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  :قمم امل
 يتعلقققو وع ققققعل حقققال لهج ققققآ جقققاهورآن له   رقققق   عله قققق         

روققا حققع  دمققتع  عوققرآن لهكقق يل هققيا كتققاأ  لققل  ع  لمققهو عل 
   لضر و عوقققا  ليآقققا يقققال هلرقققاا كا قققو ثهققق     يققق آ له

 عحقققع مقققاتل لهكتقققأ لهمقققواعيو عيماوقققأ لهوققق وري  علهو ققق كي 
  علهورققا  ي  علهكهقققا  ع حققق  لهكتقققاأ وققق  لهيآقققعد علهر قققا  

هقل يكقق  ما قام جموققو وعيرقو عهو  لققو نوريقو وعيرققو   قاه    
عوقق  حرققا تكه قق    كوققا كققا   ققا  لهكتققأ لهمققواعيو لهمققاج و
   يف  ع تجدي له تعاه  ج هظه و   ي  جآ  ع ت   

عه ققققد ترع ققققب لضرمققققاهيأ له   ريققققو  قققق  لهققققد عل جترققققعل       
عوققق   قققل مقققا  لهوقققرآن ، لهومقققاوجي  عظققق ع آل ع ي يقققاتآل

له   رقق  يتمقققل جم ع قققيته لهتقق  تعكقققا و قققد   له جقققار  
  عل  مان  لهجيار  علهعلو  علهت  يع  علهغيج 

 لهع جيو مائدلم    لهمني ل لهع ائدي له  لل عكا       

  لآلدلأ، ماوعو لإلم ل ، كليو و ا ك  متاا *

جققي  لهيآققعد علهر ققا   علهو قق كي  عله ققاجئو ع يقق حل وقق  
عوقق    لهر قق  علهوعلئققف لهتقق  تعققددب ل ت ادلتآققا عتجايرققب

 ققل ت ققدآ له قق    لهكقق يل  قق  اهققك له قق لل وجيرققام له  ي ققو 
ضرو ل قققققه عوعزهقققققه ثنل  اهقققققك ومقققققتمدوام ورآمقققققام ثهآيقققققام هقققققه 

 عل علهتجليقققق   قققق  ثوققققا  وقققق  لضردهققققو م ع ققققيته  قققق  لهققققد
لهع ليقققو لهج حاريقققو علهمواجيقققو علهمدهيقققو وققق   مققق  لهعزقققعف 
تجا ه ال  ل  لهظ  لهقاي ال يغرق  وق  له قو   ل  له و عل 
 قققيئام، عرازقققدلم عوعيجقققام  لققق   عهئقققك لهقققاي  مقققا ب تتممقققا 

   ل ت ادلتآل  ل  ت ليد لآلجا 

 :عما ب و اع  لهج آ  ل  لهر ع لآلت       
له قققق لل لهع ائققققدي لهققققاي كققققا  مققققائدلم  قققق  لهمنيقققق ل  :أولًً

   لهع جيو
   لهوعزف له   ر  و  له  لل لهع ائدي ثانيًا:
   لهورآن له   ر  ثالثًا:

 خصائص املنهج القرآني 
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    ثوا  لهد لماب لهوتعل و جاه     لهك يل  يرد ج حال لهج آ        
 عضر  له ققققق    مقققققاتل لهكتقققققأ لهمقققققواعيو عدمقققققتع  عوقققققرآن  يقققققال هلج ققققق يو موعقققققا    قققققد مقققققا  يتمقققققل جورآميقققققو ثهآيقققققو   يقققققدل       

 هآا م ع يتآا  
 عل قد لضرم زيقو علهقرظل عهوا كقا  تع يقد له جعجيقو علضرهعحيقو لهو قعل لضرمامق  هلت قع  لإلمق و  لهقاي تمقترد ثهيقه مقائ  له      

 لالمتوا يو علهمياميو علالزت اديو   د لمتمدل له     ومتلف لضرماهيأ    لهد عل ثه  لإليوا  جاه ع د   
 عميتراع  حال لهج آ روااج و  تلك لضرماهيأ لهت  تعكا م ع يو لهورآن له   ر        

Abstract 
      This research falls under those studies, which deal with the Holy Quran.  

      Since Quran is the seal of the divine books, the constitution and procedure of life of humanity as a 

whole, it is distinguished by a unique heavenly characteristic.  

      And as the unity of divinity and godhood is the constituent of the Islamic perception, on which all 

other moral, social, political and economic systems are based, Quran has, therefore, employed various 

forms in its missionary call for faith in God alone.  

      This research embarks on these forms with a view to reflecting Quran's particular and distinctive approach. 
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الصررراا الاقائررمذ الرر ذ ئررا   ررائمًا      :ًأواًل

ًً:اجلزيرة الاربي 
وققا وقق   ققك  قق     له قق    لهكقق يل   ققدو و ققد        

هرا يقققو لهديريقققو عله ققق لل  ققق  ت قققعي  ع قققعيو لهعققق أ وققق  ل
 لهع ائقققدي لهققققاي كقققا  يققققدع  جققققي  لهيآقققعد علهر ققققا   عله ققققاجئو

ًالَّذذذِنيَنًعلهومقققعا علهو ققق كي ، عاهقققك  ققق  زعهقققه تعقققاه :  ِإنَّ
اِبِئيَنًَوالنََّصاَرىً َواْلَمُجذوَسًَوالَّذِنيَنًآَمُنواًَوالَِّنيَنًَهاُدواًَوالصَّ

ًالمََّهًَيْفِصذُلًَبْيذَن ًُ َمذ ًَأْشَرُكواًِإنَّ ََ ًالمَّذَهً َِِياَمذِ ًِإنَّ ْمًَيذْوَمًاْل
ًَشْيٍءًَشِ يدًٌ    [77]له ن: ُكلِّ

كارقققب لهمنيققق ل لهع جيقققو  رقققد ظآقققع  لإلمققق ل ت قققآد       
عزققد  ققاع  لهيآققعد علهر ققا      ، وعلئققف عر قق م ومتلهققو

مقققائدلم ير لقققعل ثهققق  دلمققق  لهمنيققق ل لهع جيقققو مقققدلهآل لهقققاي كقققا  
علهرجققققققعل علهجعققققققآ علآلمقققققق ل  ققققققع  ومققققققائ  لضرهعحيققققققو  ما مآققققققا

علهو ئكققو  عترا مققعل  قق  اهققك، هكققرآل هققل ي   ققعل رما ققام يققاك  
   لهتم ي   ل  لهو  كي  لهعق أ، مقعل  تعلقو لضروق  جوقيلآل 

علهر ققا   يعت ققدع  ثهقق  حققال لهمارققأ  ع الك  عكققا  لهيآققعد 
تعقققققققاه : ي قققققققع  له      له ي قققققققاجيآل دع  مقققققققائ  لهج ققققققق 

ًَوالنََّصذذاَرىًَنْحذذُنًأَْبَنذذاءًالّمذذِهًَوَأِحبَّذذاؤُلًُُقذذْلًَ ِمذذَمًَوقَاَلذذِتًاْلَيُ ذذوُد
ذْنًَ َمذذَ ً َيْغِفذُرًِلَمذذنًَيَشذذاُءًُيَعذنُِّبُكمًِبذذُنُنوِبُكمًَبذْلًأَنذذتُمًَبَشذذٌرًمِّمَّ

   [78]لهوائدل: َوُيَعنُِّبًَمنًَيَشاءًُ
  وققا له ققاجئو   ققد لتمآقققعل ثهقق   جققادل لهكعلكققأ، عل ت قققدعل      

   (7)  ع يو هوع  و له ع جادته رآا عمائو 
عكققا  لهومققعا ي ورققع  جققتهآي  ي تمققوا  حققال لهعققاهل،       

هه لهظ ل عله    عوقرآل لهوارعيقو له ائلقو  ثهه لهرع  علهمي  عل 
جقققققم  له ققققق  ي مقققققي ثهققققق  لوتقققققنلج حقققققاي  لهوجقققققد ي ، عيمقققققأ 
لهمقق م وقق  حققال لالوتققنلج جاالوترققال  قق  لهرمقق  علهققنعلج 

د ا وقققار  )عهقققد  ققق   علئققق  له ققق    تققق  ير ققق و لهج ققق    ققق
ع قق ل لهركققاب ع جققا له ققعل  له اهققآ لهوققي دي( ثهقق  لهنحققد،

   عرآ     اجح له يعل 
عحع و   ح  ، ل(     ا ا487كوا ظآ  وندك )      

عكققا  هلع قق  لهققاي ظآقق   يققه   ريمققاجع   ققا ترو له رائيققو
ثا كارققب  ققا ا  قق  حققا  ،   قق   لهكجيقق   قق  تكققعي  تعاهيوققه

عزققققد       عدحا لال ققققو لأ عتعوآققققا لههع قققق لههتقققق ل يمقققق

و ققد  وققندك    لهغيقق ل علهغ ققأ عله ققم  علهه قق  عله ققآعل 
له ق ع   قق  لهعقاهل  عهت  يققو لهمققعادل هلج ق  يمققأ له  ققا  

يكع  اهقك   ل  وا و   مره لمت  ا  حا  لضر يا ، عه 
  (2)ثال جتز ل   يع يو لهرما  علهوا 

 ل ت ققاد عل ققد،  يققآ وققا لهو قق كع   لققل يكعرققعل  لقق        
  يققاك  له قق    لهكقق يل وققرآل وعلئققف وتجايرققو  قق  ل ت ادلتآققا

 وققققققرآل وقققققق  لتمققققققا لضر ققققققرال علضرع ققققققا  عمققققققائو جققققققي  له 
ُبوَنذاًِإَلذ ًًي ع  له تعاه :  علإلرما  َِرِّ ًِلُي َماًَنْعُبذُدُهْمًِإلَّ
   [3]لهنو : المَِّهًُزْلَف 
  عل لآلمقققق عوقققق  لهو قققق كي  وقققق   ركقققق  لهجعققققآ علهيقققق      

َِذذُهًَقذذاَلًَمذذْنًي ققع  تعققاه :  ذذَيًَ ْم َِ ًًََوَن َوَضذذَرَبًَلَنذذاًَمذذَث
َلً*ًُيْحِييًاْلِعَظاَمًَوِهَيًَرِميٌمً ُقْلًُيْحِييَ اًالَّذِنيًَأنَشذَهَهاًَأوَّ
ِميمًٌ ََ ًَ ْمٍ ً    [79-78]يا: َمرٍَّةًَوُهَوًِبُكلِّ

عوقققرآل وققق  عزقققي  ققق  لهدح يقققو  ع لهواديقققو لهوول قققو       
ِإْنً    قققاهعل: (3)يقققآ  ركققق عل لضرديقققا  علإلهآيقققاب علهرجقققعلب 

  [29]لضررعققال: ِهذذَيًِإلًََّحَياتَُنذذاًالذذد ْنَياًَوَمذذاًَنْحذذُنًِبَمْبُعذذوِثينًَ
ًًَحَياتَُنذاًالذد ْنَياًَنُمذوُتًَوَنْحَيذاًَوَمذاًُيْ ِمُكَنذا َوَقاُلواًَماًِهَيًِإلَّ

ًالذذدَّْهُرًَوَمذذاًَلُ ذذمًِبذذَنِلَ ًِمذذ ًِإلَّ ْمذذٍمًِإْنًُهذذْمًِإلَّ َِ  َيُظن ذذونًَْنً
   [24]لهما يو: 
نل  حققا  لهتعدديققو  قق  لهوققالحأ علهر قق        علهتجققاي  ، عل 

 قق  لال ت ققادلب  ققت  رهقق لم وقق  لهعقق أ هققل تووققئ  رهعمققآل 
ثهققق  اهقققك  قققاتمآعل ثهققق    يقققدل لهتع يقققد  ققق  ديققق  ثجققق لحيل 

      عحققق ال  حققققل وائهقققو له رهققققا  لهقققاي  لت ققققح هآققققل
، جققق لحيلثل  قققلعل لهمقققجي  علر   قققعل  ققق  ديققق   جقققيآل زقققعوآ

عو  ح ال  له رها  ع زو ج  رع ق  ع جقد له جق  م ق  ع 
له قق   لهققاي يعرقق     لتماحققام ، نيققد جقق   وقق ع جقق  رهيقق 

ثهقققق  لهعققققعدل ثهقققق  ديقققق  ثجقققق لحيل  مققققا يروققققع عيرت قققق  جققققي  
    (4)لهومتري ي  و    أ لهماحليو

 ل علضرع ققا  عت ديمققآاعوققا وقق   ققك  قق   رققه كققا  ه  ققرا      
ع جادتآقققا دع حقققا لالمتوقققا   علالزت قققادي لهقققاي كقققا  هقققه 
تقققم ي    ققق  تومقققك جعقققو   يقققا  لهعققق أ جتلقققك لهوعت قققدلب 
 عو عمققآا وقق  مآققو ععزققع آل  قق  عمققه كقق  و اعهققو هلمقق عج
 ليآققققا م ققققيو لر وققققال   نلزآققققل لهو تجوققققو جتلققققك لضر ققققرال 

   علضرع ا  و  مآو  اريو
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 ل لهع جيقققو زجققق  ظآقققع  لإلمققق لعحكقققال  قققآدب لهمنيققق        
 قق ل ام   ائققديام  قق جه  يققاأ لالمققت  ل  لهميامقق   ي ققام 

ققققو  رققققد و ققققا ف له ققققدعد جققققي  لهققققدعهتي  لهكجيقققق تي ،  عجما  
،  يوققا جيرآوققا  كارتققا  قق   ققدل  ومققتو  يلههقق ا علهقق عل لهلتقق

ث ا و ثه  لهعدل  لهقاي كقا  زائوقام  ي قام جقي   ليهتيآوقا: 
   مامرودعهو لهوراا ل عدعهو لهغ

ا    د كارب لهمنيق ل لهع جيقو توقعج جتيقا لب  قت         عل 
تلت قق  كلآققا  رققد ر وققو عل ققد  حقق  له ققعع  جاه امققو ثهقق  
  يقدل وق  لهمققوا  ت مق  د قائل لإليوققا  له ق يح عت مققل 

كارقب حقا  عزقد   و يو لهآد  هلتائآي     جيدل  له ق  
  لهرن اب لهومتلهو لهت  تموعب عتلجدب م جآا زجي  ظآقع 

كقققا  ال جقققد ورقققه هكققق  لإلمققق ل ت قققك  ث حا قققام  ع توآيقققدلم 
تقققد ج  مقققاهو لهقققدي  لهمديقققد  لققق    و ووآقققدل تمقققتميأ 
هلققققد عل عتو قققق  جتعاهيوآققققا  لقققق  ر ققققع يتهققققو وققققي مققققر  

  (5)لهتوع  لهوت لجو له ل اب
عه قققققد مإلقققققجو لإلمققققق ل  ققققق  لهقققققج د لهع جيقققققو جقققققديارتي        

)و وقد  جقد (  مواعيتي    اهيآعديو ما ب    رظق  له قي 
" علهراا و   آل و اه آل لهعاوو ج  علهما قو  ق  وقع  
  قققجه جوقققع  لهوهعهيقققو هلرا قققه له قققديآ لهعآقققد جقققاهعمعد، ال 
يمهف وره ثال وا عزي ت ب  مه      قل و قب  لق  اهقك 
 نوققققا   لققققب  يققققه لضرزققققعلل عمقققق وب، عل تهعققققب علر وققققب، 
عم جقققققب عكمققققققجب، عتماههققققققب علته ققققققب    "  تقققققق  مققققققا ب 

عحققق  "ديققق  يماوقققأ لهععلوقققف      ققق ل هلرقققاا لهومقققي يو 
جمولتآققا، عيعمققه وقق   قق لئي لهنحققادل وققا ي قق  آل  قق  لهققدريا 

عمققعحآل ر ققع لهولكققعب لضر لقق ، عي ت قق  وقق   ققا أ له ققو 
عيغلقققو  جقققعلأ لهمقققوا   ققق  عمقققع  لال يواهقققأ جقققه عهقققع ج قققو، 

 لضر ريا "  
 ي ققع  ، ع قق  ظقق  لهظقق عف لهمققاج و ظآقق  لإلمقق ل      

"عهوقققققا جلغقققققب مققققق  لالمتوقققققال لهج ققققق ي  (وقققققاللضرمقققققتاا لإل)
، ع  دتقققه له قققعلدآ لهوا قققيو ثهققق    قققد ، جاإلرمقققا    قققد 

، عيمت ققق ل لههآقققل علهلقققأ، مقققا  لإلمققق ل يماوقققأ لهع ققق 
ثهق  عي  كه وي لهععلوف علإل مقاا  ق  ث  قاد لإلرمقا  
،  يققه مققعادته لهدريعيققو علضرم عيققو، عيجققي  هلرققاا وققا لمتلهققعل

عيجقق ح   لقق  ، وعل  ليققهعيك ققف هآققل  قق  عمققه وققا لمت قق

   دي  له    مويي لضرميا  عل د عو يئته    ث ق ب 
    (6)  عرآل عتوآي  زلعجآل عل دل"

ً:املوقف القرآني من الصراا الاقائمذ:ًثانيًا
جقق  ، هققل يكقق  ظآققع  لإلمقق ل  ج ققام  ع  اد ققام  ققاج لم       

كققققا  ظآققققع    قققق  اهققققك لهعزققققب  امققققو  قققق ع يو عول ققققو 
روققا و قققل و ، ل و لهعققق أ ع ققدحللزت ققتآا هيمققب و قق عل 

 مقققنل   امقققعو وققق  لهعقققاهل لهقققاي كقققا  يعقققي   ققق  توقققنو 
   ميام  ع يديعهعم  دلئوي 

  ققام ه ققد كققا  ظآققع  لإلمقق ل و  قق لم ع  وققو  لقق        
ت ع  مويق  عوآقل  ق   يقال لهج ق يو  مقا  لإلمق ل هي لقأ 
له يققققال لهع جيققققو ع يقققق  لهع جيققققو   مققققام  لقققق    ققققأ  عيج قققق  

ي د  قققاهل مديقققد يمتلققف جاهكليقققو  ققق  حقققال لهعقققاهل لهرققاا جوققق
له ديل، عيعل  ثتواوه هرظ ياب  ق  لهقع      قب وق  زجق ، 

 يققآ حققع عهكرآققا هققل ترهققا  قق    وققاو لههكقق  لإلرمققار  وقق  
    (7) ك 

  مققأ  ققادآ  "كققا  رققنع  له قق     لقق  و وققد       
وقق  جققي  لهكتققأ لهمققواعيو  – قق  تققا ي  لهج قق يو،  قق ع  وقق ل 

ع ققق عف  يظآققق   لققق  لضر و كتقققاأ "اع كلوقققاب -لضرمققق  
عهققل يمققو    ققام ، ثهآيققو" هققل يكتققأ مققو لم وقق  مققوع   ج قق 

و    ع ه "ثرما " ع  ل  لهكتقاأ لإلهآق  ث  رقام ال و قيم 
لهمقوا  لكتولققب  رقه  رقه  مق  ع ق  وق  لهمقوا   ث   مقاهو 

عل   لهدلئ ل لإلهآيو لهتق  حجوقب ورآقا ، جه لكتواهآا لضرمي 
ف علهكتققققأ لإلهآيقققققو لضرمقققق   زققققد  زهلقققققب لضرهققققعلب عله قققق 

    (8)رآائيا"م 
، مققا  له قق    لهكقق يل يققد ع ثهقق  لإليوققا  جتهققه عل ققد      

َلذذْمًَيِمذذْدًمققاهو لهمققواعلب علضر و عوققا  ققيآ  عوققا جيرآوققا 
   [4-3]لإلم م: َوَلْمًَيُكنًلَُّهًُكُفوًاًَأَحدًٌ*ًَوَلْمًُيوَلْدً

َوُهذذَوًالّمذذُهًلهكققع   عله تعققاه  دلئققل لالت ققا  جآققال      
رَُّكْمًَوَج َرُكْمًَوَيْعَمُمً َِ َماَواِتًَوِ يًاأَلْرِضًَيْعَمُمً ََّ َمذاًِ يًال

ذذُبونًَ َِ َمَفذذاِتُلًاْلَغْيذذِبًَلًَيْعَمُمَ ذذا  [3]لضررعققال: َتْك نذذَدلًُ ِإلًًََّوَِ
ُُِوًِمذنًَوَرَقذٍ ًإًِ ذ َْ ًَواْلَبْحذِرًَوَمذاًَت لًَُّهَوًَوَيْعَمذُمًَمذاًِ ذيًاْلَبذرِّ

َيْعَمُمَ ذذاًَوَلًَحبَّذذٍ ًِ ذذيًُظُمَمذذاِتًاأَلْرِضًَوَلًَرْوذذٍبًَوَلًَيذذاِبٍسً
ِبينًٍ    [59]لضررعال: ِإلًَِّ يًِكَتاٍبًم 
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ََمًُعلهققدي  عل ققد  ذذ َْ نذذَدًالّمذذِهًاِم َِ ًالذذدِّيَنً     وققق ل : ]ِإنَّ
79]  ًَُِْبذَلًِمْنذه ََِمًِدينذًاًَ َمذنًُي ذ َْ ]   َوَمنًَيْبَتِغًَغْيَرًاِم

   [85 و ل : 
ال كارقققققب لضروقققققل تمتلقققققف  ققققق  له ققققق لئي  ترآقققققا عوققققق         عل 

لهتع يققد ورظقع  ثمق و  يمقأ    تلت ق  عتتهقو  قع    يقدل 
ذَنًالذدِّيِنًًلهوولو لمترادلم ثه  زعهه تعقاه :  ًَََلُكذمًمِّ َشذَر

ذذْيَناًِبذذِهً ذذ ًِبذذِهًُنوحذذًاًَوالَّذذِنيًَأْوَحْيَنذذاًِإَلْيذذَ ًَوَمذذاًَوصَّ َمذذاًَوصَّ
ذذذ ًَأْنًَأِقيُمذذذواًالذذذدِّيَنًَوَلًَتَتَفرَّقُذذذواً ََ ي َِ ذذذ ًَو ََ ِإْبذذذَراِهيَمًَوُمو

ُقذذْلًَيذذاًَأْهذذَلًاْلِكتَذذاِبًعزعهققه تعققاه :   [73]له ققع  : ِ يذذهًِ
ذَواءًَبْيَنَنذاًَوَبْيذَنُكْمًَألًََّنْعُبذَدًِإلًَّالّمذَهًَوَلً ََ َتَعاَلْوْاًِإَل ًَكَمَمٍ ً

َولًَ مِّذنًُدوِنًالّمذِهًًُنْشِرَ ًِبِهًَشْيئاًً َأْرَبابذاًً َيتَِّ َنًَبْعُضذَناًَبْعضذاًً
ِمُمونًَ َْ ُِوُلوْاًاْشَ ُدوْاًِبهَنَّاًُم    [64]    و ل : َ ِإنًَتَولَّْوْاًَ 

عه قد ظآق  لإلمق ل  ق    ق  ك ق ب  يقه لضر ق         
 مققا  يقد ع لإلرمققاريو ، لهو يقدل هلمقلعك علههكقق  لإلرمقاريي 

ديققد يتويققن جتعديققي  آققد لهرجققعلب ثهقق  لهققدمع   قق  وققع  م
علمققققت جا    قققق  مديققققد يولققققأ  يققققه وقققق  كقققق  ثرمققققا     
يمققتغ  وازتققه لههك يققو هترظققيل  ياتققه لهه ديققو علالمتوا يققو 

عوقققق  حرققققا مققققا  له قققق    لهكقققق يل   ترظيوققققام ثرمققققاريام وتكققققاو م 
ي قتو   لقق  ك يقق  وقق  لآليقاب لهتقق  ت ققي  ثهقق  لهوععزققاب 

يو عته ققح لهوتققام ي  لهتقق  ت ققف  قق  و يققو لهققد عل لإلمقق و
وققق  مقققلعك  ، كوقققا ت قققا  لهوققق وري لهج ققق  ع قققعلوهآلجع قققع  

اتََّ ذذُنوْاًَأْحَبذذاَرُهْمًعاهققك  قق  زعهققه تعققاه : ، و يققو حقق ال 
ذذنًُدوِنًالّمذذهًِ مِّ    عزعهققه تعققاه [37]لهتعجققو: َوُرْهَبذذاَنُ ْمًَأْرَبابذذاًً

ًَيذذذاًَأي َ ذذذاًالَّذذذِنينًَوماوجقققام عو قققا لم لههئقققو لهو ورقققو وقققرآل: 
ذذذَنًاأَلْحَبذذذاِرًَوالر ْهَبذذذاِنًَلَيذذذْهُكُموَنًَأْمذذذَواَلً ًَكِثيذذذرًاًمِّ آَمُنذذذوْاًِإنَّ

ِبيِلًالّمهًِ ََ ََنً    [34]لهتعجو: النَّاِسًِباْلَباِوِلًَوَيُصد وَنً
يقق   لههيلمققعف و وققد ثزجققا     لهرجققعل وقق  ورظققع        

ثمقققق و  "هتجلقققق  كواهآققققا لضرميقققق   قققق  ثد لك له امققققو ثهقققق  
عحقققققع  وقققق  يروقققققعي  لققققق  ثد لكآقققققا ، هرجقققققعل رهمقققققآالرتآققققا  ل

لهعويقققو المقققت اهو ج قققا  لهعمقققعد وعتوقققدلم ثهققق  لضرجقققد  لققق  
ع   لإلرمققا  هكقق  ي  قق  كوققا  وع  تققه ، و ققعد ي ققاد ورققه

هرهمقه يرجغقق     يتقق ك هيعتوقد  قق  لهرآايققو  لق  عمققائله حققع"  
 له ق   عورا قدل  كوا    "ثجوا  لإلم ل هل حجرو عع ل و لهولك

     ل  عل   ل   دعلل،ق ل  له لهتم جوع  هلع  

لهرظ     لهكقع  علهعزقعف  لق   مجقا  لضرعهقي  وق  و قاد  
ههكقققق ل لرتآققققا  لهوع  ققققو لإلرمققققاريو، كقققق  اهققققك  ققققع  ومتلهققققو 

  (9)لهرجعل"
 عله ققق    لهكققق يل يعقققد لضررهقققا علآل قققاو و قققاد  هلوع  قققو،      

َ ذاِ ًَوِ ذ ي ع  تعاه :  َْ ذُنِريِ ْمًآَياِتَنذاًِ ذيًا ذِ مًََْ َِ ًيًَأنُف
... :اهققالب لإلهآيققو ت يرققا  ياتآققا  قق   رهمققرا   [53]  ققلب 

   (70)ع   لهعاهل لهما م 
ع يقققآ ث  لإلمققق ل زقققد   لققق  لهتمقققعيو لهتاوقققو جقققي        

وعتر يقققققه مقققققعل   كقققققارعل   جقققققام  ل  موقققققام، عماوقققققأ لهرقققققاا 
،   قد كقا  "ال جقد    (77)مويعام، عو   ل هل يكق  ديرقام وغل قام 

ا كا ققو زعل ققد لههكقق  علهرظقق  ثهقق  مارققأ زعل ققد ي مققل هلرققا
له يقققال لهعوليقققو       ع   ي قققع  هآقققل لهكقققع   ققق   قققع ته 

ع   ي ققي زعل ققد لهمققلعك لإلرمقققار      ع   ال … لهرآائيققو
يت ك مارجام و  معلرأ لههك  علهعو   ع لهدي  عله ق يعو ثال 

كارقب عوق   قل   (72)لهكاولقو"عيو  لههمقعل، عي قي له قع ل 
لهلجرقققو  ل قققد علهوجقققادآ له   ريقققو  ققق  لهع يقققدل علهت ققق ييتلقققك له ع 

   لضرعه     لرو زو لههك  لإلم و 
لإلمققق ل هقققل يعقققو وقققا ه ي ققق  ه ي ققق  عوقققا ه ه، جققق        

رظققق  ثهققق  لهعمقققعد لهو ئققق  عله و ئققق  رظققق ل ماوعقققو  قققاولو، 
ع زققال  لقق  وجققد  لهتع يققد رظققال  كقق  ع لمققهو عميامققو ع  ا ققو 

   (73)لهتع د    علهع دل، لهع دل    لهتع د جواجيكلآا  لتموب
ع رققه هققيا ، عه ققد رققاد  له قق    لهكقق يل جققم  له عل ققد      

ثهققققه زجيلققققو عال ثهققققه  وققققو وعيرققققو، جقققق  ثرققققه هققققيا ثهققققه لهرققققاا 
ع رققه ع قدحل، ثروقا حققع ثهقه كق   قق  ، عحقع  أ لهعقاهوي ، 

ع رققد  مققنلئ  لهغيققأ ال ،  ققد  لهكققع  علهج قق  وقق  لهعققدل
َمْيذذِهًَشذذْيٌءًِ ذذيًً ققاه تعققاه   يعلوآققا ثال حققع ََ َلًَيْ َفذذَ ً

ذذذذذذذَماء ََّ عله تعقققققققاه    [5]    وققققققق ل : اأَلْرِضًَوَلًِ ذذذذذذذيًال
ًَنَدُلًَمَفاِتُلًاْلَغْيِبًَلًَيْعَمُمَ اًِإلًَُّهو ًَِ... :[59]لضررعال   

ال كققققا  له قققق    زققققد زقققق      له تعققققاه  زققققد ملققققو        عل 
 ترقققه عوققق  ، وقق  له  ققق   لإلرمققا  علهكقققع  وققق  لهعقققدل  ع

ورظققع  ويتققا يني   يعرققار  ال  قق   وقق  له  قق    ع وقق  
َِْنذذاُلًي ققع  له تعقاه :   لهعقدل ذذاُنًَأنَّذذاًَ َم ََ ن َأَوَلًَيذذْنُكُرًامِْ

   [67]و يل: ِمنًَقْبُلًَوَلْمًَيُ ًَشْيئاًً



 مصطفى غنيمات .......................................................................................................... خصائص املنهج القرآني

 981 م2143/ ه 4434 (،/أ2) العدد ،التاسع اجمللد                                               ةــاإلسالمي الدراسات يف األردنية اجمللة

، عه ققققد لمتققققا  له   قققق لدلم وقققق  لهرققققاا ع ع قققق  ثهققققيآل      
  عله م  هتعليل لهراا وا يعلوه له هآل  كا  ورآل لضررجيا

ًًَم َبشِّذذِريَنًي ققع  تعققاه :   وقق   مقق  حققدليتآل هلميقق  ذذ َُ ر 
ذذذذٌ ًَبْعذذذذَدً َمذذذذ ًالّمذذذذِهًُحجَّ ََ ًََّيُكذذذذوَنًِلمنَّذذذذاِسً َوُمنذذذذِنِريَنًِلذذذذَئ

ذذذذلًِ َُ ي مقققق  له  مققققعالم ثال جلمققققا   لعهقققق، [765]لهرمققققا : الر 
   زعوه هيجي  هآل

مققاتل لضررجيققا    مققع  لهع جقق  و وققد عه ققد كققا  له      
ع ل  ع رجقمحل    ،  د ا زعوه علهراا ثه  لإلم ل، عله م 

لُِّيذذَرْواًًَيْصذذُدُرًالنَّذذاُسًَأْشذذتَاتاًًحققا  له يققال  يققال  مقق    يققآ 
َماَلُ مًْ َْ    [6]لهنهنهو: َأ
 عجو ققق  حقققا  لهرظققق ل له   ريقققو ثهققق  وهآقققعل له علهقققع        

ع   ققق  لهقققدل ي  رآقققو لإلمققق ل وغقققايام علهرجقققعل، علرتظقققال لهكققق
له قققق      عوقققق   ققققل كققققا  (74)لههكقققق  لهع جقققق  جم ققققع    ققققليو

لهيرجققعل لهققاي   ققو لهتققم ي  لضر ظققل  قق  توققع  له  ا ققو لهع جيققو 
 لإلم ويو    لهع ع  لإلم ويو  

 ث  لإلم ل ديق  لهتع يقد،   قد د قا له ق    ثهق  لإليوقا       
يقققد له جائققق  لهع جيقققو ع وققق  لإلمققق ل  لققق  تع ، جتهقققه عل قققد

 ققل  ققآ  ، ع ققعأ عل ققد، ع ققآ حا  قق  ثوققا   وققو عل ققدل
لهققدع  لهتقق   م ققعآا لإلمقق ل ه كوققه جققاههتح  قق  دعهققو عل ققدل  
عوقق  حرققا رمققد     عب لهتع يققد  قق  لإلمقق ل ال ت ت قق   لقق  
ومقققا  لهع يقققدل دع  لهعوققق ، عال ت قققف  رقققد مارقققأ لهقققدي  دع  

ميامق  ، عدريقعي ديرق مارأ لهميامو، ج  ث  لإلم ل رظال 
  قاهو حقا  عه قد ر قم  ق          ا   ع م زق ، ع  ائدي

لهقق عب    لتمققل جآققا كقق  توققع   كقق ي ع لمققه  زققال  قق  لهققج د 
   (75)ثه  ظآع   علندحا  لإلم ويو، عظآ  رتيمو له امو 

عحع ثا ي يل ، لإلم ل حع ترامو جي  لهرظ  علهعو       
ا لهعزقققب ي مقققل رظ يقققو  لمقققهيو  ققق  لهعمقققعد  ترقققه  ققق  رهققق

 آرققققققاك ل تجققققققاو ع يققققققو جققققققي    (76)و ي ققققققام هل يققققققال لهعوليققققققو
لضرمقق و علهققدي   يققآ تمققتود لضرمقق و مققاع حا وقق    ققع  
ل ت اديققققه ويتا يني يققققو عهققققيا وقققق  وجققققادآ   ليققققو  ع رن ققققاب 
 اوهيققو  عوقق  حرققا  ققاضرم و هققل توقق ب  لقق  ومققتع  لهمققد  

روقققا دملقققب وجا ققق ل  ققق   يقققال و لهومقققلوي  لهعوليقققق علهرظققق  عل 
وول ققققو ت هققققظ ع ققققدل علمققققتو ل    لقققق   ققققك   علوقققق  عرققققعل   

ا   قققاضرم و و تجوقققو جاإليوققققا ، لهومتوقققي لإلمققق و  ، عل 
   كوا ي تجو لهعو  له اهح جاإليوا 

ي وق  ، علإلرما  كائ  وكل قف وق  ورظقع  ثمق و       
 ماهو كعريقو  ظيوقو عحق  لضروارقو لإلهآيقو لهتق  يمقأ    

ع   ي ديآققا جكقق  رنلحققو ، يكققع  لإلرمققا   قق  ومققتع    تآققا
م م ثرآا لضروارو لهت  ال تره    يآا لضرم و      عل 
ِإنَّذذاًي ققع  له تعققاه : ، عال لهمققلعك  قق  لإليوققا ، لهع يققدل

ذذَماَواِتًَواأْلَْرِضًَواْلِجَبذذاِلًَ ذذَهَبْيَنً ََّ َمذذ ًال ََ َرْضذذَناًاأْلََماَنذذَ ً ََ
َِْنًِمْنَ ذذاًَوَحَممًَ ذذاُنًِإنَّذذُهًَكذذاَنًَأنًَيْحِمْمَنَ ذذاًَوَأْشذذَف ََ ن َ ذذاًامِْ

   [72]لضر نلأ: َظُمومًاًَجُ ولًً
عهوققا كققا  لهو يققو  ع قق لم ع ققازام   ققد  ققا ب  رايتققه       

 مققم  ، تعققاه     تيمقق   لقق  لإلرمققا   دل  حققا  لهوآوققو
عتقققتلمم لضرعهققق   ققق    له هقققه  علوققق  التيقققو عوع قققع يو

ه مققق  عل، لهع قق  عزد تققه  لقق  لهتوييقققن جققي  لهميقق  عله قق 
عله جح، عله ق يح وق  لهوعت قدلب علههامقد ورآقا،  وقا له اريقو 

    تتمل     جع و له م  عترني  له  لئي

ً:املنهج القرآني:ًثالجًا
 ث  لهوقققاجي لالر  جققق  لهقققاي و لقققه لإلمققق ل  ققق    ققق        

وقق  مآققو عله ققق لل لهع ائققدي لهقققاي كققا  مقققائدلم  رققد ظآقققع   
عم  قاب جقي  ران قاب و  مآو  اريو زد ت تأ  ليقه ر قع  و

لهمققاج و لإلمقق ل كققدي  مديققد عجققي  ومتلققف لهر قق  علههقق و 
هققه،  مققا  له قق    يمققاد  لهومققاههي  ثوققا  دلم هل ققجآاب لهتقق  

 ع د قعل ،  تق  جآقاكارب ت قال  قع  لهع يقدل لهمديقدل لهتق  
هآقققل وققق   مققق  ثتجا قققه عوققق ب وقققا حقققل  ليقققه وققق  توقققا   

   عرنلل
ذذذِتًالنََّصذذذاَرىَوَقا ي قققع  له تعقققاه :        ََ ًَلذذذِتًاْلَيُ ذذذوُدًَلْي

َمذذ ًَشذذْيٍءً ََ ذذِتًاْلَيُ ذذوُدً ََ َمذذَ ًَشذذْيٍءًَوَقاَلذذِتًالنََّصذذاَرىًَلْي ََ
َوُهذذذْمًَيْتمُذذذوَنًاْلِكتَذذذاَبًَكذذذَنِلَ ًَقذذذاَلًالَّذذذِنيَنًَلًَيْعَمُمذذذوَنًِمْثذذذَلً

َِِياَمذذِ ًِ يَمذذاًَكذذاُنواًْ ِ يذذِهًًَقذذْوِلِ ْمًَ الّمذذُهًَيْحُكذذُمًَبْيذذَنُ ْمًَيذذْوَمًاْل
  [773]لهج  ل: َيْ َتِمُفونًَ
ث  له ققق    لهكققق يل هقققيا كتقققاأ رظ يقققاب  لمقققهيو  ع       

عهكرقه ي قعي لهتعميآقاب لهكاولقو لهكا يقو ، رهميو  ع  لويو
إلر ققا  حققا  لهرظ يققاب "ثرققه دمققتع  عوققرآن  يققال هلج قق يو 
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يك ققققف هنرمققققا   ققققق  ، عكتققققاأ ت جيققققو عتعميققققه، موعققققا 
عيقد ع ثهق  ، كقع  وق   عهقهجعو  م ل  رهمقه ع مق ل  له

عوقق   ققل يتمققه لالتمققا  ، د لمققو حققا  عتلققك هيعقق ف عيققتعلل
عيمققتهيد  قق  كقق  ورققا    ياتققه ووققا يمققترجوه ، له قق يح

   (77)و   م ل     حال لهكع 
هقققل يكققق  له ققق    كتقققاأ وقققعل ظ  م زيقققو  ع تا يمقققام       

يعقق و لضروققل لهوا ققيو ضرمققا لهعجقق ل،  ع كتققاأ  لققل ي ققعي 
روققققا حققققع  ي ققققام ث ققققا لب  ع هه كتققققاأ تققققاب  لويققققو ع  ققققو، عل 

رمقققار  ع م زققق  ع ولققق   ع قققي     ويتقققا يني   ع يني ققق  عل 
ثرققه كتققاأ لهكققع  كلققه ورققا   لهموققعو له ئيمققو هلعمققعد كلققه

  (78)ر مته ثه   رائه
عوققققق  حرقققققا عجتقققققم ي  له ققققق    لهكققققق يل  قققققآد لهومتوقققققي       

 هققق  روازقققه ، لإلمقق و  لهر قققمل لهوجكققق ل هلعلقققعل لإلمققق ويو
    مب تلك لهعلعل عت    بر

 وقق  لهرظقق   قق  زققعلري  له قق    لهكقق يل لهعوليققو ر ققم       
عو  لهرظ   يقه ككتقاأ ي قي لهويتا يني قا ر قم  لقل   لهه ه

لهك ل  عو  لهرظ   يه ككتاأ  مق عي ر قم لهنحقد علهت قعف 
علضرم و  عو  لهرظ   يه ككتاأ هل كقل ر قم  لقل لهميامقو  

يقققو ر قققمب  لقققعل لهلغقققو      لهققق   عوققق  لهرظققق   يقققه كلغقققو ثهآ
عتوققع  لهعلققعل لإلمقق ويو مويعآققا ثروققا يرجغقق     يج ققآ  قق  

ر ققققمب، ع يققققه ر ققققمب حققققال لهروققققاو   قققق  لهروققققاو له   رقققق  
 لقققعل لضروقققل ت يقققدحا  ع ، ع يقققه توقققع ب، ععلمآقققب بعت    ققق

    (79)ترك حا     عئه
عووا تمد  لإل ا ل ثهيه حرا    وهك ي لإلم ل حقل       
  (20) ععل لهورآن لهعلو  لالمت  لئ   ع لهتم يج لهاي  ع 

عوقق   ققل  ققاهن ل جققم   ع عجققا حقق  لهتقق  لمققت د ب لهوققرآن 
 يققققققققآ ي ققققققققق   ج يهعهقققققققققب   (27)لهتم يجقققققققق  ن قققققققققل مقققققققققاوه

(Briffault كتاجه جرقا  لإلرمقاريو    )(Making of 

Humanity عمققققققق  جيكقققققققع  د ا لهلغقققققققو لهع جيقققققققو    " )
ود مققو لكمققهع د  لقق  علهعلققعل لهع جيققو  قق   علهعلققل لهع جقق 

ه عمقققققق  عهققققققيا   ملهققققققا  وعلويققققققه لهعقققققق أ  قققققق  لضررققققققدها
مققا  جعققد   لهققاي (23)عال همققوي ه )  رمققيا جيكققع ( (22)جيكققع 

له قققو  ققق     يرمقققأ ثهيآوقققا لهه ققق   ققق  لجتكقققا  لهوقققرآن 

 مق  لهعلقل  لل يك   عم  جيكع  ثال  معالم و    لهتم يج 
    (24)علهورآن لإلم ويي  ثه   ع عجا لهومي يو"

ا   قققق  لهروققققاو له   رققققق  ر ققققمب لهعلققققعل لهع جيقققققو        عل 
    لهورآن لهعلو  لهتم يج عتوع ب، عع ي وهك ع لإلم ل 

ال يمقتم ، عهوا كا  له ق    مقاتل لهكتقأ لهمقواعيو      
روققا حقع هلرققاا كا ققو ، جموقو وعيرققو  ع   جققو نوريقو وعيرققو عل 

هقق     يقق آ له لضر و عوقق   ليآققا   ققد كققا  هورآمققه ، عل 
  ققيته  قق  لهموققاأ علهققد عل علهتجليقق      ثرققه لهوققرآنم ع 

   لإلهآ  لهاي يعلع عال يعل   ليه
عه ققققد مققققا  حققققال لهوققققرآن وترع ققققام جترققققعل لهومققققاوجي        

   عترعل ظ ع آل
 مققلعأ لإلزرققال لهعققاوه  علهوع ظققو  ع وققا يوكقق  تمققويته  *

له   رقققق  جققققاهورآن لهموققققاج ، عاهققققك  رققققدوا يكققققع  لهموققققاأ 
هوعارققدي  علهورققاعئي  هنمقق ل وقق  كهققا  زقق ي ، وعمآققام ثهقق  ل

    ع  يروا يك ف     ئاب لهورا  ي 
 ث  حققال لضرمققلعأ يكققع   قق  لهغاهققأ وونعمققام جاهتج ققي       

علهت  يقققأ علهت حيقققأ وققق   مققق  ، علإلرقققال  علهع قققد علهع يقققد
لهتقققم ي   لققق  لهمقققاوي عجيقققا  موقققم لضرمقققلعأ لهقققاي يمقققي  

  ال ت مققققق  وقققققرآل  آقققققع يماوقققققأ لهوعارقققققدي  لهقققققاي   ليقققققه
ًالَّذِنيَنًَكَفذُروْاًِبََياِتَنذاًعاهك    زعهه تعقاه : ، لهآدليو ِإنَّ

ُكمََّمذذاًَنِضذذَجْتًُجمُذذوُدُهْمًَبذذدَّْلَناُهْمًُجمُذذوداًً ذذْوَ ًُنْصذذِميِ ْمًَنذذاراًً ََ
   [56]لهرما : َغْيَرَهاًِلَيُنوُقوْاًاْلَعَنابًَ

ذذاًي : عي ققع  تعققاه  ورققا لم عوتع ققدلم  ئققو لهكققا          َ َهمَّ
ذذَنابًاًَشذذِديدًاًِ ذذيًالذذد ْنَياًَواَِ ذذَرِةً ََ ذذنُِّبُ ْمً ََ الَّذذِنيَنًَكَفذذُروْاًَ ُه

   [56]    و ل : َوَماًَلُ مًمِّنًنَّاِصِرينًَ
كوققققا يلمققققم له قققق    ثهقققق   مققققلعأ له ققققدل علهعرققققف عله حجققققو       

علهت قققاي  علهت حيقققأ علهتمعيقققف، عيكقققع  لهموقققاأ وعمآقققام ثهققق  
ام عيقققد عحل ثهققق  ت قققع  له علهمقققعف ورقققه،  ي قققع  لهرقققاا مويعققق

ََِ ًَشذذْيٌءًتعققاه :  ذذا ََّ ًَزْلَزَلذذَ ًال ُذذواًَربَُّكذذْمًِإنَّ َيذذاًأَي َ ذذاًالنَّذذاُسًاتَِّ
ذاًَأْرَضذَعْتًَوَتَضذ ًُ*ًًََِظيمًٌ ََمَّ ًُمْرِضذَعٍ ً َيْوَمًَتَرْوَنَ اًتَْنَهُلًُكل 

ذ َُ ًَناِتًَحْمذٍلًَحْمَمَ ذاًَوتَذَرىًالنَّذاَسً َُذَكاَرىًُكل  َكاَرىًَوَمذاًُهذمًِب
َََناَبًالمَِّهًَشِديدًٌ ً     [2-7]له ن: َوَلِكنَّ
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 آققققع ، ثرققققه هو ققققآد  ريققققف ت تمققققف هآعهققققه له لققققعأ      
و قققآد  ا ققق  جكققق  و  قققعو الحلقققو  ققق  وهلآقققا ع ققق   وقققه 

عجكققق   اوققق  ، عتت ققق ك عال تعققق ، ترظققق  عال تققق  ،  قققديآا
عوققا    عجاهرقاا مقكا، تمق و  ولآقا هلآقع  لهوقق عل يرتاجآقا

ع ق   حل جمكا  ،  يقآ يتجقد  لهمقك   ق  رظق لتآل لهالحلقو،
  (25)موعلتآل لهوت ر و

عو قققآد  مققق  وققق  و قققاحد يقققعل له ياوقققو يتملققق   يقققه       
 لإلكققق لل علهآققققعل   ققق   ققققع ل علزققققي عكمرقققه وعقققق عو هلعيققققا ،

َهذذَناِنًَ ْصذذَماِنًاْ َتَصذذُمواًِ ذذيًَربِِّ ذذْمً ي ققع  له تعققاه : 
ًِمذنًَ ذْوِ ًَ الَِّنيَنًَكَفرًُ واًُقوَِّعْتًَلُ ْمًِثَيذاٌبًمِّذنًنَّذاٍرًُيَصذب 

ِ ُمًاْلَحِميمًُ َِ *ًًُيْصَ ُرًِبِهًَماًِ يًُبُووِنِ ْمًَواْلُجُمودًُ*ًًُرُؤو
َِذذاِمُ ًِمذذْنًَحِديذذدًٍ ُكمََّمذذاًَأَراُدواًَأنًَيْ ُرُجذذواًِمْنَ ذذاً*ًًَوَلُ ذذمًمَّ

ذذَناَبًا ََ يذذُدواًِ يَ ذذاًَوُنوقُذذواً َِ ًُأ ًالمَّذذَهً*ًًْلَحِريذذ ًِِمذذْنًَغذذمع ِإنَّ
ذذاِلَحاِتًَجنَّذذاٍتًَتْجذذِريًِمذذنً ِممُذذواًالصَّ ََ ُيذذْدِ ُلًالَّذذِنيَنًآَمُنذذواًَو
ذاِوَرًِمذنًَنَهذٍبًَوُلْؤلُذؤًاً ََ َتْحِتَ اًاأْلَْنَ اُرًُيَحمَّْوَنًِ يَ اًِمْنًَأ

َُُ ْمًِ يَ اًَحِريرًٌ    [23-79]له ن: َوِلَبا
 آققا   يققاأ وقق  ، ثرققه و ققآد  ريققف  ا قق  جاه  كققو      

عحققال  وقيل مققام  ي ققأ وقق   ققعو ، لهرقا  ت وققي عته قق 
عحقا  مقياو ، له  عا عي آ  جه وا  ق  لهجوقع  علهملقعد

 يآقأ لهكهققا  وق  لهقعحن عله وققيل ، وق   ديقد   وتققه لهرقا 
 قل يق دع  ، يآجع  جاهم عج و  حقال لهغقل، عله  أ لضرهيل

ا ع وقق  عيمققوعع  لهتمريققأ: "عاعزققعل  ققالأ له  يققو"، جعرققف
تمق ي وق  ت تآقا لهاي   ورعل  آل حراهك    لهمرقاب لهتق  
ع عزآققا  لقق  وقق   لضررآقا ، عو جمققآل   ققلب وقق  له  يقق ،

   (26)لهاحأ علهل ه 
 عيلمقققم له ققق      يارقققام ثهققق  لهتمهيقققف وققق  هآمقققو لهتقققعجي       

علإلرققال  ومققتمدوام  مققلعأ لهوع ظققو هلتققم ي   لقق  لإلرمققا  
َيذذاًَأي َ ذذاًع  له تعققاه : لهوعارققد هعلققه يعتقق ف جققاه و   ي قق
ذذاُنًَمذذاًَغذذرََّ ًِبَربِّذذَ ًاْلَكذذِريمًِ ََ ن ذذوَّاَ ً*ًًامِْ ََ َِذذَ ًَ  الَّذذِنيًَ َم

ًُصوَرٍةًمَّاًَشاءًَركََّب ًَ*ًًَ َعَدَل ًَ    [8-6رهوا : ]لالِ يًَأيِّ
 لق   المنذا ِونعو   م  لهتمكيد  ل  لهمو  لهاي يو لقه 

 ققق  مدل  جلققق   مقققلعأ لهع يقققدل لإلمققق ويو  قققت  له ققق    يمقققت
تع قيح حقال لهموق  وجيرقام  رآقل "يقمو ع  جقاهورك  عيرآقع  
   لهوع عف" عي ف له      مقلعجآل  ق  وقدل لل وقا  ق  

لهرجق  عله قآادل جقم  ، عل   رآقل لإلمق ل، زلعجآل و  لهكهق 
 ، حقققققققع  مقققققققع  له، ع لهآقققققققل كقققققققاجام هي قققققققدزآل لهومقققققققلوع 

ع ل حققا   ي ققو علتمققااحل حققا  لضريوققا  عزايققو عمرققو يمهققع  
ِإَناً ي قققققع  له تعقققققاه :   عيمقققققد ع  لهومقققققلوي ،  وققققق حل

َُوُلًالمَِّهًَوالمَُّهًَيْعَمذُمً ُِوَنًَقاُلواًَنْشَ ُدًِإنََّ ًَلَر َجاءَ ًاْلُمَناِ 
ِِيَنًَلَكاِنُبونًَ ًاْلُمَناِ  َُوُلُهًَوالمَُّهًَيْشَ ُدًِإنَّ اتََّ ُنواً*ًًِإنََّ ًَلَر

ذاءًَمذاًَكذاُنواًًَأْيَماَنُ ْمًُجنَّ ًً ََ ِبيِلًالمَّذِهًِإنَُّ ذْمً ََ ََنً َ َصد واً
   [2-7]لهورا  ع : َيْعَمُمونًَ
عيو قق  لهمققياو له   رقق   قق  ع ققف لهورققا  ي ،  ي ققع        

َناًرَأَْيذذذَتُ مًْتعققاه :  ذذذَمْ ًًَواِ  َْ ُِولُذذذواًَت نًَي ذذذاُمُ ْمًَواِ  ََ تُْعِجُبذذَ ًَأْج
َمذذْيِ ْمً ََ ًَصذذْيَحٍ ً ذذُبوَنًُكذذلَّ ََ َيْح ذذنََّدةًٌ ََ َِذذْوِلِ ْمًَكذذهَنَُّ ْمًُ ُشذذٌبًم  ِل

ًَ اْحذذَنْرُهْمًَقذذاَتَمُ ُمًالمَّذذُهًأَنَّذذ ً ]لهورققا  ع :  ُيْؤَ ُكذذونًَُهذذُمًاْلَعذذُدو 
4]   

 ع  جمققتا   زيققو  آققل يع  ققع   رآققل ورققا  ع  ومققتع       
عيم قع   ق  كق  ، و  لهتظقاح  عله لقف علهولقو علالهتقعل 

  عمققت حل زققد لرك ققف، ه ظققو    يكققع   وقق حل زققد ل ت ققح
عيتعممققققع  وقققق  كقققق    كققققو عوقققق  كقققق   ققققعب ي مققققجعره 

    يولجآل
ُهذذذُمًعوققق   قققل يقققمت  لهتمكيقققد له   رققق   لققق     حققق ال        

ًَ اْحذذَنْرُهمًْ لهومتجققه  قق  له ققف    ثرآققل لهعققدع لهققدلمل اْلَعذذُدو 
    (27)لإلم و ، عحع  مو  و  لهعدع لهما م  له  يح

لهقققاي  كقققارعل ي يوقققع   لهيآقققعدعو ققق  حققق ال  لهورقققا  ي        
جققي  لهعقق أ علهققاي  هققل يققدم عل  يلققو ه قق أ لإلمقق ل وقق  
لهملققف جعققد    زوعققعل وققي لهومققلوي  وعل يققو لهعآققد علضروققا  

علهميارقققققو كيقققققد  ي قققققهآل له ققققق    وجيرقققققام     مققققق و لهقققققدا عله
ُلِعذذَنًو نوققو هغققاهجيتآل ورققا له ققدل  ي ققع  له تعققاه   ققرآل: 

ذذ ً ََ ي ذذاِنًَداُووَدًَوَِ ََ َمذذ ًِل ََ ذذرَاِئيَلً َْ ِمذذنًَبِنذذيًِإ الَّذذِنيَنًَكَفذذُرواًْ
َيْعتَذذذُدونًَ َكذذذاُنواًْ َََصذذذواًوَّ َكذذذاُنوْاًَلً*ًًاْبذذذِنًَمذذذْرَيَمًَنِلذذذَ ًِبَمذذذاً

نَكذذذٍرًَ َعمُذذذولًُ ذذذنًم  ََ  َلِبذذذْئَسًَمذذذاًَكذذذاُنوْاًَيْفَعمُذذذونًًََيَتَنذذذاَهْوَنً
   [79-78]لهوائد: 
 ث  تقققا ي  جرققق  ثمققق لئي    يقققو  ققق  لهكهققق  علهع قققيا       

عوققق   قققل  اضررجيقققا  لهقققاي    مقققلآل له هآقققدليتآل ، علهعقققدعل 
ر قااحل، حققل لهققاي  تعهققعل هعرقتآل  مققوي له د ققا حل عكتققأ  عل 

   لهممو علهلعرو  ل  جر  ثم لئي 
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  ققد لضرمققعد لهكققاو   قق  زلققعأ لهيآققعد، عله  جققوث  له       
وق  تقد عآل ثهق  ونيقد       لهمرعريو    لهميو ل علهتعمقي
لهكققققق يل حققققع له ققققق       عحقققققا(28)له قققق  عونيقققققد وقققق  لهوغيقققققا 

ي ققققهآل علهو قققق كي  جققققمرآل   ققققد لهرققققاا  ققققدلعل هلوقققق وري  
ذَداَوًةًلِّمَّذِنيعاهك    زعهه تعاه :  ََ ًَأَشدًَّالنَّاِسً َنًَلَتِجَدنَّ

   [82]لهوائدل: آَمُنوْاًاْلَيُ وَدًَوالَِّنيَنًَأْشَرُكوا
ث  لهوققرآن لإلمقق و  "ي يققد هلموا ققو لهومققلوو    يكققع        

يققد ي كقق  جققاد ل وقق  جققعلد  ، هآققا كيققا   قق  وتموققي  ققلأ
لهعدعل  علهوع يو زج     ت قجح ظقاح ل  اوقو      عي يقد 

مقققققت هظعل هل ققققائوي   لققققق  لهقققققدي     يققققق دعل  وقققققارتآل لهتققققق  ل
 ليآا،  ي هعل    عمه له   علههماد علهوغيا  علال تقدل     
  علإلمق ل ي ققدد  لق  لهع ققا  جآققا  لضروارقو،  يمعقق    عجققو 

، وققق   ققق  ثال مقققكتب  ليقققهلهموا قققو  اوقققو جوقققا ي قققي  يآقققا 
عيمعققق  لضروارقققو  ققق   رقققو كققق   ققق د جعقققد    ي قققعآا  ققق  

اًِإنَّذذذو قققدلزام ه عهقققه تعقققاه :   (29)" رقققو لهموا قققو  اوقققو
َماَواِتًَواأْلَْرِضً ََّ َم ًال ََ َرْضَناًاأْلََماَنَ ً َواْلِجَباِلًَ ذهََبْيَنًَأنًََ
ذذاُنً ََ ن َِْنًِمْنَ ذذاًَوَحَمَمَ ذذاًامِْ ِإنَّذذُهًَكذذاَنًَظُمومذذًاًَيْحِمْمَنَ ذذاًَوَأْشذذَف

   [72]لضر نلأ: َجُ ولًً
عيتعمقققه لهموقققاأ له   رقققق  ثهققق  لهر ققققا   وققق   مقققق        

ر ققاف  يمقق  جقق  وقق يل كققاهك "ثر ققاف له ققو علهع  يققدل، عل 
، عوق  لضرمقاوي  لهع ريقو و   لع لهر قا    ق   قمره 

لهتقققق  تمقققق جب ثهقققق  لهر قققق لريو لهمققققو و وقققق   ققققت  لضرزققققعلل 
ع ققت  لهولقق  لهتقق  ل تكققب جآققا لهر قق لريو، مققعل   قق  اهققك 
 مقققاوي  لإل  يقققو عله عوققققا ، ع مقققاوي  زقققدوا  لهو قققق يي  

َيذاًَأْهذَلًًًه تعقاه :  ع   حال ي ع  ل(30)ع ماوي  لهآرعد"
َمذذ ًالّمذذِهًِإلًَّاْلَحذذ ًِّ ََ ُِولُذذوْاً اْلِكتَذذاِبًَلًَتْغمُذذوْاًِ ذذيًِديذذِنُكْمًَوَلًَت
َِاَهذاً َُذوُلًالّمذِهًَوَكِمَمتُذُهًأَْل ََ ًاْبُنًَمذْرَيَمًَر ي َِ يُلً َِ ِإنََّماًاْلَم

ذِمِهًَولًَ َُ ََثَذٌ ًًِإَل ًَمْرَيَمًَوُروٌحًمِّْنُهًَ َِمُنوْاًِبالّمِهًَوُر ُِولُذوْاًَث َت
َُذْبَحاَنُهًَأنًَيُكذوَنًَلذُهً انَتُ وْاًَ ْيرًاًلَُّكْمًِإنََّماًالّمذُهًِإَلذذٌهًَواِحذٌدً
ذذَماَواتًَوَمذذاًِ ذذيًاأَلْرِضًَوَكَفذذ ًِبالّمذذِهً ََّ َوَلذذٌدًلَّذذُهًَمذذاًِ ذذيًال

ًًَ    [777]لهرما : َوِكي
عيمققتمدل له قق    لضرمققلعأ لهموققاج  وقق   مقق  له هققاظ       

  ل  لهرظال لهوتكاوق  لهقاي  ق  ه هلومتوقي لهمديقد   ي قع 

 قق  لهووترعققي   قق  لهومققاحوو لالزت ققاديو  قق  لهومتوقققي 
ذَ ًَوَلًًلإلم و  لهمديد:  َوالَِّنيَنًَيْكِنُزوَنًالذنََّهَبًَواْلِفضَّ

ذذذِبيِلًالّمذذذِهًَ َبشِّذذذْرُهمًِبَعذذذَناٍبًَأِلذذذيمًٍ ََ ُِوَنَ ذذذاًِ ذذذيً َيذذذْوَمً*ًًُينِف
مًَ ََ ْيَ اًِ يًَناِرًَجَ نََّمًَ ُتْكَوىًِبَ اًِجَباُهُ ْمًَوُجنوُبُ ْمًُيْحَم ً

ذذذُكْمًَ ذذذُنوُقوْاًَمذذذاًُكنذذذُتْمً َِ َوُظُ ذذذوُرُهْمًَهذذذذَناًَمذذذاًَكَنذذذْزُتْمًأَلنُف
   [35-34]لهتعجو: َتْكِنُزونًَ

   وي وعا  يه األَموبًالجدلي* عيمتعو  له     
  قق  لهع قق ل  ققاه     يققمو  جاإل مققا  ثهقق   حقق  لهكتققاأ      

دل  ع وايقققو   عل آقققل ع وقققعلهآل ع   ل قققآل  ققق  ، علهمقققلعك
لإلمقققق ل، عيتقققق كآل ثهقققق  وققققا حققققل  يققققه وقققق    ائققققدحل  يققققمو  
جد عتآل ثه  لإلم ل جاه مقر ، عومقادهتآل جاه مقر  كقاهك، 

 عال يك حع   ل          و  لهدي   
ا   قققققاه     لهكققققق يل يع ققققق  ج ققققق ع ل    يكقققققع         عل 

كتقققاأ  ققو   دلأ له ققديآ وقق  مآقققو لهمققد  وققي  حقق  له
ي قققع  له   علالمقققتوال ثهققق    ل  لهم قققل وققق  مآقققو  اريقققو

ذذُنًًتعققاه : ََ ًِبذذالَِّتيًِهذذَيًَأْح َوَلًُتَجذذاِدُلواًَأْهذذَلًاْلِكتَذذاِبًِإلَّ
ًالَّذذِنيَنًَظَمُمذذواًِمذذْنُ مًْ    عزعهققه تعققاه   ي ققام:[64]لهعركجققعب: ِإلَّ

ًْذذِبيِلًَربِّذذَ ًِبال ََ إِِلذذ ً ًَُ ذذَنِ ًَوَجذذاِدْلُ مًاْد ََ َظذذِ ًاْلَح ِحْكَمذذِ ًَواْلَمْوَِ
ََنًُ    [725]لهر  : ِبالَِّتيًِهَيًَأْح

عيمققتمدل له قق    حققال لضرمققلعأ لهمققده   قق  لهغاهققأ       
 عهيجققي وقق  را يققو  ث قق لمآلوققي لهيآققعد علهر ققا   وقق   مقق  

هآققل  رآققل كققارعل يهققام ع  جكققعرآل  حقق  رجققعل عكتققاأ عما ققو 
ا يقققو  اريقققو   ل قققد     قققعل  ققق  كتقققجآل وقققي لهو ققق كي  وققق  ر

ثا   ومقققققع  لهمقققققواعيو ع   عحقققققا ع  وقققققعل  ققققق   وقققققارتآل  ققققق  
ه  تما    لوا ن ل لهيآعد علهر ا    رآل " جرقا  له ع  جقا  " 
 دَّ  لققيآل له قق    لهكقق يل جممققلعأ مققده  عو رققي  قق     عل ققد 

ذذذْنًِبذذذُنُنوِبُكمًَبذذذْلًَأنذذذُتمًُقذذذْلًَ ِمذذذَمًُيَعذذذنُِّبُكمًًج عهقققه: َبَشذذذٌرًمِّمَّ
   [78]لهوائدل: َ َم ًَ

عوا و   ك       لهمد  لهع ائدي ال زيوو هه ث        
هققل يمققترد ثهقق  له ققو عيآققدف ثهقق  لهع ققع  ثهيققه علإليوققا  

جاالجتعقققاد  ققق   عوققق  حرقققا يع ققق  له ققق    له مقققع    جقققه
 ومادهقو  عهئقك لهقاي  يمقادهع  وق   مق  لهمقد  التقه ال   جقو

لهت ققعي   ، جقق  عال حققدف هآققل مققع ي ققولهع ققع  ثهقق  له   قق  
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ُِذذْلًع قق  حققال ي ققع  له تعققاه :   علهت جقيو وَ ًَ  َ ذذإْنًَحذذَج 
َمْمُتًَوْجِ َيًِلّمِهًَوَمِنًاتََّبَعنًِ َْ    [20]    و ل : َأ

 ث   عهئقققك لهقققاي  ال يمقققعع  وققق  ع ل  مقققدلهآل لهع قققع       
   ثه  له  ي و علهتمليل جآا ث  حل ثال  يجيع 

ر قي  حرقا ثهق  لهعقاهل لهجيعهقعم  لهه رمق  كلقعد ج رققا د ع       
لهقاي ي كققد  لقق   ق ع ل لهتوييققن جققي  له يقأ عله ققك،  ي ققع : 
" اه يج  ال يق و  جقاهعلل جق  يق و  جرهمقه، عهقعال ثيوارقه جرهمقه 
هوققققا مقققق    لقققق  ثركققققا  لهعلققققل عتكققققايأ زعلريرققققه له اجتققققو   وققققا 

ع  كاوققه لهوت ققكك  آققع لهعققاهل له  ي قق   ثرققه ي ققك  قق  رهمققه 
    (37)عهكره ي و  جاهعلل"

 اه يأ حع له ك هالب له ك، علهمد  هالب لهمقد  ال       
هغققق و لهع قققع  ثهققق  له  ي قققو  ع قققي  يمقققاد  له ققق     عهئقققك 
لهقق يجيي   ترققه يت ققدلحل    يققمتعل جمققع ل وقق  و قق  حققال له قق   ، 
 ققت  هققل يهعلققعل عهقق  يهعلققعل  علققيآل لهتمققليل جوققا رققن  له تعققاه  

نً  ع ققق  اهقققك ي قققع  له تعقققاه : هه و وقققد  لققق   مقققع  َواِ 
َُذورٍَةًمِّذنًمِّْثِمذِهً ِب ْبذِدَناًَ ذْهُتواًْ ََ َمذ ً ََ ُكنتُْمًِ يًَرْيٍبًمِّمَّاًَنزَّْلَنذاً

َُوْاًُشَ َداءُكمًمِّنًُدوِنًالّمِهًِإْنًُكْنتُْمًَصاِدِقينًَ َ ذِإنًلَّذْمً*ًًَواْد
ُِوْاًال نَّاَرًالَِّتيًَوُقوُدَهذاًالنَّذاُسًَواْلِحَجذارَةًُتَْفَعُموْاًَوَلنًتَْفَعُموْاًَ اتَّ

دَّْتًِلْمَكاِ ِرينًَ َِ     [24-23]لهج  ل: ُأ
ث  لهمقققد  لهمقققلج  لهقققاي يمقققتمدوه  عهئقققك ال ي قققعد       

  ثه  له  ي و   وا لهمد  لإليمقاج   آقع  قرع له قو عمادوقه
ثرققه لهمققي   قق  و يققو لهع ققع  ثهقق  له  ي ققو علهتمققليل جآققا 

تجا آا َ ًِ يِهًِمنًَبْعذِدًَمذاًً ع  له تعاه :ي  عل  َ َمْنًَحَجَّ
ًََُأْبَناءَنذذذاًَوَأْبَنذذذاءُكْمً ُِذذذْلًَتَعذذذاَلْوْاًَنذذذْد َجذذذاءَ ًِمذذذَنًاْلِعْمذذذِمًَ 
ًَنْبَتِ ذذْلًَ َنْجَعذذلً ذذُكْمًثُذذمَّ ََ ذذَناًوَأنُف ََ ذذاءُكْمًَوَأنُف ََ ذذاءَناًَوِن ََ َوِن

َمذذذ ًاْلَكذذذذاِنِبينًَ ََ عي ققققع  له   [67]    وققق ل : لَّْعَنذذذَ ًالّمذذذذِهً
مذٌمًتعاه   ي ام:  َِ َهاَأنُتْمًَهذُؤلءًَحذاَجْجُتْمًِ يَمذاًَلُكذمًِبذِهً

ْمذٌمًَوالّمذُهًَيْعَمذُمًَوَأنذُتْمًَلً َِ وَنًِ يَماًَلْيَسًَلُكمًِبذِهً َ ِمَمًُتَحَج 
   [66]    و ل : َتْعَمُمونًَ
ا   ققاه     لهكقق يل يمققترك  لهمققد  لهققاي ال يمققترد        عل 
عال   ، كوا يمترك  لهمد     له جغي   لقل عال حقد ثه  دهي

ِ ذيًًَوِمذَنًالنَّذاِسًَمذنًُيَجذاِدلًًُكتاأ وري    ي ع  له تعقاه :
ِنيرًٍ ْمٍمًَوَلًُهًدىًَوَلًِكَتاٍبًم  َِ    [8]له ن: المَِّهًِبَغْيِرً

عله ققق    ثا يرآققق   ققق  ومادهقققو كققق  وققق  ال ي  قققأ  ققق        
    يمققم   ترققه يققد ع له مققع   لهج ققآ لهرنيققه  قق  له  ي ققو

ْمذذذٍمًَ ُتْ ِرُجذذذوُلًَلَنذذذاًِإنًً و قققا  حققق ال : َِ ذذذْنً نذذذَدُكمًمِّ َِ َهذذذْلً
ْنًَأنذُتْمًَإلًََّتْ ُرُصذونًَ ًَواِ    [748]لضررعقال: َتتَِّبُعوَنًِإلًَّالظَّذنَّ

ًَوَمذذاًَتْ ذَوىًاأْلَنفُذذُسًعي قع  تعقاه :  ًالظَّذنَّ  ِإنًَيتَِّبُعذذوَنًِإلَّ
ْمذٍمًعزعهقه تعقاه   ي قام:   [23]لهرمل:  َِ َوَمذاًَلُ ذمًِبذِهًِمذْنً

ًَلًُيْغِنذذيًِمذذَنًاْلَحذذ ًَِّشذذْيئاًً ًالظَّذذنَّ نَّ ًَواِ  ًالظَّذذنَّ  ِإنًَيتَِّبُعذوَنًِإلَّ
   [28]لهرمل: 

* عل  ققققا و ثهقققق  لضرمققققلعأ لهموققققاج  علهمققققده    ققققد مققققا  
له     لهك يل ي تو   لق   يقاب  ديقدل ت وق  ج قدل  لق  

ال يمققققتمدوع  وازقققققاتآل لهع ليققققو عرن قققققاتآل  عهئققققك لهقققققاي  
لهر ديققو ثنل  لهع ائققد لهوع ع ققو ومققتردي  ثهقق  ومقق د لهت ليققد 

 قققد ا له ققق      لضر وققق  هءجقققا  علضرمقققدلد  ققق  حقققال لهومقققا 
عجقي  ، ثه  لمتمدلل لهع      لهتويين جي  لهغآ علهمقوي 

عحكقققال  قققت  له ققق    لهكققق يل يعيقققأ  ققق    لهموقققم عله قققعلأ
َناًً  لهو لدي     ل ت ادلتآل ج عهه:وعلو  وتعددل  ل َواِ 

ِقيذذَلًَلُ ذذُمًاتَِّبُعذذواًَمذذاًَأنذذَزَلًالّمذذُهًَقذذاُلوْاًَبذذْلًَنتَِّبذذُ ًَمذذاًَأْلَفْيَنذذاً
ِِمُذذذوَنًَشذذذْيئًاًَوَلً َمْيذذذِهًآَباءَنذذذاًَأَوَلذذذْوًَكذذذاَنًآَبذذذاُؤُهْمًَلًَيْع ََ

   [770]لهج  ل: َيْ َتُدونًَ
لآليققو حققل لهو قق كع  لهققاي  عمققعل   كققا  لهققاي  تعرققيآل       

هقق  تل قق   تكقق   وققرآل حققال له ققع  كلوققا د ققعل ثهقق  لإلمقق ل، عل 
  لئعآل ع عائ حل وره، عحمق  وقا  ههقع   ق  لهماحليقو ووقا ال 
ي قق   لإلمقق ل،  ل كققارعل حققل لهيآققعد لهققاي  كققارعل ي قق ع   لقق  
وقققا  رقققدحل وققق  وقققم ع   جقققائآل، عي   قققع  لالمقققتماجو هلقققدي  

،  ققت  لآليققو له   ريققو ترققدد جتل قق   قق   لهمديققد مولققوم عته ققي م 
 ققق   وققق  لهع يقققدل وققق   يققق  له، كوقققا ترقققدد جاهت ليقققد  ققق  حقققال 

    (32)له م ، علهر   ج  تع   عال ثد لك
 ث  لهت ليققققد وقققق  ورظققققع  ز  رقققق   رققققعل  لهمآقققق  عتج يقققق       

ع لقق  لهوقق و     يكققف  قق  ت ليققد   له ققعيف علهوغقق و
 مققققققاا لهتهكيقققققق   عيمعقققققق  ثيوارققققققه و تكققققققنلم  لقققققق ، لآلجققققققا 

عك يقققق لم وققققا رمققققد له قققق    ال يكتهقققق    علالمققققترتاج لهج حققققار 
جققق  يع قققأ  ليآقققا جقققاهج لحي  لهدلهقققو  لققق  ، جت  يققق  لهع يقققدل
ي قع    ووقا ال يقد ك ثال جاهع ق  علهج حقا ، لهعرايو عله كوو
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لَذُ ُكْمًِإَلٌهًَواِحٌدًلًَِّإَلَهًِإلًَُّهذَوًالذرَّْحَمُنًالذرَّحًِله تعاه :  ًيمًَُواِ 
ََِ ًالمَّْيذِلًَوالنََّ ذذاِرً*ً ذَماَواِتًَواأَلْرِضًَواْ ذذِت ََّ ًِ ذيًَ ْمذذِ ًال ِإنَّ

َواْلُفْمذذِ ًالَِّتذذيًَتْجذذرِيًِ ذذيًاْلَبْحذذِرًِبَمذذاًَينَفذذُ ًالنَّذذاَسًَوَمذذاًأَنذذَزَلً
ً َََّماِءًِمنًمَّاءًَ َهْحَياًِبِهًاألْرَضًَبْعذَدًَمْوِتَ ذاًَوَبذثَّ الّمُهًِمَنًال

ِرًَبذْيَنًِ يَ اًِمنً ََذ ِّ ذَحاِبًاْلُم ََّ َياِحًَوال ًَدآبٍَّ ًَوَتْصِريِ ًالرِّ ُكلِّ
َََّماءًَواأَلْرِضً ُِِمونًَال َِْوٍمًَيْع    [764-763]لهج  ل: ََياٍتًلِّ

ث  حققققال لهوقققققرآن له   رققققق  لهقققققاي يمقققققترد ثهققققق  ترجيقققققه       
له ققققعلا علهو ققققا   عوماوجققققو لهع ققققع  مققققدي  جققققم  يهققققتح 

لهع ققع  ر ققع  مائققأ حققال لهكققع   لهعيققع  عله لققعأ عيلهققب
   علهد هه عال عهد   له احد  ل  ع دلريو لهماهو علهوعجعد

َمذاًًع قدو له لهعظقيل له ائق :  عال   يك هه    لهولقك
ً اتََّ َنًالمَُّهًِمنًَوَلذٍدًَوَمذاًَكذاَنًَمَعذُهًِمذْنًِإَلذٍهًِإنًاًلَّذَنَهَبًُكذل 

ًَبْعُضذذُ مًْ ذذْبَحاَنًالمَّذذِهًًِإَلذذٍهًِبَمذذاًَ َمذذَ ًَوَلَعذذََ َُ َمذذ ًَبْعذذٍضً ََ
مَّاًَيِصُفونًَ ََ : [97]لهو ورع   

ث  لهققاي  ين وققع  جققم  وققي له ثهآققام  مقق  ال ج حققا        
 ي ققع  له تعققاه  وماوجققام ، هآققل  لقق   قق و وققا ين وققع 

ًََُمذذَ ًالمَّذذِهًِإَل ذذًاًآَ ذذَرًَلًلهكققا  ي  علهو قق كي :  َوَمذذنًَيذذْد
نذَدًَربِّذِهًإِنَّذُهًَلًُيْفِمذُلًاْلَكذاِ ُرونًَُبْرَهاَنًَلُهًِبِهً َإًِ َِ ذاُبُهً ََ  نََّمذاًِح

   [777]لهو ورع : 
عله قققق    لهكقققق يل يققققد ع ثهقققق  ل تجققققا  عتع  قققق  عتققققدج        

لآليقققاب لهكعريقققو لهدلهقققو  لققق  له كوقققو عله قققد ل لإلهآيقققو،  يقققندلد 
لهو ورقققققع  ثيوارقققققام جقققققاه وققققق  مآقققققو عهعققققق   عهئقققققك لهو ققققق كي  

 وقققققق   ي زلققققققعجآل  يمققققققتميجعل هلرققققققدل  لإلهآقققققق علهكققققققا  ي  تم قققققق
   مآو  اريو

عحقققا  لضرمققق لل له قققموو ،  آقققا  لهمقققواعلب علضر و      
 علضرجعقققاد لهآائلقققو جيرآقققا، علهعقققعلهل لهومآعهقققو     عحقققال لهترامقققو
  ققق  وعلزعآقققا عم يارآقققا  ققق  اهقققك لهه قققا  لهآائققق ، علمقققت ف

 هقققكلهليققق  علهرآقققا ، عتعازقققأ لهرقققع  علهظققق ل، عاهقققك لههمققق  عا
  لهغقق عأ     كققل لحتققنب هآققا لهو ققا   ع مهققب هآققا له لققعأ

عوققا لرققن  ، علههلقك لهتقق  تمقق ي  قق  لهج قق  جوققا يرهققي لهرققاا
له وقق  لهمققوا  وقق  وققا    م يققا جققه لضر و جعققد وعتآققا، عجققآ 

لهومقم  جقي    يآا و  ك  دلجو، عت ق يف له يقاب علهمق اأ
ي  كلآا و احد هع تمولآا لإلرما  جعق     لهموا  علضر و

وهتع قققققو عزلقققققأ علل  ال تمقققققف كيارقققققه وققققق   ظوقققققو له قققققد ل 
    (33)لإلهآيو
ث  لهاي  ال يمتغلع  وازاتآل لهع ليو ع علمآل وق        

 م  وع  و له  ي و عجلع  لهآدليقو له جاريقو  معهئقك ي قهآل 
ذُيٌنًله تعاه  ج عهه:  َْ َُِ وَنًِبَ اًَوَلُ ْمًَأ َلُ ْمًُقُموٌبًلًََّيْف

ذذذَمُعوَنًِبَ ذذذاًُأْوَلذذذذِئَ ًلًَُّيْبِصذذذرًُ َْ وَنًِبَ ذذذاًَوَلُ ذذذْمًآَناٌنًلًََّي
ًُأْوَلذذذِئَ ًُهذذُمًاْلَغذذاِ ُمونًَ ْنَعذذاِمًَبذذْلًُهذذْمًَأَضذذل  ]لضر قق لف:  َكاأَل

779]   
* عوقق  م ققائم لهوققرآن له   رقق  ل توققاد   قق  لهققد عل  لقق  
 مققاا  وقق ي،  يكققاد كقق  ثرمققا  وهوققع لم  لقق  لال ت ققاد جعمققعد 

هل عدج ققق  ، عيكققاد لهرقققاا جهوققق تآل يموعقققع   لققق  ثهققه ملقققو لهعقققا
اهققققك وآوققققا لمتلهققققب  مققققوا  له  رققققدحل علمتلهققققب  ققققهاته    
 اه     ل تود  ل  حا  لههوق ل عماوقأ لهرقاا جوقا ي يق  حقا  

    (34)لهعاوهو عيرويآا عي عيآا
 قققاه     "ال ي هقققف ج حارقققه تقققمهيف لهورو ققق  وققق  و دوقققو       

ضرههققققاظ لههلمققققهو وقققق    ققققغ   عكجقققق   عرتيمققققو، عال يتعقققق و
مققققققعح  ع قققققق و عر عحوققققققا     عال ي يقققققق  لهو ققققققاك  لهع ليققققققو 

ضر  لهقدي  هقل يقمب هله مقهو ع قدحل،  ؛عيه لآا عيجرق   ليآقا
عال هلعلوقققا  ع قققدحل     ثروقققا ل توقققد  لققق  لههوققق ل علهعاوهقققو، 
عحوا زد  و ت ك جي  لهراا مويعام، عو   ل كا  ووق   وق  

هققققع لتجققققي لهققققدي  مققققجي   لوققققا  عمآقققق   ع  مققققهو ع يقققق حل  ع 
    (35)لهوروو وا  و  ثال له لي "

* عوقققق  م ققققائم لهوققققرآن له   رقققق   رققققه يماوققققأ لهع قققق  
 يقققمت  جاههائقققدل لهع ليقققو علهوتعقققو لهعمدلريقققو ، علهعمقققدل  وعقققام 

ووقققا ال يعمقققد و لقققه  رقققد  ي ، ع لققق  ومقققتع  عل قققد، وعقققام 
ثرمققا  مقققعل   كقققا   اهوققام  ل  يلمقققع ام  ل  قققا  لم ثا يتعقققا  

 يقمت  جكق ل عل قد  يقه ، إلوماك جقاضرو  وق  و  يقه ليه ل
   زعل له مو لهع ليو عموا  لهعجا ل

 وققا له قق    لهكقق يل   ققد موققي له تعققاه   يققه جققي  زققعل       
 تقق  ثرققه هي رققي   جققاأ لهوعققا ف ، له مقو لهع ليققو لهج حاريققو

، عزقققققعل لهوتعقققققو لهعمدلريقققققو علهعاوهيقققققو، لهع ليقققققو علههلمقققققهيو
عال  مققأ  ققق  ، لضردجققا  عله قققع ل عي  قق  عي ققجي   قققع  
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 آقققع كققق ل له تعقققاه  له قققاد   لققق  وماوجقققو لهع ققق  ، اهقققك
   عله لأ وعام عجلما  عل د

ا   ققاه     لهكقق يل هققل يكقق  "ولتنوققام  ققيئام ووققا  قق         عل 
،  مقلعأ لهعق أ وقق   قع   ع ر ق   لقق  ومتلقف  رعل آوققا

 قل   عال ي جآه  ي زع  و   زعل  لهج ق ، عال ي جه  زعلهآل
ثرك تمد  ملعجه عل  ام زعيام موي م ي دي لهوعار  جكيهيو 

    (36)و  لهتعجي  ت ع  لهوعار   دو ت عي "
عوققا وقق   ققك  قق     له قق    لهكقق يل زققد ل ققتو   قق        

ورآمقققه  لققق  مويقققي  رقققعلل لهجققق لحي  علضردهقققو لهتققق  مقققا ب 
تمقققوع عتعلقققع  لققق  جققق لحي  لهوراو قققه عورقققاحن لهوتكلوقققي  

   علهه مهو

 ع قق يح    حققا  لضرمققاهيأ لهتجليغيققو  قق  لهوققرآن له   رقق * 
وتعققددل عوتجايرققو، عهكرآققا مققا ب تتمققل جارو زآققا وقق   مققاا 
عل د تمترد ثهيه، عاهك و   يقآ كعرآقا مويعقام تتممقا  لق  
له ققدو عله  جقققو  ققق  لهعزقققعف  لققق  له قققو، ال  لققق  لهتوعيقققه 
علهمققدلل  ع  تققق   لقق  ومققق د لهظقق   عهقققاهك يوكقق  جمقققآعهو 

لضردهو له   ريو وق  دهيق  ج حقار  ثهق  دهيق  موقاج   ع  ت عي 
مققده  علهعكققا  قق يح  جقق  ث  ك يقق لم وقق  لضردهققو له   ريققو وققا 
يموقققققي  ققققق     عل قققققد جقققققي  لهقققققدهي  لهمقققققده  علهقققققدهي  لهع لققققق  

ذذذَيًًلهج حقققار ، عاهقققك ك عهقققه تعقققاه : َِ ًًََوَن َوَضذذذَرَبًَلَنذذذاًَمذذذَث
َُِهًَقاَلًَمْنًُيْحِييًاْلِعَظاَمًَوِهذ ُقذْلًُيْحِييَ ذاًالَّذِنيً*ًًَيًَرِمذيمًٌَ ْم

ِميٌمً ََ ًَ ْمٍ ً َلًَمرٍَّةًَوُهَوًِبُكلِّ ذَنً*ًأَنَشَهَهاًَأوَّ الَِّنيًَجَعَلًَلُكذمًمِّ
َأَوَلذْيَسًالَّذِنيً*ًًالشََّجِرًاأْلَْ َضِرًَنارًاًَ ِإَناًأَنتُمًمِّْنُهًُتوِقذُدونًَ

َمذذ ً ََ َِذذاِدٍرً ذذَماَواِتًَواأْلَْرَضًِب ََّ َأْنًَيْ مُذذَ ًِمذذْثَمُ مًَبَمذذ ًَ َمذذَ ًال
ُ ًاْلَعِمذيمًُ َأْنًَيُِذوَلًَلذُهً*ًًَوُهَوًاْلَ ذََّ ِإَناًَأرَاَدًَشذْيئاًً ِإنََّمذاًَأْمذرُلًُ

    [82-78]يا: ُكْنًَ َيُكونًُ
 عزعهققه تعققاه   ي ققام  قق  لهتع يققأ  لقق  ل ت ققاد لهر ققا        

 قق  جرققعل لهومققيح ه وقق   يققآ كعرققه عمققد وقق  دع   أ: 
ً َُِهًِمذنًتُذَراٍبًِثذمًَِّإنَّ نَدًالّمِهًَكَمَثِلًآَدَمًَ َم َِ ً ََ ي َِ َمَثَلً

   [59]    و ل : َقاَلًَلُهًُكنًَ َيُكونًُ
كوقققا    له ققق    يكتهققق  جقققاه د  لققق  ن وآقققل جمهعحيقققو       

لهومققيح جققاه ع   قق  لهومققيح ع قق   وققه  رآوققا كارققا يققمك   
ذيُلًاْبذنًُلهوعال ج قع  له تعقاه :  َِ ذاًاْلَم َُذولًًٌمَّ ًَمذْرَيَمًِإلًََّر

ََِنً ٌَِ ًَكاَنذذذاًَيذذذْهُك ذذذُهًِصذذذدِّي ذذذُلًَوُأم  َُ َقذذذْدًَ َمذذذْتًِمذذذنًَقْبِمذذذِهًالر 
 الوََّعاَمًانُظْرًَكْيَ ًُنَبيُِّنًَلُ ُمًاََياِتًثُمًَّانُظذْرًأَنَّذ ًُيْؤَ ُكذونًَ

   [75]لهوائدل: 
عوقا وق   قك  ق     اهققك ج حارقام  قوريام  لق  رهقق        
   هعحيو لهون عووتلك لضر
ث  لهوققرآن له   رقق   قق  لهققد عل عله ققائل  لقق   مققاا       

َظذذذِ ًزعهقققه تعقققاه :  ذذذِبيِلًَربِّذذذَ ًِباْلِحْكَمذذذِ ًَواْلَمْوَِ ََ ًَُِإِلذذذ ً اْد
َمذُمًِبَمذنً َْ ًَربَّذَ ًُهذَوًَأ ذُنًِإنَّ ََ َََنِ ًَوَجاِدْلُ مًِبالَِّتيًِهَيًَأْح اْلَح

مًَ َْ ََِبيِمِهًَوُهَوًَأ ََنً ً     [725]لهر  : ُمًِباْلُمْ تَِدينًََضلَّ
ثرققه جققاهك يكققع  زققد لمققتمدل كقق  لضرمققاهيأ لهو رعققو       
علمققتعولآا  قق    كققال  مققأ ظقق عف لهوماوققأ ، هلققد عل

 ع ي ياتقققه  عجقققاهك ملقققأ ثهققق  مقققا ته  زعلوقققام ومتلهققق  لهوجقققال
   علهتهكي  علهلغو عله  ا و عله  ا ل

ً: راخلامت
نل  ققققق  ثوقققققا     قققققو مقققققا ب وقققققادل حقققققال لهج قققققآ تتقققققع       

و ققاع   يتعلققو لهو ققع  لضرع  جاه قق لل لهع ائققدي لهققاي كققا  
مققائدلم  قق  لهمنيقق ل لهع جيققو عاهققك  قق   ققع  لهت ققعي  له   رقق  
هقققه   وقققا لهو قققع  له قققار   يتعلقققو جقققاهوعزف له   رققق  وققق  اهقققك 

 له  لل  
عه ققد كققا  حققال  لهو ققع ل  جو اجققو وققدم  ير لرققا ثهقق        

ج آ عحقع لهم قائم لهتق  يتمقل لهو ع  لضرمام     له
 :يمت عو  حا  لهم ائم وا   جآا لهورآن له   ر 

 لمتراد  ثه  لههو ل    وماوجو لهراا   
 وماوجو لهع   علهعمدل  وعا   

  يتمقققه لهموقققاأ له   رققق  ثهققق  لهرقققاا  لققق  لمقققت ف
 آققع هققيا وعمآققام ههئققو ، ومققتعياتآل لهعلويققو عله  ا يققو

   وعيرو و  لهراا

 اهموقاأ له   رق  وعمقه   ن و لإلرمقاريولهعاهويو علهر 
 ع لهلع  ثه  لهراا كا و دع  ل تجا  هلع و لهج  ي 
  وققققققو   ع هورو ققققققو مغ ل يققققققو وعيرققققققو،  ققققققاه     لهكقققققق يل

   هلعاهوي  عجمعمي وعار  له  وو

 لهوققرآن له   رقق   قق  لهققد عل علهتجليقق  ي ققعل  لقق  له كوققو 
   علهوع ظو له مرو
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 ع   قققق  مققققدلهآل لهرآقققق   قققق  ومادهققققو لهققققاي  ال يمققققع
   ع عل حل ثه  لهع ع  ثه  له  ي و

  مققوع ع لققع لهوققرآن له   رقق   لقق  كقق  لهورققاحن لإلرمققاريو
لهع قققققعيو، مقققققعل  تعلقققققو لضروققققق  جورقققققاحن لهوتكلوقققققي   ع 

هلو ا رقو لهه مهو علهوراو ه ع ي حل، عو   قل  ق  ومقا  
 جقققققي  وقققققرآن  جقققققار   ققققق  و قققققد   عورقققققاحن ثرمقققققاريو

 ع عيو  

   وهتعب علهكع  كتاأ ، هلوع  ولهع   و د   مام
وقق  مآققو   وققال لهع قق  هلرظقق   قق  لهوعمققعدلب عل تجا حققا

   دالهتآا  ل  لهماهو

ً:التوصيات
 لهتعوققققو  قققق  د لمققققو له قققق    لهكقققق يل عتققققدج  وعاريققققه ،

عتموققق  عتقققدج  لهلهتقققاب لهعلويقققو علهت جعيقققو علضرم زيقققو 
   لهت  ما ب لآلياب له   ريو ت ي  ثهيآا

   ي  جقققاهورآن له   رققق  عما قققو  ققق ع ل لحتوقققال لهجقققا
 لقق  له ققعيد لهت جققعي هوققا  قق  اهققك وقق   حويققو  قق  

   ت جيو عل  دلد عتكعي  له م يو لإلم ويو لهوعا  ل 

   لالمتراد ثه  لهورآن له   ر     لهد عل ثه  لإلم ل 

 :اهلوامش

                                              

م تذذاريخًالفكذذرًالفمَذذفيً ذذيو وققد  لقق   يققا ، ( 7) ، امَذَذ
جيقققققق عب، دل  لهرآ ققققققو لهع جيققققققو هلوجا ققققققو علهر قققققق ، 

  30( م7، )ج7970
  74-73 ، منفسًالمرج ( 2)
، له قاح ل، وكتجقو لهرآ قو ضح ًامََم  ود  وقي ، ( 3)

  7م ،(7)و ،(3، )ج7936لهو  يو، 
م تذاريخًالفكذذرًالفمَذفيً ذذيو وقد  لق   يققا ، ( 4) ، امَذَذ

  32و مي ماجو، م
  37، منفسًالمرج ( 5)
، دو ققو، ووجعققو ماوعققو التجربذذ ًالفمَذذفي  ققاد  لهعققعل، ( 6)

  702-707(، م2(، )و7، )ج7964دو و، 
ًامََم مناهجًالبحثًَندًمفكريلهر ا ،   ل  ماو ( 7)

 

مي واكتشا ًالمن جًالعمميً يًالعذالم ، له قاح ل، امََذ
  78(، م4، )و7978دل  لهوعا ف، 

م لق  مققاو  لهر ققا ، ( 8) ، نشذذهةًالفكذذرًالفمَذذفيً ذذيًامَذَذ
(، 7، )ج7977له قققققققاح ل، دل  لهوع  قققققققو لهماوعيقققققققو، 

  37م ،(7)و
مجققا ، و وققد ثز( 9)  :، ت موققوتجديذذدًالفكذذرًالذذدينيً ذذيًامَذَذ

 جققققققاا و وققققققعد، له ققققققاح ل، ووجعققققققو همرققققققو لهتققققققمهيف 
  744(، م2، )و7968علهت موو علهر  ، 

، تجديذذدًالفكذذذرًالذذذدينيً ذذذيًامَذذذَمو وققد ثزجقققا ، ( 70)
  745و مي ماجو، م

 منذذاهجًالبحذذثًَنذذدًمفكذذري لقق  مققاو  لهر ققا ، ( 77)
  79، و مي ماجو، مامََم

م نشهةًالفكرًالفمَذفيً ذي  ماو  لهر ا ،  ل( 72) ، امََذ
  3و مي ماجو، م

، و مققققي مققققاجو، التجربذذذذ ًالفمَذذذذفي  ققققاد  لهعققققعل، ( 73)
  704م

، و مققققي مققققاجو، التجربذذذذ ًالفمَذذذذفي  ققققاد  لهعققققعل، ( 74)
  705م

  707-706، منفسًالمرج ( 75)
منذذاهجًالبحذذثًَنذذدًمفكذذريً لقق  مققاو  لهر ققا ، ( 76)

  275، و مي ماجو، مامََم
 ، له ققاح ل،راَذذاتً ذذيًالذذنفسًامنَذذاني و وققد زوققأ، د( 77)

  9-8دل  له لل، د  ب، م
م نشهةًالفكرًالفمَذفيً ذي ل  ماو  لهر ا ، ( 78) ، امََذ

  32و مي ماجو، م
  227، م نفسًالمرج ( 79)
منذذاهجًالبحذذثًَنذذدًمفكذذريً لقق  مققاو  لهر ققا ، ( 20)

  276و مي ماجو، مامََم،ً
مًتجديدو ود ثزجا ، ( 27)  ، و مقيالفكرًالذدينيً ذيًامََذ

  748ماجو، م 
ل( عحقققع وققق  لهعلوقققا  لهقققاي  7294)  عمققق  جيكقققع ( 22)

د قققققعل ثهققققق  لمقققققتمدلل لهوقققققرآن لهعلوققققق  لالمقققققت  لئ  
علإلمقققققآال  ققققق  رآ قققققو لههكققققق  لهعلوققققق  لضرع عجققققق   
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 ققق ف لهعدمقققو لهوكجققق ل عوقققا ا لهت ققق يح ومقققتمدوام 
 لهورآاج لهعلو  لالمت  لئ  

( عحقققع وققق  لهقققاي  7639-7567  رمقققيا جكقققع  )( 23)
  ععل هقعل  لهت ق   وق  لههلمقهو لضر مقويو علالرت قا  ثهق  
لهتهكيققق  لهعلوقققق  لالمققققت  لئ  لهومقققق د علمققققتمدلل لهوققققرآن 
لهعلو  لالمقت  لئ   عحقع وق  و ممق  لهموعيقو لهولكيقو 

جقققققاهوعر   لهج يواريققققو ععل قققققع   مقققققا لههكقققق  لهعلوققققق 
 له ديآ  

يخًالعمذمًودورًتذاًرر  م   :  جقد له لقيل ورت ق ، 
، و قق ، دل  لهوعققا ف العممذذاءًالعذذربً ذذيًتِدمذذه

  297-288(، م 6، )و 7975جو  ، 
  749، م نفسًالمرج ( 24)
(، 5، د  ب، )وملققد  ذذيًظذذَلًالِذذرآنمققيد زوققأ، ( 25)

  578(، م6(، )و77)ج
(، 8، د  ب، )وملققد  ذذيًظذذَلًالِذذرآنمققيد زوققأ، ( 26)

  589-588(، م6(، )و28)ج
(، 8، د  ب، )وملققد ظذذَلًالِذذرآن ذذيًمققيد زوققأ، ( 27)

  708-706(، م 6)و 
، مققدل، لهوولكققو لهع جيققو واقعنذذاًالمعاصذذرو وققد زوققأ، ( 28)

لهمقققققععديو، و ممقققققو لهوديرقققققو هل ققققق ا و علهوجا قققققو 
  547(، م2، )و7987علهر  ، 

(، 2، د  ب، )وملققد  ذذيًظذذَلًالِذذرآنمققيد زوققأ، ( 29)
  827-820(، م6(، )و6)ج

(، 2، د  ب، )وملققد رآن ذذيًظذذَلًالِذذمققيد زوققأ، ( 30)
  607(، م6(، )و6)ج

، جيقققققققق عب، ور ققققققققع لب المنوذذذذذذذذ مويقققققققق   ققققققققليجا، ( 37)
  772(، م2، )و7967 عيدلب، 

(، 7، د  ب، )وملققد  ذذيًظذذَلًالِذذرآنمققيد زوققأ، ( 32)
  279(، م6(، )و2)ج

(، 7، د  ب، )وملققد  ذذيًظذذَلًالِذذرآنمققيد زوققأ، ( 33)
  275-274(، م 6(، )و 2)ج 

  77، و مي ماجو، امََمضح ً  ود  وي ، ( 34)
  73، منفسًالمرج ( 35)

 

 المنذذذارً ذذذيًَمذذذومًالِذذذرآن،و وقققد  لققق  له مققق ، ( 36)
  736، م7983 وا ، دل  لضر زل، 


