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ا إ ن اما ر  أ ا ا  

   .د..أ            ا  اد .د  

   ران

   امن

   امن

  

  

ا  

ر   ا  ا ااد، اي  م ُ اء وااد، وأ اة وأ ا  اث

:و ،أ وأ وأ آ و  م   

  ( إ  و  ) أ م   (ا إ ن اما ر ) أ ظ

          أم  نآ ف، و دون طة مو ،ا   ادا  أ  وذ 

       ا اما   وا دئ اا  أا ا  . اار و ،مم ا

    ا ا ا دا َد، وا   ُ   ا ا ا  م �ا

    وإ ،إ ا      ا ؟ م  نم  وو ّ  د وا

   أ ّو   اءا ا ا ة، و أ أا ا اأو  اأن ا وم

  وء  ء و ا اأ. 

:ر اا ا ا  سف اوا  

 :أو.(ا دوا ،آمت اا) ص ا  ل ا  أا  

.ا اموا ا ا    أا ا ا ر ن :م 

  :ن  د  ا إ ا ا اأ.

 ااردة  ا اأ، اء  ا أو  امن. را: ا  ّع اءات

:ا ام ،ا م أ  اف اه ا ل إو  

ا :أو ،رنا ا   تإذ أا ،  أ  ا ا ،     و  أذ

 .ذ وه أو  أو  ...و،   :    وامن ا أو اق واف

 :م دئ وااممت ا وم م إ    ب وا ا ق ام 

 .وأال ء ا ا اء

و  :  ا وا.و    

.و اف اع، وأا أ ا  تذ  

.  وذ ،را أ وذا ا  ن دأ  ،ولا ا أ  

              وذ ،و ا أ وا ا ر ن   ،ما ا أ

.  
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ا أ.  أ، وذا ا ت  و  ،ا   

.ا إ  ا ا أ    ا أ  

  

  ا اول

راأ وا ا   

 امن   ض  ا ا  ا اأ  ا اول،  م ارات ا د إ وده   

:ما ل ا  ا  

  

  ا اول

  

:ا ا  ،نموا ا      

.ا   :ولع اا  

 ن ا  ،ا و اء اا    أا ا   أ  وا ا 

ا ّ ،ىب أ وإ     أن ا     ض  أو ،ا ف ا  

:  أ   

١. نو   ا ا  أا ا اا ا ء ا   .  

٢ ا د اا .  م أ�ا ا   ا اما   ا ا 

 إ  ا ا ن وإن ،ا ا إ ا  ر ا و ، ا در اا

.م ا  

   نأ وا ا   أ   ا   ن وذ �ا اما   ورد 

    د  ا ا   وورود ،ا اما   اد   ا ا   ادا

  ض.

 ...]   ء  ا ا  أا ا  ا  و     

[...)١(  وإ ،ول ام  ادث اا    ا ا أن أ : ادل اوم ،

. ا ا  لم ا او ،ول ام   ا    

  

 اع ام  : امن.

ا إ ن اما ر ) أ      :أي ،ا  ي  ا أن م  (

 ا  ا اا ن ا ا .ذه ا ا   ي ل، وإأ  ذ  و

  و  لا ا و ،ار و ا ا ا )٢(.  

                                                
)١ ا  :ة٩٥) ا.  
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ذ ام ردت         و اما وأ ،ا ا   قم   ا  نم

 آ ا نمد ا إذا إ ،ة ر  هم   ءم أ ا )٣(.  

 ادا  ن ن اموا ،ا أن ا     وإن وا ،(ا )

     م وإن ،ا  لم ا دا  ا  ا  ،تا   ن م

         ا  ا ط  ي ق دو  ف إا ا و ،ول ام   

  .ا، وط ا  اام ا

  

ما ا  

را  

: ،أا ا دةو  رات  أ  

أو: إم م  مت ا اد، إذ  ذى ا اد  أن  إمن  وأن           

 و   ن اما ذا ط ، و ن اما    ود  ف    ، ا  

  با  يا  او ،مم  اد دونت ا سو ،ا أ ا ارإ ذ  ن

ادوا ة وظا  ا)٤(.  

 :ر اا  ر ،أا ا  ن ذاما  ة رات ك :م  

. ة امار ا :ذا ن امن ا ط  ، وة إمار   أى،   أن ١

ر  أن ب ، وًء ََ    اب  ا  ووّ   أن ن 

 ،مإ     ا ا ابا  ارما  عا ا ٥(ا(.  

٢  رض  اءّ  نو  ،مم م   :نموا ا  رضة ا .

  َرهّ   رضا ا أن ذ  ى، وأ م  ن اموا م  ا

 نمو   )٦(.  

٣  با  رد ا  ،و  ا   ا   :ف أو اة ا .

 ار، و ا اف  ط ا  ااء ا ار    مص من 

                                                                                                                                                   
)٢   :ا ا ،  د .د : (ت، دار          ١٤١/ ١ن ام ا ح ا ،ة أ  ود. أ ،

، ود. أ ض ل، دئ من ات اي، ا ا، دار ا ا، اة،   ٦٢: ٢٠٠٧ا ا، اة، 

٢٠٠٦ :٨٣.  

)٣            ت، ان ام  دئ اوي، ادر اا نو    رانا :ا ا   (

: ٢٠٠٦. ا ، ح من ات ا ا ،: اا، دار ا ا، اة،     ، ود٥٧-٥٦امم ،اد: 

١١٩.  

، ود. أ ض ل،   ١٠٦-١٠٥: ١٩٨٣) : د. اؤف ي، ح اا ا من ات،  أط، اة، ٤(

 :ا ٨٤ا.  

)٥ .د : ( :ردنا  ن ،زوا  دار ا  ،نا   ان اما  ،ارا ٣٨  ٣٩.  

)٦ :ر اا : (٤٠.  
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 ا بار  ما  تا امع اأن ر   ، اا  ف اة، و

  .)٧(إ ا   ا ا ا اأ

  

ما ا  

و و ر  

ول درا ا ا  ل  ،  اول  ر أ ( ر امن     

  )، ومد ام  ا، وم ا .ا إ ا

  ا اول

ا اما  ر  

  درن امق ا نإ  دة اا  ما را ة ا ولو أا ا رت

، و ا    ١٨١٠من ات ام ادر  ،       م   ذ  ادة اا ١٧٨٩آب  ٢٦

 ا اما إ م و ،ا ا امأ اا ا ن دم٨(ا(.  

 دئ اا   ، ان اما  دئ اا  ا ا    أا او

) ا ة  ار   ١٩، إذ   د أ اول   ء  ادة ( )٩(اري أ  امن

   اا ام ءا ا  و ،ف ذ     ر أ ام " : /اا

 ا  نرد ر إوع د  ء أو ،"دة (وااق، ا٢٢  :د  /ونوا م١) ا  " .

من أ ر     ف ذ، و  ا اء اا وا  " أم ر             

   ت نم د١٠(و(.  

  

ما ا  

ا   

ا   هد ذ  أا ا أن مذ ن ا ا  و ،ا  ا 

ا    ا اأ، د اع إ  أن اع ا ل  و  ال أن 

 أ آن اوأن ا  ةا ز  لا    ار  عا     ءا  

] :    ،أ    وط "  ا "        

                                                
)٧ :ر اا : (٤١.  

)٨  :ا در، اا نو   رانا : (د٦٠ا ،ن ام .ن ، ودم وع  ئ ا

 ،د ،د   ،ت ا١٩٦١ا :٦٣.  

) ود اأ  من ات    وا اا  ا وه، أ اع     ء، أ إذا   ٩(

ا وا رد أ   ن ذ را   م         اا ا وان، وما  و ا  ا

 :ا وي، ان او   رانا : .ن ومح ا ع و٦١ا.  

)١٠ :ا در، اا نو   رانا : (٦١-٦٠ :ا ا ،ن ام .٦٤، ود.  
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                        [)ء )١١و  َ ،

 ر ) أ و  ا ن أ  ا أن ا و ،(ا ت إن ام

اأ  ض أ. وًء    ال أن ر مء ا اأ  ا ا ااء ازي 

. ر  

ن اما ر ) أ ن  ا إذن ا ،وأ   (ا إ 

  ا   ر   أل  اع  ، واد  ذ ة،   وردت 

.   ا ا  وردت  دم  ،آن اا    

  

   .اع اول: ات اآم ا اا

] :   د درا  يأ اا  اجا ا  :أو      

                        [)١٢(  م ،

 ،ا   زوج أ ا أ  ن ذ إذ ،أوج ا أن أراد ا ا ه )١٣(وا  ،

    أن  ءا أ و .ا  با  ّ ، دواا  م ا ا

ب إا   ا  و ،  وإن ا   با  وإن )١٤(  أن ا إ ،

]  مه ا     ا ا ا    ب إذان ا أي: إم [

 دون  ا   ،  م ،و    إ ،آ  و)١٥(.  

ا    ا ا أا ر، إذ   ا ا ء ا إ ا وا   أن 

 أ  ا  أ ن أ ا ل أن اا   ا ،ما  عا

.و  

] :  دا و :م                  [ ...)١٦( ،

)  ،ذ    ن    د اأ   أن ا  د ه ا ن  (

                                                
  ،  ا  ه ا   اع ا.٢٢) اء: ١١(

  .٢٢) اء: ١٢(

)١٣ : ( أ  مب،، ان ا  بت ا   ما  ا :،   زيا دار ا ،وا : ، دا ،

١٩٩٧ :و٨٤٨/ ٢ ،طا ا  ،أ  لب اء اول، دار إوت ،ب ا: ٦٥ /١.  

 ،دار ا ا   ،: او  ،  و:   تار ا ا ء ار،  ، ا اط (: ا١٤(

 ،وت  ،  وا :    اث وارات، دار ا   تأاء ان،    ، ا ا   ، و٤٦٣ /٥: ٢٠٠٠ ،وت

١٩٩٥ :٢٣٠ - ٢٢٩/ ١.  

)١٥ : (د ا ا ،اث اء ادار إ ،ما وا آن اا   موت ،روح ا :٢٤٨/ ٤.  

)١٦ ا  :لم٣٨) ا.  
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، ) اي آ  أ ا أ ن و اأ   ن  ، أم     ة (

  .)١٧(ون  أ ان

 ...] :  أ و :             [...)١٨( ّ ،

]  ،ر أ   أن ا  ،أ     أن ا  ا ا    

  [ ، ا   ،   ،مه ا    ا ا  

إذا (( :ل ،َوِِْي أَْنََ و َُُْ اَِِِ ) ُِْ) رل ا:  ِ ا ِْل اوي 

َُاَْإ ْ ََْ١٩())َر(. أو  دون ز ،  

  

. اا ا دا :مع اا  

)    أا ا  ن ،ا ا   إ) صا  و ()) :( َِْ

ُْ ن  َُ َْن ا(()ل ()٢٠  روا و ،)) :( نأ ََِْ َأْاُْ ن  َُِْ َ(()أي: )٢١ ،

أ و ،ا   ن  )٢٢(.  

 ا ا  ُ  ا ا أن أ ح إ  صه ا أن   

  ،  م وإن  ،لأ  و   .    

  

ا ا  

  

   ،ا ا  ة   (ا إ ن اما ر )  

 و ،ّ ة أ  رت لأ  ار  مة اا   او و ا

   :وع اا   

  

  

                                                
  .٢٣٧: ٢٠٠٦، )  : أ زة، ا، دار ا ا، اة١٧(

)١٨ ا  :ء٢٣) ا.  

، وا ن  ، ب اح،  ٦٢٧/ ١): ١٩٥٠،  (َب اُُِْ ُ َوَُِْه أَْن) رواه ا ،   ب اح، ١٩(

: ا وف، وا رة، :      . وا ،  ل ا  ام       ٤٦٢/ ٩): ٤١٥٥،  ) ب مح ار 

 ،ا   وي، تاا   : :١وت ،، دار ا، ١٩٩٢: ١١٦ /٧.  

)٢٠  )  ،صا  و  ،ه  أ ١٩٨/ ٤): ١٧٨١٢) رواه ا    إرواء ا : ،ما  .

ر ا دأ ،ا ا ،وا : ،١٩٧٩)   ،١٢١/ ٥): ١٢٨٠.  

  .١١٢/ ١): ١٢١،  (َب ْن اُْ  َُِْ ْ) رواه  ،  ب ان، ٢١(

)٢٢ : (ويف ا   جا ،  ح ، :٢، اث اء اوت ،دار إ، ١٣٩٢:١٣٨/ ٢.  
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.ا  :ولع اا  

  ر أ اه ا  و ،ا ل    ر  أن ا 

:اا  ض ل     ، ي ارا   ما   

  ل  و :وا ا] :           

               [)٢٣( ّ ، ا  أم أم و م ا

رز، وم ام ،  أن  ،    إ اات، و  ات ا واب

] و ،     ولا             ازنأن م   [

 ا  ه او ،  و ا   أن    أم   ،و ا ه 

ا   ب.)٢٤(ا ب أو ه ا   أم  .  

] :  و :ما ا           

            [...)٢٥(  ،أ  أن او ه ا   أن

  أ و ار اء أ  ك   ،تا ا  د   أم إ ،

م      ا  و ،  إ   )ه )٢٦    ه أمذ وا .

  و  .ا  أ

] :   وإ :ا ا                

        [ ...)٢٧(   ان أن ا  ، ان ة وا  ب أن، 

     ل  ل  أم إ ،ا  أ ،  ا  ه او ،

   ،ا  ت اوا  ات اا    ٢٨(ا(.  

                                                
)٢٣ :٦٧) ا.  

)٢٤ :ر اأ  ،اويا  ،اويا   : (٨٠٤٨/ ١٣.  

)٢٥ ا  :ة٢١٩) ا.  

)٢٦ : (يد ا  ي، ، اا تدار ا ،ا ا   :، وت: ازي، و١٩١ /١ا  ، ا

ا ، ،وا :ا وت ،دار ا، ٢٠٠٠ :٣٥ /٦.  

)٢٧ ا  :ء٤٣) ا.  

)٢٨ : (صا   آن،    ،أا وي  تأ  :،    اث اء اوت  ،دار إ، ١٤٠٥  :و١٦٦ /٣ ،    

  .٢٠٨ /١: ١٩٧٩، وت ،دار ا ،( ازن( ب او  م ا ، اادي ا زن
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] : ل ،ا أ  ا و :اا ا            

                 [)٢٩(  ا ،

 ،    او ،ه ا  ا   رجاه اد ا   ل  

 ] وا �ن    [  : دوا ، واأي: ا  يا ما   ن أن  ،

 :  ا  حء ار و] [      أن  )٣٠( .  

ا  ا اود، أي أن ر  ا، و  واي   ذ ه ا أن ب 

 أ ا ا  ا ا   ،ته ا ولم  ا    اأن أ 

 .  عا ّ  فا    ،ر  

 د  ه ا    ًءو ا إ ن اما ر  أ  أن  

.و ا    و ،ا ا  د  

  

.ا ا  ا  :مع اا  

   وا   ،   و ،ا ا   ا ا  ا 

 ] :                           

                              

                              

    [)٣١(] :هذ ّ ل ،ا  ا   ا  ،   

     د وو و  ود ا وز     اء ع  [)٣٢(  ،

ل [              ا  داا   ا ا أن إ [

                                                
  .٩٠) اة: ٢٩(

)٣٠ : (ا ا ، ناء اأ :ا ٤٠٥/ ٢، ا.  

  .٩٥) اة: ٣١(

)٣٢ : (طا أ  ، آنا  ا ،ة ،دار او٣٠٨، ٣٠٢ /٦: ا ،ا   زن  :ا ا ،

٩٢-٩١ /٢.  
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] :     ،ا      " :ه  ا ل ا [  ا  

ن ا   أو ،ا،   ان ا")٣٣(.  

و   أن ا ا    أ ر   ، و  ذ إ اء وه 

ا اروه، وو  ،ا   د واا  را ا ل أن اا    ًء

.ا إ ن اما ر  أ  أ  

  

.ا  :ع اا  

 ا ن  ار  ا ، رو    اّرج  ا   ،ة  

ات، ل ] :ا    ه                         

                     [)ه )٣٤ مو ،

 : [أول آ م  ن ا ، مل                

         *              

                [)٣٥( ،     ا  و ه ا

 ،ا   مو ،ا  ا ان ا ،إ أ أم ه إء ذ  ن ا نا 

 ] : مل    ال و ، ان  رن ره،         

               )٣٦( [ ِت   إ ا ه ا

ا ، إ   ، ن او ا يا ا أنا إ  أ )٣٧( ا   ،

  أ  ا  ل ه ات: [           

                              

                                  

                                                
)٣٣ (ا ا ا  ،  ،آنا تأدار ا ، درا  :، :وت ١٩٤ /٢.  

)٣٤ :و٣٩) ا.  

  .١٦١ - ١٦٠) اء: ٣٥(

  .١٣٠) آل ان: ٣٦(

)٣٧ : (ر  ا ، زوا  ن دار ،وا ا، م، ١٩٩٧: ٨٥ /٤.  
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                 *          

            *           

                   * 

                     *     

                          

 [)٣٨(ه ا إن ،و      لو ،ن ا  لم  ت آ)٣٩( ،

  أن ا  و ،وم   ا ا       ،ر أ   

]     ] و ،[           [   ل )٤٠( ،

 .      يا أ ، رأس إ اا    

 ،  ة اا اا  و ،ا  ا أن ا     ء 

 ،ر  اا أ ، رأس إ   ان ا و ا ه ا  و ،  ط  إذن

.   ،ته ا ولم   دوا اا ا ،ا ت اا   

 أن ا  ج ،أا ا   ا دا و ،مذ ا ه ا  ًءو

 أ ا ،م أوا  و ،و أ  ا إ ن اما ر  أ 

. ا ا أ   أا ا   

و أم  أن ا ا   ن أ ( ر امن ا إ ا)  أول 

 وأم ،م  مرة اا  إ   ا اموأن ا ،أ  ل  ١٧٨٩ ،

  ا امأ، وأن اا ا ارإ إ  م ا ن ا ّف أن ممل واا 

ا  دتا  ، اا  ا  ت ،ا ا   ل ا د

  ،ا ن إما ر  ة  أ ا أن ا  ا ا  و

 ،ظ أ   أا ا ا اما وظ  و .و ا و ا 

  أ و. أ   

  

  

  

                                                
  .٢٧٩ - ٢٧٥) اة: ٣٨(

)٣٩ ،ددار ا ،ما : ،ديا  ا  ،ةز أ  : (١٩٨٥: ٣٤-٣٣.  

  .١٩٠ /٢ ، ا ا:أ   اص) ٤٠(
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ا ا  

  ت ا اأ 

 دئ اا  (ا إ ن اما ر ) أ أن ا ل ا   

 أن إ ،أ  ا ا ا ا ا ا  أ و ،ا اما  أا ا

 ا  ( ن اما ر) أ ّ  ا اما  أ ،ا ا  ءاتا

ظره د اء، إ أم   ط  أ أ مم ، و  درا ه ات، 

إ ا ا   ا  اما  ( ن اما ر)  ولا  ثم ،

  ا  أ  اردةءات اا  ما  ثوم ،ا ا  م وم ا

.ا ا  

  

  ا اول

ا اما  ( ن اما ر) أ)٤١(.  

ث  ا ا   ا اأ،  مض را    ، ورد  امدات 

:وع ال ا  ،م  

  

  اع اول:  ا اأ.

:ا ا  ،نموا ا      

:ا ا   :أو 

 و ا   ا ا  هد ذ  أا ا أن إ  وا ا 

  ك  ، ى د إ   وا  أم إ ،إ  راتك إ م وإن ،

   و ،ا ا  أا ا   ل .ا  أ   ، ت  

  ا  وأم ،ا ا  داأ وا ا ر أن  ا  ن ا  ا و

 أول م، و ء   ال  ا اذ ادر دة،   أن ا اأ وف 

ا ا   ،احء و   با و ء ا ل: "و  ، لو 

] :  س، وذا  ا  ىو ا               

                                                
)٤١  أ   ،ولا أ  رىد م إ   أا ا إن (    إ   وإ ،ا إ ن اما ر

م من ات، و م ى ا ا اأ   ود م ره ا، وادا إ ا ا ر اح امن     

من ا   ا.      أن ا اأ   ع،  أن ر     ص   ر ا   

 :ا ي، ا ؤفا .د :١٠٧ ،ا  ود. ا ، ،تن ام  ا ٢: ا ا  ، 

١٩٥٣، ا :١٠٧       اا رد  ء  ،اقا ر  رأ د (ن اما) و .   دة ( ٢٠٠٥١٩/ ا (

       نرد ر إوع د  و ،" َن أ إذا إ ر  ان امي ا " :ا /ة ا

  . " من اا أ ر إ إذا ن أ ".٢) ام واون/ د: ٢٢ااق، ادة (
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      [)٤٢( ى او ، ،ء اار ودء اد و ،وا ا د 

] :  ء، وذل واء اد و                

                                  

                       

 [)٤٣(ء واا  وضا ام ا ا ولم ء ، ود     ا ت، وطاح وا

"ر أ  ن او ،    اح٤٤(و( .  

 أي ا   ،وا    ي ذا ا أن   وا ا  و

 ده ا ل أن   أم ذ إ أ ،أ وأ ،ن أ أ�ا ا   اف اأ

ا   لم  : ن إا ا نراما  ا  ا ،   

. ا وإن  ا ا    اام ا ، د   ا ااإا اأ 

 ا  ا  م ا ،ا   م مف ا ،وا    ا ،

.وا  

  ار، وا أو  اء ،ا ا  ذ  د  أا ا أن ا ا

ا    اء اا ّ  أن ا أن ا  ،ه لوا  آم مأ  إ 

. ا  ا و ،  وا  ا ا  دها وأ ا ا  

:ن اما  ه :م 

 أ أو و ا   ين اما : أا ا  ادان اما  )٤٥( أم  ،

   ور  أو ا  ءث أ  ،    نم ظ   إذا و

 ا   م ،ن اما  وف ا  أ   نم ر أن ، م

، ا أو ا ظ  ا ي وا ن اما  ن )٤٦(ومن ا ا إذا و .

  را   وا  ء ر و أو ،  أو ، ر  أو ،  ا

ا  أ  ر ن ب، أوع ا أو   أو ،ن ام رةا )٤٧(.  

  اع ام :رات ا اأ.

                                                
  .٥٠اة: ) ٤٢(

  .١٧٨) اة: ٤٣(

  .٢٠٨/ ١: ٢٠٠٩) ا ا ا، ا ا، اة، ٤٤(

)٤٥ :ا ا ، ا .١٣٥) د :ا ة، ا أ  ت     ٦٩، وأن ام ،   .ود ،

،دار ا ،وا : ،ا ردن،  اا  ن٢٠٠٦ :٦٧.  

)٤٦ :ا ي، ا ؤفا .د : (١٠٧.  

)٤٧ :ا ا ،ا  ١٠٩) ود. ا :ا در، اا نو   :ران٦٥، ا.  
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امن ا ا  ف إ ام، وإ ف إ  ق ااد وا ،ا ماه ل 

 ، ول   ال      اد ، و  ا اأ إ  ا ا

: ده، وو إ د رات اا   اه، وو د اا   رو  

 ، ورات اوا   م  ة ،وعا  ف ا  إن :أو

 اء ا ا  د ة اا  ه  و  ةا  رعف اذا ا ،ما

   إذا  اك، وآم  ما  ر إذن  ،زا ا  د أو ،ا

 ر    ا ورات ا)٤٨(.  

ا ا   ره أا ا  :م  أ ء را  ب ا  ا

  ،ب اا  ارا  وا  اام  ره و  ،ارت ون ام مإم

ا أن اع   ى  ارب ا اي ن  ب رة  ا ا، وأن اب 

   ارا     ، ه إد  ر    ا  را ن يا

ا ٤٩(ا(.  

  وره ع يت، واوا اا  أ اا   إ ا  أ إن :

  اد، وا  ا امن ا لأن ا ر  ،اد وق ا  ن

ا   ا  ذا إن  ر ه ا اد، وط أن ال  ، ا أ 

  وإن  ،تن ام     وإن  ، ن اما م   ل اا

 عا   ، )٥٠(.  

  اع ا: امدات اأ.

  ا أ  وأن أ ،ا  أ  م  ولا د أن أ موأن ذ 

ا امأن ا  ل او ، ن اما أ ر ،ا  أ أ إ أو 

 ، زا ا و و ، أ  ن اما    ن امن ا ذ إ إ

ا  أ رم)أ:)٥١ا ا ل اردةدات اما  و ،  

ن امرات ا  أن  :أو و ،ا  ة ذات   ا أن ا  

   ا ،   ،ذا  ه ا أ  ال أن م أ ن امن 

ا، و ا ا  د  ورة إ   اب؟   اع و امن 

                                                
)٤٨ :ا ا ،   .٦٥) د  ،زاق اا ي .اد،   ، ود ،نا ١٩٩٢أو :ران:  ٦١وا ،

 :ا در، اا نو  ٦٥.  

)٤٩ :ا ي، ا ؤفا .د : (١٠٨.  

ار، ، ود.  ا  ١٢١: ١٩٥٠) : د.  أ را ،دئ امن ا ،: ام  ، ا، اة،   ٥٠(

 :ا ٥٠ا.  

)٥١ :ا ار، اا  .د : (٦٤.  
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   ا  اء، أ  ذ ة إ؟ أ  ا  أ؟  ن ك 

ب واا  )٥٢(.  

 ت إا وف، وا    وو ف ا  ط أا ا   :م

ا  ا م وا زاا   أ واا ا  ،ا  ءا ا   ي

ا و  ا  وا، واال اي ض م: أ ا وأ ا  اي ر 

 ا   و ا ؟ ا  ا؟ أ ء ق و؟ أ  إ ا؟! أ

ن ر امن ا    ا    اال، و رض  ا واار 

امم ،ر  ا   إ  اب ل  ه، ود  من ا اي 

ا  أ   أا ا ن ذ إ إ ،مأر  دي إ   و اء، و

  ا ا  تن ام افأ  رضو ،اا ء اأ  واةوا اا

  .)٥٣(ق، ا ن  ا واو  و ااًء 

 ا   ، ءاتا أو و ،و أو إ ، إ  أا ا ى أنم  

  ا وإ ما  ،ا و اوا ط  أن  ، ا   ظ

إ  أ  ن  ه لوا  و ،أ وا و ا ا  نو ،

 أاد ا   إء ا دون ا ر وق ا ، ا  ا ا  ه ات 

   ا ا اا  ن امع ار  ، ءاتا أو و وط  تز 

  أص ، أو ا   ا وااره رة ة... وا. ق

  

ما ا  

ا ا  ا  أ  اردةءات اا  

ر أن ا ا    ا، و  ، و  أ ،ن 

 ك :وع ال ا  ا   درا  و ،ر اأ  أن   

  

  اع اول:  اف.

] :ا ا ا ا   ه ا          

                           

  [)٥٤(إ     ،وم   ءا ا و ،  ا  م إ ه ا أن

                                                
)٥٢ :ر ما : (٧١.  

)٥٣ :ا ار، اا  .د : (٨٤، ٨٢، ٧٩، ٧٨، ٥٧.  

  .٤) ار: ٥٤(
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. )٥٥("إ ا     أم ل: "،  أ (ر ا )    أ ا را

 :و ا  م ،   زا  )ل )٥٦و ،ص ا  ا  ة ،

  . )٥٧("م ه ا  ن : ل  ل ،وأو ه اال  ذ ي اباي: "

ا  ًء أ ا و ،ا د  م أن ا  ،ر أ ه ا   مل ا

 (ر ا ) ط م ا  ا. وًء  ال اول  و اي ر اي  ن ه 

 ،م ط م ا  و ا أ ر �ن ا م  اد، و  ط ا  ا

وم  )٥٨(.  

 ا دن ا �ر أ  ن از أنو ،ه ا  ءا  دة درا ذا و

 دت ،وم ا ا  ة اا اا    ا أر   ا  م 

   او ،ا  ٥٩(ا(   د إذن  ،آم   ل اأم و ،

 إ  ده ا   ن ا �ر أ  ص   أ و ،وم ا أ

 ا   ة، وس اا رآ )٦٠(.  

 ا ر)  ةا   ار ف اا  أن ،  ر أى ا 

  ة اا  أ  ،ا ا أن م ن إذا  لّ ،رة م (

) ن ا ذا ،ارا  ن اما    أم   ا  ا م ط  (

 ّ أن إ ا إوأ ،ول ام  ن ام ًء، إذ أن اا   ن ذ � و

  .)٦١( ب ، ودوا ن،  رت  ،م ا  ا اة

                                                
)٥٥ : (يا   ، آن، دار اآي ا و  نا ، وت، ١٤٠٥ :٧٦/ ١٨   ا ،ا ا و ،

 :٣٤٤/ ٣ا.  

)٥٦ : (طا أ   :ا ١٧٢/ ١٢، ا.  

  .١٠٥/ ١٨ا ا  ،  : اي) ٥٧(

)٥٨ :ا دة، ا درا : (٢٠٤/ ١.  

َََْ  اَِْ  َُُِِْرِم  َر ُ   (( :و  اَِْ ) ل(ِ رل ا )  روي   (ر ا )  أن٥٩(

َِْ ْأ  َذاُهأ ََِ، اًَْ إ ِْأ  َُِْ  ِاَ، ُوا َرَُذ ْا َوًَْ إ  َُِْ ،       َُُْ ن و  إ ِْأ

َِ، ٍذ اَُ  َُْ َل يرَْم:      ُركِْأ أم َِل اَُر ،      ُُُ ََُْ ْوسا  ن إن،       َاِمَْإ  ن ْنَوإ

كَْأ ََ َََْأ َرجَْا، : َدةَُ  َُْ َ   و   َرجَْا َُ ،     َُر ذ  نو  ًَِ،      َِا ََُْْا َِْو 

:   ََْل َُ  ََِِْدة     وَ     َِْ َ   أَُْ  َُْ   ،وَِ ُر َُْ، ِِْ  ا: ََْ ٍَِْ، َُُ  ِل

َُُ ِا َُْ، ََُِِا  ِدُلَُ ٌَُِ م، نََوَر اََ: َرُج ،ْوُساَْا ،َواََِ ْنا أَ ،    ُِل اَُوَر) (  ٌِ

َِْا ،  ِل اْل رََ ) (َُ   اَُ  ُُْ        بَ ب ،ب ا ،  ريْذ  [ )). رواه اإ ْ

   ا إ اا وًَْ ِْْمِ ُتََُِْن َواُُِْا ُه ظَُُِْ )  ،[١٧٧٦/ ٤): ٤٤٧٣     ،ب ا ،  و ،

ا   بَ ب)  ،ِذِفا ََِْ لَُو ِري.٢١٣٤ -٢١٣٣/ ٤): ٢٧٧٠ وا ،  

)٦٠ :ا دة، ا درا : (٢٠٣/ ١  ٢٠٤.  

)٦١ :ا ا ،ا ا  ا : (وق،      ٤٦دار ا ،ما : ،ا ا  ا ١٩٨٨، وا :

٣٥٨  ٣٥٩.  
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   و ذ  ،ا اما ط   ،ا  ا ا ا أن ط

 ،ا ا  ر أ    ة ا ك ،روا  أو ا إ ي ذأن ا

ب او م ،وم ا أ  ة م   ا ،تود واا ا   و

  اروا ارإ  ا  ُّ وإ ، ر أ    فا  أن ا

  إ  اف. 

  

.اا  :مع اا  

] :   اا                 

                          

                    [)راء )٦٢دت ا و ،

ذ  :وم  د  س ك واا أم بإا أ    ل  ،مر و  ن

 ا) (قو ، ا ا، رضا  واوأ،  ر ا ) :(  إن،   وإن، 

 اوذ أن  ،م   ل   إ أما  وذ. )٦٣(وإن   أ وأر  ف

) (  ل وادع   و  أن ، ّ و  ل إا ) (ج  آ ،  

 ،وأوا أا، وا   ،و  ل ا   ، م ون ا  ل

 ه ا ء )٦٤(.  ر وذا  ،ح وا  تواا  ت   راءا أن أ إ

 أن ا وَََُْو ُ  سم  م،  ا أ) (ا  هو،  ا ) ( إ إ

وا ،ار، واا ا، ا اوا) ا   ، او ،ا أو ،وا أ (

   .)٦٥( ا

 أ  ن ا أن م وا و   ،اا ول آم   راء اه ا إ 

  ،ول ام  وا     ،ر د و ت وأواا   

                                                
  .٣٣) اة: ٦٢(

)٦٣ : (يا   ،  :ا و٢٠٦/ ٦ا ،طا أ   :ا ٦/١٤٩، ا.  

)٦٤ : (يد ا  ا ي اا  ، ،ا ت   دار ا ،ا ا   :،  وت :٣٢/ ٢ ،

  .٤٣ /٢ :١٩٧٩،وت  ، ازن ا ب او  م ا، دار ا  ،  ازنو

)٦٥ : (يا   ،  :ا ي    ، و٢٠٦/ ٦اد ا  ا   :ا و٣٢/ ٢، ا ،    أ  

طا :ا ١٤٨/ ٦، ا وا .) أم  ا   و ( َََُْو ُ  ًَم نأ،      ََِا اُِ

 ا) (ِْ اَُا ،َو:       ٍر َْأ َْم و عَْ َْأ  مإ ِا َِم ،   ََِا اَََُْْوا،  ََ     ِل ار 

) (ْوٍد َوَراعَِ، َِاََْوأ َِمَأ  اََُْ  اَُُْ ْنأ ََُْةِ      ،َوأَا َِا َمُم إذا  اْم،    ِْْإ ََْ واُ، 

 ا َِا َراََو) ،(ْوَدا اََْوا،   ا ََ)(    ِْرَآ  َا َََ،     َُُْْوا أََُ ِْ ََ،   َُِْْا أَُو، 

 َِْ  اَُ  ِةَا ََِِم  اَُو         ، َََُْو ُ ِِ ب ،يزََب اَِ ،ريرواه ا .) ١٥٣٥/ ٤): ٣٩٥٦ ،

)  ،َََُِْوا َِرَُا ُ ب ،ِتََوا صََِوا َِرََُوا ََِب ا ،ري..١٢٩٨/ ٣): ١٦٧١و وا .  
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أ  و. وإ ا اأي ذ  ا ا  ا ا ، اذ ادر 

 مدث ا ن  ،ر أ  ن أن ا ا إن ا" : ا  دة، و

 ، راد  أ     أنُئَ   وأن ،ا ا و ،ا  سا

  ا، وز ا وا ،ن    ب رادع  ه ا، و اب اادع 

ا   ا ا   ،ر أ   أن    ،وم  و ،

"ر ف أا )٦٦( .  

 ول آ  م   ة وإنا واه ا أن ا إذ ،و  ءا أن أ إ

) وأن ا ،اار اأ اث واا    ذ  ،وأر أ   ( ، 

) إ ، و أ    أن ا ()٦٧(وإ    اص،     ا ة

  . )٦٨( أ أو �م ا أ اة

و  أ  ا ا م وإ ،ر أ    اا أن أ   او  

] :  ص اا               

 [)٦٩(.  

  

  .)٧٠(اع ا: ار

إ  ] :                        

            *                  

                             

 *                              

                                                
)٦٦ :ا دة، ا درا (٢٠٥/ ١.  

)٦٧ : (طا أ   ا ا ،  :٦/١٥٠ ،   ا ا ،   ناء اأ   :ا ٤٠١ /١، ا  : ،

 :ا ا ،ة، از أ ٢٣٩ :ا ا ،ا ،  ٤٧، د. أ.  

)٦٨ :ا ا ،  ،ج   : (١٢٩٨/ ٣.  

)٦٩ :ا  :ة١٩٤) ا.  

)٧٠ (   ن ه� دون ا او ،ا   ،أ   أم :أ ل ا  رة  ب،    اا 

 إذا  أةوا        ا  ،ح ب أ ، ا ح أراد: ر ،أ   ل: أم إذا م ،

: د. ، تاا   أظ ا ،      أ ازي    . وأ اب  اح� ن ا را اب� م ب،

ا  ، : ن اف واووزارة ا ،وا، ١٣٩٩، ا :ظ       ، و٣٣٢أ  ا ،ا ا أ  

و، تا ؤورمد ا :ا  ،وا : ،ز اديا ، ٢٠٠٣ :٤١٨. ف .  
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              *                 

                              

           [)ت )٧١ه ا م ،  أوس وزو    

ا، م أةإ   ا، ة أراد ذات زو  ،  ،  نور   

و،  ل: أ  ّ ل ،أم   م   ا ق أط  ءر وان اا  ،و نو

ا  رأول ظ  ل: ّ   إ أظ ، : قذاك ط  وا،  ل ار ) ( و

رأ  ، : لو ذات أ   وأم و ا  أوس إن زو ل ار ،  إذا 

 ظ  و ق أو  وأ  أ، م و، ُ هوإ  ء  ُِ ؟  ل

 ل ار) :( ، : قا ذ  با  لي أموا ل ار ،  ي وأو أ وإم

ّس إا،  ل ال ر) :( ، : وو  ا إ أ،   ط ،  توم

 ،  ل ال ر) (   أراك إ ، ء م  أو و،  ل ار ا 

) ،( ل ار  ل و) :( ، و :  ةو وو  ا إ وإن  ،أ

  ا ّإ  إن را، ا إ  ل ،وإنء وا إ رأ  و:  ا

 أإ، ا رأ     , ن م  لم ا، :   يأ  ام

ا م  اك ا،  : دو  يأ،  ل ار و  أ) (  لإذا م

ُ هأ ا ُتا،  َ ل ،ا: زو  اد ،  ل ار  )(  ه

   .)٧٢(ات

  ار، وا  ات ار ه ) ط (رل ا واي   ه اد أن 

ا  ه أن اا    درا ذ ا ا   ذ  ءو ،وم

ه ا أن دة إ ط  را  م ل: "وإذا  ،أ   ر أ  ن ت

"ر أ  را أن آ ذ  ،ول ام   وا  ا  أوس )٧٣(   .

 ،ر أ     اه ا أن إ   ر أا  ر  ذإن ا" :  

ن   ات امم ا   آر، و   أن ن    ت 

  ، ن  ارة، و  م أب إ ادات  إ ات، و  أن م ة 

  .)٧٤(إ ا  إ ا  "اء أب 

   م  وا م ده ا ن �ا إ ذ   اأي اأن ا  وو

 ا ا أ  ا أن و ، ص  ا ا    أم  او ،ا

                                                
)٧١ :د١) ا  ٤.  

  . ف .٤٣  ٤٢/ ٧ا ا  ،  : ازن، و٣٠٤  ٣٠٣/ ٤، ا ا: ا  د اي) ٧٢(

)٧٣ :ا دة، ا درا (٢٠٧/ ١.  

)٧٤(  :ا ا ،ا ا  ا :٤٧  :ا ا ،ا ا  ا ٣٥٩، وا.  
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اال   د ار ّ واا ، و  ا وال أن     اال ، و

 ه اا ،    ا  ر ا إ ا؟ ا  ا ا ،ا 

اأي ا أن مل: إن ا وإن    ا ا ا  ة   إذن؟ ا أرى أن 

  ه ا نو و اد   ، الل ا  ا ا   ا

 .وو و    

 ) أ  ا ا  ء دو  :  ا ا  هذ    ًءو

 امن ا إ ا �(ن  ا  ا ا  ذ ، ا ر

ا ص  وا   ا ا ا   ، و  ،  امء ة 

ن امأ (ا ظ  ا اما  أ .ا ر ) أ  ء ( 

.ا ف ا ،أا ا ًءا   ا (...نما 

  روا  وا  (...نما ر ) أ ءت أي اإ  أن م اوا

 ،د واا أ  ا اا  ن ام ن ا ل�ض واوا ا  ا ا

. ى ا ه    ث ردة أن م  ،ا و اه ا   

  

ا  

:زأ   رجت، ما    ا ا ّ   

١. ما ر  أ   ا ا أن أ : ،ا ا  ا إ ن ا

 ا او ،ول ام   ا    وإ ،ول ام  ادث اا  

ا  ي  ا أن م : ،ن اما  وأ . ا ا  لم  :أي ،

  ا اا ن ا ا .ذه ا ا   ي ل، وإأ  ذ  و 

.  و  لا ا و ،ار و ا ا ا  ا 

٢. ) ادا  ن ن اموا ا إن ا   ن م وإن ،(ا  أ

    م وإن ،ا  لم ا دا  ا  ا  ،تا

 ،ا ا  ا ط  ي ق دو  ف إا ا و ،ول ام

  .وط ا  اام ا

٣.   ر  ما را ا ة إ ولو  ا اما  أا ا ر إن

  درن امق ا نإ  دة ا١٧٨٩آب  ٢٦ا  ادة اا  ذ   م  ،

  درا مت ان اما ١٨١٠ و ، ،ا ا امأ اا ا ن دما

 د أو ،أول م     ا ا  وأ . ا اما إ م و

] :   ،ة تآ  ل ا ،"  ا " : إ      



     ا إ ن اما ر  أ ا ا  
 

  

          ١١١٠                                                                                     راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

          ] :و [          

    ) و [)) :(ُْ ن  َُ َْا.(( 

٤.   ين اما : ( ن اما ر) أ ادا   أ أو و ا 

  ءث أ  ،    نم ظ   إذا و أم  ،ن اما

  وف ا  أ   نم ر أن ، م   ور  أو ا

ا   م ،ن اما  ي وا ن اما  و ، ا أو ا

.ظ  ا  

  د ذ أ (رع امن ا )  ا ا ،اء  أو ار. .٥

٦.  أو إ ،ا اما   إ  ( ن اما ر) أ أو أرى أن ، و

 ،ا و اوا ط  أن  ، ا   ظ   ، ءاتا و

 ،إ  أ  ن  ه لوا  و ،أ وا  ا وإ ما 

ا   إء ا دون ا ر وق ا  ون  ا ا و  أاد

 ،ا  ا ا  ه ات  زت  وط أو و اءات  ، رع 

 ا   أو ا ، صق أ   ا ا اا  ن اما

 ره رة ة... وا.واا

ر أن ا ا    ا، و  ، و  أ ،ن ك  .٧

.ا  ر... ووا ،اا ف، وا  ،ر اأ  أن   

٨. ُّ وإ ،ر أ    فا  أن   إ  اروا ارإ  ا 

 اف.

أن أ اا    أ ر، وإ م ا ا  أ  و   اص  .٩

] :  ا                 .[ 

إن ا ا   ا ا  ل اال    ،اد و ون ه  .١٠

 ا    و وو ،د ار.

  أم  أن ا ا   ن أ ( ر امن ا إ ا)  أول .١١

  مرة اا  إ   ا اموأن ا ،أ  ل   وأم ،م

١٧٨٩ امأ، وأن اا ا ارإ إ  م ا ن ا ف أن ممل واا  ،

 ، اا  ا  ت  ا    ل ا دا  دتا

ا ا، و  ا ا  أن ا ا أ  ة  ر امن 

   أ و ،ظ أ   وظ  و .ا   ،ا إ

    . أ 
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 ادر واا

:آن اا   

١.  : ، و   :ر، تء ا ا ر اا ،طا ا ١ا دار ا ،

  .٢٠٠٠ا ،وت، 

٢.  : ،ويا   :ت ،ا   ا ،ما   وت، ١أ ،١٩٩٢، دار ا. 

٣.   أ : ،ما  ا :ب، تن ا  با ،ما زي، ١ا دار ا ،

 ،د١٩٩٧ا. 

٤. . ،ط  ،  أ ا  ،ما   أ 

 ١٤٠٥.أ   اص، أ اآن، ت:  وي، دار إء ااث ا ،وت،  .٥

 .٢٠٠٧د. أ  أ ة، ح ا ا من ات، دار ا ا، اة،  .٦

 .٢٠٠٦د. أ ض ل، دئ من ات اي، ا ا، دار ا ا، اة،  .٧

٨.  : ،ا ا  ا ا ،  وق، ٢د. أ١٩٨٨، دار ا. 

٩.  : ،ا ا  ا ،  وت، ٢د. أ ،ا ا١٩٨٣، دار ا. 

 د.  اار،  امن اا   ان، دار ا  واز ،ن  اردن. .١٠

 ، ت:  ا، دار ا ،وت. ا  د اي،  اي ا  ا .١١

 .١٩١/ ١ا  د اي،  اي، ت:   ا ا، دار ا ،وت:  .١٢

١٣.  : ،تن ام  ا ا ،ا  ٢د. ا ،ا ا  ،١٩٥٣. 

١٤. روح ا ،د ا وت.ا ،اث اء ادار إ ،آن اا   م 

 .١٩٨٣د. اؤف ي، ح اا ا من ات،  أط، اة،  .١٥

١٦.  : ،ا ت ان ام ح ، ا .ة، ٤دا ،ا ٢٠٠٦، دار ا. 

١٧. دة، ا درا ،ةا ،ا ا ،ا ا ٢٠٠٩. 

١٨.  ،د   ،ت ان ام وع  دئ اا ،ن ام .١٩٦١د. 

١٩.  : ،ن امدئ ا ،را أ  .ة، ٢دا ،ا   ،١٩٥٠. 

٢٠.  ادي اا    ،وت ،دار ا ،(زنا ) ا م  وب ا ،زن

١٩٧٩. 

 .  ١٩٧٩ ازن،  ازن ا ب او  م ا، دار ا ،وت ، .٢١

٢٢. ا ت، ان ام  دئ اوي، ان ا .ود    .اد.د ،مم 

 .١٩٩٢د. ي ازاق ا ، أو ان، اد،  .٢٣

 .٢٠٠٦ أ زة، ا، دار ا ا، اة،  .٢٤

٢٥.  : ،ديا  ا  ،ةز أ ٢ ،د١٩٨٥، دار ا. 

رات، دار ا  وا ،وت،  ا ا، أاء ان، ت:  اث وا .٢٦

١٩٩٥. 
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 ا ا، أاء ان، ت:  اث وارات، دار ا  وا ،وت،  .٢٧

١٩٩٥. 

٢٨.  : ،ا ازي، اا وت، ١ ،ا ٢٠٠٠، دار ا. 

٢٩. وا ر، ا  ا  ،م ،زوا  ن دار ،١٩٩٧. 

٣٠.  : ،ا و ؤورمد ا :ت ،ظ اأ  ا ،ا ا أ  ١  ،

 ،ز ادي٢٠٠٣ا. 

٣١.  : ،ا   .ت: د ،ظ اأ   اي، ازا أ  ١وف ، وزارة ا

 ،ا ،ن ا١٣٩٩وا. 

   أ اط، ا  اآن، دار ا، اة. .٣٢

٣٣.  : ،ا د  .ت: د ،ا ا ري، اا إ  وت، ٣ , دار ا ،

١٩٨٧  . 

٣٤. آي ا و  نا  ،يا    ،وت ،آن، دار ا١٤٠٥. 

٣٥.  : ،ورما  :ن، ت ا  ،ا ن ا  وت، ٢ ،ا  ،

١٩٩٣. 

   ا ا ا، أ اآن، ت:  ادر ، دار ا ،وت. .٣٦

 د  ا، دار ا ،وت. ت:    او ، ا  ، ا .٣٧

٣٨.  : ،ا ت ان ام ،   .ردن، ١دا  ن ،٢٠٠٦، دار ا. 

٣٩. .ر اأ  ،اويا  ،اويا   

٤٠.  : ،ا ت ان ام ح ،  د .٣دا رات ا ،.وت ، 

   اج اري،  ، ت:  اد، دار إء ااث ا ،وت.  .٤١

٤٢.  : ،ر ا دأ   إرواء ا ،ما ا١م ،ا ١٩٧٩، ا. 

٤٣.  : ،  ح جوي، اف ا  اث ٢ء اوت، ، دار إ ،١٣٩٢ا. 
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ا   

 ا ا ص ادة  ا ا ا ل  اأ امم)  ر امن 

ا إ ا)، وااد  ا اأ: أن امن ا  ي و   اادث ا  وره، 

  وإ. ر يا  ،كآم ن اما اا    أن  

)  مرة اا  أ إا ا ن امف ا ف ١٧٨٩و  ا ا و ،(

  ،أول م  اه  أم  ا  ،ا  أا ا أ   ا ) 

  ء  أ   ا ن ا و ،(   ا) ا وا (

 إ  م م ا ،ر أ ا ا    ،وا ا   ،ا  أا ا

أ وإا ا  ا.ا  

 أ ر) ن اما  اء ،أا ا  اردةءات اا  ا إ ق ا ا و

  امن ا )، أو  ا ا ( اف، و اا، وار).

  

  

  رى َموة

ةوة  دة  ر ي  (مطراموةى ى َ وة و دة رم د

 َ  َوام ر َم َ َ َيى م  :وة    دوو) وةرا  وان

  ت رَاو وة. دراوة،  َ و دة َ َ َ  ر وام  و

)  موة    دواى ر رم  اوة م   ى داماو (امن 

ز)، ر وة ر   ي مزامة  دةى  ،َر مة ري  واى ١٧٨٩(

 م  دووة   /   ا ) ى  وةرامط  ،وةزرامى دارة  ر

   ؤز (ا ودةىر وة)  وة ش ندووةرا  ا  رو و ون  /

َ َ    ،وةاردم ى دم را ى ر وة (َدةم رةوا وةى مدةوام 

 رة َر    ،دم دة َ وةاردؤ ن ىم و ر اوةم

.  دنر  وة رَ دة  ر وة، وةم  

  وة، ض   ر  تدة مءاو ا س وةَ  ر وة ،اوى دام

 / طراموةى و ى  رذةوةمى وامردا (د   اوة ى (ر امن 

 وام وة ،ا وام او، وة وام)  وة ، ررظ.(  
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Research summary 
This research aims to focus on the study of the rule texts that are found in the 
Islamic Shriha in which mentioned the rule (not returning of the punishment 
law to the past). The aim of the principle is that (the rules can not be applied on 
the events and crimes that happened before the date of setting the rules, but 
should be applied on the event and crimes that happened during and after the 
date of setting rules. 
It is good to be mentioned that the established law did not know this principle 
until the French revolution (1789). And the Islamic Shariha did not know the 
principlewith this current text, while the Islamic Shariha applied the rule long 

time before the establishment of this rule by the verse (  ا  / God 

forgives what is preceded) and by the prophet statement ( ا     / 

Islam forgives what human did before being Muslim) so Islam established its 
sentences from the light of this principle from its beginning, like the statement 
of (wine forbidden) and (reba – extra money taken after loan ) in which these 
statements did not have returning influence. On regarding these Islamic 
statements this principle has been established and invented. 
The research mentions the talks about exceptions that are on this principle, 
either in the established law (as a better returning law for accused) or in the 
Islamic Shriha like (Qadif, Hiraba, dhihar crimes). 

 
 

   

 


