بدئج المثدع  

نس  تسن سسدو  بىابى وس ُنُاونس الن دعسس بىدعل 
 ج دل ال قدل  تقديز ندج نمعر دعتهم الالنسدةولة  عدع  ت دعلى  )استسد  

( )البقاة  تسعبس اسفسال تس  قىلُونس تُم  تست لُونس ال كى اسه   (.44اسه فُسسُكم  وس

انعل النعس فدي حدئج ان واكثا اهل الكتعب  اكنون إلى الوئعة ال هئع وا بعبهع  وع  توح وا 

دج   دنسةو اسو  نى ص  ئ دع  إى   فىدي عُدام  ُنوس مى حقئقتهم الت داذل وا  دتالف   عدع  ت دعلى  )   ُقسدعتىلُوهسُكم  مس

قىلُددد ٌل    س   سه ُهم  عسدددو  دددلس بىدد  دددت ى ذسلى عُلُددوبُُهم   س ئ دددع  وس مى دددبُُهم  مس سس دد ى  ٌ تسو  دددنسُهم   س ُ دددُهم  بسئ 
افى ُمدد ُرو بس   رس ( ونس وس

 (.14)الو ا 

وب ض اج ااب لم  ت لموا ادب الت عنل ن  ا، ا  وفئهم حمععة وعلدة  قدل  عدع  ت دعلى  

( )الوجاات  ثسُاُهم     س  قىلُونس اتى اسك  افى ال ُوُجاس رس ج  وس  ( 4)إىن  ال ذى جس  ُنسعدُوهسلس نى

 اثن الكا م  فمج ذلل وع  وردت ب ض الكلمعت والمواد اللغو ة المتصلة بعل قل كثئاة في الق

 

   د الماات المعدة ن  ن تقعتهع  او الكلمة*

 49  قل

 16 البعب

 17 فكا

 20 فقه

 127 هظا

 148 بصا

 855  لم

 185  م 

 16 فؤاد*

 135 علب* 

 

وهذا التكاار لمواد ذات صلة بعل قل    تبا كله إ الف نج   ن ال قل وادواته نج حدواس 

 لى نختلد  تومهدعتهم وهولهدم واد دعههم  ولدئ  هدذا نوضد  تفصدئل و لم في  وعب النعس 

تلل المواض   واكتفئنع بعة عرة إلئهع  لدى نوضد  اةممدع   لنؤكد   لدى ان ال قدل هدو اجداة 

 اجولى  التي  وتكم إلئهع الخوعب القاثهي.

 

 ا حتكعل إلى النف  -2

 

 ة ندج ا ظدم اج دئعف التدي   والدنف  الب دا 3النف   لهع ن عن   ة  فهدي الداو،  والدذات

دُكم  اسفسدال  فىدي اسه فُسى ا تخ نهع القاثن في ال  لة  لدى وح اهئدة ه  و ظمدة ث عتده  عدع  ت دعلى  )وس

                                                 
 نفادات الااغب  نعدة )هف (.  -   3
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( )الددذر عت  ددُاونس (  والم نددى  "فددي حددع  ابتدد الهع وتنقلهددع نددج حددع  إلددى حددع   وفددي 21تُب صى

 .4فئه اجذهعن"بواطنهع ويواهاهع نج  جعلب الفوا وب ال  الخلق  نع تتوئا 

( )الوعرق   م  ُ لىقس ه سسعُن نى ى ئسن ُظاى اج   (. 5ولإلهسعن ان  ت نل ب ف  لقه  عع  ت على  )فسل 

لسقسُكدم   ي  س وله ان  ت نل  ط  ئاا نج الاحم إلى القبا ناورا بعلوئعة  عع  ت دعلى  )ُهدوس ال دذى

لسقسةو اُم   ج   س فسةو اُم  نى ج  هُو  ابو اُم  نى ج  تُاس دن ُكم  نى نى تسُكوهُوا ُ ئُو ع  وس تسب لُغُوا اسُ   ُكم  اُم  لى ف ال  اُم  لى ُمُكم  طى اى   ُخ 

( )غعفا  لس سل ُكم  تس  قىلُونس ى  وس ال  ُنسسمب تسب لُغُوا اسمس لى ج  عسب ُل وس ف ى نى ج   ُتسوس  (.67نس

ت دعلى   وله ان  ت ندل كئد   د ب الدوهج والضد   فئده ب د  رحلدة الصدوة وال دبعب  عدع 

( ) ـب   ل قى اسفسال  س  قىلُونس هُ فىي ال خس س  اُ هُنسكبى ا  ج  هُ سمبى نس  (.  68)وس

ج  ث سعتىهى اسن   نى وله ان  ت نل حئعته الجنسئة وال عطفئة لئ ر)  ظمة ه ت على  عع  ت على  )وس

مس سدلس بس  ع وس ُكنُوا إىلسئ هس امع  لىتسس  وس ُكم  اسز  ج  اسه فُسى لسقس لسُكم  نى لو  س قسدو  دة  إىن  فىدي ذسلىدلس ،س دعتو لى مس ح  رس د ة  وس دوس دنسُكم  نس ئ 

( )الاول   (.21 ستسفسك ُاونس

وله ان  ت نل دععلق صن  ه ت على في النف  الب دا ة وندع بدث فئهدع ندج ن دع ا الفجدور 

اهسدع( )ال دم   تسق وس دع وس هس دع فُُجورس هس مس سل هس اهسع  فس  دع  سدو  نس هسف د و وس (. ولئسدت ذ بدعهلل نمدع 8-7والتقدوم  )وس

دهى  ُب إىلسئ  ُج اسع اس هسو  ُس بىهى هسف ُسهُ وس وى ع تُوس   لسُم نس هس   ه سسعنس وس ى نسع اج  لسق  لسقس    س  تو وس به هفسه  عع  ت على  )وس

( )قب  رى  ى ب لى ال وس ج  حس ُئ 16نى ع اُبسابى نس (  ولئت نل كئ  تي ج له هفسه السوف والمنكا  عع  ت على  )وس

ي ئٌم( ) و    هسف سى حى ببىي غسفُوٌر رس ببىي إىن  رس مس رس حى ع رس ةٌ بىعلسُّوفى إى   نس عرس سن   (.53إىن  الن ف  س جس

 ) سسدجى تسق دوى مو ه سسدعنس فىدي اسح  ى نسدع اج  لسق  وله ان  ت نل في مس ا وحسنه وعوانه  عع  ت على  )لسقس    س

( (  ولئت نل موارحه ولسعهه وبئعهه  عع  ت ع4)التئج  دفستسئ جى دعهع  وس س لىسس نسئ جى  وس ئ  لى  )اسلسم  هسج  سل  لسهُ  س

 (. 9-8)البل  

اتى  عوس ددُق الس ددمس ل  ددج  ث سعتىددهى  س نى ولدده ان  ت نددل ت دد د اجلددوان وا ددتالف اللغددعت  عددع  ت ددعلى  )وس

اهىُكم  إىن  فىي ذسلىلس ،س عتو لىل  سعلى  اسل وس نستىُكم  وس تىالُف اسل سى ا   ضى وس سر  اج  ( )الاول وس ئجس  ( 22مى

 

لئ ر) نج  ال  ذلل كله  ان ه  لقه فدي احسدج تقدو م  وان اكبدا ث دة  لدى وح اهئدة ه هدو 

 هذا النف  القا بة التي ه ئش بئج منبئهع  فتبعر) ه احسج الخعلقئج!

 

 ا حتكعل إلى الفواة  -3

 

ب ا دده  لددى هئةددة الفودداة ن ددتقة نددج فوددا  "وفوددا ه الخلددق  وهددو إ جددعدا ال دديف وإ

دع( )الداول  ندج ا، دة لسئ هس ى ال تىي فسوساس الن عسس  س تس ع  ( 30نتا وة لف ل نج اجف ع   فقوله  )فىو اس

فإ عرة ننه ت على إلى نع فوا اي اب آل وركي في النعس نج ن افته ت على  وفواة ه هدي ندع 

لسقسُهم  لسئسقُولُج  ركي فئه نج عوته  لى ن افة اة معن  وهو الم عر إلئه بق ج   س تسُهم  نس سل  لسةىج   س  وله  )وس

ُ ()الي دداف  نددج ا، ددة ضى ()فددعطا  نددج 87ع  سر  اج  اتى وس عوس اى الس ددمس ى فسددعطى دد ُ  ى  م  (  وعددع   (ال وس

 5(.."1ا، ة

ورد النددعس إلددى فودداتهم  وب ددث نددع فئهددع نددج كددوانج الخئددا والفددال،  هددو نددنهج اجهبئددعف 

ا هو،  لئه السالل  نكا  لى عونه هبذ اة معن بعهلل  علقهم  و  ل إمال  ربهدم  دي ممئ ع  فهذ

ارا ( )هو،  وس لسقسُكم  اسط  عس    س عسعرا   وس ى وس ُمونس  ى  ع لسُكم    تسا   ( 14-13ومل  عع  ت على  )نس

   كسعهسد   وهذا إبااهئم  تباا نج عونه حتى  ادهم إلى اة مدعن بدعهلل الواحد   عدع  ت دعلى  )عسد 

دع تس  بُد ُونس  م  نى دن ُكم  وس ثُف نى م  إىه دع بُداس هى نى قسدو  ال ذى جس نس سهُ إىذ  عسعلُوا لى نسةٌ فىي إبااهئم وس سس ةٌ حس وس دج  دُونى لسُكم  اُ    نى

نُ  نى ت ى تُؤ  عُف اسبس ا  حس ال بسغ ضس ةُ وس نسُكُم ال  س ساوس بسئ  نسنسع وس بس سا بسئ  هسع بىُكم  وس ى كسفسا  د ساُ إى   عسدو  س إبدااهئم ع  ح  ى وس وا بىدع  

ددلس اسهسب   إىلسئ  نسددع وس ك ل  ددلس تسوس لسئ  ب نسددع  س فو رس ددي  ددج   س ى نى ددجس ع  ددُل لسددلس نى لى ددع اسن  نس ن  لسددلس وس ددتسغ فىاس س   سبىئددهى جس ددلس جى إىلسئ  نسددع وس

ئُا( )الممتونة  صى  ( 4ال مس
                                                 

 (.399 4تفسئا الك عف  )  -   4
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لُوطدع  إىذ  وهذا لوط  ن ى  لى عونه  لوكهم الم دئج الدذي    خدعل  الفوداة  عدع  ت دعلى  )وس

( )اج ااف  ئجس جس ال  سعلسمى ج  اسحس و نى ع نى بسقسُكم  بىهس ع  س تُونس ال فسعحى سةس نس
هى استس   نى  ( 80عسع س لىقسو 

ولم  كج  ئ هع نوم  ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ بم دي   دج هدؤ ف اجهبئدعف ا ضدع  فهدم عد    

اجنا بعلم اوف والنهي  ج المنكا  وتولئل الوئبعت وتوا م  ب اوا به  وكل نع هعدم به هو

الخبعلث  وفل الغدال   دج الب دا  نمدع  قتضدي  لدى كدل ذي لدب اتبع ده  عدع  ت دعلى  )ال دذى جس 

ه جى  ى اج  اةى وس رس دد سُهم  فىددي الت ددو  ن  تُوبددع   ى ك  ي  سجى ُوهسددهُ نس ددي  ال ددذى ُنبى ُ ددو س الن بىددي  اج  ئددلى  سدد  ُنُاُهم   ست بى ُددونس الا 

ددن   ددُ   س بسعلىددثس وس سضس ُم ال خس لسددئ هى ُل  س ددابى ددلُّ لسُهددُم الو ئبىبسددعتى وس ُوس دداى وس ُوى ددجى ال ُمن كس ددعُهم   س ُهم  بىددعل مس  ُاوفى وس سن هس

ات   دُاواُ وس هسصس ُرواُ وس نُدوا بىدهى وس سدي  م  فسعل دذى جس ثنس لسدئ هى سغ ال س ال تىي كسعهس    س اج  ُهم  وس اس ي إىص  بس ُدوا النُّدورس ال دذى

( )اج ااف   (. 157اُه يى س نس سهُ اُولسةىلس ُهُم ال ُمف لىُوونس

د ى  ى  سه  ج  بىدع   نى ج   ُؤ  نس والخالصة ان اة معن بعهلل هو فواة في النف  الب ا ة  عع  ت على  )وس

فو  سلىئٌم()التغعبج  نج ا، ة ُ بىُكلبى  سي  ع  ال  ج وعئمه واحكعنه ننسجمة تمعنع (  ونبعدئ 11عسل بسهُ وس

دع    لسئ هس ى ال تىدي فسوسداس الن دعسس  س تس ع  نىئفع  فىو اس هسلس لىل بى جى حس م  سعىم  وس ن  الفواة السلئمة  عع  ت على  )فس 

( )الد ثساس الن دعسى    س  لسُمدونس ج  اسك  لسكى قسئبىُم وس ى ذسلىلس ال بى ُج ال  ل قى ع  (. فدال غداو ب د  هدذا 30اول تسب  ى لس لىخس

ان تكون الفواة السلئمة إح م الو علل المنهجئة التي  وتكم إلئهع الا ل واتبع هم في الد  وة 

 إلى ه. 

 

 ا حتكعل إلى البئةة -4

 

 . 6البئةة في اللغة  "المني  والوع    قع   بئةة طبئ ئة وبئةة امتمع ئة وبئةة  ئع ئة"

علل التي  توعكم إلئهدع الخودعب القاثهدي  فعلو دعل وال دااب والبئةة بهذا المفهول إح م و 

نج ن جيات ه  ي ومل  حئث هنعلل دورة للمعف والنبعت حتدى  صدال صدعلوئج لال دت مع  

ضس  سد سر  نسع اج  قسق  ببع   اُم   س عفس صس نسع ال مس بسب  هى  اسه ع صس ه سسعُن إىلسى طس سعنى ى ئسن ُظاى اج  قبع ( ا،دني  عع  ت على  )فسل 

 (.26-24) ب  

واجرض ونع فئهع نج النبعتدعت واج دجعر المختلفدة  ذات الو دول المختلفدة  بئد  ان المدعف 

واح   وفي هذا إ عرة إلى  لم الورااة فدي النبدعت  فعلمورادعت هدي التدي تتسدبب فدي ا دتالف 

ج   ن عٌت نى مس اٌت وس رس عوى ضى عىوسٌ  ُنتسجس سر  فىي اج  اٌن المذاق  عع  ت على  )وس دن وس ئدٌل صى هسخى آٌل وس ر  زس نسدعبو وس اس  

لو  قسدو  ُُكلى إىن  فىي ذسلىدلس ،س دعتو لى ع  سلسى بس  ضو فىي اج  هس ُل بس  ضس هُفسضبى احى و وس عفو وس قسى بىمس انو  ُس  ن وس غسئ ُا صى  وس

( )الا     (.4 س  قىلُونس

اتى و   اةهسعن تمت  لازق ه ت على  فتتخذ ننه الوال  والواال  عدع  ت دع داس دج  اسمس نى لى  )وس

سسنع  إىن  فىي ذسلىلس ،س سة   عع  حس ز  رى ن هُ  سكساا  وس ذُونس نى نسعبى تست خى س   اج  ئلى وس  الن خى

( )النول  لو  س  قىلُونس   وك ن اةهسعن هو الذي  تمعدم في طغئعهه فئج ل 7( والسكا  الخما67لىقسو 

 ه مة.ه مة ه  ماا  فئفس  نع وهبه ه إ عا نج 

و اسفسدال   ديب فو حس عفى ُكل   سدي  جس ال مس نسع نى مس سل  والمعف هو  ا الوئعة  لى هذا اجرض  عع  ت على  )وس

()اجهبئعف  نج ا، ة نُونس نى بىدُ  لسُكدم  بىدهى 30 ُؤ  (  و نه تنبثق الميرو عت والثمعر  عع  ت دعلى  ) ُن 

نسددعبس  س   اج  ئددلس وس الن خى الي   تُددونس وس آلس وس ر  ( الددي  لو  ستسفسك ددُاونس قسددو  ددلس ،س سددة  لى اتى إىن  فىددي ذسلى دداس ددج  ُكددلبى الث مس نى  وس

(  ونددج هددذا الثمددعر  كددون ال سددل الددذي فئدده  ددفعف للنددعس  فهددو غددذاف ودواف  عددع  11)النوددل 

اى  دجس ال  دجس نى بسدع ى بُئُوتدع  وس دجس ال جى ي نى ذى لى اسنى ات خى بُّلس إىلسى الن و  ى رس حس اسو  ُ دونس  اُدم  ت على  )وس دع  س  اى م  نى وس

اهُهُ فىئهى  تسلىٌ  اسل وس اٌب ُنخ  ع  ساس ج  بُُووهىهس ُاُ  نى ببىلى ذُلاُل   سخ  ي ُ بُلس رس لُكى اتى فسع   اس ج  ُكلبى الث مس دفسعٌف  ُكلىي نى  ى

( )النول  لو  ستسفسك ُاونس  (. 69-68لىلن عسى إىن  فىي ذسلىلس ،س سة  لىقسو 

عن  فسدئج  ندج حولده ه دم ه تووطده وتغمداا  فعلبئةدة بمدع فئهدع ندج وحئث نع هظا اةهسد 

ااوة ونع  وط عل و ااب وزرآل ونعف وحئوان وح اات  كلهع ث عت تد    لدى وح اهئدة ه 
                                                 

 الم جم الو ئط  نعدة )بعف(.  - 6
 (.617 2الك عف  )  -  7
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 دي ومدل  وإذا تجعوزهدع البئةدة الوبئ ئدة إلدى البئةددة ا متمع ئدة وندع فئهدع ندج  دنج ا متمددعآل 

لسئع ئة ونع فئهع ندج  ئدا و دا وتقلبدعت وهيا دعت  ومد هع والتوور والتغئئا  او إلى البئةة ا

ث عت ه و ننه الثعبتة التي   تتغئا  فعل    مدوها الوئدعة  وا دعس البقدعف  والتغئئدا  بد ا ندج 

م  ()الا دد   نددج  ددهى سه فُسى ددع بى  ت ددى  ُغسئبىددُاوا نس لو حس ددع بىقسددو  س    ُغسئبىددُا نس الددنف  او   عددع  ت ددعلى  )إىن  ع 

ع 11، ةا نسعُهم  لسم  لسك  م اسه  تىل لس ال قُاس (. والظلم   ص  بعجنم والممعلل  با التعر خ  عع  ت على  )وس

د ا ( )الكهد   و  ى م  نس هى لىكى ه  نسع لىمس مس سل  (. وهدذا بودث كبئدا  مد  ا بعلتفصدئل فدي درا دة 59يسلسُموا وس

 نستقلة.

 

  حتكعل إلى الكون ونظعهااا -5

 

ثهئة الكون ونع فئه نج نظعها الوكمة واةب اآل و دئلة ةابدعت الخدعلق ت تبا المنهجئة القا

ووح اهئته  ي ومل  فعهلل  دبوعهه هدو المومد  لهدذا الكدون  وند با انداا  بئد ا ا دبعب الخلدق 

دتىالفى الل ئ دلى  ا   ضى وس سر  اج  اتى وس عوس ل دقى الس دمس والازق  وانا اللئل والنهدعر  عدع  ت دعلى  )إىن  فىدي  س

الن   عفو فس وس ج  نس عفى نى جس الس مس ُ نى ع اسه يس س ع  نس ع  سن فسُ  الن عسس وس اى بىمس ي فىي ال بسو  اى ال فُل لى ال تىي تسج  عرى وس ئسع بىدهى هس سح   

اى بسدئ جس  عبى ال ُمسسدخ  الس دوس داى  ى الابى سدع،ى وس تسص  دج  ُكدلبى دساب دةو وس دع نى بسث  فىئهس ع وس تىهس و  ضس بس   س نس سر  عفى  اج  الس دمس

( )البقاة  لو  س  قىلُونس ضى ،س عتو لىقسو  سر  اج   (. 164وس

وهددو رب اجمدداال ال لو ددة النئدداة  التددي  ددخاهع نددج امددل حئددعة اةهسددعن  عددع  ت ددعلى   

اى إىن  فىدي  اى سن  اٌت بىد  اس النُُّجدوُل ُنسسدخ  داس وس ال قسمس ال  م  س وس عرس وس الن هس اس لسُكُم الل ئ لس وس لو )وس سخ  قسدو  ذسلىدلس ،س دعتو لى

( )النول   (.12 س  قىلُونس

وهددو رب اجرض بمددع فئهددع  وعدد  اندد هع  ددبوعهه بمددع  وقددق فئهددع اجنددج نددج مبددع  تقئهددع 

دع  مس سدلس فىئهس ضس وس سر  د   اج  ي نس ُهدوس ال دذى الي ز   واههعر ت    داا ئج الوئدعة للب دا  عدع  ت دعلى  )وس

دج  ُكدلبى  نى دعرا  وس اسه هس يس وس ا ى وس دعرس إىن  فىدي ذسلىدلس رس دي الل ئ دلس الن هس دئ جى اا نسدئ جى  ُغ  ى مس و  دع زس اتى مس سدلس فىئهس داس  الث مس

( )الا    لو  ستسفسك ُاونس  ( 3،س عتو لىقسو 

ددع   نس بى وس دداى غ  ال مس قى وس دداى بُّ ال مس   وهددو رب الجهددعت كلهددع  ددبوعهه  عددع  ت ددعلى  )عسددع س رس

تُم  تس  قى  ع إىن  ُكن  نسُهمس ( )ال  ااف بسئ   ( 28لُونس

لسدةىج   وهو واهب الازق والوئدعة لمدج فدي اجرض حتدى بدإعاار الم داكئج  عدع  ت دعلى  )وس

ُ عُدلى ال وس  دع لسئسقُدولُج  ع  تىهس و  د ى نس دج  بس   ضس نى سر  ئسدع بىدهى اج  سح  دعف  فس  عفى نس جس الس دمس ج  هسي  س نى تسُهم  نس سل  ى بسدل   س  د ُ  ى  م 

ثسُاُهم   ( )ال نكبوت  اسك   ( 63   س  قىلُونس

دج  ث سعتىدهى  نى وع  م ل وندئض البداق  د عآل اندل ور  دة  دوف فدي علدوب  بدعدا  فقدع   )وس

دع إىن  فىدي ذس  تىهس و  د س نس ضس بس   سر  ئىدي بىدهى اج  دعف  فسئُو  عفى نس دجس الس دمس ُ  نى طسمس دع  وس ُنسديبى فدع  وس و  قس  س لىدلس  ُاى ُكُم ال بسا 

لو  ( )الاول ،س عتو لىقسو   (24 س  قىلُونس

لسدهُ   ئدُ  وس ئىدي وس ُمى ي  ُو  ُهدوس ال دذى ونج  ملل الكون  ملل اندا المدوت والوئدعة  عدع  ت دعلى  )وس

( )المؤننون  عرى اسفسال تس  قىلُونس الن هس تىالُف الل ئ لى وس  (. 80ا  

  عدع  وهو  بوعهه وح ا اهل جن   ب  و وعآل  جن بئد ا كدل  ديف  وغئداا    ملدل  دئةع

( )النول  لُُق اسفسال تسذسك ُاونس ج     سخ  لُُق كسمس ج   سخ  (  ونج ابتغى ربع  واا فهو احمق 17ت على  )اسفسمس

( )الينا  لُونس عهى ع ال جس بُ ُ اس ُّهس ُنُاوهبىي اس  
ى تس    (. 64ومعهل  عع  ت على  )عُل  اسفسغسئ اس ع 
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 ا حتكعل إلى التعر خ -6

 

   لدى صد ق اجهبئدعف  وإابدعت الا دع ت  ف ادعر اجندم البعلد ة بعل قدعب التعر خ  ئدا  دعه

نسدع  ُاهسع مس سل  عفس اسن  ع مس الابعهي تنوق بعلوق  با التعر خ  عع  ت على  ذكا  ب  ه في عول لوط  )فسلسم 

( )هود  ن ُضودو ئلو نس جبى ج   ى ة  نى عرس جس ع حى لسئ هس هسع  س وسا  اسن  ع وس ع  سعفىلسهس ئسهس ام ذكدا ال بداة ندج بقدعف  ( 82 سعلى

( )ال نكبدوت  لو  س  قىلُدونس ع ث سة  بسئبىنسة  لىقسو  ن هس نسع نى ك  لسقس   تساس (. وعدع   دذكا  دعدا وامدود  35عا ة لوط  )وس

د  ُهم   سد دعلسُهم  فسصس مس زس  دجس لسُهدُم ال  دئ وسعُن اس   م  وس نىهى دعكى سس دج  نس عسد   تسبسدئ جس لسُكدم  نى اسُمدودس وس جى الس دبىئلى )وس سعدا  وس

( )ال نكبددوت  دداى جس تسب صى ددعهُوا ُنس  كس (  وعددع   ددذكا ن همددع اصددوعب الدداس وهددم نددج  بدد ة 38وس

ثىئداا ( )الفاعدعن  عُُاوهع  بسئ جس ذسلىدلس كس سبى وس عبس الا  وس اسص  اسُمودسا وس (  وعدع   دذكا 38اجواعن  )وس سعدا  وس

ال   ُل تُب  و وس ل  عسو 
ئ ٌا اس ( )ال  عن عول تب   )اسُهم   س ئجس نى اى نسعُهم  إىه ُهم  كسعهُوا ُنج  لسك  م  اسه  ج  عسب لىهى  ( 37ذى جس نى

دم   هى لىكى ه  نسدع لىمس مس سل  لسُمدوا وس دع يس نسدعُهم  لسم  لسك  م اسه  تىل دلس ال قُداس والظلم هو  بب الهال)  عدع  ت دعلى  )وس

و  ى ا ( )الكه   ُهدوس (  وا ن  اهواآل الظلم هو ال ا) بدعهلل ت دعلى  59نس نىدهى وس ب  دعُن  ى إىذ  عسدع س لُق مس )وس

ئٌم( )لقمعن  )س لسُظل ٌم  سظى ا  ى إىن  ال بى )  بىع   ُظهُ  سع بُنسي    تُ  اى (. ولدئ  امدة  دذر لمدج اهلكهدم 13 س ى

دج  عسدب لى ه ب   ان ار ل الا ل وا  هم بعلم جيات البئنة  عع  ت على  ) نسدع ال قُدُاونس نى لسك  لسقس   اسه  ُكم  وس

ئجس  نى دداى لس ال ُمج  قسددو  ي ال  دديى ددذسلىلس هسج  نُددوا كس نى ددعهُوا لىئُؤ  ددع كس نس بسئبىنسددعتى وس ت ُهم  ُرُ ددلُُهم  بىعل  ددعفس مس لسُمددوا وس ددع يس ( لسم 

 ( 13) وه  

وا حتكعل إلى تجعرب اجنم السعبقة  ئا  بئل للنجعة  فعلتعر خ في ن ظمه  سوا تجعرب 

ثىئداا  اسفسلسدم  ه ت على  عع  ت على  )نا اة للب ا ة بسبب ب  هع  ج د ج  دبىالب  كس دن ُكم  مى ل  نى لسقس   اسضس وس

( ) بددـ   قىلُددونس (  وهددذا عا ددة لددوط  مددا  لئهددع الم دداكون فددي كددل اجوعددعت فددال 62تسُكوهُددوا تس  

ددلى  بىعلل ئ  ئجس  وس ددبىوى م  ُنص  لسددئ هى ونس  س إىه ُكددم  لستسُمدداُّ (  تدد باون و    تبدداون  عددع  ت ددعلى  )وس قىلُددونس  اسفسددال تس  

ُكدوا 138 -138)الصعفعت  دم  تساس (. وهذا ثاعر نملكة فا ون البعل ة بسبب الظلم  عع  ت على  )كس

نددع   ددع عسو  ا نسعهس رس اسو  ددذسلىلس وس ئجس  كس هى ددع فسددعكى ددعهُوا فىئهس ددةو كس هس  مس دداى مو  وس قسددعلو كس نس ُزُروآلو وس ُ ئُددونو  وس ن ددعتو وس ددج  مس  نى

( )ال  عن  اى جس  ( 28 -25ث س

نسع إىلسئ لس  ئ  حس ع اسو  سسجس ال قسصساى بىمس لسئ لس اسح  ُج هسقُاُّ  س وفي التعر خ عصا كثئاة  عع  ت على  )هسو 

( ) و    جس ال غسعفىلىئجس ج  عسب لىهى لسمى إىن  ُكن  س نى ثنس وس (  و نبغي ان تؤ ذ ال باة نج القصا 3هسذسا ال قُا 

ُولىدي الصعدعة    ان تساد القصا لمجاد لتسل ةٌ جى ب داس م   ى هى ئة  عع  ت على  )لسقس   كسعنس فىي عسصسصى

د مس ح  رس ُهد م  وس فو وس دئلس ُكدلبى  سدي  تسف صى دهى وس ي بسدئ جس  س س   ج  تسص  ى قس ال ذى لسكى م وس ع كسعنس حس ى ثع   ُف تساس سل بسعبى نس ة  اج 

( ) و    نُونس نى لو  ُؤ   (. 111لىقسو 

ة  وفي القصا القاثهي هذ ا لقا ش و د ُّ عُدو  يس اس س ج  عسا  سةو هى  بىج  نى
س كس  غئاهم نج الم عه  ج  )وس

( )نوم   اس لسُهم  نسعُهم  فسال هسعصى لسك  ت لس اسه  مس اس ج  عسا  ستىلس ال تىي اس   (  فق  ب ث ه إلئهم ر و  وهدم 13نى

ج   نسعُهم  بى سذسابو نى لسك  لسو  اسه ع اسه  نسدع   لى ابواب ال ذاب  عع  ت على  )وس دل  س إىلسئ  ب نسع لسو   اسر  س عسب لىهى لسقسعلُوا رس

م( )طـه  يس هسخ  ج  عسب لى اسن  هسذى   وس ُ و   فسنست بى س ث سعتىلس نى  (.134رس

ددهى  نى وعدد  م ددل ه  ددي ومددل النصددا حلئدد   بددعدا المتقددئج  عددع  ت ددعلى  )عسددع س ُنو سددى لىقسو 

دددبىُاوا إىن   اص  ى وس ئنُوا بىدددع   دددتس ى (  ا   دددئجس ل ُمت قى ال  سععىبسدددةُ لى اى وس بسدددعدى دددج   ى دددعُف نى دددج   س س دددع نس اُهس ى  ُورى ضس  ى  سر  اج 

(. وهذا  نة معر ة نج عبل الا و  نوم  ـ  لئده الصدالة والسدالل ـ وب د ا  128)اج ااف 

لسدلس بى  ا ُنا  اسه  دالةى فإععنة ننهج ه هو نفتع، الازق والفا  والخئا كل الخئا  عع  ت على  )وس علص 

م( )طـه  ال  سععىبسةُ لىلت ق وس ُزعُلس وس ُج هسا  عع  هسو  ز  سلُلس رى ع   هسس   لسئ هس وسبىا   س اص   (. 132وس

ودرا ة التعر خ   ت ني الجمود والتق    لكل نع هو ع  م  إذ   ب  ان تكون درا ة هق  ة   

نددع  وعدد  ه ددى ه  لددى نبصدداة لم افددة الموع ددج والمسددعوئ فددي  قئدد ة وتددااو نددج كددعهوا عبل

الكعفا ج تونوهم في نتو  التعر خ  وتكل   قولهم  ن  نقولة ا،بدعف واجمد اد  عدع  ت دعلى  

لسدو  كسدعنس  هسع اسوس لسئ هى ثبسعفس نسع  س فسئ  ع اسل  ُ عسعلُوا بسل  هست بىُ  نس ع اسه يس س ع  إىذسا عىئلس لسُهُم ات بى ُوا نس   ثبسدعُؤُهم     س  قىلُدونس )وس

( )البقاة  تس ُونس ئ ةع  وس   سه   (.170 س
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و  ب  نج توكئم التعر خ في المسعلل المهمة   إذ    صح ننهجئع ان  نتسب الجد  اج لدى 

لألدهى  و  المتق ل تعر خئع للمت  ا  ونج ام فال  جوز ان  كون إبدااهئم المتقد ل زنعهئدع  لدى 

ونس نو ى و ئسى ـ  لئهم السالل ـ  هود ع و  هصااه دعمُّ دمس تُوس تسدعبى لى دلس ال كى ئع  عع  ت على  ) سع اسه 

دعمس  اى اسفسال تس  قىلُونس  هسع اسه تُم  هسُؤ فى حس ج  بس   ى ئُل إى   نى ه جى ى اج  اةُ وس رس لس ى الت و  ع اُه يى نس دع فىي إبااهئم وس تُم  فىئمس ج 

ع لسئ  س لسُكم  بىهى  ونس فىئمس عمُّ ٌم فسلىمس تُوس ل  ع كسعنس إبااهئم  سُهودى بع  لسُكم  بىهى  ى اسه تُم    تس  لسُمونس  نس لسُم وس ُ  س   ع  ل ٌم وس   ى

( )ث   ماان  ئجس كى اى جس ال ُم   ع كسعنس نى نس لىمع  وس نىئفع  ُنس  ج  كسعنس حس لسكى اهىئبع  وس اس  ( 67-65وس  هسص 

 

 ا حتكعل إلى المستقبل -7

 

ي ان  نفذ إلئه  لدى  دبئل الئقدئج  وإهمدع هدي المستقبل غئب نخب      ستوئ  ال قل الب ا

تنبدددؤات وإرهعصدددعت   تمددد   لئهدددع اصدددوعب الفاا دددة والخبددداة  او الكهدددعن والم ددد وذون  

 فئصئبون ناة و خوةون ناات!.

وفددي القدداثن الكددا م حدد  ث طو ددل  ددج الغئددب ب ددكل  ددعل او  ددج حددوادو غئبئددة ن ئنددة 

 وجة  لى ننعولئه وا  اله.توقق   وهذا نمع  ي   اهله إ معهع به  و وع  ال

فمج ذلل و   ه  بعدا المؤننئج بعلتمكئج لهم في اجرض  وهذا  نة اعبتة   تتخل   ج 

لُددوا  ددن ُكم  وس سمى نُددوا نى ُ ال ددذى جس ثنس دد س ع  مئددل دون مئددل  و  تتبدد   طددو  الدد ها  عددع  ت ددعلى  )وس س

ضى  سر  فسن ُهم  فىددي اج  لى ددتسخ  عتى لسئسس  ددعلىوس ي الص  ددنسج  لسُهددم  دى ددنسُهُم ال ددذى كبى لسئُمس م  وس ددج  عسددب لىهى لس س ال ددذى جس نى ددتسخ  ددع ا   كسمس

دج  كسفسداس بس  نس دئ ةع  وس ُكونس بىدي  س داى نع   س  بُد ُوهسنىي    ُ   م  اسن  فىهى و  ج  بس   ى  س لسن ُهم  نى لسئُبس بى ى لسُهم  وس تسضس د س ذسلىدلس ار    

 ) قُونس ئسع 55)النور فس ُولسةىلس ُهُم ال فسع ى ئسعةى ال ُّه  نُوا فىي ال وس ال ذى جس ثنس (  وعع  ا ضع  )إىه ع لسنسن ُصُا ُرُ لسنسع وس

عدُ( )غعفا  هس س   لس  سقُوُل اج  (  فعلنصا حلئ  اة معن في كل  صدا ونصدا  لدى علدة اهدل 51وس سو 

ة القداثن  )إىن  اة معن   دا و  ة  ولقعلل ان  قدو   فكئد  عتدل ب دض اجهبئدعف والا دل ب دهعد

د و وس سق تُلُدونس ال دذى جس  سد  ُنُاونس بىعل قىس  دقب ى وس سق تُلُونس الن بىئبىئجس بىغسئ داى حس فُُاونس ب  سعتى ع  دجس الن دعسى ال ذى جس  سك  طى نى

( )ث   ماان  ُهم  بى سذسابو اسلىئمو ا  (. والجواب ان ال هعدة هي هصا  بدل هدي ا ظدم هصدا  21فسبس بى

ُ  ولذلل دئبسُكُم ع  ب ُا بىُكم  اسن   ُصى ُج هستساس هسو  نسئسئ جى وس ب ُصونس بىنسع إى   إىح  سم ال ُوس  عع  ت على  )عُل  هسل  تساس

( )التوبة  ببىُصونس ب ُصوا إىه ع نس سُكم  ُنتساس س   ى نسع فستساس اى اسو  بى  ن  ى ج   ى (. فلئ  امة  ديف ا ظدم 52بى سذسابو نى

بعلا علة والثبعت  لئهع نج ا  ت هعد في  بئلهع  فئكدون هدذا الد ل الودعها و دعنع نج اة معن 

لصعحبه  ول القئعنة تنب ث ننه رالوة المسل  كمع  كدون صدعحبه نندعرا لألمئدع   القعدندة ندج 

 المؤننئج  ت لمهم ن نى التضوئة والف اف. 

م  و تو   ه الكعفا ج بعلخذ ن  ن  الجولة اج ئاة  عع  ت    دج  عسدب لىهى كساس ال دذى جس نى عس   نس على  )وس

( )الا د   ج  ُ ق بسى ال  ارى لسُم ال ُكف عُر لىمس ئس   ُب ُكلُّ هسف  و وس س ع تسك سى لسُم نس ئ ع   س   مى ُا مس ك  ى ال مس ى  (  وهدي 42لِلَفس

  نة اعبتة  فمهمع  ال البعطل  فإغنه إلى الوضئض  مضي في النهع ة. 

نسدع لسدلس وع  ب ا ه هبئ ه  لئه الصالة والسالل بفتح نكة  وتم لده ذلدل  عدع  ت دعلى  )إىه دع فستسو 

(  وب اا بنصا د نه  لى ممئ  اجد عن  وتم له ذلل في حئعته  وا تكمل 1فست وع  ُنبىئنع ( )الفتح 

ُ د ي اسر  سدلس رس ولسهُ ب   وفعته حتى  م هور ه ن دعرق اجرض ونغعربهدع  عدع  ت دعلى  )ُهدوس ال دذى

( )التوبة  ُكونس اى اس ال ُم   لسو  كساى اُ  سلسى ال بى جى ُكلبىهى وس اس هى ى لىئُظ  قب دى جى ال وس  (.33بىعل ُه سم وس

 لى ان ا ظم ب عرة غئبئة تو  ه ببقعف القاثن دون توا    في نجتم  اني   تكدون ندج 

لخباة في التب  ل ني ج نت  د  ففئه المسلمون والم اكون والمنعفقون واهل الكتعب اصوعب ا

والتوا    ولكج ه حفظ كتعبه في هذا المجتم  المت  د الم عرب  والوفدظ نسدتما إلدى عئدعل 

( )الوجا  عفىُظونس إىه ع لسهُ لسوس اس وس ك  نسع الذبى ل  ُج هسي   (. 9السع ة  عع  ت على  )إىه ع هسو 

جديف بسدورة ت دبهه  و   قل اهمئة  ج هذا الب عرة ان ب جدي الب دا  دج نوعكعتده او الم

وان  ستما التو ي إلى عئعل السع ة  وان   هج  نج ا  اف القاثن ـ  لى كثاتهم في كل زنعن 

ـ نج  ستوئ  ان  ق  لهذا التو ي  وع  نا زهعف  مسة   ا عاهع نندذ هديو  القداثن  ولدئ  

اوهد ي... امة نج هجح في هذا  بل ممئ  الموعو ت نج نسئلمة  إلى كذاب اقئ   إلى ابج الا
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إلى  صاهع    ت  و ان تكون  بثع صبئعهئع  فلئ  بو د  احد  ان  تود م الب دا ممئ دع بف دل 

 يف هو نج صن تهم ـ اي البئعن ـ فال  ق رون  لئه لو لدم  كدج هدذا المتود ي هدو رب الكدون 

و علق الينعن والمكعن والو و الذي  جاي فئهمع  وهدو   لدم ندج وراف الغئدب اهده لدئ  امدة 

سدتوئ  ان  قد  اندعل هدذا الم جدية القاثهئدة الخعلد ة  وندج ادم د دعهم لإل مدعن لكدي  قدوا اح   

ث لىدهى  دج  نى ةو نبى هسع فسد  تُوا بىُسدورس د ى ب  نسع  سلسدى  س ل  ع هسي  م  تُم  فىي رس  بو نى إىن  ُكن  اهفسهم نج النعر  عع  ت على  )وس

دتُ  ى إىن  ُكن  دج  دُونى ع  ُكم  نى اد ُ وا ُ دهس سافس لسدج  تسف  سلُدوا فسدعت قُوا الن دعرس ال تىدي وس عىئجس  فسدإىن  لسدم  تسف  سلُدوا وس دعدى م  صس

( )البقاة  ةُ اُ ى  ت  لىل كسعفىاى جس عرس جس ال وى عُودُهسع الن عُس وس  ( 24 -23وس

 

 ا حتكعل إلى اهل ال لم والخباة -8

 

ى نج نيا ع القاثن الكا م تنو هه بعل لم واهله  فعل لم نولب  ا بب عُدل  رس     عع  ت دعلى  )وس

ل مع ()طـه  نج ا، ة د هىي  ى (. واهل ال لم في ناتبة     اهئهع غئاهم  عع  ت على  )عُل  هسل  114زى

بسدعبى()الينا  ندج ا، دة سل  دع  ستسدذسك ُا اُولُدو اج  ال دذى جس    س  لسُمدونس إىه مس ي ال ذى جس  س  لسُمونس وس تسوى (  وهدم 9 سس 

م  المام ئ ي إىلسئ هى ع   هُوحى مس ج  عسب لىلس إى   رى نسع نى ل  ع اسر  س نس ة الم تم ة للم افة الصوئوة  عع  ت على  )وس

( )النول  اى إىن  ُكن تُم    تس  لسُمونس ك  لس الذبى سلوا اسه   (. 43فسع   

 و لئه فلكل  لم نام ئته  فهنع)  لم ال ا  ة  ونام ئته الا و  ـ صلى ه  لئه و لم

د س  جى إىح   الى بىعل وس دئ ةع  وس ُكوا بىدهى  س داى لسدئ ُكم  اس   تُ   بُُّكدم   س لس رس ا  ع حس ا است ُل نس دعهع  وس  ـ  عع  ت على  )عُل  تس سعلسو  سس

ع ن هس اس نى ع يسهس شس نس احى بُوا ال فسوس إى  عُهم  وس  تسق اس ُزعُُكم  وس ُج هسا  القو هسو  ج  إىن  دع بسوسدجس وس   تسق تُلُوا اسو  دسُكم  نى نس وس

( )اجه عل  عُكم  بىهى لس سل ُكم  تس  قىلُونس ص  ى ذسلىُكم  وس قب ُ إى   بىعل وس لس ع  ا   (. 151تسق تُلُوا الن ف  س ال تىي حس

نع  اسو  بس  ضس  وهنعلل  لم الا عضئعت  ونام ئته  لمعف الوسعب  عع  ت على  )عسعلُوا لسبىث نسع  سو 

س  لو فع    ( )المؤننون  سو  (  وهؤ ف  ستقون ن افتهم ندج حاكدة الجداال السدمعو ة 113 ى ال  سعدبى جس

نسع مس سل  هسع ث سةس الل ئ لى وس و  وس عرس ث ستسئ جى فسمس الن هس نسع الل ئ لس وس مس سل   ونع  تول   نهع نج لئل وههعر  عع  ت على  )وس

ال  نى  تسب تسغُوا فسض  ة  لى اس عرى ُنب صى نسعاُ ث سةس الن هس دل  فو فسص  ُكدل   سدي  سسدعبس وس ال وى دنىئجس وس تس  لسُموا  س سدس السبى لى ببىُكم  وس ج  رس

ئال ( )اة ااف   (.12تسف صى

وهنعلل ار ئ  اج بعر والسئا عبل الب ثة الموم  ة  و مكج ا حتكدعل فئده إلدى الصدعدعئج 

لسددددم   سُكدددج  لسُهددددم  ث سدددة  اسن   ( ندددج اهددددل الكتدددعب   عددددع  ت دددعلى  )اسوس دددداالئلس دددعُف بسنىددددي إى   ددددهُ ُ لسمس  س  لسمس

( فهؤ ف " ج ون ذكا هذا القاثن في كتدبهم التدي   ر دوههع  والمدااد ال د و  197)ال  ااف 

 .8ننهم الذ ج   تافون بمع في ا   هم نج صفة نوم  ـ صلى ه  لئه و لم ـ"

دلى وع  انت ، ه ت على الصعدعئج نج  لمعف اهل الكتعب  عع  ت دعلى  )لس  دج  اسه  اف  نى ئ ُسدوا  سدوس

( )ث   ماان  ُج ُونس ُهم   سس  ى ثهسعفس الل ئ لى وس ةٌ  ست لُونس ث سعتى ع  ةٌ عسعلىمس تسعبى اُن  (  وكبدعر  لمدعلهم 113ال كى

دن ُهم   دمى نى ل  دُخونس فىدي ال  ى ا ى دجى الا   ؤننون بدعلقاثن نثدل ندع  ؤنندون بكتدبهم ا ضدع  عدع  ت دعلى  )لسكى

ال ُمؤ   ددعةس وس كس تُدونس الي  ال ُمؤ  دالةس وس دئجس الص  ال ُمقىئمى دج  عسب لىدلس وس دديى س نى دع اُه  نس دع اُه ديى س إىلسئ دلس وس نُدونس بىمس نى نُدونس  ُؤ  نى

ئمع ( )النسعف  اا   سظى م  اسم  تىئهى اى اُولسةىلس  سنُؤ  لى ا،  ى ئسو  ال  ى وس نُونس بىع   نى ال ُمؤ  (  وهؤ ف و  هم ه 162وس

دع اُه ديى س إىلسدئ ُكم  بعلمثوبة  نس ى وس ُج بىع   نى ج   ُؤ  تسعبى لسمس لى ال كى ج  اسه  إىن  نى واجما  ول القئعنة  عع  ت على  )وس

ن د دُاُهم   ى نع  عسلىئال  اُولسةىلس لسُهم  اسم  ى اسمس تسُاونس بى  سعتى ع  ى    س   ئجس  ى  ع ى ى م   س ع اُه يى س إىلسئ هى نس دم  إى وس ببىهى س  س رس ن  ع 

سسعبى( )ث   ماان   (. 199 ساى ُ  ال وى

و مكج الاموآل إلى اهل الكتعب لم افة هتعلج تجعربهم ال  نئة  ونع تاتب  لئهع نج اواب 

د ى  دج  بس   ى نى دةس ع  ج   ُبسد بى   هى  مس نس ج  ث سةو بسئبىنسةو وس نسعُهم  نى دع  و قعب  عع  ت على  ) سل  بسنىي إى  االئلس كسم  ثتسئ  نس

قسعبى( )البقاة  س  س ى  ُ ال  ى ت هُ فسإىن  ع  عفس (  و نبغي نج  ال  ا حتكع) ب هل الكتدعب د دوتهم 211مس

بعلوسنى إلى  اةرو الم تا) بئننع وبئنهم نج التوحئ  الخدعلا وا هقئدعد لمدنهج ه  دبوعهه  

ا إىلسى كسلىمس  تسعبى تس سعلسو  لس ال كى )س بىدهى عع  ت على  )عُل   سع اسه  داى س وس  هُ   بُ س إى   ع  نسُكم  اس   هس   بسئ  نسنسع وس افو بسئ  ةو  سوس

                                                 
 (.659 2نختصا تفسئا ابج كثئا  للصعبوهي  )  -  8
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دلىمُ  سه دع ُنس  دهس ُوا بى  ا فسقُولُدوا ا   ل دو  ى فسدإىن  تسوس دج  دُونى ع  بسعبدع  نى ذس بس  ُضدنسع بس  ضدع  اسر  ئ ةع  وس   ست خى ( )ث   س ونس

 (.64 ماان 

 

 عضلة ا حتكعل إلى القئم الف -9

 

القددئم الفعضددلة نددج فودداة الب ددا ممئ ددع  وه نددي بددعلقئم الفعضددلة  الصدد ق واجنعهددة وال فددة 

وال جع ة وال    وهوو ذلل نج نكعرل اج الق  وهذا القئم نتفق  لئهع بئج اجندم وال د وب 

 ممئ ع  لذلل  مكج ا حتكعل إلئهع  ن  الضاورة نج امل ا تقعنة الوئعة اةهسعهئة.

ـ  لئه السالل ـ د دع عونده إلدى ال فدة وهبدذ ال دذوذ الجنسدي  جهده  مدل  ندعفي  فعلنبي لوط

دع  دةس نس هى استسد  تُونس ال فسعحى س نى لُوطع  إىذ  عسع س لىقسو  فواة الب ا  ولم  ف له اح  نج السعبقئج  عع  ت على  )وس

( )اج دااف  ئجس جس ال  سدعلسمى ج  اسحس و نى ع نى بسقسُكم  بىهس ئده السدالل ان  ثئدا فدي عونده (  وعد  حدعو   ل80 س

دةس  دهى استسد  تُونس ال فسعحى س نى لُوطدع  إىذ  عسدع س لىقسو  البصئاة والتفكا في  فعهة ف لهدم ال دنئ   عدع  ت دعلى  )وس

( )النمل  ُاونس تُم  تُب صى اسه   (.54وس

والذ ج  وبون ه ا الفعح ة  نتفكهئج ب  ااض النعس نج هدذا اجندة   بد  ندج تودذ اهم 

ئسع نج نغبة ف  دئٌم فىدي الد ُّه  دذساٌب اسلى نُدوا لسُهدم   س ئ س ال فسعحى سةُ فىدي ال دذى جس ثنس بُّونس اسن  تس ى لهم  )إىن  ال ذى جس  ُوى

( )النور  اسه تُم    تس  لسُمونس لسُم وس ُ  س   ع  ةى وس اس ا،  ى  (.19وس

ة والتجعر ة  جن وهذا   ئب ـ  لئه السالل ـ    و عونه لألنعهة في الم عنالت ا عتصعد 

اجنعهة ا عس النجع، في حئعة الب ا  وفق اههع  سبب الفسعد الذي تن ك  ثاعرا  لبع  لى ممئ  

ئ ُااُ  ج  إىلسهو غس ع لسُكم  نى س نس بُ ُوا ع  لى ا   عُهم  ُ  سئ بع  عسع س  سع عسو  إىلسى نس   سجس اس س  عسد   المجتم عت  عع  ت على  )وس

ت ُكم  بسئبىنسددةٌ  ددعفس دد ُوا فىددي مس ُهم  وس  تُف سى ددئسعفس ُسددوا الن ددعسس اس   انس وس  تسب خس ئدديس ال مى ددلس وس ئ  فُوا ال كس سو  ببىُكددم  فسدد  ددج  رس  نى

( )اج ااف  نىئجس نى تُم  ُنؤ  ئ ٌا لسُكم  إىن  ُكن  ع ذسلىُكم   س هس الحى ضى بس   س إىص  سر   (.85اج 

ذ ج  معر ددون الظلددم بوددق ودفدد  الظلددم  ددج حئددعة الفدداد والجمع ددة ضدداورة إهسددعهئة  والدد

د س  داس بس   دجى اه تسصس لسمس ا، ا ج   ب  نج ته   هم ورد هم حتى تستقئم حئدعة الب دا  عدع  ت دعلى  )وس

س  لىُمدونس الن دعسس وس سب غُدونس فىدي اج  ع الس بىئُل  سلسى ال دذى جس  سظ  بىئلو  إىه مس ج   س م  نى لسئ هى ع  س هى فس ُولسةىلس نس ضى ُيل مى ر 

ى اُولسةىلس لسُهم   سذساٌب اسلىئٌم( )ال ورم  بىغسئ اى  قب  (. 42-41ال وس

وال     نبغي ان  كون  مة المؤننئج حتى ن  ا  الهم الذ ج  بغضوههم  عدع  ت دعلى  ) سدع 

لو  س  نس ُن عسو  ن ُكم   س نس اى ى ُ هس سافس بىعل قىس طى وس   سج  ئجس  ى  انى نُوا ُكوهُوا عسو  ع ال ذى جس ثنس لُوا اس ُّهس لُوا ا   ى لسى اس   تس   ى

( )المعل ة  لُونس ع تس  مس بىئٌا بىمس س  س س إىن  ع  ات قُوا ع  م وس ُب لىلت ق وس  (. 8ُهوس اسع اس

والمسعواة بئج الب ا  تكون ب  ورهم بع هتمعف ج اة ثدنئة واح ة  ام حصل التنوآل لكي 

ملدده صددعلوع  و ددلوكه نلتينددع بددعلقواهئج  وصددل الت ددعون والت ددعرف  واجفضددلئة لمددج كددعن  

عسبس  نسدعُكم  ُ د ُوبع  وس مس سل  ثسدى وس اُه  دج  ذسكسداو وس نسدعُكم  نى لسق  ع الن عُس إىه ع  س علىدلس اةلهئة الثعبتة  عع  ت على  ) سع اس ُّهس

بىئٌا( س  سلىئٌم  س ى است قسعُكم  إىن  ع  ن  س ع  ُكم   ى نس اس فُوا إىن  اسك  تس سعرس  (.13)الوجاات  لى

والص ق كعن في اجو  وا، ا د عندة الوئدعة  و   دئمع فدي التبلئدهللا  دج ه  وا   نسدب 

ئلسةو وس   صى ةو وس   سعلىبسةو وس  وس ئاس ج  بسوى ُ نى ع مس سلس ع  إلئه  يف لم   ا ه او   نا به  عع  ت على  )نس

ج  ال ذى جس كسفسُاوا  سف تسُاونس  سلس  لسكى علو وس ( )المعل ة حس ثسُاُهم     س  قىلُونس اسك  بس وس ى ال كسذى  (.103ى ع 

والقاثن كتعب  فئض بمكعرل اج الق  ولم   ت ب يف نج احكعنده إ  ولأل دالق السدعنئة 

فئه هصئب  و لئه فإن ا حتكعل للقئم اج العئة هو اهتصدعر للقداثن الكدا م الدذي   لدج هبئده  ـ 

و، ان ر دعلته د دم الخدالق  حئدث عدع   )إهمدع ب ثد  لدتمم نكدعرل صلى ه  لئه و لم ـ بوض

 . 9اج الق(

 

                                                 
 (.573-572 2رواا البخعري في اجدب  واحم  والوعكم والبئهقي  ج ابي ها اة  اهظا  فئض الق  ا  ا، الجعن  الصغئا  )  -  9
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 ا حتكعل إلى المصلوة ال عنة  -10

 

ه  س إى    ى اج  ج  وس لسق ُ  ال جى ع  س نس  لق ه الخلق لغع ة واح ة وهي  بعدته  بوعهه  عع  ت على  )وس

( )الذر عت  ئس  بُ ُونى الكدون ندج امدل هدذا الغع دة  عدع  (. وعد   دخا لهدم كدل  ديف فدي هدذا 56لى

لو  قسددو  ددلس ،س ددعتو لى ددهُ إىن  فىددي ذسلى ن  ئ ددع  نى مى ضى مس سر  ددع فىددي اج  نس اتى وس عوس ددع فىددي الس ددمس اس لسُكددم  نس ددخ  ت ددعلى  )وس س

( )الجعاـئة   (.13 ستسفسك ُاونس

 عن نع لذا فمصلوة ال بعد ال  نئة وال هئو ة هي في اتبعآل انا  علقهم  إذ لو ف لوا ذلل فسا

تسغ فىُاوا   م هم بعلغئث الذي هو  نوان الوئعة  عع  ت على  لى لسعن هو،  لئه السالل  )فسقُل ُ  ا  

ارا ( )هو،  لسئ ُكم  نى  رس عفس  س لى الس مس ب ُكم  إىه هُ كسعنس غسف عرا    ُا  ى  (. 11-10رس

لى وهذا هود     عونه بعلغئث وممئ  ا بعب القوة إذا اهعبوا إلى ربهم   عع  ت دعلى  )وس سدع عسدو 

تىكُ  ة  إىلسدى عُدو  د ُكم  عُدو  ارا  وس سديى د  رس لسدئ ُكم  نى عفس  س لى الس دمس ب ُكم  اُم  تُوبُوا إىلسئ هى  ُا  ى تسغ فىُاوا رس ا ا   ل دو  م  وس  تستسوس

( )هود  ئجس نى اى  (.  52ُنج 

صددورا  عددع   وتوكددئم د ددج ه  ددي ومددل  ددبب لالزدهددعر ا عتصددعدي والوضددعري بكددل

عى  ج  فسو  سكسلُوا نى م  جس ببىهى ج  رس م  نى ع اُه يى س إىلسئ هى نس ئلس وس ه جى ى اج  اةس وس رس لسو  اسه ُهم  اسعسعُنوا الت و  ج  تسو  ى ت على  )وس نى م  وس هى

( )المعل ة  لُونس ع  س  مس ن ُهم   سعفس نس ثىئٌا نى كس ةٌ ُنق تسصى سةٌ وس ن ُهم  اُن  م  نى ُملىهى  ( 66اسر 

اة ااض  ج د ج ه  بب نعحق لألنم والم ن والوضدعرات  وهدو  دؤدي للهدال) ال عمدل و

نُدوا  م ثنس دلس ال قُداس لسدو  اسن  اسه  في ال هئع  والذي  ئ قبه  دذاب ا د  ننده فدي ا، داة  عدع  ت دعلى  )وس

دج  كسد لسكى ضى وس سر  اج  عفى وس دجس الس دمس كسدعتو نى م  بساس لسدئ هى نسدع  س ا لسفستسو  ات قسو  ( وس دبُونس سى دعهُوا  سك  دع كس دذ هسعُهم  بىمس س س ذ بُوا فس 

 (.96)اج ااف 

و   ستوئ  اح  غئا ه ـ نمع   بد  ندج دوهده  دبوعهه ـ ان  دازق ال بدعد او  دنف هم  عدع  

لُقُونس إىف كع  إىن  ال ذى جس تس  بُ ُونس  تسخ  اسعهع  وس ى اسو  ج  دُونى ع  ع تس  بُ ُونس نى لىُكدونس  ت على  )إىه مس ى    سم  ج  دُونى ع  نى

( )ال نكبوت  مس ُونس ُكُاوا لسهُ إىلسئ هى تُا  ا   بُ ُواُ وس ا   قس وس ز  ى الابى ن  س ع  عع  فسعب تسغُوا  ى ز   (.17لسُكم  رى

سلُ  د  دع   هسس  لسئ هس دوسبىا   س اص  لسلس بىعلص الةى وس ُنا  اسه 
ا  لس و لئه فعلوع ة نفتع، الازق  عع  ت على  )وس

م( )طددـه  ددوس ال  سععىبسددةُ لىلت ق  ُزعُددلس وس ددُج هسا  عددع  هسو  ز  (  و  حعمددة لتو  دد  النسددل او الددتخلا نددج 132رى

ُج  القو هسو  ئسةس إىن  الموالئ   با اةمهعض او القتل   ئة الفقا  عع  ت على  )وس  تسق تُلُوا اسو  دسُكم   س  

إى  عُكم  إىن  عست لسُهم  كس  ُزعُُهم  وس بىئاا ( )اة ااف هسا  ةع  كس و   (.31عنس  ى

و لئه ف لى المؤنج ان  بذ  هفسه هلل طعل ع نختعرا  طعلمع ان ه بئ ا الخئا والازق  وع  

ُ رى  ُزعسن ُهُم ع  دعتُوا لسئسدا  ى اُم  عُتىلُوا اسو  نس بىئلى ع  ُاوا فىي  س ال ذى جس هسعمس عدع  و  ا بعلمثوبة في ال ار ج  )وس ز 

سس  ( )الوج حس عىئجس ازى ئ ُا الا  س لسُهوس  س إىن  ع   (.58نع  وس

وا تقااف الواع  الم دع ج والتدعر خ المجداب  بدئج ان ا زدهدعر عدا ج اة مدعن  والخدااب 

عددا ج الكفددا  وهددذا عع دد ة اعبتددة  وإذا  ددوه  غئددا هددذا فإنددع هددو ا ددت را  للكددعفا  او ابددتالف 

 خل   ج إععنة د ج ه ت على او تهعون في توبئقه. للمؤنج  او  قعب دهئوي للمؤنج إذا ت

 

 ا حتكعل إلى  وارق ال عدات )الم جيات( -11

 

الم جية كمع  افهع القاطبي هي  )واح ة ن جديات اجهبئدعف ال الدة  لدى صد عهم صدلوات ه 

 لئهم  و مئ  ن جية جن الب ا   جيون  ج اةتئعن بمثلهع  و داالوهع  مسدة فدإن ا تدل ننهدع 

 10   تكون ن جية(  اط

 وال اوط التي ذكاهع القاطبي هي 

 ال اط اجو   ان تكون نمع    ق ر  لئه إ  ه  بوعهه.. كفلق البوا واه قعق القما

                                                 
(. تصوئح احم   ب  ال لئم البادوهي  الوب ة الثعهئة. نوب ة دار الكتب 69 1الجعن  جحكعل القاثن  ) -  10

 ل.1954هـ  1373المصا ة  
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ال اط الثعهي  هو ان تخاق ال عدة  وإهمع ومب ا تااط ذلدل جهده لدو عدع  المد  ي للا دعلة  ث تدي 

  اعهع  لم  كج فئمع اد عا ن جية.نجيف اللئل ب   النهعر  وطلوآل ال م  نج ن

ال اط الثعلث  هدو ان  ست ده  بهدع ند  ي الا دعلة  لدى ه  دي ومدل  فئقدو   ث تدي ان  قلدب ه 

 بوعهه هذا المعف ز تع  او  وا) اجرض  ن  عولي لهع تيليلي؛ فإذا ف ل ه  دبوعهه ذلدل حصدل 

 المتو  م به.

ف ق د و ي بهع  المست ه  بكوههع ن جية له  وإهمع ومب ال اط الااب   هو ان تق   لى وس م المتو بى

ا تااط هذا ال اط جهه لو عع  المد  ي للا دعلة  ث دة هبدوتي ودلئدل حجتدي ان تنودق  د ي او هدذا 

ال ابة  فنوق    ا او ال ابة ب ن ععل   كذب ولئ  هو بنبدي  فدإن هدذا الكدالل الدذي  لقده ه ت دعلى 

  علة.دا   لى كذب ذلل الم  ي للا

ي  لى ومه الم عرضة  11ال اط الخعن   ان     تي اح  بمثل نع اتى به المتو بى

وهذا الم جيات كعه  إح م و دعلل إععندة الوجدة  لدى المكدذبئج والم عهد  ج  وعد   دجل  

القاثن   دا نج ن جيات اجهبئعف السعبقئج  نج ذلل هععة صعلح  لئه السالل  واصدلهع صدخاة فدي 

لُدونس  مبل  فوولهع ه سو  دع اج  دلس بىع،  دعتى إى   اسن  كسدذ بس بىهس نس سنسدع اسن  هُا  ى دع نس نس ت على هععدة  عدع  ت دعلى  )وس

وى فع ( )اة ااف  ُل بىع،  عتى إى   تسخ  ع هُا  ى نس ع وس ة  فسظسلسُموا بىهس اس نسع اسُمودس الن ععسةس ُنب صى ثتسئ   (. 59وس

ل  والتي اهقلب  حئة تس ى  والتقم   صي السواة  ونج الم جيات  صع نو ى  لئه السال

( )اج ااف  ع  س  فىُكونس يس تسل قسُ  نس ع)س فسإىذسا هى قى  سصس
نسع إىلسى ُنو سى اسن  اسل  ئ  حس اسو   (.117عع  ت على  )وس

ونج الم جيات نع ف له  ئسى  لئه السالل نج الخوارق   كبث الاو، فدي الجمدعدات وإحئدعف 

ُ دو   الموت رس ى و فعف الماضى بإذن ه ت على  وكذلل إ بعرا  ج ب ض الغئدوب  عدع  ت دعلى  )وس

ةسدةى الو ئ داى  ئ  دئجى كسهس دجس الوبى لُدُق لسُكدم  نى ببىُكدم  اسهبىدي اس   دج  رس ة دتُُكم  بى  سدةو نى سه فُُخ فىئدهى إىلسى بسنىي إى  االئلس اسهبىدي عسد   مى  فسد 

ى  دع فسئسُكوُن طسئ اا  بىإىذ نى ع  نس ُكلُونس وس
دع تسد   اُهسببىدةُُكم  بىمس ى وس تسى بىدإىذ نى ع  دو  ئىدي ال مس اُح  وس وس سب داس اج  دهس وس مس سك  ُئ اج  اُب داى  وس

( )ث   ماان  نىئجس نى تُم  ُنؤ  ُاونس فىي بُئُوتىُكم  إىن  فىي ذسلىلس ،س سة  لسُكم  إىن  ُكن   (.49تس   ى

 بهع هبئه نوم ا ـ صلى ه  لئه و لم ـ اه قعق القما  عدع  ونج الم جيات الوسئة التي ا   ه

ُا( )القمدا  اه  سق  ال قسمس بس ى الس ع سةُ وس (  والد  عن الدذي  دج  دمعف نكدة هدذ اا بعل دذاب  1ت على  )اع تساس

( )الدد  عن  عنو ُنبىددئجو عُف بىدد ُ س لس تسدد  تىي الس ددمس تسقىددب   سددو  م دداا   عددع  (  واة ددااف وال10عددع  ت ددعلى  )فسعر 

ك   ي بسعرس ى ال دذى سع صس جى ى اج  س  الى إىلسى ال مس اس جى ى ال وس س  جس ال مس اى لسئ ال  نى م بى سب  ى ي اس  اس عنس ال ذى لسدهُ ت على  )ُ ب وس و  نسدع حس

دئُا( )اة دااف  ئُ  ال بسصى ج  ث سعتىنسع إىه هُ ُهوس الس دمى ت دعلى   (  وحفدظ ه لنبئده  دول الهجداة  عدع  1لىنُاى سهُ نى

 ُ ع  ُ وس ُكدددُا ع  ُكددُاونس وس سم  ُمدددو)س وس سم  اى تُلُددو)س اسو   ُخ  ئُث بىتُدددو)س اسو   سق  فسدددُاوا لى ُكددُا بىدددلس ال ددذى جس كس إىذ   سم  دددُا )وس ئ    س

( )اجهفع   اى جس عكى ل د30ال مس دتُم  اسذى اسه  ُ بىبسد  رو وس ُكُم ع  داس لسقسد   هسصس س (. وهيو  الماللكة  دول بد ر  )وس ةٌ فسدعت قُوا ع 

( )ث   ماان  ُكُاونس نُوا 123لس سل ُكم  تس   ع ال ذى جس ثنس (. وإر ع  الا ح  لى اجحياب  عع  ت على  ) سع اس ُّهس

كس  هسع وس و  ُمنُودا  لسم  تساس م  رى وع  وس لسئ هى نسع  س ل  سر  س ت ُكم  ُمنُودٌ فس  عفس لسئ ُكم  إىذ  مس ى  س ةس ع  لُونس اذ ُكُاوا هى  مس ع تس  مس ُ بىمس عنس ع 

ئاا ( )اجحياب  إىذ  9بسصى (. وت لئم ه ت على لنبئده  لئده السدالل ب دض اندور الغئدب  عدع  ت دعلى  )وس

دهُ وس  فس بس  ضس دهى  سدا  لسئ  ُ  س اُ ع  داس هس اسي  دع هسب د ست  بىدهى وس د ى ثع  فسلسم  هى حس امى وس داس اس سا  الن بىيُّ إىلسى بس  ضى اسز  ضس  سدج  اس  

بىئُا( )التوا م  هىيس ال  سلىئُم ال خس
س بس س)س هسذسا عسع س هسب   ج  اسه  سهسع بىهى عسعلس   نس ع هسب    (. 3بس  ضو فسلسم 

والم جدديات الوسددئة دلئددل صدد ق لمددج رثهددع او  ددم  بهددع  و   ددبئل لتفسددئاهع او ت لئلهددع 

  وم اههع ت  ئ  نج ه لا له  لئه السالل.
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 ل إلى الم جية   القاثهئةا حتكع -12

 

ع   نعزآل المالحد ة فدي  صداهع ب د ن الم جديات الوسدئة  وعد   افضدوههع بوجدة اههدع ا بدعر 

تتنععض ن  الواع  الم لوف  وهنع اعتض  حكمة ه ان تكون هنعلدل ن جدية حسدئة بععئدة تخعطدب 

ه البعطدل ندج اي مهدة   قل اةهسعن إلى  ول ال  ج  هذا الم جية هدي القداثن الكدا م الدذي     تئد

والدذي تود م الب دا ان  دد توا بمثلده ف جديوا  وعدد  تكفدل ه ببقعلده إلدى عئددعل السدع ة  و لئده  قددو  

القاطبي  )الم جيات  لى ضابئج  اجو   نع ا تها هقله واهقاض  صاا بموت النبدي ـ صدلى 

 ه  لئه و لم ـ.

بثبوتدده وومدودا... وهددذا صددفة هقددل والثدعهي نددع تددواتات اج بددعر بصدوته وحصددوله  وا تفعضدد  

 12 القاثن(

والقاثن كتعب فئه تفصئل كل  يف نج انا ال هئع وا، اة  وع  مدعف بده رمدل اندي  فدال   قدل ان 

 كون جني كتعب كهذا لو لم   لمه اح   وطعلمع اب  ان نوم ا لم  د رس  لدى احد   ولدم  كدج فدي 

  فقد  ابد  بعلضداورة ان ندج  لمده مبا دل بل ا ن ر ة  ولم  بت ث في رحلة  لمئدة  دعر  بدالدا

  لئه السالل  وان نوم ا ر و  ه.

و لم اة جعز  اتكي ا ع ع  لى  لول البالغة  فعلقاثن معف ب روآل بئعن  افته ال ابئة  عدع  

( ) و    بىئبع  لس سل ُكم  تس  قىلُونس ثهع   ساس نسعاُ عُا  ل  ل داب لدو ثنندوا بده (  وهذا الكتدعب فخدا ل2ت على  )إىه ع اسه يس

( )اجهبئدعف  دُاُكم  اسفسدال تس  قىلُدونس ك  تسعبدع  فىئدهى ذى نسع إىلسدئ ُكم  كى ل  (  ولدو ان 10وتفع لوا ن ه  عع  ت على  )لسقس   اسه يس

ثهدع  كتعبع ف ل الم جيات الوسئة التي لئس  بمق ور ب ا لكعن هذا القداثن   لسدو  اسن  عُا  عدع  ت دعلى  )وس

ت  بىهى ال   د سسى ال دذى ُ ئبىاس ئ ع  اسفسلسم   سئ  مى ُا مس سن  ى اج  تسى بسل   ى  و  ُض اسو  ُكلبىمس بىهى ال مس سر  بسعُ  اسو  عُوبى س   بىهى اج  نُدوا جى جس ثنس

نس ُوا عسعرى سةٌ  ع صس ئبُُهم  بىمس اُ  ال ذى جس كسفسُاوا تُصى ئ ع  وس   سيس مى ُ لسهس سم الن عسس مس اسو  تسُودلُّ عساى بدع   اسن  لسو   س سعُف ع 

ئ سعدس( )الا    لىُ  ال مى س    ُخ  ى إىن  ع  تىيس وس   ُ ع 
ت ى  س   م  حس هى ج  دسارى  (. 31نى

وع  تو م ه الب ا ان   توا بسدورة ندج نثدل هدذا القداثن ف جديوا  وبدئج ان  جديهم  دئبقى 

إىن  نالزنع لهم إلى عئعل السع ة  فعمتم   ن جية التو ي ن  ن  جية اةهبعف بعلغئب  عع  ت على  )وس

ى  دج  دُونى ع  ُكم  نى اد ُ دوا ُ دهس سافس دهى وس ث لى دج  نى ةو نبى تُوا بىُسدورس
هسع فسد   د ى ب  نسع  سلسى  س ل  ع هسي  م  تُم  فىي رس  بو نى دتُم  ُكن   إىن  ُكن 

لسدج  تسف  سلُدوا فسدعت قُوا الن دعرس  عىئجس  فسإىن  لسدم  تسف  سلُدوا وس عدى (  صس دعفىاى جس د  ت  لىل كس ةُ اُ ى دعرس جس ال وى دع الن دعُس وس عُودُهس ال تىدي وس

 (. 24-23)البقاة 

 لى ان في القاثن وموهع كثئداة ندج اة جدعز الت دا  ي واة بدعر بدعلغئوب  واة جدعز  

ال لمي  وغئا ذلل  فهدو كتدعب   تنقضدي  جعلبده  واة مدعن بده تثبئد  لنبدوة اجهبئدعف والما دلئج 

  والكفا به هو كفا بهم ممئ دع  إذ    دبئل ةابدعت ن جدياتهم بدعل ئج المجدادة ا،ن  ولكدج ممئ ع

لمع ص عنع بعلقاثن ص عنع بكل نع فئه نج ا بعر  فمج مود  هبدوة نومد  فقد  مود  هبدوة هبئده ا ضدع  

لمندعفقئج جلج اة معن بعلقاثن وا حتكعل إلئه همع السبئل الوحئ  ةابعت الوق في هذا الوئعة ولجدم ا

 والملو  ج  لى نا ال صور.

 

 ا تخ ال الت بئه  -13

 

  وهو كثئدا فدي القداثن كمدع هدو 13الت بئه هو  )ال  لة  لى ن عركة انا جنا في ن نى(

 الوع  في اللغة ا ضع  وهو اح  و علل القاثن لتوضئح الفكاة  وإععنة الوجة. 

تمثئلئة او غئا تمثئلئة ت ف  بعلفكا وت بئهعت القاثن ممئ هع  واف كعه  نفادة او ناكبة  

لس  في ثفعق  لئع  وتودا) الخئدع  فدي اتجعهدعت نت د دة و دوالم نختلفدة   دذ ندثال عولده ت دعلى  ) سدو 

                                                 
(. تصوئح احم   ب  ال لئم البادوهي  الوب ة الثعهئة. نوب ة دار الكتب 72 1الجعن  جحكعل القاثن  ) -  12

 ل.1954هـ  1373المصا ة  
 (  دار الفكا ال ابي.238التلخئا في  لول البالغة  للخوئب القيو ني   ا،   ب  الاحمج الباعوعي  و ) - 13
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( )القعر ة  ب ثُووى اشى ال مس ( وت نل كئ  ربدط فدي هدذا الت دبئه بدئج حاكدة الندعس 4 سُكوُن الن عُس كسعل فساس

اعتودعل بواكدة الفدااش المتودع ا المتد اف  المقدتوم  فقد  ونع  صدوبهع ندج تد اف  وتصدعدل وهدو  و

تو و  ج المستقبل كمع لو كعن حعضاا  وربط بئج ال هئع وا، اة في ث ة واح ة  ام ا قبهع بقوله  

( )القعر ة  ن فُوشى جى ال مس ه  بسعُ  كسعل  ى تسُكوُن ال جى (  وال هج هدو الصدوف والمنفدوش  الدذي  داآل فدي 5)وس

فعهظا إلى ابعت الجبع  وعوتهع كئ  صعر هبعف  ففي ث تئج اانتئج تبئج نع تدؤو  الذهعب والتميق  

إلئه صورة ال علم نج التبد   والمغدع اة  دول القئعندة  وذلدل ندج  دال  الت دبئه الدذي  ثداي الخئدع  

 ت فقع وحئو ة وإاعرة. 

لُدوا الت دو   ثسُل ال دذى جس ُحمبى ثسدلى ولنت نل نج الت بئه الماكب عوله ت على  )نس دع كسمس لُوهس مى اةس اُدم  لسدم   سو  رس

لس الظ ددد قسدددو  ي ال  ددد ى ُ    سه  ع  ى وس دددذ بُوا بى  دددعتى ع  لى ال دددذى جس كس قسدددو  ثسدددُل ال  دددفسعرا  بىدددة  س نس دددُل اس   مى ددعرى  سو  مس ( ال وى ئجس علىمى

عضي (  وهي صورة دعئقة نف مة بعلواكة جولةل الذ ج حملوا وهنع ا تخ ل صورة الم5)الجم ة 

ادم ا قبهدع بصدورة المضدعرآل )كمثدل الومدعر  ومدل( ا توضدعرا للدذهج وت خئصدع للصدورة اندعل 

النعيا ج  ونعذا حمل هؤ ف  لق  حملوا التوراة التي هي هور ه  بئ  اههم رفضوا الومل  وهعفوا 

 نع  ننهع به  فتال بوا كي  تخلصوا ننه  فمثل هؤ ف كعلومعر الذي  ومل ا فعر    نتف  بهع  و  

إ  نؤوهددة الثقددل  وومدده ال ددبه  قلددي  وهددو  )حانددعن ا هتفددعآل بدد بلهللا هددعف  ندد  تومددل الت ددب فددي 

  فعهظا كئ  هقلل الت بئه بئج انور نت  دة ا و  الفكا صورة حئة هعبضة لوقئقة 14 ا تصوعبه(

 ي. بني إ االئل الذ ج لم  ستفئ وا نج نصعحبة كتعب ربهم  ئةع  وم ال نعف والمق  اةله

 ) ئجى دددئسعطى سه دددهُ ُرُؤوُس ال   دددع كس  لنت ندددل ا ضدددع عولددده ت دددعلى فدددي صدددفة  دددجاة اليعدددول  )طسل  ُهس

(  وهو نج الت بئه الوهمي  ن  البالغئئج  كئ  ربط القاثن نج  ال  الت دبئه بدئج 65)الصعفعت 

ببهع الول  وبدئج رؤوس ال دئعطئج وبدئج اليعدول بوئو دة مم د  بدئج الد هئع وا، داة والغوا دة و د

وهتئجتهع  فاؤوس ال ئعطئج هي التي ضلل  الكعفا ج و ععتهم إلى هذا الغدذاف الدذنئم  فدي  ملئدة 

ندد ارهع كلدده  لددى القددبح  فددااس ال ددئوعن عبددئح  والضددال  عبددئح  و قعبدده  عبددئح  و ددجاة اليعددول 

 عبئوة  واجكل نج هذا ال جاة عبئح.

ا تخ نهع القاثن جغدااض كبدام  ونج الت بئه هوآل  عو  سمى بعجنثع  القاثهئة  وع  

دُكم  هسدل   دج  اسه فُسى ثسال  نى بس لسُكم  نس اس فمج ذلل ا تخ انه لهع في هفي ال ا ل  نه  بوعهه  عع  ت على  )ضس

ئفس  عفُوهسُهم  كسخى اٌف تسخس تُم  فىئهى  سوس سه  نسعُكم  فس  ع  زس ع رس كسعفس فىي نس ج  ُ اس عهُُكم  نى لسكس   اس  مس ع نس ج  نس تىُكم  اسه فُسسُكم  كسذسلىلس لسُكم  نى

( )الاول  لو  س  قىلُونس ُل ا،  عتى لىقسو  (. والم نى  "هل تاضون جهفسكم ـ و بئ كم انثعلكم ب دا 28هُفسصبى

كب ا و بئ  ك بئ  ـ ان   عرككم ب ضهم )فئمع رزعنعكم( نج اجنوا  وغئاهدع  تكوهدون اهدتم وهدم 

   تهعبون ان تسدتب وا بتصداف دوههدم  وان تفتدعتوا فئه  لى السواف  نج غئا تفصلة بئج حا و ب

بت بئا  لئهم كمع  هعب ب ضكم ب ضع نج اجحاار  فإذا لم تاضوا بذلل جهفسكم  فكئد  تاضدون 

  15لاب اجربعب ونعلل اجحاار وال بئ  ان تج لوا ب ض  بئ ا له  اكعف "

ى حدع  كمدع هدي حدع  وا تخ ن  اجنثع  في بئعن  ا ة زوا  الوئعة وتقلبهع نج حدع  إلد

دعفو  ئسع كسمس ئسدعةى الد ُّه  ثسدُل ال وس دع نس المئعا النعزلة نج السمعف التي  ا عن نع تنموق وتيو   عع  ت على  )إىه مس

ددذستى  ت ددى إىذسا اس س سه  سددعُل حس اج  ُكددُل الن ددعُس وس
ددع  س   م  ضى نى سر  تسلسطس بىددهى هسبسددعُت اج  عفى فسددع   ددجس الس ددمس نسددعاُ نى ل  س اسه يس ُض  اج  ر 

عرا  فسجس سل نس ُاهسع لسئ ال  اسو  هسهس ع استسعهسع اسن  لسئ هس ُرونس  س ع اسه ُهم  عسعدى لُهس يسج  اسه  از   نس   وس ع وس ُافسهس سن  لسدم  ُز   د  دئ ا  كس صى عهسع حس

( ) وه   لو  ستسفسك ُاونس ُل ا،  عتى لىقسو  سن  ى كسذسلىلس هُفسصبى  (.24تسغ جس بىعج 

ثع  في بئعن إنكعهئة الب ث  فمج  وئي اجرض المئتة  وئي نج دفدج فئهدع وا تخ ن  اجن

ئىد دع إىن  ذسلىدلس لسُمو  تىهس و  د س نس ضس بس   سر  ئىي اج  ى كسئ  س  ُو  مس ى ع  ح  ي نج الب ا  عع  ت على  )فسعه ُظا  إىلسى ثاسعرى رس

فو عس ى ٌا( )الاول  ُهوس  سلسى ُكلبى  سي  تسى وس و   (.50ال مس

                                                 
 (.260في  لول البالغة  للخوئب القيو ني   ا،   ب  الاحمج الباعوعي  و ) التلخئا - 14
 (.478 3الك عف )  - 15
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 ن  اجنثع  في وص  حقئقة الكفعر الذ ج   ولدون حوا دهم و دادد ب ضدهم عدو  وا تخ

مٌ  هى ساف  ُصمٌّ بُك  ُ  إى   دُ سعف  وس مس ع    سس  ُق بىمس ي  سن  ى ثسلى ال ذى ثسُل ال ذى جس كسفسُاوا كسمس نس دٌي ب ض  عع  ت على  )وس  ُ م 

( )البقاة   (.171فسُهم     س  قىلُونس

ثنس  سلسدى  وا تخ ن  اجنثع   نسع هسذسا ال قُا  ل  في بئعن  ظمة القاثن الكا م  عع  ت على  )لسو  اسه يس

ع لىلن دددعسى لس سل ُهدددم   ستسفس  بُهس ددداى ثسدددعُ  هسض  سن  دددلس اج  تىل  ى وس دددئسةى ع  دددج   س   ددد بى ع  نى ددد ع  ُنتسصس ع ى تسدددهُ  س اس   بسدددلو لساس ( مس ك دددُاونس

 (.21)الو ا 

 

جنثدع  ندج ادوات القداثن الت بئا دة التدي  دخاهع القداثن فدي .. وهكدذا هجد  ان الت دبئه وا

 بئعن اغااضه.

 

 المذهب الكالني -14

 

ونثعلده عولده   16المااد بعلمذهب الكالني  )إ ااد حجة المولوب  لى طا قة اهدل الكدالل(

ُ لسفسسس ستسع ()اجهبئعف  نج ا، ة ت على  ةٌ إى   ع  ع ثلىهس مس عل ااكة تكدون بسدبب الضد   (  ف22)لسو  كسعنس فىئهى

 ج توقئق ال يف نج دون ن وهة ا، ا ج  وا،لهة  جب ان تكون عو ة بنفسهع غنئة  ج غئاهع  

اددم إن ال ددااكة عدد   نددتج  نهددع صدداا عت و دد اوات و الفددعت بددئج المت ددعركئج  نمددع  فسدد هع نددج 

كددون صددعلوع نوكمددع ا ع ددهع  ولددو كددعن هنعلددل ثلهددة نت دد دة لهددذا الكددون لفسدد  الكددون  ولمددع كددعن ال

 نتوازهع  لمنع بعلضاورة اهه صن  إله عوي واح  وهو ه ال ي ي الوكئم. 

حكع ة  ج إبااهئم وكئ  ا ت   نج يدواها الكدون  لدى الخدعلق  عوله ت علىا ضع ونثعله 

ع اسفسلس عس   )المب آل ببىي فسلسم  كسبع  عسع س هسذسا رس ام كسو  لسئ هى الل ئ ُل رس ج   س ع مس ( )اجه دعل فسلسم  فىلىئجس بُّ ا،  (  76ع س   اُحى

فق  ا تثعرا ممع  الكوكب  فقع   هذا ربي! ولكج الداب  نبغدي ان  كدون حعضداا  دعه ا عئوندع   

ببىدي  دذسا رس غدع  عسدع س هس داس بسعزى ام ال قسمس دع رس  نعل و   غفل و   غئب  ف     نه إلى القمدا  عدع  ت دعلى  )فسلسم 

ع اسفسلس عسع س  ( )اجه دعل فسلسم  علبىئجس لى الض  جس ال قسو  سُكوهسج  نى ببىي جس هىي رس (  وحصدل ن ده فدي القمدا 77 لسةىج  لسم   سه  ى

ام  دع رس نع حصل في الكوكب  فعتجه  لى ال م   وننهع إلى  بدعدة الودي القئدول  عدع  ت دعلى  )فسلسم 

بسُا فسلسم   ببىي هسذسا اسك  غسة  عسع س هسذسا رس ( )اجه عل ال  م  س بسعزى ُكونس اى ع تُ   م  يٌف نى لى إىهبىي بساى  (.78ع اسفسلس   عسع س  سع عسو 

والقاثن  ن ا ال قل  وهو ععلم  لدى الوجدج والبدااهئج  وهدذا ندع  قو ده و نصداا فدي كدل 

زنعن ونكعن  وهدذا الدذي   وئده القبدو  والخلدود  فهدو صدعلح جهدل عاطبدة وغاهعطدة كصدالحه 

صعلح جهل القان الخعن    ا الهجاي كصالحه جهل القدان اجو   جهل نكة والم  نة  وهو 

 وهذا اح  اهم ال وانل في حئو ة القاثن و ا بقعله ن جيا  عل ا إلى  ول ال  ج. 

 

 تسخئا طعععت اللغة -15

 

البنعف اللغوي للقاثن هو عع  ة اة جعز اج ع ئة فئه  فلقد  كعهد  اللغدة بدئج  د ي 

غااضه ونقعص ا    كلهع كمع  ا    و ويفهع كمع   عف   ختدعر القاثن الكا م نووا ة ج

نج نفاداتهع ا فهدع وا سداهع وا دذبهع  و صدن  ننهدع هظمدع غا دب المندوا   لدئ  لده فدي 

اللغة  عبق نثع   وهذا الدنظم البد    عدعدر  لدى ان  يلدي  الجبدع   وان  هدي الكدون كلده  

و خلقده  لقدع م  د ا  وذلدل لمدع فئده ندج واجهم نج هدذا كلده اهده  هدي اةهسدعن ندج دا لده  

 الوععة الف علة.

ولق  تكلم اهل ال لم  ج ا علئب القاثن وب   ه وهظمه  ونع اكثدا ندع عئدل فدي هدذا 

الص د!  ولكج نع   نئندع هندع فدي هدذا اج دعلئب  الوععدة  وهقصد  بهدع ا دتخ انه ج دعلئب 

الدذي  دااد بده الت جئدي والتود ي   تثئا الواكة وا هتبعا في ذهج اةهسعن  نثل  ا  تفهعل

                                                 
 (.374التلخئا في  لول البالغة  للخوئب القيو ني   ا،   ب  الاحمج الباعوعي  نص ر السعبق  و) - 16
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ل دقس اُدم   ُ  سب د اُ ال خس ئد ُاُ عُدلى ع  ل دقس اُدم   ُ ى دج   سب د اُ ال خس كسعلىُكم  نس ج  ُ داس كمع في عوله ت على  )عُل  هسل  نى

( ) وه   فسُكونس سه ى تُؤ  ئ ُاُ فس   (.34 ُ ى

دُج  وا  تثنعف الذي  قار حقئقة الما لئج  كمع فدي عولده )عسعلسد    لسُهدم  ُرُ دلُُهم  إىن  هسو 

دع كسدعنس لسنسدع اسن  هسد  تىئسُكم  بىُسد نس اى وس بسدعدى دج   ى دعُف نى ج   س س س  سُمجُّ  سلسى نس ج  ع  لسكى ث لُُكم  وس ل وسعنو إى   إى   بس سٌا نى

( )إبااهئم  نُونس نى ك لى ال ُمؤ  ئستسوس ى فسل  ى وس سلسى ع   (. 11بىإىذ نى ع 

دع ال دذى جس والن  اف المقاون بعلنهي الذي  ااد به التئةئ   كمع في عوله ت على  ) سدع اس ُّهس

( )التوا م  لُونس تُم  تس  مس ع ُكن  نس نس و  يس ع تُج  لس إىه مس ئسو  ُروا ال  تسذى  (.7كسفسُاوا   تس  

دع تسد   ُ  دتُم  نس اس   دج  واجنا الذي فئه التهكم بعل اكعف كمع في عوله ت دعلى  )عُدل  اسرس ونس نى

دج  عسب دلى  تسدعبو نى اتى ال تُدوهىي بىكى عوس ٌ) فىي الس مس ا  ضى اسل  لسُهم   ى سر  جس اج  لسقُوا نى عذسا  س ى اسُروهىي نس دُونى ع 

( )اجحقعف  عىئجس عدى ل مو إىن  ُكن تُم  صس ج   ى ةو نى  ( 4هسذسا اسو  اساسعرس

تلفدددة  وتندددعو  وعددد  ا دددتخ ل القددداثن ت دددعبئا نختلفدددة  وكدددار ب ضدددهع بصدددئهللا نخ

نوضددوآل الم ددتا) والمتدداادف والمددبهم وهوددو ذلددل  وذلددل كلدده نمددع ذكدداا ال لمددعف فددي 

بوواهم  ج القاثن  وهدذا اج دعلئب ا دتخ نهع القداثن فدي حدوار الكدعفا ج والم عرضدئج 

  ئا ا تخ ال  وكعن لهع دور كبئا في ه ا ة ا  اد غفئاة نج الب ا.

 

 طلب ال لئل والباهعن -16

 

ئل والباهدعن إحد م و دعلل الودوار ند  ا، دا وإععندة الوجدة  لئده فدي طلب الد ل

ننهجئددة القدداثن الكددا م  والقدداثن    ف ددل ذلددل إ   طمةنعهدده بدد ن الم دداكئج لئسددوا  لددى 

 يف  لذلل  ق   لى ارض صلبة في الووار  فق  تو م الب ا ان   توا بسورة ندج نثلده 

ددتُم  فىددي رس  إىن  ُكن  ددهى ف جدديوا  عددع  ت ددعلى  )وس ث لى ددج  نى ةو نبى هسع فسدد  تُوا بىُسددورس دد ى ب  لسددى  س نسددع  س ل  ددع هسي  م    ددبو نى

( )البقاة  عىئجس عدى ى إىن  ُكن تُم  صس ج  دُونى ع  ُكم  نى اد ُ وا ُ هس سافس  (. 23وس

وتو م اهل الكتعب ان   توا ب لئل  لى انعهئهم الكعذبة ب ن الجنة لهم وح هم  عع  

عسعلُوا لسج   هسعهسُكم   ت على  )وس عهىئُُّهم  عُل  هسعتُوا بُا  م تىل لس اسنس عرس ج  كسعنس ُهودا  اسو  هسصس ن ةس إى   نس  س  ُ لس ال جس

( )البقاة  عىئجس عدى  (.111إىن  ُكن تُم  صس

ةُ  اس وتو م بني إ االئل ان  تمنوا الموت  عع  ت على  )عُل  إىن  كسعهس   لسُكُم ال  اُر ا،  ى

ى  ن  س ع  ( )البقاة  ى عىئجس عدى تس إىن  ُكن تُم  صس و  ن ُوا ال مس ج  دُونى الن عسى فستسمس ة  نى علىصس  (.94 س

كمع تو اهم ان   توا بدعلتوراة التدي  فتداون  لئهدع  عدع  ت دعلى  )ُكدلُّ الو  سدعلى كسدعنس 

ددلى  ددج  عسب  ددهى نى لسددى هسف سى دداالئُل  س لس إى   ددا  ددع حس دداالئلس إى   نس بسنىددي إى   ددالًّ لى اةُ عُددل  فسدد  تُوا حى رس  اسن  تُنسددي  س الت ددو 

( )ث   ماان  عىئجس عدى اةى فسعت لُوهسع إىن  ُكن تُم  صس رس  (.93بىعلت و 

وكذبهم في نس لة ربط اة معن با دو  ن ده عابدعن  عدع  ت دعلى  )ال دذى جس عسدعلُوا إىن  

ت ى  س  تى  ُ و و حس جس لىاس نى نسع اس   هُؤ  س  سهى س إىلسئ  دج  عسب لىدي ع  ُكم  ُرُ دٌل نى دعفس ُكلُهُ الن عُر عُل  عسد   مس
بسعنو تس   ئسنسع بىقُا 

( )ث   ماان  عىئجس عدى تُم  فسلىمس عستسل تُُموُهم  إىن  ُكن تُم  صس ي عُل  بىعل ذى بسئبىنسعتى وس  (.183بىعل 

دج   وتو م الم اكئج ان تستجئب لهم اصدنعنهم  عدع  ت دعلى  )إىن  ال دذى جس تسد  ُ ونس  نى

( )اج ااف  عىئجس عدى ئبُوا لسُكم  إىن  ُكن تُم  صس تسجى ثسعلُُكم  فسعد ُ وُهم  فسل ئسس  بسعدٌ اسن  ى  ى  (. 194دُونى ع 

وتو م الم اكئج ان  د توا بباهدعن  لدى ومدود إلده غئدا ه ت دعلى  عدع  ت دعلى  

ُزعُُكم   ج   سا  نس ئ ُاُ وس ل قس اُم   ُ ى ج   سب  اُ ال خس دعهسُكم  )اسن  هس دعتُوا بُا  ى عُل  هس ضى اسإىلسهٌ نس س ع  سر  اج  عفى وس جس الس مس نى

( )النمل  عىئجس عدى (  وطعلبهم ب ي دلئل  لى ندع  دذهبون إلئده ندج ال دا)  عدع  64إىن  ُكن تُم  صس

س  دجس اج  لسقُوا نى عذسا  س ى اسُروهىي نس ج  دُونى ع  ع تس  ُ ونس نى تُم  نس اس   ٌ) فىدي ت على  )عُل  اسرس دا  ضى اسل  لسُهدم   ى ر 

( )اجحقدعف  عىئجس دعدى دتُم  صس دمو إىن  ُكن  ل  دج   ى ةو نى دذسا اسو  اساسدعرس ج  عسب لى هس تسعبو نى اتى ال تُوهىي بىكى عوس (  4الس مس

ئسدد  تُوا  كسعُف فسل  وزادهددم تهكمددع حددئج طددعلبهم ان  وضدداوا  دداكعفهم  عددع  ت ددعلى  )اسل  لسُهددم  ُ دداس

م  إى  كسعلىهى ( )القلم بىُ اس عىئجس عدى  (.41ن  كسعهُوا صس
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 دحض  بهة الخصم  - 17

 

ع   كون لمج  ق  ن عه ا للقاثن او ن عرضع ل  وته  بهعت   تقول بهع حجدة  و  تسدتن  إلدى 

حقئقة  فهي اوهى نج بئ  ال نكبوت  بئ  اههع تق   علقع بئنه وبئج اة مدعن  فهدو بوعمدة إلدى ندج 

 نج  ق هع  وهذا نع ف له القاثن الكا م بكل هجع،.  نقذا نج  ااكهع  و ستخلصه

فهؤ ف الذ ج  جه ون اهفسهم ب بعدة اجواعن التي   طعلدل ندج ورالهدع إهمدع  صدافون مهد هم 

دج   في  يف    نف هم  وإ  فلئجابوا د عفهع  هدل تسدتجئب لهدم  عدع  ت دعلى  )إىن  ال دذى جس تسد  ُ ونس نى

ثس  بسعدٌ اسن  ى  ى ( )اج ااف دُونى ع  عىئجس عدى ئبُوا لسُكم  إىن  ُكن تُم  صس تسجى (. إن هذا اجواعن 194علُُكم  فسعد ُ وُهم  فسل ئسس 

  ت  و ان تكون حجعرة ن ولة الوواس  وهي  ن  اصوعبهع   تستوئ  ان توع  الضار بعلنبي ـ 

دع  ُ دونس بىهس ُمدٌل  سم  دئٌُج صلى ه  لئه و لم ـ  عع  ت على  )اسلسُهدم  اسر  دع اسل  لسُهدم  اس   ُ دونس بىهس د و  سب وى اسل  لسُهدم  اس  

 ) ددددُاونى ئدددد ُونى فسددددال تُن ظى ُكم  اُددددم  كى كسعفس ددددع عُددددلى اد ُ ددددوا ُ دددداس ددددمس ُونس بىهس ددددع اسل  لسُهددددم  ثذساٌن  سس  ددددُاونس بىهس  ُب صى

 (.195)اج ااف 

م و   ملدل لهدم وهؤ ف الذ ج  ب وا  جال نج ذهب  ا   اون اهده كعلوجدعرة الصدمعف    دتكل

ا  وس   داب دُل لسُهدم  ضس لى م  عسدو    وس   سم  دُ  إىلسدئ هى مى نس اس    سا  و  اي  يف نج  ئا او  دا  عدع  ت دعلى  )اسفسدال  سداس

 (.89هسف  ع ( )طـه 

 وهؤ ف الذ ج  ي مون ان الجنة لهم وح هم  لمعذا    تمنون الموت حتدى  دذهبوا و د  لوهع 

دتُم  عع  ت على  )عُل  إى  تس إىن  ُكن  دو  ن دُوا ال مس دج  دُونى الن دعسى فستسمس دة  نى علىصس ى  س ن  س ع  ةُ  ى اس ن  كسعهس   لسُكُم ال  اُر ا،  ى

( )البقاة  عىئجس عدى  (94صس

والذ ج  ي مون اههم    ؤننون با و  حتدى  د تئهم بقابدعن ت كلده الندعر  لمدعذا كدذبوا الا دل 

ت دى وعتلوهع لمع معفتهم بمع ز موا ُ دو و حس جس لىاس نى نسدع اس   هُدؤ  د س إىلسئ  س  سهى   عدع  ت دعلى  )ال دذى جس عسدعلُوا إىن  ع 

دتُم  فسلىد ي عُل  بىعل دذى بسئبىنسدعتى وس دج  عسب لىدي بىعل  ُكم  ُرُ دٌل نى دعفس ُكلُهُ الن عُر عُل  عس   مس
بسعنو تس   دتُم   س  تىئسنسع بىقُا  مس عستسل تُُمدوُهم  إىن  ُكن 

( )ث   ماان صس  عىئجس  (.183عدى

وئدعف المدوتى  ندع لده    سدتوئ  وهذا الم ا) الوعغئة الضع   الذي ز م الابوبئة  واد دى إ

ي ان   تي بعل م  نج المغاب لو كعن صعدعع فئمع    ئه نج ربوبئة   عع  ت على  )اسلسدم  تسداس إىلسدى ال دذى

 ُ ببىهى اسن  ثتسعاُ ع  ع   إبااهئم فىي رس ئدُ  حس اُنى ئىي وس ئُ  عسع س اسهسع اُح  ئىي وس ُمى ي  ُو  ببىيس ال ذى لس إىذ  عسع س إبااهئم رس
 ال ُمل 

 ُ ع  ي كسفسداس وس بى فسبُهى س ال ذى غ اى جس ال مس ع نى تى بىهس
قى فس   جس ال مس  اى تىي بىعل  م  ى نى

س  س   ي عسع س إبااهئم فسإىن  ع  د ى     سه 

لس الظ علىمى  ( )البقاة ال قسو   (. 258ئجس

إن دحض  بهعت الخصول  ئا و ئلة له ا تهم  جن هذا ال بهعت لئس  اكثا نج  ق  هفسئة  

 هوتع  ان هوار الما ض ننهع لئنولق ه ئوع إلى نئ ان الوئعة.

  

 ا حتكعل إلى القئم الجمعلئة  -18

 

ندج حولندع هدي ندج اهدم  القئم الجمعلئة المبثواة في الكون والوئعة والقاثن وممئد  اج دئعف

الو ددعلل فددي  الدد  وة إلددى ه ت ددعلى  وذلددل ان حددب الجمددع  فودداة فددي اةهسددعن  ونددج  دد ن 

الجمع  الوسي ان  جم  ذوي اجبصعر  وندج  د ن الجمدع  الم ندوي ان  جمد  ذوي البصدعلا 

 و قودهم إلى الصااط المستقئم.

ن في الود  ث  دج هدذا القدئم   و ستخ ل القاث17وتفسا الم عمم الجمع  بعلوسج  وبعل ك 

لفظ احسج  لى وزن اف ل  والوسج هنع بم نى الفضل  و ن ر   الجمع  في الفضل ن  غئاا 

 ) ددعلىقىئجس ددجس ال خس سس تسددذسُرونس اسح  ددال  وس نددج الكمددع ت  فددعهلل احسددج الخددعلقئج  عددع  ت ددعلى  )استسدد  ُ ونس بس  

نسدع النُّ 125)الصعفعت  لسق  دغسةس (   وعع  ت على  )اُدم   س نسدع ال ُمض  لسق  دغسة  فسخس نسدع ال  سلسقسدةس ُنض  لسق  لسقسدة  فسخس فسدةس  س و 

( )المؤنن علىقىئجس سسُج ال خس ُ اسح  )س ع  اس فستسبسعرس ل قع  ث س مع  اُم  اسه  س  هسعاُ  س ظسعلس لسو  هسع ال  ى ظسعنع  فسكسسسو   (.14ون  ى

                                                 
 اهظا  الم جم الو ئط  نعدتي  )حمل  حسج(. -  17
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ع دع وهو الذي اب آل كدل  ديف  عدع  ت دعلى  )بسد ى ُ  الس دمس داا  فسإىه مس دى اسن  إىذسا عسضس ضى وس سر  اج  اتى وس وس

سسدجس ُكدل  117 سقُوُ  لسهُ ُكج  فسئسُكوُن( )البقاة  ي اسح  (. وع  احسج كل  ديف  لقده  عدع  ت دعلى  )ال دذى

( )السج ة  ئجو ج  طى ه سسعنى نى ى ل قس اج  بس ساس  س لسقسهُ وس فو  س  (. 7 سي 

( وم ددل اةهسددعن فددي احسددج صددورة  عددع  ت ددعل ددوى مو ددجى تسق  سس ددعنس فىددي اسح  ه سس ى نسددع اج  لسق  ى  )لسقسدد    س

دع 4)التئج  لسُكدم  فىئهس (. وم ل لنع الجمع  في نع رزعنع نج و علل النقل الوئواهئدة  عدع  ت دعلى  )وس

( )النول  ُحونس اس ئجس تسس  حى ئجس تُاى ُوونس وس عٌ  حى مس  (. 6مس

ُ هسي   اُّ وع  اهي  احسج الو  ث  عع  ت على  )ع  ثسدعهىيس تسق  سد ى تسعبع  ُنتس سعبىهع  نس وس ى ثى كى
سسجس ال   س اسح 

ى  ى ذسلىلس ُه سم ع  اى ع  ك  عُلُوبُُهم  إىلسى ذى ب ُهم  اُم  تسلىئُج ُملُودُُهم  وس نس رس ن هُ ُملُودُ ال ذى جس  سخ  سو  دج  نى ي بىدهى نس   سه  ى

ع لسهُ  ُ فسمس لىلى ع  ج   ُض  نس ( )الينا  س سعُف وس ج  هسعدو  (.23نى

نسع  ئ  حس ع اسو  سسجس ال قسصساى بىمس لسئ لس اسح  ُج هسقُاُّ  س وعا احسج القصا في كتعبه  عع  ت على  )هسو 

( ) و    جس ال غسعفىلىئجس ج  عسب لىهى لسمى إىن  ُكن  س نى ثنس وس  (.3إىلسئ لس هسذسا ال قُا 

مس ال جس  لو وحكمه احسج اجحكعل  عع  ت على  )اسفسُوك  قسدو  مدع  لى ى ُحك  جس ع  سسُج نى ج  اسح  نس ئ ةى  سب غُونس وس لى عهى

( )المعل ة   (.50 ُوعىنُونس

ات بسد س  دٌج وس سى ُهوس ُنو  ى وس هُ  ى  هس م  لسمس وس ج  اس   م  سسُج دى نع  نى ج  اسح  نس ود نه احسج اجد عن  عع  ت على  )وس

ُ إبا ذس ع  ات خس نىئفع  وس ل ةس إبااهئم حس لىئال ( )النسعف نى  (.125اهئم  س

دب غسة   ى صى جس ع  سسُج نى ج  اسح  نس ى وس ب غسةس ع  وتوهئاا ل بعدا بعة معن احسج توهئا  عع  ت على  )صى

( )البقاة  ُج لسهُ  سعبى ُونس هسو   (.138وس

اتى وس  عوس لسدقس الس دمس ي  س ُهدوس ال دذى ضس و لق النعس لئبلوهم ا هم احسج  مال  عع  ت على  )وس سر  اج 

ال ()هود  نج ا، ة سسُج  سمس ُكم  اس ُُّكم  اسح  ئسب لُوس عفى لى ُ هُ  سلسى ال مس كسعنس  سا  ت ةى اس  علو وس  (.7فىي  ى

سسدُج  ديس اسح  تىدي هى
ي  سقُولُدوا ال  بسدعدى عُدل  لى ى ود عهم إلى ان  قولوا التي هي احسج  عع  ت على  )وس

ُغ بسئ نسهُ  ا  ُنبىئنع ( )اة ااف إىن  ال  ئ وسعنس  سن يس ه سسعنى  س ُوب ى  (.53م  إىن  ال  ئ وسعنس كسعنس لىإل 

دبىئلى  وهبه هبئه إلى ان  كون الجد ا  ند  ا، دا بدعلتي هدي احسدج  عدع  ت دعلى  )اد آُل إىلسدى  س

سسُج ()النول يس اسح  تىي هى
ل ُهم  بىعل  عدى مس نسةى وس سس ظسةى ال وس و  ى ال مس ةى وس مس ك  ببىلس بىعل وى  (.125  نج ا، ةرس

القددئم الجمعلئددة  وبخعصددة الم نددوي ننهددع  وعدد  كددعن المسددلمون اجوالددل حا صددئج  لددى 

علتفوق بعجدب نج  وعبة و  ا وهوو ذلل  وكعن هذا التفوق  ببع ة دالل ب دض القبعلدل  فودئج ك

هدم  وعدعل ع ل وف  تمئم  لى الم  نة ععلوا   ع نوم  مةنع) هفع ا)  ف ذن ل ع اهع و وئبندع. فد ذن ل

ال معس  وتكلم بج  وئبهم  وعرد بج حعمب فتكلم  فعهت ب له النبي ـ صلى ه  لئه و لم ـ اعب  

 ع اهم اليباععن بج ب ر  فعهت ب له النبي ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ حسدعن بدج اعبد   فلمدع فداغ 

ه ا ودب ندج حسعن  عع  اجعاآل بج حعب  رلئ  الوف   )وابي  إن هذا الامدل لمدؤتى لده  لخوئبد

 وئبندع  ول دع اا ا د ا ندج  دع اهع  وجصدواتهم احلددى ندج اصدواتنع. فلمدع فداغ القدول ا ددلموا  

 18وموزهم ر و  ه ـ صلى ه  لئه و لم ـ  ف حسج مواليهم(.

وحاي بعلمسلمئج الئول إتقعن صنع تهم اة النئدة بمدع  ضدمج لهدم التفدوق وا دتجالب المخدعطبئج 

 بة والت بئا الجمئل.هوو د نهم بعلكلمة الوئ
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إن درا ة  ئاة الا و  ـ صلى ه  لئه و لم ـ عبل الب ثة وب  هع  ودرا ة هسدبه وبئةتده 

وتعر خ بل ا نكة  ودرا ة ا العه و معلله  ت   د لدة صدعدعة  لدى اهده ر دو  ندج  ند  ه ـ 

 صلى ه  لئه و لم ـ.

ئبىدئجس فعلا و  ـ صلى ه  ُنبى ي بس سدثس فىدي اج   لئه و لم ـ نج بئةدة انئدة  عدع  ت دعلى  )ُهدوس ال دذى

ج  عسب   إىن  كسعهُوا نى ةس وس مس ك  ال وى تسعبس وس م  وس ُ سلبىُمُهُم ال كى ئهى كبى م  ث سعتىهى وس ُيس لسئ هى ن ُهم   ست لُو  س ُ و   نى دال و رس ُل لسفىي ضس

( )الجم ة   (.2ُنبىئجو

ن  سُهم   وهو هبي اني  عع  تُوبع   ى ك  ي  سجى ُوهسهُ نس ي  ال ذى ُنبى ُ و س الن بىي  اج  ت على  )ال ذى جس  ست بى ُونس الا 

لُّ لسُهُم الو ئبىبسعتى وس ُ  عُهم   سجى ال ُمن كساى وس ُوى ُنُاُهم  بىعل مس  ُاوفى وس سن هس
ئلى  س   ه جى ى اج  اةى وس رس ُم فىي الت و  لسدئ هى ُل  س ابى وس

داُ ال   هسصس ُرواُ وس نُوا بىدهى وس سدي  م  فسعل ذى جس ثنس لسئ هى سغ ال س ال تىي كسعهس    س اج  ُهم  وس اس ن ُهم  إىص  ُ   س بسعلىثس وس سضس واُ خس

( )ج ااف  ي اُه يى س نس سهُ اُولسةىلس ُهُم ال ُمف لىُوونس ات بس ُوا النُّورس ال ذى  (.157وس

م( )الضوى ول   تئمع فت ه ا ه ت على با ع ته  (.6  عع  ت على  )اسلسم   سجى  )س  ستىئمع  فس وس

تسدعبو وس  تسُخوُّدهُ  دج  كى دهى نى لى دج  عسب  دع ُكن د س تست لُدو نى نس ولم   رس او  ت لم  لى اح   عدع  ت دعلى  )وس

( )ال نكبوت  لُونس تسعبس ال ُمب وى ئنىلس إىذا   ر    (  ولم  كج لده امدة ن لدم ندج ال داب او غئداهم48بىئسمى

يٌّ  مى جس ي  ُل وى ُونس إىلسئ هى اس   ع  ُ سلبىُمهُ بس سٌا لىسسعُن ال ذى لسُم اسه ُهم   سقُولُونس إىه مس لسقس   هس   دعٌن عع  ت على  )وس هسذسا لىسس  وس

بىيٌّ ُنبىئٌج( )النول   (.103 ساس

ي ولم  سعفا إ  بعتجعا ال عل ناتئج   اجولى وهو صغئا ن   مده ابدي طعلدب  والثعهئدة فد

 تجعرة لخ  جة في ال ق  الثعلث نج  ماا.

ددٌا  ك  ددي لسددهُ إىن  ُهددوس إى   ذى بسغى ددع  سن  نس دد  اس وس نسددعاُ ال بى ددع  سل م  نس ولدم  كددج  قدداض ال دد ا  عددع  ت ددعلى  )وس

ثٌن ُنبىئٌج( ) ـب   عُا   (.69وس

دع  دذسلىلس نس ولم  كج له وض  امتمع ي  عو  ك ن  كدون  دعحاا او نجنوهدع  عدع  ت دعلى  )كس

نُوٌن( )الذر عت اس  ج  ٌا اسو  نس ُ و و إى   عسعلُوا  سعحى ج  رس م  نى ج  عسب لىهى  (.52تسى ال ذى جس نى

( )الوععة  ع تسذسك ُاونس جو عسلىئال  نس  (.42ولم  كج كعهنع  عع  ت على  )وس  بىقسو  ى كسعهى

ع ُهوس بىقس  نس ( ولم  كج  ت عنل ن  الجج الذ ج  ستاعون السم   عع  ت على  )وس ئمو مى و  ى  سئ وسعنو رس

 (.25)التكو ا 

ولم  كج نوم  ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ ندج عدواد الوداوب  فمدج ا دج لده بقئدعدة الوداوب 

 وا هتصعر فئهع لو  ان ه كعن نؤ  ا وهعصاا ون ئنه 

ولم  كج نوم  نج ا اة نعلكة  ولم  صعحب نلو) اجرض او  قداا  دئاهم  فمدج ا دج لده 

 وال  وب  بسئع ة اجنم

 ولم  كج عبل الب ثة نج نلو) البئعن  فكئ   صبح ب  هع افصح ال اب 

 ولم  كج نج اطبعف الينعن  فمج ا ج له بعلوب النبوي 

و لددم  كددج نومدد  ـ صددلى ه  لئدده و ددلم ـ نددج  لمددعف الددنف   فكئدد  ربددى النددعس وهددذب 

 النفوس احسج تابئة وا واهع  لو لم  كج  وحى إلئه .

  لمعف الوسعب فمج ا ج له بقسمة الموار ث ولم  كج نج 

وكئدد   لددم ان الوددئض اذم  و ددعل  اهددل الكتددعب  وصددوح لهمددج وتودد م الب ددا بهددذا 

 القاثن  لو  كج ربه ن ه  ؤ  ا و وفظه 

  عع  ت على  ونج ا ج له بهذا الكتعب وهذا الم جيات إن لم  كج ر و  نج  ن  ه ت على

ع ُ نس (  )عُل  لسو   سعفس ع  دهى اسفسدال تس  قىلُدونس لى دج  عسب  اُكم  بىهى فسقسد   لسبىث دُ  فىدئُكم  ُ ُمداا  نى لسئ ُكم  وس  اسد رس تُهُ  س تسلسو 

 (. 16) وه  

إن ا حتكعل إلى السئاة النبو ة هو اح  و علل القداثن فدي حدوارا ند  ا، دا  وهدو ندنهج 

ج ه ت ددعلى  وان نومدد ا  قددئم نددج الواعدد  الم ددعه  ادلددة نلمو ددة  لددى ان القدداثن وحددي ندد

 ر و  ه.
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 ا حتكعل إلى المنهج التجا بي -20

 

 قع   التجابة اكبا باهعن  والمنهج التجا بي ننهج احتكم إلئه القاثن فدي إابدعت الد  وة  

فعل  وة إلى تووئم اجصنعل و  ل الخوف ننهدع هدو ب ا دة المدنهج التجا بدي  عدع  ت دعلى  

ُ دونس  ُمدٌل  سم  دع اسل  لسُهددم  ثذساٌن  )اسلسُهدم  اسر  دُاونس بىهس دئٌُج  ُب صى دع اسل  لسُهددم  اس   ُ دونس بىهس د و  سب وى دع اسل  لسُهددم  اس   بىهس

( )ج ااف  ُاونى ئ ُونى فسال تُن ظى ُكم  اُم  كى كسعفس ع عُلى اد ُ وا ُ اس مس ُونس بىهس  (.195 سس 

ردا اعتضعبع  وفي القاثن ح  ث  ج المنهج التجا بي  ن  اجهبئعف والما لئج  هو 

ى  بب إىذ  عسع س إبدااهئم رس فهذا الخلئل إبااهئم  ا   ان   ع ج إحئعف الموتى بنفسه  عع  ت على  )وس

بس سدة   بىدي عسدع س فسُخدذ  اسر  دةىج  عسل  مس دج  لىئسو  لسكى ج  عسع س بسلسى وس نى لسم  تُؤ  تسى عسع س اسوس و  ئىي ال مس هىي كسئ  س تُو  دجس اسرى نى

ُهج   لسدم  اسن  الو ئ اى فسُصا  ا   د  ئع  وس تىئنسدلس  س
فا  اُم  اد ُ ُهدج   س   ن ُهج  ُمي  بسلو نى  إىلسئ لس اُم  ام  سل   سلسى ُكلبى مس

ئٌم( )البقاة  كى س  سيى ٌي حس  (.  260ع 

وهج  إبااهئم ا ضع  تو م اح  الوغعة المتجبا ج ان  وئي الموتى  او ان  جاب نوعولدة 

ببىدهى اسن  ثتسدعاُ اةتئعن بعل م  نج الم دع   إبدااهئم فىدي رس ي حس غاب  عع  ت على  )اسلسم  تساس إىلسى ال دذى

س  ئُ  عسع س إبدااهئم فسدإىن  ع  اُنى ئىي وس ئُ  عسع س اسهسع اُح  ئىي وس ُمى ي  ُو  ببىيس ال ذى لس إىذ  عسع س إبااهئم رس
ُ ال ُمل   ع 

قى فسدد  تى  دداى ددجس ال مس   تىي بىعل  ددم  ى نى
لس   سدد   قسددو  ي ال  دد ى ُ    سه  ع  فسدداس وس ي كس دد س ال ددذى بى فسبُهى دداى غ  ددجس ال مس ددع نى بىهس

( )البقاة  ئجس  ( 258الظ علىمى

وإبااهئم هو نج حوم اجصنعل فلم تضاا  وطلب نج عونه ان  جابدوا  دؤالهع لتخبداهم  

سلُوُهم  إىن  كس  بىئُاُهم  هسذسا فسع    ( )اجهبئعف عع  ت على  )عسع س بسل  فس سلسهُ كس قُونس  ( 63عهُوا  سن وى

وهو نج القي في الندعر فلدم تواعده  وإن ندج حصدل لده نثدل هدذا مد  ا بد ن  كدون للندعس 

 إنعنع. 

وهددذا نو ددى كلددئم ه ت ددعلى  ولددب رؤ ددة ربدده  فئا دد ا ه إلددى رؤ ددة الجبددل  فلمددع رام 

ئقسعتىنسدع الجبل  ن ) انعنه ادر) بعلتجابة اهه    مكج ذلل  عع  ت على  )وس  دعفس ُنو سدى لىمى ع مس لسم 

دتسقس  بسدلى فسدإىنى ا   دجى اه ُظدا  إىلسدى ال جس لسكى اهىدي وس هىدي اسه ُظدا  إىلسئ دلس عسدع س لسدج  تساس ى اسرى بب بُّدهُ عسدع س رس هُ رس كسل مس ا  وس

دا  ُنو سد بسدلى مس سلسدهُ دسكبدع  وس س بُّدهُ لىل جس ل دى رس دع تسجس اهىي فسلسم  فس تساس كسعهسهُ فسسسو  دع اسفسدعقس عسدع س نس قع  فسلسم  د ى ى صس

( )اج ااف  نىئجس نى ُ  ال ُمؤ  اسهسع اسو  عهسلس تُب ُ  إىلسئ لس وس  (.143ُ ب وس

دع  تسفسق  س الو ئ اس فسقسدع س نس وهذا  لئمعن ـ  لئه السالل ـ   ست اض من ا و تفق هم  عع  ت على  )وس

جس ال غسدعلى  م ال ُه  ُه س اسل  كسعنس نى ( )النمدل لىيس   اسرس (  وحدئج غدعب اله هد  اراد ان  توقدق 20بىئجس

دجس  د سع  س اسل  ُكن د س نى دنسن ُظُا اسصس نج  بب غئعبه عبل ان  ني  فئده ال قدعب  عدع  ت دعلى  )عسدع س  س

( )النمل  بىئجس  (. 27ال كسعذى

وه ت على  ا    بعدا الضعلئج ان  جابوا نخعطبدة اجصدنعل  فهدي   تود  و  تتودا) 

لم  و  تصلح ل يف إ  ان تواق  ندج ذلدل  جدل بندي إ داالئل الدذي  بد وا ندج و  تتك

ددُ   مى نس اس    سا  و  دون ه ت ددعلى  عددع  ت ددعلى نتهكمددع بإ ددفعفهم واهووددعطهم ال قلددي  )اسفسددال  سدداس

ا  وس  هسف  ع ( )طـه  اب لىُل لسُهم  ضس م  عسو    وس   سم   النعر  وان (  ولم  كج مياف هكذا إله إ 89إىلسئ هى

دهى  لسئ  ي يسل د س  س لس ال دذى اه ُظا  إىلسى إىلسهى  نس  رنعدا في البوا!  ولذلل عع  نو ى للسعناي  )وس

فع ()طـه  نج ا، ة ئسمبى هسس  فسن هُ فىي ال  عسن هُ اُم  لسنسن سى ابى فع  لسنُوس  (. 97 سعكى

احد  اج دو ج ا، دا  لدم والمنهج التجا بي نمع  لمه ه للب دا ندج  هد  ثدل  فودئج عتدل 

  ر نع ذا  ف ل بعلجثمعن  حتى ار ل ه غاابئج  قتتالن  فدت لم ندج الغدااب القعتدل كئد  

ئ دد س  ضى لىئُاى سددهُ كس سر  ددُث فىددي اج  ابددع   سب وس ُ ُغاس  دد فج ا ددعا  فقلدد ا وحعكددعا  عددع  ت ددعلى  )فسبس سددثس ع 

ئهى عسع س  سع وس  لستسى اس  ةس اس ى فس ي  سو  ارى دي  ُوس ةس اس ى فس يس  سدو  ارى ابى فسد ُوس دذسا ال غُداس ث دلس هس ُت اسن  اسُكدونس نى ي   سجس

( )المعل ة  ئجس نى جس الن عدى بسحس نى  (.31فس سص 

وفي عصة ذي القاهئئج ح  ث طو ل  ج المهج التجا بي وكئ  اهه  ع ج بنفسه الم داق 

سلوهسلس والمغاب  واوتي نج كل  يف  ببع  وعصته نفصلة في القداثن  عدع  ت دعلى د    )وس سس 

دج  ُكدلبى  نسدعاُ نى ثتسئ  ضى وس سر  ك ن دع لسدهُ فىدي اج  اا   إىه ع نس ك  ن هُ ذى لسئ ُكم  نى ست لُو  س هسئ جى عُل   س  ي ال قسا  فو  سج  ذى  سدي 
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بسبع ( )الكه    (. 84-83 س

ب والمنهج التجا بي  ثب  اهه   عوال لهذا اجنة إ  بعلقاثن  بدل   صدال، لألندم وال د و

لس  ُ دُااُ  سدو  هسو  دن كع  وس ئ سدة  ضس ي فسدإىن  لسدهُ نس ى داى ك  ضس  سدج  ذى ج  اس  اس نس إ  بهذا ال  ج  عع  ت على  )وس

ى( )طـه  مس ةى اس   ئسعنس قى  (. 124ال 

كمع  ثب  المنهج التجا بدي ان نومد ا ر دو  ه  فمدع مابدوا  لئده كدذبع عدط  ولدم  جد وا 

وا ومددعدلوا  وراعبددوا وا ددتم وا إلئدده  واتب ددوا ثاددعرا  تال ددب ب  ددعت ه ابدد ا  ولقدد  هعع دد

وتجسسددوا  لئدده  فمددع ومدد وا إ  كعل ددم  وضددوحع وإ ددااعع  ف دده وا بصدد عه و  التدده  

ي  سقُولُدونس فسدإىه ُهم     ُيهُدلس ال دذى لسدُم إىه دهُ لسئسو  ولكنهم مو وا ب  ج ه ود وته  عع  ت على  )عسد   هس  

ج   لسكى بُوهسلس وس ( )اجه عل  ُكسذبى وس ُونس ى  سج  ئجس بى  سعتى ع   (. 33 الظ علىمى

ولق  حعولوا عتله حئج لدم  جد وا  لئده ر بدة  تمسدكون بهدع  فقد  ا ئدتهم المندعهج كلهدع فدي  

نوعربته  ولم تس فهم كل الو علل في إطفعف هور د وته  جهه كعن  لدى صدااط نسدتقئم  

م  فال تغئئا و  تبد  ل  و  بئد  و  ندياو لسدئ هى إىذسا تُت لسدى  س دات ب د ن القداثن  عدع  ت دعلى  )وس

دع  سُكدوُن لىدي ل دهُ عُدل  نس دذسا اسو  بس بى ئ داى هس ثنو غس هسدع ال د ى بىقُدا  ُمونس لىقسعفس اسن   ث سعتُنسع بسئبىنسعتو عسع س ال ذى جس    سا 

ى إى  دع  ُدوحس دي إىن  است بىدُ  إى   نس قسدعفى هسف سى دج  تىل  لسهُ نى لو اُبس بى دذسابس  سدو  ببىدي  س دئ ُ  رس دعُف إىن   سصس لسدي  إىهبىدي اس س

( ) وه   ئمو  (. 15 سظى

  

 

 الو   والو ئ    -21

 

الو   والو ئ  نج و علل الووار ن  ا، ا  جههمع نتوققعن ب ون ه في ال هئع وا، اة  

 تصد عون  عدع  فق  و   ه  بعدا المتص عئج بعلي عدة  وهذا نتوقق ن عه  نلمدوس  ند  ندج 

 ُ ع  دال  وس فسض  ن دهُ وس ة  نى غ فىداس د ُُكم  نس ُ  س ى ع  دعفى وس ُنُاُكم  بىعل فسو  س
فسق داس وس سد   د ُُكُم ال  ددٌ  ت دعلى  )ال  دئ وسعُن  س ى ا ى  وس

 (. 268 سلىئٌم( )البقاة 

د ُكُ  إىذ   س ى د سم وو    بعدا المؤننئج بب ر بعل ئا او النفئدا وتوقدق و د ا  عدع  ت دعلى  )وس ُ إىح  ُم ع 

دق  ال   ُ اسن   ُوى كسةى تسُكدوُن لسُكدم  وس ُاى د ُ ع  ئ داس ذساتى ال  دو  دُّونس اسن  غس تسدوس ع لسُكم  وس عتىدهى الو علىفستسئ جى اسه هس دق  بىكسلىمس وس

( )اجهفع    (.7وس سق وس س دسابىاس ال كسعفىاى جس

د س وو  هم بعلنصا والتمكئج لهم في اجرض إذا  ب  وا ووح وا  بوعهه  عع  ت دعلى  )وس س

د لس س ال دذى جس نى دتسخ  دع ا   ضى كسمس سر  فسن ُهم  فىي اج  لى تسخ  عتى لسئسس  علىوس لُوا الص  ن ُكم  وس سمى نُوا نى ُ ال ذى جس ثنس م  ع  ج  عسدب لىهى

لسن ُهم   لسئُبس بى ى لسُهم  وس تسضس ي ار  نسج  لسُهم  دى نسُهُم ال ذى كبى لسئُمس ُكونس بىدي وس داى ندع   س  بُد ُوهسنىي    ُ   م  اسن  فىهى دو  د ى  س ج  بس   نى

( )النور  قُونس ج  كسفساس بس   س ذسلىلس فس ُولسةىلس ُهُم ال فسع ى نس ئ ةع  وس (. وهذا  نة اعبتة   تتخل  اب ا  وندع 55 س

مبددة هدديل المسددلمون  ونددع نددع إ  جههددم عصدداوا فددي انددا د ددنهم او جههددم تاكددوا اج ددبعب المو

 للنصا التي   ناهم بهع د نهم  نج وح ة وا ت  اد نعدي ون نوي لمالععة   وهم.

وهذا السنة نعضئة في الا ل ممئ ع عبل الا و  نوم  ـ صلى ه  لئده و دلم ـ  فعلغلبدة 

للوق في ممئ  القصا القاثهي  ولكج ب   ان  موا ه اهل الوق فئنجووا في التموئا  

عسع س  م  عع  ت على  )وس ى إىلسدئ هى حس سو  ل تىنسع فسد  نسع اسو  لستس ُودُن  فىي نى ضى ج  اسر  ن ُكم  نى مس اى م  لسنُخ  ال ذى جس كسفسُاوا لىُاُ لىهى

دعفس وس ى  ي وس س قسدعنى دعفس نس دج   س م  ذسلىدلس لىمس هى د ى دج  بس   ضس نى سر  نسن ُكُم اج  دكى لسنُس  ئجس  وس لىكسج  الظ دعلىمى بُُّهم  لسنُه  ( رس ئد ى

دج  14-13ئم )إبااه ا نى لسدو  ثسدُل ال دذى جس  س دع  سد  تىُكم  نس لسم  ن دةس وس تُم  اسن  تسد  ُ لُوا ال جس دب  سى (. وعع  ا ضدع  )اسل  حس

تسى هسص   نُوا نس سهُ نس ال ذى جس ثنس ُ وُ  وس ت ى  سقُو س الا  لُوا حس ُزل يى اُف وس ا  الض   سعُف وس
بس   س ت ُهُم ال  لىُكم  نس ى اس عسب   ُا ع 

ى عساى ٌب( )البقاة  اس ع   (.214إىن  هسص 

وانع و   ال ئوعن لويبه وحلفعله فهو و   كذوب    توقدق ابد ا  وإذا صد ف ان توقدق  

فهو نج تا) المؤننئج لسنة نج  نج النصا    نج ص ق ال ئوعن فدي و دودا  فهدو الكدعذب 

غا هم بعلخاو  للم اكة  عع   لى ال وال  ونج كذبه و  ا للم اكئج بعلنصا  ول ب ر حتى  

دعٌر لسُكد إىهبىدي مس جس الن عسى وس لس نى ئسو  عسع س   غسعلىبس لسُكُم ال  علسُهم  وس مس إىذ  زس  جس لسُهُم ال  ئ وسعُن اس   دع ت على  )وس م  فسلسم 
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م دن ُكم  إىهبىدي اسرس يٌف نى عسع س إىهبىدي بسداى بسئ هى وس قى ةستسعنى هسكساس  سلسى  س فى افستى ال  س  تساس دعُف ع  نس إىهبىدي اس س و  دع   تسداس نس

قسعبى( )اجهفع   ُ  س ى  ُ ال  ى ع   (. 48وس

وو ود المنعفقئج ا ضع هي نج مملة الموا ئ  الكعذبة  عع  ت على  )اسلسم  تساس إىلسى ال ذى جس هسعفسقُوا 

تسعبى لس  لى ال كى ج  اسه  ُم ال ذى جس كسفسُاوا نى اهىهى وس ى   د ا   سقُولُونس ةى ئُ  فىئُكم  اسحس ج  نس سُكم  وس  هُوى ُامس تُم  لسنسخ  م  اى ةىج  اُ  

( )الو ا  بُونس هس ُ إىه ُهم  لسكسعذى ُ  س   ع  ه ُكم  وس تُم  لسنسن ُصاس إىن  عُوتىل   (.11اسبس ا  وس

والو   والو ئ  نج  نج اجهبئعف والا دل ـ  لدئهم السدالل ـ السدعبقئج فدي الد  وة إلدى ه 

ُمٌل ت ع عسع س رس لى  فق  كعن نو ى ـ  لئه السالل ـ     نج  ؤنج بعلفوز والثواب   عع  ت على  )وس

بسئبى  ُكم  بىعل  عفس عس   مس ُ وس ببىيس ع  ن   سقُو س رس
ُمال  اس عهسهُ استسق تُلُونس رس تُُم إى مس نس  سك  ج  ث ى فىا  سو  ٌج نى نى ببىُكم  ُنؤ  ج  رس نسعتى نى

بع   إىن   سُل كسعذى دج  ُهدوس وس ي نس د ى س    سه  د ُُكم  إىن  ع  ي  س ى دب ُكم  بس  دُض ال دذى عع   ُصى دعدى إىن   سدُل صس بُدهُ وس دهى كسذى  فس سلسئ 

ٌف كسذ اٌب( )غعفا  اى  (. 28ُنس 

وو ئ  ه  ي ومل    تخلد   دج ا  الده ابد ا  وإن فدي ا بدعر اجندم البعلد ة ل بداة  عدع  

س  كس  عُب اج  وس اسص  ( )قب ت على  )وس ئ ى ق  وس ى ُ لس فسوس ُل تُب  و ُكلٌّ كسذ بس الاُّ عسو   (. 14ةى وس

وهذا القاثن لئ  إ  تذكاة  وو   للمؤننئج وو ئ  للكدعفا ج  ف لدى الا دو  ـ صدلى ه 

دُج   لئه و لم ـ ان  ذكا به المؤننئج دونع الذ ج  امون ربهم و خعفون  ذابه  عع  ت على  )هسو 

ع  س  لسُم بىمس ( )قب اس   ئ ى عُف وس ى ج   سخس ثنى نس ا  بىعل قُا  ب عرو فسذسكبى م  بىجس لسئ هى ع اسه  س  س نس  (.45قُولُونس وس
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والخالصددة فددي هددذا الموضددوآل ان هنعلددل و ددود دهئو ددة وا او ددة ونثلهددع و ئدد  ا ضددع  

وا ددلوب الو دد  والو ئدد  نمددع ا ددتخ نه القدداثن فددي ت عنلدده ندد  النددعس فددي د ددوتهم إلددى ه  

ف نع معف نج ا، عت في هذا الص د هج  ان القسم المت لق بعلد هئع ننهدع عد  توقدق  واندع وا تقاا

نع  ت لق بع، اة فهو  ئتوقق بإذن ه ت على  وهنعلل إرهعصدعت  لدى توققده  وندج ادم فهدذا 

اج ددلوب هددو و ددئلة  مكددج ا ددتخ انهع فددي الوددوار ندد  ا، ددا ةابددعت صدد ق القدداثن ال ظددئم  

 لئن ر  ن  اصوعب الو     الو ئ .  ول  وة هذا ا، ا

 

 ا حتكعل إلى ه  ي ومل  -22

( )التئج  ئجس مى عكى كسمى ال وس سح  ُ بى   (. 8ه ت على هو احكم الوعكمئج  عع  ت على  )اسلسئ  س ع 

دداُ  سن  ددُ  اج  مس ددهى  ُا  إىلسئ  ضى وس سر  اج  اتى وس عوس ددُب الس ددمس ئ  ى غس بُدد  اُ ولدده اجنددا كلدده  عددع  ت ددعلى  )وس ى   ُكلُّددهُ فسع  

( )هود  لُونس ع تس  مس بُّلس بىغسعفىلو  سم  ع رس نس لسئ هى وس ك ل   س تسوس ُهدوس 123وس دُم وس (. وله الوكم ا ضدع  )اس  لسدهُ ال ُوك 

()اجه عل  نج ا، ة بىئجس ع ى آُل ال وس اس  (.62اس  

دنسهُ  ُكدم  بسئ  اسنى اح  ُ وس  تست بىد   واة معن بعهلل  قتضدي توكدئم كتعبده  عدع  ت دعلى  )وس دع اسه ديس س ع  م  بىمس

دع  ُ  لسم  اسه مس ا فسدع   ل دو  ُ إىلسئ دلس فسدإىن  تسوس دع اسه ديس س ع  تىنُو)س  سدج  بس  دضى نس ُهم  اسن   سف  ذسر  اح  ُهم  وس افس وس ُ اسن  اسه  اى د ُ ع 

جس الن عسى لسفسع ثىئاا  نى إىن  كس م  وس ئبسُهم  بىبس  ضى ذُهُوبىهى ( )المعل ة  ُصى قُونس  (.49 ى

ددئٌم  لى ُ  س ع  ددنسُكم  وس ُكددُم بسئ  ى  سو  ددُم ع  وهددو  وكددم بددئج  بددعدا فددي الدد هئع  عددع  ت ددعلى  ) ذسلىُكددم  ُحك 

ئٌم()الممتونة  نج ا، ة كى  (10حس

دتُم   دع ُكن  دةى فىئمس ئسعنس قى لس ال  دنسُكم   سدو  ُكدُم بسئ  ُ  سو  (  وهو  ئوكم بئج  بعدا  ول القئعنة  )ع  تسلىفُدونس فىئدهى تسخ 

 (. 69)الوج 

وع  كدعن الما دلون  دبععئج إلدى  دهعدة ه  دي ومدل لهدم بعلا دعلة  عدع  ت دعلى  )وس سقُدوُ  

تسدددعبى(  دددُم ال كى ل  ددد ساُ  ى ن  دددج   ى نس دددنسُكم  وس بسئ  نىدددي وس ئ ا  بسئ  دددهى ى  س فسدددى بىدددع   دددال  عُدددل  كس ددد س ُنا  س فسدددُاوا لسس  ال دددذى جس كس

دئاا ( (  وعع  ت43)الا    بىئداا  بسصى اى  س بسدعدى دنسُكم  إىه دهُ كسدعنس بى ى بسئ  نىدي وس ئ ا  بسئ  دهى ى  س  على  )عُدل  كسفسدى بىدع  

ضى 96)اة ااف  سر  اج  اتى وس عوس ع فىدي الس دمس لسُم نس ئ ا   س   نسُكم   سهى بسئ  ى بسئ نىي وس (. وعع  ت على  )عُل  كسفسى بىع  

لى  نُوا بىعل بسعطى ال ذى جس ثنس ( )ال نكبدوت  وس دُاونس ع ى ى اُولسةىدلس ُهدُم ال خس فسدُاوا بىدع   كس (. وعدع  ت دعلى  )إىذسا 52وس

ددهس ُ  ُ  س   ع  ُ ددولُهُ وس لسددُم إىه ددلس لساس ُ  س   ع  ى وس ُ ددوُ  ع  ددهس ُ إىه ددلس لساس )س ال ُمنسددعفىقُونس عسددعلُوا هس   ددعفس إىن  ال ُمنسددعفىقىئجس مس

( )المنعفقو بُونس  (. 1ن لسكسعذى

وجن ه هو الما ل والوعكم وال هئ  فهذا  قتضي نج الا و  ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ 

طلب الم وهة نج ه ت على  والخوف والوذر ندج التغئئدا والتبد  ل  عدع  ت دعلى  )عُدل  إىهبىدي لسدج  

ج  دُوهىهى ُنل تسوس ا ( )الجـج  لسج  اسمى س نى ى اسحس ٌ وس جس ع  هىي نى ئاس  (.22 ُجى

لسدم   و كفي ان ا   ه ت على هبئه نوم ا ـ صلى ه  لئه و لم ـ بهذا الكتعب  عع  ت على  )اسوس

نُدددو نى لو  ُؤ  قسدددو  م لى ددداس ك  ذى دددة  وس مس ح  دددلس لساس م  إىن  فىدددي ذسلى لسدددئ هى تسدددعبس  ُت لسدددى  س دددلس ال كى لسئ  نسدددع  س ل  دددم  اسه دددع اسه يس فىهى (  سك  نس

 (.51)ال نكبوت 

ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ ان  كذبده عونده  فتلدل  دنة تعر خئدة ندا بهدع و   ضئا ر دوله 

بس ُرُ دٌل  دذ بُو)س فسقسد   ُكدذبى الا ل السعبقون باغم نع ن هم نج كتب ون جيات  عع  ت على  )فسإىن  كس

( )ث   ماان  تسعبى ال ُمنىئاى ال كى بُاى وس اليُّ بسئبىنسعتى وس عُفوا بىعل  ج  عسب لىلس مس  (.184نى

دذ بُو)س ونج رحم ة ه ان   وي للمكذبئج فسوة  و    جل لهم ال ذاب  عع  ت على  )فسإىن  كس

( )اجه عل  ئجس نى اى لى ال ُمج  ُ هُ  سجى ال قسو 
دُّ بس   ا ى سةو وس   ُاس ةو وس مس ح  بُُّكم  ذُو رس  (.147فسقُل  رس

عدع  ت دعلى   ونع  لى الا و  ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ إ  الصدبا والمضدعف فدي التبلئدهللا 

ئجس تسقُوُل( )الوور  ببىلس حى م  ى رس ببىح  بىوس ئُنىنسع وس س س   ببىلس فسإىه لس بى  مى رس بىا  لىُوك  اص   (. 48)وس

ُ وُ   ع الا  و لئه ان    خعف اح ا نج الم اكئج  فعهلل   صمه و ومئه  عع  ت على  ) سع اس ُّهس

إى  ببىدلس وس ج  رس ع اُه يى س إىلسئ لس نى س   بسلبىهللا  نس دجس الن دعسى إىن  ع  دُملس نى ُ  س  صى ع  دعلستسهُ وس دع بسل غ د س رى س ن  لسدم  تسف  سدل  فسمس

( )المعل ة  لس ال كسعفىاى جس ي ال قسو   (.67 سه  ى
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و لئه ان  قو  بقوة المؤنج بابده  الواادق بنفسده ور دعلته  إن نظدعها ال دا) واهلهدع   

ُكم   تستوئ  ان تهيهي نثقع  ذرة  جههع كسعفس   تملل ضاا و  هف ع  عع  ت على  ) عُلى اد ُ دوا ُ داس

()اج ااف  نج ا، ة ُاونى ئ ُونى فسال تُن ظى  (.195اُم  كى

و هعدة ه  اعوم ال هعدات وا ظمهع واهمهع واعونهع  و   جتائ  ععل  لدى ربده ابد ا  

لى المبعهلة انتن وا  وفع نج ولذلل لمع د ع الا و  ـ صلى ه  لئه و لم ـ ب ض النصعرم إ

هسدع  نسعفس ا هسد  آُل اسب  دمى فسقُدل  تس سدعلسو  ل  دجس ال  ى )س نى دعفس دع مس د ى نس دج  بس   دلس فىئدهى نى عم  دج  حس  ععبة ذلل  عع  ت على  )فسمس

نسدد ددل  فسنسج  سددل  لس   تسهى ددُكم  اُددم  هسب  اسه فُسس ددنسع وس اسه فُسس ُكم  وس ددعفس هىسس هسع وس ددعفس هىسس ُكم  وس نسددعفس اسب  ( )ث  وس بىئجس ددعذى لسددى ال كس ى  س  س ع 

 (.61 ماان 

واهل الوق ـ وفدي نقد نتهم الا دل  لدئهم السدالل ـ    جداؤون  لدى القدو   لدى ه بدال 

سعسعوى دلى   نسع بس  ضس اج  لسئ  لسو  تسقسو  س  س  لم  فلئ  كذب  لى ه ككذب  لى اح  غئاا  عع  ت على  )وس

ئسمى  ن هُ بىعل  ذ هسع نى س س ( )الوععة جس يى جس عمى ج  اسحس و  سن هُ حس ن ُكم  نى ع نى تىئجس  فسمس ن هُ ال وس نسع نى  (.47-44ئجى  اُم  لسقسوس  

واندع ندع  قد  ندج اهددل الضدال  ندج مدااة  لدى ه  و دد ل ن عملدة ه لهدم بعل قوبدة  فهددو 

وؤن به  ولئسد  لهواههم  لى ه  او   ت رامهم  او جن ه ا   لهم نج  ذاب ا، اة نع  ن

 وئةة وز ا  ن  نلل كخوئةة واح  نج ر ئته  فكلمدع ازداد القداب ا دت ت الموع دبة  وهدذا 

 ن عه  ن ع ج  واجنا بعلنسبة إلى ه ا ظم  وهلل المثل اج لى في ال هئع وا، اة.

و الصة اجنا ان  هعدة ه  ي ومل لنبئه اعوم ال هعدات  و مكدج ا  تمدعد 

ر ا، ا  ونج لم  قبل  دهعدة ه لنبئده ـ صدلى ه  لئده و دلم ـ فدال  لئهع في حوا

بسددة  فىددي  ه  دد ُّ رس ددتُم  اس س سه  عبددل ه لدده  ددهعدة  وهددو حسددبنع وه ددم الوكئددل  عددع  ت ددعلى  )جس

( )الو ا  ٌل    سف قسُهونس سه ُهم  عسو  ى ذسلىلس بى  جس ع  م  نى هى  (. 13ُص ُورى

  
 الخعتمة

 ( فقاة  ونذ ل بخعتمة22إلى نق نة وتمهئ  و) وهذا البوث نقسم

في المق نة ذكات  بب كتعبة هذا البودث واهده  د تي ضدمج الداد  لدى حملدة  ا دة تدتهم 

 اة الل ب  ل احتاال الفكا والااي ل م النعس.

وفي التمهئ  بئن  ان ال  وة إلى ه هي نهمة اجهبئدعف والما دلئج  لدئهم السدالل  والد  ج 

ذي ه  و إلئه هو د ج اجهبئدعف والما دلئج ممئ دع وان ر دعلة النبدي نومد  ـ صدلى ه اة الني ال

 لئه و لم ـ ان  اد النعس إلى المدنهج القدو م الدذي كدعن  لئده اجهبئدعف ممئ دع  وان القداثن الكدا م 

كتعب  وتال ال قل والمنوق  و   و إلى التفكدا والودوار ند  نختلد  الب دا نمدج    ؤنندون بده  

القاثن الكا م ث عت كثئاة في هذا الص د  نمع      لى حئو ته ونالنسته لواع  النعس ال  ني وفي 

والفكاي  فهو كتعب  هتم بعلووار وإععنة الوجة والباهعن  كمدع  هدتم بد داب الودوار والت عندل ند  

 ا، ا ج بافق  وهو انا  فتق ا ن ظم الم عرضئج للقاثن الكا م.

ع وو عللهع في إعنعآل ا، ا  وإليانه الوجة  وهذا البودث الدذي وذكات ان لل  وة ا علئبه

ع نته  تكعنل ن  بوث نوكم  عبق ه اهعا  وكنع عد  ا ت اضدنع فئده اج د  المنهجئدة للودوار ند  

ا، ا  والئول هست اض في هذا البوث الو علل المنهجئة التي ا تخ نهع القاثن في حوار ا، ا  

نج هذا الو علل المسع  ة فدي طاالدق التفكئدا والت بئدا والودوار  وهو بوث هعل نج امل ان هت لم

 حتى هقئم حجة ه  لى  لقه .

وع  هعع نع هذا الو علل ننعع ة  لمئدة هعدلدة ندج  دال  ندع  قولده ه  دي ومدل فدي كتعبده 

نبع اة للكعفا ج والم عه  ج  او ندج  دال  ندع   لمده لنبئده ـ  لئده الصدالة والسدالل ـ ندج ا دعلئب 

 ( فقاة وفق التعلي 22الووار والوجع   وكعه  المنعع ة ضمج )

 ا حتكعل إلى ال قل -14

 ا حتكعل إلى النف  -15

 ا حتكعل إلى الفواة -16
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 ا حتكعل إلى البئةة -17

 ا حتكعل إلى الكون ونظعهاا -18

 ا حتكعل إلى التعر خ -19

 ا حتكعل إلى المستقبل -20

 ا حتكعل إلى اهل ال لم والخباة  -21

 الفعضلة ا حتكعل إلى القئم  -22

 ا حتكعل إلى المصلوة ال عنة -23

 ا حتكعل إلى  وارق ال عدات )الم جيات( -24

 ا حتكعل إلى الم جية   القاثهئة -25

 ا تخ ال الت بئه -26

 المذهب الكالني -14

 تسخئا طعععت اللغة  -15

 طلب ال لئل والباهعن -16

 دحض  بهة الخصم  - 17

 ا حتكعل إلى القئم الجمعلئة -23

 ة النبو ةا حتكعل إلى السئا -24

 ا حتكعل إلى المنهج التجا بي -25

 الو   والو ئ    -26

 ا حتكعل إلى ه  ي ومل -27

 

 وع  توصلنع في هذا البوث لرتي 

ا تخ ل القاثن ممئ  الو علل المتعحدة فدي الكدون والوئدعة واةهسدعن ذاتده ندج  -1

 امل إابعت عضع عا التي  واحهع.

 للغاض السعبق ا ضع.ا تخ ل  جل الوئعة اةهسعهئة نعضئهع ونستقبلهع  -2

  خا طعععت اللغة الت بئا ة وال لول والم عرف ممئ هع ا ضع لهذا الغاض. -3

 ا تم   لى الفواة السلئمة ولم     مه ا في إ قعيهع وتنبئههع. -4

 ا تخ ل امود ا علئب الت بئا والووار ةععنة حجته. -5

ا ددعد بددعلم جيات  لددى اههددع د لددل إابددعت صدد ق الما ددلئج  وا ظمهددع هددذا  -6

 لقاثن ال ظئم.ا

احددتكم إلددى نصددعلح ال بددعد التددي تقتضددي اة مددعن نددج امددل  ددئاورة الوئددعة  -7

 وبقعلهع  و اد نج  ئا السعبقئج نع  ؤ   هذا.

 وهوصي في هذا الخعتمة  بمع  لي 

 ت جئ  ال را عت الووار ة بئج اة الل ونخعلفئه او  صونه. -4

  واجفدددالل وال دددبكة ا دددتخ ال المي ددد  ندددج الو دددعلل المتعحدددة لهدددذا الغددداض كعلصدددو -5

 اةلكتاوهئة.

هؤك   لى ان الووار هو في صعلح اة الل او   وإن كثئاا نج ا  اله  وف  كوهون نج  -6

  ئاة ابنعله لو  افوا اة الل  لى حقئقته  واهياح   ج ا ئنهم  وب الظالل.

  

 وصلى ه  لى نوم  و لى ثله وصوبه امم ئج.
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 المصعدر

 

الغة  للخوئدب القيو ندي   دا،   بد  الداحمج الباعدوعي  دار الفكدا التلخئا في  لول الب -

 ال ابي.

 الجعن  الصغئا  للسئوطي  دار الفكا. -

الجددعن  جحكددعل القدداثن  للقاطبددي  تصددوئح احمدد   بدد  ال لددئم البادوهددي  الوب ددة الثعهئددة.  -

 ل.1954هـ  1373نوب ة دار الكتب المصا ة  

  ل.1989هـ  1409طه      دار الفكا  بئاوت  ناام ة السئاة النبو ة   بج ه عل    -

الك ددعف  للينخ دداي  تصددوئح نصددوفى حسددئج احمدد   دار الكتددعب ال ابددي  بئدداوت   -

 ل.1986هـ  1406

نختصددا تفسددئا ابددج كثئددا  للصددعبوهي  دار القدداثن الكددا م  بئدداوت  الوب ددة السددعب ة    -

 ل.1981هـ 1402

ؤاد  بدد  البددععي  المكتبددة اة ددالنئة  الم جددم المفهدداس جلفددعي القدداثن الكددا م  نومدد  فدد -

 ل.1984إ تعهبو   

 الم جم الو ئط  دار إحئعف التااو اة الني  عوا.  -

 نفادات في غا ب القاثن  للااغب  توقئق نوم   ئ  كئالهي  دار الم افة  بئاوت. -

 فئض الق  ا  ا، الجعن  الصغئا  للمنعوي  دار الفكا. -
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