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محقمررينماظربلمماهللماظ

موديحؾةماألرجاععةمدؼاديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ

مآنراٌادةم=آؼاتماظعؼقدةميفماظؼممممممممممممممممطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممم

مدضقؼةمم85االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم=ممرضلمماظعؼقدةمواظػؽ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼممأ.د.

مآن=رسنمآؼاتماظعؼقدةميفماظؼممتفقدةماالوديم=ممراحملاض

وعـفامؼؼومماإلدالممسؾىماإلميانمأوماظعؼقدةماظيتمتؽوِِّنماظؼاسدةماألداسميفمبـاءماظدؼن،م

موجوِدهم مرؾقعَة مظإلغلان متػلِِّر موػي مبضوابطفا، محرطؿه مطل ِّ موؼضؾط ماٌؤعن، ؼـطؾق

وغشأت هموشاؼؿ ه،مومعصرله،موتردُممظهمععاملمصؾِؿهمباهللمتعاديموبايقاةمواألحقاءمواظؽوِنم

 .عنمحوظه،موسؾقفامتؼوممأحؽامماظشرؼعةمواظـظاممواألخالقميفمطلمجواغبمايقاة

بعضماظعؾؿاءميفمعرحؾةمعنمعراحلمتدوؼنمسؾمماظعؼقدةمإديماىدلموضدماغصرصتمسـاؼةم 

واظردمسؾىماٌكاظػنيمبأدؾوبموعـفجمؼؿػقمععمعـفجمأوظؽكماٌكاظػني،مصؿأثروامباٌـفجم

مإسادةم معن مبد ِّ مال مصؽان ماظقوغاغي، ماظػؽر مسؾىمضوء ماظؼرآن موصل ِّروا ماإلشرؼؼي، اظػؾلػي

قققةماٌوثوضةميفمدرادةماظعؼقدة<موػيماظؼرآنماألعرمإديمغصابهمباظعودةمإديماٌصادرماظص

 .اظؽرؼممواظل ِّـةماظـؾوؼة

ميفم  موَشْرِدفا ماإلدالعقة ماظعؼقدة ميفمبقان ماظؽرؼم ماظؼرآن ماظذيمدؾؽه ميفماٌـفج ودــظر

اظـػوسموتـؾقؿفاميفماظؼؾوبمظقؽونمشلامأثرػاميفماظلؾوك،مودـعرضمودائلمػذاماٌـفجم

 .اظؾقثماٌوجزموعلاظؽه،ممبامؼؿػقمععمرؾقعةمػذا

 :اٌـفجماظػطريمأوماظوجداغي 

مدؾقؿةم ماهللمسؾىمصطرة مخؾؼه مضد ماإلغلان مأن ِّ موػي مطؾرلًة، محؼقؼًة ماظؽرؼم ماظؼرآُن ؼؼرِِّر

تؿفهمإديمبارئفاموتؾفأمإظقه<مصؼدمُجِؾَؾتماظـػوسمسؾىمععرصةمخاظؼفامتعاديمعـذمأنمأخذم

ـِيمآد م م} :عادياهللمتعاديماظعفدمواٌقـاقمسؾىمأبـاءمآدم<محقثمضالمت مَأخ ذ مر بَِّكمِعنمب  و إْذ
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مَأنمت ُؼوُظوام مب َؾىمذ ِفْدغ ا مَضاُظوا مأَظْلُتمِبر بُِِّؽْم مس َؾىمَأغُػِلِفْم مو َأْذف د ُػْم مُذرِِّؼ ِّؿ ُفْم ِعنمُزُفوِرِػْم

 .[2:1دورةماألسراف،ماآلؼة=م] {ؼ ْوم ماْظِؼق اع ِةمإغ ِّامُطـ ِّامس ْنمػ ذ امَشاِصِؾني 

وظودميفمػذاماظوجودمؼوظدمسؾىماظػطرة<موظذظكمخياربماهللمتعاديماإلغلانموؼذطِِّرهموطلمع 

مواظعؼقدة،م ماإلمياغقة مباألعور مإحلاده مظقوضظ محي< موجداغي مبأدؾوب ماظػطرة بفذه

ماالسؿؼاد،م مضضاؼا معن مذظك مسن مؼؿػرع موعا مباظعؾادة موإصراده متعادي ماهلل متوحقد وأػؿفا=

ػامأومحيرصفامسنمررؼؼفاماظلويمعنمعؤثراتمُأد رؼةموظقزؼلمسنمػذهماظػطرةمعامضدمؼغشا

أوماجؿؿاسقة،مأومعنمساداتموتؼاظقدموأوػامموخراصات،مأومعنمشواؼةموذفواتموعصاحلم

 .عادؼةمتفؾطمباإلغلانموتـقرفمبهمسنماىادة

معـاصعهم  مررؼق مسن موؼـرله ماإلغلان مخيارب م"اظؼرآن ماٌؾارك= محمؿد ماألدؿاذ ؼؼول

ته،موسنمررؼقمضضاؼاهموعشؽالته<مظققركمتطؾُِّع هموضؾؼهمإديموعصايهموحاجاتهموعؾذا

ماظؾعقد،موجيعؾهمبذظكمعؿفقؽًام ععرصةمايؼقؼةمذاتماظصؾةمحبقاتهماياضرةموعصرله

 "ظؾؿػؽرلميفماهلل،موعلؿعدًامظؼؾولمغؿائجماٌـطقماظلؾقممععمعـػعؿه

ماظشُِّعورممب موساء موظؽـ ِّه معنمصػاته< مصػة ماإلحلاسمأو مسنموظقسماظوجدانمػو مؼـشأ ا

  .إدراكماٌعاغي

واظؼرآنماظؽرؼممؼـرلماظوجدانمبطرؼؼؿهماىؿقؾةماٌعفزة،موؼزؼلماظغشاوةماظيتمترؼنم 

سؾىماظؼؾبمووعلمايس ِّمؼؿؾؾَِّد،موؼ ْعِرضمآؼاتماهللميفماظؽونميفمصورةمحق ِّةمؼـػعلمبفام

وؼؿأث ِّر،مماظوجدانمطأغفامجدؼدةمؼشفدػاماإلغلانمألولمعرة.موحنيمؼـػعلمبفاماظوجدان

مسـدئٍذم ماالغػعاالت، مبشؿى ماٌشاسر موتؿقرك ماٌعروض ماٌشفد مظؿؿؾع ماًقال وؼؿقرك

موأنم ماٌعفزة، ماهلل مضدرة مطؾِِّفا ماٌشاػد مػذه موراء مأن ِّ مإدي ماظؽرؼم( ماظؼرآن م)أي ؼوجِِّفه

ماظؼادر،م ماإلظه مذظك مسؾادة مإذن مصقـؾغي موتعادي< مدؾقاغه ماهلل، مػو موبارئفا صاغعفا

 .وحد همباظعؾادةمدونمدواه<مواظؿؾؼِِّيمسـهميفمطلمأعرمعنماألعورمواظؿوجُِّهمإظقه

  

محقمررينماظربلمماهللماظ
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محؾةماألوديرجاععةمدؼاديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ

مآنراظؼمطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌادةم=آؼاتماظعؼقدةميف

مدضقؼةمم85االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم=ممرضلمماظعؼقدةمواظػؽ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼممأ.د.

م

 :جماالتماٌـفجماظػطريةماظـاغقة=مراحملاض

م ماظؽون مسن ماظؽرؼم ماظؼرآن مؼؿقدث مايقة ماظوجداغقة ماظطرؼؼة مودضؿهمبفذه بضكاعؿه

اٌعفزة<موسنمزاػرةماٌوتموايقاة،موسنمإجراءماظرزمق،مواألحداث،موضدرةماهللماظيتم

المُتق دِّ،موسنمسؾمماهللماظشاعلمظؾغقب<مطلِّمذظكمبطرؼؼةمصذ ِّةموعلماإلغلانمؼلؿؼؾلمػذهم

موجداغهموؼلؿقؼظميؼقؼةم مألولمعرة<مصقـػعلمبفا موؼالحظفا مطأغ ِّهمؼراػا األعورمطؾَِّفا

 :األظوػقة

 :صػيمآؼاتماهللماظؽوغقة (1) 

مصورةم مشلا موؼردم مأخ ِّاذة، متصوؼرؼة مبطرؼؼة معـفا مجاغؾًا ماظؽرؼم ماظؼرآن مظـا ؼعرض

ماظـؿقفةم مإدي مخيؾص مثم مطـرلة، مرحؾة مجماالت ميف مبـا موؼطوف معؿؽاعؾة، ذاعؾة

م موتعادي واظؿوجقه مدؾقاغه مضوظه ميف مطؿا ماظوجداغقة، م} :واظؼـاسة ماظَِِّذي مِعن مُػو  َأغز ل 

مو اظز ِّْؼُؿون م ماظز ِّْرع  مِبِه مُتِلقُؿون م*مُؼـِؾُتمَظُؽم مِصقِه مذ ف ر  مو ِعـُْه مذ ر اب  ـُْه مظَُِّؽممعِِّ مع اًء اظل ِّؿ اِء

مؼ ؿ َػؽَُِّرون  ماظـ ِّؿ ر اِتمإن ِّمِصيمذ ِظَكمآلؼ ًةمظَِِّؼْوٍم دورةماظـقل،م] {و اظـ ِِّكقل مو اأَلْسـ اب مو ِعنمُطلِِّ

 .[22-25اآلؼات=م

 :ويفمزاػرةمايقاةمواٌوت (2) 

مبعدم ماٌوت مزاػرة موسن موزفورػا، مايقاة مأصل مسن مطـرلًا ماظؽرؼم ماظؼرآن ؼؿقد ِّث

معامميرِّماإلغلانمبفامدونمأنم ايقاة<مظقفز ِّماظوجدانمبفذهماظظاػرةماٌعفزةماظيتمطـرلًا

م مجدؼرة مأغفا معع ماالػؿؿام< معن محؼَِّفا مؼعطقفا مأن مدون مأو متؾعثميفمؼؾؿػتمإظقفا< أن
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ماظؿلاؤل=معنماظذيمخؾقمايقاةميفمػذهماًؾقةمايقة؟موسـدعاممتوتمػذهم غػلهمػذا

 .اًؾقة=معنماظذيمدؾؾفامػذهمايقاة؟موٌاذامالمتلؿؿرمػذهمايقاة؟...مإخل

ماظـػوس،م  مسن ماظغشاوة مظقزؼل ماظؼرآن< ميف ماظػطرة موعـفج ماظػطرة مجواب مجييء وػـا

محدؼـًا ماٌوتموايقاة متؾؾُِّده،موؼؿقؼظميؼقؼةمموؼؿقدثمسن معن ماظوجدانمصقصقو ؼفزِّ

متعادي مطؼوظه موايقاة< ماٌوت مإظقفا مؼرجع ماظيت مواظربوبقة ماظَِِّذيم} :األظوػقة مػ ذ ا َأع ِّْن

 .[12دورةماٌؾك،ماآلؼة=م] {ؼ ْرُزُضُؽْممإْنمَأْعل َكمِرْزَضُهمب لمظَِّفِّوامِصيمُسُؿوٍِّمو ُغُػوٍر

صقلب<مبلميفمجمالماٌكؾوضاتماألخرىمطذظك.مضالماهللموظقسمػذاميفمجمالماإلغلانم 

َأَظْممت ر مَأن ِّماظؾَِّه مَأغز ل مِعن ماظل ِّؿ اِءمع اًءمَصل َؾَؽُهمؼ ـ اِبقع مِصيماأَلْرِضمُثم ِّمُؼْكِرُجمِبِهمز ْرسًام} :تعادي

مُحَط مؼ ْفع ُؾُه مُثم ِّ مُعْصَػرًِّا مَصؿ ر اُه مؼ ِفقُج مُثم ِّ مَأْظو اُغُه مأُلْوِظيمعِّْكؿ ِؾػًا مَظِذْطر ى مذ ِظَك مِصي مإن ِّ اعًا

 .[12دورةماظزعر،ماآلؼة=م] {اأَلْظؾ اِب

 :ويفماظرزقمبأغواسهمومأظواغه (3) 

مإذم مواظوجدان< ماظػطرة موهرك مدؾقاغه مباهلل ماظؼؾب متربط ماظيت ماألعور مأذد معن وػو

مبأغ ِّهمدؾقاغهمػوماظذيمُؼػقضهمسؾىماإل ماهللمتعاديميفمطؿابهماظؽرؼم غلانمدائؿًا،مؼذطِِّرغا

صؼدمتؽػَِّلماهللمتعاديمظإلغلانمبؽلمعامحيؿاجه<معنمرعامموذرابموعؾؾسموعلؽنموػواء،م

وعنمتلكرلمظؽلماٌوجوداتمطيمؼـؿػعمبفاماإلغلان،موجعؾفامتلرلمسؾىمغظاممؼؿػقمععم

 .حقاةماظـاسموحاجاتفم

انمٌعرصةماهللموؼ ْعِرضماظؼرآُنماظؽرؼممعوضوع ماظرزقمبطرؼؼةمتوضظماظػطرةموهركماظوجد 

ماظؼوةم مذو ماظرز ِّاق مػو موأغه مواظعطاء، ماظرزق مبفذا ماٌؿػرِِّد مدؾقاغه مأغه موٌعرصة تعادي

اٌؿني،موأن ِّماألرزاقمطؾَِّفامعنمسـدماهلل،موأن ِّماإلغلانمعفؿامبذلمعنمجفدمصفومالمؼـشؽفام

 :متعادييفمايؼقؼة،موإمنامؼعؿلمصقفامبلـ ِّةماهللموعشقؽؿه،موظؽنماٌـشئمواًاظقمػوماهلل

مُحَطاعًام} ـ اُه مَظف ع ْؾ مغ ش اُء م*مَظْو ماظز ِّاِرُسون  مغ ْقُن مَأْم مت ْزر ُسوغ ُه مَأَأغُؿْم م* مت ْقُرُثون  مع ِّا َأَصر َأْؼُؿم

َصَظْؾُؿْممت َػؽَُِّفون م*مإغ ِّامَظُؿْغر ُعون م*مب ْلمغ ْقُنمع ْقُروُعون م*مَأَصر َأْؼُؿُمماْظؿ اء ماظَِِّذيمت ْشر ُبون م*م

مَصَؾْوالمت ْشُؽُرون م*مَأَأ ـ اُهمُأج اجًا غُؿْممَأغز ْظُؿُؿوُهمِعن ماْظُؿْزِنمَأْممغ ْقُنماْظُؿـِزُظون م*مَظْومغ ش اُءمج ع ْؾ
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ـ اػ ام َأَصر َأْؼُؿُمماظـ ِّار ماظَِِّؿيمُتوُرون م*مَأَأغُؿْممَأغش ْأُتْممذ ف ر ت ف امَأْممغ ْقُنماْظُؿـِشُؽون م*مغ ْقُنمج ع ْؾ

 .[7:-96دورةماظواضعة،ماآلؼات=م] {و ع ؿ اسًامظِِّْؾُؿْؼِوؼن م*مَصل ؾِِّْحمِباْدِممر بَِِّكماْظع ِظقِممت ْذِطر ًة

موتقلرلماظـارم  ماٌزن، معن ماٌاء موإغزال مإغؾاتماظزرع، مهللمتعاديميف مطؾه ماألعر مطان صإذا

ذظكمواظوضود...مصإنميفمػذامطؾهمتذطرةموتؾصرة<مثممؼـؿفيماظلقاقمحنيمؼفزِّماظوجدانمب

ماإلغلانم مبدسوة ماظوجداغيمػذه-اظعرضمطؾه مواغػعاظه متأثُِّره ميفمحاظة أنمؼلؾِِّحمم-وػو

ماظظاػرةم مواظـعم مواًرلات، ماألرزاق متؾك مطل مسؾقه مأصاض ماظذي ماظعظقم مربه بادم

 .واظؾارـة

 :ووريماألحداثمحولماإلغلانمويفمخاصةمغػلهمعنمعوظدهمإديممماته (4) 

لمواظـفارموتعاُضِؾِفؿاماٌلؿؿر،مورؾوعماظشؿسموشروبفا،مبعُضفامأحداث مطوغق ِّة=مطاظؾق

محؿىم مؼؿضاءل مثم مبدرًا< مؼؽون محؿى ماظشفر مأو ِّل معن مأوُجفه موتدرِّج ماظؼؿر ورؾوع

مأحداث م موبعُضفا مإخل. موتعاضبماظػصول... مواظدلق، مواظرسد مواظلقابمواٌطر خيؿػي،

موطف موذؾاب مورػوظة موضعف، موصقة موعوت، معقالد معن ماظؾشر= محمقط وظةمعن

 .وذقكوخة،موشـىموصؼر،موسزموذل...مإخل

 :أعامسؾمماهللمظؾغقب (5) 

صإغهمسؾممذاعلمحمقطميفمطلمجاغبمعنمجواغؾهميفماٌاضيمويفماياضرمويفماٌلؿؼؾل،موضدم

مدؾقاغهم ماهلل مأعا مسـه< مؼعفز موظؽـه موأدؾاب مبودائل مذظك معن مذقؽًا ماإلغلان حياول

معاموتعاديمصإغهمؼعؾمماظغقبمطؾه<مألغهمػوماظع ؾقممبؽلمعاميفماظلؿاواتمواألرض<موطلِِّ

ماظؾشريمإديم ماظوجدان مؼـؾِِّه ماظؽرؼم مواظؼرآن معـشئماألحداث. محيدث<مألغه حدثموعا

اظؾَُِّهمؼ ْعَؾُممع امت ْقِؿُلمُطلِّمُأغـ ىمو ع امت ِغقُضماأَلْرح اُممو ع ام} :ػذهمايؼقؼة،مصقؼولماهللمتعادي

دورةماظرسد،م] {س اِظُمماْظغ ْقِبمو اظش ِّف اد ِةماْظَؽِؾرُلماْظُؿؿ ع اِلم;ِؿْؼد اٍرمت ْزد اُدمو ُطلِّمذ ْيٍءمِسـد ُهمِب

 .[>-;اآلؼات=م
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ماظيتم ماجملاالت مطل مظؾغقبميف مسؾؿه موسلول ماهلل مسؾىمسظؿة مدظقل ماظؽرمية ماآلؼة صػي

ضربتماآلؼةماظؽرميةمأعـؾةمسؾقفا=ميفمجمالماإلغلان،مويفمجمالمايقوانم)ع امت ْقِؿُلم

ُأغـ ى(<مصؿنماظذيمحيصيمػذامطؾه،موعنماظذيمؼعؾممخصائصمطلِِّمح ْؿلمهؿؾهمطلممُطلِّ

مسـدهممبؼدار،موالم مذيء مإغهمالمأحدمؼلؿطقعمذظكمإالماهللمتعاديماظذيمجعلمطل ِّ أغـى؟

ؼغقبمسـهمإدرارمباظؼولموالمخطراتميفماظـػس...مصأؼنمؼغقبمسنماهللمذيءمواحدمعنم

مو معلفل مذيء مصؽل ماإلغلان؟ مسؾقهأسؿال ماإلغلان مودقفزى مع َػاِتُحم} :حمػوز و ِسـد ُه

مؼ ْعَؾُؿف امو ال مإالَِّ مو اْظؾ ْقِرمو ع امت ْلُؼُطمِعنمو ر َضٍة مع امِصيماْظؾ رِِّ مُػو مو ؼ ْعَؾُم ماْظغ ْقِبمالمؼ ْعَؾُؿف امإالَِّ

معِِّؾنٍي مِطؿ اٍب مِصي مإالَِّ مؼ اِبٍس مو ال مر ْرٍب مو ال ماأَلْرِض مُزُؾؿ اِت مِصي ماألغعام،م] {ح ؾ ٍِّة دورة

 .[>8اآلؼة=م

وػـامجيدرماظؿذطرلمبأنمػذاماٌـفجماظوجداغيم)أوماظػطري(ماظذيمؼلؾؽهماظؼرآنماظؽرؼمم 

 .ظغرسماظعؼقدةمالمؼؼؿصرمسؾىمجاغبمواحدمعنمجواغؾفا

م  ماظؽرؼم ماظؼرآن مأن ِّ مغؤطِِّد مأن محلؾـا ماظِػْؼرة مػذه مخؿام مخصائصم ويف مإدي ماظـظر ؼؾػت

مواٌواضفم مطؾهمؼصؾحماظػطرة مأنمػذا مباسؿؾار موصػاءػا مغؼاءػا مإظقفا اظعؾؿقةماظيتمتعقد

معـفجمخاصم مإديماسؿؾارماظػطرةمضاسدةمعنمضواسدمأخرى،مصقؿؽونمعـفامذيقعًا عـففقًا

ماألصرادم مغػوس ميف ماظصقققة ماظعؼقدة مظؾـاء معـففًا مؼصطـعه محني ماإلدالم مبه ؼؿؿقز

 .واىؿاسات

م 

م

م

م

م

م
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محقمررينماظربلمماهللماظ

محؾةماألوديرجاععةمدؼاديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ

مآنرطؾقةماظعؾومماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌادةم=آؼاتماظعؼقدةميفماظؼ

مةمدضقؼم85االدالعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعنم=ممرضلمماظعؼقدةمواظػؽ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼممأ.د.

م

 :اٌـفجماظعؼؾيةماظـاظـة=مراحملاض

إن ِّماٌـفجماظعؼؾيماظذيمؼلؾؽهماظؼرآنماظؽرؼمميفمبقانماظعؼقدةموشردفاميفماظـػوسمؼأتيم

عؼصورًامسؾىمعؿلؼًامععماٌـفجماظػطريموعؿؽاعاًلمععه<موظذظكمصإن ِّماظؼرآنماظؽرؼممملمؼؽنم

جمردماًدلمسنموجودماهللمتعاديمووحداغقؿهمودائرمأرطانماظعؼقدة،موإمنامأضامماظدلاػنيم

مسؾقفمم ماألغؾقاء مذيقع موعـفج معـففه مصؽان ماإلشلق ِّة< ماظعؾوم مُتْعَؾم مبفا ماظيت اظعؼؾقة

 .اظلالمماىؿعمبنيماألدظةماظعؼؾقةمواظلؿعقةم)اظشرسقة

باظعؼلموُؼعؾيمعنمعؽاغؿهموضقؿؿه<موندمذاػدًامسؾىمذظكمواإلدالممؼـوِِّهمتـوؼفًامطؾرلًام 

يفماآلؼاتماظؼرآغقةماظيتمتـز ِّظتمبشأغه<مصاظعؼلمػومػؾةماهللمظإلغلان،موظذظكمجعؾهماهللم

تعاديمدؾؾًامظؾؿؽؾقفموعـارًامظؾؿلؤوظقة<موحث ِّمسؾىمادؿعؿاظهمصقؿامُخؾقمظهم)أيماظعؼل(م

اظصققحمظؾعؿلمواظؿػؽُِّر،موأحالمسؾقهميفممويفماجملالماظذيمؼلؿطقعه،موردممظهماٌـفج

اظؼضاؼاماظؽدلىماظرئقلقة=مطؿعرصةماهللمتعاديمووحداغقؿه،موصقةماظـؾوة،مواظؾعثمبعدم

مالم مػذا مطان موإن مباظعؼل. مؼؽون مإمنا مساعًا مطؾقًا مإدراطًا ماظؼضاؼا مإدراكمػذه مصإن ِّ اٌوت<

مسؾىمعؼرراتماظدؼن<مصإنماظعؼلمع نمذأغهمأنمؼؿؾؼىمسنمؼعينمأنمنعلماظعؼلمحاطؿًا

 .اظوحي،موأنمؼػفمموؼدرك<مصإنمظؾعؼولمحدًِّامتـؿفيمإظقهمالمدؾقلمشلامإديمجماوزتفا

 :جماالتماٌـفجماظعؼؾي 
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ـِعماإلغلانمباٌـطقماظلفلماٌؤثرميفماظـػسمبأدؾوبم واظؼرآنماظؽرؼممخياربماظعؼلموُؼؼ

يقاةمواٌوتمواألحداثمحيمجذاب<محقثمؼوجِِّهمغظرهمإديمآؼاتماهللميفماظؽونمواظرزقموا

مأخرىم معرة موظؽـه ماظوجداغي، ماظػطري ماٌـفج ميف مسـفا مايدؼث مدؾق مطؿا اىارؼة

ؼعرضمشلا<موبأدؾوبموعـفجمسؼؾيمؼؤديميفماظـفاؼةمإديماظغاؼةمذاتفا،موػيمإدراكم

 :حؼقؼةماألظوػقةموعامؼؿػرعمسـفامعنمحؼائقموضضاؼاماإلميانمواظعؼقدة

 :صػيمجمالماإلظوػقة (1) 

ضماظؼرآنماظؽرؼممآؼاتماظؼدرمواًؾق،موعظاػرماٌوتموايقاة،مصقؼولماهللمدؾقاغهمؼعر

مغ ْقُنم} :وتعادي مَأْم مت ْكُؾُؼوغ ُه م*مَأَأغُؿْم مُتْؿـُون  مع ِّا م*مَأَصر َأْؼُؿم مَصَؾْوالمُتص دُِِّضون  ـ اُطْم مخ َؾْؼ غ ْقُن

مو ع ا ماْظؿ ْوت  مب ْقـ ُؽُم مَضد ِّْرغ ا مغ ْقُن م* مَأْعـ اَظُؽْممماْظك اِظُؼون  مغِّؾ دِِّل  مَأن مس َؾى م* مِبؿ ْلُؾوِضني  غ ْقُن

مع ِّام مَأَصر َأْؼُؿم م* مت ذ طَُِّرون  مَصَؾْوال ماأُلوَظى ماظـ ِّْشَأَة مس ِؾْؿُؿُم مو َظَؼْد م* مت ْعَؾُؿون  مال مع ا مِصي و ُغـِشؽ ُؽْم

ـ اُهمُحَطاًعامَصَظْؾُؿْممت َػؽَُِّفون مت ْقُرُثون م*مَأَأغُؿْممت ْزر ُسوغ ُهمَأْممغ ْقُنماظز ِّاِرُسون م*مَظْومغ  ش اُءمَظف ع ْؾ

مَأغز ْظُؿُؿوُهم ماْظؿ اء ماظَِِّذيمت ْشر ُبون م*مَأَأغُؿْم مَظُؿْغر ُعون م*مب ْلمغ ْقُنمع ْقُروُعون م*مَأَصر َأْؼُؿُم *مإغ ِّا

مَصَؾ مُأج اًجا ـ اُه مج ع ْؾ مغ ش اُء م*مَظْو ماْظُؿـِزُظون  مغ ْقُن مَأْم ماْظُؿْزِن ماظـ ِّار مِعن  ْوالمت ْشُؽُرون م*مَأَصر َأْؼُؿُم

اظَِِّؿيمُتوُرون م*مَأَأغُؿْممَأغش ْأُتْممذ ف ر ت ف امَأْممغ ْقُنماْظُؿـِشُؽون م*مغ ْقُنمج ع ْؾـ اػ امت ْذِطر ًةمو ع ؿ اًسام

 .[7:-:8دورةماظواضعة،ماآلؼات=م] {ظِِّْؾُؿْؼِوؼن م*مَصل ؾِِّْحمِباْدِممر بَِِّكماْظع ِظقِم

ماٌـفجمموضد  مسؾى معـال  مطذظك موػي ماظػطري< ماٌـفج ميف ماظؽرمية ماآلؼات مػذه تؼد ِّعت

اظعؼؾيِِّ<مٌامصقفامعنمأدؾوبمعـطؼيٍِّمؼؿصفمبايقوؼة<مٌامصقفامعنماألدؽؾةماٌوج ِّفةمإديم

اٌكاَربمواإلجابةمسـفامإديمأنمؼصلمإديماظـؿقفةماٌطؾوبةماظيتمُبدئمبفامإلؼرادماظدظقلم

 .األعـؾةماٌأخوذةمعنمحقاةماإلغلانموعامحيقطمبهمسؾقفا،مععمتعدِّد

وظومتأع ِّلماإلغلانمبعؼؾهموصؽرهمآؼاِتماهللماٌؾـوثَةميفماألرضمويفماظـػسمواآلصاق،مألؼؼنم 

مراسؿه،م مصؿفب موحداغقؿه، مسؾى مدظقل موأغفا متعادي ماهلل مضدرَة ماآلؼات مػذه موراء بأن

 :األغدادمواظشرطاء.مضالماهللمتعاديمواالظؿزاممبأعرهموغفقه،موخؾعمعامُؼعؾ دمعنمدوغهمعن
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ـِني م*مو ِصيمَأغُػِلُؽْممَأَصالمُتْؾِصُرون } دورةماظذارؼات،ماآلؼات=م] {و ِصيماأَلْرِضمآؼ ات مظِِّْؾُؿوِض

15-12]. 

ع امات ِّك ذ ماظؾَُِّهمِعنمو َظٍدم} :وباألدؾوبماظعؼؾيماٌـطؼيمتأتيمأدظةماظوحداغقة،مطؼوظهمتعادي 

ِعْنمإَظٍهمإًذامظَِّذ ػ ب مُطلِّمإَظٍهمِبؿ امخ َؾق مو َظع المب ْعُضُفْممس َؾىمب ْعٍضمُدْؾق ان ماظؾَِِّهممو ع امَطان مع ع ُه

مؼ ِصُػون  م] {س ؿ ِّا ماآلؼة= ماٌؤعـون، متعادي2>دورة مضال موطؿا معِِّن م} :[، مآِظف ًة مات ِّك ُذوا َأِم

اظؾَُِّهمَظَػل د ت امَصُلْؾق ان ماظؾَِِّهمر بِِّماْظع ْرِشمس ؿ ِّامماأَلْرِضمُػْممُؼـِشُرون م*مَظْومَطان مِصقِفؿ امآِظف ٌةمإالَِّ

[.مواظدلاػنيماظعؼؾقةميفماظؼرآنمذاتمررؼؼةم11-12دورةماألغؾقاء،ماآلؼات=م] {ؼ ِصُػون 

 .حق ِّةموبأدؾوبمميؽنمأنمتػفؿهماًاصةمواظعاعة<مطل ِّمبؼدرمراضؿه

 :ويفمجمالماظـؾواتمأؼضًا (2) 

اظعؼل ،موؼوجِِّفهمإديمععرصةمصدقماظـبِِّموعصدرماظؼرآن،موأغهمػوممخياربماظؼرآُنماظؽرؼم

مَطان م} :اظوحيماٌـز ِّهمسنماًطأمواالخؿالف،مصقؼولماهللمتعادي ماْظُؼْرآن مو َظْو َأَصالمؼ ؿ د ب ُِّرون 

ـِرًلا  .[1;دورةماظـلاء،ماآلؼة=م] {ِعْنمِسـِدمَشْقِرماظؾَِِّهمَظو ج ُدوامِصقِهماْخِؿالًصامَط

دالعةماظؼرآنمعنماالخؿالفمواظؿـاضض،مععمدالعؿهميفماألدؾوبماظذيمجيريمسؾىممصإن 

عـفجمواحد،مدظقل مسؼؾي ِّمسؾىمأغهمعنمسـدماهلل،متعادي<مصؾومطانمعنمسـدمشرلماهللمظظفرم

 صقهمذظكماظؿػاوت

 :ويفماظلؿعقات (3) 

ماظعؼلمميـ مصإن ماظؾعثموايلاب< مسؾى ماظعؼؾي ِّ ماظدظقل  ماظؽرؼم ماظؼرآُن متؽونمؼؼقم مأن ع

مدونمتؽؾقفموالمحمادؾةموالمجزاءمؼػر ِّقمصقهم مسؾـًا<موأنمُؼذلكماإلغلانمددًى ايقاة

َأؼ ْقل ُبماإلغل اُنم} :بنيماٌؤعنمواظؽاصر،موبنيماظؿؼيمواظعاصيماظػاجر،مصقؼولماهللمتعادي

ـِيٍِّمُؼْؿـ ىم*مُثم ِّمَطان مس َؾ ـُْهمَأنمُؼْؿر َكمُدًدىم*مَأَظْممؼ ُكمُغْطَػًةمعِِّنمع ِّ َؼًةمَصك َؾق مَصل و ِّىم*مَصف ع ل مِع

ماْظؿ ْوت ى مس َؾىمأنمُؼْقِقي  مِبَؼاِدٍر مذ ِظَك مو اأُلغـ ىم*مَأَظْقس  ماظذ َِّطر  ماظؼقاعة،م] {اظز ِّْوج ْقِن دورة

 .[75-69اآلؼات=م
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َأو م} :وطذظكمحيؽمماظعؼلمبأن ِّمعنمَضد رمسؾىماًؾقميفماٌرةماأُلوَظىمصفومسؾىماإلسادةمأضدر

مُؼْؤِعـُون  دورةم] {َظْممؼ ر ْوامَأن ِّماظؾَِّه مؼ ْؾُلُطماظرِِّْزق مِظؿ نمؼ ش اُءمو ؼ ْؼِدُرمإن ِّمِصيمذ ِظَكمآلؼ اٍتمظَِِّؼْوٍم

 .[:6اظروم،ماآلؼة=م

  

مبق ِّنمظؾعؼلم مسنماٌـفجماظعؼؾي=مأنماإلدالم مُغؾِؿحمإظقهميفمآخرمطالعـا واظذيمؼـؾغيمأن

مصق مؼلرل مأن مؼـؾغي ماظذي مواظطرائقماظطرؼق  مبعقـفا< معلأظة ميف ماظـظر مؼرؼد محني ه

ماظـظرم مررائق معن مؼـادؾفا معا ماٌلائل معن معلأظة موظؽل معؿعددة< مواألداظقب خمؿؾػة

 .وأداظقبماظػؽر

  

 :صإذامطانمعوضوعماظـظرمػومعلائلماإلظوػقة،مصإنماظعؼلمأعاعهمررؼؼان

دًا،مثممؼـظرميفمتـادقمأحدػؿا=مأنمؼـظرميفماظؽونموؼؿأع ِّؾهمظقلؿـؿجمعنمذظكمأنمظهمعوج

 .ػذاماظؽونمواغلفاِعهمظقعؾممأنمعوجدهمواحدمساملمحؽقممخؾرل

واظطرؼقماظـاغي=مأنمؼـصتمإديمػذاماإلظهماظذيمآعنمبهمحقـؿامؼؿقدثمسؿامجيبموسؿام

 .جيوزموعامؼلؿققلمسؾىمػذاماإلظهمعنمأزلاءموصػات

  

م ماظـؾوة مجمال ميف مايدؼث مؼؽون محني مم-عـاًل-أعا ماإلدالم مِوْجفًةمصإن ماظعؼل  ؼوجِِّه

 :أخرى،مصقطاظؾهمباظـظرميفمإثؾاتمدسوىماظـؾوةمعنمجفاتمثالث

 .األودي=ماظـظرميفمتارؼخمعدسيماظـؾوة

 .واظـاغقة=مصقؿامجاءمبهمػذاماظـبمعنماظعؼائدمواظشرائع

 .واظـاظـة=مأنمؼـظرمصقؿاماد ِّساهمعنماًوارقمواٌعفزات
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مواتلاضًا متوازغًا مػـاك مصإن ماظلابق<مموأخرلًا= ماظػطري مواٌـفج ماظعؼؾي ماٌـفج مػذا بني

مسؼؾقًام معـففًا مؼلؾك ماظؼرآن مإن مصـؼول= مآخر< معـففًا مؼؽون مأن مميؽن مأؼضًا وػذا

 .ووجداغقًاميفماظوضتمغػلهمظؾقانمحؼائقماظعؼقدةمواإلميان
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