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 المستخمص
تقػػػـا عوػػػالسام ع عػػػاساس ساػػػو ععػػػاس  ايػػػا اسيػػػالا يععػػػة  ػػػ  س اطيػػػس عو سػػػاىاي ي ػػػ س          

ساسػػسو اامتسػػال ىػػبع عوسيػػالا ساػػو عوةاسػػس عوطايػػس اعوألةسػػس عوياوعػػسل اف عوألةسػػس ت مػػؿ عوقػػا ـ يمسااػػس 
انظي يي ػايم عوسػنسف واػيا ألا ػس عو سيػاي عوس اطػ   ع قناع يقالي ع ساي ألؽ قاليىا ةسا ت ماو

 اماو يػػػا يألعػػػ  سػػػا اقت ػػػاو عوألػػػاؿ ايػػػبوؾ ان ػػػب عوػػػو قاػػػاييـ سػػػف عاعػػػ  ع يػػػاع و  تن ػػػي  ويػػػـ 
  الايىـو ااياف  او عوسنقب ويـ عوألياص ساو عماالتيـ اعسنيـ اسعتقيايـ

وماقػػػس ياوػػػالاف سػػف عىػػػـ عوسا ػػاساا بعا عسا ػػاع امػػػال  عوألػػاو  اتنػػػااؿسا ػػاع عويألػػػ  ا       
 ع عاس  ابوؾل اف س اطيس عومقاؿ اعوقاا   ف   ا االه ع  سف استاؾ عالاعتو. 

 ػػاف عوسينػػالس عوسمسػػايي ايعسػػ   ػػ  ت ػػساسو وينػػاهو عوم ػػي عوػػبي ىػػا  اػػو اسػػا اتطايػػو و اعف      
ةاسػا  ةانا ساعال عويناه اعألالم    ألقاقتياو اىةبع ةاسػا ةػاف ت ػساسو  الاػالعي  سػااي   امايػو  ػ ه

 ن  عىتساـ ا يؼ عواو ونظايىـ انألػف عواػـا  ػ  س ػي اتعػايؽ  اػو سينالعػا ع الاػاف اعوسيػاال  
 اع  اؽ    تقالاـ ساالتيـ اي استيـ ساو عتـ  ةؿ اعةسؿ  ايم. 

ااع   ةؿ سعاـ غااي عف اعمو عوو تقػالاـ الانػو يض  ػؿ ععػاا  اععػنو سػنتسيعي يقاوػو تمػاوو      
ـْ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسػُف  ۖ  بَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدُع ِإَلٰى َسِبيِؿ رَ چ  ِإفَّ َربَّػَؾ ُىػَو  ۖ  َوَجاِدْلُي

ـُ ِبَمْف َضؿَّ َعْف َسِبيِمِو  ـُ ِباْلُمْيَتِديفَ  ۖ  َأْعَم  . (1) چَوُىَو َأْعَم
ع عوتماسػػؿو وػػبع  ػػاف ىػػبع قػػال تيػػاف عف عوتماسػػؿ سػػ  ع نعػػاف سػػف ع طػػي عنػػاع  ػػ   اتسػػس يأل نػػا      

عوتماسؿ سمػو ا ػ  عف اةػاف أل ػايااي ابوػؾل انػو عبع  عػال عوقاػ   عػال عو عػال ةاػوو  ػاف  ػ   عػاال 
ع نعػاف  عػاال واألاػامو اف عج ت اػػا قاليتػو عنسػا  اػؽ ع نعػػاف ومسػايم ع يض  ةاػؼ امسيىػا اىػػا 



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

86 

اس ا ػ  سقػالستيا السػام عونػاس  اقال ويبع ع سساي؟ اع يا عواعق  عف ع ىالعؼ عوعااعاسو عوعاااا عونيا
عبف األاالاػػػػ  عج   اسةػػػػف عف تتألقػػػػؽ ع  سػػػػف طياػػػػؽ عوي ػػػػؽ اعواػػػػاف اف عوتألػػػػالي اواػػػػا ياوأل ػػػػس 
عوالعسعػػس يػػيمض  ػػاأليو و  ػػيافو اع قنػػاع ياستيػػايه عىػػـ اعػػااس سػػف اعػػا ؿ عوػػالسام عوػػو الاػػف عج 

عوتػػػـا عوقػػػا ـ يػػػو ع عػػػس  عػػػيألانو اتمػػػاوو  سػػػف عوسنةػػػال عنػػػو األقػػػؽ يػػػضبف عج تمػػػاوو  اع ػػػال  سػػػس عبع
عوسني اػػس ع ػػاه عوسػػالسااف سػػف  يػػس ات ػػاه ن عػػو سػػف  يػػس ع ػػياو عب عنػػو ايقػػو يطياقػػس يػػاوت ةاي 
اع العه ع سي عوبي ا ماو سقيا ي سف ع  ياف يالي س ةيايم اا مؿ عألتساؿ عقتناسيـ يض ةػايه يالي ػس 

 عةيي اا اي.
 

Abstract 

         The Islamic call is based on a constant and firm principle in 

addressing the public in general, and this principle is based on the good 

word and wisdom, because the wisdom makes the process of persuasion 

as much as right things as it makes the vision of the believer to see the 

need of the public address and address it as required and thus 

implemented to Their hearts from the widest doors, Vtnshrh them chests, 

and see the Savior them keen on their happiness and security and their 

future 

      The subject of the current research deals with a topic that is one of 

the most important topics related to the Islamic religion, because 

addressing the minds and hearts is an art that only those who possess its 

tools can do. 

     The architect takes into consideration in his design to build the era in 

which he is and what is required, although the materials of the building 

is one in reality, and so whenever his design is a beautiful new, nothing 

is disrespectful whenever the attention is distracted and distracted to 

their eyes. Today we are in an era where the engineers of religions, 

principles and ethics, Their goods are more complete and complete. 

    The duty of every Muslim is to strive to offer his religion in the best 

manner and to prepare a conference by saying: "Call your Lord's path 

with wisdom and good exhortation, and argue with them that is better. If 

your Lord knows those who are astray, He knows best". 

      In the conclusion of our research, it has been shown that dealing with 

man is one of the most dangerous types of dealing, so dealing with him 
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must be civilized and that is because if the heart spoils the whole body, 

the corruption of man corrupts life. Is he a lifeless man of these ages? 

And proved the reality that the political goals, the lofty goals, and 

foremost the call of people permission to the conversations of God can 

not be achieved only through tenderness and tenderness because the 

challenge and the argument under the pretext of some of the owner of 

others, and persuasion as the most important means of advocacy to the 

religion of God Almighty is certainly achieved with permission God 

Almighty benefits great if committed to the basis of methodological 

approach invited guests on the one hand and the same on the other hand, 

as it is raised in a way of thinking and performance, which makes it 

acceptable to others to a large extent and makes the likelihood of 

conviction of his ideas even more. 

 
 المبحث األوؿ 

 المطمب األوؿ: تعريؼ القناعة لغة 
 ايالا و ظس عوقناسس    عوسما ـ عواعااس ساو سماف سالم عا اىا  اسا اضت      
عوطيؽ عوبي انةؿ سااو عوطماـ قناٌع اق ن    -1

(2) . 
ِنَع َوَأْطِعُمػػػوا اْلَقػػػا چعوعػػػنعؿ  اقػػػاؿ قنػػػ  عوي ػػػاؿ اقنػػػ  قناسػػػاي  عبع عػػػضؿ ةسػػػا  ػػػ  قاوػػػو تمػػػاوو   -2

 . (3) چَواْلُمْعَترَّ 
 . (4)عوقان   عوعا ؿ

 (5)ا اها يسمنو عوأليس  اععتالواع يقاؿ عوعاالم سا  س )ي   عج سنيا( -3
 (6)سف   ااعؿ السمو سقنماي........  يال ااساي عنو سييعؽ    
 . (7)ع ساوس  عساوس ع ناه واساه عوسنألالي -4
 . (8)س ياو ـ اقاؿ قناع اي  تبوؿ    عوسعضوسيسمنو عوتبوؿ  عبع  اها و ظس عوقناس -5
 . (9) اها يسمنو عوي او قن  اي ي و يسا عسطو  يا قان  -6
ا ػػاها يسمنػػو ع طس نػػاف عوػػو عوأل ػػس  عقنمػػا ياوأل ػػس اعوػػالواؿ اي  ماػػو اطسػػ ف ااعػػاـ يسػػا  -7

 . (10)وو "عقنمس ي الؽ نّااتو/ ييااو اةع  عا ا ـ    اي عوو   س ع قناععيعاله 
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سػػػف  ػػػاؿ عطاسػػػ  ساػػػو عوتمياقػػػاا عواعااػػػس و قنػػػاع تيػػػاف وػػػ  عف عوتمياػػػؼ ع  اػػػي يسمنػػػو     
ع طس ناف عوو عوأل س عقي  عوو سا اع يأل  ل ابوػؾ اف عوسا ػاع ةػاف اتنػااؿ ع طس نػاف عوػو 

 عوأل س عويانس اعواع ألس ألتو اعاـ عوستاق  ي ألس عوالواؿ.
 االقناع اصطالحًا: 

 . (11)عوعاس  عو  ه يقاؿ ا الؽ يو اعف وـ اةف يييىاف( ع قناع )عف امقؿ ن س -1
ع قنػػاع  امنػػ  عوقناسػػس ياو ػػ ه عبع ساػػـ ألاوػػو اسالعوتػػو اعطسػػضف عواػػو اي ػػ  يػػو اقػػاؿ تمػػاوو     -2
 . (13)اي سف تميؼ سالعوتيـ ااطس ف عوقا  عوايـ(12) چَواْمرََأتَاِف ِممَّْف َتْرَضْوَف ِمَف الشَُّيَداِء چ 
اعوي ػو  (14) چَفَمُنَولَِّينَّػَؾ ِقْبَمػًة َتْرَضػاَىاچ عوأل  اعوساػؿ اعوي ػوو قػاؿ تمػاوو  ع قناع  امن  -3

 . (15)ىنا سمناه عوأل  اعوساؿ ةسا بةي  األ  عو اواف
 المطمب الثاني:أسس االقناع

  -أواًل: االقناع بالكممة الطيبة واالسموب الحسف:
ة  ػػ  س اطيػػس عو سػػاىاي ي ػػ س ساسػػسو تقػػـا عوػػالسام ع عػػاساس ساػػو ععػػاس  ايػػا اسيػػالا يععػػ    

اامتسػػال ىػػبع عوسيػػالا ساػػو عوةاسػػس عوطايػػس اعوألةسػػس عوياوعػػسل اف عوألةسػػس ت مػػؿ عوقػػا ـ يمسااػػس ع قنػػاع 
يقػػػػالي ع سػػػػاي ألػػػػؽ قػػػػاليىا ةسػػػػا ت ماػػػػو انظػػػػي يي ػػػػايم عوسػػػػنسف واػػػػيا ألا ػػػػس عو سيػػػػاي عوس اطػػػػ  

عػػػ  ع يػػػاع و  تن ػػػي  ويػػػـ  اماو يػػػا يألعػػػ  سػػػا اقت ػػػاو عوألػػػاؿ ايػػػبوؾ ان ػػػب عوػػػو قاػػػاييـ سػػػف عا 
  الايىـو ااياف  او عوسنقب ويـ عوألياص ساو عماالتيـ اعسنيـ اسعتقيايـ. 

ـْ چ قػػاؿ تمػػاوو      ػػوا ِمػػْف  ۖ  َفِبَمػػا َرْحَمػػٍة ِمػػَف المَّػػِو ِلْنػػَت َلُيػػ َْضُّ ِمػػيَظ اْلَقْمػػِب اَلْن ََ َوَلػػْو ُكْنػػَت َفظِّػػا 
 . (16)چَحْوِلؾَ 
عج تمػػاوو. عوألةسػػس يانيػػا   مػػؿ سػػا انيعػػ  ساػػو عوا ػػو عوػػبي اامػػيؼ ع سػػاـ عيػػف عوقػػاـ يألسػػو     

 .(17)اناع     عواقا عوبي انيع 
 اقاؿ عوعمالي )يألسو عج(    ت عاي قاوو تماوو     
 . (18) چاْدُع ِإَلٰى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ چ 

اؿ ييػػؾ عوسعػػتقاـ عوس ػػتسؿ ساػػو عوماػػـ عونػػا   اي  وػػاةف السػػانؾ وا اػػؽو سعػػاسيـ اةػػا يىـ عوػػو عػػي
اعومسؿ عو اوح ياوألةسس اي  ةؿ اعألال ساو ألاف  يسو اقاوو اعنقاااله اسف عوألةسسو عوالسام يػاوماـ 
  ياو يػؿ اعويػػالا يػػا ىـ  ػػا ىـ ايػػااقي  عوػػو ع بىػػاف اعو يػـ ييسػػا اةػػاف قياوػػو عتػػـ يػػاوي ؽ اعواػػاف 
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عوػػو عوػػالسام ياوساسظػػس عوألعػػنس اىػػا ع سػػي اعونيػػ  عوسقػػالياف   ػػاف عنقػػاال ياوألةسػػسو اع   انتقػػؿ سمػػو
 . (19)ياوتيغا  اعوتيىا 

اسػػف ع ػػؿ عوألةسػػس سيعسػػام ألػػاؿ عوس اطػػ و عب وػػاس سػػف عوألةسػػس ععػػت العـ ععػػاا  اعألػػال  ػػ     
سسااس ع قنػاع سػ  عوةياػي اعو ػعاي اواي ػؿ اعوسػيام. اعوسػتماـ اعو اىػؿ يػؿ  يػال سػف تنااػ  ععػاا  

 . (20) چَوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َرُسوٍؿ ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِو ِلُيَبيَِّف َلُيـْ چ ا اناعيو قاؿ تماوو عوس اطيس ةؿ يس
 اوألةسس    سسااس ع قناع عسي سطاا و اعوقا ـ يمسااس ع قناع سضساي ياوتا   عوألةسس ألػاف      

َسػػػِبيِؿ َربِّػػػَؾ ِباْلِحْكَمػػػِة  اْدُع ِإَلػػػىٰ چاسػػػايس سيستػػػو  ػػػ  عقنػػػاع ع  ػػػياف اس ػػػالعؽ بوػػػؾ قاوػػػو تمػػػاوو
ِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو چ و اقاوو تمػاوو(21)چ َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ  َعَمٰى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمػِف  ۖ  ُقْؿ ىَٰ

 . (22) چ  َوُسْبَحاَف المَِّو َوَما َأَنا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ  ۖ  اتََّبَعِني 
ف عج ساػايـ عوألةسػس  ػ  السػاتيـ اعػاياع ساػو ىػالي عوس ػط و األانسا طيؽ عو ألايس ي ػاع    

 ) او عج سااو اعاـ( اني س ال ؿ عوناس    الاف عج ع اع ايو اعنت ي ع عاـ    يقاع ع يض. 
 ثانيًا: المنطؽ السميـ واالقناع بالحجة والمخاطبة بالبرىاف 

ااػضت  بوػؾ ساػو ياس طػيؽ عوت ػاىـ عف ع عاـ الاف اقاـ ساو عوسنطؽ ااعتنال عوو عوييىاف       
اعونقاش اعو الؿ عوس االو ةسا ا مؿ عونظي  اسا  اػؽ عج عػيألانو اتمػاوو سػف ع  ػؿ ععػاوا  عقنػاع 

ابةػػي  (23)اعىػػـ سػػالع ؿ ع اسػػاف اقػػال بةػػي عوقػػيعف عوةػػياـ عومقػػؿ ياعػػسو اس ػػتقاتو نألػػا  سعػػاف سػػيم
ظػس ساػو عومقػؿ ا ػيايم عوألا ػس عواػول . اويبع اسي عيألانو اتماوو عوسألا (24)ااوااي يعتس س يم سيم

اف  قػػاله امنػػ   قػػال عو   ػػاسو  ألػػـي ةػػؿ سػػا اػػن ي سااػػو سػػف عوسعػػةي اا ػػ  سقايػػس قاعػػاس وسػػف 
 انتيؾ أليستو. 

اسف  ـ عف عو الؿ عومقا  ت   سسايعتو يسمػاؿ سػف ألياػس عومقػؿ  اػاس و نعػاف عف ا ػاالؿ      
عواػػو قايػػو اياوتػػاو   ػػاف عيػػيا سػػا اساػػا عوػػالسام  ع   ايػػا   اقتنػػ   اػػوو ا  اعػػضؿ ع  ةسػػا   اطسػػ ف

ع عػػاساس ىػػا ييطيػػا ياومقػػؿ اعألتيعسيػػا وػػوو ألاػػ  ع ػػتيط الاننػػا عوألناػػؼ ساػػو سػػف اتاقػػاف سنػػو عف 
اتاقػػاف يمقػػاويـو اعف اض ػػباع عألةاسػػو اتماواسػػو يمػػال يألػػ  اتسألػػاصو ىػػبع اقػػال  ػػي  عو ػػألاي  

يعػػػاوس يعػػػاؿ عج ) ػػػاو عج سااػػػو عو ااػػػؿ ألاطػػػ  يػػػف عيػػػ  ياتمػػػس )ي ػػػ  عج سنػػػو( عوػػػبي ألسػػػؿ 
اعاـ( عوػو عوسقػاقس ألػاةـ س ػي انػبعؾ عياع ع س اػس يابقنػاع ياوأل ػس اعوس اطيػس ياوييىػافو ألػاف 
تألػالعه عوسقػاقس يمػػال عف تعػاـ سنػو يعػػاوس س ػاؿ عويعػاؿ ) ػػاو عج سااػو اعػاـ( قػػا اي  عنػ  عػػا اؾ 
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 يين  سف  ػاأليؾ عوػاس ىػا بنيػ ؟ سف عوةاـ  األ  عو  عف ت يـ سن و قاؿ قاا  ىاـو قاؿ  ع
قاا  يؿ ىا يعاؿ عجو قاؿ   ساوو ألا  ةاف ىةبع وـ االع ساو قاسو ألاف ع ي اه سف ياػاله عوػو 

قػػاؿ  قاػػا   –غايىػػا؟  ػػيال سااػػو ألاطػػ   ػػ  عوألػػاؿ اىػػا اماػػـ عنػػو ا اطػػ  ألػػاةـ ن ػػيعن  ةياػػي 
 ساعو يف سياـ اواس ت يال عنو يعاؿ عج؟ قاؿ  ياو.

 به قاسو  ضيعالاع عف ا اياه السا ساايـ ياف اياةيـ عج ألا  ي مو عوػو عوعػساه قاا   ساوو ألا  ع
عوالناا؟ اي عف ساعو يف سياـ عوبي تنسناف ييعاوتو ةاف اعتطا  ىا ع  ي عف اػالسا ساػو قاسػو 
يسػػا ا ػػاهو اان ػػي الانػػو الاف س يػػاال عا سمانػػامو  سػػا عوػػبي سنمػػو سػػف ىػػبع ألتػػو اػػا ي ساػػو ن عػػو 

ال تعي  ىبع عويال    ع ػايس عوسقػاقس يػالاعي اا ػاـو ألسػا يمػالىا اوػـ ا ػال سػا عومناه اعوس قس؟ اق
 . (25)ايال يو ساو ألاط و عاا عف قاؿ وو   عنا ألةاـ قال  اه سف سنال ألةاـ.....

اىةبع نيا عف ع عاـ قػال ألػيص ساػو عف اظػؿ ألةػـ عومقػؿ عػااساي   اتعػي  عواػو سػا اػن ي       
 اعي ي عاي سف سسؿ عو اطاف اسف  ـ عا   ع تنايو.    ألعف ت ايه وبوؾ عستيي عو سي اعوس

ـُ ِرْجػٌس ِمػْف َعَمػِؿ چ قاؿ تمػاوو       َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإنََّمػا اْلَخْمػُر َواْلَمْيِسػُر َواأْلَْنَصػاُب َواأْلَْزاَل
ِْْمُحوفَ  ـْ ُت  . (26) چ  الشَّْيَطاِف َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّك

ع يػػػاا ساػػػو عوقػػػا ساف يمسااػػػس ع قنػػػاع عألتػػػيعـ عومقػػػؿ ع نعػػػان ل اف ع عػػػاـ  ػػػاف سػػػف عىػػػـ عوا     
 ا   أل ج عومقااس اع عاوا  عوسنطقاس ساو ياس طيؽ عوت اىـ اعونقاش اعو الؿ عوس اال. 

 ثالثًا: التدرج المرحمي اثناء القياـ بعممية االقناع 
قنػػػاع اىػػػا عػػػنس ةاناػػػس اعػػػنس عوتػػػاليو ىػػػا اعألػػػال سػػػف عيػػػيا ع عػػػس عوتػػػ  اقػػػاـ ساايػػػا ع          

 ػػيساسو اويػػبع  اػػؽ عج عوعػػساعا اع يض ساػػو سيعألػػؿ اةػػبوؾ ع نعػػاف سػػي يسيعألػػؿ ستاعسنػػس ةػػؿ 
سيألاس تتينو ساو سا قياياو اتعػاـ وسػا يمػالىاو ألتػو ع ػيح ساػو ىػبه عو ػايم عوتػ   ػيو ييػا سػف 

ع  الواػؿ قػاط  ساػو ىػبه يألـ عسو عوػو ىػبه عوألاػام عواععػمس اسػا عونط ػس اعوماقػس اعوس ػعس اعومظػاـ 
ْنَساَف ِمْف ُساَلَلٍة ِمْف ِطػيفٍ چ عوعنس عوةاناس. قاؿ تماوو  َْػًة ِفػي َقػرَاٍر  َوَلَقْد َخَمْقَنا اْلِْ َـّ َجَعْمَنػاُه ُنْط ثُػ

ََْة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمْقَنػا اْلُمْضػَغَة ِعَظاًمػا َمِكيفٍ  َـّ َخَمْقَنا النُّْط ـَ َلْحًمػا  ُث َفَكَسػْوَنا اْلِعَظػا
َـّ َأْنَشْأَناُه َخْمًقا آَخَر   . (27) چ َفَتَباَرَؾ المَُّو َأْحَسُف اْلَخاِلِقيفَ  ۖ  ُث

اةبوؾ ناؿ عج عيألانو اتماوو عوقيعف عوةياـ ساو عويعاؿ ) او عج سااو اعاـ( ستالي اي ا ػ     
 . (28)چ  ِلَتْقرََأُه َعَمى النَّاِس َعَمٰى ُمْكٍث َوَنزَّْلَناُه َتْنِزياًل  َوُقْرآًنا َفَرْقَناهُ چ بوؾ اقاوو عيألانو اتماوو
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اتضت  عنس عوتاليو ستناعيس وطيامػس عوي ػي تاعػايعي سػف عج ساػايـو  ألػاف  ػيض عو ػيع ض ساػو      
سياالم ةاو ام اعو ااـ اعواةامو  ي يا ساو سيعألػؿ االي ػاا ألتػو عنتيػا عوػو عو ػايم ع  اػيمو 

س )ي ػػػ  عج سنيػػػا( قاوػػػا  )) ػػػيض عج عو ػػػام ألػػػاف  ي ػػػيا يةمتػػػاف يةمتػػػاف  ػػػ   مػػػف سا  ػػػ
 .(29)عوأل ي اعوع ي  ضقيا  ام عوع ي اااال     ام عوأل ي((

سػػف  اع ػػال ىػػبع عوألػػالا  عوة اػػيم  عويػػاله يػػا ىـ  ػػـ عويػػـو عب عوسطاويػػس ي سػػ  عو ػػيع   سػػيم اعألػػالم      
 (30)عوسػػتياـ ال مػػس اعألػػالم اػػنالي عوػػو ت ػػاا  عوةػػؿ تا ػػ  عوتن اػػيو اةػػبوؾ عوقػػاه  ساػػ  عوماػػـا ساػػو

ا   عوألاعي عوبي العي ياف سسي يف سيال عومااا ااواله عو اوح سيال عوساؾ امػال نساب ػاي طايػاي ابوػؾ 
ألػػاف عيعال عو اا ػػس عواعىػػال عف امػػاال ياوألاػػام عوػػو ىػػالي عو ا ػػاه عويع ػػالاف اعف اػػتسةف ااسعػػؾ عو اػػاط 

عوبي عنةي ساو عياو سػالـ ععػيعسو  ػ  عاعوػس ةػؿ يقااػا     االاوو عستيض ساو بوؾ عينو سيال عوساؾ
( ساوػػؾ   تن ػػب  ػػ  ع سػػاي؟  ػػاعج   عيػػاو   ػػ  عوألػػؽ وػػا  ع نألػػيعؼ اعوسظػػاوـ  قػػاؿ اياػػو  )اػػا عيػػاف
غاا يألاايؾ عوقالاي(  ةػاف  ػاع  ع   عو قاػو عوسػنسف ))  تم ػؿ اػا ينػ   ػاف عج بـ عو سػي  ػ  

س((. اعنا ع اؼ عف عألسؿ عونػاس ساػو عوألػؽ  ساػس  اػال ماه اتةػاف عوقيعف سيتافو األيسيا    عو او 
 . (31) تنس((

ا ػ   ػاه سػا تقػالـ نعػتطا  عوقػاؿ عنػو طاوسػا عف عوتػاليو عػنس عوياػس  اقػال ا ػ  عتياسػا  ػػ          
َوَيػْدُع چ س اطيس عوناس ألتو   اقماع    عوسألظاي اىا عوم اػسو ا ػ  بوػؾ يقاوػو عػيألانو اتمػاوو

ْنَساُف بِ  ْنَساُف َعُجواًل  ۖ  الشَّرِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِر اْلِْ  . (32) چ  َوَكاَف اْلِْ
اىػػػبه عوعػػػنس ع وياػػػس  ػػػ  يسااػػػس عوتػػػاليو انيعػػػ  عف تتيػػػ  سػػػ  ع نعػػػاف عبع عياػػػال عوتػػػض اي  اػػػو         

اعقناسوو اوف اتألقؽ بوؾ ياف اـا اوااس اسف  ـ  انو  يال سف ع سالعال اعوتيا س وبوؾ س  ع ب يماف 
ستيػػاي عػػسا عويػػالؼ اة ػػيم عوسماقػػااو اىػػا ن ػػس عوسنيػػاو عوػػبي عػػاةو عونيػػ  ) ػػاو عج سااػػو ع 

اعاـ(    ىبع عو الي ألا  تيةاا سيستو  اؿ  ا س س ي ساساي يسةس    تيياػس عو اػؿ عوسػنسف 
عوػػبي اعػػتطا   اسػػا يمػػال عف األسػػؿ سػػ ه عوػػالسام اتةػػاواؼ عو يػػاالو ايػػاه ع عػػاـ اا ي ياوػػالسام عوػػو 

ال ات ياػػػػا عومقاػػػػالم عو ػػػػألاألسو  ػػػػـ ةػػػػاف عوت ػػػػيا   ػػػػا اي   ػػػػا ايو ا ػػػػ  ىػػػػبع عوسمنػػػػو تقػػػػاؿ عـ عوتاألاػػػػ
عوسنسناف سا  س )ي   عج سنيا( اع  س تاليو عوت يا  انػااؿ عوقػيعف يقاويػا  ).... عنسػا سػا نػاؿ 
سنػػو عػػايم سػػف عوس  ػػؿ  ايػػا بةػػي عو نػػس اعونػػاي ألتػػو عبع  ػػا  عونػػاس عوػػو ع عػػاـ نػػاؿ عوألػػاؿ 

 . (33)اوا ناؿ عاؿ   ه   ت يياع عو سي وقاواع   نالع عو سي عيالعي.....( اعوأليعـ
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اةػػاف ) ػػاو عج سااػػو اعػػاـ( امتقػػال ععػػاا  عوتػػاليو  ةػػاف اقػػالـ ع ىػػـ ساػػو عوسيػػـ ااماػػـ  ػػا اي     
 ق  ا ايو واةاف عقي  تناا ي اع يا ساو عو نعال أل ظاي ا يساي. 

ؿ ةنا س  عوني  ) او عج سااو اعاـ( انألػف  تاػاف ياا عيف سا س سف  نال  يف سيال عج قا    
 . (35) تماسنا ع اساف قيؿ عف نتماـ عوقيعف  ـ تماسنا عوقيعف  ااالالنا يو عاساناي(( (34)ألاعايم
اياا عوي ػػايي اسعػػاـ سػػف عيػػف سيػػاس )ي ػػ  عج سنيسػػا( قػػاؿ  قػػاؿ يعػػاؿ عج ) ػػاو عج     

ألا  يم و عوو عواسف  ))عنؾ عتضت  قاساي اىػؿ ةتػا  سااو اعاـ( وسماب يف  يؿ )ي   عج سنو( 
 ػػابع   ػػتيـ  ػػاالسيـ عوػػو عف ا ػػيالاع عف   عوػػو ع  عج اعف سألسػػالعي يعػػاؿ عج  ػػاف ىػػـ عطػػاساع وػػؾ 
يبوؾ  ا ييىـ عف عج قال  يض ساايـ  سس  ػااعا  ػ  ةػؿ اػـا اوااػس  ػاف ىػـ عطػاساع وػؾ يػبوؾ 

 ػػػ  ةػػػؿ اػػػـا اوااػػػس  ػػػاف ىػػػـ عطػػػاساع وػػػؾ يػػػبوؾ   ػػػا ييىـ عف عج قػػػال  ػػػيض ساػػػايـ  سػػػس  ػػػااعا
 .(36) ا ييىـ عف عج قال  يض ساايـ  القس تن ب سف عغنااهىـ  تيال ساو  قيع يـ....((

 
 المطمب الثالث : اىداؼ االقناع 

 التعريؼ الصحيح باْلسالـ.  -أواًل:
 اػػػيافو عف عوعػػػيض ع عاعػػػ  سػػػف سسااػػػس ع قنػػػاعو ىػػػا عألػػػالع  تعااػػػي  ػػػ  عويا ػػػس عا  ػػػ  ع      

اساػػو عوقػػا ساف يمسااػػس ع قنػػاع عف اااسػػاع يسمطاػػاا الاننػػا عوألناػػؼ اعف اعتسعػػةاع يض ػػاووو ابوػػؾ 
ـَ َتُقولُػوَف َمػا اَل چ اف عوقاؿ يػالاف تطياػؽ   ا سػي ا  ا ػالي.قاؿ تمػاوو   َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا ِلػ

َْْعُموفَ  َْْعُموفَ  َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد المَِّو َأْف َتُقوُلوا َت  . (37) چ َما اَل َت
قػػاؿ ع سػػاـ عوقيطيػػ   ععػػت ياـ ساػػو ا يػػس ع نةػػاي اعوتػػاياةو ساػػو عف اقػػاؿ ع نعػػاف سػػف        

ن عػػػو سػػػف عو اػػػي سػػػا   ا ماػػػو. عسػػػا  ػػػ  عوسا ػػػ   اةػػػاف ةػػػبيايو اعسػػػا  ػػػ  عوسعػػػتقيؿ  اةػػػاف  ا ػػػايو 
اف ا  اتمظػػاف ااي ػػالاف ا  و اىػػؿ ا نػػ  عوػػباف اقاوػػاف سػػا   ا ماػػافو اامظػػ(38)اةاىسػا سػػبساـ

اعتي ػػػالاف عوعػػػ ياس عوميػػػاال اعػػػ طط ي  عوميػػػاال اا عػػػياف الاػػػنيـ االناػػػاىـ ابوػػػؾ ىػػػا عو عػػػيعف 
ابوػػؾ عف سقايػػس سػػف ةػػاف ساوسػػاي يػػاوسمياؼ اعوسنةػػي ايا ػػا  عوقاػػاـ ياظا ػػس ةػػؿ اعألػػال  (39)عوسيػػاف

 تمػاوو بـ  ػ  ةتػا  سنيا ع ال سسػف وػـ اماسػو اعنسػا بوػؾل انػو ةاوس ػيياف أليسػاا عج تمػاوو اعج
َأتَػػْأُمُروَف النَّػػاَس ِبػػاْلِبرِّ چ قاسػػاي ةػػاناع اػػضسياف عونػػاس يضسسػػاؿ عويػػي ا  امساػػاف ييػػا  قػػاؿ تمػػاوو  

ـْ َتْتُموَف اْلِكتَاَب  ـْ َوَأْنُت َُْسُك  .(40) چ َأَفاَل َتْعِقُموفَ  ۖ  َوَتْنَسْوَف َأْن



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

93 

 ثانيًا: دور العبادات في االقناع
وسيػػاال  عونيااػػس عاعػػيـ  ػػ  ع يت ػػاع يػػضباعؽ عوسقنمػػاف ةسػػا عػػاألقؽ ويػػـ عوعػػماالم عف عوتضةاػػال ساػػو ع 

اع عتقيعي اعويعألس عون عاس  او يع ض عوت  عوـا ع عاـ ييا سيايم سف تسػاياف ستةػييم وتمااػال عوسػيه 
عف األاا ييا اعف ا ؿ ستسعةاي ييا سا العـ ألااي اةتا  عج اعنس يعاؿ عج ) او عج سااو اعاـ( 

ػػػػاَلَة چاة ػػػ اف سػػػف ىػػػػبه عوألقػػػا ؽ  قػػػاؿ عػػػػيألاف َْْحَشػػػػاِء  ۖ  َوَأِقػػػـِ الصَّ ػػػػاَلَة َتْنَيػػػٰى َعػػػػِف اْل ِإفَّ الصَّ
اعواةام عنسا ى  وعيس س اسي عوألنػاف اعويا ػس اقػال نػص عوقػيعف عوةػياـ ساػو عوعااػس  (41) چَواْلُمْنَكرِ 

ـْ َصَدَقًة تُ  چسف ع يعو عواةام  قاؿ تماوو   ـْ ِبَياُخْذ ِمْف َأْمَواِلِي ـْ َوُتَزكِّيِي  . (42) چ َطيُِّرُى
اةػػػبوؾ  ػػػيع ع عػػػاـ عو ػػػـا واةػػػاف عو طػػػام ساػػػو طياػػػؽ تألػػػيي عوػػػن س سػػػف  ػػػياعتيـو قػػػاؿ     

َياـُ  چتماوو   ـُ الصِّ  .  اعوألج ىال و سياف    عآلاس عوةياسس (43) چ ُكِتَب َعَمْيُك
اْلَحػػػأَّ َفػػػاَل َرَفػػػَث َواَل ُفُسػػػوَؽ َواَل ِجػػػَداَؿ ِفػػػي  َفَمػػػْف َفػػػَرَض ِفػػػيِيفَّ  ۖ  اْلَحػػػأُّ َأْشػػػُيٌر َمْعُموَمػػػاٌت  چ

 . (44)چاْلَحأِّ 
 ضيةػػاف ع عػػاـ ىػػ  سػػالعيو عوةسػػاؿو اويػػبع ااسطاػػا سناوػػس ةياػػيم  ػػ  الاػػف عج  ػػابع وػػـ اعػػت اال     

 قاؿ تماوو   (45)ع نعاف سنيا سا ااة  قايوو اان   ويو اايب  عج اياوناس  اتو  قال ىاا
ـَ اَل َيُموُت ِفيَيا َواَل َيْحَيىٰ  ِإنَّوُ چ      َوَمْف َيْأِتِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمػَؿ   َمْف َيْأِت َربَُّو ُمْجِرًما َفِإفَّ َلُو َجَينَّ

ـُ الدََّرَجاُت اْلُعَمىٰ  اِلَحاِت َفُأولَِٰئَؾ َلُي  . (46) چ الصَّ
 ثالثًا: نشر ثقافة االقناع. 

يػػـ   ػػس اعألػػالمو اعف وػػالايـ عوقناسػػاا ن عػػيا عوتػػ  والاػػو عف ىنػػاؾ سػػف ا اطػػ  عونػػاس ساػػو عن      
ا ػػ  عواقػػا ن عػػو ععػػتطاع عومالاػػال سػػف عوقػػا ساف يمسااػػس ع قنػػاع عف ا ػػااع عوػػو  ػػياألس ةياػػيم سػػف 
عونػػاس يعػػي  ألي ػػيـ ساػػو سيعسػػام وا ػػياؽ عو يالاػػس و  ةػػاف ا اطػػ  ةػػؿ اعألػػال يقػػالي  يسػػو ايسػػا 

 سااػو اعػاـ( اسمػاب ساػو عويألػؿ قػاؿ اػا سمػاب اا ـ سناوتو سف عنس يف ساوؾ عف عوني  ) او عج
قاؿ وياؾ اا يعاؿ عج اعمالاؾ قاؿ اا سماب قاؿ وياؾ اا يعاؿ عج اعمالاؾ  ا اي قاؿ سا سف عألػال 
ا ػػػيال عف   عوػػػو ع  عج اعف سألسػػػالعي يعػػػاؿ عج  ػػػالقاي سػػػف قايػػػو ع  أليسػػػس عج ساػػػو عونػػػاي قػػػاؿ اػػػا 

 . (47)ي ياع قاؿ عبع اتةااع((يعاؿ عج ع ا ع يي يو عوناس  اعت
 يعيماي  ت ألاح عو ايم عو اط س سف عوسعاساف اتعااي ععت اياا عوس اطياف  
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عوتػػ  انيعػػ  عف تةػػاف  ػػ  عاوااػػاا عومسػػؿ ع قنػػاس  عوػػبي ا ػػ  عف اا ػػو عوػػو عونػػاسو ااػػتـ       
ومػػاوـ بوػػؾ سػػف طياػػؽ تقػػالاـ عو ػػايم عو ػػألاألس واعػػااؾ ع عػػاس  اتاساػػس عوسععػػاساف  ػػ  يػػاال ع

 عوس تا س يالايىا عو اسؿ    ت ألاح عو ايم عو اط س سف ع عاـ. 
ااألػػال  سنػػالسا األػػااؿ عوسعػػاساف عوقػػا ساف يمسااػػس ع قنػػاع عوتػػض اي ساػػو عوس ػػاطياف واعاػػياع      

سػػاق يـ ألػػاؿ ع عػػاـ اقػػال األػػااؿ  ػػ  يمػػض ع ألاػػاف عوتػػض اي ساػػو عو اطػػ  واتينػػو ساق ػػاي  الاػػالعي 
 ػػو عوعػػايقس اىػػبع ع ػػم  عنػػاعع ع قنػػاعل انػػو اتطاػػ  سػػف عوس اطػػ  تعااػػي ا تاػػؼ تساسػػاي سػػف ساعق

طياقس عوت ةاي عا تعااي عوعااؾو اوةػ  اتعػنو ىػبع واػبي اقػاـ يمسااػس ع قنػاع  يػال وػو سػف سيعسػام 
  ا  س ا ا سنال ع قناع. 

 سيعسام  ا  س ا ا سنال ع قناع    عومقاالم. 
 أواًل: العقيدة 

و عف عوعااؾ ع نعان    اتيالؿ ع  يتيالؿ ع ت اه عوالع ا  وا يالو  او يال   اعاؾ اىبه ع ايم عو    
عػػػااةاي س تا ػػػاي سػػػا وػػػـ تػػػن ي سااػػػو قػػػام  ةياػػػس سظاسػػػس تعػػػتطا  عف ت ػػػؿ عوػػػو قػػػيعيم ن عػػػو اعسسػػػاؽ 
ا العنػػػػوو  تعاػػػػي عت ػػػػاه عوػػػػبعت  نألػػػػا عومقا ػػػػال اع  ةػػػػاي اسنػػػػالىا  قػػػػط اتيػػػػالؿ عػػػػااةو عو   ػػػػ  عا 

 ع  تساس . 
 الوجداف  –نيًا ثا

عف عا اياػػس طػػػي  ع  ةػػاي عوسقنمػػػس اػػنالي عوػػػو عا اياػػس عوقيػػػاؿ اع قنػػاعو اس ػػػاؿ بوػػؾو وػػػا عف      
العساس ألااؿ عقناع ع  ياف يتطياؽ عألةاـ عو يامس ع عاساس سف طياؽ سيض عومقاياا اعو اعه 

 ػػ   عوسألػػاطياف ساػػو اعوػػيالع س ػػيالعي سػػف عويألسػػس ع وياػػس اعوسع ػػيم اعو ػػاع و  ػػاف بوػػؾ عوطػػي  وػػف ا
 ع قناع يتاؾ ع  ةاي. 

 النية.  –ثالثًا 
عوناا اعوقاليم ساػو ع عػت ايس واسأل ػاعا عو اي اػس   اسةػف عقنػاع عألػال يػاي أل ػس سيسػا ةانػا      

 اع ألس اسنطقاس سا وـ اةف طاوياي و قناع يعغياي  او.
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 المبحث الثاني : أساليب االقناع وسبؿ نجاحو
 ليب االقناع المطمب األوؿ :اسا

 ػػ  عواقػػا عوػػبي انةػػال  اػػو عوقػػيعف عوةػػياـ اعوعػػنس عونيااػػس ساػػو عوألػػاعي اعوتضالاػػ  يضالعيػػو سطايػػاي       
ععاعاايو س  عنو واس عسيعي سألتاساي عف ا ؿ عوطي اف عوو عقناع عألالىسا ع  يو غاي عنو اة   سػف 

 ػػال عنيػػا ت ػػؿ عوػػو ع قنػػاع عو ػػاعي ياػػاف عوأل ػػسو اعوستضسػػؿ ومػػالال سػػف عوألػػاعيعا  ػػ  عوقػػيعف عوةػػاـ ا
 األااناي ات ؿ عوو الألض عوأل س عألااناي ع يا ا   عوقيعف عوةياـ نسابو سالم اسف ىبه عونسابو  

قال ا ؿ عوألاعي عوو تياف واس اطياف و ػاؿ عوطياػؽ عوػبي ااوانػو  ات اػاف سنػو ةسػا ت اػو  أواًل:
 عوعأليم سف  يساف يمال ألاعي ساعو )سااو عوعاـ( وو. 

َؿ َمػْف أَْلَقػىٰ چ اوو  قاؿ تمػ      ػا َأْف َنُكػوَف َأوَّ  ۖ  َقػاَؿ َبػْؿ أَْلقُػوا   َقاُلوا َيا ُموَسٰى ِإمَّا َأْف ُتْمِقػَي َواِِمَّ
ـْ َأنََّيا َتْسَعىٰ  ـْ ُيَخيَُّؿ ِإَلْيِو ِمْف ِسْحرِِى ـْ َوِعِصيُُّي َْػًة ُموَسػىٰ  َفِإَذا ِحَباُلُي ِْْسػِو ِخي ُقْمَنػا   َفػَأْوَجَس ِفػي َن

َواَل  ۖ  ِإنََّمػا َصػَنُعوا َكْيػُد َسػاِحٍر  ۖ  َوأَْلِؽ َما ِفي َيِميِنػَؾ َتْمَقػْؼ َمػا َصػَنُعوا  َخْؼ ِإنََّؾ َأْنَت اأْلَْعَمىٰ اَل تَ 
ِْْمُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى ًدا َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ َىاُروَف َوُموَسىٰ   ُي  (48) چ  َفأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجَّ

  -ثانيًا:
سػػا ساةػػس عػػيضو  ن ميػػا عوألػػاعي اعػػاسا وعػػااساف )سااػػو عوعػػاـ( اعسنػػا يػػاج ي  عومػػاوساف قػػاؿ ع    

ػػْرَح چ تمػػاوو   َْْت َعػػْف َسػػاَقْيَيا  ۖ  ِقيػػَؿ َلَيػػا اْدُخِمػػي الصَّ ػػًة َوَكَشػػ ػػا رََأْتػػُو َحِسػػَبْتُو ُلجَّ َقػػاَؿ ِإنَّػػُو  ۖ  َفَممَّ
ِْْسػػػػي َوَأْسػػػَمْمُت َمػػػػَع ُسػػػَمْيَماَف ِلمَّػػػػِو َربِّ َقاَلػػػػْت َربِّ إِ  ۖ  َصػػػْرٌح ُمَمػػػرٌَّد ِمػػػػْف َقػػػَواِريَر  نِّػػػي َظَمْمػػػُت َن

 . (49)چاْلَعاَلِميفَ 
َفقُػػواَل َلػػُو َقػػْواًل َليًِّنػػا چ ا ػ  ةػػؿ ىػػبه ع س اػػس سػػف عوألػػاعي تةػػاف عوا ػػاس يػػا ال . قػػاؿ تمػػاوو       

ـْ ِبالَّ چ واةبوؾ  (50) چَلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشىٰ   . (51) چ ِتي ِىَي َأْحَسفُ َوَجاِدْلُي
ا ػػػ  ىػػػبه عوظػػػياؼ عوتػػػ  تسػػػي ييػػػا عستنػػػا  ػػػم اي اىانػػػايو تةػػػاف ع ػػػال عوألا ػػػس عوػػػو  يػػػـ ععػػػس      

ع قنػػػاعو ان ػػػال عن عػػػنا سػػػااساف يػػػاوألاعي ا  نتنػػػااؿ سػػػف سياال نػػػا اسنتقػػػاي  سمػػػو ةسػػػا ىػػػا سطاػػػ  
اننا عاعه وسف نألػاايىـ م عوو ال 4 عوطيؼ ع  ي اوةف ونياف ساق نا األ تنا و  ياف انألقؽ عوماال

عا وسػػف اعػػتسماف عوػػو ألاعينػػاو اقػػال األػػال  ويػػـ سػػا ألػػال  وعػػ الم  يسػػافو اسػػف ىنػػا  ػػاف س اطيػػس 
عومقاؿ عوقاا   ف   ا االه ع  سف استاؾ عالاعتوو اعبع ع تسما س  سناعيس عوظياؼ يعيسس عويػيؽ 
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اػ  يعػاؿ عج ) ػاو عج اىةبع ةانا طياقس ع نيااه اعوسيعاافو اسا ساانا ع  عف نتضسؿ  ػ  عألاال
 سااو اعاـ( ونض ب سنيا ةنااعي    عقناع عوناس.

 -اسف عس اس بوؾ 
سػػف عيػػ  س سػػاف قػػاؿ  ةنػػا سػػ  عػػاساف عو ايعػػ  تألػػا  ػػ يم اع ػػب سنيػػا غ ػػناي اايعػػاي  يػػاه      

ألتػػو تألػػااق ايقػػو  ػػـ قػػاؿ  اػػا عيػػا س سػػاف ع  تعػػضون  وػػـ ع مػػؿ ىػػبع؟ قاػػا  اوػػـ ت ماػػو؟  قػػاؿ  ىةػػبع 
يعاؿ عج ) او عج سااو اعاـ( اعنػا سمػو تألػا عو ػ يم  ا ػب سنيػا غ ػناي اايعػاي  يػاه ألتػو  مؿ 

تألػاا ايقػو  قػاؿ  عػاساف ع  تعػػضون  وػـ ع مػؿ ىػبع؟  قاػا  اوػػـ ت ماػو؟ قػاؿ  عف عوسعػاـ عبع تا ػػض 
اقػاؿ تمػاوو   (52) األعف عوا اه  ـ  او عو ااعا عو سس تألاتا طاااه ةسا اتألاا ىػبع عوػايؽ

ًْػػا ِمػػَف المَّْيػػِؿ َوأَ چ  ػػاَلَة َطَرَفػػِي النََّيػػاِر َوُزَل ِلػػَؾ ِذْكػػَرٰ   ۖ  ِإفَّ اْلَحَسػػَناِت ُيػػْذِىْبَف السَّػػيَِّئاِت  ۖ  ِقػػـِ الصَّ ذَٰ
 . (53) چ ِلمذَّاِكِريفَ 

اعف تماـ عوسقنػ  تمياػيعا عوا ػو اعومنااػس ينظػيعا عومػاف اع ىتسػاـ يػاوسظيي ييسػا اس ػؿ ن ػؼ     
   ياف.عوطياؽ نألا عقناع ع

 أساليب تعييف المقنع عمى النجاح في االقناع: -المطمب الثاني:
اسةف عف األظو عوسقن  ياون ا   ػ  عقنػاع عوطػيؼ ع  ػي عوػو عوالي ػس عوتػ  اعػتطا   ايػا عف      

اسيي ع ةاي عواوو  اف عوػبعا وػالا عوسقتنػ  ت ػيو عوألػايس عوػبي اقػؼ سنػال سػال ؿ سقاػو عويػاطف  اػا 
وبعا والاو عا ع يتيا عة ي سسا انيع   اف بعتو ييعػاطس وػف تعػسح يا ةػاي عوسقنػ  قاـ عوسقن  يإاقاظ ع

ياوسيايو اعف ىبع ع سي امال عىـ  ػ ه  ػ  ع قنػاعو  ايػال عف تةػاف وػو تمانػو ساػو عقنػاع عوطػيؼ 
 ع  ي اسف ىبه ع عاوا . 

ع  ػاص  ػ  قاوػو عف اعضؿ عج ع سانس اعوتا اؽ اعف ا ػي   ػالي عوسقنػ  واألػؽ اعف اياقػو  أواًل:
 اسساو. 
 يػػال عف اةػػاف سقنمػػاي  ػػالعي  ػػالعي سػػف عو ةػػيم عوتػػ  اعػػمو ون ػػيىا اف اي سعػػتاا سػػف عوتبيػػب   ثانيػػًا:

ععت العـ عوةاساا  ثالثًا:. (54)عاةاف ة ااي عف األاؿ ياف عوسقن  اياف عا اؿ عو ةيم واطيؼ ع  ي
ا اةػػاف... عوػػةو  يػػبه ع و ػػاظ  ايػػا بعا عوسمػػان  عوسأل ػػايم اعوس ػػالالم س ػػؿ  يسػػا عفو عبفو األانسػػ

 ػػ ه سػػف أل ػػي عوسمنػػو اتألالاػػال عو ةػػيمو ااقػػاؿ عو ااعػػاؼ عو ينعػػ   ػػاوتاي  )قيػػؿ عف عنػػاقش اي 
 . (55)  ه سمؾ سااؾ عف تألالال عو اظؾ(
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 رابعًا: اف يحمؿ حواره الى عنصريف اساسيف ىما: 
وتػػ  تعػػتنال عوايػػا عونتا ػػس اىػػ  تاػػؾ عوياانػػاا عا عوألقػػا ؽ عا ع عػػيا  ع المقػػدمات المنطقيػػة: -1

 . (56)ات    عوايا
 عا سا ايس  عوسقن  عوا اؿ عوايا.  (57)اى  سا ت    عواو سقالساا عوألةـالنتيجة:  -2

  َوُقولُػػػوا ِلمنَّػػػاِس  چع وتػػػاعـ يػػػاوقاؿ عوألعػػػف ات نػػػ  سيػػػالا عوتألػػػالي اع قألاـوقػػػاؿ تمػػػاوو   خامسػػػًا:
 اعقؼ.واف ةع  عوقاا  سقالـ ساو ةع  عوس(58) چ ُحْسًنا

 األيص ساو ييط يالعاس ألالا و ينيااس ألالا  عوستاق .  سادسًا:
اف ىبع ا مي عوستاقػ  يضىساػس ةاسػو وػالا عوسقنػ  اعف عوسقنػ  األتػاـي اايػتـ يةاسػوو  ػـ يمػال      

بوؾ عف اقالـ وو عوألقا ؽ عوت  ت ميه يقام عوسمااساا عوت  والا عوسقن  اعىساتو اس العقاتوو اةػبوؾ 
ـْ چ س عوس يتػػػػس عا عوسي مػػػػس واػػػػالسااو وقاوػػػػو تمػػػػاووعف اقػػػػالـ وػػػػو ع الوػػػػ ـْ ِإْف ُكْنػػػػُت     ُقػػػػْؿ َىػػػػاُتوا ُبْرَىػػػػاَنُك

 . (59) چ َصاِدِقيفَ 
 غاي عوس طن .  –عف اظيي عوسقن   يألو عوألقاق   سابعًا:
 عف اعسح عوسقن  واطيؼ ع  ي ياوأل اظ ساو سا ا يو.  -ثامنًا:
و ىػـ سػف اتيةػاف عويػا  س تاألػاي ألتػو اػتسةف عوطػيؼ عف عوساىياف سػف عوقػاالياف ساػو ع قنػاع     

ع  ي سف عوييا  سف ساق و عوعايؽ الاف يا ػس اع   انػو عػا ال ن عػو اقػال ع ػيح اعػايعي وسنطقتػؾو 
عنػػو وػػف اعػػتطا  ع  ػػاا سػػف ساق ػػو عوعػػايؽو عنػػؾ ع قسػػا يضقنػػاع  ػػ ص ع ػػي  ػػا تة ػػ  ياقنػػاع 

 . (60)نقا و ن عو  ألعف. يؿ سااؾ عف تميؼ اا اي ةاؼ تنقبه سف سنطؽ
 تاسعًا: اف يتحدث مف خالؿ شخص ثالث. 

عف اتألال  سف  اؿ   ص عا طيؼ  او  وو قاسس   ا ااي سنالسا اظيي  اؿ  ػ  عوػياي    
اايغػػ  عوسقنػػ  سػػف عوطػػيؼ ع  ػػي عف اػػنسف ساػػو طياقػػس عوسقنػػ  ااتينػػو يناتػػوو اوعػػي  سػػا  ػػاف 

اه ةايا سف  اعس اوس األتوو اوبوؾ  اف سا عوناس ات ةةاف ساالم    عوقن  سنالسا اتةاـ سف ع ا
اقاوو عوطيؼ عو او  وف انالي عوو ع ايم )عوػبعا( وػالا عوطػيؼ ع  ػي ياوقػالي عوػبي األال ػو سػا اقػاؿ 

 عوسقن . 
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 عاشرًا: االنصات لألخريف. 
ساػػو عوسقنػػ    اقطػػ  عوطػػيؼ ع  ػػيو اوةػػف اػػالس  امػػيض ق ػػاتوو اعوسقنػػ  عف قاطمػػو ع نػػاه     

 ـي بعتو  ألعػ و يػؿ عنػو اػال ؿ  اسػا اعػساو ساسػاه عوػن س )عو يػاا عومقاػ ( عف سيض  اف اقاـ ي
عو  ص عوبي األسؿ   ه     اليه ت ال عنو اا و ةؿ  يااه عومقا   ا  عوتةاـ اعوتألػال  اعف 
وػػـ انتػػو سػػف تيالاػػال ع ةػػايهو  ػػاف  يػػااه عومقاػػ  وػػف اتألػػاؿ عوػػو عوسقنػػ  وةػػ  ان ػػا عوػػو ع ةػػايهو اعف 

 تعس  اا ع  ويا.ةاف اياال ا ةايه عف 
 ماػػو عوسقنػػ  عف اػػتماـ عف ان ػػا عوػػو عوطػػيؼ ع  ػػي  ةسػػا اتألػػال  عوسقنػػ  ياىتسػػاـ سااػػو عف      

ان ػػا ياىتسػػاـ اىػػبع سسػػا اعػػاسال  ةسػػا اتألػػال  ساػػو عوةػػاـ استايمػػس ةاسػػو يالقػػس اا ػػمي يت اسػػؿ 
  اقطػػػ   عوسقنػػػ  سمػػػو اعىتسػػػاـ يػػػو اسػػػالـ سقاطمتػػػوو  قػػػال ةػػػاف يعػػػاؿ عج ) ػػػاو عج سااػػػو اعػػػاـ(

عوألػػالا  ألتػػػو اةػػاف عوسػػػتةاـ ىػػا عوػػػبي اقطمػػوو قػػػاؿ عيػػف ععػػػألاؽ  ))...... ألػػال ا عف ستيػػػس يػػػف 
ييامسو اةاف عاالعي قاؿ ااساي اىا    نػاالي قػياشو ايعػاؿ عج ) ػاو عج سااػو اعػاـ(  ػاوس  ػ  

 ياو عوسع ال األاله  اا سم ي قياشو ع  عقاـ عوو سألسال  اةاسو اعسيض سااو عسايعي وماو اقيؿ يم
 نمطاػػو اايػػا  نػػاه ااةػػؼ سنػػا؟ ابوػػؾ اة ػػياف ااااػػالافو  قػػاواع  ياػػوو اػػا عيػػا عواواػػالو قػػـ عواػػو  ةاسػػو 
 قاـ عواو ستيػسو ألتػو  اػس عوػو يعػاؿ عج ) ػاو عج سااػو اعػاـ(و  قػاؿ  اػا عيػف ع ػ و عنػؾ سنػا 

 ػ  عوم ػايم اعوسةػاف  ػ  عونعػ و اعنػؾ قػال عتاػا قاسػؾ يػضسي سظػاـو  (61)ألا  ساسػا سػف عوعػاطس
 يقا يو  ساستيـ اع يا يو عألاسيـ يسيا يو اويتيـ االانيـ اة يا يو سف س و سػف ايػا يـو 
 اعس  سن  عسيض سااؾ عسايعي تنظي  ايا وماؾ تقيؿ سنيا يم ػياو قػاؿ   قػاؿ يعػاؿ عج ) ػاو 

ال ععس  قاؿ  اا عيف ع  و عف ةنا عنسػا تياػال يسػا   ػا يػو سػف ىػبع عج سااو اعاـ( قؿ اا عيا عواوا
ع سػػي سػػا ي  سمنػػا وػػؾ سػػا ي سػػف عساعونػػا ألتػػو تةػػاف عة ينػػا سػػا يو اعف ةنػػا تياػػال يػػو  ػػي اي عػػاالناؾ 
ساانا ألتو   نقطػ  اسػيعي الانػؾو اعف ةنػا تياػال يػو ساةػاي ساةنػاؾ ساانػاو اعف ةػاف ىػبع عوػبي اضتاػؾ 

طا  ياله سف ن ؾ طاينا وؾ عوط  ايبونا عساعونا  او ألتو نيي ؾ سنوو  انو ييسا ي اعاي نيعه   تعت
غاػ  عوتػػاي  ساػػو عويألػػؿ ألتػو اػػيعاي سنػػو ألتػػو عبع  ػػيغ ستيػس ايعػػاؿ عج ) ػػاو عج سااػػو اعػػاـ( 

 اعتس  سنو قاؿ  اقال  يغا اا عيا عواواال؟ قاؿ نمـ. 
ِف  حػػػـچ و  قػػػاؿ  قػػػاؿ ) ػػػاو عج سااػػػو اعػػػاـ(  اعػػػس  سنػػػ و قػػػاؿ  ع مػػػؿ      َتْنِزيػػػٌؿ ِمػػػَف الػػػرَّْحمَٰ
ػػَمْت آَياتُػػُو ُقْرآًنػػا َعَرِبيِّػػا ِلَقػػْوـٍ َيْعَمُمػػوفَ  الػػرَِّحيـِ  ـْ اَل  ِكتَػػاٌب ُفصِّ ـْ َفُيػػ َبِشػػيرًا َوَنػػِذيرًا َفػػَأْعَرَض َأْكثَػػُرُى
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َذاِنَنا َوْقٌر َوِمْف َبْيِنَنا َوَبْيِنَؾ ِحَجاٌب َفاْعَمْؿ َوَقاُلوا ُقُموُبَنا ِفي َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْيِو َوِفي آ َيْسَمُعوفَ 
 .  ـ س و يعاؿ عج  اياو اقيياىا سااو. (62)  چ ِإنََّنا َعاِمُموفَ 

 اسػػػا عػػػسميا سنػػػو ستيػػػس عن ػػػا وػػػوو اعوقػػػو االاػػػو  اػػػؼ ظيػػػيه سمتسػػػالعي ساايػػػاو اعػػػس  سنػػػو  ػػػـ      
سنيػا  عػ ال  ػـ قػاؿ  قػال عػسما اػا عيػا عواوػال عنيض يعاؿ عج ) او عج سااو اعاـ( عوو عوعػ الم 

سا عسماو  انا ابعؾ  قاـ ستيس عوو ع ػألايو  قػاؿ يم ػيـ وػيمض  تألاػؼ يػاج وقػال  ػاهةـ عيػا 
عواواال ي اي عوا و عوبي بى  يوو  اسا  اس عوػايـ قػاواع  سػا ايععهؾ اػا عيػا عواواػال؟ قػاؿ ايع ػ  عنػ  

ا ياو ػػػمي ا  ياوعػػػأليو ا  ياوةػػػاىفو اػػػا سم ػػػي عػػػسما قػػػا ي اعج سػػػا عػػػسما س اػػػو قػػػط اعج سػػػا ىػػػ
قياشو عطامان  اع مااىا ي و ا ااع ياا ىبع عوي ؿ اياف سا ىا  او  استاواه  اعج واةانف وقاوو 
عوبي عسما سنو نيض سظاـو  ضف ت يو عومي   قال ة اتساه يعاػيةـو اعف اظيػي ساػو عومػي   ساػؾ 

واع  عػأليؾ اعج اػا عيػا عواواػال ياعػانو قػاؿ  ىػبع يااػ  ساةةـو اساه سػاةـو اةنػتـ ععػمال عونػاس يػو قػا
 . (63) اوو  ا عاع سا يالع وةـ(

 احد عشر: االعتراؼ والموافقة. 
 (64)ابوػػػؾ ايػػػا عوػػػياس اع يتعػػػاـ األاانػػػايو اىػػػبع يػػػاف عنػػػؾ س اػػػص واسػػػتةاـ اعنػػػؾ سن ػػػا وػػػو     

سيػاالم ا ػالقسو  مػف اع يتعاسس ويا يانؽ ا ساؿ اى  ععيع عيـ تساؾ يو عوقاػا  اىػ  سػ  بوػؾ 
عي  بي )ي   عج سنو( قاؿ  قاؿ يعاؿ عج ) او عج سااو اعاـ(  )تيعسؾ    ا و ا اؾ وؾ 

اسػػف سيػػال عج يػػف عوألػػاي  قػػاؿ  سػػا يااػػا األػػالعي عة ػػي تيعػػساي سػػف يعػػاؿ عج ) ػػاو عج  (65) ػػالقس(
 ػاو عج سااػو اعػاـ( اقال  س  ع ساـ عوي ايي يألسو عج عألاالا  ة اػيم وايعػاؿ ) (66)سااو اعاـ(

الواػػؿ ساػػو ع يتعػػاسس عوتػػ  ةػػاف األػػيص ساايػػا  (67)ايػػا  ويػػا يايػػاي عػػساه  )يػػا  عوتيعػػـ اعو ػػألؾ(
عويعػػاؿ ) ػػاو عج سااػػو اعػػاـ( اواسػػاـ سعػػاـ  ػػ   ػػألاألو ةػػبوؾ عألاالاػػ  ايػػا  ويػػا يألسػػو عج 

 . (68)عساه يا  عوتيعـ ) او عج سااو اعاـ( األعف س يتو(
ألايس )ي ػ  عج سػػنيـ(  قػال قاػػؿ ومسػي )ي ػػ  عج سنػو( ىػػؿ ةػاف ع ػػألا  اىةػبع ةػاف عو ػػ     

عويعػػاؿ ) ػػاو عج سااػػو اعػػاـ( ا ػػألةاف؟ قػػاؿ  نمػػـ اع اسػػاف اعج ع يػػا  ػػ  قاػػاييـ سػػف ع اػػاؿ 
 . (69)عوياعع 
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  -ادراؾ سبب الكراىية: -الثاني عشر:
اؿ ييػـ عنيػـ اػاليةاف عاليعةػاي سف ععاعااا عوقا ساف اعوقاالياف ساو عقناع عوطيؼ ع  ي اع ت ػ    

اع ػػألاي ععػػيا  تاوػػال عوةيعىاػػس سنػػال ع  ػػياف اىنػػاؾ سػػالاله  ػػاي تاػػال عوةيعىاػػس عوتػػ  تسايعػػيا  ػػ  
ألااتنا عوااساػس الاف عف ن ػمي اسػف ىػبه عو ػاي عوتػ  اسايعػيا عوػيمض عوتقااػؿ عا عوتي اػو سػف عيعه 

 . (70)ع  ياف
وعػي  عوػي اس  ػ  ن ػاه عوةيعىاػس وػبوؾ اتألا ػانو اعوقاالياف ساو ع قناع اػاليةاف تساسػاي ىػبع ع     

َوُقػْؿ ِلِعَبػاِدي َيُقولُػوا الَِّتػي ِىػَي چ ااعتيالوانو يضطا  عوةاـ ع سؿ عوميػايعا عست ػا ي وقػاؿ عج تمػاوو
ـْ  ۖ  َأْحَسُف  ْنَساِف َعُدوِّا ُمِبيًنا ۖ  ِإفَّ الشَّْيَطاَف َيْنَزُغ َبْيَنُي  . (71) چ ِإفَّ الشَّْيَطاَف َكاَف ِلْْلِ

 . (72)اةبوؾ قاؿ يعاونا عوةياـ ) او عج سااو اعاـ(  )..... عوةاسس عوطايس  القس(    
 المبحث الثالث :نماذج قرآنية لألقناع                     

 سألا س عييعىاـ )سااو عوعاـ( واطاغاس عوبي عالسو ع واىاس  المطمب األوؿ: -1
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ چ     ـُ َربِّػَي الَّػِذي ُيْحِيػي  أََل ـَ ِفي َربِِّو َأْف آتَاُه المَُّو اْلُمْمػَؾ ِإْذ َقػاَؿ ِإْبػرَاِىي ِإْبرَاِىي

ـُ َفِإفَّ المَّػَو َيػْأِتي ِبالشَّػْمِس ِمػَف اْلَمْشػِرِؽ َفػْأِت ِبَيػا ِمػَف  ۖ  َوُيِميُت َقاَؿ َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت  َقاَؿ ِإْبرَاِىي
ََْر اْلَمْغِرِب َفُبيِ   . (73) چ َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميفَ  ۖ  َت الَِّذي َك

 اوػػبي ألػػاو عيػػيعىاـ  ػػ  ييػػو اىػػا نسػػياال يػػف ةنمػػاف ساػػؾ يايػػؿ عاؿ ساػػؾ ساػػؾ عوػػالناا اعاؿ سػػف     
 . (74)ت يي اتةيي    ع يض اعالسو ع واىاس ون عو

و ا ػػا  عوػػي  عوػػبي اػػالسا عواػػو  قػػاؿ  اوساػػؾ قػػال طاػػ  سػػف عيػػيعىاـ )سااػػو عوعػػاـ( الوػػااي ساػػ    
 .(َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت  )عييعىاـ  

 ػػإييعىاـ سااػػو عوعػػاـ اق ػػال عوألاػػام اعوسػػاا عوس ػػياياف  ػػ  ىػػبه عوسا ػػاالعا عوألاػػس  ػػاف ىػػبه     
 .(75)عوألاام عوس ياوس   اعتطا  عف اا الىا ع  سف ىا اع ال ويا

اي ييا عييعىاـ )سااو عوعاـ( اق اله عف ام اع سف   ص س اي قاؿ عونسياال  عنا عألا  اعساا واعا
 . (76)اياال قتاو  يبع عألااه وو عا ان ب عوقتؿ      ص اامال بوؾ عاياي واألاام اى  عسانتيـ

اعوبي ق اله عييعىاـ )سااو عوعاـ( ىا ع ألت او ساػو يػاىي قػاليم عج تمػاوو اسظيػي ا ػااله      
اقالي عألال ساو ع يالعع س او اي  عييعىاـ ىا ي  ةؿ  ػ ه عوػبي  ياف عوي  ىا عوبي ايالع  سا  

ايالع عوألاام عيالعساي يقػالي ىػا س ػا تو  ا مػؿ غاػي عوألػ  سسػا   يا   اػو ألاػاي بع ألاػام ايا و اىػا 
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عوبي اعا  عوألاام سف ةؿ ةا ف  اقيا عج  او قاسس يإسالعـ عوألاام سنو اىبع ىا ألظ عومقؿ عوسناػي 
ل انػػػو وػػػـ ا يػػػـ سمنػػػو (77)س عواتػػػاف ا ػػػؼ ييػػػا عيػػػيعىاـ ييػػػو ي  عومػػػاوساف ػػػ   يػػػـ  ألاػػػاه اعاسانػػػ

ع ألااه اع سانسو عيعال عف اعتالي و اعف اساطو يا اـ سف ع  ألػاـ اع وػاعـ  ةضنػو قػاؿ وػو  وػا عػاسنا 
وؾ عألالسا سقالساا الوااؾ  ضننا نياال سنؾ عوييىاف ساو عوسقالسس عو اناس اى  سف األا  ااساػا قػاالي 

عوةػػاف  يػػؿ تعػػتطا  عف تعاػػي  ػػ ه سػػف نظاسػػو ساػػو  ػػاؼ سػػا ىػػا سااػػو ع ف؟  ساػػو تعاػػي ىػػبع
 . (78) چَفِإفَّ المََّو َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأِت ِبَيا ِمَف اْلَمْغِرِب چ   قاؿ وو عييعىاـ

ا يػـ اسا عياع سا  ماو عو ااػؿ )سااػو عوعػاـ( ألانسػا سػيؼ عف عوساػؾ سقاػو قا ػيل انػو وػـ       
 .(79)سمنو ع ألااه اعاسانس  اـ ا تعؿ ات يسو )سااو عوعاـ( سمناىا

 ا   عييعىاـ )سااو عوعاـ( ىبع عوطاغاس عساـ ساقؼ سظػاـ قطػ  سااػو ةػؿ عوعػيؿ عومقااػس      
اعوألعػػاس  ػػبةي وػػو عف ىػػبه عو ػػسس عوتػػ  تيعىػػا عساسػػؾ سعػػ يم ةسػػا عػػ يىا  اوقيػػا اىػػا عج عو ػػاوؽ 

  سف عوس يؽ ةسا عيعالو  اف ةنا ةسا ةنا تاسـ سف عنؾ تألا  اتساا  اوػبي وةؿ   ه عنيا تطا
 األا  ااساا ىا عوبي ات يؼ عوا اال  اف ةنا عوياي ةسا تالس   ضا ييا سف عوسععي . 

 منالسا عس  عوبي ة ي ىبه عوأل ػس عوتػ  عيػيا  ايػا ع يػالعع اع ن ػاه وسظيػي عوأليةػس عومظاسػس     
س ستةػييم   اعػتطا  عنةايىػا اعوسةػاييم  ػ  أل ػاويا اطاوػ  ع ألاسػاي ويبع عوةا ف عومظاـ اىػ  أليةػ

يس ايػػا  ػػ  سماي ػػتيا يأليةػػس س ػػاالم ويقػػ  ع يػػالعع اع ن ػػاه عوماػػ  عويياياػػس عوألقػػس اةػػاف عو  ػػـ 
سا اعي عساـ ن عو سف ىػبه عوسماي ػس  اػـ اةػف سنػو ع ف ييػا )اي الىػش اتألاػي( ا  ا ػال يالعي ا  

اعقطا  ييتو اىػبع ألػاؿ عوسيطػؿ عوسمانػال عوػبي اياػال عف اقػاـا عوألػؽ  اساؾ  اعياي  انقطما أل تو
 . (80)ااعاويو  انو سعاا  ايالعي 

عف عييعىاـ )سااو عوعاـ( وو قام    عوأل س ابوؾ ظاىي    ععتيالعوو ياو سس الاف غايىا سف     
 عآلااا عوةاناس. ابوؾ عواعساي وا  ـ يضألال ع سياف.

قألاس  وو اع ياا س اه اقال أل ؿ عوبي اياال. عااؿ  قط  يألا س عو  ـ اع 
عف عيػػيعىاـ )سااػػو عوعػػاـ( قػػال  يػػض واطػػاغ   ػػ  ىػػبع عوطاػػ  عواعسػػاي اي ا عػػال سااػػو  سيػػاي  الثػػاني:

عتياسػػو اسنا ػػياو  اسػػا وػػا ععتيعػػؿ  ػػ  سعاوطتػػول انيػػـ ةػػاناع امتقػػالاف  ػػ  عوةاعةػػ  يانيػػا سػػن يم 
اؿ عوسةاييم اعوسمانالم عنا عوػبي عتاػا ييػا سػف اامتيياف عو سس عوييـ ع ةييو  اا قاؿ عوساؾ سف قي

عو يؽ اعنا عوبي ع يتيا ت يي    سالعيىا ساو ىبع عونظاـو وقاؿ وو عييعىاـ سػا السػا عنػا عوسػاليي 
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ويبه ع  اؾ اعوسعاي ويػا  ةاػؼ امتقػالاف قاسػؾ يانيػا عويػس اميػالانيا سػف الانػؾ؟  يػؿ اةػاف ع وػو 
 .(81)ل اف عستقاالىـ    ىبه عوةاعة  يانيا عويسسالييعي اسعايعي؟ اىبع عسي ااتـا عويطاف

اسػػف عو ػػالاي ياوػػبةي عف عيػػيعىاـ )سااػػو عوعػػاـ( ةانػػا وػػو عون ػػيم اعوعايػػس  ػػ   ساػػ  سألا اتػػو     
ـَ َعَمٰى َقْوِمِو چ ةسا قاؿ تمػاوو   ُتَنا آَتْيَناَىا ِإْبرَاِىي َؾ ِإفَّ َربَّػ ۖ  َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمػْف َنَشػاُء  ۖ  َوِتْمَؾ ُحجَّ

 . (83)اتاؾ ع ايم عوو  سا  عألت ا اتو ألتو  ا سيـ اغاييـ ياوأل س (82) چ َحِكيـٌ َعِميـٌ 
 اج تيايؾ اتماوو ىا عوبي ساـ  اااػو ةاػؼ األا ػو اانػاظي قاسػو اةاػؼ اقػاـ عوػالواؿ ساػو       

 ػػالؽ سػػا اػػالساىـ عواػػو سػػف عواألاػػال ايطػػاف سػػا ىػػـ سااػػو سػػف سيػػاالم عوةاعةػػ   او  ػػؿ ج عػػيألانو 
اوو اا ي اا يعيو اي   سف ا اه    عوماػـ اعوألةسػس اعو  ػؿ  يػا ألةػاـ  اسػا ا مػؿو ساػاـ يػضألاعؿ اتم

 .(84)سيااله ا اقو ايسف اعتألؽ سنيـ ع نماـ اع ةيعـو عا عوسن  عوأليساف
 المطمب الثاني 

 محاجة القرآف الىؿ الكتاب في ابراىيـ )عميو السالـ( 
اـ( ةػاف سػنيـ اساػو ساػتيـ ااسػـ عون ػايا عنػو سػنيـ  يػا اسـ عوايػاال عف عيػيعىاـ )سااػو عوعػ     

ساػػػو الاػػػف عون ػػػيعناسو اييػػػبع عة ػػػي ع ألت ػػػاو  اسػػػا ياػػػنيـ االسػػػاا ةػػػؿ طا  ػػػس عنيػػػـ سػػػنيـو اياا 
عوطيػػيي يسعػػنالم سػػف عيػػف سيػػاس )ي ػػ  عج سنػػو( قػػاؿ )ع تسمػػا ن ػػايا ن ػػيعفو اعأليػػاي عوايػػاال 

سػالم  قاوػػا ع أليػاي  سػػا ةػاف عيػػيعىاـ ع  اياالاػػاي. سنػال يعػػاؿ عج ) ػاو عج سااػػو اعػاـ(  تنػػااساع 
ـَ چ  و  ػػضناؿ عج تمػػاوو  ػػايـ (85)اقاوػػا عون ػػايا سػػا ةػػاف عيػػيعىاـ ع  ن ػػيعنااي  َيػػا َأْىػػَؿ اْلِكتَػػاِب ِلػػ

ْنِجيػػُؿ ِإالَّ ِمػػْف َبْعػػِدِه  ـَ َوَمػػا ُأْنِزَلػػِت التَّػػْورَاُة َواْلِْ وَف ِفػػي ِإْبػػرَاِىي  ػػاوني  (86) چ مُػػوفَ َأَفػػاَل َتْعقِ  ۖ  ُتَحػػاجُّ
) او عج سااو اعاـ( عنةيىا ساايـ االساعه    عييعىاـ )سااو عوعػاـ( اسػا  ػاهىـ اعنةػي ساػايـ  
ةاؼ تالساف عنو ساو ساتؾ االانةـ  االانةـ عسا اياالاس عا ن يعناس اعوايػاالي سػنةـ اػاسـ عف الانػو 

ع ن اػؿ اسػا  اػو اىػبع ةتايػاف وػـ  عقاسس عوتايعم اعومسؿ يسا  ايا اعون يعن  سنةـ ااسـ عف الانػو عقػاـ
 اقنميـ ياوتاياة  ػـ اي يػـ ساػو  (87)يا  ع  يمال ألاف سف سياؾ عييعىاـ اا اتو  ةاؼ اةاف سنةـ(

سقاوتيـ عوت    ت الي وسف ساقؿ  قاؿ ويـ  ) ا ا تمقااف( انيـ  ا اع    عسي   اساةػاف سنػو 
  ا ػػػاي عوػػػايـ  اتيمػػػاع  ض ػػػاي عوػػػايـ عونيػػػ  عبا  ػػػ ه سػػػف ساػػػـ اوةػػػنيـ عيعالاع عف امانػػػاع وانػػػاس وةػػػ

ػَؾ ِفيػِو ِمػػْف چ ) ػاو عج سااػو اعػاـ( سيانػاي ألػاوتيـ سنةػيعي ساػايـ سألػا تيـ ىػبه   قػاؿ   َفَمػْف َحاجَّ
ـْ َوَأنْ  ـْ َوِنَساَءَنا َوِنَسػاَءُك َـّ َبْعِد َما َجاَءَؾ ِمَف اْلِعْمـِ َفُقْؿ َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُك ـْ ثُػ َُْسػُك َُْسػَنا َوَأْن
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اع  ػػػايم يػػػػ )ىػػػا عنػػػتـ( العوػػػس ساػػػو عوتأل ػػػاي  (88) چَنْبَتِيػػػْؿ َفَنْجَعػػػْؿ َلْعَنػػػَت المَّػػػِو َعَمػػػى اْلَكػػػاِذِبيفَ 
 . (89)اعوتنقاص

انيـ تألا اع  ػ  عيػيعىاـ )سااػو عوعػاـ( يػا ساػـ ا  تألػا اع  اسػا يضاػالايـ سنػو ساػـ سسػا اتماػؽ    
ويـ عوو ألاف يم و سألسال ) او عج سااو اعاـ( وةاف عاوو ييـ اعنسا تةاساع يضالاانيـ عوت   يسا 

 ػػاالساع عف عيػػيعىاـ )سااػػو عوعػػاـ( ةػػاف سػػنيـ اوػػـ اةػػف ةػػبوؾ اويػػبع قػػاؿ ويػػـ       (90) اسػػا   اماسػػاف
 يا عوبي عيعؿ سألسالعي يابعاـ االاف عيػيعىاـ )سااػو عوعػاـ( اىػا  چاعج اماـ اانتـ   تماساف چ

سنةـ يبوؾ اوـ ايؽ عف عستف سااةـ يس ؿ بوؾ    عوتايعم اع ن اؿ  انتـ   تماساف بوؾو  اسا  عساـ
 ػػاه ع عػػاـ اعنيػػضه يػػبوؾ عيالتػػـ عف تنتألاػػاع ىػػبه عوسااػػس اععػػتاقظتـ وػػبوؾ ألعػػالعي ساػػو ىػػبه عونمسػػس 

وػػو   ني ػػا عوأل ػػس ساػػاةـ  ػػـ اعال ساػػايـ سنةػػالعي يطػػاف السػػاعىـ يػػاف عيػػيعىاـ )سااػػو عوعػػاـ( وػػاس
ًْػػا ُمْسػػِمًما َوَمػػا َكػػاَف ِمػػَف چ عالنػػو  ػػاس ييػػـ  ـُ َيُيوِديِّػػا َواَل َنْصػػرَاِنيِّا َولَِٰكػػْف َكػػاَف َحِني َمػػا َكػػاَف ِإْبػػرَاِىي

و  ػػإييعىاـ )سااػػو عوعػػاـ( وػػـ اةػػف ساػػو اي سػػف ىػػبه عومقا ػػال انيػػا تقػػاـ ساػػو (91) چ اْلُمْشػػِرِكيفَ 
اوػػـ اةػػف عيػػيعىاـ )سااػػو عوعػػاـ(  چقاوػػاف ساػػاعي ةياػػيعي تمػػاوو عج سسػػا ا چعو ػػيؾ ياالسػػاه عواوػػال ج 

س ػػيةاي ا ػػاي اعنػػتـ س ػػيةاف اعنسػػا ةػػاف ألنا ػػاي سعػػاساي سػػا اي سػػف عومقا ػػال عواع ػػالم طا مػػاي ااعسػػي عج 
 ابع عيالاع ألقاي ع نتعا  عوو عييعىاـ )سااػو عوعػاـ(  ااتيمػاع سػف  ػاه يس ػؿ سػا  (92)تماوو ساألالعي وو

ااو عوعاـ( اىا سألسال ) او عج سااو اعػاـ( اعوػبي اماسػاف ألقاقػس نياتػو قػاؿ  اه يو عييعىاـ )س
ػػػَذا النَِّبػػػيُّ َوالَّػػػِذيَف آَمُنػػػوا چ تمػػػاوو   ـَ َلمَّػػػِذيَف اتََّبُعػػػوُه َوىَٰ َوالمَّػػػُو َوِلػػػيُّ  ۖ  ِإفَّ َأْوَلػػػى النَّػػػاِس ِبػػػِإْبرَاِىي
 .(93) چاْلُمْؤِمِنيفَ 

 
 الخاتمة 

 ػػ   اتسػػس يأل ػػ  ىػػبع قػػال تيػػاف عف عوتماسػػؿ سػػ  ع نعػػاف سػػف ع طػػي عنػػاعع عوتماسػػؿو وػػبع  ػػاف       
عوتماسؿ سمػو ا ػ  عف اةػاف أل ػايااي ابوػؾل انػو عبع  عػال عوقاػ   عػال عو عػال ةاػوو  ػاف  ػ   عػاال 
ع نعػاف  عػاال واألاػامو اف عج ت اػػا قاليتػو عنسػا  اػؽ ع نعػػاف ومسػايم ع يض  ةاػؼ امسيىػا اىػػا 

ال ويبع ع سساي؟ اع يا عواعق  عف ع ىالعؼ عوعااعاسو عوعاااا عونيااس ا ػ  سقػالستيا السػام عونػاس  اق
عبف األاالاػػػػ  عج   اسةػػػػف عف تتألقػػػػؽ ع  سػػػػف طياػػػػؽ عوي ػػػػؽ اعواػػػػاف اف عوتألػػػػالي اواػػػػا ياوأل ػػػػس 
عوالعسعػػس يػػيمض  ػػاأليو و  ػػيافو اع قنػػاع ياستيػػايه عىػػـ اعػػااس سػػف اعػػا ؿ عوػػالسام عوػػو الاػػف عج 
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عػػػيألانو اتمػػػاوو  سػػػف عوسنةػػػال عنػػػو األقػػػؽ يػػػضبف عج تمػػػاوو  اع ػػػال  سػػػس عبع عوتػػػـا عوقػػػا ـ يػػػو ع عػػػس 
عوسني اػػس ع ػػاه عوسػػالسااف سػػف  يػػس ات ػػاه ن عػػو سػػف  يػػس ع ػػياو عب عنػػو ايقػػو يطياقػػس يػػاوت ةاي 

ي ػس اع العه ع سي عوبي ا ماو سقيا ي سف ع  ياف يالي س ةيايم اا مؿ عألتساؿ عقتناسيـ يض ةػايه يال
 عةيي اا اي.

 
 المصادر والمراجع 

ؿ عوعػػااـ عوػػو ساعاػػا عوقػػيعف عوةػػياـو قا ػػ  عوق ػػامو عبسػػاـ عيػػ  عوعػػماال سألسػػال يػػف قػػعي ػػاال عوم -1
 ىػ(و العي عوتيع  عوميي . 951سألـ عوعسااليو )ا 

 و67ععػػت يعو عو ػػالؿ  ػػ  عوقػػيعف عوةػػياـو نا ػػي عوػػالاف سيػػال عوػػيألسف وػػف ن ػػـ عوسمػػياؼو ص -2
 ـ(. 1981 -ىػ 1401و )2ىػ(و تألقاؽ  اعىالساض ع وسم و ط634يايف عوألاي و )ا 

يا  عونقاؿ    ععيا  عونااؿو و ساـ  اؿ عوػالاف عوعػااط و عستنػو يػو  سيػال عوس اػال طمسػس  -3
 ـ. 1998ىػو 2و 1419ألاس و العي عوسمي سو يايااو ط

 -ىػػ 1403و 2ىػ(و ط754ع و )عويألي عوسألاطو األسال يف ااعؼ عو ياي ياي  ألااف عانالو -4
 ـ. 1983

 -ىػػػػ 1402و 4ىػػػػ(و ط774عويالعاػػػس اعونيااػػػسو عوألػػػا ظ عيػػػا عو ػػػالعه ععػػػساساؿ يػػػف ة اػػػيو )ا  -5
 ـو سةتيس عوسمايؼو ياياا. 1982

تػػاو عومػػياس سػػف  ػػاعىي عوقػػاساسو سألسػػال يػػف سألسػػال يػػف سيػػال عوػػياعؽ عوألعػػان  عيػػا عو ػػاض  -6
 (. 1205عوساق  يسيت و عوايااليو )ا 

ىػػػػ(و سطيمػػػس عوػػػالعي عوتانعػػػػاسو 1284عوتألياػػػي اعوتنػػػاايو عو ػػػاة سألسػػػال طػػػػاىي سا ػػػايو )ا  -7
 ـ. 1972

8-  .  تألةـ    عااةؾ عو     تألقؽ عوتساا اعون ا و ا اه سألسال س ط وو العي عيف ألـا
ـ(و سةتيػػػس 1459 -ىػػػػ 864ت عػػػاي عو اوػػػافو  سػػػاؿ عوػػػالاف سألسػػػال يػػػف عألسػػػال عوسألاػػػوو )ا  -9

 عوس نوو ياياا. 
ت عػػاي عوقػػيعف عومظػػاـو سسػػاال عوػػالاف عيػػا عو ػػالعه رعػػساساؿ يػػف ة اػػي عوقيا ػػ  عوالس ػػق و )ا  -10

 ـ.1981 -ىػ 1401ىػ(و العي عوسمي سو يايااو 774
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تاعػػػاي عوةػػػياـ عوػػػيألسف  ػػػ  ت عػػػاي ةػػػاـ عوسنػػػافو عيػػػا سيػػػال عج سيػػػال عوػػػيألسف يػػػف نا ػػػي عؿ  -11
 ـ.2002 -ىػ 1423ايااو ىػ(و عوسةتيس عوم ياسو  االعو ي1376 – 1307عوعماليو )ا 

ىػػػ(و العي عوسمي ػػس 310 ػػاس  عوياػػاف سػػف تضااػػؿ عاػػس عوقػػيعفو سألسػػال يػػف  ياػػي عوطيػػييو )ا  -12
 . 4ـ(و ط1980 -ىػ 400واطياسس اعون يو يايااو وينافو )

ىػػػػ(و 671عو ػػػاس   ألةػػػاـ عوقػػػيعفو عيػػػا سيػػػال عج سألسػػػال يػػػف عألسػػػال عيػػػ  يةػػػي عوقيطيػػػ و )ا  -13
 -ىػػػػ 1423اييو العي عوةتػػػ و عوياػػػاضو عوسساةػػػس عوميياػػػس عوعػػػماالاسو تألقاػػػؽ  ىا ػػػـ عػػػساي عوي ػػػ

 ـ. 2003
 ـ. 1980 -ىػ 1400 اؽ عوسعاـو سألسال عوعاعو و العي عوقاـو الس ؽو  -14
 ـ. 2000عوالواؿ عوالع ـ وان ا  س  عوناسو  اسس  اف  اااو اسةتيس  يايو عويااضو ط/ -15
و تػا  عيػا غػاّلمو العي عوي ػا ي ع عػاساسو ياػيااو عويعاؿ عوسماـ اععاوايو    عوسػتماـو سيػال ع -16
 ـ. 1997 -ىػ 1417و 2ط

يا  عوسمػػان   ػػ  ت عػػاي عوقػػيعف اعوعػػي  عوس ػػان و عوماسػػس عيػػا عو  ػػؿ  ػػيا  عوػػالاف عوعػػاال   -17
 -ىػػػػػ 1405سألسػػػػاال ع واعػػػػ  عوألعػػػػان  عويعػػػػالعاليو العي عألاػػػػاه عوتػػػػيع  عومييػػػػ و ياػػػػيااو وينػػػػافو 

 ـ. 1985
ىػػػ(و تألقاػػؽ  سألسػػال  ػػنعال 275عيػػا سيػػال عج سألسػػال يػػف اااػػال عوقااانػػ و )ا  عػػنف عيػػف سا ػػسو -18

 ـ. 1957 -ىػ 1372سيال عوياق و العي عألااه عوةت  عوميياسو 
ىػػػو العي عوةتػػػ  عوماساػػػسو 2و 1375عػػايم عيػػػف ى ػػاـو س ػػػط و عويػػػاي  عوألايػػ  اع ػػػيافو ط -19

 ياياا. 
ىػػػ(و تألقاػػؽ  س اػػال سألسػػال 328)ا  عومقػػال عو ياػػالو عألسػػال يػػف سألسػػال يػػف سيػػال ييػػو ع نالوعػػ و -20

 ـ. 1987 -ىػ 1407و 3قيألوو العي عوةت  عوماساسو يايااو وينافو ط
عو ػػا ؽ  ػػ  غياػػ  عوألػػالا  اع  ػػيو عيػػا عوقاعػػـ سألسػػاال يػػف عألسػػال عواس  ػػيي  ػػاي عجو )ا  -21

 . 2ىػ(و العي عوسمي سو ط538
عومعػػػػقان و )ا  ػػػػتح عويػػػػايي ي ػػػػي   ػػػػألاح عوي ػػػػاييو و سػػػػاـ عوألػػػػا ظ عألسػػػػال يػػػػف أل ػػػػي  -22

 ىػ(و العي عوسمي سو يايااو ويناف. 852
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 ػػػتح عوقػػػالايو عو ػػػاس  يػػػاف عوياعاػػػس اعواليعاػػػس سػػػف ساػػػـ عوتعااػػػيو سألسػػػال يػػػف ساػػػ  يػػػف سألسػػػال  -23
 ىػ(و العي عو ةيو ياياا. 1250عو اةان و )

عوقػػػيعف عوةػػػياـ اىالعاتػػػو اعس ػػػااو سألسػػػال عو ػػػاالؽ سي ػػػافو عوسةتيػػػس ع اىياػػػسو العي ع تألػػػاال  -24
 ـ(.1966 -ىػ 1386ي و )عومي 
 عوقااالم ساو  اه عوسياال و عسالعال  ال.سيال عواطاؼ عو ااط.  -25
 ـ. 2002ةاؼ تةع  ع  القاه اتن ي    عوناسو العااةاي نا  و سةتيس سالياو و  -26
وعاف عومي و عي  عو  ؿ  ساؿ عوالاف سألسال يف سةـي عيف سنظاي  عب ياق  عوس ييو )ا  -27

 ااو العي عو ةي. ىػ(و العي  االيو ياي 711
 ىػ(و العي عوياافو عوقاىيم. 807س س  عوااع الو سا  يف عي  يةي عويا س و )ا  -28
عوسألا ػس  ػ  عوقػيعف عوةػياـو واطاوػ  عػػاـ سألسػال ساػ  عوااامػ و يعػاوس سا عػتايو ر ػػيعؼ   -29

 ـ. 2011 -ىػ 1422سألسال طاو  سالواؿو 
فو عيػف قػاـ عو ػاايو تألقاػؽ  سألسػال ألاسػال العيو عوعاوةاف ياف سنااؿ عااؾ نميال اعاػاؾ نعػتما -30

 عو قايو العي عوي االو عوالعي عويا اهو عوسعي . 
 -ىػػػػ 701سػػػالعيؾ عوتنااػػػؿ األقػػػا ؽ عوتضااػػػؿو سيػػػال عج يػػػف عألسػػػال يػػػف سألسػػػاال عونعػػػ  و )ا  -31

 ـ(و طي  س ط و عوياي  عوألاي  اعا الهو عوقاىيم. 130
 ـ. 1947 -ىػ 1394يعاوسو يايااو س ةاا عوالسام اعوالعساسو  تألت  اةفو سنععس عو -32
 عوسم ـ عوس ييس ع و اظ عوقيعف عوةياـو سألسال  نعال سيال عوياق و العي عو ةيو ياياا.  -34
 سم ـ عواعاطو س س  عواعس عوميياسو  ياوقاىيمو )عييعىاـ س ط وو اع ياف(.  -35
ن ػػػػػا سو سم ػػػػـ وعػػػػس عو قيػػػػاهو ال.سألسػػػػػال ياعس قامػػػػو  ػػػػ و ال.ألاسػػػػػال  ػػػػاالؽ سنايػػػػ و العي عو -36
 ـ. 1985 -ىػ 1405ط

ىػػ(و تألقاػؽ  )سيػال 395سم ـ سقاااس عواعسو  ي  عوألعاف عألسال يف  ػايس وػف اةياػاو )ا  -37
 عوعاـ سألسال ىاياف(و العي عو ةي. 

ىػػػ(و تألقاػػؽ  387س ػػاتاح عوماػػاـو سألسػػال يػػف عألسػػال ااعػػؼو عيػػا سيػػال عج عو ػػاعياس و )ا  -38
 . 2عييعىاـ ع يااييو العي عوةت  عوميياسو ط
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سناىج عو الؿ    عوقيعف عوةياـو اعىي ساعض عاوسم و سطاي  عو ػياالؽ عوت اياػسو عوياػاضو  -39
 ـ. 1984ط

عوسن ال    عواعسو سا  يػف عوألعػف عوينػا   ع االي عيػا عوألعػف عوساقػ  يػػ )ةػيعع عونسػؿ(و ا  -40
 ـ. 1988ىػو تألقاؽ  عألسال س تايو اع ياف(و ط 309
 .2000و ص25اي سسي اع ياااو سةتيس اىيعه عو يؽو ط/ عوسيايعا عوألااتاسو ال.تعي  -41
عوسااعف  ػ  ت عػاي عوقػيعفو سألسػال عوطيطيػا  و سنععػس عوألايػ  واسطياسػااو ياػيااو وينػافو  -42
 ىػ. 1417ط

انظػػي  ع  ػػايعا اعوتنيايػػااو  يػػ  سػػاو  يػػف عػػاناو تألقاػػؽ  ال.عػػااسافو سنععػػس عونمسػػافو  -43
 ـ.1992 -ىػ 1413يايااو 
 اليوامش:

 
 

 (.125عايم عونألؿ  عآلاس )  (1)
ىػػو تألقاػؽ  309عوسن ال    عواعسو سا  يػف عوألعػف عوينػا   ع االي عيػا عوألعػف عوساقػ  يػػ )ةػيعع عونسػؿ(و ا   (2)

 (.314/ 1ـو )2و 1988و ط عألسال س تايو اع ياف(
 (.36عايم عوألج  ع اس )  (3)
ىػػػ(و تألقاػػؽ  )سيػػال عوعػػاـ سألسػػال 395سم ػػـ سقػػاااس عواعػػسو  يػػ  عوألعػػاف عألسػػال يػػف  ػػايس وػػف اةياػػاو )ا   (4)

 (.32/ 5ىاياف(و العي عو ةيو )
ىػػػػ(و العي 538عو ػػػا ؽ  ػػػ  غياػػػ  عوألػػػالا  اع  ػػػيو عيػػػا عوقاعػػػـ سألسػػػاال يػػػف عألسػػػال عواس  ػػػيي  ػػػاي عجو )ا   (5)

 (.230/ 3و )2عوسمي سو ط
 (.124/ 14و )19ت عاي ألق و عويا    (6)
ىػػػ(و العي 711وعػاف عومػي و عيػػ  عو  ػؿ  سػاؿ عوػػالاف سألسػال يػف سةػػـي عيػف سنظػاي  عب ياقػػ  عوس ػييو )ا   (7)

 .299و 8 االيو يايااو العي عو ةيو سج
ياعؽ عوألعػػان  عيػػا عو ػػاض عوساقػػ  يسيت ػػو تػػاو عومػػياس سػػف  ػػاعىي عوقػػاساسو سألسػػال يػػف سألسػػال يػػف سيػػال عوػػ  (8)

 (.88/ 22(و ال. او العي عويالعاسو )1205عوايااليو )ا 
 (.763/ 2سم ـ عواعاطو س س  عواعس عوميياسو ياوقاىيمو )عييعىاـ س ط وو اع ياف(و )  (9)
 -ىػػ 1429ىػػ(و سػاوـ عوةتػ و ط 1424سم ـ عواعس عوميياس عوسما يمو عألسال س تاي سيػال عوألساػال سسػيو )ا  (10)

 (.1863/ 3ـو )2008
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و سألسػػال يػػف عألسػػال ااعػػؼو عيػػا سيػػال عج عو ػػاعياس و )ا   (11) ىػػػ(و تألقاػػؽ  عيػػيعىاـ ع ياػػاييو 387س ػػاتاح عوماػػـا

 (.177/ 1و )2العي عوةت  عوميياسو ط
 (.282عايم عويقيم  عآلاس )  (12)
ـ(و طيػ  130 -ىػػ 701ونعػ  و )ا انظي  سالعيؾ عوتنااؿ األقا ؽ عوتضااؿو سيػال عج يػف عألسػال يػف سألسػاال ع  (13)

 (.140/ 1س ط و عوياي  عوألاي  اعا الهو عوقاىيمو )
 (.144عايم عويقيم  عآلاس )  (14)
ـ(و سةتيػػس عوس نػػوو 1459 -ىػػػ 864انظػػي  ت عػػاي عو اوػػافو  سػػاؿ عوػػالاف سألسػػال يػػف عألسػػال عوسألاػػوو )ا   (15)

 .300يايااو ص
 (159عايم عؿ سسيعف  عآلاس )  (16)
عوعػػاوةاف يػػاف سنػػااؿ عاػػاؾ نميػػال اعاػػاؾ نعػػتمافو عيػػف قػػاـ عو ػػاايو تألقاػػؽ  سألسػػال ألاسػػال عو قاػػيو العي سػػالعيو   (17)

 (.479/ 2عوي االو عوالعي عويا اهو عوسعي و )
 (.125عايم عونألؿ  عآلاس )  (18)
 1307تاعاي عوةياـ عويألسف    ت عاي ةاف عوسنافو عيا سيال عج سيال عويألسف يف نا ػي عؿ عوعػماليو )ا   (19)
 (.452/ 1ـوو ص)2002 -ىػ 1423ىػ(و عوسةتيس عوم ياسو  االعو يايااو 1376 –
 (.4عايم رييعىاـ  عآلاس )  (20)
 (.125عايم عونألؿ  عآلاس )  (21)
 (.108عايم ااعؼ  عآلاس )  (22)
 . 469و 468عوسم ـ عوس ييس ع و اظ عوقيعف عوةياـو سألسال  نعال سيال عوياق و العي عو ةيو يايااو ص (23)
 .644عوس الي ن عوو ص (24)
ـو سةتيػػس 1982 -ىػػػ 1402و 4ىػػػ(و ط774عويالعاػػس اعونيااػػسو عوألػػا ظ عيػػا عو ػػالعه ععػػساساؿ يػػف ة اػػيو )ا   (25)

 (.272/ 4عوسمايؼو يايااو )
 (.90عايم عوسا الم  عآلاس )  (26)
 (.14 – 12عايم عوسنسناف  عآلاس )  (27)
 (.106عايم عبعيعه  عآلاس )  (28)
ىػػ(و العي عوسمي ػسو 852ي ػي   ػألاح عوي ػاييو و سػاـ عوألػا ظ عألسػال يػف أل ػي عومعػقان و )ا   تح عويايي  (29)

 (.464/ 1يايااو وينافو )
 -ىػػ 1417و 2عويعاؿ عوسماـ اععاوايو    عوستماـو سيال عو تا  عيػا غػاّلمو العي عوي ػا ي ع عػاساسو ياػيااو ط (30)

 . 77ـو ص1997
ىػػػ(و تألقاػػؽ  س اػػال سألسػػال قيألػػوو العي عوةتػػ  328سيػػال ييػػو ع نالوعػػ و )ا عومقػػال عو ياػػالو عألسػػال يػػف سألسػػال يػػف   (31)

 (.39/ 1ـو )1987 -ىػ 1407و 3عوماساسو يايااو وينافو ط
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 (.11عايم عبعيعه  عآلاس )  (32)
 (. 39/ 9 تح عوياييو عيف أل يو ) (33)
 ػؿ  سػاؿ عوػالاف يػف سةػـي ألاعايم   س  ألاايو اىا عقي  عوو عويااغو انظي  وعاف عومػي و و سػاـ عيػ  عو   (34)

 (.187/ 4يف سنظايو العي  االيو يايااو )
ىػػ(و تألقاػؽ  سألسػال  ػنعال سيػال عويػاق و العي 275عيػف سا ػسو عيػا سيػال عج سألسػال يػف اااػال عوقااانػ و )ا  فعن  (35)

 (.60/ 23/ 1ـو )1957 -ىػ 1372عألااه عوةت  عوميياسو 
 (.1496و 357/ 3 تح عوياييو )  (36)
 (.3 – 2عآلاس ) عايم عو ؼ   (37)
ىػػ(و تألقاػؽ  ىا ػـ عػساي 671عو اس   ألةاـ عوقيعفو عيا سيػال عج سألسػال يػف عألسػال عيػ  يةػي عوقيطيػ و )ا   (38)

 (.80/ 18ـو )2003 -ىػ 1423عوي اييو العي عوةت و عويااضو عوسساةس عوميياس عوعماالاسو 
 .69و ص3ـو ط1947 -ىػ 1394س ةاا عوالسام اعوالعساسو  تألت  اةفو سنععس عويعاوسو يايااو   (39)
 (.44عايم عويقيم  عآلاس )  (40)
 (.45عايم عومنةياا  ع اس )  (41)
 (.103عايم عوتايس  عآلاس )  (42)
 (.183عايم عويقيم  عآلاس )  (43)
 (.197عايم عويقيم  عآلاس )  (44)
 .10و 7ـو ص1980 -ىػ 1400انظي   اؽ عوسعاـو سألسال عوعاعو و العي عوقاـو الس ؽو   (45)
 (.75و 74عايم طو  عآلاس )  (46)
 (.240/ 1 ألاح سعاـو ةتا  ع اسافو )  (47)
 (.70 – 65عايم طو  عآلاس )  (48)
 (.44  عآلاس )عونسؿعايم   (49)
 (.44عايم طو  عآلاس )  (50)
 (.125عايم عونألؿ  عآلاس )  (51)
 (. 297/ 1اىيمو )ىػ(و العي عوياافو عوق807س س  عوااع الو سا  يف عي  يةي عويا س و )ا  (52)
 (.114عايم ىاال  عآلاس )  (53)
و ص  (54)  .185انظي  تألةـ    عااةؾ عو     تألقؽ عوتساا اعون ا و ا اه سألسال س ط وو العي عيف ألـا
 .185عوس الي ن عوو ص  (55)
 -ىػ 1413انظي  ع  ايعا اعوتنيايااو  ي  ساو  يف عاناو تألقاؽ  ال.عااسافو سنععس عونمسافو يايااو   (56)

 (.460/ 1ـو )1992
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 -ىػػػ 1405انظػػي  سم ػػـ وعػػس عو قيػػاهو ال.سألسػػال ياعس قامػػو  ػػ و ال.ألاسػػال  ػػاالؽ سنايػػ و العي عون ػػا سو ط  (57)

 .475ـو ص1985
 (.83عايم عويقيم  عآلاس )  (58)
 (.111عايم عويقيم  عآلاس )  (59)
و 232و 231ـو ص2002انظي  ةاػؼ تةعػ  ع  ػالقاه اتػن ي  ػ  عونػاسو العااةػاي نا ػ  سةتػو سػالياو و   (60)

 .213ـو ص2000عوالواؿ عوالع ـ وان ا  س  عوناسو  اسس  اف  اااو اسةتيس  يايو عويااضو ط/
 عوتطس  عوسةانس.   (61)
 (.5 – 1عايم   اا  عآلاس )  (62)
و 293/ 1ىػو العي عوةت  عوماساػسو ياػيااو )2و 1375عايم عيف ى اـو س ط و عوياي  عوألاي  اع يافو ط  (63)

294.) 
 .2000و ص25انظي  عوسيايعا عوألااتاسو ال.تعياي سسي اع ياااو سةتيس اىيعه عو يؽو ط/   (64)
 .228و 2022/ 3عنف عوتيسبيو   (65)
   .3721و 262/ 5 عوس الي ن عو (66)
 .502/ 10 تح عوياييو   (67)
 .1810/ 4 ألاح سعاـو   (68)
 .99و 94عوقااالم ساو  اه عوسياال و عسالعال  ال.سيال عواطاؼ عو ااطو ص  (69)
 .143و 142انظي  ةاؼ نةت  ع  القاه اتن ي    عوناسو ص  (70)
 (.53عايم عبعيعه  عآلاس )  (71)
 .2989و 132/ 6 تح عوياييو   (72)
 (.258عايم عويقيم  عآلاس )  (73)
ىػػ(و العي عوسمي ػػس واطياسػس اعون ػػيو 310 ػاس  عوياػاف سػػف تضااػؿ عاػس عوقػػيعفو سألسػال يػف  ياػػي عوطيػييو )ا   (74)
 (.13/ 2و )4ـ(و ط1980 -ىػ 400يااو وينافو )يا
/ 2ىػػو )1417عوسااعف    ت عاي عوقيعفو سألسال عوطيطيا  و سنععػس عوألايػ  واسطياسػااو ياػيااو وينػافو ط  (75)

355.) 
و يػػػايف 67انظػػػي  ععػػػت يعو عو ػػػالؿ  ػػػ  عوقػػػيعف عوةػػػياـو نا ػػػي عوػػػالاف سيػػػال عوػػػيألسف وػػػف ن ػػػـ عوسمػػػياؼو ص  (76)

 .67ـ(و ص1981 -ىػ 1401و )2ألقاؽ  اعىالساض ع وسم و طىػ(و ت634عوألاي و )ا 
انظػػػي  عوقػػػيعف عوةػػػياـ اىالعاتػػػو اعس ػػػااو سألسػػػال عو ػػػاالؽ سي ػػػافو عوسةتيػػػس ع اىياػػػسو العي ع تألػػػاال عومييػػػ و   (77)
 .43ـ(و ص1966 -ىػ 1386)
 (.258عايم عويقيم  عآلاس )  (78)
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قا ػػ  عوق ػػامو عبسػػاـ عيػػػ  عوعػػماال سألسػػال يػػف سألػػػـ  انظػػي  عي ػػاال عوم ػػؿ عوعػػػااـ عوػػو ساعاػػا عوقػػيعف عوةػػػياـو  (79)

 (.252/ 1ىػ(و العي عوتيع  عوميي و يايااو )951عوعسااليو )ا 
عوسألا ػػػس  ػػػ  عوقػػػيعف عوةػػػياـو واطاوػػػ  عػػػاـ سألسػػػال ساػػػ  عوااامػػػ و يعػػػاوس سا عػػػتايو ر ػػػيعؼ  سألسػػػال طاوػػػ   (80)

 . 101ـو ص2011 -ىػ 1422سالواؿو 
ـو 3ـو 1984اعىي ساعض عاوسم و سطاي  عو ياالؽ عوت اياسو عوياػاضو ط سناىج عو الؿ    عوقيعف عوةياـو  (81)

 .147ص
 (.83عايم عانماـ  عآلاس )  (82)
ىػػػ(و تألقاػػؽ  عػػاوـ س ػػط و 671عو ػػاس  األةػػاـ عوقػػيعفو عيػػا سيػػال عج يػػف عألسػػال ع ن ػػايي عوقيطيػػ و )ا   (83)

 (.30/ 7) ـو2000 -ىػ 1420و العي عوةت  عوماساسو يايااو وينافو 1عويالييو ط
ىػػ(و 1250 تح عوقالايو عو اس  ياف عوياعاس اعواليعاس سف ساـ عوتعاايو سألسػال يػف ساػ  يػف سألسػال عو ػاةان و )  (84)

 (.136 – 132العي عو ةيو يايااو )
انظي  يا  عونقاؿ    ععيا  عونااؿو و ساـ  اؿ عوالاف عوعػااط و عستنػو يػو  سيػال عوس اػال طمسػس ألاسػ و   (85)

 .61ـو ص1998ىػو 2و 1419ااو طالعي عوسمي سو ياي 
 (.65عايم ؿ سسيعف  عآلاس )  (86)
ـو 1972ىػػػ(و سطيمػػس عوػػالعي عوتانعػػاسو 1284انظػػي  عوتألياػػي اعوتنػػاايو عو ػػاة سألسػػال طػػاىي سا ػػايو )ا   (87)
 (.271و 270/ 3)
 (.61عايم عؿ سسيعف  عآلاس )   (88)
 -ىػػػػ 1403و 2ىػػػػ(و ط754عانالوعػػػ و ) انظػػػي  عويألػػػي عوسألػػػاطو األسػػػال يػػػف ااعػػػؼ عو ػػػياي يػػػاي  ألاػػػاف   (89)

 (.485/ 2ـو )1983
ىػػػػ(و العي 774ت عػػػاي عوقػػػيعف عومظػػػاـو سسػػػاال عوػػػالاف عيػػػا عو ػػػالعه رعػػػساساؿ يػػػف ة اػػػي عوقيا ػػػ  عوالس ػػػق و )ا   (90)

 ـ.1981 -ىػ 1401عوسمي سو يايااو 
 (.67عايم عؿ سسيعف  عآلاس )  (91)
عوس ػػػان و عوماسػػػس عيػػػا عو  ػػػؿ  ػػػيا  عوػػػالاف عوعػػػاال سألسػػػاال انظػػػي  يا  عوسمػػػان   ػػػ  ت عػػػاي عوقػػػيعف اعوعػػػي    (92)

 (.372/ 1ـو )1985 -ىػ 1405ع واع  عوألعان  عويعالعاليو العي عألااه عوتيع  عوميي و يايااو وينافو 
 (.67عايم عؿ سسيعف  عآلاس )  (93)
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