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 المبحث الثالث  
 أجوبة بقية أدوات االستفهام 

ال هصتت   ألنمتت االستتهام ف  تتح مباتت  وااتتد  أدواتبقية  أجوبةاجمع  أنلقد آثرت 
 )م (.   أو )الممزة  أجوبة إليهم  وصلت  إلى ح عدده  
 :  َمن  ـ  1

ورودا  األدواتمتتن )اكثتتر  إنمتت  إذ ح الكثرة،  األدواتوهقع )َمْن(  ح صدارة هذه 
    (1)( مرات(.103بعد الممزة و )م (،  قد ج ءت  ح القرآن )

للستتعا   أنمتت بينمتت  يتترى الستتك كح   (2))متتن( للستتعا  عتتن النتت  . أنويرى ستتيبويه 
 أنالخطيتتا القزوينتتح   نتته يختت لي الستتك كح ويتترى  أمتت  (3)عتتن الجتتن  متتن ذوم العلتتف.

   (4)هكون سعاال عم  يشخص ويعين المسعو  عنه من بين ذوم العلف. أن يم   األظمر
ح، وممتت  يعيتتد ذلتت  كالف الخطيا القزوينح اكثر دقة متتن كتتالف الستتك ك أنوالاق 
 نح كم  سيهضح بعد قلي .  آاالسهخداف القر 

متتر عظتتيف ال يهصتتي بتته ستتوى را العتتزة ْن( للستتعا  عتتن الا عتت  أللقد ج ءت )متتَ 
الجليلتتة كمتت   تتح  األ عتت  يصتتاه بمتتذه  أنيش  شتت    تتح  أنال يمكن  إذهب ر  وهع لى، 
ًة قوله هع لى:  عاً َوُخْفيَََ يُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرُّ )قُلْ َمْن ُيَنجِّ

لِّ لَئِْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ  ْن كََُ ا َومََِ يُكْم ِمْنهَََ ُ ُيَنجََِّ َُّ ِل  اِكِريَن* قََُ ِمَن الشَّ

َكْرٍب ُثمَّ أَْنُتْم ُتْشِرُكوَن(
(5) . 

ْمَ  وقولتته هعتت لى:  َُّ السَََّ ْن َيْملََِ َْرِ  أَمَََّ َْ َماِ  َوا )قُلْ َمْن َيْرُزقُُكْم ِمَن السَََّ

ُر  َدبِّ َت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يََُ ِت َوُيْخِرُج اْلَميِّ َْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّ َْ َوا

قُوَن( ُ َفقُلْ أََفال َتتَّ َُّ َْمَر َفَسَيقُولُوَن  َْ    (6)ا

 
 . 113أس ليا االسهام ف  ح القرآن الكريف: ( 1)

 . 233، 228: 4ينظر: الكه ا، ( 2)

 . 535ينظر: ماه ح العلوف: ( 3)

 . 283-282:2، وشروح الهلخيص، 139ينظر: اإليض ح: ( 4)

 (. 64األنع ف: )( 5)

 (. 31: )يون ( 6)
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َر )وقولتته هعتت لى  خَّ َََ َْرَ  َوس َْ َماَواِت َوا َََّ ََ الس َََ ْن َخل َََ تَْلَتُهْم م َََ ئِْن س َََ َول

ُ َفتَنَّى ُيْؤَفُكوَن( َُّ ْمَس َواْلَقَمَر لََيقُولُنَّ   . (1)الشَّ
اً  فَ وقوله هعتت لى َماِ  مَََ لَ ِمَن السَّ َْرَ  :)َولَئِْن َستَْلَتُهْم َمْن َنزَّ َْ ِه ا ا بََِ تَْحيَََ

ِ َبلْ أَْكَثُرُهْم ال َيْعقِلُوَن( ُ قُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ َُّ    (2)ِمْن َبْعِد َمْوتَِها لََيقُولُنَّ 
ٍر :  وقوله هعتت لى ُ َعلَى َبشَََ َُّ ََّ َقْدِرِه إِْذ َقالُوا َما أَْنَزلَ  َ َح َُّ )َوَما َقَدُروا 

اِس ِمْن شَ  دً  لِلنَََّ وراً َوهََُ ى نََُ ِه ُموسَََ اَ  بََِ ِذج جَََ ْيٍ  قُلْ َمْن أَْنَزلَ اْلِكَتاَب الَََّ
ُتْم َوال  وا أَنََْ ْم َتْعلَمََُ ا لَََ ُتْم مَََ َتْجَعلُوَنُه َقَراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُتْخفُوَن َكثِيراً َوُعلِّمََْ

ُ ُثمَّ َذْرُهْم فِي َخْوِضِهْم َيْلَعُبو َُّ  . (3)َن(آَباُؤُكْم قُِل 
هتتيهح  أن أمتت  ت  وهتتح هعيتتين الا عتت ت   ج بتتة إل ير هتتذه اايتت ت المب ركتتة ستت وهكتتذا ه 

هتتتيهح بلستتت ن متتتن وجتتته  أنمتتت  او ، بلستتت ن متتتن خوطبتتتوا بمتتتذا االستتتهام ف وهتتتف المشتتتركون 
اهلل هبتت ر  وهعتت لى بهوجيتته الستتعا  ومتتن  يتتيمرهاالستتهام ف وهتتو النبتتح الكتتريف )ص( ايتت  

ستتي قه يهضتتمن مجتتحء  أنالقرآنتتح  األستتلواعليتته. وممتت  يالاتتظ علتتى هتتذا  اإلج بتتةثتتف 
الغتترا المتتراد متتن  إلتتىمتتن( مهبوعتتة ب لاعتت  التتذم ياتتدد زمنتته استتهن دا )االستتهام ف  أداة

العظيمتتتتة ب لاعتتتت  بزمنيتتتته الم ضتتتتح  األمتتتتورمتتتتة. ومثلمتتتت  استتتتهامف عتتتتن هتتتتذه اايتتتتة الكري 
َماَواِت والمضتت ر ،  قتتد استتهامف ب الستتف كمتت   تتح قولتته هعتت لى :  َََّ ْن َربُّ الس َََ لْ م ََُ )ق

ِهْم َنْفعََاً َوال  َْنفُسََِ َِ َخْذُتْم ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَ  ال َيْملُِكوَن  ُ قُلْ أََفاتَّ َُّ َْرِ  قُِل  َْ َوا
وُر أَْم ضَ  اُت َوالنََُّ لُمَََ َتِوج الظُّ لْ َتسََْ َْعَمى َواْلَبِصيُر أَْم هَََ َْ ّراً قُلْ َهلْ َيْسَتِوج ا

َُ ُكلِّ َشْيٍ   ُ َخالِ َُّ َُ َعلَْيِهْم قُِل  ِ ُشَرَكاَ  َخلَقُوا َكَخْلقِِه َفَتَشاَبَه اْلَخْل َجَعلُوا ّلِِلَّ

اُر(  .(4)َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ
ا وقد ييهح االسف مجرورا  ح الستتي ق ناستته كمتت   تتح قولتته هعتت لى:   ْن مَََ لْ لِمَََ )قََُ

ْوِم  ى يَََ ُكْم إِلَََ نَّ ْحَمَة لََيْجَمعَََ ِ َكَتَب َعلَى َنْفِسِه الرَّ َْرِ  قُلْ ّلِِلَّ َْ َماَواِت َوا فِي السَّ

ُهمْ  ُروا أَْنفُسَََ ِذيَن َخسََِ َب فِيََِه الَََّ وَن(اْلقَِياَمِة ال َريََْ ْم ال ُيْؤِمنََُ . والهطتت بق (5) َفهََُ
ب الستتف  أو واضح بتتين الجتتواا والستتعا   تتح هتتذه اايتت ت جميعتت . وستتواء استتهامف ب لاعتت  

 
 (.61العنكبوت: )( 1)

 (.63العنكبوت: )( 2)

 (. 91األنع ف: )( 3)

 (. 16الرعد )( 4)

 (. 12األنع ف: )( 5)
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المب ركتتة ال هختتر  عتتن داحتترة الاجتت   متتع المشتتركين  ااي توهف هعيين الا ع   ين هذه 
ة والجتتدا  بتتين جتت نم  وظياة )من( الغ لبة عليم  هح اسهخدامم   ح الما ج  وكواليمود، 
الجتتواا يبتتدأ داحمتت  ب الستتف، ولتتف نجتتد  تتح  أن)ص( والمشتتركين ونجتتد هنتت   األكتترفالنبتتح 
الوادانيتتة هلل هعتت لى  إثبتت تغ يهتته  األستتلواجوابتت  قتتد بتتدأ ب لاعتت ، وهتتذا  األستتلواهتتذا 

علتتى ذلتت  متتن هالاتتق االستتهام ف بتتت  أد   وهنزيمه عن ان يش ر   تتح هتتذه الصتتاة ولتتي 
َْرُ  َوَمْن فِيَها إِ )من(  ح قوله هع لى:  َْ ْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن* َسَيقُولُوَن )قُلْ لَِمِن ا

يِم*  ْرِظ اْلَعظََِ ْبِ  َوَربُّ اْلعَََ َماَواِت السَََّ ْن َربُّ السَََّ ُروَن* قُلْ مَََ ِ قُلْ أََفال َتَذكَّ ّلِِلَّ
َو ُيِجيََُر َوال  قُوَن* قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َشْيٍ  َوهََُ ِ قُلْ أََفال َتتَّ

َسَيقُولُوَن ّلِِلَّ

ِ قُلْ َفتَنَّى ُتْسَحُروَن( ُيَجارُ   . (1)َعلَْيِه إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن* َسَيقُولُوَن ّلِِلَّ
هنتت   األمتترونظتت   تتح داحتترة الجتتدا  هتتذه  نجتتد هغيتترا  تتح طر تتح الجتتدا  ويتتنعك  

كُ  يصبح  رعون هو الذم يسهامف بت )من( كم   ح قوله هع لى:  ْن َربُّ الَ َفمَََ ا )قَََ ا يَََ مَََ

َد ( مَّ هَََ ُه ثََُ َنا الَِّذج أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍ  َخْلقَََ ُموَسى* َقالَ َربُّ
كتت ن هتتذا  أن بعتتد  (2)

ملاتتدا مثتت   رعتتون يطراتته علتتى  أناالسهام ف ييهح متتن اهلل هعتت لى او نبيتته الكتتريف نجتتد 
 بتتتتتياوا الصتتتتت نع  إثبتتتتت تنبتتتتتح اهلل موستتتتتى عليتتتتته الستتتتتالف  يجيبتتتتته وقتتتتتد )استتتتتهد  علتتتتتى 

ت ولذل  جتت ء الجتتواا مهضتتمن  صتتاهين ن للواقع مع الهع ك رإن .  مذا  يه (3)المخلوق ت(
وكتتت  شتتتحء  تتتح ، اهلل هبتتت ر  وهعتتت لى هتتتو المعطتتتح  إن إذ إنك رهمتتت هلل هعتتت لى ال يمكتتتن 

على المدايتتة  اإلعط ءو ح هقديف ، انه هو ج  جالله الذم يمدم  ثف، الوجود مل  له 
ذاالاقيقتتة  إلتتىاكمة واضاة وهدر   ح الجدا  من اجتت  الوصتتو   خرجنتت  متتن داحتترة  وا 

يضتت و ولكتتن هتتذه أ)متتن( قتتد استتهخدمت لطلتتا الهعيتتين  أننجتتد  آختتر أسلوا إلىالجدا  
ْنُهُم : المرة لي  هعيين اهلل هب ر  وهع لى، كم   ح قوله هعتت لى ا أََحسَّ ِعيَسى مََِ )َفلَمَّ

 ِ اّلِلَّ ا بََِ ِ آَمنَََّ
َُّ اُر  ُن أَْنصَََ ِ َقالَ اْلَحَواِريُّوَن َنحََْ َُّ اْلُكْفَر َقالَ َمْن أَْنَصاِرج إِلَى 

ا ُمْسلُِموَن(  . (4)َواْشَهْد بِتَنَّ

 
 .  9 -084المعمنون: ( 1)

 .  50-049طه: ( 2)

 . 64:22الهاسير الكبير، ( 3)

 (.  52آ  عمران : )( 4)
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 أناستتتمفواريتتتون وقتتتد جتتت ء الجتتتواا ماههاتتت و ب لضتتتمير )ناتتتن( اهتتتى يشتتتخص الا 
هتت  متتن غيتترهف الن االستتهام ف لتتف يكتتن عتتن النصتترة وانمتت  كتت ن عتتن المن صتترين. و ويميز 

 أنقومتته أم  إيمتت ناالسهام ف قد وقع بعد م  يح  عيستتى عليتته الستتالف متتن  أنويظمر 
 .  إسراحي ذل  قد قع بعد الجدا  والمن ظرة مع بنح 

ر الاعتت  الهتت لح لمتت  ويهعجتتا  آختتر أستتلواو تتح   (1)  علتته(متتن نجتتد انتته قتتد )ينكتت 
تَْت بِِه َوأَْظَهَرهُ كقوله هع لى:  ا َنبَّ بِيُّ إِلَى َبْعِ  أَْزَواِجِه َحِديثاً َفلَمَّ )َوإِْذ أََسرَّ النَّ

َف َبْعَضُه َوأَْعَرَ  َعْن َبْعٍ  فَ  ُ َعلَْيِه َعرَّ تَََّ َُّ ْن أَْنبَََ ْت مَََ ِه َقالَََ ا بََِ تَهَََ ا َنبَّ لَمَّ

تَنَِي اْلَعلِيُم اْلَخبِيُر( َهَذا َقالَ َنبَّ
(2) . 

  يبتتدأ ب لاعتت . ك ن الجواا يبدأ ب الستتف عنتتد االستتهام ف بتتت )متتن( نجتتده هنتت  أن بعد 
ْن( يتتراد بمتت  هعيتتين الا عتت  ولتتذل  كتت ن الجتتواا ياهتتهح بمتتذا  نأ لقتتد اهضتتح ممتت  ستتبق )متتَ

الا ع  او م  يد  عليه … ام  هن    ن المطلوا الهعيتتين ايضتت و ولكنتته طلتتا  تتح اتت   
هعجا واسهغراا ن ولذل  ج ء بن ء الجملة معهمداو على البتتدء ب لاعتت  ومتتن ثتتف الا عتت  

اتتتدو  الن اهلل هعتتت لى هتتتو التتتذم أم جتتت ء الجتتتواا جملتتتةو  عليتتتة لهتتتدل  علتتتى الهجتتتدد وال
 يطلع نبيه صلوات اهلل عليه على م  يش ء من الغيا.  

 
 :  َهل  ـ  2

ههقدف )ه ( على )م ( و )َمْن( استتا الهقستتيف المعتتروي  أنلقد ك ن من المهوقع 
اقتت  منممتت   ألنمتت نستتبي و  يخرن المهتت قتتد ااهلتتت هتتذا المكتت  أنمتت  إال، (3)ألدوات االستتهام ف

 تتح االستتهام ف القرآنتتح وهتتح متتع ذلتت  )اكثتتر األدوات وروداو  تتح القتترآن بعتتد الممتتزة ومتت  
 إال. وهتتتيهح خصوصتتتية )هتتت ( متتتن كونمتتت  ال يطلتتتا بمتتت  (4)متتترة( 93ومتتتن  قتتتد جتتت ءت 

 إذ، (5)دون الهصتتتور، ودون الهصتتتديق الستتتلبح( اإليجتتت بح)الهصتتتديق( وهتتتو )الهصتتتديق 

 
 (   115أس ليا االسهام ف : )( 1)

 (.  3الهاريف : )( 2)

 .  136، واإليض ح 532-531ينظر: ماه ح العلوف ( 3)

 .  101أس ليا االسهام ف  ح القرآن الكريف : ( 4)

 .  532-531، وينظر: ماه ح العلوف : 456مغنح اللبيا : ( 5)
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ال  إالممزة هرد لطلتتا الهصتتديق والهصتتور أمتت  بقيتتة أستتم ء االستتهام ف  تتال يطلتتا بمتت   إن
 .  الهصور

إذن   لستت ح  يستتهامف عتتن نستتبة المستتند إليتته اينمتت  يستتهخدف )هتت ( أداةو لستتعاله   
وبمعنى آخر   ن الس ح  يام   ح ذهنتته هصتتوراو متت  إال  انتته اينمتت  يستتهامف   نتته يطلتتا 

 .  (1)نايه، ولذل    نم  يج ا عنم  بت )نعف( او )ال(ور أو ت إثب ت ذل  الهص
)هتتت ( اكثتتتر أدوات االستتتهام ف وروداو بعتتتد )الممتتتزة( و )متتت ( و )متتتن(  تتتح  أنومتتتع 

منم  ك نت هختتر  ألغتتراا بالغيتتة  تتال يهبعمتت   األكبرالنسبة  أن إالاالسهام ف القرآنح، 
اَد  عتتتن )هتتت ( بتتتت )نعتتتف(  تتتح قولتتته هعتتت لى اإلج بتتتةجتتتواا البهتتتة. وقتتتد جتتت ءت  َََ :)َونَ

اِر أَ  ِة أَْصَحاَب النَّ ْدُتْم أَْصَحاُب اْلَجنَّ لْ َوجَََ اً َفهَََ َنا َحقََّ ْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ
ى  َََ ِ َعل َُّ ُة  َََ َنُهْم أَْن لَْعن ََْ ْن َبي َؤذِّ ََُ َن م تَذَّ َََ ْم ف َََ الُوا َنع َََ اً ق ََّ ْم َحق ََُ ك َد َربُّ َََ ا َوع َََ م

الِِميَن(  . (2)الظَّ
الو متتن إعتت دة الجملتتة الهتتح  تتت )نعتتف( هنتت  قتتد أثبهتتت متت  جتت ء  تتح الستتعا ، ولكتتن بتتد

 اسهامف بم  برمهم  ج ءت )نعف( عوض و عنم .  
لقد أاصيت عدد المرات الهح أجيا  يم  بت )نعف(  تتح القتترآن الكتتريف  وجتتدهم  قتتد 

 وردت ثال  مرات.. واادة منم  ك ن االسهام ف  يم  بت )ه ( وهح
الُوا   ممتتت خريتت ن األ اايهتت ن أمتتت اايتتة الهتتح ذكتترت  َحَرلُ قَََ اَ  السَََّ ا جَََ )َفلَمَََّ

راً إِ  َجََْ ََ ا  ْوَن أَإِنَّ لَنَََ الِبِيَن*لِفِْرعَََ ُن اْلَََِ ا َنحََْ الَ  ْن ُكنَََّ َن قَََ ََِ ْم إِذاً لَم كََُ ْم َوإِنَّ َنعَََ

بِيَن( اْلُمَقرَّ
(3) . 

ا ُتَرابََاً َوِعَظامََاً أَإِنَََّ وقوله هع لى:  ا َوُكنَََّ ا )أَإَِذا ِمْتنَََ وَن* أََوآَباُؤنَََ ا لََمْبُعوثََُ

ُروَن( ُتْم َداخَََِ ْم َوأَنَََْ لْ َنعََََ وَن* قَََُ لَََُ َوَّ َْ  : وهن لتتت  آيتتتة رابعتتتة هتتتح قولتتته هعتتت لى. (4)ا

 ََْ َج ََ ا  َََ الُوا إِنَّ لَن َََ َن )… ق ََِ ْم لَم ََُ ك ْم َوإِنَّ َََ الَ َنع َََ الِبِيَن* ق َََ ُن اْلِ ََْ ا َنح َََّ راً إِْن ُكن

بِيَن( اْلُمَقرَّ
وهح الممزة، إذن  متتذه اايتت ت  أداهه  السهام ف  ح هذه ااية قد اذ ت  (5)

 
 .  231:   1ينظر : شرح ابن عقي ، ( 1)

 (.  44األعراي : )( 2)

 (.  42-41الشعراء : )( 3)

 (.  18-16الص   ت : )( 4)

 (.  114-113األعراي : )( 5)
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لرابعتتة  قتتد االث نيتتة و  و قد أجيا  يم  بت )نعف( عن االسهام ف بتتت )هتت ( متت  عتتدا اايتتة عمي ج 
عتتن هتت  بتتت )ال(  لتتف هتترد أم  اإلج بتتة أمتت   بتت لممزة. متت أجيتتا بتتنعف وكتت ن االستتهام ف  يم

عتتن )هتت ( ب لاعتت  المضتت ر  المناتتح  اإلج بتتةمنم   تتح القتترآن الكتتريف مطلقتت و. كمتت  وردت 
ى إِْذ كم   ح قولتته هعتت لى ِد ُموسَََ ْن َبعََْ رائيلَ مََِ ي إِسََْ ْن َبنََِ ِ  مََِ :)أَلَْم َتَر إِلَى اْلمَََ

َب  ْيُتْم إِْن ُكتََِ لْ َعسَََ الَ هَََ ِ قَََ َُّ َقالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعْث لََنا َملِكاً ُنَقاتِلْ فِي َسبِيِل 
ا َعلَْيُكُم اْلقَِتالُ أاَلَّ ُتَقاتِلُوا َقالُوا َوَما لََنا أاَلَّ نُ  ْد أُْخِرْجنَََ ِ َوقَََ َُّ بِيِل  ي سَََ لَ فََِ َقاتََِ

يْم  ُ َعلََِ َُّ ْنُهْم َو يالً مََِ ا ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقَِتالُ َتَولَّْوا إاِلَّ َقلََِ ِمْن ِدَياِرَنا َوأَْبَنائَِنا َفلَمَّ

الِِميَن(  .  (1)بِالظَّ
ا هقتتديره  نصتتا علتتى اتتذي الختتَ    ان ال(  تت ن )ان( زاحتتدة  تتح موضتتعنتت وقتتولمف )م ل
بتته )الهقريتتر وهثبتتت ان  أراداالسهام ف  ح هذه اايتتة  قتتد  أم . (2)ال نق ه  أن وم  لن   ح

. والن االسهام ف قتتد ختتر  هتتذا المختتر  نجتتد ان (3)المهوقع ك حن وانه ص حا  ح هوقعه(
 جواا هعالء قد اهخذ صيغة ههن سا مع هذا االسهام ف.  

ا كم   ح قوله هع لى:  األمرعن )ه ( باع   أجياكم   )إِْذ َقالَ اْلَحَواِريُّوَن يَََ

الَ  َماِ  قَََ َن السَََّ َدًل مََِ ا َمائََِ لَ َعلَْينَََ ََّ أَْن ُيَنزِّ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُ  َربُّ

ْؤِمنِيَن( ُتْم مََُ َ إِْن ُكنََْ َُّ وا  قََُ اتَّ
ين كتت نوا شتت كين ي الاتتوار  أنويايتتد كتتالف الزمخشتترم  (4)

وهذا يهع را متتع قولتته هعتت لى  تتح اايتتة  (5)هذا السعا  سيلوارة اهلل هع لى ولذل   ح قد
ا الهح قبلم   الُوا آَمنَََّ ولِي قَََ ي َوبَِرسََُ وا بََِ يَن أَْن آِمنََُ َواِريِّ )َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلحَََ

َنا ُمْسلُِموَن(  أمتتره  نمتت  كتت ن  أمتترهفكمتت  ان اهلل ستتبا نه وهعتت لى اينمتت   (6)َواْشَهْد بِتَنَّ
. ونجتتتد ابتتتن هشتتت ف يقتتترر أن  العتتترا (7))لهصتتتير الهقتتتوى ستتتبب و لاصتتتو  هتتتذا المطلتتتوا(

. (8)أختتترى)القتتتدرة عليتتته( ويسهشتتتمد بمتتتذه اايتتتة وآيتتت ت  أاتتتده  أمتتتورهعبتتتر ب لاعتتت  عتتتن 

 
 (.  246البقرة : )( 1)

 .  51، وينظر : مغنح اللبيا : 134:  1ينظر : مشك  أعراا القرآن ( 2)

 .  378:  1الكش ي، ( 3)

 (.  112الم حدة : )( 4)

 .  654:  1ينظر: الكش ي، ( 5)

 (.  111الم حدة : )( 6)

 .  13:   12الهاسير الكبير، ( 7)

 .  904-902: مغنح اللبيا : ينظر ( 8)
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أم ه  هسهطيع سعا  ربتت  والمعنتتى : هتت    يد ذل  انه قد قرم )ه  هسهطيع رب  ع وي 
عيستتى عليتته الستتالف قتتد  . كمتت  ان(1)هسيله ذلتت  متتن غيتتر صتت ري يصتتر   عتتن ستتعاله(

زمة الهقوى وعدف هزلز  األيم ن ولذل  جتت ء بتتت )ان( المايتتدة للشتت  ب أليمتت ن البمأمرهف )
. إذن   ستتتهخداف )هتتت (  تتتح هتتتذا (2)يكتتتون( أنلتتتيعلف التتتداعح إلتتتى ذلتتت  الستتتعا  خشتتتية 
نم  يايد الهمنح.    (3)االسهام ف ال يايد الش  وا 

 وكمتتت  أجيتتتا عتتتن )هتتت ( ب لاعتتت   قتتتد أجيتتتا عنمتتت  ب الستتتف كمتتت   تتتح قولتتته هعتتت لى: 
مَّ ُيِعيََُدهُ  ََ ثََُ ُ َيْبدأُ اْلَخلََْ َُّ ََ ُثمَّ ُيِعيُدهُ قُِل  )قُلْ َهلْ ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن َيْبدأُ اْلَخْل

َِّ : وقوله هع لى. (4)ُتْؤَفُكوَن( َفتَنَّى ى اْلحَََ ِدج إِلَََ ْن َيهََْ )قُلْ َهلْ ِمْن ُشَرَكائُِكْم مَََ

 ُ َُّ ج إاِلَّ  قُِل  دِّ ْن ال َيهََِ َ  أَمَََّ بَََ َُّ أَْن ُيتَّ َِّ أَحَََ َِّ أََفَمْن َيْهِدج إِلَى اْلَح َيْهِدج لِْلَح
 . (5)أَْن ُيْهَد  َفَما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن(

بطتترح هتتذا االستتهام ف علتتى  متتيمورح صتتلى اهلل عليتته وستتلف بتت ن أن الويالاتتظ هنتت  
االستتتهدال  علتتتى وجتتتود الصتتت نع  أنعليتتته.. ومتتتن الث بتتتت ) اإلج بتتتةالمشتتتركين ومتتتن ثتتتف 

 .  (6)ثف المداية ث ني ، ع دة مطرودة  ح القرآن( أوالب لخلق 
. وقد اسهامف بتتت )هتت ( (7)واالسهام ف  ح ه هين اايهين )إنك ر وهقرير بإنك ر ذل (

 تتتتح )هتتتت ( وغيرهتتتت  متتتتن أدوات  األصتتتت  أنهنتتتت  عتتتتن مضتتتتمون الجملتتتتة االستتتتمية متتتتع )
يمتتتتت    ستتتتتهعملوه  متتتتتع الجملتتتتتة انمتتتتتف هوستتتتتعوا   إال، الاعتتتتت   إالال يليمتتتتت   أناالستتتتتهام ف 
بهعيتتتين ذلتتت   اإلج بتتتة. ولمتتت  كتتت ن االستتتهام ف هنتتت  عتتتن االستتتف،  قتتتد جتتت ءت (8)االستتتمية(

 االسمية.    ن الجواا قد ط بق السعا  من اي االسف وهو الب رم عز  وج  أم ا

 
 .  905-904، وينظر : مغنح اللبيا : 654:  1الكش ي، ( 1)

 .  106:  7الهارير والهنوير، ( 2)

 .  107-106: أس ليا االسهام ف  ح القرآن الكريف،  ينظر( 3)

 (.  34يون  : )( 4)

 (.  35يون  : )( 5)

 .  89:   17الهاسير الكبير، ( 6)

 . 361:  11الهارير والهنوير، ( 7)

 .  370-369:  عند الناويين والبالغيين  أس ليا الطلا( 8)
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ْوَم وكم  اسهخدمت ه  لالسهام ف  قتتد استتهخدمت لغيتتره كمتت   تتح قولتته هعتت لى : )يَََ

ْن َمِزيٍََد( لْ مََِ ولُ هَََ َم َهِل اْمَتْ ِت َوَتقََُ لقتتد ذهتتا العديتتد متتن الناتت ة  (1)َنقُولُ لَِجَهنَّ
معنتتى غيتتر االستتهام ف  إلتتىانتته قتتد يتترد االستتهام ف بتتت )هتت ( ولكنتته يختتر   إلتتىوالماستترين 

)هتت (  أنأم (،  2)األصتت غيتتر التتذم وضتتعت لتته  تتح  آختتر)ه ( هن  معنتتى  أ  دتوقد 
، قتت   أبتتو بكتتر بتتن األمتتر)هتت ( الث نيتتة هتتذا   يكتتدتمعنتتى )قتتد(  إلتتىاألولتتى قتتد خرجتتت 

: قتتد  والهيويتت هايتتد معنتتى )قتتد( عنتتد بعتتا النتت   )) هت( عنم  انمتت   327نب رم )ت األ
كدة لقتتو  اهلل عتتز وجتت  )هتت  متتن مزيتتد(. أم: متت  متتن مزيتتد يتت  ع امهألت،  ق لت جمنف م

   .(3)را  ت )ه ( الث نية معن ه  الجاد(
لْ متتن القتترآن الكتتريف  تتح قولتته هعتت لى االستتهخداف  تتح موضتتع آختتر وقتتد هكتترر هتتذا : )هَََ

ْهِر لَْم َيُكْن َشْيئ ِْنَساِن ِحيْن ِمَن الدَّ َْ  . (4)اًَمْذُكوراً(أََتى َعلَى ا

قبتت   اإلنستت نعلتتى  أهتتىمعن هتت  )أقتتد أهتتى ا علتتى الهقريتتر والهقريتتا جميعتت و أم :  إن إذ
 .  (5)زم ن قريا(
  -: ىن  أ ـ  3

اكثتتر متتن معنتتى. قتت    إلتتىوهح هختتر   (6))ج ءت  ح القرآن ثم نح وعشرين مرة(
بمعنتتتى )متتتن  إنمتتت . وقتتت   آختتترون (7)((وأيتتتنستتتيبويه عنمتتت  : ))هكتتتون  تتتح معنتتتى كيتتتي 

 ذا  ت عن ه ههيخر أنوك ن من الواجا  (9)هو )مهى( آخر، ولم  معنى (8)(أين
 هن .   إلىعنم  جعلم  ههقدف  األجوبةكثرة  أن إالالهرهيا 

 
 (.  30ق : )( 1)

، ابن   ح اللغة  دضدا، واأل287: 1، ومج ز القرآن، أبو عبيدة، 164: 1ينظر : مع نح القرآن، الاراء، ( 2)
 .  373-371 :عند الناويين والبالغيين ، وأس ليا الطلا 389:  4، والكش ي،  193نب رم : األ

 .  193األضداد  ح اللغة : ( 3)

 (.  1الدهر : )( 4)

 .  665:  4الكش ي، ( 5)

 .  155أس ليا االسهام ف : ( 6)

 .  235:  4كه ا سيبويه، ( 7)

 .   249:   4ينظر : البره ن  ح علوف القرآن، ( 8)

 .  249:   4ف.ن، ( 9)
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بالغيتتة معينتتة، وال يتتيهح جتتواا عنمتت  ن  ألغتترااوكثيتتراو متت  ك نتتت )أنتتى( هتتيهح 
 إلتتى اإلشتت رةوك ن هذه سمة اجهمعت عليم  أدوات االسهام ف  ح القرآن الكريف. وهجدر 

 تتح األدوات الستت بقة اال انه ك ن هن ل  هوازن نسبح من اي  عدد االسهام ف والجتتواا 
ان هذا الهوازن يخهتت  اختتهالالو كبيتتراو ابهتتداءو متتن )أنتت ى( بايتت  يتترد االستتهام ف عتتدة متترات 

 وال يذكر له جواا.  
ف يقتتع الغ لا على )أنى(  مو الهعجا الشديد واسهبع د وقتتو   عتت  لتت  األسلوا أم 

كمتت   تتح  اإلعجتت زقتتد ولتتدوا عتتن طريتتق  األنبيتت ءبعد واكثر م  ك ن ذل  يقع  ح والدات 
اقِْر )قوله هعتت لى:  ي عَََ ُر َواْمَرأَتََِ َي اْلِكبَََ نََِ َِ ْد َبلَ َقالَ َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِي ُغالْم َوقَََ

ُ َيْفَعلُ َما َيَشاُ ( َُّ ْد : )َقالَْت َربِّ له هع لى. وقو (1)َقالَ َكَذلََِّ  ي َولَََ وُن لََِ  أَنَّى َيكََُ

ولُ  ا َيقََُ مَََ َُ َما َيَشاُ  إَِذا َقَضى أَْمراً َفإِنَّ ُ َيْخلُ َُّ َولَْم َيْمَسْسنِي َبَشْر َقالَ َكَذلَِِّ 

ي : )َقالَ َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِي ُغالْم َوَكاَنِت اْمَرأَتََِ . وقوله هعتت لى(2)لَُه ُكْن َفَيُكوُن(

ْد  ْن َوقَََ يِّ يَّ هَََ َو َعلَََ ََّ هََُ الَ َربََُّ َذلََِّ قَََ ُت ِمَن اْلِكَبِر ِعتِّياً* َقالَ كَََ ِْ َعاقِراً َوَقْد َبلَ

ْيئاً( َُّ شَََ ْم تَََ لُ َولَََ . وك نتتت اايهتت ن األولتتى والث لثتتة ههعلقتت ن بتتوالدة (3)َخلَْقُتََّ ِمْن َقبََْ
لث نيتتة  ك نتتت عتتن والدة المستتيح عيستتى بتتن متتريف ا أمتت يايى ابن زكري  عليمم  الستتالف، 

 أمتترعليمم  السالف، وقد ا ههح الجواا بت )كذل (  ح هذه اايتت ت النتته كتت ن جوابتت و عتتن 
 األ عتت  العجا وهو الوالدة بطريق معجتتز )أم ياعتت  اهلل متت  يشتت ء متتن  إلىوااد يدعو 

 ح )كتتذل ( ) تتح موقتتع  وقد ج ءت الك ي  (4)العجيبة مث  ذل  الاع  وهو خلق الولد(
 .  (5)نصا على هقدير : ياع  اهلل م  يش ء و عالو مث  ذل (

مهشتت به،  قتتد اخهلاتتت هكملتتة الجتتواا بعتتد قولتته )كتتذل (  أمتترالجواا عن  أنومع 
 ت امتت  متتع متتريف )قتت   كتتذل  اهلل ياعتت  متت  يشتت ء(.  –عليتته الستتالف  – ك نتتت متتع زكريتت  

)كتتذل  اهلل يخلتتق متت  يشتت ء( ولعتت  الستتبا  تتح قولتته )ياعتت (  تتح اايتتة  ت عليمتت  الستتالف 
هي بتت ن يمبتته  ت األولى ان هتتذا الاعتت  المعجتتز قتتد وقتتع بعتتد ان دعتت  زكريتت   عليتته الستتالف ربتت 

 
 (.  40آ  عمران : )( 1)

 (.  47آ  عمران : )( 2)

 (.  9-8مريف : )( 3)

 .  428:  1الكش ي، ( 4)

 .  159:   1مشك  أعراا القرآن،  ( 5)
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 تتح هتتذا  أعطتتىإْن ت عتتز وجتت   ت أم انتته قتتد جتت ء بعتتد اصتتو  الطلتتا والبتت رم  ت الولتتد 
ْن مَنَع  ذل  لمصلاة قد خايت عن عب ده. ام  مع متتريف  عليمتت   –الا    بكرف منه، وا 

لتتتف هكتتتن بطلتتتا منمتتت ،  ت المعجتتتزة  ت هلتتت  التتتوالدة  إن تتت ن الاتتت   يخهلتتتي ايتتت   –الستتتالف 
متتن اهلل هبتت ر  وهعتت لى. أم كتتين  هلتت  التتوالدة ال هخهلتتي  تتح شتتح متتن  بتتيمروانمتت  ك نتتت 

قدرة الب رم جلت قدرهه مع انم  لتتف هكتتن ن هجتتة عتتن اجهمتت   رجتت  غيره  اذا م  قيست ب 
ي وامرأة. ولع  مم  يعيد هذا الكالف قوله هع لى على لس ن متتريف  )َقالَْت أَنَّى َيُكوُن لََِ

ْن  يِّ يَّ هَََ َو َعلَََ َِّ هََُ الَ َربََُّ َذلَِِّ قَََ ّياً* َقالَ كَََ ِِ ُغالْم َولَْم َيْمَسْسنِي َبَشْر َولَْم أََُّ َب

ا َوَكاَن أَْمراً َمْقِضّياً(َولَِنجْ  اِس َوَرْحَمًة ِمنَّ  .  (1)َعلَُه آَيًة لِلنَّ
ا وذلتت   تتح قولتته جلتتت قدرهتته :  آختترمعجتتز  أمتتركمتت  استتهامف بتتت )أنتتى( عتتن  َََ لَه )َفَتَقبَّ

ا ُكلَّ  َها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباتاً َحَسناً َوَكفَّلََها َزَكِريَّ ا َربُّ َما َدَخلَ َعلَْيَها َزَكِريَََّ
 ِ َُّ ِد  ْن ِعنََْ َو مََِ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقاً َقالَ َيا َمْرَيُم أَنَّى لََِّ َهَذا َقالَْت هََُ

اٍب( ِر ِحسَََ يََْ َِ اُ  بِ َُ َمْن َيشَََ َ َيْرُز
َُّ وينصتتا االستتهام ف  تتح هتتذه اايتتة عتتن  (2)إِنَّ 

 أرزاقلتت  هتتذا التترزق التتذم ال يشتتبه  أيتتنالجمتتة الهتتح يتتيهح منمتت  هتتذا التترزق أم )متتن 
.   لستت ح  (3)(إليتت مغلقة علي  ال سبي  للداخ   واألبوااٍت  ح غير اينه آالدني  وهو 

بهعيتتتين ى( وقتتتد جتتت ء الجتتتواا ولتتتذل  استتتهامف بتتتت )أنتتت   األمتتترمنكتتتر ومهعجتتتا لوقتتتو  هتتتذا 
)عليمتتت   جتتت ء منمتتت  ذلتتت  التتترزق )ق لتتتت هتتتو متتتن عنتتتد اهلل( وقتتتد قيتتت  عنمتتت  الجمتتتة الهتتتح

 .  (4)وهح صغيرة كم  هكلف عيسى وهو  ح الممد( انم  )هكلمت (السالف
 سلوب و ق حم و بذاهه وهح قوله ج  وعال:  أوهبقى لدين  آية واادة ربم  شكلت 

ِذِه  ي هَََ ى ُيْحيََِ الَ أَنَََّ َها قَََ )أَْو َكالَِّذج َمرَّ َعلَى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيْة َعلَى ُعُروشََِ
ُت َيْومََاً أَ  ُ ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقالَ َكْم لَبِْثَت َقالَ لَبِثََْ

َُّ ُ َبْعَد َمْوتَِها َفتََماَتُه  ْو َُّ
ْه  نَّ ْم َيَتسَََ َرابََِّ لَََ ََّ َوشَََ ى َطَعامََِ اْنُظْر إِلَََ اٍم فَََ َبْعَ  َيْوٍم َقالَ َبلْ لَبِْثَت ِماَئَة عَََ
مَّ  اِس َواْنُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ثََُ َواْنُظْر إِلَى ِحَماِرََّ َولَِنْجَعلَََّ آَيًة لِلنَّ

َن لَ  ا َتَبيَّ َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍ  َقِديْر(َنْكُسوَها لَْحماً َفلَمَّ َُّ ُه َقالَ أَْعلَُم أَنَّ 
(5) . 

 
 (  21-20مريف : )( 1)

 (.  37آ  عمران : )( 2)

 .  427:  1الكش ي، ( 3)

 .  427:  1ف. ن، ( 4)

 (.  259البقرة : )( 5)
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ح بمتت  اهلل يتت يضتت و وهتتو عتتن الكيايتتة الهتتح يا أمعجتتز  أمتتر  الستتهام ف قتتد جتت ء عتتن 
هع لى هذه القرية،  م ذا ك ن الجواا ا لف يكن الجتتواا هنتت  لاظيتت و، بتت  جتت ء عمليتت و، إْذ 

الامتت ر، ومتتع ورود االستتهام ف بتتت  إايتت ءومتتن ثتتف رويتتة  اإلايتت ءومتتن ثتتف  اإلم هتتةهضتتمن 
ال  إالخ طحتتة وهصتتايام ،  اإلج بتتةومن ثتتف  اإلم هة)كف( عن الزمن الذم اسهغرقهه هل  

يكن هو المطلتتوا، بتت  ك نتتت هتتذه الواقعتتة بمجملمتت  جوابتت و عتتن االستتهام ف بتتت  ن ذل  لفأ
 )أنى( الوارد  ح صدر ااية المب ركة.  

 
 
 :  متى ـ  4

. امتت  معن هتت   متتح هتتيهح بمعنتتى )أم اتتين( (1)وقد )وردت  تتح القتترآن هستتع متترات(
 . (2)) ح أم زم ن( أو 

 تتح الجتتواا  أجوبتتةثالثتتة  إال متتح للستتعا  عتتن هعيتتين التتزمن، ولتتف هتترد لمتت   إذن 
 القرآنح.  

لقد ج ءت على لس ن المشركين  قد اسهامموا بم  عن الزمن الذم يكون  يه يتتوف 
لْ )َوَيقُولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعدُ القي مة وذل   ح قوله هعتت لى:   إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِيَن* قََُ

ْم  اَ  أََجلُهََُ لْ إَِذا جَََ ٍة أَجَََ ُ لُِكلِّ أُمَََّ َُّ ال أَْملَُِّ لَِنْفِسي َضّراً َوال َنْفعاً إاِلَّ َما َشاَ  

َتْقِدُموَن( ى : )وقولتته جتت  شتت نه .(3)َفال َيْسَتتِْخُروَن َساَعًة َوال َيسََْ وَن َمتَََ َوَيقُولََُ

ِذج  ُ  الَََّ ْم َبعََْ وَن َرِدَف لَكََُ ى أَْن َيكََُ لْ َعسَََ اِدقِيَن* قََُ َهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنُتْم صَََ

 . (4)َتْسَتْعِجلُوَن(
هتتتتيهح مهبوعتتتتة ب لشتتتترط، وهتتتتف اينمتتتت   أنمتتتت وممتتتت  يالاتتتتظ علتتتتى استتتتهخدامم  هنتتتت  

ون ذلتت  متتنمف علتتى ستتبي  االستتهبع د والهكتتذيا يستتهاممون بمتت   تتح هتتذا المجتت   انمتت  يكتت 
والسخرية وقتتد جتت ء الجتتواا مخهلاتت و  تتح كتت  آيتتة متتع ان الستتعا  كتت ن وااتتداو  تتح اايهتتين 
كليهممتت ،  متتتو  تتح األولتتتى هضتتمن رداو بليغتتت و علتتى هتتتعالء الشتت كين بمتتتذا الوعتتد،  تتت لنبح 

 
 .  148أس ليا االسهام ف : ( 1)

 .  220-219،  217:   1، 235-233:  4لكه ا  ينظر: ا( 2)

 (.  49يون  : )( 3)

 (.  72-71النم  : )( 4)
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اايتتة الث نيتتة  قتتد ا هتتهح كله بيد اهلل هب ر  وهع لى. امتت   األمرال يعلف الغيا، ب   األكرف
الجواا  يم  بعسى )وعستتى ولعتت  وستتوي  تتح وعتتد الملتتو  ووعيتتدهف يتتد  علتتى صتتدق 

 .  (1)وادِّه ومم  ال مج   للش  بعده( األمر
اهلل هب ر  وهعتت لى علتتى لستت ن نبيتته أم وقد ج ء الجواا عن هذين الموعدين من 

 )ق (.   األمر، ولف هكن منه ولذل  ا ههح الجواا باع  اإلج بةبمذه  ميمورانه 
وال يقهصر االسهام ف بت )مهى( على المشركين وادهف، بتت  استتهامف بمتت  المعمنتتون 

ا َيتْ كم   ح قوله هع لى :  َة َولَمَّ ْوا )أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ تُِكْم َمَثلُ الَِّذيَن َخلَََ

ِذيَن  ولُ َوالَََّ سََُ ولَ الرَّ ى َيقََُ وا َحتَََّ اُ  َوُزْلِزلََُ رَّ ْتُهُم اْلَبتَْساُ  َوالضَّ ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ

ِ َقِريْب( َُّ ِ أاَل إِنَّ َنْصَر  َُّ  . (2)آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر 
يستتتهامف  أنمتتتن نتتت ايهين األولتتتى : كيتتتي يليتتتق ب لرستتتو  شتتتك   إو تتتح هتتتذه اايتتتة 

ممتتن صتتدر هتتذا  أو هكذا وهو ق طع بصاة وعد اهلل ا والث نية : هاديتتد جمتتة الجتتواا، 
 .  (3)الجوااا
ان االستتتهام ف قتتتد ختتتر  لغتتترا  األرجتتتحمتتت  يممنتتت  هتتتو الجتتتواا، وان كتتت ن  أنإال  

واا صتتت در عتتتن اهلل هعتتت لى،  تتت لجواا قتتتد جتتت ء مط بقتتت و للستتتعا  هنتتت  التتتدع ء، وان الجتتت 
 أ تتت دبهاديتتتد قتتترا زمتتتن نصتتتر اهلل هعتتت لى. امتتت  هصتتتدير الجتتتواا بتتتت )اال(  تتت ن ذلتتت  قتتتد 

)الهاقيتتق متتن جمتتة هركيبمتت  متتن الممتتزة وال … ولكونمتت  بمتتذا المنصتتا متتن الهاقيتتق ال 
 . (4)لقسف(هك د هقع الجملة بعده  اال  مصدرة بناو م  يهلقى به ا

ْف لتت ولذل  هط بق هن  الجواا متتع الستتعا  علتتى العكتت  متتن اايهتتين الستت بقهين، إْذ 
 ياص  هذا الهط بق.  

   ايُّ : ـ 5
يتت ( هقتتع علتتى أعلتتف ان )ا. ويقو  المبتترد عنمتت  : ))(5)مرة( 58)وردت  ح القرآن  

شح هح بعضتته. ال هكتتون إال  علتتى ذلتت   تتح االستتهام ف، وذلتت  قولتت : أم اخوهتت  زيتتد، 
 

 .  158:  3الكش ي، ( 1)

 (.  214البقرة : )( 2)

 .  23-20:  6ينظر : الهاسير الكبير، ( 3)

 .  96مغنح اللبيا : ( 4)

 .  161أس ليا االسهام ف : ( 5)
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 أاتتتد. وهتتتح )للستتتعا  عمتتت  يميتتتز (1) قتتتد علمتتتت زيتتتداو أاتتتدهم ، ولتتتف هتتتدر أيممتتت  هتتتو((
 .  (2)المهش ركين  ح امر يعممم (

ولمتت  كتت ن المشتتركون ال يعمنتتون بوادانيتتة اهلل عتتز وجتت  ويشتتركون بتته ب هختت ذهف 
)قُلْ أَجُّ َشْيٍ  أَْكَبُر ،  قد ن سا ان يسهامف بت )أم(  ح قوله جتت  شتتينه آلمة األصن ف

ُْنِذَرُكْم  َِ ُ َشِهيْد َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهَذا اْلقُْرآُن  َُّ ْن َشَهاَدًل قُِل  ِه َومَََ بََِ
ْه  َو إِلَََ ا هََُ مَََ لْ إِنَّ َهُد قََُ لْ ال أَشََْ َر  قََُ ًة أُخََْ ِ آلِهَََ َُّ ُكْم لََتْشَهُدوَن أَنَّ َمَ   َبلََغ أَإِنَّ

ا ُتْشِرُكوَن( َواِحدْ  نِي َبِرجْ  ِممَّ  . (3)َوإِنَّ

وااتتد  عليتته  تتح اإلج بتتة)ص( متتيمور بطتترح الستتعا  ومتتن ثتتف  األكتترفوالمصتتطاى 
متتن أستت ليا الجتتد  العقلتتح متتع المشتتركين، ولمتت  كتت ن الغتترا متتن الستتعا  الهعيتتين  قتتد 

)أم( هعظتتيف متت   أ تت دتصدَِّر الجواا بهاديد وهعيين ذل  وهو اهلل هب ر  وهعتت لى، وقتتد 
أضتتتيات إليتتته ولتتتذل  صتتتدرِّ الجتتتواا بلاتتتظ الجاللتتتة ليكتتتون داللتتتة علتتتى هعظيمتتته. وكمتتت  

مستتتتهوى عقتتتتو  المشتتتتركين  تتتتح  إلتتتتىلمهشتتتت ركين نتتتتزوالو استتتتهخدمت )أم( للهمييتتتتز بتتتتين ا
، وذلتت   تتح قولتته آختترالجدا   قد اسهخدمت لغرا الهمييز ايض ، ولكن علتتى مستتهوى 

الَ هعتت لى:  ُكْم َيتْتِينِي بَِعْرِشَها َقْبلَ أَْن َيتُْتونِي ُمْسلِِميَن* قَََ َها اْلَمَ ُ أَيُّ )َقالَ َيا أَيُّ

ِوج   ِه لَقَََ ي َعلَيََْ ََّ َوإِنََِّ ْن َمَقامََِ وَم مََِ ِعْفِريْت ِمَن اْلِجنِّ أََنا آتِيََّ بِِه َقْبلَ أَْن َتقََُ
ََّ أَِميْن* َقالَ الَِّذج ِعْنَدهُ ِعْلْم ِمَن الْ  ََّ َطْرفََُ ِكَتاِب أََنا آتِيََّ بِِه َقْبلَ أَْن َيْرَتدَّ إِلَيََْ

ا َرآهُ ُمْسَتقِّراً ِعْنَدهُ َقالَ َهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي لَِيْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن  َفلَمَّ

َما َيْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َربِّي َغنِي    . (4)َكِريْم(َشَكَر َفإِنَّ
ضتتتمير الجم عتتتة متتتن المختتت طبين )كتتتف( وهتتتح لطلتتتا  إلتتتى))أم((  أضتتتياتلقتتتد 

أم انتته ستتتب ق متتع التتتزمن   ألستتر  متتتن بيتتنمف هتتتو  ت هاديتتد الشتتخص متتتع هعيتتين التتتزمن 
 إجتتتت بهينالعتتتترم. ومتتتت  يميتتتتز االستتتتهام ف  تتتتح هتتتتذه اايتتتتة ورود  إاضتتتت رالتتتتذم يهتتتتولى 

قد هط بقتتت متتع الستتعا   تتح هاديتتد الشتتخص  اإلج بهينمن   بةإج مناصلهين عنه، وك  
 والو، ومن ثف هعيين مقدار الزمن،  ي ههح الجواا ب لضمير )ان ( ومن ثف هعيين الزمن.  أ

 
 .  294:  2المقهضا، ( 1)

 .  535ماه ح العلوف : ( 2)

 (.  19األنع ف : )( 3)

 (.  40-38النم  : )( 4)
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 :  َكم  ـ  6

)ج ءت  ح القرآن  ح وااد وعشرين موضتتع و : وليمتت  الم ضتتح  تتح ثم نيتتة عشتتر 
موضع و، و ح موضعين منمتت  وليمتت  الهمييتتز مجتتروراو بمتتن وبعتتده الم ضتتح و تتح موضتتع 

وهح لالسهام ف عن العدد، ومن شتتروطم  ان ههصتتدر  (1)وليم  الهمييز كذل    لمض ر 
. لقتتد جتت ءت (2)ال جتتواا لمتت  واألولتتىكمتت  هتتيهح لالستتهام ف،  لإلخبتت ريهح الكالف، وهح ه 

اُهْم )كتتتف( مهبوعتتتة ب لاعتتت  الم ضتتتح كمتتت   تتتح قولتتته ستتتبا نه وهعتتت لى:  َََ َذلََِّ َبَعْثنَ َََ )َوكَ

ْوٍم لَِيَتَساَ لُوا َبْيَنُهْم قَ  َ  يَََ ا َيْومََاً أَْو َبعََْ الُوا لَبِْثنَََ ُتْم قَََ ْم لَبِثََْ ْنُهْم كَََ الَ َقائِلْ مََِ
ْر  ِة َفْلَيْنظََُ ى اْلَمِدينَََ ِذِه إِلَََ ُكْم أَْعلَُم بَِما لَبِْثُتْم َفاْبَعُثوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم هَََ َقالُوا َربُّ

ٍَ ِمْنهُ  َها أَْزَكى َطَعاماً َفْلَيتْتُِكْم بِِرْز ْف َوال ُيْشِعَرنَّ بُِكْم أََحداً(أَيُّ  . (3) َوْلَيَتلَطَّ
َْرِ  َعَدَد ِسنِيَن* َقالُوا لَبِْثَنا َيْومََاً أَْو وقولتته هعتت لى:  َْ )َقالَ َكْم لَبِْثُتْم فِي ا

يَن(   (4)َبْعَ  َيْوٍم فاْستَِل اْلَعادِّ
َها وقوله ج  وعال ى ُعُروشََِ ْة َعلَََ : )أَْو َكالَِّذج َمرَّ َعلَى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِويَََ

ُ ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقالَ َكْم لَبِْثَت 
َُّ ُ َبْعَد َمْوتَِها َفتََماَتُه  َُّ َقالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه 

الَ  ََّ َقالَ لَبِْثُت َيْوماً أَْو َبْعَ  َيْوٍم قَََ ى َطَعامََِ اْنُظْر إِلَََ اٍم فَََ َة عَََ َت ِمائَََ لْ لَبِثََْ بَََ
ى  ْر إِلَََ اِس َواْنظََُ ًة لِلنَََّ ََّ آيَََ اِرََّ َولَِنْجَعلَََ ى ِحمَََ ْر إِلَََ ْه َواْنظََُ نَّ َوَشَرابََِّ لَْم َيَتسَََ

ُم أَنَّ  الَ أَْعلَََ ُه قَََ َن لَََ ا َتَبيَّ ى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها لَْحماً َفلَمَّ َ َعلَََ َُّ

ُكلِّ َشْيٍ  َقِديْر(
(5) . 

هح ااي ت الهح ج ءت  يم  )كف( اسهام مية، وج ء بعده  جتتواا لمتت . وهتتح هذه 
اايتتتة الث نيتتتة  تتت ن  أمتتت معجتتتز،  أمتتتر تتتح اايهتتتين األولتتتى والث لثتتتة قتتتد استتتهامف بمتتت  عتتتن 

االسهام ف بم  مم  يقع يوف القي مة، ان االسهام ف  ح هذه ااي ت جميع و جتت ء عتتن عتتدد 
معتتتين متتتن الستتتنين، وكتتت ن االستتتهام ف  يمتتت  بصتتتيغة وااتتتدة، ولمتتت  كتتت ن االستتتهام ف بمتتتذا 

وممتت  يمكتتن مالاظهتته علتتى  ،الاتت    قتتد جتت ء الجتتواا وااتتداو عنتته  تتح جميتتع اايتت ت 
 

 .  157أس ليا االسهام ف : ( 1)

 .  537، وماه ح العلوف : 243. ومغنح اللبيا : 228:   4،  175-156:  2ينظر : الكه ا، ( 2)

 (.  19الكمي: )( 3)

 (.  113المعمنون : )( 4)

 (.  259البقرة : )( 5)
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 ت ااي ت المب ركة انه جواا ختت طف  يمتت  جميعتت و، اذ بينمتت  ك نتتت المتتدة  الجواا  ح هذه
بعتتتا يتتتوف وقتتتد اتتتدد  أو هاتتتدد بيتتتوف  اإلج بتتتةطويلتتتةو ك نتتتت  ت المتتتوت  أعتتتوافوهتتتح عتتتدد 

ممتتت   الهتتتح ن  األعتتتواف تتتذكر عتتتدد  آختتترالصتتتاياة  تتتح موضتتتع  اإلج بتتتةالقتتترآن الكتتتريف 
 تتتح  اإلعجتتت زالن ستتتر   ة التتتذم متتتر  علتتتى القريتتتةهتتت ام  أعتتتوافالكمتتتي وعتتتدد  أصتتتا ا

 الا دثهين يكمن  ح طو  هل  المدة.   
الصتتاياة  يمتت  الن ال   حتتدة متتن  اإلج بتتةااية الث لثة  لف ياتتدد القتترن الكتتريف  أم 

 ذكر عدد السنين الهح مرت على موت هعالء المشركين اهى يوف القي مة. 
فَ ـ  7   : َكي 

عملم   مو ان هكتتون استتهام م  وهتتو  أم . (1))ج ءت  ح القرآن ثالث و وثم نين مرة(
 .  (3)، وهيهح بمعنى )أم ا  ((2)هكون شرط و  أن أو الغ لا  يم  

َََ لقتتد جتت ءت )كيتتي( مهبوعتتة ب لاعتت  المضتت ر  كمتت   تتح قولتته هعتت لى:  اَرْت )َفتَش

انَِي  ِ آتَََ َُّ ُد  ي َعبََْ الَ إِنََِّ بِّياً* قَََ ِد صَََ ي اْلَمهََْ اَن فََِ ْن كَََ إِلَْيِه َقالُوا َكْيَف ُنَكلُِّم مَََ

اْلِكَتاَب َوَجَعلَنِي َنبِّياً(
(4)  . 

لقتتد ستتيلوا عتتن كيايتتة التتهكلف متتع طاتت   تتح الممتتد، وكتت ن ذلتت  موجمتت و لمتتريف عليمتت  
متتريف  ت  الستتعا  وهتتح إليتتهوجه الذم لف هيت من  اإلج بة، ولكن إسراحي ح ن السالف من ب 

 األستتلواوهذا ممتت  يميتتز هتتذا  ت عليه السالف  ت ب  ج ء ممن قصد ب لسعا  وهو عيسى ت 
الستت حلين والطتتري  القرآنح  ح الجواا، وبم  ان هن ل  اخهالالو مث  هذا قد اصتت  بتتين

بلتتإ إال  يهطتت بق الجتتواا متتع الستتعا  اتتين لتتف يبتتين الكيايتتة الهتتح يتتهكلف المجيتتا  كتت ن األ
ابعتتد متتن ذلتت  وهتتو  بتت  ذكتتر متت  هتتو  –وهتتح المقصتتودة ب لستتعا   –بمتت  وهتتو  تتح الممتتد 

هِ لى: هكريمه ب لنبوة. ام  قولتته هعتت  ْط بََِ الَ  )َوَكْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَْم ُتحََِ راً* قَََ ُخبََْ

ُ َصابِراً َوال أَْعِصي لَََّ أَْمراً(
َُّ  . (5)َسَتِجُدنِي إِْن َشاَ  

 
 ،  147أس ليا االسهام ف : ( 1)

 .  271-270ينظر : مغنح اللبيا : ( 2)

 .  233:   4،  128: 2ينظر : الكه ا، ( 3)

 (.  30-29مريف : )( 4)

 (.  69-68الكمي : )( 5)
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المستتهقب  ولتتذل  جتت ء  إلتتى قتتد جتت ءت )كيتتي( مهبوعتتة باعتت  مضتت ر  يمهتتد زمنتته 
 الجواا ماهها و ب لسين الهح هايد االسهقب   وج ء الجواا مط بق و للسعا . 

  : أي انَ ـ  8
ظتتري زمتت ن  أنمتت . وهتتيهح علتتى (1))وردت  ح القرآن  ح سهة مواضع كلم  مكتتح(

. وهن لتتت   تتترق بينمتتت  وبتتتين )مهتتتى(  متتتذه هستتتهعم   تتتح الم ضتتتح و تتتح (2)بمعنتتتى )مهتتتى(
. ومم  يعيد ذل  اسهخداف القرآن الكريف (3)(   نم  مخهصة ب لمسهقب أي ن) أم المسهقب  
 .األداهينلم هين 

تَلوَنََّ واايتتة الوايتتدة الهتتح ورد  يمتت  جتتواا عتتن )ايتت ن(  تتح قولتته هعتت لى ََْ : )َيس

َما ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي ال ُيَجلِّيَها لَِوْقتَِها إاِلَّ ُهَو  اَن ُمْرَساَها قُلْ إِنَّ اَعِة أَيَّ َعِن السَّ
َتًة  ِْ َْرِ  ال َتتْتِيُكْم إاِلَّ َب َْ َماَواِت َوا ا َثقُلَْت فِي السَّ ي  َعْنهَََ ََّ َحفََِ َيْستَلوَنََّ َكتَنَََّ

ِ َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال َيْعلَُموَن( َُّ َما ِعْلُمَها ِعْنَد   . (4)قُلْ إِنَّ
واالستتتهام ف هنتتت  عتتتن شتتتح لتتتف يقتتتع بعتتتد، بتتت  انتتته ستتتيقع  تتتح المستتتهقب  وهتتتو يتتتوف 
القي متتة.   الستتهام ف جتت ء لطلتتا هاديتتد زمتتن قيتت ف الستت عة. وجتت ء الجتتواا ماههاتت و باعتت  
األمتتتر )قتتت ( الن ذلتتت  متتتن أنبتتت ء الغيتتتا الهتتتح ختتتص اهلل هعتتت لى ذاهتتته بمتتت   قتتتط والنبتتتح 

 ط بق السعا  الجواا  ح هذه ااية.  )ص( ميمور بمذه اإلج بة من ربه، ولذل  لف ي 
 
 
نَ ـ  9  :  أَي 

. وهتتتتيهح بمعنتتتتى )أم (5))وردت  تتتتح القتتتترآن عشتتتتر متتتترات، وكتتتت  أستتتت ليبم  مكتتتتح(
واكثر م  ك نت هرد  ح القرآن الكريف مسهخدمة لبي ن أاوا  المشتتركين  تتح ،  (6) ن(تت مك

َن ، وقتتد ورد لمتت  جتتواا  تتح قولتته هعتت لى: ااختترةالايتت ة  ََْ ولُ أَي ََُ اِديِهْم َفَيق َََ ْوَم ُين َََ )َوي

 
 .  144أس ليا االسهام ف : ( 1)

 .  537 ، وماه ح العلوف235:  4ينظر : الكه ا، ( 2)

 .  116:  2ينظر : شرح الك  ية، للرضح االسهراب دم، ( 3)

 (.  187األعراي : )( 4)

 .  145أس ليا االسهام ف : ( 5)
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ُؤال ا هَََ نَََ ْولُ َربَّ ْيِهُم اْلقَََ ََّ َعلَََ ِذيَن حَََ الَ الَََّ ِ  ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن* قَََ

ُدوَن( ا َيْعبََُ انَََ اُنوا إِيَّ ا كَََ ََّ مَََ ْأَنا إِلَيََْ . (1)الَِّذيَن أَْغَوْيَنا أَْغَوْيَناُهْم َكَما َغَوْيَنا َتَبرَّ
متت   إغواءنتت  أنح ت غيُّمف ب خهي رهف، يعنتت  لمراد ان غي ن  ب خهي رن   كذا)) ا أنوواضح هن  

 .  (2)((خه رين ب ألقداف على هل  العق حد األعم  الجيهف الى الغواية، ب  ك نوا م
يتتتيهح الجتتتواا متتتن هتتتعالء لهعيتتتين مكتتت نمف استتتا مقهضتتتى  أنوكتتت ن الماتتتروا 

ا  ولكنمف س رعوا إلى ناح الهممة عن أناسمف بدالو من االكها ء بتت لجواا عمتت  هتتو السع 
نمف  ناتتح االهمتت ف أهتتف متتن اإلج بتتة بهعيتتين مكتت نمف الن االستتهام ف صتت در متتن ممطلوا 

ع الف الغيوا سبا نه وهع لى لاضح هعالء المشركين، ولذل  كتت ن متتن المن ستتا ان ال 
 يط بق الجواا هذا االسهام ف.  

ِ من السي ق ناستته جتت ء قولتته هعتت لى: وض َُّ ى  َر  َعلَََ ِن اْفتَََ ُم ِممَََّ ْن أَْظلَََ )َفمَََ

اَ ْتُهْم  ى إَِذا جَََ اِب َحتَََّ َن اْلِكتَََ يُبُهْم مََِ الُُهْم َنصََِ ََّ َينَََ ِه أُولَئََِ َب بِآياتََِ َكِذباً أَْو َكذَّ
ْن  ْدُعوَن مََِ ُتْم تَََ ا ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْوَنُهْم َقالُوا أَْيَن َما ُكنََْ لُّوا َعنَََّ الُوا ضَََ ِ قَََ َُّ ُدوِن 

افِِريَن( َََ اُنوا ك َََ ْم ك ََُ ه ِهْم أَنَّ ََِ ى أَْنفُس َََ ِهُدوا َعل َََ والاتترق بتتين هتتذا االستتهام ف  (3)َوش
المشتتركين التتذين اهختتذوا متتن  إلتتىواالسهام ف  ح ااية الس بقة كونه وجه  تتح هتتذه اايتتة 

 المعبودين من دون اهلل هع لى.   إلىة الس بقة موجم و بينم  ك ن  ح ااي  آلمةدون اهلل 
 دلت على االستفهام :  ألفاظ ـ 10

 ألا ظتت مثلم  اسهخدف القرآن الكريف أدوات االسهام ف وذكتتر أجوبهمتت ،   نتته استتهخدف 
دلتتت علتتى االستتهام ف وهتتح ليستتت متتن جتتن  أدوات االستتهام ف المعرو تتة الهتتح هن ولن هتت  

ِن : قولتته هعتت لىاأللاتت ظ )يستتيلون ( كمتت   تتح  ح هذا الاص . ومن هتتذه  تَلوَنََّ عَََ )َيسََْ

ْن  وَت مََِ تُْتوا اْلُبيََُ تَْن تَََ رُّ بََِ ْيَس اْلبََِ َِّ َولَََ اِس َواْلحَََ َِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواقِيُت لِلنَََّ َْ ا
ْم  َ لََعلَّكََُ َُّ وا  قََُ ا َواتَّ ْن أَْبَوابِهَََ وَت مََِ وا اْلُبيََُ َقى َوْأتََُ ُظُهوِرَها َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّ

 . (4)ُتْفلُِحوَن(

 
 (.  63-62القصص : )( 1)

 .  47:  25الهاسير الكبير، ( 2)

 (.  37األعراي : )( 3)

 (.  189بقرة : )ال( 4)
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ومتتتتن المعتتتتروي )ان األصتتتت   تتتتح الجتتتتواا ان يكتتتتون مط بقتتتت و للستتتتعا ، اذا كتتتت ن 
موجم و، وقد يعد   ح الجواا كم  يقهضيه السعا  هبنيم  على انه ك ن اق الستتعا  ان 

 .  (2)اكيف(. وهذا العدو   ح الجواا هو م  يسمى بت )أسلوا ال(1)يكون كذل (
الْ فِيََِه َكبِيََْر وقوله هعتت لى:  ْهِر اْلَحَراِم قَِتاٍل فِيِه قُلْ قِتَََ )َيْستَلوَنََّ َعِن الشَّ

ِ َوُكْفْر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهلِِه ِمْنهُ  َُّ َد َوَصد  َعْن َسبِيِل   أَْكَبُر ِعنََْ
وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن  ِ َواْلفِْتَنُة أَْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َوال َيَزالُوَن ُيَقاتِلُوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ َُّ

ْت  ََّ َحبِطَََ افِْر َفتُولَئََِ َو كَََ ْت َوهََُ ِه َفَيمََُ ْن ِدينََِ ْنُكْم عَََ ِدْد مََِ اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرتَََ

اِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن(أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ   . (3)ْنَيا َواْْلِخَرِل َوأُولَئََِّ أَْصَحاُب النَّ
ْم َكبِيََْر وقوله هب ر  وهع لى:  ا إِثََْ )َيْستَلوَنََّ َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُلْ فِيِهمَََ

اِس َوإِْثُمُهَما أَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما  َو َوَمَنافُِ  لِلنَّ ِل اْلَعفََْ وَن قََُ َوَيْستَلوَنََّ َماَذا ُيْنفِقََُ

 ُ َُّ ُن  ُروَن( َكَذلََِّ ُيَبيِّ  . (4)لَُكُم اْْلياِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ
الْ  : وقوله هع لى لْ إِصََْ اَمى قََُ ِن اْلَيتَََ تَلوَنََّ عَََ َرِل َوَيسََْ ْنَيا َواْْلخََِ )فِي الدُّ

ُ َيْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِِح َولَْو َشاَ   َُّ  لَُهْم َخْيْر َوإِْن ُتَخالُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم َو
 

َ َعِزيْز َحِكيْم( َُّ ُ الْعَنَتُكْم إِنَّ  َُّ
(5) . 

َساَ  وقوله ج  شتت نه:  )َوَيْستَلوَنََّ َعِن اْلَمِحيِ  قُلْ ُهَو أَذً  َفاْعَتِزلُوا النِّ

ُث  ْن َحيََْ تُْتوُهنَّ مََِ ْرَن فَََ إَِذا َتَطهَََّ ْرَن فَََ فِي اْلَمِحيِ  َوال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطهََُ

ابِيَن وَ  وَّ َ ُيِحبُّ التَّ
َُّ ُ إِنَّ  َُّ ِريَن(أََمَرُكُم   . (6)ُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ

ُتْم وقوله هع لى:  ا َعلَّمََْ اُت َومَََ بَََ يِّ )َيْستَلوَنََّ َماَذا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَُكُم الطَّ

ْكنَ  ا أَْمسَََ وا ِممَََّ ُ َفُكلََُ َُّ ُم  ا َعلََّمكََُ ْيُكْم  ِمَن اْلَجَواِرِ  ُمَكلِّبِيَن ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَََّ َعلَََ

َ َسِريُ  اْلِحَساِب( َُّ َ إِنَّ  َُّ قُوا  ِ َعلَْيِه َواتَّ َُّ َواْذُكُروا اْسَم 
(7) . 

 
 .  42:   4البره ن  ح علوف القرآن ( 1)

 .  241، والهبي ن  ح البي ن :  553ينظر: ماه ح العلوف : ( 2)

 (.  217البقرة : )( 3)

 (.  219البقرة: )( 4)

 (.  220)البقرة : ( 5)

 (.  222البقرة : )( 6)

 (.  4الم حدة : )( 7)
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َ وقولتته هعتت لى:  َُّ قُوا  اتَّ وِل فَََ سََُ ِ َوالرَّ َْنَفالُ ّلِِلَّ َْ َْنَفاِل قُِل ا َْ )َيْستَلوَنََّ َعِن ا

َ َوَرُسولَُه إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن(َوأَْصلُِحوا َذاَت َبْينُِكمْ  َُّ  َوأَِطيُعوا 
(1) . 

 يمتت  قتتد صتتدرت  األستتحلةوهيهح خصوصتتية هتتذه المجموعتتة متتن اايتت ت  تتح كتتون 
عتتن  أستتحلةالنبتتح الكتتريف صتتلوات اهلل وستتالمه عليتته، وهتتح  إلتتىمتتن المستتلمين موجمتتةو 

نيتتتة بيجمعمتتت ، كمتتت  ا هتتتهح دااللمتتت  واراممتتت ، وهتتتح م اإلستتتالميةههعلتتتق ب لشتتتريعة  أمتتتور
الجتتواا صتت در عتتن اهلل ستتبا نه وهعتت لى  أن)قتت ( أم  األمتترالجواا  يم  جميعتت و باعتت  

 .  إليمفالنبح عليه الصالة والسالف بنق  ذل  الجواا  أمروقد 
الستت ح  غيتتر عتت لف عمتت   أنواالسهام ف  ح هذه ااي ت جميع و استتهام ف اقيقتتح أم 

 يسي  عنه.  
مط بقتتة الجتتواا متتن غيتتر زيتت دة  األو والستتعا  ضتترب ن )جتتدلح وهعليمتتح، واتتق 

صتتوا ك لطبيتتا الر يتتق يهتتوخى متت   يتته والثتت نح اقتته ان يهاتترى المجيتتا األ وال نقص ن
 .  (2)شا ء العلي  طلبه اف ال(

 ليمية وليست جدلية والغرا منم  طلا الامف. هع األسحلةوهذه المجموعة من 
وكمتت  استتهخدف الاعتت  )يستتحلون ( للستتعا  عتتن أمتتور الشتتريعة متتن المستتلمين،  قتتد 

تَلونَ ). كمتت   تتح قولتته هبتت ر  وهعتت لى: (3)ورد  ح القرآن الكريف عن لس ن اليمود ََّ َوَيسََْ

َْرِ  َوآَتْيَناهُ  َْ ا لَُه فِي ا نَّ ا َمكَّ َعْن ِذج اْلَقْرَنْيِن قُلْ َستَْتلُو َعلَْيُكْم ِمْنُه ِذْكراً* إِنَّ

ِمْن ُكلِّ َشْيٍ  َسَبباً(
ْن وقولتته هعتت لى:  (4) وُ  مََِ ِل الََرُّ وِ  قََُ )َوَيْستَلوَنََّ َعِن الََرُّ

 . (5)يُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِيالً(أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِ
ويخهلي االسهام ف  ح هتت هين اايهتتين عتتن اايتت ت الستت بقة كونممتت  لتتف يطراتت  متتن 

.. ومتتع ذلتت   قتتد ورد اإلج بتتةاجتت  طلتتا العلتتف. وانمتت  لغتترا هعجيتتز النبتتح )ص( عتتن 
 تتح القتترآن  األجوبتتة و أطتت الجتتواا عتتن ذم القتترنين بستترد قصتتهه، وكتت ن هتتذا الجتتواا 

ْذ جتت ء هتتذا الجتتواا  تتح ستتت عشتترة آيتتة مب ركتتة وبستتبا طتتو  إ، اإلطتتالقالكتتريف علتتى 
 

 (.  1األنا   : )( 1)

 .  243الهبي ن  ح البي ن : ( 2)

 .  382،399ينظر : هاسير الجاللين : ( 3)

 (.  84-83الكمي : )( 4)

 (.  85اإلسراء : )( 5)
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سعالمف عن الروح   ن جوابه لتتف يهضتتمن الكشتتي عتتن  أم هذا الجواا لف نورده ك مالو. 
الغيا الهتتح لتتف يكشتتام  اهلل هعتت لى، والن الغتترا لتتف يكتتن  أنب ءكنه الروح الن ذل  من 

   وانم  ك ن غرا هعالء الجد  ب لب ط . طلا العلف،
 تتح الستتي ق  (1)ومثلمتت  أورد القتترآن الكتتريف أستتحلة اليمتتود  قتتد أورد أستتحلة المشتتركين

ي وذلتتت   تتح قولتتته هعتتت لى:  ناستته، فَُها َربََِّ لْ َيْنسََِ اِل َفقََُ ِن اْلِجبَََ تَلوَنََّ عَََ )َوَيسََْ

َت وهع لى:  . وقوله هب ر (2)َنْسفاً( اَن ُمْرَساَها* فِيَم أَنََْ اَعِة أَيَّ )َيْستَلوَنََّ َعِن السَّ

ََّ ُمْنَتَهاَها(  . (3)ِمْن ِذْكَراَها* إِلَى َربِّ
واالستتتتتتهام ف التتتتتتذم يطراتتتتتته المشتتتتتتركون انمتتتتتت  يطراونتتتتتته علتتتتتتى ستتتتتتبي  الستتتتتتخرية 

 األجوبتتةواالسهمزاء وقد ج ء الجواا  ح ااية األولتتى غيتتر مستتهيني علتتى العكتت  متتن 
مهصتتال ب لاتت ء ) قتت (،  األمرالهح ك نت جميعم  مسهيناة ب  ج ء ماهها و باع   األخرى

هتتو متتن عالمتت ت قيتت ف  بتتيمريطراتتون ذلتت  علتتى ستتبي  الستتخرية ولمتت  كتت ن المشتتركون 
 أستتر الوص  ب لاتت ء الن ذلتت   إلى ءت البالغة القرآنية ان نهر  الاص  شالس عة  قد 

ينستتام  ربتتح نستتا ( إلثبتت ت انتته اقيقتتة ال  أكتتد تتح التترد علتتى هتتعالء المجتترمين ولتتذل  )
 .(4)اسهع رة(
يتتتة الث نيتتتة  قتتتد جتتت ء الجتتتواا  يمتتت  )إلتتتى ربتتت  منهم هتتت ( غيتتتر ماهتتتهح باعتتت  اا أمتتت 

اتتداو أقهمتت  أم ان )منهمتتى علممتت  لتتف يتتعت الن اهلل هعتت لى ال يشتت ء ان يتتذكر و  ق  األمر
 .  (5)من خلقه(

ح االستتهام ف  جتت ء الاعتت  نجتتد استتهخدام و أختتر للاعتت   تت  األستتلواوقريتتا متتن هتتذا 
إِنِّي م ضتتي و  تتح االستتهام ف كمتت   تتح قولتته جتت  وعتتال:  ي فَََ اِدج َعنََِّ تَلَََّ ِعبَََ )َوإَِذا سَََ

ْم  ي لََعلَّهََُ وا بََِ ي َوْلُيْؤِمنََُ َتِجيُبوا لََِ اِن َفْلَيسََْ ِِ إَِذا َدعَََ ا َوَل الََدَّ َقِريْب أُِجيُب َدعََْ

 .  (6)َيْرُشُدوَن(
 

 . 783، 422ينظر : لب ا النقو   ح أسب ا النزو  للسيوطح : ( 1)

 (.  105طه : )( 2)

 (.  44-42الن زع ت : )( 3)

 . 307:  16الهارير والهنوير، ( 4)

 .  699:  4الكش ي، ( 5)

 (.  186البقرة : )( 6)
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 األمتترالستتهام ف علتتى هيحتتة الشتترط وجوابتته ولتتف يهصتتدر الجتتواا  عتت  لقتتد جتت ء ا
)قتت ( أم انتته جتت ء غيتتر مستتهيني بتت  َوصتتَ  بتتين الجتتواا والستتعا  ب لاتت ء وهتتذا )همثيتت  
لا لتته  تتح ستتمولة أج بهتته لمتتن دعتت ه وستترعة إنج اتته ا جتتَة متتن ستتيله باتت   متتن قتترا 

به  ح أسلوا قريا من أستتلوا )يستتيلون ( وذلتت   . وهن ل   ع  أخر اسهامف(1)مك نه(
ُ  تتح الاعتت  )يستتهاهون ( كمتت   تتح قولتته هعتت لى:  َُّ ِل  ََُ اِ  ق َََ ي النِّس ََِ َتْفُتوَنََّ ف ََْ )َوَيس

ي ال  تََِ اِ  الالَّ اَمى النِّسَََ ي َيتَََ اِب فََِ ي اْلِكتَََ ْيُكْم فََِ ى َعلَََ ا ُيْتلَََ يِهنَّ َومَََ يُكْم فََِ ُيْفتََِ
َداِن ُتْؤُتوَنُهنَّ َما ُكتَِب لَهُ  َن اْلِولََْ نَّ َوَتْرَغُبوَن أَْن َتْنِكُحوُهنَّ َواْلُمْسَتْضَعفِيَن مََِ

َ َكاَن بِِه َعلِيماً( َُّ َوأَْن َتقُوُموا لِْلَيَتاَمى بِاْلقِْسِط َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفإِنَّ 
(2) . 

ْيَس ): وقوله هع لى ََّ لَََ ُرْؤ َهلَََ ُ ُيْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة إِِن امََْ َُّ َيْسَتْفُتوَنََّ قُِل 

إِْن  ْد فَََ ا َولَََ ْن لَهَََ ْم َيكََُ لَُه َولَْد َولَُه أُْخْت َفلََها نِْصُف َما َتَرََّ َوُهَو َيِرُثَها إِْن لَََ
ا َتَرََّ َوإِْن كَ  لَُثاِن ِممَّ َكِر َكاَنَتا اْثَنَتْيِن َفلَُهَما الثُّ اً  َفلِلََذَّ االً َونِسَََ َوًل ِرجَََ اُنوا إِخََْ

ُ بُِكلِّ َشْيٍ َعلِيْم(
َُّ ُ لَُكْم أَْن َتِضلُّوا َو َُّ ُن  ُْنَثَيْيِن ُيَبيِّ َْ  . (3)ِمْثلُ َحظِّ ا

إظمتتت ر متتت  أشتتتك ، واصتتتله متتتن الاهتتتى وهتتتو الشتتت ا التتتذم قتتتوم وكمتتت   واإل هتتت ء
 (.  4)ببي نه م  أشك  ويصير قوي و مهين و(   لمعنى كينه يقوم

الشتتريعة  أمتتورمتت  خاتتح علتتيمف متتن  إليضتت حطلتتا متتن المتتعمنين  اايهتت نوه ه ن  
هخهلاتت ن عتتن أستتلوا )يستتحلون ( ولكنممتت  هنتت  عتتن أمتتور اقتترا إلتتى الاقتته منمتت   وهم  ال

 أاك ف شرعية ع مة.   إلى
متتت  بمتتتذا الصتتتني متتتن اايتتت ت وهتتتح قولتتته هعتتت لى: قوااتتتدة  يمكتتتن الا  آيتتتةوهبقتتتى 

ِزيَن( ُتْم بُِمْعجََِ َ  َوَما أَنََْ ُه لََح َ  ُهَو قُلْ إِج َوَربِّي إِنَّ )َوَيْسَتْنبُِئوَنََّ أََح
. و تتح (5)

هكتتتذيبمف،  متتترة يهظتتت هرون ب ستتتهبط ء الوعتتتتد  نين أ تتتت هتتتذه اايتتتة المب ركتتتة )اك يتتتة متتتن 
هتتتذا أاستتتهخا    بتتته ومتتترة يقبلتتتون علتتتى الرستتتو   تتتح صتتتورة المستتتهامف الط لتتتا  يستتتيلونه 

   (6)اق( ااخرةالعذاا الخ لد أم عذاا 
 

 .  337:  1الكش ي، ( 1)

 (.  127النس ء : )( 2)

 (.  176النس ء : )( 3)

 .  62:   11الهاسير الكبير، ( 4)

 (.  53يون  : )( 5)

 . 195:  11الهارير والهنوير، ( 6)
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منه عليتته الصتتالة والستتالف عتتن البعتت  والنشتتور  اإلنب ءام ف لطلا وقد ج ء االسه 
النمف ك نوا ش كين  ح ذل  جملةو وهاصيالو، ولمتت  كتت ن هتتعالء المشتتركون بمتتذا المستتهوى 

ولمتتت  قولتته )أم( وث نيمتتت  القستتتف )وربتتتح(، أالجتتتواا مامتتالو بتتتينوا  المعكتتتدات و  قتتد جتتت ء 
( ورابعمتتت  )التتالف( وخ مستتتم  الناتتتح بتتت )متتت ( وس دستتتم  مجتتحء اتتتري الجتتتر  وث لثممتت  )إن 

شتتتد متتتن المعكتتتدات انستتتا متتت  يكتتتون لمتتتذا ا ولعتتت  هتتتذا الالزاحتتتد  تتتح قولتتته )بمعجتتتزين(. 
اهلل يتتتة هتتتو البتتت ا إلتتتى إثبتتت ت وادان  ااختتترةالجتتتواا الن اقهنتتت   هتتتعالء ب لبعتتت  والايتتت ة 

 جوانا القرآن الكريف  ح الداللة عليم .   ءهب ر  وهع لى والهح همه 
 
  
 

This file was downloaded from QuranicThought.com


