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 الداللة النفسية في القرآن الكريم
 مقاربة في سيمياء التواصل

 د. حيدر فاضل عباس
 جامعة بغداد/ كلية اآلداب

 الملخص: 
نت تآقغغغغ يوك ف غغغ يت اآعغغغغ ي نغغغديودالالتغغغغمينت تنو غغغ ينتغغغغ مينت  نغغغ يإشغغغ آليات غغغ لي

يسغ   يوالنت دون ينتترنا  ،يبإراع ينألصوت يونتفقع يونتبالغ يونتآ وي،يفقديأوت ينتقغد   ي
 غغميأ غغصيتحصغغنصي ق صغغديي،نهت   غغ بيب ت غغ بي ب حغغاينت  نغغ يونتدالتغغ يي،نألصغغوتنومي غغنع 
ي ميأحك  يشر   .يو  ينترتبي آ يذتكينتنصينتدنن ،ي
طغورلينررةغ ينت  نغ يويسغ  ق ليإنتغ مينتدالتغ يفغ ينت صغرينتحغدنايتطغورنبيوقديت

 أخغغغذييسغغغعصينت نغغغ  ينت    غغغ يتاتفغغغ رينت فغغغرديينبغغغدويقرةغغغبينتكبنغغغرنب،يفغغغإذنيكغغغ مينت  نغغغ ي
نت     غ ييغ تب ب،يفغإمينتغدالاللينت تنو غ ،يواليسغ   ينتنفيسغ  ي نعغ ،ينتتغ يتنت عغ ينت  غ ن 

ف ينتيس  ق لينت تب نن ،يشدنديينأله   يف يتريسنخي ق صدي  نن ي مينتنصيف يو غدنمي
ينت تآق يوفكره.ي

قغدينعغ يويوا  يأيسئآ ينانره ينتبحايو ح و ينإل  ب ي نع يأوي فتحيأفق بيتإل  بغ ي 
يف ي قد  يهذهينأليسئآ :يي كومي
ي  ينتدالت ينتنفيس  ؟ي -
 و مي حدّده ،ينت ريسصيأ ينت تآق ،يأ يه  ي   ب؟ي -
  مي تآقيإت ياخر،يوت  ذن؟يوهصيتختآفي -
 وهصي  كميضبطع يوتأطنره ي اصينتدالت ينت      ؟ي -
ب غغغغلينألتفغغغغ رينت فغغغغردييبغغغغذورنبيتآدالتغغغغ ينتنفيسغغغغ  ،يتيسغغغغتنبتع يأ  كغغغغميأميتيسغغغغتبطمي -

   ق لي  نن ،يأ يت سيتاتف رينت فردييأاٌريف يبآوريينتدالت ينتنفيس  ؟ييس



2 
 

 المقدمة :
يس لينتقران  ي غميأهغ ي وضغو  تع ،يوأشغده يُ  دي بحاينتتأوةصينتدالت يف ينتدرني

تغغغدنخالبي غغغبينت تبن غغغ لينتعال  غغغ يونت ق ئد غغغ يتآدنريسغغغنم.يوقغغغديرعغغغرليبيسغغغببميارن يشغغغدنديي
ونتدالتغغ ييونتدالتغغ ينتحرف غغ يقغغ يونت  غغ ا،يونتآفغغعيونت  نغغ ،نتتبغغ نميبشغغأمينشغغك ت  لينتحق 

وقديأدىيننشدنديتآكينآلرن يإت ي نطآق تعغ ينت ذهب غ يإتغ يإ ط ئعغ يغ تبغ بيب غدنبيينتض ن  .
ُأح د غ بيح يسغ  ب،يأب غده ي غمينتت غدديونتتنغغوة،يورر غ ينتاغرن ينتغدالت ينتغذييتختانغمينألتفغغ ري

يف يدنخآع .
 ينتقران غغغ يتغغغ رييب  غغغ ننريت و غغغ يدنخآ غغغ يحتغغغ يأصغغغبحيوقغغغدينرتبطغغغليدرنيسغغغ ينتدالتغغغي

نتدن ي ط بق بيت دتوتميوح ع  بي آ م،يونرتبطليت رييأخرىيب   ننريتناةع  يخ ر   يحتغ ي
يأصبحينت دتو ي ع  ن بي آ يدنتم.

ورب  يتدنخآلينت  غ ننريبحاغ بي غمينت ال  غ يبغنمينتآ غويينتغذيي حتفغ يب تصغرةحيي
ي ينتذييُ  ن ي مينتدالت يب  نبع ينتض ن ينتتخننآ ي.نت أنوسي مينتدالت ،يونتعال 

أ غغغ ينتخطغغغ بينتقرانغغغ يفقغغغديتفغغغّرديب ان غغغ هينت   ت غغغ ينت يسغغغت رق يت   غغغبي ن صغغغغرهيي
و كون تم،يو نع ينت كومينتدالت ي،يوهوي طرحي نرورنبيُ  غدينآلمي غميأخصغبينت ب حغاي

ينتآيس ن  يونتيس    ئ  ،يوهوينتب دينتتدنوت ي.
اليننفكي مي   نق ي تآق م،يوأمي نبع تمينأليسغآوب  يك  نغ يفغ يف تخط بينتقران يي

و  آم،يوأ انئميويسوره،يبغصيفغ ي   و غمييفم،يو فردنتميو ب رنتم،يوترنعنبمحرك تميوحروي
امينتعرة يك  نغ يفغ يبننتغمينتآ و غ ،يوت يسغلي آحقغ بيبعغ يأويكآم.يف تدالت ينتنفيس  يف ينتقري
ي ض ف يإتنع ياةن يوتفنن بي.

نيستعدن يط ق ينت فرديينتقران  ،يوب غ ميإ ح  نتعغ ينتنفيسغ  ينتتغ يُت نغ ييوقدينرتأنلي
 مينتع ينتآفر ،يب  ا ي غمينتيسغ  فيفغ ينت بحغاينألو ،يوب غ ميط قتعغ ينتنفيسغ  يوهغ ي
ف ييس  قع يتحتضنميو حتضنع يفغ ينت بحغاينتاغ ن ،يوقغدييسغبقيذتغكيت عنغديفغ يت رةغفي

ي  يأوردليفنع يأه ينت ئجينتبحا.نتدالت ينتنفيس  يوأه نتع يوور فتع ،يوتالهيخ ت
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 مهيدت
 الداللة النفسية

  تعريفها:
ت يسلينتآ  يأدنييتنقصينألفك ريونألخب ريونتت غ ربيونتخبغرنليونت آغو يحيسغب،يبغصي

ا ريينألح يس سه يكذتكي يونت ونطف.ييأدنييتنقصينت ش  ريون 
ئفعغ ينتور ف  ينتتونصآ  يأه يور ترّصيو ع  ينختآفينت آ   يف يور ئفينتآ  ،ي

ي.نتحنو  ي
نيسغغغتا رينتقغغغرامينتعغغغرة ي غغغميقصغغغ ين غغغ حيتونصغغغآ ي  كغغغميأويُ تخّنغغغصيوتآرفغغغريبأ

نتدالت يط قتع ينتنفيس  يب غديأمينيسغت طري نعغ ي   ننعغ ينت قآ غ ي.يفغ تقرامينخ طغبينت قغصي
ييونتش وري   ب،يفعوين  بيبنمينإلقن ةيونإل ت ة.

ينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يت غغّدينت شغغ  ريبنشغغ  يالي  ت غغدخصيإتغغ يآعغغ ي غغميتطغغفينتغغر،يففإمَّ
أفقغغ بيتحفنغغايتونصغغآ يتفغغتحيفغغ يو غغدنمينت تآقغغ يينتنفغغوسي غغ ي شغغبمينتيسغغحر،يوهغغ يكغغذتك

 تغم،يو غمياغ يإ طغ  ينت تآقغ يتقبو ينتخط ب،يأوييس   ميف ينألقص،يقبغصيرفضغميو ق ط
،يفعغ ي فتغ حينت القغ ي(1)صيونت نطقيونتح غ يونتبرهغ ميونتغدتنص قتيس  ةيصولينتفرص ي

يت ريسصيونت تآق .ينتحونرة يبنمين
ينتدالتغغ ينتنفيسغغ  ي نغغدينتغغدكتوريي ونطغغفيكنغغوضيهغغ ي)) غغ ينتضغغ نمينتآفغغعي غغمي إمَّ
دالاللي نغغغدينتفغغغرد،يفعغغغ يبغغغذتكي  نغغغ يفغغغردييذنتغغغ ...يو غغغمينتصغغغ بينتيسغغغ طريي آغغغ ي

ي.ي(2)نتدالاللينتنفيس  يألنع ي تقآب يتب  بيتذنلينإلنيس م((
  يقبغغصيذتغغكينيسغغ ينتدالتغغ يوقغغديأطآغغقينتغغدكتوريإبغغرنه  يأنغغ سي آغغ ينتدالتغغ ينتنفيسغغ

وه ي ندهي))تآكينترال ينتت يتختآفيبغ ختال ينألفغرنديوت غ ربع يوأ غا تع يي،نتع  ش  
ي.ي(3)وتركنبيأ يس  ع يو  يوراوهي مياب ئع يوأ دنده ((

ونر حي صطآحينتدالت ينتنفيس  يأعاري مي صطآحينتدالت ينتع  ش  ؛يألميكآ  ي
هذني مي ع ،يو مي عغ يأخغرى،يفغإمينتدالتغ يفغ ي)ه  ش  (يُتوح يب د يأه نتع يكانرنب،ي

نت  ن ينت قآ يونإل ح  ينتنفيس ؛يذتكيأمينتقرامينتعغرة يي-غ تب بي–نتقرامينتعرة ينتق يس ع ي
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ي غغمي  غغردينت  رفغغ ،يإنغغمي هغغويكتغغ بيهدن غغ يقبغغصيأمي كغغوميكتغغ بي  رفغغ يو))نتعغغدىيأ غغا 
ي.ي(4) الق يبنمينتو ودينإلنيس ن ينتص دف،يوبنمينت قنم((

ي رهغغفينتحغغس،ي قغغعينت قغغص،ي تواغغبيو حتغغ  ا  ميإدرنكينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يإتغغ ي تآغغق 
نتفكغغغر،ي ت غغغرسيبفنغغغوميبآ غغغهينتقغغغو ،ينر غغغميوناغغغره،يت ريسغغغ بيبغغغ لي  تآغغغكي  غغغمييسغغغّرياف قغغغمي
نتبالغ  يكأنمي آع يتميوذوفيف غم،يونألفغقيهنغ يتغ سي   غدنبي  كغميأميتغدركينع نتغم،يبغصي

وصغغآليإتغ ينقطغغ يفنعغغ ،يكشغغفليتغغكييهغوي يسغغ ف يأ   غغكي فتوحغغ ي  تغدييو تحركغغ ،يكآ غغ 
 ميب ليأيسرنره ،يفترّمي  ع يأنع ينت    يونت آ ،يا يتن د كينقط يأخرىيتتعشفيتغكي
 غغميأيسغغرنريأخغغرى،يفتبق غغكيدنئ غغ بيفغغ ي نطقغغ ينتغغو  ينت  نغغق،يفكآ غغ يتأ آغغليفغغ ينتدالتغغ ي

يكشفليتكي ميفض  نلي قآ  ي دندي،يوأيسفرليتكي مي دنخصينفيس  يخفّ  .يي،نتقران  
إدرنكينتدالت ينتنفيس  يوح غ اييب غليأيسغرنره ينت   ت غ يالي كغوميب فعغو يحكغ ييإمَّي

ن  يب فعو يحضورينت وضوةيذنتميفننغ ،يبوصغفمينت غ ت ي آغ ي نتذنلي آ ينت وضوة،يون 
كغغصيحكغغ يقبآغغ يأوي   غغ رييغنغغري نباغغقي نعغغ ،ي))فإخضغغ ةيكال غغميت قغغ ن سينتفغغمينتتغغ ي

يسغغبح نمياليننرغغريإتغغ ينألشغغ   يينصغغطآحي آغغ يوضغغ ع ينتبشغغريضغغربي غغمينت نغغل،يألنغغم
نرغغريينإلنيسغغ م،يواليتقغغودهينت ونطغغف،يفتدف غغميإتغغ ينتقغغو ،يوتعنغغمينبتغغدةيفغغ يهغغذنينتقغغرامي
نتحكغغ  ي نطقغغم،يك غغ ينبتغغدةيفّنغغم،يوهغغوي غغبيذتغغكيتغغ ينخغغرمي غغمينت غغدنركينتبشغغرة يفع غغ بي

ْميأ  اه ينإلنت ميب اآم،يأوي ح ع تم(( ي.ي(5)وذوق ب،يون 
امينتعغغرة ي يسغغتنبليحق قغغ يوخصغغبيتآ  غغ ن ينت   قغغ يف تدالتغغ ينتنفيسغغ  يفغغ ينتقغغري

ينتت ي ح آع ينتخط بينتقران يف يدالالتمينت تحرك يب يست رنر.
 أهميتها:

فغغغإمينتدالتغغغ ينتنفيسغغغ  يي،إذنيك نغغغليدر غغغ ينيسغغغت  ب ينتقغغغ رصيتحققعغغغ ي ن صغغغريشغغغت 
ك نغغلينتآ غغ ينتن ط غغ يإذنيفغغإذيت  غغصي آغغ يتغغوفنريبنئغغ يتونصغغصي الئ غغ .يي،تتقغغد ع يغ تبغغ بي

فردنتعغغ ينت حغغددييوصغغغ  ع ينتا بتغغ ،يتغغرغ ينتفكغغغري آغغ ينتيسغغنريفغغغ ييسغغبصي حغغددي،يفغغغإميب 
نتدالتغغ ينتنفيسغغ  يت  غغصي آغغ يتخصغغنبيبنئغغ ينت  نغغ ،يو غغمياغغ يتفغغتحياف قغغ بي دنغغدييتآتأ غغصي
ونتتفكنر،يف ت   ن يب غديأميك نغليترخغذي غمينألتفغ رينفيسغع يبويسغ ط ينشغ  ينت قغص،ي غمي

ف تدالتغغ ينتقران غغ يت يسغغليي، شغغتركيفغغ يتآقّنعغغ يطرةغغقينت ونضغغ  يونتقصغغد،يأصغغبحينتو غغدنم
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ي غغ ذٌبي ح غغصي  نغغ ي غغبيذتغغكي،يبغغصيهغغ ي     غغ يحيسغغبيأتف رغغ بيو  غغ ن  ف غغٌصيإ قغغ    
 قآ غغ بيون  حغغ  ينفيسغغ  ب،ينأل غغرينتغغذيين  غغصينت يسغغتو  لينتصغغوت  يفغغ ينتبن غغ ينإل ق   غغ يالي

ي.يتنفصصي مينت   ن ينتت يتح آع ،يفع يطبق ليتآ   ن ينتع  ن يف يبننتع 
يهذنينتت  ه يبنمينإل ح  ينتنفيس يتآدالت ينتقران غ يو ق صغده ينت قآ غ ي ضغ مي إمَّ

يدون يحضورينتخط بينتقران يحّ  بيف يذنعريينت تآق يوو دننمي   ب.ي
نتدالت ينتنفيسغ  يويسغنآ ي غميويسغ ئصيتحرةغرينتآ غ ي غميأيسغرينتقون غدينتتغ يغريسغليوي

نتتونصغغصينت  غغ ت ينتغغذيين  غغصييت صغغآح ي،فغغ يأذه ننغغ يتتنشغغ ةي  آ غغ ينتتونصغغصينتنف غغ 
نتآ  يه ينت تعآ  يب  يبق يتع ي غميحرةغ يب ت غدو ينأليسغآوب ينتغذييناغريينتآ غ يوةرتقغ ي
بع يدوميأميننقلي رنه ي.ي))ف النتع كينأليسآوب يت  وبي يست ريبغنمينت ح فرغ ي آغ ي
ي نت  غغ ننريوطرحعغغ ؛يألمينتريسغغ ت ينتتغغ يتخغغرفيكغغّصينت  غغ ننريتصغغبحيغنغغري فعو غغ ،يوأمَّ

ي.ي(6)ت يتتببينت   ننريبحذنفنره يتصبحي  آ يو قآدي((ينت
وقغغديتبآغغهينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يتغغب لينت  غغ ن ي غغمينتقغغوييأنعغغ يتيسغغ ويينتدالتغغ ينتآ و غغ ي

 يَىِْْي َ  حَتَّى   فَتَرَبَّصُواْيألتف رع .يو ميهذهينألتف ري)نتتربص(ينتذيي   يف يقوتميت  ت ي:ي

ي(8) وَأَخييىهي  يُوسُى َ  ميى   فَتَحَسَّسُىواْ  اذْهَبُواْ بَني َّ يَايقوتميت غ ت :ي،يو)نتتحيسس(يف ي(7) بَِْمْرِهي اللّهُ
ي.ي(9)ي بَعْضاً بَّعْضُكُم يَغْتَب وَلَا َِجَسَّسُوا وَلَايو)نتت يسس(يف يقوتميت  ت :ي

ورب غغ يف قغغليقغغويينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يتغغب لينت  غغ ن يقغغويينتدالتغغ ينتآ و غغ ،يونشغغرلي
التعغ ي آنعغ ،يو غميتآغكينألتفغ ريتفغعي)انغس(ينتغذييورديفغ يقصغ يط قتع يفنع ،يوأتقلير

 آِيىيكُم  لَّعَلِّى   نَاراً آنَسْتُ إِنِّ  امْكُثُوا ليَْهْليهي فَقَالَ نَاراً رَأَى إذْيف يقوتميت  ت ي:يي ويس ي

هُىى  ى النَّىىارِ عَلَىى  أَجِىى ُ أَوْ بِقَىىبَ ٍ مِّنْهَىىا
 نَىىاراً آنَسْىىتُ إِنِّىى  َْهْليىىهيلي مُوسَىى  قَىىالَ إِذْ،يوقوتغغميت غغ ت :ي(10)

 فَلَمَّاي،يوقوتميت  ت :يي(11)يَِصْطَلُونَ لَّعَلَّكُمْ قَبَ ٍ بِشيهَابٍ آِييكُم أَوْ بِخَبَرٍ مِّنْهَا سَآِييكُم

 لَّعَلِّى   نَىاراً  نَسْىتُ آ إِنِّى   امْكُثُىوا  ليَْهْليىهي  قَىالَ  نَىاراً  الطُّىورِ  جَانيىبِ  ميى   آنَى َ  بَِْهْليىهي  وَسَىارَ  الَْْجَى َ  مُوسَ  قَضَ 

َِصْطَلُونَ لَعَلَّكُمْ النَّارِ مي َ جَذْوَةٍ أَوْ بِخَبَرٍ مِّنْهَا آِييكُم
ي.ي(12)

ي
 وظيفتها :
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وتآدالتغغغغ ينتنفيسغغغغ  يور فغغغغ ياليتقغغغغصيأه  غغغغ ي غغغغمينتدالتغغغغ ينتآ و غغغغ ،يفعغغغغ ي))ُت نغغغغ يي
ب   و غغغغ ينالنف غغغغ اللينتتغغغغ يتغغغغراريفغغغغ ينتغغغغنفسيوتيسغغغغ طري آغغغغ ينتقغغغغوىينتشغغغغ ورة ي نغغغغدي
نإلنيسغغغ م...،يفعغغغ ي ق غغغ سينتتغغغأارينتنفيسغغغ ،يو نغغغانمينتت غغغ وبينتغغغدنخآ ي كيسغغغ بيونطغغغرندنب.ي
فكأمينأل صيونت غأس،يونترهبغ يونترغبغ ي،يونتتحغذنريونإلنغذنريونال تبغ ري،يكغصيذتغكي  غ البي

ي.(13)ألب  ده ينت وضو   ((
ف تآ غغ يوالييسغغ   ينت رب غغ ياليتنفغغكي غغميأح يسغغ سيو شغغ  ريتفغغ ليبعغغ يكآ  تعغغ ،يي
مينت ربغ يب غ يتغوح يبغغميكآ  تغمي غمينت  هغ ليذهن غغ يأصغنآ ،يهغوينفيسغ ن ينتنشغغأييف تآيسغ 

 .(14)ون ت    ينتن ويتعشفي فردنتمي ميهذهينتنشأييوتشنريقون دهيإت يذتكينتن وي
 غغغميأونئغغغصي غغغميتنّبغغغميإتغغغ ينتو غغغمينتنفيسغغغ ييهغغغغ(388)ليي كغغغومينتخطغغغ ب يوقغغغد 

خريذهغبي نغمينتنغ س،يفغالي كغ ديتإل   اينتقران ،يإذي قو :ي))ف يإ   اينتقراميو ٌميا
  رفميإالينتش ذي مياح ده ،يوذتكيصن  ميب تقآوبيوتأانرهيف ينتنفوس،يفإنكياليتيسغ بي

 نرو  بيوالي ناورنبيإذنيقرةينتيس بيخآصيتميإت ينتقآغبي غمينتآغذييي-غنرينتقرامي–كال  بي
بغمييونتحالوييف يح  ،يو مينترو  يونت ع ب يفغ يأخغرىي غ ينخآغصي نغميإت غمي،يتيستبشغر

نتنفغغغوسيوتنشغغغرحيتغغغمينتصغغغدور،يحتغغغ يإذنيأخغغغذليحرعغغغ ي نغغغمي غغغ دلي رت  غغغ يقغغغدي رنهغغغ ي
نتو نغغبيونتقآغغق،يوت شغغ ه ينتخغغو يونتفغغرف،يتقشغغ ري نغغمينت آغغودي،يوتنغغا جيتغغمينتقآغغوب،ي
ي حغغو يبغغنمينتغغنفسيوبغغنمي ضغغ رنتع يو ق ئغغده ينترنيسغغخ يفنعغغ ،يفكغغ ي غغمي غغدويتآريسغغو ي

غت  تغميوقتآغغم،يفيسغغ  ونيا غغ لي غغمينتقغغرام،يفآغغ ي غمير غغ  ينت غغربيوفت ععغغ ،يأقبآغغونينرةغغدوميني
نآباونيحنميوق ليف ي يس   ع يأمينتحوتوني ميرأنع ينألو ،يوأمينركنونيإتغ ي يسغ ت تم،ي

((ينوةدخآونيف يدننم،يوص رلي د ونتع ي ونالييوكفره يإ   ن باب
ي.ي(15)
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 المبحث األول
 الداللة النفسية المباشرة

ينألتف رينتت يتختغاميفغ يدنخآعغ يط نتغ مينتف غصيأعاغريإ قتعغ ينتتحرةضغ  ي آغ يإمَّ
يدالتتعغغ ينفيسغغ  ي ب شغغري.يأ غغ ينألتفغغ رينتتغغ ي   غغ يتيسغغتقطبمي غغمينتيسغغ  فينتغغذييتغغرّديف غغميت غغدَّ
ننتجينتيس  فينتذييترديف مي  ن ه ينتنفيس يأعاغري  غ يتختانغميهغ يفغ يدنخآعغ ي غميط قغ ي

يي.يتحرةض  ي آ يإنت مينتف صيفإميدالتتع يت ّديدالت ينفيس  يغنري ب شري
نتطآغغبينالتصغغ  ينتآ غغويينتنغغ  حينتعغغدو ينتنفيسغغ ،يوننشغغرنحينتصغغدر،يونتب غغدي غغمي
نالضغغغطرنب،يفضغغغالبي غغغمينت قغغغدريينتآ و غغغ ينت  ت غغغ ينتتغغغ ين غغغبيأمينت تغغغبيبعغغغ ينت ريسغغغص،ي

 غغميرّبغغميفغغ يي()تنغغن حيفغغ يإ صغغ  ي ق صغغدهيإتغغ ي تآق غغم.يوهغغذني غغ يطآبغغمي ويسغغ ي
ي.ي(16)ييَفْقَهُوا قَوْلي *وَاحْلُ ْ عُقْ َة  مِّ  لِّسَاني *رْ لي  أَمْرِيوَيَسِّ*قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لي  صَ ْرِيقوتم:ي

ينتتحآغغ يب الرت غغ حينتنفيسغغ يونتط أنننغغ ينترنيسغغخ ينغغن كسيبصغغوريي ب شغغريي آغغ ي إمَّ
ص  غ ينتريس ت ،يفوضوحع يونتقدريي آ يفع ع ،يوفّكير واه يونتتف  غصي  عغ ،يكغصيذتغكي

يتص  ينتآ وي.ينتأاريب تح ت ينتنفيس  يألطرن ينال
ينتخغغو يونتقآغغقيونت ضغغب،ي ت نغغرنلينفيسغغ  ،يتطغغرأي آغغ ينتفغغردي نغغديت ّرضغغمي إمَّ
ت وقغغفي  غغنم،يفتعغغومي  ّوقغغ بي غغمي  وقغغ لينالتصغغ  ينتآ غغوي.يوقغغديأخبغغري ي غغصيشغغأنمي

ينتقغغدريي آغغ ينالتصغغ  ينتآ غغويي رهونغغ يب نشغغرنحينتصغغدر،يي() آغغ يتيسغغ مي ويسغغ ي أمَّ
قغغ  ي غغصيدريونتخغغو يونتقآغغق،يمييسغغببميضغغنقينتصغغوأمينالخفغغ فيفغغ ينالتصغغ  يبغغ آلخرة

وَيَضييقُ صَ ْرِي وَلَا يَنطَليىقُ  *قَالَ رَبِّ إِنِّ  أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ:ي()شأنمي آ يتيس مي ويس ي

وَلَهُمْ عَلَ َّ ذَنبٌ فََْخَافُ أَن يَقْتُلُونِ*ليسَاني  فََْرْسي ْ إِلَ  هَارُونَ
ي.ي(17)

فَقُولَا لَهُ قَوْالً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ *لَ  فيرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَ اذْهَبَا إِت  ت :يي  وق
ي.ي(18)

أمينغغذهب يإتغغ يفر غغوم،يُ بّننغغ بييسغغببيأ غغرهيتع غغ يي ويسغغ يوهغغ روميي غغأ ري ي
ب تذه بيإت م،يفقديط  ،يوتعمي بيهذنينتط   مينتذييأخبغره ي يبغميوتأعنغده،يإذي غ  ي

آ يناليس   ي)إنميط  (،ي أ ره غ يأمينترفقغ يتغميبغ تقو ي)فقغواليتغميقغوالبيتننغ ب(؛يت كغوميب ت  
يذتكيأد  يإت ي د ينتنفوري مينتنص ح يوقبو ينتد وييإت ي ي.
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ونتقو ينتآنميهوي))أمي رعرينت تعآ يتآ خ طبيأميتمي مييسدندينتغرأيي غ ينتقبغصي
شغغت صينتعغغال ي آغغ يتيسغغف ميرأييبغغمينتحغغقيو  نغغايبغغميبغغنمينتحغغقيونتب طغغصي غغبيت نغغبيأمي 

نت خ طغغغغغغبيأويت عنآغغغغغغم.يفشغغغغغغبمينتعغغغغغغال ينت شغغغغغغت صي آغغغغغغ ينت  غغغغغغ ن ينتحيسغغغغغغن يب تشغغغغغغ  ي
ي.ي(19)نتآنم((

وذهغغغغبيب غغغغلينت فيسغغغغرةميإتغغغغ يأمينتقغغغغو ينتآغغغغنمي  نغغغغ هي:ينرفقغغغغ يبغغغغميفغغغغ ينتغغغغد   ي
.يوأرىيأمينتعن غ ي صغدنفيي(20)ونتقو ،يواليت آر يتغميفغ يذتغكي...يوقنغصي  نغ هي:يكن غ هي

ينتقو ينتآنمي. مي ص دنقي
وَجَاديلْهُم بِالَّتي  هيى َ أَحْسَى ُ  ونتآنمي ميش  رينتد وييإت ينتحق،يق  يت غ ت :ي

ي(21)
ََليىيَ  اْلَقْلىِب اَلنَفضُّىوْا ميىْ  َحْوليىَع َفىاْعُ  َعىْنُهْم          وقغ  : َفِبَما َرْحَمٍة مَِّ  الّلهي لينَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظىًا 

اوِرْهُمْ في  األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ ْ عَلَ  اللّهي إِنَّ اللّهَ يُحيبُّ الْمُتَوَكِّلينيَوَاسْتَغْفيرْ لَهُمْ وَشَ
ي.ي(22)

ونتفع:ينتيس  ينتخآق،ينت  ف ينتطبب.يونت آ عينتقآب:ينتق يس م،يإذينت آر ي   اي
وييف ي كسيذتغك.يونالنفضغ ل:ينتتفغرف.ينبيقآ ينتتيس  ح،يك  يأمينتآنمي   اي مينتقوييوي

انئك...يونتعال يت انغص:يشغّبعليهنئغ ينتنفغوري نغميوكرنه غ ي ) ميحوتك(يأيي مي عتكيون 
ي.ي(23)نتدخو يف يدننميب النقض لي ميحوتميأيينتفرنري نمي تفّرقنمي

:يهوينت آ عينت  نبينتيس  ي ق  ينترنغب:ينتفعيهوينتعرةمينتُخآق،يوق  ينتونحدي 
ي.(24) بيف ينتقو يغآ عينتقآبيف ينتف صينتخآقي)غآ عينتقآب(يق يس م،يوق  ينتعآب :يفرّي

فَقُىىىى ْ هَىىىىى  لَّىىىىعَ إِلَىىىىى  أَن   و غغغغمينتآغغغغنميفغغغغ يد غغغغغويي ويسغغغغ يتفر غغغغوميقوتغغغغميت غغغغغ ت :ي

،يإذي(26)يوَالسَّىىلَا ُ عَلَىى  مَىى ِ اَِّبَىىدَ الْهُىى َى ،يوقوتغغمي(25)يوَأَهْىى ييَعَ إِلَىى  رَبِّىىعَ فَتَخْشَىى  *َِزَكَّىى 
اليإرعغغ رينت ر غغ يوغآرغغ ينتقغغو ي غغميي،حصغغو ينالهتغغدن ي،نت قصغغودي غغميد غغويينتريسغغص

دومي غغغدوى.يفغغغإذنيتغغغ يننفغغغبينتآغغغنمي غغغبينت غغغد ّو،يوأ غغغرليونيسغغغتعبري غغغ ايفغغغ ي و رتغغغمي
وَلَىىا ُِجَىىاديلُوا أَهْىى َ الْكيتَىىابِ إِلَّىىا بِىىالَّتي  هيىى َ أَحْسَىى ُ إِلَّىىا الَّىىذيي َ  َلَمُىىوا       نالغغغالري  غغم،يقغغ  يت غغ ت :ي

مينْهُمْ
نَّىا َقىْ  ُأوحيىَ  ِإَلْيَنىا َأنَّ اْلَعىَذاَب َعَلى  َمى  َكىذََّب         إ  :ي.يوقغ  يت غ ت ي غمي ويسغ ي(27)

ي.ي(28)يوََِوَلَّ 
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و غغمينألتفغغ رينتتغغ يتختغغاميفغغ يدنخآعغغ يط قغغ ينفيسغغ  يذنت غغ ،يب  غغا ي غغمينتيسغغ  في
ينتغغذييتغغغرديف غغغم،يتفغغغعي)نتخشغغغ  (يفغغغ يحغغغنمينخآغغويتفغغغعي)نتخغغغو (ي نعغغغ ،ينتغغغذيينبغغغدوي غغغم

وَلَنَبْلُىوَنَّكُمْ بِشَى ْ ٍ   نتخو يفغ يقوتغميت غ ت :يردينألتف رينت رندف يتآفعي)نتخش  (،يوقديوي

مِّ َ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ َ األَمَىوَالِ وَاألنفُى ِ وَالثَّمَىرَاوي وَبَشِّىرِ الصَّىابِرِي َ     
قوتغمينتخشغ  يفغ ي،يوي(29)

إِنَّمَا يَخْشَ  اللَّهَ مي ْ عيبَاديهي الْعُلَمَا ُت  ت :ي
ي.ي(30)

،يونتخشغغغ  ينتتونضغغغبيونتتغغغذتصي(31)تآ غغغ :ينتر غغغبيو غغغد ينالط ئنغغغ ميونتخغغو يفغغغ ين
ي.ي(32)وناليستع ن ي

قغغ  يي،وتغغ ي فغغرفيأغآغغبيأهغغصينتآ غغ يبغغنمينتخغغو يونتخشغغ  ،يف غغدوه  يب  نغغ يونحغغد
شغغغغغغ ي):يهغغغغغغغ(175)ليينتخآنغغغغغغصيبغغغغغغميأح غغغغغغدينتفرنهنغغغغغغدي )نتخشغغغغغغ  :ينتخغغغغغغو ،يونتف غغغغغغصيخ 

ي.ي(34)((ونتخش  يهللنتخشوة:ينتخو ي)،يو   يف ي   بينتب  م:ي)(33)((نخش ...
بننع  ،يوت يننرريإتنع غ ي آغ يأنع غ ييهغ(400)لييوقديفرفيأبويهال ينت يسكريي

 ترندفغغ ميف نغغدهيكغغصي فغغرديي نع غغ يتغغد ي آغغ ي  نغغ ي  غغنميالينو غغديفغغ ينت فغغرديينألخغغرىي
قغغغ  :ي))نتفغغغرفيبغغغنمينتخغغغو يونتخشغغغ  :يأمينتخغغغو ينت آغغغقيبغغغ ت كروهيوبتغغغركينت كغغغروه...ي

نت كروه،يوالي يس  ينتخو ي مينفسينت كروهيخش  ،يوتعذنيق  :يونتخش  يتت آقيب نات ي
َِيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُو َ احليسَاب

إِنِّى  خَشيىيتُ أَن َِقُىولَ    ي،يفإميقنص:يأت سيقغديقغ  :يي(35)

 ي،يقآنغغ :يإنغغميخشغغ ينتقغغو ينت غغردييإتغغ ينتفرقغغ ،يونت غغردييإتغغ(36)يفَرَّقْىىتَ بَىىيْ َ بَنيىى  إِسْىىرَا يي َ
،ي(37)نتشغغغ  يب ناتغغغ ي غغغمي ف آغغغم...يوقغغغدينوضغغغبينتشغغغ  ي كغغغ مينتشغغغ  يإذنيقغغغربي نغغغم((

ونتخشغغ  يح تغغ يتحصغغصي نغغدينتشغغ وريب ر غغ ي ينتخغغ تقيوهنبتغغميوخغغو ينتح غغبي نغغم.ي
وهغغغذهيح تغغغ ياليتحصغغغصيإاليت غغغمينطآغغغبي آغغغ يحغغغ  ينتعبرةغغغ  يوذنفيتغغغمينتقغغغرب،يوتغغغذنيقغغغ  ي

ديهي الْعُلَمَا ُإِنَّمَا يَخْشَ  اللَّهَ مي ْ عيبَات  ت :ي
ي.ي(38)

ف تخو ي   ،يونتخش  يخ ص يب هلليت  ت ياليب نره،يوةرنديبع ينإلعرن يونإل رغ  ي
ي.يونإل ال يونتعبرة  يوهذني  يالين دهيف ينتخو 

بغغغغنمينت فغغغغردتنمي نغغغغد  يقغغغغ  :ييهغغغغغ(425)لييكغغغغذتكيفغغغغرفينترنغغغغغبينألصغغغغفع ن 
ب غغغ ينخشغغغ ي نغغغم...ي))نتخشغغغ  يخغغغو ي شغغغوبميت رغغغ  ،يوأعاغغغري غغغ ي كغغغوميذتغغغكي غغغمي آغغغ ي



10 

 

 ي غغغميونتخغغغو ي غغغمي يالينغغغرنديبغغغمي غغغ ينخطغغغريب تبغغغ  ي غغغمينتر غغغب،يك يستشغغغ  رينتخغغغوي
وتغغذتكيقنغغصيالي  غغُديي،في غغمينت   صغغ يونخت غغ رينتط  غغ لنأليسغغد،يبغغصيإن غغ ينغغرنديبغغمينتعغغ

ي.(39)خ ئف بي ميت ي كميتآذنوبيت رك ب((
))ونتفغرفيهغ(يأ ض بيبنمي)نتخو (يوي)نتخش  (يبقوتغم:ي450وفرفينت  ورديي)لي

بغغنمينتخشغغ  يونتخغغو يأمينتخغغو يفغغ ي غغ يرعغغرليأيسغغب بم،يونتخشغغ  يفغغ ي غغ يتغغ يترعغغري
هغ ييإِنَّمَىا يَخْشَى  اللَّىهَ ميى ْ عيبَىاديهي الْعُلَمَىا ُ      ،ي شنرنبيإت يأمينت قصوديبقوتميت غ ت :ي(40)أيسب بم(

،يوقغغغغدي غغغغ  يفغغغغ يتفيسغغغغنريهغغغغذهينآل غغغغ :ي)) غغغغميتغغغغ ينخغغغغضي يفآغغغغ سي(41)نتغغغغذنمينخ فونغغغغم
ي.ي(42)(ب  ت (

نتتغغغغغغغرند يقغغغغغغغ ئالب:ي)) آغغغغغغغ ينتُ فيسغغغغغغغري رن غغغغغغغ يييهغغغغغغغغ(794)لييوةنفغغغغغغغ ينتاركشغغغغغغغ 
ناليست   الل،يونتقطبيب غد ينتتغرند ،ي غ يأ كغم...يف غميذتغكي)نتخغو (يو)نتخشغ  (،يالي
ْشغغ   يأ آغغ ي غغمينتخغغو يوهغغ يأشغغدينتخغغو ،ي غغكيأمينتخ   كغغ دينتآ غغويي فغغرّهفيبننع غغ ،يواليش 

شه   ، إذنيك نلي  بيسغ ،يوذتغكيف غونليب تُعآّ غ ،يونتخغو ييفإنع ي أخوذيي ميقوتع :يش رييخ 
،يو غغغمياّ غغغ ي غغغونله نٌ ،يوذتغغغكين قغغغٌص،يوتغغغ سيبهف  غغغ  ،يإذنيكغغغ ميبعغغغ يد  ْوف   غغغميقغغغوتع :ين قغغغ يخ 

ْشغغ   يبغغ هلليت غغ ت يفغغ يقوتغغمييسغغبح نم:ي غلينتخ  يوَيَخْشَىىوْنَ رَبَّهُىىمْ وَيَخَىىافُونَ سُىىو َ احليسَىىابِيُخصَّ
يدنئ غغغ بيفغغغ ينيسغغغتدرنكينأل غغغوريكغغغ يالي  صغغغصيإتغغغ ي،يونتحغغغقيأمينتاركشغغغ يد ي(44)((ي(43) أ ب 

د:ي ر  ،يقنغص:ينتخ  شغ ي غمي ي(45)ي خَافُونَ رَبَّهُميَيت    ي  آو يفقديق  :ي))فإميقهنص:يو 
ّبغميت ر تغم،يوةخغ  يربَّغم،ي يأمي قغو :ين خشغ ير  غ نف،يف صغح  ب تنيسب يإتغ ي ر غ ي يض 

يب تنيسب يإت ي يت  ت ،يوف غميتط فغ ٌ ،يوهغ يأمي يت غ ت يت غ يذكغرينت الئكغ يأييتض فمه
غغغفتع يبغغغنميند غغغم،يفقغغغ  :ي يصه خَىىىافُونَ رَبَّهُىىىم مِّىىى  فَىىىوْقيهِمْ وَيَفْعَلُىىىونَ مَىىىا     يَيوهغغغ يأقو غغغ  ،يذ كغغغر 

يُؤْمَرُونَ
غرينت غر ننمي غمينتنغ سيوهغ يضغ ف  ي(46) ،يفبنَّميأنع ي نغدي يُضغ ف  ،يوت غ يذ ك 

وَيَخْشَىىوْنَ  آغغ ي ر غغ ي يت غغ ت ي،يفقغغ  :يياليح  غغ يإتغغ يب غغ ميضغغ فع ،يذكغغري غغ ينغغد ي

رَبَّهُم مِّ  فَوْقيهِمْ  ،يوت  يذكريض فينت الئك يب تنيسب يإت يقويي يت  ت يق  :يرَبَّهُمْ 

يوقغديفغرفينتت بنغرينتقرانغ يبغنمي)نتخشغ  (يو)نتخغو (ي(47)،يونت رنديفوق غ يب ت ر غ ((ي،
 ك نعغغ ينت ن يسغغب،يف تخشغغ  يشغغ وريإ  غغ ن يتفرةقغغ بيدالت غغ بيدق قغغ ب،يفوضغغبيكغغصي فغغردييفغغ ي
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و قندييف يأ   فينإلنيس مينت ر ميإان ينتخ تقين الالبيوت ر   ب،يف يحنميأمينتخغو ي
هوينتر بيأوينتفاةي مي كروهيقدي قغبيفغ ينت يسغتقبصي غميقتغصيأوي غوة.يفغ تخو ي كغومي

فغغ يي غغمي  عغغو يأويقغغدي كغغومي غغمي  آغغو ،يوقغغدينيسغغتآع ينتت بنغغرينتقرانغغ يهغغذنمينت  ننغغنم
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُو َ احليسَابِكانري مينآل  ل،ي ا  يذتكيقوتميت  ت :ي

.يفقدي(48)
   لينآل  يبنمي)نتخش  (يوي)نتخو (،يفذكرينتخش  يف ي  نبمييسبح نميونتخو يف ي

ي.ي(50)،يف تخو يونتخش  ي ميشأمينت ر ميش ورنبيبتح صينتتب  (49)يسو ينتحيس بي
إِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بَِْلْسينَةٍ حي َادٍفَت غ ت :ييوننرريقوتم

،يفغ تخو يهنغ ي(51)
،يونت  نغغ يأنعغغ يإذنينط غغأنوني غغمينتقتغغ  يوان ي غغنع ينتخغغو يه غغوك .يوتغغذتكي(52)نتقتغغصي

نغغرىينتت بنغغرينتقرانغغ يفغغ ينآل غغ يقغغدينيسغغت  صينت فغغرديي)نتخغغو (يألمينتيسغغ  فييسغغ  فيقتغغ  ي
كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقيتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْوتميت  ت :يوهوي  ي كرهمينإلنيس ميتق

ي.ي(53)
َوَلَنْبُلىَونَُّكْم ِبَشىْ ٍ  مِّىَ  اْلَخىوْف َواْلُجىوِع َوَنْقىٍص مِّىَ  اأَلَمىَواِل َواألنُفىِ           و اآميقوتميت  ت :ي

يوينتقتصيونت وة.ي،يف تخو يورديف ينآل  ينت كروهيوه(54)يوَالثَّمَرَاوي وَبَشِّرِ الصَّابِرِي َ
وقديبشري ي ب دهينتذنمينخشونميب ت نغبيبغ ت  فرييونأل غرينت رغ  يوهغوينترضغ ي

إِنَّ الَّذيي َ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفيرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِريٌونت ال يف يقوتم:ي
ي.ي(55)

قوتغغميون غغدينتت بنغغرينتقرانغغ ي  بغغريب تخشغغ  ي غغمينتخغغو يفغغ ي غغديي ونضغغبينحغغوي
،يوذتغكيألمينتخغو ي شغوبمين تقغ ديوهغوي(56)يالَ َِقْتُلُواْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْىق ٍ وَت  ت :ي

أنعغغ ييسغغو ي صغغ بوميبغغ تفقر،يوتغغذتكيقغغ تونيبوضغغبينتشغغ  ي كغغ مينتشغغ  يإذنيقغغربي نغغم،ي
،يو غمينتنغ سي غمينخشغومينآلخغرةميوالينخشغومي ،ي(57)فوضبينتخش  ي كغ مينتخغو ي

اليألحغغغغدي غغغغميخآقغغغغميت غغغغ يفنعغغغغ ي غغغغميإحيسغغغغ سيوشغغغغ ورييتعغغغغوميهلليي غغغغبيأمي)نتخشغغغغ  (
فَاللّهُ أَحَقُّ أَن َِخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمينينيَ،يق  يت  ت :يو دنن يو قندييإان ي ي

ي.(58)
و مينت حدانمي غمييسغآكي يسغآكينتتفرةغقيبغنمينألتفغ رينت تق ربغ ينت  نغ ينتتغ يقغدي

يبعغغغ ينتتغغغرند ي،يوهغغغ يت يسغغغليكغغغذتك ،ي اغغغصينتغغغدكتوريي  ئشغغغ ي بغغغدينتغغغرح م،يف نغغغديُ رغغغم 
 إِنَّمَا ُِنذيرُ مَ ِ اَِّبَدَ الذِّكْرَ وَخَشي َ الرَّحْمَ  بِالْغَيْبِيتفيسنره يتآل  ينتعرة  ي:ي

تقو يب ديي،(59)
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))وتفتغغغرفينتخشغغغ  ي غغغمينتخغغغو ،يبأنعغغغ يتعغغغومي غغغمي قغغغنميي:نت غغغودييإتغغغ ينألصغغغصينت غغغ دي
خشغوة،يبأننغ يالينخشغبيإالي غميننف غ  يصغ دفيص دفيب ر  ي مين خش ه،يك  ي فترفينت

ي غميتيسغّآةيبغ تق ْعريونإلرهغ ب،يك غ ي ب ال ي مينخشبيتم،يأ  ينتخو يفن غوايأمي حغُدا 
غب يقآبغم،ي ش  أمينتخضوةيقغدي كغوميتعُآفغ بي غمينفغ فيوخغو يت قّ غ يوُ غدنرني،يونت غربيتقغو يخ 

انب(( و  بيقآبميإاليت    ي.ي(60)واليتقو يخ ض 
ي يضنفيبنمينتخش  يونتخو يف يتفيسنرهيتآل  ينتعرة غ :يو فرفينتدكتوريشوقي

إِنَّ الَّذيي َ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفيرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِريٌ
ش  يخو ي  اوميي(61) ،يف قو :ي))نتخ 

ي غمينتخغو ،يإذينتخغو يت وق غبينت قوبغ ،يونتخشغ  يننقبغ لي بت ر  يون  ال ،يفع يأخ ص 
خغالصيتغميون تصغ  يبغمي غميخغو ي ذنبغم((يوهنب يويسكومي إت ي يب  صينتط  غ ل،يون 

ي.(62)
ه يت يسلي نم،ي)نتخشوة(يو)نتخضغوة(،يو مينألتف رينتت ي رميبع ينتترند ،يويي

 آيَىةً  السَّىمَا   مِّى   عَلَيْهِم نُنَزِّلْ نَّشَْْ إِن:ي  ،يوق(63)ذيلَة خَاشيعَةً أَبْصَارُهُمْ َِرْهَقُهُمْ ق  يت  ت :ي

ي.ي(64)يخَاضيعينيَ لَهَا أَعْنَاقُهُمْ ظَلَّتْفَ
مينشغغتركي غغبيغنغغرهيب  نغغ هينت غغ  .يي تفغّرديكغغصيتفغغعيقرانغغ يبإ حغغ  يدالتغغ يخغغ ص،يون 

ينتخضغغوةيأعاغغري غغ ي يسغغت  صيفغغ ينتبغغدم،يوهغغوينإلقغغرنريب اليسغغتخذن ،يأي:يوقغغديتبغغنمي))أ مَّ
،يوا غ ي(65)نتتيسآ  يونالنق غ د،يفغ يحغنمي يسغت  صينتخشغوةيفغ ينتبغدميونتبصغريونتصغول((

 غغ ينيسغغُتع مي غغميينتخضغغوةي غغنحةينتدالتغغ ؛يألنغغمي غغأت يفغغ فغغرفياخغغريبغغنمينتآفرغغنميإذي))
نت  غغغغ ن ،يأ غغغغ ينتخشغغغغوةيفدالتتغغغغميشغغغغرةف ؛يألنَّغغغغمي يسغغغغت  صيفغغغغ ينت بغغغغ دي،يوأدبينت بغغغغدي غغغغبي

))أمينتخضغغغغغغوةيرغغغغغغ هريحيسغغغغغغ ،يأ غغغغغغ ينتخشغغغغغغوةيفبغغغغغغ طمي،يوبغغغغغغذتكينتضغغغغغغحيي(66)ربّهغغغغغغمه((
نتخضوةي تعآَّغفي ح غصينف قغ بيو غدنرني،يأّ غ يمي))،يوفضالبي ميكصي  يتقد يأ(67)  نوي((

نتخشغغغ  يونإل  غغغ ميبغغغ هلل،يونتخضغغغوةي يسغغغتع ميقبغغغ حيفغغغ يشغغغخصييمنتخشغغغوةيفقآبغغغّ ي نب غغغ
ي.(68)نإلنيس م،يف يحنمينتخشوةيشرةف،يوهويحآ  ينت ب ديينتص دق ((

و آغغ يذتغغكيفغغإذن:ي))رأنغغلي غغمينتدقغغ يفغغ ينتت بنغغريونإلحكغغ  يفغغ ينتفغغميونت آغغويفغغ يي
يحغر  يينتصن  يو دل يكآ غ يف غميحيسغ بع ،يبغصيتعغصّه يتعصّه ب  بغصيي،ت بنرنبيفنّ  بي قصودنبيُحيسه
ي.ي(69)تعّصيحرك ي((
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يبعغغغغ ينتتغغغغرند ،يوهغغغغ يت يسغغغغلي نغغغغم،يي ْةغغغغبُي)وكغغغغذتكي غغغغمينألتفغغغغ رينتتغغغغ ي رغغغغم  ي(نترَّ
ذَليعَ الْكيتَابُ الَ رَيْبَ فييهي هُ  ى لِّلْمُىتَّقينيَ ت غ ت :يق  ي: (نتشك)و

 ْ يَىا  قُى يت غ ت :ي  وقغ،ي(70)

َِْعُبىُ وَن ميى  ُدوِن الّلىهي َوَلىىكيْ  َأْعُبىُ                 ُُ ِإن ُكنىُتْم فيى  َشىعن مِّى  ديينيى  َفىَق َأْعُبىُ  الَّىذييَ   اللّىهَ الَّىذيي   َأيَُّها النَّىا

يَتَوَفَّاكُمْ وَأُميرْوُ أَنْ أَكُونَ مي َ الْمُؤْمينينيَ
ي.(71)

ونتشغغكيهغغوينترةغغب،يي،تشغغكذهغغبيأغآغغبينتآ غغوةنميونت فيسغغرةميإتغغ يأمينترةغغبيهغغوين
،يإاليأمي ددنبي نع ي  ميك نليتميبصنريي(72)ف دوه  ي ترندفنميندالمي آ ي  ن يونحد

بغغغ تت بنرينتقرانغغغ يوقفغغغوني نع غغغ ياالاغغغ ي ونقغغغف،يف غغغنع ي غغغمينغغغرىيأمي)نترةغغغب(يأقغغغبحي غغغمي
ي.ي(73)نتشك،يو نع ينرىيأمينتشكي بتدأي)نترةب(يواخرينرىيأمينترةبيأخصي مينتشك

)نترةغغغغب(يف غغغغمي  نغغغغ يالين غغغغدهيفغغغغ ي)نتشغغغغك(،يوتغغغغذتكيوردلينت فغغغغردييونتونقغغغغبيأمي
وَإِنَّا لَفي  شَعن مِّمَّا َِ ْعُونَنَا إِلَيْهي مُرِيبٍ)نتشك(ي وصوف يبغي)نترةب(يف يقوتميت  ت :ي

ي.ي(74)
وك ميأبويهال ينت يسكرييقديفرفيبنمينت فردتنمي نغد  يقغ  :ي))نتشغكيهغويتغرددي

،يودتنغغصيذتغغكي(75) ،يوأ غغ ينترةغغبيفعغغويشغغكي غغبيتع غغ ((نتغغذهميبغغنميأ غغرةمي آغغ يحغغدييسغغون
وَإِن كُنتُمْ في  رَيْبٍ  ،يوقوتغم:ي (76)ذَليعَ الْكيتَابُ الَ رَيْبَ فييهي هُ  ى لِّلْمُتَّقينيَقوتميت  ت :ي

نِ اللّهي إِنْ كُنْىتُمْ صَىاديقينيَ  مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَ  عَبْ ينَا فَُِْْواْ بِسُورَةٍ مِّ  مِّثْليهي وَادْعُواْ شُهَ َا كُم مِّ  دُو
ي.(77)

بأنغميهغوينتغذيينفتغغرنهيي()ف ت شغركومي غبيشغكع يفغ ينتقغرامينتعغرة يكغ نونينتع غومينتنبغ ي
يوأ  نمي آ ميقو ياخروم.ي

ف ترةبيأ  ي مينتشك،ينتضغ مينتشغكيوغنغرهيوقغديوردلي غدييا غ ليتتبغنميذتغك،ي
فَىإِن  ،يوقوتغم:ي(78)ينْهَىا بَى ْ هُىم مِّنْهَىا عَميىونَ     بَ ْ هُىمْ فيى  شَىعن مِّ   ف ا  ي)نتشك(يقوتميت  ت :ي

،يق  ي)ف يشك(يوت ي قص:ي)ف يرةب(يألمينتيس  فيهوي(79)يكُنتَ في  شَعن مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْعَ
ي.ي(80)يس  فيتردد،يوهوي عصيك  يق  ينترنغبي

بِّ الْعَىالَمينيَ َِنزِي ُ الْكيتَابِ لَىا رَيْىبَ فييىهي ميى  رَّ    و ا  ينترةبيقوتميت  ت :ي
،ي قغو ي(81)

اليشغغغكيف غغغميواليتع غغغ يتغغغ ،يإذيي()ت غغغ ت يذكغغغره:يتناةغغغصينتعتغغغ بينتغغغذيينغغغا ي آغغغ ي ي
ينتع وهيبأنمينفترنهيوهذنينت  ن يالينتحققي بي)نتشك(.ي
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وت غغغّرلينتغغغدكتوريإبغغغرنه  ينتيسغغغ  رنئ يإتغغغ ينتفغغغرفيبغغغنمينتشغغغكيونترةغغغب،يو  غغغ  يي
وَإِنَّنَىا لَفيى  شَىعن مِّمَّىا َِى ْعُونَا إِلَيْىهي        عديب آل غ ينتعرة غ :ينتشكي وصوف بيب ترةب،يوب ديأمينيستشغ

مُرِيىىبٍ
قغغ  :ي))وتغغ ينآتفغغليأهغغصينت آغغ يإتغغ يهغغذنينتوصغغف،يف  رضغغونيتآشغغكيونترةغغب،يي(82)

و الق يأحده  يب آلخر،يوت ننمينتحديبننع  ،يوت يأ ديف يكتغبينتتفيسغنريشغنئ بي غميهغذني
ي.(83)قينتفروف((نت آ ينتآ وي،ينتذيينبحايف يدق ئ

نت رةغغبيأمينتغغدكتوريإبغغرنه  ينتيسغغ  رنئ يأت غغ ينت عغغودينت بغغ ريينتتغغ يبغغذتع ي آ غغ  يي
نتآ  يونتبالغ يونتتفيسنريونتفقميونألصو يوغنغره ،يكغصيفغ يحقغصينختص صغم،ي آغ ي غّري
نت صغغوريفغغغ يدرنيسغغغ ينتغغغنصينتقرانغغغ ي،يوقغغغديذكرنغغغ ي نعغغغ يشغغغذرنلي يسغغغنريي غغغدنبيحيسغغغبي غغغ ي

يتيس حيبميطب   ينتبحاي.
ب ديذتكينوردينتدكتورينتيس  رنئ ينآل  لينتت ي   يفنع ينتشكي وصوف بيب ترةب،يي

يفنع ي وصوف بيف قرريأمينتشكي ندهي))أض في غمي)نترةغب(،يوتغوي ونآل  لينتت يت ي أله
يا  ليبغ) رةب(ي(( ي)نتشك(يف ييسله ف  ي.ي(84)ت ي كميذتكيت  يُوصه

نتتع غ يونتعغذبينتتغ ينتتفغليوت ينآتفليإت ينتدالت ينت ض رييف ي)نترةب(،يدالتغ يي
يإتنع ينت آ   ينت حداومينتذنمييسبقوه،يفضالبي مينتقد   ي.

فن غغغغديصغغغغدىييوقغغغغديتنغغغغتجينتدالتغغغغ ينتنفيسغغغغ  ي غغغغميت ننغغغغريبن غغغغ ينتعآ غغغغ ينتصغغغغوت  ،ي
وهغغغويكانغغغريفغغغ ينتقغغغرامينتعغغغرة ،يو غغغميذتغغغكيقوتغغغميينالصغغغطرنةينتنفيسغغغ يفغغغ يبن غغغ ينت  نغغغ ،

يَخيصِّىمُونَ   وَهُىمْ  َِْْخُىذُهُمْ  وَاحيى َة   صَىيْحَةً  إِالَّ يَنظُرُونَ مَايت غ ت :ي
غُ وم ي)،يوأصغصي(85) صّه ي(ن خه

غ وم(.يونتتضغ نفي نختص وميفأبغدتلينتتغ  يصغ دنب،يوأدغ غليفغ ينتصغ ديفصغ ري)نخصّه
 فندينتقوييونتتعانريونت ب ت  .يفأفغ ديهعنغ ينت ب ت غ يفغ ينالختصغ  ي،يونت  نغ يأمينتيسغ   ي

نشغغ آوميفغغ يخصغغو  لينتغغدن  ي آغغ يأعاغغري غغ يتأخغغذه يوهغغ ي نع كغغوميفغغ ي  غغ  التع ي 
 .ي(86) كوميوأشّدي  ي كوميغنري نش آنميبش  ياخري مينتدن  ي

ذن ))كغ مييإذنيك ميأيسآوبينتيسخرة يونتتعك ينرتعايكانغرنبي آغ ينتدالتغ ينتنفيسغ  ،يون 
نت اصينتقران يف ي ا ي ميا  تمي  نريأه   يكبنرييإت ينت   صينتنفيسغ يو فغتحيتغميرحغ بي

نتدالتغغ ينتنفيسغغ  يفغغ ينتقغغرامينتعغغرة يفغغ ينتعن  غغ .يفعغغ ي يأعاغغري غغ يتت ّآغغ،يفغغإمي(87)حدناغغم((
ذنيتب ننغغليارن ينتدنريسغغنميفغغ يحضغغورينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يفغغ يهغغذني دنئ غغ ينتحضغغوريفنعغغ .يون 



15 

 

 غ  لينتآفعيأويذنك،يفإنن يالينشكيف يحضوره ينتغدنئ يفغ ينتعن  غ ينتقران غ ؛يذتغكيأنعغ ي
ي ميذكره.ييفتآيس مي ّ  ي  ت نب بيت  ينخدضينتح   ،يو صومين

ف ميأدبينتقرامينتعرة يأنميُنرن  يف يخط بميتإلنيس م،ي  نبمينتنفيس ؛يف ألتف ري
نأليسغغ  ةيونألذونف،يتغغذتكيتغغركي غغ ي يسغغتقبحيذكغغرهيإتغغ ي غغ يُ يستحيسغغميتفرغغم،ييفغغ تعغغ يأاغغري
يإلخفغ  ييسغآوبينتعن  غ ،يأ ورف بي ،ي غبينال حغ  يبغميبطرةغقيغنغري ب شغري،يإخفغ  هي غ ينغود 
 مينتآفعينت فحضيإت ي  يند ي آ ي  ن هي ميغنرهي مينألتف رينت عذب ينتعرة غ ييرغب 

يتنع ،يوالينخ صي نع ينت تعآ .يإيفيتشوّينتت ينرغبيفنع ينتيس  بيوة
بغغنمينتر غغصيونت غغرأييبأتفغغ ريكرة غغ ،يينتاو  غغ يوقغغديكّنغغ ينتقغغرامينتعغغرة ي غغمينت القغغ 

 لنِّسَىىىا أَوْ الَمَسْىىىتُمُ اييتفغغغ ليح غغغ  بيوحشغغغ  ،يهغغغ :ينتآ غغغس
ميىىى  قَبْىىى ِ أَن ي،يونت غغغس(88)

َِمَسُّوهُ َّ
 فَاآلنَ بَاشيرُوهُ َّيي،يونت ب شري(89)

 فَإِن لَّمْ َِكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِ َّيي،يونتدخو ي(90)


 وَقَىى ْ أَفْضَىى  بَعْضُىىكُمْ إِلَىى  بَعْىى ٍ   يي،يونالفضغغ  ي(91)

 فَلَمَّىىا َِغَشَّىىاهَا يي،يونت شغغ  مي(92)


فَىىُِْْواْ حَىىرْمَكُمْ أَنَّىى  شيىى ْتُمْ    ييا،يونتحغغريي(93)

فَىىانكيحُواْ مَىىا طَىىابَ   يي،يونتنكغغ حي(94)
لَكُىىم مِّىى َ النِّسَىىا  مَثْنَىى  وَمُىىقَعَ وَرُبَىىاعَ     

 وَعَاشيىىرُوهُ َّ بِىىالْمَعْرُوفي يونت   شغغريي،ي(95)
،يي(96)

مَىىا اسْىىتَمْتَعْتُم بِىىهي ميىىنْهُ َّ فَىىآُِوهُ َّ     فَ،يوناليسغغت ت ةي(97)يوَالَ َِقْرَبُىىوهُ َّ حَتَّىى َ يَطْهُىىرْنَ  ونت ق ربغغ ي
أُجُورَهُ َّ فَرِيضَةً

ر ي،ي(98)  وَلَىكي  الَّ ُِوَاعيى ُوهُ َّ سيىر اً  ييونتيسّه
أُحيى َّ لَكُىمْ   يي،يونترَّف غا(99)

ِلَ  نيسَآ يكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَا ِ الرَّفَثُ
،يوبخال ينألتف رينتعن ئ  ينت ذكوريي،يو  يإت يذتكي(100)

نيسغتع  ن بيت غ ي))نف ب،ي   يتفعينتّرفغاينتغدن ي آغ ي  نغ ينتقغبح،يو غ يذتغكيإاليألنغمي غ  يا
ي.ي(101)و دي نع يقبصينإلب ح ،يك  ييس  هينخت  ن بيألنفيسع ((ي

ياغغغوبي غغغرّه غغغْلينت  غغغ ةينتغغغذيينغغغت  يفغغغ ينتيسّه و غغغمي بقرةغغغ ينتآ غغغ ينت رب غغغ يأنعغغغ ي))أ ْتب يس 
)) رّه ي.ي(102)نتيسّه

مي))نإل غغغرنلي نغغغميتصغغغر يإتفغغغعينت  غغغ ةيإذيفقغغغديت نغغغبينتقغغغرامينتعغغغرة يذكغغغري
ُرينتعغغال ينتغغذيي يسغغ  م،يونتخ غغ  ينُي رهه...يألميذهغغمينإلنيسغغ مينتصغغوَّ  يقهغغآْينتغغذهمي غغميتصغغو 

غغغغغغ ينألف غغغغغغ  هييمهيفغغغغغغ ينفيسه ،يفك نغغغغغغليرو غغغغغغ ينتعن  غغغغغغ يفغغغغغغ ينإل غغغغغغرنلي غغغغغغمينت  نغغغغغغ يصغغغغغغور 
 بيضغ ط بينفيسغ يذكرهغ ُ يسببي،يتذتكي برينتقرامينتعرة ي مينألف   ينتت ي(103)((نألصآ 

ب تعن  غغ .يفقغغديرغغغبي غغمينتآفغغعينتُ فحغغضينتبغغذي يإتغغ ينتآفغغعينتآطنغغفييوحر غغ بين ت    غغ بي
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تف رغغميفغغ يأشغغدينت وضغغو  ليحر غغ ب،يتتغغوهجيحنو غغ يو  غغ الب،يوتفغغ ليأنت  نغغص.يفك نغغلي
.ي ي ف بيوح   ب
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 المبحث الثاني
 الداللة النفسية غير المباشرة
يتغغغوفنريبنئغغغ ينتصغغغ  ي ن يسغغغب يو يسغغغتقرييتعغغغ يأارهغغغ ي نتنفيسغغغ ينتعبنغغغريفغغغ ين غغغ حيإمَّ

  آ غغغ ينتتآقغغغ .يوقغغغديبغغغّنمينتقغغغرامينتعغغغرة يأميإدخغغغ  ينتط أنننغغغ يفغغغ ينفغغغسينت خ طغغغبي غغغمي
ي ون صين  حي  آ  ينتتآق يونتتونصصيبنميطرف م،ينت ريسصيونت ريسصيإت م.ي
يوقدينتببينتقرامينتعرة ي ميأ صيتحقنقيذتك،يأيس تنبي دي،ي نع :ي

ه  يبغغغ آلخر،ي نغغغذينتآحرغغغ ينألوتغغغ ينتت غغغ ر يبغغغنميطرفغغغ ينالتصغغغ  يوُأنغغغسيأحغغغد
قَالَ إِنَّمَا :ييتالتص  يونتشروةيب تتآق .يو ميذتكي  يق تمينت آكينتذييأريسصيإت ي رة ي

ً  أَنَا رَسُىولُ رَبِّىعي ليَْهَىبَ لَىعي َُلَامىاً َّكيي ىا      
.يفأخبرهغ ي غميحق قتغمياغ يأ آ عغ يب ع تغم.ي(104)

  غمي،ي آغ ينتغرغ ي غميخطغوريي غ يفك ميذتكي د  ييتيسغكونع ،يو غمياغ يحونرهغ ينتعغ دصي
يأتق يإتنع يوأخبره يبم.

قَىالُواْ يَىا لُىوإُ إِنَّىا     ،يق  يت  ت ي غنع :ي()و  ي   يف يقص ينت الئك ي بيتو ي

أََِعَ إِنَّهُ مُصيىيبُهَا مَىا   رَرُسُ ُ رَبِّعَ لَ  يَصيلُواْ إِلَيْعَ فََْسْرِ بَِْهْليعَ بِقيطْدٍ مِّ َ اللَّيْ ِ وَالَ يَلْتَفيتْ مينكُمْ أَحَ ٌ إِالَّ امْ

ي.ي(105)يأَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعي َهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْ َ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
فع ه يأوال ينت الئك ي  رفوميتوط بيبأنفيسع يوةن دونميب يس م،يت أنسيبع ،يوكغ نوني

يتغو ي اغ يياةغ دييُأنغسيتغميبعغ ،يأ ض بيقدينيسغبونيأنفيسغع ،يوفغ ينيسغب يأنفيسغع يإتغ يربّه
نخبرونميبن  تميقبصيأمي أ روهيبإخرنميأهآميت الب،يوذتكيأعاري د  يبيإت ينتط أننن ي  غ ي
تغغويطآبغغوني نغغميإخغغرنميأهآغغميتغغ الب،ياغغ يأخبغغروهيبن  تغغم.يب غغديذتغغكيكشغغفونيتغغمي غغمي صغغنري
ن رأتمينت أيس وييوحت  غ يوقو غم،يقبغصيأمي يسغأتع يهغوي نعغ ،يوبغذتكيأ غ بوهي غميكغصي غ ي

يصيب تميوتفكنره،يوهذنيأد  يإت يرنح ينتنفسيونيستقرنره ي.ينع م،يفآ ينبقي  ي ش 
و غغمينأليسغغ تنبينتتغغ يأتب عغغ ينتقغغرامينتعغغرة ي غغميأ غغصيتغغوفنريبنئغغ ينفيسغغ  ي الئ غغ ي
تآتآق ،يطرحيأيسغئآ ي آغ ينت خ طغب،يفغ يغنغري وضغوةينتحغونر،يتعغومي غميخص ئصغمي

بغدأي يت غ ت ييوتونا ميأويصف تميوأحونتم؛يت غأنسيب تخطغ بينتُ آقغ يإت غم.يو غميذتغكي غ 
،ي مينت ص ينتت ي ح آع ،يوهوي  ت ينت نبيونتشع دي،يوذتكيقبصيبمييسرن ي ويس ي
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قَىالَ هيى َ عَصَىايَ أََِوَكَّىُْ عَلَيْهَىا      *وَمَا ِيلْعَ بِيَميينيىعَ يَىا مُوسَى    أمينريسآميإت يفر وم،يق  يت  ت :ي

وَأَهُشُّ بِهَا عَلَ  ََنَمي  وَلي َ فييهَا مَآرِبُ أُخْرَى
ي.(106)

فكغغغغ مييسغغغغرنتميهغغغغذنيتآتخفنغغغغفي غغغغميروةي ويسغغغغ يودفغغغغبينتخغغغغو ي نغغغغم،يفآغغغغ ي كغغغغمي
ناليستفع  يبدن  يناليستخب ري مينيس ع يوحق قتعغ ،يوهغ ي صغ يالينرتغ بيفنعغ يأحغد،يوالي
ن  يكغ ميناليسغتفع  يبغدن  ينت الطفغ يونإلننغ س،يتغذتكيأخغذي نتوقبينت عصيبع ي ميأحد،يون 

)ألمينت قغغ  يوهغغوي قغغ  ينت ن  غغ ييفغغ يذكغغريأوصغغ  ينت صغغ يوخونصغغع ي)ي() ويسغغ ي
ونت يسغغ رَّيي غغبينت حبغغوبي قتضغغ يذتغغكيألمي ك ت غغ ينت حبغغوبيتذنغغذييوتعغغذنيذكغغريأوالبيأنعغغ ي

ي.ي(107) ص هيتنرتبي آ مي ن ف ع ينت    يوهذهيه ينتنكت يف يذكريأنع ي ص ه((
وهكذنينإلنيس مي طنصينتحدناي بي مي حب،ياليتش  يإاليتالنبيس  يونالنشرنح،ي

يو ينت تنب :يو ميذتكيق
 اشرررررررررتيا  سررررررررر الوكثيرررررررررر مررررررررر  ال

 

  (108) تعليررررررررررررل هوكثيررررررررررررر مرررررررررررر  ردي
 

مِ اللَّيْىى َ إِلَّىىا قُىى* يَىىا أَيُّهَىىا الْمُزَّمِّىى ُ :يوكغغذتكيقوتغغميت غغ ت ي خ طبغغ بينتنبغغ ينأل رغغ ي ي

إِنَّا سَىنُلْقي  عَلَيْىعَ قَىوْالً مَقيىيق     *  أَوْ ِّدْ عَلَيْهي وَرَِِّ ِ الْقُرْآنَ َِرِْييق *نيصْفَهُ أَوِ انقُصْ مينْهُ قَلييق *قَلييق 
.ي(109)

وَالرُّجْىىىزَ *وَمييَابَىىىعَ فَطَهِّىىىرْ *وَرَبَّىىىعَ فَكَبِّىىىرْ *قُىىىمْ فََْنىىىذيرْ *يَىىىا أَيُّهَىىىا الْمُىىى َّمِّرُ  وقوتغغغميت غغغ ت ي

فَاهْجُرْ
ي.ي(110)

تعررليص   ينأل ريف ي فتتحينتيسغوريينألوتغ يأربغبي غرنل،يوفغ ينتيسغوريينتا ن غ ي
،يتت بريكآت ينتيسورتنمي ميأ وري ر   يوخطنغريين غبيأمي قغو يبعغ ينتنبغ يخ سي رنل

ينأل رينتذيينيستو بي مي يأمينتآطفيف يخط بمي بينب غمي.قبغصيأمي غأ رهيبعغذهيي
فغغ يح تغغ ييسغغكوميينألون غغرينت تت ب غغ ،يواليسغغ   يأمينأل غغرينإلتعغغ ي غغ  يتغغ البيونتريسغغو ي

يونتنو .يوهدو ينفيس ي صنبينإلنيس ميحنمينخآديتآرنح ي
ينت ربيإذنيقصدلي الطف ينت خ طبيوتركينت   تب ييسغ وهيب يسغ ي شغتقي غمي إمَّ

ت  يراهين ئ  بيتصغقيب نبغمينتتغرنب:يقغ ييت آ ييح تتمينتت يهوي آنع .يكقو ينتنب ي
تحذ فغ :يقغ يي()أب يترنب،يإش  رنبيبأنميغنغري  تغبي آ غميو الطفغ يتغم،يوكغذتكيقوتغمي

تغأن سيو الطفغ يت يستشغ رييي يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّى ُ  يت  ت يتم:ي  ينو  م،يوك مين ئ  بيفقو ي 
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فغ يتفيسغنرهييهغغ(538)لي،يوتذتكيالينرةدي  يذهغبيإت غمينتا خشغريي(111)أنميغنري  تبي
ي،يف ُنبغميوُنغوديييتعذهينآل  يإذي قو :ي))وك ميريسو ي ي ن ئ  بيب تآنصيُ ت ا  ّهالبيف يقط فغ  

 يك مي آنع ي مينتتا صيف يقط فتغميونيسغت دندهيتاليسغتاق  يفغ يب  ينع ميإت مينتح ت ينتت
ي.(112)نتنو ،يك  ي ف صي ميالينع ميأ ٌر،يوالي  ن ميشأم((

ي آغغ يبطغغالميفعغغ ينتا خشغغرييبغغأ وري ي آ غغمينتغغدكتورينغغورينتغغدنمي تغغر،يود َّ وردَّ
غغمينال ت نغغ  يأه عغغ ي:ي))أمينتغغذ يأوينتتع غغنميإن غغ ينتغغأّت يت غغميتو غغميإت غغمينأل غغر،يوتغغ يُ ْ طه

نتالا يأوينال تع دينتالا ،يوهغويغنغريونرديهنغ ،يألنغميتغ ي  يْسغبهقيهغذنينتنغدن يتعآنغفيبق غ  ي
ينتتع نم((ي نتآنص،يف   ال  
،يو آ ينترغ ي مي وضو   يرّدينتغدكتورينغورينتغدنمي تغري(113)

بطغغ  يد غغونهيفغغ يننتق صغغمي غغمي قغغ  ينتنبغغوي،يتغغ ينآتفغغليإتغغ ينتدالتغغ ي  آغغ ينتا خشغغرييون 
 آع يأتف ريهذهينآل غ ينتتغ ياليُترعغريبطغالميد غوىينتا خشغرييحيسغب،ينتنفيس  ينتت يتح

ينغغد ي آغغ يتعرة غغميو آغغوي ق  غغمي بغغصيتيسغغتبطمين تنغغ  ي يبريسغغوتمي نغغديخط بغغميتغغمين تنغغ  ب
ن غغغ يتآّطغغغفي  غغغم،يحغغغنمينغغغ دنهيي نغغغديربغغغم،يإذيتغغغ ي غغغأ رهي  ب شغغغرييب تق غغغ  يب غغغ ي كآفغغغم،يون 

 هيإتغغ ي غغ يكآفغغميبغغم،يوفغغ يذتغغكي غغ يب تح تغغ ينتتغغ يكغغ مي آنعغغ ؛يت غغأنسيبخط بغغمي،ياغغ يد غغ
ي.ينيسترعري نمي آوي ق  ينتنبوييو آويشأمينتريسو ي

و غغمينأليسغغ تنبينتتغغ يأتب عغغ ينتقغغرامينتعغغرة يتتغغوفنريبنئغغ ي الئ غغ يتآتآقغغ ،يأيسغغآوبي
نتتعغغغغرنريبأنون غغغغمينت ت غغغغددي،يفغغغغ تتعرنري ح غغغغصيشغغغغحن ينفيسغغغغ  يتانغغغغريفغغغغ يو غغغغدنمينت تآقغغغغ ي

واونبغميأويييهيأويو نده،يب ديتغذكنرهيبغن  ي ينإلذ  ميإت ينتخط بينتقران يب ديو د
يغضبميو ق بم.ي

يور ف يتونترينالتص  ينتت ي حققع ينتتعرنري ور ف ينفيس  يف ينت ق  يي-غ تب بي–إمَّ
نألو .يإذي))اليشكيأميتعرنرينتقغو يالي قغصيتغأانرنبيفغ يإاغ ريينالنف غ  يوتعغوةمينت ونطغفي

ينتتعرنريف ينتقوي ي.ي(114) ي   يندفبيإت ينتف ص(( ميتعرنرينتف ص،يبصيإمَّ
ينتدالتغغغغ ينتنفيسغغغغ  ي تغغغغ يت كنغغغغلي غغغغمينتغغغغنفسيونيسغغغغتقرليفنعغغغغ ،ي صغغغغصيت غغغغ وبي إمَّ
نت تآق ي بينتخط بيأ آ ي يستو  تم،يوةبآغهيأقصغ يغ   تغم.يو غ ينألح دنغاينتتغ يتغد وي

دالتغ ينت يسآ يوتحامي آ يتن   ينتقرامينتعرة ي نديقرن تميوتالوتغميإالي غميأ غصيت كغنمينت
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أن   غغمينت  نغغ ينت  نغغقينتعغغ  مييوقعف إل قغغ ةينتتعغغوةن يتغغفغغ يضغغ نرهيوو دننغغم،ينتنفيسغغ  ي
ي.ينفيس  ف ينتدالت ينت

تب عغغ ينتقغغرام،يتتحقنغغقيأ آغغ يدر غغ لينتتف  غغصيبغغنمينوكغغذتكي غغمينأليسغغ تنبينتتغغ ي
نت ريسصيونت تآق يف ي  آ  ينتتونصص،يأيسآوبينتندن ينتذيي  ديأحديأبراي رغ هرينتآ غ ي

فغغ يأدونتغغمي غغمينت حفغغانلينتن ت غغ ي غغمينالنف غغ  يونت رد غغ يتآور فغغ يينالنف  ت غغ ،ينرغغرنبيت غغ 
نالنتب ه غ ي نغدينت خ طغب،يوتغوّفريهغذهينتور فغغ ينالنف  ت غ ي غمينتق  غ ينإلبالغ غ يونتحغغّديي

ينتت بنرة ي  ياليط ق يت نره يبم.
وتو وديهذهينتصآ ينتقو  ينتت ي  قده ينتندن يبنميطرف ينتتونصصينتآ وي،يُنغرىي

ينتنغغدن يإذنييسغغبقيطآبغغ بيكغغ مييأنغغميغ تبغغ بي  غغ يتعغغومي تآغغّونبيبغغ أل ريأويبغغ تنع ،يوقغغديابغغلي))أمَّ
دنالبي آغغ يشغغديينهت غغ  ينت غغتعآ يبعغغذنينتطآغغبيوحرصغغمي آغغ يتنفنغغذهي غغمي عغغ ،يو آغغ يأمي

ي.ي(115)نأل ري قصوري آ ينت ن دىي مي ع يأخرى((
غبيو شتركيأيسآوب ينتندن يونأل غريفغ يتأيسغ سي القغ ي ب شغرييوان غ يبغنمينت  اُي خ  طه

.يو غغمين غغ ذمينتنغغدن ينتقرانغغ ينتغغذيي ح غغصينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يقوتغغميت غغ ت ي(116)ونتُ خ  ط غغبي
قَىالَ  *وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في  مَعْزِلٍ يَا بُنَى َّ ارْكَىب مَّعَنَىا وَالَ َِكُى  مَّىدَ الْكَىافيرِي َ       مينغوح:ي

الَ عَاصيمَ الْيَوْ َ مي ْ أَمْرِ اللّهي إِالَّ مَ  رَّحيمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ  سَآوِي إِلَ  جَبَ ٍ يَعْصيمُني  مي َ الْمَا  قَالَ

مي َ الْمُغْرَقينيَ
ي.ي(117)

يهغغغذنينتتركنغغغبينتقرانغغغ ينتغغغذيي  غغغبيبغغغنمينتنغغغدن يونتبنغغغّوييوتصغغغ نره ،يوأتب عغغغ ي إمَّ
ذنينت شغغغعديبغغغ أل ريونتنعغغغ ي ت غغغ طفنم،ي  كغغغسي  شغغغ مي  طفغغغ ينتونتغغغدينتغغغررو يفغغغ يهغغغ
ُنريسغصيي()نترهنبيت  هينبنغمينتضغ  ،يوكغأمينت شغعديح ضغريشغ خصيإذينغرىينوحغ بي

نتنغغدن يتآغغوينتنغغدن يالبنغغم،ي يسغغ هينركغغبي  عغغ يوالي  غغرفي غغبينتعغغ فرةم،يف تونتغغدينت آعغغو ي
نن دييوةن دي،يونتوتدينت  في أب ينإل  ب ،يوةرفلينتنصح،يو مينت الحغعيأمينتت بنغري

ن  يق  :ي)ونغ دىينغوحينبنغم(يبغذكريتفغعينتقران يت ي قص:يوق  ين وحي  يُبن يأركبي  ن ،يون 
نتندن يأوالب،يا يحك  غ يقوتغميفغ ينتنغدن يا ن غ بي) غ يُبنغ يأركغبي  نغ (،يو آغ ينتغرغ ي غميأمي
ف ينتندن ينألخنري  ي  ن ي مينتندن ينألو ،يإاليأمينت  بيبننع  يف ييس  فيونحغديأدّ ي

نتوتميف يقآبينتونتغدينتغررو .يوأدنيينتنغدن ي) غ (ي آ ياة دييهن  مينت  طف ،يو آ يشديي
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تيست  صيإذنيك مينت ن دىيب ندنب،يونتيس  فينتقران يالحغعيهغذنينتب غديي-ك  ينرنه ينتنح يي–
حنن غغ ينيسغغت  صيهغغذهينألدني،يألمينبنغغميكغغ ميب نغغدنبي نغغميب غغدنبي  د غغ بيوب غغدنبي  نو غغ ب،يف تب غغدي

نتعغرة يبغ أل ونمينت تالط غ ينتتغ يتشغبمينت  دييهويذتكينت  ا ينتغذييأشغ ريإت غمينتقغرامي
نت بغغ  ،يأ غغ ينتب غغدينتنفيسغغ يفانغغميكغغ ميكغغ فرنب،يونفغغسينت غغر مياليتآتقغغ ي غغبينفغغسينتعغغ فري

ي.ي(118)
بنميبغ)  ينونت الحر ينألخرىي آ يهذنينتخط بينتندنئ يه يأمينوح بيت  يد  ي

ينت  روريبأنمييسو ينآ ينبنم يوأ  بم ينتدن ي آ ينتتحببيونتتآطف، يإت ي بصيُبْنّ (  أ
ييسآوييإت ي بصي  ص ن ي مينت   ،يوهوينت توقبي   ص مي مينت   ،يت ي قص:ي  يأبله
يد  ي ي م يقآبم يوخآو ينت  ّف ينالبم يت  ف  ي آ  يندّ  ي    ينت ح ورنل، يهذه ي اص ف 
ينت وتودي يتربة ينتت  ينتقو   يب تصآ  يأب م يتندن  ينيست دنده ي آ ي د  يندّ  يبص نت  طف ،

،  تآكينت ح وريينتت ي رليبنميأبرنه  يوأبنميإيس   نصيي.يوهذنيبخال ي(119)بونتدهي
يَا أَبَتي فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْ َ قَالَ يَا بُنَ َّ إِنِّ  أَرَى في  الْمَنَا ِ أَنِّ  أَذْبَحُعَ فَانظُرْ مَاذَا َِرَى قَالَ ق  يت  ت :ي

الصَّابِرِي َافْعَ ْ مَا ُِؤْمَرُ سَتَجِ ُني  إِن شَا  اللَّهُ مي َ 
 ن دنييأب مييإيس   نصيإذيق بصيي،ي(120)

(يت بنرنبي ميتب د ي  طفتمينتنبنآ ينتيس    ي بيونتدهي (يب ن دي ي   اآ ي)ي  يأبله تمي)  يُبن َّ
نترح  ،يو بيقيسويينتطآبيفإنميت ي فقديأدبمينت ّ ،يوخ طبيأب ُهيبأحبيتفعيوأرقم،يذتكي

،يبصيت ي ح آمي آ ييسو يألب مميوالي ودتميأمي رليشبحينتذبحي آ ميت ي فقدهيتونان
يكآمينترح  يونت طفيونتحب،يت  رلي آ مي نألدب،يف تشنخينت كآو ينن ديينبنميندن ب
ينن دييأب هي يوكذتكينتوتد يذبحم، يوهويأمينتوت يبنده يونتقيسوي، ينتخطوري يف يغ    أ رنب

ي أ رهيربميف يبأيسآوبي آرهينتتب نصيونتتوقنريونإلحيس سيبدنفبينألبوي،يت  ض يف ي  
نت ن  ،ي ميغنريأميترعري آ ينيست  بتميتآكي ر هرينتتردديونإلبط  يونت ف  ،يبصي

ينتت    ينتط    ي آ  يندّ  ي ّ   ينتذبح، ييسبب ي م ي يسأتم يت  ونتخآوصييألب م،يحت 
ي.هلليونتت ّرد

بآهي  غمينتيسغ  (يفآ  يوالي فوتن يأمينشنريإت ينإل ح  ينتنفيس ينتذيينآق ميقوتمي)
عويُنوح يبأمينتذبحيك ميتوقنُتُميف ييسّمينتبآوغ،يف ينتيسّمينتت ي كوميفنع يف ينتذهم،يف

نتوتدي ص ي نن يونتد م،يوفوفيذتغكيفغإميهغذنينتت بنغري ضغنفيإتغ ي  نغ ينتحغبينتغدنف ي
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ونت طغغفينألبغغوييشغغنئ بياخغغر،يوهغغويننتفغغ ةيأب غغميبغغميفغغ يتحصغغنصينتغغرافيوتحّ غغصيأ بغغغ  ي
 غغرةميبغغ ت ّ ينإل غغال ،يه غغ يف   غغ يفقغغده،ينتح غغ يي  غغم،يو ندئغغذين  غغبيفقغغدهي آغغ يأب غغميا

وننقط ةينف ميو ونغم،يكغذتكيأمينتت بنغريب تف غصينت ضغ رةي)أرى(يدومي)رأنغل(يفغ يقغو ي
يأ غغرينتغغذبحي  اغغصيفغغ ينفيسغغميكأنغغمينغغرنهينآلميوفغغ يهغغذني غغ ي شغغبمييإبغغرنه  ي ُنغغوح يبغغأمَّ

أ   يأ ريقغوييي؛يألنمنميإن  يُ قده ي آ ي  ي قد ي آ مالبنم،يبأينال تذنري ميإبرنه  ي
ي.(121)غ تبي يس طري

وكغغذتكيتتضغغحينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يورالتعغغ ينت يسغغتترييفغغ يخطغغ بي غغميُ رعغغريأ غغرنبي
وةد  م،يوهوينخف يأ رنبياخريو ض ريخالفم،ي ميحنايالي شغ ريوالينرةغد،يو غميذتغكي

،ي(122)نيََوَمىا َأنىَت ِبُمىْؤميٍ  لَِّنىا َوَلىْو ُكنَّىا َصىاديقي       ي:يقوتميت  ت ي آ يتيسغ ميأخغويينويسغفي
ينتتصدنق،يضدينتتعذنب،يو ر مي:يأييُ صّدف.’:يونإل   ميت  

يإخغغغويينويسغغغفيكشغغغفوني غغغميدونخآعغغغ يحغغغنمينتع غغغونيأنفيسغغغع ،يقبغغغصيأمينغغغغتع ع ي إمَّ
أبوه .يفع ي قّرومييسغآف بيب غد يتصغدنقيأبغ  يتعغ ،يوتغويكغ نونيصغ دقنم.يوهغذهي)تغو(يتخبغري

تفغ رع ،يفآغويكغ نونيصغ دقنمي ميحق ق يأ ره ،يوتعشفي غميقنغ ةيكغذبع ينتغذييأتبيسغوهيأ
ف غغالب،يت غغ ي ّآقغغونيتصغغدنقيأبغغنع يتعغغ ي آغغ ي)تغغو(،ينتتغغ يهغغ يأدنيين تنغغ ةيال تنغغ ة،يوتقغغ توني
 غغغاالب:يو غغغ يأنغغغليب غغغر ميتنغغغ يونحغغغميصغغغ دقوم،يأوي غغغ يشغغغ بميذتغغغك.يو غغغميأيسغغغرنرينتدالتغغغ ي

ي.ي(123)نتنفيس  يأنع ي))تحك ييسرنئرينتن طقنميبع ((
ريفغغغ يدونخآعغغغ ،ي آغغغ ينتغغغرغ ي غغغميحغغغذره يوقغغغدينطقغغغلينتدالتغغغ ينتنفيسغغغ  يب غغغ ي  غغغوي

؛يتتيستريرآ  ي نتشدنديونحترناه ينتعبنري مي د يننكش  يأ ره ،يفقدي  رونيأب ه ي ش  ب
نتآنصي ال حيو وهع ينتن طق يبف آتع ،يو  رونيوه ينبكوم؛يتب  ميشدييتأاره يب غ يحغداي

نخت غغ ريي غغميفقغغده يألخغغنع ينويسغغف،يبغغصيأعاغغري غغميذتغغكيأنعغغ يتحغغّرونينتدقغغ ينتب ت غغ يفغغ 
وََِرَكْنَىا يُوسُى َ عينى َ مَتَاعينَىا فََْكَلَىهُ الىذِّ ْبُ      يي:أتفغ رع يوننتقغ  يكآ غ تع ،يفقغ تون

وتغ يي(124)
 قوتغغوني:ينفتريسغغمينتغغذئبيأوي اقغغميأوي غغ يهغغويقرةغغبي نغغم،يذتغغكي))أمينالفتغغرنسي  نغغ هيفغغ ي

،يونتقغوُ يإن غ ين ينتُ ُنغقه ف  يد  يْسب،يوأصصينتف ْرسه ُببينتقتصيفح  ُ غوني آغ ينتغذئبيأنغميف صينتيسَّ دَّ
غالبيوالي  ْر غ ب،يذتغكيألنعغ ي أعآميأعالب،يوأت ي آ ي   بيأ انئميوأ ض ئم،يفآ ينتُركي هْفص 

ُديبصحَّ هي  يذكروه(( ي نمي  ْشع  يب ف  خ فوني ط تب يأبنع يإ َّ ه يبأا ر 
ي.(125)
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ي آغغ يإخفغغ  يااغغ رينت رة غغ ،يوخصوصغغ  ينت وقغغفيتتطآغغبيهغغذني ف تف غغصيأعغغصين غغُد  
اليغنره.يوةرةديذتكيأمي)أعغص(يورديقبغصيأمينغدَّ  يإخغويينويسغفي غ يندَّ غوه،يف آغ ينتف صي

يوَأَخَافُ أَن يَْْكُلَهُ الىذِّ ْبُ وَأَنىتُمْ عَنْىهُ ََىافيلُونَ    ي،ي   يف ينتيسوريييتيس ميأبنع ي  قوبي
ي.(126)

وت سيا  يف صياخري  كميأمي قو ي ق  ينتف غصي)أعغص(يفغ يإخفغ  يااغ رينت رة غ ي
نتتغغ يصغغّرحليبعغغ ينتدالتغغ ينتنفيسغغ  ي غغميحنغغايالي شغغ روم،ي آغغ ينتغغرغ ي غغميكغغصينت  د غغ ي

يتدنبنره يوح طتع يوحذره يف يإخف  ي  يف آوهي.
وقديفيسرينبمي  شوري)فأعآغمينتغذئب(يب  نغ :ي))قتآغميوأعغصي نغم،يوفه غصي)نألعغص(ي

نت آقيب يس ينتش  ،يونتُ رند:يب ْ ُضُم،يُ ق  :ي)أعآُمينأليسد(يإذنيأعصي نم((
ي.ي(127)

ي)أعآغغغمينتغغغذئب(ي،يب  نغغغ :ي يفغغغ ينت  نغغغ يبغغغنمي)أعآغغغُم(يو)أعغغغصي نغغغُم(،يفغغغإمَّ غغغتَّ م  وش 
ي نغميشغنئ ب،يوكغ مييسغنديقطغبيقغديقغ  :ي))إميطرةقغ ينألدن يح يسغ  يفغ يي،نتتع غم وتغ ينبغقه

نَّغغغُميحنا غغغ ينختآفغغغليطرةقتغغغ ميتآت بنغغغري غغغمينت  نغغغ ينتونحغغغدينختآفغغغلي تصغغغوةرينت  نغغغ ،يون 
م...يفآغغغمينبغغغراينت  نغغغ ينتونحغغغديإاليفغغغ يصغغغورييصغغغورت يهغغغذنينت  نغغغ يفغغغ ينتغغغنفسيونتغغغذه

ي.ي(128)ونحدي،يفإذنيت َّنرلينتصورييت نَّرينت  ن يب قدنره ((
و غغمينألتفغغ رينتتغغ يتح غغصي  نغغ ينفيسغغ ب بي   قغغ بيننشغغريط قتغغمينإل ح ئ غغ يفغغ يغنغغرهي

(يفغ يقوتغميت غ ت :ي فَكَيْى َ   مينألتف رينتت ينتيسقي  ع يفغ يا غ يأويأعاغر،يتفغعي)ن غودَّ

يَوْمَ يذٍ يَوَدُّ الَّذيي َ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ *   ْنَا مي  كُ ِّ أمَّةٍ بِشَهِي ٍ وَجِ ْنَا بِعَ عَلَ  هَىؤُال  شَهِي اًإِذَا جِ

ي.(129)يُِسَوَّى بِهِمُ األَرْضُ وَالَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَ ييثاً
 غغوينتفغغاةيونتر غغب،يتصغغدنرينت شغغعديب اليسغغتفع  ي غغمينتحغغ  ي)كنغغف(يف غغميإبغغرنايتي

ون  حغغغ  يبنو  غغغ ينت غغغذنبينتع ئغغغصينتغغغذييالينوصغغغف،يوتغغغذتكي غغغ  ينتت بنغغغريب تف غغغصي)نغغغوّد(ي
ت كشفي مي كنومينتقآبيون ت   ينتح ت ينتنفيس  يفنوّدوميتغويك نغلينألرليقغدييسغوةلي

 ئنغ يبغك(يويبع ،يوص روني ا نبي نع ،يفنبدأينت شعديبحرك ينت    ي) ئن ي ميكصيأ غ ،ي
بغغرناينت   نغغ  يينتنفيسغغ  ينتتغغ يتصغغنريفنعغغ يتيسغغو  ينألرليبعغغ يإتغغ يحغغّدينأل ن غغ ينت  ئبغغ يون 

تدالتغغغغ يرغبغغغغتع يفغغغغ يدهيسغغغغع يي،فنت نغغغغومينتغغغغدهسيونتتيسغغغغو  ي)ُتيُسغغغغوَّى(يب تبنغغغغ  يتآ  عغغغغو 
غغغريي غغغمي وتيسغغغوةتع يبغغغ ألرلي غغغميأ غغغ ي عغغغ يوبأ غغغ يطرةقغغغ ي))هغغغذهينتصغغغوريينتنفيسغغغ  ،ينت  بّه
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فت نغغ يغنغغ  ينألتفغغ ري،يإمينترغغال ينفيسغغ  ينتعفغغ ريفغغ ي وقغغفينتحشغغر،يتريسغغ ع ينترغغال ،ي
نت صورييهن ،يه يرال ينتخاييونت ع ن يونتخ صيونتندن  :يحنايوّدينتعف ري)تويتيسوىي
ننغغغ ،يو غغغميخغغغال يهغغغذهينترغغغال ،ينحغغغسيب غغغ يُ   ن غغغمينتعفغغغ ر،يوبحغغغ تتع ي بعغغغ ينألرل(يون 
نتنفيسغغغغ  يونتشغغغغ ورة يبغغغغ تعو ينتنفيسغغغغ ينتغغغغذيينون عونغغغغم،يحنغغغغايط غغغغ ي آغغغغ يكغغغغصيأهغغغغون ي

ي.ي(130)(نتطب   (
(يدالتغغ ينفيسغغ  يغغغ ئريياليتنفغغكيتنشغغريرالتعغغ ينتق ت غغ يفغغ يأ  غغ فيي د   ح غغصيتفغغعي)ن غغو 

حت يتصصيبعغ يإتغ يح تغ يت نغ ينت غول،ياليأيي غول،يينتذنميكفرونيو صونينتريسو ي
بصينالنيسح فينتعآ يونتاون ينتت  ي مينتو ود،يإلنعغ  ي   نغ تع ينتنفيسغ  ،يوتعغمي غ يناةغدي

أميهغغغذهينأل ن غغغ يالييسغغغبنصيإتنعغغغ ؛يوبغغغذتكي كونغغغوميفغغغ ي غغغذنبنم:يي   نغغغ تع يأت غغغ بيوقيسغغغويب،
ي ذنبع ينتق ئ ،يو ذنبينت أسي مينتخالصي نم.

ضغغغحي  غغغ ييسغغغبقيأمينتخطغغغ بينتقرانغغغ يالينرتعغغغاي آغغغ ينت قغغغصيونتح غغغ يونتغغغدتنصينت     
ونتبرهغغ ميونتحغغسيحيسغغب،ي آغغ ينتغغرغ ي غغمينأله  غغ ينتب ت غغ يتعغغصيذتغغك،يبغغصينرتعغغايكغغذتكي

نتفطغري؛يذتغكيوينتغنفسينتبشغرة ،ي نعغ ي نطقغ ينتو غدنميونتضغ نريي آ ي ن طقيأخغرىيفغ 
أمي ع غغغ يتآقغغغ ينتقغغغراميالينغغغنعليبح آعغغغ ينتغغغذهمينإلنيسغغغ ن ينت حغغغدوديوحغغغده،يوف غغغمي غغغ ي

،يتغغغغغذتكيفغغغغغإمينت  غغغغغ ن ينتذهن غغغغغ ،يونتغغغغغدالاللينتنفيسغغغغغ  يي(131)نتصغغغغغصيب ت نغغغغغبينت  عغغغغغو ي
 شغغغغ هدينتق   غغغغ ،يونتصغغغغوت  ،يوحغغغغونداينتتغغغغ رةخيووق ئ غغغغمينتعبغغغغرى،يو شغغغغ هدينتطب  غغغغ ،يوي

ونتحغغغسيونتحغغغونس،يونتتصغغغوةريونتتخننغغغص،يونت اغغغصينتقرانغغغ ،يونتقصغغغ ينتقران غغغ ،يونتن غغغ ذمي
نإلنيس ن  ،يوغنره ي،يكآع ي ن فذيشت يإل ص  ي ق صدينتقراميإت ينت تآقغ يونتتغأانريف غم،ي
وبغغذتكي)) كغغومينتغغذهمي نفغغذنبيونحغغدنبي غغمي ن فغغذه ينتعانغغرييإتغغ ينتغغنفس،يالي نفغغذه ينت فغغردي

،يوبعغغغذنينتبغغغنميت غغغ ذنينخضغغغبيتيسغغغآط مينتقغغغرامينت   غغغب:ينت غغغ ت يونت  هغغغص،ي(132)نغغغد((نتوح
إميخضغوةينت   غبيتيسغآط مينتقغرامينت رب يوغنغرهي،ينتصدنقيونت دو،يونتص نر،يينتعبنر

ي.يسري ميأيسرنريإ   اهينتخ تدي
إذنيغ بغغلي غغميحيسغغن يو   ننغغ يحغغوندايتغغأرةخينتغغد ويينت  غغ ينتتغغ يك نغغليأيسغغب ب بي

دالتغ ي))ت يسغلينتعرة ي ن   ب،يفإمينتقراميقديحفرع يتنغ يفغ يت تغمينت   غايييتناو ينتقرام
نتعآ غغ ي آغغ ينتشغغ  ،يكدالتغغ ينتغغدخ مي آغغ ينتنغغ ر،يأوينتيسغغح بي آغغ ينت طغغر...يف تغغدون ي
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نتذييننقآمينتق ئصيي،نتطب    يتقتصري آ ي حلينإلش ري،يونتدالت ينتآ و  ي اقآ يب تفكر
ي.ي(133)إت ينت خ طبنمي مينتش  ((ي

إذنيك نغغغلينتدالتغغغ ينتآ و غغغ ي اقآغغغ يبغغغغ تفكري،يفعغغغ يكغغغذتكي اقآغغغ يب رنعغغغاينت غغغغذبيي
نتنفيس ينتذيينوح يبمينت تعآ يإت ي تآق م،ي ميقصديأويغنريقصد،يفف يبن  ينت  غ ن ي
نتتغغغ يتح آعغغغ يأتف رغغغم،ينآ غغغحيرغغغالالبيتريسغغغ يصغغغورييإ ح ئ غغغ يتغغغغ)أن (ينت غغغتعآ ،يُتنبغغغ ي غغغمي

 غغميتصغغورييسغغعوت يتقرةغغري  غغ ن ينتعآ غغ ل،ييت  ذب تغغمينتنفيسغغ  ي،يتغغذتكي))الشغغ  يأخطغغر
ي.(134)وبخ ص يإذنيك نليكانريينتتدنو ي آ يأتيسن ينتن س((

تفغغغغ ريصغغغغ وب يو يسغغغغرنب،يإذني آ نغغغغ يأمينتدالتغغغغ يوةغغغغادنديتحصغغغغنصينت  نغغغغ ي غغغغمينألي
نتنفيسغغغ  ياليتنفصغغغصيكآ غغغ بي غغغمينتدالتغغغ ينتآ و غغغ ،يبغغغصيتتغغغدنخصي  عغغغ يوتشغغغتبكيفغغغ يب غغغلي

يتصوت  يوتت  ضديف يأغآبينألح  م.نألح  م،يوتتيس ندي بينتدالت ين
ف تغغدالتت ميي.فعنغغ كي القغغ ي دت غغ ي   قغغ يبغغنمينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يونتدالتغغ ينتصغغوت  ي

تتغغدنخالميوتتيسغغ ندنميفغغ يأغآغغبينألح غغ م،يوه غغ ي  غغ بيتت  ه غغ مي غغبينتدالتغغ ينت   ت غغ ي،ي
 يفكغغغصيإاغغغ ريييسغغغ    يتيسغغغتو بيتنشغغغ ط بيذهن غغغ بيوت قرغغغ بيفكرةغغغ ب،يتغغغردييإتغغغ يإ قغغغ رينتغغغو 

يب ت    يو ت  يتذوقمي.
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 الخاتمة والنتائج: 
ن غغ ي -1 حضغغورينتدالتغغ ينتنفيسغغ  يالينآ غغ يهو غغ ينتدالتغغ ينت قآ غغ يفغغ ينتغغنصينتقرانغغ ،يون 

ه ي رحآغ يأخغرىينرتقغ يفنعغ يقغ رصينتغنصينتقرانغ يويسغ   ميإتغ ي رتبغ يأ آغ ي غمي
ي رنتبينتفع .ي

حيس يسمينت   ت ،يفغ يتخ طبينتدالت ينتنفيس  ينإل ح ئ  ينتتعوةمينتنفيس يتآ تآق يون ي -2
حغغنميتخ طغغبينتدالتغغ ينتآ و غغ ينتصغغرةح ينإلدرنكينتغغذهن يونتغغو  ينتفكغغري؛يوبغغذتكي

أييت  غصينتدالتغ ينتقران غ ي آغ ي،يننفتحينتنصينتقران ي آ ي قغصينت تآقغ يوضغ نره
 ت   الي   بيف يتآق ينتقرامينتعرة .يي؛تنش ةينتذهميونإلحيس س

ينخغغغ تجيو غغغدنمينإلنيسغغغ ميوب طنغغغم،ينتدالتغغغ ينتنفيسغغغ  يفغغغ ينتخطغغغ بينتقرانغغغ ،ي  نغغغ -3  ب
وتنتونصغصينتف  صي  م،يوةخ  ريذهنم،يتناةدي ميريسوخينتدالت ينت قآ  ي غمي عغ ،ي

  مي ع يأخرى.يي بي بي تآق مي قالبيوو دنن
نتدالت ينتنفيس  ينتت يننت ع ينتخط بينتقران ،يإت ي  نبينتدالت ينت قآ  ،ي ا ي غمي -4

 بنئ ينتتآق ينتقران  ينتخصب .
فإنعغغ يي،نتدالتغغ ينتنفيسغغ  يفغغ ينتخطغغ بيغنغغرينتقرانغغ يدالتغغ يه  شغغ  يغ تبغغ بييإذنيك نغغل -5

 فع ياليتقصيأه   ي مينتدالت ينت قآ  .يي،ت يسليكذتكيف ينتخط بينتقران 
وقآغغوبع ،يف تدالتغغ ينتقران غغ ييإتغغ يقغغويينتتغغأانريفغغ ي قغغو ي تآق غغمينتقغغرامينتعغغرة ينر غغ  -6

 غغذبينإل قغغ ةيفغغ يإطغغ ري ينت  ضغغدي آغغ يإن  اهغغ ينت  نغغ ينت قآغغ يونت  نغغ ينتنفيسغغ
فتريسغغنخي ق صغغدينتخطغغ بينتقرانغغ يفغغ يفكغغرينت تآقغغ يو آوقغغميفغغ ينفيسغغم،يي،نتتعغغوةن 

 يهوينت    ينأليس يس  ي مينتتعرنر.
يرتعغاي آغ ينتدالتغ ينتنفيسغ  ،يأ غ يأيسغآوبينتغد ويغ تبغ بي غ يني،أيسآوبينتو غديونتو نغد -7

 آ ينتدالت ينت قآ  .ينرتعاي ،يف  تب بي  يوخآقميإت ينتتدبريونتتفّكريف يا  لي 
نت    ينتقران ي   غٌ يُ   غا،يوأنَّغ يتآ   غ ينت ربغ يأمي يسغتوف يإ حغ  نلي  غ ن ي -8

 فردنتغغغمينت   قغغغ يورالتعغغغ ينت تحركغغغ ي غغغبينتيسغغغ  ف.يوقغغغديتفغغغّردليكغغغصيكآ غغغ يقران غغغ ي
مينشغغغتركلي غغغبيغنرهغغغ يب  ن هغغغ ينت غغغ  ،يفبغغغنميأتف رغغغمي ب  نغغغ هينتغغغدالت ينتخغغغ ص،يون 

دي غغمينتفغغروفينتآ و غغ يونتنفيسغغ  ي غغ يتغغدفي  غغمينتنرغغري،يضغغ مينتحقغغصينتغغدالت ينتونحغغ
 فتعشفيتكيدو  بي ميأيسرنري دندييتإل   ا.
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 الهوامش:
                                     

ويس   ع ي نمينتقراميي()وتعذنيك نليقرةضيتحرصي آ ي د يتق  يأتب  ع يب تريسو ينتعرة ييي(1)
ي.1/315ميهش  ي:يننرر:ينتيسنريينتنبو  ،ينبينتعرة .

ي.ي51ي:نتدالت ينتيس  ق  ي ندينتآ وةنم،يأ.يد.ي ونطفيكنوضينت صطف ي(2)
ي.ي107دالت ينألتف ر،يد.يإبرنه  يأن س:يي(3)
ي.يي9تفيسنرينتعوميونتح  ي،ي ينت ف ف :يي–نتقراميي(4)
ي.ي500ري:ي،يد.ينتتع   ينفييس كوتو   ينتقص يف ينتقرامي(5)
ريس ت يف يإ   اينت يستوىينتصوت ،يد.يتو  ميغ اييي-نتعرة يوفونصآمييس    ئ  يإ ق ةينتقرامي(6)

 204حيسنمينتخف   :ي
 .24نتتوب :ييي(7)
ي.87نويسفي:ييي(8)
 .12نتح رنل:ييي(9)
 .10طمي:ييي(10)
 .7نتن صي:ييي(11)
 .29نتقصصي:يي(12)
 .349نتصوريينتفن  يف ينت اصينتقران ،يد.ي يحيسنمي آ ينتص نر:يي(13)
 .147رة ينت رب  يف يتيس نع ،ياك ينألريسواي:يننرر:ي بقي(14)
 .70ب  ميإ   اينتقرامي،ينتخط ب :يي(15)
ي.ي28ي-25طم:يي(16)
ي.ي14ي-12نتش رن :يي(17)
ي.ي44ي-43طم:يي(18)
ي.ي124/ي16:ي،ي ينتط هريبمي  شورتفيسنرينتتحرةريونتتنوةري(19)
 .7/23ننرر:ي   بينتب  ميف يتفيسنرينتقرامي،ينتطبريس :يي(20)
 .125تنحص:نيي(21)
ي.ي159:يا ي  رنمي(22)
ي.ي267ي-266/ي3تفيسنرينتتحرةريونتتنوةر:يي(23)
ي.ي2/181تفيسنريأب ينتيّسُ ود،يأبوينتيس ودي ينت   ديينتحنف :يي(24)
 19-18نتن ا  ل:يي(25)
 .47طم:يي(26)
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 46نت نكبول:يي(27)
 .48طم:يي(28)
ي.ي155نتبقري:يي(29)
ي.ي28ف طر:يي(30)
ي.ي209،يوكت بينتفرف:ي184/ي1،يونت صب حينت ننري)خو (ي99/ي9ننرر:ينتآيس مي)خو (يي(31)
ي.ي135/ي3،يو   بينتب  م:ي99/ي9ننرر:ي .يم:ي)خو (:يي(32)
ي.ي179/ي2نت نم:ي)خش (:يي(33)
ي.ي135/ي3   بينتب  م:يي(34)
 .21نتر دي:ييي(35)
 .94طمي:ييي(36)
 .270نتفروفينتآ و  ،يأبويهال ينت يسكري:ييي(37)
ي.يي39نتآ و  :ي.يونتفروفي28ف طر:يي(38)
ي.يي303أتف رينتقرامي،ينترنغبينألصفع ن :ي فردنليي(39)
ي.ي40/ي3نتنكليونت نوم:يي(40)
ي.ي426/ي3ننرر:ينتنكليونت نوم:يي(41)
ي.ي426/ي3ننرر:ي .يم:يي(42)
 .21نتر دي:ييي(43)
 .4/51نتبره ميف ي آو ينتقرام،ينتاركش :ييي(44)
ي.50نتنحصي:ييي(45)
ي.50نتنحصي:ييي(46)
 .4/52ه ميف ي آو ينتقرامي،ينتاركش :ينتبرييي(47)
ي.ي21نتر د:يي(48)
ي.ي319ننرر:ينتفروفينتآ و  :يي(49)
ي.ي976/ي1ننرر:ياهريينتتف يسنر:يي(50)
ي.ي19نألحانب:يي(51)
ي.ي362ننرر:ينت    ينتويس ةي)خو (:يي(52)
ي.ي216نتبقري:يي(53)
ي.ي155نتبقري:يي(54)
ي.ي12نت آك:يي(55)
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ي.ي31نأليسرن :يي(56)
ي.ي155فردنل:يننرر:ينت ي(57)
ي.ي13نتتوب ي:يي(58)
 .ي11 سي:يييي(59)

 .229نإل   اينتب  ن يتآقرامي،يد.ي  ئش ي بدينترح مي:يييي(60)

 .ي12نت آكي:يييي(61)

 .195يسوريينترح ميويسوريقص ر،يد.يشوق يضنف:ييي(62)

 .43نتقآ ي:يي(63)
 .4نتش رن :يي(64)
يي(65) ي: ينتقران  ينتب  م يف  ينتآ و   ينتفروف يوةنر286دق ئق ي)خشب(:ي، ي  دي ينت ربي، يتيس م ر:

ي.3/101
 .287دق ئقينتفروفينتآ و  يف ينتب  مينتقران :يي(66)
 .287نت صدرينفيسمي:يي(67)
 .286نت صدرينفيسمي:يي(68)
 .8-7نتت بنرينتقران ،يد.يف ضصيص تحينتيس  رنئ :يي(69)
ي.ي2نتبقري:يي(70)
ي.ي104نونس:يي(71)
،يوتفيسغغغغغنرينتقغغغغغرامينت رغغغغغ  :ي10/451:ي،يونتآيسغغغغغ مي)شغغغغغكك(2/264ننرغغغغغر:ي غغغغغ  بينتب غغغغغ مي:يي(72)

ي.39،يوتفيسنريغرةبينتقرام:ي3/569
ي.ي26ننرر:يخطرنليف ينتآ  ينتقران  ،يد.يف خرينت  يسري،يي(73)
ي.9إبرنه  :يي(74)
ي.ي264/ي1نتفروفينتآ و  :يي(75)
ي.ي2نتبقري:يي(76)
ي.ي23نتبقري:يي(77)
ي.ي69نتن ص:يي(78)
ي.ي94نونس:يي(79)
ي.ي269نت فردنل:يي(80)
ي.ي2 دي:ينتيسي(81)
 .ي62هودي:يييي(82)
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 .ي11 ميبد بيت  ينتتناةص،يد.يإبرنه  ينتيس  رنئ ي:يييي(83)

 .يي11نت صدرينفيسم:ييي(84)
ي.50 سي:ييي(85)
 .55بالغ ينتعآ  يف ينتت بنرينتقران ،يد.يف ضصيص تحينتيس  رنئ :يي(86)
 .349نتصوريينتفن  يف ينت اصينتقران ،يد.ي يحيسنمي آ ينتص نر:ييي(87)
 .43نتنيس  :يييي(88)
ي237نتبقريي:يييي(89)
 .187نتبقري:يييي(90)
 .23نتنيس  :يييي(91)
 .21نتنيس  :يييي(92)
 .ي189نأل رن ي:يييي(93)
 .223نتبقريي:يييي(94)
 .3نتنيس  :يييي(95)
 .ي19نتنيس  :يييي(96)
 .ي223نتبقريي:يييي(97)
 .24نتنيس  :يييي(98)
 .235نتبقريي:يييي(99)
 .187نتبقري:يييي(100)
 .ي257-1/256نتا خشري:ينتعش  ،ييي(101)

 .ي80 ميرونئبينتعن   يف ينتآ  ،يد.ي حيسمي ي   ت :يي(102)

 .ي83:ينت صدرينفيسميي(103)

ي.ي19 رة :يي(104)
ي.ي81هود:يي(105)
ي.ي18ي-17طم:يي(106)
ي.ي144ي-143/ي14:ي،ي يحيسنمينتطب طب ئ نت نانميف يتفيسنرينتقرامي(107)
 .5/211تفيسنرينتع شف،ي ي وندي  ن  :ييي(108)

ي.ي4ي-1نت ا ص:يي(109)
ي.ي5ي-1نت دار:يي(110)
 .383(يص5 فردنليأتف رينتقرام،ينترنغبينألصفع ن :يه  ضي)ننرر:يييي(111)

 .ي4/636نتعش  ي،ينتا خشري:يييي(112)

 .ي281 ح ضرنليف يتفيسنرينتقرامي،يد.ينورينتدنمي تر:يييي(113)
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ي.ي116ري:ي يف ينتقرامينتعرة يد.ينتتع   ينفيس كوتو   ينتقصي(114)
أيسغرنرهيوبالغتغم،يد.ي آغ ي بغدينتونحغديونفغ ،ي  آغ ي)كآ غ يي-ندن ينت خ طبنميف ينتقرامينتعغرة ي(115)

ي.ي85:ي1978،ي9نتآ  ينت رب  (،ية
ي.ي194-193:ي،يد.ي ي فت حننرر:يف ييس     ينتش رينتقد  ي(116)
ي.ي43ي-42هود:يي(117)
ي-124ي ن بينتق يسغ ،يننرر:ينإل   اينتآ وييف يقصصينوحيف ينتقرامينتعرة يد.ي وديي ي(118)

ي.ي125
 .238ننرر:ي   ت  لينإلش ريينتنفيس  يف ينتخط بينتقران ،يد.يص تحي اّلي اةا:يي(119)
ي.ي102نتص ف لي:يييي(120)
 .165-164ننرر:يأيسآوبينت ح ورييف ينتقرام،يد.ي بدينتحآ  يحفن :يي(121)
ي.17نويسفي:ييي(122)
 .153ح دي ويس ييس ت :يقصصينتقراميف ي ون ع يأدبينترون  يونت يسرح،يأييي(123)

 .17نويسفي:يييي(124)

 .ي37االايريس ئصيف ينإل   اي،ينتخطَّ ب ي:يييي(125)

 .ي13نويسف:يييي(126)

 .12/237نتتحرةريونتتنوةر:يتفيسنريي(127)
 .183نتتصوةرينتفن يف ينتقرام،ييسنديقطب:يي(128)
 .42-41نتنيس  ي:يييي(129)
ينتفت ي(130) ي بد يصالح يد. يقطب، ييسند ي ند ينتفن  ينتتصوةر ينررة  ينتخ تدي: ،ي297-296ح

 .206وةنرر:ي ش هدينتق    يف ينتقرام،ييسنديقطب:ي
 .ي377-376ننرر:ينررة ينتتصوةرينتفن ي ندييسنديقطب:ييي(131)

 .ي194نتتصوةرينتفن يف ينتقرام،ييسنديقطب:يييي(132)

 .ي67ط ق ،يتطف ي بدينتبد ب:يتبحايف يفآيسف ينتآ  يوناليسي-نتتركنبينتآ وييتادبييي(133)

ي.ي151ة ينت  ن يف ينتنقدينت رب ،يد.ي صطف ين صف:ينرريييي(134)
ي
ي
ي
 



32 

 

                                                                                                         

 المصادر :
 القرآ  الكريم . -

أيسغغغآوبينت حغغغ ورييفغغغ ينتقغغغرامينتعغغغرة ،يد.ي بغغغدينتحآغغغ  يحفنغغغ ،ينتعنئغغغ ينت صغغغرة ي -1
 .1995،ي3نت    يتآعت ب،ينتق هري،ي 

،ي1نإل   اينتب  ن يتآقغرام،يد.ي  ئشغ ي بغدينتغرح م،يدنرينت  غ ر ،ينتقغ هري،ي  -2
1971. 

نإل   اينتآ وييف يقصصينوحيف ينتقرامينتعرة ،يد.ي وديي ن بينتق يس ،يدنري -3
 .2002   ر،ي   م،ي

إ حغغغ  ينت فغغغرديينتقران غغغ ،يأ.يد.يحيسغغغنمي ح يسغغغميخغغغتالمينتبكغغغري،ي نشغغغورنليدنري -4
 .2013،ي1  عورة ينت رنف،ي ي-نألردم،يب دندي-د آ ،ي   م

بغمي بغدي ينتاركشغ ،يتحقنغق:ينتبره ميف ي آو ينتقرام،يتإل غ  يبغدرينتغدنمي ي -5
ي-هغغغ1427بنغغرول،يي-،ينت كتبغغ ينت صغغرة ،يصغغندن4 يأبغغوينتفضغغصيإبغغرنه  ،يم

2006.  

بالغغغغ ينتعآ غغغ يفغغغ ينتت بنغغغرينتقرانغغغ ،يد.يف ضغغغصيصغغغ تحينتيسغغغ  رنئ ،يدنري  غغغ ري -6
 .1999،ي1نألردمي،ي ي–تآنشريونتتواةب،ي   مي

غديبغمي يام(نتقغرييإ  غ ا  اينتقرامي)ضغ مياغالايريسغ ئصيفغ يب  ميإ  -7 نبغمي،يح  
نتخطغغغغغغغ ب ،يتحقنغغغغغغغق:يد.ي ياغآغغغغغغغو ييسغغغغغغغال يود.ي يخآغغغغغغغفي ،يدنرينبغغغغغغغرنه  ي

 ،ي)د.يل(ي.3نت   ر ،ينتق هري،ي 

بحايف يفآيسغف ينتآ غ يوناليسغتط ق ،يتطفغ ي بغدينتبغد ب،يي-نتتركنبينتآ وييتادب -8
 .1989دنرينت رةخ،ينترة ل،ي

 ،ينتن شغغغر:ينت كتبغغغ ينتق نون غغغ ،ينتيسغغغ  رنئصغغغ تحينتت بنغغغرينتقرانغغغ ،يأ.يد.يف ضغغغصي -9
 .2009ب دند،يتواةبيشرك ينت  تك،ينتق هري،ي

 يإنرنم.ي-نتتصوةرينتفن يف ينتقرام،ييسنديقطب،ي نشورنليدنرينألضون ،يق  -10
تفيسغغغنريأبغغغ ينتيسغغغ وديأويإرشغغغ دينت قغغغصينتيسغغغآ  يإتغغغ ي ان غغغ ينتعتغغغ بينتعغغغرة ،يتغغغأتنفي -11

هغغغ(،ي982نتحنفغغ ي)ل يبغغمي صغغطف ينت  غغ ديينتق ضغغ يأبغغ ينتيسغغ ودي يبغغمي
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،ي1تبنغغغ م،ي ي-تحقنغغغقيخ تغغغدي بغغغدينت نغغغ ي حفغغغور،يدنرينتعتغغغبينت آ  غغغ ،يبنغغغرول
2010. 

تفيسنرينتتحرةريونتتنوةرينت  غرو يبتفيسغنرينبغمي  شغور،يتغأتنفييسغ  ح ينأليسغت ذي -12
،ي1تبنغغ م،ي ي-نإل غ  ينتشغنخي ينتطغ هريبغمي  شغور،ي ريسيسغ ينتتغ رةخ،يبنغرول

 )د.يل(.

هغغغ(،يحقغغقيأصغغوتم:يطغغمي774وينتفغغدن يبغغميكانغغري)ليتفيسغغنرينتقغغرامينت رغغ  ،يأبغغ -13
 بغغغغغدينتغغغغغررو ييسغغغغغ د،يوخغغغغغرميأح دناغغغغغم:ي بغغغغغدي ينت نشغغغغغ وي،ي كتبغغغغغ ينإل  غغغغغ م،ي

 .2009نت نصوري،ي
تبنغغ ،يي-،يدنرينت آغغ يتآ النغغنم،يبنغغرول5نتتفيسغغنرينتع شغغف،ي ي غغوندي  ن غغ ،ي غغج -14

 .1978،ي2 
هغغ(،يتحقنغق:ي276)ليبميقتنبغ تفيسنريغرةبينتقرام،يأبوي ي بدي يبمي يسآ ي -15

 .1978تبن م،يي-نتيسنديأح ديصقر،يدنرينتعتبينت آ   ،يبنرول
هغغغغغ(،ي310 غغغغ  بينتب غغغغ ميفغغغغ يتأوةغغغغصيايينتقغغغغرام،ي يبغغغغمي رةغغغغرينتطبغغغغريي)لي -16

  .2000،ي1تحقنق:يأح دي يش عر،ي ريسيس ينتريس ت ،يبنرول،ي 

ري اةغغغا،يدني   ت غغغ لينإلشغغغ ريينتنفيسغغغ  يفغغغ ينتخطغغغ بينتقرانغغغ ،يد.يصغغغ تحي غغغالّي -17
 .2010،ي1يسورة ،ي ي-نتا  ميتآطب   يونتنشريونتتواةب،يد شق

نليفغغغ ينتآ غغغ ينتقران غغغ ،يد.يفغغغ خرينت  يسغغغري،يدنرينتشغغغرومينتاق ف غغغ ينت   غغغ ،يريخطغغغ -18
  .2008نت رنف،يي-ب دند

دقغغغ ئقينتفغغغروفينتآ و غغغ يفغغغ ينتب غغغ مينتقرانغغغ ،يد.ي ي غغغ سيخضغغغرينتغغغدوري،يدنري -19
 .2006،ي1تبن م،ي ي-نتعتبينت آ   ،يبنرول

ي،5دالتغغغ ينألتفغغغ ر،يد.يإبغغغرنه  يأنغغغ سي،ي كتبغغغ ينألن آغغغوينت صغغغرة ي،ينتقغغغ هري،ي  -20
1984. 

نتدالتغ ينتيسغ  ق  ي نغدينتآ غوةنم،يأ.يد.ي ونطغفيكنغوضينت صغطف ،يدنرينتيسغغ  بي -21
 .2007،ي1تآطب   يونتنشريونتتواةب،يتندم،ي 

 اهريينتتف يسنري،ي يأبوياهري،يدنرينتفكرينت رب ،ي)د.يل(. -22
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،ي1وريقصغغغ ر،يد.يشغغغوق يضغغغنف،يدنرينت  غغغ ر يب صغغغر،ي يسغغغوريينتغغغرح ميويسغغغ -23
1971. 

بغغغرنه  ينألب غغغ ري،يو بغغغدي -24 نتيسغغغنريينتنبو غغغ ،ينبغغغميهشغغغ  ،يتحقنغغغقي صغغغطف ينتيسغغغق ،يون 
  .1995-هغ1375،ي2نتحف عيشآب ،ي صطف ينتب ب ينتحآب ،ي 

يسغغ كوتو   ينتقصغغ يفغغ ينتقغغرامي،يد.ينتتعغغ   ينفغغريي،ينتشغغرك ينتتونيسغغ  يتآتواةغغب،ي -25
 .1974تونس،ي

ريسغ ت يفغ يإ  غ اينت يسغتوىينتصغوت ،يي-   ئ  يإ ق ةينتقرامينتعرة يوفونصآمييس  -26
د.يتو غغغ ميغغغغ اييحيسغغغنمينتخفغغغ   ،يت غغغوايتآطب  غغغ يونتنشغغغريونتتواةغغغب،يد شغغغق،ي

 .2013،ي1 
درنيسغغ ينقد غغ يوبالغ غغ ،يد.ي يحيسغغنمي آغغ يي–نتصغوريينتفن غغ يفغغ ينت اغغصينتقرانغغ ي -27

 ،يوانريينتاق فغغغغغ يونإل غغغغغال ،ينتصغغغغغ نر،يدنرينترشغغغغغنديتآنشغغغغغر،ينت  عورةغغغغغ ينت رنق غغغغغ
1981. 

 .1972 بقرة ينت رب  يف يتيس نع ،ياك ينألريسواي،يد شق،ي -28
هغغغغغغغغ(،يتحقنغغغغغغغق:يد.ي عغغغغغغغديي175)لينتفرنهنغغغغغغغديينت غغغغغغغنم،ينتخآنغغغغغغغصيبغغغغغغغميأح غغغغغغغدي -29

نت خاو  ،يود.يإبرنه  ينتيس  رنئ ،يدنرينترشنديتآنشغري،يوانريينتاق فغ يونإل غال ،ي
 .1980نت  عورة ينت رنق  ،ي

هغغ(،ينت حقغق:ي يب يسغصي نغومي400و  ي،يأبويهغال ينت يسغكريي)لينتفروفينتآ  -30
 .2013،ي3تبن م،ي ي-نتيسود،يدنرينتعتبينت آ   ،يبنرول

درنيس ينررةغ يوتطب ق غ ،يد.ي ي فتغ ح،يرر غ يتآنشغريي-ف ييس     ينتش رينتقد   -31
 .2012،ي1ونتتواةب،ينتق هري،ي 

نليذنلينتيساليسغص،ينتعوةغل،يتفيسنرينتعوميونتح  ي،ي ينت ف ف ،ي نشوريي-نتقرام -32
1986. 

قصغغغصينتقغغغراميفغغغ ي ون عغغغ يأدبينترون غغغ يونت يسغغغرح،يأح غغغدي ويسغغغ ييسغغغ ت ،يدنري -33
 .1977نت نص،يبنرول،ي
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نتعّشغغغ  ي غغغميحقغغغ ئقينتّتناةغغغصيو نغغغومينألق وةغغغصيفغغغ يو غغغوهينتّتأوةغغغص،يأبغغغ ينتق يسغغغ ي -34
هغغغغ(،يتحقنغغغق:ي بغغغدينتغغغرانفي538ل ح غغغوديبغغغمي  غغغرينتا خشغغغريينتخغغغونرا  ي)

تبنغغ م،يي- غغ  ينتتغغرناينت ربغغ ،ي ريسيسغغ ينتتغغ رةخينت ربغغ ،يبنغغرولنت عغغدي،يدنريإح
  .2001-هغ1421،ي2 

هغغ(يتحقنغغق:ي1094نتحيسغغنن ي)ليأبغغوينتبقغ  ينتعفغويينتعآ غ ل،يأنغوبيبغغمي ويسغ ي -35
  .1998-هغ1419 دن ميدرو ضيو ينت صري،ي ريسيس ينتريس ت ،يبنرول،ي

بنغغغرول،يهغغغ(،يدنريصغغ در،ي711تيسغغ مينت غغرب،ي يبغغغمي كغغر يبغغمي نرغغغوري)لي -36
1954.  

   غغبينتب غغ ميفغغ يتفيسغغنرينتقغغرام،يأ غغنمينإليسغغال يأبغغ ي آغغ ينتفضغغصيبغغمينتحيسغغمي -37
نتطبريسغغغ ي،ي غغغميأ غغغال ينتقغغغرمينتيسغغغ دسينتع غغغري،يحققغغغميو آغغغقي آ غغغميت نغغغ ي غغغمي
نت آ   يونت حققنمينألخص ئننم،يقد يتمينإل غ  ينألعبغري حيسغمينأل غنمينت غ  آ ،ي

ي-هغغغغغ1415،ي1نغغغغ م،ي تبي- نشغغغغورنلي ريسيسغغغغ ينأل آ غغغغ يتآ طبو غغغغ ل،يبنغغغغرول
1995.  

 ،1 ح ضرنليف يتفيسنرينتقرام،يد.ينورينتدنمي تر،ي     يد شق،ي  -38
 .1956،ي2 ش هدينتق    يف ينتقرام،ييسنديقطب،يدنرينت   ر ،ينتق هري،ي  -39
نت صغغب حينت ننغغريفغغ يغرةغغبينتشغغرحينتعبنغغريتآرنف غغ ينتفنغغو  يأح غغديبغغمي ي)لي -40

 .هغ(،ينت كتب ينت آ   ،يبنرولي،ي)د.يل(770
نت   غغغغ ينتويسغغغغ ة،يإبغغغغرنه  ي صغغغغطف يوأح غغغغدينتاةغغغغ ليوح  غغغغدي بغغغغدينتقغغغغ دريو ي -41

 .(د.يل)نتن  ر،يتحقنق:ي   بينتآ  ينت رب  ،يدنرينتندوي،ي
هغغغغ(،يتحقنغغغق:يصغغغفونمي425 فغغغردنليأتفغغغ رينتقغغغرامي،ينترنغغغغبينألصغغغفع ن ي)لي -42

 .1996،ي1 دن ميدنوودي،يدنرينتقآ ،يد شق،ينتدنرينتش    ،يبنرول،ي 
ُت غغغغ ينتتناةغغغغص،يد.يإبغغغغرنه  ينتيسغغغغ  رنئ ،يدنرينتفرقغغغغ ميتآنشغغغغريونتتواةغغغغب،ي غغغغميبغغغغد بي -43

 .1984،ي1نألردم،ي ريسيس ينتريس ت يتآنشريونتتواةب،يبنرول،ي ي-   م
ورسينتدوت غغ ،يآ غغ ،يد.ي حيسغغمي ي  غغ ت ،ي ريسيسغغ يحغغ يفغغ ينتن  غغ غغميرونئغغبينتع -44

 .2012،ي1ناليسكندرة ،ي 
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يحيسغغغنمينتطب طبغغغ ئ ،ي نشغغغورنلينت نغغغانميفغغغ يتفيسغغغنرينتقغغغرام،يتآ ال غغغ ينتيسغغغندي  -45
  .1973،ي3تبن م،ي ي- ريسيس ينأل آ  يتآ طبو  ل،يبنرول

،يد.ي آ ي بدينتونحغديونفغ ،يتمأيسرنرهيوبالغي-ندن ينت خ طبنميف ينتقرامينتعرة  -46
 .1978،ي9،ية(كآ  ينتآ  ينت رب  )  آ ي

نررةغغ ينت  نغغ يفغغ ينتنقغغدينت ربغغ ،يد.ي صغغطف ين صغغف،يدنرينألنغغدتسيتآطب  غغ ي -47
 .1981،ي2شريونتتواةب،يبنرول،ي ونتن

هغغ(،يتحقنغقينتيسغنديبغمي بغدي450نتنكليونت نوم،ي آ يبميحبنبينت  ورديي)لي -48
 نت قصود،يدنرينتعتبينت آ   ،يبنرول،ي)د.يل(.
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Abstract 

 

      The mechanisms of the production of various meanings and how they are 

received by the recipient have been widely discussed in the literature, 

including the study of usool (principles of jurisprudence), fiqh 

(jurisprudence), rhetoric and linguistics. The old scholars, particularly those 

specialized in principles of jurisprudence, paid special attention to the study of 

meaning with the aim of understanding the intended meanings of religious 

texts and the jurisdical rulings based on them.  

 

      In the modern age, the theories of semantics and meaning production have 

developed considerably. The lexical meaning of a single word often seems easy 

to grasp, but the various meanings, particularly the psychological ones, 

generated by the lexical meanings in different contexts, are of the greatest 

importance to the fixation of certain intended meanings of different texts in 

the addressee's mind.  

 

      The following are the most important questions that the present paper 

raises and attempts to answer, or opens a horizon to answer: 

- What is a psychological meaning? 

- Who determines it: the sender, the recipient, or both of them? 

- Does it differ from one recipient to another? Why? 

- Can it be controlled and framed like a lexical meaning? 

- Can some single words carry by themselves "seeds" for psychological 

meaning, to be used in certain contexts? Or do single words have no effect 

on the process of psychological meaning generation? 

 


