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محقمرغبنماظربلمماهللماظ

مـاظـةحؾةماظرجاععةمدؼاظبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ

ماٌوضوسيماٌادةم;ماظؿػلريممممممممممممممممطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممم

مدضقؼةمم65االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم;ممرضلمماظعؼقدةمواظػؽ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼممأ.د.

م.ماٌوضوسيموعؽاغؿهمبنيماغواعماظؿػلريمعػفومماظؿػلريةماالوظبم;ممراحملاض

وعنمتؾعفممإظبمؼوممايؿدمهللموحدهمواظصالةمواظلالممسؾىمعنمالغيبمبعدهموآظهموصقؾهم

  :اظدؼنموبعد

صننمأجٖلمسؾممصرصتمصقهماهلؿم،مسؾمماظؽؿابماٌـزلم،مإذمػومطالمماهللماظذيمالمؼلتقهم

اظؾارلمعنمبنيمؼدؼهموالمعنمخؾػهمتـزؼلمعنمحؽقـممغبقدمصقهماهلدىمواظشػاء،م

طلمواظرغبةمواظؾـقان،مواٌوسظةمايلـةمواظؿؾقان،مصؾومأغػؼتمصقهماألسؿارمعامأدرطتم

شوره،موظومبذظتماىفودمطؾفامعـامأغـضـؾــتمعـنمععقـهمذقؽًامؼذطر،موعنمػـام

اجؿؿعتمطؾؿةمسؾؿاءماألعةمسؾىماظعـاؼةمبؿػلريه،موبقاغهمودرادؿه،موادؿدرارم

طـــــوزهم،مواظــفلمعنمععقـهماظعذبماظـؿري،موألجلماغؽؾابفممسؾىمدرادؿه،متـوستم

ؼعفمميفمإؼضاحمعؽـوغاته،موطانماظؼدحمررائؼفممصـيمسـرضمسؾوعه،مواخؿؾػتمعشار

اٌعؾىمظعؾمماظؿػلريمعـنمذظكمطؾه،موهلمميفمتـاولمػذاماظعؾممواظؽؿابةمصقهمأربعةم

  :أداظقب

  : أواًل;ماظؿػلريماظؿقؾقؾي

ؼؿوظبمصقهماٌػلرونمبقانمععـىماألظػازميفماآلؼة،موبالشةماظرتطقبمواظـظم،موأدؾابم

ة،موؼذطرمحؽمماآلؼةموأحؽاعفا،موضدمؼزؼدمبؿػصقلماظـزول،مواخؿالفماٌػلرؼنميفماآلؼ

أضوالماظعؾؿاءميفمعللظةمصؼفقةمأومسبوؼةمأومبالشقة،موؼفؿممبذطرماظروابطمبنيماآلؼـاتم

واٌـــادــؾـاتمبنيماظـلــورموغـقــومذظك.موػذاماظؾونمعنماظؿػلريمػومأدؾقمأغواعم

رـابًاموإصبازًا،موؼؿؾاؼـونماظؿػلريموسؾقهمتعؿؿدمبؼقؿفا،موؼؿػاوتمصقهماٌـػـلـرونمإ



 
2 

صقهمعنمحقثماٌـفجم،مصؿـفممعنمؼفؿممباظػؼفقاتم،موعـفـممعنمؼفؿممباظؾالشقاتم،م

وعـفممعنمؼطـبميفماظؼصصموأخؾارماظؿارؼخم،موعـفممعنمؼلؿطردمصـيمدردمأضوالم

اظلؾفم،موعـفممعنمؼعؿينمباآلؼاتماظؽـوغـقـةمأوماظصورماظػـقةمأوماٌؼارعماظوسـظـقـةمأوم

انماألدظةماظعؼدؼة.موبذظكمؼؽونمػذاماظؾونمعنماظؿػلريمػوماظغاظبمسؾىمتواظقفمبق

  .اظعؾؿاءموأطـرمطؿبماظؿػلريمسؾىمػذاماظـؿط

 

  : ثاغقًا;ماظؿػلريماإلعباظي

وػومبقانماآلؼاتماظؼرآغـقــةمباظؿعرضمٌعاغقفامإعبااًلمععمبقانمشرؼبماألظػازمواظـربــطم

صـيمسرضفاموضعفاميفمإرارمعنماظعؾاراتماظيتمؼصوشفاممبنيماٌعاغيميفماآلؼاتمعؿوخقًا

عـنمظػظهمظقلفلمصفؿفاموتؿضحمعؼاصدػا،موضدمؼضقفمعامتدسوماظضرورةمإظقهمعنمدؾبم

  .غزولمأومضصةمأومحدؼثموسبومذظك

وػذاماظؾونمأذؾهمعامؼؽونمباظرتعبةماٌعـوؼةمظؾؼرآنماظؽرؼم،وػوماظذيمؼلؿكدعهمعنم

حقؿهمظعاعةماظـاسموعنمأعـؾؿهمتتػلريماظشقخمسؾدمؼؿقدثمباإلذاسةمواظؿؾػازمظصال

  .( اظرغبنماظلعدي

 

  : ثاظـًا;ماظؿػلريماٌؼارن

وػـــومبـقــــانماآلؼاتماظؼرآغقةمبادؿعراضمعامطؿؾهماٌػلرونميفماآلؼةمأومذبؿوسةم

اآلؼاتماٌرتابطة،مواٌوازغةمبنيمآرائفمم،موسرضمادؿدالالتفمم،مواظؽٓرمسؾىماظؼولم

اظـؼضموبقانموجفهم،موتوجقهمأدظؿهم،موبقانماظراجحموحشدماألدظةموشريماٌرجوحمب

  .ذظك

 

 .لريمػومذبالمحبــا،موعدارمحدؼــاوػذاماظؾونمعنماظؿػ : رابعًا;ماظؿػلريماٌوضوسي

  : أواًل;متعرؼػه

ؼؿلظفمعصطؾحمتاظؿػلريماٌوضوسيم(معنمجزأؼنمرطؾامترطقؾًاموصػقًامصـعرفماىزأؼنم

  .اٌصطؾحماٌرطبمعـفؿاابؿداءمثممغعرفم
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صاظؿػلريمظغًةم;معنماظػلرموػومطشفماظؾقانم،مضالماظراشبم;م"ػومإزفارماٌعـىم

  ." اٌعؼول

  ..واصطالحًا;ماظؽشفمسنمععاغيماظؼرآنماظؽرؼم

واٌوضوعمظغًة;معــنماظـوضـعم>موػومجعلماظشيءميفمعؽانمعا،مدواءمأطانمذظكممبعـىم

واظؿـؾقتميفماٌؽانم،متؼولماظعربم;مغاضةمواضعةم;ممايطمواًػضم،مأوممبعـىماإلظؼاء

إذامرستمايؿضمحولماٌاءموملمتربحم،موػذاماٌعـىمعؾقوزميفماظؿػلريماٌوضوسيم،م

ألنماٌػلرمؼرتؾطممبعـىمععنيمالمؼؿفاوزهمإظبمشريهمحؿىمؼػرغمعنمتػلريماٌوضوعماظذيم

  .أراده

م،مصؼدمسرففمسدةمتعرؼػاتمشبؿارمأعامتعرؼفمتاظؿػلريماٌوضوسيم(مسؾؿًامسؾىمصنمععني

عـفامعامغظـهمأعبعفاموأخـصـــرػـاموػو;مسؾممؼؿـاولماظؼضاؼامحلبماٌؼاصدماظؼرآغقةم

  ..عنمخاللمدورةمأومأطـر
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محؾةماظـاظـةرجاععةمدؼاظبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ

ماٌوضوسيمطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌادةم;ماظؿػلري

مدضقؼةمم65االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم;ممرضلمماظعؼقدةمواظػؽ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼممأ.د.

م

م : غشلةماظؿػلريماٌوضوسيم;مةماظـاغقةراحملاض

ملمؼظفرمػذاماٌصطؾحمَسَؾَؿًامسؾىمسؾممععنيمإالميفماظؼرنماظرابعمسشرماهلفريم،مسـدعام

ُضرفرتمػذهماٌادةمضؿنمعوادمضلمماظؿـػـلـريمبؽؾقةمأصولماظدؼنمباىاععماألزػر،مإالمأنم

م مبعده موعا ماظـؾوة مسفد معــــذ ماظؿػلريمطاغتمعوجودة معن ماظؾون موميؽنمظؾـاتمػذا ،

ماظؿاظقة ماألعور ميف ماظؿػلري مػذا موجود معظاػر   : إعبال

ماظؿػلريم -1 مظب مػو مباظؼرآن ماظـؼـرآن متػـلـقـر مأن مرؼب مال م; مباظؼرآن ماظؼرآن تػلري

مبنيم مواىؿع مواحــدة مضضقة متـاوظت ماظيت ماآلؼات موعبقع ممثراته. موأسؾى اٌوضوسي

صؾىماهللمسـؾـقــــهم-مطانماظـيبمدالالتفامواظؿـلققمبقـفامطانمأبرزمأظوانماظؿػلريماظيت

م-صؾىماهللمسؾقهمودؾم-ؼربيمأصقابهمسؾقفا،مصؼدمروىماظؾكاريمأنمردولماهللمم-ودؾم

صلرمعػاتحماظغقبميفمضوظهمتـعـاظـى;متتؤسـَدُهمَعَػأتُحماظَغِقٔبمالمَؼِعَؾُؿَفامإالَّمُػَو((ػاألغعامم

ظؾََّهمٔسـَدُهمٔسْؾُمماظٖلاَسٔةموُؼـَزفُلماظَغِقَثمؼم،مصـؼــــالم;معػاتحماظغقبمخـؿـلــة;متتإٖنما:6

وَؼِعَؾُممَعامٔصيماأَلِرَحاِمموَعامَتِدِريمَغْػْسمٖعاَذامَتْؽٔلُبمَشدًاموَعامَتِدِريمَغْػْسمٔبَليفمَأِرٍضمَتُؿوُتم

م مػظؼؿان مَخٔؾرْي(( مَسٔؾقْم ماظؾََّه   .[45إٖن

م ماظصقابة مإظقه مؼؾفل مطان معا ماظؼـؾـقل مػذا ماهللمسؾقفم-وعن مبنيمم-رضوان ماىـؿـع عن

مأصولم ميف مضاسدة مبعده ماظعؾؿاء موضع موضد متعارْض. مبقـفا ماظيتمُؼظٗن ماظـؼـرآغقة اآلؼات

اظؿـػـلريمتؼؿضيمبلنمأولمعــامؼرجعمإظقهماٌػلرماظؼرآنماظؽرؼمم،مإذمعامأعبلميفمعؽانم

دمساعًاميفمدورة،مضدمصصلميفمآخر،موعامأرــؾـقمصـيمآؼــةمإالمضدمضقدميفمأخرى،موعامور

معراتبم مأسؾى مػو ماظؿػلري معن ماظؾون موػــذا مأخــرى، مدورة مصـي مطبصصه معا جاء
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ماهلل معن ماهلل مبؽالم مأسؾم مأحد مال مإذ موأصدضفا   .اظؿػلري

محدة،م -2 مسؾى ماظػؼه مأبواب معن مباب مطل مآؼات مجبؿع ماظػؼفاء مضام م; ماألحؽام آؼات

بنيمعامؼظفرماظؿعارضم،موذطرواموأخذواميفمدرادؿفاموادؿـؾاطماألحؽاممعـفا،مواىؿعم

عامغصمسؾقهموعـــــامادؿـؾطمعنماظؼرآنمبطرؼقماإلذارةمواظدالظةماًػقة،موسبومذظكم،م

ماٌوضوسي ماظؿػلري معلؿى مهت مداخل   .وطؾه

ماظؼرآغقة،م -3 ماظؾػظة متؿؾع ميف ماظعؾؿاء مبعض مسباه ماواه موػو مواظـظائر; األذـؾــاه

ماٌ كؿؾػة،معـالمذظكم;مطؾؿةمتخري(موردتميفماظؼرآنموعـقـاوظةمعـعـرصةمدالالتـفـــا

م،م مواظـظائر( ماظوجوه متإصالح مطؿابه ميف ماظداعغاغي مذطره محـلـؾـؿا مأوجه ممثاغقة سؾى

م مَخِقرًا((ػاظؾؼرة مَتَرَك مإن ٌَِوُت ما مَأَحَدُطُم مَحَضَر متتإَذا مطؼوظه م; ماٌال م; م،م095وػي ؼ

مَخ مٔصقِفِم ماظؾَُّه مَسٔؾَم متتوَظِو م; مطؼوظه مواإلميان مأَلِدَؿَعُفِم((ػاألغػال مواإلدالمم34ِقرًا م، ؼ

م مظخملْؾَكِقِر((ػاظؼؾم ـٖاٍع متتٖع م; مَخـِقــُرم3طؼوظه متتوَأغَت م; مطؼوظه مأصضل مومبعـى م، ؼ

ؼ،مواظعاصقةمطؼوظهم;متتوإنمَؼِؿَلِلَكماظؾَُّهمٔبُضرٍٓمَصالمَطأذَفمَظُهم:05اظٖرأحٔؿنَي((ػاٌمعـونم

ؼ،مواألجرمطؼوظهم08َكمٔبَكِقٍرمَصُفَومَسَؾىمُطلفمَذِيٕءمَضٔدؼْر((ػاألغعاممإالَّمُػـــــَوموإنمَؼِؿَلِل

ؼ،مواظطعاممطؼوظهم;متتَصَؼاَلمَربفمإغفيمٔظَؿامَأغَزْظَتمإَظٖيمٔعِنم47;متتَظُؽِممٔصقَفامَخِقْر((ػايجم

ماظؼصصم مَصٔؼرْي((ػ م;م35َخِقٍر مطؼوظه ماظؼؿال ميف مواظطعن مواظغـقؿة ماظظػر مومبعـى ؼ،،

مت مَخِقرًا((ػاألحزاب ـَاُظوا مَؼ مَظِم مٔبَغِقٔظِفِم مَطَػُروا ماَظٔذؼَن ماظؾَُّه   [36توَرٖد

ماظؾاحـونميفم مإظقفا مترىمظونمعنماظؿػلريماٌوضوسيم،موػومأولمودقؾةمؼؾفل مطؿا وػذا

اظؾقثمسنمعـوضـــوساتماظؼرآنمحقثمصبؿعونمأظػازمذظكماٌوضوعمعنمدورماظؼرآنمثمم

ماظؾ مدالظة مسؾى مورودهؼؿعرصون مأعاطن ميف   .ػظ

اظدراداتميفمسؾومماظؼرآن;ماػـؿــمماظعؾؿاءممبوضوساتمسؾومماظؼرآنمصلذؾعوػا،موعنم -4

بنيمػذهماٌوضوساتمواظدرادات،ظونمؼـصٗبمسؾىمدرادةموعبعماآلؼاتماظيتمهلامرابطةم

واحدة،مطكؼاتماظـلخمواظؼلممواٌشؽلمواىـــدلمواألعـالموشريمذظكم،موعمظػاتفمميفم

م متذطرذظك مأن معن مأذفر موػي محصرػا ماظؾاحث مسؾى   .ؼعز

ماظعؾومم معن مظقسمبدسًا ماٌوضوسي ماظؿػـلـقـر مأن مسؾى متدظـا موايؼائق ماألعور مػذه طل
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أصرزتهمسؼولماٌؿلخرؼنم،موشػؾتمسنماالػؿؿاممبهمأصـفـامماألوظني.مظؽنمبروزهمظوغًامعنم

م-تؾؾقةمياجاتمأػؾفامم-اظؿػلريمظهمطقاغهموررؼؼؿهمملمؼوجدمإالميفماظُعُصرماألخريةم

اظؿىموجدمصقفامعنماٌذاػبمواألصؽارمطؿاموجدمصقفامعنماآلراءمواٌــوضـوسـاتمعاماضطرم

ماظؽؿابماظـــــذيم مبلغه مظقؼقـفم ماظؼرآغقة ماظـظر موجفة معن مإظبمحبـفا ماظشرؼعة سؾؿاء

ضبويمدرادةموسالجمطلمعوضوعمؼطرأميفمحقاةماظـاسم،مسؾؿهمعنمسؾؿهم،موجفؾهمعنم

م مجفؾه ًَٔؾرُي((ػاٌؾك ما ماظؾَّٔطقُف موُػَو مَخَؾَق مَعِن مَؼِعَؾُم متتَأال ،05] .  

معوادًام ماظؼرآغقةمتلؿؼؾلمطلمؼوم مطـرتماظدراداتماظؼرآغقة،موأصؾقتماٌؽؿؾة وعنمثم

جدؼدةمعنمساملماٌطؾوساتم،موغظرةمخارػةمإظبمصفارسماٌؽؿؾةمتـؾقكمبؽـرةمعامطؿبميفم

ةمضؾقاًلمسؾىمعادةماظؼرآن.موظشدةمسـاؼةماظؽاتؾنيمبفذامػذاماجملالم،موإنمطانميفمايؼقؼ

مبوضعم ماظؿػلري معن ماظؾون مػذا مخبدعة ماظؾاحـني معن معبع مضام ماظؿػلري معن اظػن

صـفـردـــةمظؾؼرآنمسؾىمحلبماٌوضوساتمعـفامعامػوميفمسدادماٌكطوراتم،موعـفامعام

مواظذيمسـواغهمتتػصقلمآؼاتماظؼ م" م(،مرؾعمطؽؿابماٌلؿشرقم"جونمالبوم رآنماظؽرؼم

وضدمترعبهمإظبماظـعـربـقـةمربؿدمصمادمسؾدماظؾاضيموترجمماٌلؿدركماظذيموضعهمتإدوارم

موأنمودم مأوظبميفمررؼقمروؼلمالمبد ميفمطؿابمواحــد،موػومخطوة موخرجا م( عوغؿقه

م .علؿدرطًاموععؼؾًامطعادةمعامؼؽؿبمأواًل
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محؾةماظـاظـةراٌممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجاععةمدؼاظبممممممممممم

ماٌوضوسيمطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌادةم;ماظؿػلري

مدضقؼةمم65االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم;ممرضلمماظعؼقدةمواظػؽ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼمأ.د.

م

م;أظوانماظؿػلريماٌوضوسيةماظـاظـة;ممراحملاض

أنمؼؿؿؾعماظؾاحثمظػظةمعنمطؾؿاتماظؼرآنماظؽرؼمم،مثممؼـفـؿــعماآلؼاتماظيتم : األول

مواإلحارةم ماآلؼات معبع موبعد ماظؾغوؼة. معادتفا معن معشؿؼاتفا مأو ماظؾػظة مصقفا ترد

ادؿـؾاطمدالالتماظؽؾؿةمعنمخاللمادؿعؿالماظؼرآنماظؽرؼممهلا.موضدمبؿػلريػامضباولم

أصؾحمطـريمعنماظؽؾؿاتماظـؼـرآغقةمعصطؾقاتمضرآغقةمطـتاألعة،مواىفاد،مواظذؼنميفم

ماألذؾاهم مطؿب مبه ماػؿؿت مضد مترى مطؿا ماظؾون موػذا م(، مواًالصة.. معرض، ضؾوبفم

وظؽنمضباولمعمظػوػامأنمؼربطواممواظـظائرمإالمأغفامبؼقتميفمدائرةماظؽؾؿةميفمعوضوسفا،

ماظؾػظقة ماظدالظة مدائرة ميف مظؾؽؾؿة متػلريػم مأبـؼـى مممـا ميفمزبؿؾفماظلور،   ..بقـفا

م،م ميفمزبؿؾفماٌوارن مبنيمدالالتفا ماظربط موحاوظوا ماظؽؾؿة متؿؾعوا مصؼد ماٌعاصرون أعا

ادؿـؾاطمموأزفروامبذظكمظوغًامعنماظؾالشةمواإلسـفـــازماظؼرآغيم،موضدمطانمعنمغؿائففا

مػذام ماغؿفاجفم مظوال مسؾقفا ماظعـور ممبـؼـدورػم مؼؽن ممل ماظدضة، مباظغة دالالتمضرآغقة

ماظؾونمعنماٌـعـاصرؼنماظدطؿورمأحـؿدمحلنمصرحاتميفم اظلؾقلم،موعـؿــنماسؿـىمبفذا

مطؿابم مأصــدرمعـفا متحبثمضـــرآغــيموضربمعنماظؿػلريماٌوضوسيم( دؾلؾةممساػا

وتصطرةماهللماظيتمصطرماظـاسمسؾقفا(،موتاألعةميفمدالالتفاممتاظذؼنميفمضؾوبفممعرض(م،

م ..اظعربقةمواظؼرآغقة(موشريػا

هدؼدمعوضوعمعام،مؼؾقظماظؾاحثمتعرضماظؼرآنماجملقدمظهمبلداظقبمعؿـوسةم : اظـاغي

متطرحمضضقةمصريادم مأو معشؽؾة متطرأ مأو مواظؿعؾققم، يفماظـعــــرضمواظؿقؾقلمواٌـاضشة

م مغظر موجفة معن ماظؽرؼممحبـفا ماظؼرآن مسفائب معن مسفقؾة مإظب مغشري موػـا ضرآغقة
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مواظعؿومم ماظشؿول مصقه م، مسؿل موعـفج محقاة، مددؿور ماظؼرآن مأن مسؾى متدظـا اٌعفزة،

م .واظؽؿالمواظؾقان

مععنيم :خالصؿفا ممبوضوع ماظؼرآنمصرضبًا مباحثماػؿؿام مظقسممبلؿغربمأنمصبد أغه

آنمطاصقةمواصقة،موظؽنماظغرؼبمحؼًامصريىمجواغبمعـعـاىـــةماٌوضوعمودرادؿهميفماظؼر

مضدم ماٌوضوع مأن مصقدػشك مصقه مأغزل مطلمنا ماظؼرآن مسـاظــم مإظب مصؿؾج معوضوسًا متؼرتح أن

مأجؾه معن ماظؼرآن مأغزل مطلمنا ماظؼرآن ميف مدرادؿه مجواغب   .ادؿوصقت

موبعدم م، ماٌوضوع ماظيتمتـاوظت ماآلؼات مبادؿكراج متؿم ماظؾون مػذا ميف ماظؽؿابة وررؼؼة

مواإلحا معنمعبعفا ماٌوضوع مسـاصر ماظؾاحثمادؿـؾاط مضباول موتـلعــاًل متػلريًا مبفا رة

مإظبم مؼؼلؿفا محبقث ماظعـاصر متؾــك مبــقـن مؼـلق مثم مآؼاتم، معن مبنيمؼدؼه معا خالل

أبوابموصصولمحلبمحاجةماٌوضوعموؼؼدممظذظكممبؼدعةمحولمأدؾوبماظؼرآنميفمسرضم

ماٌوضوع   .أصؽار

ـدرادةمػومآؼاتماظؼرآنماظؽرؼممالمشري،مععمربطموؼؽونمعـطؾقماظعرضمواالدؿداللمواظـ

طلمذظكمبواضعماظـاسموعشؽالتفمم،موإنمذطرمذيءمعنمشريماظؼرآنميفماٌوضوعمصقذطرمعنم

م .بابماالسؿضادمالماالسؿؿاد

وسؾىماظـؾـاحـثمأنمؼؿفـبمخاللمحبـــهماظؿعرضمظألعورماىزئقةميفمتػلريماآلؼاتم

سرابموغـقـــــومذظكمإالممبؼدارمعامطبدمماٌوضوعم،مصالمؼـذطـــرماظؼراءات،مووجوهماإل

ماظعرضم مبلدؾوب مؼفؿم مذظك مطل ميف مواظؾاحث معؾاذرًا. مأدـادقًا ماتـصـااًل مبه وؼؿصل

ماظـؿـــوضـوعم مصفم معن ماظؼارئ مظقؿؿؽن م، موعـؼـاصـده موأػداصه ماظؼرآن معراعي ظؿوضقح

ماظلؾك موجودة ماظشائق ماظعرض مجباذبقة ماظؼرآن مخالل معن مأدراره وايؾكمموإدراك

ماظؾونم ورصاغةماألدؾوبمودضةماظؿعؾرياتم،موبقانماإلذاراتمبلوضحماظـعـؾارات.موػذا

مادمم مأن موحؿى م، ماالخؿصاص مأػل مسرف ميف ماٌشفور مػو ماظـؿـوضوسي ماظؿػلري عن

مجؾقًا،مودؾبم مصبده مواٌؿؿؾعمهلذا م، مؼـصرفمإالمإظقه مالمؼؽاد تاظؿػلريماٌوضوسيم(

مأعرؼن ميف مؼؿؾكص   : ذظك

م موحبـًاشزام-ا مدرادة موأذؾعفا ماظؼرآن مررضفا ماظيت ماٌوضوسات   .رة
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مضرآغقةم -2 مغظر موجفة معن محبث مإظب ماظيتمهؿاج مواٌشؽالت ماٌوضوســـات وــدد

صاألوظونمصدروامعــنماظؼرآنم،مواآلخـــرونموردوامإظبماظؼرآن.موطالػؿامحبرمومالمداحلم

  .ظهم،مالمتؽادمتـؿفيمعوضوساتهمأومتؼـفمسـدمحد

ماألداديماظ -3 ماهلدف مبؿقدؼد ماظؼرآن معن مدورة مخـــالل معن معوضوع مسن ؾقـــث

مذؾقهم ماظؾون موػذا ماظلورة. متؾك مخــالل معن ماألػدافمودرادؿه معن مشريه مأو ظؾلورة

م .بلابؼهمإالمأنمدائرتهمأضقق

ماظؾقثمصقه مثمم : وررؼؼة مظؾلورة ماألػدافماألدادقة ماظـؾـاحثماهلدفمأو أنمضبدد

امإنمطاغتممثةمأػدافمعـؿـعددةمثممضباولمإبرازمسـاصرمحبثمطبؿارهمأومطبؿارمإحداػ

مؼدرسمســـالضةمطلماٌؼارعمبفذام موتؾوؼؾفا،مثم موتـؼـلـقـؿـفـا مظؾؿوضوع ماظلورة ػذه

ممبؼدعةماظلورة،مواغؿفاّءمخبامتؿفا،مععماظؿعرفمسؾىمأدـؾابمغزوهلا،م اهلدفمبدءًا

مسالضةمطلمذظكمبفدفماظلورةموعؽانمغزوهلا،موترتقؾفامعنمبـقـنمدـــورماظؼرآنموؼؾني

سـوانماظؾقثم،مودقفدماظؾاحثماظصؾةمبـقـــــهموبنيماظرابطةمجؾقةمسـدمإحاظةماظـظرم

موبقاغهم مإؼضاحه مإظب مترعي مواضــقــــًا مػدصًا مظؾلورة مأن مودقعؾم ماظػؽر، وإععان

واالدؿداللمظهموبهم،موتػصقلمجواغؾهموأبعادهم،موطلمدــــورةمعنماظؼرآنمهلامذكصقةم

ؿؼؾةمتعؾممسـدماظؾقثمصقفا،مبلموميؽنمأنمؼؽونمظؾلورةمأػــدافمعؿعددةمبقـفامعنمعل

مإحداػؿام مإصراد مأو مبقـفؿا ماظؿػرؼق مععه مؼصعب مذيء مواظؿداخل مواظؿعاضد اظرتابط

م .باظؾقثمععمإشػالماظؾواضي

وظقعؾممأغهمؼـؾغيمسـدماظؾقثميفمػذاماظؾونمأالمؼـطؾقماظؾاحثميفمدرادةمعوضوعماظلورةم

مآؼـ موأعامعن ماظلورة مآؼاتموعؾاحثموعؼارع معــطـؾؼه مؼـؽـــون مبل مصقفا، ـاتمملمترد

مادؿـادًا مال موادؿشفادًا متلصقاًل، مال موتوطقدًا متلدقلًا، مال مادؿؽـادًا مصؿذطر   .شريػا

ماظؾــونمزػرمبعـاؼةماظؼدعاءمبلمجــــاءتميفمثـاؼامتػادريػمماإلذاراتمإظبمبعضم وػذا

قمعـفامظؾقانمتػلريػا،مطاظذيمصعؾهماظؾؼاسيميفمطؿابهمأػدافماظلورةمورباوظةماالغطال

تغظمماظدررميفمتـادبماآلؼاتمواظلور(.موأعاميفماظعصرمايدؼثمصؼدمأوظعمبهمدقدمضطبم
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مػدصفام مأو ماظرئـقـلـقة مأػداصفا مبؾقان مدورة مظؽل مؼؼدم محقث متاظظالل( متػلريه يف

ذيمتؿقدثماظلورةماظوحقد،موؼـطؾقميفمباضيمتػلريماظلورةمعنمخاللمػذاماحملورماظ

  .سـه

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

محقمرغبنماظربلمماهللماظ

محؾةماظـاظـةرجاععةمدؼاظبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ

ماٌوضوسيمطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌادةم;ماظؿػلري
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مدضقؼةمم65االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم;ممرواظػؽضلمماظعؼقدةم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼممأ.د.

م

 ; أػؿقةماظؿػلريماٌوضوسيابعةم;ممرةماظراحملاض

ماظؿاظقة  ماألعور ميف مجواغؾفا مأجدر متؾكقص   :وميؽن

معنمإسفاز : األول مَجٓدتمسؾىماظلاحةممإبرازموجوهمجدؼدة اظؼرآنماظؽرؼمم،مصـؽـؾـؿـا

وجدػاماٌػلرمجؾقةميفمآؼاتمم-عنمُععطقاتماظؿؼدمماظػؽريموايضاريمم-أصؽارمجدؼدةم

اظؼرآنمالمظؾسمصقفاموالمشؿوضمبعدمتؿؾعمعوارنمذطرػاميفماظؼرآن،مصقلفلمسـدػامدؾقم

ؾارلمعنمبنيمؼدؼهموالماظؼرآنمإظقفا،موؼدظلمبذظكمسؾىمطوغهمطالمماهللماظذيمالمؼلتقهماظ

مإسفازه مودالئل مشرائؾه متـؿفي موال مسفائؾه متـؼضي مال ماظذي موأغه م، مخؾػه   .عن

مأغواعم : اظـاغي موأجل مأسؾى مػو ماظذي م، مباظؼرآن ماظؼرآن متػلري مأػؿقة مسؾى اظؿلطقد

اظؿػلري،مإذمضدمؼوجدمعنمالمؼؾفلمإظبماظؼرآنمسـدمإرادةمإؼضاحهموتػلريهمظؼصورمصقهمأوم

وباظؿػلريماٌوضوسيمغدركمأػؿقةمػذاماظؾونمعنماظؿػلريمصؿزدادمسـاؼؿـامتؼصريمعـهم،م

به،موتـؿـعـاضـــدمجفودغامظؾقاغهم،مَصـُؽػىمبذظكماظوضوفمسـدمطـريمعنمعشؽلماظؼرآنم

موؼشػيم ماٌراد مؼوضح معا مظورود م، ماألعةميفمتػلريمآؼاته معوارنماًالفمبنيمسؾؿاء أو

مغػله مباظؼرآن ماظغؾقل موؼروي   .اظعؾقل

ماإلغلاغقةم : ظـاظثا ماظلاحة مسؾى مجدؼدة مأصؽار موبروز ماظؾشرؼة، محاجة مودد إن

واغػؿاحمعقادؼنمظؾـظرؼاتماظعؾؿقةمايدؼـةمالمميؽنمتغطقؿفاموالمرؤؼةمايؾولمهلامإالم

مسؾمم مأو مجدؼدة مبـظرة منابه مسـدعا مإذ ماظؽرؼم. مإظبماظؿػلريماٌوضوسيمظؾؼرآن باظؾفوء

دماٌوضفمعنمػذاماظعؾمموتؾكماظـظرؼةموحلماٌشؽؾةمعلؿقدثمصنغـامالمغؼدرمسؾىمهدؼ

اظؼائؿة،موبقانمبطالنمعذػبمإالمسنمررؼقمتؿؾعمآؼاتماظؼرآنم،مورباوظةمادؿـؾاطمعام

مأوظؽك مطل مسبو   .صبب

معنمخاللمغصوصماظؼرآنمواظلـةمميؽنماظؾاحثمعنماظؼقامم إنمعبعمأررافمعوضوعمعا
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اٌوضوعم،موسؾىمضوءمػداؼاتماظؼرآنمبدورماجـؿفــاديمظؾؿوصلمإظبمتـظريمأصولمهلذام

ماظلاحة مسؾى مَؼفٓد معوضوع مأي مععاىة مغلؿطقع   .وعؼاصده

مأوم مضضقة مأو معوضوع مُؼطرح معا مشاظؾًا مععقـة. مضضقة ماظـؿعؾوعاتمحول مإثــراء اظرابع;

صؽرةمأومعشؽؾةمظؾؾقثموؼؾؼىمأٗيمعنمذظكمربؿاجًامإظبمإذؾاعماظؾقثموعزؼدماظدرادة،م

لماظؿـػـلـقـــرماظـؿـوضـوسـيمحبقثمتؿؾنيمظذويماظشلنمأدظةموؼؿممهؼققمذظكمعنمخال

ماٌطروحة ماظؼضقة مأبعاد معن مظشيء موتػؿقق معلؿػقضة، مورؤى   .جدؼدة،

 

معلارػا متصققح مأو ماظدرادات متلصقل م;   : اًاعس

معنماظؾقثمواظدرادة،مإالمأنمػـاكمسؾوعًام مواصــــــرًا ظؼدمغاظتمبعضمسؾومماظؼرآنمحظًا

هؿاجمإظبمتلصقلمبضؾطمعلارػامحؿىمؼمعنمسـارػامعـلمتاإلسفازممأخرمبرزتمجدؼدة

اظعؾؿيميفماظؼرآنم(،مصـؼـدمطـرماظؽاتؾونمحوظهمإالمأغهمحباجةمعادةمإظبمضؾطمضواسدهم

ٔظُقَؿَفـَبماإلصراطمصـقـــهمأوماظؿػرؼطم،موػذامإمنامؼؿممسربمدرادـــــةمعوضوسقةمآلؼاتم

ماجملال مػـذا ميف موػداؼاته   .اظؼرآن

مإظبموػـ مضبؿاج متـؿففه ماظذي ماظـؿـلــــار مظؽن ماظؼدم معـذ مضائؿة مودرادات مسؾوم اك

ماظوضائعم مدرد ميف معـففًا مأخذ ماظذي ماظؿارؼخ مطعؾم متؼوؼم موإسادة م، موتعدؼل تصـقـقح

مضدم ماظلـن مػذه مبلن مسؾؿًا م، مواجملؿؿع ماظؽون ماهللميف مشريمتعرضمظلـن واألحداثمعن

مآؼاتماظؼرآنمخاللمضصصهمبشؽلموا ضحم،موػـاكماسبراصاتمعؾـوثةميفمطؿبمأبرزتفا

اظؿارؼخمدباظفمعامغصمسـؾـقـهميفماظؼرآنماظؽرؼمم،موظنمؼؿممتعدؼؾفاموتؼوؼممعـلمػذهم

مودرادؿفا مسرضفا ميف ماظؼرآن معـفج مادؿؼصاء مبطرؼق مإال   ..اظعؾوم

 
 


