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 قراءته في ضوء النصوص الدينية إشكاليةالخطاب اإلسالمي و 

 

 حسين جابر عبدللا  هادي فاضل ازهار
جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم 

 اإلنسانية_قسم التاريخ 
 جامعة اإلمام جعفر الصادق 

 (   2022/ 9/ 9قبل للنشر في   2022/ 8/8)قدم للنشر في  
 الملخص

ب اهميتررف اررك تشرربيل البيئررة ال هنيررة إنرر ا  إلرر يعد الخطاب وسيلة مهمة من وسائل التواصل مع البشررا اارراادام واما ررا    

. ومن هرر ا المنطلررص اتصررا الخطرراب أخاى إل وتوايف األاااد وتغييا واقع الماتمعا  من حالة  ناسنوالتبوين العقلك لإل

  معينة.ف متحاك ومتغيا  ي اهداا ومقاصد نأب

متصررالو ومررداك لعصررا    ناسرر إناهم الدين اك ضوء معطيا  العصا شااطام واود   إل اما مفهوم الخطاب الدينك ايشيا  

 اتف.ناومتشااك ايف ببفاءة ومعتمدام  ل  مااعية دينية اك مخاطبتف واحبامف وبي

(  قررااءة اديرردة توابررب )االسرروميةالخطرراب االسررومك وقااءتررف اررك ضرروء النصررو  الدينيررة    إشباليةل ه   الواقة  واتتن

يررل  أوالتطواا  الحاصلة اك ظل التعددا  الدينية والم هبية  قااءة تبررون مررد اة لتحايررك ااررص المتلقررك  وتشررايع ااررص الت

  ة اك تواهاتهم الدينية والم هبية.لسلمك بين مختلا األاااد المختلفتحقيص التعايش ا إل وهاداة 
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Abstract: 

Speech is an important means of communication with humans, individuals and 
groups, in addition to its importance in shaping the mental environment and mental 
formation of the human being, guiding individuals and changing the reality of societies 
from one case to another.  From this point of view, the discourse was characterized 
as moving and changing with specific goals and objectives. 
 As for the concept of religious discourse, it refers to the understanding of religion in 
the light of the data of the age, stipulating the existence of a person who is reconciled 
and aware of his time, who participates in it efficiently and who relies on a religious 
authority in addressing it, its rulings and its statements. 
 This paper deals with the problem of reading religious texts (Islamic as a model), a 
new reading that keeps pace with developments in light of religious and sectarian 
pluralism, a reading that is a reason to move the receiver’s horizon, and legislate the 
horizon of interpretation, and aims to achieve peaceful coexistence between different 
individuals with different religious and sectarian orientations. 
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 ل والمبحث ال 
 مفاهيم الخطاب اإلسالمي وقراءته ونصوصه الدينية 

 تاريخية مفهوم الخطاب الديني 

يعددا خطابددددي خطدددامن  ادددقا مدددى لخظدددا ظددددمح دةدددق ط لدددت ودًاالدددت م دددا    ي دددا  طندددد و ددد اخ  طة د ددد  
ت يق بدطتجدا  فد   (1)خستشرخظ . أللخط د ر لخط ست بل  فه  و  ا نلري ط خظا ظدمح دةق وب ا ودًاا   ًل

دوهددد  أل لفدد  إطدددا خطع يددا  خيسدداملت لخلشددد  خطشددًرعت مرويبددد  ب عدددميى ظدم ددت دةددق لداددد  خط سددة يى ل  طً 
لخو دددم م د ددا خطشدددًرعت ب عدطجددد  خطت دددايد  خطتدد  و خاههدددد خطمددت خيسددداملت. فدطابدددي  ندددد مددد  ددد  إ  

 إنلخ فد  لمفسدرخ  طةو ختدا خيطهلدت خط ت وةدت بددط ر  وفسير طةن  ص خطامنلت خط  است ف    ا متبةيد  خط خظا 
خطكددًرح فدد   دد ا خط خظددا لمتبةيددد  خطع ددر. لمددى  نددد ي شددى خطدداع  ددفت خط ددفت خط  دد لت دةددق خطابدددي 

  (2)ًةه.أل خطامن  طة خظا لخششدطلد  ظرخاخوه لو

ت م دددبةل خطابددددي خطدددامن  م دددبةل اامدددا خسدددتاا  فددد  خطع دددر خط دددام   إ  طدددح وعرفددده خطو دفددد إن
ا ل  ودده فدد  إندد  تددل  دد  م ددبةل أطة دده خطرددري إ  يخددر  خيسدداملت يريددر  مددى خط  ددبة د  خطشددر لت خط

ددت طةفكدر خطعرعد  فد  د ددر خطنهعدت خطعرعلدت فد  خط ددرن خطتدسدا دشدر خط دديا ي    د ا لخظدا خطتفدددا  خطفكًر
 (3)اعد.أل م خاهت خطتلداخ  خطاخ لت طت ةيا لخطاخ لت طةت دسك ف  

ةت  ظدما فد  د در خطنهعدت خطعرعلدت خط ريدد  ازل ا خط نب ت خطعرعلت طاستع دا خطررع  ط ا  طً 
خطاخ لدددت طةت دددرا مدددى خطهل ندددت خطررعلدددت  فشدددها  خط نب دددت خطعرعلدددت خد دددت لخيسددداملت ددمدددت خط لدددد  بع ةلدددد  

 
 .68 (  ص 2010  )م ر  خط د ر   خطعرعلت طةنشر لخطت ًزا  تط ط  لخط  اس خطارلج مى خطندس ولش دوه  لد   خ  ((1))
خطفعدددملد  خطعرعلددت  اخسددت فدد  س سددي ط الد خطتددأاير دةددق خطشدديدي م  ددا دبدداا مشدددزي خطجًربلددا  خطابدددي خطددامن  فدد   ((2))

 .28 (  ص 2009خطا ن   خطرللت  يت اخ  غير منش ا   )خطا ن  خطجدمعت خطا نلت  يةلت خطااخسد  خطعةلد  
خطجقخمددر  خطعرعدد   شدددم ي  ومفهدد   خط سددبلت لخ دتدداخم فدد  خطابدددي خيسددام و  مجةددت خط ش ددت طةااخسددد  خيسدداملت  ) ((3))

ن  وخايي ط الدد خطابددي خطدامن  دن لسدى دو دد؛ دو د77-76 (  خطعدا  خطوددمى  ص 2017مؤسست خط ش دت طةنشدر لخطت ًزدا  
  خطعدا  17 (  مجةدا 2016ن طةعةد   لخطتكن ط الدد  خن  ادمعت خطس  خن خط ست بةلد و  مجةت خطااخسد  خط ست بةلت  )خطس  دلا 

 .133خطلم  ص 
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 خ بإاسدم لاهظ   خط سة يى وك ى ف  د ياوهح طذك  نأدسشًرت  ا خط ستع ر خطررع   خي ى بعا د خطرري ب
 (1)خط  ا  خطتيشيًرت لمتاذخ  خطج علد  خطتيشيًرت لخطو دفلت لسيةت طذطك.

   خط ة دت خطفد دةت فد  وددًاع خطعاظدد  خطالطلدت  لوريدر دةدق 2001سبت بر ددد   11وعتبر خلاخث 
اعددد  أل ل  خسدسدهد ن بلدت خطابدددي خطسلدسد  لخطددذي وبنتده ظدد   خطل ديى خطدامن  فدد  خط  يدد  خط ت ددا  خطمًرشلدت

. لدةدددق خدتيددددا إنخط دددرخل خط دددد    ددد   ددرخل لعدددداخ  مت  ددد ا  لدد م خط يددد إنفتعدطددا خ  ددد خ  خط دمةدددت بدد
 إنخط عددددا  خيسددداملت خحبدددر مت دددا طة عددددا  خطررعلدددت  و ددداي يشدددشل خبددد ا  يبيدددر  دةيهدددد  لع سددد  ظددد طهح 

  (2)ري خط سل  .خط عدا     خطامى  طذطك سلش ن خيسا     خطعال خطحبر لخطخبر دةق خطر

أدةنا بعا  طك خي خا  خطمًرشلدت خط دري دةدق خيا ددي لمال دت خط ريدد  لخطتنلل دد  خيسداملت  
لوج لف مندبا خطامى فد  خط جت عدد  خيسداملت ل طدك ببدرع دامدا  يدأو  دةدق اأسدهد  طًرد  وريدر مندد   

لزخا  خطاداالدددت خطمًرشلدددت وعدددر  بدسدددح خطترعلدددت لخطتعةدددلح فددد  خط جت عدددد  خيسددداملت  لشدددشةا طجندددت  خخدددل 
ر خطابدي خطامن  ف  خطالم خطعرعلت لخيساملت(. لمدى  ندد وعدطدا خط د خ  بإددد   خطنلدر فد  ظدرخا   )وبً 

ددد  خطابددددي خيسدددام    لخطتجامدددا ًدددل خطن ددد ص خطامنلدددتأل لو . لوبندددا خغةددد  خط ش مدددد  خيسددداملت ددددى طًر
 (3)د نت  دنه و ام  ب رخا  خطابدي خطامن .لخطاد عت طةسلدست خطررعلت  ذ  خطاد خ  م 

 مفهوم الخطاب الدينياواًل: 

د  خ ات د لت خد ت  يعا خطابدي خطامن  مى خطتعبيرخ  خط اموت ف  مجدم خطعة   خ ات د لت ددمت لخطةرً 
  خدط  خبدبد  م اا دةدق لزن فدددل فد . يأو  مفه   خطابدي طرت مى ية ت )َخَبَ (نآح د ل  ند  طك  

لخط دق دةديهح خبيدت:  س  لخب  فديهحدنفعد    لخب  خبيت م اا دةق لزن فعل ُفعةت  فل دم: خب   

 
 .181 (  ص 2006  )تيرل    خا خطمت طةبيددت لخطنشر  7خطامى خطنبهإن   خطالطت خيساملت  طو     ((1))
ندت خطعدمدت طجدمعدت خطدالم ددباخطعًقق شد ي  وخطابدي خطامن  لخط رخدد  خطالطلدتو  مجةدت شدؤلن درعلدت  و داا ددى خطم  ((2))

 .148  ص 109   خطعا  2002خطعرعلت  دد  
  ص 225 (  خطعدددا  2004م  خطابددددي خطدددامن  خط جدددر  لخط ة ددد سو  مجةدددت أ ي لن دددا  )م دددر  دددددطح خل دددا  وو دددا ((3))

ت خط عد در و  ب د  43-44 ر خطابدي خطامن  يألا خطت ايد  خطترعً  ؛ خشر  خت  دبديد ل ي يق دباخطهد ي خت  ًزنت  ووبً 
-2ت خيسداملت  يةلدت خ د م خطدامى  طةفتدر  م ا  إطدق مدؤو ر )خيسدا  لخطت دايد  خط عد در (  خط نع دا فد  )فةسدبيى  خطجدمعد

 .684 (  ص3/4/2007
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 (1)مددد مة لدده خطابيدد  دةددق خطج هدد ا. ًل دددم خدطيدده خبدبددد  لخدطيددت أي ية دده للد ادده ل لادده إطلدده يامددد .
د ل دَاي ِّ خطسدم َ ) طقدلخطابدي مام دةق خط شدايت تيى طرفد  خطابددي ي دد فد  ظ طده وعد د َتيأَنُه دَ َاأضِّ َلمدَ خ ِّ َلخطأ

ىِّ  َبدب د(. ۖ  خطرملأ ََٰ نأُه خِّ ةُِّك َن مِّ َ  َي أ
(2) 

يامدد  منب ظدد   ل د  اسددطت ونبد ي  ألن دد  مشت عدد   نداسدطت سد خا أحد ألأمد خطابدي خ بالد : فه  يا  
دأو   دةق  ا  ل  طت  ل   يا   ل نلد  خدص لغير منف ل دى خطسلدع خطتددًاا  خطدذي يلهدر فلده  ًل

معبددرخ  دددى خمدداط الد  خ فددرخ  لخطج ددددد  لمتددرخبح خ فكدددا لخ لشددد  لخط عت دداخ  خطاد ددت طج ددددت مددد فدد  
 (3)خط عبر  دى  ذ  خ ماط الد .نلروهد طة خظا  لوك ن خطةرت  ند    خط خ  

دت خيسداملت خطتد  وعديى خطفدر   دت و د ي مفددولح لم د    خطنلًر أمد مفه   خطابددي خطدامن  فهد  منل مدت فكًر
و ايح مج  دت مى خطت  اخ  خيساملت لخطدا     إطق  خط خظا خ ات دد  لخطت  وسعق نخف  ليق ألا ا  

جدز د ف  خطسلدع خطتدًاا  خطذي إنإششد وه خط تيدمنت خطت  وح  ألخطنلًرت ل م ألا ظعديد خط خظا خ ات دد  
نبدد ي  (4) دددل  خطفكددر خيسددام  منددذ خطسدديعيند  مددى خط ددرن خط د دد . م ددبةل خطابدددي خطددامن  دةددق ًل

د  ددا    خل داما  منهد خط رة إن ل   خطادص تتفسديرخ  خطن د ص لخطشدعدمر  لخط فتد ذ خطدذي من سدح ط سدتً 
 .ل د  ظعدديد خد دت بععهد يش ن ف  مجدم إتاخا خط لد   خطامنلت خطرأي ف  خسئةت وتعةد  ب عدديد و اده خطلده

 أخدرم مسدت  ل دلعععهد يش ن ف  ظعديد ددمت مول اأي خطامى ف  خطسلدست لخ ظت د  لغير د. ف  ليى متن
 (5)مى خط عديد خط ة ت.

 مفهوم النص الدينيثانيًا: 

َر ف ددا نددل. ًل دددم نددل  هددِّ ُه ن ددد : أي افعدده  ليددل مددد أصأ َك خطشدد ا  لنددل خط ددام  من ددُ خطددنل طرددت : افعددُ
ولهر دةله خطعدرلس طتُدر . لندل  لبلت ايا د: افعتُه. لخط ن ت: مدأي افعه  لن ا خط نفا إطقخط ام   

 
 .5/362 (  2010ن خطعري  )تيرل    خا  د ا  دخت  خطفعل م  ا تى مشر  تى منل ا  طس  ((1))
 .37س ا  خطنيأ  خيت   ((2))
 (  2007)خط د ر    خا خطعيى طةنشدر    1خل ا زخما    ا مى خطابدي خطامن  خط عد ر: خبدي خط ؤسست لخطنايت  ط  ((3))

 .19ص 
 .63 (  ص 1994   )خط د ر   سيند طةنشر  2ش دوه  لد   خطعنح لخطابدي خطامن  ف  م ر  ط  ((4))
 .127خطجًربلا  خط راا خطسدت   ص   ((5))
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لنل ندظتده: خسدتارج خظ دق مدد دندا د  (1)خط تدل ن د: ُاعل بععه ف ع بعض. لنل يل ش ا: منتهد .
 (2)سياخ : ن  . نف  خطسير  لنل فإل

دددل ددددى خطتندددأخمدددد خطدددنل خ دددبالد  ف دددا درفددده خطشددددفع  ب لخطدددنل مدددق خ   (3)ًدددل(.أل ه: )خط سدددترنق فلددده بدطتنًق
نت و ترن مى خط تكةح طلس ف  خطةفظ مد م ا   طك صد رخ  تالن وةك خط ًرنت.ل  لد    فدإ خ ظيدل خلسدن خ  (4)ب ًر

م بتدده  ل دد  نددل   ي ت ددل إ  معنددد  لخلدداخ  غيددر ظدتددل  ندن ددد  فدد  تلدد إنخطددذي يفددرذ بفرلدد   يدد نفددا إطددق
 (5)ًل. ل   س ع خطكا  طال  طك خط عنق.أل طةت

بدطنهدد   متعدا صد ر دد. لن د ص  نًدل طأل ظسدح ظبعلدت خطا طدت غيدر ظدتةدت طةت:  ندلت ظسد نآلخطن  ص خط ر 
معندق  إطدقطفله دى  ذخ خط عندق ًل لع ر  أل صنلت خطا طت؛ ل   مد  م طفله دةق معنق لطكنه ي ت ل خطت

َى بِّ ) إطقلي د ف  ظ طه وع  (6) أخر ىم َاَاَاَت ُظُرلاي نأَلخطأُ َبةمَ دُ  َمَتَرعم أ هِّ ىم  ۖ  ُفسِّ ل  َطهدُ َ   إنَلَ  َي دِّ د َخةدَ َى مدَ ُت أ َيكدأ
ىم  دمِّهِّ لددَ ِّ َلخطأيددَ أ ِّ خطأ  إنَّللامُ فددِّ  َأاأ دام مِّىم بددِّ ؤأ ىم مددُ َك  ۖ   خددريددُ طددِّ َر  ِّ ِّىم فددِّ   ََٰ د  إنَلُععددُ َطُتُهىم َألددَ   تددِّ َال   ۖ  َأَاخُ لخ إِّ ددأ
ُل خطدمذِّي دَ  ودأ ُرل ِّ َلَطُهىم مِّ دطأَ عأ ىم بدِّ يأهِّ ت   ۖ  ةدَ ىم َ َاادَ يأهِّ دمِّ َدةدَ لح   ۖ  َلطِّةر ِّادَ رلا فد  خطةردت فةفدظ ظد (7)( َوَّللامُ َدقًِّدق  َلكدِّ

 إطدقت دل مدى خطا طدت خط سدلت نخخطعرعلت مشترك طفل  تيى معنيديى يبةد  دةدق خطبهدر لخط دلض. فددطنل  ندد 
 (8)ت.خطا طت خط عنً 

 

 
ن د) .   مشتيدت طبند؛ خت  بشر خطرخزي  ماتددا خط د دذ  و  يد : م  د   فددطر  6/4441ختى منل ا  خط  اا خطسدت      ((1))

 .1/276 (  1995ندشرلن  
؛ ختدد  خط دسدددح 1/876 (  1952  )م ددر  مبيعدددت خطيدددت  خط ةبددد   2مجددا خطدددامى خطفيددرلز آبدددد ي  خط دددم س خط  دددلح  ط ((2))

 .455 (  ص 1986ن ندشرلن  د  ) .   مشتيت طبن1م     تى د ر خطقماشري  خسدس خطباغت  ط
 .14و  ي : خل ا م  ا شدحر  )تيرل   خط شتيت خطعة لت   . (  ص  م  ا تى خ ًاس  خطرسدطت   ((3))
 .1/164 د(  1372ن   )تيرل   دم  ا تى خل ا خطسرخس   خ  م خطسرخس   و  ي : خت  خط فد خطفر  ((4))
فدددد   و  يددد : ختدددرخولح خطتلدددن   ددةددد  تدددى م  دددا خطجراددد ((5))  (  ص 1998  )تيدددرل    خا خطكتددددي خطعرعددد   4اي  طدخطتعًر

309. 
تلت   . (    ((6)) ا  لزخا  خطلظد  خطكً  ؛ م  ا خ م   دطل  1/61خل ا تى دة  خطج دص  خطف  م ف  خ   م  )خطكً 

؛ دباخط جيدددا خطنجددددا  خافدددت 1/177 (  1984  )تيدددرل   خط شتددد  خ سدددام   3وفسدددير خطن ددد ص فددد  خطف ددده خيسدددام   ط
 .98 (  ص2000د  خط ت ا  خطمًرشلت  خط عها خطعدط   طةفكر خيسام     )خط  ي3تيى خط ل  لخطع ل  ط خينسدن

 .228س ا  خطي ر   خيت   ((7))
 .1/61خطج دص  خط  اا خطسدت     ((8))
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 خط رخا مفه   ادطود : 

ُا بععه نآطرت: ظرأ  خطش ا ُظر  ُح: أي  إطقد : َا عُته لَ َ  أ ةق  ظدَ بعضي  لمنهد ظ طهح مد َظرأ أ  ذ  خطندظُت سدَ
 (1)طح يعَبُح ال هد دةق لطا.

دد  خط امودت فد  فهدح لو  لو ةيدل لخسدتنيدط ًدلأل لظرخا  خطنل خطدامن  م دبةل لدام  مدرخ  بده خسدتااخ  خطنلًر
دددد   ف نهدددد خط دمةدددت تتدًاالدددت خطدددنل  لمنهدددد  خطدددنل خطدددامن   ل ددد  مريددد  ل دددف  وعدددا   فلددده وفسدددير  خطنلًر

 (2). ل ذ  خطنلًرد  مد زخطا ف  مرلةت خ ختيدا.خط عت ا  دةق مند   خطت ةيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1/128ختى منل ا  خط  اا خطسدت     ((1))
 (  ص 2010ظبد  خطًرسد ن   خطدنل خط رإند  مدى وهدفدا خط درخا  إطدق خفد  خطتداتر  )خط ردري  منشد اخ  لزخا  خطلظدد    ((2))

؛ م  ددد   دةددد  خل دددا  ددددطل  وخط دددرخا  خط عد دددر  طةدددنل طسددد ا  خطفدو دددت دندددا م  دددا خايددد ن ددددرض لن ددداو  مجةدددت خط ةدددح  207
 .38  ص 4 (  خطعا  2015بر لت لخطتببل لت   يس خينسدن)خطل ى  ادمعت خط ةح طةعة   
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 الثاني المبحث 

 ه انماطقراءة النص الديني و  إشكالية

مفدولح  ألو ر خطمت خيساملت تت ايد  يبير  ف  صل ورخاعهد خط عداي لصه ا مفدولح متبرفت  
بعيا  دى الذ خيسا  وتبند د ا ددد  نسبا مفدولح طإلسا  ل   خبعا مد وك ن دنده  طت  طده مدى خدام 

دت لمد مقخم مى  ند  يإنخبدي وكفيري خ  ط . فدط ام  دى خطنل خط ر  إطق ذ  خط رخاخ    خط عدديد خط   ًا
لددالث خطكويددر مددى  إطددقفدد  خطفكددر خيسددام   ظعددديد م دد  عت بدددطكوير مددى خط سدسددلت لخطابدد ا  خطتدد  خ   

 ددل دةدق ل ظدد . لععدا وريدر خطل لا خطتكفير لسدفك خطدامدا فد  خغةد  خط  إطقخطفتى ل م فه ه  تل ل ةا  
ددت لدد م خلتكدددا   خط لددد  طة جت عددد  خيسدداملت لخطعدط لددت  خز خ  خط ددر نددخماتةددح ا   خل تدديى خطتلددداخ  خطفكًر

م خحددد  خط سدددتجاخ   إنه نألدددت خطمدددر خطدددذي مدددى شدددنآ  خطسددد ا خط ر ندخطفهدددح خط ددد لل طةدددنل  فهدددح م دددا  ط عددد
 (1)  ف   خ  خط ظا.نآخط لدولت  ف  صل خط  دفظ دةق خ   لد  خطنل خط ر 

ف  يل لت خط رخا  لخطفهح ط عددميى خطدنل فد  صدل خطتبد ا خطعة د  لخطتكن طد ا  خطدذي  ششدطلتوكح خي
مدى نتلجتهدد  ند  وب ا آطلد  خطتعدمدل مدا خطدنل دبدر خطع د ا  يدندا  إطق  خط لد .  نخشهاوه ماتةح ا  
خدت ددد  آطلددد  اامددا  طةفهددح وسددت ا مددى خطتبدد ا خطعة دد  ط اتةددح خطعةدد  . خطمددر خطددذ خ    إطددقوعدددط  خطدداد خ  

ه لآطلدودده لمند جده خط رخملددت طةدنل. فدددط تكة يى خن دطد   طكدل منهددد نددآوعددا  خطابدبدد  خط رخملددت طةدنل خط ر  إطدق
 عد در خ ت دمدد ب درخا  خط رخا   ي دد مبداي خطفكدر خط  خن دطموا ياتةف ن دى خطفاسفت لخط فسًرى لخطف هدا ف   

ددا. يددل مددنهح يب ددل خطددنل خطددامن  دنددا خط شددترةيى بدده يدطشدد رلا لخطجدددتري لخايدد ن  ظددرخا   إطددقللدمددا ختدد  ًز
هد وجامددا خطفهددح طن   دده لمسددتفيامى مددى منجددقخ  خطعةدد   خط اتةفددت ط  خحيددت نأ  مددى شددنددآاامددا  طةددنل خط ر 

 نآم  ا  ل ا دةله لسةح ل   وبةلد  خط در  ي ب  إطله خطرس م ندمستجاخ  خطع ر. لخطسع  طت  ي  مد ي

 
  09ن و  مجةت خط  خظح طةي  ث لخطااخسد  ف  خط جت ا لخطتدًاع  خطعدا  آ  خاي ل د ي  وإششدطلت خط رخا  ف  خطنل خط ر   ((1))

 .180  ص 2014 يس بر  
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طةنددس يدفدت. ل دذخ خطمدر   ي ت در و  ل ده دةدق خطفت لدد  خيسداملت  تدل مت  د  مدى خدام ظدرخا  مندسدديت 
 (1).خرلت ا عدا لمبتعا  دى خطنلر  خطالنلت طألخينسدنخامت  إطقطةنل خطامن  وها  

خط رخا  خط رفلت طةنل لخطت  خار  ب  ا  سدةبلت  إششدطلتز ل دلخط ششل خط برلذ  ند: يلف ي شى وج
خبدددي إسددام  مت تددا بدط  دداخكلت ًل خحدد  خطفكددر خط ددام  خطهددد    نددةددق خط خظددا خيسددام  خطددرخ ى ل دد 

لزخ  تدددذطك خط دددرخاخ  د  متجدددندلمشددد ندلدددت لو يينهدددد فددد  يدددل زمدددنآط رخددددد  مسدددتجاخ  خطع دددر  للفددد  ظدددرخا  ظر 
  ؟؟.نآخطامنلت  لخيجد  ظرخا  ددط لت مندسيت طةنل خط ر  خط رفلت لخط بت ا  طةن  ص 

ه مى خط دع  و امدا إادبدت م دا   طهدذخ خطسدؤخم  فهد  مدى خط شددًاا خطكبدر  خطتد  إنم د   شك فله 
ددت طت  ل هددد.  لطكددى لادد  دةينددد فدد  بددد   خطمددر يجدد  متبةددا خطج لددا دةددق خخددتا  مددذخ بهح خطامنلددت لخطفكًر

  لخيسددا  لخطفكددر خيسددام . فدطددامى مددى خطو ختددا خطتدد    وتريددر ل  وتبدد ا. أمددد خطت ييددق تدديى خطددامى لخطتددامى
خطتامى فه  خط لد ر لخطعد خ  لخط  داسد  خط دم ت دةق فهح خطامى  لطذطك فه   خم دد وكد ن فد  لدطدت وبد ا 

  (2)لورير.

دةدق طبلعتده خطبي ط الدت ددى طًرد  تنددا دد خطح م  د  لت   خينسددنو  دلل ظداا     إطدقيسعق خطدامى  
دددت وسدددت د  ماتةدددح ملدددد ر خط خظدددا لورعبهدددد تيععدددهد خخاكلدددد   فهددد  تدددذطك و  دددل فددد  طلدوهدددد كدددلح  معنً 
ددت  دل اً  خخاكلدت  لكل دد  لا  يدت وعدف  دةدق خط لدد  لخط د   معندد . لددى طًرد   دذ  خط دلح سديت شى مدى ونًق

 (3)ًةلت طةنل خيسام .أل و

عشسا دةدق نخا لمد زخطا ا  رخ  لم ااخ  ط اتةح خ ششدطلد  لخطت  ند  ينآطبلعلت خطنل خط ر   إن
طببلعددت  (4)خطنلدر  إن ددذ  خطببلعدت و ددنا طندد ن بددد  ط درخا  ددط لددت معت دا  فدد  فهدح ن   دده.  إنظرخاوده  إ  

ا دةديهح   نخ ذخ خطنل ف  زمى خطرس م  ل ا دةله لسدةح  واتةدح ددى خطنلدر  فد  دهدا خطتددبعيى ا د  

 
 .181-180ل د ي  خط راا خطسدت   ص   ((1))
 .102 (  ص 2011  )و نس   خا خطجن ي  2لوببل ه  طدبا خط جيا خطشرف   طبند  ف  خط نه    ((2))
 .71 (  ص 2008نييى خطعري    )تيرل    خا خطبةلعت لاخببت خطع ا1م  ا ل ق   إسا  خط جا مى  ط  ((3))
ي ي  ل  فد  خط اخست لخطتعدط  معبرخ  دى ظبلعدت ودمدت تينده دل  ند نلرويى: خطنلر إطله دةق إنه نل إطه  أل لل  س   ((4))

لعيى خطن  ص خطيشًرت  لإمدد مدى خطنلدر إطلده دةدق إنده ندل ييددظ  خطن د ص معبدر دنده تةردت بشدًرت لخفكددا خطيشدر لخطو دفدت 
فهح ف  إطدا د: ل د ي خط راا خطسدت   ص خينسدن  .181لت ًل
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د  ندلواتةدددح دددددى نلددددر  خطفددددرع لخط ددددذخ   خيسدددداملت لغيددددر خيسدددداملت  لخطنلددددر  خط دطلددددت  لخ دددد دي خطدددداي
ن   ه  ل ند مت  ل طند سر .  ذ  خطنلر  ستك ن    خط  ا   آلطلد  فه ه ليل لت وببل هد دةق خر  خط

  (1) .نك ماط    خطنل خط رآ  لخ اخخ ختا  ف  فه ه لمعرفت خسيدبه  لخطلرل  خطت   نعته

 خن ددطفد  ليذطك ددى خط شدشل خط بدرلذ و اد  دةيندد و  دلل نألطإلادبت دى خطتسد م خطذي طرلند  
 املست ليدآلو : خن دط   لل رند د تواات نآخط رخا  خط تيعت طفهح غديد  خطنل خط ر 

بلت أل   خطتكرخًات أل  : خط رخا  خطت ًر

 ذ  خط رخا  ف  ملد ر بسب  كلد  غدطبلت خط سة يى تهد  إ  نستاا   تشداخ  نخوعا مى خحور خط رخاخ  
  ددددددا بعددددا د فدددد  خط دددددا   لظرخاوهددددد فدددد  خط ندسددددديد  خطتعبددددا خط اتةفددددت ي ددددرخا  سددددد ا  خطفدو ددددت لخآليددددد  خط

 ددذ  خط ددرخا  وددتح تددالن خطددت عى بدددطنل لفه دده  ل  و ددرك خط ةكددد  خطع ةلددت إ   إنخ ات د لددت. مددى خط الددظ 
وتح ظرخاوه تةردت خط ددا   فدط  دة   إن  فيهد خطجد ل لخط تعةح لخطعدطح لخطم   ل  يشترط ل دب  ا  يسير  متس

فدد  خط ددا  تةرددت درعلددت لطددلس تةرتدده خط .  خددر  خط سددةح خطريددر درعدد  يجدد  دةلدده ظددرخا  خطفدو ددت لخآليددد  خط
 لن خطفهدح طكويدر  نآن خط در أل مدى غيدر خطعدري لخطعدري  فرددطبيتهح ي در  نآلخطمر منس   أيعد  دةق ظدرخا  خط در 

 (2)له لم د ا .ندمى مع

 ط رخا  خطتفسيًرتلد : خندا

ددد  خ سدددتع ت ندوعت دددا خط دددرخا  خطتفسددديًرت طةدددنل دةدددق خطي ددد  ددددى خط عندددق خط دددة  طةدددنل ددددى طًر
  مدددى ليددد  خسددديدي خطندددقلم لخطتددددًاع ليل لدددت ندددآبدطتددددًاع لخطخيددددا ط عرفدددت خطلدددرل  خط  لبدددت بددددطنل خط ر 

ى.  (1)م دةق خطةرت لخ دمل خطتعبير لخ سة ي.ل لخط رخا   ند ظرخا  خاًرت وعت ا بدط ريق خط (3)خطتاًل

 
 .182-181خط راا نفسه  ص   ((1))
ظددرخا  دباخط جيددا -؛ تدد  بشددري م ددبفق  وخطابدددي خطددامن  لإشددشدطلت خط ددرخا 107-106ف   خط راددا خطسدددت   ص خطشددر  ((2))

خطشدددرف و  مجةدددت خطابددددي لخطت خ دددل  )خطجقخمدددر  مابدددر خطابددددي خطت خ دددة  خطجقخمدددري خط دددام  بددددط ريق خطجددددمع  تة ددددج تددد  
 .322 (  ص 2016شعي    يس بر  

 (  2005  )تيرل    خا خطكت  خطعة لت  1خط دور ي  وفسير خط دور ي  و  ي :  . مجاي بدسة    طخت  من  ا م  ا    ((3))
ن  و  يددد : م  دددا ختددد  خطفعدددل ختدددرخولح  آن فددد  دةددد   خط دددر د؛ دبددداخطرل ى تدددى ختددد  بشدددر ادددام خطدددامى خطسدددي ط   خيو ددد1/185
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فد  خطدنل ل د  خمدر   يجدق  بده إ   طقدي خطكشح دى مرخ  ا وعد  أندخطتفسير معند  خطكشح لخطبل
ا دةديهح خا عديى(  خطدذمى  نخدى بعض خط د دبت )ا د   ألخ خ لا  دى اس م ا ) ل ا دةله لسةح(  

شددهالخ نددقلم خطدد ل  لدة دد خ مددد خلدددط بدده مددى لدد خ ث للظدددما لخدددطب خ اسدد م ا ) ددل ا دةلدده لسددةح(  
 (2)خطكًرح. نآ  خط ر ندلااع خ إطله فل د خششل دةيهح مى مع

يدت معت اخ  ددى خطكشدح ددى خطةفدظ خط شدشل لسدب  ندقلم خآل (3)يستاا  خطتفسير ف  مفر خ  خططفدظ 
 (4)لت  ل ذخ خطمر وفسير  ظد ر دةق خطعة دا لخط فسًرى خ  دي خ خت دص لطلس خط دا  خطعد ي.نآخط ر 

خدت ا  خط رخاخ  خطتفسيًرت خط اي ت دةق مند   مو ةت بدطرلخيد  خطت    ونفا خط سة يى ف  للدوهح  
ددددت خط ب طددددت م ددددد  فعددددا خط  ددددرخ  دددددى م د ددددا خطددددنل نخ  إطددددق  دددددا  لعدط سدددددمل خطكاملددددت لخطي دددد ث خطةرً 

  (6)خط رخا  خطتفسيًرت طح وعا وف  ب  تعلد  خطع ر لمفدول ه. إنطذطك ف (5) .نآخط ر 

 طةنل خطامن  (7)ًةلت(أل ادطود : خط رخاخ  خط اخالت )خطت

 

ن خطعلدلح آن  فد  وفسدير خط در د سد   الذ خط عد؛ شهدي خطامى م     خآلط4/192 (   1974)م ر  خطهيئت خط  ًرت طةكتدي   
 .1/6 د(  1415  )تيرل    خا خطكت  خطعة لت  1ن   و  ي : دة  دبا خطيداي دبلت  طدلخطسيا خط و

 .107خطشرف   خط راا خطسدت   ص   ((1))
 .1/18 (  2005  )م ر  مشتيت لويت  7م  ا لسيى خطذ ب   خطتفسير لخط فسرلن  ط  ((2))
ن   و  يد  ل اخسدت:  . م  دا دبدا دن   وفسدير خطرخغد  خ  دفهد دسح خط سيى تى م  ا خط عرل  بدطرخغ  خ  دفهخت  خط  ((3))

دددق بسدددي ن   ط ؛ دبددداخطكًرح تدددى  ددد خزن خط شددديري  طبددددمح خ شدددداخ  وفسدددير 1/11 (  1999  )طنبدددد  يةلدددت خآل خي  1خطعًق
 .2/210ت خطعدمت طةكتدي   . (    )م ر  خطهيئت خط  ًر3خط شيري  و  ي : خترخولح خطيسي ن   ط

ن ل  . لسددى دخرخادده:  .  دداذ بددو ددإن  خشددر  دةددق آن دددى وفسددير خط ددر دخل ددا ختدد  خسدد دع خطوعةبدد   خطكشددح لخطبلدد ((4))
ددل فدد  1/87  )اددا    خا خطتفسدير   . (  1خطرقخطد  لأخددرلن  ط ؛ ختدد  م  ددا خط سدديى تدى مسددع   خطفددرخا خطيرد ي  معدددطح خطتنًق

 .1/67 د(  1420  )تيرل    خا خللدا خطترخث خطعرع   1و  ي : دباخطرزخع خط هاي  طن  آوفسير خط ر 
 .1/10 (  1947  ) .    خا خط ندا  2م  ا اشيا ا د  وفسير خط ندا  ط  ((5))
 .72 (  ص 2008نييى خطعري    )تيرل    خا خطبةلعت لاخببت خطع ا1م  ا ل ق   خسا  خط جا مى  ط  ((6))
دد ((7)) ددل دددى معنددد  خطلددد ر إطددق معنددق أخددر تدداطيل: ختدد  خط عدددط  خطتأًل ل:  دد  خطتدداتر لخطت ددامر  ل ددر  خطةفددظ خط  ت ددل طةتأًل

ن   خطبر ددد عدددت  طددبددداخط ةك خطجدددً    )تيدددرل    خا خطكتددد  خطعة لدددت  1ن فددد  خ ددد م خطف ددده  و  يددد :  ددداذ تدددى م  دددا دً 
1979  ) 1/193. 
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و ول خط رخاخ  خط اخالت وببل دد  د ةلدد  طسد د  خط اخادت لمش ندوهدد لدند در د لمفدول هدد دةدق خطدنل 
خطامن  و ا مس ق خدد   ظرخا  خطنل  ستارخج خسرخا لمعدا  ااما  طح مت  دل إطيهدد خطسدا . لخط درخا  

م خيسدددام  للفددد  ل خطتدددا ًةلدددت وسدددت ا آطلدوهدددد مدددى خدددداج نبددددع خأل خطتجامايدددت طةدددنل  ددد  ظدددرخا  و ألخط اخالدددت 
دددت لامودددت  إطدددقطةتجرعدددت خطررعلدددت فددد  فهدددح خطن ددد ص  ل د فدددت  دددد  طرً  م داسدددت خطن دددا دةيهدددد لمسدددتاامت نلًر

ددت لخطتفكلشلددت م تيسددت يددل  طددك مددى خط خظددا خطررعدد  خط دداخا  فدد   ددرخده مددا خطددامى. ظددرخا  ظدم ددت دةددق  حدطبنيً 
لخطسددنت(   نآخطددنل خطددامن  خيسددام  )خط ددر خطع ددل لخددداج خطدد ل   مروكددًقى فدد   طددك دةددق  ددرلا  معدطجددت 

 (1)يةلت خط ست اات ف  إطدا خطفكر خطررع .جنًل خطاد عت طةااخسد  خطت اخولت لخيأل ط ند   خطن ا لخطت

يش ن مبن  دةق خطت را مدى سدةبت خطدنل خطدامن  لندقل خط اخسدت دنده  د فدت ل ذخ خطن ح مى خط رخا   
دت خيسداملت ل دلدل خط روجدق مدى خطدنل  أل و  ي  خطف  ق خطت  إطق ًةلت لخطتد  مدتح ددى طًر هدد وفكلدك خطهً 

 (2)لخلاخث ظبعلت يةلت ما ا لا مند   وفسير خطترخث خيسام .

  خد ددت  لخطددنل خطددامن  ددمددت  ن دد ص لدمةددت إنددخطددنل خط ر  إن إطددقخسددتنا خ دد دي  ددذ  خط ددرخا  
منفت دت لمتعدا   غيدر خد دعت طة عددمير لوت يدق بدط ريدت عنق  ل   ن د ص  ًل طحور مى مأل بببلعتهد طةت

ًدل لو دا أل ًةلت يبير  واتةح دى خط رخاخ  خط اي ت فد  خطتفسدير لخطتأل لدا  خطويد . لو  ل ظااخ  وفسيًرت لو
ًل خط بةد  لخطتة د  خط در طةن د ص خطامنلدت للفد  أل مى سةبت خطنل خمد  سةبت خط دا  خطذي و ن ه ل  خطت

  (3) اوه خطفكًرت لخةفيته خط ذ بلت.مؤ 

 

 
تو  لاظت د ل ظاما طةنال  خطالطلدت خطرخبعدت طة دام  خطشدًرف  . م  ا دباخطفتدذ خطابي   وخط رخاخ  خط  ((1))  اخالت طةسنت خطنبً 

دددت تددديى  ددد خبح خطفهدددح خطسددداما لمتبةيدددد  خطتجامدددا(  ) تددد   يةلدددت خطااخسدددد  خيسددداملت لخطعرعلدددت  خلو دددا دنددد   ن )خطسدددنت خطنبً 
 .1 د(  ص 1430 /2009

؛ دبددداخطرل ى 176 (  ص 2002دا  خط ريدددق خطو ددددف  خطعرعددد     )خطددداخا خطبلعددد1طددده دبددداخطرل ى  الذ خط اخادددت  ط ((2(())2))
نو ب   منش ا   ى يتدي )خبدي خطتجاما خيسام : خطزمندت آخط دج  وخمام ط الد خط اخات ف  صد ر  خط رخا  خط عد ر  طة ر 

 .269 (  ص 2004  ) مش    خا خطفكر  1لخ سئةت(  ط
داو  مجةدت إسداملت خط عرفدت  ن  وخط  داعدت خطهرمسدلت دي يق امع  ((3)) طةد ل : ظدرخا  فد  خطابددي خطا مند  طن در لدمدا ختد  ًز

ن خطكًرح ف  خط رن خطرخبا دشدر خطهجدري آلي خطبددنيى ف  خط ر د؛ دباخط  سى خط بيري   د25   ص  2011  طسنت  63دا   
 .50 (  ص 2007لخطر  دةيهد  ) .    خا خطيشدمر  
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 الخاتمة

 ا ةت مى خطنتدم  طعل خ  هد:  إطقتهق خطي   نخ

 ت دى خطاة لت خطفكًرت لخطتدًاالت طكل منهد. ن دبخن دط خط رخاخ  طةنل خطامن  لخيحشح خطي   دى  -
خطامن    - طةنل  خط عد ر   خط رخا   طند سع   بدظ     إن  إطقوبيى  تينهد لعيى    خن دط و    ظبلعت معرفلت 

 ًةلت طتفسير خطنل.أل خط رخاخ   لخة  لدطت مى خطف  ق خطت
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خط  - خط اه  خطنل     خط ر   خرمفه    خطنل  آطلد   وريي   ليى  ونبو   خطت   خطتفسيًرت     ن آطةسيرلا  
 خ اخك خط عنق لو  ي  خطفهح خط ت خق مى ظرخاوه. لوشريةهد مى ظبل خط فسر مى خال

و تدج   - )خيسام ( خد ت  خطامن   خطنل  منه     إطقظرخا   خط روجد   خ  اخ   و  ي   طررض  ظرخاويى 
خط طة عنق  ل فدط رخا   خط   م  بررض  خآليد   طنقلم  خطتدًاا   خطسلدع  ورخد   وقخمنلت  وفسيًرت  طق 

ا لا خطسلدظد  يسلدع خآليت   ى خآليد  خطت  ظبةهد       مرخددندا  إطقخط يدشر خط ت خق مى خطنل   
لخ اخفه. لخط رخا    نآخطكًرح ليل  طك متح   ى م د ا خط ر   نآلععا د  لسلدع خطس ا  لخطكة ت ف  خط ر 

  ن  خآليد  خحور مى خ طفدظ ط ند طق لمرخ لت معل ًةلت وب ًات ونبة  مى خط رخا  خطأل لت ظرخا  وندخطو
ف د  تيى  نخلت  م د يجعل خط دا  يعلش لدطت  نآ خطترييق دةق خطةفظ سييعاند دى م د ا خآليد  خط ر 

 خطفهح خط ايح لخط لد  خط اموت لوب ا د. 
  أل م دى ل ل خطنل دةق معند  خطبيى  ل حل خط رخاخ  ي شى خ اخاهد و ا ن بيى: يعبر خطن ح خط -

 صد ر . ًل ل   ل ل خطنل دةق غيرأل   خطت ندخطلد ر  لخطو
خطت ييق تيى دا  مى خط فدولح خط تعة ت بدطنل خطامن  لفه ه مول خطنل  لخطلد ر لخطيدطى  لخط بع    -

 ًل لخطتفسير لخطتكرخا. أل لصن  خطا طت  لخطت
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم 

 المصادر الولية 
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خطعددددري  )تيددددرل    خا  ددددد ا    طسدددددن  ددددد( 711)   ختددددى منلدددد ا  ختدددد  خطفعددددل م  ددددا تددددى مشددددر  •
2010.)  

  الذ خط عددن  فد  وفسدير خط درآن خطعلدلح لخطسديا خط وددن    د(1270)   خآلط س   شهدي خطامى م      •
  د(.1415  )تيرل    خا خطكت  خطعة لت  1و  ي : دة  دبا خطيداي دبلت  ط

ددل فدد  وفسددير خط ددرآن  و  يدد :   معدددطح  ددد(516)   خطيردد ي  ختدد  م  ددا خط سدديى تددى مسددع   خطفددرخا • خطتنًق
  د(.1420  )تيرل    خا خللدا خطترخث خطعرع   1دباخطرزخع خط هاي  ط

  خطكشددح لخطبلدددن دددى وفسدير خط ددرآن  خشددر  دةددق إخرخادده:  .  دد(437)   خطوعةبد   خل ددا ختدد  خسدد دع •
   )اا    خا خطتفسير   . (.1 اذ بددو دن ل  . لسى خطرقخط  لأخرلن  ط

فدددد   و  يددد : ختدددرخولح خطتلدددداي  ط دددد(471)      دةددد  تدددى م  دددا خطجراددددن •   )تيدددرل    خا 4  خطتعًر
  (.1998خطكتدي خطعرع   

تلدددت   ددد(370)   خطج دددص  خل ددا تددى دةدد  • ددا  لزخا  خطلظددد  خطكً    خطف دد م فدد  خ  دد م  )خطكً 
.) .  

ن   ختدد  خط عدددط  دبدداخط ةك • يدد :  دداذ تددى م  ددا   خطبر دددن فدد  خ دد م خطف دده  و   ددد(478)   خطجددً 
عت  ط   (.1979  )تيرل    خا خطكت  خطعة لت  1دً 

  ماتددددا خط ددد دذ  و  يددد : م  ددد   فددددطر  ) .    مشتيدددت طبنددددن  دددد(666)  بعدددا  خطدددرخزي  ختددد  بشدددر  •
  (.1995ندشرلن  

  وفسددير خطرخغدد  خ  ددفهدن   و  يدد   ددد(502)  تددى م  ددا  خطرخغدد  خ  ددفهدن   ختدد  خط دسددح خط سدديى •
  (.1999  )طنبد  يةلت خآل خي  1ل اخست:  . م  ا دبا خطعًقق بسي ن   ط

  ) .    مشتيدددت طبنددددن 1  خسددددس خطباغدددت  ط دددد(538)   خطقماشدددري  ختددد  خط دسدددح م  ددد   تدددى د دددر •
  (.1986ندشرلن  

  خ دد م خطسرخسدد   و  يددد : ختدد  خط فددد خطفردددن   )تيدددرل    ددد(571)   خطسرخسدد   م  ددا تددى خل دددا  •
  د(.1372

  خيو دن فد  دةد   خط درآن  و  يد : م  دا  د(911)   خطسي ط   دباخطرل ى تى خت  بشر اام خطامى •
  (.1974خت  خطفعل خترخولح  )م ر  خطهيئت خط  ًرت طةكتدي  

دددس •   خطرسددددطت  و  يددد : خل دددا م  دددا شددددحر  )تيدددرل   خط شتيدددت  دددد(204)   خطشددددفع   م  دددا تدددى خ ًا
 خطعة لت   . (.
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  )م دددر  مبيعدددت خطيددددت  خط ةبددد   2  خط ددددم س خط  دددلح  ط دددد(817)   ز آبدددد ي  مجدددا خطدددامىخطفيدددرل  •
1952.)  

ح تدددى  ددد خزن  •   طبددددمح خ شدددداخ  وفسدددير خط شددديري  و  يددد : ختدددرخولح   دددد(465)   خط شددديري  دبددداخطكًر
   )م ر  خطهيئت خط  ًرت خطعدمت طةكتدي   . (.3خطيسي ن   ط

  1  وفسددددير خط دددددور ي  و  يدددد :  . مجدددداي بدسددددة    ط ددددد(333)   خط دددددور ي  ختدددد  من دددد ا م  ددددا  •
  (.2005)تيرل    خا خطكت  خطعة لت  

 
 المراجع الثانوية

دت خت  دبديد ل  • ر خطابدي خطامن  يألا خطت ايد  خطترعً  دباخطهد ي خت  ًزنت  خشر  ل ي يق ووبً 
خط عد ر و  ب   م ا  إطق مؤو ر )خيسا  لخطت ايد  خط عد ر (  خط نع ا ف  )فةسدبيى  خطجدمعدت 

  (.3/4/2007-2خيساملت  يةلت خ  م خطامى  طةفتر  
 (  2004ط ة ددد سو  مجةدددت أ ي لن دددا  )م دددر  خل ددا  دددددطح  وو دددام  خطابددددي خطدددامن  خط جدددر  لخ  •

 .225خطعا   
ظدددرخا  دباخط جيدددا خطشدددرف و  مجةدددت خطابددددي -تددد  بشدددري م دددبفق  وخطابددددي خطدددامن  لإشدددشدطلت خط دددرخا  •

لخطت خ ل  )خطجقخمر  مابر خطابددي خطت خ دة  خطجقخمدري خط دام  بددط ريق خطجددمع  تة ددج تد  شدعي   
  (.2016 يس بر 

بلا  م  ا دباا •  مشدزي  خطابدي خطامن  فد  خطفعددملد  خطعرعلدت  اخسدت فد  س سدي ط الد خطتدأاير خطجًر
دةق خطشيدي خطا ن   خطرللت  يت اخ  غير منش ا   )خطا ن  خطجدمعت خطا نلت  يةلت خطااخسدد  خطعةلدد  

2009.)  
 ا  د ى يتددي خط دج  دباخطرل ى  وخمام ط الد خط اخات ف  صد ر  خط رخا  خط عد در  طة درآنو ب د  منشد •

  (.2004  ) مش    خا خطفكر  1)خبدي خطتجاما خيسام : خطزمنت لخ سئةت(  ط
ل ددد ي   دد خاي  وإشددشدطلت خط ددرخا  فدد  خطددنل خط رآندد و  مجةددت خط  خظددح طةي دد ث لخطااخسددد  فدد  خط جت ددا  •

 .2014   يس بر 09لخطتدًاع  خطعا  
  (.2008لعت لاخببت خطع انييى خطعري    )تيرل    خا خطبة1ل ق   م  ا  خسا  خط جا مى  ط •
تو  لاظت د ل ظاما طةنال  خطالطلت خطرخبعت  • خطابي    . م  ا دباخطفتدذ  وخط رخاخ  خط اخالت طةسنت خطنبً 

ددت تدديى  دد خبح خطفهددح خطسدداما لمتبةيددد  خطتجامددا(  ) تدد    طة ددام  خطشددًرف لو ددا دندد خن )خطسددنت خطنبً 
  د(.1430 /2009  حةلت خطااخسد  خيساملت لخطعرعلت
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  (.2005  )م ر  مشتيت لويت  7  خطتفسير لخط فسرلن  طم  ا لسيىخطذ ب    •
  (.1947  ) .     خا خط ندا  2ا د  م  ا اشيا  وفسير خط ندا  ط •
داو  مجةدت  • امعدن  ي يدق  وخط  داعدت خطهرمسدلت طةد ل : ظدرخا  فد  خطابددي خطا مند  طن در لدمدا ختد  ًز

؛ دباخط  سدددى خط بيدددري   دددددلي خطبدددددنيى فددد  25   ص 2011  طسدددنت 63خط عرفدددت  ددددا  إسددداملت 
  (.2007خط رآن خطكًرح ف  خط رن خطرخبا دشر خطهجري لخطر  دةيهد  ) .     خا خطيشدمر  

خطًرس ن   ظب   خطنل خط رآن  مى وهدفا خط رخا  إطق خف  خطتاتر  )خط رري  منشد اخ  لزخا  خطلظدد    •
2010.)  

  )خط دد ر    خا خطعديى 1خما  خل ا    ا مى خطابدي خطامن  خط عد ر: خبدي خط ؤسسدت لخطنايدت  طز  •
  (.2007طةنشر  

شددد ي  دبددداخطعًقق  وخطابددددي خطددامن  لخط دددرخدد  خطالطلدددتو  مجةددت شدددؤلن درعلدددت  و دداا ددددى خطمدندددت  •
 .109   خطعا  2002خطعدمت طجدمعت خطالم خطعرعلت  دد  

  (.2011  )و نس   خا خطجن ي  2  طبند  ف  خط نه  لوببل ه  طخطشرف   دبا خط جيا  •
 . (1994   )خط د ر   سيند طةنشر  2 لد   ش دوه  خطعنح لخطابدي خطامن  ف  م ر  ط •
دددا   دددلد   شددد دوه •   خطددد ط  لخط  ددداس خطادددرلج مدددى خطندسددد وله  )م دددر  خط دددد ر   خطعرعلدددت طةنشدددر لخطت ًز

2010.)  
  )تيدددددرل   خط شتددددد  خ سدددددام   3وفسدددددير خطن ددددد ص فددددد  خطف ددددده خيسدددددام   ط ددددددطل  م  دددددا خ مددددد    •

1984.)  

 دددطل  م  دد   دةدد  خل ددا  وخط ددرخا  خط عد ددر  طةددنل طسدد ا  خطفدو ددت دنددا م  ددا خايدد ن دددرض لن دداو   •
 .4 (  خطعا  2015مجةت خط ةح  )خطل ى  ادمعت خط ةح طةعة   خينسدنلت لخطتببل لت   يس بر 

  (.2002  )خطاخا خطبلعدا  خط ريق خطو دف  خطعرع   1خط اخات  ط دباخطرل ى  طه  الذ •
دو دن  لسى  وخايي ط الد خطابدي خطامن  لا دن خط ست بةلد و  مجةت خطااخسد  خط ست بةلت  )خطس  خن   •

   خطعا  خطلم.17 (  مجةا 2016ادمعت خطس  خن طةعة   لخطتكن ط الد  

  )خط  يدددد  خط ت دددا  خطمًرشلدددت  خط عهدددا 3خطددد ل  لخطع دددل  طدباخط جيدددا خطنجددددا  خافدددت خينسددددن تددديى  •
  (.2000خطعدط   طةفكر خيسام   

  (.2006  )تيرل    خا خطمت طةبيددت لخطنشر  7خطنبهدن   و   خطامى  خطالطت خيساملت  ط •
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ومفهددد   خط سدددبلت لخ دتددداخم فددد  خطابددددي خيسدددام و  مجةدددت خط ش دددت طةااخسدددد   خطعرعددد     شددددم ي  •
  (  خطعا  خطودمى.2017 يساملت  )خطجقخمر  مؤسست خط ش ت طةنشر لخطت ًزا خ

 


