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 أساحزة مه جمع فٍ ُأىقُج محاضشاث مجمىعُت

 حقُقت عه اىحذَث فٍ وماوج ، اىجامعاث وطالب

ُّخه اىذَه  اإلثاساث ظّو فٍ إىُه واىحاجت وحّقاو

 اىنبشي أوبائه حىضُح حضّمىج وقذ ، اىمعاصشة

 سسم فٍ َىطيق اىذَه أّن وبُان ، ىىبُيتا وقُمه

ٍّ مىطيق مه واإلوسان اىحُاة أبعاد  ، ساشذ عقالئ

 مىطيق مه وقىاوُىه حششَعاحه فٍ َىطيق ومزىل

ٌّ ٍّ اىضمُش مقخضُاث ومه سيُم فطش  ، اإلوساو

ُّت أخشي أمىسًا وحضّمىج  . حفصُي

 عيً واإلعاوت اىحّث بهذف مّيه رىل ومان

   . اىذَه به وَىصٍ اىعقو َقخضُه اىزٌ اىخبّصش

 أمثش بُه مشخشمت مضامُه اىىاظش َيحظ وقذ 

 غُش مخخيفت أوقاث فٍ جاءث ألوها ، محاضشة مه

 مضمىوها ححذَذ ومان ، عّذة وىمجامُع مخقاسبت

 إىً أّدي ورىل ، فُها اىبحث محىس اقخضاء وفق عيً

 .االشخشاك هزا

 مخـاب  صـىسة  فٍ وجعيها وضعها حغُُش أشأ وىم

ُّاحه هزا ىىضعها ألّن ، فصىه مه َخأّىف ذواح  إَجاب

 . قشاءحها عىذ اىباحث َيمسها سىف اىخٍ
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 إكبقوء مجقع ظذ اهلل وصّذ  افعودغ، رب   هلل احلؿد

 بغافطقّ  آفف وظذ غ،افـبقّ  خوتؿ د()حمؿّ  امٓشقّ  وادرشؾغ،

 افطوهريـ.

 مـفٍ حقل فؾحديٌ إظزة بوإلخقة افؾؼوء يّنين

 اإلكسون. إرصود ذم افديـ
 

 تمهيذ:

 ـؾ هبو هيتؿ أن يـبغل افتل ادعرؾقي إوفقيوت مـ إنّ 

 صلن ذم اجلودّ  افتحؼؼ هق احلقوة هذه ذم راصد إكسون
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 ؾقفو يػصح اإلفف مـ رشوفي وجقد مدى بف وكعـل افديـ،

 أنّ  ؾقفو ويبّغ  بوإلكسون، وظـويتف وخصوئصف كػسف ظـ

 افػوضؾ وافسؾقك فؾتبك احلقوة هذه ذم ُخؾؼ ؿد اإلكسون

 أخرى. لةكش ذم ذفؽ وؾؼ درجتف فقـول واحلؽقؿ

 ادـطؼ وؾؼ ـ بوٕصقوء ادعرذم آهتامم أنّ  ذفؽ

 وؾؼ يؽقن أن يـبغل ـ اإلكسون بف ُجّفز افذي افػطري

 ذم صؽ وٓ وخطقرهتو، ادعرؾي تتـووهلو افتل إمقر أمهقي

 هق بؾ فؾغويي، وخطر مفؿ أمر ادتؼدم بودعـك افديـ أن

 هذه تؽقن أن مـ أخطر أمرٍ  ؾلي   فإلكسون، إمقر أخطر

 وتؽقن أخرى، حلقوة اختقور ؾرصي فإلكسون بوفـسبي احلقوة

 ـبرة أو صغرة ـوكً مفام ؾقفو فإلكسون خطقة ـؾ

ؾيً   كشلة ذم افـفوئل تؼققؿف ذم وممّثرةً  اإلكسون ظذ مسجَّ

 أخرى.

 افالئؼ ادعرذم آهتامم يراعِ  مل إذا اإلكسون ؾننّ  وظؾقف

 ذم خطمه اتػؼ إذا ففأظام مسموفقي يتحؿؾ افديـ بخطقرة

 ؿقاظد وؾؼ معذوراً  يؽقن وٓ ظؾقف، شور افذي ادسور

 افػطري. ادـطؼ

 رضوري أمر بوفديـ ادعرذم آهتامم أن ذم صؽ ٓ إذاً 

 وٓزم.
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 افسقوق، هذا ذم اإلكسون يراود شمآً  هـوك إنّ  إٓ

 وحؼوكقتف، افديـ صدق مـ اإلكسون يتحؼؼ ـقػ أكف وهق

 هذا إػ افقصقل ٕجؾ يعتؿده فذيا ادـفٍ هق ومو

 افغرض؟

 شمافغ: إػ يـحّؾ  افسمال وهذا

 يعتؿده أن يـبغل افذي ادـفٍ هق مو أكف :أحدمهو

 وحؼوكقتف؟ افديـ صدق مـ افتحؼؼ ذم اإلكسون

 وهق واضح، اإلمجول ظذ افسمال هذا ظـ واجلقاب

 افذي افراصد افعؼالين ادـفٍ ظغ هق ادـفٍ هذا أنّ 

 ادـظقرة ادؼوصد شوئر مـ افتحؼؼ ذم افعؼالء يعتؿده

 بوفتحؼؼ خوص معرذم مـفٍ هـوك وفقس هلؿ، وادفؿي

 افديـ. مـ

 ووجداكقي ظؼالكقي بلدوات تؽقيـف ذم مزود ؾوإلكسون

 يستخدم وهق إصقوء، مـ افتحؼؼ خالهلو مـ يستطقع

 احلقوة. هذه ذم ادختؾػي اهتامموتف ذم إدوات تؾؽ

 صلن ذم افراصد افتحؼؼ يامرس نأ بف ؾودػروض

 كػسفو. إدوات تؾؽ خالل مـ افديـ

 ذم افديـ شؾؽف افذي ادـفٍ هق مو أكف :وثوكقفام

 واإليامن افديـ تصديؼ إػ اإلكسون دظقة مؼوم ذم خطوبف
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 هذا ذم افراصد ادقضقظل ادـفٍ افديـ اتبع ؾفؾ بف،

 موذا؟ أم افسقوق،

 يعتؿده افذي فٍادـ ٕن فؾغويي؛ مفؿ شمال وهذا

 تؼققؿ ممذات أهؿ مـ ادخوَضى إؿـوع ذم ادتؽؾؿ

 يعتؿد اخلطوب ـون ؾنذا افسؾى، أو بوإلجيوب اخلطوب

 معؼقل أشوس ظذ وحيوجٍ ومـطؼل راصد مـفٍ ظذ

 ـون وإذا اخلطوب، صدق ظذ ممذاً  ذفؽ ـون ومـصػ

 ادشوظر وإهلوب إحوشقس إثورة ظذ يعتؿد اخلطوب

 صدق ذم فؾريبي مقجبوً  ذفؽ ـون احلؼ غرب وادجودفي

 بف. افثؼي ظـ وموكعوً  اخلطوب

 اخلطوب أنّ  اإلمجول: ظذ افسمال هذا ظـ واجلقاب

 يظفر مو وؾؼ افؽريؿ افؼرآن ذم ادتؿثؾ افرشويل افديـل

 ادقضقظل ادـفٍ ظذ ؾعالً  جرى ؾقف وافتلمؾ بدراشتف

 بوهلل يامناإل إػ ودظقتف اإلكسون إؿـوع مؼوم ذم افراصد

 وفقس افعؼؾ إػ مقّجف خطوب ؾفق وبوفرشوفي، شبحوكف

 ظذ وحيٌ وافتدبر بوفتػؽر دائامً  يقيص أكف ـام افعوضػي،

 افقاؾقي. واحلجي ادؼـع افزهون اظتامد
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 الكريم: القرآن آياث مه ومارج

 افرشوٓت مـ افغويي أنّ  افؽريؿ افؼرآن أبون وؿد

 واخلراؾي افقهؿ طؾامت مـ جفوإخرا اإلكسون إكورة اإلهلقي

 احلقوة: ذم افؽزى إشئؾي دموه بصرة ظذ يؽقن حتك

ـَ  افـَّوَس  فِتُْخِرَج  إَِفقَْؽ  أَكَزْفـَوهُ  ـِتَوٌب ]  افـ قرِ  إَِػ  افظ ُؾاَمِت  ِم

ِؿْ  بِنِْذنِ  اطِ  إَِػ  َرهب   .(1)[َحِؿقدِ ـافْ  اْفَعِزيزِ  ِسَ

ونَ  َأَوَمـ] شبحوكف: وؿول  َففُ  َوَجَعْؾـَو َؾَلْحقَقْـَوهُ  وَمقْتً  ـَ

َؿـ افـَّوسِ  ذِم  بِفِ  َيْؿِق  ُكقًرا ثَُؾفُ  ـَ  َفقَْس  افظ ُؾاَمِت  ذِم  مَّ

ـَْفو بَِخوِرٍج  َذفَِؽ  م  ـَ  ـَ ـَ  ُزي  وُكقا َمو فِْؾَؽوؾِِري  .(2)[َيْعَؿُؾقنَ  ـَ
 رائعوً  تلصقالً  ممـد بشؽؾ افؽريؿ افؼرآن أّصؾ وؿد

 ؾقام وافدفقؾ افزهون اإلكسون بوعات رضورة وهق فؾغويي،

 افرشوفي هذه فصدق اختبوره مـ بد ؾال وظؾقف بف، يذظـ

 ادخوفػي افسوئدة افعؼوئد مع بودؼوركي ومضومقـفو، اجلديدة

 ادقثقق، وافدفقؾ افزهون يقاؾؼ مو حتديد أشوس ظذ هلو

َو َيو] تعوػ: ؿول ـام ؿ َؿدْ  افـَّوُس  َأهي  ـُ ب ُؽؿْ  ـم   ُبْرَهونٌ  َجوَء  رَّ

                                                                          

 .1إبراهوم: سورة (1)

 .122األىعام: سورة (2)
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بِقـًو ُكقًرا إَِفقُْؽؿْ  َوَأكَزْفـَو  َيْدعُ  َوَمـ] شبحوكف: وؿول ،(1)[م 

اَم  بِفِ  َففُ  ُبْرَهونَ  َٓ  آَخرَ  إَِفـًفو افؾَّـفِ  َمعَ   إِكَّفُ  َرب فِ  ِظـدَ  ِحَسوُبفُ  َؾنِكَّ

 .(2)[اْفَؽوؾُِرونَ  ُيْػؾُِح  َٓ 
 افقاظقي رةافـظ أنّ  إػ اإلكسون افؽريؿ افؼرآن وأفػً

 ـػقؾ واشتـطوؿفو افؽقكقي وادشوهد افؽقن روائع إػ

 تعوػ: ؿول ـام شبحوكف، اهلل وجقد ظذ افقاضحي بوفدٓفي

َْرَض  َمدَّ  افَِّذي َوُهقَ ] ْٕ  َوِمـ َوَأْْنَوًرا َرَواِدَ  ؾِقَفو َوَجَعَؾ  ا

ؾ    افـََّفورَ  قَْؾ افؾَّ  ُيْغِق  اْثـَْغِ  َزْوَجْغِ  ؾِقَفو َجَعَؾ  افثََّؿَراِت  ـُ

َيوٍت  َذفَِؽ  ذِم  إِنَّ  َؼْقمٍ  َٔ ُرونَ  ف  َْرضِ  َوذِم  * َيتََػؽَّ ْٕ  ِؿَطعٌ  ا

تََجوِوَراٌت  ـْ  َوَجـَّوٌت  م   ِصـَْقانٌ  َوَكِخقٌؾ  َوَزْرعٌ  َأْظـَوٍب  م 

  ُيْسَؼك ِصـَْقانٍ  َوَؽْرُ 
ٍ
ُؾ  َواِحدٍ  باَِمء  َبْعضٍ  َظَذ  َبْعَضَفو َوُكَػض 

ؾِ  ذِم  ـُ ُ ْٕ َيوٍت  َذفَِؽ  ذِم  إِنَّ  ا َؼْقمٍ  َٔ  .(3)[َيْعِؼُؾقنَ  ف 
 اإلكسون. إرصود ذم افؼرآين ادـفٍ مـ كامذج ؾفذه

 ادقضقع هذا كقضح أن افبحٌ هذا ذم وادؼصقد

 ظقكوً  فقؽقن ادحدد، افقؿً يسعف حسبام أـثر بتػصقؾ

                                                                          

 .174النساء: سورة (1)

 .117ادًمنون: سورة (2)

 .4ــ3الرعد: سورة (3)
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 افديـ. صلن ذم افتبك ظذ فؾبوحٌ

 

 البحث: مىهج

 وؾؼ ـ بحثغ ضؿـ ذم ضقعادق ذم كتحدث شقفو

 ـ: افسوبؼغ افسمافغ

 افعؼع ادـظقر وؾؼ ـ افراصدة افطريؼي :أوًٓ  ؾـصػ

 حؼوً  ـون فق ؾقام افديـ يسؾؽفو أن يـبغل افتل ـ اإلكسوين

 .بصدؿف افعوم اإلكسوين افػفؿ إلؿـوع

 افرشوفي مضومغ وؾؼ افديـ أن ظـ :ثوكقوً  كبحٌ ثؿ

 تؾؽ ظذ جيري أن إػ شعك هؾ (افؽريؿ افؼرآن) اإلهلقي

 .اإلكسون إؿـوع مؼوم ذم افراصدة افطريؼي
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 أن يىبغي التي الراشذة الطريقت تحذيذ ـ 1

 حقًا: كان إرا لإلقىاع الذيه يسلكها

 افراصدة افطريؼي أن ؾقالحظ :إول افبحٌ ذم أمو

 افطريؼي هل وحؼوكقتف افديـ صدقب اإلكسون إلؿـوع

 أخريـ إؿـوع ذم افعؼالء وميظ يسؾؽفو افتل افقجداكقي

 .إفقفو يصؾقن افتل وافسبقيي افتعؾقؿقي بوحلؼوئؼ

 .بوفديـ افـوس إلؿـوع خوصي ضريؼي هـوك وفقس

 

 الخطاب: أوىاع

 يقّجف ؿد افغر إػ ادقّجف اخلطوب أن :ذفؽ وتقضقح

 اخلصقمي مثؾ آخر بداعٍ  بؾ إؿـوظف، بداظل ٓ إفقف

 حقـئذٍ  اخلطوب صوحى ؾقستحّؾ  وادجودفي، وافتشـقع

 مو حتك اخلصؿ ظذ افغؾبي إػ تقصؾف أداة أّيي اشتعامل

 .ادقضقع ذم وادغوفطي اخلصؿ ذم افؼدح ؿبقؾ مـ ـون

 وهق إؿـوظف، بداظل أخر إػ اخلطوب يقجف وؿد

 :كقظغ ظذ يؽقن

 وافػوضؾ، واحلؽقؿ افعؼالين اخلطوب إول: افـقع

 وادـوؿشي اإلؿـوع مؼوم ذم ويعتؿد افعؼؾ خيوضى ـالم وهق

 ادقضقظل وافتلمؾ وافػؽر افقظل حتريؽ ظذ وافـؼد
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 ادققل ظـ دبتعيو فإلؿـوع احلؽقؿي اإلكسوكقي وافســ

 اخلوضئي إدوات ويتجـى وآكػعوٓت، وافعقاضػ

 وادبوفغي. وآهتوم ـوفؽذب

 ادمثرات ظـ وابتعوده اخلطوب ظؼالكقي يـوذم وٓ هذا

 ،بؾقغوً  اخلطوب مـ افـقع هذا يؽقن أن حضياد افعوضػقي

 وافتجؿقؾ افؽوذبي ادبوفغي بوفرضورة تعـل ٓ افبالؽي ٕن

 مـ اخلطوب ؿقة كؼوط نبداءب تؽقن أن جيقز بؾ افزائػ،

 وادػردات ادالئؿي ادعـقيي افعـوس اشتخدام خالل

 .وافؾغقي افصقيت بقؿعفو ادمثرة

 ين.افعؼال ؽر اخلطوب افثوين: افـقع

 أو أداة بلّيي افغر إؿـوع ذم يتقشؾ خطوب وهق

 ادغوفطي، أشؾقب مثؾ ذفؽ، إػ يمدي أن يؿؽـ أشؾقب

 يتقؿع وخوضئي ممّقهي بطرق آحتجوج هل وادغوفطي

 ادؼصقد ادخوَضى ظذ ؾقفو اخلطل وجف خػوء ادتؽؾؿ

 يعتؿد أن بف وادراد افعوضػل، إشؾقب ومثؾف بوإلؿـوع،

 افغرائز وإثورة وادشوظر افعقاضػ تلجقٍ ظذ اخلطوب

 ادعوسة افؾغي ذم يعرف مو ومـف اخلوصي، وافـزظوت

 وافتعبقي. افشعبقي بوخلطوب
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 العقالوي: الخطاب مميزاث

 ظذ ومضؿقكف أدواتف ذم افعؼالين اخلطوب يبتـلو

 :ثالث دظوئؿ

 وذفؽ وافػؽريي، ادعرؾقي افعؼالكقي :إوػ افدظومي

 ادعؾقموت مـ فكطالؿوا ؾعؼؾف مافؽال ؿخوضبيب

 وافتػؽر افتعؼؾ روح وتـؿقي افعومي افعؼالكقي واخلزات

 اخلطوب مقضقع ادموه ذم اإلكسون ذم افراصد ادقضقظل

 ؿبقؾ مـ افػؽر رصد ظذ ادسوظدة افعـوس إػ وافدظقة

 ظذ واحلٌ وكحقهو، وآشتـطوق وادؼوركي افتثبً

 افتلثر مثؾ افرصد ظـ عوئؼياف افـػسقي افعقامؾ اشتبعود

 .وكحقهو ادسبؼي وادققل وافعصبقوت وافتؼوفقد بوٕهقاء

 مّدظقوتف تؽقن افذي اخلطوب هق افعؼالين ؾوخلطوب

 ـ ادخوضبقن يـوهلو أن يؿؽـ افتل ادسوحي ذم ادعروضي

 ظؾقفو جيد وراصدة مـرة مدظقوت ـ بوفسصقد وفق

 ويؽقن احلؼقؼي، وظالمي افعؼؾ ضقوء ادتبك ادخوضى

 إدوات ظذ مبـقوً  اددظقوت تؾؽ ظذ اشتدٓفف

 ـون إذا ـ ادتؾؼل كػس متأل افتل افقجداكقي ادقضقظقي

 ؿـوظي فف وتقجى ثؼيً  ـ فؾحؼقؼي وضوفبوً  فـػسف كوصحوً 

 .وظؿقؼي راشخي
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 كطالقبو وذفؽ احلؽؿقي، افعؼالكقي :افثوكقي افدظومي

 ذم افروح ههذ يوخموضب (1)احلؽؿي روح مـ اخلطوب

 .داخؾف ذم احِلَؽؿل افتقجف وإثورة اإلكسون

 ادختؾػي واحلؼوئؼ افســ إػ آكتبوه هل واحلؽؿي

 ادستقى ذم اإلكسوكقي احلقوة ظؾقفو دمري افتل فؾحقوة

 هذه وأخذ وافـػز، وافتورخيل وآجتامظل افشخيص

 تتضؿـفو افتل وافقصويو افتعؾقامت ذم آظتبور بـظر افســ

 .افرشوفي

 حؽقامً  خطوبوً  افعؼالين اخلطوب يؽقن أن بد ٓ وظؾقف

 ادخوضبقن يـوفف أن يؿؽـ افذي بودؼدار مضؿقكف ذم شقاءً 

 حؽقامً  أشؾقبوً  أشؾقبف يؽقن بحقٌ وأدبقوتف، أدواتف ذم أم

 مـ وادؽوبرة وافؼؾؼ وافسديد افشؽ جقاكى معوجلي ذم

 ظرؾفو ـام هل افتل افبالؽي مؼتضقوت وؾؼ ادخوضبغ ؿبؾ

 .احلول دؼته أدائف ذم افؽالم مطوبؼي ظؾامؤهو

                                                                          

 األفكار هي ادعرفة أن ادعرفة وبني احلكمة بني والفارق (1)

 األفكار تلك إىل االىتباه فهي احلكمة وأما والراشدة، الصائبة

 مثلً  علمت فٌذا اإلىسان، يسلكها التي ادسرة يف هبا واالعتبار

 وسعوت ادعلومة هبذه اعتزت وإذا معرفة، فتلك التدخني برضر

 حكمة. فتلك التدخني ترك عذ ىفسك تزمج أن إىل
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 اخلطوب برظويي إخالؿقي، افعؼالكقي :افثوفثي افدظومي

 وحتػقزهو ادبودئ هذه وإثورة إخالؿل افضؿر بودئد

 ذم شقاءً  أخالؿقوً  خطوبوً  اخلطوب فقؽقن ،اإلكسون داخؾ

 رتؽزوم ـدشتقر إخالؿقي ادبودئ بوظتامد مضؿقكف

 ادسوحي وهل ـ وضقحفو مقارد ذم هبو يذظـ فؾخطوب

 ظـد ويتحراهو ـ افعوم اإلكسوين افضؿر يـوهلو افتل

 يستخدمفو افتل وإشوفقى إدوات ذم أو افتبوشفو،

 وافتثبً وافثبوت افصدق مثؾ فألخالق، بؿالءمتفو

 إخالؿقي، افصحقحي إدوات وشوئر بوٓفتزام وافقؾوء

 واخلقوكي وافتؾّقن ـوفؽذب اخلوضئي شوتادامر ودمـى

 تزيرهو وظدم وافؼذرة افقضقعي افقشوئؾ وشوئر وافـػوق

 .افقشقؾي( تزر افغويي )أن مؼقفي وؾؼ

 ذم ادعتزة افدظوئؿ هل افثالث افعؼالكقوت ؾفذه

 افتعؾقؿ مؼوم ذم أخريـ إلؿـوع افراصدة افطريؼي

 .وافسبقي

 ومتؽومؾي خمتؾػي ظوً أكقا متثؾ افثالث افدظوئؿ وهذه

 افعؼالكقي. مـ ورضوريي

 افرضورة وهل وثؼوؾقي، معرؾقي ظؼالكقي ؾوٕوػ:

 افبـْقي هل افراصدة وافثؼوؾي افصوئبي ادعرؾي ٕن إوػ،
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 راصد. تقجقف ٕي إوػ إشوشقي

 رضوري رضب وهل احِلَؽؿقي، افعؼالكقي وافثوكقي:

 مؼته يراظل أن اإلكسون ظؼالكقي ؾؿـ افعؼالكقي، مـ

 إصقوء بغ وادالءمي وافتـوشؼ وآكتظوم احلؽؿي

 ـؾفو. واحلقادث

 رضب أيضوً  وهل إخالؿقي، افعؼالكقي وافثوفثي:

 افؼقؿ رظويي افعؼالكقي ؾؿـ افعؼالكقي، مـ رضوري

 شؽقـي وتعطل اإلكسوكقي فؾػطرة تستجقى افتل افػوضؾي

 هلو. ظؿقؼي وؿـوظي وضؿلكقـي

 ذم افثالث افعؼالكقوت هذه تقؾر مـ بد وٓ هذا

 مضؿقن وذم بوخلطوب اإلؿـوع أدوات مـ ـؾ ذم اخلطوب

 اخلطوب.

 يع: مو رظويي يـبغل بوخلطوب اإلؿـوع أدوات ؾػل

 وراصد مقضقظل ظؼع مـطؼ ظذ اإلؿـوع اظتامد ـ 1

 .ؾقف ادؾتقيي افـػسقي وإشوفقى اخلطوبقي ادثرات دون

 آجتامظل اإلؿـوع ذم احلؽقؿي افســ رظويي ـ 2

 يتؿ افتل إدوات مضوظػوت إػ بوفـظر افعوم،

 ادجتؿع ذهـقي ذم وافبعقد افؼريى وتلثرهو اشتخدامفو

 .بوٕؾؽور اؿتـوظف وأشؾقب
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 اإلؿـوع. مؼوم ذم افػوضؾي ادبودئ مراظوة ـ 3

 ابتـوئف مـ بد ٓ أخر ؾفق اخلطوب مضؿقن وأمو

 ـون متك فؾرشوفي ادرِشؾ نّ ٕ افثالث، افدظوئؿ هذه ظذ

 افرصد رظويي تتؿثؾ أن بد ٓ ؾنكف وؾوضالً  وحؽقامً  ظوؿالً 

 افتل وافتعوفقؿ رشوفتف مضؿقن ذم وافػضقؾي واحلؽؿي

 مـراً  مضؿقكوً  اخلطوب مضؿقن يؽقن بلن ظؾقفو، تشتؿؾ

 وصػوء احلؽؿي ووؿور احلؼ كقر ظؾقف يعؾق وّضوءً 

 بام بوإلذظون بف افعؾؿ يسعفؿ ٓ ؾقام ويطوفبفؿ افضؿر،

 إمثؾ. بوٕشؾقب يذـره

 إٓ بوإلفف يؾقؼ ٓ ؾنكف اإلفف، صلن ذم ـذفؽ واحلول

 تعوفقؿف ذم يؼتضقفو بام ويقيص ادعوين هبذه يتصػ أن

 فإلكسون.

 ذم افراصدون افعؼالء يسؾؽفو افتل افطريؼي هل ؾفذه

 إدراـفو ظؾقفؿ افتل بوحلؼوئؼ اجلؿفقر إؿـوع مؼوم

 إؿـوع مؼوم ذم ادـصػقن افؼودة ؾقسؾؽفو هبو، وروآظتب

 خطوب ذم ذفؽ مـ مثالً  كجدو ،افعوم وفصوفحب اجلؿفقر

 ذم بؼراراتف إؿـوظفؿ مؼوم ذم فؾجؿفقر ‚ ظع اإلموم

 واشتحؼوؿوت احلوـؿ حؼقق وحدود وافسؾؿ احلرب

 يسؾؽفو ـام وظؾقفؿ، هلؿ ؾقام افـوس إكصوفو افرظقي،
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 تؼتضقف بام افراصديـ إوٓد إؿـوع ذم افـوهبقن أبوء

 مـ وادستؼبؾقي احلوفقي وآجتامظقي افشخصقي مصؾحتفؿ

 ؿريبي واشتشفودات كوضجي وإرصودات حؽقؿي ؿرارات

 .صوئبي وحتذيرات
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 المفترضت الراشذة الطريقت الذيه سلك هل ـ 2

 لإلقىاع؟

 ـ افديـ شؾؽفو افتل افطريؼي حقل :افثوين وافبحٌ

 اإلكسون إرصود ذم ـ اإلكسون إػ اإلفف رشوفي ؿؾ أو

 ذفؽ ذم افديـ اظتؿد ؾفؾ اإلهلقي، افرشوفي هبذه وإؿـوظف

 ٓ؟ أو ادتؼدمي ادالئؿي افقجداكقي افطريؼي ظذ

 حموفي ٓ افديـ نأ افسمال هذا اكؼداح ذم وافقجف

 كصقصف ذم يتؿثؾ ،اإلكسون إؿـوع ذم ضريؼوً  شؾؽ

 إؿـوع ذم افديـ ظؾقفو ؿداظت افتل افطريؼي هل ؾام وتورخيف،

 اشتخدمفو افتل وإشوفقى إدوات هل ومو ،اإلكسون

 ووجداكقي؟ ظؼالكقي أشوفقى هل ؾوه افسبقؾ، هذا ذم

 ظذ افسمال هذا ظـ اجلقاب ذم ذـركو أن شبؼ وؿد

 ذم افؽريؿ افؼرآن خطوب ٓحظ إذا افبوحٌ أن اإلمجول

 آظتؼودات ومـوؿشي وتؼيعوتف افديـ أكبوء ظرض مؼوم

 اخلطوب هذا أن بقضقح جيد ؾنكف افسوئدة وافعودات

 افســ ظذ ويعّقل ادقضقظل افتػؽر تؿديع ظؼالين

 ذم افػوضؾي افؼقؿ ويراظل فإلؿـوع احلؽقؿي اإلكسوكقي

 وجداكقي ضريؼي وؾؼ جيري ؾفق واإلثبوت، آحتجوج

 واضحي.
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 يستدظل ممو ادقضقع، هذا ذم افتبوس يطرأ ؿد وفؽـ

 ادعـك. هذا وتػصقؾ تقضقح ودةزي

 آكطبوع ذم يتؿثؾ ادقضقع ذم يطرأ افذي وآفتبوس

 اإلكسون إؿـوع ذم ادعتؿدة افطريؼي أنّ  ظذ جيري افذي

 افقجداكقي افطريؼي هل فقسً اإلهلقي افرشوٓت ذم بوفديـ

 بنؿـوع اهتامموهتؿ ذم افراصديـ افعؼالء فدى كعفدهو افتل

 وتؼيعوت ؽقبقي أكبوء ظرض ظذ يمبـقّ  هل بؾ افـوس،

 بلمريـ: مؼروكي اإلكسوين افعؼؾ يدرـفو فـ تعبديي

 ظذ حجي فتؽقن اإلكسون ظـفو يعجز خقارق إول:

 .اخلورؿي افؼدرة يؿؾؽ افذي بوإلفف افرشقل ارتبوط

 ـ افتقراة ذم ادتؿثؾي ـ ‚ مقشك رشوفي ٓحظـو ؾنذا

 وؾؾؼ حقي وافعص جعؾ مثؾ خقارق ظذ تبتـل وجدكوهو

 ظؼة اثـتو مـفو ؾتـبثؼ بوفعصو إرض ورضب افبحر

 .(1)افؽريؿ افؼرآن ذم ـؾف ذفؽ وصػ ـام ظقـوً 

 اإلكجقؾ ذم ادتؿثؾي ـ ‚ ظقسك رشوفي ٓحظـو وإذا

 افطر ـفقئي افطغ مـ خيؾؼ ـون أكف ظذ تبتـل وجدكوهو ـ

 إـؿف ويزئ اهلل، بنذن ضراً  ؾقؽقن ؾقف ؾقـػخ

                                                                          

 .161األعراف: سورة (1)
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 بام افـوس ويـبئ اهلل، بنذن ادقتك وحيقل ص،وإبر

 ذفؽ وصػ ـام اهلل، بنذن بققهتؿ ذم يّدخرون ومو يلـؾقن

 .(1)افؽريؿ افؼرآن ذم

 ذم ادتؿثؾي ـ g اإلشالم كبل رشوفي ٓحظـو وإذا

 بوفؼرآن افتحدي ظذ تبتـل أْنو كجد ؾنكـو ـ افؽريؿ افؼرآن

 كسؼف ذم ؾفبؿث اإلتقون ظـ افعرب ظجز جفي مـ افؽريؿ

ـتُؿْ  َوإِن] شبحوكف: ؿول ـام افبالؽل، وأدائف َّو َرْيٍى  ذِم  ـُ  مم 

ْفـَو ـ بُِسقَرةٍ  َؾْلُتقا َظبِْدَكو َظَذ  َكزَّ ثْؾِفِ  م  ؿ َواْدُظقا م  ـُ  ُصَفَداَء

ـ ـتُؿْ  إِن افؾَّـفِ  ُدونِ  م   َأمْ ] تعوػ: وؿول ،(2)[َصوِدؿِغَ  ـُ
اهُ  َيُؼقُفقنَ  ثِْؾفِ  بُِسقَرةٍ  ْلُتقاؾَ  ُؿْؾ  اْؾَسَ ـِ  َواْدُظقا م   اْشتََطْعتُؿ َم

ـ ـتُؿْ  إِن افؾَّـفِ  ُدونِ  م   .(3)[َصوِدِؿغَ  ـُ
 شقاء اخلورق، افقجف ظذ وافقظقد افقظد افثوين:

 ظذاب بـزول وافقظقد بوفـكة ـوفقظد مـف افدكققي

 بوجلـي ـوفقظد مـف إخروي أو افسامء، مـ مفؾؽ

 فـور.بو افشديد وافقظقد

                                                                          

 .111وادائدة: ،49عمران: آل سورة (1)

 .23البقرة: سورة (2)

 .38يوىس: سورة (3)
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 بف اإلؿـوع مؼوم ذم فؾديـ تعقيؾ هـوك ؾؾقس وظؾقف

 دؼته تؼيعوتف مقاؾؼي ظذ وٓ فؾعؼؾ أكبوئف مقاؾؼي ظذ

 افتعقيؾ ـون وإكام اإلكسوين، إخالؿل وافضؿر احلؽؿي

 حكًا. اخلقارق ظذ

 بعض ذهـ ذم خيطر ؿد افذي آكطبوع هق ؾفذا

 بوفديـ. اإلؿـوع أشؾقب ظـ افبوحثغ

 تؾؼل ظدم مـ يـشلو ،خوضئ آكطبوع هذا ؽـوف

 هق افذي افؼرآين اخلطوب وهق إشوس مـبعف مـ افديـ

 خالل مـ ُتؾّؼل بؾ ،اإلفف ؿبؾ مـ ادرشؾ افـص ظغ

 بوفـظر يساءى ؿد حقٌ ،افـوس ظومي حول مالحظي

 أكبوء جمّرد مـفؿ ـثر ؿبؾ مـ افديـ تؾّؼل ؾقفو (1)إويل

 جفي مـ هبو اإليامن جيى ييتعبد وتؼيعوت ؽقبقي

 مقاؾؼتفو ظـد وافقظقد وافقظد ظؾقفو افؼوئؿي اخلقارق

 وخموفػتفو.

 أن كجد ؾنكـو افؼرآين افـص ذم كظركو ظـد ٕكـو ذفؽو

                                                                          

 بدوية رؤية هي الناس أحوال عن الرؤية هذه أن   والواقع (1)

 إىل يفيض الناس أحوال يف والتيمل التعمق فٌن دقوقة، ولوست

 .ووجداىوة فطرية بعوامل بالدين االقتناع يف تيثرهم
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 اإلكسون إلؿـوع افقجداكقي افطريؼي يعتؿد افـص هذا

 هبذه ادرتبطي ؾودػوهقؿ ادتؼدمي، افثالث بدظوئؿفو بوفديـ

 ذم ُذـرت ؿد ـ وإخالق واحلؽؿي فتعؼؾا مـ ـ افدظوئؿ

 بـقي فلؾ فؾغويي، ومتؽرر ممـد بشؽؾ افؽريؿ افؼرآن

 ذم افسوري وادعـك ،وافسؾقـقي آظتؼوديي تعوفقؿف

 .ذفؽ شـقضح ـام ـؾفو خطوبف مػوصؾ

 اإلشالم ذم وأبرزهو ـ اخلقارق ظذ آظتامد وأمو

 ظـ شتغـوءً ا يؽـ مل ؾنكف ـ افؽريؿ فؾؼرآن افبالؽل افتؿقز

 مؼتضقوت مع إؿـوظف وأدوات افديـ مضومغ مقاؾؼي

 ـون بؾ احلل، وافضؿر افرصقدة واحلؽؿي افـوبف افعؼؾ

 مؼوم ذم افتورخيقي احلوٓت مـ افعديد ذم رضوريوً  جزءاً 

 هق اإلفف إن حقٌ حؼًو، بوإلفف افرشقل ارتبوط إثبوت

 يتحّدون افرشؾ مؽذبق وـون اخلورؿي، افؼدرة مظفر

 مؾؿقس بدفقؾ بوإلفف ارتبوضفؿ بنثبوت كبقوءإ

 أموم احلجي هذه إطفور افرضوري مـ ؾؽون ،(1)ومودي

                                                                          

 قوله ‚ موسى عن فرعون عن الكريم القرآن يف جاء كام (1)

ًَ  إِن َؿوَل  تعاىل: ـ ًَ  ـُ ًَ  إِن هِبَو َؾْلِت  بِآَييٍ  ِجئْ ـ ـَ  ـُ وِدِؿغَ  ِم  * افصَّ

بِغٌ  ُثْعبَونٌ  ِهَل  َؾنَِذا َظَصوهُ  َؾَلْفَؼك  َبقَْضوءُ  ِهَل  َؾنَِذا َيَدهُ  َوَكَزعَ  * م 
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 .افـوس مجفقر

 يؽقكو مل افديـ ذم إخروي وافقظقد افقظد أن ـام

 أمران: ذـرمهو ذم إشوس ـون بؾ اإلؿـوع، فغويي

 هذه جعؾ مـ اإلكسون حقوة ظؾقف ُشـًّ مو بقون ـ 1

 حمؾف بعدهو امرٍئ  ـؾ حيؾ فإلكسون تبوريياخ ؾرصي احلقوة

 إػ اإلكسون ظؿؾ كسبي أن وبقون ظؿؾف، يـوشى مو ويؾؼك

 افؼؾقؾ افقء إنّ  حقٌ واحلصود، افزرع كسبي ؽداً  كتوئجف

 إػ اجلراثقؿ كسبي مثؾ أو كومقًو، ـثراً  كتوجوً  يـتٍ

 ظقارض إػ تمدي افدؿقؼي اجلرثقمي إن حقٌ إمراض،

 فإلكسون. مفؾؽيو مزمـي مرضقي

 آدموه إػ تقجقفف ذم يستغـل فـ اإلكسون إنّ  ـ 2

 شـّي وتؾؽ وافتحريض، افتشقيؼ ظـ وافػوضؾ احلؽقؿ

 افؼقاكغ كجد ثؿ ومـ وادشفقدة، افعومي احلقوة شــ مـ

 تسقيي يصح ؾال بوجلزاء، مدظقميً  فإلكسون ادقجفي

 دظامً  ادحسـ تشقيؼ مـ بد ٓ بؾ بودزء، ادحسـ

                                                                          

ـَ   g النبي قوم عن وجاء (،118ــ116األعراف: )سورةفِؾـَّوطِِري

َو َيو َوَؿوُفقا :تعاىل قوله َل  افَِّذي َأهي  رُ  َظَؾقْفِ  ُكز  ـْ  فَّقْ  * دََْجـُقنٌ  كََّؽ إِ  افذ 

ًَ  إِن بِودَْاَلئَِؽيِ  َتْلتِقـَو َمو ـ ـَ  ـُ ودِؿِغَ  ِم  (.7ــ6احلجر: )سورة افصَّ
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 فإلشوءة. دؾعوً  ادزء وحتذير إلحسونف

 مـ افؼرآين اخلطوب ذم جوء مو صلن مـ ؾنن وظؾقف

 واحلؽؿي وافرصد افعؼالكقي فغي بجـى ـ وافقظقد افقظد

 افبحٌ ذم اجلدّ  ظذ اإلكسون يبعٌ أن ـ افػوضؾي وافؼقؿ

 هلذه آشتجوبي ظذ ويشّجع افرشوفي، تؾؽ حقل وافتلمؾ

 ادممـغ اضطفود مثؾ سرةاد هذه مصوظى رؽؿ افؾغي

 افـػسقي افعقائؼ يذيى وأن فؾرشوفي، ادؽذبغ ؿبؾ مـ

 مـ ـثرٍ  ذم يذيبفو ٓ وافتل اإليامن دون حتقل ـوكً افتل

 إـقد. وافرجوء ادحؼؼ اخلقف إٓ إحقال

 مـ ـؾ مؽوكي ظـ بوحلديٌ ذفؽ ذم افؼقل وفـقضح

 افـص ذم افراصد فؾخطوب ادتؼدمي افثالث افدظوئؿ

 افؼرآين.

 

 العامت: المعرفيت العقالويت دعامت على االعتماد

 ادعرؾقي افعؼالكقي اظتامد وهل ـ :إوػ افدظومي أمو

 إشوس إول افرــ ؾفل ـ اإلكسون ذم وحتػقزهو افعومي

 ذم اظتامده كالحظ حقٌ افؼرآين، اخلطوب بـقي مّثؾ افذي

 دون راصد ومقضقظل ظؼع مـطؼ ظذ بوفرشوفي اإلؿـوع

 ويطوفى ادؾتقيي، افـػسقي وادمثرات اخلطوبقي ادثرات
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 هذه مضومغ صلن ذم وافعؼؾ افقجدان بتحؽقؿ اإلكسون

 .اجلديدة اإلهلقي افرشوفي

 ؾفق بقضقح، افصػي هبذه يتصػ افؼرآين وافـص

 ظذ اإلكسون وحيّػز وافبقّـوت، وافزهون بوفعؼؾ حيوجٍ

 بلشؾقب افتلثر ظـ كويـف وافرصد، وافتلمؾ افتػؽر

 مـ كامذج مه ـام افـػز، وافتلثر وادغوفطي ادجودفي

 ؿبؾ. مـ احتجوجوتف

 ذم افؽريؿ افؼرآن ذم افعومي افعؼالكقي حتري تؿثؾوي

 أمقر: ظّدة ظذ تلـقده

 ذم ادختؾػي إؿقال إػ اإلكسون اشتامع حسـ ـ 1

 فبعؼؾ فصدؿفو واختبوره واخلطرة ادفؿي ادسوئؾ صلن

ْ ] أحسـفو: فقختور ـَ  * ِظبَودِ  َؾبَؼ  ِذي  اْفَؼْقَل  َيْستَِؿُعقنَ  افَّ

ـَ  ُأوَفـئَِؽ  َأْحَسـَفُ  َؾقَتَّبُِعقنَ  ِذي  ُهؿْ  َوُأوَفـئَِؽ  افؾَّـفُ  َهَداُهؿُ  افَّ

َْفبَوِب  ُأوُفق ْٕ  ومـ جدًا، ورائعي مؾفؿي آيي وهذه ،(1)[ا

 وإلصغوءب ادخوضبغ تقيص افتل أيوت ظومي افبوب هذا

 )أؾال ؿقفف: مثؾ ؾقف، واإلمعون اإلهلقي افرشوفي صقت إػ

 ذّمً مو أيوت هذه مجؾي ومـ فتصغك(، يسؿعقن،

                                                                          

 .18ــ17الزمر: سورة (1)
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 هذا شامع ظـ وافصؿؿ اإلظراض ظذ ادخوضبغ بعض

 اخلطوب.

 ذم ادـرة واحلجٍ وافبقـوت افزهون اظتامد ـ 2

 افقاردة وأيوت فـػسف، اإلكسون يرتضقف افذي آظتؼود

 بعضفو. ذـر تؼدم وؿد ،(1)جداً  ـثرة ذفؽ ذم

 فإلكسون، وافتػؽر (افتعؼؾ) ظذ افتلـقد رضورة ـ 3

 ؿقفف: ؿبقؾ مـ فؾغويي، متـقظي بلفسـي ظؾقف احلٌ جوء ـام

 .(يتدبرون أؾال ،يتػؽرون أؾال ،يعؼؾقن أؾال)

 احلقادث تلمؾ ظذ احلٌ مـ ورد مو ذفؽ مجؾي ومـ

  واشتؽـوهفو بقـفو وادؼوركي صقوءإ واشتـطوق وفقازمفو،

 .(يبكون أؾال ،يرون أٓ ،يـظرون أؾال)

ر رضورة ـ 4 ـّ  أدرـفو، افتل فؾؿعؾقموت اإلكسون تذ

ر ـّ  ،بف واظتبوره ويعؾؿف جيده بام سوناإلك وظل هق وافتذ

 ممـد بشؽؾ افؽريؿ افؼرآن ذم افتذـر ظذ احلٌ ويتؽرر

 مـ ؾفؾ ذـرون،يت أؾال تذـرون، )أؾال ـؼقفف فؾغويي،

 مّدـر(.

                                                                          

 و)البونة( )الزهان( مفردة كرتذ التي اآليات مطلق وهي (1)

 يقرب ما أو ادوارد هذه ىفس إىل تنتمي التي ادفردات أو النور()و

 منها.
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 بوفبوضؾ ادجودفي اإلكسون دمـى رضورة ـ 5

ْؾـَو َوَفَؼدْ ] افشبفي(: وتؽؾػ احلجي )بوصطـوع  ذِم  َسَّ

ؾ   ِمـ فِؾـَّوسِ  اْفُؼْرآنِ  َهـَذا ونَ  َمثَؾٍ  ـُ ـَ كَسونُ  َو ثَرَ  اإْلِ ـْ   َأ
ٍ
ء  َرْ

 ًٓ  .(1)[َجَد
د وؿد ـّ  آحتجوج ـون ؾقام حتك إصؾ هذا ظذ ُأ

 فؾؿحوججي ادالئؿ ادـفٍ يبّغ  شبحوكف ؿول ظـقد، خصؿ مع

 ادجودفي وهق وافـصورى( افقفقد )وهؿ افؽتوب أهؾ مع

َٓ ] :أحسـ هل بوفتل وِدُفقا َو َّٓ  اْفؽِتَوِب  َأْهَؾ  دُمَ تِل إِ  بِوفَّ

ـُ  ِهَل  َّٓ  َأْحَس ـَ  إِ ِذي  ُأكِزَل  بِوفَِّذي آَمـَّو َوُؿقُفقا ِمـُْفؿْ  َطَؾُؿقا افَّ

ـُ  َواِحدٌ  َوإَِفـُفُؽؿْ  َوإَِفـُفـَو إَِفقُْؽؿْ  َوُأكِزَل  إَِفقْـَو  َففُ  َوَكْح

 أحسـ: هل بوفتل بودجودفي وادراد ،(2)[ُمْسؾُِؿقنَ 

 أو ادغوفطي دون احلؼقؼي مـ اجلدال ذم آكطالق

 .(3)افتعّصى

                                                                          

 .54الكهف: سورة (1)

 .46العنكبوت: سورة (2)

 ادجادلة يف الكتاب ألهل يبو نوا أن ادسلمني تويص فاآلية (3)

 الذي اإلله يف الكتاب أهل حقاىوة أبداً  ينكرون ال أهنم معهم

 ادنزلة والكتب السابقني الرسل صدق يف يشككون وال يعبدوىه

 والكتب األىبواءب ويًمنون ىفسه اإلله يعبدون فهم حق، قبل من
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 وافقجداين ادقضقظل اإلدراك ظقائؼ ظذ افتـبقف ـ 6

 فؾحؼ اخلضقع وظدم فمبوء، عصبقياف ؾقؿب مـ افصوذم

 فدواعٍ  افصحقح ادقؿػ وتغقر ظؾقف، إول آضالع بعد

 وجدان ذم ووؿعف ؿقؿتف احلؼ ؾؼدان إػ يمدي ممو خوضئي،

 اإلكسوين افقجدان ختدش افتل أثؿي وإظامل اإلكسون،

 ؾفذه احلقوة، كعؿ مـ بف ُمتّع بام اإلكسون وتؾّفل افصوذم،

 افؽريؿي، افؼرآكقي أيوت ذم ـثراً  ُذـرت رهووكظوئ ادعوين

 َوإَِػ  افؾَّـفُ  أَكَزَل  َمو إَِػ  َتَعوَفْقا هَلُؿْ  ِؿقَؾ  َوإَِذا] تعوػ: ؿول ـام

ُشقلِ  ونَ  َأَوَفقْ  آَبوَءَكو َظَؾقْفِ  َوَجْدَكو َمو َحْسبُـَو َؿوُفقا افرَّ  ـَ

                                                                          

ق جديد رسول جاءهم قد لكن السابقة،  وكتبهم قبله دن مصد 

 من هلم حموص فل سبحاىه، اهلل من جديدة برسالة مقنعة بحجج

 الرسل بني التفريق حيق ال إذ قبله، من بالذين أذعنوا كام به اإلذعان

 علوه يبدو االحتجاج( )أي ادجادلة من أسلوب وهذا الدين، يف

 اجلدال من هي أسالوب مقابله يف وتقع احلق، وحتري اإلىصاف

 تًمنون الذي باإلله ىًمن ال إىنا مثلً  ادسلمون يقول كين بالباصل،

 ىثق وال العرب(، )ىحن علونا إرسائول( )بني يفضلكم ألىه به

عون التي والكتب هبم تًمنون التي بالرسل  إياهم، إرساهلا تد 

 بعثه الذي والكتاب رسولنا نال أرسل الذي باإلله ىًمن ولكننا

 كاىوا حوث ــ الكتاب أهل لعصبوة مقابلة ىحو هذا ويف إلونا،

 مماثلة. بعصبوة ــ (91البقرة: )الحظ إلونا ُأىزل بام ىًمن إىنا يقولون



 

 

31 

َٓ  َصقْئًو َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  آَبوُؤُهؿْ   شبحوكف: وؿول ،(1)[هَيْتَُدونَ  َو

َدهَتُؿْ  َوُكَؼؾ ُى ]
اَم  َوَأْبَصوَرُهؿْ  َأْؾئِ ْ  ـَ َل  بِفِ  ُيْمِمـُقا مَل ةٍ  َأوَّ  َمرَّ

 ؿوئؾ: مـ ظز وؿول ،(2)[َيْعَؿُفقنَ  ُضْغقَوِْنِؿْ  ذِم  َوَكَذُرُهؿْ 

ُؿْ  َذفَِؽ ] َػُروا ُثؿَّ  آَمـُقا بَِلْنَّ  َٓ  َؾُفؿْ  ُؿُؾقهِبِؿْ  َظَذ  َؾُطبِعَ  ـَ

الَّ ] آٓؤه: جؾً وؿول ،(3)[َؼُفقنَ َيػْ   َظَذ  َرانَ  َبْؾ  ـَ

و ُؿُؾقهِبِؿ وُكقا مَّ  .(4)[َيْؽِسبُقنَ  ـَ
 افذي ادـفٍ ذم افعومي افؼرآكقي افقصويو مـ كامذج هذه

 ظدمفو. أو حؼوكقتف مـ فؾتلـد افديـ بف يقيص

 كجد ؾنكـو ادبودئ هلذه افعؾؿل افتطبقؼ إػ كظركو وإذا

 ذم افعومي ادبودئ هذه ظذ ؾعالً  افؽريؿ افؼرآن تعقيؾ

 ذم افشوئعي افعؼوئد وإبطول ظـفو، أكبل افتل احلؼوئؼ إثبوت

 واحلؽقؿي. ادالئؿي افتؼيعوت إػ واإلرصود حقـفو،

 ذفؽ: أمثؾي ومـ

 ؽداً  اجلـي اختصوص افؽتوب أهؾ ادظوء إبطول ـ 1

                                                                          

 .114ادائدة: سورة (1)

 .111األىعام: سورة (2)

 .3ادنافقون: سورة (3)

 .14ادطففني: سورة (4)
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 ()افغريى آمتقوز هذا ظذ برهون أّي  امتالـفؿ بعدم هبؿ

 ذم اجلؿقع اصساك مع وافـوس إؿقام شوئر ظـ هلؿ

َّٓ  َجـَّيَ ـافْ  َيْدُخَؾ  َفـ َوَؿوُفقا] تعوػ: ؿول اإلكسوكقي،  َمـ إِ

ونَ   إِن ُبْرَهوَكُؽؿْ  َهوُتقا ُؿْؾ  َأَموكِق ُفؿْ  تِْؾَؽ  َكَصوَرى َأوْ  ُهقًدا ـَ

ـتُؿْ   .(1)[َصوِدِؿغَ  ـُ
 تعوػ اهلل عم أخرى أصقوء أفقهقي دظقى تػـقد ـ 2

 ؿوئؾ: مـ ظزّ  ؿول أفقهقتفؿ، ظذ حجي أّيي وجقد بعدم

و َأَرَأْيتُؿ ُؿْؾ ]  َخَؾُؼقا َموَذا َأُرويِن  افؾَّـفِ  ُدونِ  ِمـ َتْدُظقنَ  مَّ

ـَ  َْرضِ  ِم ْٕ كٌ  ُفؿْ ـفَ  َأمْ  ا اَمَواِت  ذِم  ِذْ  م ـ بِؽِتَوٍب  اْئتُقيِن  افسَّ

ـْ  َأَثوَرةٍ  َأوْ  َهـَذا َؿبْؾِ  ـتُؿْ  إِن ؿٍ ِظؾْ  م   وؿول ،(2)[َصوِدِؿغَ  ـُ

 َؾنِكَّاَم  بِفِ  َففُ  ُبْرَهونَ  َٓ  آَخرَ  إَِفـًفو افؾَّـفِ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمـ] :تعوػ

 ظز وؿول ،(3)[اْفَؽوؾُِرونَ  ُيْػؾُِح  َٓ  إِكَّفُ  َرب فِ  ِظـدَ  ِحَسوُبفُ 

ـَ  ُؽؿَيْرُزؿُ  َوَمـ ُيِعقُدهُ  ُثؿَّ  َخْؾَؼ ـافْ  َيبَْدأُ  َأمَّـ] :وجؾ  م 

 
ِ
اَمء َْرضِ  افسَّ ْٕ عَ  َأإَِفـفٌ  َوا ـتُؿْ  إِن ُبْرَهوَكُؽؿْ  َهوُتقا ُؿْؾ  افؾَّـفِ  مَّ  ـُ

                                                                          

 .111:البقرة سورة (1)

 .4األحقاف: سورة (2)

 .117ادًمنون: سورة (3)
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 .(1)[َصوِدِؿغَ 
 مؼوظقي ظذ ادؼـغ بعض احتجوج إبطول ـ 3

 ذم تعوػ بنذكف ظـدهؿ افرائجي اخلوضئي وافتحريامت افؼك

 تجوجآح هذا بلنّ  ذفؽ مـ دـع تعوػ صوء فق إذ ذفؽ،

 ـؾ فصّح  وإٓ بصرة، وٓ ظؾامً  يؿثّؾ وٓ بوفبوضؾ جمودفي

 ـام مـفو! يؿـع مل تعوػ ٕكف احلقوة، ذم تؼع وخطقئي بوضؾ

ـَ  َشَقُؼقُل ] :ذـره جّؾ  ؿول ِذي قا افَّ ـُ  َمو افؾَّـفُ  َصوءَ  َفقْ  َأْذَ

ـَو ـْ َٓ  َأْذَ َٓ  آَبوُؤَكو َو ْمـَو َو   ِمـ َحرَّ
ٍ
ء َذفَِؽ  َرْ ذَّ  ـَ ـَ  َب ـَ ِذي  افَّ

ؿ َهْؾ  ُؿْؾ  َبْلَشـَو َذاُؿقا َحتَّك َؿبْؾِِفؿْ  ِمـ ـُ ـْ  ِظـَد  ِظْؾؿٍ  م 

َّٓ  َتتَّبُِعقنَ  إِن َفـَو َؾتُْخِرُجقهُ  َـّ  إِ َّٓ  َأكتُؿْ  َوإِنْ  افظَّ  إِ

 .(2)[خَتُْرُصقنَ 
 تلّثراً  إصقوء بعض بلفقهقي افؽػور اظتؼود اكتؼود ـ 4

 :ظؾقفو برهون وٓ حجي ؽر مـ هلؿ وتعصبوً  أبوء بعؼوئد

َّٓ  ِهَل  إِنْ ] قْتُُؿقَهو أَْشاَمءٌ  إِ ؿ أَكتُؿْ  َشؿَّ ـُ و َوآَبوُؤ  افؾَّـفُ  َأكَزَل  مَّ

َّٓ  َيتَّبُِعقنَ  إِن ُشْؾَطونٍ  ِمـ هِبَو َـّ  إِ َكُػُس  هَتَْقى َوَمو افظَّ ْٕ  ا
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ـ َجوَءُهؿ َوَفَؼدْ  ِؿُ  م  هب   .(1)[ُفَدىـافْ  رَّ
 ادقضقظل ادستقى افـامذج هذه خالل مـ ؾودالحظ

 ومتحقصفو فألؾؽور كؼده ذم وادـصػ وافعؼالئل

 .بقـفو وادػوضؾي

 افؼرآن ذم جوءت افتل ادقارد ظؼات مـ كامذج ؾفذه

 افؽريؿ.

 أن وجد افؽريؿ افؼرآن إػ كظر مـ أن كالحظ هؽذاو

 وزاً ارتؽ بوفعؼالكقي معء وجداين خطوب افؼرآين اخلطوب

 مئوت ذم ذفؽ تؾّؿس ادرء يستطقع بحقٌ وحتػقزًا، وإثورةً 

 .مـفو إفقف بؾ افؼرآكقي أيوت

 أو افتؼيع أو اإلكسون أو بوإلفف تتعؾؼ ؾؽرة ؾؽؾ

 بؾغي افؽريؿ افؼرآن ذم معروضي افؽوئـوت شوئر أو افؽقن

 .وظؼالكقي وجداكقي
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 الحكمت: دعامت على القرآوي الخطاب اعتماد

 اظتامد وهل ـ افراصد فؾخطوب ـ :افثوكقي دظومياف وأمو

 افثوين افرــ فلؾ ،وتقجقفف اخلطوب ادموه ذم احلؽؿي

 .افؼرآين فؾخطوب

 ويتحرى حؽقؿ مـفٍ وؾؼ حيوجٍ افؼرآين ؾوخلطوب

 وتؼيعًو. اظتؼوداً  مضؿقكف وذم أدواتف ذم احلؽؿي

 بـل افتل افســ يراظل ؾفق اإلؿـوع: أدوات ذم أمو

 إػ بػطرتف كزوظف مجؾتفو ومـ اإلكسون وجقد ظؾقفو

 أـد ثؿ ومـ احلؽقؿ، فؾؽالم وآشتجوبي احلؽؿي رظويي

 شبحوكف: ؿول بـ)احلؽقؿ(، افؽريؿ افؼرآن تقصقػ ظذ

 .(1)[َحؽِقؿِ ـافْ  اْفؽِتَوِب  آَيوُت  تِْؾَؽ ]
 ؿول أخريـ، دظقة أشؾقب ذم بوحلؽؿي أوىص ـام

ْؽَؿيِ  َرب َؽ  َشبِقؾِ  إَِػ  اْدعُ ] تعوػ:  َؿْقِظَظيِ ـَوافْ  بِوحْلِ

ـُ  ِهَل  بِوفَّتِل ُفؿـَوَجوِدفْ  َحَسـَيِ ـافْ   َأْظَؾؿُ  ُهقَ  َربََّؽ  إِنَّ  َأْحَس

ـَ ـبِوفْ  َأْظَؾؿُ  َوُهقَ  َشبِقؾِفِ  َظـ َضؾَّ  بَِؿـ  .(2)[ُؿْفتَِدي
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 بلشوفقى احلؽؿي برظويي افؽريؿ افؼرآن اهتامم ويتؿثؾ

 خمتؾػي:

 ذـرهو خالل مـ ظؾقفو احلٌو بوحلؽؿي اإلصودة ـ 1

 .يؼورهبو ومو ومشتؼوهتو

 وافظقاهر فألصقوء وافتػسر افتعؾقؾ أشؾقب ـ 2

 افؼرآن ذم جداً  ـثر وهق وافتؼيعوت، واحلقادث

 افكحيي افتعؾقؾ أدوات خالل مـ ـون شقاء افؽريؿ،

 افدال وافتعؼقى افتقصقػ خالل مـ أو وـل، افالم مثؾ

 .افعّؾقّي ظذ

 يقضح بام وإمقر إصقوء بغ فعالؿيا ذح ـ 3

 .وكظؿفو واكسجومفو تـوشؼفو

 :آظتؼود ذم حؽقؿ أشوس ظذ افديـ جريون وأمو

 وتشؿؾ حؽقؿ، شبحوكف اهلل أنّ  مـ ؾقف جوء بام ؾفق

 وافؽوئـوت افؽقن إجيود ذم شبحوكف أؾعوفف مجقع حؽؿتف

 .معف وافتعومؾ اإلكسون خؾؼ وذم

 ؾؿـ بوحلؽؿي: كفشبحو اهلل اتصوف صلن ؾػل

 مو وهق افقصػ، هبذا تعوػ اهلل اتصوف افديـ ذم افقاضح

 وافؼدرة افعؾؿ حقٌ مـ اإلفف صػوت ٕنّ  بف، يؾقؼ

 تستتبع ـ ادودي افؽقن هذا ذم تتؿثؾ ـام ـ واإلحوضي
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 فؽامل متّثؾ كحق هل إكام ؾوحلؽؿي احلول، بطبقعي احلؽؿي

 ويشر وحلؽؿيب اإلفف يصػ تعوػ ؿول وافعؼالكقي، افعؾؿ

 افرشوفي مضؿقن يؽقن أن إػ أدى مو هق ذفؽ أن إػ

ـَ  اْفؽِتَوِب  َتـِزيُؾ ] حؽقاًم: مضؿقكوً  اإلهلقي  اْفَعِزيزِ  افؾَّـفِ  ِم

ك َوإِكََّؽ ] ذـره: جؾ وؿول ،(1)[َحؽِقؿِ ـافْ   اْفُؼْرآنَ  َفتَُؾؼَّ

 .(2)[َظؾِقؿٍ  َحؽِقؿٍ  فَُّدنْ  ِمـ
 أنّ  افديـ ذم وءج وافؽوئـوت افؽقن خؾؼ صلن ذمو

 خيؾؼف ومل إفقفو، يـتفل معقـي فغويي افؽقن خؾؼ شبحوكف اهلل

 افـشلة بقجقد وتتضح تتحؼؼ افغويي وتؾؽ ظبثًو، وٓ هلقاً 

اَمَواِت  َخَؾْؼـَو َوَمو] تعوػ: ؿول ـام إخرى، َْرَض  افسَّ ْٕ  َوا

ِظبِغَ  َبقْـَُفاَم  َوَمو و َمو * َٓ َّٓ  َخَؾْؼـَومُهَ َـّ  َحؼ  ـبِوفْ  إِ
 َوَفـؽِ

ثََرُهؿْ  ـْ  ِمقَؼوهُتُؿْ  اْفَػْصؾِ  َيْقمَ  إِنَّ  * َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  َأ

 ذم خؾقػتف فقؽقن خوصيً  اإلكسون وخؾؼ ،(3)[َأمْجَِعغَ 

 بف، ويـتػع ظؾقف اصتؿؾ مو ؾقعرف ادودي، افؽقن هذا

 ،وإكعومف حؼف فف ويعرف شبحوكف، وجقده صقاهد وجيد

                                                                          

 .2األحقاف: سورة (1)

 .6النمل: سورة (2)
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 ذِم  َجوِظٌؾ  إيِن   فِْؾَؿاَلئَِؽيِ  َرب َؽ  وَل ؿَ  َوإِذْ ] :تعوػ ؿول ـام

َْرضِ  ْٕ كَسونَ  َخَؾْؼـَو َفَؼدْ ] :شبحوكف وؿول ،(1)[َخؾِقَػيً  ا  اإْلِ

ـِ  ذِم   َخَؾْؼـَو إِكَّو] :وجؾ ظز وؿول ،(2)[َتْؼِقيؿٍ  َأْحَس

كَسونَ  بْتَؾِقفِ  َأْمَشوٍج  ك ْطَػيٍ  ِمـ اإْلِ  * َبِصًرا َشِؿقًعو َؾَجَعْؾـَوهُ  كَّ

بِقَؾ  َهَدْيـَوهُ  إِكَّو و افسَّ و َصوـًِرا إِمَّ ُػقًرا َوإِمَّ  .(3)[ـَ
 مسخر وجف ظذ ـؾفو اإلكسون حقل افؽوئـوت وخؾؼ

 ؿول ،هبو ويـتػع خالهلو مـ حقوتف تـتظؿ حتك فإلكسون

رَ ] :شبحوكف و َفُؽؿ َوَشخَّ اَمَواِت  ذِم  مَّ َْرضِ  ذِم  َوَمو افسَّ ْٕ  ا

ـْفُ  مَجِقًعو َيوٍت  َذفَِؽ  ذِم  إِنَّ  م  ُرونَ  ف َؼْقمٍ  َٔ  وؿول ،(4)[َيتََػؽَّ

رَ ] :تعوػ قَْؾ  َفُؽؿُ  َوَشخَّ ْؿَس  َوافـََّفورَ  افؾَّ  َواْفَؼَؿرَ  َوافشَّ

َراٌت  َوافـ ُجقمُ  َيوٍت  َذفَِؽ  ذِم  إِنَّ  بَِلْمِرهِ  ُمَسخَّ َؼْقمٍ  َٔ  ف 

 .(5)[َيْعِؼُؾقنَ 
 فؾؽقن افبعقدة أؾوق مـ تعوػ خؾؼ ؿد أكف ظذ

                                                                          

 .31البقرة: سورة (1)
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 .13اجلاثوة: سورة (4)

 .12النحل: سورة (5)



 

 

39 

 ادودي، فؾؽقن بعقدة ؽويوت وجقد يعؽس مو وافسامء

ـَ  َشاَمَواٍت  َشبْعَ  َخَؾَؼ  افَِّذي افؾَّـفُ ] :شبحوكف ؿول  َوِم

َْرضِ  ْٕ َـّ  ا ُل  ِمثَْؾُف َْمرُ  َيتَـَزَّ ْٕ َـّ  ا  َظَذ  افؾَّـفَ  َأنَّ  فِتَْعَؾُؿقا َبقْـَُف

ؾ     ـُ
ٍ
ء   بُِؽؾ   أََحوطَ  َؿدْ  افؾَّـفَ  َوَأنَّ  َؿِديرٌ  َرْ

ٍ
ء  .(1)[ِظْؾاًم  َرْ

 شبحوكف اهلل خؾؼ ؼدؾ إصقوء تؽقيـ ـقػقي صلن وذم

ـّ  وتؼدير، حموشبي وؾؼ رء ـؾ  ادختؾػي افؽقن شــ وش

 وأشس ؿقاظد ظذ وافتورخيقي وآجتامظقي افـػسقي

 مثول ظذ افؽوئـوت وخؾؼ ومـوشبي، ومتـوشؼي حؽقؿي

ـَ  افَِّذي] :تعوػ ؿول ـام ،ومتـوشى حؽقؿ ؾَّ  أَْحَس   ـُ
ٍ
ء  َرْ

ؾَّ  إِكَّو] :شبحوكف وؿول ،(2)[َخَؾَؼفُ    ـُ
ٍ
ء  َخَؾْؼـَوهُ  َرْ

ؾَّ  َأْظَطك افَِّذي َرب ـَو َؿوَل ] :وجؾ ظز وؿول ،(3)[بَِؼَدرٍ   ـُ

 
ٍ
ء  .(4)[َهَدى ُثؿَّ  َخْؾَؼفُ  َرْ

 احلقادث هذه ؿّدر ؿد احلقوة حقادث تؼدير جمول وذم

 افدكقو احلقوة كشلة ضبقعي ئؿيال ومو خؾؼفو شــ يالئؿ بام
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 اإلكسون ٓختبور بوفرضاء وافناء بوفؼ اخلر اؿسان مـ

 فتحدد ادختؾػي، فؾحقادث اشتجوبتف ضبقعي ومالحظي

ؿ] :شبحوكف ؿول ـام ،بحسبفو درجتف ـُ  بِوفؼَّ   َوَكبُْؾق

  َوَفـَبُْؾَقكَُّؽؿ] :تعوػ وؿول ،(1)[َخْرِ ـَوافْ 
ٍ
ء ـَ  بَِقْ  م 

ـَ  َوَكْؼصٍ  ُجقعِ ـَوافْ  ِف َخقْ ـافْ  َْمَقالِ  م  ْٕ َكُػسِ  ا ْٕ  َوا

ِ  َوافثََّؿَراِت  ـَ  َوَبؼ  وبِِري  :ؿوئؾ مـ ظز وؿول ،(2)[افصَّ

ؿْ  َحقَوةَ ـَوافْ  َؿْقَت ـافْ  َخَؾَؼ  افَِّذي] ـُ ـُ  َأي ُؽؿْ  فِقَبُْؾَق  أَْحَس

 :آٓؤه جؾً وؿول ،(3)[اْفَغُػقرُ  اْفَعِزيزُ  َوُهقَ  َظَؿاًل 

ـَ ـافْ  َكْعَؾؿَ  َحتَّك ـَبُْؾَقكَُّؽؿْ َوفَ ] ـَ  ِمـُؽؿْ  ُؿَجوِهِدي وبِِري  َوافصَّ

ؿْ  َوَكبُْؾقَ  ـُ  .(4)[َأْخبَوَر
 آشتجوبي جمول ذم شبحوكف اهلل راظك وؿد هذا

 مـ يسلفف ؾقام ـ وادصطػغ إكبقوء حتك ـ فإلكسون

 احلقوة وطقاهر افؽقن فســ مالئؿي حدوداً  حقائجف

 وصخص آجتامظقي وافبقئي كسويناإل افـقع ومصوفح

                                                                          

 .35األىبواء: سورة (1)

 .155البقرة: سورة (2)

 .2ادلك: سورة (3)

 .g:31 حممد سورة (4)
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 جَيَْعؾ افؾَّـفَ  َيتَِّؼ  َوَمـ] :شبحوكف ؿول ـام ،افسوئؾ اإلكسون

ـْ  َوَيْرُزْؿفُ  * خَمَْرًجو فَّفُ  ٌُ  ِم ْؾ  َوَمـ حَيْتَِسُى  َٓ  َحقْ َـّ  َظَذ  َيتََق

 ُؽؾ  فِ  افؾَّـفُ  َجَعَؾ  َؿدْ  َأْمِرهِ  َبوفِغُ  افؾَّـفَ  إِنَّ  َحْسبُفُ  َؾُفقَ  افؾَّـفِ 

 
ٍ
ء  .(1)[َؿْدًرا َرْ

 أن جوء معف: اإلفف وتعومؾ اإلكسون خؾؼ صلن وذم

 وؿد وخالؾفو، احلؽؿي وجف يدرك ظوؿؾ ـوئـ اإلكسون

ّؾػ  شـّفو افتل افســ حسى احلؽؿي ادموه ذم يسر بلن ـُ

 هق ؾذفؽ ،افؽوئـوت مـ حقفف يؽقن ودو فقجقده اإلفف

 ؿول ؾقفو، تؼقؿادس وافكاط احلقوة ذم افسوفؽ افسبقؾ

اضِل َهـَذا َوَأنَّ ] :شبحوكف َٓ  َؾوتَّبُِعقهُ  ُمْسَتِؼقاًم  ِسَ  َتتَّبُِعقا َو

بَُؾ  َق  افس  ؿ َذفُِؽؿْ  َشبِقؾِفِ  َظـ بُِؽؿْ  َؾتََػرَّ ـُ و  َفَعؾَُّؽؿْ  بِفِ  َوصَّ

بًّو َيْؿِق  َأَؾَؿـ] :تعوػ وؿول ،(2)[َتتَُّؼقنَ 
 َوْجِففِ  َظَذ  ُمؽِ

ـ َأْهَدى اطٍ  َظَذ  َشِقيًّو َيْؿِق  َأمَّ ْستَِؼقؿٍ  ِسَ  وؿول ،(3)[م 

ـَ  افطَّق ِى  إَِػ  َوُهُدوا] :ؿوئؾ مـ ظز  إَِػ  َوُهُدوا اْفَؼْقلِ  ِم

                                                                          

 .3ــ2الطلق: سورة (1)

 .153عام:األى سورة (2)

 .22ادلك: سورة (3)
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اطِ   .(1)[َحِؿقدِ ـافْ  ِسَ
 شبحوكف اهلل أرشؾ ؾؼد اإلكسون تقجقف صلن وذم

 افقجقد آؾوق إػ إفػوتف وهل حلؽؿٍي، اإلكسون إػ رشوفتف

 افرشوفي ؽويي وـوكً خوصي، اإلكسوين افقجقد وأبعود ـؾف

 ٌّ  اختور وؿد وإخالق، واحلؽؿي افعؾؿ ظذ اإلكسون ح

 فؾـوس مؾفؿغ قافقؽقك واحلؽؿي، افؽتوب آتوهؿ رشالً 

اَم ] تعوػ: ؿول ـام ،آدموه هذا ذم ًٓ  ؾِقُؽؿْ  َأْرَشْؾـَو ـَ  َرُشق

ـُؽؿْ  قؽُ  آَيوتِـَو َظَؾقُْؽؿْ  َيتُْؾق م  ـ   اْفؽِتَوَب  َوُيَعؾ ُؿُؽؿُ  ؿْ َوُيَز

ْؽَؿيَ  و َوُيَعؾ ُؿُؽؿ َواحْلِ ْ  مَّ  .(2)[َتْعَؾُؿقنَ  َتُؽقُكقا مَل
 افتؼيع ذم احلؽؿي أشوس ظذ افديـ جريون وأمو

 ذم احلؽؿي مؼته راظك شبحوكف اهلل أن افديـ ذم جوء ؾؼد

 اإلكسون تؽقيـ يالئؿ مو وؾؼ ؾجعؾف ،افتؼيع ضبقعي

 افـقظل افصالح بحسى وؿّدره ظل،وآجتام افـػز

 حتّري يبّغ  شبحوكف ؿول بعدهو، ومو احلقوة هذه ذم افعوم

َّو َذفَِؽ ] فؾحؽؿي: اإلهلقي افتؼيعوت  َرب َؽ  إَِفقَْؽ  َأْوَحك مِم

                                                                          

 .24احلج: سورة (1)

 .151البقرة: سورة (2)
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ـَ  ْؽَؿيِ  ِم  مبـقي احلقوة أن يبّغ  ؿوئؾ مـ ظز وؿول ،(1)[احْلِ

 طػر وواشتثؿره إفقفو واكتبف تعّؼؾ َمـ حؽقؿي شــ ظذ

ْؽَؿيَ  ُيْميِت ] افؽثر: بوخلر ْؽَؿيَ  ُيْمَت  َوَمـ َيَشوءُ  َمـ احْلِ  احْلِ

ا ُأويِتَ  َؾَؼدْ  ثًِرا َخْرً رُ  َوَمو ـَ َـّ َّٓ  َيذَّ َْفبَوِب  ُأوُفق إِ ْٕ  ،(2)[ا
 فؾرشوٓت افؽع ادضؿقن أن يبّغ  آٓؤه جؾً وؿول

 قَسكظِ  َجوءَ  امَّ ـَوفَ ] احلؽؿي: هل هلو إشوس وافغويي

َوِت  ْؽَؿيِ  ِجئْتُُؽؿ َؿدْ  َؿوَل  بِوْفبَقـ  َ  بِوحْلِ َُبغ 
ِٕ  افَِّذي َبْعَض  َفُؽؿ َو

 يؼقل ذفؽ وذم ،(3)[َوَأضِقُعقنِ  افؾَّـفَ  َؾوتَُّؼقا ؾِقفِ  خَتْتَؾُِػقنَ 

ٌَ  افَِّذي ُهقَ ] أيضًو: شبحوكف ق غَ  ذِم  َبَع ُم  ْٕ ًٓ  ا ـُْفؿْ  َرُشق  م 

قِفؿْ  وتِفِ آيَ  َظَؾقِْفؿْ  َيتُْؾق ـ  ْؽَؿيَ  اْفؽِتَوَب  َوُيَعؾ ُؿُفؿُ  َوُيَز  َواحْلِ

وُكقا َوإِن بِغٍ  َضاَللٍ  َفِػل َؿبُْؾ  ِمـ ـَ  .(4)[م 
 ـؾ ءمؾ هل افؽريؿ افؼرآن وؾؼ احلؽؿي ؾننّ  وظؾقف

 فؾؿشفد ادتصدر اإلفف مـ ابتداءً  افقجقد هذا ذم رء

 هذا ػإ ادحسقشي ؽر افروحوكقي افؽوئـوت إػ افؽقين

                                                                          

 .39اإلرساء: سورة (1)

 .269البقرة: سورة (2)

 .63الزخرف: سورة (3)

 .2اجلمعة: سورة (4)
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 خمتؾػي وـوئـوت شــ مـ ظؾقف اصتؿؾ ومو ادودي افؽقن

 بـقتفو ذم وتـوشؼ حؽؿي مـ شبحوكف اهلل أظؿؾف بام

 .وخؾؼتفو
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 الفاضلت: القيم دعامت القرآوي الخطاب اعتماد

 اظتامد ؾفل ـ افراصد فؾخطوب ـ :افثوفثي افدظومي وأمو

 ـرـ وهل ،اإلؿـوع وأدوات ادضؿقن ذم افػوضؾي افؼقؿ

 .افؼرآين فؾخطوب ثوفٌ

 ويتحرى ؾوضؾ مـفٍ وؾؼ حيوجٍ افؼرآين ؾوخلطوب

 افرشوفي مضؿقن وذم اإلؿـوع أدوات ذم افػوضؾي ادبودئ

 مؼتضقوت ظذ جورٍ  ؾفق وتؼيعًو، اظتؼوداً  هبو جوء افتل

 افصدق. ومقجبوت افعدل

 بشؽؾ وافصدق افعدل معوين ظذ يمـد ثؿ ومـ

د. متؽرر َـّ  ومم

 تعوػ: ؿقفف بف وافتقصقي افعدل حتّري كصقص ؾِؿـ

ْحَسونِ  بِوْفَعْدلِ  َيْلُمرُ  افؾَّـفَ  إِنَّ ]  شبحوكف: وؿول ،(1)[َواإْلِ

اَم  َواْشتَِؼؿْ  َؾوْدعُ  َؾؾَِذفَِؽ ] َٓ  ُأِمْرَت  ـَ  َوُؿْؾ  َأْهَقاَءُهؿْ  َتتَّبِعْ  َو

 ًُ َْظِدَل  َوُأِمْرُت  ـِتَوٍب  ِمـ افؾَّـفُ  َأكَزَل  باَِم  آَمـ  افؾَّـفُ  قْـَُؽؿُ بَ  ِٕ

يَ  َٓ  َأْظاَمُفُؽؿْ  َوَفُؽؿْ  َأْظاَمُفـَو َفـَو َوَرب ُؽؿْ  َرب ـَو  َوَبقْـَُؽؿُ  َبقْـَـَو ُحجَّ

                                                                          

 .91النحل: سورة (1)
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 آٓؤه: جؾً وؿول ،(1)[َؿِصرُ ـافْ  َوإَِفقْفِ  َبقْـَـَو جَيَْؿعُ  افؾَّـفُ 

 َأْرَشْؾـَو َفَؼدْ ] ذـره: جؾ وؿول ،(2)[َؾوْظِدُفقا ُؿْؾتُؿْ  َوإَِذا]

تَوَب  َمَعُفؿُ  َوَأكَزْفـَو بِوْفبَق ـَوِت  ُرُشَؾـَو
 فِقَُؼقمَ  ِؿقَزانَ ـَوافْ  اْفؽِ

 .(3)[بِوْفِؼْسطِ  افـَّوُس 
 ظزّ  ؿقفف بف وافتقصقي افصدق مراظوة كصقص ومـ

ًْ ] ؿوئؾ: مـ َّ ًُ  َومَت ؾَِؿ ًٓ  ِصْدًؿو َرب َؽ  ـَ  وؿول ،(4)[َوَظْد

ْدِق  َجوءَ  َوافَِّذي] شبحوكف: َق  بِوفص   ُهؿُ  ُأوَفـئَِؽ  بِفِ  َوَصدَّ

ب   َوُؿؾ] تعوػ: وؿول ،(5)[ُؿتَُّؼقنَ ـافْ   ُمْدَخَؾ  َأْدِخْؾـِل رَّ

 فَُّدكَؽ  ِمـ يل   َواْجَعؾ ِصْدٍق  خُمَْرَج  َوَأْخِرْجـِل ِصْدٍق 

ـْ ] وجؾ: ظز وؿول ،(6)[كَِّصًرا ُشْؾَطوًكو ـَ  َأْصَدُق  َوَم  ِم

 .(7)[َحِديثًو افؾَّـفِ 

                                                                          

 .15الشورى: سورة (1)

 .152األىعام: سورة (2)

 .25احلديد: سورة (3)

 .115األىعام: سورة (4)

 .33الزمر: ورةس (5)

 .81اإلرساء: سورة (6)

 .87النساء: سورة (7)
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 افديـ ذم إخالؿقي بوفؼقؿ آهتامم حجؿ ويتبغ

 ذم ادرات دئوت وافسؾبقي اإلجيوبقي افؼقؿقي ادػوهقؿ بذـر

 وافؼسط وافظؾؿ، افعدل مػفقم مثؾ افؼرآين اخلطوب

 ،وافصالح وافػحشوء وادـؽر، وادعروف واجلقر،

 واإلشوءة، واإلحسون ء،وافّز  ـَس واحلَ  وافػسود،

، وآظتداء، ـّ  وافعػق، واحلؾؿ، وافصز، وإذى، واد

 بغر وافؼقل وافؽذب، وافصدق وادغػرة، افغقظ، وـظؿ

 )اإليامن( فؾحؼ واإلذظون وافؽػر، واجلحقد، ظؾؿ،

 ،وافشؽر وافػجقر، واخلبٌ، وافطقبي وافريوء، وافـػوق،

 وافصالة، وضدهو، وافطفورة وافتقاضع، وافتؽز

 خلطل،وا وافصقاب وافبوضؾ، واحلؼ وافتؼقى، وافزـوة،

 وافشح، وافبخؾ، واإلكػوق وادعصقي، وافطوظي ،واخلطقئي

 .إخرى ادػردات وظؼات وافؼرض، واإلمسوك،

 افؽريؿ افؼرآن ذم إخالؿقي ادبودئ هذه روظقً وؿد

 وتؼيعًو: اظتؼوداً  اخلطوب مضؿقن وذم اإلؿـوع أدوات ذم

 جريون كجد ؾنكـو اإلؿـوع: أدوات ذم مراظوهتو أمو

 وافقؾوء وافثبوت افصدق معوين ظذ افؽريؿ افؼرآن

 وآزدواجقي ـوفؽذب اخلوضئي إدوات ظـ وآبتعود

 .وادداهـي وافتؾّقن وافتؼّؾى
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 شقام وٓ افؽريؿ، افؼرآن بسز مؾحقظ ادعـك وهذا

 افعؾؼ شقرة مـ ابتداءً  افـزول توريخ وؾؼ فقحظ إذا

 وباخلط أن ؾسى وادوئدة، افتقبي شقرة حتك وافؼؾؿ

 فّػ  بال وثوبتي وواضحي معؾـي مبودئ مـ يـطؾؼ افؼرآين

 طروف ذم شقاء ظدول، وٓ تـوؿض وٓ تؽتّؿ وٓ

 ادديـي طروف إػ بؿؽي مرت افذي وافؼفر آضطفود

 ؾتح حتك ادحقطي افؼرى مـ بوفغزو مفددة ـوكً افتل

 اشتؼرار ظـد بعدهو مو حتك فؾفجرة افثومـي افسـي ذم مؽي

 افسـي ذم g افـبل وؾوة حتك دممـغوا g افرشقل

 يؽـ مل واصطـوظوً  ـذبوً  ـون وفق فؾفجرة، افعوذة

ونَ  َوَفقْ  اْفُؼْرآنَ  َيتََدبَُّرونَ  َأَؾاَل ] :تعوػ ؿول ـام ـذفؽ،  ـَ

ـْ  ثًِرا اْختاَِلًؾو ؾِقفِ  َفَقَجُدوا افؾَّـفِ  َؽْرِ  ِظـدِ  ِم  وؿول ،(1)[ـَ

ـُ  َفقْ  َود وا * بِغَ ُؿَؽذ  ـافْ  ُتطِعِ  َؾاَل ] :شبحوكف  ُتْدِه

 .(2)[َؾقُْدِهـُقنَ 
 ؾألنّ  افديـقي افعؼقدة ذم إخالؿقي ادبودئ أمهقي وأمو

 افعوم افـظوم هق افؽريؿ افؼرآن وؾؼ إخالؿل افضؿر

                                                                          

 .82النساء: سورة (1)

 .9ـ8القلم: سورة (2)
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 افعوؿؾي افؽوئـوت مـ دوكف ومو اإلفف ظؾقف جيري افذي

 ذم هق وإكام بوإلكسون، خيتص أمراً  وفقس وادختورة،

 مـ خؾؼف مـ مثؾف أودع افذي اإلفف وصػ صؾإ

 وادختورة. افعوؿؾي افؽوئـوت

 متّصػ وافؽوئـوت افؽقن خوفؼ شبحوكف ؾوهلل

 وادعروف، افعدل، يؾتزم ؾفق إخالؿل، بوفضؿر

 افظؾؿ، ويتجـى وافصدق، احلؼ، ويؼقل وافقؾوء،

 .وافبوضؾ وادـؽر،

 بؿؼتضقوت معف ظبوده تعومؾ حيى تعوػ وهق

 بوخلؾؼ ظؾقفؿ احلؼ مـ فف بام وافعدل، شتحؼوقآ

 بؿعرؾتف وظـويتفؿ ظـف بحثفؿ يؼتيض وذفؽ واإلكعوم،

 .وافشؽر وافتؼدير بوٕدب معف وتعومؾفؿ بف واإلذظون

 بوفعدل، بقـفؿ ؾقام اخلؾؼ تعومؾ حيى شبحوكف أكف ـام

 وواجبوت، حؼقق مـ ؾقفؿ ؽرشف دو ورظويتفؿ

 وصالت. وصوئٍ ـم بقـفؿ جعؾف دو ومراظوهتؿ

 بام رشؾف خالل مـ إفقف هبدايتفؿ شبحوكف اهتؿ وؿد

 وافطريؼ احلقوة هذه أبعود هلؿ ويبغ ذفؽ، ظذ يعقـفؿ

 افراصد آظتؼود إجيوب أشوس ذفؽ وـون ؾقفو، افسوفؽ

 أخرة. وافدار ورشؾف شبحوكف بوهلل افديـ ذم
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 اإلهلل: افتؼيع ذم إخالؿقي ادبودئ دور وأمو

 افؼيعي ذم إشوس افدشتقر متّثؾ ادبودئ هذه أن ؿعؾوفقا

 اهلل خؾؼ ؾؼد اإلكسون، ؾطرة ذم إيداظفو مـ اكطالؿوً 

 حريي مع إخالؿل بوفضؿر مزوداً  اإلكسون شبحوكف

 إخالق، حدود ظـ بوخلروج فف تسؿح افتل آختقور

 ظؾقف جيى افذي افؼوكقن افضؿر ظؾقف اصتؿؾ مو وجعؾ

 بودؽوؾلة احلسـي ظذ وصجع بحدوده، تزاموآف بف افعؿؾ

 افسقئي ظـ وزجر ؾوظؾفو، ظذ افتػضؾ وزيودة بؾ ظؾقفو

 .ظؾقفو بودجوزاة بوفقظقد

 افعؼالكقي ظذ افؽريؿ افؼرآن اظتامد تقصقػ هذا

 فإلكسون. خموضبتف ذم افثالثي بلكقاظفو افعومي افقجداكقي

 افتل هل افؼرآين فؾخطوب افصػي هذه أن وافقاؿع

 تلثراً  اإلكسوكقي افـػس ذم يمثر وجداكقوً  خطوبوً  مـف دمعؾ

 اإلكسون ٕن وإصغوء، بنمعونٍ  تالوتف ظـد وتالمسف ـبراً 

 واحلؽؿي ادعرؾقي )افعؼالكقي بتذوق ؾطرتف ذم ُزّود

 افؽريؿ افؼرآن بؾغ وؿد هبو، ؿـوظوتف ذم وتلّثره وإخالق(

 ادالئؿي ادػردات بوختقور رائع أداء مع ذفؽ، ذم ظؾقو ؽويي

 واجلؿقؾ. ادتـوشؼ وافستقى

 مـ صبغتف ذم مقزة بؿقزتغ: يتؿقز افؽريؿ ؾوفؼرآن
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 بالؽتف ذم ومقزة افثالثي، بعـوسه افقجداين افطوبع حقٌ

 ذم ادالئؿ ادعـك واكتخوب فؾؿعـك، ادـوشى افؾػظ بوكتؼوء

 .ادـوشى ادؽون

 شقرة هبو أتابتد افتل افبسؿؾي آيي ٓحظـو إذا :مثالً 

 أيي هذه أن كجد افؼرآكقي افسقر شوئر وـذفؽ احلؿد

 مو ذفؽ وذم إفقهقي، ذم فف ذيؽ أي دون اهلل بسؿ تبدأ

 اهلل وتذـر فؾعؼالكقي، ادقاؾؼي افتقحقد ؾؽرة إػ يشر

 افضؿر إػ يشر افقصػ وهذا افرمحي، بقصػ

 رأؾيواف افرمحي كظرة اإلكسون إػ بـظرتف فإلفف إخالؿل

 مـ فؾحؽؿي مقاؾؼ أمر بوإلكسون اإلفف ورمحي واإلصػوق،

 فإلكسون وافسبقي افتعؾقؿ ذم رضوري ظـك أْنو حقٌ

 إوٓد تعؾقؿ ذم افقافديـ ذم افرمحي صػي ـرضورة

 .وتربقتفؿ

 روظي حقٌ مـ ؾفل أيي ذم افبالؽقي ادزيي وأمو

 وفطػ إحد، افقاحد اهلل بسؿ افسقرة ابتداء ؾؽرة

 ذم اإلفف وصػ ذم ممـد وجف ظذ افرمحي ذـر تقوراخ

 روح إثورة ذم اإلجيويب أثره حقٌ مـ افسقرة، اؾتتوح

 .اإلكسون ذم وإمؾ افرجوء

 اإلحيوء وجف ظذ وفق بوفؽالم حوؾي حقثقوت ؾفذه
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 ظذ وفق افـص تالوة ظـد اإلكسون ويتؾؼوهو واإلصعور،

 افـصقص بسوئر أكسف مع شقام ٓ إمجويل، ارتؽوزي كحق

 وواضح، سيح بشؽؾ ادعوين هذه تطرح افتل افؼرآكقي

 وحدة مع أخر افبعض تؾؼل ذم يمثر افؽالم بعض ؾنن

 .صوحبف َكَػس ووحدة مبوكقف

 

 وإجابت: إثارة

 أن خطوب ـؾ ذم افطبقعل مـ إن :ؿوئؾ يؼقل وؿد

 ادخوضبغ إلؿـوع وإخالق واحلؽؿي افعؼالكقي يدظل

 ـام ادموهف، ذم واخلطوبي دالاجل مسوفؽ شؾؽ فق حتك

 َوَؿوَل ] :تعوػ ؿول ؾرظقن، ظـ افؽريؿ افؼرآن ذم جوء

َل  َأن َأَخوُف  إيِن   َربَّفُ  َوْفقَْدعُ  ُمقَشك َأْؿتُْؾ  َذُرويِن  ؾِْرَظْقنُ   ُيبَد 

َْرضِ  ذِم  ُيْظِفرَ  َأن َأوْ  ِديـَُؽؿْ  ْٕ  وؿول ،(1)[اْفَػَسودَ  ا

َّٓ  أُِريُؽؿْ  َمو ؾِْرَظْقنُ  َؿوَل ] :شبحوكف  َأْهِديُؽؿْ  َوَمو أََرى َمو إِ

 َّٓ َصودِ  َشبِقَؾ  إِ  .(2)[افرَّ
 كؿقز ذفؽ مع أكـو إٓ صحقح، أصؾف ذم افؼقل وهذا

                                                                          

 .26غافر: سورة (1)
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 ويسعك وافرصد افعؼالكقي بودظوء يتجؿؾ افذي اخلطوب

 خالل مـ ادخوضبغ ذم افعؼالكقي روح إمخود إػ واؿعف ذم

 ويتجوهؾ طوبقي،اخل وادثرات وادؽوبرة ادجودفي

 مـ يـطؾؼ افذي اخلطوب وبغ ادقضقظقي، ادمذات

 ذم وافتػؽر افعؼالكقي روح وحيّػز هبو ويتـػس افعؼالكقي

 افعؼؾ بؿقزان افؽالم يزن بلن ويطوفبف ادخوضى

 اخلطوبوت ذم افـوبف ادعوس اإلكسون يؿقز ـام واحلؽؿي،

 يتجؿؾ افذي اخلطوب بغ وافدوفقي افداخؾقي افسقوشقي

 آجتامظقي، وافعدافي اإلكسون، )حؼقق مثؾ بعـوويـ

 احلريص اخلطوب وبغ ذفؽ، وكحق افػسود( ومؽوؾحي

 .حؼوً  ادبودئ هذه ظذ

 ـ افبالؽي ْنٍ ذم ‚ ظع اإلموم ـؾامت تلمؾً ؾؾق

 فقٓتف وصويوه أو خموفػقف ظذ احتجوجوتف ذم شقاء ـ مثالً 

 مـ أكف فقجدت وسفؾـ افعومي كصوئحف أو إمصور ظذ

 افعؼالكقي كـّ بتت وجداكقي خطوبوت ؾفل افثوكقي، ياحلوف ؿبقؾ

 .مـفو وتـطؾؼ وممـداً  ظؿقؼوً  تبـقوً  وافعدافي واحلؽؿي

 احتجوجوتف ذم ؾفق افؽريؿ، افؼرآن ذم احلول وهؽذا

 ظؿقؼوً  اكطالؿوً  واحلؽؿي وافعدل افعؼالكقي مـ يـطؾؼ

 .وممـداً 
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 ،افؼرآين ادـفٍ خطبف ذم ‚ ظع اإلموم اؿتػك وإكام

 ٓحظً ـام ـ افؼرآن وبغ بقـفو دؿقؼي بؿؼوركي يظفر ـام

 .ـ ظقوكوً  ذفؽ

 شعك افتل ادػوصؾ مجقع ذم ادـفٍ هذا متثّؾ وؿد

 بتػصقؾ ظـف كتحدث ؿد مو وهق هبو، اإلؿـوع إػ افديـ

 تعوػ. اهلل صوء إن أخرى حمورضة ذم أـثر

 بعؼالكقي تلثرت ديـاف مع افشخصقي دمربتل ذم إكـل

 خطوبوً  وجدتف حقٌ ظؿقؼًو، تلثراً  افؼرآين اخلطوب

 رائعًو، ظؼالكقوً  شقؿوً  مضومقـف يسقق مؼـعًو، وجداكقوً 

 وإكام ممـد، بشؽؾ افػوضؾي وادبودئ احلؽؿي ويتحرى

 أثر افديـ حقل أبحوثل وشوئر افبحٌ هذا ذم اؿتػقً

 واإلؿـوع. افدظقة ذم ومـفجف افؽريؿ افؼرآن

 

 ادـر بوفدور تّذـر ؿرآكقي بآيوت افؽالم هذا فـختؿو

 مغبي مـ وحتّذر هبو، آمـ َمـ صلن ذم اإلهلقي فؾرشوٓت

 فِؾَّتِل هَيِْدي اْفُؼْرآنَ  َهـَذا إِنَّ ] تعوػ: ؿول ظـفو، اإلظراض

ُ  َأْؿَقمُ  ِهَل  ـَ  ُؿْمِمـِغَ ـافْ  َوُيبَؼ  ِذي وحِلَوِت  َيْعَؿُؾقنَ  افَّ  أَنَّ  افصَّ

بًِرا أَْجًرا ؿْ هَلُ  ـَ  َوَأنَّ  * ـَ ِذي ِخَرةِ  ُيْمِمـُقنَ  َٓ  افَّ ْٔ  َأْظتَْدَكو بِو
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َراهَ  َٓ ] شبحوكف: وؿول ،(1)[أَفِقاًم  َظَذاًبو ُفؿْ ـفَ  ـْ ـِ  ذِم  إِ ي  افد 

َ  َؿد ْصدُ  تَّبَغَّ ـَ  افر   َوُيْمِمـ بِوفطَّوُؽقِت  َيْؽُػرْ  َؾَؿـ اْفَغل   ِم

 َوافؾَّـفُ  هَلَو اكِػَصومَ  َٓ  اْفُقْثَؼك بِوْفُعْرَوةِ  َسَؽ اْشتَؿْ  َؾَؼدِ  بِوفؾَّـفِ 

 افؾَّـفُ  َوَيِزيدُ ] ؿوئؾ: مـ ظز وؿول ،(2)[َظؾِقؿٌ  َشِؿقعٌ 

ـَ  ِذي وحِلَوُت  َواْفبَوِؿقَوُت  ُهًدى اْهتََدْوا افَّ  َرب َؽ  ِظـدَ  َخْرٌ  افصَّ

ا َوَخْرٌ  َثَقاًبو َردًّ  ُف َشَلْسِ ] آٓؤه: جؾً وؿول ،(3)[مَّ

ـْ  ـَ  آَيويِتَ  َظ ِذي ُونَ  افَّ َْرضِ  ذِم  َيتََؽزَّ ْٕ  َيَرْوا َوإِن َحؼ  ـافْ  بَِغْرِ  ا

ؾَّ  ْصدِ  َشبِقَؾ  َيَرْوا َوإِن هِبَو ُيْمِمـُقا َّٓ  آَييٍ  ـُ  َيتَِّخُذوهُ  َٓ  افر 

ُؿْ  َذفَِؽ  َشبِقاًل  َيتَِّخُذوهُ  اْفَغل   َشبِقَؾ  َيَرْوا َوإِن َشبِقاًل   بَِلْنَّ

ذَّ  وُكقا بِآَيوتِـَو ُبقاـَ ـَ  .(4)[َؽوؾِؾِغَ  َظـَْفو َو

 حمّؿدٍ  شقّدكو ظذ اهلل وصّذ  افعودغ، رّب  هلل واحلؿد

 افطوهريـ. وآفف
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