
��ث��كم�بعن�ا�

�أس�ىب�ا�ىار�ودور����مه�رة�ا��ذ�الق�ار���ضىء�الق�آن�الك�ي�.

 ��خص الب�ث:           

����ول ا���ث، ا����ث �� أ���ب ا���ار وأ����� 

��ء ا���آن �� اك���ب ���رة ا���ذ ا���ار �� 

 ا�����.

��� رك� ا���آن ا����� ��ى أ���ب ا���ار،      

�ّ�� ���� �����ت و���رف د��ّ�� و���ّ�� و����ّ��، 

و�� ط���� ����� ا�ّ��س ���رة �� ا���ذ ا���ار 

ا�����ي، إذ أّن ���أ ا���ار ���� �� ����� 

����� ا���ار و�������� و�������� ��� ا���ذ 

 ا���ار.

����ز أ���ب ا���ار ������ه ا��ّ��ل �� ا������      

ا����رف وا������ت  ا���ش��وا������ ��� ���� 

وا���� ������ وا���أة �� إ��اء ا��أي �� ا�دب، 

 وح�� ا����ب وا�����ع ��خ���.

�������� ��ى ���رة ا���ذ ا���ار �� خ�ل      

� ؛ �� أ�ا���ش��ا���ار �� أ�� �� ������ 

ا����ض ��� وا�خ� ������� إ�ى ��دة ا��ق 

وا���اب، ور�� ������� ا�����ي وا����� ��ن 

 واح�، و����ق أ��ا��� ا���������.

ا�����م ���ه ا������  ى ا�������ا ��� ����     

�� ���� ����ت ا����ة و�� ���� ������ت 

 ا���س، و��ا �� ���� ا���ث أ��ّ��.

: ا����رة، ا���ذ ا���ار، �ح�ةالك���ت ال�ف�     

 ا���ار، ا������، ا���آن ا�����.
�

ABSTRACT : 

 
The paper discusses the method of 
discussion and its importance in 
acquiring decision-making skills in the 
light of the Holy Quran. 
The Qur'an has focused on the method 
of dialogue because it acquires people 
the religious, scientific and cultural 
convictions and knowledge. 
Additionally, through this method, 
people can obtain more skills to make 
easier indecisive decisions in their life. 
Hence, the principle of discussion 
increases the culture, convictions, and 
orientations of decision-makers before 
making a decision. 
The method of dialogue is characterized 
by its effective influence in education 
and upbringing since it enhances 

children's knowledge, convictions, self-
confidence, and boldness in expressing 
an opinion with urbanity, in addition to 
good speech and listening to others. 
The education on the skill of decision-
making through discussion is one of the 
most significant needs of children; to 
improve them and take their hands to 
the seriousness of right, raise their 
educational and scientific achievement 
at once, and achieve their future goals. 
Therefore, we must pay attention to this 
method in all areas of life and with all 
levels of people, and this gives the 
research importance. 
Keywords: Skill, Decision Making, 

Dialogue, Education, Holy Quran
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 ال�قذ�ة:

ٚؾش�٘ ٚ�ًِ،  ا�ُ� � �� اي����، ٚأ�كٌ اي�٬ّ ٚأ� اي��ًِٝ �٢ً �ٝ�ْ� �ُ� ٢ً�ٚ آي٘     

ْٚ�ٛ� ب�� َٔ غ�ٚ� أْ��ٓ� ��٦ٝ�ٚ أ�ُ�يٓ� َٔ ٜٗ� ا� �ٗٛ ا�ٗ�� َٚٔ ٜكًٌ �٬ ٖ��ٟ ي٘، ٚأغـٗ� 

 �ُ�ا� ���ٙ ٚ��ٛي٘، ٚب��: �ٝ�ْ� إٔ ٫ إي٘ إ٫ ا�، ٚأغٗ� إٔ

ٌ� ا�ػه�٬       ١�ٝ َ�ه�٠ ٚا�١ٝ ����٠ �٢ً س ���ز ايٓٗك١ اي�١ًُٝ ٚا�ك��١ٜ إ� ��ٍٛ غ��ب

ٚ��ٜ� ا٭ٖ�ا� ٚا��� اي��ا�ا� ا�ؿ�١�ٜ ايؿشٝش١ � ق٤ٛ ا�ٓٗر اي�بٟٛ اٱ�٬َٞ، ����� 

اي��ا�ا� �ٔ ��ٜل ت�ًٝ� اٯ��ٜٔ بػهٌ ا�����ٞ ٚ��جٞ �ٕٚ َٓٗر �ًُٞ َ���، � ٜ�� ��ٟ ْ���� 

١ٝ أث٤�ٓ ��ٚي�ِٗ أَ�ّ اي�ك�ٜ� ا���ؾ�٠ ٚاي�ش�ٜ�� ا���٠ اي� تٛاد٘ أب٤�ْٓ� � ٠��َ سٝ�تِٗ ايَٝٛ

��ٝل أٖ�ا�ِٗ اي��١َٝ، ٚ��ؾ١ � َ�س١ً ايػ���، ٖٚٞ َ�س١ً ��١�ٝ ��ؾ١ً َٔ ايٓ�س١ٝ ا٫د�١ٝ��ُ 

إ� ٜ��ًِ �ٝٗ� ايٓ�غ٦ٕٛ �ٌُ ا��٪ٚيٝ�� ا٫د�١ٝ��ُ ٚٚاد��تِٗ نُٛا�ٓ� � ا��ُ�، نُ� 

ٛ�ْٕٛ أ�ه��ِٖ �ٔ اي�ٚاز ٚا�٠�ٝ ا٭��١�ٜ.  ٜه

ا����اّ أ��يٝ� ت�� ا��ب� �٢ً ��ع �١ُٝ ٠��َٗ ا��� اي��ا� � ْ�ٛع �ه�ٕ ٫ ب� َٔ      

ايٓ�غ١٦، ٚت�� ايٓ�غ١٦ �٢ً ��ٝل أٖ�ا�ِٗ، ٚيٝظ ٖٓ�ى أ�كٌ ٚأ�ُل َٔ أ�ًٛ� ا�ٛا� ٱٜؿ�ٍ 

٠��َٗ ا��� اي��ا� إ� ايٓ�غ١٦ �ٕٚ ًٌَ َِٓٗ أٚ ت���، َ� بٝ�ٕ اي���ٝ��� اي�ب١ٜٛ اي١��ٓ �ٔ ٠��َٗ 

 اي��ا� َٔ �٬ٍ ا�ٛا� اي�٤��ٓ، ٚبٝ�ٕ أ١ُٖٝ �ٚ� ا�ٛا� � ان���� ٠��َٗ ا��� اي��ا�.      ا���

��َ� اي��سج١ � ٖ�ا اي�شح، ب�����ا٤ اٯٜ�� ايه��١ اي� ت��ًل �٠��ٗ ا��� اي��ا�، ٚنٝ�      

��� اي��إٓ ايه�ِٜ ا�ػه�٬ َٔ �٬ٍ ات��� أ�ًٛ� ا�ٛا� ب��١�ٜ ت�ب١ٜٛ ١���ٖ َ� ��ً� أ��ا� 

 . ا��� اي��ا� َٚ� ٜ�ت� �ًٝ٘ َٔ ٥��ْر٠��َٗ أ١ُٖٝ ا�ٛا� �  �ٕا��ُ�، ٚبٝ

 أ��اف ا���ث: 

�٢ً ٠��َٗ ا��� اي��ا� َٔ �٬ٍ أ��يٝ� ا�ٛا� �  ايٓ�غ١٦ب٤�ٓ َٓٗذ١ٝ إ�١َٝ٬ ي�ب١ٝ  -1

 ق٤ٛ اي��إٓ ايه�ِٜ. 

َ��� يً���ٝ��� اي�ب١ٜٛ �٠��ٗ ا��� اي��ا� َٔ �٬ٍ أ�ًٛ� ا�ٛا� � ق٤ٛ اي��إٓ  ٚق� -2

 ايه�ِٜ.

 .اي��ا� ٚ�ل ا�ٓٗر اي�بٟٛ اٱ�٬َٞإب�ا� أ١ُٖٝ ا�ٛا� � ان���� ٠��َٗ ا���  -3

�

�
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 أ���� ا���ث: 

ٜ��� ٖ�ا اي�شح َ�ً��� ق�ٚ�ٜ�� � ا��ْ� اي�ًُٞ اي���ٝ�ٞ � ��ٍ ت�ًِٝ ٠��َٗ ا���  -1

اي��ا� ٚت�ً�ُٗ� َٔ �٬ٍ أ�ًٛ� ا�ٛا� � ق٤ٛ اي��إٓ ايه�ِٜ، �� ��ً٘ إق��١ يًُه��١ 

اي�ب١ٜٛ اٱ�١َٝ٬، ٚان���� ا��ًُ� َٔ اي�ؿٛ� ا���� �٠��ٗ ا��� اي��ا�، ٚتكُٝٓٗ� � 

ا٫ٖ�ُ�ّ بٗ� � ��ا٥ل اي���ٜظ ٚاي��ِٜٛ ٚا٭ْػ�١ ايؿ�١ٝ ٚاي٬ؾ�١ٝ.��  ٣ٛ ٚأٖ�ا� ا�ٓٗرٚ 

ا�����٠ اٯب�٤ ٚا��ًُ� َٔ اي�ؿٛ� ا���� يً���ٝ��� اي�ب١ٜٛ ٭�ًٛ� ا�ٛا� � ؾ�ٌ ٠��َٗ  -2

 ِٗ.ي�ٜا��� اي��ا� 

اي�أٟ َ� ا٭��، ٚس�ٔ ا����� ٚاي�ٓ���� ٚايج�١ ب�يٓ�ظ ٚا��أ٠ � إب�ا٤  ايٓ�غ١٦إن���  -3

ا���� ٚا��٫ُ�� يٰ��ٜٔ، ٚايٓٗٛ� بِٗ ٚا٭�� ب�ٜ�ِٜٗ إ� د��٠ ا�ل ٚايؿٛا�، ٚ��� 

�ؿًِٝٗ اي�بٟٛ ٚاي�ًُٞ ب�ٕ ٚاس�، ٚ��ٝل أٖ�ا�ِٗ ا�����١ًٝ، َٔ �٬ٍ ٠��َٗ ا��� 

 اي��ا� �ٔ ��ٜل ا�ٛا�.

 أ���� ا���ث:

 اي��ا� ٚ��ٝل ا٭ٖ�ا�؟ َ� أ١ُٖٝ ا�ٛا� � ان���� ٠��َٗ ا��� -1

 �٢ً ٠��َٗ ا��� اي��ا� َٔ �٬ٍ أ�ًٛ� ا�ٛا�؟ ايٓ�غ١٦َ� ا�ٓٗذ١ٝ اٱ�١َٝ٬ � ت�ب١ٝ  -2

َ� اي�ؿٛ� ا���� يً���ٝ��� اي�ب١ٜٛ �٠��ٗ ا��� اي��ا� َٔ �٬ٍ أ�ًٛ� ا�ٛا� � اي��إٓ  -3

 ايه�ِٜ؟

ايٛؾٍٛ إ� أ�ًٛ� ا�ٛا� ا���ًل ب���� ا��ُ�� اي��سج١ �٢ً ا�ٓٗر ا����٫ا٥ٞ � َٓٗر اي�شح: 

اي��ا� � ق٤ٛ اي��إٓ ايه�ِٜ، ٢ً�ٚ ا�ٓٗذ� ايٛؾ�ٞ ٚاي�شًًٝٞ � ت�ؾًٝ٘، ٚ�يو ي��ع ٠��َٗ 

 ت��ِٜ ب�� ا���س�� ٚاي�ٛؾٝ��.ٚ، تٛدٝٗ٘ ت�بٜٛ��َ� ، ا��� اي��ا� ي�٣ ايٓ�غ١٦

 ا��را��ت ا������: 

��ا��� اي��ب�١ ا���١�ً ب�ا� ا�ٛقٛ�، ٚ��� اي��سج١ �٢ً َٔ �٬ٍ اي�شح ٚا�٬�٫ �٢ً اي�����

 �١�ُٛ َٔ اي��ا��� �ا� اي�١�٬ ب�ي��ا�١ ا��ي١ٝ بػهٌ د�٥ٞ أٚ نًٞ، �جً� �:

١�ٝ ب��ٛا� ٚا��٫ُ��  1439 -1 أ��يٝ� اي�ب١ٝ اي����ً

 ٖ��� ٖ�ٙ اي��ا�١ إ�:�. ٚاٱ�ٓ�

 ايٓ�غ١٦.بٝ�ٕ اٯث�� اي�ب١ٜٛ اٱ��ب١ٝ � ا����اّ أ�ًٛ� ا�ٛا� َ� -1

�ًٛ� ا�ٛا� َ� ايٓ�غ١٦، ٭اٯث�� اي�ب١ٜٛ اٱ��ب١ٝ  � أ١ُٖٝ بٝ�ٕ ٖ�ٙ اي��ا�١ت��ل اي��سج١ َ� ���

 .َٞٚ�ل ا�ٓٗر اي�بٟٛ اٱ�٬ � ٠��َٗ ا��� اي��ا� �٘�ٚ� ا�ٛا� ٚأُٖٝ�ـي إ�����ٚ��ً� َ�ٗ� � 
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1- 1434-1433

����

 ايٓ�غ١٦.بٝ�ٕ أث� ا�ٛا� � اي�١�٬ ب� اٯب�٤ ٚ -1

 .� اي��إٓ ايه�ِٜ أ��يٝ� ا�ٛا���ا�١   -2

 ب��ًٛ� ا�ٛا�.ا���١�ً �ب١ٜٛ اي���ٝ��� ايٚق�   -3

ت��ل اي��سج١ َ� ٖ�ٙ اي��ا�١ بػهٌ ن�� َٔ سٝح تٓ�ٚ�� يً���ٝ��� اي�ب١ٜٛ ا���١�ً ب��ًٛ� 

بٝ�ٕ �ٚ� ا�ٛا� � ا�ٛا�، ٚبٝ�ٕ أث� ا�ٛا� � اي�١�٬ ب� ا٭ب٤�ٓ ٚاٯب�٤، يهٓ�ٗ� ا����� إ� 

��� اي��ا� َٔ �٬ٍ أ�ًٛ� ا�ٛا� �٢ً ٠��َٗ ا ، ٚأ١ُٖٝ ت�ب١ٝ ايٓ�غ١٦ان���� ٠��َٗ ا��� اي��ا�

 .ٖٚ�ا َٔ ؾً� ��ا�١ اي��سج١ ا�ٓٗر اي�بٟٛ اٱ�٬َٞ ٚ�ل

 1431

 بٝ�ٕ ايػ�ٚ� اي� �� تٛا��ٖ� � ا�ٛا�.  -1

ٚاي�ه�ٟ، ٚا٭��٬ٞ، َ� �� ت��ٝ�٘ َٔ �٬ٍ ا�ٛا� �٢ً ا���٣ٛ اي��ًٞ، بٝ�ٕ  -2

 ٚاي�ًٛنٞ.

ْ�ٗ� تٓ�ٚي� أ١ُٖٝ ا�ٛا� �٢ً ا���٣ٛ اي��ًٞ ٚاي�ه�ٟ  ت��ل اي��سج١ َ� ٖ�ٙ اي��ا�١ سٝح إ

�٘ ٠��َٗ ا��� اي��ا�، ٚأُٖٝ� �ٚ� ا�ٛا� ٚا٭��٬ٞ ٚاي�ًٛنٞ، ٚ��ً� َ�ٗ� َٔ سٝح إ����� ي

 .َٓ� ايؿ�� ٠��َٗ ا��� اي��ا�� ت�ب١ٝ ا٭ب٤�ٓ �٢ً 

3- 1426

: 

 .اي��نٝ� �٢ً أ١ُٖٝ ا�ٛا� � ا����١ ٚاٱ�ٓ��; ٭ث�ٙ �٢ً اي��٠ٛ  -1

 َ�ٗ� � ��ّ ت���ٗ�، ٚ��ً� ا����١ ٚاٱ�ٓ�� ت��ل اي��سج١ َ� ٖ�ٙ اي��ا�١ � أ١ُٖٝ ا�ٛا� �

 إ� اي���ٝ��� اي�ب١ٜٛ اي١��ٓ �ٔ أ�ًٛ� ا�ٛا�.��ٖ� ا���ٚ� ا��� اي��ا�، �٘ ُٖٝ٭

ی1421 

آث��ٙ اي�ب١ٜٛ  بٝ�ٕ أ١ُٖٝ ا�ٛا� اي��آْٞ ن��ًٛ� ت�بٟٛ ��ٜ� � �٠ٛ ت�ث�ٙ ٚ�ُل -1

 .ٚاي١�ٝ��ٓ

 ت��ل اي��سج١ َ� ٖ�ٙ اي��ا�١ � أ١ُٖٝ ا�ٛا� � اي�ب١ٝ اٱ�١�َٝ٬، ٚ��ً� َ�ٗ� � ��ّ �ن�ٖ�

 . ٚاي�ب١ٝ �ًٝ٘ َٓ� ايؿ��� ٠��َٗ ا��� اي��ا�  ١ ا�ٛا�ُٖٝ٭
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5- 2010

: 

�.بٝ�ٕ أ١ُٖٝ ا�ٛا� ن��١�ٜ َٔ ��م ت��ٜظ اي�ب١ٝ اٱ�١َٝ٬ -1

ٕ� ا�ٛا� َٔ أِٖ ا٭��يٝ� اي� �� إٔ ت��� ، ٖٚ�ا َ� ت��ٜظ اي�ب١ٝ اٱ��١َٝ٬ ��م  ٫ غو أ

اي��ا�١ � ��ً� اي��سج١ َ� ٖ�ٙ ٚت٪ن� �ًٝ٘ اي��سج١ � أ١ُٖٝ ا����اّ أ�ًٛ� ا�ٛا� � اي�ب١ٝ، 

�ٚ� ا�ٛا� � ت١ُٝٓ ٠��َٗ ا��� اي��ا�. ٚا�����ا� َٔ اي��سج١ َٔ �٬ٍ َ�اد��ٗ� يٮ�بٝ��  ��ا�١ ��ّ

٠��ٗ ي��ع ٠��َٗ ا��� اي��ا� نُ�ا� اي�١�٬، ب�ٕ أ�ًٛ� ا�ٛا� ي�٣ ا��ب� �هٔ إٔ ٜ����ّ 

 ايٓ�غ١٦.ي�٣ 

 ٜ�هٕٛ اي�شح َٔ ١َ��َ َٚ�شج� ١���ٚ. :خ�� ا���ث

 : اي���ٜ� ب��ًٛ� ٠��َٗ ا��� اي��ا� ٚأْٛا�٘ ٚبٝ�ٕ أُٖٝ�٘ � ا��� اي��ا�.

: 

 اي���ٜ� ب��ًٛ� ا�ٛا�. 

 : أْٛا� أ�ًٛ� ا�ٛا�.

 : اي���ٜ� ب�ي��ا�.

 اي��ا� ايؿ��٥ � ا�٠�ٝ.: أ١ُٖٝ ا��� 

ٛا� � ا��� اي��ا� � ايه�ِٜ.  : أ١ُٖٝ ا�
 

 : أث� أ�ًٛ� ا�ٛا� � ا��� اي��ا� � اي��إٓ ايه�ِٜ.
 

 : اي��ا� ْ�ٝذ١ ��٠�ٚ ا� ��ش�ْ٘ ٚت��� يًه���ٜٔ ٚا���ْ�ٜٔ.     

 : اي��ا� ْ�ٝذ١ سٛا� ا٭٤�ٝ�ْ َ� أ�ٛاَِٗ.

 : اي��ا� ْ�ٝذ١ سٛا� ا�٪َٓ� َ� أ�ٛاَِٗ.

 اي��ا� ْ�ٝذ١ سٛا� ايه��� َ� ب�كِٗ اي���.      

 : اي��ا� ْ�ٝذ١ ا�ٛا� � اي�ؿ� اي��آْٞ.     
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 ا���ارا����ث ا�ول: ا������ �����ب ا���ار وأ��ا�� و���ن أ����� �� ا���ذ 

 ا����� ا�ول: ا������ �����ب ا���ار.

; ٜ��ٍ: أْ�ِ � أ�ًٛ� �٤ٛ، ٚ�ُ� أ��يٝ�. ٚا��ٖ�ا٭�ًٛ� اي���ٜل، ٚايٛد٘، »�:

 :ٍ��ٜ ;�ٔ ِ�: اي� أ�� �٬ٕ � أ��يٝ� َٔ اي�ٍٛ أٟ ٚا٭�ًٛ�: اي��ٜل ت��� �ٝ٘. ٚا٭�ًٛ�، ب�يك�

���.(1)�«أ��ْ� َٓ٘

���ًِ أْ�ٗ� ����٠ �ٓ�ِٖ �ٔ »���� ابٔ �ً�ٕٚ � َ��َ�٘ ا٭�ًٛ� سٝح ��ٍ: �:

�.(2)�«٘ا�ٓٛاٍ اي�ٟ ٜٓ�ر �ٝ٘ اي�انٝ� أٚ اي��ي� اي�ٟ ٜ��� �ٝ

�.(3)�«ٚد��ي٘د�ٚب٘  س�ٚ�ٙ ��٠�ٚ ٚسٛا�ا�» :

�ك�ا� ��ٌ  ٖٛ ت�ًِٝ ايٓ�غ٧ �ٔ ��ٜل اي�ذ�ٚ� َ�٘، ب�� �ك� ا٭�١ً٦ »�:

يهٌ �٪اٍ ٜٓ�� �٢ً ا�ٛا� ا���ٛ� َٔ ا���ًِ، �٢ً �ٛ ��ٌ ا���ًِ ٜػ�� � ْ��٘ ب�ٕ اي٥��ٓر 

إ�ٓ��٘ بٗ� �ٕٚ �٤�ٓ ن�� اي� تٛؾ�ٌ إيٝٗ� يٝ�� د�٠�ٜ �ًٝ٘، �ٝؿٌ ا���ًِ إ� ا��ًَٛ�� اي� ٜ�ا� 

، ����ا� َٔ ا�ٛا� � ٖ�ٙ اي��ا�١ ٖٛ َ� ن�ٕ أ�ًٛ� س٠�ٝ، (4)��«ٚ�ٕٚ إٔ ٜػ�� أْٗ� َ��ٚق١ �ًٝ٘ 

ا���ي�� ٚا���ؾُ�، إْ�٘  ٚأ�ًٛ� ت��ٜ� ا٭َٛ�، ٚأ�ًٛ� ت�� يً��ا�ا� ٚا٭غ٤�ٝ، ٫ ١ًٝ�ٚ ٱ�ش�ّ

ٕ�  »١ًٝ�ٚ يً��ًِ ٚاي�ِٗ ٚ��� اي�١ٜ٩، ٖٚ�ا َ� ٜٓ��ٞ اي�ٌُ �٢ً تٛؾًٝ٘ يٮب٤�ٓ �٢ً ا��٣ اي��ٝ�.  إ

ا��ًٛ� � ت�بٝ�ٓ� ا��٠�ٜ ٖٛ ا�ٛا� ا�ٝ�، ا�ٛقٛ�ٞ، ٚا�ٛا� اي�ًُٞ، ٚا�ٛا� اي��ًٞ، ٭ْ�٘ ٜ�ٛي�� 

١�ٝ، ٚا���ِٖٝ اي�ب١ٜٛ، ٚاي�ًٛنٝ�� ٚاي���ا� ايؿشٝش١ اي�اغ�٠، ���ا� ن��ا� َٔ ا٭�ه�� اٱب�ا�

٫ٚ ب�ٌٜ �ٔ ا�ٛا� ٫ن���� ٠��َٗ ا��� اي��ا�; ��ي��ٌٜ �ٓ٘ �٤ٞ �ا٥ُ��، ٖٚٛ ايه��، ٚاي�ٗ�، 

١�ٝ، ٚ��ّ اس�اّ اي�أٟ ا��٫  ا�ٛا� ��ا ٫ ب� َٔ ت�ب١ٝ ا٭ب٤�ٓ َٓ� ايؿ�� �٢ً َ��أ  ;(5) «ٚا٭ْ�ْ

 ;أث� ب�ي� � أْ��َِٗٔ يًشٛا� ٯ��ٜٔ ٚاس�اّ آ�ا٥ِٗ َُٗ� ن�ْ� ��ي�١ ي�أِٜٗ، ٚ�يو �� ا ٚت��ٌ

ايٛؾٍٛ إيِٝٗ ٚاي���ِٖ َ�ِٗ ب��١�ٜ آيٝ٘ ٚب��١�ٜ �� َ�ؿ٠�ٛ �ٔ ��ٜل  �٬ي٘ ٜ���ٝ� ا��بٞ َٔ

 ا٫س�اّ ا�����ٍ.

                                                           

 .473ص، 1( ا�ظر: ���ن ا��رب، ��ب ا��ين ا������، ج1)

 .461( ا�ظر: ��د�� ا�ن خ�دون: ص 2)

 .205، ص1( ا�ظر: ا����وس ا��ح��، ��ب ا�ح�ء، ج3)

 . ���رف.17( ا�ظر: ا��ر��� ���حوار، ص4)

.17ا�ظر: ا��ر��� ���حوار، ص( 5)
�
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�:(6) ا����� ا�����: أ��اع أ���ب ا���ار

 ايػهٌ،يًشٛا� أْٛا� نج�٠، ��ً� ب����٬ ا�ٓ�ٛ� إيٝٗ�، �ٗٓ�ى أْٛا� يًشٛا� َٔ سٝح 

 ٥��ٓر.ايٚٚاي��ب�، 

 -أ

ٜٚٗ��  ٚاي���١،ٖٚٛ ٜ�ُٝ� ب��١ٜٛٝ  اي١َٝٛٝ،ٕ ا�٠�ٝ ٪�٥��ٚ غ �ٖٛ ا�����ّ :�

َ�� ا�ذر ا���ب١ٝ ٚاي����١ٝ إ� د�ْ� اي�ًٌٝ َٔ ا�ذر  اي��د١ً،إ� ��ٝل ا�ؿ��  ����َ

 اي��١ًٝ.

٭ْ٘ ٫ ٢��ٜ ي�ش�ٝل ٚ ٚا��ي١ٝ،ٖٚٛ ��٧ً ب��ذر اي�١ْٝ�ٖ  ٚا�ٓ�ل،سٛا� اي��ٌ �:

ٝ٘ إ� ٚايًذ٤ٛ � أ�ه��ا�،٭ْ٘ ٜٓ��ؼ  اي�ٚ�،ٚب��� َٔ  ب�ي�ٍٛ،َؿ�� ��د١ً أٚ ��١�ٜ ��ْ٘ ٜ�ؿ� 

ٚ��ٜ�  ا٭��٣،��� ٚد١ٗ ايٓ��  �ا٭١ْ�َ  َج�٬:�ُٔ �يو  َ�ٝ���. ا�اي����١ أٚ ا٫ْ���ٍ ٜ�� أَ�

 اٱَه�ٕ،ٚتٛثٝل ا��ًَٛ�� ايٛا��٠ ب���  �ٛق١ٝ�ٛ،ٚاي�� �٢ً نٌ َٓٗ�  اي�١ٝ�ٝ٥،ْ��� ا��٬ 

إ�ٗ�� ا٫س�اّ  ٢�ٚٞ��ٜٓ نٌ �يو  �ًٝ٘،ٜ��ٓ� إيٝٗ� اي�� ٚا���ٚ�  اي�َ� بٝ�ٕ ا٭��ع أٚ ا٭�ظ 

�ٔ اٱ��٠٤ إيٝ٘ أٚ ا��٫ٗ�ا٤ ب٘، س�٢ ٚيٛ ن�ْ� آ�ا٩ٙ  ٚا٫ب���� ��َ�� اٯ��، اي�أٟاي٥٬ل يؿ�س� 

 ١���ٗ�َ.ٚسذذ٘  ق�١�ٝ،

  ٚاي�ٛدٗ��. اي�أٟ �ٜ�ٚ� ���٠ ب� أ��ا� ١���َ �ً��� �:

َ� إت�س١  َٚٛق١ٝ�ٛ،ٜ�� ا�ٛا� بٓ��ّ  اي�أٟ، �ٜ�ٚ� ���٠ ب� أ��ا� ��١�ً �:

 �س�٢ ٜ��ًٛ�  ي٘،ٚإ���٤ نٌ ٚاس� َٔ ا��ش�ٚ�ٜٔ ايٛ�� ا�ٓ��� ٚا���  يً���ٝ���،اي��ؾ١ 

 ا�ٛا�،َجٌ ٖ�ا ايٓٛ� َٔ  �. �ا٭ؾٛا٢��ٚ ب���� ا��ق�ٜٔ أٚ ب��١ٝ�ً  ؾشٝض،اي١ٜ�ٗٓ �أ٣ 

 �ًٝ٘،سٍٛ أ�ًٛ� اي�ٌُ ٚيٝظ اي��٥ُ�  ا٭غ��ف،ٚيٝظ  ا٭�ه��،إٔ تٓؿ� ا�ٓ��ػ�� سٍٛ  ٜٓ��ٞ

�َٓٗ�.سٍٛ �١ُٝ اي٥��ٓر ٚايٛؾٍٛ إ� أ�كٌ ���٥ 

�أ٣ َٔ اي���  أ٫ٟ ٜ�ُض نٌ َٓٗ� ب��ٍٛ  �ً���،ٜ�ٚ� ���٠ ب� أ��ا� ��١�ً �:

َجٌ ٖ�ا ايٓٛ� َٔ ا�ٛا� ٜ�ٛ�  �ًٝ٘. �أٚ اي�ػٜٛؼ  ٱ�ه�ت٘،بٌ إْ٘ ٢��ٜ بهٌ اي٥��ٌٛ  اٯ��،

٢��ٜٚ ا��ٚ� أٚ ا��ٚ�ٕٚ َٔ د�١ٗ ٚاس�٠ إ�  ب�ي�ك�،ٚت�٢ً ايٓ�ٛع  ا٭�ل،ٚقٝل  اي��ؿ�،

                                                           

( ا�ظر: ا�حوار ���و�� أ�و�� أ�وا��. ���رف.6)
�
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ٰ�ا٤ ٫ٚ ي ت�ٗ�،٫ٚ غو إٔ ٖ�ا ا�ٛ ٫ ٜ�ُض يًش�١�ٝ إٔ  �ؿَِٛٗ.ق�٠�ٚ اي�ك�٤ ا��ّ �٢ً 

�َٓٗ�.ت�ػٌ �ٔ ��ٝل ا٭ٖ�ا� ا��د٠ٛ  ٚب�ي��يٞ ْ��ٗ�،ايؿ�١�٥ إٔ ت�� �ٔ 

َػه١ً َٔ ا��ا� غ�� أٚ أغ��ف  أٟ �ا١�٥،ٜ�ٚ� أ���� سٍٛ َػه١ً  اي�ٟ�:

 ٚإُٖ�ٍ َٓ��ػ١ ا�ؿ�� اي��١َ.ا��١�ٝ، غ�ٌ ايٓ�ع �ٔ َؿ��ِٗ  �تهٕٛ �ِ َؿًش١ ��ؾ١ 

 ايج���َٚػه١ً اي��ٚ  (،�ُٖ�ٍ َػه١ً ن١ٝ�ٝ ا�٫ت��٤ ���٣ٛ اي��ًِٝ )��٠�ٖ أ���١ٝن

�اٱْ��ْٞ.��ٌٝ اي�ه� ٚاي�ًٛى  � �����٥ ت�� س�١ٝ�َٝػه١ً  أٟ ب����١ ٫ ٜ����ٗٛ  .)١ً���َ(

ٖ�ا  � ��.ٜٚهٕٛ ا��� َٓ٘ ايٛؾٍٛ إ� سٌ ���  س�١ٝ�ٝ،ٜ�ٓ�ٍٚ َػه١ً  اي�ٟ :

٣�َٚ  َ��ٖ�ٖ�،ٚأِٖ  ٚت�ٛ�ٖ�، ا�ػه٣��،١ً إي��٤ ايك٤ٛ �٢ً ْػ�٠  ا�ٛا�،ايٓٛ� َٔ 

َٓ��ػ�ٗ�  �يهٔ �يو ٫ ��خ إ٫ إ�ا اغ�ى  ��.�ٗٝ��ا ��٫ا� ا�ٌ أٚ ا�ًٍٛ ا�١���ٓ  ��ٛ�تٗ�،

َٔ �٬ٍ سٛا� ٜهػ�  ا�ًٍٛ،اي�ٛؾٌ إ�  �ي���١ ايؿ���١ اي�ٜٔ ت���ِٗ ا ا��ٚ�ٜٔ،��� َٔ 

ٚب�����اّ َؿ�ًش�� ���٠ َٔ اي�ٛق٢  ٚٚاقش١،ي�١ ��١�ٝ  � ا�ػه١ً،��ً� دٛاْ� 

 �اي�ٜٔ ٜ��� نٌ َِٓٗ �ٚ�ٙ  ب�ي��٥�ٓ،َجٌ ٖ�ا اي�ٌُ ٜهْٕٛٛ أغ�٘  �إٕ ا��ٚ�ٜٔ  ٚاي�ُٛ�.

 �ٚإٔ ��٣  ٚا�٠��ٗ،ا��ا نٗ�ا ٫ب� إٔ �ًٛ َٔ ا����٫ا� ٫ٚ غو إٔ سٛ ا��ه�١ًَ.تػٝٝ� اي�١ٜ�ٓ 

 ٜٚ��.س�٢ ٜؿٌ إ� ٖ��٘ بهٌ �١�٬  ٚا٫س�اّ،دٛ َٔ ا��١ٜ 

 ��،ٚيٝظ ب�يك�٠�ٚ اي�ٛؾٌ إ� سٌ  ا�ػه٢��ٜ،١ً إ� ��ٜ�  اي�ٟٖٚٛ  :

. ا٭��٣ٚ�يو �ٓ�َ� تهٕٛ تًو ا�ػه١ً َٔ ايؿ�ٛب١ ٚاي���ٝ� ٚاي�ػ�بو َ� ��ٖ� َٔ ا�ػه�٬ 

ٚبٝ�ٕ ����٬ اي��ا�ٌ  اي��١�ٝ،س�٦ٓٝ ٜ�ِ سٛا� ��ٚي١ ت�هٝو ا�ػه١ً ا����٠ إ� �ٓ�ؾ�ٖ� 

ٍ بٝٓٗ� ٚب� ا�ػه�٬ ا٭��٣ ا��ت��١  ��ا٥ل ا�ٓ�ٖر َٚػه١ً  �٢ً ��ٌٝ ا�ج�ٍ: بٗ�.ٚا٫تؿ�

ٚإ� إ�ا�٠ سه١ُٝ  َ�����،٫ٚ غو إٔ ٖ�ا ا�ٛا� ���ز إ� إ��ا� دٝ�  اي�ٚاز،َٚػه١ً  اي���ٜظ،

�.ٚاس�١َٛ�َٓ٠  � ا�ٚإٔ �ُ� بٝٓٗ� أ�� "،س�٢ ت���ٝ� إٔ تٓ�ل ب� تًو "ا�ٛا�ا� ٚس��١َ،

�

د��٤ ٠��َ )م � �( �٢ً َ��ٕ، أ�ن� َ� ٜٓ��� َٓٗ� »�:ا����� ا����ث: ا������ �����ارا���ار �غ�

�.(7)« ا��ا�ٛقٛ� ت�تٞ ��٢ٓ ايج��� ب�� اي�ش�ٝل: ��� �ٓ�ٙ 

                                                           

.725ص، 2( ا�ظر: ا����م ا�و���، ��ب ا���ف، ج7)
�
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ت�ه� َ�ن�١، ٚاب�ه��، ٚإب�ا�، ي�ش�ٜ� ا�ػه١ً، ٚاي��ف،  �١ًُٝ» ب�ْ�٘:�

�.(8)« ا�ػه١ًٚاي��ا٥ٌ ا���ٚس١ ٚا�١���ٓ �ًٗ�، َٚٔ ثِ ��ا��ٗ� ٚ�ًًٝٗ�; يًٛؾٍٛ إ� سٌ تًو 

ب�ٌٜ َٔ اي��ا٥ٌ ا���س١ ٱ��� ا�ٌ ا�ٓ��� �ػه١ً د�٠�ٜ ١��ْ �ٔ  ا��ٝ��»أٜك��: ب�ْ�٘ �

ٖٓ�ى �ٛاٌَ �١ٝ�ٝ٥ ��� ا��ٙ اي��ا� ٚ�(.9) «ا٭�ُ�ٍ��� َ���، ٚ�جٌ دٖٛ� ايٓػ�� اي�ٓ�ٝ�ٟ � 

�:(10)�اي�ٟ ٜ���ٙ اي��� َٔ أُٖٗ�

 اي١ٝ��ٓ ٚا�ؿًش١ ٚب�ي�هظ ايك�� ٚا����٠. -1

 �ٛ ا���ؾ� ٚاي��ٜ�� ٚب�ي�هظ �٤ٛ ايٓٛاٜ� ٚا���ؾ�. -2

 .اي٥��ٓر ا��١ًُ ٭�ُ�يٓ� ٚأ���يٓ� �ٛا٤ ن�ْ� ١ٜ��َ أٚ ١ٜٛٓ�َ َٔ ����٠ أٚ أ� أٚ ��� أٚ س�ٕ -3

�:(11) ُٖ� ،�ٓؿ�ٜٔ أ���ٝ�ٚس�٢ ٜؿ�ض اي��ا� �غٝ�ا� �� إٔ ٜ�كُٔ 

س�ي١ َٔ ��ّ اي��ن� ْ�ٝذ١ ٚدٛ� �ٝ��ٜٔ �٢ً  ٚدٛ� ��� َٔ اي��ا٥ٌ ا���س١: ٖٚٓ� ٜ��� ٚدٛ� -1

 ا٭�ٌ � َٛ�� َ�� �ٛاد١ٗ َػه١ً ١ٓٝ�َ.

ا��٫ٝ�� ا���ى ايٛا�ٞ ٭س� اي��ا٥ٌ: ٖٚٓ� ٜ�� إٔ تهٕٛ ا���ق١ً ١ًُٝ�ٚ ا��٫ٝ�� ١��ْ �ٔ  -2

 ��ا�١ ٚٚ�ٞ ٚإ��اى ��٫ٝ�� أس� اي��ا٥ٌ ا���ٚس١ ٚا��� اي��ا� اي�غٝ�.

 : أ���� ���رة ا���ذ ا���ار ا���ئ� �� ا����ة.ا����� ا��ا��

تٓ�� أ١ُٖٝ ٠��َٗ ا��� اي��ا� َٔ أ١�ُٖٝ ��ٝل ا٭ٖ�ا�، ٫ٚ �هٔ إٔ ت�ش�ل ٖ�ٙ ا٭ٖ�ا� َٔ      

١�ٝ �ٓٗذ١; ي�يو ت��٢ اي�ب١ٝ ا��٠�ٜ إ�  ٚ��� ايج�١ �  ايٓ�غ١٦ت�ب١ٝ �ٕٚ إؾ�ا� ��ا�ا� �ًُ

٠��َٗ ا��� اي��ا� يً��� َٔ ن��٤تِٗ ١���َٚ َػه٬تِٗ  �١ًُٝ ْ�ٛ�ِٗ َٔ �٬ٍ ت��ٜ�ِٗ �٢ً

اي���٠ َٔ �٬ي٘ ٜه���ٕٛ  ، اي�ٟاي��ه� ايٓ��� اي����ٍا�ٓ��ػ١ ٚا�ٛا� ٚٚ�يو �ٔ ��ٜل  �ا٥ُ��،

�، ١���َٚ ن١ٝ�ٝ اي�ُٝٝ� ب� اي��ا٥ٌ ا���س١ �٢ً �� ا��ًَٛ�� ٚاي�ٝ�ْ�� اي١َ�٬ �ٌ ا�ػه٬

 ايٛؾٍٛ إ� ٠��َٗ ا��� اي��ا�. ٚا�١���ٓ �

                                                           

 .7( ا�ظر: ������ ا��خدام ا����يب ا����� �� ا�خ�ذ ا��رارات ����ؤ��� ا�����د��، ص8)

 .33( ا�ظر: أى��� ا�ذ��ء ا���را�ي�� �� ����� ا�خ�ذ ا��رارات، ص9)

 .146( ا�ظر: ا��ر��� ا������ أ�و��� و�طورى� �� ا���د ا��ر���، ص10)

( ا�ظر: ا��در�ب وأثره �� ا�خ�ذ ا��رارات ا�دار�� ا�رشيدة درا�� ا��ط���� �راء �ي�� �ن ا��دراء 11)

.8-9ا����ين �� ا��راق، ص
�
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س�م ايػ٤ٞ س��م ايػ�٤ٞ ٜ�ش�����٘ ٚس�����٘ س������ ٚس������ ٚس��ا��� ٚس��ا���  َٔ»�:�غ� ����� ا����رة

 �ٌ ٛ� س����م� َ�ٖ�، ٖٚٞ ا�٠��ٗ � ن �ٗ �.(12)�«�ٌُٚس��ا�١ ٚس��ا�١، ��

ٚت��ا� أ١ُٖٝ »�.(13)�«١ٖٝ�ٓ�َاي�ُهٔ َٔ إ��� ١َُٗ به١ٝ�ٝ ���٠ ٚب��١  ٖٞ»�:

ا�ػ��ن� � إ��ا�ٙ ٠��َٗ ا��� اي��ا� نًُ� ت���� ��١�ٜ ؾٓ���٘، أٟ �ٛ� ٜ٪�ٟ إ� �٠��ٜ ��� 

ٚا�ٗ�� ا��ت��١ ٚ��� اي��ا٥ٌ ٚا��٫ٝ��ا� ٚا�ًٍٛ ا���ٚس١، ��ي��ا� ١ًٝ�ٚ ٚيٝظ ��١ٜ ٜ�ا� َٔ 

، َٔ ٠��َٗ َٔ َٗ��ا� ا��� اي��ا�� �ًٛ ت�ًِٝ أٟ �� أي�نُ� �.(14)�«��٬���َ ��ٝل ٖ�� 

اي��ه� اٱب�ا�ٞ  �١ُٝٓيو ب�ؿ� ت، ٚ�ٛ �أٚ َٛ��٘ َٓٗ ػه١ًا��ذٛا� ا���ًِ �ٔ �أٜ٘ � ا�

 .، �ٔ ا�٠�ٝ ٚاي����٬ ا٫د�١ٝ��ُ، ٚاي�ؿٛ� اي�ه�ٟ �ٔ اٱْ��ٕ َُٚٗ�٘ � ايهٕٛٚايٓ��� ي�ٜ٘

 ا����� ا�����: أ���� ا���ار �� ���رة ا���ذ ا���ار.

     «�ٕ � ت��ٌ  يٮ�ًٛ� ا�ٛا�ٟ � تؿشٝض ا��ًَٛ�� ا���١٦، ٚاي�ؿٛ�ا� اي���١ً أث�ا� ن��ا� إ

ؾشٝض ا��ًَٛ�� ٚاي�ؿٛ�ا�، ٚإ�اي١ ا�٬ب���، ٚا���ً��� اي�١ٖٝٓ ا���١٦، ٭ٕ �ٝ٘ ��� ا�ذ١ 

��ٛا� َ� ايٓ�ظ أٚ ��(.15)�«ٚاٱ��اىب��ذ١، ٚت��ٝض اي�ٖٔ، ٚ�و َ� �ًل ٚا��ؿ�� َٔ اي�ِٗ 

١�ٝ ، ٚس�٢ اٯ��ٜٔ ٜ�� َٔ ��م اي��ًِ اي���١ً، ٚاي� ت�ا�ل اي��� � �ٝ� َ�اسٌ سٝ�ت٘ تهٕٛ �ًُ

ٜ�ا�ٞ � �١ًُٝ ٠��َٗ ا��� اي��ا� ب��  إٔ��� اي��ا� ايٓ�دض �٠��َٗ ا��� اي��ا� ْ�دش١، ٫ ب� 

�.(16)�ٛ�، َٔ أُٖٗ�َا٭

١�ٝ ٚ��� ���ز إ� ٚقٛ� ٚت��ِٖ �ُٝ� ب� َ���  -1 إغ�اى ا��٫ٜٔ � ا��� اي��ا� ب���ً

�ػه١ً ا��ا� سًٗ�، ٖٚ�ا ٜ��ُ� �٢ً َ��أ اي��ا� ٚا٭غ��ف اي�ٜٔ �ِ �١�٬ َ��غ�٠ ب�

�.ا�ٛا� ٚؾ��٘

 �ٔ ��ٜل ا�ٛا� ٜ���ٝ� إٜؿ�ٍ �ه�ت٘ ٚ�أٜ٘ � ا��ٝ�� اي��ٌٜ ا�ٓ���. -2

                                                           

 .40، ص10، ��ب ��� ا�ح�ء، ج3ا�ظر: ���ن ا��رب، � (12)

 . 49-46 ، ص1( ا�ظر: ���رات ا�ح��ة، �13)

ا�����رارات ا�دار����� ا�رش���يدة درا����� ا�����ط���� �راء �ي����� ����ن ا�����دراء ( ا�ظ��ر: ا�����در�ب وأث���ره ����� ا�خ����ذ 14)

 . ���رف.13ا����ين �� ا��راق، ص

 .480( ا�ظر: ا��ر��� ا��دا��� �� ��ظور ا��ر���، ص15)

( ا�ظ��ر: ا�ح���وار ا��ر����و� �������� ��������ل وا�خ����ذ ا�����رار ����د� ����ديرات ����دارس ا��������م ا������م ��دي����� ������ 16)

66-65ا���ر��، ص 
.�
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 اي��ن� َٔ �ِٗ ا������ ب�ي��ا� بػهٌ دٝ� ٚ����ٍ. -3

�ُٔ غ�ٚ� ��� ٠��َٗ ا��� اي��ا�  تٓكٝر ا٭�ه�� ٚب٠�ًٛ اي�١ٜ٩ � ا٭ب��� ا���١�ً. -4

ٕ� ته��٪ اي��ف � ا��ٜح  اٱ��ٕ �ل ا�ُٝ� � ا�ػ��ن١ � ا�ٛا�، ٚاٱ��ٕ ب�

.�ٟ  َ�ً� غ��ٞ ٚأ��٬ٞ ٚسك��
 

 .ا����ث ا�����: أ�� أ���ب ا���ار �� ���رة ا���ذ ا���ار �� ا���آن ا�����

ٕ�ٜ�بٞ »      ٌ� اي��آ � ���٠ اٱْ��ٕ � اي����١ ٚ��م ب�� اي��ٌ َ� اي�ً� َ ٚاي����١ َ�ُػٝ�� اي��

�ه�ٕ َٓ٘ ا�ٛا�  ،َ��غ�٠، ٚ�� ات�� اي��إٓ ��٠ أ��يٝ� � اي�ب١ٝ َٔ أُٖٗ� أ�ًٛ� ا�ٛا�

ا���بٞ، ٚا�ٛا� اي��ًُٝٞ ا�ٛا�ل ي���٠ ا���ًِ، ا�ػ�� ي����٘ � س�� ا�٬���٫ ٚا��٫هػ��، 

ٛ�م ٚا�ُ��ٛا� ايٛؾ�ٚا�ٛا� ا��يٞ، ٚا�  ،ٚأ�ًٛ� ا�١���ُ اي�١ًُٝ، ٞ، ٚا�ٛا� اي�ؿؿٞ ا�ػ

ت�ب١ٝ ؾ��١ ت��ٜ� َ��كٝ�� اي�ؿ�  �غ�١٦بٞ أ�ًٛ� ا�ٛا� ْ�ٛع ايٓنُ� ٜ ٚأ�ًٛ� ق�� ا٭َج�ٍ.

س�٢ ٜ����ِٖ ا٭ب٤�ٓ، إٔ ٜ��ِ أ�ًٛ� ا�ٛا� َ�  �بٞٝٓ��ٞ �٢ً ا��ٚ�ؿ��٥ اي�ب١ٝ اٱ�١َٝ٬، 

ٚ�� اغ�ٌُ اي��إٓ .�(17)�«ا�ٛا�ا�ٚ��ٖ� َٔ ، إ�ا٤ ا�ٛا�� اي� ٜ���قٕٛ ���٢ً س�ٔ ا��٫ذ�ب١ 

اي��آ١ْٝ  ػٛاٖ�اي ٕ�، نُ� أ١ٝٓ�َ �٢ً ا�ٛا� �ُٝ� ٜ��ًل ب���� اي��ا� ٠ايه�ِٜ �٢ً آٜ�� نج�

�����ِٝ س٠�ٝ ا٭��ا�  � ا��� اي��ا� ايؿ��٥،ت�ِٗ � ت�ب١ٝ اٱْ��ٕ �٢ً اي�ًٛى اي�ًِٝ 

 43اي�ٓه�ٛ�:  َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي ُّٱٹٱٹٱ�ٚا��ُ���

 ����� ���ورة ا� ������ و����ى �������� وا��������. ،ا����� ا�ول: ا���ار

ا��٫هػ�� ٖٚٛ َ� ٜ�� �ٓ٘  سٛا� �����

�ٝ٘  ٜ��»ي�غ�ِٖ إ� ا��� اي��ا� ايؿ��٥، ٖٚٛ أ�ًٛ� �ا�٥، سٝح ; ا���بٞ اي�ٓ�ٝٗٞ ب��ٛا�

ٜٓ��ٞ  (18)« ٖ�ّ�٪اٍ َٔ ا�ل دٌ د٬ي٘، ًٜٝ٘ دٛا�، ��هٕٛ ��ٜ�٘ ي�� أْ��� ا���ْ�ٜٔ إ� أَ� 

�ًِٝٗ ا��� َٓ٘ ٚاي�ُٝٝ� ب� اي��ا٥ٌ ا���س١ ي�ِٜٗ َ� أ١ُٖٝ ١���َ ����١ ��ا�اِٖ 

 خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ُّٱٹٱٹٱ �ا����.

ٚ��ٛ�ٖ�، ٚإٔ ا�ذ��٠  ،24اي���٠:  َّ ٕ� ايٓ�ع  ٝ�ٗ� ����ِٖ أ ٚؾ� دٌ ث٩�ٓٙ ايٓ��� اي� س���ِٖ ؾ�ً�

أَ�ِٖ ب�ٱ��ٕ ب��  ،22اي���٠:  َّ مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱٹٱٹٱ�،(19)�« ٚ���ٛ�ٖ�

���ٕٛ ��Y �ِ ����١ ��ا�اِٖ ا��� � س�ٍ اب����ِٖ �ٔ اي�ٛسٝ� ٚت�٣ٛ ا�، نُ� ���� ا�ٚب�

                                                           

 .12/29( ا�ظر: أ�ول ا��ر��� ا������ وأ���ي��� �� ا��يت وا��در�� وا�����ع، ص17)

 .172( ا�ظر: أ�ول ا��ر��� ا������ وأ���ي��� �� ا��يت وا��در�� وا�����ع، ص 18)

.380، ص1( ا�ظر: ���ع ا����ن و��و�� ا��رآن، ج19)
�
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ٕ� ا�يبٗ�ا ا����،   ٛااي��ا� ايؿ��٥ ٜٚ٪َٓيٝ���ٚا ��ؾ١  ٜ��ٞ ايه�����Yًٝ�� اْ���ٙ ا��ًُ� أ

�ٔ ���ٝهٕٛ َؿ�ٙ ا�٬ى ٚا���إ،�ذ� ٚ� ٜ٪َٔ ٜ�ه� ٜٚ��ْ� َٜٚٔ  ب�� �� ٚدٌ، يه

 نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱٹٱٹٱ

�ٔ ���ٕٛ س� ا� �ٍ ت��� �ن�ٙ ���»، 92 – 90ْٜٛظ:  َّٱمك لك اك يق ىق يف ىف يث

ٕ� أت٪َٔ اٯٕ ٚ�� أٜ�� َٔ ْ��و ٚ� ٜ�ل يو ا��ٝ�� �٢ً اي��م، ٚأٜ�ٔ ب��ًه١: غ��� ٚ��  ،آي��

 مف ٱُّٱٹٱٹ�.(20)�«اٱ��ٕ�ؿٝ� ��ٌ �يو ٠�َ �ُ�ى. ٚنٓ� َٔ ا����ٜٔ ايك�ي� ا�كً� �ٔ 

�ٔ �ًٝ٘ ّٜٛ  ��ا� ت��� ��ٍ» ،7اي�ش�ِٜ:  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق

�� أ���ِٖ ا� ��ف نج�٠ يٝ٪َٓٛا ب٘ يهِٓٗ ي(21)�«اي��ْٝ�اي�١َ�ٝ يً��ٜٔ دش�ٚا ٚس�اْٝ��٘ � 

�� .قٝ�ٛا تًو
�

 ا����� ا�����: ا���ار ����� ح�ار ا�����ء �� أ��ا���.   

ٚاي���١ �  ،٫ن���� ٠��َٗ ا��� اي��ا� ٚ��ٟ ايؿٛا� ا�١��ُ ٜ�بٞ اي��إٓ ي�٣ ايٓ�غ�����١٦

��ا�ا� اي����١ٝ ا��٠�٥، ٚت��١ٖ ٖ�ٙ ا٭�ه�� اي��ش١�ٝ اي ن�ا١ٖٝ، ٜٚ����ِٖ � ا�ذ١ اي�ا١�َ

 سٛا� اي��ٌ ٚا�ٓ�ل، ٚ��ي��� َ� ٜهٕٛ ٖ�ا ا�ٛا� �ٝ٘ ْٛ� َٔ اي�ػٓر، ٜٚ�� �ٓ٘ �ٔ ��ٜلٚب�٬ْٗ� 

ٖٚٛ ا�ٌٝ إ� ا�ؿ١َٛ ايه١َٝ٬، نُ� ٜٓ�ٟٛ �٢ً س�ف نٌ ٚاس� َٔ »: ��ٛا� ا��يٞب

اي��ٌ �٢ً اي��ه� ، ٜٚ���� ٖ�ا ا�ٛا� (22) «ا��ذ��ي� �٢ً �١�ً �ؿُ٘ ٚإ�ش�َ٘ ٚإي�اَ٘ ب��ذ١

ٚايٛؾٍٛ إ�  ،اي�ًِٝ ا�ٛقٛ�ٞ ايٛا��ٞ، ٚا�٫ت��٤ ب��ذر َٔ ا�ػٗٛ� ا��ٛع إ� ا��ًٛ� ا��ٝ�

 ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ�ت��� � ت��ٜ� �ًل اٱْ��ٕ: ��ٍن��ؿ�، ��� اي��ا� ايؿشٝض ا

ٖٚٛ ���ٍ  ��uٝ�ْ� إب�اِٖٝ�ٔ ��Yٚ��ْ� ا� . 35اي�ٛ�:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ٱٱٱ�ا���٥٘ ب�٭ي١ٖٝٛ ٚاي���٠،يً�� �٢ً ايُٓ�ٚ�   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٹٱٹٱ

 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 »258اي���٠:  َّ رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف

ِ� إي٘ ��ٙ، َٚ� �ً٘ �٢ً ٖ�ا اي���ٝ�ٕ ٚايه�� اي�ًٝ� ٚا���٠�ْ ايػ��٠�ٜ ايُٓ�ٚ� أْه�  إٔ ٜهٕٛ ث�

�ي٬ٝ �٢ً ٚدٛ� اي���� اي��ٟ  �uإب�اِٖٝ�ٝ�ْ� إي�� ����ٙ، ٚ�ٍٛ َ��ت٘ � ا�ًو، ٚن�ْ�٘ �ً� َٔ 

��{يب ىب نب مب}:�uإب�اِٖٝ �ٝ�ْ� ٜ��ٛ إيٝ٘ ���ٍ 

                                                           

 .122، ص3وأ�وار ا���ز�� وأ�رار ا���و��: ج، 188، ص15( ا�ظر: ���ع ا����ن و��و�� ا��رآن: ج20)

 .105، ص32( ا�ظر: ���ع ا����ن و��و�� ا��رآن: ج21)

.11( ا�ظر: ا��ر��� ���حوار، ص22)
�
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ٕ� ٜ���ٞ يٓ��٘ ٖ�ا ا���ّ �ٓ��ا� َٚه�ب�٠ ِٜٖٚٛ أْ�٘ أ�ا� ، {نتىت مت زت}���ٓ� �يو ��ٍ ايٓ�ُ�ٚ�: أ

���� ا���٢ ٖ�ٙ ا�ه�ب�٠: �uإب�اِٖٝ �ٝ�ْ� اي���ٌ ي�يو ٚأْ�٘ ٖٛ اي��ٟ �ٝ�ٞ ٚ�ٝ�، ��ا ��ٍ ي٘

ُ�� �ًِ �ذ�ٙ ٚاْ����٘، ٚأْ�٘ ٫ ٜ��� �٢ً  {اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث} ً�

َٚ� ن�ْ� ��١ٜ ٖ�ا »�.(23)��« ً�ِ، ٚ��َ� �ًٝ٘ ا�ذ���١ع �٬ ٜ�هٗ� أٟ: أ�ا�ه�ب�٠ � ٖ�ا ا���ّ ب�

إث��� ا�ذ١ �٢ً ا�ػ�ن� ي��٬ا� بك�٠�ٚ اٱ��ٕ ب�� ٚتٛسٝ�ٙ، ٚا��٫ا�  إ�٫ ا�ٛا� ا��يٞ

 «�Y، ٚا��� اي��ا� ب�ٛسٝ� ا٭ي١ٖٝٛ �ٚب��٬ٕ آ��ِٗ،�ملسو هيلع هللا ىلص��ُ��ٝ�ْ� ب�يّٝٛ اٯ��، ٚب���ي١ 

 u �ٝ�ْ� يٛ� ِٗ. نُ� س�ٚ� ً�� �٢ً أ�ي١ ا�ؿِ ٚغ�ٖٗ�ا ا٭�ًٛ� ي، ٚ�� ا����ّ اي��إٓ (24)

 يي ىي ني مي زي ري ُّٱٹٱٹٱ �َٛ٘ َٔ �٬ٍ تٓ�ِٝٗٗ إ� ��سػ١ اي�ٌُ اي�ٟ ٜ�َٕٛٛ ب٘،

 حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

ٕ� َجٌ �يو ا�٤ٞ �أبِٗ ٚ�� »، 78 – 77: ٖٛ� َّ أٟ د�٤ٙ ب�� �َٛ٘. ٚإْ�ُ� أ�ٓ� ا�٤ٞ إ� اي�ّٛ ٭

�ِ اي��سػ١ ��� ؾ��� ، ��ي٪ا �٢ً َجً٘، ���ا د�٤ ب�كِٗ ��ٝ���٘ �٤ٞ ب�� آ�� � ٚ�� آ��

ٚاي�ِٝ ي�� ن�ْٛا ٜ�ٛا�ثٕٛ اي��سػ١ �ٕٚ ا��ٝ��� يًُ��ِٖٝ ا٭�١ٝ�٬ �،(25)�«٭دً٘�أب� ٫ ٜ��ٕٛ إي�� 

َ�� �ٝ�ْ� �٢�ٝ. اي�ب١ٜٛ، ٚ�ٕٚ إ�ُ�ٍ اي��ٌ ٚاي���٠ �٢ً �ٝٝ� ا���ِٖٝ ايؿ��١ َٔ اي����٠ ��uأ

��� ن�ٕ ٜ�ٜ� أْؿ��ا� ي٘ َٔ �َٛ٘ ٜ���ٛٙ ٜٚ٪َٓٛا َ�٘ ب�� ايٛاس� ا٭س�، ا����ّ َ�ِٗ أ�ًٛ� 

٘ �٢ً �يو، بٌ ت�ى ا�ٝ�� ؿ�ت٘، يهٓ�٘ � �� أس�ا� َٔ �َْٛ ٛا �٢ًاي����١ يٝ٪َٓٛا ب��ٛت٘ ٜٚ�َٛ

 خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱٹٱٹٱ��ِ ي�٣، أ��ٓٛا ٠��َٗ ا��� اي��ا� أّ ٫.

 ،52آٍ �ُ�إ:  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف

ٛ�ت٘،  -َٔ ب� إ��ا٥ٌٝ اي�ٜٔ أ��ً٘ ا� إيِٝٗ  -��uٚد� �ٝ�ْ� �٢�ٝ �ًُ�» دشٛ�ا يٓ�

، "ٚ���ا ي٘ َٔ َ�ٜٓ�٘، ��ٍ: "َٔ أ�ٛاْٞ � ا� ا�،ٚته�ٜ�� ي�ٛي٘، ٚؾ��ا �ُ� ���ِٖ إيٝ٘ َٔ أَ� 

أٟ � �ا� ا� ٚ��ًٝ٘، َٔ أ�ٛاْٞ �٢ً ا�ه�ب� �ذ١ ا�، ٚا�ٛي�� �ٔ �ٜٓ٘، ٚا��س�ٜٔ ٠ٛ�ْ 

 .�Y»��(26)ْ�ٝ٘، إ� ا�

 

 

                                                           

 .429، ص5، و���ع ا����ن �� ��و�� ا��رآن، ج686، ص1( ا�ظر: �خ��ر ا�ن �ثير: ج23)

 .181( ا�ظر: ا��ر��� ا������ أ�و��� و������ و������، ص24)

 .126، ص12ا��حر�ر وا���و�ر، ج ا�ظر:( 25)

.42، ص2و���ير ا��غو�، ج 442، ص6( ا�ظر: ���ير ا�ط�ر�: ج26)
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 ����� ح�ار ا��ؤ���� �� أ�����. ،ا����� ا����ث: ا���ار

ِ� اي��٠ٛ إ� ا� �� ٚدٌ ٜٚ�غ�ٕٚ ٫ ب� يهٌ �َ�ٕ ٚ� نٌ َه�ٕ ����� َٔ أغ��ف �ًُٕٛ ٖ

�ايٓ�ع إ� ن١ٝ�ٝ ا��� اي��ا� ايؿ��٥، ٚيهٔ أسٝ�ْ�� ٜهٕٛ ٖ�ا ا�ٛا� ��ُٝ�� ٫ ٜ٪تٞ أنً٘،

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٹٱٹٱ

ٚ�ن� إٔ ا�٘ » ��ٍ اي�دٌ اي�ٟ د�٤ َٔ أ�ؿ٢ ا��١ٜٓ ي�َٛ٘،، 21 – 20: ٜظ َّ خب حب جب

ُ�ٛا ٝ�: ٜ� �ّٛ ات��ٛا ا���ً� اي�ٜٔ أ��ًِٗ ا� إيٝهِ، ٚا��ًٛا َِٓٗ َ� أتٛنِ س� ب٘، يهِٓٗ أؾ

ْ�ِٗ ٫ ٜ�ًُٛآ�اِْٗ ٚأ�ُٛا �ًٛبِٗ ٚ ِ� اٖ� �َٛٞ �� ٙ، ٖٚٛ ٜ�ٍٛ: ايً�ٗ �«ٕٚث�ٛا �ًٝ٘ ٚث�١ �دٌ ٚاس� ���ًٛ
ْ�ِٗ  إي���ٔ ��ٜل ا�ٛا� ا���بٞ اي����ٞ، ن�ٕ س�ٝ� ٜ�غ� �َٛ٘ إ� ا��� اي��ا� ايؿ��٥،  ،(27) أ

� � ٜ�ُ�ٛا َٓ٘ ٚ� ٜ��ذٝ�ٛا يٓ�ا٥٘، بٌ �٢ً اي�هظ ��َٛا ب��ً٘، ٚب�٩ٚا ب����إ.

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱٹٱٹٱو�����

ٖٓ�ى َ٪َٔ َٔ �َٛ٘ َٔ اي���  ن�ٕ»، ����39:  َّ جض مص خص حص مس خس حس جس

ٜه�ِ إ��ْ٘ ٚ� ٜهٔ ���ٕٛ ٜ��ٟ ب٘، ����ت٘ اي��٠ �٢ً �ٜٓ٘ ٚإ�٬ؾ٘ يٓ�ٝ٘ ٢�َٛ إٔ ��ز 

 .(28)« د��٥إ��ْ٘ اي�ٟ ن�ٕ ٜه�ُ٘، أٚ ٜ�ٍٛ ن١ًُ ا�ل �ٓ� �ً��ٕ 

��� اي��ا� ب�� ���ز ٠��َٗ ا��� اي��ا� إ� ايػذ��١ ٚا��ّ � ا٭َٛ� ا�ؿ�١ٜ، ٚ��ّ اي�ٗ�ٕٚ � ا

 .���ٝ  �١ٜ٩ ا�ل ٚاقش�� دً

 

 ا����� ا��ا��: ا���ار ����� ح�ار ا����ر �� ����� ا����.

      �ٕ ت٪�ٟ ���� اي��ا� إ� �ًٛى َٓ��� ٜ�قٝٗ� ٚ��ل ��ٜ�ٗ�، �ٗٞ �٠ٛ  ا����ي١ اي����١ اي���ي١إ

 ٖٚٛ سٛا� �ُٝٞ ب�� �ٓ٘ ب��ٛا� ��� اي��ا� س�٢ ٜ�ًو �يو اي�ًٛى،��ا��١ َ� ت�اٍ ت��� 

يٝج� ي�ِٜٗ اي����١ ٚاي���١ �ُٝ� �ٓ�ٙ َٔ  د�٣ ب� ���ٕٛ ٚب� اي�ش�٠ا���بٞ اي����ٞ، ٖٚ� َ� 

ب��َ� ��uا�� اي�ش�٠ ��ا�ا� � َٛاد١ٗ �ٝ�ْ� ٢�َٛ. �Iٚ�يو ��ٌ إٔ ٜ�َٓٛا ب��ْ�ِٝ اي�ْٝ�، 

ِٖ��ٚ  ِ� �ٕ ا��٫ٝ�� � ٖ�ا ن�ٕ إٕ ِٖ �ً�ٛا ٢�َٛ ٚأ�ٝ٘،  أد�ا� ن��ا���ب�١ َٓ٘ ٚ���ٕٛ ب�

 ن�ٕ ����١ ��ا�ِٖ ��ا� ٚ�ٛ�ا� ب�ق� ا� � اي�ْٝ� ٚاٯ��٠، ي��إ� س�ٝ��٘ ١ُ�ْ َٔ ا� َٓ�ٗ� �ًِٝٗ، 

ٕ� ا�ل َ� �ٝ�ْ� ٢�َٛ ِٗآَٓٛا ب�ب ْ�٘ ��ٍٛ ا� س���.،��uب��َ� �ًُٛا أ ��ٚأ

                                                           

 159، ص2، و�خ��ر ا�ن �ثير: ج530، ص20( ا�ظر: ���ع ا����ن �� ��و�� ا��رآن، ج27)

2، ص357( ا�ظر: ���ير ا��رآن ا��ر�م، ج28)
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱٹٱٹٱ�����

يٓ� �ٓ�ى ثٛاب�� إٕ �ٔ  ٕ����ٕٛ يً�ش�٠، إ� ��يٛا ي٘: إ ��ٍ»، 114 – 113ا٭��ا�:  َّ هب مب

ٕ� ي�ٓ� ي���د��ا� �٢ً اٱ����� ٚإ��� َ� �ً�ٓ� ٢�َٛ؟ ��ٍ: ْ�ِ، يهِ �يو، ٚإْهِ �ُٔ أ���ب٘ ٚأ��ْٝ٘  إ�

.{مب خب حب جب هئ}.�(29)�«أد�ا٭د� ن�ِْٗ ��يٛا ٫ ب� يٓ� َٔ 
�

ٚ��ّ ��uٚ�ُٝ� ٚ�� �٢ً ي��ٕ اَ�أ� ���ٕٛ ٖٚٞ ت��ذً� ����١ ���ٕٛ � اٱب��٤ �٢ً �����٢�َٛ

 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ُّٱٹٱٹٱ��ً٘، ت�����٘ يٝ��� اي��ا� ايؿ��٥، 

��9اي�ؿ�: َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

ايً�٘ ����٘ � �ً�ٗ� س� ْ��� إيٝ٘، ٚ�يو ي����تٗ� َٚ� أ�ا� ايً�٘ َٔ ن�اَ�ٗ� ٚغ��٠ٚ  أٚ��»�����

يٛ ��ٍ نُ� ��ي� ��اٙ ا� ت��� نُ� ٚ ،٫ يٞ ،يو :���ٍ ���ٕٛ، �� يٞ ٚيو��٠ ���ي� �، ب�ًٗ

�ِ ٕ� ايً�٘ أت٢ ب٘ َٔ أ�� ب�٠�ٝ ٚيٝظ َٔ ب� إ��ا٥ٌٝ. ث �ً�ً� َ� ��ي�٘  ٖ�اٖ�، ��ي� �ِ ٫ ت��ًٛٙ ��

٘ �ِ، أٚ اي���ٓ�ٞ ي٘ ���ي�: َٓ ���ٓ ��٢ إٔ ٜٓ��ٓ� �ٓؿٝ� َٓ٘ ��ا أٚ ْ����ٙ  ب�ي���د�ٞ َٓٗ� �ؿٍٛ اي

� ��uي�� �ٝ��تِٗ ب� ا٫ْ���� ��٢�ٛ.(30)�«��ٚي�ا ٚن�ْ� ٫ تً� ����ٖٛ��٘ َٔ ���ٕٛ �ٖٛ�٘ 

ٚت�ن� اي��ا� ي���ٕٛ. ٚ��ٍ ت��� �٢ً ي��ٕ ا�ًه١ بً�ٝظ ٖٚٞ  ��١َ، أٚ ا���ٙ ٚي�ا� �ِ،ا

ٚتٓ�ِٗٗ إ� ����١ ��ا�اِٖ إٕ ن�ٕ ��uت��ػ� �َٛٗ� � ا٭َ� اي�ٟ ٚؾٌ إيٝٗ� َٔ �ٝ�ْ� �ًُٝ�ٕ

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱٹٱٹٱ ���� ب�ٛ��:

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

��ي� ؾ�س�١ ��� يًُٮ َٔ �َٛٗ�، إ� ��قٛا �ًٝٗ� » ،34 – 32 ايٌُٓ: َّ حم جم هل خلمل

٠�ٛ غٛن�ِٗ، ٚغ��٠  أْ��ِٗ ي���ٍ �ًُٝ�ٕ، ٚن�ٕ � َػ�ٚ�تِٗ ٚأ�� �أِٜٗ �ٕٛ �٢ً َ� ت�ٜ�ٙ َٔ �

ٕ� ا�ًٛى إ�ا ��ًٛا ��١ٜ �٠ٛٓ ١�ً�ٚ ���بٖٛ� �َّٱخلمل حل جل مكُّٱ�َ�ا���ِٗ إٕ أَ�تِٗ ب�ي���ٍ ��

٫ غو إٔ اي�١٦ٝ ٚاي���ا� ٚاي���يٝ� ت٪ث� �٠��ٗ .�(31)�«ٚا�����ِٗ إٜ�ِٖٚ�يو ب�������ِٖ ا٭س�ا�، 

                                                           

 .27، ص3، وأ�وار ا���ز�� وأ�رار ا���و��، ج20ص، 13( ا�ظر: ���ع ا����ن �� ��و�� ا��رآن، ج29)

، و������ير ا�����رآن 185، ص4، و������ ا�����دير، ج260، ص2( ا�ظ��ر: ����دارك ا���ز����� وح������� ا���و�����، ج30)

 .200، ص6ا��ظ�م )ا�ن �ثير(، ج

وا�������ع �ح�����م ا�����رآن )������ير ا��رط�����(،  ،454ص ،19( ا�ظ���ر: ������ع ا�������ن ����� ��و����� ا�����رآن، ج31)

200، ص13ج
.�
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�َٛٗ� � ا٭َ� ٚت�ن� �ِ س�١ٜ ا��٫ٝ��، ا�ًه١ بً�ٝظ ، ي�� ا��ػ��� ا��� اي��ا� �ً��� أٚ إ��ب��

ا����ٚا اي��ٌٜ ا��� � ت��� ب�أِٜٗ، ٚا��� اي��ا� ايؿشٝض اي�ٟ ن�ٕ  يهٔ �ٓ�َ� �أتِٗ ��

�.�u، ٭ْ�ٗ� �ُٗ� أسٛاٍ ا�ًٛى دٝ�ا� ٚ���� نٝ� ت���ٌَ َ� �ٝ�ْ� �ًُٝ�ٕ�����٘ ��ا�

�

 ا����� ا�����: ا���ار ����� ا���ار �� ا���ص ا���آ��.

١�ٝ �ٔ ا�ٛا� اي�ؿؿٞ � اي��إٓ      ٕ� ايػٛاٖ� اي��آْ ايه�ِٜ نج�٠ د�ا� ٖٚٞ َ��ا�١ً َ� أْٛا�  إ

أس� اي�ٛاٌَ اي�ب١ٜٛ اي���ي١ � ْػ� ا��٫ٖ�� ٚاي�ِٝ  ٖٛ: »��ٛا� اي�ؿؿٞا�ٛا�ا� ا٭��٣، �

، ٚاي��٠ٛ إ� اي�شًٞ ب�٭�٬م اي��ق١ً، �� �� َٔ ���٠ ��١ُٝ �٢ً اي��ث� ٚاي�ٛدٝ٘ ،ا���ٛ� �ٝٗ�

ٕ� �.(32)�«�ٝ��ت٘ �ؿ١ ٚاقش١ � غهًٗ� ٚت�ً�ًٗ� اي�ؿؿٞ نُ� �ٌُ أ�ًٛ� ا�ٛا� اي�ؿؿٞ � إ

ا�ٛا� اي�ؿؿٞ ي٘ َٔ ا٭١ُٖٝ � إٜؿ�ٍ ا��ًَٛ�� ٚت�� ا٭�ه�� ٚا�ًٍٛ ا�١���ٓ ايػ٤ٞ ايهج� 

��� ٚاس�، أ٫  َٔ ���ٌا��� اي��ا� � ايٛؾٍٛ إ� ٠��َٗ ا��� اي��ا�. ٜ�ً�ِ اي��إٓ ا��ًُ� أ١ُٖٝ 

ٖٚٛ َ��� اي��ا�، ٚإي�� �ٝهٕٛ ٖٓ�ى َػه١ً ن��٠ ت�ك��� �ٝٗ� ا�ؿ��، ��ٯ�ا٤ ا�١ٝ��ُ ٫ 

ِ� ا�ُٝ�، سٝح ت�� ت���  غو أْ�ٗ� أ�كٌ َٔ اٯ�ا٤ اي���١ٜ، ��ؾ١ إ�ا ن�ْ� ا�ػه١ً ٠���َ ٚتٗ

ٕٛ اٯ�ا٤ ١���َ �٢ً اٯ�ا٤ � ا�ٛ�� اي���٠ �٢ً سٌ ا�ػه١ً بػهٌ أ�كٌ، ٚيهٔ بػ�� إٔ ته

ٖٚ�ا َ� سؿٌ َ� أؾش�� ا�١ٓ إ� ٚ�� بِٝٓٗ ��٬ ن�� ب��َ�  ا����٨ ٚاي�ِٝ ا٭�١ٝ�٬ ٚاي�ب١ٜٛ،

 اْ��ُٛا إ� ��ٜ��، ٚا��ٚا ��ا�ٜٔ ��ً�� �ػه١ً ٚاس�٠.

 زئ ...................من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ�����

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 – 17اي�ًِ:  َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

ٚا�ٛا� اي�ٟ �ا� بِٝٓٗ يٝ�ًِ ا��ًُ� نٝ�  أؾش�� ا�١�ٓ ، ��� اي��إٓ �٢ً ا��ًُ� �ؿ29١

ا�١ٓ يػٝ�، ٚن�ٕ ٜ�ؿ��م، �ه�ٕ بٓٛٙ ْٜٓٗٛ٘ �ٔ  ن�ْ�» تهٕٛ ٠��َٗ ا��� اي��ا� ايؿ��٥،

 ايؿ��١، ٚن�ٕ ��و �ٛ� �ٓ�٘، ٜٚٓ�ل ٜٚ�ؿ��م ب�ي�كٌ; 

ٝ��ِٗ َٓ� �َّٱىب نب مب زب رب يئُّٱ��ًُ� َ�� أبِٖٛ ��ٚا �ًٝٗ� ���يٛا: ي�� ��ٚا ٚ� ْ

                                                           

، وأ�ول ا��ر��� ا������ وأ���ي��� �� 65( ا�ظر، ا��ر��� ا������ أ�و��� و������ و������، ص32)

 .179ا��يت وا��در�� وا�����ع، ص

�
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ٕ� أؾش�� ا�١�ٓ ا��ُ�ٛا إ� ا�ٛا� اي����ٍ ٚايٓ���ؽ ا�ٓؿ� اي��ٝ� .�(33)�«ا���ن� �ٔ اي��ؿ� يٛ أ

ٚا�٣ٛ، ي�ُٗٛا أب��� ا�ػه١ً اي� �� �ٝ��� �ِٓٗ، ٚ�� ٚ��ٛا � ا���إ ٚايٓ�ّ ب�� إٔ �أٚا ْ�ٝذ١ 

��.��ا�ِٖ ب��ِٝٓٗ. �ًِ ٜ���ٛا إي�� سُٝٓ� �أٚا َ� سٌ ب����ِْٗ َٔ ��ا� ٚ�َ��

إٔ  اي�ش�٠ �ٙ� ا��� اي��ا�، ٚ�يو �ٓ�َ� ���u��ٝٝ�ْ� �٢�َٛٔ ٠��َٗ ��Yنُ� أ��ْ� ا�     

�ٝ�ِٖ إٜ�ٙ أ�� س�ٔ �ا�ٛٙ  ٚ�� ن�ْ� ي�ِٜٗ اي���١ � إٔ ًٜ�ٛا ��ً٘»، ًٜ�ٞ َ� َ�٘، أٚ ًٜ�ٛا ِٖ

ي�٣ ايٓ��ع ؾٓٝ�ِٗ -ٚايً�٘ أ�ًِ -ٚا�ه١ُ � ٖ�ا . ������ اي��ٌٜ ا�ٓ��� � إٔ ًٜ�ٛا ��ً٘، َ�٘

ٞ� ب�� ت�ً�� ي٘ ٚا٫ْ���� َِٓٗ  َ�ًٛٙ، ���ا ��� َٔ بٗ�دِٗ ٚ���ِ، د�٤ِٖ ا�ل� ايٛاقض ا�ً ��ٜٚ

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱٹٱٹٱ،�(34)�«ايٓ��ٛع�٦ٝ٘، �ٝهٕٛ أٚ�� � 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح

 – 115ا٭��ا�:  َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

ٕ� ب�� ا�ٛا�ا� ٫ ٜٓ��ل  ٫ ،118 ٕ� ا�ٛا� �� إٔ ٜ��ِ ب��ٓ�ل ٚاي��١ْٝ٬، َٚ� �يو �� أ غو أ

�ًٝٗ� ٖ�ا ا٭َ�، �� ��ٌ نج�ا� َٔ ا٭��ا� ٫ ٜ���ٝ�ٕٚ َٔ ا�ٛا�ا� ا��١َ اي� �� ت�ِٝٓٗ �٢ً 

ٜ��نٕٛ س�١�ٝ ا٭َ�، ٚ� ٖ�ٙ ا��ي١  �٠��ٗ; ٭ْ�ِٗ ٫ ان���� ٠��َٗ ا��� اي��ا�ا� ا�ؿ�١ٜ

غ�� أ ٜٓ��ٞ �٢ً َ��� اي��ا� إٔ ٜهٕٛ َ��ن�� ٚٚا�ٝ�� يهٌ أب��� ا�ػه١ً َٚٔ �ٝ� ايٓٛاسٞ.

� إٜؿ�ٍ ا��ًَٛ�� ا��١َ إ� ا٭ب٤�ٓ ٫ن���� ٠��َٗ  ُــٞٝا�ــٛا� اي��ً إ� أ١ُٖٝ اي��إٓ ايه�ِٜ

��ُ� �٢ً ا٭�١ً٦ ٚا��٫ذٛا� ٚاي�ٟ ٜ»: َِٓٗ، ٚ�يو �ٔ ��ٜل اي�ؿ� ا��� اي��ا� �ٕٚ ًٌَ

يًٛؾٍٛ إ� ا���٥ل، ٚت�ٝض ٖ�ٙ اي��١�ٜ اي��ؾ١ يًُ��ًِ يًُػ��ن١ � اي�١ًُٝ اي��١ًُٝٝ ب�٭�١ً٦ 

ٚا�ك�، سٛا� ���uٝ�ْ� ٢�َٖٛ�ٙ �ؿ١  .(35)�«ٚ�ًًٝٗ�ٚإب�ا٤ اي�أٟ ٚا��٫ُ�� إ� آ�ا٤ اٯ��ٜٔ 

،�َ�ا��١ ا�ك� � �سً�٘ يٝ��ًِ َٓ٘ �� �ً�ُ٘ ا� إ�u�ٙ�ٜٚتًُٝ�، �ً� �ٝ�ْ� ٢�َٛب� َ�ًِ 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٹٱٹٱ

  ....................68 - 67: ايهٗ� َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

��� � اي��ا١ٜ  ،78 – 66ايهٗ�:  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

ٕ� ٖٓ�ى أَٛ�ؾش��٘،  u ا�ك� ئ ٜ���ٝ� إٔ ٜ�ُٗٗ� � ��ٖ� أَ�ٖ� �ٗٞ ٫ �ك� يًُٓ�ل  ا�٭

                                                           

، و������ير 543، ص23، و������ع ا�������ن ����� ��و����� ا�����رآن، ج543، ص23( ا�ظ���ر: ������ير ا�ط����ر�، ج33)

 .196، ص8ا��غو�: ج

 .593، ص�1دارك ا���ز�� وح���� ا���و��، ج، و 456، ص3ا��ظ�م، ج( ا�ظر: ���ير ا��رآن 34)

.71( ا�ظر، ا��ر��� ا������ أ�و��� و������ و������، ص35)
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ٚنٝ� تؿ� ٜ� ٢�َٛ �٢ً َ� ت�٣ َ� َٔ ا٭���ٍ :�uاي��ي�ِ ي�ٝ�ْ� ٢�َٛ  ��ٍ» ٫ٚ ي١ْٝ٬��ً،

اي� ٫ �ًِ يو بٛدٛٙ ؾٛابٗ�، ٚت�ِٝ َ�ٞ �ًٝٗ�، ٚأْ� إ�� �هِ �٢ً ؾٛا� ا�ؿٝ� ٚ��� 

ا���٧ ب�ي��ٖ� اي�ٟ �ٓ�ى، ٚ��ً� �ًُو، ٚأ���يٞ ت�� ب�� �يٌٝ ��ٖ� ي�أٟ �ٝٓو �٢ً ؾٛابٗ�، 

�ًِ يو ب����خ �ٓٗ�، ٭ْٗ� �ٝ�، ٫ٚ �ٝ� ب�ًِ  ٭ْٗ� ت���٨ ٭���� ��خ آد١ً �� ��د١ً، ٫

�.�(36)�«�ًُ�اي�ٝ� ��ا ٜ�ٍٛ 

ٖٚٓ�ى ب�� ا�ػه�٬ اي� تٛاد٘ ا��ب� أث٤�ٓ ت�بٝ�ِٗ يًٓ�غ١٦ ٫ �هٔ ��ٚ�ٖ� إي�� َٔ �٬ٍ      

 ٖٛ»ٖٚٛ أبً� � اي�ب١ٝ �ٓ�َ� ٜ�تٞ �٢ً غهٌ �ؿ١. ���ٛا� اي����ٞ:  ا�ٛا� ا���بٞ اي����ٞ

ٚد�ا١ْٝ، ت�ى أث�ا� ����٫  ٜ��ُ� �٢ً إث��٠ �ٛا�� إ١ْٝ��ْ، أٚ ا�٫���ْاي�ٟ ���ٗ�ّ ا���٫ أٚ ا�

�.(37) «ٚاي��١�ٖ ا٫ْ�ٝ�� يً�ًٛى اي�ٝ� ٚاي�ٌُ ايؿ��، ن��ٛ� ٚا٭ٌَ، اي���١ 

 حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱٹٱٹٱ�����

ابٓ٘  �uإب�اِٖٝ�ٝ�ْ�  ����ي�� ، 102ايؿ����:  َّ هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي

يٝهٕٛ أٖٕٛ �ًٝ٘، ٚيٝ��� ؾ�ٙ ٚدً�ٙ ٚ����٘ ٭َ� ���� ٨��ٖ �ُٝٞ ٚأ��ٙ ب�٭َ� ب�٭َ� 

ٕ� ��ٍ ٭بٝ٘�ب٘، َٚٔ ث� اَ� ��  أٟ»�َّٱخيمي حي جي ٰهُّ:�ِ� ����٘ ٭َ� أبٝ٘، �ُ� ن�ٕ َٔ ايٛي� إ٫ أ

� �� ٜ�َ�ْ� ب٘ �بٓ� �يو أٟ ��ؾ� ٚأس���َّٱمت هب مب هئ مئ هيُّ،�أَ�ى ايً�٘ َٔ ��ٞ

ٌ��ٓ� ايً�٘ ���  �،�uٚابٓ٘ إ���u�ٌٝد�٣ ب� �ٝ�ْ� إب�اِٖٝ سٛا� ًَ٪ٙ اي����١ ٚا�ٓ�ٕ  (.38)« ٚد

َٔ ب�� �٠��ٜ ايٛقـٛ� ٚدـ٤٬ ا�ٛقـٛ�، �ه�ْ� ايٓ�ٝذ١ ��١�ً ��َ�� �ٔ سٛا� �ٝ�ْ�  َ� ن�ٕ إي��

�ْٛ�u�.٘ٓاب �َ�

��ٛا� اي�ؿؿٞ �ٚ أث� � » اي�ٛ�، ي�� ا����ّ اي��إٓ ايه�ِٜ ٖ�ا ا٭�ًٛ� � نج� َٔ     

ب��ٜل �ٔ ��ٜل اٱ��٤ )�ٗٛ ٜٛسٞ إ� ايٓ�غ٧ ، �ه�ٟ �ا�٥ ب�ٱق��١ إ� أث�ٙ ايٛد�اْٞ اي����ٞ

١�ٝ، ٚاي�ٝ�ْ�� اي� (�� َ��غ� ١�ًُٝ اي� ب� إٔ ٜه�ٙ اي��ٓ� ي�أٜ٘ إٕ ن�ٕ �أٜ٘ ��ي��� ي�٥��ًٛ اي�ًُ

، ٜ�ٜ٘ �ُٝ� ٜ��ًل ب��ػه١ً ا��ا� سًٗ�، ٚ��ؾ١ �ٓ�َ� ٣�ٜ َؿ� ا��ػ�ج� ب�أِٜٗ �٢ً �� ؾٛا�

                                                           

، 3، وأ�����وار ا���ز������ وأ�����رار ا���و������، ج71، ص18، ج1( ا�ظ����ر: �������ع ا��������ن ������ ��و������ ا������رآن: �36)

 .228ص

( ا�ظ��ر: ا�ح���وار ا��ر����و� �������� ��������ل وا�خ����ذ ا�����رار ����د� ����ديرات ����دارس ا��������م ا������م ��دي����� ������ 37)

 .172ا���ر��، ص 

86، ص21، و���ع ا����ن �� ��و�� ا��رآن، ج186-187، ص2( ا�ظر: �خ��ر ا�ن �ثير: ج38)
.�
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ن��� � ا�، ٚاي���١ � اي��٠ٛ إ� ا�، ٚا�١��ُ  اي�ٛا�� اي�ب�١ْٝ � ْ�ظ ايٓ�غ٧ ٜ�بٞ نُ�

 �ٛا� اي�ؿؿٞ ٜػ��، ��اٱ�١َٝ٬ ���٫ اي��ا�ا� ا�ؿ�١ٜ ايؿشٝش١ اي��١ُ٥ �٢ً ا����٨ ٚاي�ِٝ

ايٓ�غ٧ إ� ت��� ا�ٛا� �ٕٚ نًٌ أٚ ًٌَ، �ٗٛ ٜ�ُ� َؿ� أؾش�� اي��ا�ا� اي����١�ٝ ا��٠�٥ َٚ� 

ٌ� بِٗ ، �ٗٛ ٜ�بٞ اي�ه� ٚاي�ؿٛ� اي�ب�ْٞ ١���َٚ ن١ٝ�ٝ ا��� اي��ا�ا� اي١َ�٬ ٭َٛ� ا�٠�ٝ (39)�« س

و ب�ؿٛ�ا� ٠��َٗ ا��� اي��ا�ا� ايؿشٝش١، اي��١ُ٥ �٢ً ٚي�ٚاب� ا�٠�ٝ ا٫د�١ٝ��ُ، َ� ١ْ���َ �ي

 اٱ��ٕ ب�� ت��� ٚاي��ٍ ١���َٚ ا����٨ ٚاي�ِٝ اي�ًٝ�.

ٚاَ�أ٠  �uب� �ٝ�ْ� ٜٛ�� َ� س�خ اي�ؿؿٞ، ٖٛ َػٗ� آ�� َٔ َػ�ٖ� ا�ٛا� ايٛؾ�ٞ ٚ�     

��uاي� ن�ٕ �ٝٗ� �ٝ�ْ� ٜٛ��ا��ي١ ��ٙ ٚؾ� اي��إٓ د�٤ اي��ٜ�، ٚبٝٓ٘ ٚب� ْ��٘ اي�ًٛا١َ، 

���uٝ�ْ� ٜٛ���ٍٚ س َ�ذ��٠ َ��ْٝٗ�، ٚن�ٕ ا�٪َٔ ٜ�اٖ� ب�يؿٛ� ٚايؿ٠�ٛ، ٚاَ�أ٠ اي��ٜ�

�ٞ  ،اي�ٛا�� اي�ٚس�١�ْٝ اي�ب�١�ْٝ ٚاي�ًٛى اٱْ��ْٞ ي�٣ اَ�أ٠ اي��ٜ� يٝجٓٝٗ� �ٔ ��ًٗ� د�ٖ�ا� إٔ ُٜٓ

�،ايؿشٝض��ا� اي��� ٠�٫ ١���ٚ �١ٜٛ ��ِٝ اس��د� َٓ٘ إ�ا ٫َ�ش���u�ٕٝ�ْ� ٜٛ�� ت���ي�� 

 ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه

 24 - 23ٜٛ��:  َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب

ت��� �ٔ اَ�أ٠ اي��ٜ� اي�� ن�ٕ ٜٛ�� � بٝ�ٗ� �ؿ�، ٚ�� أٚؾ�ٖ� �ٚدٗ� ب٘ ا�  ��»     

 غ�ٜ�ا� ����اٚ�ت٘ �ٔ ْ��٘، أٟ س�ٚي�٘ �٢ً ْ��٘ ٚ���٘ إيٝٗ�، ٚ�يو أْ�ٗ� أس���٘ س�ٚب�ن�اَ٘، 

ٞ� �٬أس�ٔ ي�� ��ٍ َ��� ايً�٘ ��ُ�ي٘ ٚس�ٓ٘ ٚب٥�ٗ٘،  أ��بً٘ ب�ي��سػ١ � أًٖ٘ إْ�٘ ٫ ٜ�ًض  �ٚدو إي

اي��ٜ� َٔ �٬ٍ ٚاَ�أ٠ ��uا�ٛا� اي�ٟ �ا� ب� �ٝ�ْ� ٜٛ���ٔ اي��إٓ  أ��ي��  .(40)�«اي����ٕٛ

ٛ��ٟ بٗ� إ� ايٓ�ّ ٚاي��ا� ايٓ��ٞ  ��ٚي�٘ � إب��� اَ�أ٠ اي��ٜ� �ٔـ �ـًٛى ا٭غ�ا� اي�ٟ �ٝ

 ىي مي خي جيحي يه ىه مه ينجه ىن منُّٱ،��جٗ� �٢ً اي�دٛ� �ٔ ��ا�اٙ ا���،�(41)�ٚا���ٟ

�ا�لسٛا� َ� ايٓ��ظ �ش����ٗ� ٚ�ًٗ� �٢ً . ٚي٫ٛ ��١ �ب٘ ب٘ يٛ�� ٖٛ أٜك� � ا��� َّٱيي

ٚا��� ��ا�  ٚب� ْ��٘ اي�ًٛا١َ اي� ��٢ َٔ ���٬ ايٛؾٍٛ إيـ٢ ايٓ�ظ ا���u�١ٓ٦ُد�٣ ب� ٜٛ��

��ه�ٕ ٖ�ا ����� � ��ت٘ َٔ تًو اي��١ٓ. ،اي��ا� َٔ اَ�أ٠ اي��ٜ�

                                                           

 .180( ا�ظر، ا��ر��� ا������ أ�و��� و������ و������، ص39)

 .325، ص���4ير ا��رآن ا��ظ�م: ج ( ا�ظر:40)

. ���رف8-10( ا�ظر: إدارة ا���وك ا���ظ���، ص41)
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ايٛؾ� اي��ٝل ٜ��ُ� ا�ٛا� ايٛؾ�ٞ �٢ً اٱ��٤      ، ��ٯٜ�� ٖٓ� نُ� أْ�٘ ٜ���� ب���١ً�ٝٚ 

إٜ�نِ إٔ ت��ٛا �ُٝ� ٚ�� �ٝ٘ ٖ٪٤٫، ٖٚ�ا  :يًٓ�ع�ٍٛ ٜ، �ٕٚ إٔ ��َٔ ا��� اي��ا� ا� ���ْ�

أث٤�ٓ �١ًُٝ اي���ٜ� �٢ً  ايٓ�غ١٦اٱ��٤ أغ� ت�ث�ا� َٔ اي�ً��، ٚيهٔ ��ٔ َ� �يو ا��ذٛا� 

�ن� ٠��َٗ ا��� اي��ا�، �ٔ �أِٜٗ � ٖ�ا ا�ؿ� اي�ٟ ؾ�� إيٝ٘ ٖ٪٤٫ ايه���، ٚ�ٔ ���٘، يٝ�

ا��بٞ َٔ أْ�ِٗ ٜ��ب�ٕٛ ٖ�ٙ ايؿ٠�ٛ ب�ي��ٌَ ٚاي��ه�، ٚيٝ��� أس��ٝ�ِٗ َٚػ���ِٖ، ٣�َٚ 

ا��ذ�ب١ �ٛا��ِٗ ٚا٫���ْتِٗ، �ٗٛ َ��ي� ب�ب١ٝ ٖ�ٙ ا�٫���ْ٫، ٚاي�ٛا�� يٝؿٌ إ� ٠��َٗ ا��� 

  اي��ا� ايؿشٝض.

����� �ٕ ٔ َج�ا� َٚ���ا� ب١ٝ٦ٝ بهٌ َ� سٛ�ِ َ �ِٗ نٌ ٓ�غ١٦ًيأ�ًٛ� ا�ٛا� ايٛؾ�ٞ ٜ�ٝض إ

ٕ� هِٝ، ٚا� �ٝ�ٝض �ِ ا��� اي��ا� ايؿ��٥ت��ؾًٝٗ� اي��١َ;  اي��� ا��ً� ٫ ب� إٔ ٜؿ�� ا� إ

ٕ� ٜٓ��ٞ ، ٖ�ا ٚ�ٓ٘ اي�٤ٛ ًُٜٚٗ٘ اي��ا� ايؿشٝض �ٓ� ا��د١ �� إٔ أ�ًٛ� ا�ٛا� �ًِٝٗ ١���َ أ

 ِٗ.س�٢ َ� ا���ْ�ٜٔ ٚا���ي�� ي�أٜٜ���� 

 ج ا���ث:���ئ

تٛؾً� اي��سج١ إ� بٝ�ٕ أ١ُٖٝ أ�ًٛ� ا�ٛا� � ٠��َٗ ا��� اي��ا�، ٚبٝ�ٕ أ١�ُٖٝ ا���ْٞ اي�ب١�ٜٛ 

 ا���١��ٓ َٔ أ�ًٛ� ا�ٛا� � ت�ب١ٝ ايٓ�غ١٦ �٢ً ٠��َٗ ا��� اي��ا�، َٔ �٬ٍ ايٓ��� اٯت١ٝ:

ٕ� أ�ًٛ� ا�ٛا� َٔ أ�ٚ� أ��يٝ� اي�ٛاؾٌ َ� اٯ��ٜٔ  -1 ; ا���ْ�ٜٔ ٚا���ي�� ي�أٜٓ�س�٢ َ� إ

� ا���١�ً َ� ايٓ�غ١٦; ب�١ٝ ايٛؾٍٛ بِٗ ا�ٛا �يٝ�أ���ا ٜٓ��ٞ �٢ً ا��ب� ��ٚي١ ا����اّ 

 إ� ٠��َٗ ا��� اي��ا�.

2-  ،٤��ٓ ٟ� ����ٞ ب ٜٓ��ٞ �٢ً ا��ًُ� ����١ اي��٬ � ا��اسٌ اي�١ٜ�ُ ا٭ٚ� ب��ًٛ� سٛا�

٬تِٗ �ٕٚ تكذ� َِٓٗ، أٚ أٟ إ��٠٤ �ِ، يٝ���ًٛا �ه�٠ َ� ا��٫ُ�� ٯ�ا٥ِٗ ٚ�ِٗ َػه

 ت��ٜ�ِٗ �٢ً ٠��َٗ ا��� اي��ا�.

١ يهٞ ٜ��ِ ب��ٛق١ٝ�ٛ ٚاي��١ْٝ٬، ٚ� ٖ�ٙ ١ َٓ��ٝ�ا��� اي��ا� ���ز إ� س��٥ل �ًُٝ�  -3

 �ٚٚا�ٝ �َ��ن ٛاٝهْٛا��ب� ا����اّ ا�ٛا� اي��ًُٝٞ َ� ايٓ�غ١٦; يا��ي١ ٜٓ��ٞ �٢ً 

 أب��� ا�ػه١ً، َٚٔ �ٝ� ايٓٛاسٞ. يهٌ

ا���بٞ  � اي��ا� � ات��� أ�ًٛ� ا�ٛا�ؾٓ��ًُ�ب� ٚسٛا� ا٭٤�ٝ�ْ َ� أ�ٛاَِٗ ��٠ٚ ي -4

، يًٛؾٍٛ بِٗ إ� اي�ٜٔ �ِ �١�٬ ب��ػه١ً ا��ا� سًٗ�ٚا٭غ��ف  ٓ�غ١٦َ� اي اي�ٓ�ٝٗٞ

 .  ٠��َٗ ا��� اي��ا�



190 

 

 190 
 

  ل����م ا�ن��ن�ة وا�ج�����ة
 م��2020رس -ي��ي�( 7ال���ذ ) ( 28ال�ذد )

  أس��ب الح�ار ودوره � ���رة اتخ�ذ الق�ار � ض�ء الق�آن الك�ىم

شعب�ن ج�يل ا�ب�حثة/ ميس�ء                                                                                              

 

ISSN : 2410-1818 

�ِ  ػه١ً ا��ا� سً�ٗ� ٜٚ�ٝ�ٔ� ب��ا��ٓٝ��ف إٔ ��ٚ� ا٭غ�ٜٓ��ٞ �٢ً ؾ�ْ� اي��ا�  -5

; يهٞ ٜ�ِ تٓ�ٝ� اي��ا� ، َ� ٚؾ� ا���ٝ�� ٚاي�ٝ�ْ�� اي� ب� ٜ�ٜ٘أ���� ا���ٙ يً��ا�

 �ٕٚ ا��ا� أٚ ت�َ� َٔ أس�.

���� أ�ًٛ� ا�ٛا� اي�ؿؿٞ � اي��إٓ ايه�ِٜ، ب�ْ�٘ ٜ��� سذر ا٭٤�ٝ�ْ � اي�ٛدٝ٘   -6

��ق�� �ه�ٜ�� �ب�ْٝ��، ٚت�س� �ٝ٘ �ٝ� اي��ا�ا� اي���١ اي� ٫  ���٫ اي��ا� ايؿشٝض

 �ً� يؿ�س�ٗ� إ٫ ايٓ�ّ ٚا���إ.

ات��� أ�ًٛ� ا�ٛا� اي�ؿؿٞ ٜ��ٞ ٥��ْر �ا١�٥ � ا��ذ�ب١ ايٓ�غ١٦ يً��ا� ا���� بهٌ ٚ��  -7

.١ْٓٝ�ُ�ٚ 

�

 ا������ت:

ا����اّ أ�ًٛ� ا�ٛا� � إٔ ٜ����ّ ا��بٕٛ ا��اتٝذٝ�� ت��١�ٝ�ٜ ت�ن� �٢ً أ١ُٖٝ  -1

 ت١ُٝٓ ٠��َٗ ا��� اي��ا�.

ت��ٌٜ ا�ٓ�ٖر اي��ا�١ٝ � ا��س١ً ا��١��ٛ ٚايج�١ْٜٛ َٔ اي��ا�١، ٚ�يو بٛق� ��ٚع  -2

١�ٝ ت��١�ٝ�ٝ يً���ٜ� ب�١ُٖٝ ا�ٛا� � سٌ ا�ػه�٬ ٚايٛؾٍٛ إ� ��ٝل  ًُ�ٚ ١�ٜ��ْ

 ا٭ٖ�ا�. 

ُ�ِ ا���ؿٕٛ َٔ أٌٖ اي�ب١ٝ اٱ� -3 ١�َٝ٬ � ٚ�ا�٠ اي��ًِٝ ب�اَر ت��١�ٝ�ٜ ت�ؿ� إٔ ٜؿ

١�ٝ َٔ ا�٠�ٛ ٚا٫ت��ٕ، �ٝح تٗ�� إ� ٠����َ ا��ب� � ت١ُٝٓ ٠��َٗ ا���  ب��د١ ��ي

 اي��ا� ي�٣ ايٓ�غ١٦.

اٱ�٬ّ � ْػ� أ�ًٛ� ا�ٛا� �ٓٗذ١ٝ إ�١َٝ٬، ٚت��ِٜ ا���س��  إٔ تٗ�ِ ٥��ٌٚ -4

٠��َٗ ا��� اي��ا�، َ� إ��ا� َٛا� ٚب�اَر ٚأ�٬ّ  ٚاي�ؿٛ�ا� ي��ٜٛ�ٙ يٝ��ِٖ � ت��ٜ�

 ٱن��بِٗ ٠��َٗ ا��� اي��ا�. ايٓ�غ١٦ت١ْٜٝٛ��ًٝ تػذ� َ��أ ا�ٛا� َ� 

ا�ٛا� اي��٥ِ �٢ً  ٠��َٗي���ٜ�  ;ا٠�����٫ َٔ اي��ٛ�ا� � ٥��ٌٚ اي�ٛاؾٌ ا٫د�ُ��ٞ -5

 .� ٠��َٗ ا��� اي��ا� ا�ٓٗر اي�بٟٛ اٱ�٬َٞ

أٚي٤�ٝ ا٭َٛ� ٭ب٥�ِٓٗ ب�ا١ٜ د�٠�ٜ � ت�ًِ ٠��َٗ ا��� اي��ا�، ٚ�يو �����تِٗ إٔ ٜ��ّ  -6

١�ٝ ���٫ اي��ا�، �ٔ ��ٜل ا����اّ أ�ًٛ� ا�ٛا� َ�ِٗ.  ���ِٖٝ َٚٗ��ا� �� غهً

�

�
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 ال���در وال��اجع:

 ا���آن ا�����.  -1

�ا�١ٜ اي�غ٠�ٝ ��ا�١ اي���ٜ� ٚأث�ٙ � ا��� اي��ا�ا� اٱ ّ،2015 ��ي� ��� ا�، ،إب�اِٖٝ -2

 ، د�َ� اي�ًٛد١ ن١ًٝ اٱ�ا�٠ ٚا��٫ؿ��.ا���١ٝ�٬ ٯ�ا٤ �١ٓٝ َٔ ا���ا٤ اي��َ� � اي��ام

��ٜ� »ّ، اي�ش�ٜ� ٚاي�ٜٓٛ� 1984، �ُ� اي��ٖ� بٔ �ُ� بٔ �ُ� اي��ٖ�ابٔ ��غٛ�،  -3

اي�١ٝ�ْٛ يًٓػ�، ، اي�ا� «ا��٢ٓ اي��ٜ� ٚتٜٓٛ� اي��ٌ ا��ٜ� َٔ ت��� ايه��� ا�ٝ�

 .12تْٛظ، ز

أبٛ اي��ا٤ إ���ٌٝ بٔ �ُ� بٔ نج� اي��غٞ اي�ؿ�ٟ ثِ اي�َػ�ٞ )ا��٢�ٛ:  ابٔ نج�، -4

ت��� اي��إٓ اي��ِٝ )ابٔ نج�(، ا��ل: �ُ� س�� ّ، 1999 -ـٖ 1412 ٖـ(،774

 ب�ٚ�. –�ظ اي�ٜٔ، ايٓ�غ�: �ا� ايه�� اي�١ًُٝ، َٓػٛ�ا� �ُ� �ًٞ بٝكٕٛ 

�ُ� بٔ َه�ّ بٔ �٢ً، أبٛ اي�كٌ، ��ٍ اي�ٜٔ ا٭ْؿ��ٟ اي�٢��ٜٚ ، �ٛ�ابٔ َٓ -5

 ، ب�� �ؿٌ ا��٤. 1ب�ٚ�، � –ٖـ، ي��ٕ اي���، �ا� ؾ���  1414اٱ��ٜ�ٞ، 

 ا�١ٜٓ٬، ا�هٞ، �ٛاٌَ ��� اي��ا� � ق٤ٛ اي�١ٓ اي١ٜٛ�ٓ. -6

ٓ�ٌٜ � ت��� (، َ��� اي�510اي��ٟٛ، أبٛ �ُ� ا��� بٔ َ��ٛ� اي��ٟٛ )ا��٢�ٛ:  -7

�جُ�ٕ ��١ ق١ٜ�ُ، �ًُٝ�ٕ َ�ًِ  -اي��إٓ، س��٘ ٚ��ز أس��ٜج٘: �ُ� ��� ا� ايُٓ� 

 .7، ز3، ز1ا��ؽ، �ا� �١�ٝ يًٓػ� ٚاي�ٛ�ٜ�، �

، اي�ب١ٝ ب��ٛا�، اي�ٜ��، َ�ن� ا�ًو ��� اي��ٜ� 2010-ـ1431ٖبه��، ��� ايه�ِٜ،  -8

 يًشٛا� ايٛ��.

ٖـ، أ�ًٛ� ا�ٛا� َٔ �٬ٍ ��٠ 1434/ 1433بٔ َ���، ا��ب�ٟ، ��ْ�ٕ بٔ �ًُٝ�ٕ  -9

ٚت��ٝ��ت٘ اي�ب١ٜٛ، أ��ٚس١ يًُ�د��� � اي�ب١ٝ اٱ�١َٝ٬ ب��ِ   yَؿ�� بٔ �ُ�  

 ا��١�َ اٱ�١َٝ٬ ب���١ٜٓ ا�٠�ٛٓ، إغ�ا�: � ��� اي��ٔ بٔ �د�٤ ا� ا٭��ٟ. -اي�ب١ٝ 

اٱ�ا�١ٜ ��٬�ٚ٘ ب��� ا����ا�  ا��ٛ�ٟ، ��ٖ� ��ٔ ٖ�ْٞ، ا��� اي��ا�ا� -10

ا٫د�١ٝ��ُ، ��ا�١ اد�١ٝ��ُ َٝ�ا١ْٝ � َ�ًُٞ ْ�ٝر ا�١ً ١�ٜ��ٚ ا�١ً. د�١�َ ب�بٌ، ن١ًٝ 

 اٯ�ا�، ��ِ �ًِ ا٫د�ُ��.

ّ، اي�ب١ٝ اٱب�ا�١ٝ � َٓ�ٛ� اي�ب١ٝ 2002 -ـه1422ا���َٞ، ��ي� بٔ س�َ�،  -11

 116ا�٠�ٛٓ، اي��� اٱ�١َٝ٬، ا��١�َ اٱ�١َٝ٬ ب���١ٜٓ 
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ّ، ���ي١ٝ ا����اّ ا٭��يٝ� ايه١ُٝ � ا��� اي��ا�ا� ب��٪��١ 1917اي�ٚا�ٟ: غ���،  -12

 -ا��٫ؿ��١ٜ، ���ي١ َ�د���، ن١ًٝ اي�ًّٛ ا��٫ؿ��١ٜ ٚاي�ذ��١ٜ، د�١�َ �ُ� بٛقٝ��

 ا��١ًٝ، ا��ا�٥.

ٖـ(، 1419)ا��٢�ٛ:  اي�َ�َٞ ايه��ْٞ اٱ��ٜ�ٞ ا���، �ُ� ا�ٓ�ؿ� ب�� بٔ �ُ� -13

ت��� اي��إٓ اي��ِٝ، َؿ�� ايه���: ��ٚع ؾٛت١ٝ ��ّ ب���ٜ�ٗ� َٛ�� ايػ�ه١ اٱ�١َٝ٬ 

 .�����357ص، ز  357 -طايه��� َ��ِ آيٝ�، ٚ��ِ ا��٤ ٖٛ ��ِ اي��ع 

http://www.islamweb.net   

 ي�ٓ�ُٝٞ.اي�ٝ� ن��ٟ: إ�ا�٠ اي�ًٛى ا -14

 ، اي�ب١ٝ اٱ�١َٝ٬ أؾٛ�� َٚٓٗذٗ� َٚ�ًُٗ�.م2010اي�ٝ�، ����،  -15

، أ١ُٖٝ ا�ٛا� ٚأث�ٙ م2005-ـه1426ايػٛبهٞ، �ُٛ� ٜٛ��، ٚ���ِ، ��َٞ ��� ا�،  -16

�٢ً اي��٠ٛ ٚاي��ًِٝ، ا��١�َ اٱ�١َٝ٬ ب��٠، ن١ًٝ أؾٍٛ اي�ٜٔ. َ٪�� اي��٠ٛ اٱ�١َٝ٬ 

 َٚ���ا� اي�ؿ�.

ٙ، 1414(، 1250، �ُ� بٔ �ًٞ بٔ �ُ� بٔ ��� ا� ايػٛن�ْٞ، )ا��٢�ٛ: ايػٛن�ْٞ -17

 .3، ز�1َػل، ب�ٚ�، � -��ض اي��ٜ�، �ا� ابٔ نج�، �ا� ايهًِ اي�ٝ� 

ّ، ��ؿ� ت��� ابٔ نج�، �ا� اي��إٓ 1981 -ـ1402ٖايؿ�بْٛٞ، �ُ� �ًٞ،  -18

 .7ي�ٓ�ٕ، � –ايه�ِٜ، ب�ٚ� 

 َ�َٗٛ٘ أؾٛي٘ أْٛا�٘.ّ، ا�ٛا� ��2014ٖ�، س�َ�،  -19

ٙ(، 310اي��ٟ، �ُ� بٔ د�ٜ� بٔ ٜ�ٜ� بٔ نج� بٔ ��ي� اٯًَٞ اي��ٟ )ا��٢�ٛ:  -20

ّ، د�َ� اي�ٝ�ٕ � ت�ٌٜٚ اي��إٓ، أ�� �ُ� غ�ن�، َ٪��١ اي���ي١، 2000-ٖـ1420

 .18، ز�1

ّ، ١َ��َ ابٔ �ً�ٕٚ، ��ٜٚؼ ا�ٜٛ�ٟ، ا�ه��١ ا�ؿ�١ٜ، ���2006 اي��ٔ بٔ �ُ�،  -21

 ؾٝ�ا، ي�ٓ�ٕ.

��� اي�سِٝ: �ُ� ��� ا�، سٌ ا�ػ�نٌ ٚؾٓ� اي��ا�، د�١�َ اي��٠�ٖ، َػ�ٚ� اي��م  -22

ا�٪�١ٜ إ� اي��ًِٝ اي��يٞ، ايٓ�غ� َ�ن� ت�ٜٛ� اي��ا��� اي�ًٝ� ٚاي�شٛخ � اي�ًّٛ ا�١ٝ��ٓ، 

 د�١�َ اي��٠�ٖ، َؿ�.
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ا�ٛا� اي�بٟٛ ن�ي١ٝ ّ، 2007 -ـ1428ٖاي��ٝ�، ��١�ٜ بٓ� ��اٟ ابٔ ��� ا�،  -23

ي٬تؿ�ٍ ٚا��� اي��ا� ي�٣ َ�ٜ�ا� َ�ا�ع اي��ًِٝ اي��ّ ��١ٜٓ َه١ ا�ه�١َ، �ح 

َهٌُ ���ً��� ا�ؿٍٛ �٢ً ��د١ ا��د��� � اٱ�ا�٠ اي�ب١�ٜٛ ٚاي���ٝ�، ن١ًٝ اي�ب١ٝ 

 د�١�َ أّ اي��٣.

َٗ��ا� ا�٠�ٝ، إث�ا٤ ّ، 2019/1/1اي����، ��ٍ ��� اي����. َٚ�ا٠�ٖ، أ�ٔ �ًُٝ�ٕ،  -24

 .1يًٓػ� ٚاي�ٛ�ٜ�، �

ّ، ت��١: َؿ��٢، ��� ا�ًٌٝ �ُ�، اي��ٝه١، �2016ٔ ا��� اي��ا�ا� اي�نٞ،  -25

�1. 

ّ، ي���ٜ� ٚأث�ٙ � ا��� اي��ا�ا� اٱ�ا�١ٜ 2015اي�ٝ��ٟٚ، ��ي� ��� ا� إب�اِٖٝ،  -26

��ام، �١ً اي����١ٝ يً�ًّٛ اي�غ٠�ٝ ��ا�١ ا���١ٝ�٬ ٯ�ا٤ �١ٓٝ َٔ ا���ا٤ اي��َ� � اي

 .1، اي���17اٱ�ا�١ٜ ٚا��٫ؿ��١ٜ، َر

ا�ــ��  ّ، َػــه�٬ تٛادــ٘ �ًُٝــ2008/9/25١ -ـٖــ�1429/9/26ٝ�ــ٢: �ُــٛ� س�ــ�،  -27

اي�ــــــــــــــــــــــــ�ا�ا� َٚ�ــــــــــــــــــــــــ�ُٖ�� � ا�ــــــــــــــــــــــــٌ، غــــــــــــــــــــــــ�ه١ اٱْ�ْــــــــــــــــــــــــ�  

https://www.alukah.net/culture/0/3646 / 

ا�ٛا� اي�بٟٛ ن�ي١ٝ ي٬تؿ�ٍ ٚا��� اي��ا� ، ـ��1428ٖاٟ، ��١ٜ بٓ� ��� ا� اي��ٝ�،  -28

ي�٣ َ�ٜ�ا� َ�ا�ع اي��ًِٝ اي��ّ ��١ٜٓ َه١ ا�ه�١َ، �ح َهٌُ يًشؿٍٛ �٢ً ��د١ 

 ا��د��� � اٱ�ا�٠ اي�ب١ٜٛ ٚاي���ٝ�.

ّ، اي��َٛع 2005 -ٖـ  1426اي��ٚ� آب��ٟ، �� اي�ٜٔ أبٛ ��ٖ� �ُ� ٜ��ٛ�، -29

ي�اخ � َ٪��١ اي���ي١، ب�غ�ا�: �ُ� ْ�ِٝ ا�ٝ�، ��ٝل: َه�� ��ٝل ا

، ب�� �ؿٌ 8ي�ٓ�ٕ، � –اي����ٛ�ٞ، َ٪��١ اي���ي١ ي١����ً ٚايٓػ� ٚاي�ٛ�ٜ�، ب�ٚ� 

 .1اي��، ز

ُ�ٛؽ بٔ �ُ� بٔ ���� اي�ٝ�ٞ  -30 اي���� ا��يهٞ، أبٛ �ُ� َهٞ بٔ أبٞ ��ي� س�

، ا��ا١ٜ إ� بًٛ� اي١ٜ�ٗٓ � م2008 -ـه1429ٖـ(، 437اي��ٚاْٞ ثِ ا٭ْ�ي�ٞ، )ا��٢�ٛ: 

�ًِ َ��ْٞ اي��إٓ ٚت���ٙ، ٚأسه�َ٘، ٚ�ٌ َٔ �ٕٓٛ �ًَٛ٘، ا��ل: �١�ُٛ ���٥ٌ 

د�١�َ ايػ���١، ب�غ�ا� أ. �: ايػ�ٖ�  -د�١ٝ�َ به١ًٝ اي��ا��� اي�ًٝ� ٚاي�شح اي�ًُٞ 
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 -١ ن١ًٝ ايػ�١�ٜ ٚاي��ا��� اٱ�٬َٝ -اي�ٛغٝ�ٞ، �١�ُٛ �ٛخ ايه��� ٚاي�١ٓ 

 .1د�١�َ ايػ���١، �

اي����، أبٛ اي���ع اي���� ق٤�ٝ اي�ٜٔ أ�� بٔ �ُ� ا٭ْؿ��ٟ ا٭ْ�ي�ٞ )ا��٢�ٛ:  -31

(، ا��ؿ�� ؾشٝض اي����ٟ ٚبٝ�ٕ ��ٜ�٘، ��ٝل: ���� �ٛ�ٟ ��� ا��ً�، �ا� ـ671ٖ

 ، ب�� ا�ذ�٠ إ� أ�� ا��ػ�1.١ٛ�ٜ�، � –ايٓٛا��، �َػل 

بٔ أ�� بٔ أبٞ به� بٔ ��� ا٭ْؿ��ٟ ا���دٞ �ظ  اي����، أبٛ ��� ا� �ُ� -32

، ا��َ� ٭سه�ّ اي��إٓ )ت��� اي����(، ـ1384ٖٖـ(، 671اي�ٜٔ اي���� )ا��٢�ٛ: 

 .2اي��٠�ٖ، � –��ٝل: أ�� اي��ْٚٞ ٚإب�اِٖٝ أ��ٝؼ، �ا� ايه�� ا�ؿ�١ٜ 

�١ًُٝ ا��� /، أ١ُٖٝ اي�ن�٤ ا��٫اتٝذٞ � 2014/2015ي�١ٝ�٬: �ُ� �ًٞ،  -33

، ���ي١ َ�د���، ن١ًٝ اي�ًّٛ -�ٓ�ب١- fertialاي��ا�ا� ��ا�١ َٝ�ا١ْٝ �٪��١ ��تٝ�ٍ 

 ، ا��ا�٥.-ب�ه�٠-ا��٫ؿ��١ٜ ٚاي�ذ��١ٜ ٚ�ًّٛ اي��ٝ�، د�١�َ �ُ� �ٝك� 

، اي�ب١ٝ اٱ�١َٝ٬ أؾٛ�� ٚت�ٛ�ٖ� � اي��٬ اي��ب١ٝ، ��� ـ1425َٖ��ٞ، �ُ� َٓ�،  -34

 ايه��.

ايٓذ��، �ُ�، ا��ذِ  -��� اي����، س�َ�  -اي�ٜ��، أ��  -٢، إب�اَِٖٝؿ�� -35

 .2ايٛ�ٝ�، ب�� اي���، ز

١�ٝ ب��ٛا� ��٫ُٚ�� ٚاٱ�ٓ��، 1439ا�٬، ٖػ�ّ بٔ إب�اِٖٝ،  -36 ، أ��يٝ� اي�ب١ٝ اي����ً

 َٛ�� َ�هٞ ٜٚ�. -َ�ن� ا��اتٝذٝ�� اي�ب١ٝ

بٗ� � ی٠ اٱ�١َٝ٬ ٚأ��ٍیّ، أؾٍٛ اي��2000 –ٖـ 1421ايٓش٬ٟٚ، ��� اي��ٔ،  -37

٠ ب��ٛا�، یّ. اي��2004 -ٖـ �1425 ٚا����١ ٚا��ُ�، �ُ�ٕ، �ا� اي�ه�، یاي�

 ي�ٓ�ٕ، �ا� اي�ه� ا���ؾ�، �َػل، �١ٜ�ٛ، �ا� اي�ه�. -�ٚ�ی�

ّ، ٨���َ اي�شح اي�بٟٛ، ن١ًٝ ا��ًُ� 2004 -ـ1425ٖايٓٛ�، َ���� ��� ا�،  -38
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