Jordan Journal of Islamic Studies
Volume 17

Issue 1

Article 5

3-15-2021

حوار مخلوقات الله في سورة النمل دراسة تحليلية قرآنية
Dialogue of Allah’s creatures in Sura- An-Naml, Qur’anic analatycal
study
Yousra Al Yabroudi
Jordan University, y.yabrodi@ju.edu.jo

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois
Part of the Islamic Studies Commons

Recommended Citation
Al Yabroudi, Yousra (2021) " حوار مخلوقات الله في سورة النمل دراسة تحليلية قرآنيةDialogue of Allah’s
creatures in Sura- An-Naml, Qur’anic analatycal study," Jordan Journal of Islamic Studies: Vol. 17: Iss. 1,
Article 5.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss1/5

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordan Journal of Islamic Studies by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons,
an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

Al Yabroudi: ???? ??????? ???? ?? ???? ????? ????? ??????? ?????? Dialogue of Allah’s creatures in Sura- An-Naml, Qur’anic analatycal study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسرى الًربودٍ

حىار خملىقات اهلل يف سىرَ الينل :دراسُ حتلًلًُ قرآىًُ
د .يسرى الًربودٍ*
تاريخ قبول البحث0219/10/12 :م

تاريخ وصول البحث0219/8/4 :م

ملخص

هػػد ت هػػذد اسد ارلػػس اس كلػػك س م ػػقاكار فيكسػػةت ان ػ لػػكرة اس ػػؿ :د ارلػػس لاييييػػس سر" يػػسق إس ػ

اسكسكؼ عي أ ةط اساكار اسقر" ػ اس ل ليػس ػ اػكار لػيي ةف  ػ

فيكسػةت ان ي يا ػة ػف ا ػس

كاسيف كاسطير .كسد ياييت هذد اساكارات ،كعرضت ماض اسلفليرات اسقر" يس اس لض س ي يس ف اس ال ػ
كعريػػت اسد ارلػػس عي ػ اسػػدركس
اسدالسيػػس اس ػكاردة ي ػػة ،اللػػي ة اسل ػػكع املػػيكم ػ لػػلكيةت اسا ػكاراتٌ .
ا لة يس اس للفةدة

ة كاسل لشير إس ألةسيب اسدعكة إس ان مةساقؿ كاساك س كاساكار.

كسػػد لكتػػيت اسد ارلػػس إس ػ ي يػػس ػػف اس لػػة

أه ػػة :أف اسق ػر"ف اسك ػريـ ياي ػػة أه يػػس ل لػػؿ اسطػػرؽ

ا ييةميػػس ػ اسا ػكار ،كالمػػةع ألػػةسيب ا س ػػةع اساقي ػ مةسػػدسيؿ اسق ػةط كاسايػػس اسدا ػػس كذسػػؾ سيكتػػكؿ
مةم راد كاس يل اةت ا لة يس إس للكيةت إ لة و
يلفس اسلاة ؿ مةساكار اس ةدؼ اسم ةء.
يس لطكروة
كممات مفتاحية :اكارات ،فيكسةت ،ال

دالسيس ،ا س ةع اساقي .
ٌ

Dialogue of Allah’s creatures in Sura- An-Naml,
Qur’anic analatycal study
Abstract
This study, titled “dialogue of Allah’s creatures in Surah- An-Naml, Qur’anic analytical
study” aimed at identifying patterns of the qur’anic conversation represented by the
conversation of Suleiman, peace be upon him, with Allah’s creatures of human, Jinns
and birds. These conversations were analyzed and some Qur’anic explanations including
indicative features were presented, especially the stylistic diversity of levels of conversations.
The study also touched upon lessons learned refering to methods in the invitation to God
with reason, wisdom and dialogue.
The most important finding reached is the importance of following positive
conversation methods and mental persuasion using conclusive evidence and compelling
argument to make human and communities reach developed levels in dealing with
constructive conversation.
Keywords: conversations, creatures, indicative features, mental persuasion.

املكدمُ.

قؿ اسقر"ف اسكريـ اكار و
ات كليرة ،كرد ذكرهة فالؿ "يةت اسقر"ف اسكريـ ،كساؿ ف هذد اساكارات ،اكارات فيكسةت ان



ام مي ػ ػةء ،قد كرد

اسقر"ف اسكريػ ػـ اكارات فليفػس دارت ميف أ ميةء ان عيي ـ اسلالـ ك فيكسػ ػ ػةت ان  ،ك ف ذسؾ

* أللةذ لةعد ،اسية اس امرد يس.
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اكار اس ال كس

ليي ةف .

إمراهيـ كسكط عيي ة اسلالـ ،كاكار اسيف كاسطير

كسد يةءت هذد اسدرالس ما كاف قاكار فيكسػةت ان ػ لػكرة اس ػؿ :د ارلػس لاييييػس سر" يػس ق ارضػت فالس ػة اػكار
فيكسػػةت ان ،إذ لض ػ ت لػػكرة اس ػػؿ طػػيف فليفػػيف ػػف اسا ػكارات ه ػػة :ا ػكار ل ػػيي ةف  ػػ

لػػيي ةف  ػ

اسيف .كس ت ملاييؿ هذد اساػكارات كلفلػيرهة ،كميػةف ػة لضػ لم ػف لػلكيةت اكاريػس كي ةسيػةت

اسطير ،كاكارد 

س كيس كدالالت ض ك يم .كأشرت إس اسفكارؽ اساكاريس ميف كؿ س ف هذد اس فيكسةت.
إف ألةس اساكارات

ف سضػيس إي ة يػس هػ سضػيس لكايػد ان كطةعلػم كعػدـ ا شػراؾ مػم شػينة،

لكرة اس ؿ ل م

ليي ةف  أ كر عي اسقكـ اسذيف لاك ـ ا ػرأة أف يامػدكا اسشػ س ػف دكف ان ،كسػد أكردت اسلفةلػير الػـ هػذد اس ػرأة،

كتفةل ة ،كأاكاس ة(ُ) .ك ة أف اس ةظر

اكارات لكرة اس ؿ ييدهة سد لدريت

للكيةت فليفػس،

ػة ػة كػةف مػيف

اسمشر ،ك ة ة كةف ميف اسطيكر ،كاسيف كاسمشر ،هذد اس للكيةت ع يت عي إمراز سػدرة ان  كاظ ةرهػة اللػي ة اس شػككيف
شؤكف فيقم

مكادا يلم  ،ك ة أمة ت عف إعيةز ان

ة كة ت طمياس هذا اسفيؽ كلككي م.

مشكلُ الدراسُ.
ُ-

ة اس قتكد مةساكار ف ظكر س كم كاتطالا ؟

ِ-

ة اس قتكد مةساكار ف ظكر سر" ؟

ّ -كيؼ يةء اكار فيكسةت ان
ْ-

لكرة اس ؿ ،هؿ ا لةؽ

ة أه يس اساكار مةس لمس سأل راد

أهداف الدراسُ.

اسدرلس لك ف
إف أه يس ا

ُ -لكضي

ا

اساكار

م ةء يل اةت اضةريس ؟

أ كر عدة،

لكرة اس ؿ.

ِ -ميةف أه يس ذكر اساكار مأ ةطم كة س
ّ -ميةف أه يس دكر اساكار

للكل كااد أـ لاددت للكيةلم؟

ة:
لكرة اس ؿ.

ضس اس يل اةت ا لة يس كرسي ة.

الدراسات السابكُ.
ل ةكست كلير ف اسدرالةت كاسكلب كضكع اساكار ف يكا ب كة س ،لؿ :د ارلػس يايػ ز ز ػ قاساػكار كضػكامطم ػ ضػكء
اسكلةب كاسل سق ،كدرالس لػ ير لػي ةف ق فتػة ص اساػكار ػ اسقػر"ف اسكػريـق كسكػف مالػب اطالعػ ال لكيػد د ارلػس فتتػس ػ
كضكع قاكار فيكسةت ان درالس لاييييس س "ر يسق ،ك ة سـ أيػد د ارلػس فتتػس ػ ميػةف لػلكيةت اساػكار ،كعالسةلػم اس فليفػس
لكرة اس ؿ اللي ة كأف هذد اس للكيةت ا يت ف اسدالالت اسمية يس كاس ا كيس كلي ار ف اساالسػةت ،عي ػة أف اساديػد ػف اسكلػب
اتػػرت ػ د ارلػػةل ة سيقػر"ف اسكػريـ ػ يكا ػػب اػػددة ػ ميػػةف أه يػػس اساػكار ،سكػػف هػػذد اسد ارلػػةت سػػـ لل مػػم ع يقػػة سيلفتػػيص
اسرمة

مياؿ اساكار قلرةن ملمؿ ضس اس يل اةت ا لة يس كلطكرهة كرسي ة ا لة

ك ة هك اساةؿ

هذد اسدرالس.
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ميوج البحث.

اعل دت اسدرالس عي اس

-

ييف اآللييف:

المنيج االستقرائي :كذسؾ مةللقراء اآليةت اسقر" يس اسكري س

لكرة اس ؿ اسل كردت

ليةؽ اكارم.

المنننيج التحميمنني :كذسػػؾ ػػف فػػالؿ د ارلػػس فليػػؼ لػػلكيةت اساػكار اس ػكارد ذكرهػػة ػ اآليػػةت اسق "ر يػػس ،كلاييي ػػة لايػػيال

عي ية كضكعية ،كميةف عالسل ة مةس يل اةت اسمشريس.
خطُ البحث.

اسلضت طمياس اسدرالس لقلي ة إس لاللس مةاث ،يةءت ك ة يي :

-

المبحث األول :مفيوم الحوار.

المطمب األول :اساكار س س.

المطمب الثاني :اساكار اتطالاةن.

-

المطمب الثالث :اساكار

اسقر"ف اسكريـ.

المبحث الثاني :مستويات الحوار في سورة النمل.

المطمب األول :اس للكل اساكارم ا فمةرم.

المطمب الثاني :اس للكل اساكارم اسلشةكرم.
المطمب الثالث :اس للكل اساكارم اسلطميق .
-

المطمب الرابع :اس للكل اساكارم ا س ةع .

المبحث الثالث :أىمية الحوار في القرآن الكريم ودوره في الحياة اإلنسانية.
املبحث األول:

مفوـــىو احلـــىار.
املطلب األول :احلىار لغُ.

اسا ٍػكير اس قتػةف ماػد اسزيػةدة م ػم ريػكع
اساكار
اساكر كهك اسريكع عف اسش ء كاس اسشػ ء ،ك ى
اسي س أفكذ ف ي
ػػف اػػةؿ إس ػ اػػةؿ ،كاس اػػةكرة :اس يةكمػػس ،كاسلاػػةكر :اسليػػةكب ،كاس اػػةكرة :راياػػس اس طػػؽ كاسكػػالـ ػ اس فةطمػػسق(ِ).

كاس ةظر

هذد اس اة

ييدهة لاققس

طمياس اساكار ميف اس لاةكريف ،ةس لاػةكراف سػد يريػ أاػدهة إسػ رأم اآلفػر ماػد

أف يػػرل يػػم استػكاب ،كاساػكار تػػي لم لاكسػػس ػ

لاػػكؿ ػػف اػػةؿ مفػػرل ق ػػرة يكػػكف للفلػ نػرا ،كأفػػرل يكػػكف مرهنػػة،

كلةسلس يككف ف ندا ،كهكذاق(ّ) .ك ة أف اساكار يا ؿ ض كف ا يةمس كاسرد ،كيا ؿ راياس سي طؽ كاسكالـ.
املطلب الثاىٌ :احلىار اصطالحًا.

ػة مطريقػس ػة ،ػال يلػلألر

اتطالاة مأ م ق كع ف اساديث ميف شفتيف ،يلـ يػم لػداكؿ اسكػالـ مي
يارؼ اساكار
ن
مػػم أاػػده ة دكف اآلفػػر ،كي يػػب عييػػم اس ػػدكء كاسماػػد عػػف اسفتػػك س كاسلاتػػبق(ْ) .كهػػك أيض ػةن ق ةسشػػس مػػيف طػػر يف أك أط ػراؼ

اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (1442 ،)1ه2021/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 88

3

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 5

حىار خملىقات اهلل يف سىرَ الينل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كرد اسفةلد ف اسقكؿ كاسرأمق(ٓ) .أ ة ف اس ةايػس املػيكميس
مقتد لتاي اسكالـ ،كاظ ةر ايس كالمةت اؽ ،كد شم سٌ ،
ػيكمية عمػػر كيػػكد عػػدد ػػف اسق ػ ار ف اس لاػػددة كاس فليفػػس ػ إ لػػةج اس ػػةدة
ػػةساكار ػ رأم املػػيكمييف هػػك قي لػػؿ ل يػ نا
ػر ألػ ن
ػػة كي ػػس ظػػر فةتػػس مػػم ،هػػد ة
اسي كيػػسق(ٔ) كاسا ػكار ق اةدلػػس مػػيف شفتػػيف أك ػريقيف اػػكؿ كضػػكع اػػدد ،سكػػؿ
مايدا عف اسفتك س أك اسلاتب ،مطريقس لال ػد
اسكتكؿ إس اساقيقس أك إس أكمر سدر كف ف لطةمؽ كي ةت اس ظر ،ن
عي اسايـ كاساقؿ ،اللاداد كال اسطر يف سقمكؿ اساقيقس ،كسك ظ رت عي يد اسطرؼ اآلفرق(ٕ).
إذف ،ػػةساكار هػػك لمػػةدؿ سكي ػػةت اس ظػػر مػػيف شفتػػيف أك ػػرديف أك مػػيف ي كعػػس أ ػراد اػػكؿ أ ػػر ػػة ،ك طةراػػس
اس قةش يم مي ـ م يس اسكتكؿ إس رأم مق ةعس دك ة لاتب كلشدد.
املطلب الثالث :احلىار يف الكرآن الكريه.
مالغية ل نيزا ،إذ سدـ اسقػر"ف اسكػريـ اسكليػر ػف اساػكارات
أليكمة
يشكؿ اساكار
اسقر"ف اسكريـ ي ناة دالسيًّة ن
ن
مةرزا ،ك ن
ذات االليةهػػةت اس لشػػامس ،كهػػذا اسلشػػاب ػػةيـ عػػف افػػلالؼ اسقضػػةية اسلػ ياةسي ػػة اساػكار اسقر" ػ  ،كيػػرل أاػػد اسمػػةاليف أف

قاساكار

اسقر"ف اسكريـ يلير

اليةهيف :امكؿ :طريقس اسا ؼ كاسقلكة ،ك ة

اكار ام

"دـ  ،اسذم ا ل ػ مةسقلػؿ،

ػػذا ا ػكار اػػةد ك كلػػؼ ،ك ةيلػػم سػػـ لكػػف اييةميػػس ،كاسلػػة  :يلػراكح مػػيف اسيػػيف كاسشػػدة كاس كعظػػس اسال ػ س ،ك ػػة ػ ا ػكار ان

لاةس

(ٖ)

أ مية م كرليم ،كاػكار ام ميػةء كاسرلػؿ ػ أسػكا ـ ،كاػكار اس ػؤ ف كاسكػة رق

كاسكاسػ أف طمياػس اساػكار ػ اسقػر"ف

اسكريـ ال ي كف اترهة ليةسيف أك اليػةهيف اػدديف ،كذسػؾ سل ػكع ألػةسيب اساػكار ك ضػة ي م كاليةهةلػم ،قػد كرد اساػكار
نو ِن ِ
ناح ُب ُو َو ُىن َنو
ػ اسقػر"ف اسكػريـ ػ ػكاطف فليفػػس ،كمطػػرؽ شػػل  ،ػػم ػػة يػػةء اي ػػة ت ػرااس ػ سكسػػم لاػػةس  :قَننا َل لَن ُ َ
اب ثَُّم ِمن ُّن ْ ٍ
اوُرهُ أَ َكفَْر َت ِبالَِّذي َخمَقَ َك ِمن تَُر ٍ
ُي َح ِ
سَّوا َك َر ُجنً  :ّٕ[اسك ػؼ] ،ك ػم ػة يػةء عيػ شػكؿ يػداؿ ك قػةش ك ػة
طفَة ثَُّم َ
نو يسننمع تَحاورُكمننا إِ َّن المَّن َو ِ
َّ ِ َّ
نو قَن ْنو َل الَِّتنني تُ َج ِادلُن َك ِفنني َزْو ِج َيننا َوتَ ْ ِ ِ
سن ِم َع المَّن ُ
سننميعٌ
َ
ػ سكسػػم لاػػةس  :قَن ْند َ
ىننتَكي إلَننُ المننو َوالمن ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ
ِ
ير :ُ[ اس يةدسػس] ،ك م ة يةء عي اك شةكرة كلمةدؿ سآلراء ،أك إفمػةر مػأ ر ػة أراد ان إظ ػةرد ،كهػذا اس ػكع كليػر ػ
َبِ ٌ
اسقر"ف اسكريـ ،إذ يال د عي استي س اس مةشرة

اساكار ،ك ػة يال ػد عيػ لكظيػؼ أسفػةظ فتكتػس لػؿ سػةؿ كسيػت ،كساػؿ

نال
اكار ان  اس ال كس ستس فيؽ "دـ  ،يػةء ػف مػةب إفمػةر اس ال كػس مػأ ر ان  كارادلػم سػةؿ لاػةس  :إِ ْذ قَ َ
ِ
ض َخمِيفَ ًة قَالُوا أَتَ ْجع ُل ِفييا منن ي ْف ِس ُند ِفيينا وي ِ
رُّب َك لِ ْمم َ ِئ َك ِة إِّْني ج ِ
اع ٌل ِفي ْاأل َْر ِ
ّْس
ان َوَن ْح ُ
َ َ ُ
َ
َ ََ ْ
س ّْنب ُم ِب َح ْمند َك َوُنقَند ُ
نن ُن َ
ّْم َ
َ
َ
سنف ُك الند َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َس َنمان َى ُنؤَالن إن ُكننتُ ْم
ون * َو َعم َم َ
َعمَ ُم َما َال تَ ْعمَ ُم َ
لَ َك قَا َل إّْني أ ْ
ان ُكم َيا ثَُّم َعَر َ
ض ُي ْم َعمَُ ا ْل َمَ ئ َكة فَقَا َل أَنِب ُئنوني ِبَ ْ
آد َم ْاأل ْ
َس َم َ
آدم أَنِبن ْئيم ِبَ ِ
ِ
ين* قَننالُوا سن ْنبحا َن َك َال ِع ْمننم لَ َنننا إَِّال مننا عمَّمتََنننا إَِّنن َك أَنن َ ِ
ِن ِ
َىم
َنبنَ ُ
ناد ِق َ
َسن َنمائ ِي ْم َفمَ َّمننا أ َ
ُ َ
ْ
ُ
َ
َ َ ْ
نيم * قَننا َل َيننا َ ُ
نيم ا ْل َحكن ُ
نت ا ْل َعمن ُ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ّْ
ِ
نون :ّّ-َّ[اسك ػؼ] ،مي ػة
نب َّ
ون َو َمنا ُكننتُ ْم تَ ْكتُ ُم َ
َعمَ ُنم َمنا تُْب ُند َ
الس َنم َاوات َو ْاأل َْرض َوأ ْ
َس َمائي ْم قَا َل أَلَ ْم أَقُل ل ُك ْنم إنني أ ْ
َعمَ ُنم َ ْي َ
ِبَ ْ
كةف اكار إمراهيـ  اس ركد ف مػةب اسيػداؿ كاظ ػةر سياػؽ ،كػذسؾ يػةء اػكار إمػراهيـ ػ ام ػم إلػ ةعيؿ اػيف أراد ذماػم ػف
مةب طةعس أ ر ان كل فيذد ،ك ة أف اكار ليي ةف ػ اسيػف كػةف ػف مػةب افلمػةر تػدس ـ كافالتػ ـ سػم ،ك ػف مػةب ار لػم م ػدل
طػػةعل ـ ن ،مي ػػة كػػةف ا ػكار ػػكح ػ سك ػػم كام ػػم ػػف مػػةب اس ت ػ كاس دايػػس ،كيػػةء ا ػكار كل ػ  كاسامػػد استػػةس

ػػف مػػةب

اسارص عي اسلايـ ػم ػة ال ياي ػم .كه ةسػؾ ػف ام ليػس اسكليػر عيػ هػذا اس ػكع ػ كلػةب ان  ،سػذسؾ سػيس ػف اسلػ كسس م كػةف
أف يقػػكـ اسمػػةاليف ماتػػر اليةهػػةت اسا ػكار ػ اسق ػر"ف اسك ػريـ ػ اليػػةهيف قػػط ،ػػةساكار ػ كلػػةب ان شػػة ؿ ل ػػكع ،كهػػذا دسيػػؿ
مايدا عف اسا ؼ كاسلاتب كاال الؽ.
إعيةز مالغ ل ـ عف اك س رمة يس فةدهة اسلأكيد عي أه يس اساكار متي م كة س ،ن
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املبحث الثاىٌ:

مستىيات احلىار يف سىرَ الينل.
لكرة اس ؿ ركيزة ألةليس

ياد اساكار

اسقتص اسقر"

اسكػريـ ،قػد اشػل يت عيػ أ ػةط اكاريػس فليفػس ،كلػرل

هذد اسدرالس أ ة لدريت ضػ ف ػة ي كػف للػ يلم م لػلكيةت ل كعػس ،ا طيقػت مػدايل ة ػف فػالؿ اس لػلكل ا فمػةرم ،لػـ كتػيت

إسػ اس لػػلكل اسلشػػةكرم ،لػػـ ا ل ػػت مةس لػػلكل اسلطميقػ  .كلػػلاةكؿ هػػذد اسد ارلػػس ػػف فػػالؿ هػػذد اس لػػلكيةت اسلػ الػػل ليل ة ػػف
"يةت اسقر"ف اسكريـ

لكرة اس ؿ ف ميةف اسا ؽ اسدالس س ذد اس للكيةت اساكاريس اس ل كعس.

املطلب األول :املستىى احلىارٍ اإلخبارٍ.
يقتػد مةس لػػلكل ا فمػػةرم ك ػػة لػرل هػػذد اسد ارلػػس ا فمػػةر عػػف أ ػر سػػـ يكػػف ايك ن ػػة ،ػةسفمر كا فمػػةر س ػػس هػػك ق ػػة
(َُ)
(ٗ)
ػطالاة ػةسفمر هػك :قاسقػكؿ
ي قؿ سكنال أك كلةمسن ،كفم ي
ػرت ام ػر :ع يلػمق كاسفمػر ع ػد امػف ػةرس هػك ا عػالـق أ ػة ات ن

اس قلض ملتريام م لمس ايكـ إس ايكـ مةس ف أك ا لمةت ك ػف ا ٌػدد اس ال ػؿ سيلتػديؽ كاسلكػذيب ،كاس اػدكديف مةستػدؽ
كاسكذبق(ُُ) كا فمةر لمييغ اسفمر إس شفص قتكد ،كاسفمر ي اتػر مػيف استػدؽ كاسكػذب ،يكػكف تػدسم ػ طةمقػس اك ػم
سيكاس  ،كأ ة كذمم يككف مادـ طةمقس اك م سيكاس .
لكرة اس ؿ مةس دهد ،كةشفنة عف سضيس اكاريس فةدهػة إيتػةؿ رلػةسس إسػ
كسد ارلمط اس للكل اساكارم ا فمةرم
م ان ليي ةف مكيكد سكـ يامدكف اسش س دكف ان ،كسد ا طيؽ هذا اس للكل ع د ة لفقد ليي ةف  اسطير سكسم لاػةس
ِ
نان ِمن َنن ا ْل َن ِ
ِ
َّ َّ
سن ْمطَ ٍ
ان
نو َعن َذ ًابا َ
يدا أ َْو َألَذ َْب َحَّنن ُ
ىن ِند ً
ُع ّْذ َبَّنن ُ
نائِب َ
ني َال أََرُ ا ْل ُي ْد ُىن َند أ َْم َكن َ
ين * َأل َ
نو أ َْو لََينَْت َيّْني ِب ُ
َ وتَفَقن َند الط ْين َنر فَقَننا َل َمننا لن َ
ِ
طت ِبما لَم تُ ِح ْ ِ
ٍِ
س َبٍإ ِب َن َبٍإ َي ِق ٍ
ُّمِب ٍ
ين * إِّْني َو َج ُّ
امَأرَةً تَ ْممِ ُك ُي ْم َوأُوِت َي ْت ِمنن ُك ّْنل
ين * فَ َم َك َث َ ْيَر َبعيد فَقَا َل أ َ
ط ِبو َو ِج ْئتُ َك من َ
دت ْ
َح ُ َ ْ
ىي ٍن ولَيا عنر ٌ ِ
مى ْنم ِ
َّنن لَ ُي ُنم َّ
ون لِ َّ
س ِمنن ُد ِ
َّى ْم َع ِنن
ِند ُ
ان أ ْ
الى ْنيطَ ُ
ون المَّ ِنو َوَزي َ
نج ُد َ
سُ
نيم * َو َجندتُّ َيا َوقَ ْو َم َينا َي ْ
َع َمنالَ ُي ْم فَ َ
َ ْ َ َ َْ
ش َعظ ٌ
السماو ِ
ِ
ِِ ِ
السِب ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
نو
َّ
نون * المَّ ُ
نون َو َمنا تُ ْعمِ ُن َ
ض َوَي ْعمَ ُنم َمنا تُ ْخفُ َ
يل فَ ُي ْم َال َي ْيتَ ُد َ
ون * أََّال َي ْ
س ُج ُدوا لمَّو الَّذي ُي ْخ ِر ُج ا ْل َخ ْب َن في َّ َ َ
ننت ِم َنن ا ْل َك ِ
َال إِ ُلَ َو إَِّال ُىو ر ُّب ا ْلعر ِ ِ ِ
ْىنب ّْب ِكتَناِبي َُىن َذا فَ َْل ِق ْنو إِلَ ْني ِي ْم ثُ َّنم تَ َنو َّل
ين * اذ َ
ْت أ َْم ُك َ
َِ َندق َ
ناذِب َ
سن َننظُُر أ َ
ش ا ْل َعظيم * قَنا َل َ
َْ
َ َ
ون :ِٖ–َِ[اس ؿ].
َع ْن ُي ْم فَانظُ ْر َما َذا َي ْر ِج ُع َ
إف هػػذد اآليػػةت اسكري ػػس لكشػػؼ ػػذ اسمدايػػس عػػف كاسػػؼ اكاريػػس عػػدة ،ػ مدايػػس ليظ ػػر سي ليق ػ أهػػـ سكاعػػد اسا ػكار
اس لمػػةدؿ كهػ االلػػل ةع اسييػػد سيطػػرؼ اآلفػػر ،عػػدـ اساييػػس ػ اسػػرد ال ػ يػػلـ كال ػػم ،ا تػػةؼ كعػػدـ اسظيػػـ ،كاسلػػيقف ػػف

اسفمػػر ،لػػيي ةف  ع ػػد ة قػػد اس دهػػد كأ ػػم سػػـ ياضػػر ،كأ ػػم غة ػػب غيػػر شػػةهد أسلػػـ عيػ لاذيمػػم ،كذسػػؾ م لػػؼ ريشػػم ،أك

مذماػػم كسليػػم ،إال إذا ألػ مايػػس سكيػػس يمػػيف م ػػة لػػمب غيملػػم ،كيشػػير امػػف عةشػػكر ه ػػة إس ػ أف قل يمػػم ػػف دكف إذف عتػػيةف
اللتالاة سػم إف كػةف يريػ تػالام أك إعػدا ة سػم سػ ال
يقلض عقةمم كذسؾ كككؿ اليل ةد ليي ةف اس قدار اسذم يراد
ن
ػةال س يػرد ،تػ ـ لػيي ةف عيػ أف يفاػػؿ مػػم عقكمػػس يػزاء عيػ
ييقَّػف مةسفلػػةد غيػرد يػػدفؿ اسفلػػةد ػ اسي ػد ،كسيكػػكف عقةمػػم كػ ن
عدـ اضكرد

اسي دق(ُِ) .كلمب لفقد ليي ةف سيطيػر اللػي ة اس دهػد ك ػة ذكػر أهػؿ اسلفلػير قأف ان  أفمػر عػف لػيي ةف
(ُّ)

أ م لفقد اسطير ،إ ة سي كمس اسل كة ت عيي ة كأفيت م ة ،كا ة ساةيس كة ت إسي ة عف ماد اس ةءق
سقد

دت اآليةت اسلةمقس إس اكار إفمةرم ا لةز مأليكب دالس  ،إذ دؿ اسليةؽ اسق "ر

.

عي أف اس دهد سـ ي كث
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حىار خملىقات اهلل يف سىرَ الينل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طكيال ماد ل ديد ليي ةف سم قكاس كث اسمقةء
غيةمم
ن

طء مف اس دهػد
اس كةف ك الز لم ز ة ،كأطيػؽ اس كػث ه ػة عيػ اس يػم ٍ

سػػـ يكػػف ةكلنػػة م كػػةف كسك ػػم كػػةف يطيػػر كي لقػػؿ ،ػػططالؽ اس كػػث عيػ اسػػمطء يػػةز رلػػؿ مف اس كػػث يلػػليزـ ز نػػةق(ُْ).
كسيؿ :إف اس كث ياكد عي ليي ةف كث ليي ةف غير مايد ال ألةد اس دهد(ُٓ).
كيشير اس فلركف إس أف اكار هذد اآليس كال ن ة اذكنة ميف اس دهد كليي ةف ،كاس ل لؿ ػ لػؤاؿ لػيي ةف اس دهػد عػف
(ُٕ)
(ُٔ)
ػت ػة سػـ لاي ػم ػف ام ػرق
غيملم
كةف يكاب اس دهد سم {أاطت م ة سـ لاط مم} كا اةطس ه ة ك ة ذكر امف عطيس قعي ي

كه أيضة م ا  :اطيات عي

(ُٖ)

ة سـ لطي عييػم أ ػت كال ي ػكدؾ ،كي لػؾ مفمػر تػدؽ كاػؽ يقػيف

كػةف هػذا ًّ
ردا عيػ

ػف

لايـ اس يب(ُٗ) ك ػة أف ػ لػؤاؿ لػيي ةف  سي دهػد إشػةرة لرمكيػس ل ػدؼ إسػ عػدـ اساكػـ عيػ اآلفػريف دكف
سةؿ :إف ام ميةء ي
االلػػل ةع س ػػـ ،كميػػةف أعػػذارهـ .كػػذسؾ ػػطف ػ إاةطػػس اس دهػػد سيايػػـ كاس ار ػػس دكف عيػػـ لػػيي ةف مػػةم ر ذالػػم قل مي ػػة عيػ أف ػ
أد ػ فيقػم كأضػافم ػف أاػةط عي ػة م ػة سػـ ياػط مػم سللاػةسر فلػم ،كيلتػةغر إسي ػة عي ػم ،كيكػكف سطفنػة س ػة ػ لػرؾ ا عيػػةب
اسذم هك ل س اساي ةءق(َِ).
سقػد سػةـ اس دهػد ػ اػكارد ا فمػةرم ملركيػػز اهل ػةـ لػيي ةف  عيػ فمػػر ا اةطػس كاس ار ػس ،لػػـ د اػم سيلأكػد ػػف

تاس اسفمر ف عد م ،كترؼ ظػرد عػف لاذيمػم ،قػد أعيػـ اس دهػد قلػيي ةف ػة سػـ يكػف ياي ػم ،كد ػ عػف فلػم ػة لكعػدد ػف
اساذاب كاسذم ق(ُِ) .لـ أكرد اس دهد كع اسايـ كاس ار س اسل عيـ م ة دكف ليي ةف  قػةؿ :إِّْني َو َج ُّ
نت
ام َأَ
نرةً تَ ْممِ ُك ُي ْنم َوأُوِتَي ْ
ندت ْ
ىي ٍن ولَيا عنر ٌ ِ
ِ
مى ْنم ِ
َّنن لَ ُي ُنم َّ
ون لِ َّ
س ِمنن ُد ِ
َّى ْم
ِند ُ
ان أ ْ
الى ْنيطَ ُ
ون المَّ ِنو َوَزي َ
نج ُد َ
سُ
نيم * َو َجندتُّ َيا َوقَ ْو َم َينا َي ْ
َع َمنالَ ُي ْم فَ َ
من ُك ّْل َ ْ َ َ َ ْ
ش َعظ ٌ
السماو ِ
ِ
ِِ ِ
السِب ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
نو
َع ِن َّ
نون * المَّ ُ
ون َو َمنا تُ ْعمُِن َ
ض َوَي ْعمَ ُم َما تُ ْخفُ َ
يل فَ ُي ْم َال َي ْيتَ ُد َ
ون * أََّال َي ْ
س ُج ُدوا لمَّو الَّذي ُي ْخ ِر ُج ا ْل َخ ْب َن في َّ َ َ
ُ
ش ا ْلع ِظ ِ
نيم :ِٔ – ِّ[اس ػؿ] .كيشػير اسز فشػرم إسػ لػمب إففػةء ان عػف لػيي ةف  أ ػر هػذد اس يكػس
َال إِلَ َنو إَِّال ُى َنو َر ُّب ا ْل َع ْنر ِ َ
ك يكل ة عي اسرغـ ف أف اس لة س ميف ى اطٌم كميدهة سريمس ،كه

لػيرة لػالث مػيف تػ اةء ك ػأرب؟ كاسيػكاب أف ان لاػةس

(ِِ)

أفف ذسؾ ع م س تياس ،ك ة أفف عي ياقكب كةف يكلؼ

.

كاذا ة عد ة إس طمياس اس للكل اساكارم ػ هػذد اآليػس اسكري ػس ،يػد أف اسا تػر اسػريس ػ هػذا اساػكار هػك ا فمػةر،
كا مالغ عف ليؾ اس يكس كسك ة ،ك

هذا استدد يػرل امػف عةشػكر أف اساػكار أك اسقػكؿ ػ هػذد اآليػس اس لػكب عيػ سلػةف

اس دهػػد هػػك كاػ سلػيي ةف أيػراد ان عيػ سلػػةف اس دهػػد ق ػػةسقكؿ اس لػ د إسػ اس دهػػد إف ا ػػؿ عيػ اقيقػػس اسقػػكؿ كهػػك اسكػػالـ

اسذم ف شأ م أف ي طؽ مم اس ةس قكؿ اس دهد هذا سيس ف دالسس طؽ اسطيػر اسػذم يعي ػم لػيي ةف مف ذسػؾ هػك اس طػؽ
فكس اسطير ف اس ػدركةت كهػ اػدكدة ،كسػيس سي دهػد ًسىمػ هؿ مػطدراؾ ػة اشػل ؿ عييػم اسقػكؿ اس لػكب إسيػم
اسداؿ عي ة

كال مةللفةدة اماكاؿ ف شةهدة امسكاـ كاسميػداف الػ لىفطػر ػ

فلػم كالػ يامػر ع ػة م طقػم اسػذم يعيٌػـ لػيي ةف دالسلػم،

ذا كا سليي ةف أيراد ان عي سلةف اس دهدق(ِّ) .مي ة يشير امف اسارم إس أف قاسطيػر كػة كا كيفػيف ،إذ ال ياةسػب عيػ

ػلدالال مةم ػةرات ،كأ ػم
لرؾ اؿ إال ف كيؼ ذسؾ اسفاؿ ،كم ذا يللدؿ عي ي ؿ ف يقكؿ إف ذسؾ إ ة كػةف ػف لػيي ةف ال ن

سػػـ يكػػف سيطيػػر عقػػؿ ،كال كػػةف سيم ػػة ـ عيػػـ ،كال أكلػ لػػيي ةف عيػػـ طػػؽ اسطيػػر ..كهػػذا دسيػػؿ كػػذسؾ عي ػ أف استػ ير يقػػكؿ
سيكمير كاس لايـ سياةسـ :ع دم ة سيس ع دؾ ،إذ لاقؽ ذسؾ كليق ػمق(ِْ) ك ػة أكػد اس فلػركف عيػ أف هػذا اسكػالـ هػك ػف كػالـ

اس دهػػد ،كالػػلدؿ عي ػ ذسػػؾ مقكسػػم إف ػ إف ػراج اسفػػبء إ ػػةرة عي ػ أ ػػم ػػف كػػالـ اس دهػػد ،س دلػػلم ك ار لػػم اس ػػةء لاػػت
امرض ،كذسؾ مطس ةـ ف يفرج اسفبء

اسل كات كامرضق(ِٓ).
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يتػػة عيػ لقػػديـ ايك ػػس
ك الاػػظ أيضػػة أف اس دهػػد ػ اػكارد ا فمػػةرم ػ م ػ ان لػػيي ةف  سػػـ يكػػف قػػط ار ن
ار شػة نال سػدـ يػم اس دهػد كػؿ ػة عي ػم عػف هػذد اس يكػس ،سػذسؾ كػةف رد لػيي ةف :
اي س عػف عمػةدل ـ الػب ،مػؿ كػةف اػك نا
ننت ِم َنن ا ْل َك ِ
نون:ِٖ–ِٕ[
ين * اذ َ
ْت أ َْم ُك َ
َِ َدق َ
ْىنب ّْب ِكتَناِبي َُىن َذا فَ َْل ِق ْنو إِلَ ْني ِي ْم ثُ َّنم تَ َنو َّل َعن ْن ُي ْم فَنانظُْر َمنا َذا َيْر ِج ُع َ
ناذِب َ
س َننظُُر أ َ
قَا َل َ
كذمة ،لػـ
اس ؿ] .أم أ ة ل ظر
عذرؾ اسذم اعلذرت مم ،ككةف ايس س يةمؾ ،كمةسفمر اسذم ي ل ة مم إذ كةف تدسة أـ ن
قالػ يػف و
أدب سيل اػ الػػب ػػة يلػػأدب مػػم ػ اس يػػكؾ،
أ ػرد ما ػػؿ كلةمػػم إسػ هػػذد اس يكػػس سيػرل ػػدل تػػدسم ،لػػـ أ ػرد مػػةسلكس أم ي

كأف ي يكػكف سر نيمػػة الػ يػػرل ػرايال ـ ي ػػة ميػ ـ ،أك ردكدهػػـ كأسػكاس ـ (ِٔ) .ك الاػػظ كػذسؾ أف اس دهػػد اس اػةكر اسلػػزـ م ػة أ ػػر مػػم،
قد أشةر أهؿ اسلفلػير إسػ أف اس دهػد ع ػد ة كتػؿ ستػر اس يكػس كسػؼ عيػ كػكة لػلقميس اسشػ س ،لػةعس لطيػ اسشػ س لطيػ

ي ة ،لليد س ة اس يكس ،يةء اس دهد لد اسكػكة ،كالػلمطأت اس يكػس اسشػ س قة ػت ل ظػر ،ر ػ مةستػايفس أك اسكلػةب إسي ػة ػف

لات ي ةام ،لـ لكس يرسب كي لظر ةذا يقكسكف فاؿ اس دهد ة أ ر مم(ِٕ).

كفالتػػس ام ػػر ،يػػد أف ػػف أ ػكاع اسا ػكارات اسا ػكار ا فمػػةرم اسػػذم يقلض ػ كيػػكدد فمػ ناػر يػػلـ قيػػم سيطػػرؼ اآلفػػر ،كال
ييػػب أف يكلف ػ اسطػػرؼ اآلفػػر مةمفػػذ مػػم ك لػػي ةت قػػط ،مػػؿ عييػػم أف ياػػةكر تػػةاب اسفمػػر ،لػػـ ييػػد طريقػػس يلأكػػد م ػػة ػػف
تػاس اسفمػػر أك كذمػػم ،ةسلأكػػد ػف اس ايك ػػس كلكليق ػػة سمػػؿ ال ػػةـ اآلفػريف ية ػػب

ػػـ ػػف اسيكا ػػب اسلػ يلػػلفةد

ػػة ػ اساػكار

ا فمػػةرم ،ةس دهػػد سػػـ يلػػأفر عػػف كعػػدد إال سرغملػػم ػ اسلأكػػد ػػف اسفمػػر اسػػذم لػػي قيم ،كهػػذا ام ػػر يػػكا س لػػةف مض ػركرة

اسارص عي اسلأكد ف تداسيس كػؿ ػة يػرد إسػ

لػة ام سكػيال يقػ ػ اسفطػأ ي ػدـ عيػ

ػة يمػدر ػم أك يتػدر ع ػم ػف سػكؿ

أك اػؿ ،كػػذسؾ ػػطف ػ اػكار اس دهػػد ػ لػػيي ةف  إشػػةرة إسػ ستػػكر ا لػػةف عػف ا اةطػػس مػػةسايـ كاس ار ػػس اسلة ػػس،
سةترا.
ا لةف ف عيـ ك ار س ،كيةد ك تب كليطةف يمق إس ة م اسلةـ مةس ار س كاسايـ ،كا اةطس مةمفمةر
ن

ػػة ميػػغ

املطلب الثاىٌ :املستىى احلىارٍ التشاورٍ.

ػدرية ػف لػلكاد امكؿ اسقػة ـ عيػ ا فمػةر إسػ لػلكاد اسلػة اسقػة ـ عيػ
ي لقؿ اساكار اسقر" ػ ػ لػكرة اس ػؿ ل ن
ِ
ِ
ِ
ان
سمَ ْي َم َ
ُّيا ا ْل َم ََلُ إِّْني أُْلق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
اساكار اسلشةكرم ،كيظ ر هذا اس للكل سكسم لاةس  :قَالَ ْت َيا أَي َ
يم * إَِّن ُو من ُ
اب َك ِر ٌ
ننت قَ ِ
وِا َّن ُو ِب ِ َّ ِ
الر ْح ُم ِن َّ ِ ِ
اط َعن ًة
ُّيا ا ْل َم َنَلُ أَفْتُنوِني ِفني أ َْم ِنري َمنا ُك ُ
سمِ ِم َ
الرحيم * أََّال تَ ْعمُوا َعمَ َّي َوأْتُوِني ُم ْ
ْ
ين * قَالَ ْت َيا أَي َ
َ
سم المو َّ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ون * قَالُوا َن ْح ُن أُولُنو قُ َّنوٍة َوأُولُنو َبنَ ٍ
ى َي ُد ِ
نوك إِ َذا
أ َْمًار َحتَّ ُُ تَ ْ
نت إِ َّن ا ْل ُممُ َ
ْس َ
ين * قَالَ ْ
ْم ِر َ
ىنديد َو ْاأل َْم ُنر إلَ ْينك فَنانظُ ِري َمنا َذا تَنَ ُ
ُ
ِ ٍ ِ
ِ
وىا وجعمُوا أ ِ
ون
َعَّزةَ أ ْ
سنمُ َ
َىمِ َيا أ َِذلَّ ًة َو َكن َذلِ َك َي ْف َعمُ َ
نون * َوِا ّْنني ُم ْرسنمَ ٌة إِلَ ْني ِيم ِب َيديَّنة فَ َنناظَرةٌ ِب َنم َي ْر ِجنعُ ا ْل ُم ْر َ
ْس ُد َ َ َ َ
َد َخمُوا قَ ْرَي ًة أَف َ
[ِٗ – ّٓ :اس ؿ].

ي لةز اس للكل اساكارم اآليةت اسلةمقس مةللةع رساس اساػكار كا لػدادد أ نقيػة كذسػؾ ملػمب لاػدد اس لاػةكريف ،ةس يكػس
ماد أف أسق اس دهد س ة اسكلةب كاطيات عي ة لض م ف مالغ يك يأ رهة كسك ة أف لتم مالدهػة لاػت اكػـ لػيي ةف
 ،كأف لتي دية س سك ػة لكي ػت اػك أشػراؼ سك ػة لفمػرهـ م ػذا ام ػر كللاػةكر ا ػـ سيكتػكؿ إسػ اػؿ اػيف ،كسػد
ا طيؽ اساكار مدايس ف كتؼ كلةب ليي ةف  ،ايث ا للات اس يكػس اكارهػة ػ سك ػة مكتػؼ سيكلػةب اسػذم أسقػ إسي ػة
ػػف لػػيي ةف  قةسػػت (كل ػةب ك ػريـ) كسػػد كتػػؼ قاسكلػػةب مػػةسكريـ إ ػػة م ػػم ػػف ع ػػد عظػػيـ ػ

فل ػ ة ك فكل ػ ـ ،اظ لػػم

إيالال سليي ةف  ،كا ػة أ ػة أشػةرت إسػ أ ػم طمػكع عييػم مةسفػةلـ ،ك ار ػس اسكلػةب فل ػم ،كسيػؿ :م ػم مػدأ يػم م ػ (ملػـ ان
ن
ػةب يػػةء ػػف اسلػ ةء ،إذ كػػةف
اسييَّػػس ،كسيػػؿ :لكه ػػت أ ػػم كلػ ه
اسػػرا ف اسػػرايـ) كسػػد سيػػؿ :م ػػم مػػدأ يػػم م فلػػم ،كال يفاػػؿ ذسػػؾ إال ي
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حىار خملىقات اهلل يف سىرَ الينل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالػػف االلػػلاطةؼ
اس كتػػؿ طيػ نػرا ،كسيػػؿ :كتػػفلم مػػذسؾ س ػػة لض ػ م ػػف سػػيف اسقػػكؿ كاس كعظػػس ػ اسػػدعةء إس ػ عمػػةدة ان  ،ي
كااللليطةؼ ف غير أف يلض ف لمًّة كال سانة ،كال ة ي يػر اسػ فس ،ك ػف غيػر كػالـ و
ػةزؿ كال لػل يؽ عيػ عػةدة اسرلػؿ ػ اسػدعةء
إسػ ان لاػةس ق(ِٖ).لػـ اػددت اس يكػس اسي ػس اسلػ أرلػيت اسكلػةب سة يػس :إ ػم ػف لػيي ةف ،كهػذا اسلاديػد ك ػة يػةء ػ اظػـ اسلفةلػػير
كػػةف سكيػػكد فػػلـ لػػيي ةف  عي ػ فػػةرج اسكلػػةب ،قكسػػم لاػػةس قإ ػػم ػػف لػػيي ةف هػػك ػػف كػػالـ اس يكػػس املػػدأت مػػم فةطمػػس أهػػؿ
شكرل ة يقػةظ إ ػة ـ إسػ اسلػدمر ػ

ػزاد مف اسال ػؽ ملػيي ةف أف ال يقػدـ ػ كلةمػم شػينة سمػؿ الػـ ان لاػةس  ،كأف ار ػس الػـ

لػػيي ةف لؤفػػذ ػػف فل ػػم كهػػك فػػةرج اسكلػػةب يػػذسؾ املػػدأت مػػم أيضػػةق(ِٗ).لػػـ سة ػػت ملميػػةف ضػ كف اسكلػػةب كهػػك اسػػدعكة سلكايػػد ان،
كه ة الاػظ أف اآليػةت اسكري ػس يػةءت لػةسس ػ ل ةلػؽ عييػب كلرليػب ريػد ػ لميػةف طمياػس اسكلػةب كغةيلػم ،كاذا ػة ظر ػة إسػ
هذا اسم ةء اسلليلي درؾ أف عي ا لةف لػكف لرليػب عمة ارلػم ،كل لػيق ة اللػي ة ػ مػةب اسػدعكة إسػ ان ،ةسكلػةب كػةف لليل نػال
ِ
ان
سنمَْي َم َ
م طؽ دعكم ي يؿ ،تةامم ل يد لدريي  ،ماد ذكر اس رلؿ يةءت اس يكػس عيػ لفتػيؿ اس ضػ كف ،قةسػت :إَِّن ُنو منن ُ
وِاَّن ُو ِب ِ َّ ِ
الر ْح ُم ِن َّ ِ ِ
ين :ُّ-َّ[اس ؿ].
سمِ ِم َ
الرحيم* أََّال تَ ْعمُوا َعمَ َّي َوأْتُوِني ُم ْ
ْ
َ
سم المو َّ َ
إف هػػذد اآليػػةت لؤكػػد عيػ أف هػػذا اسكلػػةب ػػف مػ ان لػػيي ةف ،كهػػك كلػػةب ا للاػػم مامػػةرة (ملػػـ ان اسػػرا ف اسػػرايـ)

فةتػة م يكلػب اس مػ لػيي ةف أف ييلمػ الػـ اسيالسػس مكتػف  :اسػرا ف
قكا للةح اسكلةب مي يس اسمل يس يدؿ عي أف راد ة كةف
ن
اسرايـ ،تةر ذسؾ ل س ال للةح ام كر ذكات اسمةؿ ا لالـ ادفرد ان سي لي يف ف مقةية لػ س ام ميػةء ماػد أف ل ػكم ذسػؾ

ػير
ط ػم سػػـ ياػػرؼ أف م ػ إلػ ار يؿ ا للاػكا كلػػم ـ مةلػػـ ان اسػرا ف اسػػرايـق(َّ) .ك الاػػظ كػػذسؾ أف ضػ كف اسكلػػةب كػػةف ستػ نا
اتػ ىؿ اس ا ػ مأيلػر عمػةرة كأالػ ة ،سػةؿ اساي ػةء كسػـ يكلػب
ميي نة ق ػذا اسكلػةب ػ غةيػس اسمالغػس كاسكيػةزة كاسفتػةاس ،ط ػم ٌ
أاد مػ (ملـ ان اسرا ف اسرايـ) سمؿ ليي ةف ق(ُّ) كذكر امف عةشػكر أف كلػةب لػيي ةف  كػةف قكييػ از مف ذسػؾ أ لػب

م فةطمس ف ال يالف س س اس فةطب ،يقلتػر سػم عيػ اس قتػكد،

كاتػكؿ
كػةف لري لػم ي

ػم أاػةط كلةمػم مةس قتػكد،

كهػػك لاػػذير يكػػس لػػمأ ػػف أف لاػػةكؿ اسلر ػ عي ػ اسفضػػكع إس ػ لػػيي ةف كاسطةعػػس سػػم ك ػػة كػػةف شػػأف اس يػػكؾ اس يػػةكريف سػػم

م تػػر كتػػكر كاساػراؽ ،ة ليػػةف اس ػػأ كر مػػم ػ سكسػػم :كألػػك
يكس لمأ كسك ة إس

لػػي يف هػػك إليػػةف يػػةزم ،يػػدؿ عي ػ أف لػػيي ةف إ ػػة دعػػة

مذ اسشرؾ كاالعلراؼ ن مة س يس كاسكادا يس ،كسـ يػدع ـ إسػ المػةع شػرياس اسلػكراة م ػـ غيػر فػةطميف

م ة ،كأ ة دعػكل ـ إسػ إ ػراد ان مةسامػةدة كاالعلػراؼ سػم مةسكادا يػس ػ امسكهيػس ػذسؾ

ػة فةطػب ان مػم اسمشػر كي ػـق(ِّ) .لػـ

سة ت اس يكػس مةسلشػةكر ػ اسقػكـ ػ شػأف اسكلػةب اس رلػؿ ،كاسلشػةكر ػ ام ػكر أ ػر ا ػكد مػيف اس ػةس ،ك ا ةهػة قكاسلشػةكر
كاس شػػةكرة كاس شػػكرة :الػػلفراج اس ػرأم م راياػػس اسػػماض إس ػ اسػػماض ،كاسشػػكرل ام ػػر اسػػذم يلشػػةكر يػػم ،سػػةؿ :كأ ػػرهـ شػػكرل

مي ـق(ّّ) .كذهب ماض اساي ةء اس اةتػريف إسػ أف اسشػكرل :قلمػةدؿ كي ػةت اس ظػر ،كلقييػب اآلراء ػ "فػريف ػ

كضػكع

(ّْ)
ُّينا ا ْل َم َنَلُ أَفْتُنوِني
ادد سيلكتؿ إس اسرأم استكابق  .كللض اس شةكرة سكؿ اس يكس اسكرد سكسم لاةس  :قَالَ ْ
نت َينا أَي َ
نت قَ ِ
ى َي ُد ِ
ون :ِّ[اس ؿ] ،ةس يكس طيمت ف سك ة اس شكرة ي ػة يفػص كلػةب لػيي ةف ،سة يػس
اط َع ًة أ َْمًار َحتَّ ُُ تَ ْ
ِفي أ َْم ِري َما ُك ُ
أ رم اسذم سد اضر ػف أ ػر تػةاب هػذا اسكلػةب اسػذم أيسقػ إسػ َّ  ،ىيايػت اس شػكرة يليػةق(ّٓ) .ك ػ هػذا
قأشيركا عي
قالف امدب سك ة ،ك شةكرل ـ أ رهػة ،كأعي ػل ـ أف ذسػؾ ي طَّ ًػرهد ع ػدهة ػ كػؿ أ وػر ىيا ًػرض ،كذسػؾ مػدسيؿ سكس ػة ( ػة
ي
(ّٔ)
نن أُولُنو قُ َّنوٍة َوأُولُنو َبنَ ٍ
ْس
ك ت سةطاس أ ار ال لش دكف)ق  .لـ عػرض عيي ػة سك ػة رأي ػـ مػةم ر ،سػةؿ لاػةس  :قَنالُوا َن ْح ُ
ِ ِ
َِ ٍ
ين :ّّ[اس ؿ] ،ف هذد اآليس سةؿ اس أل ػف سػكـ يكػس لػمأ إذ شػةكرل ـ ػ ام ػر ق اػف
ْم ِر َ
ىديد َو ْاأل َْمُر إلَ ْيك فَانظُ ِري َما َذا تََ ُ
ذكك اسقكة عي اسقلةؿ ،كاسمأس اسشديد اسارب ،كام ر أيل ة اس يكس إسيؾ اسقلةؿ ك لركم ،ة ظرم ػف اسػرأم ػة لػريف،
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ى ي ًري ة ىأل ر م رؾق(ّٕ) .كهذا قيكاب مألػيكب اس اػةكرة ،يػذسؾ تػؿ ك ػة هػ طريقػس اس اػةكراتق (ّٖ) كسػد أشػةر امػف عطيػس
إس أف قهذد اس اةكرة اةكرة ال سه ف اسي ي ق(ّٗ) مف ام ر ال يا اس يكس كادهة ،مػؿ يشػ ؿ ي يػ رعةي ػة ػ اس يكػس،

كهػػذا اسلتػػرؼ يػ ـ عػػف يماػػد ظػػر كاك ػػس ةس يكػػس ال لفػػةطر مرعةيةهػػة ػ لػػميؿ االلػػلمداد مرأي ػػة ،إ ػػة يايػػت ام ػػر شػػكرل
مي ة كميف أشراؼ سك ة ،كعي اسرغـ ف إظ ةر سك ة سرأي ـ إال أ ـ كضكا ام ػر إسػ اس يكػس اسلػ عي ػت أف اسقلػةؿ سػيس

لايـ قأ م ال سمؿ س ة مي ػكد لػيي ةف كييكشػم ،ك ػة يلػفر سػم ػف اسيػف كا ػس كاسطيػرق(َْ) سػذسؾ يػةء ردهػة عيػ
هك اساؿ،
نون* وِاّْنني مر ِسنمَ ٌة إِلَ ْني ِيم ِبيِدي ٍ
ُِ
َع َّنزةَ أ ْ ِ ِ
وىا وجعمُنوا أ ِ
َّنة
اسلراح سك ػة قَالَ ْ
َ
ْس ُند َ َ َ َ
نت إِ َّن ا ْل ُممُنو َك إِ َذا َد َخمُنوا قَْرَين ًة أَف َ
َىم َينا أَذلَّن ًة َوَكن َذل َك َي ْف َعمُ َ َ
ُْ
ِ
ون :ّٓ -ّْ[اس ػؿ] كهػذا يػكاب اػةكرة سك ػة إذ أمػدت اس يكػس رأي ػة فضػيس اسلػيـ عيػ فػكض اساػرب
سمُ َ
فََناظَرةٌ ِب َم َيْر ِجعُ ا ْل ُمْر َ
يكػس غيػرهـ أف يقيمػكا ظة ػة إسػ ػة يلػةير تػةسا ـ
م ة قعي ت مقيةس شكاهد اسلةريخ مفمرة طمة اس يػكؾ إذا لتػر كا ػ
كاط ػػةف فكل ػ ـ ػػف ا قػػالب ام ػػس اس يكمػػس عيػػي ـ ػ يػػرص اسضػػاؼ أك س ػكا

إستػػةء اسػػذيف كػػة كا ػ اساكػػـ مف اسفطػػر يلكسػ

االشػػل ةؿ ما ػكادث

ػػس ،ػػأكؿ ػػة يفايك ػػم

ػػف يػػة م ـ ايػػث زاؿ لػػيطة ـ مةسلػػيطةف اسيديػػد ،لػػـ يمػػدسكف اسقػكا يف كاسػ ظـ

ػةدا ،كسػػد ا ػػدرج
اسلػ كة ػػت للػػير عيي ػػة اسدكسػػس ،أ ػة إذا أفػػذكهة ع ػػكة ػػال يفيػػك امفػذ ػػف لفريػػب كلػػم ك ػػة ـ ،كذسػؾ أشػػد لػ ن

اساةالف ػ سكس ػة :إذا دفيػكا سريػس أ لػدكهة كيايػكا أعػزة أهي ػة أذسػسق(ُْ) .كذكػر اسط طػةكم أف اس قتػكد ػف سػكؿ اس يكػس قاسليػكي

سقك ة مأف اسليـ أيدل ف اسارب ،كأف اس الي ػس ػ لػيي ةف  -  -أ ضػؿ ػف اس يةم ػس كاس كاي ػس مػةسقكة"(ِْ) .سػذسؾ كة ػت

كي ػػس ظرهػػة ماػػد اسا ػكار اسلشػػةكرم ػ سك ػػة أف لرلػػؿ إس ػ لػػيي ةف هديػػس ،كسػػد أكلػػر أهػػؿ اسلفلػػير ػ كتػػؼ اس ديػػس كميػػةف

كع ة ،كسكف سيس ف اس فلريف ف أشةر ما كل ة إرلةس ة هديس قةؿ اسقرطم  :قهذا ف يالف ظرهة كلدميرهةق(ّْ).
ػر عيػػي ـ ل لػػك ـ مةسػػد ية ك فػػةفرل ـ
أ ػػة رد لػػيي ةف  كػػةف يػ ـ عػػف كسػػؼ تػػةرـ شػػديد ،إذ ر ػػض اس ديػػس ،كػ نا

ددا إيةهـ مطعال م اسارب عيي ـ ،ق قد أمػ لػيي ةف سمػكؿ اس ديػس مف اس يكػس أرلػيل ة ماػد ميػكغ كلةمػم كساي ػة لػكلت
م ة،
ن
عػػف اسيػكاب ع ػػة لضػ م كلةمػػم ػػف سكسػػم (كألػػك لػػي يف) (ُّ :اس ػػؿ) ،لمػػيف سػػم ستػػدهة ػػف اس ديػػس أف لتػػر م عػػف

يكػس لػمأق(ْْ) .يػةء ردد  ػ سكسػم
اةكسس ة لض م اسكلػةب ،كة ػت اس ديػس رشػكة سلتػر م عػف مػث لػيطة م عيػ
ان قَا َل أَتُ ِمدُّوَن ِن ِبم ٍ
نع إِلَ ْني ِي ْم
ال فَ َما آتَ ِان َي المَّ ُ
نو َخ ْي ٌنر ّْم َّمنا آتَنا ُكم َب ْنل أَننتُم ِب َي ِندي َِّت ُك ْم تَ ْفَر ُح َ
سمَ ْي َم َ
نون * ْار ِج ْ
ان ُ
لاػةس َ  :فمَ َّما َج َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون :ّٕ-ّٔ[اس ؿ].
ِا ِ ُر َ
َفمَ َنَْت َي َّن ُيم ِب ُج ُنوٍد َّال ق َب َل لَ ُيم ِب َيا َولَ ُن ْخ ِر َج َّن ُيم ّْم ْن َيا أَذلَّ ًة َو ُى ْم َ
كميػكاب لػػيي ةف  سيك ػػد اسػػذم أرلػػيت اػػم اس يكػػس هػػديل ة ي ل ػ اس لػػلكل اساػكارم اسلشػػةكرم ،إذ دسػػت اآليػػةت

اسكري س عي أف ليي ةف  ضؿ ة أعطةد ان إيةد عي هديس اس يكس ،قةؿ اسم كم

ميةف كسػؼ لػيي ةف  :قأم

ػف ا لػالـ كاس يػؾ كاس مػكة في هػر ػة أعطػةكـ ،ػال أ ػريح مةس ػةؿق(ْٓ) .لػـ أميػغ لػيي ةف  رلػكؿ اس يكػس مػأف
ة أعطػة
يري م ديل ـ كأف ي لظركا ارنمة ال طةسس س ـ م ة ،لكؼ يفري ـ ف كط ـ (لمأ) ة يف داكريف.
املطلب الثالث :املستىى احلىارٍ التطبًكٌ.

هذا اس لػلكل لاػكؿ اساػكار ػف لػلكاد ا فمػةرم،

ةير سي طيف اسلةمقيف ،إذ
نا
ي لؿ هذا اس للكل طنة اكاريًّة
ك للكاد اسلشةكرم ،كتؿ إس للكاد اسلطميق  ،إذ سةـ لػيي ةف  مةلفػةذ ا يػراءات اسا ييػس اس مةشػرة ماػد سقة ػم رلػكؿ
ِ
ِِ
ين :ّٖ[اس ؿ].
سمِ ِم َ
ُّيا ا ْل َم ََلُ أ َُّي ُك ْم َيَْتيني ِب َع ْرى َيا قَ ْب َل أَن َيَْتُوِني ُم ْ
اس يكس ،كيم فطةمم سي كدد سة نال :قَا َل َيا أَي َ
إف ا للةح ليي ةف اكارد سك م مأليكب طيم إعيةزم يؤكد أ ريف :امكؿ :لقس ليي ةف  مطةعس سك م سم ،كاسلة :
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حىار خملىقات اهلل يف سىرَ الينل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ياة،
إدراكم سقدرة سك م عي اؿ لؿ هذا ام ر اس ايز ،كساؿ ة يؤكد ذسؾ هك يكاب سك م سم اسل ػة س عيػ ل فيػذ طيمػم لػر ن
آتي َك ِب ِو قَْب َل أَن تَقُنوم ِمنن َّمقَ ِ
يت ّْم َن ا ْل ِج ّْن أََنا ِ
ين :ّٗ[اس ػؿ].
كهذا يليي
امن َك َوِاّْنني َعمَ ْي ِنو لَقَ ِنو ّّ
سكسم لاػةس  :قَا َل ِع ْف ِر ٌ
ي أ َِمن ٌ
َ
كاسافريػػت ع ػػد أهػػؿ اسلفلػػير قر ػػيس ػػف اسيػػف ،ػػةرد سػػكم ،سػػةؿ سلػػيي ةف  أ ػػة "ليػػؾ مارشػ ة سمػػؿ أف لقػػكـ ػػف قاػػدؾ هػػذا،
ػت يػم سياكػـ مػيف
ككةف ي ة يذكر ن
سةعدا سيقضةء مػيف اس ػةس ،قػةؿ :أ ػة "ليػؾ مػم سمػؿ أف لقػكـ ػف ييلػؾ هػذا اسػذم ييل ى
اس ةس ،كيذكر أ م كةف يقاد إس ا لتةؼ اسظ ر ،كأ م أ يف عي ة يم ف اسيػكاهرق(ْٔ) .كسػد زاد ماػض اس فلػريف عيػ
(ْٕ)
نن ا ْل ِكتَ ِ
ناب أََننا
ذسؾ مقكس ـ ق قةؿ ليي ةف :أريد ألرع ف هذاق  .لـ أشةر "فر ف سكـ لػيي ةف قَنا َل الَّ ِنذي ِع َ
نندهُ ِع ْم ٌنم ّْم َ
ِ
ىن َكَر فَِإ َّن َمنا
آتي َك ِب ِو قَ ْب َل أَن َي ْرتَ َّد إِلَ ْي َك َ
ض ِل َرّْبي لِ َي ْبمَُوِني أَأَ ْ
ى ُكُر أ َْم أَ ْكفُ ُنر َو َمنن َ
ندهُ قَا َل َُى َذا ِمن فَ ْ
ستَ ِقِّار ِع َ
ط ْرفُ َك َفمَ َّما َرآهُ ُم ْ
ِ
يْ ِ ِِ
ِ
يم :َْ[اس ؿ] أي أهػؿ اسلفلػير عيػ أف قاسػذم ع ػدد عيػـ ػف اسكلػةب "تػؼ
َ
ى ُك ُر ل َن ْفسو َو َمن َكفََر فَإ َّن َرّْبي َ ن ّّي َك ِر ٌ
(ْٖ)
امف مرفية كهك ف م إل ار يؿ ،ككةف تديقنة يافظ الـ ان امعظـ اسذم إذا يل ً ىؿ مم أعط  ،كاذا يدع مم أيةبق .
كافليؼ اسففر اسرازم

ة ذهب إسيم أهؿ اسلفلير

هذد اآليس إس أف اس ا
(ْٗ)

ف اسكلةب) قهك ليي ةف فلم ،كاس فةطب هك اسافريت اسػذم كي ػم"

سكسم لاةس (سةؿ اسذم ع دد عيـ

 .كاسكاسػ أف اسد ارلػس لػذهب إسػ أف اس قتػكد مػةسكالـ

سيس ليي ةف  ،مؿ أاد ف ي كدد أك أعكا ػم ك لػةعديم ،كاسلػمب ػ ذسػؾ أف طمياػس اساػكار رضػت أف يكػكف اسػذم سػةـ

مةسفاؿ غير ليي ةف  ،يك للما ة ليةؽ اسي ؿ اساكاريس م يػس اآليػةت اسكري ػس يػد أ ػم سػك كػةف اسقة ػؿ لػيي ةف  س ػة
اللا ؿ ض ير اس فةطمس (اسكةؼ) ػ (أ ػة "ليػؾ مػم سمػؿ أف يرلػد طر ػؾ) ،لػـ إف يػ ء ي يػس ( ىيى َّ ػة ىر"دي ي ٍلػلىًقًّار ًع ىػددي) لاػكد
عيػ لػػيي ةف  ماػػد أف أاضػػر اسػػذم ع ػػدد عيػػـ ػػف اسكلػػةب عػػرش ميقػػيس ،سػػذسؾ كة ػػت ردة اػػؿ لػػيي ةف  لض ػ س
اسلايػػب كااللػػل راب

ػػة أغػػدؽ عييػػم ان ػػف اس ػ اـ اسكليػػر قػػةؿ (هػػذا ػػف ضػػؿ رم ػ ) ك ا ػ ذسػػؾ :قهػػذا اسمتػػر كاسػػل كف

كاس يؾ كاسليطةف اسذم أ ة يم ال يا ؿ إس َّ عػرشي هػذد ػ سػدر ارلػداد اسطػرؼ ػف ػأرب إسػ اسشػةـ ػف ضػؿ رمػ اسػذم
أ ضيم عي َّ  ،كعطة م اسذم يةد مم عي َّ سيفلمر كي لا  ،أأشػكر ذسػؾ ػف ضػيم عيػ ٌ أـ أكفػر ا لػم عيػ َّ ملػرؾ اسشػكر
سم ،كسد سيؿ إف ا ةد :أأشكر عي عرش هذد اس رأة إذ أيليت مم ،أـ أكفػر إذ أريػت ػف هػك دك ػ
قد ا ترؼ شكر ليي ةف ن لاةس عي

راي إس لفضييم(ُٓ).

ػ اسػد ية أعيػـ ػ ؟ق(َٓ).

ة ام ف ضؿ كأعطةد ف ي د لفريف مةسايـ كاسقكة ،ازيػة ي ػيا ـ ك ضػي ـ

سقػػد أدت هػػذد اس اػػةكرة اس لييػػس اس طيكمػػس ،كاس ةيػػس اسل ػ شػػدهة لػػيي ةف  ،قػػد أياضػ ىػر سػػم عػػرش يكػػس لػػمأ ،سمػػؿ
كتكس ة ع دد سذسؾ أل ي ةد اس للكل اساكار اسلطميق  ،أك اسا ي  ،ك ة أف هذد اس اةكرة ميف اسافريت ػف اسيػف كاسػذم ع ػدد
عيـ ػف اسكلػةب عيػ

لػ

ػف لػيي ةف  قلر ػز إسػ أ ػم يلػأل مةساك ػس كاسايػـ ػة ال يلػأل مػةسقكة ،كأف اساك ػس كللػمس

سقكسم :ع دد عيـ ف اسكلةب .كأف سكة اسا ةتػر اسطميايػس ي ػة ،كأف االكللػةب مػةسايـ طريػؽ اللػلفداـ اسقػكل اسلػ ال للػلطي

اللفداـ ماض ة ماضةق(ِٓ).

الاػػظ أف مي ػػس اسا ػكار ػ هػػذا اس لػػلكل ةسػػت إس ػ املػػيكب اسطيم ػ  ،كلػػرت يػػم اسي يػػس اسيكاميػػس اساكاريػػس ،كػػذسؾ

الاظ أف لػيي ةف  ياػؿ أ ػر إاضػةر اساػرش لةاػة س ػف رغػب ػف سك ػم اػؿ ذسػؾ شػريطس سمػؿ كتػكؿ يكػس لػمأ إ ػة

لللي س طة اس ،أك اي ػس إلػال ة ،يػـ ياػدد لػيي ةف  كاا نػدا ماي ػم ،رم ػة يكػكف ذسػؾ ساي ػم ملفػةكت سػدرال ـ ،ػال لػ
ِ
ِِ
نيا :ّٖ[اس ػؿ] ،دسيػؿ عيػ
أف ي ػكدد ػف اسيػف كاسطيػر كاسشػيةطيف كا ػس ،سػػةؿ أمػك ايػةف :قك ػ سكسػم :أَُّي ُكن ْنم َينَْتيني ِب َع ْرى َ
يكاز االللاة س مماض االلمةع ػ قةتػد اس يػكؾ ،كدسيػؿ عيػ أ ػم سػد يفػص ماػض المػةع ام ميػةء مشػ ء ال يكػكف س يػرهـ،
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كدسيؿ عي

مةدرة ف طيب م اس يكؾ سضةء اةيس ،كمػدأت اسشػيةطيف ػ اسللػفير عيػ ا ػس ،كسػدرل ـ مأسػدار ان عيػ
(ّٓ)

ة يماد ايم ف ا س"

.

كيلػػل ر اسا ػكار ػ هػػذد اآليػػةت اسكري ػػس مػػيف لػػيي ةف  ك فيكسػػةت ان ػػف اسيػػف كاسشػػيةطيف ،ماػػد أف كتػػؿ
نون ِم َنن
اسارش إس لػيي ةف  أ ػر ي ػكدد أف ي يػركا اػةؿ اساػرش قػةؿ لاػةس  :قَنا َل َن ّْك ُنروا لَ َينا َعْر َ
نيا َننظُ ْنر أَتَ ْيتَ ِندي أ َْم تَ ُك ُ
ىَ
ون :ُْ[اس ػػؿ] ،ػذد اآليػػس ق ػػف ي يػػس اس اػػةكرة اسلػ يػػرت مػػيف لػػيي ةف  ك ي ػػم سػذسؾ سػػـ ياطػػؼ م ػػم يػػرل
ين َال َي ْيتَن ُند َ
الَّنِنذ َ
عي طريقس اس قةكسس كاس اةكرةق(ْٓ) ،كاس ةيس ف هذا ام ر أف يرل ليي ةف  كيلأكد ة ل ام عػف ميقػيس أف ػ عقي ػة شػينة،
كأف س ػػة ريػػال كريػػؿ اسدامػػس ،قػػد سيػػؿ قففػػت اسيػػف أف يلػػزكج م ػػة لػػيي ةف يكسػػد سػػم

ػػة كسػػد ،يمقػػكف لػ َّػفريف آلؿ لػػيي ةف أمػػدا،

ػير إس ػ أ ػػة ػػف
قػػةسكا سلػػيي ةف إ ػػة ضػػايفس اساقػػؿ ،كريي ػػة كريػػؿ ا ػػةر ،أك دامػػس "(ٓٓ) .كسػػد أ كػػر امػػف كليػػر هػػذد اسركايػػس شػ نا
اس ركيةت ا ل ار يييس اس كذكمس"(ٔٓ) .ك ػ ةيػس هػذد اآليػس ي ل ػ اس لػلكل اساػكارم اسا يػ مػيف لػيي ةف  ك فيكسػةت ان ،

كساػؿ أهػػـ ػػة يل يػػز مػػم هػػذا اس لػػلكل هػػك ا كلػػةر ػػف ام اػػةؿ اسطيميػػس ػ م يػػس اسي ػػؿ اساكاريػػس ،ػػة مػػيف اػػؿ ا ليػػةف مػػةسارش،

ك اؿ اسل كير ا درج اساكار اسا ي اسقة ـ عي ل فيذ أكا ر لػيي ةف  ،سي ػد هػذا اس لػلكل سا ييػس ا س ػةع اساقيػ س يكػس لػمأ
مةسدسيؿ كاسمرهةف.

املطلب الرابع :املستىى احلىارٍ اإلقياعٌ.
يشكؿ اس للكل اساكارم ا س ةع أاد أهػـ اس لػلكيةت اسلػ افلل ػت م ػة اآليػةت اسقر" يػس ػ لػكرة اس ػؿ ،لػيي ةف

 ف فالؿ لدريم

دعكة

ام ر أف يأل مةس يكس ميقيس إس

يكس لػمأ إسػ اسلكايػد سيػأ إسػ اسلفطػيط كاسل فيػذ كاس اػةكرة اس ةياػس ،إذ الػلطةع ػ

ةيػس

يكلم لـ يمرهف س ة عف سدرة ان كعظ لم ككادا يلم ،ام ر اسذم د ا ة إس إعالف لكمل ػة

كالال ة ن رب اساةس يف ،كاس ػةظر ػ اآليػةت اسكري ػس م ي ي ػة يػدرؾ أف لػيي ةف م قػدكرد الػلفداـ اسقػكة ػ اسػدعكة إسػ ان

سلكايدد كعدـ ا شراؾ مم ،كسك م ارلض اساك س ،ك ضؿ أف يلدرج ألةسيب اساػكار ػ ميقػيس الػ كتػؿ إسػ اس لػلكل
نو ُى َنو
َى َك َذا َع ْر ُ
ى ِنك قَالَ ْ
نت َكَ ََّن ُ
ان ْت ِقي َل أ َُ
ا س ةع دكف اساةيس إس اركب ك اةرؾ ،كسد ليي ذسؾ سكسم لاػةس َ  :فمَ َّما َج َ
نت ِمنن قَنوٍم َك ِ
ِ
ِ ِ
َّىا َمنا َكا َننت تَّ ْع ُب ُند ِمنن ُد ِ
ينل لَ َينا
ين * ِق َ
ون المَّ ِنو إَِّن َينا َكا َن ْ
ِند َ
ناف ِر َ
سنمِ ِم َ
ْ
َوأُوِتي َنا ا ْلع ْم َم منن قَ ْبم َينا َو ُك َّننا ُم ْ
ين * َو َ
نت َن ْف ِسني
ْاد ُخمِي َّ
الِ ْر َح َفمَ َّما َأرَتْ ُو َح ِس َبتْ ُو لُ َّج ًة َو َك َ
ير قَالَ ْ
ساقَ ْي َيا قَا َل إَِّن ُ
نت َر ّْب إِّْنني ظَمَ ْم ُ
نو َ
ىفَ ْت َعن َ
ِ ْنر ٌح ُّم َم َّنرٌد ّْمنن قَ َنو ِار َ
ين :ْْ-ِْ[اس ؿ].
َسمَ ْم ُ
ان لِمَّ ِو َر ّْب ا ْل َعالَ ِم َ
سمَ ْي َم َ
َوأ ْ
ت َم َع ُ

كيػػم لػػيي ةف  كال ػػم سي يكػػس اسل ػ أم رهػػة مقدرلػػم عي ػ ا ليػػةف مارش ػ ة اسػػذم ظ ػػت أ ػػم اتػػيف يػ عي ػ أم

فيكؽ ،كاسي يؿ

هذا اساكار أف ليي ةف  سةؿ :أهكذا عرشؾ ،كسـ يقؿ أهذا عرشؾ ،س ال يككف ذسؾ ليقي ة س ة ،قد

أراد ليي ةف أف يفلمر عقي ة ،كأف ييظ ر س ػة أف اسيػف ل َّ
ػفركف سػم ،ككػذسؾ اسشػيةطيف سلاػرؼ أ ػة م َّػكة كلػؤ ف مػم ،سػذسؾ
سةسػػت :كأ ػػم هػػك ،لػػـ سػػةؿ لػػيي ةف  :أكلي ػػة اسايػػـ مقػػدرة ان عيػ ػػة يشػػةء ػػف سمػػؿ هػػذد اس ػرة ،ككة ػػت لييػػس ذسػػؾ أ ػػة
ليق ػػت مةسػػدسيؿ اسقػػةط كاسمرهػػةف امكيػػد أف اسكادا يػػس ن  ،كسػػـ يكلػػؼ لػػيي ةف  م ػػذا اسػػدسيؿ إ ػػة سػػةؿ س ػػة :ادفي ػ

استرح ،كسد ذكر اس فلركف أف استرح قاسقتر ،كسيؿ :تاف اسدار ،كسد أ ر ليي ةف  مم ةء ستر ف زيةج أمػيض
يم ف اسل ؾ كغيرد ككض لريرد

تدرد ،ييس عييم كعكؼ عييم ام س

ميةضة ،لـ أرلؿ اس ةء لالم كأسق
كةس ةء
ن
كاسيػف كاسطيػر ،كا ػة اػػؿ ذسػؾ سيزيػدهة الػػلاظة ن ة م ػرد ،كلاققنػة س مكلػم ،كسػػةؿ "فػركف :كػةف اس قتػكد ػف استػرح ل كيػػؿ
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رد ف سكارير الللرت ،كعيمػت ػف

اس ييس كلاظي م ،كاتؿ كشؼ اسلةؽ عي لميؿ اسلم  ،ي ة سيؿ س ة هك ترح

ذسؾ كاللدست عيػ اسلكايػد كاس مػكةق(ٕٓ) .ةعلر ػت مػذ كم ة ،كأعيػف ن لكمل ػة ،كألػي ت ػ لػيي ةف  ،كهػذا ام ػر يػةء

ماػد أف أ ارهػػة لػيي ةف  أدسػػس سكيػس ق اػػس قمف إيػراد امدسػػس اسضػػايفس كسػك كشػكاهد ػ أدسػػس سكيػس سػػد لػؤدم مػػةساكار إسػ

لةهةت كيداؿ ال ي ل  ،كأف االكلفةء كسك مدسيؿ كااد تاي سةط فير ف لكؽ عشرات امدسس اسكاهيس ام ،ظنة أ ة

(ٖٓ)
سكية
اضاة ن
لزيد اسايس أك لدعـ كسؼ اس اةكرق  .سذسؾ كةف ليي ةف  ك ن

امدسس اسقكيس ،كيارض ة أ ةـ اس اةكر اآلفر م دؼ إس ةعم مةم ر.

أدسلم ،ةس اةكر اسفطف هك اسذم يفلةر

املبحث الثالث:

أهنًُ احلىار ودوره يف احلًاَ البشريُ.
ل م أه يس اساكار ػف فػالؿ دكرد اساضػةرم اسػذم يلركػم ػ اسايػةة ا لػة يس ،قػد دسػت اآليػةت اسكري ػس ػ لػكرة
اس ؿ عي أف اساكار اس ةي كاس ةدؼ ييب أف يلض ف اسلفطيط اسلييـ ،كاسلفكير اساكيـ ،كاسييكء إس اساكار اساضػةرم

كاس اةكرة اسم ةءة لي ة

لميؿ اسدعكة إس ان ،ةساكار اسفكرم أك اساقي اسذم عي ػة إيػةد اسقػر"ف اسكػريـ هػك ايقػس

ف ايقةت اسلفةهـ ا لة  ،كتكرة إييةميس

اس قةشةت اس ةد س اسلػةعيس سيكتػكؿ إسػ اس لػة

اسارميس كاسالكريس اسل لش دهة اظـ دكؿ اساةسـ اس اةتر.
إف اسقر"ف اسكريـ ي ء مةساكار اساضةرم ا لػة

ػس

اس طيكمػس ماي نػدا عػف استػراعةت

ألةلػة إسػ
اسػذم هػك ػف قاسقػيـ اساضػةريس ا لػال يس اس لػل دة ن

مػةدئ

اسديف اسا يؼ كلاةسي م اسل اةء ،كهػك كسػؼ كرم كاةسػس كيدا يػس ،كهػك لاميػر عػف أمػرز لػ ةت اسشفتػػيس ا لػػال يس اسلػكيس،
كه ػ ل ػ س اسللػػة  ،ال م ا ػ اسلفػػةذؿ كاسضػػاؼ م ػكازع اس ػزي س اس فل ػػيس ،كسكػػف م ا ػ اسلر ػ ع ػػف است ػ ة ر ،كاسللػػة
اسض ػ ة ف ،كاسليػػة

عي ػ

ػةكر ال
عػػف اس ػػكل كاسمةطػػؿق(ٗٓ) .ك ػػة ال شػػؾ يػػم أف اسق ػر"ف اسكػػريـ لػػا أف يكػػكف ا لػػةف اس لػػيـ اػ نا

كداعية سيفير ال سيشر ،ق ةساضةرة اسل أسة ػة ا لػالـ لياػػؿ اس لػػيـ ياػةكر أتػاةب اساضػػةرات امفػرل كيلػدرج ا ػـ
قةلال،
ن
ن
ف اسدعكة اس ةد س ،إس اس كعظس اسالػ س ،لـ إس اس يةدسس مةسل ه أالفق(َٔ).
ك ة أف اسقر"ف اسكريـ دؿ عي أف اساكار اساضةرم كا لة

اسذم كرد

لؤدم مةساكار إس اس يةح كلمادد عف دكا ر اسفشؿ ،ك ف هذد اسضكامط:
-

أف يككف اس اةكر ؤ نة مقضيلم اسلػ ياػةكر ي ػة اآلفػريف إي ةنػة تػةدسنة ،سػذسؾ ارتػت اآليػةت اسكري ػس عيػ أف ي ػرس
ا لػػةف اس لػػيـ ػ

ا لةف اس ليـ عي

-

"يةلم اسكري س ال مد سم ػف ضػكامط كألػس

فلػػم ك ػ أم ة ػػم هػػذد استػػفس اسلاةكريػػس اسل ػ لاػػزز ػػف لقػػل ـ ػ أ فل ػ ـ ،ياػػزز ذسػػؾ ػػف لمػػةت
كاسؼ اساؽ كعدـ اس اةمةة كاسرككف إس اسمةطؿ.

ػالء ػف اسػذات
لاديد اس ةيس كاس دؼ ف طمياس اساكار ،ال ييب أف يككف اس دؼ ف اساكار إظ نا
ةر سلفكؽ اس فس كاع ن
اسمشريس ،مؿ ييب أف يككف اس ةيس ف اساكار اسكتؿ إس اسرأم استكاب ،كاس ةع اسطرؼ اآلفر مضػركرة إع ػةؿ عقيػم

ك كرد

ام ر ،ال لأفذد اسازة مة لـ ،كهذا يللدع

ف اس لاةكريف لاديد قطس اساػكار كه ػة يشػير اسط طػةكم إسػ

اددت اة ي ة كاسقضةية ل كضػػات اةس ػة ،لػ ؿ
يؤدم إس الف االسل ةع ،ةمسفةظ ل ٌ
أف قلارير اؿ اس زاع ٌ
إف
اسكتكؿ إس االلفةؽ ميف اس فليفيف ،كظ ر اسرأم اسذم لؤيدد اسايس اسقكي س ،كلط ف إس تالم اساقكؿ اسلػيي سٌ .
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اساضةرة ا لال يس فلاس اسادكد لقمؿ اسلاػةكر ػ أهػؿ اس يػؿ كاس اػؿ ،كلاطػي ـ اقػكس ـ كل ػ ا ـ اسك ار ػس ا لػة يس

كاساداسس االيل ةعيػس ،كلاة ظ عي أركاا ـ كأعراض ـ كأ كاس ـ ف كؿ عدكاف ،كلقيـ اساػالسةت مػيف اس لػي يف كغيػرهـ

عي ألةس اسللة

-

كاسلرااـ ،ك ػف امدسػس عيػ ذسػؾ أ ػة أ ػرت اس لػػي يف مػػأف يقي ػكا عالسػةل ـ ػ غيػرهـ عيػ اسمػر
(ُٔ)

كاسقلط ،ة دا كا سـ يلي كا إسي ـق

.

االػراـ اسطػرؼ اآلفػػر كاالعلػراؼ مػػم ،فػ

كسػػؼ لػيي ةف  ػ

يكػػس لػمأ كلاة يػػم ا ػة للييػ تػكرة االالػراـ

كاسلقدير ،كه ة ياي ة اسقر"ف أف اساكار اس ةي المد أف يقكـ عي لقدير اسطرؼ اآلفر كاال ار م ،كهػذا ػف ليةلػةت
المد س يةح اساكار اساضةرم ف قاعلراؼ كؿ اس لاػةكريف مػةآلفر كاال ار ػم كػذسؾ ،أ ػة إذا كػةف
اس اةكر اس ةي إذ ٌ
أاد اسطر يف ال يالػرؼ مػةآلفر أتػ نػال كال يالر ػػم اقيقػسن ػال يػػدكل ػف اسا ػكار كال داعػ سػم ،كهػػك اي ػػذ ضػػرب

-

ػف اسلػفريس كا هة سق(ِٔ).

ض ػػركرة االل ػػلاة س مةس ػػدسيؿ كاسمره ػػةف ػ ػ ع يي ػػس اساػ ػكار كاس ا ػػةكرة ،كأف لك ػػكف ه ػػذد امدس ػػس سة ػػس عيػ ػ است ػػاس
كاس كلكسيػػس ،ػػةسقر"ف اسك ػريـ ياي ػػة أف اسا ػكار اساضػػةرم ال ييػػب أف يقػػكـ عيػػ اسك ػػالـ قػػط "ك ػػف ه ػػة كػػةف ػػف

اسضركرم ع د أم اكار

اآلفر اسلأ ٌكػد كاسللمػت ػف تػػاس أيػػس قكسػس لطػرح سي قػةش كاساػكار ،كيلأكػد هػذا ام ػر

أكلر يكـ يككف اساكار اضػةرنية ،كيال ػؿ أف يدفؿ عة ؿ اسلضييؿ كاسلاريؼ سياقة ؽ ف إادل اسي ةت اس لاةكرة
ػر ػة ياػدث هػذا ،يػكـ يكػكف اس اػةكر اس لػيـ عيػ كعػ
م رض رض سيـ اي ػس كأكهةـ لفدـ تػةس ٌميػػلس ككلي نا
كيقظ ػػس كا ػػذر كد اري ػػس ماق ػػة ؽ اسل ػػةريخ كأت ػػكؿ اس ػ ػ

اساي ػ ػ  ،ػػال ي ٌك ػػف اآلفػ ػريف ػػف ل ريػ ػػر ػ ػػة سػ ػػد يري ػػدكف

ألةلػة ػ لايػيـ ا لػةف اس لػيـ كليػر ػف اسقكاعػد كاملةلػيةت
أفير المد ف اسقكؿ إف سيدكر اسقر"
ل ريردق(ّٔ) .ك نا
ن
اساضةريس كاسل ف مي ة اساكار ا ييةم اس ػةي  ،اسػذم ي ػدؼ سيكتػكؿ إسػ اس لييػس اس ة يػس ،كهػذا ام ػر ال يػلـ
إال ف فالؿ لم

أليكب اكارم سة ـ عي لليلؿ سكاعدم طق .

اخلامتُ.

-

لكتيت اسدرالس إس ي يس ف النتائج ،ه :
اساكار ألةس

شةع اساكار

ـ كر يس ميف فليؼ اسف ةت ا لة يس ،اف طريؽ اساكار يلاقؽ االللقرار اس فل كاسركا .

"يةت اسقر"ف اسكريـ ،كساؿ لكرة اس ػؿ ػف أهػـ اسلػكر اسلػ مػرزت ي ػة أ ػةط اساػكار اس فليفػس ،إذ

لض ت اكارات فيكسةت ان ف إ س كيف كطير،

ة ياؿ اساكار ي لةؽ ض ف للكيةت لدريس.

-

ا طيػؽ اساػكار امكؿ عيػ شػكؿ تػي س إفمةريػس مػيف لػيي ةف  كاس دهػد ،كػةف هػدؼ هػذا اساػكار ا فمػةر كلقػػديـ

-

أدل اساكار ا فمةرم ميف ليي ةف كاس دهد إس اكار لشةكرم ميف اس يكس كسك ػة ،كسػد أظ ػر هػذا اس لػلكل ضػركرة

-

ذكية ،إذ اللفدـ ألةسيب امدسس كاسمراهيف عي إلمةت رأيم مكادا يػس ان كامطػةؿ
نا
يةءت تكرة ليي ةف 
اةكر طنة ن
س ةعةت اس يكس كسك ة عمةدال ـ اسقة س عي اسشرؾ مةن.

-

اس ايك س ماد اسلأكد كاسللمت

ة.

أف يل ل اس اةكر مةساك س كاسذكةء.

كأفي ار ةساكار اساضػةرم يلػليزـ أف للضػة ر ي يػ اساكا ػؿ كاس قك ػةت ػ شفتػيس ا لػةف اس اػةكر ػف هػدكء كتػمر
كاك س كذكةء ،كسدرة عي اس اةكرة

لميؿ إس ةع اسطرؼ اآلفر متاس كي س ظرد.
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التوِيات:

يكت اسمةاث ماد هذد اسدرالس م ة يأل :

-

إيراء زيد ف اسد ارلػةت اسقر" يػس ػ لػميؿ اسكشػؼ عػف لػلكيةت اساػكار ػ اسقػر"ف اسكػريـ كميػةف اس ةيػس

-

عذمة م كاع فليفس ف اساكارات
لي ة كأف اسقر"ف اسكريـ ياد نال ن
ألس اساكار اس ةي ميف ةت اس يل
ع ؿ دكرات للقيفيس ككرشةت ع ؿ

-

اسلا إسػ ضػركرة إعػداد مػ ار

اسكااد.

لكعكيػس لمػث عمػر كلػة ؿ ا عػالـ ،ككلػة ؿ اسلكاتػؿ االيل ػةع

ايةة ا لةف اس ليـ ،ك ة يؤديم هذا اساكار ف لة

ػة ،ال

فليفس.

سميػةف أه يػس اساػكار

اهلىامش.
يكؾ ىلمأ كلاييف ال ة كالـ أمي ة
يكس لمأ :قكهذد اس رأة أريد م ة ميقيس ام س شراميؿ ك لرليم ة
(ُ) سةؿ امف عةشكر
اضطراب سي ؤرفيف ،كاس كلكؽ أ ة كة ت اةترة ليي ةف أكا ؿ اسقرف اسلةم عشر سمؿ اس يرة ،ككة ت ا رأة عةسيس ،كيقةؿ:
ه اسل ىم ت يل َّد أرب .امف عةشكر ،ا د اسطةهر ،التحرير والتنوير ،اسدار اسلك ليس ،لك س ،طُ ،ُْٖٗ ،جُٗ،
ِّ
ؤفر أاد سد ي ة كاة ر اسدامس،
صِِٓ .كسةؿ اسطمرم :قإ ة ا رأة يقةؿ س ة ميقيس ام س شراميؿ ،أاد أمكي ة ف
اسيف ،ي ي
ككة ت

ميت

يكس ،ككةف أكسك شكرل ة لالل ة س كال

عشر ،كؿ ريؿ

ـ عي عشرة "الؼ ،ككة ت مأرض يقةؿ س ة

أربق .اسطمرم ،ا د مف يرير (ت َُّق) جامع البيان عن تَويل آي القرآن ،لاقيؽ :عمد ان مف عمد اس الف اسلرك ،

ك ركز اسماكث كاسدرالةت اسارميس كا لال يس ،دار هير سي شر كاسلكزي  ،تر ،طُ ،ََُِ ،جُٖ ،صْٕ .كسفص س ة

امف كلير ي ؿ امسكاؿ

هذد اس رأة قةؿ:ق ه ميقيس م ت شراميؿ يكس لمأ ،كسةؿ سلةدة :كة ت أ ة ي يس ،ككةف ي َّ
كفر

سد ي ة لؿ اة ر اسدامس ،ف ميت

يكس ،كسةؿ زهير مف ا د :ه ميقيس م ت شراميؿ مف ةسؾ مف اسريةف ،كأ ة ةرعس

اسي يس ،كسةؿ امف ييري  :ميقيس م ت ذم شرخ ،كأ ة ييلقم .كسةؿ امف أم اةلـ :ادل ة عي مف اساليف ،ادل ة ي ٌل َّدد ،ادل ة
تةامس ليي ةف أسؼ
لفيةف – يا لفيةف امف عي يس – عف عطةء مف اسلة ب ،عف يةهد ،عف امف عمةس سةؿ :كةف
سىيؿ ،لات كؿ سيؿ ة س أسؼ قةلؿ ،كسةؿ امع ش ،عف يةهد ،كة ت لات يدم يكس لمأ ال ة عشر أسؼ سيؿ ،لات كؿ
سكسم :إِّْني َو َج ُّ
ام َأرَةً تَ ْممِ ُك ُي ْم كة ت ف ميت يكس،
سنٍيؿ ة س أسؼ قةلؿ ،كسةؿ عمد اسرزاؽ ،أ مأ ة ا ر عف سلةدة
دت ْ
ككةف أكسك شكرل ة لالل ة س كال عشر ريال ،كؿ ريؿ ـ عي عشرة "الؼ ريؿ ،ككة ت مأرض يقةؿ س ة أرب ،عي

لاللس أ يةؿ ف ت اةءق .اساة ظ أم اسفداء إل ةعيؿ مف ع ر مف كلير (تْٕٕ :ق) تفسير القرآن العظيم ،لاقيؽ :لة

امف ا د اسلال س ،اسريةض ،دار طيمس سي شر كاسلكزي ُٗٗٗ ،ـ( ،طِ) ،جٔ ،صُٖٔ.

(ِ) أمك اسفضؿ ي ةؿ اسديف ا د مف كرـ مف
صُِٕ .ُِٗ-ةدة اكر.

ظكر ،لسان العرب ،ميركت ،دار تةدر ،ميركتُُْْ ،ق( ،طْ) ،جْ،

(ّ) عمد اسللةر اس يل  ،الحوار :الذات واآلخر ،ض ف كلةب ام س ،سطر ،ك ازرة اسلقة س كاسشؤكف ا لال يس( ،طُ)ََِْ ،ـ ،اسل س
ِْ ،عٗٗ ،صّٗ.

(ْ) ا د راشد دي ةس ،فنون الحوار واإلقناع ،امردف ،دار امف ازـُٗٗٗ ،ـ( ،طُ) صُُ.

(ٓ) تةس مف عمد ان مف ا يد ،معالم في منيج الدعوة ،يدة ،دار ام دسس اسفضراءُٗٗٗ ،ـ( ،طُ) ،صُِِ.

(ٔ) مييس عمد اس الف ،الخطاب القرآني لَلنبيان والرسل ،دراسة فنية ،رلةسس ةيللير ،ية اس م داد ،كييس اسلرميس سيم ةت ،اساراؽ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسرى الًربودٍ
ََُِـ ،صُِٕ.ُِٖ -
(ٕ) ملةـ داكد ،الحوار اإلس مي المسيحي ،د شؽ ،دار سليمس ،د شؽُُْٖق(،طُ) صَِ.

(ٖ) ل ير لي ةف ،خِائص الحوار في القرآن الكريم ،ماث إسكلرك

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85893

شكر ،ية اس اسمترة ،اساراؽ ،صُْ .اس كس ا سكلرك :

(ٗ) إمراهيـ تطف  ،ك"فركف ،المعجم الوسيط ،اسقةهرة ،دار إايةء اسلراث( ،د.ت) جُ ،صُِّ.

(َُ) امف ام مةرم ،الِاحبي في فقو الم ة وسنن العرب في ك ميا ،لاقيؽ :تطف اسشكي  ،ميركت ،ؤللس مدراف سيطمةعس
كاس شرُْٗٔ ،ـ( ،طُ) ،صُٕٗ.

(ُُ) فر اسديف اسرازم ،نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز ،ميركت ،دار تةدرََِْ ،ـ( ،طُ) ،صّٕ.ْٕ-
(ُِ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِْٔ.
(ُّ) اسطمرم ،لفلير القرآن العظيم ،جُٖ ،صِّ.

(ُْ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِْٖ.
(ُٓ) أمك اسالف عي

مف ا د مف اميب اس ةكردم (ت َْٓق) النكت والعيون ،ميركت ،دار اسكلب اساي يس ،ؤللس اسكلب

اسلقة يس( ،د.ت) جْ ،صَِِ.

(ُٔ) اس ةكردم ،النكت والعيون ،جْ ،صَِّ.
(ُٕ) عمد اساؽ مف غةسب مف عطيس ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،لاقيؽ :عمد اسلالـ اسشة  ،ميركت ،دار اسكلب
اساي يسََُِ ،ـ( ،طُ) ،جْ ،صِٓٓ.

(ُٖ) امف كلير ،تفسير القرآن العظيم ،جٔ ،صُٖٔ.

(ُٗ) أمك عمد ان ا د مف أا د مف أم مكر اسقرطم (ت ُٕٔق) الجامع ألحكام القرآن ،لاقيؽ :عمد ان مف عمد اس الف اسلرك ،
ميركت ،ؤللس اسرلةسسََِٔ ،ـ( ،طُ) جُٔ ،صُّٓ.

(َِ) أمك اسقةلـ يةر ان ا كد مف ع ر اسز فشرم (ّٖٓق) ،الكىاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ووجوه التَويل،
اعل

مم :فييؿ شياة ،ميركت ،دار اس ار سََِٗ ،ـ( ،طّ) ،صَٖٕ.

(ُِ) اسز فشرم ،الكىاف ،جُٔ ،صُّٓ.
(ِِ) اسز فشرم ،الكىاف ،جُ ،صُٖٕ.
(ِّ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِْٗ.
(ِْ)أمك مكر ا د مف عمد ان مف اسارم ( ،ت ّْٓق) ،أحكام القرآن الكريم ،ضمط كلاقيؽ:
ميركت ،دار اسكلب اساي يسََِّ ،ـ( ،طُ) جّ ،صَْٖ.ُْٖ -

شكرات ا د عي ميضكف،

(ِٓ) اسز فشرم ،الكىاف ،جُ ،صُٖٕ .ك ا د ي ةؿ اسديف اسقةل  ،محاسن التَويل ،لاقيؽ :ا د ؤاد عمد اسمةس ( ،د.ف)
ُٕٓٗـ( ،طُ) ،جُّ ،صْٔٔٔ

(ِٔ) اسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صُْٗ.
(ِٕ) أمك ا د اساليف مف لاكد اسم كم (تُٓٔ :ق) ،معالم التنزيل ،لاقيؽ :ا د اس ر ،عل ةف ض يريس ،ليي ةف اسارش،
اسريةض ،دار طيمسُُُْ ،ق( ،طُ) ،جٔ ،صُٖٓ .ك ا د مف يرير اسطمرم (ت َُّق) جامع البيان عن تَويل آي

القرآن  ،لاقيؽ :عمد ان مف عمد اس الف اسلرك  ،ك ركز اسماكث كاسدرالةت اسارميس كا لال يس ،تر ،دار هير سي شر
كاسلكزي ََُِ ،ـ( ،طُ) جُٖ ،صْٓ.
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حىار خملىقات اهلل يف سىرَ الينل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِٖ) ااسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صَُٓ.ُُٓ -
(ِٗ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِٗٓ.
(َّ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صَِٔ.

(ُّ) امف كلير ،تفسير القرآن العظيم ،جٔ ،صُٖٖ.
(ِّ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير،جُٗ ،صَِٔ.

(ّّ) اسراغب امتف ة  ،المفردات في ريب القرآن ،اسقةهرة ،طماس تطف اسمةم اسايم ُُٗٔ ،ـ( ،طُ) ،صَِٕ ،ةدة شكر.
(ّْ) ا كد مةمي  ،الىورُ سموك والتزام ،كس اس كر س ،طماس رامطس اساةسـ ا لال ُٖٗٔ ،ـ( ،د.ط) ،عّٓ ،صُٗ.
(ّٓ) اسطمرم ،جامع البيان ،جُٖ ،صْٗ.َٓ-

(ّٔ) اسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صُْٓ.
(ّٕ) اسطمرم ،جامع البيان ،جُٖ ،صَٓ.

(ّٖ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِْٔ.
(ّٗ) امف عطيس ،المحرر الوجيز ،جْ ،صِٖٓ.

(َْ) امف كلير ،تفسير القرآن العظيم ،جُ ،ٔ،صٖٗ.
(ُْ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِٓٔ.

(ِْ) ا د ليد اسط طةكم ،التفسير الوسيط لمقرآن الكريم ،اسقةهرة ،دار ضس ترُٖٗٗ ،ـ( ،طُ) جَُ ،صِِّ.ِّّ -
(ّْ) اسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صُٔٓ
(ْْ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِٖٔ.
(ْٓ) اسم كم ،معالم التنزيل ،جّ ،صُْٗ.

(ْٔ) اسطمرم ،جامع البيان ،جُٖ ،صٔٔ.ٕٔ -

ٔ ،جُٗ ،صُْٔ .كامف كلير ،تفسير القرآن

(ْٕ) اسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صُٖٔ .كاسم كم ،معالم التنزيل،
العظيم ،جٔ ،صُِٗ .كاس ةكردم ،النكت والعيون ،جْ ،صُِّ.ُِْ -

(ْٖ) امف عطيس ،المحرر الوجيز ،جْ ،صَِٔ .كاسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صُٖٔ.
(ْٗ) ا د فر اسديف اسرازم (ت َْٔهػ) ،مفاتيم ال يب ،طُ ،ميركت ،دار اسفكرُُٖٗ ،ـ ،جِْ ،صُٖٗ.
(َٓ) اسطمرم ،جامع البيان ،جُٖ ،صْٕ.

(ُٓ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِِٕ.
(ِٓ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير،جُٗ ،صُِٕ.

(ّٓ) ا د مف يكلؼ أمك ايةف ،تفسير البحر المحيط ،لاقيؽ :عةدؿ عمد اس كيكد ،عي
ُّٗٗـ( ،طُ) ،جٕ ،صِٕ.

اكض ،ميركت ،دار اسكلب اساي يس،

(ْٓ) امف عةشكر ،التحرير والتنوير ،جُٗ ،صِِٕ.
(ٓٓ) اسقرطم  ،الجامع ألحكام القرآن ،جُٔ ،صُِٕ .كأمك ايةف ،البحر المحيط ،جٕ ،صْٕ.
(ٔٓ) امف كلير ،تفسير القرآن العظيم ،جُ ،ٔ،صٕٗ.
(ٕٓ) فر اسديف اسرازم ،مفاتيم ال يب ،جِْ ،صَُِ.
(ٖٓ) ياي ز ز  ،الحوار وضوابطو في ضون الكتاب والسنة ،كس اس كر س ،دار اسلرميس كاسلراثُْٗٗ ،ـ( ،طُ) ،صُّْ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسرى الًربودٍ
(ٗٓ) عمد اسازيز اسلكييرم ،الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إس مي ،ييس ا لراء ،يلطيف ،عَُِٖٗٗ ،ـ.)ٕٓ( ،
(َٔ)عمد اسرا ف اس يدا  ،الحضارة اإلس مية (أساسيا ووسائميا) ،د شؽ ،دار اسقيـُٖٗٗ ،ـ( ،طُ) ،صُّْ.ُّٓ -
(ُٔ) ا د ليد ط طةكم ،أدب الحوار في اإلس م ،اسقةهرة ،دار ضس ترُٗٗٔ ،ـ( ،طُ) ،صّٓ.ْٓ -
(ِٔ) كل

ا مراهيـ ،حوار الحضارات وطبيعة الِراع بين الحق والباطل ،ع ةف ،دار ا عالـ ،ع ةفََِّ ،ـ( ،طُ)،

صِّٗ.

(ّٔ) كل ا مراهيـ ،حوار الحضارات ،صِْْ.
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