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بع لفصل   لر

  ألنبيآ سو  لنهى ألمر

  ألنبيآ سو  ملوجو ألمر نو: أل بحثمل  . أ

 عن يبحث لفصل هذ ففي ،ألمر مفهو عن لباحث يبحث  بعد    

 ملعجز علي تد لل ألمر سلو فيها جد ،ألنبيآ سو  ألمر حتليل

  .لعظيم لقر من

  :يلي كما ألنبيآ  لسو هذ  ألمر سلو   

1. ﴿                            

    ﴾ 

 لفظ هو ألمر بال �ز ملضا فعل  بصيغة ألمر نو من ألية هذ 

﴿   ﴾  

2 .﴿            ﴾  

  ﴾ ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ  

3 .﴿                      ﴾  

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ     ﴾  
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4. ﴿                       

            ﴾  

﴿ لفظ ﴾ ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ    ﴾  

5 .﴿                         

  ﴾    

﴿ لفظ هو األمر فعل  بصيفة ألمر نو من ألية هذ   ﴾  

6 .﴿                     

     ﴾   

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ    ﴾  

7 .﴿                     

 ﴾    

  ﴾  ﴿ لفظ هو األمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ 

8. ﴿                ﴾  

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ     ﴾ 
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9 .﴿                   ﴾  

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ     ﴾  

10 .﴿                    ﴾  

  ﴾  ﴿ لفظ هو رألم فعل سم بصيغة ألمر نو من ألية هذ  

11. ﴿              ﴾  

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل  بصيغة ألمر نو من ألية هذ     ﴾ لفظ 

﴿﴾  

12. ﴿              ﴾  

  ﴾﴿ لفظ هو ألمر فعل  بصيغة ألمر نو من ألية هذ  

13. ﴿                            

   ﴾  

﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ     ﴾  

14. ﴿                      ﴾  

﴿ لفظ هو ألمر فعل  بصيغة ألمر نو من ألية هذ    ﴾ 
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 ألنبيآ سو  ملوجو ألمر معا: لثا ملبحث   . ب

  : يلي كما ألنبيآ سو  ملوجو ألمر معا  
  

1. ﴿                             

      ﴾  

 ال يؤ,حاضر غ ملأمو أل لغائب ألمر هو ألية هذ  ألمر  

 يكن  : تقدير, لسيا عليه يد مقد شر جو لكلمة هذ. ألمر

  .جلية بآية فليأتنا, هللا من سوال كا بل, قلنا كما

 لذ  لينا، سوال بعثه تعا هللا  قي صديقا كا   ملع  

 به جا كما يدعي يقو ما على تد جة فليأتنا. ليه هللا حا حي يتلو

لو لرسو ، ألكمه، بر ملوتى، حيا من قبله، من أل  ناقة ألبر

،  ال �ا يأ ال هللا، ال عليها يقد ال ل ملعجز من لك شبه ما صا

م لتعب  رسل،ل ألنبيآ ﴿:  بقو    ﴾ كو�ا بيا 

، عليها يترتب لرسالةمبثلها، تثبت مسلما يا   حد ليس ملقصو

  28 .فيها ينا
  

2. ﴿                        

     ﴾  

 للفظ هو ألمر فعل ألصلي ألمر ألية هذ  ألمر صيغة  

﴿     ﴾ على أل  ألعلى من طلب هو حلقيقي، مبع 

ا جه  ال لعلم يوجب لغف جلم خبا أل, بذلك مر . إللز إل

                                                             
ئق ، ألمني مد 28 ا لر حد  12  ،18 ،لر
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، عد  ملشركني يشايعو هم سيما �م لن ،  يشا  كانو مر

، لرسو كو الينكر   .نبوته نكر  بشر

 ﴿ لبشر من لرسل بعثة نكر من على  تعا يقو     

        ﴾  جاال كانو تقدمو لذين لرسل يع 

 سو  ألخر آلية  قا كما ملالئكة، من حد فيه يكن  لبشر من

﴿ 109: يوسف                   

                  

                   ﴾   تعا قا 

 :﴿                          

                 ﴾ قا 09:  ألحقا سو 

﴿:  فقالو لك نكر أل�م ، ألمم من تقد عمن حكاية تعا    

                            

          ﴾   تعا قا ذ 06: لتغابن ﴿   

           ﴾  ألمم من علمل هل سألو 

ئف سائر لنصا كاليهو   بشر توهم لذين لرسل كا هل:  لطو

، كانو منا مالئكة؟  فيهم بعث  خلقه على هللا نعمة متا من لك بشر

  29عنهم ألخذ منهم لبال تنا من يتمكنو منهم سال

  
 

                                                             

، بن اعيل29  ، لتر حيا :  ب( ،لعظيم لقر تفس كث  178  ،3  ،)لسنة هو لعر
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3. ﴿                       ﴾  

  ﴿ للفظ هو ألصلي معناها �ا الير لنهي من ألية هذ  

 ﴾ شا مبع  معناها �ا الير ألمر هو ألية هذ  ألمر ما  ،إل

﴿ لفظ هو ألصلي   ﴾  شا مبعى  يهف كنتم ما  جعو  ؛ إل

سد, لطيبة ملساكن, لسر,  لنعمة من  لعلكم, لوث ملنجد لفر

 .عليكم جر عما للسو تقصد

، عن ينهو حلني لك  �م كر مت   ، بلسا م يقا ر  حلا

، بلسا   إلستهز طريق على ملؤمنني من هنا ممن  مللك، من ملقا

  ﴿ : لتهكم  ﴾،  : مساكنكم من �ربو ال ﴿         

   ﴾ملتر. كفركم بطركم ببس كانت ل نعمكم :   ؛  :

؛ تر:  يقا. ملنعم . طغته لنعمة ترفته معاشه،  عليه سع:   فال

 لعيش من عطيتمو ما  جعو:   لبغي، على صر فال طر

سع،  شكر ملعطي عن عرضتم فكفرمت به، بطر�م ح لطيبة، حلا لو

﴿  ﴾ ا تفتخر تسكنو�ا كنتم ل� ﴿     ﴾؛   :

، لنا جهة من تقصد ، للسؤ ، لتشا ،  لتدب لتدب  ملهما

، لو ال قرية، كل  عظمائهم مع لنا عا هو كما لنو  يقطعو يز

لكم بكم نز عما تسألو  �م، مر ، من كممساكن بأمو  لعذ

  30.تشاهد عما لسائلني فتجيبو

 

                                                             
ئق ، ألمني مد 30 ا لر حد  27  ،18 ،لر
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4. ﴿                         

                      ﴾  

  

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ    ﴾ مبع 

ا جه على ألل ألعلى من طلب هو يحلقيق ألمر   ،إللز إل

 ﴿  لفظ . حلجر لقا اللز بطريق مد يا قل   ﴾ معناها �ا الير 

، �ا ير منا ألصلي ها باحلجة وئت  إللتما   .تقولو ما على ل

هم ألمة من معي من كر علي مل لقر هذ    حجتهم تدك

 يو  سلم غليه هللا صلى تبعه ملن عظة كر القرف لتوحيد، على

، من يديكم بني ملوجو لكتا هذ لقيامة، ، إلجنيل، لتو  لزبو

 حد  هل فانظر لتوحيد، على حجتهم ملاضية، ألمم من قبلي من كر

ا مر هللا  منها  بأ برهانكم هاتو:  م قل:  لزجا قا. سو له با

 معي من كر  فهل هللا، غ ا م بأ مته خ لرسل من سوال

، هو كتا�م  إلجنيل لتو هي كتبهم، قبلي من كر  لقر

 لتهديد، لوعيد لكال مع:  قيل. تعا سبحانه هللا توحيد ال لزبو

  31.الغط ينكشف قريب فعن شئتم ما فعلو:  

   

                                                             
ئق ،ألمني مد 31 ا لر حد  39  ،18 ،لر
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5. ﴿                         

  ﴾    

شا �ا ير منا ألصلي معناها �ا رالي ألمر من ألية هذ    هو إل

 ﴿ لفظ  ﴾،  تشركو ال بالعبا خصو حد فاعبد 

  .حد معي

ضهم ، حلق علمهم نتفا كر ملا    من سل ما نه خ عنه عر

ية فر هللا لتوحيد مقر جا ال ، سو :  فقا ، بالعبا ألمر ، باإل

﴿       ﴾ مد يا ﴿     ﴾ ألمم من مو  مرسل ﴿ 

       ﴾ليه حينا ال:   ؛ ﴿   ﴾لشأ :   ؛ ﴿      

 ﴿ أل لسمو  ق المعبو:   ؛﴾     ﴾ نت 

 حد:   ،أللوهية  فر ، لعبا  فأخلصو:   ؛متك

 لرسل ألنبيآ يع بعثة  حلكمة   شا فيه.  التشركو

نية ثبا ا ملصلحتني، هاتني على مقصو  تعبد ،تعا هللا حد

، هللا  ال ، لعبا  جعة ملصلحتني تينك فائد لتكو ؛ باإلخال  تعا

و خللق خلقت: (( قا كما بح ال ، علي ل   32))عليهم أل
  

6. ﴿                      

     ﴾ 

 ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ    ﴾ مبع 

ا جه على لأل ألعلى من طلب هو حلقيقي ألمر  على إللز إل

                                                             
ئق ، ألمني مد 32 ا لر حد  41  ،18  ،لر
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 رسكم فظكم من:  م لرسو يها قل  ، لتبكيت لتقريع سبيل

له لذ لعقا  لعذ من لنها بالليل ن ي  آلخر لدنيا  بكم لر

  كم؟ب  

 تعا هللا يذكر فال ملنعم، عن لنعم تهم قد لقو هؤال    

لة لنقلية، لعقلية، لدالئل جو مع فهم بأسه، افو ح  تعا نه على لد

 ميا)  لر(  كر . فيها يتأملو ال عنها، حلافظ،معرضو لكا هو

 عايته يل تدب ملكوته   �م سلطانه،  خاضعو �م 

، لك على هم تربيته، ، من لقصو لغاية  فهم معرضو   لضال

  33.لغبا جلهل من لك لنهاية
 

7. ﴿                     

 ﴾    

 مبع ﴾  ﴿ لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من ألية هذ 

ا جه على ألل ألعلى من طلب هو حلقيقي ألمر  على إللز إل

 رسكم فظكم من:  م لرسو يها قل  ، لتبكيت لتقريع سبيل

له لذ لعقا  لعذ من لنها بالليل ن ي  آلخر لدنيا  بكم لر

  بكم؟  

  ﴿:  قوله كذلك        ﴾  ما هللا عن مبلغ نا منا 

تكم  ال لكن ،  هللا حا عما ال لك ليس ، لنكا لعذ من به نذ

ته هللا عمى عمن هذ د  ﴿:  قا ذ ،34قلبه عه على ختم بص

                                                             
ئق ،ألمني مد 33 ا لر حد  86  ،18  ،لر
ئق ،ألمني مد 34 ا لر حد  184  ،18  ،لر
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         ﴾  لشد ملشركو يها لكنكم 

كم جهلكم  ال يتغظو فال إلنذ لكال يسمعو ال لذ كالصم عنا

جر   .35ي
  

8. ﴿                   ﴾  

 هذ لكن ألصل ملع �ا الير ألمر من ألية هذ  ألمر صيغة  

 ﴿ لفظ هو لتهديد من ألمر   ﴾على فاحضر:  قالو هؤال :   ؛ 

، يع مشهد مر   .عقابه ضر فعل مبا عليه ليشهد لنا

  ﴿:  قوله             ﴾  ألشها  على  

هيم ألك ملقصو هو هذ كا ، كلهم لنا ضر ألك ملأل  علیھ إلبر

 هذ عبا  عقلهم قلة جهلهم كثر لعظيم حملفل هذ  يبني  لسال

 يطلب فكيف ، نصر ا متلك ال ، ضر نفسها عن تدفع ال ل. ألصنا

 ﴿ 36لك؟ من شي منها      ﴾  ضر لعلهم 

  .37به يصنع ما ير عقابه

   

                                                             
ئق ،ألمني مد 35 ا لر حد  241  ،18  ،لر
، بن اعيل 36  .187 ،3  ،لعظيم لقر تفس كث
 .244  ،2  ،)2001 لفكر،  : ب( ،لتفس صفو ، لصابو علي مد 37
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9. ﴿                 ﴾  

 هذ لكن ألصل ملع �ا الير ألمر من ألية هذ  ألمر صيغة  

 ﴿ لفظ هو تعجيزل من ألمر  ﴾ ألصنا هؤال فسئلو  ملع 

كم  كاسرهم عن, ملكسو   به ليخ

، فعل  غلى ل له، تعظيمكم من غض شديد     لفعل هذ

، لصنم فهذ عليه، لباعث  ينسب له، ملباشر  ينسب كما  قد ألك

هيم قا:   ياهم، حتطيمي �م، ستهان  لسبب كا  مقيما بر

هم فعله بل:  م مبكتا عليهم، للحجة  لذ لصنم  مش ،هذ كب

 ﴿  يكسر  تركه،   ﴾هؤال فاسألو:   ؛ فاسألوهم:   ؛ 

، ألصنا كم كاسرهم عن ملكسو   ﴿ به ليخ     ﴾؛ 

، على يقد لنطق، ميكنه ممن كانو :    له، يقا ما يفهم لكال

، عليه  يطابقه، مبا عنه فيجيب  ال ،يتكلم ال من  م، يبني  لسال

، مبستحق ليس يعلم،  فأخر له، نه عليه يطلق  لعقل،  يصح ال للعبا

،  يوقعهم مبا م، لتعريض ر لكال  ل جلما بأ إلعتر

ها، ة؛ ليست عبد ، ال �م:  قالو  أل�م بآ  فكيف:  م قا ينطقو

، يقع مبا يعلم،  عن يقصر لنطق، عن يعجز من تعبد  ملكا  عند

، فهذ فيه، هو لذ  تلزمه ح خلصم، مع لباطل فر با من لكال

  38ملكابر�ز فع لشبهته، قطع لك فإ باحلق، يعتر حلجة،

   

                                                             
ئق ، ألمني مد 38 ا لر حد  128  ،18  ،لر
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10. ﴿                     ﴾  

 هذ لكن ألصل ملع �ا الير ألمر من ألية هذ  ألمر صيغة  

  .لكم نتنا تبا مبع ﴾   ﴿ لفظ هو لتهديد من ألمر

  

11. ﴿                 ﴾  

 هذ لكن ألصل ملع �ا الير ألمر من ألية هذ  ألمر صيغة  

هيم حرقو  ﴾  ﴿ لفظ هو لتهديد من ألمر  لفظ ما. بالنا بر

﴿ ﴾ تكم منه نتقمو  تعجيزل مبع هو   .ال

هيم، إلحر قومه، منر جتمع فلما    بنو بيت،  حبسو بر

حلظ بنيانا ، بضم –))  كوشي((  ا يقا بقرية كا _: بالعر قرية لكا

 لرجل كا ح شهر، مد خلشب صنا خلطب، صال له عو 

، عن عوفيت لئن:  فيقو مير هيم، حطبا أل   تنذ ملر كانت إلبر

هيم، نلر  لتحطنب صابته لئن:  تطلب ما بعض  تغز ملر كانت بر

ا، حلطب تشتر  حلطب بشر يوصي لرجل كا ينها،  حتسابا بعز

هيم، ماله من  حلطب من ناحية كل  وشعل ، ما عو فلما إلبر

، ، لنا فاشتعلت نا ، �ا ليمر لط  ح شتد  شد من فيحتر

قد حرها، هجها ، سبعة عليها فأ هيم يلقو   فلما يا   بر

، ملنجنيق، عمل علمهم جا بليس :  فقيل يلقونه، كيف يعلمو  فعملو

هيم  عا  ، بر ،  على فعه فقيد  ملنجنيق  ضعو لبنيا

 خللق يع ملالئكة، من فيهما من أل لسما فصاحت مغلوال، مقيد

هيم بنا:  :  حد صيحة لثقلني ال:    ليس لنا  يلقى خليلك بر

، يعبد حد ضك  خليلي نه:  تعا هللا فقا نصرته،  لنا فائذ غ
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، خليل  ليس ، له له ليس ه نا غ   منكم باحد ستغا فغن غ

، عا  نا به، علم فأنا غ يد   لك،  له نت فقد فالينصر

،  لقا  فلما بينه، بي فخلو ليه،  :  قا مليا خا تا لنا

، خدمت ، ، خا تا لنا   لنا ط شئت :  قا و

، هيم فقا و   39.لوكيل نعم هللا حس ليكم،  حاجة ال:  بر
  

12. ﴿                    ﴾  

 من ألمرهذ لكن ألصل ملع �ا الير الية هذ  ألمر صيغة  

 ﴿ لفظ هو لتكوين مع  ﴾ غ من با لنا هللا جعل حيث  

  )فيكو كن هل يقو ( تعا لقوله خطا ال, قو هنا يكو

هيم حر  ملا:  ملفسر قا    ح شهر مد حطبا له عو بر

هيم حلر حطبا حتمل  عوفيت  فتنذ متر ملر كانت  جعلو  ، بر

 ليمر لطائر  ح عظيم ب ا فكا نا ضرموها أل من حفر 

هيم ثقو  ، حرها هجها شد من فيحتر فوقها من   جعلو بر

يل ليه فجا ، لنا  مو منجنيق  ليك ما:  قا حاجة؟ لك:  فقا ج

يل فقا فال، ))  ا علمه سئا من حس: ((  فقا بك، فسأ: ج

 ﴿:  هللا فقا            ﴾،  منه لنا حتر 

 ﴿:  هللا يقل  لو:  عبا بن قا ثاقه سو   ﴾ هيم آل  بر

  .40هابر

  

                                                             
ئق ، ألمني مد 39 ا لر حد  131  ،18  ،لر
 .245  ،2  ،لتفس صفو ، لصابو علي مد 40
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13. ﴿                       

         ﴾  

 ) هللا( مناألعلى  ألصل ملع �ا ير  يةأل هذ  ألمر صيغة  

 لكم حر , به مر ما علمتم نتكم:  فقل ملع ) مد( أل

، توحيد عن عرضو فإ . سو علي  :  مد يا م، فقل ملعبو

، على لكم، ا بأ علمتكم     يأ م  ال لكن عال

ب ، فتبني تكم،ا   .جر بعد كا باجلها ألمر فإ مكية، لسو  �ذ

   مد يا قل   
  

14. ﴿                        

   ﴾  

  هو ألمر هذ لكن ألصل ملع �ا الير  ألية هذ  ألمر صيغة  

 .أل مسلك سلوكا لدعا  هو ألمر هذ ألعلى  أل من لدعا

  ﴿  ﴾ لدعا حكاية فهو لكرمي لرسو ﴿      ﴾ بني  بي 

 ﴿ ملكذبني هؤال   ﴾   :حلق هو مبا ،  سبحانه ليه ألمر ففو عند

 ستجيب قد لعذ لتعجيل ملستلز بالعد ملكة هل بني بيننا حكم ـي

 ﴿ حنني  خلبد حد بد  عذبو حيث سلم عليه هللا صلى عا

  ﴾ ،  ﴿:  قوله خ مبتد   ﴾    :ة كث ، لر  هي لعبا

، يصا  �ا يد ‘ لفعل، صفا فمن ألنعا مبع  كانت   خل

 ﴿ لذ صفا فمن    ﴾ من تقولو ما على:   خر، خ  

 فكذ تسكن، تركد  ياما، فق إلسال ية غن م تكو لشوكة
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م ظنو�م هللا :  لرسو قا  الية مع ملؤمنني، هللا سو نصر خذ

 غ عبد بك كفر قومي، مشركي من كذب بني بي فصل 

بك، بإحال  تشديد به لعذ تعجيل يقتضي لذ بالعد به نقمتك عذ

  41.عليه

، هللا من يطلب ال نه،  شا:  آلية    حق  يطمع ال تعا

قد هو ما ال لعاصي، ملطيع ،  فيهما هللا حكم جر مستحقه،   أل

عها كانت  متناهية، غ ته  عليه هللا صلى لن قا ما على مئة، نو

 كثر لعمر بطو يغتر ال  لعاقل فعلى ،)) ة مئة هللا : ((  سلم

، ألمو ال ، صفا من بذلك العتر فإ أل  م كلما من لكفر

، غليه هللا سع من: ((  قا عنه هللا ضي -علي ملؤمنني  قد  يعلم فلم نيا

  42)). عقله عن د فهو به ميكر

   

                                                             
ئق ، ألمني مد 41 ا لر حد  205  ،18 ،لر

ئق ، ألمني مد  42 ا لر حد  206  ،18 ،لر
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ئ  معانيها  ألمر ألنو جد: لثالث ملبحث.   ألنبيآ سو  دهافو

  لفائد  منها لنو  آلية  ألمر صيغة  لرقم

1.       5  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

  .لتعجيز

2.      7  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

شا   إل

3.      13    متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

شا لنهي   إل

4.    24  متحركا حيا لكال يكو  ألمر فعل 

يا لكونه  ألمر هو حو

 من طلب هو حلقيقي،

 على أل  ألعلى

ا جه   إل

5.      -  متحركا حيا كالل يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

  إللتما

6.     25  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

شا   إل

7    42  متحركا حيا لكال كو  ألمر فعل 
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  يا لكونه  ألمر هو حو

 من طلب هو حلقيقي،

 على أل  ألعلى

ا جه إللز إل  

8.      

   

 متحركا حيا لكال كو  ألمر فعل  45

يا لكونه  ألمر هو حو

 من طلب هو حلقيقي،

 على أل  ألعلى

ا جه   إللز إل

9       61  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

  لتهديد

10      63  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

  تعجيزل

11.    67  متحركا حيا اللك يكو  ألمر فعل سم 

يا لكونه   ألمر هو حو

12.       
  
68  
  

 متحركا حيا لكال يكو  -

يا لكونه  ألمر هو حو

  لتهديد

13.      -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

  لتعجيز
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14.     69  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

  لتكوين

15.      109  متحركا حيا لكال كو  ألمر فعل 

يا لكونه  ألمر هو حو

 من طلب هو حلقيقي،

 على أل  ألعلى

ا جه   إللز إل

16.     112  -  متحركا حيا لكال يكو 

يا لكونه  ألمر هو حو

،  من طلب هو لدعا

  ألعلى  أل
 

 ألمر امع  حلقيقي مبع ألمر معا ملوجو لبحث هذ  خلالصة

  : ألنبيآ سو  حلقيقي غ  �ا مبع

  0كالما ثالثة ألنبيآ سو  حلقيقي مبع ألمر امع

 عشر ثانية ألنبيآ سو  حلقيقي غ  حملا مبع ألمر ملعا ما

  .كالما
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بع ملبحث  .   ألنبيآ سو  ملوجو لنهي نو: لر

 حتليل عن يبحث لفصل هذ ففي ،لنهي ومفه عن لباحث بحثي  بعد  

 من ملعجز علي تد لل لنهي سلو فيها دج ،ألنبيآ سو  لنهي

  .لعظيم لقر

  :يلي كما ألنبيآ لسو هذ  لنهي سلو

1. ﴿                        ﴾  

 ﴿ لفظ هو لنهي فعل  بصيغة لنهي نو من ألية هذ      ﴾  

  

2. ﴿                  ﴾  

  ﴿ لفظ هو لنهى فعل بصيغة لنهي نو من ألية هذ     ﴾  

  

3. ﴿                          

﴾  

  ﴿ لفظ هو لنهي فعل  بصيغة لنهي نو من ألية هذ     ﴾  
  

  ألنبيآ سو  ملوجو لنهي معا: خلامس ملبحث .

1. ﴿                        ﴾  

شا مبع ﴾    ﴿ لفظ هي لنهي هذ يغةص    حكى . إل

به ما عنهم  قا )  قالو : (فقا, جعو التركضو: م لقائلني جابو

ر خلال من يئسو ملا لظاملة لقرية تلك هل . لعذ ب يقنو با

لتئيس مع   ﴿ لوبة سو   تعا قوله  كما هذ       
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   ﴾  

 تركضو ال:  لسخرية إلستهز طريق على م يقا :  ملع  

بني ، نز من ها ، لنعمة، من فيه كنتم ما  جعو لعذ  لسر

، ملنجد لفر لطيبة، ملساكن  جر عما للسؤ تقصد لعلكم لوث

لكم نز عليكم  تشاهد عما لسائلني فتجيبو مساكنكم، بأمو

43.تعلمو
  

  

2. ﴿                      ﴾  

لنهى ةصيغ    ﴿ لفظ هى هذ   ﴾ اهامعن �ا الير 

م يستعجلونه لذ علمو لو , إلستهز مبع هى ألصلى  م: ( بقو

لوعد  على اليقد يث, جانب كل من لنا �م حتيط حني هو) هذ

د, فعها  .ستعجلو ملا. .  عنهم مينعها ناصر ال

،   صد لر بلغت حني نه ، باإلنسا ملر    يقو

  ﴿:  فقيل فسقط سفله، لر يبلغ  قبل بالقيا ستعجل:    

    ﴾ .؛  لعجلة غلى لنو هذ فطر تعا نه:   ملع

 عذ يستعجلو  ملشركني من بعجيب فليس جبلته، سجيته من جعل

 تعا هللا إف قليال، بتريثو  عليهم حلق من كا قد �م، نقمته نز هللا

 ال ما لعذ من �م ل قبلهم، باملكذبني نز ما مثل سخته من �م سي

 ﴿:  بقوله ليه شا ما هذ بدفعه، م قبل      ﴾نقما:   ؛ 

                                                             
ئق ، ألمني مد  43 ا لر حد  28  ،18  ،لر
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؛ بعذ منكم يكم:   لنا  ﴿ عذ سأ    ﴾  طلبه؛ 

، يذ بطريق به إلتيا  تستعجلو فال:    نا فإنه به، إلستهز ن

؛ الة، ال بكم  ستعجلوت فال الة، ال ستصيبكم نقم :   ملع

،  إلنسا �ي قد. مليعا لف ال هللا  هللا، عد يأ ح ص عذ

كبت مع لعجلة عن  �ا يستطيع ل ملقد   قبل من طبيعته  �ا

 ﴿ : فقا يستعجلو ما عنهم حكي  عنها، لنفس كف تركها

   ﴾ الستهز الستعجا بطريق ﴿       ﴾؛   :

 ﴿ بسرعة فليأتنا لساعة ذلع عد     ﴾  عدكم 

 لآليا يتلو لذين ملؤمنني سلم عليه هللا صلى للن خلاطب يأتينا بأنه

  44.لوعد ي عن ملنبئة
  
  

3. ﴿                         ﴾   

لنهى صيغة      ﴿ لفظ هى هذ  ﴾ ملع لكن ألصلى معناها �ا الير 

 بال, حيد تترك ال ) به( طب كريا أل ألعلى  أل من لدعا

 تضر, للسيد لعبد من لعبا هذ مثل. حكمة لمع, نبو  يرث لد

 بلغ ملا, لديرث بال, حيد تدع ال, لد  هب . �ى ال, عا

كريا  ير ,سنة تسعني تسعا جته عمر بلغ, سنة مئة لسال عليه عمر

قه  حب, لد ما  ويك, نيا ينه مر على يقويه, يؤنسه من هللا ير

  .ملشيئته منقا مستسلما موال  ألمر  , فدعا, موته بعد مقامه قائما

                                                             

ئق ، ألمني مد 44  ال لر حد  81  ،18 ،ر
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ئ  معانيها  لنهي ألنو جد: لسا ملبحث.    ألنبيآ سو  دهافو

لفائد منها لنو  آلية  لنهي صيغة  لرقم   

 حيا لكال يكو

يا لكونه متحركا  حو

شا لنهي هو إل  

 ملقر ملضا

لناهية بال  

13   1.  

 حيا لكال يكو

يا لكونه متحركا  حو

  إلستهز لنهي هو

 ملقر ملضا

لناهية بال  

37      2.  

 حيا لكال يكو

يا لكونه متحركا  حو

لدعا لنهي هو  

 ملقر ملضا

لناهية بال  

89     3.  

 

 لنهي معا  حلقيقي مبع لنهي معا ملوجو لبحث هذ  خلالصة

  : يآألنب سو  حلقيقي غ  �ا مبع

  0كالما  ما ألنبيآ سو  حلقيقي مبع لنهي معا

 .كالما  ثالثة ألنبيآ سو  حلقيقي غ  حملا مبع لنهي ملعا ما




