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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني، نبيناا 
 : حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.. أما بعد

فلقااااااد ألاااااااادي اتعااااااارام املاوااااااي    ااااااارراي و راسااااااااي توواااااااا  
الساانرو وأاااادافاا، وم سااايوما ا عقربااا  السااانآ وماااا  ل اااه ماااآ آ اااار 

 لرك السنني وخباص  بعدما خيرج مآ السنآ.سلبي  على س
لقااااد اسااااهادفد اااااال الدراساااااي الهحاااار   ا الن اااارة    الساااانآ 
ليكاااارو مكانإلااااا لأصااااالد ثاااات أصاااابو  ثاااادا  أ    ياااا  ا ساااالرك 

الاااا امص ايصااااالثي  ا  واجتاااااااي النااااامي ااااادفإلا طسااااعى  ليااااه    اااار
  واملصااالحني الرقاااد الاااا  طه اااب فياااه أ لبيااا  املن ماااني وعلمااااي ال ااارطع

اااري باااالقي  الدطنيااا   ااا   ورجاااا  الةبيااا  وعلمااااي الااان م علاااى أو الهمس 
حماادو  ات اار علااى اتفاارا  وساالررا ، رمااا طاار با ااااا الهاا    باحلااد مااآ 
وقاار  اااارا   ا ا،همااه، مااآ انااا مااد أو اماهمااام بااالنراث  املهعلقاا  

ثياي والسانرو بالدطآ طهااطد طرمإلا بعد طرم، بل  و املسئرلني بايصاال
طسالرو مام  الُرعواظ واملرألدطآ، وط ار ذلري رث إلا ا الدو  ال ربي ، 
ثيث طقرم العدطد مآ ال باب املسال  امله ار  بن ار ايساالم ا  لاري 

لرجاااااااه اهلل، بااااااال ُتونسحااااااارو صاااااااالثياي و ساااااااايالي للقياااااااام  والسااااااانر 
 لياال باادورا ، ولعاالو  سااالم املالراا  اتساار  ماطكاال  اطساارو طُاعسااد خاا  

علااى  اا    ااانااين الاادطس علااى الساالرك، ثيااث  خاال الساانآ بساابين 
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 جرت  ا هصاب، وخرج مناا    الدطار املقدس  ت اي مناسري احلص.
وطعااد برنااامص الع اار امل ااروق آ اال القاارآو الكااره أو بعاا  أجاا ااه 
أفضاال وساايل  ا  اااطين ساالرك الناطاال وأباارل  مااال  هرصواال  ليااه سياساا  

ملكاا  العربياا  السااعر ط ، وراااو النناااد الااا  ثققااه ااااا العقاااب ا امل
ال نامص جعل بع  احلكرماي حتاو ثاول رايماراي العربي  املهحدة 

 وق ر والكرطد..
واااااا البحاااث  سااااام ا ذلاااري املروااار  احليااار  اساااهاد  جتليااا  
الاااادور الكبااااا  الاااااا  طن طاااااه ث اااال القااااارآو الكاااااره ا عمليااااا   ااااااطين 

راااو اراارر : ، وقااد ثاارب البحااث أربعاا  حماااورو صااالد و  اياال النااامي
اتو  بيانإلاااا للم اااااي  والضااارابا املر ب ااا   روااار  البحاااث. أماااا ارااارر 
الثاين فخصصهه لعرض أبرل الدراساي والبحر  املهعلق  ساراي بسالرك 
الناطل بعام  أو ب  ر ث ل القرآو الكره ا سلرك الناامي. وأراد ارارر 

رآو على اينساو بعام  سراي ا  اطين سالرره الثالث ثقيق       الق
أو اسااهقامهه أو ألاا ا ه مااآ أمراوااه الن سااي  والبدنياا ، وذلااري بال اارااد 
الهارخيي  وألاا اي أعدا ه والنصرص ال رعي  والهناارب العلميا . وأماا 
اراارر الرابااه فكاااو عروإلااا  مجاليإلااا لاادور ث اال القاارآو الكااره ا  اااطين 

 سلرك النامي.
 ل البحث خبامت  مشلد بع  الهرصياي.وقد ُذط  

أساااااا   اهلل  عااااااا  أو طسااااااا  ااااااااا البحااااااث ا حتقيااااااب ايصااااااالد 
 واله ايل ا املنسساي العقابي  وايصالثي  وطن ه به.

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 كتبه
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 سليمان بن محمد بن فالح الصغير
 77962الرياض  6777ص.ب 9642774: فاكس

 alsoqir@yahoo.comبريد إلكتروني 
* * * 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مفاهيم وضوابط: المحور األول

 : القرآن الكريم -أ
اخهلااااع العلماااااي ر ااااا  اهلل ا ل اااال القاااارآو ااااال ااااار جامااااد أم 

 م هب؟
فااااااين مجاعاااا  مااااآ العلماااااي    أنااااه جامااااد، وااااا  اساااا  رااااالهرراة 

واخهل ااارا ا أصااال ما  اااه، وايميااال. وذااااين آخاااروو    أناااه م اااهب، 
ماآ )قارأ(  عات ) اال(، :  نه مآ )قاسرسوس(، وبعضا  قاا : فمنا  مسآ قا 
 مآ )قرأ(  عت )مجه(.: وبعضا  قا 

مسااا  القااارآو قرآنإلاااا تناااه مجسساااهس القصااا  واتمااار »: قاااا  اباااآ ات ااا 
والنا  والرعد والرعيد واآلطاي والسرر بعضاا    بع ، وار مصدر  

 .(1)«ك راورال  راو وال
ُناسااو  »: وأما  عرطع القرآو الكره اص الثإلا فار

رالم اهلل  عاا  امل
فاااالقرآو راااالم اهلل  عاااا  الاااا  طعلااا  «. املهعباااد بهالو اااه علاااى حمماااد 

أمااااراض الب اااار، فااااال عنااااين أو طكاااارو فيااااه العااااالج احلاساااا  والاااادواي 
وال اا اي النااااجه امياااه مااا طعاااةض ثيااااة اينساااو ماااآ أماااراض روثيااا  

قلياا  واجهماعياا  واقهصااا ط  وسياسااي ، فماات ابه ااد الب اارط  العااالج وع
مااااآ  اااا ل فقااااد واااالود، ومسااااآ ثكاااا  ب اااا ل فقااااد  لاااا ، ف يااااه عصاااام  

 املهمسري، وماة املهوبه.
                                      

علرم »ر: (، وطن 4/03مبآ ات   )« النااط  ا  رطين احلدطث وات ر» (1)
 (.30-18للدرهرر/ فاد الروم  ص )« القرآو
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 : حفظ القرآن الكريم -ب
صاانه وثرساه، وث ال العلا  : ماآ )ث ال( ال ا ي ث  إلاا: احل ل
القااارآو الكاااره أو مساااآ   ااال : واااب ه ورعاااال، واحلاااافل، اااار: والكاااالم

 الو اه  يبإلاا : عد إلا ع يمإلا مآ اتثا طث النبرط ، وث ل القرآو الكاره
 ث  ه ا الصدور واسه اارل.:  وو الرجر     املصحع، أ 

وقااد أخاارج البخااار  ومساال  عااآ ابااآ عبااا  رواا  اهلل عنامااا أنااه 
طعاا  ماآ الناطال ألادة، رااو  ارك ألا هيه..  رااو رسار  اهلل »: قا 
ررَ  بِررهِ  ال: اهلل  عااا  فاا نا  َِ َ ررُه  * ُتَحررْر ب بِررِه ِلَسرراَنَ  لِتَر ب نَررا َممب ِإنَّ َعَليرب

َوقُرربآنَرررررررهُ 
ِإنَّ البُمصَّررررررررْدِقيَن مجعاااااااه ا صااااااادرك    قااااااارأل، : ، قاااااااا (1)

رررر    َرُضررروا اللَّرررَه قَرربضارررا َحَسرررناا ُيَوررراَعُ  َلُررررمب َوَلُررررمب َأمب َوالبُمصَّرررْدقَاِو َوَأقرب
َكررررِيم  

فكااااو : فاساااهمه وأنصاااد.   عليناااا أو  قااارأل، قاااا : قاااا . (3)
   ذا أ ااال ج طاال اسااهمه فااقذا ان لااب ج طاال قاارأل الناا   رساار  اهلل 
 .(0)رما أقرأل

وثكاا  ث اال القاارآو الكااره رلااه واجااين علااى اتماا  آيااث    ااه 
 عد  رث  طثبد به الهرا ر وليم ااا الكهاب    القرآو الكره.

ثيااث    كااره طهضااو مااآ فعاال الرساار  وفضاال ث اال القاارآو ال
أمرإلا فيه ثث على ث ال القارآو  م وسالكه وأمار باه،  طةك الرسر  

فكاو ط اول بني أصحابه آ ل القرآو، وطعقد الراطا  ترثارا  ث  إلاا 
                                      

 .17، 16سررة القيام ، اآلطاي:  (1)
 18سررة احلدطد اآلط :  (3)
 (.001-1/003(، وروال مسل  )1/4روال البخار  ) (0)
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للقرآو، و ذا بعث بعثإلا جعل  ماما  ا صال   أرثرا  قراية للقارآو، 
ا للقاااارآو، وطاااااوج الرجاااال للماااارأة  وطقااااد م للحااااد  ا القاااا  أرثاااارا  أخاااااإل

وتاراا  ا مه الرجل مآ القرآو، فضالإل عآ اتثا طث الكثا ة الداعيا  
 حل ل القرآو و عل مه و عليمه.

روااراو اهلل  - القارآو رلاه وث  ااه أصاحابه وقاد ث ال الرساار  
طعارواااه  طااااال ا رااال عااااام مااارة ا ألااااار  ورااااو ج طاااال  - علااايا 

عااام الااا   اارا فيااه ماار ني رمااا ا ثاادطث رمضاااو، وعاروااه  طااال ا ال
 و ج طاال رااااو »: أناااه قااا  عا  اا  رواا  اهلل عنااااا عااآ رساار  اهلل 

 ني، وم أرال  م طعارواااس القااارآو رااال سااان  مااارة و ناااه عارواااس العاااام مااار 
 .(1)«ثضر أجل 
طقاااارم بااااالقرآو وطهلاااارل آناااااي اللياااال وأ اااارا  الناااااار ثاااات   وراااااو 

 را ي أو  ه قب قدمال.
ا ث اال القاارآو الكااره و الو ااه  لهنااافم بااني الصااحاب  واألااهد ا

ارسسسهه و  س ل والعمل به، وراانرا م طهنااولوو  و دب رل، و سابقرا    ُمدس
ع اار آطاااي ثاات طهعلوماارا مااا فياااا مااآ العلاا  والعماال، ورااانرا طانااروو 
لاطااا املناااام و  ي ال  ااراو وطااان روو قيااام الليااال والهانااد باااالقرآو ثااات  

 ه لبير    وطإلا ردو  النحل لهالو   القرآو.راو طسم
ا اتق ار والبلداو، وأقبال الهاابعرو طهعلومارو  وانه ر الصحاب  

القرآو مانا ، فكثار احل وااظ و  طقهصاروا علاى الاهالوة بال ث  ارا أوجاه 
القاااراياي واألاااهار عاااد  ربااا  ماااآ احل ااااظ باااالقراية والرواطااا . وم لالاااد 

                                      

 (.4/180روال البخار  ) (1)
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مسااهمرة   اال املساالمرو القاارآو ا صاادورا   - واحلمااد هلل - املساا ة
مااااااه  كالااااااين اتثاااااارا  ا املساااااالمني، واواااااا راب املعي اااااا  وم رطاااااااي 
احلضااارة، و اارافر املرانااه، والسااار الاادوافه، ومااا للنااا ناارب رثاارة ث اااظ 

 القرآو الكره ومد  قبامإل م خي ر ببا  وم  ل   ثله أال رهاب.
كاااااره العدطاااادة وأُن ااااائد فقااااد انه ااااري مااااادار  حت اااايل القاااارآو ال

معااااااد للقاااااراياي ورلياااااي للقااااارآو ا العدطااااد ماااااآ الاااادو  ايساااااالمي  
 واحلمد هلل.

ث اااااال الناطاااااال : وث اااااال القاااااارآو الكااااااره املقصاااااار  بالبحااااااث ااااااار
)الساانني( للقاارآو رااامالإل أو بعاا  أجاا ااه  اخاال الساانآ، ثيااث طعااد 
ااا احل ل ألر إلا للع ر عآ نصع العقربا  أو بعضااا، وذلاري  رجاين 

اااا والقاواا  بااالع ر 7/3/1438و ااارط   137/8تماار السااام  رقاا  ا
عااآ نصااع العقرباا  ت  ساانني   اال القاارآو رااامالإل، واتماار السااام  

ااا القاوا  باالع ر 37/11/1411/م و اارط  4/3381ايحلاق  رق  
 عآ بع  العقرب  آ ل جا ني ف رثر وفب ألروق من م  لالري.

 : ضوابط ال فو المشروط بالحفظ -مر
اا 7/3/1438و ارط   137/8قهض  اتمر السام  الكره رق  ط

القاوااا  بقع ااااي ماااآ ث ااال القااارآو راااامالإل  اخااال السااانآ ماااآ نصاااع 
 : العقرب  املقررة وورابا ذلري

أو   اال اركاارم عليااه رهاااب اهلل رااامالإل  اخاال الساانآ )عااآ  -1
  ار قلين(.

 أو تض  اركرم عليه نصع عقرب  السنآ املقررة آقه. -3
 أو ط    ا عليه مآ ثقرق مالي  خاص  مة ب  على اارت . -0
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أو طقاادم  لبإلااا      ارة الساانآ ط لااين فيااه  جااراي اخهبااار لااه  -4
 مآ قبل اللنن  املخهص .

أو جيهال امخهبار الاا  جترطاه لاه اللننا  املهخصصا ، وطاننو  -5
وبعااد صاادور اتماار  (1)% مااآ الدرجاا  املقااررة53فيااه،  ااا م طقاال عااآ 

اااا فقااد عااا  ااااا 37/11/1411/م و ااارط  4/4381ايحلاااق  رقاا  
اتماار ال اارق الثاااين باا و طسااه يد الساانني بنسااب  احل اال جااا ني وأرثاار  

 رل ثسين قدر ه ا احل ل.
 أو طكرو اركرم عليه ا ثب عام. -6
أو طكرو السنني مآ ذو  امساهقام  واتخاالق وامنضاباق  -7

  اخل السنآ.
و اااارط   18/61704ولطااار الداخليااا  رقااا    رجاااين صااادور  عماااي 

ااااا القاوااا  به ااارط  أماااراي املناااا ب بقصااادار أمااار الع ااار 03/8/1413
بعااد   بيااب ألااروق امسااه ا ة مااآ الع اار فااقو  جااراياي  صاادار القاارار 

 : بالع ر متر بعدة مراثل ا 
 قااده  لااين مااآ ق بساال اركاارم عليااه      ارة الساانآ ط لااين  -1

خهص  مخهبارل ا رهااب اهلل راامالإل أو بعا  فيه عروه على اللنن  امل
 أجاا ه.
   قارم   ارة السانآ ب لاين اااا  املخهصا  باقجراي امخهباار  -3

 الاللم رل ثسين قدر ه على احل ل.
                                      

 ، لعيسى ال ام ، «الهقرطر الهن يا  للعقرباي السالب  للحرط » (1)
 (.97ص )
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ا مخهبااااار الساااانني و بلاااا    ارة الساااانآ  -0 حتااااد  اللنناااا  مرعاااادإل
 لالسهعدا .

د  و قادر  قرم اللنن  بقجراي امخهبار للسنني ا املرعاد ارا -4
% فيعهاا   اا  ناااجو وط لااين منااه 53لااه الدرجاا  فااقذا رانااد أقاال مااآ 

% فقنااه 53معاااو ة احل اال و ااد  مرعااد آخاار مخهبااارل، أمااا  ذا جتاااول 
 رفااه اتوراق ي ارة الساانآ بنناثااه والاا  باادوراا  رفااه يمااارة املن قاا  

 يصدار قرار الع ر عآ نصع العقرب .
و عااااادم العااااار ة    ايجااااارام أخاااااا الهعااااااداي الاللمااااا  لضاااااما -5

 .(1)و رجياه  هابع  احل ل لكهاب اهلل
أما  ذا ث ل جا ني ف رثر فله احلاب بعاد اجهياال امخهباار أو  -6

 طع ى بقدر ث  ه مآ اتجااي.
 : السلو  -د

فاالو ثساآ : )السلرك( ار س ة اينسااو ومااباه واجتاااه، طقاا 
 السلرك أو س ي السلرك.
عبااارة عااآ راال مااا طصاادر : فااه علماااي الاان مو )الساالرك( رمااا طعر 

: مآ ال ر  مآ اسهناباي  هل    لاي مرقع معانيو وطقصاد بامساهناب 
 رل ن اق طث ل منبه أو مث .

 ذو فالسااالرك ط ااامل رااال ماااا ط علاااه اينسااااو وطقرلاااه، وراااالري ماااا 
طصاادر عنااه مااآ ن اااق عقلاا  راااي ارك واله كاا  والهخياال ورااالري مااا 

وجدانياااا  وان عالياااا  رايثسااااا  باللاااااة وات   طسه ااااعرل مااااآ  اااا   اي
                                      

 (.98املصدر السابب، ص) (1)
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وال عرر بالضيب وامر ياد... باخلر  وال ضاين أو ماا طصااثين ذلاري 
مااآ أن اا    هل اا . و كمااآ و ي اا  الساالرك ا مساااعدة الكااا آ احلاا  
على اسهمرار ثيااة ال ار  وبقااي نرعاه و قاب لاه  كياع ماه بيئهاه ما طا  

 راند أو اجهماعي .
 : السلرك ا عدة نراد مناا ااا و  يدنا  راس 

الك اع عااآ الاادوافه الن سااي  وامجهماعياا  الاا  حتررنااا وحتاارك  -1
   نا مآ النا ، ليهضو لنا مقدار الهرافب امجهماع  واملرا .

فااااا  نااااراث  القاااارة والضااااعع ا ألخصاااايا نا ومااااا لاااادطنا مااااآ  -3
رنا اسهعدا اي و مكانياي خافي  علينا ومعرف  أسباب ما طبدو ا سلر 

 أو سلرك لمال نا أو أ  النا مآ الرا .
الك اااع عاااآ العرامااال الااا    ساااد   سااا نا أو  ع ااال عمليااا   -0

الاااهعل  لااادطنا أو متيااال بناااا    ألااارو  الاااااآ أو جتعلناااا ننساااى رثااا إلا  اااا 
 ثصلنال ووعينال.

ثيااااث  عاااار   - الساااالرك عاماااال أساساااا  ا  كاااارطآ العااااا ة -4
ك املكهساين الاا   علماه اينسااو ا العا ة ب هنا مناا معانيو ماآ السالر 

أ ناااي ثيا ااه وفقإلااا لل اارو  البيئياا  اري اا  بااه. ااااا الساالرك طصاابو  ابهإلااا 
 م طه   مه الهكرار واخل ة.

فاااا  الكثااا  ماااآ امل اااكالي امجهماعيااا  راارتااا  والهعصاااين  -5
 والصرا  والقلب الن س  بني النا .
* * * 
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 المحور الثاني
 :ة بسلو  النزي الدراساو المت لق -أ

اناااك عاادة  راساااي وآاار  رهبااد ا ساالرك الساانني واملاان راي 
 : فيه، ومآ اال الدراساي والبحر 

ااا علااى آ ااار  -1 آاار  عااآ اآل ااار ااانبياا  للساانني رراااي أساسإل
ايطااادا  بالسااانآ علاااى احلالااا  الصاااحي ، والصاااح  العقليااا  مثااال  راسااا  

 السنآ. نينل وورر حتد عنراو اآل ار ااانبي  لعقرب 
ااااي علاااى   سااا   ور السااانآ وآ اااارل علاااى الناااامي،  -3 آااار  ررو

وثاولااد الهن اا  اااال اآل ااار، مثاال  راساا  جي اار  ألاا ي حتااد عناارو 
Prison as Formal Oraganisation   و راسا  ألاارلم  رماا

عاااااآ   بياااااب ن رطااااا  ايذعااااااو علاااااى منسسااااااي اتثااااادا  املنحااااارفني، 
)أساااباب عااار ة اتثااادا      و راسااا  عباااد اهلل باااآ ناصااار السااادثاو

 املرا (. و  اا.
ااا علااى ا اار ايطاادا  بالساانآ ملاادة  رطلاا ،  -0 اااي أساسإل آاار  ررو

 Theوأ ر ذلري على ثن  اارت  مثل  راس   ونالاد لارطم وعنراهناا 

general deterrent effect of longer senteces. 
ااااااي علاااااى الهن اااااي  الاااااداخل  للسااااانآ أو الهن اااااي -4   آااااار  ررو

امجهماااااع  للساااانآ مااااآ ثيااااث آ ااااار الساااانآ رمنهمااااه لااااه  ن ااااي  
اجهماااع  حمااد  مهمي ااا. و ابعااد آ ااار ااااا الهن ااي  علااى النااامي، مثاال 
 راساااا  أ وطااااآ سااااارمند وررطساااا  ا رهاجمااااا مبااااا   علاااا  ايجاااارام، 
و راساا   افيااد بااري ماااو الاا  اخهااار اااا عنرانإلااا معبا اارإلا عااآ ااااا امجتااال 

الساااياق امجهمااااع  للمنسسااااي »ال الدراسااا  ثياااث رااااو عناااراو اااا
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ورالري  راسا  لينكارلآ فار  عاآ البنااي الرمسا  للناامي ا « ايصالثي 
مراجااا    ارة السااانآ واتاااادا  العالجيااا  للمنسسااااي ايصاااالثي ، 
ومنااااا أطضإلاااا ماااا أور ل نررمااااو جرنساااهرو وليرناااار  ساااافية، عاااآ  هماااه 

 Theوايصاااااالد( السااااانآ ا رهاجماااااا )علااااا  اجهماااااا  العقااااااب 

Sociology of Punishment and Correction  وماااآ ااااال
الدراساااااي أطضإلااااا  راساااااي الاااادرهرر/ عبااااد اهلل  ااااا   همااااه الساااانآ، 

ا،همااااااه »وساااااانآ النساااااااي، و راساااااا  ميااااااين الكاااااايالين حتااااااد عنااااااراو 
 «.املرط 
آر  ررواي على اآل ار الن سي  لأطدا  بالسنرو ومآ اال  -5

امو راباي العقلي  بني اركرمني »ميال اطلرر عآ الدراساي  راس  با
و. برلهرو،  . مسيد  مدب احلياة بسنرو لندو، ومناا أطضإلا  راس 

 : بعنراو
Psychological Correlates of Long Term Imprisonment. 

 راساي وآر   ررا على جرانين حمد ة مآ اآل ار  -6
آمم »م سكم امجهماعي  لأطدا  بالسنآ، مثل آث جرب ا

 وما أور ل  وو س . جيبسرو ا رهابه« السنآ
 An Introduction to Criminology  السنآ »حتد عنراو

و راس   Prison Social Changeواله   امجهماع  بالسنرو 
 جررج ألرماو عآ الصرا  امجهماع  ا السنآ

 Social Conflict in Prison Organization
(1). 

                                      

، للدرهرر/ عبد اهلل عبد ال س  ا ، «أ ر السنآ ا سلرك الناطل»طن ر:  (1)
 (.03، 01ص)
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لألسااااااهاذ « أ اااااار الساااااانآ ا ساااااالرك الناطاااااال» راساااااا  بعنااااااراو  -7
الاادرهرر عبااد اهلل عبااد ال ااس  ااا ، وااار آااث قااي   طهميااا عااآ البحاار  
والدراسااااي الساااابق  ثياااث طعاااد  سااااامإلا ا قضاااي  الااادور ايصاااالث  
للساااانآ مااااآ جااااا  ومااااآ جااااا  أخاااارب أو البحااااث أجاااار  ا ا،همااااه 

ياث العاا اي ماآ ث - العريب وار  همه  هلع عآ ا،همعااي ال ربيا 
 - والهقاليااد واتعاارا  ون اا  الضاابا والاادطآ وأمناااق ال خصااي  و  اااا

فاااااقو ااااااال الدراسااااا   عاااااد فحصإلاااااا لصاااااح  ماااااا اساااااهنهنه البااااااثثرو ا 
ا،همعاااي ال ربياا  عااآ أ اار الساانآ علااى ساالرك الناطاال علااى اعهبااار أو 
ات اااااار ااااااار نهاااااااج العالقاااااا  اله اعلياااااا  بااااااني الساااااانرو والبيئاااااا  الثقافياااااا  

ا مااآ اتعياا  الن رطاا  علااى ااااا وامجهماع ياا  للناطاال. و ااا طضاا   ماطاادإل
  طكااآ  - البحاث أطضإلااا ااااا املرواار  أ اار الساانآ علااى ساالرك الناطاال

حمااالإل لدراساا  رثاا ة ا الاار آ العااريب وراال مااا ااار مهاااد  ر طااد للحنااص 
 واتسانيد واآلراي الن رط  ال  قا  جا ال رب.

ل اااال الدراساااي  ولاايم مااآ املناسااين ا ااااا البحااث عاارض راا
ا ماااآ جاااا ، وماااآ جاااا  أخااارب أو اااااا البحاااث  تو ذلاااري ط ااار  جااادإل
خيهلاااااع عاااااآ ااااااال الدراسااااااي ومروااااارعه حماااااد ، و مناااااا أألاااااري  ليااااااا 

 لعالقهاا لسلرك السنني الا  طر با  رور  البحث.
 الدراساو المت لقة بحفظ القرآن وأثره في سلو  النزي  -ب

وفيماااا طلااا  عااارض وق اااد علاااى  اااال   راسااااي ثااار  املروااار ، 
 : مرجا اا
 راساا  ن رطاا    بيقياا  ميدانياا  للمسه ااار/ عيسااى عبااد العاطااا  -1

ال اااام  بعنااااراو )الع ااار امل ااااروق آ ااال القاااارآو الكاااره أو أجااااااي منااااه 
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 اخل السنآ وأ رل بالنسب  ملسهقبل الناطل(، وقد  بعد اال الدراس  
 ( ص ح .365ا رهاب بل  لرإلا مآ )

أباااااو فياااااا أقاااارا  العلماااااي ا ساااابين اارتاااا   باااادأ الباثااااث  قدماااا 
ا بااتمرطآ  وأألار  يل متياا ن اام اململكا  العربيا  الساعر ط  ااناا   م ايدإل
ااا  آثاااه     ال ااا   السااااميني املهعلقاااني باااالع ر امل اااروق بااااحل ل،   قسو

 :  فصر 
وط ااهمل علااى ااانااين الن اار  للبحااث  ناااو  فيااه : ال صاال اتو 

ني امل ااااااار  ليامااااااا والقراعااااااد العاماااااا  للع اااااار مقهضااااااى اتماااااارطآ السااااااامي
 امل روق.

فكاو ا ايجراياي املناني  للدراسا  امليدانيا  : وأما ال صل الثاين
وحتلياااال املعلرماااااي الاااا  مجعاااااا عااااآ  رطااااب امسااااهبياو الااااا  أعاااادول ا 

 ذلري.
حتلياال املعلرماااي الاا  مجعاااا الباثااث عااآ  رطااب : ال صاال الثالااث

ي رمااااا  ضاااامآ النهااااا ص والهرصااااياي واملراجااااه  راساااا  احلالاااا  واملقااااابال
 وال اار  واملالثب.

وراند أبرل نها ص الدراس  ال   رصل  لياا الباثاث الك اع عاآ 
اتعياااااا  واااااااادوب تساااااااليين وأن مااااااا  الهقرطاااااار الهن يااااااا  العقاااااااايب ا 

 اململك .
ومآ أا  النها ص ال  ر  د عناا الدراس  وجر  عالقا  قرطا  باني 

عااآ نصااع العقرباا  حل اال رهاااب اهلل  اخاال الساانآ   بيقاااي )الع اار 
وبااني اممهنااا  عااآ معاااو ة ايجاارام(، ثيااث انهاااد    أنااه   طعااد    
السنآ أ  واثد  آ اسه ا وا مآ الع ر حل ال رهااب اهلل مناا   بياب 
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ااا، ماآ عاد  13/3/1410ااا ثات  اارط  1/6/1438الن ام بهارط  
سه  واخلمساني سانينإلا( الااطآ املسه يدطآ منه على مسهرب اململك  )ال

 ث  را رهاب اهلل رامالإل  اخل سنرو اململك .
آاااث مقااادم للنااادوة العامليااا  ثااار  الهعلاااي   اخااال املنسسااااي  -3

ايصالثي  بعنراو )جترب  اململك  العربي  السعر ط ، مدخل لهقره نامي 
املنسساااااي ايصااااالثي  والعقابياااا  ا الاااادو  العربياااا ( للاااادرهرر/ سااااعر  

و الضااحياو، وقاااد  بااه البحااث ا رهااااب واا  مجيااه البحااار  وااحيا
( صاا ح   قرطبإلااا 35املقدماا  للناادوة امل ااار  لياااا وقااد وقااه البحااث ا )

و ااااهلخ  أااااادا  البحااااث ا الهعرطااااع علااااى قاااادرة الاااا امص اله ايلياااا  
بصاااا   عاماااا  علااااى  قااااره ساااالرك الساااانناي وباااارامص الاااارعل وايرألااااا  

لهااااادخل املااااااس لألخصاااااا   وحت ااااايل القااااارآو علاااااى  عااااادطل السااااالرك وا
امجهماااااااع  ا الاااااا امص ايصااااااالثي  مااااااآ ثيااااااث ايعاااااادا  والهرجيااااااه 

 وايألرا  واملهابع .
آاث مقادم اساهكمامإل مله لباااي  رجا  املاجساه  واار  راساا   -0

)أ ااار : ن رطااا    بيقيااا  علاااى سااانرو اململكااا  العربيااا  الساااعر ط  بعناااراو
د ماااااآ العااااار ة    الع ااااار عاااااآ العقربااااا  ملاااااآ   ااااال رهااااااب اهلل ا احلااااا

اارتاا (..  عاادا  عااراض بااآ م لااب القح اااين، وقااد وقعااد الدراساا  ا 
( صاا ح   قرطبإلااا، ورانااد أااادافاا الةريااا علااى  ال اا  343أرثاار مااآ )
 : أمرر ا 
الك ااع عااآ ماادب فعالياا  اسااهخدام أساالرب  قرطاا  الرقاباا  : اتو 

ل ااار  الاا يااا  عاااآ  رطاااب ث ااال رهااااب اهلل  عاااا  ا احلاااد ماااآ معااااو ة ا
 للنرت .
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بياااو ات اار الااا  طقاارم بااه القاارآو الكااره وث  ااه ا   ااا  : الثاااين
الن م و اريهاا، والسمر جا فرق رذا ال املعاصا ، وذلاري رعامال فعاا  

 للقضاي على الهصرفاي اخلا ئ  والسلررياي    املهان .
ووه قا م  حتهر  على نسب  مئرط   بني  مادب امساه ا ة : الثالث
ر حل ااال رهااااب اهلل أو بعااا  أجاا اااه، وذلاااري جاااد  الرقااار  ماااآ الع ااا

 على مدب فعالي  ث ل القرآو الكره ا احلد مآ العر ة    اارت .
 : ومآ أا  النها ص ال   رصل  لياا الباثث

أو مجياه ماآ ث  اارا القارآو رااامالإل ماآ اركاارم علايا  بعقرباا   -1
 عد منا  أثد. اخل السنآ واسه ا وا مآ املكرم  امللكي    ط

أو مجيااااااه مااااااآ ث  اااااارا أجااااااااي مااااااآ القاااااارآو  اخاااااال الساااااانآ  -3
 %.1.5واسه ا وا مآ املكرم  امللكي    طعد منا  أثد  م ما طعا   

 وار جاا طه ب مه ال ام  ا  ثدب النها ص ااام  للدراسهني.
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 المحور الثالث
 حقيقة تأثير القرآن في السلو 

مااااآ امسااااهدممي ي باااااي  أساااارق ا ااااااا اراااارر أربعاااا  جرانااااين
ال ارااد الهارخييا  : ثقيقا   ا    القارآو الكاره ا سالرك اينسااو واا 

 : وألاا اي اتعداي والنصرص ال رعي  وااانين العلم 
 : الشواهد التاريخية -أ

اااا ذااااين عناااه »: طقااار  اخل اااايب وقاااد قلاااد ا  عناااال القااارآو وجاإل
 ، فقناااري م  سااامه  و ااا   ل ا الن ااار  الناااا ، واااار صااانيعه ا القلااارب

رالمإلاااا  ااا  القااارآو من رمإلاااا وم منثااااررإلا  ذا قااار  السااامه خلااا  لااااه    
القلين مآ اللاة واحلالوة ا احلا ، وماآ الروعا  واملاابا  ا ثاا  آخار 

َلوب أَنربَزلبَنا َهَذا البُقربآَن َعَلى َمَبٍ  َلَرأَيربتَرُه : ما خيل  منه  ليه. قا   عا 
رررَيِة اللَّرررهِ َخاِشررر اا ُمَتَصرررْدعاا  ِمرررنب َخشب

اللَّرررُه نَررررزََّل : ، وقاااا  جااالو ألااا نه(1)
َن  َشروب َسَن البَحِديِث ِكَتاباا ُمَتَشاِبراا َمثَاِنَي تَرقبَشِ رُّ ِمنبرُه ُملُروُد الَّرِذيَن َيخب َأحب

رَبرَُّرمب 
(3).» 

فمنااااااااا الروعااااااا  الااااااا  ا قلااااااارب الساااااااامعني »: وطقااااااار  الارر ااااااا 
، ومنااا أناه   طاا   ضطاا  رطإلاا ا اثادوأمساعا ، سراي مانا  املقار واا

 «.أمسا  السامعني، وعلى ألسن  القا لني
وطك ع القاو  عياض أو ااال الروعا  و لاري اايبا  راناد ساببإلا 

ومناااا الروعاا  الاا   لحااب »: ا  سااالم بعاا  الك ااار مااآ العاارب فيقاار 
                                      

 .31سررة احل ر، اآلط :  (1)
 .30سررة الامر، اآلط :  (3)
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قلااارب ساااامعيه عناااد مسااااعا ، واايبااا  الااا   عاااةطا  عناااد  الو اااه، وقاااد 
جبا  بااآ م عاا ، فقنااه مسااه الناا  : ماانا  مجاعاا  عنااد مسااا  آطا ااه، أسال 
  فلماا بلا  قرلاه  عاا : طقرأ ا امل رب باال رر. قاا : َأمب ُخِلُقروا ِمرنب

ٍء َأمب ُهُم البَخاِلُقونَ  َغيبِر َشيب
ُِِرونَ :    قرلاه (1) راا  قلا  أو   البُمَسريب

ط  ، وذلري أو  ما وسقاسرس ا ايسالم ا قل 
(3). 
: اقااارأ.. فقااارأ علياااه: فقاااا  ورو  أو الرلياااد باااآ عهبااا  أ اااى النااا  

 َرررررى َعررررِن َسرررراِن َوِإيتَرررراِء ِنْ البُقرببَررررى َويَرنرب ِل َواَبِحب ِإنَّ اللَّررررَه يَررررأبُمُر بِالبَ رررردب
َشرراِء َوالبُمنبَكررِر َوالببَرغبررِي يَِ ُ ُكررمب َلَ لَُّكررمب تَررذَكَُّرونَ  البَفحب

أع ااد، : . فقااا (0)
واهلل  و لاااااه حلااااااالوة، و و علياااااه ل ااااااالوة، و و أساااااا له : ا ف عاااااا ، فقاااااا

 مل دق، و و أعالل ملثمر، وما طقر  ااا ب ر.
 و ااااا الهاا    قااد بلاا  مبل إلااا   طعاار  قبلااه وم بعاادل لكااالم قااا. 
ُ رو مااااآ النااااا  فيسااااةقرو  فااااار الااااا  جعاااال لعماااااي امل ااااررني طسااااهسخو

وا آ اااارل فااايمآ ا بعاااه السااامه  لياااه لااايالإل  تناااه أخاااا بلااابا  وأفئاااد   ورأ
والاطآ  الا ب األ  ايتاو قلرج  بني ع ي  وُوحااا مآ      اآلط  

أو أثااد أصااحابه فهنقااا   واآلطهااني والسااررة والساارر ني، طهلرعااا حممااد 
 ليااه ن اار  رانااد مهعصااب  لألو اااو واتصاانام فهانراااا و هحلااى اااد  

ااا وعمااالإل، وأ بإلااا وخلقإلااا، فاا  رك لعماااي  ال اارك خ اار القاارآو القاارآو علمإل
علاايا  ف وصاارا أ باااعا  بعاادم مساعااه ليحرلاارا بااني أن سااا  وبينااه، قااا  

                                      

 .07-05سررة ال رر، اآلطاي:  (1)
رونب »(، و 347، للكرماين، ص)«الهكرار ا القرآو أسرار»طن ر:  (3)

 (.34، 30، للدرهرر/صابر ثسآ أبر سليماو، ص)«بياوال
 .93سررة النحل، اآلط :  (0)
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ا ِفيرِه َلَ لَُّكررمب  الَوقَراَل الَّررِذيَن َكَفرُروا :  عاا  رَمُ وا ِلَرررَذا البُقرربآِن َوالبغَرروب َتسب
تَرغبِلُبونَ 

، وقد ثصل ما قاد خ ايه اانمي، فاااا عمار باآ اخل ااب (1)
، فايعل  ا ال رطاب أو صاارل ه ليقهال رسار  اهلل تض  مهرأل حإلا ساي 

سااااعيد بااااآ لطااااد وأخهااااه فا ماااا  بنااااد اخل اااااب قااااد صاااابا عااااآ  طنامااااا، 
فهحااار   لياماااا عمااار، فسااامه خبوااااب باااآ اتسرسي طهلااار علياماااا القااارآو 
فدخل البيد وب ش بصارل وألصو أخهه و   ع ه الصحي    م بعد أو 

اار فقاارأ فياااا ررَقىَمررا أَنربَزلبنَرر * طرره:   او تَررذبِكَر ا  الَّ إِ  * ا َعَليبررَ  البُقررربآَن لَِتشب
َشى َربَض َوالسَّرَماَواِو البُ ر لا تَرنبزِي * ِلَمنب َيخب : فقاا  (3) لِممَّنب َخَلَق األب

فا علآ  ساالمه،  ما أثسآ اااا الكاالم وأررماه.   ذااين    النا  
  كب ة عر  أصحابه مناا أو عمر قد أسل . فك و الن  

وااار ا مكاا  قباال اانااارة،   اارو  رهااين الساا ة أو رسااار  اهلل و 
أرسل مه أال املدطن  الاطآ جاؤوا وباطعرل بيعا  العقبا  مبعار ني جليلاني 
طعلماهن  ايسالم وطن رانه ا املدطنا ، عاا مصاعين باآ عما  وعباد اهلل 
باااآ أم مكهااارم روااا  اهلل عناماااا، وقاااد ماااو ااااااو ا مامهاماااا أرااا  

ا املدطناا   ااررة فكرطاا  أو ثررياا   ب اا ط  جااا  اااا سااعد ماااد، وأثااد ا 
أم : بآ معاذ سيد قبيل  اتو ، ثت قا  مبآ أخياه أسايد باآ ثضا 

 ااين    ااطآ الرجلني اللاطآ أ يا طس ااو وع اينا فهاجرعا، فلماا 
ماااا جااااي بكماااا  سااا ااو واااع اينا؟   : انهااااى  لياماااا أسااايد قاااا  اماااا

 و راناد لكماا ا أن ساكما ثاجا ، روا  اهلل اعهاام : اد عا، وقا 
                                      

 .36سررة فصلد، اآلط :  (1)
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عآ مصعين فقد   اوى عآ ااا الهادطد وقا  تسيد ا وقار املانمآ 
أوسجتلم فهسمه؟ فقو رويد أمرإلأ قبلهاه و و رراهاه ر  ناا عناري : و با ه

ما  كرل.   قرأ مصعين القرآو وأسيد طسمه، فما قام مآ  لساه ثات 
ااا. : هأسال ،   راار راجعإلااا    سااعد فقااا  لا واهلل مااا رأطااد بااالرجلني ب سإل

اااا، فاسااهقبله مصااعين  اااا  ف ضااين سااعد وذاااين اااار ن سااه  ااا رإلا ماهاجإل
ا وانهااااى اتمااار بقساااالمه أطضإلاااا،   رااار راجعإلاااا فنماااه  اساااهقبل باااه أسااايدإل

ساايدنا وابااآ ساايدنا. فقااا  : مااا  اسُعااد ونسس  فاايك ؟ قااا : قبيلهااه وقااا  ااا 
ثااات  سااالمرا، ف سااالمرا راااالم رجاااالك  ونساااا ك  علااا و ثااارام : ساااعد
 مجيعإلا.

وأخاااه  اااااا اااناااين بقصااا   ااار با  روااار  البحاااث، واااا  قصااا  
ال ضاااايل بااااآ عياااااض، وقااااد أور اااااا الاااااا  وابااااآ رثاااا  و  عااااا، قااااا  

راو ال ضيل باآ عيااض ألاا رإلا، : عآ ال ضيل بآ مرسى قا : الاا 
أنه ع ب جارط ، : بق ه ال رق بني أبيرر  وسرخم. وراو سبين  ربهه

أَلَرررمب يَرررأبِن نماااا اااار طر قااا  ااااادراو  ليااااا،  ذ مساااه صااار إلا  اليإلاااا طهلااار فبي
ِر اللَّرهِ  َشَع قُرلُروبُرُرمب لِرذِكب ِللَِّذيَن آَمُنوا َأنب َتخب

بلاى : . فلمواا مسعااا قاا (1)
طااا رب، قااد آو، فرجااه، فاا وال اللياال    خرباا ، فااقذا فياااا سااابل ، فقااا  

فاقو فضايالإل علاى ال رطاب ثات نصابو. : نرثل، وقا  بعضاا : بعضا 
 طق ه علينا.
أناااا أساااعى بالليااال ا املعاصااا ، وقااارم ماااآ : ف كاااري وقلاااد: قاااا 

املساااالمني اااااا انااااا، خيااااافرنس، ومااااا أرب اهلل ساااااقس  لاااايا   م تر ااااد . 
                                      

 .16سررة احلدطد، اآلط :  (1)
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 .(1)اللا   ين قد  بد  ليري، وجعلد  رب   اورة البيد احلرام
  ااااال وطااارب بعضاااا  أو ألااادة خرفاااه  ااار  ثيا اااه،  عااار      ااا  

 القضي  ا ن سه.
 فال رالم  د  ااا اله     م  مل  على ع مه وروعهه.

 : شراداو أعدائه -ب
 وقد ألاد جاا الرجه والسر الع ي  مآ أسرار القرآو اتعداي.

لعلو القرآو ار أرثر الكهين الا   قارأ ا »: طقر  )جيم  مه يا(
اا أ اارإلا ا احلياااة أطسااراا ث  إلااا، وأألااد -   رياادبكاال  - العااا ، وااار

اليرميااا  ملاااآ طااانمآ باااه، فلااايم  ااارطالإل رالعااااد القاااده.. وماااآ مااطاااال أو 
القلرب   ه عند مساعه، و ا ا   تانإلا ومسرإلا، ومآ املالثل أو القارآو 
طهساا  ب ااابه عملاا  مهعلااب باملعااامالي بااني النااا ، وااااا الهرفيااب بااني 

ا، أو  عبا ة ايله الراثد، وباني الهعاالي  العمليا  جعال القارآو رهابإلاا فرطادإل
 «.وثدة مهماسك 

ولااايم للقااارآو مثيااال ا قااارة  قناعاااه وبال هاااه »: وقاااا  )ارألااا يلد(
و رريبااه، و ليااه طرجااه ال ضاال ا ال اااار العلاارم بكافاا  نراثياااا ا العااا  

 «. سالميا
عااآ الدطاناا  احلقاا  الاا  »: وقااا  املاانرجن ايميلااا  ال ااا  )وطلااااو(

ّو وجااد ا  ساا  مااه املد ساااري ااا  الدطاناا  ايسااالمي ، و ذا أرا   نياا  أ
اينساااو أو طعاار  ألاايئإلا مااآ ااااا فليقاارأ القاارآو ومااا فيااه، مااآ ن ااراي 
علمياااا ، وقاااارانني وأن ماااا  لااااربا ا،همااااه، فااااار رهاااااب علماااا ،  طااااس، 
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اجهماااع ،  اااط  خلقاا ،  ااارخي ، وأرثاار أن مهااه، وقرانينااه،  سااهعمل 
 .(1)«ل  ثت قيام الساع ثت وقهنا احلايل، وسهبقى مسهعم

ااا نار طس  مآ أقرا  ال رب ا القرآو الكره، منا  مسآ طرال 
اادار الصلين بينه وبني  نص  املسلمني ف علآ ف له، واعة  
جاتهه، ومنا  مسآ رس سعس لقرمه السر ا قرة املسلمني فدعاا     

ة  فصلا  عآ القرآو ثت  سال السي رة عليا ، ومنا  مآ اع
 بقنصا  ب ضل القرآو الكره، ومكانهه السامي  ومنالهه الع مى.

وقد  كلو  أطضإلا بع  املسه رقني املنص ني وأألا وا بالقرآو 
فالا  تنو القرآو : وبروعهه، فااا املسه رق )ااملهرو جين( طقر 

 - حمهرال - قرة على حترطري قلرب النا  و  كيل ثيا   ليم ار
ا ار سياقه الل     ذ طهكل  ر س ار النبرياي مآ مبا   ونار، و من

ا الهرراة بل   ال عر، و و   خيضه لقير  ال عر ا ولو وقافي ، و ذا 
راو املري طعس بال عر ما طكا  ط به السحر ا ن   اتل اظ ثت 
حتد  صدب وطة   صدااا ا العقل و  هو من رراي  رطل  

، و لب ا الرود مسرطا  ل ب جا  ن ب عآ عا  املا ة وطنر ر للبص ة
جنبا ا ب ي  فنا   مآ ال عا ، وذلري بالضبا ار ما طعنيه لدب 
املسل ، والدليل على أو ااا ليم حم   صر ر ليم ا  الهنرب  
ال خصي  فحسين، بل  و مبدأ ايعنال طعهمد على خصا صه ال ني  

 .(3)همد على حمهرال ال س ال اطرواامالي  بقدر ما طع
 : النصوص الشرعية -مر

                                      

 (.50ر  عبد الرااب، ص)، رم«الةبي  ا رهاب اهلل»طن ر:  (1)
 (.56، ص)«رونب البياو»طن ر:  (3)
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: القااااارآو فياااااه ألااااا اي امياااااه ات واي ملاااااا ا الصااااادور، قاااااا   عاااااا 
 َِمِنيَن و َمررة  ِللبُمرر ب يَزِيررُد ال َّرراِلِميَن  الَونُرنَرررْزُل ِمررَن البُقررربآِن َمررا ُهررَو ِشررَفاء  َورَحب
َخَساراا الَّ إِ 

(1). 
رِدْ بِرِه اللَّرُه َمرِن اترَّبَرَع : قا   عاا رما أو القرآو اداط  ونرر،  يَررب

َوانَُه ُسُبَ  السَّ  رِديِرمب لِرضب رُِمُرمب ِمَن ال ُُّلَماِو ِإَلى النُّوِر بِِإنبنِرِه َويَررب ِم َوُيخب
َتِقيمٍ  ِإَلى ِصَراٍط ُمسب

(3). 
ااار بع اااي  اتجااار، رماااا قاااا   ورمااا اااار اداطااا  ونااارر فاااار أطضإلااا طب  

ِمِنيَن الَّرِذيَن  ِإنَّ َهَذا:  عا  رَوُم َويُرَبْشرُر البُمر ب رِدْ ِللَّتِري ِهرَي َأقرب البُقربآَن يَررب
راا َكِبيراا يَر بَمُلوَن الصَّاِلَحاِو َأنَّ َلُرمب َأمب

(0). 
ُُنَن : والقااارآو ذرااارب ومرع ااا   لقرلاااه  عاااا  َنبِ  َواألب َنبرررَ  بِررراألب َواألب

ُُِرو  ُُنِن َوالْسنَّ بِالْسْن َوالب َح ِقَصراص  َفَمرنب َتَصردََّب بِرِه فَرُررَو َكفَّرارَ   لَرُه بِاألب
ُكمب ِبَما أَنربَزَل اللَُّه فَُأولَئِرَ  ُهرُم ال َّراِلُمونَ  َوَمنب َلمب َيحب

: ، وقاا   عاا (4)
ِع َررة  ِمررنب رَْبُكررمب َوِشررَفاء  ِلَمررا ِفرري الصُّررُدوِر ي َُ قَرردب َمرراَءتبُكمب َموب أَيرَُّرررا النَّررا

ِمِنينَ َوُهداى َورَحب  َمة  ِللبُم ب
(5). 

َمررا فَررَّطبنَررا ِفرري البِكتَرراِب : والقارآو فيااه  بياااو راال ألاا ي، قااا   عااا 
ءٍ  ِمنب َشريب

ٍء : . وقاا   عاا (6) َيانارا ِلُكرْ  َشريب َونَرزَّلبنَرا َعَليبرَ  البِكتَراَب تِبرب

                                      
 .83سررة ايسراي، اآلط :  (1)
 .16سررة املا دة، اآلط :  (3)
 9سررة ايسراي، اآلط :  (0)
 .45سررة املا دة، اآلط :  (4)
 .57سررة طرنم، اآلط :  (5)
 .08سررة اتنعام، اآلط :  (6)
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ِلِمينَ  َرى ِللبُمسب َمةا َوُبشب َوُهداى َورَحب
(1). 
 يوا اااا مجياااه معااااين ااداطااا  والهب ااا   ورااال آطا اااه وساااررل حتمااال ا

والهسامو والع ر ورل ما طك ل س  احلياة بدوو خلال، فقاد جعلاه اهلل 
ألاا اي للصاادور مااآ أمااراض ال اابااي وال اااراي، وألاا اي لألبااداو مااآ 
اتسااااقام والع لاااال، وجعلااااه رااااالري فرقانإلااااا بااااني احلااااال  واحلاااارام، واحلااااب 

قياي، فكهاب اكاا ألا نه م والبا ل، وبني  رطب السعداي و رطب اتأل
ألااري أنااه  هاال أعياا  ع يماا  ا ن اار  أبناااي ايسااالم وراال مااآ طعرفااه 
وطقاارؤل، فااار البلساا  الااا  جياا  الن اار  الب اارط  وطااار  اتماال ا ثياااة 

 سعيدة وررت .
واااااال اآلطااااااي  بااااني  أو اااااااا الكهاااااب  واي وألااااا اي لكااااال  اي ا 

ا  الضام  وال اعرر وباني الن م الب ارط  وطااد  للا  اا  أقارسم باني عا
 اار اينساو وبا نه وبني م اعرل وسلرره، وباني عقيد اه وباني عملاه 
ااااااا و همعاااااااي  وبااااااني عالقاااااااي النااااااا  بعضااااااا  باااااابع  أفاااااارا إلا وألواجإل
اا، واااا الكهااب طقاي  ااال العالقااي  وثكرماي وألعربإلا  ومإل وأجناسإل

ب، فار أعل   آ على اُتسم الر يدة الثابه  ال  م  ه  ر بالرأ  واار 
خلاب وأعاار   ااا طصاالو ااا  ا راال أرض وا راال جياال فيااادطا  للاا  
ااا  أقاارم ا ن ااام احلكاا  ون ااام املااا  ون ااام امجهمااا  ون ااام الهعاماال 
الدويل الال ب لعاا  اينسااو، و  طاةك اينسااو ثاا رإلا بال أوواو مجياه 

رِدْ ِللَّتِري ِهرَي ِإنَّ َهَذا البُقرربآ: ال رق ومجيه العالقاي، قا   عا  َن يَررب
رراا َكِبيرراا ِمِنيَن الَِّذيَن يَر بَملُروَن الصَّراِلَحاِو َأنَّ َلُررمب َأمب َوُم َويُرَبْشُر البُم ب  * َأقرب

                                      

 .89سررة النحل، اآلط :  (1)
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رررا الَوَأنَّ الَّرررِذيَن  نَا َلُررررمب َعرررَذاباا أَلِيما ِخَرِ  َأعبتَررردب ِمنُررروَن بِررراةب . فاااااا (1) يُر ب
ساااااان ، ورااااااالري ا الهخرطااااااع مااااااناص القاااااارآو ا الهب اااااا  والعقاااااا  احل

ااآ ثااا  عااآ ال رطااب القااره، لاااا فااار طعهمااد 
س
والهادطااد بااالعق  الساايئ  مل

على الضم  اينسااين والرقابا  الاا يا  والعالقا  الربانيا  باني العباد ورباه، 
ااد الاان م ال ارطرة والرجاار   واناا طكماآ  ور القاارآو الع اي  ا راابو مج 

    احلب والصراب.
ا طكرو ا ذرار اهلل  عاا ، واسهحضاار ع مهاه، وأل اي القلرب  من

وايمناااا  ساااال انه علااااى العبااااد ا ساااارل وعالنيهااااه، وقرلااااه وفعلااااه وثررهااااه 
أو رسار   وسكرنه وخ  الارر القرآو الكره، فعآ أنم بآ مالاري 

ومااا رطاااض ااناا ؟ : قااالرا ذا مااررمت برطاااض ااناا  فااار عرا. »: قااا  اهلل 
  [.]روال الةما« ثلب الارر: قا 
 : (3)الِانب ال لمي -د

أما مآ الناثي  العلمي  فقد  بد      القرآو ا اينساو، طقر  
قام فرطب عمل    ب آا  قرآني  ا : الدرهرر/ حممر  طرسع عبدل

ا مدطن  بنما سي  برمط  فلررطدا، وقدم ااا « عيا اي أر »
 د ا اسهنبر البحث ا املنمتر العلم  الثالث لل ين ايسالم  املنعق

 رريا وراو اد  املرثل  اتو  مآ البحث ار   باي ما  ذا راو  -
للقرآو أ  أ ر على و ا ع أعضاي ااسد وقيا  ااا ات ر  و وجد، 
واسهعملد أجااة للمراقب  ايلكةوني  املاو ة بالكمبير ر لقيا  

                                      

 .13، 9رة ايسراي، اآلطهاو: سر  (1)
(، عام 9، العد  )« ل  ايعنال العلم  ا القرآو والسن »طن ر:  (3)

 اا.1433
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ا  اله  اي ال سيرلرجي  ا عد  مآ امله رعني اتصحاي أ ناي اسهماع
لهالوة قرآني .    سنيل وقيا  أ ر القرآو عند عد  مآ املسلمني 
املهحد ني بالعربي  و   العربي  ورالري عند عد  مآ    املسلمني 
بعدما  ليد عليا  مقا ه مآ القرآو الكره بالل   العربي     ليد 
عليا   رمج  اال املقا ه بالل   امملياط ، وقد أجر  البحث على 

 : نيمرثله
 : نتائج المرحلة األولية

أ بهد الهنارب املبد ي  البحثي  وجر  أ ار مااد  منراد للقارآو ا 
% ماآ الهنااارب الاا  أجرطاد، وااااا ات اار  اار ا ألااكل   اا اي 97

فيسااايرلرجي   اااد  علاااى   ياااع  رجااا   ااار ر ااااااال العصااا  الهلقاااا  . 
الساااابه  و  اصااايل ااااال النهاااا ص املبد يااا  عرواااد علاااى املااانمتر السااانر 

ع اار للنمعياا  ال بيااا  ايسااالمي  ا أمرطكااا ال ااامالي  والااا  عقاااد ا 
 مدطن  ساند لرطم برمط  مياور .

 : المرحلة الثانية
 ضمآ  راساي مقارن  ملعرف  ما  ذا راو أ ر القرآو املااد  للهار ر 
ا للااهالوة ولاايم لعراماال  اا   ومااا طصااحبه مااآ   اا اي فساايرلرجي  عا اادإل

لقااراية القرآنياا  العربياا ، أو  عرفاا  السااامه ب منااا طقاارأ عليااه قرآنياا  أو رناا  ا
ااار جاااي مااآ رهاااب مقااد ، وبعبااارة أخاارب فااقو اااد  اااال الدراساا  
املقارن  ار حتقيب امفةاض القا ل با و الكلمااي القرآنيا  ا ثاد ذا اا 
اا      فسيرلرج  ب   الن ر عما  ذا راند م ارما  لادب الساامه، 

 : لبحث رالهايلوقد راند خ راي ا
اسااهعمل جاااال قيااا  ومعاااا  الهاار ر املاااو  بااالكمبير ر : املعااداي
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)ميدطكا   ا ا أررطاألآ(، والا  ابهكارل و ارورل  3333ونرعه ميداك 
املررااااا ال اااا  اامعاااا  برساااا آ وألاااارر   افيكاااارو ا ال حاااا  الن ساااا  
املباألااااااار عاااااااآ  رطاااااااب الكمبيااااااار ر واتخااااااارب  راقبااااااا  وقياااااااا  اله ااااااا اي 

 رجي  ا االد.ال سيرل
وقد مشل برنامص الكمبير ر  جراي ال ح  الن ساين ومراقب  وقيا  

  (  3اله اا اي ال ساايرلرجي  و باعاا   قرطاار النهااا ص. رمبياار ر مااآ )أباال
ماو  بقرصني مهحاررني وألاألا  ماآ أجاااة مراقبا   لكةونيا  مكرنا  ماآ 

معا ة عاآ أربع  قنراي قنا ني لقيا  الهيااراي الكاربا يا  ا العضاالي 
ر و  ال عاال العصاابي  العضاالي ، وقناااة لقيااا  قابلياا  الهرصاال الكاربااا   
للنلاااد، وقنااااة لقياااا  رميااا  الااادورة الدمرطااا  ا االاااد وعاااد  وااارباي 
القلين و رج  ثرارة االد، وقاد اساهعمل لقياا  ااال اله ا اي مرصال  
راربااا   ثسااا  فاارق اابااا  وآخاار طااربا ثاار   اار  أثااد اتصااابه 

   اي ا رمي  الدم ااار  ا االد   ار مباألرة على  آيث  و أ 
ألاألاا  العااارض  وااااف     ساارع  وااارباي القلاااين ومااه لطاااا ة و  اااي  
 رجاا  ثاارارة االااد  ساار  واارباي القلااين، ومااه اااادوي ونقصاااو الهاار ر 
 هسااه ال ااراطني و ااا ا  رمياا  الاادم ااااار  ا االااد وطهبااه ذلااري ار  ااا  

 او ا عد  ورباي القلين.ا  رج  ثرارة االد ونقص
 : الِريقة والحاالو المست ملة

أجرطااد ما هاااو وع اار جتااارب علااى  ساا  مه اارعني  ال اا  ذراارر 
( سان ، ورال 33( ومهرس اا )43-17وأنثيني،  ةاود أعمارا  بني )

امله ااارعني راااانرا ماااآ  ااا  املسااالمني وماااآ  ااا  الناااا قني بالعربيااا ، وقاااد 
عالجياا   ضاامآ راال جلساا   جلساا  43أجرطااد اااال الهنااارب خااال  
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( جتربااا ، 313 سااا  جتاااارب وباااالري رااااو ا،مااار  الكلااا  للهناااارب )
( 85و ليااد علااى امله اارعني قااراية قرآنياا  بالل اا  العربياا  ا،اارو ة خااال  )

( جترباااا  85جتربااا  و لياااد علاااايا  قاااراياي عربياااا   ااا  القرآنياااا  خاااال  )
الصاااررة أخااارب، وقاااد روعااا  ا ااااال القاااراياي ال ااا  قرآنيااا  ماااآ ثياااث 

والل اال والرقااه علااى أتذو، و  طسااهمه امله رعاارو    أ  قااراية أخاارب 
( جتربااا  أخااارب، وخاااال  جتاااارب الصااامد رااااو امله رعااارو 43خاااال  )

جالسااني جلساا  مر اا  وأعياانا  م مضاا ، وااا  ن اام احلالاا  الاا  رااانرا 
عليااااااا أ نااااااي الهناااااارب املا ااااا  وسااااابعرو اتخااااارب الااااا  اساااااهمعرا فيااااااا 

ي  القرآني  و   القرآني . ولقد اسهعملد القراياي العربي  القراياي العرب
 اا  القرآنياا  راادواي خااا  مااآ املااا ة العالجياا  )بالطباار( م ااابه للقاارآو 
ثياااث  ناااه   طكاااآ ا اساااه اع  امله ااارعني أو تيااااوا باااني القااارآو وباااني 

 القراياي    القرآني .
أ  أ ار وراو ااد  مآ ذلري اار معرفا  ماا  ذا رااو لل ال القارآو 
 و  - فسااايرلرج  علاااى ماااآ م ط اااا  معناااال وعماااا  ذا رااااو اااااا ات ااار
 وجد ار فعالإل أ ر ل ل القرآو وليم أ رإلا لراقه الل   العربي  املر ل .

أماااا الهناااارب الااا    طساااهمه فيااااا امله رعااارو تطااا  قاااراية فكاناااد 
ملعرف  ما  ذا راو ات ار ال سايرلرج  نهينا  للرواه ااساد  املساةخ  

ناي االس  املر   واتعني امل مض ، ولقد  ار برورد منا الهنارب أ 
اتو  أو االسا  الصاامه  الا    طساهمه فيااا امله ار  تطا  قاراياي   
طكآ اا أ       ماد  للهر ر، ولاالري اقهصاري الهناارب ا املرثلا  
، املهاا خرة مااآ الدراساا  علااى الدراساااي القرآنياا  و اا  القرآنياا  للمقارناا 

وقد روع    ي   ر يين القراياي اتخرب باسهمرار، فمرة  كرو القراية 
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القرآنياا  سااابق  للقااراية اتخاارب    كاارو  الياا  اااا ا االساا  الهالياا  أو 
 العكم.

وراو امله رعرو على عل  ب و أثد القاراياي قرآنيا  واتخارب  ا  
قراياي ا قرآني ، ولكنا    طهمكنرا مآ الهعر  على نرعي  أ  مآ ال

 أ  جترب .
 : المرحلة الثانية

% مآ جتارب القراياي القرآني  وااا 65راند النها ص  جيابي  ا 
طعااااس أو اااااااد الكاربااااا   للعضااااالي راااااو أرثاااار ا  اوإلااااا مااااآ اااااال 
الهنااااارب  ااااا طااااد  علااااى أ اااار ماااااد  للهاااار ر، بينمااااا  ااااار ا ااااااا ا 

 % فقا مآ الهنارب ا القراياي    القرآني .05
 : مناقشة النتائج واالستنتاج

لقد أ اري النها ص املبد ي  للبحر  القرآني  أو للقارآو أ ارإلا  جيابيإلاا 
اا، و اار اااا  ا لهاد   الهر ر وأمكآ  سانيل اااا ات ار نرعإلاا ورمإل منردإل
ات اار علااى ألااكل   اا اي ا الهيااار الكاربااا   ا العضااالي و  اا اي 

و  ااا اي ا الااادورة الدمرطااا  وماااا ا قابليااا  االاااد للهرصااال الكارباااا  ، 
طصحين ذلري مآ     ا عد  وارباي القلاين ورميا  الادم اااار  ا 
االد و رج  ثرارة االد، وا ا،مرع  ال  راند  سمه و  اا  سارايإل  
راااانرا مسااالمني أو  ااا  مسااالمني أو راااانرا طهحاااد رو العربيااا  أم   ااااا  

املرثل  الثاني   بد  %، وا  مرعاي97راند النها ص  جيابي  بنسب  
أو لسما   الوة آطاي القرآو الكره أ رإلا واوحإلا على  د   الهار ر ولار 

 %.65  ط ا  معنااا  ذ ثقب  جيابي  قدراا 
ورااال ااااال اله ااا اي  اااد  علاااى   ااا  ا و اااا ع ااااااال العصااا  
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الهلقاااا   والاااا  بااادورل طااان ر علاااى أعضااااي ااسااا  اتخااارب وو ا  ااااا، 
د اثهمااامي م هناطاا  اااا للهاا   اي ال ساايرلرجي  الاا  ولااالري فقنااه  رجاا

تكآ أو  د اا مسا  القرآو الكره، ومآ املعرو  أو الهر ر طن      
نقااا  املناعااا  ا ااسااا . واثهماااا  أو طكااارو ذلاااري عاااآ  رطاااب  فااارال 
الكرر ياو  أو    ذلري ماآ ر و  ال عال باني ااااال العصا  أو جااال 

 ناع .ال د  الصماي وجاال امل
ولاااالري فقناااه ماااآ املن اااب افاااةاض أو ات ااار القااارآين املااااد  للهااار ر 
تكاااآ أو طااان       ن ااايا و اااا ع املناعااا  ا ااسااا  والااا  بااادوراا 

 سهحسآ مآ قابلي  ااس  ملقاوم  املرض أو ال  اي منه.
رما أو نهاا ص ااال الهناارب املقارنا    ا     أو رلمااي القارآو 

م ااارم معنااااا. ااااا أ اار فساايرلرج  مااااد   باااا ا. وب اا  الن اار عاااآ
للهااار ر ا ااسااا  الب ااار  فاااقذا اقاااةو مساااا  القااارآو الكاااره ب اااا  معناااال  

 راو    حمدو  ات ر.
ولااالري رلااه نسااه يه أو ناانمآ  تانإلااا م طعةطااه ألااري ا ثقيقاا  أ اار 
القااارآو الكاااره  اااالوة أو مساعإلاااا أو ث  إلاااا ا اينسااااو و ااااطين سااالرره 

وسااعا  ه، وقااد  بااد ذلااري  ارخييإلااا وألاارعيإلا وعلميإلااا مااآ  وألاا اي أمراوااه
خااااال  ااااااا اراااارر. وا اراااارر الهااااايل عاااارض لاااادور ث اااال القاااارآو ا 

  اطين سلرك النامي وفيه اسهدممي ُأخسر لالري.
* * * 

 المحور الرابع
 دور حفظ القرآن الكريم في ترذيب سلو  النزالء

هص اتمااارر الااا  متثااال ماااآ خاااال  ارااااور الساااابق  نساااه يه أو نساااهن
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الدور الكب  الا  طن طه ث ل القرآو الكاره ا  ااطين سالرك الناامي 
 : سراي  اخل السنآ أو خارجه وذلري فيما طل 

 كاا  جتماه الدراسااي الا  ُأجرطاد : احلد ماآ العار ة للنرتا  -1
علاااى العدطاااد  اااآ ث  ااارا القااارآو  اخااال السااانآ واساااه ا وا ماااآ الع ااار 

علااى أنااه   طعااد ماانا  أثااد وأو نسااب  العاار  صاا ر، امل ااروق باااحل ل 
وااااا وثاادل منألاار قاار  لاادور ث اال القاارآو الكااره ا  اااطين ساالرك 
النامي، وذلري خال  ع ار سانراي  قرطبإلاا أ  مناا بادأ   بياب ال ناامص 

اااا، وفااي  1417اااا وثاات عااام 1438مااآ صاادور اتماار السااام  عااام 
 : طل  أا  نها ص  راس  القح اين

 بهااد اااال الدراساا  أو مجيااه مااآ ث  اارا القاارآو رااامالإل مااآ أ: أومإل 
اركرم علايا  بالعقربا   اخال السانآ اساه ا وا ماآ املكرما  امللكيا    

 طعد منا  أثد.
أ بهاااد الدراسااا  أو مجياااه مساااآ ث  ااارا أجاااااي القااارآو الكاااره :  انيإلاااا

 اخل السنآ واسه ا وا مآ املكرم  امللكي    طعد منا   م ما طعاا   
% وااااال نساااب  م  كاااا   اااارر مقارنااا  بنساااب  العااار  ا الرساااا ل 1.5

 % ا اململك  العربي  السعر ط .18.03اُتخسر ال  بل د 
بالن ر     مر  مساآ ث  ارا القارآو راامالإل أو بعا  أجاا اه :  الثإلا

 اخاال الساانآ واسااه ا وا مااآ املكرماا  امللكياا  مااد أو نسااب  العاار     
 % واال ثقيق  أخرب.1.44 هناول السنآ ا ا،مر  م 

اااادو  الهااايل طروااو  اااميه مسااآ اسااه ا وا مااآ الع اار منااا : رابعإلااا
اااا ونسااب  1517اااا    عااام 1438صاادور اتماار السااام  اتو  عااام 

 : العر  فيا 
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ا ضو  ا م طد   امإل لل ري أو ث ل القرآو أو بع  : خامسإلا
أجاا ه قد أ ب  ورإلا اامإلا ا  قرط  الرقاب  الاا ي  للمسه يدطآ مآ 

ا ا عملي   نمي  سلرر ا جدطدإل ا  و عدطله، ثا  ايع اي، وأوا  بُعدإل
  وو عر    لأجرام.

وااا طروو وطنرد أو ث ل القرآو الكره أو بع  أجاا ه قد 
أ وب  ورإلا اامإلا ا  قرط  الرقاب  الاا ي  للمسه يدطآ مآ الع ر وأوا  
ا ا عملي   نمي  سلررا  و عدطله، ثا   وو عر     ا جدطدإل بُعدإل

 لأجرام.
و انااااااك عالقااااا  قرطااااا  باااااني ولقاااااد أ بهاااااد بعااااا  الدراسااااااي أ -3

  بيقاي الع ر حل ل رهااب اهلل راامالإل أو أجاااي مناه، وثساآ السالرك 
 اخل السنآ للمنهسابني حللقااي احل ال وأو اا   ورإلا ربا إلا ا العمال 
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 على امنضباق وثل م ارل لمال ا .
له رياااااااد  ااااااا    ث ااااااال القااااااارآو الكاااااااره علاااااااى سااااااالرك ناااااااامي  -0

  مااآ العلماااي خاصاا  ا  ااا  علاا  املنسساااي ايصااالثي  طاارب الكثاا
الن م وامجهما  واارتا  أو السالرك ا ألاكله العاام اار نهااج لعمليا  
الااهعل ، وطنرااد علااى ذلااري ساايارمند ا ن رطاا  امخااهالق اله اواال  أو 
الااهعل  ااار الرساايل  الر يساا  مرهساااب الساالرك. مااآ ااااا املن لااب ناارب 

عكااا  لساالرك  اا  ساار . م أو ار كااب اارتاا  أططااا راااو نرعاااا ااار ان
ألااري، أو اقااةا  اارتاا  ااار  عباا  عااآ ساالرك، وااااا الساالرك مت عااآ 

  رطب الهعل .  ذإلا اارت  م تكآ أو حتد   م عآ  رطب الهعل .
ماااآ ااااال القاعااادة فاااقو الااا امص ايصاااالثي  عليااااا أو  اااد     
آ  عادطل ساالرك السانناي ا املقااام اتو . ومااآ    ا ايلا  لكاا   ضاام

أو ناطااال  لاااري ايصاااالثياي بعاااد ايفاااراج عناااه قاااد عااادو  ماااآ سااالرره، 
 وعدم معاو  ه لأجرام.

وعليااه، وبناااي علااى مااا  قاادوم ا )أومإل(، فقننااا نضاامآ عاادم عاار    
   ار كاب اارتا  بقحلااقا  آلقااي حت ايل القارآو الكاره وخباصا  أو 

عيني ورجا  الةبيا  أ لبي  املن مني وعلماي ال رطع  واملصلحني امجهما
وعلمااي الاان م مه قاارو علااى أو الهمسااري بااالقي  الدطنياا  لااه  اا    علااى 
اتفاااارا  وساااالررا ، وار باااااق ذلااااري الهاااا    باحلااااد مااااآ وقاااار  اااااارا   ا 

 .(1)ا،همه
 و ا،همه العامل  طكا  طقر ب عي  ااانين الدطس ر  اة  -4

                                      
 ، خللع حممد،  م ب،  ار منال املعار .«مبا   عل  ايجرام» (1)
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  طعد منسس   ر يسي  ا  عدا  ال امص ايصالثي  وأو السنآ
عقاب بل وسيل   صالد و قره سلرك، ومآ ااا اتسا  فقو 
ا   بيقيإلا، ثيث  ه   لري ال امص  عملياي  عدطل السلرك   خا بعدإل
بقثدا   عدطل السلرك على افةاض أو مسآ مت  عدطل سلرره  كرو 
فرصهه ا امسهقام  أرثر مآ   ل. لاا جيين العمل على معاا  

  كل البداط  مر كاب جرا   أرثر خ ررة. فالسرق  مثالإل  اارا   ال 
جرت  اعهداي على أمرا  و هلكاي اآلخرطآ، ولكآ قد طدفه ااا 
النر  مآ اارا      ار كاب جرا   اعهداي على اتألخاص م مآ 
أجل امعهداي عليا  ولكآ لهمكينا  مآ سرق  اتمرا ، وبالهايل جيد 

 .(1)رالي  مآ اتعما  ايجرامي ا،رم ن سه ا ثلق  مه
وطرب الكث  أو الهمسري بالقي  الدطني  ار السبيل     عدطل 
السلرك واتخالق، فاتخالق الدطني  وامجهماعي  مهساندة، لاا فقو  
راف  الن   العقابي   ريل الهااطين الدطس لنامي املنسساي العقابي  

و رألا  وحت يل القرآو، ااهمامإلا خاصإلا، وذلري بهن ي  حماوراي وعل 
. وم ألري أو الهااطين الدطس منبعه (3)و  مني أمارآ العبا ة والصالة

 مآ القرآو الكره.
ومآ اآل ار ال  أثد اا ث ل القرآو الكره ا سلرك النامي  -5

 : ما جاي على لساو مسآ ث ل القرآو الكره منا ، و ا قالرل
واهلل ط مرنا بالري واسه ادوا م ب وامر اهلل و رك نراايه، املهاا»

                                      
، لصاحل السعد، «اخل ا الر ني  للسياساي اانا ي  والهصد  للنرت » (1)

(، ألر   ال ارق ، ايماراي العربي  4) (، عد 3ال كر ال ر  ،  لد )
 م.1994املهحدة، ال ارق  

 م، بن ال ، م ابه الثررة.1978، رمد خلع «مبا   عل  العقاب» (3)
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َوالَِّذيَن ِإَنا فَرَ ُلوا فَاِحَشةا َأوب ظََلُموا أَنربُفَسُرمب نََكُروا اللََّه : بقرله  عا 
تَرغبَفُروا ِلُذنُوِبِرمب  فَاسب

(1). 
* ثين اخل  وأاله ثيث القرآو  ث على ذلري واسه ادوا 

ِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ : بقرله  عا  ِسِنينَ  َوَأحب البُمحب
(3). 

* امسهقام  والدوام على الصالة والقرآو ط مرنا بالري واسه ادوا 
ِلِصيَن َلُه الْديَن ُحنَرَفاَء َويُِقيُموا الصَّ : بقرله  عا   .(0) َ لُمخب

* املداوم  على  الوة رهاب اهلل ملا فيه مآ مراعل وأل اي 
ِعَ ة  ِمنب رَْبُكمب َقدب َماَءتب : للصدور، واسه ادوا بقرله  عا  ُكمب َموب

ِمِنينَ  َمة  لِلبُم ب َوِشَفاء  ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهداى َورَحب
(4). 

* ال عرر بع   الانين واتمل ا الهرب  وال  راو مآ اهلل، 
َرُفوا َعَلى أَنربُفِسِرمب اُق ب ي: واسه ادوا بقرله  عا  َْ الَِّذيَن َأسب  الِعَباِد

ُِوا ِمنب  َن َمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَرغبِفُر الذُّنُوَب َمِمي اا ِإنَُّه ُهَو البَغُفوُر  تَرقب رَحب
الرَِّحيمُ 

(5). 
* ال ااعرر بقاارة ايتاااو وراثاا  الاان م وسااع  الصاادور، واسه ااادوا 

ِع َرررررة  ِمرررررنب رَْبُكرررررمب َوِشرررررَفاء  ِلَمرررررا ِفررررري : بقرلاااااه  عاااااا  قَررررردب َمررررراَءتبُكمب َموب
الصُُّدورِ 

(6). 
ة اتمااال ا قبااار  الهربااا  النصااارد ماااآ اهلل  عاااا ، واسه اااادوا * قااار 

                                      
 .105سررة آ  عمراو، اآلط :  (1)
 .195سررة البقرة، اآلط :  (3)
 .5سررة البين ، اآلط :  (0)
 .57سررة طرنم، اآلط :  (4)
 .50ط : سررة الامر، اآل (5)
 .57سررة طرنم، اآلط :  (6)
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رَرُفوا َعلَرى أَنربُفِسرِرمب اُق ب ي: بقرله  عا  َْ الَّرِذيَن َأسب َنُِروا ِمرنب  الِعَباِد تَرقب
َمِة اللَّهِ  رَحب

(1). 
* ال ااااعرر بلااااني القلااااين وثااااين اخلاااا  وأالااااه، واسه ااااادوا بقرلااااه 

ربآَن َعلَررى َمبَررٍ  َلَرأَيربتَررُه َخاِشرر اا ُمَتَصررْدعاا ِمررنب لَرروب أَنربَزلبنَررا َهررَذا البُقرر:  عااا 
َيِة اللَّهِ  َخشب

. فماا باا  قلارب عباا  اهلل الضاع اي م  ها  ر بكاالم اهلل (3)
  عا ؟!

* ال ااااعرر بااااالرم ة علااااى ال  اااارة مااااآ جدطااااد، واسه ااااادوا بقرلااااه 
ِدينِ  الَّ إِ :  عا  ََِرِني فَِإنَُّه َسيَررب الَِّذْ َف

(0). 
مرمإلاااا طكاااا  جيماااه ماااآ  رساااد ثاااالها  أناااه م تكاااآ ايثا ااا  وع

باآل اااار احلقيقيااا  حل ااال رهااااب اهلل علاااى الااان م والسااالرك وم تكااانا  
  عدا اا.

* * * 

                                      

 .50سررة الامر، اآلط :  (1)
 .31سررة احل ر، اآلط :  (3)
 .37سررة الاخر ، اآلط :  (0)
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 الخاتمة والتوصياو
لقد األهمل ااا البحث على أربع  حماور جيمعااا مروار  البحاث 

ي(، وقااد املرسارم باا )ث ال القارآو الكااره و ورل ا  ااطين سالرك الناام
أباااو اراارر اتو  م ااااي  وواارابا احل اال املقصاار  والساالرك، وعاارض 
اراارر الثاااين أألااار الدراساااي والبحاار  املر ب اا  بساالرك النااامي بعاماا  
وأ اار ث اال القاارآو الكااره ا ساالرك النااامي بصاا   خاصاا ، وجاااي اراارر 
 الثالاااث ليثباااد ثقيقاااا   ااا    القااارآو الكااااره و ورل ا  ااااطين الساااالرك
بعامااااااا  بات لااااااا  ال ااااااارعي  والهارخييااااااا  والعلميااااااا ، فكااااااااو ارااااااارر الراباااااااه 
مسهخلصإلاااا ماااآ ارااااور الثال ااا  ليك اااع الااادور ال اعااال الاااا  طقااارم باااه 

 ث ل القرآو ا  اطين سلرك النامي.
أناه  باد  اا م طاد   اامإل : ومآ أا  النها ص ال  خرج جاا البحاث

ا ا  ااطين سالرك الناامي ساراي لل ري أو حل ل القرآو الكره أ رإلا رب إل 
متسسثول ذلري ا احلد مآ العر     اارت  أو ا مسهقبل الناطل أو سالرره 
 اخاال الساانآ، وااااا بااال ألااري ساايعر  علااى ا،همااه  جيابيإلااا مااآ ناثياا  
أمنااه واسااهقرارل و واااف  عضاار صاااحل فيااه مكاااو العضاار ال اسااد، وطُاعسااد  

 : ري طرص  البحث  ا طل ذلري مآ أع   املكاسين للمنهمه ولال
واااارورة العناطاااا  مااااآ ق بساااال املعنيااااني آ  اااا  رهاااااب اهلل خباصاااا ،  -1

والعمل على  اليل الصعرباي والعرا ب ال  ماآ ألا هنا احلاد ماآ   عيال 
 ور برنااااامص الهح اااايل بعاماااا ، فبالنسااااب  للاااااطآ ث  اااارا القاااارآو الكااااره 

فاارر خروجااه  واسااه ا وا مااآ الع اار  كاارو العناطاا  جاا  ا  اارف  عماال لااه
مآ السنآ، وصر  الضماو امجهماع  له وتسر ه ثت طه  الهحاقه 
بالعمل، ومعاملهاه رالها اين وذلاري  حار سارابقه، وأماا بالنساب  ل ناامص 
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الهح يل فينب ا  اماهماام بهارف  املكااو املناساين للملهحقاني بال ناامص 
نااامي والعااد  الكاااا مااآ املدرسااني و عااا ة الن اار ا أساالرب  صاانيع ال

 و  نيه املسهحقني و صي  مكافآي لالري.
  كيل   ارة مهكامل  مهخصص  و هص  ا رل سنآ  هار   -3

 عملي  ايألرا  والهن ي  للرعل وايرألا  وثلقاي الهح يل.
متي ا اململك  جاا اتسلرب سيساا  ا حترطل السنرو باقذو  -0

با ااااااذ   ارة  اهلل    مااااادار  لهح ااااايل القااااارآو الكاااااره، واااااااا مراااااارو
الساانرو سياساا  وخ ااراي و جااراياي ا ساابيل  عاطااا ااااا اتساالرب 

 و  عيل  ورل.
 واحلمد هلل الا  بنعمهه  ه  الصاحلاي.

* * * 
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