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 دروس يف فن الحوار وآدابه
 قصة موسى عليه السالم مع صاحب مديو وبهتيه مو

 

 ملخص البدج: 

اغتًُت قؿ١ َٛض٢ َع بٓيت ؾاسب 

َدٜٔ ع٢ً مج١ً َٔ ايفٛا٥د امل١ُٗ يف فٔ 

اؿٛاز ٚآداب٘ ٚيف ٖرا ايبشح ضأذنس 

بعد تعسٜف اؿٛاز يغ١ ٚاؾطالسا مج١ً 

برنس اـالف  َٔ ٖرٙ ايفٛا٥د َبتد٤ا

سٍٛ ؾاسب َدٜٔ ٌٖ ٖٛ غعٝب عًٝ٘ 

ايطالّ أّ ال ثِ أزدف برنس ايكؿ١ 

كتؿس٠ َعتُدا ع٢ً أؾض ايسٚاٜات اييت 

ذنست يف ايتفطري َع ايبعد عٔ 

اإلضسا٥ًٝٝات ثِ اذنس بعد ذيو بعض 

ايكٛابط يف اؿٛاز بني املسأ٠ ٚايسدٌ 

اضتٓباطا َٔ اآلٜات ايهسمي١ ٚاعتُادا 

فطسٜٔ ثِ اذنس بعد ذيو ع٢ً أقٛاٍ امل

بعض ممٝصات اؿٛاز ايٓادض اييت ممهٔ 

إٔ تطتفاد َٔ ايكؿ١ ٚاختِ برنس 

 .اـالؾ١ ٚايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات

 

 : تالمقذم

ملا ناْت قؿـ ايكسإٓ ايهسِٜ تتُٝص عٔ غريٖا مبصاٜا عدٜد٠ ال ميهٔ إٔ 

ػتُع يف غريٖا َٔ ايكؿـ نإ هلا أععِ األثس يف ايٓفٛع ٚناْت ٚال تصاٍ َٔ 

أفكٌ األضايٝب املؤثس٠ ٚاملٛاعغ ايبًٝغ١,  فكد تفعٌ ايكؿ١ َا ال تفعً٘ ايه١ًُ 

كؿـ ايكسإٓ ايهسِٜ عٓا١ٜ خاؾ١ ٚاملٛعع١ ايبًٝغ١ َٚٔ ٖٓا نإ البد إٔ ْعتين ب

ْٚتأٌَ يف َعاْٝٗا ْٚطتفٝد َٔ أضايٝبٗا يف دعٛتٓا ْٚطتخًـ َٓٗا ايعرب بايغٛف يف 

َعاْٝٗا ٚايبشح عٔ َهْٓٛاتٗا يٓشكل ايغا١ٜ املٓػٛد٠, ٚيف اآل١ْٚ األخري٠ ظٗس يف 

ت ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ اؿدٜج١ ٚايطسم ايرتب١ٜٛ َا ٜط٢ُ باؿٛاز ٚنجست فٝ٘ ايهتابا

ٚاملؤيفات اييت تعترب ٖرا األضًٛب َٔ ألض أضايٝب ايرتب١ٝ اؿدٜج١ بٌ عكدت دٚزات 

تدزٜب١ٝ يًُعًُني ٚاملسبني ؼت َط٢ُ اؿٛاز يف ايرتب١ٝ ٚغريٖا َٔ املطُٝات اييت 

ؽدّ ْفظ ايفهس٠ ٚايعذٝب يف ذيو أِْٗ مل هعًٛا ْؿب أعِٝٓٗ دع٠ٛ َٛض٢ عًٝ٘ 

ًٛا يف قؿ١ َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ ايرٟ اضتخدّ ٖرا ايطالّ ٚغفًٛا عٓٗا ٚمل ٜتأَ
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األضًٛب يف َٛاد١ٗ أعت٢ ايطغا٠ ٚلض يف ايتأثري ع٢ً دٓٛدٙ ٚاملكسبني ي٘ َٔ ايطشس٠ 

بٗرا األضًٛب بٌ إٕ فسعٕٛ ْفط٘ اْكطع يف اؿٛاز َع٘ سني أيصَ٘ باؿذ١ ايكاطع١, 

ٛ أضًٛب اؿٛاز, ٜٛدد َٚٔ ٜتتبع آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ ًٜشغ إٔ ٖرا األضًٛب , أال ٖٚ

َٓ٘ ايهجري يف آٜات ٖرا ايهتاب ايعصٜص, دا٤ ايكسإٓ يٝعسض اؿٛاز بػهٌ َتُٝص 

ٜطرتعٞ االْتباٙ ًٜٚفت األْعاز, ٜٚرتى يًعكٍٛ اجملاٍ ايٛاضع الضتٓباط ايعرب ٚايععات 

َٔ تًو احملاٚزات ايعدٜد٠ اييت سفٌ بٗا ايكسإٓ ايععِٝ, ٚاييت دا٤ت يف ضٛز عد٠ يف 

سإٓ ايهسِٜ, ٚدا٤ت تًو احملاٚزات يتتشدخ عٔ َٛاقٝع كتًف١ تِٗ ايٓاع ناف١. ايك

ٚقد دست تًو احملاٚزات بني أطساف َتعدد٠, نًٗا تعطٞ يٓا دزٚضًا نجري٠ ٚمج١, 

َٓصٍ ذيو ايهتاب عبجًا, بٌ  -عص ٚدٌ-ٚتػعسْا بإٔ ٖرا األضًٛب مل ٜأت ب٘ اهلل 

يف ايكسإٓ ايهسِٜ, َٓٗا قاٚزات نإ يفا٥د٠ عع١ُٝ د١ًًٝ, فٓذد قاٚزات عد٠ 

نُا ساٚز زب ايعص٠ املال٥ه١ ٚإبًٝظ, ٚدست تًو  -عص ٚدٌ-أسد طسفٝٗا اهلل 

احملاٚزات يف بعض األسٝإ ع٢ً أيط١ٓ ايسضٌ َع أقٛاَِٗ, ٚع٢ً أيط١ٓ املؤَٓني َع 

 ٚنٌ قاٚز٠ يف ايكسإٓ ايهسِٜ تفتض عكٛيٓا ايطٛاغٝت, ٚغري ذيو َٔ تًو احملاٚزات.

ع٢ً آفام ددٜد٠ ٚآداب غا٥ب١ عٔ األذٖإ يف باب اؿٛاز َٚٔ ٖرٙ احملاٚزات اؾدٜس٠ 

بايتأٌَ احملاٚز٠ اييت سهاٖا اهلل عص ٚدٌ يٓا يف ضٛز٠ ايكؿـ بني َٛض٢ عًٝ٘ 

 ايطالّ ٚبٓيت ؾاسب األذٖإ يف ٖرا اجملاٍ.

 ايسدننٌ تهُننٔ أُٖٝنن١ املٛقننٛن يف نْٛنن٘ ٜتٓنناٍٚ داْننب اؿننٛاز بننني      أهميةةة اضوعةةو   

ايػاب َع ايفتٝات يف شَٔ اتطع فٝن٘ ٖنرا ايبناب ٚتطناٌٖ فٝن٘ ايٓناع فاستنادٛا فٝن٘ ا          

 تبٝني َا ايرٟ هٛش َٚا ايرٟ ال هٛش. 

اؿٛاز يف ايًغ١: )ساٚزٙ ( قاٚز٠ ٚسٛازا داٚبن٘ ٚدادين٘   : تعريف احلوار لغة واصطالحا

ايدقٝل أٚ ايجنٛب بٝكن٘ ٚاألدٜنِ    ٚيف ايتٓصٌٜ ايعصٜص ( قاٍ ي٘ ؾاسب٘ ٖٚٛ واٚزٙ ) سٛز ( 

ؾننبغ٘ عُننس٠ ٚايكننسف دٚزٙ بنناحملٛز ٚايدابنن١ ٚمٖٛننا نٛاٖننا نٝنن١ َطننتدٜس٠ ٚاـننف     

ٚمٛٙ بطٓ٘ عٛز ٚاـبص٠ ٚمٖٛا ٖٝأٖا ٚأدازٖا يٝكنعٗا يف املًن١ ٚايػن٤ٞ زدعن٘ ٜٚكناٍ      

( سٛز اهلل فالْا خٝب٘ ٚزدع٘ إ  ايٓكـ ٚسٛز فالٕ ايهالّ غريٙ ) قدث١ ( ) ؼناٚزٚا  
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, (1)ٚاهلل ٜطننُع ؼاٚزنُننا (   تسادعننٛا ايهننالّ بٝننِٓٗ ٚػنناديٛا ٚيف ايتٓصٜننٌ ايعصٜننص )     

ٚبعند ٖننرا ايعنسض يًُنديٍٛ ايًغنٟٛ ميهنٔ إٔ مننندد      ٚاملكؿنٛد بناؿٛاز يف االؾنطال :    

ْٛن َٔ اؿدٜح بني غخؿني, ٜتِ فٝ٘ تداٍٚ ايهالّ "املع٢ٓ االؾطالسٞ يًشٛاز بأْ٘: 

ٜطتأثس بن٘ أسندُٖا دٕٚ اآلخنس, ٜٚغًنب عًٝن٘ اهلند٤ٚ ٚايبعند عنٔ         بُٝٓٗا بطسٜك١ َا, فال 

ٖٚٓاى تعنازٜف أخنس٣ يًشنٛاز يهنٔ ٖنرا ايتعسٜنف اينرٟ اخرتتن٘          (2)اـؿ١َٛ ٚايتعؿب.

 ٖٛ داَع كتؿس ٜٚفٞ باملكؿٛد إٕ غا٤ اهلل.

 المبدج األول: من هو صاخب مذين

ٛ غنعٝب عًٝن٘   ٌٖ ؾاسب َدٜٔ ايرٟ ذنس اهلل قؿ١ ابٓتٝ٘ يف ايكسإٓ ايهنسِٜ ٖن  

ايطننالّ نُننا اغننتٗس عننٔ نننجري َننٔ ايٓنناع أسببننت إٔ أدعننٌ ٖننرا ايطننؤاٍ يف َكدَنن١        

ايبشح ألبني ايؿٛاب بإذٕ اهلل يف ٖرٙ املطنأي١ املػنتٗس٠ ٚيٓٓعنس يف أقنٛاٍ أٖنٌ ايتفطنري       

يإلداب١ ع٢ً ايطنؤاٍ: َنٔ خنالٍ تتبنع أقنٛاٍ املفطنسٜٔ يف ٖنرا املطنأي١ ٚدندت إٔ ٖٓناى           

سٜٔ سنٍٛ ٖنرا ايتطنااٍ االػناٙ األٍٚ ايًنرٜٔ ٜكٛينٕٛ بنإٔ ؾناسب         ثالث١ اػاٖات يًُفطن 

َدٜٔ يٝظ غعٝب عًٝ٘ ايطالّ َٚٔ أبسشِٖ إَاّ املفطسٜٔ ابنٔ ننجري ٚايعالَن١ ايطنعدٟ     

ٚاالػاٙ ايجاْٞ ايرٟ ٜكٍٛ بإٔ ؾاسب َدٜٔ ٖٛ غعٝب عًٝ٘ ايطالّ ٖٚرا قناٍ بن٘ بعنض    

يًنرٜٔ ذننسٚا ايكنٛيني بندٕٚ تنسدٝض      املفطسٜٔ َٚنِٓٗ اإلَناّ ايكنسطا ٚاالػناٙ ايجاينح ا     

 ناإلَاّ ايبغٟٛ ٖٚرٙ بعض أقٛاهلِ اذنسٖا ثِ أبني ايسادض بإذٕ اهلل تعا .  

يكد ذٖب ابٔ نجري ٚايطعدٟ إ  ايكٍٛ بإٔ ؾناسب َندٜٔ ينٝظ ٖنٛ اينٓا غنعٝب       

 عًٝ٘ ايطالّ

ٔه ٖنٛل عًن٢ أقنٛاٍ: أسندٖا        َنن قاٍ ابٔ نجري "ٚقد اختًف املفطسٕٚ يف ٖرا ايسدنٌ: 

ْنن٘ غننعٝب ايننٓا عًٝنن٘ ايطننالّ ايننرٟ أزضننٌ إ  أٖننٌ َنندٜٔ. ٖٚننرا ٖننٛ املػننٗٛز عٓنند             أ

نجرئٜ, ٚقد قاي٘ اؿطٔ ايبؿسٟ ٚغري ٚاسد. ٚزٚاٙ ابٔ أبٞ سامت. سدثٓا أبٞ, سندثٓا  

عبنند ايعصٜننص األٜٚطننٞ, سنندثٓا َايننو بننٔ أْننظ; أْنن٘ بًغنن٘ إٔ غننعٝبا ٖننٛ ايننرٟ قننـ عًٝنن٘    

                                                           
(1)

اإلاعجم الىصيط ـ اإلاؤلف: إبراهيم مؾطفى ـ أحمد السياث ـ حامد عبد اللادر ـ دمحم الىجار دار اليغر: دار الدعىة جحليم: مجمع اللؼت  

 205ؼ  1ج  2العربيت عدد ألاحساء: 

  11دار ابً حسم، الرياـ، ؼ م(،1999(  دًماش، دمحم راعد، فىىن الحىار وؤلاكىاع، )2)
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.ٚقنند ز٣ٚ ايطرباْننٞ عننٔ ضنن١ًُ بننٔ مِفف ْ ْقَوَف ناِ ْقلِففنيقِ{ِ ْ    } ال تَخَفف ن جَوْفف ن َْٛضن٢ ايكؿننـ قنناٍ:  

ضعد ايعٓصٟ أْ٘ ٚفد ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فكاٍ ي٘: "َسسبنا بكنّٛ غنعٝب    

ُٖدٜت".  َٚأخهتإ َٛض٢, 

ٚقنناٍ آخننسٕٚ: بننٌ نننإ ابننٔ أخننٞ غننعٝب. ٚقٝننٌ: زدننٌ َننؤَٔ َننٔ قننّٛ غننعٝب. ٚقنناٍ  

٢, عًٝنن٘ ايطننالّ, مبنند٠ طًٜٛنن١; ألْنن٘ قنناٍ يكَٛنن٘: آخننسٕٚ: نننإ غننعٝب قبننٌ شَننإ َٛضنن

ص. ٚقند ننإ ٖنالى قنّٛ ينٛط يف شَنٔ اـًٝنٌ, عًٝن٘          95ط ٖنٛد:   وْمْني قَ ناُ قُ طٍ مِننكُمن بِبْعِيذٍ  }

ايطننالّ بننٓـ ايكننسإٓ, ٚقنند عًننِ أْنن٘ نننإ بننني َٛضنن٢ ٚاـًٝننٌ, عًُٝٗننا ايطننالّ, َنند٠  

د. َٚنا قٝنٌ: إٕ غنعٝبا عناؽ َند٠      ط١ًٜٛ تصٜد ع٢ً أزبعُا١٥ ض١ٓ, نُا ذننسٙ غنري ٚاسن   

اسرتاش َٔ ٖرا اإلغهاٍ, ثِ َٔ املكٟٛ يهْٛن٘ ينٝظ   -ٚاهلل أعًِ -ط١ًٜٛ, إمنا ٖٛ 

بػعٝب أْ٘ يٛ نإ إٜاٙ ألٚغو إٔ ٜٓـ ع٢ً امس٘ يف ايكسإٓ ٖآٖنا. َٚنا دنا٤ يف بعنض     

األسادٜح َٔ ايتؿسٜض برنسٙ يف قؿ١ َٛض٢ مل ٜؿض إضٓادٙ, نُا ضنٓرنسٙ قسٜبنا   

, ٚاهلل ا٥ٌٝ إٔ ٖنرا ايسدنٌ امسن٘: "ثنربٕٚ"    اهلل. ثِ َٔ املٛدٛد يف نتب بنين إضنس  إٕ غا٤ 

  أعًِ. ٚقاٍ أبٛ عبٝد٠ بٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد: ٚأثسٕٚ ٖٚٛ ابٔ أخٞ غنعٝب عًٝن٘ ايطنالّ.   

ٚعننٔ أبننٞ عننص٠ عننٔ ابننٔ عبنناع: ايننرٟ اضننتأدس َٛضنن٢ ٜجننس٣ ؾنناسب َنندٜٔ. زٚاٙ ابننٔ      

 (3)ٜدزى إال غرب, ٚال خرب ػب ب٘ اؿذ١ يف ذيو."دسٜس, ثِ قاٍ: ايؿٛاب إٔ ٖرا ال 

ٚقاٍ ايطعدٟ يف تفطريٙ " ٖٚرا ايسدٌ, أبٛ املسأتني, ؾاسب َدٜٔ, يٝظ بػنعٝب  

ايٓا املعسٚف, نُا اغتٗس عٓد نجري َٔ ايٓاع, فإٕ ٖرا, قنٍٛ مل ٜندٍ عًٝن٘ ديٝنٌ,     

يككن١ٝ دنست   ٚغا١ٜ َا ٜهٕٛ, إٔ غعٝبا عًٝ٘ ايطالّ, قند ناْنت بًندٙ َندٜٔ, ٖٚنرٙ ا     

يف َنندٜٔ, فننأٜٔ املالشَنن١ بننني األَننسٜٔل ٚأٜكننا, فإْنن٘ غننري َعًننّٛ إٔ َٛضنن٢ أدزى شَننإ   

غعٝب, فهٝف بػخؿ٘ل" ٚيٛ نإ ذيو ايسدٌ غنعٝبا, ينرنسٙ ايً ن٘ تعنا , ٚيطنُت٘      

املسأتإ, ٚأٜكا فإٕ غعٝبا عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ, قد أًٖو ايً ٘ قَٛن٘ بتهنرٜبِٗ إٜناٙ,    

بنن٘, ٚقنند أعنناذ ايً نن٘ املننؤَٓني إٔ ٜسقننٛا يبننٓيت ْبننِٝٗ, مبٓعُٗننا عننٔ ٚمل ٜبنل إال َننٔ آَننٔ  

املا٤, ٚؾد َاغٝتُٗا, ست٢ ٜأتُٝٗا زدٌ غسٜنب, فٝشطنٔ إيُٝٗنا, ٜٚطنكٞ َاغنٝتُٗا,      

                                                           
هـ [ املحلم:  صامي بً دمحم صالمت  774- 700( جفضير اللرآن العظيم اإلاؤلف: أبى الفداء إصماعيل بً عمر بً كثير اللرش ي الدمغلي ] 3)

 .229- 228املجلد الضادش ؼ  8م عدد ألاحساء:  1999 -هـ 1420الىاعر: دار طيبت لليغر والتىزيع الطبعت: الثاهيت 
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َٚا نإ غنعٝب, يريقن٢ إٔ ٜسعن٢ َٛضن٢ عٓندٙ ٜٚهنٕٛ خادَنا ين٘, ٖٚنٛ أفكنٌ َٓن٘            

فال َٓافا٠ ٚعًن٢ ننٌ سناٍ     ٚأع٢ً دزد١, ٚاهلل أعًِ, طإال إٔ ٜكاٍ: ٖرا قبٌ ْب٠ٛ َٛض٢

 (4)ال ٜعتُد ع٢ً أْ٘ غعٝب ايٓا بغري ْكٌ ؾشٝض عٔ ايٓا ؾ٢ً ايً ٘ عًٝ٘ ٚضًِص" 

 ٚذٖب بعض املفطسٜٔ نايعال١َ ايكسطا إ  إٔ غعٝب عًٝ٘ ايطالّ ٖٛ ؾاسب َدٜٔ

قاٍ ايكسطا زع٘ اهلل تعنا  يف تفطنريٙ: "ٚأنجنس ايٓناع عًن٢ أُْٗنا ابٓتنا غنعٝب         

نننرا يف    وْإِىل مْففذننْ ْ خَهففني ُمن يُففعْينبني   } ايطننالّ ٖٚننٛ ظنناٖس ايكننسإٓ, قنناٍ اهلل تعننا :   عًٝنن٘ 

قناٍ قتنناد٠:    ننكَففلِ ْقَ{ُشنسْفإِ ْ إِرَ قفنيْمَ ُُفمن يُفعْين      ْقشفعشْ:"  ََفزِ ْ خَحنفُني ُ ْ َ    ويف سف س  } ضنٛز٠" األعنساف  

 (5)"بعح اهلل تعا  غعٝبا إ  أؾشاب األٜه١ ٚأؾشاب َدٜٔ.

ٚانتف٢ بعض املفطسٜٔ بٓكٌ اـالف يف ذيو دٕٚ ايرتدٝض نُا فعٌ ذينو اإلَناّ   

ٚاختًفٛا يف اضِ أبُٝٗا, فكاٍ فاٖد ٚايكشاى ٚايطندٟ  ايبغٟٛ يف تفطريٙ سٝح قاٍ "

ٚاؿطٔ طٖٛص غعٝب ايٓا عًٝ٘ ايطالّ. ٚقاٍ ٖٚب بٔ َٓبن٘ ٚضنعٝد بنٔ دنبري: ٖنٛ بنريٕٚ       

ذيو بعد َا ننف  بؿنسٙ, فندفٔ بنني املكناّ       بٔ أخٞ غعٝب, ٚنإ غعٝب قد َات قبٌ

 (6)" ٚشَصّ, ٚقٌٝ: زدٌ ممٔ آَٔ بػعٝب

فٗرٙ ٖٞ املراٖب ايجالث١ ألقٛاٍ املفطنسٜٔ يف إدابن١ ايتطنااٍ املطنسٚ  ٖٚنٞ ايكنٍٛ       

بأْ٘ ايٓا غعٝب ٚايكٍٛ بأْ٘ يٝظ ايٓا غعٝب ذنس ايكٛيني بال تنسدٝض ٚاينرٟ أزاٙ َنٔ    

 خالٍ َا قسأت يف نتب ايتفطري إٔ ايكٍٛ األٍٚ ٖٛ األقسب يًؿٛاب يألضباب ايتاي١ٝ:  

 إٓ ايهسِٜ ٚال يف األسادٜح ايؿشٝش١ أْ٘ مل ٜرنس امس٘ يف ايكس (1

إٔ ايكٍٛ بأْ٘ غعٝب عًٝ٘ ايطالّ َٔ األَٛز ايغٝب١ٝ اييت طسٜل َعسفتٗا ٖنٛ اينٛسٞ    (2

 ٚمل ٜجبت فٝ٘ غ٤ٞ 

                                                           
(  جيضير الكريم الرحمً في جفضير كالم اإلاىان اإلاؤلف: عبد الرحمً بً هاؽر بً الضعدي املحلم: عبد الرحمً بً معال اللىيحم 4)

 1/641مجلد  1م عدد ألاحساء:  2000-هـ 1420الىاعر: مؤصضت الرصالت الطبعت: ألاولى 

هللا دمحم بً أحمد بً أبي بكر بً فرح ألاهؾاري الخسرجي عمط الدًً ( الجامع ألحكام اللرآن = جفضير اللرطبي اإلاؤلف: أبى عبد 5)

هـ 1384اللاهرة الطبعت: الثاهيت ،  –هـ( جحليم: أحمد البردووي وإبراهيم أطفيػ الىاعر: دار الكتب اإلاؾريت 671اللرطبي )اإلاتىفى: 

 270مجلداث( الجسء الثالث عغر ؼ  10حسءا )في  20م عدد ألاحساء:  1964 -

ل في جفضير اللرآن = جفضير البؼىي اإلاؤلف: محيي الضىت ، أبى دمحم الحضين بً مضعىد بً دمحم بً الفراء البؼىي الغافعي  (6) معالم التنًز

 5هـ عدد ألاحساء: 1420بيروث الطبعت: ألاولى ، –هـ( املحلم: عبد الرزاق اإلاهدي الىاعر: دار إحياء التراث العربي 510)اإلاتىفى: 

 529لث ؼ الجسء الثا
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املعًَٛات ايتازى١ٝ تفٝند إٔ شَنٔ َٛضن٢ عًٝن٘ ايطنالّ ينٝظ ٖنٛ ْفنظ شَنٔ غنعٝب            (3

ٍ  عًٝنن٘ ايطننالّ  : )) ٚإ  مثننٛد قنناٍ ضننبشاْ٘: )) ٚإ  عنناد أخنناِٖ ٖننٛدا (( , ثننِ قننا

أخاِٖ ؾاؿا (( , ثِ قاٍ: )) ٚإ  َدٜٔ أخاِٖ غعٝبا ((. ثِ بعد إٔ ذننس أخبناز   

 -.فٗرا ايتعبري ايكسآْٞ ٜػنعس  (( األْبٝا٤ قاٍ: )) ثِ بعجٓا َٔ بعدِٖ َٛض٢ بآٜاتٓا

 إٔ ٖٓاى شَٔ َتباعد بني َٛض٢ ٚغعٝب :-نُا ٜكٍٛ غري ٚاسد َٔ املفطسٜٔ

 ٚ َٚٔ ادع٢ خالف ذيو فٝطايب بايديٌٝ. إٔ األؾٌ أْ٘ يٝظ بػعٝب (4
 ٚاهلل تعا  أعًِ بايؿٛاب   (5

 المبدج الثاني: نبذه مختصزة عن تفسيز اآلياث وأخذاث القصت 

ذنس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعا  قؿ١ َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ َع ايبٓنتني يف ضنٛز٠ ايكؿنـ يف    

ُنفوُ َْ وْوْْجفذْ ِمف ن دُوجِِمفمُ ْمنفشْخَتَين ِ َتفزُودَِْْ َقف           وْقَ{َّني وْسْدْ مْني:ْ مْذننْ ْ وْجْفذْ َْإَينف ِ   }اآلٜات ايتاي١ٝ:  نيْمَ مْفني  ُخمَّفل  ِمفْ  ْقنَّفنيِط ْن

ْني:ُ وْخَبُ جَني يْيٌن  ََبِر   هْطَبُكُ{ْني قَنيقَتَني ال ( فَُْوَ  قَمُ{ْني ثُمَّ تَ ْقِ  إِقَ  ْقلِّلِّ فَوَنيْمَ سْ ع إِجِّ  قِ{ْني خَجَضْقَفَْ إِقَف َّ   32 جَُنوِ  َْتِ  نُْنذِسْ ْقشَع

ُ ََ قِْيونِضْنف ْ خَجنفشْ ْمفني ْسفوَينَْ قَْنفني َفإَ{َّفني ْجفنيْ: ُ          ( فَوْني:ْتَ ُ إَِنذْْ ُ{ْني تَ{نشِ  َْإَ  ْسنتُِنيْني:ٍ قَنيقََن إََِّ خَبِ 32مِ ن هْينشٍ فَوِر    ْنفذَن

ََّ هْينفشْ ْمف ِ ْسنفَترَجْشن ْ        32وْقَصَّ َْإَين ِ ْقَوَْْصْ قَنيْمَ قَني تَخَ ن جَوْ ن ْ مِ ْ ْقَوَ ناِ ْقلِنيقِ{ِ ْ   َنفذْْ ُْ{ني ْنفني خَْبفَِ ْسنفَترَجِشن ُ ِإ َن ِإ ( َقنيَق

َْشنشًْ فَ{ِ ن َِننفذََِ   ( قَنيْمَ إِجِّ  خُسِنذُ خََن خُجَكُِْ ْ إَِنذْى ْبننْتَ َّ  ْنيتَين ِ َْإَ  خََن تَرَجُشْجِ  ثَ{ْنيجِ ْ َِوْجٍ فَإَِن خَتَ{ْ{ن36َْْقَوَ ِيُّ ْقَرَمِ ُ  

يننِ  وْبْيننْ ْ خَنَّ{ْفني ْقَفرَجْإَين ِ قَيَفينَُ فَإَفني َُفذنوَْْْ      ( قَنيْمَ رَقِ ْ ب32ْوْمْني خُسِنذُ خََن خَيُقَّ َْإَين ْ سْتَوِذُجِ  إَِن يْني:ْ ْقإِ ُ مِ ْ ْقَّْنيقُِِ ْ  

  (7)  ( 32َْإَ َّ وْْقإِ ُ َْإَ  مْني جَوُ ْمُ وَِْيلٌ  

آٜات بٝٓات تؿف ٖرا املػٗد ٚاؿٛاز املًن٤ٞ بايفٛا٥ند ٚاينيت دازت أسنداثٗا يف أزض     

سعنٕٛ ٚتنتًخـ   َدٜٔ ٖٚرٙ األزض يف دٓٛب فًططني اييت مل تهٔ ٚاقعن١ ؼنت ًَنو ف   

 ٖرٙ ايكؿ١ فُٝا ًٜٞ: 

إٔ َٛضنن٢ عًبنن٘ ايطننالّ سننني تٛدنن٘ ؾننٛب َنندٜٔ سنندثت ينن٘ ٖننرٙ ايكؿنن١ ايننيت مننٔ     

"سُٝٓننا ات ذنن٘ َٛضنن٢ عًٝنن٘    (8)بؿننددٖا ٚخالؾننتٗا نُننا ـؿننٗا ايصسًٝننٞ يف تفطننريٙ    

                                                           
  28إلى آًت  23( صىرة اللؾؿ مً آًت 7)

 3هـ عدد ألاحساء:  1422 -دمغم الطبعت: ألاولى  –( التفضير الىصيط للسحيلي اإلاؤلف: د وهبت بً مؾطفى السحيلي الىاعر: دار الفكر 8)

 مجلداث في جركيم مضلضل واحد
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ايط الّ د١ٗ َدٜٔ, تازنا فسعٕٛ ٚبالدٙ, َٚنٔ أدنٌ َعسفتن٘ ايطسٜنل, قناٍ داعٝنا زب ن٘:        

ايطسٜل األقّٛ, فاَنت ايً ٘ عًٝ٘, ٖٚداٙ إ  ايطبٌٝ ايؿشٝض, املؤدٟ بن٘ إ   زب ٞ اٖدْٞ 

َٚندٜٔ: انناٍ   بنالد َندٜٔ, ٚننإ عهننِ ايعناد٠ ٜطنأٍ ايٓناع عننٔ ايطسٜنل, فٝدي ْٛن٘.        

خًٝر ايعكب١ يف فًططني. ٚضبب ٖرا ايت ٛد٘: ٚدٛد قسابن١ بنني َٛضن٢ ٚأٖنٌ َندٜٔ, فٗنِ       

َٚٛضن٢ َنٔ بنين إضنسا٥ٌٝ, ٚاإلضنسا٥ًٕٝٝٛ َنٔ       َٔ ٚيد َدٜٔ بنٔ إبنساِٖٝ عًٝن٘ ايطنالّ,     

 أٚالد ٜعكٛب بٔ إضشام بٔ إبساِٖٝ عًِٝٗ ايط الّ.

ٚفؿٍٛ قؿ١ َدٜٔ أٚهلا: إٔ َٛض٢ عًٝن٘ ايط نالّ ملنا ٚؾنٌ إ  َندٜٔ, ٚٚزد َا٤ٖنا,       

ٚدنند زعننا٠ املاغنن١ٝ ٜطننكٕٛ أْعنناَِٗ َٚٛاغننِٝٗ َننٔ ب٦ننس فٝٗننا, ٚٚدنند مجاعنن١ َننٔ ايٓنناع  

اَسأتني متٓعإ غُُٓٗا َٔ ٚزٚد املنا٤ َنع ايس عنا٠ اآلخنسٜٔ,     سٛهلِ, ٚٚدد يف َهإ ْا٤ 

ي٦ال ؽتًط َع أغٓاّ غريُٖنا, فطنأهلُا: ملناذا ال تطنكٝإ, َنا غنأْهُا ٚخربنُنا, ال        

تسدإ املا٤ َع ٖؤال٤ل قايتا: ال ْطكٞ غُٓٓا إال بعد إٔ ٜٓؿسف ايس عا٠ )ٜؿندز( ٜٚبتعندٚا   

 ع ايس عٞ ٚايط كٞ بٓفط٘.َٔ ايط كٞ, ٚأبْٛا غٝخ نبري ٖسّ, ال ٜطتطٝ

ملننسأتني, َننٔ ب٦ننس َغطننا٠ بؿننخس٠,    فبننادز َٛضنن٢ عًٝنن٘ ايط ننالّ يطننكٞ غننِٓ ٖنناتني ا    

ٌ              ٜطٝلال زفعٗنا إال عػنس٠ زدناٍ, ثنِ أعادٖنا إ  َٛقنعٗا عًن٢ ايب٦نس, ثنِ اْنص٣ٚ إ  ظن

غذس٠ يًساسن١, َٓادٝنا زب ن٘ قنا٥ال: إْ نٞ حملتناز إ  اـنري َنٔ زب نٞ, ٖٚنٛ ايط عناّ, يندفع             

غا١ً٥ اؾٛن. اـرب ٚايطبب, فكؿ تا عًٝ٘ َا فعٌ َٛض٢ عًٝ٘ ايط الّ, فبشنح إسنداُٖا   

ا٤ت إسداُٖا متػٞ َطتش١ٝٝ َػنٞ اؿسا٥نس األبنا٠, فكاينت     إيٝ٘, يتدعٛٙ إ  أبٝٗا, فذ

ي٘ يف أدب ٚسصّ: إٕ أبٞ ٜطًبو يٝهاف٦و ع٢ً إسطاْو يٓا. فًُا دا٤ َٛض٢ إ  غعٝب 

ـ  عًٝ٘ قؿ ت٘ َع فسعٕٛ ٚقَٛ٘, قاٍ ي٘: ال ؽف ٚاطُن٦ٔ, يكند لنٛت َنٔ      ايػٝخ, ٚق

 ضط٠ٛ ايكّٛ ايعاملني.

أبننت اضننتأدسٙ يسعننٞ ٖننرٙ ايغننِٓ, فننإٕ خننري فكايننت إسنند٣ ابننٓيت ايػننٝخ ايهننبري: ٜننا 

 َطتأدس هلا ٖٛ, ألْ٘ ايسدٌ األبٞ ايكٟٛ, املؤمتٔ ايرٟ ال ىٕٛ.

قاٍ غعٝب: ٜا َٛض٢, إْٞ أزٜد َؿناٖستو ٚتصٚهنو إسند٣ ٖناتني ايبٓنتني, فناخرت       

َا تػا٤, ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املٗنس خدَن١ َنٔ املٓنافع: ٖٚنٞ زعاٜن١ غُٓنٞ مثناْٞ ضنٓني, فنإٕ           

ٓتني, فٗننٛ إيٝننو, َٚننا أزٜنند إٜكاعننو يف غنن٤ٞ َننٔ املػننك١ ٚاؿننسز,        تربعننت بصٜنناد٠ ضنن  
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ٚضتذدْٞ إٕ غنا٤ ايً ن٘ َنٔ ايؿناؿني, احملطنٓني املعاًَن١, ٚينني ايهنالّ أٚ اـطناب,          

 ٚايفعٌ.

ُ نن٘ ايؿ ننٗس: األَننس عًنن٢ َننا قًننت يف اختٝنناز إسنند٣ ايبٓننتني, ٚايٛفننا٤       فكنناٍ َٛضنن٢ يع

ٚش٠ يًشنند , ٚال سننسز َننٔ اختٝنناز إسنند٣  بإسنند٣ املنند تني: مثنناْٞ أٚ عػننس ضننٓني, ٚال فننا 

املد تني, أٚ ال تبع١ عًٞ َٔ قٍٛ ٚال فعٌ, ٚاالت فام َٛثنل بنٝين ٚبٝٓنو يف مثناْٞ ضنٓٛات,      

ٚايً ٘ ع٢ً َا ْكٍٛ غناٖد قنا٥ِ بناألَٛز, ٚبعند إمتناّ عكند اينصٚاز أَنس غنعٝب َٛضن٢ إٔ           

  (9)ٜطري إ  بٝت فٝ٘ عؿٞ, فٝأخر َٓ٘ عؿا يسعٝ٘ ايغِٓ يف َدٜٔ. "

فٗننرٙ ايكؿنن١ باختؿنناز نُننا ذنسٖننا أغًننب املفطننسٕٚ ٚقنند اخننرتت َٓٗننا تفطننري         

ايصسًٝٞ ألْ٘ ذنس أِٖ َا ٚزد يف ايكؿ١ باختؿاز ٚأت٢ ع٢ً خالؾ١ َا قاين٘ املفطنسٕٚ   

سننٍٛ ٖننرٙ ايكؿنن١ دٕٚ اضننتطسادات ٚمل ٜننرنس َننا ذنننسٙ بعننض املفطننسٜٔ عننٔ اضننِ         

ٝات اينيت ال متناز إ  إثباتٗنا يف    ايفتاتني ٚبعنض املعًَٛنات اينيت إمننا ٖنٞ َنٔ اإلضنسا٥ًٝ       

ايكؿ١ ٚاملالسغ إٔ ايصسًٝٞ ذنس إٔ اضِ ؾناسب َندٜٔ غنعٝب ٚمل ٜػنس إ  اـنالف      

ايننرٟ تكنندّ َعٓننا ٚيهننٔ ايعننرب٠ يٝطننت يف نْٛنن٘ غننعٝبا أّ ال ٚإمنننا ايعننرب٠ يف َننا داز يف  

ايكؿنن١ َننٔ سننٛاز ٚأسننداخ نُننا ضننٝأتٞ َعٓننا بننإذٕ اهلل فُٝننا ضٓطتخًؿنن٘ َننٔ ايفٛا٥نند   

 ذٝب١ ٚاآلداب ايسفٝع١ اييت تطتفاد َٔ ٖرٙ ايكؿ١ ايكؿري٠.  ايع

 ضوابط الدوار بين الزجل والمزأة المبدج الثالج:

َٔ أِٖ األَٛز اينيت ٜٓبغنٞ إٔ ْتٛقنف عٓندٖا بعند تعسفٓنا عًن٢ ٖنرٙ ايكؿن١ ايكسآْٝن١ ٖنٛ            

ملننسأ٠ ٚايسدننٌ فُننٔ ٖننرٙ ايفٛا٥نند  ايكننٛابط ايننيت ممهننٔ إٔ ْطننتفٝدٖا يف اؿننٛاز بننني ا  

 ًٜٞ:َا

 االختالط إال عهد احلاجةاجتهاب   أوال 

فنناؿٛاز بننني  اؿننٛاز بننني ايسدننٌ ٚاملننسأ٠ َننا ٖننٛ إال  مثننس٠ َننٔ مثننسات االخننتالط.     

ايسداٍ ٚايٓطا٤ ٖٛ عباز٠ عنٔ ساين١ اضنتجٓا١ٝ٥ قند ؼتادن٘ املنسأ٠ ٚينٝظ أؾنال تفعًن٘ بنال           

 بٓات غعٝب يف قٛي٘ تعنا  ّ ٚبني ساد١ فًٛ تأًَٓا يف بدا١ٜ اؿٛاز بني َٛض٢ عًٝ٘ ايطال

{         ْ ُنفوُ َْ وْوْْجفذْ ِمف ن دُوجِِمفمُ ْمنفشْخَتَين ِ َتفزُوْد َْإَين ِ ُخمَّفل  ِمف ْ ْقنَّفنيطِ ْن يٛدندْا إٔ ايبٓنتني     َِوْقَ{َّني وْْسْد ْمنيْ: مْذننْْ  وْجْْذ 

                                                           
 1913و  912ؼ ا 3( السحيلي التفضير الىصيط  مجلد 9)



 
 

 
 
 

452 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 طاهر احمد الريامي .د|                                                        دروس يف فن الحوار وآدابه

 

ISSN : 2410-1818 

 م2017يونيو -ابزيل (  15( المجلذ )14العذد )

ناْتا بعٝدا عٔ ايسداٍ ٚمل تهْٛا بايكسب َُٓٗا ٚمل ٜبادزا َٛض٢ باؿٛاز ست٢ نإ 

ٟ بادزُٖا ب٘ فاقتكت اؿاد١ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سنٛاز َٚنٔ األدين١ عًن٢ أُْٗنا مل      ٖٛا اير

سٝنح بٝٓتنا إٔ ضنبب خسٚدُٗنا إ  ٖنرا املٛقنع: سادتُٗنا إ  ضننكٞ        ىسدنا إال ؿادن١   

األغٓاّ.ٚبٝٓتا إٔ ضبب ٖرٙ اؿاد١ عدّ ٚدٛد َٔ ٜكّٛ عُٓٗا ب ٖرا ايعٌُ ايػنام فكند   

 .نإ أبُٖٛا غٝخ نبري ال ٜكدز ع٢ً ذيو 

 والرجل ال بد فيه مو وجود احلياءثانيا  احلوار بني اضرأة 

ُ ََ قِيْونضِ }قاٍ تعا : نُا  نْف ْ خَجنفشْ مْفني سْفوَينَْ     فَوْني:ْتَ ُ إَِنذْْ ُ{ْني تَ{نشِ  َْإَ  ْسنتُِنيْني:ٍ قَنيقََن إََِّ خَبِ  نْفذَن

, فٗنٞ  فكند ننإ َنٔ ؾنفتٗا اؿٝنا٤      ,ٚؾف اهلل ضبشاْ٘ ٚتعنا  ؾنف١ املػن١ٝ,   (10) قَنْني

متػٞ َػٞ َٔ مل ٜعتد اـسٚز ٚايدخٍٛ. ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً سٝا٥ٗا يف فعًٗا ايرٟ ال ٜػو 

٢ ايكنِٝ ٚ ايفكن١ًٝ,   أْ٘ ضٝتبع٘ سٝا٤ يف قٛهلا ٖٚٛ ٜدٍ نريو ع٢ً ايرتبٝن١ ايطن١ًُٝ عًن   

نتنب  , ٚ ٖنٛ اينرٟ دفعٗنا يتطنرت ٚدٗٗنا نُنا ٚزد يف       فإٕ اؿٝا٤ َٔ األخنالم ايفاقن١ً  

ُهِػٞ عن٢ًَ اضتشٝآ٤( ٚاقع١ ثٛبٗنا عًن٢    ايتفطري يف َع٢ٓ قٛي٘ تعا : ُنا تن ُٖ ُ٘ ِإسهدنا )َفذنآ٤نته

ٟه   25طايكؿننـ:  (11)ٚدٗٗننا  ٗنا, َأ ِٝ َنػهنن ٝن١ي ِفننٞ  ِٝ َُطهننتنشه ٗنننا  ُْ ٓننن٢: َأ ُنعه ٚناْي ص , ٚقنناٍ ايكننسطا )

ٚنالتن ٝن١ٍ  َُتنجنِّ ٚنال  َُتنبنخهِتسن٠ٍ  ٝهسن  ٗنا َناْنته ضنناِتسن٠ً  ُهِػٞ َغ ُْ ِٔ اْيخنطَّاِب َأ ُنسن به ٔه ُع ٚنعن ِٗسن٠ٍ ِشٜٓن١ً.   َُْع

ٟه يِن ٗنا, َأ ٛهِب ٗنا ِبجن ٗن َُبنٚنده  ُ٘ ٚنَيِهُٓ ٗنا  ٝه ٚناِدٍب عنًَ ٝهُس  ِ٘ َغ ٛنده ٝنا٤ُِٔ ضنتهسن اْي ٝنا٤ُ ٚناال. اَيغن١ي ِفٞ اْيشن ضهِتشه

ٌُ االَُبنا َِجه ٝنا٤ِ  ٍن تنعنناَي٢  ضهِتذناَيغن١ي ِفٞ اْيشن ْنمِنفني ِ نَْضُيَيف ْ ِمف ن خَبنْفنيسِ ِ َّ إَِقف  قَ نِقف ِ ِقفيُعنإَمْ ْمفني          }بن١ِ َقا ْوُقفلَ ِقإَُ{

 (12)ص.(31طايُّٓٛز:   نُخَفِ ْ مِ ن صِننْتِمِ َّ

 َٚٔ دالالت ٖرا اؿٝا٤ ٚإَازات٘ َا ًٜٞ:   

                                                           
 )25: )( اللؾؿ10)

( الهداًت إلى بلىغ النهاًت في علم معاوي اللرآن وجفضيره، وأحكامه، وحمل مً فىىن علىمه اإلاؤلف: أبى دمحم مكي بً أبي طالب َحّمىظ 11)

هـ( املحلم:مجمىعت رصائل حامعيت بكليت الدراصاث 437بً دمحم بً مختار الليس ي الليرواوي ثم ألاهدلس ي اللرطبي اإلاالكي )اإلاتىفى: 

كليت الغريعت  -حامعت الغاركت ، بئعراف أ.د: الغاهد البىعيخي الىاعر: مجمىعت بحىث الكتاب والضىت  -عليا والبحث العلمي ال

ؼ  8، ومجلد للفهارش( مجلد  12) 13م عدد ألاحساء:  2008 -هـ  1429حامعت الغاركت الطبعت: ألاولى ،  -والدراصاث ؤلاصالميت 

5514.  

اإلاؤلف: دمحم الطاهر بً دمحم بً دمحم الطاهر « جحرير اإلاعنى الضدًد وجىىير العلل الجدًد مً جفضير الكتاب املجيد»ر ( التحرير والتىىي12)

 8)والجسء ركم  30هـ عدد ألاحساء:  1984جىوط صىت اليغر:  –هـ( الىاعر: الدار التىوضيت لليغر 1393بً عاعىر التىوس ي )اإلاتىفى: 

 في كضمين(

  103ؼ  20ج 
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 االقتؿاز يف اؿٛاز اؿاد١ دٕٚ ايتٛضع يف اؿدٜح ٚاالضتطساد.  -أ 

االختؿنناز يف ايهننالّ مبننا ٜفٝنند املطًننٛب ٚاالنتفننا٤ مبننا ٜٛقننض املطًننٛب دٕٚ         –ب 

 ايتفاؾٌٝ.  

ُ ََ   }ٜٚعٗس ذيو يف عبازاتٗا املختؿس٠ ٚايٛاقش١ اينيت ـؿنتٗا يف قٛهلنا     إََِّ خَبِف  نْفذَن

نننإ بإَهاْٗننا إٔ تػننهسٙ عًنن٢ ؾننٓٝع٘ أٚ تننرنس ينن٘ بعننض    قِيْونضِنْفف ْ خَجنففشْ مْففني سْففوَينَْ قَنْففني 

عبازات اجملا١ًَ يهٓٗا مل تفعٌ غ٤ٞ َٔ ذيو فاقتؿنست عًن٢ املطًنٛب ٚاختؿنست مبنا      

إال ؿادن١ ٚال تطٝنٌ ايهنالّ     إٔ املسأ٠ ال ؽاطب ايسداٍٜٛقض املكؿٛد ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً 

شت ملٛضنن٢ أَننٛزا ; فٗننرٙ ايفتننا٠ ايػننسٜف١ اؿٝٝنن١ َننٔ خننالٍ نًُننات ٜطننري٠ أٚ قنن  َعٗننِ

ٓنناى داعننٞ يٝطننأهلا عٓٗننا ) َننٔ تهننٕٛ, َٚننٔ   مل ٜعنند ٖ تطننااالتعدٜنند٠ ٚادابننت عًنن٢ 

 . .), ٚايغا١ٜ َٔ ٖرٙ ايدع٠ٛايداعٞ, ٚضبب ايدع٠ٛ

طسٜك١ املػن١ٝ اينيت ٚؾنفٗا ايكنسإٓ أْٗنا عًن٢ اضنتشٝا٤ فشندٜح املنسأ٠ َنع ايسدناٍ             –ز 

ٜٓاضننب٘ اإلقبنناٍ ًننريو الفٝنن٘ َننٔ املخنناطس ٚايفنننت ف  يننٝظ بنناألَس ايعننادٟ ففٝنن٘ َننا 

فعًن٢  ٚاالْدفان ٚايتًطف ٚتسنٝص ايٓعس ٚإمنا اؿٝا٤ يف نٌ غ٤ٞ ست٢ َػٝتٗا 

َنٔ   ٤ٞاملسأ٠ إٔ تهٕٛ ٚقٛز٠ َٚٔ ايٛقاز أال تطسن يف ايطري ست٢ ال ٜٓهػنف غن  

بدْٗا عٓد إضساعٗا. َٚٔ متاّ سػ١ُ املسأ٠ إٔ ٜهنٕٛ ضنريٖا بتنؤد٠ ٚٚقناز ٚعندّ      

 .ٌٜ ٚاـكٛن يف ايكٍٛأٚ ايتغٓر ٚايتُا ايعذ١ً

أْٗنا مل تننأت إ  َٛضنن٢ ال بإزادتٗنا ٚإمنننا اضننتذاب١ يطًننب ٚايندٖا فننال بنند إٔ ٜعًننِ     –د 

َٛض٢ بٗرٙ املع١ًَٛ ٜٚدزى أْٗا َبًغ١ ٚيٝطت قناٚز٠ يٓفطنٗا ٚينريو فكند بٝٓنت      

ايننداعٞ جمل٦ٝٗننا عٓنند أٍٚ نننالّ هلننا َعنن٘ بنندٕٚ َكنندَات ٚـؿننت ذيننو بعبنناز٠     

فكايننت ) إٕ أبننٞ ٜنندعٛى ( أٟ يطننت أْننا ايننيت أتٝتننو َننٔ  َننٛدص٠ ٚاقننش١ ايدالينن١ 

 تًكا٤ ْفطٞ ٚإمنا فسد زضٍٛ أبًغو بدع٠ٛ أبٞ.

 ار وكشف اهلوية مو الوهلة األوىلثالثا  ال بد مو وعوح أهداف احلو

عٓندَا قاينت:    ٖٚرا َا بٝٓت٘ ايفتا٠ بكٛهلا سني, نػفت عٔ ٖٜٛتٗنا َٚنٔ تهنٕٛ,   

 ض٢ أْٗا إسد٣ املسأتني ايًتني ضك٢ هلُا.عسف َٛ ( قيوضن  خجش مني سويَ قنني
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ٚبٝٓت نريو َٔ خالٍ ٖرٙ اؾ١ًُ ضبب ايدع٠ٛ َٔ أبٝٗنا فٗنٞ يٝطنت دعن٠ٛ غنري      

َربزٙ, ٚإمنا دعن٠ٛ َنع تٛقنٝض ايغنسض ٚايطنبب ٖٚنٛ املهاف٦ن١ عًن٢ ؾنٓٝعو َعٓنا سنني            

 ضكٝت يٓا. 

 احلوار بني الرجل واضرأة رابعا  العفة أساس

َعنناٖس ظٗننست يف  ضننٝدْا َٛضنن٢ عًٝن٘ ايطننالّ َننع املننسأتني َٚنٔ َعنناٖس ايعفنن١ يف قؿنن١  

طسٜك١ ايفتاتني يف اؿنٛاز َٚعناٖس يف طسٜكن١ سنٛاز َٛضن٢ َعُٗنا فأَنا اينيت يف طسٜكن١          

 سٛاز ايفتاتني فُا ًٜٞ:

 -َٔ َعاٖس ايعف١ , اختؿازُٖا ايهالّ ٚعدّ تطًٜٛ٘ َع ايسدٌ األدٓا َٛض٢ أن 

ْفني:ُ وْخَبُ جَفني يْفيٌن  ََفبِر      ال جَُنوِ } سٝح قايتا:-عًٝ٘ ايطالّ  )ايكؿنـ: َنٔ     َْتِ  نُْنذِسْ ْقشَع

 .(, بدٕٚ أخر ٚعطا٤, ٚشٜاد٠ ٚزد23اآل١ٜ

; ألْنن٘ أدننٓا -عًٝنن٘ ايطننالّ  -َننٔ عفتُٗننا عنندّ فتشُٗننا اؿننٛاز َننع َٛضنن٢ -ب 

, ٚألدننٌ ٛاب عًنن٢ مجٝنع األضنن١ً٦ احملتًُنن١ , سٝننح مجعتننا يف نالَُٗنا اؾنن عُٓٗنا 

بني املسأتني ٚايسدٌ األدٓا , فذُعتا يف نالَُٗا اإلدابن١  ذيو ضٝطٍٛ ايهالّ 

 ع٢ً مجٝع األض١ً٦ احملت١ًُ , ظ١ًُ ٚاسد٠ كتؿس٠ عفٝف١.

, فكايتنا: "ال ْنطهننِكٞ سنُتنن٢ ُٜؿهننِدزن  سأتني تكندميُٗا ايٓفننٞ يف نالَُٗننا َنٔ عفنن١ املنن -ز 

 ٚ تكندِٜ ايٓفنٞ أبًن     ايسِّعنا٤ُ" , ٚمل تكدَا اإلثبات , فًِ تكٛال: "ضٓطكٞ بعد قًٝنٌ", 

 .يف اؾصّ, ٚإٔ األَس ال ٜكبٌ ايٓكاؽ
ننن َننٔ عفنن١ املننسأتني أُْٗننا دعًتننا غاٜنن١ ٚقٛفُٗننا ٚعنندّ اختالطُٗننا بايسدنناٍ ؾنندٚز      د

 .ايسعا٤,أٟ اْؿسافِٗ ٚيٝظ إٔ ؽف ايصع١ فشطب أٚ ٜكٌ ايسعا٤

اختؿنست ايهنالّ َعن٘     -عًٝن٘ ايطنالّ    -ن َٔ عف١ املنسأتني إٔ اينيت أتنت َٛضن٢      ٙ

ضٝطننأهلا  -عًٝنن٘ ايطننالّ  -٢ األضنن١ً٦ ايننيت ٜتكننض إٔ َٛضنن َننس٠ ثاْٝنن١ فتٛقعننت

فػ٤ٞ بندٖٞ إٔ   , فأعدت اؾٛاب َباغس٠ ست٢ ال ٜٓفتض اؿٛاز يًُس٠ ايجا١ْٝ.إٜاٖا

َننٔ  َننا ايننرٟ أتنن٢ بننو ل   ٚبعنند زدننٛن املننسأ٠ ضٝطننأٍ:    -عًٝنن٘ ايطننالّ   –َٛضنن٢ 

ُ ََ }فكايننت:  فأعنندت دٛابننًا ٜكطننع مجٝننع األضنن١ً٦, لَنناذا ٜسٜنند لأزضننًو إََِّ خَبِفف  نْففذَن
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فػنًُت ٖنرٙ اؾًُن١ دنٛاب مجٝنع       (25)ايكؿنـ: َنٔ اآلٜن١    قِيْونضِنْ ْ خَجنشْ مْفني سْفوَينَْ قَنْفني   

 األض١ً٦ ايطابك١.

ّ -عًٝ٘ ايطالّ -ن إٔ اييت أتت َٛض٢ ٚ   إََِّ خَبِف   }, فكاينت:  مل تٓطب يٓفطٗا ايهنال

ََ ُ  تعسٜض بٓفطٗا., ٚمل تأت بًفغ وتٌُ َعإ, أٚ فٝ٘  نْذَن

ن َٚنٔ املعناٖس أُْٗنا مل ٜؿنسسا مبٛضن٢, بنٌ أغنازتا إيٝن٘ ننٌ ذينو سٝنا٤, فكاينت              ش

ٚمل تكننٌ: إْنن٘ قننٟٛ أَننني فعننٌ نننرا  (13) مِفف ُ ِ ْسنففتَرَجْشن ْ ْقَوَفف ِيُّ ْ َإََِّ هْينففشْ مْفف}إسننداُٖا: 

 ١.َٔ مجع بني ؾفيت "ايك٠ٛ ٚاألَاْ ٚنرا, بٌ دا٤ت بؿفات األدري ايٓادض, ٖٚٛ
 ٚأَا َعاٖس ايعف١ يف سٛاز َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ َعُٗا فتتُجٌ فُٝا ًٜٞ: 

أنٌُ َٔ عفتُٗا, فإذا ناْت عف١ املنسأتني متجًنت   -عًٝ٘ ايطالّ -ن عف١ َٛض٢ أ  

يف مجًن١ ٚاسنند٠, فننإٕ عفنن١ َٛضنن٢ متجًننت يف نًُنن١ ٚاسنند٠ "َننا خطبهُننا" ثننِ مل  

إٔ مت يكننا٤ٙ بأبُٝٗننا  ٜننرنس اهلل عٓنن٘ بعنند ذيننو َننع املننسأتني ٚال نًُنن١ ٚاسنند٠ إ    

 ." ففتض ايهالّ ع٢ً َؿساعٝ٘ " ٚقـ عًٝ٘ ايكؿـ

 نريو ظٗست يف قٝاَ٘ بايطكٞ هلُا بندٕٚ ضنؤاٍ:   -عًٝ٘ ايطالّ  –ن عف١ َٛض٢ ب  

ثننِ ايطننؤاٍ  ,  ضننؤاٍفايٛقننع ٚظنناٖس اؿنناٍ ال وتنناز إ  ٖننٌ تسٜنندإ ذيننو أّ الل

, فكنناّ -ايطننالّ عًٝنن٘ -, ٖٚننرا َنناال ٜسٜنندٙ َٛضنن٢   وتنناز إ  نننالّ ٚدننٛاب 

 .ٚضك٢ هلُا

, ٖٚنرٙ  ا ضك٢ هلُا تٛد٘ َباغس٠ إ  ايعٌ, ٚمل ٜٓتعس غهسًا َُٓٗان نريو أْ٘ ملز  

, ٚنًُننات ٚتبنناديٛا أطننساف اؿنندٜح  اد َسقننِٗ,فسؾنن١ ملسقنن٢ ايكًننٛب إٔ ٜننصد 

 ؾننٓع هلننٔ َعسٚفننًا ٚبنندٕٚ طًننب َُٓٗننا, ٚٚقننف َعٗننٔ,   , فكنند ايػننهس ٚايعسفننإ

 ٚضك٢ هلٔ.

نريو أْ٘ ملا ننإ َٛضن٢ َنع املنسأتني يف ايبداٜن١, ثنِ َنع إسنداُٖا         ن َٚٔ املعاٖس د  

بعنند ذيننو ناْننت نًُاتنن٘ كتؿننس٠ دنندًا, فًُننا ايتكنن٢ ايسدننٌ بايسدننٌ, َٛضنن٢       

                                                           
 (26)اللؾؿ: مً آلاًت( 13)
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)ايكؿنـ:    وْقَصَّ َْإَينف ِ ْقَوَْْفصْ  }بأبُٝٗا, مل ٜكتؿس ع٢ً مج١ً ٚاسد٠ أٚ قؿ١, بٌ 

 (25َٔ اآل١ٜ

 حوار مؤقت يهتهي بانتهاء احلاجة خامسا  احلوار بني اضرأة والرجل

 ٜٚعٗس ذيو يف َٛقفني:  

املٛقننف األٍٚ يف اؿننٛاز األٍٚ َننع ايفتنناتني سٝننح نننإ غننسض اؿننٛاز ٖننٛ َعْٛنن١     

ايفتاتني ٚاْتٗن٢ ٖنرا ايغنسض بايطنكٝا هلُنا ٚينريو مبذنسد إٔ اْتٗن٢ ايغنسض ذٖنب ننٌ            

كنا  )فطنك٢   متناّ اإلٜ يطبًٝ٘ ٚاْت٢ٗ اؿٛاز ٚتأٌَ يف ايتعبري ايكسآْٞ اينرٟ ٜٛقنض ٖنرا    

 ( اْت٢ٗ اهلدف ٚب٘ اْت٢ٗ اؿٛاز.هلُا ثِ تٛ  إ  ايعٌ

ٚاملٛقف اآلخس ٜٚتُجٌ يف َٛض٢ سني ؼاٚز َنع إسند٣ ايفتناتني سنني دا٥نت تندعٛٙ       

ٚأخربت٘ بدع٠ٛ أبٝٗنا ٚاضنتذاب يندعٛتٗا فتٛقنف اؿنٛاز ٚمل ٜطنأهلا        فذا٤تملكاب١ً أبٝٗا 

عٔ ٚايدٖا َٚاذا ٜسٜد ٚأٜٔ ٜطهٔ ٚغري ذيو َٔ األض١ً٦ اييت قد تبدٚ أض١ً٦ َكبٛي١ يف 

 َجٌ ٖرا املٛقف.

فُٔ خالٍ ٖرٜٔ املٛقفني ٜتبني يٓنا إٔ اؿنٛاز بنني املنسأ٠ ٚايسدنٌ ٜٓبغنٞ إٔ ٜهنٕٛ        

 ٗا٤ ايغسض ٚاملؿًش١قؿٛزا َٚؤقتا ٜٓتٗٞ باْت

ٖٚرٙ فٛا٥د دا٤ت ع٢ً عذٌ ٚيف داْب ٚاسد فكط ٖٚٛ َا ٜتعًنل مبٛقنٛن اؿنٛاز    

ٚيٛ ْعسْا فٝٗا َٔ دٛاْب أخس٣ يٛددْا فٝٗا نٓٛش عع١ُٝ ٚفٛا٥د ق١ُٝ فطبشإ اينرٟ  

 ْصٍ ايفسقإ ع٢ً عبدٙ يٝهٕٛ يًعاملني ْرٜسا.

 المبدج الزابع: مميزاث الدوار الناجح

َننٔ خننالٍ ٖننرٙ ايكؿنن١ َٚننا مت ذنننسٙ ْٚكًنن٘ ٚاضننتٓباط٘ َٓٗننا ميهننٔ إٔ ْننرنس بعننض    

 ايطُات أٚ املُٝصات ايعا١َ يًشٛاز ايٓادض إمجاال:  

 َٚٔ ٖرٙ املُٝصات َا ًٜٞ: 

اؿٛاز ايٓادض ٜتُٝص بتشدٜد اهلندف ٚايغاٜن١ ٚينريو ًْشنغ إٔ َٛضن٢ عًٝن٘ ايطنالّ         (1

( فنأعًٔ عنٔ   اؿنٛاز )َنا خطبهُنا   ٘ َٓر اي١ًٖٛ األٚ  َٔ نإ ٚاقشا يف أٖداف

اهلدف بايطؤاٍ ايٛاقض احملدد ٚيريو دا٤ت اإلداب١ ٚاقش١ ٚبٝٓت ملٛضن٢ َنا أزاد   

ايطننؤاٍ عٓنن٘ فهًُننا نننإ اإلْطننإ ٚاقننشا يف ٖدفنن٘ ٚغاٜتنن٘ َننٔ اؿننٛاز نًُننا    
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نإ ذيو ادع٢ ؿؿٛي٘ ع٢ً َا ٜسٜند ٚنًُنا شاد ايغُنٛض ٚايتعكٝند تعطنس عًٝن٘       

ايٛقٛ  يد٣ ايطسف احملناٚز اآلخنس سنني قاينت إسند٣      ايٛؾٍٛ يًٗدف ٚلد ْفظ 

( فأعًٓنت عنٔ اهلندف بهننٌ    بنٞ ٜندعٛى يٝذصٜنو أدنس َننا ضنكٝت يٓنا      ايفتناتني )إٕ أ 

 ٚقٛ  يف بدا١ٜ اؿٛاز ٚيريو مل ؼتر إ  َٓاقػ١ ٚسؿًت اإلداب١. 

اؿنٛاز ايٓنادض ٜتُٝننص بناالسرتاّ املتبننادٍ بنني املتشنناٚزٜٔ ٜٚعٗنس ذيننو يف عند٠ أَننٛز        (2

سننرتاّ ٚقتنن٘ ٚاسننرتاّ َػنناعسٙ ٚعنندّ إٜرا٥نن٘,  فًننِ ونندخ َننٔ َٛضنن٢ عًٝنن٘    َٓٗننا ا

ايطالّ َا ٜكاٜل ايفتاتني َٔ نجس٠ ضؤاٍ أٚ َهٛخ ٚإمنا نإ سنٛازا كتؿنسا   

 ٚمبذسد اْتٗا٥٘ َٔ ١َُٗ ايطكٞ تسنُٗا ٚغأُْٗا ٚتٛ  إ  ايعٌ.  
الختؿناز  اؿٛاز ايٓادض ٜتُٝص ظٛد٠ اإليكا٤ ٚسطٔ ايعسض ٜٚعٗس ذيو َٔ خالٍ ا (3

املفٝد ٚاالقتؿاز ع٢ً َنا وتناز إيٝن٘ يف ايهنالّ فهنٌ ايعبنازات اينيت اضنتخدَٗا         

 املتشاٚزٜٔ يف ٖرٙ ايكؿ١ ناْت دقٝك١ ٚٚاقش١ ٚكتؿس٠ َفٝد٠.  
اؿٛاز ايٓادض ٜتُٝص مبساعا٠ أسٛاٍ ايطسف اآلخنس فشنني ننإ َٛضن٢ ٜتشناٚز َنع        (4

ز مبذننسد ؼكننل اهلنندف  ايفتنناتني غًننب داْننب االختؿنناز يف ايهننالّ ٚأْٗنن٢ اؿننٛا   

 ٚسني نإ اؿٛاز َع ٚايد ايفتاتني تٛضع يف اؿٛاز ٚقـ عًٝ٘ ايكؿـ.
اؿننٛاز ايٓننادض ال بنند إٔ ٜتذننسد َننٔ املؿنناق ايػخؿنن١ٝ. فكنند نننإ َٛضنن٢ عًٝنن٘     (5

ايطننالّ يف أغنند اؿادنن١ إ  طعنناّ فٗننٛ يف ساينن١ َننٔ اؾننٛن ايػنندٜد نُننا ذنننسٙ  

فونيْم سْ ع إِجِّ  قِ{ْني خَجضقََْ إِقَف َّ مِف ن   )  طريٙ "يف قٛي٘:املفطسٕٚ َٚٔ ذيو َا ْكً٘ ابٔ دسٜس يف تف

سندثٓا َٛضن٢, قناٍ: ثٓنا عُنسٚ, قناٍ: ثٓنا         ( قناٍ: َنا ضنأٍ زبن٘ إال ايطعناّ.      هْينشٍ فَوِفر  

( قناٍ: قناٍ ابنٔ عبناع: يكند       سْ ع إِجِّ  قِ{ْني خَجضقََْ إِقَ َّ مِف ن هْينفشٍ فَوِفر    أضباط, عٔ ايطدٟ قاٍ:) 

قاٍ َٛض٢: ٚيٛ غا٤ إْطإ إٔ ٜٓعس إ  ُخكهس٠ أَعا٥٘ َٔ غد٠ اؾنٛن, َٚنا ٜطنأٍ    

          سنندثٓا بػننس, قنناٍ: ثٓننا ٜصٜنند, قنناٍ: ثٓننا ضننعٝد, عننٔ َقتنناد٠, قنناٍ:       اهلل إال أنًنن١.

َٚنع ذينو مل ٜطًنب     (14)  ظٗند." قناٍ: ننإ ْنا اهلل      سْ ع إِجِّ  قِ{ْفني خَجضقَفَْ إِقَف َّ مِف ن هْينفشٍ فَوِفر  (      

                                                           
هـ [ املحلم:  310 - 224(  حامع البيان في جأويل اللرآن اإلاؤلف: دمحم بً حرير بً ًسيد بً كثير بً ػالب آلاملي، أبى حعفر الطبري،  ] 14)

 557ؼ 19مجلد  24م عدد ألاحساء:  2000 -هـ  1420أحمد دمحم عاكر الىاعر: مؤصضت الرصالت الطبعت: ألاولى ، 
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َٛض٢ َٔ ايفتاتني أٟ َكابٌ ملا قاّ ب٘ َٔ خد١َ فًِ ٜهٔ غسقن٘ َنٔ اؿنٛاز ٖنٛ     

 ؼكٝل ٖرٙ املؿًش١ ايػخؿ١ٝ.  
 ث :الخالصت وخاتمت البدج والتوصيا

 يف ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح املتٛاقع نًـ إ  َاًٜٞ:  

َٚتعنندد يف فٛا٥نندٙ ٚمثساتنن٘  أضننًٛب اؿننٛاز يف ايكننسإٓ ايهننسِٜ َتعنندد يف أطسافنن٘  

ٚنًُا اَعٓا ايٓعنس يف قؿنـ ايكنسإٓ ايهنسِٜ نًُنا ظٗنست يٓنا فٛا٥ند ناْنت َغٝبن١           

ٖٚرا ٖٛ املكؿٛد بايتدبس ايرٟ أَسْا اهلل تعا  ب٘ َٚٔ خالٍ ٖرا ايبشنح اينرٟ اقتؿنس    

ع٢ً قؿن١ ٚاسند٠ َنٔ قؿنـ ايكنسإٓ ايهنسِٜ ظٗنست يٓنا مجًن١ َنٔ ايفٛا٥ند ايععناّ يف             

 د :يسدٌ ٚاملسأ٠ َٔ أِٖ ٖرٙ ايفٛا٥بني افاٍ اؿٛاز 

 إٔ اؿٛاز بني املسأ٠ ٚايسدٌ ساي١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚيٝطت أؾال َطسدا. (1

اذا اقتكت اؿاد١ يًشٛاز بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ فال بد َٔ َساعا٠ ايكنٛابط ايػنسع١ٝ    (2

ؿٝنا٤ )يف  هلرا اؿنٛاز َٚنٔ أٖنِ ٖنرٙ ايكنٛابط ) إٔ تؿنطشب املنسأ٠ يف سٛازٖنا ا        

االختؿنناز يف  –ٚإٔ ٜغًننب عًٝٗننا َعنناٖس ايعفنن١     –( ٚ طننٗا ٚبؿننسٖا نالَٗننا ٚيب

 .(ٛاز باْتٗا٤ اؿاد١ ايداع١ٝ إيٜٝ٘ٓتٗٞ اؿ–االقتؿاز ع٢ً املطًٛب  –ايهالّ 

إٔ اؿننٛاز بننني ايسدننٌ ٚاملننسأ٠ مثننس٠ َننٔ مثننسات االخننتالط بننال قننٛابط ايننرٟ ايننرٟ   (3

رٟ أباسن٘ اإلضنالّ   ٜٓبغٞ إٔ ْطع٢ مجٝعا يًشد َٓ٘ قندز اضنتطاعتٓا فالخنتالط اين    

يًُسأ٠ سني أَس بإخسادٗا يؿال٠ ايعٝد ٚعدّ َٓعٗا َٔ اـسٚز يًُطذد ٚغري ذيو 

 َٔ األَٛز اييت ؼتادٗا إمنا ٖٛ اختالط بكٛابط غسع١ٝ.

قؿـ ايكسإٓ ايهسِٜ دا٤ت يكؿد االتعاظ ٚاالعتباز َٚٔ أِٖ ٖرٙ ايكؿـ ٖٞ  (4

 . قؿـ األْبٝا٤ فال بد إٔ ٜهٕٛ يٓا فٝٗا عرب ٚفٛا٥د

ايٓعسٜات اؿدٜج١ ٚايدزاضات املتخؿؿ١ عٔ اؿٛاز َٚا ٜتعًنل بن٘ َُٗنا بًغنت َنٔ       (5

ايدق١ ٚايؿٛاب ففنٞ نتناب زبٓنا َنا ٖنٛ أفكنٌ ٚأؾنض ٚيهٓٓنا عادن١ إ  تندبسٙ           

 .ٓباط٘ ثِ تسمجت٘ يًٛاقع ايعًُٞٚاضت

ٚيننريو أٚؾننٞ يف ختنناّ عجننٞ ٖننرا بننايسدٛن إ  تنندبس ايكننسإٓ ايهننسِٜ ٚخؿٛؾننا   (6

ٚاضنتخساز َنا فٝٗنا َنٔ ايندزٚع ٚايعنرب ٚينٛ ننإ ذينو ٖنٔ طسٜنل            قؿـ األْبٝا٤ 
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تػننهٌٝ ؾننإ َتخؿؿنن١ ٦ٖٝٚننات هلننرا ايغننسض ففننٞ نتنناب زبٓننا َننا ٜغٓٝٓننا عننٔ   

نجري َٔ ايٓعسٜات اييت ال تكّٛ إال ع٢ً أضاع االدتٗاد ايبػسٟ ايرٟ قند ٜؿنٝب   

 ٚقد ىٝب.

أقؿنن٢ َننا   ٚختاَننا فٗننرا مثننس٠ دٗنند املكننٌ أقدَنن٘ يٓفطننٞ عٓنند اهلل, ٚقنند بننريت        (7

أضتطٝع إلخساز ٖرا ايبشح يف أسطنٔ ؾنٛز٠, فنإٕ أؾنبت فبتٛفٝنل َنٔ اهلل, ٚإٕ       

أخطنأت فُننٔ ْفطنٞ َٚننٔ ايػننٝطإ, ٚأضنأٍ اهلل إٔ ٜٓفننع بٗنرا ايبشننح املطننًُني,     

 ٚآخس دعٛاْا إٔ اؿُد هلل زب ايعاملني.
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ٔ بنٔ ْاؾنس بنٔ    تٝطري ايهسِٜ ايسعٔ يف تفطري نالّ املٓإ املؤيف: عبند اينسع   (2

ايطعدٟ احملكل: عبد ايسعٔ بٔ َعال ايًٛونل ايٓاغنس: َؤضطن١ ايسضناي١ ايطبعن١:      

 1ّ عدد األدصا٤: 2000-ٖن 1420األٚ  

اؾاَع ألسهاّ ايكسإٓ = تفطري ايكنسطا املؤينف: أبنٛ عبند اهلل قُند بنٔ أعند         (3

ٖنن(  671بٔ أبٞ بهس بٔ فس  األْؿازٟ اـصزدٞ اظ ايدٜٔ ايكسطا )املتنٛف٢:  

ايكناٖس٠   –ؼكٝل: أعد ايربدْٚٞ ٚإبساِٖٝ أطفٝؼ ايٓاغنس: داز ايهتنب املؿنس١ٜ    

 فًدات( 10دص٤ا )يف  20ّ عدد األدصا٤:  1964 -ٖن 1384ايطبع١: ايجا١ْٝ , 

َعامل ايتٓصٌٜ يف تفطري ايكسإٓ = تفطري ايبغٟٛ املؤيف: قٝنٞ ايطن١ٓ , أبنٛ قُند      (4

ٖنن( احملكنل:   510ايبغٟٛ ايػافعٞ )املتٛف٢:  اؿطني بٔ َطعٛد بٔ قُد بٔ ايفسا٤

بننريٚت ايطبعنن١: األٚ  ,  –عبنند ايننسشام املٗنندٟ ايٓاغننس: داز إسٝننا٤ ايننرتاخ ايعسبننٞ     

 5ٖن عدد األدصا٤: 1420

ايتفطنننري ايٛضنننٝط يًصسًٝنننٞ املؤينننف: د ٖٚبننن١ بنننٔ َؿنننطف٢ ايصسًٝنننٞ ايٓاغنننس: داز   (5

 ٖن 1422 -دَػل ايطبع١: األٚ   –ايفهس 

 فًدات يف تسقِٝ َطًطٌ ٚاسد 3عدد األدصا٤:  (6

اهلداٜنن١ إ  بًننٛن ايٓٗاٜنن١ يف عًننِ َعنناْٞ ايكننسإٓ ٚتفطننريٙ, ٚأسهاَنن٘, ٚمجننٌ َننٔ     (7

ُ نٛؽ بنٔ قُند بنٔ كتناز           فٕٓٛ عًَٛ٘ املؤيف: أبٛ قُد َهنٞ بنٔ أبنٞ طاينب سن

ٖننن( احملكننل:   437ايكٝطننٞ ايكريٚاْننٞ ثننِ األْديطننٞ ايكننسطا املننايهٞ )املتننٛف٢:       

داَعننن١  -بهًٝننن١ ايدزاضنننات ايعًٝنننا ٚايبشنننح ايعًُنننٞ  فُٛعننن١ زضنننا٥ٌ داَعٝننن١

ايػننازق١ , بإغننساف أ.د: ايػنناٖد ايبٛغننٝخٞ ايٓاغننس: فُٛعنن١ عننٛخ ايهتنناب        

داَعنن١ ايػننازق١ ايطبعنن١:    -نًٝنن١ ايػننسٜع١ ٚايدزاضننات اإلضننال١َٝ     -ٚايطنن١ٓ 

 , ٚفًد يًفٗازع( 12) 13ّ عدد األدصا٤:  2008 -ٖن  1429األٚ  , 

ؼسٜس املع٢ٓ ايطدٜد ٚتٜٓٛس ايعكنٌ اؾدٜند َنٔ تفطنري ايهتناب      »ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس  (8

املؤيف: قُند ايطناٖس بنٔ قُند بنٔ قُند ايطناٖس بنٔ عاغنٛز ايتْٛطنٞ           « اجملٝد

ٖننن  1984تنْٛظ ضنن١ٓ ايٓػنس:    –ٖننن( ايٓاغنس: ايننداز ايتْٛطن١ٝ يًٓػننس   1393)املتنٛف٢:  

 يف قطُني( 8)ٚاؾص٤ زقِ  30عدد األدصا٤: 
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ٌٜ ايكسإٓ املؤيف: قُد بٔ دسٜس بنٔ ٜصٜند بنٔ ننجري بنٔ غاينب       داَع ايبٝإ يف تأٚ (9

ٖننن ص احملكننل: أعنند قُنند غننانس     310 - 224اآلًَننٞ, أبننٛ دعفننس ايطننربٟ, ط   

 24ّ عدد األدصا٤:  2000 -ٖن  1420ايٓاغس: َؤضط١ ايسضاي١ ايطبع١: األٚ  , 

يكنادز ن   املعذنِ ايٛضنٝط ن املؤينف: إبنساِٖٝ َؿنطف٢ ن أعند ايصٜنات ن ساَند عبند ا              (10

  2قُد ايٓذاز داز ايٓػس: داز ايدع٠ٛ ؼكٝل: فُع ايًغ١ ايعسب١ٝ عدد األدصا٤: 

 ّ(, داز ابٔ سصّ, ايسٜاض,1999دمياع, قُد زاغد, فٕٓٛ اؿٛاز ٚاإلقٓان, ) (11

ايساغننب االؾننفٗاْٞ,  اؿطننني بننٔ قُنند بننٔ املفكننٌ,  َفننسدات أيفنناظ ايكننسإٓ        (12

 املعسف١ بريٚت. ايهسِٜ,  ؼكٝل قُد ضٝد ايهٝالْٞ داز
. 1ايطاَسا٥ٞ: ملطات بٝا١ْٝ يف ْؿٛف َٔ ايتٓصٌٜ. د. فاقٌ ؾناق ايطناَسا٥ٞ. ط   (13

 ّ. 1999داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ. بغداد. 
عبنند ايٖٛنناب بننٔ يطننف    –َعننامل اينندع٠ٛ يف قؿننـ ايكننسإٓ ايهننسِٜ     –اينندًُٜٞ  (14

 ّ.  ١1989 ايطبع١ ايجاْٝ –َهتب١ اإلزغاد ؾٓعا٤  –ايدًُٜٞ )زضاي١ دنتٛزا٠( 
فكنن٘ اينندع٠ٛ َننٔ قؿنن١ َٛضنن٢ عًٝنن٘ ايطننالّ تننأيٝف قُنند أعنند عُنناز٠     –عُنناز٠  (15

 . 1997ايطبع١ األٚ   -َهتب١ اإلميإ يًٓػس ٚايتٛشٜع  –األضتاذ ظاَع١ األشٖس 
عننح تهًُٝننٞ قنندّ يٓٝننٌ دزدنن١ املادطننتري يف نًٝنن١       –أعنند فتشننٞ بننٔ مجعنن١    (16

  .(. )غري َٓػٛز1997يعامل١ٝ مبايٝصٜا ال١َٝ ااؾاَع١ اإلض –َعازف ايٛسٞ ٚايرتاخ 

 


