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 جواب  مجلة  يسألونك يف القرآن  الكريم

 "دراسة حنوية"
 (*)د.عبداجلبار امحد صاحل

 

ينٍ لنضانن ٚ  لنظننٙ عهنة يلهضنن  ئنننٗ زننذ لٌٜ لانٛ  مفننُٛ  لن ننش   ً ٓننٕو 

ٔ ًفطهر ٢ٔ يُ ص نهُ عش فٙ لنظشلث لنُسٕ٘ لنك٣عٛكٙ ٔ زنك فٙ لنًسن ٢ٔ  

ٛبٙلنًظسذث  ْم لن ش  زكى نغٕ٘ ع و أو ْٕ أعهٕب مش 
(1)

شأَّ ش ٌ ل٢عنظ ٓ و 
(2)

 

ئر بًُٛ  يٍ لنً  بٓ  ي  ٠خ  ء بّ ئ٢ منشٖ ئَنك ئرل لهنة أتنشبة صٚنذلت   ُنة   نبن ت 

نً  نى ٚغظضش عُذك  ً  أَنك ئرل لهنة )أٌ مانشب صٚنذلت أتنشب(  ن ٌ  ٣ين ت يلضن٢ٕت 

عهٗ لن ك، فارل ثُة لنً  بٓ  بًُٛٓ  يٍ ْزل لنٕخّ، فُٛبغنٙ أٌ ٚسًنم أزنذًْ  عهنٗ 

لٜخش فكً  ٢ ٚدٕص أٌ ٚظضذو ي  بلذ ل٢عظ ٓ و عهّٛ فكزنك لن نش 
(3)

ٔ نزنك ٚنذعَٕ   

لنظغ ؤل عٍ لن ش  ْنم ْنٕ أعنهٕب مش ٛبنٙ أو ي ٓنٕو َنٕعٙ بسٛنن ننٕ لهُن  )خًهن  

شش ٛ  ٚكٌٕ مسذٚذلت نُٕعٛ  بُٛ  لندًه   ً  ننٕ لهُن  )خًهن  فلهٛن  أٔ خًهن  لعنًٛ  أو 

                                              
  هٛ  لٜدلب / خ يل  لنًٕصم. –(  لغى لنهغ  لنلشبٛ   *)

( لن ش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى عهٗ َٓنح لنهغن َٛ   لنٕصن ٛ  د. عبذلنغن٣و لنًغنذ٘ ٔ د. عبنذلنٓ د٘ لنطشلبهغنٙ، 1)

 .10ص 

( ل٠َف ف فٙ يغ ئم لنخ٣ف بٍٛ لنُسٍٕٚٛ لنبفشٍٚٛ ٔلنكٕفٍٛٛ،  ًن ل لننذٍٚ أبنٕ لنبش ن   عبنذلنشزًٍ بنٍ 2)

 .10ٔلَظش لن ش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى، ص  637/ 2ًذ بٍ علٛذ ل٢َب س٘، يس

 .637/  2( ل٠َف ف فٙ يغ ئم لنخ٣ف 3)
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هدًه  بأَٓ  شش ٛ  فٙ َ نظ لنًدن ل لنغنٛ لٙ نضٕنُن  أَّ ي ٕٓو ٔع ئ ٙ فٛكٌٕ َلظُ  ن

خًه  فلهٛ  أٔ ز نٛ (
(4)

. 

ٔنً  ر نش عن بض ت ينٍ  نٌٕ شنأٌ لن نش    ٢عنظ ٓ و ٔ ًن  ٚضنٕل أبنٍ لنس خن  

أٚا  )ٔ زل أعً ء لن ش   هٓ   ُ ٚ   ٔرننك ٌٞ  هًن   لن نش  ٔل٢عنظ ٓ و بًلُنٗ 

   غٛننننش لنًسفننننٕس  أ٘ لنًٕتننننٕم نهًلننننٍٛ شننننش  ت أٔ لعننننظ ٓ ي ت عننننٍ لنًلُٛنننن

لخظف سلت(
(5)

 . 

 َٕٔد أٌ َض سٌ بٍٛ لن ش  ٔل٢عظ ٓ و ٔبً  ٚأمٙ:

فٓنٕ ًَنم ينٍ لنظشل ٛن  ٚنإٔل  –نً    ٌ يد َغن ت ن٣عنظ ٓ و  –ئٌ لنظش ٛ  لن ش ٙ  . أ

 ئنٗ أعهٕب يٍ لٞع نٛ .

ئٌ لعظب س لنظشل ٛ  لن ش ٛ    ٢عظ ٓ و ْٕ لنز٘ دفع ب نُس   ئنٗ ل٢ْظً و بدٕلب  . ب

ل ثش يٍ لْظً يٓى ب ن ش لن ش  
(6 )

ٕٔٚتر لبنٍ ٚلنٛذ رننك يبنشسلت أٌ لنظش ٛن  

لن ننش ٙ ئًَنن  ٚكننٌٕ ب نًغننظضبم. ٔينن  نننى ٚشتنن  نننزنك لنًضٛنن ط فٛدنن  لنُظننش فننٙ 

َٕعٛ  لٞدل  لنظٙ مظفذس مش ٛب  ٔفٙ ْزل لنغٛ ق ٚس ٔل ملهٛنم يض ٚٛغنّ ب عنظُب   

ًغظضبم ٌٞ يلُٗ ملهٛق ملشٚ  شبّ يدشد نه ش  ئر ٚضٕل )ٔلن ش  ئًَ  ٚكٌٕ ب ن

لن ننٙء عهننٗ شننش  ئًَنن  ْننٕ ٔلننٕف دخٕنننّ فننٙ لنٕخننٕد عهننٗ ٔدخننٕل غٛننشِ فننٙ 

لنٕخٕد ٢ٔ ٚكٌٕ ْزل لنًلُٗ فًٛ  ياٗ
(7)

 . 

ٔنلم ْزل لٞيش ٚذعَٕ  ئنٗ أٌ لٞصم فٙ لنظش ٛ  لن ش ٙ نً  لنذ ٚظضنشس ٢ 

ل َٛٓ  لنخ ص  بً  لذ مضشس ْٔكزل مسظى عهٗ لنُس   لنُظش فٙ إَٔلم أدٔل  لن ش  ٔي

                                              
 . 99/  1(  لن ش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى، ُٔٚظش ششذ لن ش  لنك فٛ  فٙ لنُسٕ، أبٍ لنس خ  لنُسٕ٘ 4)

 .93/  1( لنك فٛ : ٞبٍ لنس خ  5)

 .18( لن ش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى، ص 6)

 . 18ٔلَظش: لن ش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى، ص  155/  8(  ششذ لنً فم 7)
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َٞٓ  لذ مهٌٕ يلُٗ لن نش  لٞصنهٙ  نل )ننٕ( ينث٣ت لنظنٙ مسنٕل يانًٌٕ لنكن٣و ينٍ 

لنًغظضبم ئننٗ ين  يانٗ
(8)

ينش   198ٔلنذ منٕلمش  لندًهن  لن نش ٛ  بهنٕ فنٙ لنضنشآٌ  

%  14/  35بُغب   1379
(9)

 يٍ يدًٕم مشل ٛ  أدٔل  لن ش . 

 ننش  َدننذ ملهٛهننّ  ٔنلننم ينن  ر ننش عننٍ دخننٕل نننٕ عهننٗ لنً تننٙ فننٙ أعننهٕب لن

بضنننٕل أبنننٍ ْ ننن و )ٔئرل ٔنٓننن  يننن ل( أٔل ب نًغنننظضبم(
(10)

َسنننٕ ٔننننٛخذ لننننزٍٚ ننننٕ  

مش ٕل(
(11)

 أٔ يا سم مخهص ن٣عظضب ل  ً  فٙ أٌ لن ش ٛ . 

ٔيًٓ  ٚكٍ ينٍ أينش أدٔل  لن نش  خ صين  أٔ غٛنش خ صين  فن نًٓى ْنٕ خًهن  

ئننٗ لٞخنشٖ  لن ش  ئر أٌ لندًهن  )عبن س  عنٍ يش ن  ينٍ  هًظنٍٛ أعنُذ  ئزنذلًْ 

عٕلء أفن د  ضٕننك صٚنذ لن ئى أٔ ننى ٚ نذ  ضٕننك ئٌ ٚكشيُنٙ فآَن  خًهن  ٢ م ٛنذ ئ٢ّ بلنذ 

يدٙء خٕلبّ فظكٌٕ لندًه  لعى يٍ لنك٣و يطهض ت 
(12)

. 

 ْٔزل ي  زذل ب نُس   ئنٗ لنظشٚن فٙ لن ش  ٔمغًٛظّ يٍ ٔخٍٓٛ:

لنًسنذثٍٛ       ْم لنظش ٛ  لن ش ٙ )خًه  َسٕٚ ( ٔلزذ  أو خًهظ ٌ ٔٚضٕل بلن    . أ

)ٔفٙ ْزل لنفذد   َٕل ٚسٕيٌٕ زٕل خْٕش لنضاٛ  دًَٔ           لعنظضشلس ٔنلنم 

لبٍ ٚلٛذ لذ ل سب ل٠زغ ط لنٕلتنر بظك ينم لنظش ٛن        لن نش ٙ َسٕٚن ت فهنى 

ٚكٍ بُّٛ ٔبٍٛ ل٠دسلك لنٕلتر بأٌ لن ش   م ٢ ٚظدضأ      ئ٢ شنٙء ٚغنٛش
(13)

  (

م ئزنذلًْ  بن ٞخشٖ       ٔمفنٛشًْ    ندًهن  َسنٕ ٔمذخم أٌ عهٗ خًهظنٍٛ فظنشب

                                              
 .18( لن ش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى، ص 8)

 .69، 59، 58، 57( و. ٌ: ص 9)

 .9(  عٕس  لنُغ ء يٍ لٜٚ  10)

 .203/  3( أٔتر لنًهك 11)

 .48( لنظلشٚ   ، عهٙ بٍ يسًذ عهٙ لندشخ َٙ لنًلشٔف ب نغٛذ لن شٚ ، ص12)

 .20  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى: د. عبذلنغ٣و لنسذ٘ ٔ د. يسًذ لنٓ د٘ لنطشلبهغٙ، ص (  لن ش13)
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لٕنننك ئٌ مننأمُٙ  آمننك ٔلٞصننم: مننأمُٙ أمٛننك فهًنن  دخهننة      ئٌ عضننذ  ئزننذلًْ  

ب ٞخشٖ زظٗ نٕ لهنة ئٌ منأمُٙ ٔعنكة ٢ ٚكنٌٕ  ٣ين ت        زظنٗ منأمٙ ب ندًهن  

لٞخشٖ(
(14)

. 

غننننٍٛ            ْننننم لندًهنننن  لن ننننش ٛ  َننننٕم بزلمننننّ أو لَننننّ ٚهسننننق بأزننننذ لنفننننُ ٍٛ لنشئٛ . ب

ْٔكننننزل  لَظٓننننة بٓننننى َظننننشمٓى لنظ كٛكٛنننن  ٔمضٛننننذْى بٓٛكننننم لنظفننننُٛ  لنثُنننن ئٙ            

نهدًهننن  ئننننٗ لنغ هننن  عنننٍ خفننن ئص لنظش ٛننن  لن نننش ٙ ينننٍ لننننذلخم ٔلَ نننغهٕل        

بضاننننن ٚ  لن نننننكم ٔأبشصْننننن  لنظضنننننذٚش لٞعشلبنننننٙ ٔلنبسنننننن عنننننٍ لنل ينننننم فنننننٙ                 

خٕلب لن ش 
(15)

. 

ٕل عننٍ مش ٛنن  لن ننش  عُننذ لنُسنن   أٌ ُْنن ك نسًنن  عاننٕٚ        ٔيهخننص لنضنن

فنننٙ لنظش ٛننن  لن نننش ٙ عشفنننة لندًهننن  لن نننش ٛ  ينننٍ خ٣ننننّ بأَٓننن  خًهننن  يش بننن         

م نننظًم عهنننٗ خًهظنننٍٛ يظ٣صيظنننٍٛ يغنننبٕلظٍٛ بنننأدل  شنننش  ٢ ٚنننظى يلُنننٗ أ٢ٔ ًْننن            

ئ٢ ب نث َٛ 
(16)

. 

عهٛنننّ ب ندًنننم رل           ٔلعنننظكًم بلانننٓى ملشٚننن  لن نننش  فنننٙ يننن  لصنننطهر

لن ننضٍٛ ٔعشفننّ بأَننّ )أعننهٕب نغننٕ٘ ُٚبُننٙ عهننٗ خًهنن  يٛك َٛكٛنن  مظننأن  يننٍ أدل       

)زنننشف أٔ لعنننى( ٔينننٍ منننش ٛبٍٛ عنننًٙ لٞٔل لن نننش  ٔلنثننن َٙ لندنننٕلب أٔ لندنننضلء       

مضننننٕو لٞدل  بننننشبم لنظننننش ٛبٍٛ أٔ لن ننننضٍٛ لسمب  نننن ت ٔثٛضنننن ت ٚسننننٕل دٌٔ لعننننظض٣ل            

                                              
 .156/  8(  لن شذ لنً فم 14)

 .326( أعشلس لنلشبٛ ، أبٍ ل٢َب س٘، ص 15)

 .57( فٙ لنُسٕ لنلشبٙ َضذ ٔمٕخّٛ، د. يٓذ٘ لنًخضٔيٙ، ص 16)
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ً  عننننننٍ لٜخننننننش ُٚننننننضل  لن ننننننق لٞٔل يُضننننننن  لنغننننننب  ٔلن ننننننق لنثنننننن َٙ                     أزننننننذْ

يُضن  لنًغب (
(17)

. 

ٔلننذ مسننذث لنُسنن   عننٍ لنننشلبم لنننز٘ ٚننشبم بننٍٛ لنظشل ٛنن  زظننٗ ٚظننأن  يُٓنن  

مش ٛ  شش ٙ فًُٓ  ي  ٚدضو فلهٍٛ ًْ  فلم لن ش  ٔخٕلبّ  ف ندٕلصو  )لغً ٌ ين  

فلهٍٛ(ٚدضو فل٣ت ٔلزذلت ٔي  ٚدضو 
(18)

. 

ٔينن   نن ٌ يننٍ لٞٔل فًلُننٗ رنننك أٌ خًهنن  لن ننش  عهننٗ ينن  ْننٙ عهٛننّ يننٍ       

ز نٓننن  لٞعشلبنننٙ فٓنننٙ فنننٙ يسنننم خنننضو بًننن  ٚضظانننّٛ لن نننش  ٔنًننن  ٚظشمننن  عهٛنننّ            

ينننٍ مًننن و لنًلُنننٗ، أيننن  يننن   ننن ٌ ينننٍ لنثننن َٙ أ٘ يننن   ننن ٌ بننن ٞدل  فٓنننٕ يظسضنننق                    

ٚغنننننببّ آخنننننش ب لظشلًَٓننننن  بننننن ٞدل  لن لهٛننننن                      بٓننننن  ف ن نننننش  ْنننننٕ زفنننننٕل أينننننش

ٔلنلضهٛننننننننننن  أ٘ بنننننننننننأدل  لن نننننننننننش  ٔس ُ ْننننننننننن  لن لنننننننننننم ٔلندنننننننننننٕلب أٔ لٞدل                                 

ٔلندضلء
(19)

. 

ٔلننذ عننّذْ  لنضيخ ننش٘ يننٍ ألغنن و لندًهنن  ئر ْننٙ عُننذِ أسبلنن  ألغنن و )خًهنن  

هنن  عشفٛنن ( ْٔننٕ بننزنك ٚدلننم لندًهنن  لعننًٛ ، ٔخًهنن  فلهٛنن ، ٔخًهنن  شننش ٛ ، ٔخً

لن ننش ٛ  لغننً ت يغننظض٣ت بزلمننّ نكننٍ شنن سذ لن فننم ٚننشد عهٛننّ ْننزل بضٕنننّ )ئٌ خًهنن     

لن ش  فلهٛ  َٞٓ  يٍ خًهظٍٛ فلهٛظٍٛ(
(20)

. 

                                              
 .22لنضشآٌ، ص  ُٔٚظش: لن ش  فٙ 91 – 90/  2( لٞنغُٛ  لنلشبٛ ، سًٌٕٚ  س ٌ 17)

، ُٔٚظش 457(  لنًُٓح لنغهك ئنٗ يض صذ أن ٛ  أبٍ ي نك، يسًذ أيٍٛ بٍ خٛش هللا لنخطٛ  لنلًش٘، ص 18)

 .241/  2ل٠ٚا ذ فٙ ششذ لنً فم ٞبٍ لنس خ  

 .96/  3( ششذ لبٍ عضٛم عهٗ أن ٛ  بٍ ي نك 19)

 .108لنغظ س لندٕلس٘، ص ُٔٚظش َسٕ لنًلُٙ: د. لزًذ عبذ 18/  1( ششذ لنً فم، لبٍ ٚلٛذ 20)
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ٔٚضٕل أزذ لنب زثٍٛ
(21)

)ٔلٕل لبٍ ٚلٛذ ْزل مُضفّ لنذل  ٔٚد َ  لنفنٕلب  

لذ مكٌٕ خًه  خنٕلب لن نش  لعنًٛ   ٌٞ خًهظٙ لن ش  نٛغظ  فلهٛظٍٛ عهٗ لنذٔلو بم

َسننٕ
(22)

)أٌ مضننى فأَنن  لنن ئى، لنن ل ملنن نٗ )فًننٍ نننى ٚظنن  فأٔنوننك ْننى لنظنن نًٌٕ( ٔنلننم  

لنضيخ ش٘ نى ٚد َ  لنفٕلب  ثٛشلت ب عظب س ي  رْ  ئنّٛ فًٛ  ئرل لخز مغًٛ  لندًه  

زغ  بذلٚظٓ  يٍ زٛن لن لهٛ  أٔ ل٢عًٛ 
(23)

. 

ل ل لبٍ ي نك فٙ أن ٛظّ
(24)

  

ِعً فِله  ُٔ ٍِ ٚضظاٍٛ شش  ت للُّذي            ٚظهٕ لندضلَء ٔلندٕلب  ٛ 

ٚلُنٙ أٌ ْنزِ لٞدٔل  لنًنز ٕس  ْٔنٙ لٞدٔل  لند صين  نهًان سم ٚضظانٍٛ 

ْٔٙ لنًظضذي  مغًٗ شش  ت ٔلنث َٛ  ْٔنٙ لنًظنأخش  مغنًٗ خٕلبن ت  –خًهظٍٛ ئزذلًْ  

ف ٞصنم فٛٓن  أٌ مكنٌٕ  ٔخضلء ٔٚد  فٙ لندًه  لٞٔنٗ أٌ مكٌٕ فلهٛ  ٔأين  لنث َٛن 

فلهٛ  ٔٚدٕص أٌ مكٌٕ لعًٛ 
(25 )

ْٔنزل ين  ٚ غنش نُن  يلُنٗ لندنضلء ئر لٞصنم لن لهٛن  

فًٛٓ  أ٘ فٙ س ُنٙ لن نش  ٔئرل  ن ٌ لن نش  ٔلندنضلء خًهظنٍٛ فلهٛظنٍٛ فٛكَٕن  عهنٗ 

أسبل  أَس ء ر شْ  لبٍ ي نك فٙ لٕنّ
(26)

  

 أٔ يظخ ن ٍٛ –ٔي تٍٛٛ ٔيا سعٍٛ     مه ًٛٓ  

 نظش ٛ  لٜمٙ:ٔعهٗ ل

                                              
 .108( َسٕ لنًل َٙ، ص 21)

 .17( لنسدشل : لٜٚ  22)

 .37، 35، 34، 29، ُٔٚظش ششذ لنً فم، ص 108( َسٕ لنًل َٙ ص 23)

 .96/  3( ششذ لبٍ عضٛم 24)

 ( و . ٌ:25)

 .97 – 96( و. ٌ: 26)
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أٌ ٚكننٌٕ لن لنن٣ٌ ي تننٍٛٛ َسننٕ أٌ لنن و صٚننذ لنن و عًننشٔ ٔٚكَٕنن ٌ فننٙ يسننم  األول:

خضو
(27)

٢ٔ أسٖ فٙ لنًاٙ ئ٢ مضشٚش لنسذث فنٙ لنًغنظضبم ٔئ٢ نًن  صنر أٌ  

ٚضنن ل فننٙ يسننم خننضو رنننك ٌٞ لنً تننٙ يننٍ لٞفلنن ل يبُننٙ ٔفننٙ لٕنننّ ملنن نٗ          

) ئٌ أزغُظى أزغُظى َٞ غكى(
(28)

 أٔٚم ٢ ٚسظًم ئ٢ لنًغظضبم.ٔلنظ 

أٌ ٚكَٕننن  ياننن سعٍٛ َسنننٕ )ئٌ ٚضنننى صٚنننذ ٚضنننى عًنننشٔ( ٔيُنننّ لٕننننّ ملننن نٗ          والثااااًي:

)ٔلٌ مبذٔل ي  فٙ أَ غكى أٔ مخ ِٕ ٚس عبكى بّ هللا(
(29)

. 

أٌ ٚكٌٕ لٞٔل ي تٛ ت ٔلنث َٙ يا سع ت َسٕ ) ئٌ ل و صٚذ ٚضنى عًنشٔ(  والثالث:

شٚذ لنسٛ   لنذَٛ  ٔصُٚظٓ  َٕف ئنٛٓى أعًن نٓى ٔيُّ لٕنّ مل نٗ )يٍ   ٌ ٚ

فٛٓ (
(30)

ٔلنز٘ ٚأخز ب نذَٛ  فٙ مضشٚش ي  ر شَ ِ آَ ن ت ينٍ أٌ لٞصنم فنٙ  

لن ش  لنًا سع  ي  رْ  ئنّٛ لنبٛان ٔ٘ بضٕننّ ٔلنش٘ء )ٚنٕفٙ ب نبن ء 

أ٘ ٕٚف هللا ٔمّٕف عهٗ لنبُ ء نهً لٕل(
(31)

 . 

 تٛ ت ْٕٔ لهٛم ٔيُّأٌ ٚكٌٕ لٞٔل يا سع ت ٔلنث َٙ ي والرابع:
(32)

  

 يٍ ٚكذَٙ بغٙء  ُة يُّ             ن د  بٍٛ زهضّ ٔلنٕسٚلللللذ 

 

ٔلٕنّ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى )يٍ ٚضى نٛه  لنضذس غ نش ننّ ين  مضنذو ينٍ رَبنّ(
(33)

 

 ٔيًٓ  ٚكٍ يٍ أيش أعهٕب لن ش  فٕٓ ز صم بأدٔل  مُضغى عهٗ ث٣ث  ألغ و:

                                              
 ( و. ٌ:27)

 .17( ل٠عشلء: لٜٚ  28)

 .284( لنبضش : لٜٚ  29)

 .15( ْٕد: لٜٚ  30)

 .248(  م غٛش لنبٛا ٔ٘ ص 31)

 .97/  3( ششذ لبٍ عضٛم 32)
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ٕ يننٍ ٔينن  ٔأٚٓننى ٔيًٓنن  ٔ لٞصننم          أزننذًْ  ينن   نن ٌ لعننً ت غٛننش عننشف َسنن

فٛٓنن  عهننٗ لننٕل لنخهٛننم )ينن  ينن ( فكننش ْننٕ لخظًنن م زننشفٍٛ يننٍ خننُظ ٔلزننذ ٔأبننذنٕل        

يٍ أن  )ين ( لٞٔننٗ )ْن ء( ٔأخن ص عنٛبّٕٚ أٌ مكنٌٕ يش بن  ينٍ )ين ( لنظنٙ نهكن         

ٔ )يننن ( نه نننش 
(34)

    )ٍ     ٔلنثننن َٙ يننن   ننن ٌ عشفننن ت َسنننٕ أٚنننٍ ٔيظنننٗ ٔأَنننٗ ٔأ٘ زنننٛ

ٔزٛثً 
(35)

ٔلنث نن ي    ٌ زشف ت َسٕ ئٌ ٔئر ي  )ٔنٛغة ئر ْٙ لنظٙ فٙ لٕنك خوظك  

ئر عبذ هللا ل ئى ٌٞ مهك يلُ ْ  ن٣عظضب ل ْٔزِ نهًاٙ ٔيًن  ٚنذنم عهنٗ ئَٓن  زنشف 

لٕل عٛبّٕٚ )ٔيٍ غٛشًْ  ئٌ ٔئر ي ( ٚلُٙ ينٍ غٛنش لٞعنً ء ٔلنظنشٔف فًن  خن ء 

يٍ لن ش  بًٍ لٕل صْٛش(
(36)

 .
(37)

 

 ٔيٍ ٚدلم لنًلشٔف يٍ دٌٔ عشتّ         ٚغشِ ٔيٍ ٢ ٚظق لن ظى ٚ ظللى

ٔيً  خ ء بل )أٍٚ( لٕل لن  عش
(38)

 

 أٍٚ  ماشب  بُ   لنغذل   مدذَلللللللللل           َفشف لنلَٛظ َسْٕ  نهظ٣لٙ  

ٔيً  خ ء بل )أَٗ( لٕل  شف 
(39)

 

 ٔنكٍ يظٗ ٚغظشلذ لنضٕو لسفللذِ  ٔنغة  بس٣ل  لنظ٣م  يخ فللللللللللل ت            

ٔيً  خ ء بل )أَٗ( لٕل نبٛذ
(40)

  

 فأصبسة  أَٗ مأمٓ  مغظدش بٓلللللللل             ٣ يش بٛٓ  مسة سخهك ع خش  

                                                                                                                
 . 98/  3( و. ٌ 33)

 . 1/428( لنكظ ب 34)

 ( و.ٌ. 35)

 . 30( دٕٚلَّ ص36)

 .  289( ششذ عٌٕٛ لٞعشلب، أبٕ لنسغٍ عهٙ بٍ فا ل لند شلٙ ص 37)

 ئنٗ لن  عش عبذهللا بٍ ْ  و لنغهٕنٙ.  432( َغبّ عٛبّٕٚ فٙ  ظ ب لل 38)

 .24لَّ ص (  د39ٕٚ)

 .220( دٕٚلٌ ص 40)
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 ٔيً  خ ء بل )يًٓ (

لٕل لٞعٕد بٍ ٚل ش
(41)

         

  نُ ط ٚ لمأ٢ّ  ي   نٓزل  لنذْللش يلٍ  يظلللللللللهم          عٍ لنُ ط يًٓ  ش ء ب

 ٔيً  خ ء بل )ئر ي ( لٕل لنلب ط بٍ يشدلط.

 ئر ي  لثبة عهٗ لنشعللٕل فضللم نللللّ       زض ت  عهٛك  ئرل  ل ًأٌ  لنًدهلظ  

أينن  ئرل ف ٞشننٓش )أَٓنن  ٢ مدننضو ٔلٌ  نن ٌ يُٓنن  يلُننٗ لن ننش  َٞٓنن  يإلظنن  

ًُٓنن  لَننك فخ ن ننة )ئٌ( ٌٞ زكننى لن ننش  أٌ ٚكننٌٕ يًٓنن  ٔيًنن  ٚننذنك عهننٗ لن ننشق بٛ

مضٕل: أمٛك ئرل أزًش لنبش ٔنى لهة آمٛك ئٌ لزًنش لنبنش  ن ٌ لبٛسن ت ٔسبًن  خنضو بًٓن  

فٙ لن لش
(42)

. 

ل ل لن شصدق
(43)

   

 مشفع نٙ خُذف ٔهللا ٚشفع نٙ         َ سلت ئرل ي  خبة َٛشلَٓى مضذ

ٔلذ أخ ص ص ز  لنكظ ب لندضو بل )ئرل( فٙ ز ل لنغل 
(44) 

ء فدننضو بٓنن   ًنن  خننضو بننل )أٌ( فننأٌ عاننذ رنننك ٔلٛننم )ئر م ننبّ ئٌ فننٙ لندننضل

عً م فٙ يُثٕس لنك٣و زًم عهٗ ْزل ٔئ٢ ف نٕخّ لنشفع
(45)

 . 

بلذ لنغشد لنز٘ لذيُ ِ عٍ لندًه  لن نش ٛ  ٔيٕللٓن  بنٍٛ أَنٕلم لندًنم عُنذ 

لنُسنن   يننٍ عذيننّ ٔينن   نن ٌ يننٍ عننشل ٞدٔل  لن ننش  ٔإَٔلعٓنن  ٚبننذٔ نُنن  صننس  

                                              
 .56(  دٕٚلٌ  ص 41)

 

 .290( ششذ عٌٕٛ لٞعشلب ص 42)

 .175( دٕٚلَّ ص 43)

 .434/  1( عٛبّٕٚ 44)

 .291( ششذ عٌٕٛ لٞعشلب ص 45)
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ظٓننش ٔلتننس  خهٛنن  ئ٢ فننٙ لنًانن سم فننٙ ئفنن د  لن ننش  أٔ لنظش ٛنن  لن ننش ٙ ٢ م

مسضٛق رنك ٔلو لنب ب يُّ ْٙ )أٌ( لنظٙ مطه  لن ش  ٔلندنضلء بن ندضو ٔين  عنذلْ  

 يً  ٚظسضق بّ لن ش  فٕٓ يسًٕل عهٛٓ  أٔ ٚذٔس فٙ دلئشمٓ  ٢ غٛش.

ٔٚبذٔ أٌ خًه  ٚغأنَٕك فٙ لنضشآٌ لنكشٚى مضظاٙ خٕلب ت نٓ  فكأَٓ  أغُة عٍ 

خٕلبننّ فٓننٙ بظضننذٚش ئرل ٚغننأنك ٔلننذ بننذل نُنن  أٌ خًهنن  خننٕلب ٚغننأنَٕك  فلننم لن ننش  ٔ

مإد٘ ْزِ لنٕعٛ   فٙ لنضشآٌ لنكشٚى فٙ ئ  س لند س أ٘ فٙ زن ٢  ٚكنٌٕ لنظش ٛن  

لن ش ٙ فٛٓ  ش زُ ت نسهض  لنًدشٔس يٍ عهغنه  لنكن٣و
(46)

)ٔنًن  مُن فش زنشف لندنش  

أ٘، لنثنن َٙ لفظشلتننٙ ملننزس ٔأدل  لن ننش  مُنن فشلت د٢نٛنن ت ئر لٞٔل رٔ ياننًٌٕ ئلننش

لمفنن نٓ  يب شننش  فهننضو عننٍ رنننك لٌ   َننة لندًهنن  لن ننش ٛ  لنًغننبٕل  بسننشف خننش 

 ٔلنًظخفف  نهظلهٛم ل ئً  فٙ بُٛظٓ  عهٗ مضذٚى لندٕلب ٔمأخٛش لن ش ( ل ل مل نٗ

)نٛدض٘ هللا لنف دلٍٛ بفذلٓى ٔٚلزب لنًُ فضٍٛ ئٌ ش ء(
(47)

  

 ٔل ل مل نٗ

ظٗ ٚشدٔ ى عٍ دُٚكى ئٌ لعظط عٕل()٢ٔ ٚضلنٌٕ ٚض مهَٕكى ز
(48)

  

ٔلذ ٔسد لن لم بًلُ ِ لنسضٛضنٙ ٔلننز٘ ْنٕ يدن ل دسلعنظُ  عهنٗ صنٛة لٞيثهن  

 لنخًغ  ْزِ عبع ع ش  يش  فٙ لنضشآٌ لنكشٚى.

ٔلذ ٚفر أٌ مضذس ئرل عأنك، ف نظضذٚش ٚفر ب نً تٙ ٔب نًا سم أٚا  عهٗ 

ئرل عأنك عب د٘ عُنٙ فنأَٙ لشٚن  أٌ لنً تٙ لبهة فٙ مضشٚش لنًغ ءن  ل ل مل نٗ )ٔ

                                              
 .156( لن ش  فٙ لنضشآٌ ص 46)

 .33(  لٞزضلب: لٜٚ  47)

 .217(  لنبضش  لٜٚ  48)
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أخٛ  دعٕ  لنذلعٙ ئرل دع َٙ(
(49)

ف نغإلل ُٚبُٙ عهّٛ لندنٕلب ْٔنزل ين  عُلشتنّ  

 فٙ دسلعظُ  ْزِ ندًه  لندٕلب فٓٙ عهٗ مشل ٛ  يخظه   ٔ ً  ٚأمٙ:

خًه  ٚغأنَٕك ملذٖ فلهٓ  بسشف لندش )عٍ( فٙ ئزذٖ ع ش  آٚ  لن ل  أوالً:

مل نٗ )ٚغأنَٕك عٍ لْٞه (
(50)

ٔل ل مل نٗ )ٔٚغأنَٕك عٍ لن ٓش لنسشلو( 
(51)

ٔل ل  

مل نٗ )ٔٚغأنَٕك عٍ لنخًش ٔلنًٛغنش(
(52)

)ٔٚغنأنَٕك عنٍ لنٛظن يٗ( 
(53)

لن ل ملن نٗ  

)ٔٚغننأنَٕك عننٍ لنًسننٛ (
(54)

لنن ل ملنن نٗ )ٚغننأنَٕك عننٍ لنغنن ع ( 
(55)

ٔلنن ل ملنن نٗ  

)ٚغنننأنَٕك عنننٍ لَٞ ننن ل(
(56)

ٔلننن ل ملننن نٗ )ٚغنننأنَٕك عنننٍ لننننشٔذ( 
(57)

لننن ل ملننن نٗ  

ٔٚغأنَٕك عٍ ر٘ لنضشٍَٛ()
(58)

. 

ل ل مل نٗ )ٔٚغأنَٕك عٍ لندب ل(
(59 )

ل ل مل نٗ )ٔٚغأنَٕك عٍ لنغ ع (
(60)

. 

فل)عٍ( ُْ  ٔسد  عٍ لنغإلل لنًس  ٔيُنّ ين  ٚظلهنق بنأيٕس لنسٛن   لنل ين  

أٔ لم لنظنٕلْش لنطبٛلٛن  يثنم لْٞهن  ٔلندبن ل ْٔنٙ ي ثهن  أين و عنٍٛ لنلشبنٙ نكُٓن  

لٞيٕس لنًظلذد  عُْٕ  غٛش ٔلتس  أٔ ْٙ يلدض  فنٙ  ُٓٓن  مسظ ج ئنٗ فًٓٓ  فٙ 

                                              
 .186(  لنبضش : لٜٚ  49)

 .189 (  لنبضش : لٜٚ 50)

 .217( لنبضش : لٜٚ  51)

 .219(  لنبضش : لٜٚ  52)

 .220(  لنبضش : لٜٚ  53)

 .222( لنبضش : لٜٚ  54)

 .4(  لنً ئذ : لٜٚ  55)

 .1(  لَٞ  ل: لٜٚ  56)

 .85( ل٠عشلء: لٜٚ  57)

 .83(  لنكٓ : لٜٚ  58)

 .105(  ّ: لٜٚ  59)

 .42(  لنُ صع  : لٜٚ  60)
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فغأنٕل عُٓ  يغظخبشٍٚ  بٛلظٓ  يلظضذٍٚ عذو لذس  لنشعنٕل صنهٗ هللا ٔعهٛنّ ٔعنهى 

عهننٗ ل٠خ بنن  عُٓنن  ٔأتنن فٕل ئنننٗ رنننك لنغننإلل عننٍ لٞيننٕس لنظننٙ مسننظ ٢ٔ مننذسك 

)ٔٚغننأنَٕك عننٍ لنننشٔذ(
(61)

، ٔلٕنننّ ملنن نٗ )ٔٚغننأنَٕك عننٍ لنغنن ع (
(62)

ر فننٙ ففنن 

لنظضننذٚش أٌ )عننٍ( دخهننة عهننٗ خًهنن  لعننًٛ  لعننظ ٓ يٛ  ٔلنظضننذٚش ينن  لْٞهنن   ٔينن   

 لندب ل  ٔي  لنشٔذ  ٔي  لنغ ع  .

ٔنلم ْزل لنظضنذٚش ْنٕ لننز٘ ٚأخنز بأٚنذُٚ  ئننٗ مضشٚنش )ئٌ لندًنم ل٢عنًٛ  ْنٙ 

لنظٙ ٚظكٌٕ  شف ْ  يٍ لعًٍٛ ٌٞ لندًه  فٙ لنهغ   لٞخشٖ ٢ ًٚكٍ أٌ مخهٕ ينٍ 

ٔف عننم لنكنٌٕ ٢بننذ يُنّ ئر نننى ٚكننٍ فنٙ لنكنن٣و غٛنشِ يننٍ لٞفلن ل. أينن  لندًهنن   لن لنم

لنلشبٛ  فًُٓ  ي  ٚكٌٕ  شف ت ل٠عُ د فٛٓن  لعنًٍٛ عهنٗ أٌ ٚكنٌٕ فنٙ ئزنذلًْ  يلُنٗ 

لنٕص   ً  َص عهٗ رنك لنُس  (
(63)

. 

نزنك مبٍٛ أٌ ل٢عظخب س لننز٘ مٓٛنأ عنٍ مهنك لٞينٕس لنظنٙ ر نش  فنٙ لٜٚن   

)عٍ( )ٔعهٗ ْزل لٞع ط ًٚكٍ أٌ َضٕل أٌ لندًه  ل٢عًٛ  فنٙ لنهغن    ٌ بٕع    

لنلشبٛ  ٢ م ظًم عهٗ يلُٗ لنضيٍ فٓٙ خًه  مف  لنًغُذ ئنّٛ ب نًغنُذ ٢ٔ م نٛش 

ئنٗ زذث ٢ٔ ئنٗ صيٍ فارل أسدَ  أٌ َانٛ  عُفنشلت صيُٛن ت   سئن ت ئننٗ يلُنٗ ْنزِ 

فلن ل لنُ عنخ  فأدخهُ ْن  عهنٗ لندًه  خوُن  بن ٞدٔل  لنًُضٕنن  عنٍ لٞفلن ل ْٔنٙ لٞ

                                              
 .85( ل٠عشلء: لٜٚ  61)

 .42( لنُ صع  : لٜٚ  62)

 

، ُٔٚظش لنذ٢ن  لنضيُٛ  فٙ لندًه  لنلشبٛ  د. 115 – 114( َسٕ لنظٛغٛش، د. لزًذ عبذلنغظ س لندٕلس٘، ص 63)

 .35عهٗ خ بش لنًُفٕس٘، ص 
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لندًهن  ل٢عننًٛ  فٛفننبر ٔصن  لنًغننُذ ئنٛننّ ب نًغنُذ يُظننٕسلت ئنٛننّ ينٍ ٔخٓنن  َظننش 

صيُٛ  يلُٛ (
(64)

 . 

ٔفنننٙ َنننٕم آخنننش ينننٍ لندًنننم لنٕلللننن  بلنننذ لن لنننم ٚغنننأنَٕك ٔخنننذَ  لن لنننم           

ٚظلنننذٖ بُ غنننّ لننن ل ملننن نٗ )ٚغنننأنَٕك يننن رل ُٚ ضنننٌٕ(
(65)

      ٔلٕننننّ ملننن نٗ )ٔٚغنننأنَٕك    

ي رل لزم نٓى(
(66)

    . 

ٔٚبننذٔ نُنن  أٌ فننٙ لندًهنن  مٕ ٛننذ يلُننٕ٘ رنننك ٌٞ ٚغننأنَٕك يلُ ْنن  ل٢عننظ ٓ و 

ٔ زنك )ي رل( ْٔٙ خ ء  بٓزل لنًلُٗ فل)نً  ماًٍ لنغإلل يلُٗ لنضنٕل  ن ٌ أٔلنع 

عهٗ لندًهن .... ٔئًَن  لن ل نٓنى ٔننى ٚضنم نُن  عهنٗ لنسك ٚن  ٌٞ ٚغنأنَٕك به ن  لنغٛبن  

ٍٛ ع ئة فٙ أيث نّ ٔلنًغإٔل عُٓى، ي  لزم نٓى ينٍ لنًطن عى فنأَٓى نًن  ٔ ٣ لنٕخٓ

مهٗ عهٛٓى ي  زشو عهٛٓى عنأنٕل عًن  لزنم نٓنى(
(67)

فدن ء لندنٕلب بن ٞيش )لنم أزنم   

نكنى لنطٛبن  (
(68)

أ٘ )ين  ننى مغنظخبثّ لنطبن م لنغنهًٛ  ٔننى مُ نش عُنّ ٔينٍ ي ٕٓيننّ   

عهٗ زشيظنّ(زشو يغظخبث   لنلشب أٔ ي  نى ٚذل َص ٢ٔ لٛ ط 
(69)

ٔعُنذ لننظًلٍ  

 فٙ خًه  ٚغأنَٕك ٔخٕلبٓ  مبٍٛ أٌ خٕلبٓ  أَسفش فًٛ  ٚأمٙ:

لٞيننش ٔلننذ مفننذس خننٕلب خًهنن  ٚغننأنَٕك ٔخنن ء  لندًهنن  بلننذْ  لعننًٛ  لنن ل ملنن نٗ  .1

)ٚغأنَٕك عٍ لْٞه  لم ْٙ يٕللٛة نهُن ط ٔلنسنح(
(70 )

ف ن لنم )لنم( لنذ مفنذس فنٙ 

ٌ لندٕلب يٍ هللا عبس َّ ٔمل نٗ، ٔنشعنٕنّ لٞغه  خًه  لندٕلب ٔفّٛ مأ ٛذ عهٗ أ

                                              
 .35( لنهغ  لنلشبٛ  يلُ ْ  ٔيبُ ْ  د. مً و زغ ٌ ُٔٚظش لنذ٢ن  لنضيُٛ  فٙ لندًه  لنلشبٛ  ص 64)

 .235،  219لٜٚ  ( لنبضش : 65)

 .4(  لنً ئذ : لٜٚ  66)

 .144( م غٛش لنبٛا ٔ٘، ص 67)

 .4( لنً ئذ : لٜٚ  68)

 .144( لنبٛا ٔ٘: ص 69)

 .189( لنبضش : لٜٚ  70)
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لنكشٚى صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى لنُضم )لنُفٙ( ئٌ صر لنظلبٛش ٔفّٛ  زنك يغأن  لنسغى 

فٙ لندٕلب لنضطلٙ لنز٘ ٢ ٚضبم غٛشِ ٔنزنك ٔخذَ  لندًه  لندٕلبٛ  يفذس  به ظن  

ح("ْنٙ" لنظننٙ م ٛننذ لنظٕ ٛننذ  ًنن  فننٙ لٕننّ ملنن نٗ )لننم ْننٙ يٕللٛننة نهُنن ط ٔلنسنن
(71)

 

ٔ  ٌ لنغٛ ق نٝٚ  ٕٚزٙ بأٌ ي  صذس يٍ لنً ش ٍٛ لنغ نٍٛ عٍ لْٞه  يٍ ٢ شأٌ 

نّ بزنك فك ٌ لنظلضٛ  بظً و لٜٚن  )ٔننٛظ لنبنش أٌ منأمٕل لنبٛنٕ  ينٍ عٕٓسْن  ٔنكنٍ 

لنبش يٍ لمضٗ ٔأمٕل لنبٕٛ  يٍ أبٕلبٓ  ٔلمضٕل هللا نلهكى م هسٌٕ(، فهً  أخ بٓى بذأ أ٢ٔ 

ٙ ْٙ لنظٕلٛة نهُ طبلًٕو لنس ن  لنظ
(72)

ثى لَظضم بلذ رنك ئنٗ بٛ ٌ س ٍ يٍ أس ن ٌ  

لنلب دل  ْٕٔ لنسح ثى عط  ب نٕلٔ عهٗ يٕللٛة ٔ نأٌ فٛنّ صخنشلت نهًظغن ئهٍٛ عًن  

ٔسلء رنك ٢ٔ شأٌ نٓى فًٛ  خهق ئ٢ بضذس ي  مضبهّ عضٕنٓى ٔفّٛ ف ئذمٓى ٔننزنك خلنم 

َّ فنٙ رننك شنأٌ ينٍ ٚنأمٙ لنبٛنٕ  لنغإلل لنٕخّٛ ٞخم لنًلشف  ٢ ٞخم لندذلل شنأ

يٍ أبٕلبٓ  ْٕٔ لنفسٛر ْٕٔ يٍ لنبش ٔنٛظ ئمٛ َٓ  يٍ ٔسلئٓ   زنك ٔرننك ٔلتنر 

 فٙ ئسلد  لنغإلل لنسضٛضٙ لنز٘ غ ٚظّ لنًلشف  ٢ خذلل ٢ٔ يد دن  فّٛ.

ٔسٔد خًهنن  ٚغننأنَٕك بلننذ ل٢عننظ ٓ و عهننٗ زضٛضظننّ عننٍ أيننش ٚدٓهَٕننّ لنن ل ملنن نٗ  .2

لنم ين  أَ ضنظى ينٍ خٛنش( فههٕلننذٍٚ ٔلٞلنشبٍٛ ٔلنًغن  ٍٛ ٔلبنٍ  )ٚغأنَٕك ي رل ُٚ ضٌٕ

لنغبٛم ٔي  م لهٕل يٍ خٛش فأٌ هللا بّ عهٛى(
(73)

. ف ندًه  يبذٔء  ب ٢عنظ ٓ و )ين رل ( 

لنظٙ م ٛذ  ه  لنًلشف  عهٗ زضٛضظٓ  نزنك ٔخذَ  لندٕلب يفذسلت ب ٢عى لنًٕصنٕل 

فٙ لٞصُ ف لنظٙ ٚكنٌٕ ل٠َ ن ق نٓن  ي  ٔلنز٘ ٚسظ ج ئنٗ ئصلن  ئبٓ و فك ٌ لنظ فٛم 

خٛشلت ٚلهًّ هللا ئٌ فلنم ْٔنٕ بنّ عهنٛى ٔننزنك للظانٗ لندنٕلب أٌ ٚظلهنق ب ٞصنُ ف 

 لنًز ٕس  ٔأف د رنك لنظلهق ر ش لند س ٔلنًدشٔس.

                                              
 .189( لنبضش : لٜٚ  71)

 .189( لنبضش : لٜٚ  72)

 .215( لنبضش : 73)
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 ً  أف د يدٙء ل٢عى لنًٕصٕل )ي ( ْٕٔ بٓى لنبظ ب ن نش  لنًلنشٔف بلهنى 

لك ئ٢ ملًٛى بضٕل  م َ ض  فأٌ هللا ٚلهى لنخٛنش هللا ٔ زنك أٔلع عهّٛ مأثٛش لن لم ٔي  ر

ٕٔٚفٙ ثٕلبّ
(74)

 . 

ٔسٔد لنًفذس فٙ لنغإلل ٔلندٕلب ل ل ملن نٗ )ٚغنأنَٕك عنٍ لن نٓش لنسنشلو   .3

لظنن ل( فٛننّ لننم لظنن ل فٛننّ  بٛننش ٔصننذ عننٍ عننبٛم هللا ٔ  ننُش بننّ ٔلنًغنندذ لنسننشلو 

ٔئخشلج أْهّ يُّ أ بش عُذ هللا(
(75  )

)عنٍ( ْٔنزل  فضذ ٔسد  لندًه  يفنذس  بنل

٢ ئشننك ل فٛننّ نكننٍ لنً ننكم ٔسٔد ن ظنن  )لظنن ل( يدننشٔس  فٓننٙ عُننذ خًٓننٕس 

لنبفشٍٚٛ بذل ٌٞ عإلنٓى عٍ لن ٓش لنسشلو ئًَ    ٌ يٍ أخم لنضظ ل فٛنّ ْنزل 

ْٕ لنظ ْش
(76)

ٔلننز٘ ٚبنذٔ أٌ لٞصنم ٚغنأنَٕك عنٍ لظن ل لن نٓش لنسنشلو نكنٍ  

ذٚى لن ٓش لنسشلو ْٛنأ لٞرْن ٌ مضذٚى لن ٓش لنسشلو ئًَ    ٌ نظٕٓٚم لنًغأن  ٔمض

يغبض ت عهٗ مسشٚى لنضظ ل فّٛ َّٞ يً  ٚساش فّٛ ن   لنسشلو فلُذي  خٙء به   

)لظ ل(  أَّ أسلد لنظُبّٛ عهٗ أٌ ي  زنشو فٛنّ ْنٕ لنضظن ل ْٔنٕ عن ْش ينٍ مضنذٚى 

ن   لن ٓش لنسشلو ٔرْ  أبٕ عبٛذ  ئننٗ أٌ خنش ن ن  لن نٓش لنسنشلو  ن ٌ عهنٗ 

)خسنش تن  خنشب( ْٔنزل ينٍ أغن٣  لنلنشب ٢ٔ ٚدنٕص لٌ  لندٕلس  ً  ل نٕل

ٚسًنم عهٛنّ  ظنن ب هللا عنض ٔخنم
(77)

ٔرْنن  لنضنشلء ئننٗ لَننّ خنش عهنٗ لنظكشٚننش  

لنننز٘ ٚ ٛننذ لنظٕ ٛننذ ْٔننزِ لنلبنن س  ٚسظًننم لٌ ٚكننٌٕ أسلد بٓنن  لنبننذل ٔٚسظًننم أٌ 

                                              
 .65( م غٛش لنبٛا ٔ٘، ص 74)

 .216(  لنبضش : لٜٚ  75)

 .242ٌٕ لٞعشلب: أبٕ لنسغٍ عهٙ بٍ فا ل لنًد شلٙ، ص ( ششذ ع76ٛ)

 .242( ششذ عٌٕٛ لٞعشلب، ص 77)
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ٚكننٌٕ أسلد بٓنن  ئتننً س )عننٍ( ٌٞ لٞٔنننٗ مننذل عهٛٓنن  ْٔننزل  أَننّ يننٍ لننٕل 

ل ل ْٕ: عهٗ ئتً س )عٍ( لنكغ ئٙ َّٞ
(78)

  . 

يدٙء لندٕلب خًه  فلهٛ  فلهٓ  أيش ل ل مل نٗ )ٚغأنَٕك ي رل ُٚ ضنٌٕ لنم ين  أَ ضنظى  .4

يٍ خٛش فههٕلنذٍٚ ٔلٞلشبٍٛ ٔلنٛظ يٗ ٔلنًغ  ٍٛ ٔلبٍ لنغنبٛم ٔين  م لهنٕل ينٍ خٛنش 

فأٌ هللا بّ عهٛى(
(79)

. 

٘ ٢ ٚلنشف لن ل ملن نٗ نً  بذأ لنغإلل ب ٢عظ ٓ و عٍ زضٛض  لٞيش لنًُ نق لننز

)ٚغأنَٕك ي رل ُٚ ضٌٕ(
(80)

  ٌ لندٕلب يفذسلت ب ن لم )لم( ٔلنز٘ بلذِ بُٛنة لٔخنّ  

ل٠َ نن ق م فنن٣ٛت بلننذ )ينن ( لنًٕصننٕن  لنًهظبغنن  ب ن ننش  ٔخنن ء لن لننم بلننذْ  ي تننٛ ت 

نظضشٚش زضٛض  ل٠َ  ق بأَٓ  ٔلخب  نٟصُ ف لنًز ٕس  فٙ ي  بلذ ْٔى زغ  أًْٛنظٓى 

 ق يٍ لنخٛش )لنٕلنذلٌ، ٔلٞلشبٌٕ، ٔلنًغ  ٍٛ، ٔلنٛظ يٗ، ٔلبٍ لنغبٛم( فٙ ل٢عظسض

فلُذي  خ ء ب ٢عى لنًٕصٕل )ي ( أٔلع عهّٛ مأثٛش لن لم ٔي  رلك ئ٢ ملًٛى بضٕل  م 

َ ض  رنك لٌ هللا ٚلهى لنخٛش ٕٔٚفٙ ثٕلبّ
(81)

 . 

فٙ لٕنّ مل نٗ )ٚغأنَٕك عٍ لنخًش ٔلنًٛغش( .5
(82)

ٛظن يٗ(ٔلٕنّ )ٚغأنَٕك عٍ لن 
(83)

 

ٔخذَ  خٕلب مهك لٞعوه  م ف٣ٛت ٞزك و   َة م غم أرْ ٌ لنًغهًٍٛ ْٔى فنٙ شنك 

يُٓ  فُضل لندٕلب ب ٜيش )لم( لنز٘ آمٗ بلذِ خًه  لعًٛ  مضذو خبشْ  عهنٗ لنًبظنذأ 

)فٛٓ  أثى( ٔي  َشٖ مضذٚى لنخبش عهٗ لنًبذأ فا٣ت عٍ لنًغٕغ لنُسنٕ٘ ئ٢ ن١ز  ن  

                                              
 .242( و. ٌ: ُٔٚظش لنك  ف نهضيخ ش٘، ص 78)

 . 215(  لنبضش : لٜٚ  79)

 .215( لنبضش : يٍ لٜٚ  80)

 .65(  م غٛش لنبٛا ٔ٘، ص 81)

 .216(  لنبضش : لٜٚ  82)

 .220( لنبضش : لٜٚ  83)
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ش )فٛٓن ( ٔرلك يغنٕغ يلُنٕ٘ ٌٞ ل٠خ بن  م ٓنى رننك ٔلنذ  بسفش لندٕلب فنٙ لنخًن

لذو ل٠ثى ثى آمٗ ب نًُ فع ٔي  رنك ئ٢ نظٕٓٚم ل٠ثى ٔمضهٛم لنًُ فع ل ل مل نٗ )ٔئثًًٓ  

ل بش يٍ َ لًٓ (
(84)

ٔٚبذٔ أٌ رنك عٕغ مضنذٚى ل٠ثنى عهنٗ لنًُن فع ٔفنٙ لٕننّ ملن نٗ  

)ٚغأنَٕك ي رل ُٚ ضٌٕ لم لنل ٕ(
(85)

  فٙ غ ٚ  ل٢خظف س فك ٌ )لنل نٕ( ٔخذَ  لندًه 

يلًٕل لن لم لم  أَّ أسلد بزنك ي  مٛغش أٔ ي  فام ينٍ لنًن ل ٢ٔ ٚبهنة يُنّ لندٓنذ 

 ل ل لن  عش:

 خز٘ لنل ٕ مغظذًٚٙ يٕدملللٙ     ٢ٔ مُطضٙ فٙ عٕسمٙ زٍٛ لغا 

ٔي  رْبُ  ئنّٛ ي ٕٓو يٍ أٌ سخ٣ت أمٗ لنُبٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى ببٛان  ينٍ 

 بٓ  فننٙ بلنن  لنًغنن َى فضنن ل خننزْ  يُننٙ صننذل  فنن عشل عهٛننّ لنفنن٣  رْنن  أصنن

ٔلنغ٣و عُّ زظٗ  شسْ  عهّٛ يشلسلت فض ل ْ مٓ  يغاب ت فأخزْ  يُّ فسزفٓ  ززف ت ننٕ 

أص بّ ن ندّ ثنى لن ل ٚنأمٙ أزنذ ى بً ننّ  هنّ ٚظفنذق بنّ ٔٚدهنظ ٚظك ن  لنُن ط ئًَن  

لنفذل  عٍ عٓش غُٗ
(86)

. 

َك عٍ لنٛظ يٗ لم ئص٣ذ نٓنى خٛنشلت(ٔٔسد أٚا  لٕنّ مل نٗ )ٚغأنٕ
(87)

نلنم  

فننٙ لٕنننّ )ٚغننأنَٕك عننٍ لنٛظنن يٗ( ُْنن ك يسننزٔف ْٔننٕ لنًانن ف أ٘ عننٍ يخ نطنن  

لنٛظ يٗ فٙ أيٕلنٓى أو لَٓنى ٚلظضنَٕنّ  فكن ٌ لندنٕلب ينذلخهظٓى عهنٗ ٔخنّ ل٠صن٣ذ 

خٛننشلت يننٍ لعظننضلنٓى لنن ل ملنن نٗ )فنن ٌ مخنن نطْٕى فنناخٕلَكى ٔهللا ٚلهننى لنً غننذ يننٍ 

ر(لنًفه
(88)

أ٘ ئرل خهطظى أيٕلنٓى بأيٕلنكى عهٗ ٔخّ لنًفهس  نٓى فٓى ئخٕلَكى فٙ  

                                              
 .219لٜٚ   ( لنبضش :84)

 .219(  لنبضش : لٜٚ  85)

 .286/  3ُٔٚظش صسٛر لنبخ س٘  67(  لنبٛا ٔ٘، ص 86)

 .220(  لنبضش : لٜٚ  87)

 .220(  لنبضش : لٜٚ  88)
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لنننذٍٚ ٔنننزنك  نن ٌ لندننٕلب عُننذ زفننٕل لنًخ نطنن  به نن   فنناخٕلَكى فكنن ٌ لنًخ نطنن  

أٔخبة ل٢خٕ  ٔي  ٚظشم  عهٗ ل٢خٕ  يٍ لنظُ صن  ٔز ن  لنسضنٕق ٔلنًغن ٔل  فنٙ 

ٓ ( أ٘ بظضنذٚش فن َٓى ئخنٕلَكى لنًفهس  ٔنزنك ر ش لنخبش لننز٘ أغُنٗ عنٍ )ئٌ ٔأعنً

ٔي  زفهة ن ظ  لنخبش ٔلٕٚة فًٛ  ٚذٔ ئ٢ ب نسنزف ْٔنزل عهنٗ عنٛ ق غٛنش ينأنٕف 

ٔرنك ٔلتر ٔي ٕٓو يٍ ل٢عنظوُ ف لن٣زنق فنٙ لٕننّ ملن نٗ )ٔهللا ٚلهنى لنً غنذ ينٍ 

لنًفهر(
(89)

أ٘ ف عذ لنًل يه  يٍ ص نسٓ  ٢ٔ مظٌُٕ غُٗ فٙ لخز ي ل لنٛظٛى نضٕنّ  

ش ء ٞعُظكى ئٌ هللا عضٚض زكٛى( مل نٗ )أٔ
(90)

. أ٘ ننٕ شن ء هللا ئعن َظكى ٞغُن  ى أ٘ 

 ه كى بً  ٚ ق عهٛكى يٍ لنلُة ْٕٔ لنً ض  ٔنى ٚدٕص نكى ينذلخهظٓى فنل )ننٕ( ٔللنة 

فٙ لندٕلب لم ْٔنٙ م ٛنذ ل٢يظُن م عنٍ لنً نض  نلنذو ئسلدمٓن  نهلبن د ينٍ هللا عنبس َّ 

 ٔمل نٗ سزً  بٓى.

غنننأنَٕك عنننٍ لنًسنننٛ  لنننم ْنننٕ أرٖ فننن عظضنٕل لنُغننن ء فنننٙ ٔفنننٙ لٕننننّ ملننن نٗ )ٔٚ .6

لنًسنٛ (
(91)

ٔخنذَ  لندنٕلب خن ء به ن  ٚ ٛننذ لنظٕ ٛنذ )ْنٕ أرٖ( ثنى عضن  بلنذ رنننك  

بنن ٞيش لنًسنن  عننٍ ٔخننٕب عننذو لندًنن م فكُننٗ بننّ عننٍ )فنن عظضنٕل لنُغنن ء فننٙ 

لنًسنننٛ ( ٔبنننزنك خننن ء بًظلهنننق لن لنننم )لعظضننننٕل( ْٔنننٕ لندننن س ٔلنًدنننشٔس بضٕننننّ       

نًسننٛ ( َٔظٛننش رنننك ينن   نن ٌ يننٍ لٕنننّ ملنن نٗ يننٍ ٔخننٕب ئمٛنن ٌ لنًننشأ  فننٙ )فننٙ ل

لندً م بضٕنّ )يٍ زٛن أيش ى هللا(
(92)

ٔأف د رنك لند س ٔلنًدنشٔس ينٍ عنٛ ق لٜٚن   

                                              
 .220(  لنبضش : لٜٚ  89)

 .220(  لنبضش : لٜٚ  90)

 .222( لنبضش  يٍ لٜٚ  91)

 .222( لنبضش  يٍ لٜٚ  92)
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لنكشًٚنن  )فننارل مطٓننشٌ فننأمٍْٕ يننٍ زٛننن أيننش ى هللا(
(93)

. ٔسمنن  زكننى ل٠مٛنن ٌ بلننذ 

 لنطٓش بانغ ء ئشل سلت بأَّ لنله  فٙ رنك.

ذَ  خًه  خٕلب ٚغأنَٕك فٙ لنضشآٌ لنكشٚى ع ندة أزك ين  ٔأينٕسل ْٔكزل ٔخ

مظلهننق بأرْنن ٌ لنُنن ط فكنن َٕل فننٙ لنغننإلل عُٓنن  صننُ ٍٛ، عنن ئم ٚشٚننذ أٌ ٚلهننى يننٍ هللا  

نٛظلهى ٔآخش ٚشٚذ لٌ ٚ ٓى فك ٌ أعهٕب لنضشآٌ لنكنشٚى  ًن  ْنٕ يلنشٔف باعدن صِ لنذ 

 مٓى ٔ ن ٌ لندنٕلب ٔلتنس ت ع نح ْزِ لنًغنأن  عهنٗ لنذس ين  ٚظلهنق بنأيش لنُن ط ٔزٛن

ٔصشٚس ت فٙ أيٕس نٓ  أًْٛظٓن  عُنذْى  ٕخنٕب ل٠َ ن ق ٔأينش لنخًنش ٔأينش لنٛظن يٗ 

 ٔع ش  لنُغ ء ٔأيش لنفذل  .

أي  فٙ ين  ٢ ٚلُنٛٓى فلنذل لنضنشآٌ لنكنشٚى ئننٗ لنظهًنٛر فنٙ لندنٕلب عُٓن  ٔننى  

ٕصنٛ  عُنذ هللا ٚكٍ رنك فًٛ  لعظضذ ٔ ً  ٚبذٔ يٍ لٜٚ   ئ٢ فٙ لٞينش لننز٘ ننّ خف

ْٔنننٕ لٛننن و لنغننن ع  ٔ نننزنك لننننشٔذ ًَٞٓننن  أينننشلٌ خفٕصنننٛظًٓ    ٢ٔ ف ئنننذ  ينننٍ 

يلشفظًٓ  ن١َغ ٌ ٢ بم لذ ٚكٌٕ لنلكظ ٔ زنك ٔسد  يدًٕع  يٍ أعوهظٓى مظنذسج 

مسة ي  ْذْى لنطبٛلٛ  ٔلنظٙ م غم ب نٓى  ً  ٚبذٔ ٔنثب مٓ  فٙ زٛ مٓى  ً  فٙ لٕننّ 

ل فضنم ُٚغن ٓ  هللا َغن  ت(مل نٗ )ٔٚغأنَٕك عٍ لندبن 
(94)

أ٘ ٚغنأنٌٕ عنٍ زن ل لندبنم  

فسزف لنًا ف ٔزم لنًا ف ئنّٛ يسهّ  ضٕنٓى لطلة أص بلّ أ٘ بلن  أصن بلّ 

ْٔزل ي  أش س ئنّٛ لبٍ ي نك فٙ أن ٛظّ
(95)

. 

 ٔي  ٚهٙ لنًا ف ٚأمٙ خه  ت        عُّ فٙ لٞعشلب ئرل ي  ززف

                                              
 .222(  لنبضش  يٍ لٜٚ  93)

 .105(  ّ: لٜٚ  94)

 .279( لنًُٓح لنغ نك ئنٗ أن ٛ  لبٍ ي نك، يسًذ خٛش لنذٍٚ لنلًش٘، ص 95)
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ٔيثهّ لٕنّ مل نٗ )لعنأل لنضشٚن (
(96)

م لنضشٚن  ٔلٕننّ ملن نٗ )ٔينٍ لثنش أ٘ أْن 

لنشعٕل(
(97)

أ٘ لثش زن فش فنشط لنشعنٕل ٔفنٙ لٕننّ ملن نٗ )ُٚغن ٓ  سبنٙ َغن  ت( 
(98)

 

خٙء ب نً لٕل لنًطهق لنًإ ذ ن لهّ فٙ لندٕلب د٢ن  عهٗ لٕ  لنسذث ٌٞ لنًفنذس 

 لبهة فّٛ ل٠ٚٓ و يً  ٚظشم  عهّٛ مٕٓٚم لنسذث.

َ  يشع ْ (فٙ لٕنّ مل نٗ )ٚغأنَٕك عٍ لنغ ع  ئٚ  .7
(99)

ٔخذَ  لندٕلب   ٌ لعنظ ٓ ي ت  

أٚا  عٍ يشع ْ  يٍ يشعٗ لنغ ُٛ  أ٘ يظٗ ٚضًٛٓ  هللا ٔٚثبظٓ  ٔٚكَٕٓ 
(100)

 . 

فهً  خ ء لنغإلل بدًه  لعظ ٓ يٛ    ٌ لندٕلب عهٗ غٛش ي  أن ُ ِ فنٙ لٜٚن   

 لنغ بض  لنظٙ مفذس خٕلبٓ  ن ظ  )لم( فنٕسد لندنٕلب ُْن  لعنظ ٓ ي ت ٔين  لزغن  رننك

ئ٢ ئخ نن ء ن ننأَٓ  ٔمسٕ نن ت يننٍ ر ننش عننشْ  نهب ننش ٔهللا أعهننى ٔ ننأٌ لندًهنن  لنظننٙ ْننٙ 

لندٕلب خ ء  بنذ٢ت أٔ عهنٗ َٛن  مكنشلس لنل ينم لنًسنزٔف أ٘ ٚغنأنَٕك عنٍ لنغن ع   

أ٘ عٍ أيش لنغ ع  يظٗ ٚكٌٕ، ف ٙ لنغٛ ق ٚبذٔ أٌ ُْ ك مغ ؤ٢ت عنٍ عنب  عنإلنٓى 

ب ب ٢عظوُ ف بضٕنّ )أَة يٍ ر شْن ( أ٘ ينٍ فٓى يٍ لٕنّ مل نٗ )فٛى( ثى   ٌ لندٕل

ع٣ي مٓ  ٔٚسظًم أٌ لٕننّ ملن نٗ )فنٛى أَنة ر شلْن (
(101)

ينذع   ئننٗ صنشف لنُظنش  

عُٓنن    نًنن  لَننك أيُننة بًنن  أٔزٛننة ئنٛننك ٔصننذلة بننٙ عهٛننك ئ٢ أٌ مفننشف رُْننك 

ٔرٍْ غٛشك عٍ رننك لنًٕعنذ ٢ عنٍ أًْٛظنّ ٔلنلًنم ننّ أ٘ ننٛظ عهًٓن  ئنٛنك زظنٗ 

َٞٓ  يٍ لنغٛنٕب لنظنٙ لعنظأثش هللا بلهًٓن  فهًن رل ٚغنأنَٕك عُٓن  ٔٚهسنٌٕ  مز شْ  نٓى 

                                              
 .82( ٕٚع : لٜٚ  96)

 .96(   ّ: لٜٚ  97)

 .280(  لنًُٓح لنغ نك، ص 98)

 .42(  لنُ صع  : لٜٚ  99)

 .219/  4(  لنكو  ف نهضيخ ش٘ 100)

 .599ص ، ُٔٚظش م غٛش لنبٛا ٔ٘، 43(  لنُ صع  : لٜٚ  101)
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فٙ لنغإلل
(102)

ٔي   ثش  ل٠نس ذ ئ٢ مطًُٛ ت نهًإيٍُٛ ْٔزل ي  ٚضظاّٛ عٛ ق لٜٚن    

لنكشًٚنن  لنن ل ملنن نٗ )فأينن  يننٍ  غننٗ
(103)

ٔآثننش لنسٛنن   لنننذَٛ  
(104)

فننأٌ لندسننٛى ْننٙ  

لنًأٖٔ
(105)

ظ عنٍ لنٓنٕٖٔأي  ينٍ خن ف يضن و سبنّ َٔٓنٗ لننُ  
(106)

فنأٌ لندُن  ْنٙ  

لنًأٖٔ
(107)

ٚغأنَٕك عٍ لنغ ع  أٚ ٌ يشع ْ  
(108 )

فٛى أَة يٍ ر شلْ 
(109)

ئنٗ سبك  

يُظٓ ْ 
(110 )

ئًَ  أَة يُزّس ينٍ ٚخ ن ْ  
(111)

 نأَٓى ٚنٕو ٚشَٔٓن  ننى ٚهبثنٕل          ئ٢  

ع ٛ  أٔ تس ْ (
(112)

. 

)ٚغنأنك لنُن ط ٔزٛن ي    ٌ يٍ أيش لنغ ع  نى ٚخبش بّ هللا مل نٗ ل ل مل نٗ 

عٍ لنغ ع  لم ئًَ  عهًٓ  عُذ هللا(
(113)

ٔل ل مل نٗ )ئًَ  عهًٓ  عُنذ سبنٙ ٢ ٚدهٛٓن   

نٕلظٓنن  ئ٢ ْننٕ ثضهننة فننٙ لنغننًٕل  ٔلٞسل ٢ مننأمٛكى ئ٢ بغظنن  ٚغننأنَٕك  أَننك خ ننٙ 

عُٓ  لم ئًَ  عهًٓ  عُذ هللا ٔنكٍ ل ثش لنُ ط ٢ ٚلهًٌٕ(
(114)

ٔرنك َٞٓ  يٍ لٞيٕس  

                                              
 .599(  م غٛش لنبٛا ٔ٘ 102)

 .37(  لنُ صع  : لٜٚ  103)

 .38( لنُ صع  : لٜٚ  104)

 .39( لنُ صع  : لٜٚ  105)

 . 40( لنُ صع  : لٜٚ  106)

 .41( لنُ صع  : لٜٚ  107)

 . 42( لنُ صع  : لٜٚ  108)

 .43(  لنُ صع  : لٜٚ  109)

 .44( لنُ صع  : لٜٚ  110)

 .45( لنُ صع  : لٜٚ  111)

 .46لنُ صع  : لٜٚ   ( 112)

 .63( لٞزضلب: لٜٚ  113)

 .187(  لٞعشلف: يٍ لٜٚ  114)
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ٓ  ع٣و لنغٕٛبلنظٙ أعظأثش ب
(115)

فد ء لندٕلب عٍ رنك ب نظ بّٛ لنًنشلد بنّ لنظٕلن   

عٍ ل٠نس ذ ب نغإلل عٍ رنك لنغٛ  لنز٘ أعظأثش بنّ هللا ٔننى ٚطهنع عهٛنّ      ٢ يهكن ت 

يضشب ت ٢ٔ َبٛ ت يشع٣ت 
(116)

. 

ٔيٍ ُْ  ٚبذٔ أٌ خًه  ٚغأنَٕك فٙ لنضشآٌ لنكشٚى نٓ  خفٕصنٛظٓ  لنظشل بٛن  

   فًٛ  ٚأمٙ:َٔغظطٛع أٌ َدًهٓ

ٚغأنَٕك يٍ لٞفل ل لنخًغ  ٔيلشٔف ئعشلبٓ  بُٛ ب  لنسشٔف بذل لنسش ن    أوالً:

ٔيدٛبِٕ عهٗ ْزِ لنٓٛو  نظ خٛى لنًغإٔل ْٕٔ لنشعٕل صنهٗ هللا عهٛنّ ٔعنهى فان٣ت 

عننننٍ أًْٛنننن  لنغننننإلل نننننزنك  نننن ٌ لندننننٕلب عهننننٗ لٞغهنننن  يفننننذسلت ب لننننم لٞيننننش             

لَّ غٛش عُنذٚ   لنشعنٕل يسًنذ  وثاًياً:نٛ ٓى لَّ يهضو أ٢ٔ )لم(  ٙ ٢ ُٚ لذ فّٛ ٔ

ٔسد لن لم عهنٗ ْٛون  لنظلذٚن  فنٙ  نم لنضنشآٌ فنٙ خًنظ  ثالثا:صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى. 

ع ننش  آٚنن  ٔبنن٣ ملذٚنن  فننٙ ث٣ثنن  يٕلتننع ْٔننٙ لٕنننّ ملنن نٗ )٢ ٚغننأنٌٕ لنُنن ط 

ئنس ف ت(
(117)

ٔلٕنّ مل نٗ )ٚغأنٌٕ عٍ أَبن ئكى( 
(118)

)ٚغنأنٌٕ أٚن ٌ ٚنٕو ٔلٕننّ ملن نٗ  

لنننذٍٚ(
(119)

فننٕسد لن لننم ٢ ٚغننأنٌٕ بًلُننٗ ٢ ٚطهبننٌٕ ٔأٌ عننأنٕل عننٍ لناننشٔس  نننى  

                                              
 .486/  1(  ص ٕ  لنظ  عٛش يسًذ عهٙ لنف بَٕٙ 115)

 .205(  م غٛش لنبٛا ٔ٘، ص 116)

 

 .273(  لنبضش : يٍ لٜٚ  117)

 .20( لٞزضلب يٍ لٜٚ  118)

 .12( لنزلسٚ   لٜٚ  119)
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ٚهسٕل ٔلٛم ْنٙ َ نٙ نٝينشٍٚ ٔفنٙ لٕننّ ملن نٗ )ٚغنأنٌٕ عنٍ أَبن ئكى(
(120)

أ٘ عًن   

خشٖ نكى لفذ ل٠ٚض م بكى
(121)

 . 

َٕك لذ ٚأمٙ خٕلب ٚغأنَٕك يفذسلت ب عظ ٓ و  ً  فٙ لٕنّ مل نٗ )ٚغأن رابعاً:

عٍ لنغ ع  أٚ ٌ يشع ْ (
(122)

فهً  خ ء لنغإلل   ٌ لندٕلب عهٗ غٛنش ين  أن ُن ِ فنٙ  

ل ثش لٜٚ   لنظٙ مفذس خٕلبٓ  )لم( ٔي  يدٙء لندنٕلب لعنظ ٓ ي ت ئ٢ ئخ ن ء ن نأَٓ  

ٔمسٕ  ت يٍ ر ش عشْ  ٔلنز٘ ٚكٌٕ أٔخ  نظسضضّ ٔل٠ًٚ ٌ بّ غٛب ت ننزنك خن ء لٕننّ 

مل نٗ )فٛى أَة يٍ ر شلْ (
(123)

أ٘ ي  لنز٘ ٚلُٛك ينٍ أيشْن    نًن  أَنك آيُنة بًن   

أٔزننٗ ئنٛننك ٔصننذلة بننّ ف صننشف رُْننك ٔرْننٍ غٛننشك عننٍ رنننك لنًٕعننذ نٓنن  عننٍ 

أًْٛظننّ ٔلعًننم ٔعننظلهى  ًنن  لَننك يننإيٍ ب نُظنن ئح ٢ٔ دلعننٙ نكثننش  لنغننإلل ٔل٠نسنن ذ 

فّٛ
(124)

ٍ .  أٔ أٌ لنًلُٗ  ً  عبق ٔأٌ ر شَ  أٌ لنًشلد بّ نى لنغنإلل عُٓن  ٔأَنة ين

ع٣ي مٓ 
(125)

 . 

ٚبذٔ ٔ ً  ْٕ ي ٓنٕو ينٍ عنٛ ق ل٢عنظلً ل أٌ خًهن  ٚغنأنَٕك خًهن   خاهساً:

شننش ٛ  يغننبٕل  بننارل لنًضننذس  ٔيننزْ  عننٛبّٕٚ أٌ ئرل ٢ ٚهٛٓنن  ئ٢ فلننم عنن ْش َسننٕ      

)ئرل خ ء َفش هللا(
(126)

أٔ يضذس َسنٕ )ئرل لنغنً ء لَ نضة( 
(127)

٢ٔ ٚدنٕص غٛنش ْنزل  

                                              
 .20(  لٞزضلب يٍ لٜٚ  120)

 .442ش لنبٛا ٔ٘، ص ( م غ121ٛ)

 . 42( لنُ صع  : لٜٚ  122)

 .43(  لنُ صع  : لٜٚ  123)

 

 . 517/  3( ص ٕ  لنظ  عٛش يسًذ عهٙ لنف بَٕٙ 124)

 .599( م غٛش لنبٛا ٔ٘، ص 125)

 .1( لنُفش: لٜٚ  126)

 .2( ل٢َ ض ق: لٜٚ  127)
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أٌ عننٛبّٕٚ ٚدٛننض ل٢بظننذلء بلننذ لن ننش ٛ ْننٕ لنً ننٕٓس َٔضننم لنغننٓٛهٙ 
(128)

ٔيننزْ   

لندًٕٓس أٌ ئرل يا ف  ئنٗ لندًهن  لنظنٙ بلنذْ  ٔلنل ينم فٛٓن  خنٕلب. ٔرْن  بلن  

لنهغٍٕٚٛ ئنٗ أَٓ  نٛغة يا ف  ئنٗ لندًه  بم ْٙ يلًٕن  ئننٗ لن لنم لننز٘ بلنذْ  ٢ 

 ن لم لندٕلب. 

ٔأدلمّ ٔأفن د يلُنٗ ٔعهّٛ ًٚكٍ لنضٕل أٌ )ٚغأنَٕك( خًه  زهة يسم لن ش  

خٕلب خًه  )ٚغأنَٕك( أَب ء يٍ هللا عبس َّ ٔمل نٗ ئنٗ سعٕنّ لنكنشٚى يسًنذ صنهٗ 

هللا عهٛننّ ٔعننهى عًنن  عننٛضع نننّ يننٍ أعننوه  مظلهننق بننأيش لنشعنن ن  ل٠عنن٣يٛ  فننٙ لنننذَٛ   

ٔلنننذٍٚ ْننزل ينن  ٔفضُنن  ئنٛننّ يننٍ لنضننٕل عننٍ خًهنن  خننٕلب ٚغننأنَٕك فننٙ لنضننشآٌ لنكننشٚى 

 ننع بننّ لنًٓظًننٍٛ ب نهغنن  لنلشبٛنن  نغنن  لنضننشآٌ لنكننشٚى ٔلنسًننذ   سب َٔغننأل هللا أٌ ُٚ

 لنل نًٍٛ ٔلنف٣  ٔلنغ٣و عهٗ يسًذ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى خ مى لَٞبٛ ء ٔلنًشعهٍٛ.

                                              
 .46/ 8ٛم ٞبٙ زٛ ٌ ، ُٔٚظش لنبسش لنًس361 – 360( لندُٗ لنذلَٙ بسشٔف لنًل َٙ، لنًشلد٘، ص 128)
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Abstract 

Answer of Yasaloonakah Sentence in 

Holey Quraian: Gramatical Study  

Dr. Abdul Jabar Ahmad Salih
(*)

 

The main clause (literally the answer of the conditional 

sentence) “they ask you” is one of the main subjects that attracts the 

attention of linguists. This paper is an attempt to study, the sentence 

under discussion, in the Glorious Qur’a:n. the study commes to the 

conclusion that this sentence “They ask you” is based on the 

imperative verb “say” which shows two things: 

First: The main clause was not from the prophet Muhammed 

(Peace be upon him), but from (Allah). This is due to the 

importance of the answer of the question. 

Second: The variation of the sentence in question from 

structural point of view was due to the difference between nominal 

and verbal constructions. The answers were very effective and so 

many of them were related to the human being’s life at that time. 

These things were about mountains, women, the day of judgement 

and so on. Finally, one can say that this paper answered all the 

questions that occupied the minds of so many people. 
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