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ر إ  تما   

  

ا  د . م  

   

مما وا ا   

  

  

 : ا  

   ا ر  ة و اوا ،رب ا  ا  ن إ  و أ و آ و ،

.ا  ..  أ  

 م و  امن أن زّوده مت   اة واء ،  ه  ن  م ا  

و اا اة ، أو اوب  ، أو ا ال وا ل  اء اي  . إن 

 أ  ور و   ا  ممت اما  وأدواره  داء ر  ظ

 ن ا ، ة م ة   تما   ى  ظوا .  ةا

ض ان ا اب ون ا ،دة أو مز ا و  و   .  

    ا   إ   أم  و  ،تم    اث اا را

 وا ى ا ت اراا  ر ا   ،ا وا آن ا

ا درا   د ن ، ا ا ا ب اف ا ،ا  مو

 ا وا ،ا ا ا د    ،مما ا  ا م   

  وردت  اآن ا  امن، و ،   م درة  ا  امن .

راع ا أ  : ت أمأن ا  ر  ،ن امة ا د ا اا أ 

 . وإ      دة، وت ام نمض ا   ا ةزادت ا و

ممك اا    لمن ا ،ولا ا أ :    راا ن أ او  

  ما ا أ، اا   ل –إمأي ا-  ،  ا دو ،ا   م 

 م ، ة ا ا ا  ا وا . ا   سأ ر اطا  و

ا ا ن إما   ن و . ت وما  ةا  ا ا وإ ،

  تمإذ ا  .ي اي اوا آن اا  وا ا  وا ت امع ا

.ك وا    أ  

 :راا ا   نما ا  و ،ا   و ،و ،ا،

 ت، وم وا وا اا   أن  و.اما   ا راءت ا
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ط  امت و  وا   ل ا اي وا ا .  امن ة

  . اض ات وااب ا    

راف ا  ::إ راف ا  

  و   ا . ،واف  دور،  امت -١

٢- ممت اما ،  تآ وو،  وا، . ر إ   

٣-ما  ن.ي اا رواد ا م و و ،ا  م و  ت  

 راا  :  و ، ( توا ا) وا ، و  إ راا  

 ددر . واوا .ا  

  

   امت وا  و اوا - ا اول

  :    Emotion امل 

    وام طام   أي ام ا  ذ لام  تم١(ا ( يل او .)٢(  لما ) :

. ( ل او ا  

م اة ا : ( ات اا)٣(أ  ء ا ،ى ار أ ز وي أن اد مل  

  لم . ديوا ي واوا ا ة اأ  رزة  تا  ن

ه ار   ات ا  ال اان ود إ  ا ال، ووج امن 

: (   م ة  )٤(را امل م  ت أوف   ود ا ال اي) .

 . (  رط  امو  م أو ، وم   نما  ب  

     وي واا ي اوا ا ا   تمأن ا،   ت 

ا ا، م ام ، و، ت  ،ومه ا نما وان . وا  

   ا   ا ا من    اء وو ار وال إ ااف . 

  و امت  أماع  اات:

  م  ر إ ا م ،ر ان ، وامص اات أو ام. دا وا -١

٢-  ،ن ا و ،ز اا  ابا  نا  و  ،اا ة اأ  

.ا ... ا  عء، وارد اازات اد إوازد  

    ،، و ت و، و  ت وإءات ات  ر -٣

ط )٥( .  

   ،ا امى اوا ،ى ات : ا ث  ك ة و  لم إذن

 . ى اأن وا ك ات�ما  ك ا لموا ،ف أو ا ل ام

  :ال امن، وا ل امح، وا ل اموا ،ب أو ا :ا

  . (٦) واء، وامل ا : وا، وامل ا  ا، وامل ا  ارىء 
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: ا أ  ل اموث ا و  

١ .أو ا ّا.  أو   لام  وراء   ,اغ   أن   تمإذ إن ا :  

 ٢ .:ا ري, واو  ان و ,أو ا ا   د ث رة اا و 

ام  ااد اوح ً    ا و و و وً ا. وا  ا 

 �اا ت واما  ق كو.  أو أو ا  أو م ا د إ وتا

 ام  م اا ا وأ ،طر ة – ل  ء ا- مل 

 م  دة ا  وده أو ا  ا  ٧) (وا.  

و ر ارة إ، أن ء ا  اف ر وار ون   و مت    

دة ودراة و م و   ون ء ا أن  .  دةرب ااء اوإ  

 ت اما  رباء ا   موإم رات أ ت ، وذما را–  ا

–  وذ ، من أو اأو ا ه وا  ا     تمه ا اثإ

 (ا) لما  أن  ن ء ا  أن ا  . ارب  -وا زي أا

 ا–  ا ا اا  نما  ض يا ل ام٨(ا(   . ور تموا 

 رة . ووا �ع، واة، واا   ةوا د أو در ى أو     أم

  تمن ا ا : ر   

١( ول اا  ا إ دوا , ت اوا ا  ت اما و ،ت إإم :

ا  ة, و امت إ  ا ا وا ,  اح واور وا وا.وا

 ،ا ا إ د، وا   لم ا اما ا  تما  عا

ات اأن ا ذ ،إ  و .اأ  وا    ل ذاتم 

 ااد و    ، و  وة و . وا اع  امت ء 

 .   ) ٩(اد و ، أة  امن ة  ك  أء امل 

٢( ا مماا و ، تإم : ة واما و , اب اوة واا  ت ا

. وا ف واوا ل اام  وا ا  ة  م دي إ  , 

 ،دة    و ،وا ا ا    تما  عا او  

   ت اما ر إ وا اض اا  أن   ،در اإم أ

 و   م � بأ ار  تإم إ :ا أ أ ن واما

ا ا،ت اما  و وإ ،و  ،بوا ،و ، ت إمل اّ 

  .   )١٠(و، وؤ، واماء،  إ امر  

و دي ار وث امت  ارة إ أاض م  ، و ه ااض     

 ا وظ    دي ا و ،  و.أ ع وأن ار ت اراا 

  اي، و ام  م   ،ىاض اا  او وا ا ور ا 
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 ا  اض ب ا ا  ا و  ءطد او ،م  ن ذات

  . )١١(  اء 

و امل   ان،  ات   امن و آر  اك و اد .   

و  : دا وام ر ا  ،و أ : اات ا ا  امت

ا ة اأ  و ، نر ا ،ز ما  ابا  نا  و  ،ا

 ... ا  عء، وارد اازات اد إوازد ،ن ا و ،١٢(ا(   ا  و .

  او ،ممك اا  امة اا   ءا  تمن ا نم ا ة ا 

امن  امت  اة و وم، و ور ّ ات ك، ودة  امل 

  ط أو أو ر  ع)١٣( .  

إن اازن ا ا   امت ا ، م  م    اظ    

اع ا .  أن ه امت   و اازن ا و ارب واا وادرة 

 رح وادة واا ل إا  ات . وا  سوا وا ار ا

   و. س وا رل ا  افاّ  ان ا ا  ت أنراا 

 ا  ه يى اا  أ ا وا ما ا  ى ون ،ما

 . )١٤( ا  و اان

  

  :ا  اوا وامت •

  واا  و  ك )١٥(   ،ام امو   ن دة وا � تموا

  دة ذ و ، ا   ا  ث ا  ة عا  قو اا 

  لمإن ا  . رة امو   ن اع ارة. وإ امو  كا 

...  ع  با إ  ل اب، واما ن إما  فل ام ،اع   )١٦(اوا .

 ول ا .رة امو   ن اع ارة . وإ امو   ن ، 

  عا  را  ورة وا رر  ) ١٧(اأ ،ااا  ا ما ه ا وإ .

  .  )١٨(: (اُ إم أُُذ َِ ِ اُع مَِْ ُ اُِ )   ل ال 

أن  وا  .  أ ط  أ إ ار ة واور أء إع دا اع  وأر ال   

 ََح، َوإَذا  َِل: (إن اَ  َوَ َُل: إن اِ َْ َوأَم أْي ِِ، إنََْْ ِِ : إَذا أ ال 

  ا   و ا ا .   ا إرة وا إ ا ا  )١٩(ا َح ) 

  ار ة إع دا اع. 

     لمأن ا (و) ى � تموا واا  ل ا ء ا  فك او

 رة ت  ام اي ا ة .  ى ر ا ا أن اا و 

وم . و ظر ات مع  امل رج  اة وا    اد  إع أو 
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 إ   لمأن ا (در ) ىو . ا رأ و ت ام ره ا و . إ

ك اا وإ واا ا ه دا  ر ط  ل ردمأن ا (م) ىي . و

  . ) ٢٠(اارئ 

و ر ارة إ أن ا  اوا وامت   وإ  ا ا د، وأن  

 ) واا  وا ا ا  و طك ار ء  نا   لوا اا

ا ) وامت.  إ ا وات ا  ا وا وا وا ( اة )، 

ت، وت ا أي ار  اف أو ااء اي وا، وا إ ا، وا إ  اا

وا إ امء . وامل ا واه وا و  امت . إن إع ه ات وامت 

  دق ان إ و . د اا    أ   دا و و و

  ا ا   مو  لاض اا  ة اعم و ،ن اما 

 وا . مر أما إ ء ارات، وات واا  ندب واوا ا  ،ا

 و واا ت وه ا عإ ق ووط  ي اا وا ا ا  ما

مت  ل ا  . وا ا  ر  أن  اي ا  ا  ا ا

 أن م  و . ا وا ا  د اد اّ أن  د، وت ا ع

اث اوا ا ا وا آن ا رة   ت اما   ي ا

  . ا ا  ر أ  لوا ،   

ّ  أن ك ارط و  اوا وامت ، وه امت آر  و  ارة   

   أوت  م امن اوا ،  أوت  امت ا اوا  ة امن، وا ا

    امن  وا وا   اة . 

• :  اث اا  تما   

       وا ت وم ى أن ام اث اا ع إل ا  ل ا

 ا مما ت، ومه ا  و ا ك ن د ، ا ي وو

  و  ق ات، وطمف اأ وا ا درا  ء ا ول و .وا

 ا : وا ء ا و  ولو. و زا  وا اوا  وا 

  آرا    ا اع . 

-    ٤٢٨(ت ( ا و  و  أم ن إم اما ا را   أم

 ام ا ث  ت رة ة.  ا  ا وا واات ام

امل، ل ا ) :   اارض ام ا  أو  ت اوح إ إ رج 

وإ إ دا ... وا إ رج إ د   ا، وإ أو و    اة و اح 

 إ ل . وااو أو ع ، وإا   د إ دا   (نا  )٢١( .  

و أر إ ا   ت اوح ( ت ا ) ن اث ا  ا � أت ث  

ة ا ، ط ة أن امل  ات  ة،  أ  ث  ات  اور
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 ن واء اأ إ ا  ا ا  دةز ذ  و ،ن ا ة داد 

او ا ادة  اء ، و او ا ادة  ا واطاف، و  امن 

 مو و   ارة ا  و ٢٢(و(    نمأن ا   و . 

 ّ  او . اا إ د  م ار اده ا م ع اا   ام 

    ا   : ( وا إ دا إ د   اع ) .

 : ل ا م رك وم م ( وحت ا  أو  ا مارض اا )

ى  ا    ل ء ا  ا ا و :  ار مل واات 

ء ا ذ  ؟ا  أن أ أ ، ا م  ن  ا أن ا إ 

 وا ات اا  ث يا ا م  ث لم ر٢٣(ا(   .  

-  ا ٤٢١( ت  أ  (  ا ت. وأومع ا ما درا  ض 

م ،ة ن   أن ّو ، أ ل وم ة، ا ن  و ،ل ا

: ( و أماع  )٢٤(مل اف وان .و ا  إ امل ا  ول 

 وأ . و   ا  ةا  ن ا ا  .اد أم ن وأ

   و . وأ ا ا  ا  ا ا ا  ا  ا

 ِ نو رادة ورو ن م  ن ه إذا   ا وأ . و  

  زاة وة).

- )اا ٥٠٥ت  وأل، وأما إ ا  ء ا   ( ،و    أم 

وأو أن اة ون امل  و     ا، إذ  وري  اء 

  و اع . 

 ال ا  . واا ، ا ا  د ا ما أن ا اى ا٢٥(و(  ... ) :

  اتا  اه ا ن ...ة ةة و و اى واا    نمت وادرا

  ة ا �   را   ةة و  ر  ، نما  ر

ة ا ةو ... موا ا     ،موا  اا  ىاء اا   

    م ا ااء اى   ط   ... ة  ه اا  أ وة ) 

 ال ا ل ال ام٢٦(.و( ،ا دك و     ىا ا     ) :

      ااء، ن  وا     ج إ دا   ت و

 ل أو . ( ا دك و     يا ا دا و ،و د )٢٧(  ةا أ) :

إ ، ِة اا ر اَم  ر اَم  م ا  ا ة، واما  إ   َمأ 

   اَاد ان ار َ اد) . 

 د ا  أم إ ،ا ول ا ت ارا ام ر ء ا أن ّ 

  اوا رات اوا ا . اطو ات ووام دوا  
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- ّا ا وأ ز٧٥١( ت  ا    ،نمة ا  ت ودورما  ا م  (

 ا : ( ) ٢٨(ا ا  ل  امل ا ل .و  امتا،واف، وان، 

 ب ، ا   غ  هو . (  ،ا ب ودواى أ ا ا  أم

أر: أ  ب، و  و ا  إ  . وام   و ره 

  وا اا ب، ووا ا  ا  ت . واا و ا ا  و .

 ب اى أ٢٩(أ(  . 

  ل . نج ا ّ  ،ةره اآ ّ ن، ول اام ا ا نومل ا٣٠(ام (  :

)ع وا  ،ورا زو ا    أو   ارأ ّنا ). و  رهوآ

 ا أاض  ض ن ،ارادة و ا، و ،ا  ن): (ا٣١اة ل (

  ه مه ول: ( و نج ا و . ( ف ا أ و ، و أ 

ام   ،تا وام   ا ان، واوا و  ور احوا ،

م  ن  ا ا٣٢()  أ(  . 

  

 : ما ا  تت آما ذجو  

ور و ة ا وا ا  ،و ،و ،  ان أن ا  امت    

ا ي اا ا ن . و   ا   وا ءد او آن واا  ، 

وا ا  ن ومة اا   م ، و ا   ، 

. ت وما و و    تآ و  

أ إ أن م  تما  تول آأن م و   ا   ّ اتو أ 

  :امت  ار ا ، و أ ه ا واات 

١( ن اا  ب . اار و   د  يا ا  ،وا ا  ا :

ب ، و ع و  يا ا ا ا  ا   و ، اا  

      ،  و ن إن واطا ا وة وق   . روا

 . )٣٣( رج ا .  وا اة ،  دم اس  

   وأا، : واى    امن  دوا وام، و اى  )٢

 واا  ىا   و . عا   ود اا  ع دوا 

.   وا     ،ا 

٣(  اا  ال واا و : وا ، اا ا إ   اف . ودون ا 

اا ، واي اا ود ا ، و ا ،و امت ا ا  اه 

 .  أو ا ... و    دا     ت اة
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. ااا ام وارة   ا و ا و امق ار ا  ر )٤

ما  ل  ر مد اة ا  ازن ظا  رةوا ،ت

 وا   يا  ا )٣٤( . 

 ، و ا  ااد  وااف   اات،   اف ة اا ات  )٥

 . ء اذب واور اا  دا  

٦( طل اا   ، او وام اط  وراء ا ق اما و ،

 وا وح ا وار واون ، وم امم واة . 

 ا  اص وارات   ار اًء  ا اط وإرة امت  )٧

  ا   دة ، و  لردود ا ور أ  وا , طا ٣٥(وا( . 

 و   إ  تما   أم  ا اف اأ ل درا و

 وو ،  ت اما  ةا  تما  ي اا ا و

 ء واادد واوا وا وا  ت امب اوا ،موا وا ا٣٦(وا(  .

   و و وا  . و  امل إ و و ا و وآت

  .ي اا ل ا  وإ  تت وآما  ذج ضم  و  

  

 أو: اف: 

   نمة ا  ت اما أ و ,ازن وت ا  فل اام 

ا   عوا ا  ل فة . واا  ر)٣٧( ما ال ا .)٣٨(  :فْا) :

 ، أو ،م رةأ  ب  ء واّأّن ا  ، أو ،م رةأ  وه 

ووا مر اا  ذ و ،ف اّد او  (و م فا زا  ف ا)٣٩(  ) :

  و اب اب، واة ا  روا ،اِء ا وا ا مط  عا 

 ا ر ل او . ( رها  وهل ا  ب ا :فف. واا ّ)٤٠(  را ) :

 فا  اا   سّ  ر  ،ذ  ن زاد ،رب اوا اأداء ا  

.(دا  ن ذ ،تل ا  ّّت واوا د  فمت واا ام  ّا  

     ، را   فف اّ ،ء ا  ف أّ يا ا ا  

  ه   و اا   نما   ط دا إم  ) : م فا

.وورد   ت ا ا ن اف : (ر     أو  )٤١(در ار )

 ،اا ا ر  ( اب وات اام ا  )٤٢(  . ة طظ  فن ا ،إذن

أو , و ل  أي ااب م أو ااف  ا, ط أن ك أ  ً, وأن ى 

ذا   فف, واّا ا    ا ا  يف اا ًرد ً   

  . )٤٣(ا  وات ا ت  ً  اء  أو  ، اء
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    آن اا  أن   ،لما ا و  آن واا  ت اا ا و

ا إ رات واإ ا ا وا ادور ا  ك ك ٤٤(ف(  ل ا .  : ََِْو

نََ َِر ََ َفَ )٤٥(  :ل أو . ىََا َ َا ََوَم َِر ََ َفَ َْ َوأ  َِ َا ن

ف أد و أد  ال، أ إن  ا ، أ إن  ا : (   . ول رل ا  )٤٦(  اََوى 

  ( ا)٤٧( .  

إن اف  ا اع   ه  ء ا امم    اب  ي  امن،  

و ،ا و ،ا  ف  ب ا  ا   ،ممه ا نمف ا  

 ك ان ا  و ،ف ا  ا٤٨(و( .  

   ر إآ   ،ا ل وا ف اأن ا  ا ت اراا د و

ن اف   ون  در   و امن إ  اداء     ال . أ إذا

 .  )٤٩(اة ، أدى ذ إ ااب امن وإ ء أدا     ال 

    ا م  با إ ا  ف أمل اام    ّوأ  ور  .  اوا 

 فا  قا  و ا،  ا   ك ن ،ا ب وأوا    اوم

 ا اما  وا و او ،ف وا٥٠(ا ( :  

    اف وا  اد د  ده .  -١

٢-   . وا ا  ي ام  ف واا   

٣-   . م  ل ا دا  

٤-  ات اا  د    . 

 و، طم  ن ومت ا   ا   ف اا   ك او

  . ا   ا ا  ا ا ح ا ىم :ه ا وأ  

١( اث واا   ة وا  رت ا  فا ،ا و ،و ،ض، و  �

  ك ا ر اا   و . ا ... ا  فوا ، ان او

  . ت اا– ا  لا  -   :    ََ َ إ ََُِ ْ ْ

 رواه اي وه   . ول ال  )٥١( اَْ َُ َ َُم َوََ اَََ ِ اَُُِْن

، َل: ُ َ إم أَِ ٍَُت، اِْ ا ًَْ َل : (َل: ََ ُْ َرُل ا  ِا س 

 ،ِِ َِْْ ََََْْذا اَوإ ،َا لْ ََ َذاإ ،ََُ ُهَِْ َا ِْا ،َْ ْ ا نأ َْْوا

َُْ ْنأ َ َََْْا وكَُ ْنأ َ اََُْا َْو ، ُا ََُ ْ ٍءَِْ إ كَُْ ْ ٍءَِْ ك

 ( ُُا ََْو ُا َُِِر ،َْ ُا ََُ ْ ٍءَِْ إ وكَُ ْ ٍءَِْ)٥٢( . 

 رف  اس�ت  ار ا   أ ا ت  : ً اف  ات )٢

 أن ا ما وا، ه م. ة ة إ دار، و دار إ  لام  ء وإا  

ن ال  ا  أ  ف  اس    ت، م ا و  ا أ
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 و .  و م ماط و..  و ا ا   أ أ  وأن, و

 ل : (َْ أِ ََء اِ أ  َ ذ اف ا  ات ، وا  أر إ ال 

ا َِه اِ َُءُه، ََِ ْ ر ا  ، أْو َُْ أْزَواِِ: إمََ ُه  اِ َُءُه ، َو ََْه َِء

َْ َِِاََو ِا انَِْ َُ ُتَُْه اَََ َذاإ َُِْا َِو ،َذاك َْ َل .َتَْاإ ٌَء أَْ  ِْ

ِاِب اََِ َُ َُِ َذاإ َِا نَءُه، َوإِ ُا ََوأ َِء اِ َ ،ََُأ ِ ٌءَْ َْ ،ََُِِو 

 . )٥٣(أََه إِ ِْ أ ،َََُه َِء اِ َوَه اِ َُءُه ) 

: و  ا اع  اف : اف  اواج،و ارا ، واف   ف  اا )٣

 ااة ا ، وادد  اا  ا . و ه ا ا  اف، أ رل 

  ) : ل   موا ك اة و ا ُُِْا ُِْا َِ ِا إ ََوأ ٌَْ ى

 ٌءَْ ََْن أَوإ َِْْ َو ِِ ََِْْوا َُْ َ َ ْصْا ٌَْ  َِو ِِا  مأ ْ َْ

ُِر اَ ْ ِْا. َوَا َوَ َن َُ  ( نْا َََ ََُ ْ ن ََ َءَ ََو)٥٤( . 

:ن ا اآ و اوأ    ءف واوا ...  ا ر ،ف و

ة، وه اا اا  ن ،أ   ين ا طوا و ان أم دان

  . )٥٥(و وه وأره

م- اء اا إ   لم ا  ادو ا  ا  :)٥٦(  ل او .

: ( ا م ا ) . أ  اح ن اء  وت م ر ،    )٥٧(ر 

: ( ن ا  مر  )٥٩(: (  ن د ا  ام... ) . ول  و  )٥٨(ا م  ا

ا  مر ا اة ا   اة، وإم   ط ااد ان ا  اد ) . 

 .  ا   ا ا أن و  ى أن:( ا  إن ا 

 ( م ة ا ن د  ث  )٦٠( .  

    را   ر ،را   ل اف ام  ،ت اراا  أ

 م ف اّ  م  د)٦١( ,ا  ي ر ) :  ,  ء أو    

 ه دي إ  اذى أو ازج  ا, أو إ أي   أه, ف ا  اض 

. ( ا  ا ،ا   ن    �ا د وا  ع وام  ا و

  ن  دوا وا ا ٦٢(م(    ا  وردي أنى ا ران ا بأ  وأ .

 دوم  ّا )٦٣(    .  

    ا ن ا �ا اا  ا م   م  ن ا أوم

  ،ا ا ل اام  أو ،ود ا   أو ،ا ة د ا  

 . ووا وا ت واا  عا  
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     م    � ا و ا در  نو سن ا ا ا و

اأن ا  د وآ  قا ن، وإم أ  و ، د    ةا 

  . )٦٤(و  ا  أن ن   وإء  اه ا ،   ا  د إ آا

 و ،ل ااء اموا     م  ك أ ن ي اا ا و

  م ا: و ا ام  ة أر،  : ا

َواََُِْ ََِن ََِ اْ َواَاَِ َوإَذا ُِ َا  ، :    ُْل ا ا   ا  - أ

  ّدد ارا ل: أو ،ل:(    أن ر ل  .و أ ة  )٦٥(  َُِْوَن 

 ( )٦٦( . 

أن   ن ا  روى أ ة  و  رل ا  إك ز ا و:  - ب

 ا  (ا  م  يا ا إ  ا ) :ل)٦٧( . 

ا، أو ء ا، أو ا. أ  .  ن ا ا، أو ا  أب ا وا    - ت

 ا     .ء واو ا وب وات، وا ا  ا  :ل 

 (  ا  ب، وة ا  نه ا أن أ  نإن ا ) :ل)٦٨(  . 

• ب اأ  ب اأ ب: : وأأ  إ  اا  

:   ورة   ا ت وا وا و ان.  ِ م ب ا اول

واح   وأن  ..ه ورات   امن  ا زوا ،و    ض 

)٦٩( .  

:ما ا  ور   رت ره ا ن ،وابن واوا ل اه وا ا  

.  ا أ  نما  ر أن  ا ا را  دة، وا   

:ا ا و ... ا    ب ،س دون اا    ور ن  

  . )٧٠(أدوات ات   ا اي   ا إ ات إ  ... وا  ص 

 : ر ان  آرأى ا و ،   لوج او ،طوا ا  ا  

   ا ... ر   ء  ن  ل  م  أ  طا وأ ،ا

ا ،م  ا  ا وا وإر اء  ... و ظه ة  ط، وا  أه 

 ا، وأ أه  ان م  وا اي   ا و   ن 

أ ا أ و . ا ذ     بو ،ما  ور . ب أو ا ا  

   ا ه ا  ا  ار ف ه ا  و .  " "

  . )٧١( ا واب ا  درء اة 

 :وا وا ر اا  أ أن ا ا ث اا ت واراا أ 

   ث)٧٢( :  

  اي دي إ زدة ت ا  ر. )٧٣(ت د، م ااز اا ن ادر  -أ 
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  اغ، ث ذ ر. ان وا  اا  دي إ  و ول ا إ  -ب 

ا اا وامل ا ،ان   اة وث         - ج 

.دوا  

  ا ث اا  ً ا ،م ث اا  ًازن اح . -د 

 -  ًا وً ث إ ء.ا  

    ا ا ض ان ا. -و 

  ا ا دي إ ا ، م زدة ن ادر  ا . -ز 

أت ارات ا أن ا مت ا وا  ، أ  اض  - ح 

،ا  

 - .ا  ا اً  ين ام اا وا ا  

أ   ا  اا  وا ا ا     ا  ، اا   -ي 

.ا  

  ، وا ار  دا.ً ارة  إز ال  ارة  ا، وار   -ك 

• ل اام و :  

 و ء ا ووه أ ودئ  امت وا     ا، و ء  

 وأ ) . و و اا   امل ا  � دوا  ٥٠٥اء: ا اا ( ت 

ى اا أن اج   ال اوا إذا م ، ، وا، وااح، وال، واء، 

 . )٧٤(وا، واراة، وادة، وار، وة اص  ل ال واه 

   ّ ان ا ر�  ا   و    ا ا أ .و 

: ر وأ  

 أن  ان  ار ااردة    ا، وا، وا، وال.  - ١

 أن ف م ب ا، و أن  أن رة ا  أ  ر  اس .  - ٢

٣ -  ماوة واا  ر م أن  وا اأ   وا ، ّوا و 

 . 

٤ -    ا   و،ا   ه رة  ن ،ا  ر    أن

م، و   اري وا ادي، و ا ارك  مء واوء 

 ء واء .وا

٥ -  . ا   و ما ه إ يا ا   أن 

  أن  أن     ن اء  و اد ا   و اده .   - ٦

 ا ا وأ ا  بوا ، ن ع إنوا  ءن ا س إنا  رض

  .  )٧٥(ا   ف  ذل م ،ن  ل ذ ،ء ء ارد أو ال
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  أ  ،ا ت ار اإط و ،ا ظو   اا إ ذ و

.   ء ا  

   لد  م )٧٦(   د٢٠٠٧،  : ورد (ا  ة ا ) : ان  

   و ، را وان ا  ا  ورة أن ا  ء ا  و

  ا  داد و , و  اد  ارة   اب 

 ف م  أاض ا ا، وا ا، وداد ة ام ات ط ،م

 اب اا  د   ا ى, وما وا اض اا  و

  وا , موا ء اوا ا و   ، ة عا  ا 

  ،ا ا  تا  ورد ب . واض اأ  إ  ا  ل ) :

  ( ا  م  يا ا)٧٧( .  

 - ا - ما اّل او ،ا م ّ٧٨(ا(  ّا  ّا ) : ،ا ّاه و  إ

وذ ن: أ طّ وذ ن  امن واان، و ن  ادات، وا ارّي 

(  ام    اLove  و ارات ا ن ا  و ّ امن).

ط  غ ء  أو ،آ   ( )٧٩(  .  

ات اأو ا ا    ،دة واوا ا    ا  ن ت اراا  أ، 

ي ،واي ، واي ، واوا ، ا ا اأم و،  طوا روا ا ٨٠(و(  .  

 و ، لام :م ف  وأ ،ر و ، ط    أ 

)٨١( .  

    رز دور و ، ا ت اما أ و ،ما أ ى وا أو ل اإن ام

 نما   : ر    و ،  ن ومة ا   و و ،

امن ، و ، و اط .و إع امل ا إدة ازن امن ا  ،ن 

 أن ن امن درا  أن  وأن ن  م   ا . وا  ر ة 

 ور  ا... أ ا ا ا   ا   ف ع ا وأاف امن

  .  )٨٢(و ا وا  ال،  ا ان ن 

   ا ّ اس، وّّب ا س، وّر اأ ب مأ  لوا ّا ) :اّل او

 إذا  ّل... ووا اّ واّ وا، وإذاّ ا ا، وإذا اوم ا، وإذاوم اا ا وإذاا اّ

) (  ركى ٨٣وا و ا وأ ا ا ى دإ ا رة واا اا  و . (

  . ا  

 ر إ  أ ن ا  اوم اما رس، و ون وإرادة ا ة� 

 ، ،ا اض اا    ا ا   رن ا اء . واء واا 

 ن، و ذ  رذا واة، واء، واء، وا، وا، وإرادة ا وا س، وا واوا
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)٨٤(   ة ات ال ا  ل اام ظو   ا دور ا و.

 :و ،ا وا آن اا  

: ( ا  اد وا وط  ا إذا ا :  ل رل ا   اس  - أ

  ( وا  ا   ا )٨٥( . 

َوْ أم    ََْ  : و اآن ا ورد ذ  ارض م  ا . ل ا  اط:  - ب

ُِْْ ِ ُه إَ َ ْرَِد ِْ اُُْْو اأ ْْما أُْن اأ َْْ  )٨٦(    أم و . 

 ل ان ر ) : ل  (  دا م وإن م أو ،ت ادر     إذا
)٨٧(   ل ا .)٨٨(  وا طا  و و ا   د ا و ) :

. (إ 

   ُّ ر ا : ( إن ن رل ا-  :  او وا  - ا ا  - ت

 (    و أزوا)٨٩(  اع اأم أ  م  ا  عا ا ولو .

  . ت اراا  أ  

   موا ا   ب يا ،ا ان اما  و أودع ا   ا إ أ

 إ  أم ه ، إ و ا ر ا مر  ع . واء ا ارا أ  ا

 وإع ا ا  ا اوع ا أ و اواج . وا اواج  ا  د 

ا     ، ة ءاد ا إ  د، وء ا   ء .  اا ا  

   سإ  ا أ ، ةو مو مود ز ي  ( ا  ام   )إن ا

اغ اد إ    ا .اأ  ا و دأ  ا   ا ة، أ

  دا أ  إاغ اة و  ...  ا  وا و... ا اء إمن ( 

 (  من آ ( ) . أ ا اد  ا  اء  ود  ود 

ا  ا وز ا ا ظ و ...  و ا    د او و ... 

 ُ نوا   ة زو  ز ا ا  و ...ت ا و ا

  دا اّ  وح، وت ا  ه ا ن ،دةأو ا  ان  م ،ىا

   )٩٠(  ا اس ا... رو، وروح ا

      ا  س و ا  ل اام  أ إ ز ا    ور  

م، و و ع ا ا ء   وط ،ر أن  أماع ا اى 

  ازن و ل إوا  ر   ه ،وا وا ا ط 

  .)٩١(  ا ، و اد ا  وا  واة  ار  اة 

، وا ة إا    ي اا ا  ل اام  ك  إن ا وإ

 : ه ا و ،دي أو اى اا  اء لما ا  دىءو أ  
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: (  أ ،       ل رل ا  أن  امن      - أ

 ( )٩٢(  . 

از  ام  ا واز   اس  : (  ،ل رل ا ا وا  أي اس  - ب

 . )٩٣( اس ) 

: (إن ا ل  ا: أ ان  ا أظ ،   ل رل ا إر ا    - ت

 ( ظ إ ظ   ظ)٩٤(  . 

: (   طا و اوا و ا و :  ل رل ا   اا اة ا واء  - ث

 ( ا أ  اما إموا و)٩٥( . 

 اظ  ا اي وا    د ا ان .   - ج

ن - راا :  

ه اح، ور ان : اْن واَن: م  ارض وم  ا     اّ، وّد  

 (ََْ ِْ٩٦ُما  :َْ  َام ّ :  ره: إذا م، ا م م . ل 

 :ل أو،اُمََْ َو )٩٧( : ل أو ،  ْنََْ و  )ن  )٩٨ْ ،نا    ذ ،

  ن وارث ا  ط   إ ا  ا ر، و )٩٩( . ف اّو

وان امل د . )١٠٠() ان م: (أ مم ض  ب أو ت ب) ٤٢١ ( ت 

ّ  نأن ( ا زا  ا ور ، وح وا و ، نا ء إ وأ ،  

 (  ه ، و   ن ا أن)١٠١ (ّ نا) أن أ و ، و  

  ()١٠٢(   .  

    ، ر ة نا اّ  ء ا فیأ   ف  اّ يا ا وا

ام ن ان  ،ه   ث  دا  ،وا     ا ل) :

 (     ي رى ا أو أن  )١٠٣(   .  

   او ،  ادف   ون أنن ، وب واا   سا   و

� ن با ُّ ن ، ة اة واا  ن و ، وا  ن بن وا

  توام ، ت م أي ا  بل ا با أ . ا  نو م ن ا

مل ي ، ب  ا    . إذن ان ا ول امل وام ضة ا وان. 

 مة ا١٠٤(ا( .  

    ة ، ووا ر واا ر ، وح   و ،  ة و  نوا

ا   . أ ال، ي  ا ، و   اة ،  س ا و

امن  اور، واء اماح، وال ا اة ا وا ا ، وء اط ، ورا ال 

  م م ،)١٠٥(  .  
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 ن  أن ل: (أ إم أذ   ا ّوما  ار ا مل ان مى أن ال 

 اء، و  . و اد ة  ان و )١٠٦(وا وا وا وا ) وان 

  ا  .ر ح و و ط أ اه ا  ن رء وان ا ،ن را

 ل اأن ر  ا ر  دة   د  ل ار  ،  لء ا رأى ا   ،ا

 ل ال ر ) :إ م ر إوأ ( ا أو ب و ،ن ا و ا  بّ  ن ا)١٠٧(  .  

   ن، ول اام  او ك أ ى أني، مي اوا آن اا ع إل ا و

 ا:. نم ا ا   ، ا إ ا  

١-   :  ل .ك او ر ا ا  ْ  ٍبَِ ِ إ ِْمأ ِ َو ْرضا ِ ٍَِ ِ َبَأ َ

ِْ ٌَِ ِا َ َِذ نإ َأَْن مأرُ لَُْ  ُِ  َُوا َْآ َِ اََُ َو َْ َ َ اََْ   
)١٠٨( . 

٢-   ن.وأن ا أن    ى أمد  نا   ،ل طن امن أن امف ا أن

   ا  ان. 

٣-  أن  و ا  رء وا ،ر اا  ن أن ام١٠٩ف ا    . 

 . ١١٠ا إ ا ء ، ن اء ّ  ل   ان  -٤

٥- موا وا ا م    ا تزا   ،ؤا ؤل وا و ،

 .  وا ا ة اأ 

٦-    ،نما  اما   م  إن ا  ،اك او ،ا  ا

 .  )١١١(أر و ام ، و ا إ، وا   ور

   ا أن ا  ،  ا  و ا  ، ت واما   

    وم  رآ و .ا و ازم ا م .  ا  ا ا

 و ،ممل اذروة ا    ،   و ن مما ،ا ا  

 ل ا  . ووا مدة اج، واء، واوا  : ْ ْ ا َِّْأ آمْ ُهَََ َْو

ُِْ  ٌَِء َواًِى َوُ اَُآ َِِ َُ ْ َََِو َِْأأ َُُآ ِوأ ًَ َْْ ََُو ٌَو ْآَذاِم ِ َنُ

 ٍَِ نَ ِْ َدْوَنَُ )١١٢(  .  
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ا (توا ا )  

أو - : ا  

  :ا ا إ ،ر إ  تم ل درا   

١-  م  تمة إن ا  ن تمون ا نمن، وأن ام ءاا ام  

 . 

٢-  ت وام ةوا ة اا  واإن ا  �وات واما    ك إن

 .  

٣-  وا  �رو  رت آم   ،لما  ت امراز ا

   أي ، را م  ،ما أ .ت اأو ا ،ا   دةت، أو ز

 .ا     لما 

٤- ما  ة إا  ارس اا  ا  ا   وذ . و  ت وا

 . ت امب اوا ,ت اما  إ  دات ارت وال ا  

٥-  .ا ا ت ، ومه ا    إذا ،ا ا   ل ت دورم 

٦-  ما ت ، ان ام   ا َِ  ا ا   دةو  ط 

 :،رة أ وذ 

-  ا     ديا ووا ،و ا ره طا    مر  م

 .  

-  ا  م      إم   ،ا     ،مما

 . آن وا  وا ،وا ،وا ،ا وظ 

-  ،آ  م  ،وحوا ،وا ،ا :ا ممك ات ام  ازن  إم

   . ا  م م و  

  

  

م -  :تا  

١-  . وا ا  ا ل ا تث ودرا اء راا  

٢-  . ت ا  ت اراا  ر أ ي اا د ا راا  

٣- وا ،و ء ا  ت اراا ع إ راا  وا ،ممك ا 

 ا، وإع ات، و  امت. 

 ارا ا وا  إاد ا ارا  ا أن ا ه ا  ادر   -٤

ا ، وا ر، وا ا، وأن وا  أر ا ا أل : اوردي، واوي، و

  . ي اا ا أ  زي، وا وا ،ا وا ،اوا ، ون، وا 

٥-  راا ء ء ت  ءوا ا ّ . وا ا   
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 اراا  

 . ٦٩٥ا ا : ، ا ا، دار اة ،  د ت . ، ص إا  وآون،  )١(

 -)، ات ،   ات واوق ا : ، من درو  ١٠٩٣)أب   ا أ اء اي، (ت٢(

 ا  ،يا -  وت- ١٤١٩ - ص١٩٩٨. ٦٨٣ . 

 . ١٣١وت، د ت ، ص  - )أ ز وي، ،  ت ا ا  ، ن٣(

 )٤ ب ادار ا ،ا  لأ ، ت را أ (–  ، ة١٢٧، ص ١٩٦٨، ٧ا   . 

 أ ، دةروومام. ا١٥٦-١٥٥): د. ا ، ا ا، دار ا ،وت، د ت، ص ٥(

  .  ٧٥، ص ٢٠١١،  ،٢- ط،مي رؤذت

  .  ٥٤٢، ص  ١٩٩٣–م(--   ا ا امم، أ ا ا  ا ا، اارا ب ٦(

  .  ١٢٢. ص  ا  أل)٧(

  .  ١٥٨، ص ٢٠٠٩ -١٤٣٠، ٢وت، - ج ا ا ، دار ا ( ا اي، ا وا٨(

)  ا  ، ا ا  ا  ،ء ت اآن ا وا ا اة، ر ٩(

 .٢٨٢، ص 

 .  ٢٨٧-٢٨٦)ار م، ص ١٠(

)١١ا أ   :( ب، ص جا  ،٤٨١ . 

 - ١٤٢١، ٧.  ن ، اآن و ا، دار اوق، ١٦٣-١٦٢):د. ا ، ا ا ، ص ١٢(  

 .١١١.ص ١٩٩٧د  –، د.مل :ا ا  ا وا ١٠٨.ص ٢٠٠١

 )١٣ أ  ا  ( ص ، ر ،ا ا  وأ ا ا  ممك اون، ار وآ٢١٤   

 )١٤ ا  دا ا ،ا و ا   ا ا ،  درا  ح ا (

 ض، د ت ، ص  –وا٥٣٨ا . 

  ار ا و اا  ، ه ار  د. أ ز وي : امل ( ام ، )ك ا١٥(  

 ، وي ز أ   : (   ز، أوداء وا ،دا م  ،ري  ري أو ، ي أو

 اك –   أو م–   ار أ را م ) :    دا . و٢٧٥ت ا ا، ص

. أ ار  ط ى أن  اوا   ١ظوف ، وا   إ   ) ال  ا،ص

و  ف ... و  ي  ة امن ا     : ( اى ام ا ك م امن 

 ا  ،ط  . ( راتر وأ     أو ،او  ت - با  مما ا 

 ٢/١١٩ - وا.  

 .  ٧١) ن ، اآن و ا، ص ١٦(

)١٧، ن (  وق، د ت، صدار ا ،ا ي وا ٣٩ا . 

  : (اد  ا، دار إء ا ٢٧٣) ا ،   أ  ا ا    او (ت ١٨(

ا) : أي  ا اع اي   . و)   َ٣٣٥٤ُب اَِذ َِ اُع، ا ر  - ٢/١١١٣ا ، د ت ، 

 .طت اة وار اا غ وش ادات وا وظ 

  : ،  ،(اد  ا، دار إء ااث ٢٦١)   اج أ ا اي اري (ت ١٩(

 وت، د ت،  –ا٢/٨٠٧ ر ا ،ا  ب ،١١١٥  .  

 .  ١٥٥ا، ص   )  أ ت را، أل٢٠(
 .  ١٣١امن  ا   ،  ا  ، أ : ،  أ اوي، ص )٢١(

)٢٢ا ا  ،ا ا ا ، ا ا  .د  (-  ،ة٥٤، ص١٩٥٢، ٤ا  . 

 .  ١٨)ن  ،  ا واة، ص ٢٣(
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)٢٤ ،ا ا  ،اقا ق وا  ، أ ،  ب    ١٥٠. د ت، ص  ١) أ . 

)٢٥ دار اا ،ا  ءإ ، اا  أ    (– وت، د  ،٤/٣٠٧ت .  

 . ٤/١١١وت  –) ، إء  ا، دار اا     ٥٠٥ أ  اا ( ت   -)  ٢٦(

وت ،  –) ار م ،  أ : رج اس  راج  ا   ،  اا ، دار اق اة ٢٧(

٨٢، ص ١٩٧٥، ٢ .  

)٢٨(   أ   ا ا  زا )٧٥١: ت( ط ب اوت و ، ا دار ا، دا  ،٢ ،

  . ٣٠٩، ص ١٩٩٨

 )٢٩رو ( ا وم ا ،   أ   ا ا  زا دار: ا ا ،وت، ا ن ، ١ 

 :١٤٠٣/١٩٨٣ ، ٦٦ ص.  

)٣٠ (ا  زا ط ، ب اص  و ،د٢٧٨ا . 

)٣١ (ا   ص ،ر ما ،ز٢٧٩ا .   

. و   ا ا  امت، و ،   اع إ   ا ا ،  ٢٨٠ا م، ص )  ٣٢(  

ّط) :  ب او رو ،دا ا وم ( ا  

 . ٦/٣٣٤٩. ١٤١٢، ١٧اة،  ، (–  ظل اآن  دار اوق  ١٩٦٦(ت ) ٣٣(  

)٣٤ ا وا ا   ، ء ا . و د  ، ا   . ٣/١١١٦) د . 

)٣٥( ،ا ا أ ،مما :٥٤٧-٥٤٦ . 

)٣٦( - ا دار ا ،ا ج اوا ي ، اا ا –  ،وت١٦١، ص ٢٠٠٩- ١٤٣٠، ٢ . 

 - ١٣٩٩وت،  -  ، ( ا :،   ا  رون ،دار ا٣٩٥أ  رس ، أ ا(ت: ) ٣٧(

١٩٧٩ .٢/٢٣٠  . 

   : (ان من ااودي٥٠٢أ ا ا   اوف ا ام (ت) ادات   اآن ، ٣٨(

 ار اا ،دار ا -  ، وت ١٤١٢ -  ١د  ،١/٣٠٣  . 

)٣٩  ا ، ا  ا ا  ( ب ادار ا ،ك موإ ك مزل إ  ارج ا ،زوت،  –ا

١٤١٦، ٣  - ١٩٩٦. ١/٥٠٨  . 

)٤٠  ،ن   : ،ارل دار ا ر واا  ا ، ر ا ،ا أ  ا  (

 ا- دار ا ،ن ا–  ٢،١٤٠٩د - ص ١٩٨٨ ،.٢٨ . 

)٤١ ،ةا ،ا ا  ،ا ا أ ،ا ا  (١٣٧١، ٤ - ص ١٩٥٢ ،٣١٦ . 

.  ا  :  ٥٨ ا  ت ا ا  ، ا ا، ا، د ت . ص  )٤٢(

اا دار ا ، ا وا ا   ، ء ا .و د   -  ،ة٣/١٢٦٨، ١٩٩٢، ١ا   . 

)٤٣(   ،ةن, دار ا ،تموا اا  ،م  د ٢٤٥-٢٤٤، ص ٢٠٠٧، ١ . 

)٤٤) اا  (motivation   ءا  ( ة ا إ  وا ،موا ا م وا اووا

 ، ء ا .و د ، ا   .ت . ( دت وات واا  دا ا وا ا  

٥/٢٢٧١(  

)٤٥ :ا ،رة ا (٤٦ . 

 . ٤١-٤٠) رة ازت، ان: ٤٦(

)٤٧ ا  يا رك  ٤/٦٢٣) أا  وا .   :   ل أ٤/٣٤٣و    ١/٤٢٥. و   .

  وي: ول ا  ا  (   أا أ و    أ ا   )  (لا  أد و) :

٣/٣٠٩ . 

)٤٨ ( ،ن ،ء دار ،ء ا را ا وي، ما  ي١٤٣٠، ١ - ص ٢٠٠٩ ،. ١٤٨ .  
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 )٤٩ ،وقدار ا ، ن  . د : ا ، ا  . د :  ،لموا اراي ، ا . ١) ادوارد . ج ،

١٤٠٨ - ص١٩٨٠ ،١٢٩  . 
 . ٧٠، ص٢٠٠٩ - ١،١٤٣٠ ا اد اي و د . دل  ا ا، ا ا و  واا ،د . )٥٠( 

)٥١ ( : ا ،رة ا٥١  . 

)٥٢ ا  يا ٤/٢٤٨) أ  .    :يل او 

  . ٨/٦٥، و   ٨/١٣٢ اري ) ٥٣(

)٥٤   (٨/٥٦   ا ١/٣١. و  أ ١٤/٢٤٢. و  . 

)٥٥(    ،ب ادار ا ،ا ا  ، –  ،انر . ١٢٨-١٢٧، د ت، ص ٣إ  

)٥٦ (  ا ون، اوآ ٢/٦٥٤  . 

 . ١/٦٤٨   ١٤١٤، ٣ ) ، دار در، وت ٧١١)  ل ا    إ ر ( ت٥٧(

)٥٨ ا  ء٣/١٦٧) إ . 

)٥٩ ر م٣/١٦٤) ا  ب اري، دار اا اإ :  ، تا: ما :ا  .– ، وت١٤٠٥، ١ ٢٠٩ 

 . ٢٠٣ اق و ااق، ا، ص  )٦٠(

 . ٢٤٨ اا وامت، ص  )٦١(

 . ١/٦٤٩) إ ر، ن اب ٦٢(

) أدب ام وا ،ح و  :  را ، دار اأ، وت،      ٤٥٠ أا  اوردي، (ت -) ٦٣(

١٤٠٥، ٤- ١٩٨٥ ،.٢٥١  .  

 .  ٣٦٩ ا، ص )  ا ا، أ ا٦٤(

)٦٥(  :رى، ارة ا٣٧ . 

 . ٦١١٦،  ب ار  ا، ر ا  ٨/٢٨أ اري  )٦٦(

)٦٧ .    (  

)٦٨  ٨/١٣٨)  أ ا ر ، نإم   س وأنا   ها ن وا  ب ،٧٢٨١  . 

 . ٤١. ، ص ١ ،د ت،      –  ، ا  اا ، ان ا  ،ن دم ، دار ارف -  )٦٩(

 . ١٦٩/  ٣إء  ا و،  :٤٢ان ا  ، ص  )٧٠(

  . ١٣٧٩وت،  -ري، دار ا ،  (  اري ح  ا٨٥٢) أ     أ ا ام ( ت ٧١(

 ف .  ١٠/٥٢٠

)٧٢ ا دار ا ،م د  درا ( )  ، ّا      .د :  ( -  ،ض١٤٢٥ا ،

 ١١٠-١٠٨ص ، ١٩٩٨د. مار ا ، روا ا ا، د، دون ذ دار ا،  . ١٩ -١٦ص 

)٧٣ درا  ( Adrenalin  إ أ  وEpinephrine  ة اا ز   دة و ،

 ، .د ،ا) .ت او ا و ا   ات ذ  ل، ومت ا   و

ا ت ا  ص ،٤  . ( 

)٧٤( ا  ء١٧٢/  ٣إ .  

 . ١٧٤-١٧٣/ ٣، إء  ا  ٤٢: اا ،ان ا، ص )٧٥(

)٧٦وا وا  دار ا ر  ( -   :ا را . مما  ، ا   

www.rameztaha.net/site-categories/١٢  

، ب     ٤/٢٠١٤. و  ،   ٥٧٦٣ب ار  ا، ر ا  ٥/٢٢٦٧،  اري ) اري٧٧(

 ا ر ،ا  ء يو ا  ١٠٧م . 
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)٧٨ (   أ وف اا ا ما )٥٠٢: ت( ،ا ر إ را :   ز أ ا ا

 ،ةا ،دار ا ، ما ١٤٢٨، ١ا- ص ٢٠٠٧ ،٢٥٦   .  

  . ٢٥٢) أ ز وي،  ت ا ا، ص ٧٩(

 . ١٠١) ا  ،ت ا ا، ص ٨٠(

)٨١ ، ء ا .و د ، ا   .د : (  ،ا وا ا  ٤/٢٠١٤ . 

 .  ١٦٩) اوي، ار ا، ص٨٢(

 . ٣٦٤) ار إ ر ا ، ص ٨٣(

)٨٤ ، ر ،أ, ق اا ،اما   ا   (٢٥٠-٢/٢٤٩ . 

)٨٥     (٨/٢٠ و طو ا ا ب  ا ر ، ٦٧٥١  . 

)٨٦  :ء، ارة ا  (٦٦ .  

. ( درت ا ) ط ا  در .  ١٧٠٨، ب  أع م إذا  ا، ر ا ٣/٦٣٨)   اري ٨٧(

وا ا  اعا   (    ) . ع اأ ( أو ).   ة ل إ 

 . ٣/٦٢١)  اري  ٨٨(

)٨٩  ب ا (٣/٣٠ ا ر ، ب ا ،١٩٢٨ . 

  : ا را  . أون ا  ر،یسی) اي ،  ان : ( ا وا) ف ٩٠(

w.islamonline.netww   . 

 .١١٣،  ص  ٢٠٠٧)  ا او، امت امم و  اآن ا ، اض، ٩١(

دة ( أو ره ) ، ب  ١/٤٩، و ١٣، ب  ان أن     ، ر ا ١:١٢أ اري  )٩٢( 

  أن  ا ا ر ،ا     ا   ن أنل ا١٧٩ . 

 ول ا   اد و  ه ووا ا،  ٤/١٨٥د ، وا  ارك  ٤/٤٦٤)  أ اي ٩٣(

)٩٤  ٨/١٣) أ  ا ر ،ا  ا   ب٦٧١٣ .  

)٩٥(    ٨/١٠أ ا ر ، و وا وا وا ا  ب  ،٦٧٠٤   . 

  ]١٥٣) آل ان/ ٩٦(

)٩٧(  ان، ا رة آل١٣٩. 

)٩٨(  ا ،رة ا٨٨. 

 )٩٩(  ا ا :آن،١/٣٥٧ا   داتآن، اا   داتوف  ، واا   ا ا أ

 .   ٢٣١، ص ١٤١٢ -د وت ، :(-  ان من ااودي ، دار ا، اار ا ٥٠٢ا ام (ت 

  . ٢٢٤أ  أ    ب  ،  اق و ااق ، ص  )١٠٠(

)١٠١(  أ   ت) زا  ا ا  ب ٧٥١دار ا ،ك موإ ك مزل إ  ارج ا (

 وت،  –ا١٤١٦، ٣  - ١٩٩٦ ،١/٥٠١   . 

)١٠٢( ر م١/٥٠٣، ا   

)١٠٣ ، ا وا ا   ، ء ا .و د  ا   : (٧/٣٣٥٣، ١٩٩٢   . 

 .  ٤٤) ا او، امت امم و  اآن ا، ص ١٠٤(

)١٠٥ ) ا  ، م١٤٢٦) ا   . نا  : ضن . ا  . ( ٤٣، ص ١٦  .  

 )١٠٦(  ،ريا اإ  إ   ، ددب او٢٧٩، ص ٣ا ، أ ي ٣/٢٢٠ا ٥/٥٢٠، و  . 

 .  ٣/٤٠، و  ١٠٦/ ٢ اري  )١٠٧(

)١٠٨ ( : ا ، رة ا٢٣-٢٢  .  

)١٠٩ دار ا ،ا ا  ا ا  ،   (-  ،ة١٤٣٣، ١ا-ص٢٠١٢. ١٣٥-١٣٠  . 
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)١١٠ ،ا  ( ،وت ،ا دار ا ،آن اا  رات ا١٤٣٠، ١ا- ص ٢٠٠٩. ٢٨٣ . 

 .  ١/١٣٣، ٢٠٠٠-١٤٢١،  ،١-د. ل اا ، ادة و ا ا، دار ا ت) ١١١(

)١١٢ :ا ، رة (٤٤ . 

  

 

ادر واا  

 آن اا .   

 إا  وآون، ا ا : ، ا ا، دار اة ،  د ت . -١

٢- أ وي، ز ،  ت ا ا ،  ن- ،وت ت د .  

٣-  ب ادار ا ،ا  لأ ، ت را أ–  ، ة١٩٦٨، ٧ا . 

٤-    ت    أ ) ما ٨٥٢        ري، دار اا  ح ريا  ،  (- 

   . ١٣٧٩وت، 

  ، ( ا :،   ا  رون       ٣٩٥أ  رس ، أ ا(ت:  -٥

وت،  -،دار ا١٣٩٩ - ١٩٧٩ .  

٦-     ، أ ،  ب    أ       ا  ،اقا ق وا 

 ،١ا. 

٧-       . د : ا ، ا  . د :  ،لموا اراي ، ا . ادوارد . ج

 ،وقدار ا ، ن١٤٠٨، ١ - ١٩٨٠ .  

 :-   من درو    )، ات ،    ١٠٩٣أب   ا أ اء اي، (ت   -٨

 ا  ،يوت  -ا- ١٤١٩ - ١٩٩٨.  

٩- ا دار ا ، ا وا ا   ، ء ا و  ا  - 

 ،ة١٩٩٢، ١ا   . 

   .  ١٤١٤، ٣ ) ، دار در، وت ٧١١ل ا    إ ر ( ت -١٠

١١-             آن ات ا ء  ،ا  ا ا ،  ا  

 وا ا اة .

١٢-      أ  وف  اا  ا  م٥٠٢: ت( ا  ( را إ  ر  ،ا 

  :ا ا أ ز ا مردا ، ا ،ة، اا ١٤٢٨ ،١- ٢٠٠٧.  

   أ ا اوف ا ام، ادات   اآن ،  :ان     -١٣

 ار اا ،اودي. دار ان ام-  ، وت ١٤١٢ - ١د  .   

١٤-  ،ا ا  ا ا  ،  دار ا -  ،ة١٤٣٣، ١ا-٢٠١٢  

١٥-  ،وت، د ت ،دار ا ،ا ا  ،ا ٦. 

١٦-  ،ن ،ء دار ،ء ا را ا وي، ما  ي١٤٣٠، ١- ٢٠٠٩.  

١٧-    وق ١٩٦٦(تآن  دار ال اظ  ، (–  ،ة١٤١٢، ١٧ا . 
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١٨-          ا ،ا و ا   ا ا ،  درا  ح ا

 وا ا  دض –اا . 

١٩-   . نا  ، ضن . ا   ،ما ا ١٤٣٢، ١٦ .  

٢٠-   ا ا أ ،مما ا ا       ب اراا ،ا ا  - - 

 م–١٩٩٣ . 

٢١-        : ،ارل دار ا ر واا  ا ، ،ا ر ا أ ا 

 ا  ،ن -  ندار ا ،ا–  ٢،١٤٠٩د - ١٩٨٨.  

٢٢-  ي ، اا ا        ا دار ا ،ا ج اوا–   ،وت١٤٣٠، ٢-

٢٠٠٩ . 

 .  ٢٠٠٧ ا او، امت امم و  اآن ا ، اض،  -٢٣

٢٤- ا ا  ،ا ا ا ، ا ا -  ،ة١٩٥٢، ٤ا . 

٢٥-  أ  ا        ا  وأ ا ا  ممك اون، ار وآ

 . ٢٠٠٢ا ، ا ا، اة،

 . ٢٠١١، - ،٢ا أ ، دةروومام ط،مي رؤذت -٢٦

٢٧-  ،اوا  و ا ي ، ااد ا ا ١،١٤٣٠- ٢٠٠٩.  

:   را ، دار      ) أدب ام وا،      ٤٥٠ أا اوردي، (ت  -٢٨

 ،وت ،أ١٤٠٥، ٤ا- ١٩٨٥.  

٢٩-        ا دار ا ،م د  درا ( )  ، ّا     - 

 .١٤٢٥اض

  . ٢٠٠٠-١٤٢١، - ،١دة و ا ا، دار ا تل اا ، ا -٣٠

  ا  ت ا ا  ، ا ا، ا،د ت.  -٣١

٣٢-    ت) وا    ا ا  أ اد        ٢٧٣  : ،  ا  ( 

 ء ا ا  د ت .  ا، دار إ

 را  .  أون ا    ر،یسی اي ،  ان : ( ا وا) ف         -٣٣

ا :www.islamonline.net .  

 ( اري ،   د ا ،        ٢٥٦ إ أ ا اري، ( ت  -٣٤

 دار إ-  ، وت١٤٠٧، ٢- ١٩٨٧.  

٣٥-   أ   ا  ا    ز٧٥١: ت( ا (  رو  ا  وم  دار ، ا 

ا ،وت، ا ن ، ١٤٠٣:  ١/١٩٨٣  . 

٣٦ -   أ   ا ا  زا    ب ادار ا ،ارج ا ،–   ،وت٣ 

،١٤١٦  - ١٩٩٦.  

٣٧-   أ   ا ا  ،زا ط ب او   ا دار ا، دا

 .١٩٩٨، ٢،  ، وت
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  ن ، ا اي و ا، دار اوق، د ت . -٣٨

٣٩-  ،وقدار ا ،ا آن وا ، ن ١٤٢١، ٧- ٢٠٠١. 

٤٠- ،    ،ب ادار ا ،ا ا –  ،اند ت . ٣إ ، 

  : ،  ،(اد  ا،        ٢٦١ اج أ ا اري (ت  -٤١

 اث اء اوت –دار إ. د ت ، 

٤٢-    ت أ ) اا  ٥٠٥ (، ءإ  ،دار ا وت، – اا ت د . 

٤٣-    أ  اا  ،         ةق ادار ا ، ا  راج  سرج ا– 

 ، وت١٩٧٥، ٢  . 

٤٤-    رف أدار ا ، ن دم  ،ان ا ، اا  –  ،د ت، ١ 

. 

٤٥-  ،م  د   ،ةن, دار ا ،تموا اا ٢٠٠٧، ١   . 

٤٦-  ،دار ا دون ذ ،د ،ا ا روا ، ار ام ١٩٩٨. 
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ا  

  ك ا ى أنم ،اث اوا ،ي اا وا ،آن اا ع إل ا ا  

 وا ا مما ت، وما  و ا ك ن ، وا ت وم. 

 ،  نم امء اوا ،  ء اا ام   م  تمإن ا

وا ا ا      تما   ى  ظأن ا  . وا

ة م ة ، ن ا و  و ا زدة أو م  ن ااب و ن اض 

 . ا 

   ةب ات وامه ا   ر إ  تما  ت إنآ و  ، 

 . ظ  و  . هاو اطو وام ودوا ن وما  أ و ا 

   م  م  ،ك ام وا  اأن و     ادئ ا و

  اف ا  أ   اوا، وامت، وااط، واا .  ات وا، و ا

  

  

 

  

 طراموةن  رم ؤزو رودةمً ري  (درودي اي  ر ) وة  ري   

رَةدمن . م ، دةً  زؤر دراوة  ومن و مؤدمن و 

  ةم و   مَان ومن و درو دةرووم و  ؤظ. 

ومن مَ زؤر طمَ ة  َمدي دةرووم ؤظ َ ة ط، وة مدي   

 ةَ  ؤظ دامو �و  م َ . مرة ريرا يَ زوو مم

 َمذ  م اوَ ،نوم  اورو د َ َ ريطَر نط

 (َ ن زؤر َ  ض ) ونن دةر و  نوم رط  . وةري و مو

  ان و مَي ر م دةرووم رةدات . وا ذ

مؤدم ومن  روامي وة، وا زام و م ومن و رة   

وروذَرةمن، ن دامم م طو   رَ و طرن . م اي 

ي ؤظو ر ي  رةن و ومن و رةم ؤظ دةزامَ . طورة دَر

 َر  و  دةرووم روةردة ي م ورةاي ط َ ن مرر ي َ وا

 َم ر  َزاَل م َم  كةَ  ،وةؤظ دام مَ ةوي درودةرو ، ز

  نروةردة  ن وم انَم  َدي دة زان ن وو ط   . َم

  ك و    و مي رو ومن َ وا ون . 
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Abstract 
 

    When exploring the Holy Quran, Prophet Tradition, and the heritage of Islam, one finds 

that there is a great deal of care to emotions and how to control them as there is a strong 

link between emotions and human psychological and physical health. The emotional side is 

so essential in the psychological structure of man in general and the spiritual structure 

specifically as it is the driving and leading force for motives.  

    Having a specific level of emotions is a must to lead a stable happy life; any sort of 

imbalanced emotions may result in psychological disorder. 

   Emotion controlling, from Islamic perspective, means knowing such emotions, the factors 

stimulating them, and then creating the suitable mechanisms for investing them. Since Allah 

the Almighty is the creator of man, He is the best to know man’s nature in terms of 

emotions, feelings, and instincts. Thus, it is natural that our Lord has decided what is good 

for man of educational and psychological principles in a  balanced way that harmonizes the 

mechanisms and the aims for which the emotions, feeling, and instincts have been created. 

  


