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  ا��ر�� ا�د���� وا�����ش �� ا�ر
�وء ا��رآن وا��ّ��  ��  

  

           
  

  ����� ���#ر: د"�وراها�ط����   

�	� ا���وم        �	�� �����1 �����  – ا�

                                 

  :ا��	ص
، وھذا ..."
را��#ر ����"	ن !  ا���س وا��ون وا��رق وا�) �ّز و�لّ (��د ��ق �       

ا�ّ�.�	ر ��-ود �ن ا�#�رع ا�*
	م؛ *�( 	�ّم ا����رف �	ن ا���س، و	�ّم ���دل ا'!
�ر 
  . وا2راء، و	�ّم ا����ون، ��( أ�س �ن ا/*�رام


ّل ا�9����ت ا��  �ن #�6�7 أن �ؤدي إ�( �*�	ق ) �ّز و�لّ (و��د #رع ا��و�(     
 )��ا�*ر	� ا�د	�ّ	�، !�د �رك : رأس ھذه ا�9����تا����	ش وا��م �	ن ا�#�وب، و 	�7  

�ن 
��ل ا�رادة وا/��	�ر !  ا����د �� #�ء، �ن ?	ر إ*داث أي 9رر؛ *�( �A� ا�#رع
��ّ�� ��وأو�ب ��( ا�.	ر ا*�رام ھذه ا������؛ *ّ�( 	�ّم . 	-ل إ�( ا��رار وا�"�ل ����

�ن !  ا'رض 
�ّ!�، و���ل وھذا ��دأ �و رو�  ��ّم ا'. ا����	ش �	ن ا�#�وب ��م
ا���	E ��د�� �-��D ا����	� ����ء ودرء ا��"�د ���6، �.ّض ا�ّ�ظر �ن ا/����ءات 

  .وا�����دات
Abstract: 

God has created (the Almighty) humans in different gender, color, race and 
thought ... and this variation intentional street wise; until the mutual 
understanding between the people, and the exchange of ideas and opinions, 
and the cooperation on the basis of respect. 

And has ensured the Lord (Almighty) everything that leads to achieve 
coexistence and peace between peoples, and comes on top of these 
guarantees: freedom of religion, has left God full of will and choice of the 
people in the belief of wills, it is not causing any harm; even up to the 
decision and act with full conviction. And it is obligatory on others to 
respect this conviction; until the co-existence of peoples in peace. This takes 
into account the principle if Uncle security in all the land, and for everybody 
to serve the interests of humanity as a whole and ward off evil about them, 
regardless of their affiliations and beliefs. 
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  :��د��
�ل ا��	ش ��م وأ��ن، *�( ) �ّز و�لّ (��د ��ق �    F� را���ن، و	ّ

ّ�( �F �*�	ق ا���-د ا'ول �ن ھذا ا���ق، أ/ وھو ���دة ا����وق �����ق، �	
F	ره و�واھ�ل ا���م 'وا�G��/وا.  

ا �"طر�F، 	"�ل �� 	#�ء �Hرادة 
����، و����	�ر ��م،    و'�ل ھذا، ���F *ّرً
  .���د �� #�ء �ن دون ��ر و/ إ
راه!	

و�م 	��ل ا�#�رع ا�*
	م ا�*ر	� ��و��ً، وا�*ر	� ا�د	�	� �-و-� ��-داً   
����ب ا'�ن وا��م وا����	ش �� ��	Gو �K��#ر�	�ً 9رور	� ��*	�ة، إ/ ��� �F �ن 

  .�E ا�2ر	ن
ِ�� آَدمَ �): �ّز و�لّ (	�ول ا��و�(   �َ ��َ�ْ ، و	�ول )70: ا�راء( �...َوَ�َ�ْد َ"ر(

)F�7# ِ+لَ �): �ّل��َوَ,َ ��ْم ُ/ُ�وً"ُ��َ	ْ�َ
ن َذَ"ٍر َوأ1ٰ2َ�ُ َوَ َ	ْ�َ��ُ"م �6َ � �ُس إِ�( �9َ ا��( َ�� أَ�:
َ َ>	ِ�ٌم َِ��رٌ  ِ أَْ�َ��ُ"ْم إِن( =( ، و	�و�F ����( )13 :ا�*�رات( ��َِ�َ��َرُ�وا إِن( أَْ"َرَ�ُ"ْم ِ>�َد =(

آل ( �...ُ,لْ َ�� أَْھلَ اْ�ِ"َ��ِب َ�َ��َ�ْوا إ1ٰ�َِ َ"	َِ�ٍ� َ�َواٍء َ�ْ�َ�َ�� َوَ�ْ�َ�ُ"مْ �: -  �وE9 آ�ر! –

�نِ �): �ّز و�لّ (، و	�ول )64: ��ران � ا�د6ِ�  .)256 :ا���رة( �...َ@ إِْ"َراَه 
��ّ	ن و�ؤ
د 
را�� ا���ن، �6�� 
�ن أ-�F  –و?	رھ� 
G	ر  –!6ذه ا2	�ت   

���ده، و!	�6 د�وة �����رف �	ن ا�#�وب، �ل �ؤ
د ذ�ك ھو ا���-د �ن ���6م و�
����"	ن، ��( أ�س M�Kم ��( ا*�رام ا�*ر	�ت ا�"رد	� وا��  ��( رأ�6 ا�*ر	� 

E�م !  ا����م أ��  .ا�د	�	�، وھذا �.	� أن 	�ّم ا'�ن وا�
  

  �9Cوم ا��ر�� ا�د���� وا�����ش �� ا�ر: ا����ث اAّول
  �9Cوم ا��ر�� ا�د����: �ط	ب اAولا�

  :��ر�ف ا��ر�� /أو@
� ا�	Fـ� -1�، �"�D )*ر(	#�ق �"ظ ا�*ر	� !  ا�����م ا��.و	� �ن !�ل : 

ا�*�ء ا��6��� وا�ّراء، وKد وردت ����ٍن ����"�، 	���ص �����6 !  أّن �"ظ ا�*ر	� 
��  !  ا�*	�ة، 	دّل ��( ���( ا�
را��، وا��ّزة، و*ن ا��-رف، وا��*رك ا�	�

 P ����
وا/����ق �ن 
ّل �� 	���ر ��		داً �*ر
� ا���ن، وا�ط��� ا����� وا���ود	� ا�
�ّز و�لّ (( (1).   

� ا@#طHح -2�	���ر �"6وم ا�*ر	� �ن أ#د ا��"�ھ	م ?�و�9ً و��داً �ن : 
�ذ ا��9وع ���ر	ف ��م �ن ا����ر�9، *	ث ا���ف ا��"ّ
رون !  �*د	د ��ھ	��6 �


	و�	س ھ��ك �-ط�D " :ا��دم و*�( إ�( �-ر�� ا�*�9ر، و!  ھذا 	�ول �و��
  .(2)"�ن ا�د//ت ا�����"� أ
Gر ��� ����ه �-ط�D ا�*ر	�
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� ا��
�ل ا�Fر�� - أ�   :(3)��ر�ف ا��ر�� 

��د �ّرف ا�"�"� و!��6ء ا����ون ا�*ر	� ���ر	"�ت �ّدة، ��*ورت *ول   
����K ا���ن ��7	F ا�� ً���ن ��( أ�س ا�*�وق ا��  	�*��6 ا���ن �و-"F إ�

/ ?	ر، أي ��	داً 
ّل ا���د �ن ا�د	ن، وKد �ّ�ص ��د � ا��روي ��ھ	� ا�*ر	� !  
Fا��ّ-ور ا�.ر� ، ��و� : » ،�	إن �ظر	� ا�*ر	� ا��  �
و�ت !  أ���ب ا�Gورة ا�"ر�

��زم �
	"	� أو ��7رى ��7	F وا��  �6دف إ�( ا�
#ف �ن أ-ل ا�*ر	� ا��ط���، �
  .(4)"ا���ن ا�*ر

و�ن ��ل ���E ا�"
ر ا�.ر�  !  ��ر	ف ا�*ر	�، 	�D9 أ�F ا�م ��	ز�	ن   
	�	ن، وھ���  :أ

�ن ا��د�ل !  ��ھ	� ا�*ر	� - Fز��  .إ���د ا�د	ن و
  .ط.	�ن ا�*ر	� ا�"رد	� وا����ب ا�"ردي !  *دودھ� وط�	���6 -

� ا��
 -ب����ر�ف ا��ر�� �Hل ا���:  
   E��� E��� ف	و�د ��ر	ث، / 	* F!  ا�"
ر ا��� ، ��د ا'�ر �"

��-ط�D ا�*ر	�، !6م أ	�9 
��وا ���9	ن !  ��ورة ا��"�ھ	م �Rر9	� وا����ل 
�	ل ا���Gل. ا��ّذان 	�ط���ن ��6�� )��  :و�ذ
ر 

): فأي أھل ا��-و(ا�*ر	� !  ا-ط�ح أھل ا�*�	��  " :��ر	ف ا��ر���  -
  (5)".ا��روج �ن رق ا�
���Mت وKط� E�	E ا���Mق وا'?	�ر

�ن  :��ر	ف �*�د ا�ط�ھر �ن ��#ور - U#�� ��ن، أ*دھ		���� �	ّرف ا�*ر�*	ث 
9ّد ا���ود	�، وھ  أن 	
ون �ّ-رف ا�#�ص ا���Kل !  : ا����( ا'ول" :ا�2ر

�ن ا'ول �: وا����( ا���G . #ؤو�F �-ّر!�ً ?	ر ��وKف ��( ر�9 أ*د آ�ر U#�

ن ا�#�ص �ن ا��ّ-رف !  �"F و#ؤو�F : �طر	ق ا����ز !  ا/����ل، وھو��


�� 	#�ء دون ���رض"(6).  

-  ا�*ر	� / ���  أن 	"�ل ا���ن �� 	#�ء و	�رك �� 	#�ء، " : ��ر	ف ��ّل ا�"�

��6 !ذ�ك �� 	�"ق �E ط�	�� #6و�F، و/ 	�وKف �E ط��EM ا�و�ود 
�� ر
ب ��	F، و�


�ّف �F و�� !	F ا��	ر �-��D ا��#ر أ���	ن� Fد أ����	 ��ن �  .(7)"���  أن 	"�ل ا��

ا�*ر	� ھ  ا��
�� ا����� ا��  Kّررھ� ا�#�رع �R!راد " : ��ر	ف !�*  ا�در	�  -
��( ا�واء ��
	��ً �6م �ن ا��ّ-رف ��( �	رة �ن أ�رھم دون ا�9رار ���.	ر"(8).  

ھذا ا���ب، *	ث و��د �����6 ا�D9 ���ء أّن ا�*ر	�  وا���ر	"�ت 
G	رة !   
	�	ن، وھ���م ���-	�	ن أ��  ��  :!  ا�"
ر ا�

���ل ا�د	ن ��7-ل ودا�ل !  ���( ا�*ر	�، و/ 	�
ن ا�"-ل �	�6�� -.  
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-  ً��� ��  .ا�*ر	� ��وم ��( أ�س �-�*� ا�"رد وا����
  .ا���  ��*ر	�وھذا �وھر ا�"رق �	ن ا��"6وم ا�.ر�  وا��"6وم 

و!  ا'�	ر، 	�
ن وE9 ��ر	ف ��-ط�D ا�*ر	�، و!ق 9وا�ط ا�#ر	�� 

ّل إرادة وا��	�ر، " :ا���	�، وھو� Fؤو�# E	��  ! ن�ا�*ر	� ھ  �-ّرف ا��

�	��  ".�ن دون إ*داث أي 9رر، و!ق �� *ّدد�F ا�#ر	�� ا�

  :��ر�ف ا�د�ن /����2
1- �F	ا� ��   :(9)!  ا��.� ������/ت �ّدة، وھ " ا�د	ن"	�7  �"ظ: 

 ��ا��زاء وا��
�!7ة وا�*�ب وا���دة وا�#7ن وا�*�ل وا�ذّل وا/��	�د وا�ط�
� وا���ك وا��ط�ن وا�ورع وا��6ر �	وا����دة وا��9وع وا��م وا���9ء وا�

  . وا���-	� وا�داء و ا�*
م و ا�	رة و ا��د�	ر وا��و*	د وا���ّ� وا�
راه
!  ا���ن ا��ر� ، 	�D9 أ��6 ���رة �ن ���K �	ن " ا�د	ن"E �"ظ� و����

�ط�ن ا��وة وا���ك وا���روت و*ق ا��6ر � E���	! ا�طرف ا'ول ��ن، !7	طر!
وا��*��� وا����زاة، وأ�� ا�طرف ا���G  !	�ف !  ا����ب ا�2ر ����9وع 

ا�د	ن أو ا���V6 أو وا�ط��� وا�ذل  وا����دة وا�ورع، وا����K �	ن ا�طر!	ن ھ  
  .ا�طر	��، ا��  �*ّدد ���K ا'ول �����G ، وا��
س

� ا@#طHح -2�:  
� ا@#طHح ا���م - أ�   :(10)����	رات ����"�، ���6) ا�د	ن(	ط�ق �"ظ : 

ا�د	ن ���� �ن ا�درا
�ت وا/����دات وا'!��ل ا�*�-�� ���"س، �ن �ّراء  -
' �6�����د��6 إّ	�ه، وط� ،P �6�ّ*ره�وا.  

  .ا�د	ن ھو ا�	��ن ����	م ا��ط��� وا���ل ��6 -
� ا�����	� Kوا��6 ا��"ر	ق �	ن ا���دس و?	ر ا��ّ�ّدس، و��6  -ا�د	ن ھو �ؤ
أ*دھ�� رو* ، �ؤ�ف �ن ا����Mد وا��#��ر ا�و�دا�	�، وا�2ر ��دي، : �����ن

  .�ؤ�ّف �ن ا�ط�وس وا���دات
-ط�ح ا���م، 	D9�ّ أ��6 ا�K-رت !  ا/) ا�د	ن(و����E ����ف ��ر	"�ت 

E����ن أ!راد ا��ره 	ا�"رد �. �K����( ��ظ	م ���K ا��رء ��"F و�رF�ّ، وأ?"�ت .  
F�7� ا���م D-ط��ن ���	ف ا�د	ن ��ر

F !  " :و	��
ّل �� 	ؤ�ن �F ا���ن، و	

F��	*."  
� -ب�Hح ا��Hا@#ط ��، ��د ا���ف ا�����ء !  ��ر	ف �-ط�D ا�د	ن: 

   :(11)وذ�ك ��( أKوال �ّدة، ���6

  .ا�د	ن ����ه ا��م -
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  .ھو ا�Kرار �و*دا�	� � وا��-د	ق ��6 -
�ن  -� )���م P و*ده، و���د�F ��� #رع �و*	F، أو �ھو ا���	م وا/

  .أ��	�FM �ن ا����Mد، وا'*
�م وا2داب، و
ّل #ؤون ا����ش
- � F	ّ�� ن�� )�� � F�  .ن ا'*
�مھو �� #ر

ا�د	ن وE9 إ�6  " :و��ّل أ#6ر ��ر	ف ��-ط�D ا�د	ن ��د ا�����ء ھو
�Mق �ذوي ا���ول، ����	�رھم ا��*�ود إ�( �� ھو ا��	ر ���ّذات �6م."  

  ����F�K : ��ء �	�ظم ���Kت ا���ن ا��G�G –وا�د	ن �����ه ا�
ن و���ت و���د، وھذا ��"F، و�رF�ّ، و��� 	*	ط �F !  ا�
ون �ن إ��ن و*	وا

 P �	ل ا��9وع وا���ود��
�ّز و�لّ (ا��*�	ق .(  

�-ط�D إ��  –وا���-� ھ��، أّن ا�د	ن -: " ،P�� ن�ھو ا����د ا��

  ".و�
ل �� ��ء �ن ��ده، وا���ذه ����6ً !  ا�*	�ة
  :��ر�ف ا��ر�� ا�د���� /�2��2

�ن !  ��	E #ؤو�F �-رف ا�" :إذا 
��ت ا�*ر	� !  ����ھ� ا���م ھ �
  ". ���	�ر وإرادة، دون إ*داث أي 9رر

ا��	�د ا�"رد ���6 ��	��، ��( و�F ��	ن، " :وإذا 
�ن ا�د	ن !  ����ه ا���م ھو
  ".و��( طر	�� ��	��

ا����ق ا���ن و���ر�F �� 	#�ء، �ن أ!
�ر " :و�
ون ا�*ر	� ا�د	�	� ھ 
  ".�ر ��م، �ن دون إ*داث أي 9ررد	�	�، أو ?	ر د	�	�، �
��ل إراد�F، و����	


�-ط�D �رّ
ب 	���  �E ا����( " ا�*ر	� ا�د	�	�" وا���*ظ ھ�� أّن ���( 
  .ا/-ط�*  ا���م

�  .�9Cوم ا�����ش �� ا�ر: ا��ط	ب ا���2
1- �F	ا� �����ر�وع إ�( ا�د/�� ا��.و	� �����	ش، !Hن ا����	ش �ن ���	ش : 

��#وا ��( ا'�"� وا��وّدة: و��	#وا. 	���	ُش، ���	#�ً، !6و ����	ش.  

ن و�وا!ق : و����E ط�M"  	�	ش أھ�F !  ���	ش وو�Mم�	�	#ون !  �

��( ا�ّر?م �ن ا���!6م ا�د	�  وا��ذھ�  E����دا�ل ا�.  
 �����	ر 	راد �F ��ُق �وX �ن ا��"�ھم �	ن ا�#�وب ��	دا �ن : وا����	ش ا�

  (12) .ا�*رب وا���ف

� ا@#طHح -2���د ا��دK	ق !  �-ط�D ا����	ش ا�ذي #�ع !  ھذ  :
�G�G ت�	و�  (13) :ا��-ر، !F�H 	�ود إ�( ���� �ن ا����� ، 	�
ن �-�	"�6 إ�( �
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�: ا����وى اAول - أ
� وإ�د�و�و���� :  
	*�ل ���( ا�*د �ن ا�-راع، أو �رو	ض ا���ف ا����Mدي �	ن 


ر	ن ا/#�را
  وا�رأ���  !  ا��ر*�� ا�����، أو ا���ل ��( ا*�واFM، أو ا���
 F	9��� ل ا�ذي�وات ���-�ل، و������K D�"	 ��� م !  إدارة ھذا ا�-راع
ا��*

ر	�، وKد �رف ا����	ش، أول �� �رف، ��( ھذا 9رورات ا�*	�ة ا��د�	� وا��

  .ا���وى
  : ا,�#�دي: ا����وى ا���2� -ب

�Mل  	#	ر إ�( ���Kت ا����ون �	ن ا�*
و��ت وا�#�وب���� ��- F� ��	!
  .ا����و�	� وا/�K-�د	� وا����ر	�، �ن Kر	ب أو ��	د

� و���ري: ا����وى ا���2ث -ج�  : د��� و��2
وھو ا'*دث، و	#�ل �*د	داً ���( ا����	ش ا�د	� ، أو ا����	ش ا�*�9ري، 
 وا��راد �F أن ����  إرادة أھل ا'د	�ن ا���و	� وا�*�9رات ا�����"� !  ا���ل �ن
أ�ل أن 	ود ا'�ن وا��م !  ا����م، و*�( ��	ش ا����	� !  �ّو �ن ا���ء 

  .وا����ون ��( �� !	F ا��	ر ا�ذي 	�ّم ��  ا��#ر ��	��ً، �ن دون ا���Gء
و�ن ��ل ھذه ا�د//ت ��-ط�D ا����	ش، 	�D9 أن ا����	ش 	��د إ�(   

  :أر��� أس، وھ 
- �
  .ا�رادة ا�*ّرة ا��#�ر
  .ھم *ول ا'ھداف وا�.�	�تا��"� -
  .ا����ون ��( ا���ل ا��#�رك -
  . -	��� ھذا ا����	ش �	�ج �ن ا/*�رام ا�����دل، وا���G �	ن ا'طراف -

 ��	 Dط�-�
�	ش ا���س ��( ا'�"� " :و
��-� ھ��، !Hن ا����	ش 
�
  ".وا��ودة وا/*�رام وا����ون، �Hرادة *ّرة، ��*�	ق أھداف �#�ر

  

��وء �#وص ا��رآن : ا����ث ا���2 ��ا��ر�� ا�د���� وا�����ش �� ا�ر 
  .وا��ّ�� ا���وّ��

إّن ا�*ر	� ا�د	�	� وا����	ش �E ا�2ر ����Gن ����رآن ا�
ر	م و ا�ّ�� ا���وّ	� 
  :�دا�ّ� ��( ذ�ك 
G	رة و / �
�د �*-	�6، و �	�ن ذ�ك 
��2 اا�#ر	"�، و ا��-وص 
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�وء ا��#وص ا��رآ���ا��ر�� ا�د��: ا��ط	ب اAّول ��  .�� وا�����ش �� ا�ر 
 Fم ��و�	ر
�نِ � ):�ز و�ل(إن �-ر	D ا��رآن ا� � ا�د6ِ�: ا���رة( �َ@ إِْ"َراَه 

�ط ��م ا�د	ن، ا�ذي 
�ن و/ 	زال أ*د أ�رز )256��� D9ل وا
، !	F إ��ط �#
� !  �6د	د ا��م ا����� ، ��( �دى ا���ر	Y ا��#ر	Mب ا�ر��  .يا'

	ر ھذه ا2	� ا�
ر	��  -	�ول ا�ن 
G	ر "�  !-" : )��أي / �
رھوا أ*دا 
F�	و�راھ F�M/د �	�� ،D9ن وا	� F�ّH! ،م�)14("ا�د�ول !  د	ن ا�

!�"  ا�
راه  .
!  ا�د	ن ����ه ا*�رام إرادة ا�.	ر، وھذا �	ل إ�( ���	ش ا���س �E ��69م �7�ن و 

  .و�6��6م�م ر?م ا���ف ����دا�6م و �
، و�ن ��ده �ن ا�د��ة، �� ھ  إّ/ �	ؤ
د ا��رآن ا�
ر	م أّن ر��� ا�رول 

�ذ
	ر، و�-D، و���	Z ��*ق، و�	ت إ
راھ� ��( ا�	��ن، *	ث 	�ول ا��و�( ���رك 
�َس � :و����( � اAَْْرِض ُ"	:9ُْم َ
ِ��ً�� أََ�Mَ�َت ُ�ْ"ِرهُ ا��(�1ٰ َوَ�ْو َ/�َء َر�:َك َ�َ�َن َ�ن ِ )��َ

؛ )15(".أي �	س ذ�ك ��	ك، و/ إ�	ك، �ل إ�( �" ،)99: 	و�س( �َ�ُ"وُ�وا ُ�ْؤِ�ِ��نَ 
وذ�ك 'ّن ا�
راه إ��ط ����ل وإ�.�ء �Aرادة وا/��	�ر، و�	ل ����ط وا�"�د 

  .و"ك ا�د��ء، وا�ظ�م، و�Kل ا���ن، �ل ھو أ#د �ن ا���ل
ٌر �: ، ��د Kو�F ����(�*	ث ��ف �ؤو�	� ا�رول ا�
ر	م       َ�� أَ�َت ُ�َذ"6 ْر إِ�( �َذ"6َ

ا�ّ��س ���  -	� �*ّ�د  -أي ذّ
ر "، )22- 21: ا�.�#	�( ��(ْ�َت َ>	9ِ�َْم ِ�ُ�َ#ْ�ِطرٍ  )21(
��	ك ا���غ، و��	�� ا�*�ب ���ّH! ،6م	إ� F� ت�)16("أر

.  
�ّز و�لّ      Fو�Kن �: و�َ�ُ"ْم َ 6� � َوُ,ِل اْ�َ�ق: ِ�ن ر( َ/�َء َ�ْ	ُ�ْؤِ�ن َوَ�ن َ/�َء َ�ْ	َ�ْ"Cُْر إِ�(

��ِِ��َن َ��ًرا أََ��َط ِ�9ِْم ُ�َراِدُ,�9َ   ).29: ا�
6ف( �أَْ>َ�ْدَ�� �ِ	ظ(
وKل 	� �*ّ�د �6ؤ/ء ا�ذ	ن أ?"��� : "... 	�ول ا�ط�ري !  �"	ر ھذه ا2	� ا�
ر	��    

س �ن ��د ر�
م، وا�	F ا��و!	ق �Kو�6م �ن ذ
ر��، وا���وا أھواءھم، ا�*ق أ	�6 ا���
وا��ذ/ن، و�	ده ا�6دى وا�9�ل، 	6دي �ن 	#�ء ��
م ��ر#�د !	ؤ�ن، و	9ل �ن 
	#�ء �ن ا�6دى !	
"ر، �	س إ� \ �ن ذ�ك # ء، و�ت �ط�رد �6وا
م �ن 
�ن ��*ق 

م إن �H! ،روا"
�����، و��P و��� أ�زل ��  �ؤ���، !Hن #�Mم ![��وا، وإن #�Mم !�


"ر
م �F ��را أ*�ط �
م راد�6K، وإن آ���م �F و����م 
"ر� )��م !�د أ�د �
م ر�
م 
��  .)17( ..."�ط���H! Fّن �
م �� و-ف � 'ھل ا�ط�

وKد ذھب ا�ّط�ھر �ن ��#ور، إ�( أّن إ	��ن ا���س و
"رھم �و
ول إ�( 
 Fو�K  ! ر�6م وا'�ن)!�	
"ر)وKو�( F !�	ؤ�ن(أ�" �6� )�ّ
ا�و�د  ؛ ���و	� ا��

) 	ؤ�ن، و	
"ر(وا�و�	د، وKّدم ا�	��ن ��( ا�
"ر؛ 'ّن إ	���6م �ر?وب !	F، و!�ل 



  ����� ���#ر ا�ط����
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 )������ن ������ل، أي �ن #�ء أن 	وEK أ*د ا'�ر	ن، و�و �و�F ا/��رار �
F�  .)18(أ*دھ�� ا�����س �F ا2ن؛ !Hّن ا��زم ��( ا/��رار ��	F ��د	د �	��

#�د ��ّد	ن ا�*ق، ور?م ورود ا��6د	د وا�و�	د وا���*ظ ھ��، أF�ّ ر?م ا�ر
�رك ) ���رك و����((������ ���زاء ا'�روي، !  *��� ا�
"ر، إّ/ أّن ا��و�( 

ر، و/ K /ر ��ر، و	ن ?� ،Fوإراد� F�M	#�� ،ر�	!  ا/�� �	ل ا�*ر��
�ن �A�
��ت ا�.	ر وا��	�را�6م��K *�رم	ف 	
 - �و 
��ت ��ط�Mو -إ
راه؛ وھذا �	��ّم ا���ن 

وھذا �	ل إ�( �#ر ��G!� ا����	ش �E ا�2ر، و�ن Gّم ا����ب ا'�ن وا��م �	ن 
  .��  ا��#ر


م ��ز	�F) ���رك و ����(( و	�ول ا��و�(*�  ! :� ��ُس إ6�ِ �9َ ا��( ُ,لْ َ�� أَ�:
��ً��ِ
ِ إِ�َْ�ُ"ْم َ � ا��م، ��� ، !�2	� �#	ر إ�( ����	)158: ا'�راف( �َرُ�ولُ =(

��زم ا��دل وا���واة �	ن ��	E ��  ا��#ر، �.ّض ا��ظر �ن ����دا�6م 	
وا����ءا�6م،إذ *ر	�6م !	�6 �
"و��، وھذا �ن -�	م �"6وم ا����	ش �E ا�2ر، 

�دة ��( �#ره�  .وطر	ق �ن ا�طرق ا��
ن ذَ �): �ّز و�لّ (و	�ول  َ	ْ�َ��ُ"م �6َ � �ُس إِ�( �9َ ا��( َ"ٍر َوأ1ٰ2َ�ُ َوَ
َ�ْ	َ��ُ"ْم َ�� أَ�:

َ َ>	ِ�ٌم َ�ِ�رٌ  ِ أَْ�َ��ُ"ْم إِن( =( : ا�*�رات( �ُ/ُ�وً�� َوَ,َ��ِ+لَ �َِ�َ��َرُ�وا ۚ إِن( أَْ"َرَ�ُ"ْم ِ>�َد =(

، !��و*دة ا����	� ��9�ن ا�د�وة إ�( ا��[�ف ������رف، وإ�( �رك ا����دي )13
  .(19) �������ف

Tِ �: �وE9 آ�ر و	�ول ����( !  6� ُ�ولُ ِ�َ�� أُ�ِزلَ إTِ�َْ�ِ ِ�ن ر( آَ�َن ا�ر(
 ِTِ	�ُ ن ر: ُق َ�ْ�َن أََ�ٍد �6 ِ َوَ�Tِ�ِ"َ+ِHَ َوُ"ُ�ِ�Tِ َوُرُ�	Cَ�ُ @َ Tِِر6 )V��ِ َن�آَ Wُ�وَن ُ"ل�ْؤِ�َواْ�ُ� 


ون ��دم ، ا2	� ا�
ر	�� ��	ن ����	� ا��م، *	ث أن ا�	��ن ا�*ق )285: ا���رة(	
ا��"ر�K �	ن ا�رل وا�ر�/ت ا���و	�، وھذا ���  ��( ا�	��ن �7ن د	ن � ����( 
ا�ذي أرل �� F�	E ر�F وا*د !  أ-و�F و���-ده �ن ھدا	� ا��#ر وإ-�*6م 
 ،�	��وإ�دادھم ���دة ا�د�	� وا�2رة، !	
ون ا��م �ذ�ك Kد أKّر ھذه ا�*�	�� ا��

   .(20)ا���ن، و�6ّد �ذ�ك ا��	ل ��R"� وا'�وة ا����	� ا�����وھ  �
ر	�F ��وع 

    ��ً� �: و 	�ول �ّل و 
َ�َ	ُ"ْم أُ�(َ�َ ُ 
َ�ْ	َ�� ِ��ُ"ْم ِ/ْرَ>ً� َوِ��9َ�ًْ
� َوَ�ْو َ/�َء =(َ Xل"ُِ�
� َ�� آَ��ُ"ْم َ��ْ�َ�ِ�ُ�وا اْ�َْ�َراتِ �ِ"ن �6َ�ْ�	َُوُ"ْم ِ   .)48: ا���Mدة( �َواِ�َدًة َوَ�ٰ

ً� َواِ�َدًة َوَ@ َ�َزا�ُوَن �: و	�ول ���رك و����(     �َس أُ�( َوَ�ْو َ/�َء َر�:َك َ�َ
َ�لَ ا��(
�َِك ََ	9ُ�َمْ  )118(ُ�َْ�	�Cَِِن  ِ�َم َر�:َك َو�َِذٰ   .)119- 118: ھود( �إِ@( َ�ن ر(
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ل ا���ل وا�#راEM !6و �*��K Fد ��ق ا���س ����ّوع وا/���ف، �
F�ّ 	ر	د �
وا�د	���ت و*دة ����� ���ّو��6، ورا�ط� ��9ط� /���!�6، وھ  ا��و*	د وا�	��ن 

D��-ل ا��(21) وا��.  

َن �: و	�ول � ����(     � اْ�َ�ر6 َواْ�َ�ْ�ِر َوَرَزْ,َ��ُھم �6�� آَدَم َوَ�َ�ْ	َ��ُھْم ِِ��َ ��َ�ْ َوَ�َ�ْد َ"ر(
��َ	ْ )��َ��ِت َوَ 6� ��Hً ا�ط(ِCْ�َ ��َ�ْ	َْن َ )�   .)70 :ا�راء( �ُھْم َ>َ	1ٰ َ"�2ٍِر �6

�ب 2دم و*واء، و#	�� وKر�( ور*م ���ل �ن ا���س ��	��ً أرة   ��/�!
 �	��وا*دة، و�ن ھذا ا���ط�ق /�ّد أن �-�غ ا���Mق �	ن ا���س و��#ّ�ب ا'رة ا��

  .و���ح !  أر��ء ا'رض
ن َذَ"ٍر َوأ1ٰ2َ�ُ َوَ
َ�ْ	َ��ُ"ْم �: ك ����(و	�ول ا��و�( ���ر     َ	ْ�َ��ُ"م �6َ � �ُس إِ�( �9َ ا��( َ�� أَ�:

َ َ>	ِ�ٌم َِ��رٌ  ِ أَْ�َ��ُ"ْم إِن( =( : ا�*�رات( �ُ/ُ�وً�� َوَ,َ��ِ+لَ �َِ�َ��َرُ�وا إِن( أَْ"َرَ�ُ"ْم ِ>�َد =(
13( ���
ا'ول أن 	�رف ��9
م : ��		ن!  ا2	� ا�
ر	�� �*�ل �) ����ر!وا(، و

   .(22)���9ً، وا���G  أن ������وا !	�� �	�
م �����روف
 )��
ن أن 	#�ل 
ّل ا�����  ا��  �دل �	 ،��و�"6وم ا����رف ذو 

ن وا����	ش، و	�و�ب K	م ا�*وار، وا��دل ����  ھ  أ*ن، �ا����ون وا��

  .وا/*�رام ا�����دل
 �...َ�� أَْھلَ اْ�ِ"َ��ِب َ�َ��َ�ْوا إ1ٰ�َِ َ"	َِ�ٍ� َ�َواٍء َ�ْ�َ�َ�� َوَ�ْ�َ�ُ"مْ  ُ,لْ �): �ّز و�لّ (و	�ول     

  .)64: آل ��ران(
��ق  )���	س G�� أ��Z وأو!( ����-د �ن ھذه ا2	� ا�
ر	�� !  ا�د/�� 

ذ�ك أن ا���*� ا��#�ر
� �	ن ا����	ن وأھل  ��دأ ا����	ش !  �"6وم ا��م،
��وإذا 
�ن ا��م Kد ��ل !  �Kوب ا����	ن ����ً �����	ش . ا�
��ب ��*� وا

)���� P�� ن	��ؤ�ن ا�	ش �	����� E  .�E ��  ا���ن 
�!�، !�ن ��ب أو�(، ��
�دة ���Mد	�، و�	س �ن ���� ا��"�ھ�K ن�ط�ق �	م �	م وا����	ش !  ا�

ا�و�9	� ا��  -	.ت ��K �6وا�د ا����ون ا�دو� ؛ ذ�ك أن ا���م 	���د �7ن ا�6دي 
�� طو	�� �ن ا�رل وا�ر�/ت، و�����6 �*�د �*�( أن . �ا��6  ��ء ��ر 

و�"ظ ا'ھل 	و*  ����را�� وا�وّد " أھل ا�
��ب"ا��رآن ّ�( ا�	6ود وا��	*		ن �ــ 
  .وا����رف

َ��ِت َوأَ�َزْ�َ�� َ�9ُ�َُم اْ�ِ"َ��َب �: و	�ول � ����( َ�َ�ْد أَْرَ�ْ	َ�� ُرُ�َ	َ�� ِ��ْ�َ��6
�ُس ِ��ْ�ِ�ْ�طِ  ، !�ن 9روب ا��ط أن 	ود ا����	ش )25: ا�*د	د( �َواْ�ِ��َزاَن �َِ�ُ�وَم ا��(

�K�واة !  ا���  .�	ن ا'�م وا�#�وب، ��( أ�س ا�*ر	�ت وا��دل !  ا������� وا��
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�-وص ا��  �د�و �����	ش �	ن ��  ا��#ر، و���ل ا����رف ھذه ��ض ا�
�	ن ا���س ا���Mم ��( ا*�رام *ر	� ا�2ر ��و�� و *ر	�F ا�د	�	� �-و-� وا��دل 

  .وا���ل ا�-��D ھو ا���-د �ن ���6م #�و��ً وأ���ً ����"�
��وء ا���� ا���و�� : ا��ط	ب ا���2 ��ا��ر�� ا�د���� وا�����ش �� ا�ر 

Cا�/ر��.  
إذا 
�ن ا��رآن ا�
ر	م Kد أKّر ا�*ر	� ا�د	�	� و
"�H! ،�6ّن 	رة ا��-ط"( 

�� ھ  إّ/ �7
	د و#رح، ���  -ا��و�	�، وا�"��	�، وا���ر	ر	� -، !  ��	E �وا���6 �
  .ورد !  ا�ّ�-وص ا��رآ�	�

F��	*� E����ّن ا�H! ،F	����	F ا�ّ-�ة وا�ّ�م( و( F��!رئ ��-ّر��، وا��
، �ل -��و��، و�*ر	�F ا�د	�	� �-و-� -�، 	�د أF�ّ ا���( �*ر	� ا���ن ا�#ر	"


"����6 و�#رھ� !  ر�وع ا'رض، / ) ��	F أز
( ا�-�ة وا��م(و��ل  )��
�# ء، إ/ 'ّن *ر	� ��  ا��#ر، ھ  أ�س ا�
را�� ا����	� وا����	ش ا���  �	ن 

  .ا�#�وب
، �رد �ن أ���G و!روع، ��Gت ��F و��D9 ھذه ا��"�ھ	م، �ن ��ل �� 	و

 E� ش	ق ا����	إ�( �*� ��	رھ� طر����و
"�*F �ن أ�ل إر�ء Kوا�د ا�*ر	� ا�د	�	� ��
ا�2ر، وا�#واھد 
G	رة، / ��د و/ �*-(، ?	ر أF�ّ !  ھذا ا����م، وف ���-ر 

F��	�  �7	 ��
 ،�69�� )��.  
�	� �Kل  ���ث ا�ّ��  ": أ�K F�ّل) ر9  � ��F(روي �ن أ�  ھر	رة  -1

	د أھل ا�	����  -��د، !��ءت �ر�ل �ن ��  *�	"�، 	��ل �G F���� �ن أ�Gل - 
��ذا ��دك 	� :" ، !��ل�!ر�طوه ��ر	� �ن واري ا���د، !�رج إ�	F ا���  


ر، :" �Kل" G����؟�# )����دي �	ر 	� �*�د، إن �����  ���ل ذا دم، وإن ���م ���م 
��دك :" !�رك *�( 
�ن ا�.د، Gم �Kل �F." ا���ل، !ل �� F�� M#توإن 
�ت �ر	د  ��


ر: �� �Kت �ك: "!�ل" 	� G����؟�# )��
�ن ��د ا�.د، ." إن ���م ���م  )�* F
!�ر
!��ط�ق " أط��وا G����:" !��ل" ��دي �� �Kت �ك: "!��ل" �� ��دك 	� G����؟:" !��ل

أ#6د أن / إ�F إّ/ �، : "���د، !��لإ�( ��ل Kر	ب �ن ا���د، !�?�ل، Gم د�ل ا
وأ#6د أن �*�دا رول �، 	� �*�د، و� �� 
�ن ��( ا'رض و�F أ�.ض إ�ّ  �ن 
و�6ك، !�د أ-�D و�6ك أ*ّب ا�و�وه إ�ّ ، و� �� 
�ن �ن د	ن أ�.ض إ�ّ  �ن 

دك، !D�-7 د	�ك، !D�-7 د	�ك أ*ّب ا�ّد	ن إ�ّ ، و� �� 
�ن �ن ��د أ�.ض إ�ّ  �ن ��
��دك أ*ب ا���د إ�ّ ، وإّن �	�ك أ�ذ�� ، وأ�� أر	د ا���رة، !��ذا �رى؟ !�ّ#ره 

/، و�
ن أ��ت : -�وت، �Kل: !�ّ�� Kدم �ّ
� K	ل �F. ، وأ�ره أن 	���ر�رول � 
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، و/ و�، / 	�7	
م �ن ا�	���� *ّ�� *�ط� *�( 	7ذن !	� �6�E �*ّ�د رول � 
 .)23("�ا���  

�ن ��  �ن أ�  ط��ب  -2)F��
�ن 	وم ا�*د	�	� :"�Kل) ر9  �  ّ ���
�رج إ�	�� ��س �ن ا��#ر
	ن !	6م 6	ل �ن ��رو، وأ��س �ن رؤ�ء ا��#ر
	ن، 

	� رول � �رج إ�	ك ��س �ن أ���ء�� وإ�وا��� وأر��M�Kّ، و�	س �6م !�F !  : !���وا
���، !�رددھم إ�	��، !Hن �م 	
ن �6م !�F ا�ّد	ن، وإّ��� �ر�وا !رارا �ن أ�وا��� و9	�


م �ن : "�!  ا�ّد	ن �"�66م، !��ل ا�ّ��  	��	� ��#ر Kر	ش، ����6ّن، أو �	��Gّن � 

م ���ّ	ف ��( ا�ّد	ن، Kد ا��*ن � �Kو�6م ��( ا�	��ن��K9رب ر	24("( . 

�ن  -3)F���F أّن G���	ن ھ�طوا ��( رول � وأ-*�): "أ�س ر9  � 
�ن ��ل ا����	م ��د -�ة ا�-�D، وھم 	ر	دون أن 	���وه، !�7ذوا أ�ذا، !7���6م 

  .)25( ")24: ا�"�D( �َوُھَو ا�(ِذي َ"ف( أَْ�ِد9ُ�َْم َ>�ُ"مْ � :، !�7زل ��رول � 
	�D9 أّن !	�6 د/�� وا9*�  –و?	رھ� 
G	ر -و���وKوف ��د ھذه ا'*�د	ث 

، Kد ��رس ا�*رّ	� ا�د	�ّ	� �E ا'	ر، �*	ث �م �ا�
ر	م وKط�ّ	�، ��( أّن ا�ّرول 

�� أF�ّ �م 	9طر ا'	ر إ�(  ،F
	"رض ��	F ا����ق ا��م، و�م 	���F ��	�� #ر

�M	ّ  .د�ول ا��م �و!� وھر�� �ن ا������� ا�
��( ا��	ش أو ا�رّ	� �	ر د�	ل ��( *رّ	�  �و-ّ	� ا�ّرول  -4 FMرا�'


�ن رول � : "�	��ن �ن �ر	دة �ن أ�	�K ،Fل�ن . ا/����د�  )��إذا أ�ر أ�	را 
: �	ش أو رّ	�، أو-�ه !  ��-F�ّ ���وى �، و�ن ��F �ن ا����	ن �	را، Gم �Kل

ا?زوا ��م �، !  �	ل �، ���Kوا �ن 
"ر ��P، ا?زوا، و/ �.�وا، و/ �.دروا، "
ذا ��	ت �دّوك �ن ا��#ر
	ن !�د�6م إ�( G�ث �-�ل و/ ���Gّوا، و/ ����وا و�	دا، وإ

!7	�6ّن �� أ���وك !��Kل ��6م، و
ّف ��6م، Gم اد�6م إ�( ا��م، !Hن ) أو ��ل(
أ���وك، !��Kل ��6م، و
ّف ��6م، Gّم اد�6م إ�( ا��*ّول �ن دارھم إ�( دار 

	��6م �� ��( ا����6ر	ن، وأ��رھم أ6�ّم إن !��وا ذ�ك، !�6م �� �����6ر	ن، و
7�راب ا����	ن، 
ا����6ر	ن، !Hن أ�وا أن 	�*ّو�وا ���6، !��7رھم أ�6ّم 	
و�ون 
	�ري ��	6م *
م � ا�ذي 	�ري ��( ا��ؤ��	ن ،و/ 	
ون �6م !  ا�.�	�� وا�" ء 
# ء إّ/ أن 	��ھدوا �E ا����	ن، !Hن أ�وا، !�6م ا��ز	�، !Hن ھم أ���وك، !��Kل 

  .)H!")26ن ھم أ�وا، !���ن ��P و6���Kم��6م، و
ّف ��6م، 

�ن ��ن ��ل ھذا ا�*د	ث ا�#ر	ف، 	�D9 أّن ��6د ا�رول ا�
ر	م  ،

��6دا 9د ا���	دة ا�"�دة، ?	ر أF�ّ �م 	"رض ا��م ��( أ*د ���
راه، و�م 	�زم 
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�F، وإّ��� أو-( ���H� F	"����� Fر، ��و�		ث : "���*وار وا����G )6م إ��!�د
  ".، !7	�6ّن �� أ���وك، !��Kل ��6م، و
ّف ��6م)أو ��ل( �-�ل

!�رض ا��م ��( ا��#ر
	ن، �	س �ن ��ب إ���رھم ��( ا����FK، وإّ��� 
ھو �ن ��ب ا����	Z، وإ�K�� ا�*ّ��، !Hن ر!9وا ا�د�ول !	F، !6م أ*رار، و�6م 
��ل 

���ل *��	�6م، و�دم !6ذا !  � وأّ�� !رض ا��ز	�،. ا�رادة وا��#	�M، !  ا/��	�ر
  .�#�ر
�6م !  ا����	د

و��F، 	��ّ	ن، �دى ا�ّرK  ا�ذي اّ��ت �F ا�ّ�� ا���وّ	� ا�#ر	"�، !  ا*�رام 
ا���ن، �6�� 
�ن ا����ؤه، �ن ��ل ا*�رام ا����ده، و�دم ��س ا��	�ره ا�ّد	� ، 

إ�(  –��� / �* –وھذا ا��وك 	ؤدي . �.ّض ا�ّ�ظر، واء 
�ن إ���، أو 
"را
�
  .���	ش ا�#�وب وا���ل ��( �*�	ق ا��-��D ا��#�ر

ھذا، و	�*ظ أّن إKرار ا�*رّ	� ا�د	�ّ	�، و
"����6؛ �.	� �#ر ا'�ن وا��م، 
�E ?	ر ا����	ن، !  �واKف ) ��	F ا�ّ-�ة وا�ّ�م(��ّد !  	رة ا��-ط"( 

�	ل ا���Gل / ا�*-ر )��
G	رة، ���6 :  
��	6ود !  وG	�� ا��د	�� ��( *رّ	� ���د�6م،  �ول ا�
ر	م �واد�� ا�رّ  -أ 

 F���
��	F ا�ّ-�ة وا�ّ�م(*	ث ��ء !  ( ��، �	ن ا����6ر	ن، وا'�-�ر، و�واد
�	ن  ��م � ا�ّر*�ن ا�ّر*	م، ھذا 
��ب �ن �*ّ�د ا�ّ��  " :ا�	6ود، �� 	�7 

، !�*ق �6م، و��ھد ��6م، ، و�ن ���6م)28(و	Gرب )27(ا��ؤ��	ن وا����	ن �ن Kر	ش
وأّن 	6ود ��  �وف أّ�� �E ا��ؤ��	ن، ��	6ود .... أ6�ّم أّ�� وا*دة �ن دون ا�ّ��س

Zو�	 / F�ّH! ،مGن ظ�م وأ�6م، إ/ّ إّ/ �"F  )29(د	�6م، و�����	ن د	�6م، �وا�	6م وأ�"
F�	� 30(..."وأھل(  

��� Kد�وا : �لو*د�G  �*�د �ن ��"ر �ن ا�ز�	ر، �K" :Kل ا�ن إ*�ق -ب
�ده *	ن -�( ا��-ر ��	6م G	�ب  ���( رول � � F	��ا��د	��، !د��وا 

  .ا�*�رات *�ب وأزد	� !  ���ل ر��ل ��  ا�*�رث �ن 
�ب
و!د  -�� رأ	�� و!دا : 	و�Mذ �	�ول ��ض �ن رآھم �ن أ-*�ب ا���  : �Kل

	-�ون، !��ل  ��6�Gم، وKد *��ت -��6م، !���وا !  ��د رول �  -��ران 
  .)31("د�وھم، !-�ّوا إ�( ا��#رق: �رول � 
	� أ	�6 ا���س، إّن ر�
م وا*د، وإّن " ):��	F ا�-�ة وا��م( و 	�ول -ج

 )���ر� ، و/ أود  )��أ��
م وا*د، أ/ / !9ل ��ر�  ��( أ���  و/ ����  
  .(32)" أ*�ر، و/ أ*�ر ��( أود، إ/ ���وى �
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�واة �	ن أ���س !�د أ
دت ا�ر���� �	����( ا�و*دة ا�� �	����� ا�
ا��#ر و#�و�6م و6�M��Kم، وھذه ا�و*دة ا����	� ��9�ن ا�د�وة إ�( ا��[�ف 

  .������رف، وإ�( �رك ا����دي �������ف
�ن �Kل ���ھداً �م 	رح راM*� ا��ّ��، وإّن " ):��	F ا�-�ة وا��م(Kو�F  -د

  .(33)" أر��	ن ����ً ر	*�6 �و�د �ن �	رة 

��	F ا�-�ة وا��م(Kو�F  -ـھ:( " F"ّ�
أ/ �ن ظ�م ���ھداً، أو ا���-F، أو 
أ�� ا�ذي أ��-�F : !وق ط�F�K، أو أ�ذ ��# F	�Mً �.	ر ط	ب �"س، !�* ��7	�F، أي

  .(34)" وأ*�F�ّ 	وم ا��	���

ت �ن أ�  �	�(، أّن K	س �ن �د و6ل �ن *�	ف 
��� �����د	�، !�رّ  -و
�رت �F  �إّن رول � : إ�F �ن أھل ا'رض، !��/" :�6�� ���زة، !���� !�	ل �6��

  .(35)"أ�	ت �"�ً؟: إF�ّ 	6ودي، !��ل: ���زة !��م، !�	ل

ط����ً �ن 	6ودي  �ا#�رى رول � " :��Kت) ر9  �(�ن ��M#�  -ر
ودر�F  � �و!  رول �: وروا	� "	�ن. ��	�M، ورھ�F در��ً �F �ن *د	د

  .(36)"�رھو�� ��د 	6ودي �G�G	ن -���ً �ن #�	ر

-  Fو�K)م�أ	�6 ا���س ا��وا �ّ�  : "!  *ّ�� ا�وداع) ��	F ا�-�ة وا�
(37)". …��	#وا، أ/ / �ظ��وا، أ/ / �ظ��وا، أ/ / �ظ��وا

  

- Fو�K: ..." � و9وع وإّن� �	ن !  ا���ھ��
�ّز و�لّ (أ/ وإن 
ّل ر��  (
9K / م
( أّن أّول ر�� 	وE9 ر�� ا����س �ن ��د ا��ط�ب، �
م رؤوس أ�وا�

  .(38)" �ظ��ون و/ ُ�ظ��ون

-  Fو�K)م�أ/ و*�6ّن ...أ/ وا�و-وا �����ء �	راً ): "...��	F ا�-�ة وا�

م أن �*�وا إ�	6نّ 	��... "(39).  

�ء، 	"	د !���ط�ب ��'�"�ظ ا����� 
�"ظ ا���س، وواو ا������، و�"ظ ا��
ا���وم، !	د�ل !  ذ�ك ا����ون و?	رھم ��( ا���ف ا�د	��� وا�����د، وھذا ��ك 

�د ��( ا����ب ا��م وا����	ش �	ن ��  ا��#ر�  .�ن ا����ك ا��  �
 F�6� )��!  ������6م، و!   �و��د �ر ا�-*��� وا���"�ء �ن ��ده 

���دس إّ/ أ
�ر ��Gل ��( �دى ��د !�D �	ت ا (40)!�و*��6م، و�� ا��6د ا���ري
�ن �6�� 
�ن ا����ؤه و !
ره�A� F�ا�2ر، وا*�را E� F#	م و������*� ا�.  

 Fر�	، �و�ّ�� �ق �رF9، ���ض ا�#واھد، ا��و�	� وا�"��	�، �ن 
 F�دى ا*�را�ن 	��	ر، 	G
��	F ا�-�ة وا�ّ�م(و?	رھ�  ) E� ، *�(�	ّ�	ا�د �	رّ*��

و�� ذاك إّ/ 'ّن �-ّر!�ت ا���ن، / �ؤ�  G��رھ�، إّ/ إذا 
��ت ?	ر ا����	ن، 
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��، وھذه ا'�	رة، / �
ون إّ/ �Hرادة *ّرة، وا��	�ر ��م، وھذا �د��ة ��K )�� �	ّ���
  .�R�ن وا����	ش ا���  �	ن ا�#�وب

����  :ا�
ھ��  ��د ھذا ا��رض، 	�
ن ا���ص أّن ا�*رّ	� ا�د	�ّ	� وا����	ش �E ا�2ر

�	��و Kد ��ءت �-وص ا��رآن ا�
ر	م ��ّ	�� . ��دآن ����Gن !  ا�#ر	�� ا�
EK!  أرض ا�وا ��6���"
. و�و9ّ*� �6��، وKد ر�ت ا����ك وا��ل �*"ظ6�� و

 Fر�	��و��  –
��6ّ �د��ة إ�( �#ر ا�*رّ	� ) ��	F ا�-�ة وا��م(
�� أّن  - 

�ن  و
ذا �#ر –�-و-�  –وا�*رّ	� ا�د	�	�  ���ن ا����	ش �E ا�2ر، �* �!��G

و
ل ھذا؛ �ن أ�ل *"ظ 
را�� ا���ن، و�#ر ا'�ن وا��م !  . أو ?	ر ��م
E�ا����م أ� .  

  

  :ا�9وا�ش
                                                           

 .831- 2/829، دار ا����رف، ا���ھرة، )ط.د(��ن ا��رب، : ا�ن ��ظور: ا�ظر ) 1(

ش) 2(�#

ر	م 	وف أ*�د  : �	�	ا����-رة، ر��� ا�*ر	�ت ا����� !  ا'�ظ�� ا�

 .25: ، صم1987 ،د
�وراه، 
�	� ا�*�وق، ����� ا���ھرة، �-ر
، م2009، دار �و���ل ���#ر، ا��.رب، 1ا�*ر	�، ط: �*�د ا�6��  و�ز	ز �زرق: ا�ظر) 3(

، ا�دار ا��و�	�، )ط.د( !  ا��ظر	� ا����� ��*ر	�ت ا�"رد	�،: ��	م �ط	�. 44: ص

و . 23: ، صم1965ا���ھرة، : 9����ت ا�*ر	� !  ا�د�ور ا'�ر	
 ، ت: ��و�درو

ا�*��	� : ��د ا�*
	م د�ون ا�.زال. 6: ، دار ا���ر!�، ا���ھرة، ص)ط.د( �*�د ��	ب،
 .42: ، صم2007، ��#7ة ا����رف، �-ر، )ط.د(ا����M	� ��*ر	�ت ا�"رد	�،

 .71: �"6وم ا�*ر	�، ص: ��د � ا��روي) 4(
، دار ا�
��ب ا��ر� ، �	روت، 1 إ�راھ	م ا'�	�ري، ط: تا���ر	"�ت، : ا��ر��� ) 5(

 .1/166، ھــ1405
، ا�#ر
� ا��و�	� ���وز	E، )ط.د( ���-د ا�#ر	�� ا���	�،: �*�د ا�ط�ھر �ن ��#ور) 6(

 .130: ص
)7 ( ، دار ا�.رب ا��� ، 1 ���-د ا�#ر	�� ا���	� و�
�ر��6، ط: ��ل ا�"�

 .251: ، صم�1993	روت، 
 .404 :ص ،م1987 ،�	روت ،ا�ر��� ،2ط ،ا���  �-�Mص ا��#ر	E : !�*   ا�در	�   )8(
  .91: ، صم1986، �
��� ����ن، �	روت، )ط.د( ����ر ا�-*�ح،: ا�رازي) 9(

171- �13/166�ن ا��رب، : ا�ن ��ظور. 320 - 2/319���		س ا��.�، : ا�ن !�رس. 
، م1982، دار ا�
��ب ا������ ، �	روت، )ط.د(، ا����م ا�"�" : ��	ل -�	�	�: ا�ظر) 10(

ا���	ن !  �-ط�*�ت ا�"�"� وا���وم : �*�د ��د ا��ز	ز ا�*��� . 573- 1/572
 ،�	��ا��وو�� ا��ر�	� ا��	رة،  .1/604، م1977، دار ا�
��ب، �	روت، )ط.د(ا��

 .30: ، صم1970، دار ا���م، ا�
و	ت، 1ط: ا�د	ن: ��د � دراز. 2/1149
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: ا'�و . 2/25، م2002، دار ط	��، )ط.د( �"	ر ا��رآن ا��ظ	م،: ا�ن 
G	ر: ا�ظر) 11(

ا��وو�� ا��	رة، . 4/227، دار إ*	�ء ا��راث ا��ر� ، �	روت، )ط.د( روح ا����� ،
: أ*�د �ود. 12: �*"� ا��ر	د ��( �وھرة ا��و*	د، ص: ، إ�راھ	م ا��	�وري2/1057

��م ا���ل و���ھV ا����ء ،F	!)ض، )د ط�	، ا�ر��	ر . 18: ، صم2005، دار ا�"9-��
، ا�ر	�ض، )ط.د( ا��و�ز !  ا'د	�ن وا��ذاھب ا����-رة،: ا��"�زي، و��-ر ا���ل

 .18: ھـ، ص1413
  www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ ���	ش ) 12(
!ق ا��رن ا��م وا����	ش �	ن ا'د	�ن !  أ: ��د ا��ز	ز �ن �G��ن ا��و	�ري: ا�ظر) 13(

�ن ا��وEK. ا�*�دي وا��#ر	ن: almaktabah.up.net/up1/do.php ?down=2874   
 .1/682، م1997، دار ط	��، �1"	ر ا��ران ا��ظ	م، ط: ا�ن 
G	ر )14(
)15 ( ،F .4/298ا��-در �"
)16 ( ،F .8/388ا��-در �"
، دار )ط.د(�*�ود �*�د #�
ر، : ���E ا��	�ن �ن �7و	ل اي ا��ران، ت: ا�ط�ري) 17(

 .11- 18/10ا����رف، �-ر، 
، دار *�ون، �و�س، )ط.د( �"	ر ا��*ر	ر وا���و	ر،: �*�د ا�ط�ھر �ن ��#ور )18(

 .، ��-رف308- 16/307
 .169 :ص، م1960، �-ر، �
��� ا���ھرة، 1، طا�و*  ا��*ّ�دي: �*�د ر#	د ر�9: ا�ظر) 19(
 .153: ا�و*  ا��*ّ�دي، ص: �*�د ر#	د ر�9: ا�ظر) 20(
)21(

�م،: �*�د ���رة: ا�ظر A� رف، ا���ھرة، )ط.د( ا��ط�ء ا�*�9ري���دار ا� ،
 .121: ، صم1997

، دار ا����رف، ا���ھرة، 1ر��� إ�( ا���ل ا��ر�  ا���م، ط: *�ن *�*وت: ا�ظر) 22(
 .153: م، ص1998

�ن و!د ��  *�	"�، و*د	ث G���� ( ا��.�زي، ��ب  -*	D ا����ري، 
��ب: ا����ري )23(
 .1590 - 4/1589، م1992 ، دار ا�6دى، ا��زاMر،)ط.د(، 4114، *د	ث رKم )أ�Gل

: ا����Kب، ��ب: �#�ر ��روف، أ�واب : ، ت)�ن ا��ر�ذي( ا����E ا�
�	ر: ا��ر�ذي )24(
، دار ا��	ل، دار 2 ، ط3715 ، *د	ث رKم)ر9  � �� )F���Kب ��  �ن أ�  ط��ب

ھذا *د	ث *ن -*	�K": Dل ا��ر�ذي. 6/80، م1998 ، �	روت،ا��� ا�.رب 
 ��F. ?ر	ب / ��ر!F إ/ّ �ن ھذا ا�و�F �ن *د	ث ر��  �ن "� Eر��ا�ظر ا�. 

و�ن ورة ا�"�D، *د	ث رKم : ا����E ا�
�	ر، أ�واب �"	ر ا��رآن، ��ب : ا��ر�ذي )25(
*د	ث *ن " :�Kل ا��ر�ذي. 5/305، م1998 ، دار ا��	ل، �	روت،2 ، ط3264

D	*-"ا�ظر ، :F"� Eر��ا�. 
�م، 
��ب: ��م) 26(� D	*- :ر، ��ب	�7�	ر ا���م ا'�راء ��( ا���وث، : ا���6د وا�

 ، دار ا�*د	ث، ا���ھرة،1 ، ط1731ا�.زو، و?	رھ�، *د	ث رKم  �[داب وو-	�F إ	�ھم
 .6/279، م1994

ب إ�	F ��6ور �K	�� �ن 
����، ?�ب ��	6م ام أ�	6م، !�	ل �6م Kر	ش، ��( �� ذھ )27(
، وز�م ا���رد ...، وذھب آ�رون إ�( أّن Kر	#� ھو !6ر �ن ���ك �ن ا��ظر...ا��ّ��	ن



  ����� ���#ر ا�ط����
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وّ�	ت Kر	#�؛�.���6م وK	ل �ن ا���ر	ش، .. أّن ھذه ا���	� إ�ّ�� و�Kت ��-  �ن 
�ب

... �ن ا����ر	ش، وھو ا����رة: ��ر#6م �ن *��� ا��*��ج، وK	ل: وھو ا���ّ�E، وK	ل 
، دار ا�
�ب ا����	�، )ط.د(��6	� ا'رب !  ��ر!� أ��ب ا��رب، : ا����#�دي: ا�ظر

 .357- �356	روت؛ ص 
ام �د	�� ا���  Kد	��، !.	رھ� و��ھ� ط	�� وط��� 
راھ	� ا��Gر	ب، وھو ا��وم  )28(

 . 13، م2003 ، دار -�در،)ط.د(��ن ا��رب، : ا�ن ��ظور: ا�ظر. وا��.		ر
)29( Zو�	�6ك: 	س ا��.�، : �رسا�ن !. 		���6/84. 
، دار 1 ، ط16369 ا�����K، *د	ث رKم: ا�د	�ت، ��ب: ا��ن ا�
�رى، 
��ب: ا��	�6 ) 30(

  .8/184، م1994 ا�
�ب ا����	�، �	روت،
ا'�	�ري، ��د ا�*"	ظ ا�#�� ،  إ�راھ	م �-ط"( ا���،: ا�	رة ا���و	�، ت : ا�ن ھ#�م

 .117 - 2/115، م2000 ،، دار إ*	�ء ا��راث ا��ر� ، �	روت3 ط
#�	ب : زاد ا����د، ت: ا�ن ا��	م: وا�ظر. 2/187ا�	رة ا���و	�، : ا�ن ھ#�م )31(

� ا�ر���، �	روت،3 ا'ر��ؤوط، طر�����G Fت، و�
��K: " Fل. 3/550، م2000 ، �ؤ
Eط���"F"� Eر��ا� ،.  

ر ا�
�ب ا����	�، ، دا1 وأ�ر�F ا��	�6  !  د/Mل ا���ّوة ��*وه، ��ب و!د ��ران، ط -
 .5/382، م1985 �	روت،

 .239: ، ص239��د ��د � �ن ا����رك،رKم ا�*د	ث : ��د � �ن ا����رك) 32(
 ،*-6516	D ا����ري، 
��ب ا�د	�ت، ��ب إGم �ن �Kل ذ�ّ	� �.	ر �رم، رKم : ا����ري) 33(

 .6/2534، م1993، دار ا�ن 
G	ر، د�#ق، �	روت، )ط.د(
���  ا'زدي�	��ن �ن ) 34(��ن أ�  داود، 
��ب ا��راج وا���رة وا�" ء، : ا'#�ث ا�

، ا��
��� ا��-ر	�، ا���ھرة، )ط.د( ��ب !  ��#	ر أھل ا�ذ�� إذا ا���"وا ������رات،
3/171. 

، *-1250	D ا����ري، 
��ب ا����Mز، ��ب �ن �Kم ����زة 	6ودي، رKم : ا����ري) 35(
1/442. 

 .6/37 ،10896 رKم 
�رى،
��ب ا�رھن،��ب �واز ا�رھن،�ن ا�: ا��	�6  )36(
ا���د، ��د ا��#رة ا���#ر	ن ������، أّول ��د ا��-ر		ن، رKم : أ*�د �ن *��ل) 37(

 .20171: ، صم1993، دار إ*	�ء ا��راث ا��ر� ، �	روت، )ط.د( ،20194 ا�*د	ث
)38 ( F .ا�*د	ث �"
 ��ب �� ��ء !  *ق ا��رأة ��( زو��6،�ن ا��ر�ذي، 
��ب ا�ر�9ع، : ا��ر�ذي ) 39(

 .468- 3/467، دار ا�
�ب ا����	�، �	روت، )ط.د(
��ر �	ن ا���دس،: ا�ظر )40( D�"� ��-ّ"�ا� �	وك،: ا�ط�ري: !  ا�روا��م وا��ا' Y	ر�� 

 10 ا�
��ل !  ا���ر	Y،: ا�ن ا'G	ر ،5/184 ��ر	Y ا�ن ��دون،: ا�ن ��دون ،4/159
 .287: ص ��دل ز��	ر،: ت *�9رة ا��رب،: ?و��ف �و�ون ،190/


