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 الخ٠طٔ

 

 اٛهش فشٗؼٔ: تخض التٖ اٙٗبت ال٢ الجحج ّزا فٖ توشػٌب

 لْزا الظَسٓ حخ٘خٔ ٍار٠ء لج٘بى الوٌىش، هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف

 التٖ اٟسجبة ٍتوشف الجحج، هحَس لذٌٗب ل٘تجلَس الوَػَم؛

 الشئ٘س٘ٔ الٌمبؽ ٍئٗؼبح ، الوزاّت ثم٘ٔ هي هختلفٔ هٌْب رولت

 ٍكْشت ششٍؿْب، لْب خظَط٘ٔ هٌْب ٍرول استٌتزت التٖ

 ال٢ ًتوشع ٟ الجحج ّزا فٖ لىٌب ششهٖ، ٍحىن فت١َ ثشىل

 ًٍتشن ٌب،اختظبط هي ل٘س وًَِ الخظَص؛ فٖ سإٔ أثذاء

 لوشع الوزبل، ّزا لوختظٖ الفمْ٘ٔ اٙساء حَل الحَاس

 التٖ اٙٗبت خظَص فٖ ٍث٘بًْن ٍاستٌتبربتْن هٌبلشبتْن،

 .الوَػَم ّزا فٖ ًضلت
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 الوٌىش، هي الٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش: اٟفتتبح٘ٔ الىلوبت

 المشآى فمِ اٟحىبم، آٗبت

 الومذهٔ

 

 المَاً٘ي اى بّشٗي،الـ الـ٘ج٘ي ٍآلِ هحوذ هل٢ طلٖ اللْن

 للمَاً٘ي تـج٘مْب فٖ توتوذ تضال ٍهب وبًت الَػو٘ٔ، ٍالٌلن

 ٟ فاًْب اٟدٗبى أهب المَاً٘ي، تششم التٖ السلـٔ لَٓ هوتوذٓ

 توتله ٟ وًَْب الَػو٘ٔ ٍالٌلن المَاً٘ي هي وخ٘شا تختلف

 ٗستوذ فبًِ اٟس٠م اهب ، الح٘بٓ ًَاحٖ رو٘ن ٗشول ًلبهب

 أّل لوزّت ٍفمب اٟلْ٘ٔ، الحبوو٘ٔ هي ٍتمٌ٘بتِ ٍلَاًٌِ٘ ًلبهِ

 هجذأ ٍفك ٍالتششٗوبت اٟلْ٘ٔ السٌي تـج٘ك فٖ ًشتىض × الج٘ت

 الحبل َّ ووب ٍاٟستحسبى ثبلشإٔ اٟرتْبد دٍى المشآًٖ الٌض

 |للٌجٖ الوظؤ هجذأ اهتذاد هل٢ هوتوذٗي اٟخش١، الوزاّت فٖ
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 رَدّنٍ هٌذ لْن التمل٘ذ فٖ ،ٍهتم٘ذٗي ٍاٟئوِ

 المَاً٘ي ٍػن ٟى ، غ٘جتْن حبل الوزتْذٗي أساء فٖ ٍهتم٘ذٗي

 اٟش٘بء خَاص فٖ وبهلٔ ٍهوشفٔ تبهٔ احبؿٔ تستلضم ٍسٌْب

 ٍاٟستفبدٓ الحبرٔ ٍهذم الغ٢ٌ تمتؼٖ ٍط٠ح٘تْب  ٍهبّ٘تْب

 ّزُ تَو٘ل ثٌب ٗلضم اًٌب لزا هحتبرب لىًَِ المَاً٘ي ّزُ هي

 اٟ : توبل٢ لبل الوبلن الغٌٖ ٍَّ لْب أ٠ّ َّ لوي الوسإٍل٘ٔ

 1  الخج٘شُ اللـ٘فٔ ٍَّٓ خلكَ هٓي ٗٓولنٔ

 ًلتضم ششٍؽ هي ثذ ف٠ التوجذ، َّ الشئ٘سٖ اٟهتوبد اى ٍثوب 

 دهبٓ ًىَى وٖ الوٌىش؛ هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ٛرل ثْب

 الزبّل وَى ٗوظ٢ ح٘ج هي ا٣ ٗـبم ٟ ًِٛ ، حم٘م٘٘ي

 ٗجتذهْب ثأهَس الخَع ٗلضهِ ٟ لتششٗنٍا ٍالحشام ثبلح٠ل

 ٍلذ هـشٍح الوَػَم اى ٍثوب رٍلِ هن تتوبش٢ ٟ وًَْب فمؾ

 الفول٘ٔ الوٌبلشبت حم٘مٔ هوشفٔ هي ثذ ف٠ الفمِ هزبل فٖ ثحج

                                                      

 . 14.الوله  1
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 ح٘بتٌب فٖ الْبم الوجذأ ّزا تخج٘ت فٖ التحم٘ك ارل هي للولوبء

 ًِا أى ثبٛهِ ٗختض ّل اٟهش ّزا خظَط٘ٔ ٍهوشفٔ ٍث٘بى

 ّزُ ششٍؽ هي ٍهبرا أفشادّب هي فمؾ ٍاحذ ثفشد ٗختض

 .الفشٗؼٔ
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 اٍٟل الفظل

 -توْ٘ذ -
 

 لغًٔ ٍالوٌىش الووشٍف توشٗف

 اٛفوبل، هي ٗستحسي هب: الووشٍف اى اللغٔ توت فٖ ربء 

  1 الِ٘ ٍتـوئي الخ٘ش هي الٌفس توشفِ هب ٍول

 الشاغت وشٍر ،2ٍوشِّّ  ٍحشّهِ الششم لجحِ هب ول: ٍالوٌىش

 أٍ ثبلومل ٗٔوٕشَف فول لىل أسن َّ: الووشٍف ثبى: اٟطفْبًٖ

                                                      

 الوشة، لسبى ،1374،1955هىشم؛ ثي الذٗي روبل الفؼل أثٖ هٌلَس، . اثي 1

 239: 9  ث٘شٍت طبد، داس

 ،الوشة لسبى ،1374،1955هىشم؛ ثي الذٗي روبل الفؼل أثٖ هٌلَس، اثي . 2

 5:233  ث٘شٍت طبد، داس
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 تحىن فول ول أ1ٕ  ثْوب ٌٗىش هب: ٍالوٌىش. حسٌِ الششم

 ٍاستحسبًِ، استمجبحِ فٖ تتَلف أٍ ثمجحِ الظح٘حٔ الومَل

 2الششٗؤ  ثمجحِ فتتحىن

 الـبهٔ،: الووشٍف اىَّ الج٘بى، هزون تفس٘ش فٖ الـجشسٖ روش

 هوشٍف، فَْ ثِ ٍسسَلِ ا٣ أهش هب ٍول3الووظ٘ٔ : شٍالوٌى

 لذ١ الوشَْس التوشٗف  هٌىش فَْ هٌِ ٍسسَلِ ا٣ ٢ًْ ٍهب

 دل أٍ رله فبهلِ هشف حسي فول ول َّ الووشٍف) الفمْبء

(. هلِ٘ دل أٍ رله فبهلِ هشف لج٘ح فول ول َّ ٍالوٌىش ،هلِ٘

 ٍٟ. ثبلوحشهبت هختض ٍالوٌىش للوستحجبت شبهل فبلووشٍف

 ؛ٟى الومل٘٘ي أٍ الششه٘٘ي ٍالمجح ثبلحسي ٗمظذ اى ث٘ي فشق

                                                      

 غشٗت فٖ الوفشدات ،(تب ة) هحوذ؛ ثي الحس٘ي المبسن أثٖ اٟطفْبًٖ، . الشاغت 1

 331:  هظـف٢ ًضاس هىتجٔ المشآى،

 غشٗت فٖ الوفشدات ،(تب ة) هحوذ؛ ثي الحس٘ي المبسن أثٖ اٟطفْبًٖ، . الشاغت 2

 515:  هظـف٢ ًضاس هىتجٔ المشآى،

 483:1الـَسٖ الج٘بى، .هزون 3
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 اٟفوبل ثحسي الحىن فٖ ٍالششم الومل ث٘ي ٌّبله ت٠صهب

 .ٍلجحْب

 غ٘شُ، هي وفأ ؿلجب ٍالٌْٖ غ٘شُ، هي فو٠ هستول ؿلت ٍاٟهش

 ٍالوٌىش سارحٔ طفٔ هل٢ الوشتول الحسي الفول: ٍالووشٍف

 فٖ اختلف ٍاًِ ،ششهب رَثْوبٍ فٖ خ٠ف ٍٟ المج٘ح الفول

 ارا ثبلووشٍف أهش ّٖ: اٟطـ٠ح فٖ ٍالحسجٔ. هم٠ ٍرَثْوب

 . فولِ كْش ارا الوٌىش هي ٢ًٍْ تشوِ، كْش

 ٍرِ اثتغبء ٗفول هب ول ثِ ٗشاد ٍاسن هو٢ٌ رات فبلحسجٔ

 ٍول ٍالحذ ٍالظذلٔ الوٌىش، هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف وبٛهش ا٣

 ٍالٌْٖ ثبلووشٍف لٜهش هشادفٔ ًْبا الجوغ ٍلبل،  الجش أهوبل

 ٍرِ لىي. اٟطـ٠حٖ التوشٗف فٖ ٍاػح َّ ووب الوٌىش هي

 هي ٍخظَص هوَم ثٌْ٘وب اى اٟخت٠ف وَى كبّش الضٗبدٓ

 الَرَُ، ثوغ هي ثبلووشٍف اٟهش هي أهن فبلحسجٔ ٍرِ،

 ٗمتظش ٟ ثبلووشٍف اٟهش ففٖ أخش١، ٍرَُ هي هٌِ ٍأخض
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 ف٠ الوٌىش اًىبس فٖ ٍوزله تشوِ، بلح ثِ اٟهش هل٢ اٟهش

 هل٢ الٌبس حج ثل فولِ، هٌذ هٌِ الٌْٖ هل٢ رله ٗمتظش

 فٖ داخل رله ول.  الشش هي ٍتحزٗشّن ٍتَه٘تْن الخ٘ش

 الضٗبدٓ ٍرِ ٍّزا الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش هَػَم

 .الحسجٔ هل٢

 هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش ٍرَة هل٢ الٌض

 الوٌىش

 

 لىي ، ٍرَدّوب أحجبت فٖ روشت وذٗذ هي اٙٗبتال ٌّبله

 فٖ ؿشحت التٖ الخبطٔ اٙٗبت ّٖ هشػْب ًحبٍل التٖ اٙٗبت

 اٟفىبس ٍؿشحت خ٠لْب هي ًٍَلشت اٟحىبم آٗبت

 هي اٙٗبت ّزُ ٍتختلف ، التفس٘ش أٍ ثبلشإٔ ٍاٟخت٠فبت
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 فٖ الوشفبى وٌض وتبة فٖ ووب أختظش هي هٌْن آخش ال٢ وتبة

 روش ثٌ٘وب آٗبت 4 روش اًِ ح٘ج ، السَ٘سٕ للومذاد آىالمش فمِ

 آٗبت الخ٠ث ٗمبسة هب الزضائشٕ ٛحوذ الذسس ل٠ئذ وتبة فٖ

 آٗبت، 8 ٗمبسة هب الىبكوٖ للزَاد اٟفْبم هسبله ٍوتبة

 فبٛهش ٙٗبت، 8 روش ل٠سدث٘لٖ اٟحىبم صثذٓ وتبة ٍفٖ

 إٔ ٗختلف ٟ ئر الَرَة َّ ثٌْ٘ن الزون لىي ، ثبلوذد هختلف

 .الفشٗؼٔ ٍرَة هل٢ هٌْوب

 ثبلووشٍف اٟهش فٖ الخبطٔ اٙٗبت ث٘بى

 الوٌىش هي ٍالٌْٖ

 

 ثبلووشٍف ثبٛهش الخبطٔ اٙٗبت سٌَسد سبثمب روشًب ووب

 للومذاد الوشفبى وٌض وتبة فٖ روش هب: ٍّٖ الوٌىش هي ٍالٌْٖ

 :ٍّٖ آٗبت 3 السَ٘سٕ
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 ٍٓتٌََْْٕٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ تَأْهٔشٍُىَ لٙلٌَّبسِ أُخْشِرٓتٕ أُهٍٛٔ خَٕ٘شَ وٌُتُنٕ-1 

ٔن خَٕ٘شًا لَىَبىَ الْىٙتَبةِ إَّٔلُ آهٓيَ ٍٓلََٕ ثِبللَِّٙ ٍٓتُإْهٌَُٙىَ الْؤٌىَشِ هٓيِ  لَّْ

  1الْفَبسٙمَُىَ ٍٓأَوْخَشُّٔنٔ الْؤإْهٌَُٙىَ هٌِّْْٔنٔ

 ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ الْخَٕ٘شِ ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّىُنٕ ٍٓلْتَىُي-2

  2 الْؤفْلٙحَٔىَ ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ

 الضَّوَبَٓ ٍٓآتََٔا الظ٠َٛٓ أَلَبهَٔا اَٛسٕعِ فٖٙ هٛىٌََّّبّٔنٕ ئِى الَّزٙٗيَ -3

  3 هَٔساُٛ هٓبلٙجُٓٔ ٍٓلٙلَِّٙ الْؤٌىَشِ هٓيِ ًٍََْٕٓٓا ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓأَهٓشٍُا

 اٟحىبم آٗبت ث٘بى فٖ الذسس ل٠ئذ وتبة فٖ روش ٍهب

 :ٍّٖ آٗبت 4 الزضائشٕ أحوذ ثبٛحش

  ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ الْخَٕ٘شِ ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّىُنٕ ٍٓلْتَىُي -1

 
                                                      

 .111هوشاى:  . آل 1

 .114:  هوشاى . آل 2

 .41.الحذ:  3
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   1الْؤفْلٙحَٔىَ ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ

 ٍٓتٌََْْٕٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ تَأْهٔشٍُىَ لٙلٌَّبسِ أُخْشِرٓتٕ أُهٍٛٔ خَٕ٘شَ وٌُتُنٕ -2

ٔن خَٕ٘شًا لَىَبىَ الْىٙتَبةِ إَّٔلُ آهٓيَ ٍٓلََٕ ثِبللَِّٙ ٍٓتُإْهٌَُٙىَ الْؤٌىَشِ هٓيِ  لَّْ

   2الْفَبسٙمَُىَ ٍٓأَوْخَشُّٔنٔ الْؤإْهٌَُٙىَ هٌِّْْٔنٔ

  هٓيِ ٍٓآًِْ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓأْهٔشْ ٠َٓالظٛ أَلٙنِ ثٌَٖٔٛ ٗٓب  -3

   3اُٛهَٔسِ هٓضْمِ هٙيْ رَلٙهٓ ئِىَّ أَطٓبثٓهٓ هٓب هٓل٢َ ٍٓاطٕجِشْ الْؤٌىَشِ

 ٍٓلَُدّٔٓب ًَبسٖا ٍٓإَّٔلٙ٘ىُنٕ أًَفُسٓىُنٕ لَُا آهٌَُٓا الَّزٙٗيَ أَْٜٗٓب ٗٓب -4

 هٓب اللَِّٓ ٗٓوٕظَٔىَ ٟ شٙذٓادٗ ٠فٌغٙ ه٠ٓئٙىٌَٔ هٓلَْٕ٘ٓب ٍٓالْحٙزٓبسُٓٓ الٌَّبسٔ

   4ٗٔإْهٓشٍُىَ هٓب ٍٓٗٓفْوٓلَُىَ أَهٓشَّٔنٕ

                                                      

 .114.آل هوشاى:  1

 .111.أل هوشاى:  2

 .17.لموبى:  3

 .6.التحشٗن: 4
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 اٟحىبم آٗبت فٖ اٟفْبم هسبله وتبة فٖ روش ٍهب

 :ٍّٖ آٗبت 8 الزَاد للفبػل

 ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ الْخَٕ٘شِ ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّىُنٕ ٍٓلْتَىُي-1

  1الْؤفْلٙحَٔىَ ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ

 ٍٓتٌََْْٕٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ تَأْهٔشٍُىَ لٙلٌَّبسِ أُخْشِرٓتٕ أُهٍٛٔ خَٕ٘شَ وٌُتُنٕ -2

ٔن خَٕ٘شًا لَىَبىَ الْىٙتَبةِ إَّٔلُ آهٓيَ ٍٓلََٕ ثِبللَِّٙ ٍٓتُإْهٌَُٙىَ الْؤٌىَشِ هٓيِ  لَّْ

   2الْفَبسٙمَُىَ أَوْخَشُّٔنٍٔٓ الْؤإْهٌَُٙىَ هٌِّْْٔنٔ

 الٌَّبسٔ ٍٓلَُدّٔٓب ًَبسٖا ٍٓإَّٔلٙ٘ىُنٕ أًَفُسٓىُنٕ لَُا آهٌَُٓا الَّزٙٗيَ أَْٜٗٓب -3

 أَهٓشَّٔنٕ هٓب اللَِّٓ ٗٓوٕظَٔىَ ٟ شٙذٓادٗ غ٠ٙفٌ ه٠ٓئٙىٌَٔ هٓلَْٕ٘ٓب ٍٓالْحٙزٓبسُٓٓ

  3 ٗٔإْهٓشٍُىَ هٓب ٍٓٗٓفْوٓلَُىَ

                                                      

 .114.آل هوشاى:  1

 .111.آل هوشاى:  2

 .6.التحشٗن: 3
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 ٢ٌٍْْٓٓٗٓ الْمُشْث٢ٓ رٕٙ ٍٓئِٗتَبء ٍٓاِٝحٕسٓبىِ ثِبلْوٓذٕلِ ٗٓأْهٔشُ ِٓاللَّ ئِىَّ -4

  1 تَزَوَّشٍُىَ لَوٓلَّىُنٕ ٗٓوٙلُىُنٕ ٍٓالْجٓغِْٖ ٍٓالْؤٌىَشِ الْفَحٕشَبء هٓيِ

 السٛوٓبٍٓاتٔ هٓشْػُْٓب ٍٓرٌٍَّٓٔ سٛثِّىُنٕ هِّي هٓغْفٙشٍَٓ ئِل٢َ ٍٓسٓبسِهَٔاْ -5

   2لٙلْؤتَّمٙ٘يَ تٕأُهٙذٛ ٍٓاَٛسٕعٔ

   3 هٛفْشٍُػًب ًَظٙ٘جٖب هٙجٓبدٙنٓ هٙيْ لَأَتَّخٙزَىَّ ٍٓلَبلَ اللَِّٔ لَّوٌَِٓٔ  -6

 حٓت٢َّ هٌْْٓٔنٕ فَأَهٕشِعٕ آٗٓبتٌَٙب فٖٙ ٗٓخَُػَُىَ الَّزٙٗيَ سٓإَٔٗتٓ ٍٓئِرَا -7

 ثٓوٕذٓ تَمْؤذٕ ف٠ََ بىُالشَّٕ٘ـَ ٌٗٔسٌَّٙ٘ٓهٓ ٍٓئِهٛب غَٕ٘شُِٙ حٓذٙٗجٚ فٖٙ ٗٓخَُػَُاْ

 حٙسٓبثِِْن هٙيْ ٗٓتَّمَُىَ الَّزٙٗيَ هٓل٢َ ٍٓهٓب اللَّبلٙوٙ٘يَ الْمََٕمِ هٓنٓ الزِّوْش١َ

  4  ٗٓتَّمَُىَ لَوٓلَّْٔنٕ رٙوْش١َ ٍٓلَىٙي شَٖٕءٚ هِّي

                                                      

 .91.الٌحل:  1

 .133.آل هوشاى:  2

 .118.الٌسبء:  3

 .69-68.اًٟوبم:  4
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 اللَِّٙ آٗٓبتٙ سٓوٙوٕتُنٕ ئِرَا أَىْ الْىٙتَبةِ فٖٙ هٓلَٕ٘ىُنٕ ًَضَّلَ ٍٓلَذٕ  -8

 فٖٙ ٗٓخَُػَُاْ حٓت٢َّ هٓوْٓٔنٕ تَمْؤذٍٔاْ ف٠ََ ثِْٓب ٍٓٗٔسٕتَْٕضَأُ ثِْٓب ىْفَشُٗٔ

 ٍٓالْىَبفٙشِٗيَ الْؤٌَبفٙمٙ٘يَ رٓبهٙنٔ اللَِّٓ ئِىَّ هِّخْلُْٔنٕ ئِرًا ئًَِّىُنٕ غَٕ٘شُِٙ حٓذٙٗجٚ

   1 رٓوٙ٘وٖب رٌَّْٓٓنٓ فٖٙ

 

 ٗبتآ 8 ل٠سدث٘لٖ اٟحىبم صثذٓ وتبة فٖ أٗؼب ٍروش

ٍّٖ: 

 ٍٓتٌََْْٕٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ تَأْهٔشٍُىَ لٙلٌَّبسِ أُخْشِرٓتٕ أُهٍٛٔ خَٕ٘شَ وٌُتُنٕ-1

ٔن خَٕ٘شًا لَىَبىَ الْىٙتَبةِ إَّٔلُ آهٓيَ ٍٓلََٕ ثِبللَِّٙ ٍٓتُإْهٌَُٙىَ الْؤٌىَشِ هٓيِ  لَّْ

   2  الْفَبسٙمَُىَ ٍٓأَوْخَشُّٔنٔ الْؤإْهٌَُٙىَ هٌِّْْٔنٔ

  ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ الْخَٕ٘شِ ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّىُنٕ لْتَىُيٍٓ -2 

                                                      

 .141.الٌسبء:  1

 .111.آل هوشاى  2
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  1 الْؤفْلٙحَٔىَ ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ

 السٛوٓبٍٓاتٔ هٓشْػُْٓب ٍٓرٌٍَّٓٔ سٛثِّىُنٕ هِّي هٓغْفٙشٍَٓ ئِل٢َ ٍٓسٓبسِهَٔاْ -3

  2 ؤتَّمٙ٘يَلٙلْ أُهٙذٛتٕ ٍٓاَٛسٕعٔ

ٙ هِّيَ سٓحٕوٍٓٔ فَجِوٓب  -4  الْمَلْتِ غَلٙ٘قَ فَلِّب وٌُتٓ ٍٓلََٕ لَْٔنٕ لٌٙتٓ اللَِّ

 فٖٙ ٍٓشَبٍِسّٕٔنٕ لَْٔنٕ ٍٓاسٕتَغْفٙشْ هٌْْٓٔنٕ فَبهٕفٔ حَٕٓلٙهٓ هٙيْ ًَٟفَؼَُّاْ

  3 الْؤتََٓوِّلٙ٘يَ تٜٗٔحٙ اللَِّٓ ئِىَّ اللَِّٙ هٓل٢َ فَتََٓوَّلْ هٓضَهٕتٓ فَاِرَا اَٛهٕشِ

ٔ ٌٗٓظٔشْوُنٔ ئِى  -5  رَا فَوٓي ٗٓخْزُلْىُنٕ ٍٓئِى لَىُنٕ غَبلٙتٓ ف٠ََ اللَِّ

   4الْؤإْهٌَُٙىَ فَلْ٘ٓتََٓوَّلِ اللَِّٙ ٍٓهٓل٢َ ثٓوٕذُٙٙ هِّي ٌٗٓظٔشُوُن الَّزٕٙ

                                                      

 .114.آل هوشاى:  1

 .133.آل هوشاى:  2

 .159.آل هوشاى:  3

 .161.آل هوشاى: 4
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 لَىُنٕ تُجٕذٓ ئِى أَشْ٘ٓبء هٓيْ تَسٕأَلَُاْ َٟ آهٌَُٓاْ الَّزٙٗيَ أَْٜٗٓب ٗٓب  -6

 اللَِّٔ هٓفَب لَىُنٕ تُجٕذٓ الْمُشْآىُ ٌَٗٔضَّلُ حٙ٘يَ هٌْْٓٓب تَسٕأَلَُاْ ٍٓئِى تَسٔإْوُنٕ

  1 حٓلٙ٘نٗ غَفَُسٗ ٍٓاللَِّٔ هٌْْٓٓب

 اللَِّٓ فَاِىَّ سَٔءٚ هٓي تَوٕفَُاْ إٍَٔ تُخْفَُُٔ إٍَٔ خَٕ٘شًا تُجٕذٍٔاْ ئِى  -7

    2 لَذٙٗشًا هٓفَُٝا وَبىَ

 اللَِّٓ رَوَشٍُاْ أًَفُسْٓٔنٕ كَلَؤَاْ إٍَٔ فَبحٙشًَٔ فَوٓلَُاْ ئِرَا ٍٓالَّزٙٗيَ  -8

َُةٓ ٗٓغْفٙشُ ٍٓهٓي لٙزًَُُثِِْنٕ فَبسٕتَغْفَشٍُاْ  هٓل٢َ ٗٔظٙشٍُّاْ ٍٓلَنٕ اللَِّٔ ئَِّٟ الزًُّ

ِنٕ هِّي هٛغْفٙشٌَٓ رٓضَاؤُّٔن إٍُٔلَئٙهٓ ٗٓوٕلَؤَىَ ٍّٓٔنٕ فَوٓلَُاْ هٓب  ٍٓرٌَّٓبتٗ سٛثِّْ

   3 الْوٓبهٙلٙ٘يَ أَرٕشُ ًٍٓٙوٕنٓ فْٙ٘ٓب خَبلٙذٙٗيَ اًَْْٛٓبسٔ تَحٕتْٙٓب هٙي تَزٕشِٕ

 

 

                                                      

 .111.الوبئذٓ:  1

 .149.الٌسبء:  2

 .135.آل هوشاى:  3
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 الخبًٖ الفظل

 الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش ششٍؽ

 

 خوسِ ٍّٖ ششٍؽ هذٓ لِ الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش

 الحظش سج٘ل هل٢

 ٗزت ،ف٠ اروبٟ ٍلَ الوٌىش وشفٍت الووشٍف توشف اى -1

 الوٌىش هي الٌْٖ ٗحت ٍٟ  ثِ، الزبّل هل٢ ثبلووشٍف اٟهش

 ٍالٌْٖ ثبٍٛل لٜهش همذهِ التولن ٗزت ،ًون ثِ الزبّل هل٢

 .الخبًٖ هي
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 هي الوٌْٖ ٍاًتْبء ثبٛهش، ثبلووشٍف الوأهَس ائتوبس احتوبل-2

 فبلوشَْس ثْوب، ثٗىتش ٍٟ ٗجبلٖ ٟ اًِ هلن فلَ ثبلٌْٖ، الوٌىش

 .تزبِّ شٖء ٗزت ٟ اًِ الفمْبء ث٘ي

 اٟستوشاس ثظذد الوٌىش فبهل اٍ الووشٍف تبسن ٗىَى اى -3

 اًِ الشخض هي هشف ٍلَ الوٌىش، ٍفول الووشٍف تشن فٖ

 ٍرت ٍاحذُ لوشٓ ٍلَ الووشٍف تشن اٍ الوٌىش استىبة ثظذد

 .رله لجل ًِْ٘ اٍ اهشُ

 فٖ هوزٍسا الووشٍف تبسن ٍأ الوٌىش فبهل ٗىَى ٟ اى -4

 هجبح فولِ هب ثبى ٟهتمبدُ للووشٍف، تشوِ اٍ للوٌىش فولِ

 الوٌىش وبى ارا ًون،. ثَارت ل٘س استىجِ هب اى اٍ ثحشام، ٍل٘س

 ف٠ الوحتشهٔ الٌفس ومتل هـلمب ثَرَدُ الشبسم ٗشػ٢ ٟ هوب

 وبى ارا هوب فؼ٠ هىلفب الوجبشش ٗىي لن ٍلَ هٌِ، الشدم هي ثذ

 .٠ّرب



23 

 

 تشتت الوٌىش هي ٍالٌبّٖ ثبلووشٍف اٟهش ٗخبف ٟ اى -5

 ٍٟ ثِ، الووتذ ثبلومذاس هبلِ أٍ هشػِ أٍ ًفسِ فٖ هلِ٘ ػشس

 ارا اٟ هبدٓ، ٗحتول ٟ شذٗذ حشد فٖ ٍلَهِ رله ٗستلضم

 اّٛو٘ٔ هي ثوخبثٔ الوٌىش تشن أٍ الووشٍف فول وَى أحشص

 وخَف. ٍالحشد سالؼش تحول دًٍِ َْٗى الومذس الشبسم هٌذ

 ثبلومذاس هبلِ أٍ هشػِ أٍ ًفسِ فٖ الوسلو٘ي ثجوغ اٟػشاس

 .ٍرَثِ سمؾ ثِ الووتذ

 ٍاًتن اًفسىن ٍتٌسَى ثبلجش الٌبس أتأهشٍى :توبل٢ لبل ،

  1توملَى اف٠ الىتبة تتلَى

  

 

 

                                                      

 .44.الجمشٓ:  1



24 

 

 الجحج غبٗٔ

 

 اٟهش فٖ الخبطٔ اٙٗبت تحل٘ل: َّ الجحج ّزا هي الغشع    

 التٖ الششٍؽ أحذ ربًت هي الوٌىش هي الٌٍْٖ ثبلووشٍف،

 ٍالتٖ الوٌىش؛ هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ح٘ي اتجبهْب ٗزت

 ششؿب ًٍأخز ، ٍتششٗوْب ؿشحْب فٖ الفت١َ فٖ الوزتْذٗي لبم

 ثبهتجبس أّو٘تِ هي غفل لذ ٗىَى لذ الششٍؽ ّزُ هي هْوب

 بءاٟفت ال٢ المذٍم ٍهذم ، التمل٘ذ َٗرت هزّجٌب فٖ التم٘ذ

 أّل هزّت ثبى ٍرله الششهٖ، الحىن هوشفٔ دٍى ٍالتظشف

 ٍّٖ اٟ ثجوغ ثوؼْب هشتجـٔ ٍهضاٗب خَاص لِالج٘ت

 ٍالوظؤ ثبلشإٔ، اٟرتْبد دٍى ثبلٌض التم٘ذ

 لفت١َ ٍالتمل٘ذ ،ٍاٟئؤ للٌجٖ

 ٍاٟهش ٍاٟستحسبى، ثبلشإٔ اٟرتْبد دٍى الوزتْذٗي

 دٍى ، ثششٍؿْوب هٍالتوس الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف،
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 الوزاّت، ثم٘ٔ هي ه٘ضًب هب ٍّزا الخـأ، فٖ ٍالَلَم التزبٍص

 اٙساء لوٌبلشٔ الجحج؛ ّزا هي الغبٗٔ أحجبت أرل هي لوٌب لزا

 ح٘ج هي الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ٍرَة ًبح٘ٔ هي

 الفمْبء، آساء ٍث٘بى ، اٟهٔ هل٢ أٍ الفشد هل٢ ٍرَثِ خظَط٘ٔ

 هل٢ ٍالتأو٘ذ الخظَص، ّزا فٖ لبهت لتٖا ٍاٟشىبٟت

 ثأداء ٗمَم أى لجل ثبلوٌىش ٍهلوِ ثبلووشٍف، اٙهش هلن ششؽ

 الذٌٗ٘ٔ الولَم ثخظَص هبلوب وًَِ ٗشتشؽ ٍٟ ، الفول ّزا

 الفول ّزا أى هي ٍهتأوذا هبسفب ٗىَى أى ٗلضم لىي ، التششٗو٘ٔ

 .الفشٗؼٔ ّزُ ثأداء الوجبششٓ لجل حشام أٍ ح٠ل،
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 الخبلج الفظل

 الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش

 

 ثبلووشٍف، اٛهش) اٟس٠م هلْ٘ب أوذ التٖ الَارجبت هي  

 الىتبة فٖ هلْ٘ب ل٘جلغ الحك ربء ٍلذ( الوٌىش هي ٍالٌْٖ

 أُخْشِرٓتٕ أُهٍٛٔ خَٕ٘شَ وٌُتُنٕ: توبل٢ لَلِ الىتبة ففٖ. ٍالسٌٔ

 ثِبللَِّٙ ٍٓتُإْهٌَُٙىَ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٍٓتٌََْْٕٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ تَأْهٔشٍُىَ لٙلٌَّبسِ

ٔن خَٕ٘شًا لَىَبىَ الْىٙتَبةِ إَّٔلُ آهٓيَ ٍٓلََٕ  ٍٓأَوْخَشُّٔنٔ الْؤإْهٌَُٙىَ هٌِّْْٔنٔ لَّْ

  1الْفَبسٙمَُىَ

 ٍرله الضهبى؛ ؿَل ربءت أهٔ خ٘ش ّٖ اٟس٠ه٘ٔ اٟهٔ اى

 هي الٌْٖ -2 ثبلووشٍف اٟهش-1: خظبل ثخ٠ث ٟتظبفْب

                                                      

 .111.آل هوشاى: 1
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 هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ٍرول. ثب٣  اٟٗوبى-3الوٌىش

 خ٘ش اٟس٠ه٘ٔ اٟهٔ طبست ٍثسججِ ثب٣؛ لٞٗوبى هذٟ الوٌىش

 لُوٙيَ : ئسشائ٘ل ثٌٖ رم فٖ توبل٢ ٍلبل.  الضهبى ؿَل هل٢ أهٔ

 اثٕيِ ٢ٍٓهٙ٘سٓ دٓأٍٍدٓ لٙسٓبىِ هٓل٢َ ئِسٕشَائٙ٘لَ ثٌٖٓٙ هٙي وَفَشٍُاْ الَّزٙٗيَ

 هٓي ٗٓتٌََبَّٕٓىَ َٟ وَبًَُاْ ٗٓوٕتَذٍٔىَ ٍٛوَبًَُاْ هٓظَٓا ثِوٓب رَلٙهٓ هٓشْٗٓنٓ

 استحمبق هل٢ دلت اًْب  1 ٗٓفْوٓلَُىَ وَبًَُاْ هٓب لَجِئْسٓ فَوٓلَُُٔ هٌٜىَشٍ

 هي ٗتٌبَّى ٟ وبًَا ًْٟن رله اٟلْ٘ٔ، اللؤٌ ئسشائ٘ل ثٌٖ

 الجوغ ٗفولِ الزٕ الوٌىش هي ثوؼْن ٌِٗ لن إٔ فولَُ، هٌىش

 .اٙخش

 ثٌْ٘ب هي ًزوش: فىخ٘شٓ الششٗفٔ السٌٔ فٖ اٟحبدٗج ٍأهب

: ٗمَل  الحسي أثَ سووت: هشفٔ ثي هحوذ حذٗج

                                                      

 .69-68.الوبئذٓ:  1
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 هل٘ىن ل٘ستوولي أٍ الوٌىش، هي ٍلتٌَْى ثبلووشٍف، لتأهشٍى)

  1(  لْن ٗستزبة ف٠ خ٘بسون، ف٘ذهَ ششاسون

 ثخ٘ش الٌبس ضالٗ ٟ: ) الٌجٖ هي الحذٗج ٍفٖ 

 فبرا الجش هل٢ ٍتوبًٍَا الوٌىش، هي ،ًٍَْا ثبلووشٍف أهشٍا هب

 هل٢ ثوؼْن ٍسلؾ الجشوبت، هٌْن سفوت رله؛ ٗفولَا لن

 ال٢ 2(السوبء فٖ ٍٟ اٟسع، فٖ ًبطش لْن ٗىي ٍلن ثوغ،

 .اٟحبدٗج هي رله غ٘ش

 هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش فٖ الَاسدٓ المشآً٘ٔ اٙٗبت اى حن

 اٟهش ال٢ للٌلش طشٗح شىل-1: شىل٘ي هل٢ ّٖ لوٌىشا

.  السبثمٔ اٙٗٔ فٖ الحبل َّ ووب الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف،

 ٗٓب : توبل٢ لَلِ لج٘ل هي رله فٖ طشٗحب ل٘س آخش ٍشىل

 الٌَّبسٔ ٍٓلَُدّٔٓب بسٖاًَ ٍٓإَّٔلٙ٘ىُنٕ أًَفُسٓىُنٕ لَُا آهٌَُٓا الَّزٙٗيَ أَْٜٗٓب
                                                      

ٔ، ثبة حس٘ي، الحش الوبهلٖ؛ ٍسبئل الش٘و ثي هحوذ ثي هلٖ ثي الحسي ثي . هحوذ 1

 هي أثَاة اٟهش ثبلووشٍف ٍالٌْٖ هي الوٌىش.

 .181، ص6.هحوذ ثي الحسي، الـَسٖ؛ تْزٗت اٟحىبم د 2
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 أَهٓشَّٔنٕ هٓب اللَِّٓ ٗٓوٕظَٔىَ ٟ شٙذٓادٗ غ٠ٙفٌ ه٠ٓئٙىٌَٔ هٓلَْٕ٘ٓب ٍٓالْحٙزٓبسُٓٓ

   1ٗٔإْهٓشٍُىَ هٓب ٍٓٗٓفْوٓلَُىَ

 أسشتِ؛ أفشاد اصاء اٟسشٓ لشة خبطٔ هسإٍل٘ٔ تَرِ فاًْب

 هي آخش توج٘ش ٍرله. الٌبس هي ٍٍلبٗتْن هلْ٘ن للوحبفلٔ

 لن الىشٗؤ اٙٗٔ ، الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش ٍرَد

 ٍلىٌْب الوٌىش؛ هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش للفق تظشح

 ٍٓالْوٓظٕشِ : توبل٢ لَلِ المج٘ل ّزا ٍهي رله، تتؼوي ثبلتبلٖ

 الظٛبلٙحٓبتٙ ٍٓهٓوٙلَُا آهٌَُٓا الَّزٙٗيَ ئَِّٟ خُسٕشٍ لَفٖٙ اًِٝسٓبىَ ئِىَّ

 الحك فٖ الخَاة فبى 2ثِبلظٛجٕشِ ٍٓتََٓاطَٕٓا ثِبلْحٓكِّ ٍٓتََٓاطَٕٓا

 ثبلووشٍف، اٙخش الجوغ ثوؼْن أهش هي أخش١ هجبسٓ ، ٍالظجش

 ثبلووشٍف، اٟهش فٖ الَاسدٓ اٙٗبت اى حن.  الوٌىش هي ًٍِْ٘

 ٍاحذ هشتشن لذس فٖ ٍتشتشؽ وخ٘شٓ، الوٌىش هي ٍالٌْٖ

 الوله َٗسث لذ رو٘وب؛ ٍاستوشاػْب رله هل٢ الحج: ٍَّ
                                                      

 .6.التحشٗن:  1

 .سَسٓ الوظش. 2
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 ل٘ست اًْب ٗوٌٖ ٟ ٍّزا. خبطٔ تًىب هل٢ تشتول لن ثوذهب

: ششهٖ حىن هل٢ ٟشتوبلْب هٌْب؛ ّٖ ثل اٟحىبم، آٗبت هي

 َٗسث رو٘وب ،ٍروشّب الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ٍَّ

 .  خبطٔ ًىبت هل٢ ٗشتول هب هل٢ فٌختظش الولل؛

 

 لفشد أم اٟهِ أفشاد لىل ثبلووشٍف اٟهش اى ّل 

  فمؾ أفشادّب هي

 :التحم٘ك

ىُنٕ ٍٓلْتَىُي : اٙٗٔ هٌْب     ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ الْخَٕ٘شِ ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّ

 تمذم  1الْؤفْلٙحَٔىَ ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ

 هل٢ اٟس٠م فٖ الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش فىشٓ

 تبسٓ: ثٌلشت٘ي ٌٗلش فبًِ الوسلن؛ الوزتون ال٢ الَحذاً٘ٔ ًلشٗٔ
                                                      

 .114.آل هوشاى:  1
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 هٌـلك ٍهي هتوذدٓ، أش٘بء ٍل٘س ٍاحذ شٖء ٍوأًِ الِ٘ ٌٗلش

:  الظبدق اٟهبم هي الششٗف الحذٗج ٍسد. الٌلشٓ حذدُ

 ارا الزسذ ووخل ٍتوبؿفْن ٍتشاحوْن تجبسّن فٖ الوإهٌَى)

 هي ًٍمل  1( ٍالحو٢ السْش فٖ سبئشُ لِ تذاه٢ أشتى٢

 ٗشذ وبلجٌ٘بى للوإهي يالوإه: )لبل اًِ: الشسَل

 هتوذدٓ أفشاد َّ ثوب الِ٘ ٌٗلش ٍأخش١ ًلشٓ ّزُ 2(ثوؼب ثوؼِ

 ول تىل٘ف الٌلشٓ ّزُ ٍهي. اٙخش الجوغ هي ثوؼْب ٗشتول

 لتىل٘ف ٍهغبٗشا هستم٠، الَارجبت فٖ ٍالىشأّ للظ٠ٓ شخض

 ٍٟ) ران هل٢ ٍصسُ ٗحول اى ّزا اهـٖ فبرا ، اٙخش الشخض

 ال٢ التوذدٗٔ الٌلشٓ هل٢ ّزا اى ،(ش١أخ ٍصس ٍاصسٓ تضس

 هجٌ٘ٔ ربءت الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ٍفىشٓ اٟفشاد،

 الِ٘ ًلش حٌ٘وب الوولن الوزتون. الَحذاً٘ٔ اٍٟل٢ الٌلشٓ هل٢

 هي تم٘ٔ ٍلبئ٘ٔ؛ لَٓ ال٢ فبحتبد ٍاحذ، وزسذ اٟس٠م

                                                      

 .274، ص74.هحوذ ثبلش، الوزلسٖ؛ ثحبس اًَٟاس، د 1

 .674، ص1.الٌتمٖ الٌْذٕ؛ وٌض الووبل،د 2
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 الَلبئ٘ٔ الَس٘لٔ ٍتله هلِ٘، حبدث تظذق ٍإٔ الظذهبت

 هي ،ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش فىشٓ ّٖ: اٟس٠م ثْب أستوبى تٖال

 فوبرا سثوِ، هي هسإٍٟ اٙخش وبى هٌىش ّزا هي فبرا الوٌىش

 التفس٘ش ثلحبف فِ٘ توذد ٍٟ لبهذ الوسلن الوزتون ٟى اٟ

 فٖ ،(هي) ولؤ هي الومظَد فٖ الى٠م ٍلن لذ اًِ حن اٍٟل

 ٍل٘ىي) إٔ ، تجو٘ؼِ٘ ثبًْب تم٘ذ (أهِ هٌىن ٍلتىي): توبل٢ لَلِ

 ٍالوو٢ٌ ث٘بً٘ٔ، ثبًْب ٍل٘ل( الخ٘ش ال٢ ٗذهَى أهٔ ثوؼىن

 اى ٌٗجغٖ الوسلن الوزتون( .الخ٘ش ال٢ تذهَى أهٔ وًََا)

 حذ٘ ٍّزا.  الخ٘ش ال٢ تذهَ ٍاحذٓ، وتلٔ ال٢ ثأرووِ ٗتحَل

 ثل التجو٘غ َّ ل٘س الومظَد فبًِ. طذٗك هٌه ل٘ىي لَله

 تَارِ( هي) ولؤ اٍٛل التفس٘ش هل٢ اى ال٢. طذٗمب لٖ وي

 َّ الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش اى حبطلِ أشىبٟ

 الٌْٖ الزو٘ن هل٢ فلضم هٌىش حذث فبرا ، الٌبس رو٘ن ٍك٘فٔ

 الولن أّل ٍك٘فٔ ل٘س فَْ.  أخش١ ثـجمٔ رله ٗخض ف٠. هٌِ

 .الجوغ ٗتظَس ووب الذٗي ٍسربل
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 الَك٘فٔ فأى الوْؤ، اٟهَس فٖ فْزا الزو٘ن، هل٢ رله ف٘زت

 ٗمبل وٖ آخش، ثوغ دٍى ثوغ حك هي تزول لي الوزوَسٓ،

 الوزوَسٓ، للَك٘فٔ التظذٕ الزو٘ن هل٢ ٗزت دام ٍهب ثبلتو٘ض،

 هل٢ فبًِ( هي) لىلؤ اٍٟل التفس٘ش ٍث٘ي ّزا، ث٘ي ًَفك فى٘ف

 هي ،ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش ٗىَى التجو٘غ إٔ: اٍٟل التفس٘ش

 هب هن ٗتٌبف٢ ٍّزا للزو٘ن ٍل٘س ثبلجوغ، خبطٔ ك٘فٍٔ الوٌىش

 هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش الَرَة وَى هي: الِ٘ أششًب

 هي ٍلتىي إ اهِ هٌىن ٍلتىي ٍشبه٠، هبهب ٍرَثب الوٌىش

 ٍللٌب...( أهِ هٌىن ٍلتىي) الىشٗؤ اٙٗٔ روشًب ، أهٔ ثوؼىن

 هٌْب دالومظَ ٗىَى اى ف٘حتول: تفس٘شاى فْ٘ب( هي) ولؤ

 ٍٗأهشٍى للخ٘ش ٗذهَى أهٔ ثوؼىن هي فل٘ىن: ) إٔ التجو٘غ

 اٟهٔ. الوجبلغٔ َّ الومظَد ٗىَى ّزا هل٢ ٍثٌبء(. ثبلووشٍف

 للٌب حن ٍاحذٓ ٍوتلٔ أهِ، ثأرووْب تىَى اى ثذ ٟ اٟس٠ه٘ٔ

 ،  تجو٘ؼِ٘( هي) ٗوٌٖ أشىبل ٗتَلذ اٍٟل التفس٘ش هل٢ ثٌبء

 رو٘ن هل٢ ٍارت ثبلووشٍف هشاٟ اى: حبطلِ اٟشىبل ٍّزا
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 إٔ أهٔ هٌىن. أخش١ دٍى ثـجمٔ ٗختض ٍٟ الوزتون، أفشاد

 اٟهش ٍك٘فٔ اختظبص ّزا ٟصم اى(.  أهٔ ثوؼىن هي)

 دٍى اٟهٔ ثجوغ اختظبطْب الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف،

 ثبلووشٍف اٟهش ٍرَة شوَل هي حجت هب. خلف ٍَّ ثوض

 هي لولِ اٍٟل فبلتفس٘ش. الوسلن الوزتون أفشاد هي فشد لىل

  ٗشرح لذ ٌّب ٍهي اٟشىبل ّزا َٗارِ

 ٍل٘ست ث٘بً٘ٔ ٌّب( هي) ولؤ ثأى: ٍٗمبل الخبًٖ، التفس٘ش

 ال٢ الوظ٘ش ٍلىي الوزوَس، اٟشىبل هي فتخلظٌب تجو٘ؼ٘ٔ

 الج٘بً٘ٔ ٗىَى اى ٗجوذ ٟ فبًِ أٗؼب هشىل الخبًٖ التفس٘ش

 الوتأخش، الضهي فٖ حبحبد ٍهو٢ٌ رذٗذا ش٘ئب الوزوَس ثبلشىل

 لٖ وي أٍ طذٗك، أٍ طذٗمب، هٌه ل٘ىي: لٖ ٗمبل فحٌ٘وب

 الوتأخشٓ، لٜصهٌٔ حبدحب استووبٟ وًَِ ٗجوذ ٟ ّزا اى. طذٗمب

 هل٢ تحو٘لِ ٗظوت لىي ًون، ٍالوز٠ت للظحف المَل، ٍهل٢

 الوظ٘ش طوَثٔ ثوذ الوشىل؟ ًحل فى٘ف ٍهلِ٘ الىشٗن، المشآى



35 

 

 ثبٝهىبى اى: الزَاة فٖ ٗمبل اى ٍٗوىي الخبًٖ التفس٘ش ال٢

 دٍى هي( تجو٘ؼِ٘( هي) ولؤ وَى إٔ: )اٍٟل التفس٘ش اخت٘بس

 اٟهش ثبة فٖ اى ثج٘بى ٍرله الوتمذم، اٟشىبل ٗشد اى

 :ٍرَث٘ي ثبلووشٍف

 فشد، فشد ول ح٘ي فٖ ٍحبثتب، هبهب ٍرَثب-1

 فول٢ ، ثبلووشٍف اٟهش ثْ٘ئٔ خبطب آخش ٍٍرَثب-2

  اٟس٠ه٘ٔ الحىَهٔ

 التظذٕ ٍك٘فتْب ثبلووشٍف، اٟهش ّ٘ئٔ ٍّ٘ئٔ، لزٌٔ تشى٘ل

 لْب ٗتظذ١ اى ٗوىي ٟ التٖ الوزبٟت فٖ ثبلووشٍف اٟهش ال٢

 فٖ اهِ ، الٌلبم فٖ ٍاخ٠ٟ تىَى  اٟفشاد تظذ١ لَ ، اٟفشاد

 اخت٠ل فْ٘ب  اٟفشاد تظذٕ هي ٗلضم التٖ الوَاسد ّزُ هخل

 فٖ ثبلووشٍف اٟهش ٍرَة هن ٗتٌبف٢ ٟ ّزا ٍلىي ، الٌلبم

 ال٢ ٌٗتْٖ ّزا ٍهل٢ اٟخش١ الوزبٟت فٖ فشد، فشد ول حك

:  ٍرَث٘ي ثبلووشٍف اٟهش ثبة فٖ اى ٍّٖ: الوْؤ الٌت٘زٔ ّزُ
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 هي الٌلبم اخ٠ل ٗلضم لن هب هت٢؟ ٗخجت فشد لىل هبهب ٍرَثب

 الوَاسد فٖ ثبلووشٍف اٟهش للزٌٔ خبطب ٍٍرَثب. اٙخش تظذٕ

 الىشٗؤ ٍاٙٗٔ. لْب اٟفشاد تظذٕ هي الٌلبم اخت٠ل ٗلضم التٖ

 ٍالتٖ ثبلووشٍف اٟهش ثلزٌٔ الخبص الخبًٖ الَرَة ئل٢ تش٘ش

 . فشد فشد ول حك فٖ الوبم الَرَة ًن ٗتٌبف٢ ٟ

 : توبل٢ لَلِ اى حبطلِ: آخش أشىبل الومبم فٖ َٗرذ اًِ حن

 ئِرَا ػَلَّ هٛي ٗٓؼُشُّوُن َٟ أًَفُسٓىُنٕ ىُنٕهٓلَٕ٘ آهٌَُٓاْ الَّزٙٗيَ أَْٜٗٓب ٗٓب

  1 تَوٕوٓلَُىَ وٌُتُنٕ ثِوٓب فٌََ٘ٔجِّئُىُن رٓوٙ٘وٖب هٓشْرِؤىُنٕ اللَِّٙ ئِل٢َ إّتَذٕٓٗتُنٕ

 ٍاى الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٟهش ٍرَة هذم هل٢ ٗذل

 لِ ٌٗجغٖ ٍٟ الْذاٗٔ، خؾ هل٢ ٗس٘ش اى: ّٖ هإهي ول ٍك٘فٔ

 ٗىَى ٟ ّزا هل٢ ثبلووشٍف فبٛهش.  اٙخشٗي ال٢ وشعالت

 ٌّب؟ تفول فى٘ف اّتذٗتن اى ػل هي ٗؼشون ٟ فبًِ ٍارجب

 :احتوبل٘ي أحذ الوزوَسٓ اٙٗٔ هي الومظَد اى: ٍالزَاة

                                                      

 .115.الوبئذٓ:  1
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 أهشتن لَ اًىن: الومظَد ٗىَى اى ف٘حتول: اٍٟل اٟحتوبل

 اى دٍى هي الوزبل ّزا فٖ أًفسىن ٍاتوجتن ثبلووشٍف، غ٘شون

 تـ٘٘ت َّ الومظَد اى إٔ  ، تتأحشٍا ف٠ ش٘ئب، رله ٗزذٕ

 ّزُ هي ٍل٘س ثبلووشٍف اٟهش ٍك٘فتىن ٍاى الوإهٌ٘ي خبؿش

  الزْٔ

 لَّنٕ ئِى آحَبسِّٙنٕ هٓل٢َ ًَّفْسٓهٓ ثٓبخٙنٗ فَلَوٓلَّهٓ : توبل٢ لمَلِ أش٘ش

  1 أَسٓفًب الْحٓذٙٗجٙ ثِْٓزَا ٗٔإْهٌَُٙا

 اٗوبًْن، هذم هل٢ أسفب تحضى ٍٟ ًفسه تْله ٟ إٔ 

 .لذهَته ٍاستزبثتْن

 الومظَد، َّ ّزا ٗىَى أى ٗحتول اًِ: الخبًٖ ٍاٟحتوبل

 هي ٍاًحشف ػل، هي وخشٓ اى َّ الومظَد ٗىَى اى ٍٗحتول

 الْذاٗٔ ٗشٗذ هي ّذاٗٔ هل٢ خـشا تشىل ٟ اى ٌٗجغٖ الـشٗك

 ٗذهَُ وبٍسث الٌبس، هي وخ٘ش اًحشاف الوإهي ٗش١ لذ ،فأح٘بًب
                                                      

 .6ىْف:.ال 1
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 تحزس الىشٗؤ ٍاٙٗٔ.  خـْن ال٢ ٗو٘ل اى ال٢ اًٟحشاف ّزا

 ٗإحش ٍٟ ٗؼشن ٟ اى ٌٗجغٖ: لِ ٍتمَل الوزبل ّزا هي الوإهي

 ٍاى الْذاٗٔ ؿشٗك فٖ تظ٘ش اى ٍهل٘ه ػل، هي ػ٠لٔ هل٘ه

 ّزٗي؛ أخذ فْ٘ب ٗحتول الىشٗؤ اٙٗٔ اى. اٙخشٍى اًحشف

 .الوٌىش هي ٍالٌبّ٘ٔ بلووشٍفث اٙهشٓ لٚٗبت ًبف٘ٔ   ٍل٘ست

 هي ٍالٌبّٖ ثِ، ٍهبلوب هبسفب ثبلووشف اٙهش وَى ٔششؿ٘

 .هٌِ هٌْٖ ثىًَِ هبلوب الوٌىش

 الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش ششٍؽ هي اٍٟل الششؽ

 اى: ٍَّ اٟ ٍفتبٍاّن الوول٘ٔ سسبئلْن فٖ الوزتْذٗي ثٌَُ٘ ووب

 اٟهش ٗزت ،ف٠ اروبٟ ٍلَ الوٌىش ٍتوشف الووشٍف توشف

 هل٢ الوٌىش هي الٌْٖ ٗحت ٍٟ  ثِ، الزبّل هل٢ ثبلووشٍف

 هي ٍالٌْٖ ثبٍٛل لٜهش همذهِ التولن ٗزت ،ًون ثِ الزبّل

 آٗبت وتت ال٢ الشرَم هي ثذ ٟ رله ٍٛحجبت.  الخبًٖ

 :الششؽ ّزا أحجبت حَل آسائْن ٍث٘بى اٟحىبم
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 المشآى فمِ فٖ فبىالوش وٌض وتبثِ فٖ السَ٘سٕ الومذاد روش-1

 ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّىُنٕ ٍٓلْتَىُي لَلِ توبل٢: الخبً٘ٔ اٙٗٔ: 1

 ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ الْخَٕ٘شِ

   2الْؤفْلٙحَٔىَ

 ثَرَة لبل هي ثْب ٍأستذل اٛهش فٖ طشٗحٔ اٙٗٔ ّزُ 

 ٟى ػو٘ف ٍَّ للج٘بى ٍل٘ل للتجو٘غ ٌّب ( هي) ىلىَ الىفبٗٔ

 طشٗحٔ تىَى للتجو٘غ وبًت ٍارا الوج٘٘ي هل٢ ٗتمذم ٟ الج٘بى

 ٌٍّب. ٍهـلمبتِ المشآى ثووَهبت هوبسع ٍَّ للٌبُ هب فٖ

 :فَائذ

 أهش سثوب الزبّل فبى الولوبء ٍكبئف هي ٍالٌْٖ اٛهش-1

 هزّت فٖ هٌىشا ش٘ئ ٗىَى ٍسثوب هوشٍف هي ٢ًٍْ ثوٌىش

                                                      

 هحوذ ثي الحس٘ي ثي هحوذ ثي ا٣ هجذ ثي الومذاد ا٣ هجذ أثَ الذٗي، . روبل 1

 الوىتجٔ ،414ص 1د المشآى، فمِ فٖ الوشفبى وٌض الحلٖ، السَ٘سٕ

 416. ص ق1384 ،سٌٔ ،ؿْشاى، أٗشاى-الزوفشٗٔ اٙحبس ٛح٘بء الوشتؼَٗٔ

 .114.آل هوشاى: 2



41 

 

 فشه٘ٔ الوسألٔ تىَى ثأى الوأهَس هزّت فٖ هٌىش غ٘ش اٙهش

 فٖ ٗغلق سثوب الزبّل ٍأٗؼب فْ٘ب الوزتْذٗي اخت٠ف ٗزَص

 .ٍثبلوىس الل٘ي هَػن

 فٖ لذخَلِ أٍ لزْلِ اهب هٌذُ ٗإحشاى هي ال٢ َٗرْبى أًّْوب-2

 هي أهب هلِ٘ شجْٔ لذخَل أٍ تووذ غ٘ش هي اػـشاسا الوٌىش

 ٟ فبًِ ٍارهبى ٍاخت٘بس ثِ ٍهلن لظذ هي شالوٌى فٖ دخل

 رله خ٘ف أٍ ػشسُ تحمك فبى ٗزَص ثل ًِْ٘ ٍٟ أهشُ ٗزت

 هلك هي)  هٌْن الخجش فٖ ٍسد ّزا ٍهي أٗؼب رَاص ف٠

 . لَلِ أًت٢ْ(. ٢ٌْٗ ٍٟ ٗإهش ف٠ س٘فب أٍ سَؿب

 آٗبت ال٢ اٟفْبم هسبله وتبثِ فٖ الزَاد الفبػل روش-2

 1 اٟحىبم

                                                      

 اٟفْبم ،هسبله الىبكوٖ الذٗي شوس اد،الزَ الفبػل هحوذ ا٣ هجذ . أثَ 1

 اٙحبس ٛح٘بء الوشتؼَٗٔ الوىتجٔ(  تب ة)،375ص2اٟحىبم،د آٗبت ال٢

 .أٗشاى-الزوفشٗٔ
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 الْخَٕ٘شِ ئِل٢َ ٗٓذٕهَٔىَ أُهٌٛٔ هٌِّىُنٕ ٍٓلْتَىُي : اٍٟل٢ ٔاٙٗ فٖ

الْؤفْلٙحَٔىَ ّٔنٔ ٍٓأٍُلَئٙهٓ الْؤٌىَشِ هٓيِ ٌٍَْْٕٓٗٓٓىَ ثِبلْوٓوٕشٍُفٙ ٍٓٗٓأْهٔشٍُىَ

 ثبلووشٍف أهش هي:  ٍهٌِ: لبل 375 الظفحٔ فٖ 1 

 سسَلِ ٍخل٘فٔ أسػِ، فٖ ا٣ خل٘فٔ فَْ الوٌىش هي ٢ًٍْ

 إٔ( الوفلحَى ّن ٍأٍلئه: ) ثمَلِ ٍوف٢ وتبثِ ل٘فٍٔخ

 الفبسك أى فٖ ثْزا ٗتوسه ٍلذ لْن، هذحب ثبلف٠ح اٟخظبء

 هي ل٘س ًِٛ الوٌىش هي ٢ٌٍْٗ ثبلووشٍف ٗأهش أى لِ ل٘س

 ٍٓتٌَسَٕٓىَ ثِبلْجِشِّ الٌَّبسٓ أَتَأْهٔشٍُىَ :توبل٢ لَلِ ٍٗإٗذُ، الف٠ح أّل

 ّزا ثأى ٍأر٘ت 2تَوٕمٙلَُىَ أَف٠ََ الْىٙتَبةٓ تْلَُىَتَ ٍٓأًَتُنٕ أًَفُسٓىُنٕ

 هي ٍالٌبّٖ ثبلووشٍف اٙهش أى اللبّش فبى الغبلت، هل٢ ٍسد

 الوبلل ٟى ًفسِ، أحَال اط٠ح ثوذ اٟ فِ٘ ٗششم ٟ الوٌىش

 ٗىَى ٟ ثبلووشٍف اٟهش أى  ٟ الغ٘ش هْن هل٢ ًفسِ هْن ٗمذم

 الى٠م سلف لذ الوزوَسٓ ٍٔاٙٗ الفبسك، غ٘ش  الوذل هي اٟ

                                                      

 .114.آل هوشاى: 1

 .44.الجمشٓ: 2
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 ٍالٌبّٖ اٙهش فٖ ٗشتشؽ ٟ أًِ روشًب هوب تحمك ٍلذ. فْ٘ب

 هذٟ وًَِ هي ٍالوٌىش، ثبلووشٍف هبلوب وًَِ هل٢ صائذٓ طفٔ

 ٗزت ًِٛ الووبطٖ، هي ٗشتىجِ هوب ٢ٌْٗ أى للوبطٖ ف٘زَص

 اٙخش ٍرَة أحذّوب ثتشن ٗسمؾ ف٠ ٍاًٟىبس، التشن هلِ٘

 ٗمظذ ٟ ألَل. ثِ اشوبسا تم٘٘ذ غ٘ش هي( هٌىن) أؿ٠ق فٖ ٍلول

 ٟ اٟٗوبى اى المذ  رب٠ّ ثل ٍالٌبّٖ اٟهش وَى هذم ٌّب

 .ٍارت ٍالوٌىش ثبلووشٍف الولن لىي ، فِ٘ ٗشتشؽ
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 اٟستٌتبد

 

 خبطٔ آٗبت لْب الوٌىش هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف، اٛهش فشٗؼٔ-1

 اٟحىبم آٗبت وتت فٖ هزوَسٓ

 ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش ششٍؽ هوشفٔ وىبىث اّٟو٘ٔ هي-2

 الوٌىش هي

 اٟهٔ أٍ الفشد هٌْب ٍالومظَد اٛهٔ خظَط٘ٔ تحم٘ك-3

 ثأوولْب

 هٌت ٍالٌبّٖ ثبلووشٍف اٙهش هوشفِ ششؽ خظَط٘ٔ-4

 ثبلوٌىش ٍالولن ثبلووشٍف ثبلولن الوٌىش

 هي الومظَد أحجبت حَل اٙساء ٍهشع التحم٘ك هوشفٔ-6

 اٙٗبت هي الوـلَة
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 الىبكوٖ الذٗي شوس الزَاد، الفبػل هحوذ ا٣، هجذ أثَ-1

(  تب ة)،372ص2اٟحىبم،د آٗبت ال٢ اٟفْبم ،هسبله

 .أٗشاى-الزوفشٗٔ اٙحبس ٝح٘بء الوشتؼَٗٔ الوىتجٔ

 ثي هحوذ ثي ا٣ هجذ ثي الومذاد ا٣ هجذ أثَ الذٗي، روبل-2

 المشآى، فمِ فٖ الوشفبى وٌض الحلٖ، السَ٘سٕ هحوذ ثي الحس٘ي

-الزوفشٗٔ اٙحبس ٛح٘بء الوشتؼَٗٔ الوىتجٔ ،414ص 1د

 ق1384 ،سٌٔ ،ؿْشاى، أٗشاى

 الج٘بى صثذٓ هحوذ، ثي أحوذ ،الوَل٢ اٟسدث٘لٖ الومذس -3

 الـجؤ لن هسلو٘ي، اًتشبسات ،411المشآى،ص أحىبم فٖ

 ق 1421المبً٘ٔ،
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 ثي ا٣ ّجٔ ثي الحس٘ي ا٣ هجذ ثي الحسي أثَ الذٗي لـت-4

 ًَس هشوض ، اٍٟل٢ الـجؤ المشآى، فمِ  الشاًٍذٕ، الحسي

 ق1437أششاق، الوـجؤ اًَٟاس، ثحبس أح٘بء فٖ اًَٟاس

 ث٘بى فٖ الذسس ل٠ئذ هحوذ، ثي أحوذ الش٘خ الزضائشٕ، -5

 هإسسٔ اٍٟل٢، الـجؤ ،372ص 2د ثبٛحش، اٟحىبم ٙٗبت

 1391، لن الولوٖ، الٌشش

 اٟحىبم آٗبت تفس٘ش فٖ توْ٘ذٗٔ دسٍس ثبلش، اٟٗشٍاًٖ،-6

 -،ث٘شٍت اٍٟل٘بء داس اٍٟل٢، الـجؤ ،253ص1د المشآى هي

 .م2114-1425ُ لجٌبى،

 آٗبت ، أثشاّ٘ن ثي هلٖ ثي هحوذ الوَل٢ اٛستشاثبدٕ،-7

 (تب ة) ؿْشاى، الووشارٖ، هىتجٔ ، اٟحىبم

 اٟحىبم، آٗبت تفس٘ش فٖ الى٠م ثذائن ش،ثبل هحوذ الولىٖ،-8

 (تب ة) لجٌبى،-ث٘شٍت الَفبء، هإسسٔ
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 اٛهش فشٗؼٔ ٍأششفْب الفشائغ أسو٢ هلٖ، الىَساًٖ،-9

 لسن هـجؤ اٍٟل٢، الـجؤ الوٌىش، هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف

 ث٘شٍت اٟس٠ه٘ٔ الذاس تَصٗن.1415 لن الوششفٔ

 هي ٍالٌْٖ لووشٍفثب اٛهش وبكن، سو٘ذ الس٘ذ الوزاسٕ،-11

 (تب ة)،(  م ة) الشسبلٔ، هشوض الوٌىش،

 هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٛهش الحس٘ي، هجذ دستغ٘ت،-11

 اٟس٠ه٘ٔ الذاس اٍٟل٢، الـجؤ الوٌه،

 .م1989ُ،1419،ث٘شٍت،

 اٟهش الولن فشٗؼٔ التم١َ هشتغ، هـْشٕ، الشْ٘ذ-12

 ،للوـجَهبت التوبسف داس الوٌىش، هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف

 (تب ة)لجٌبى،-ث٘شٍت
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 هي ٍالٌْٖ ثبلووشٍف اٟهش هخوبى، ثي خبلذ السجت،-13

 الوٌتذ١ اٍٟل٢، الـجؤ  ٍآداثِ، ٍػَاثـِ أطَلِ_ الوٌىش

 م،1995ُ،1415.لٌذى اٟس٠هٖ،

 ة) هحوذ؛ ثي الحس٘ي المبسن أثٖ اٟطفْبًٖ، الشاغت -14

 صالجب هظـف٢ ًضاس هىتجٔ المشآى، غشٗت فٖ الوفشدات ،(تب

 ،1374 هىشم؛ ثي الذٗي روبل الفؼل أثٖ هٌلَس، اثي-15

 .ث٘شٍت طبد، داس الوشة، لسبى ،1955

 


