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 المبحث األول 
 الجواب عن سبب الحكم مطلقا  

ثوابىىت منينىىة  إلىى بد من ان تركن لغة وسيلة التخاطب بين البشر فاللّما كانت ال
لغىىىة مىىىن لغىىىات البشىىىر  أليىىىة األساسىىىيةال يمكىىىن االسىىىتغنا  تنوىىىا فتكىىىّون بىىى ل  ال واتىىىد 
المتحدث حينما يخاطىىب  أنإنكارها  إل المختلفة، ومن بين ه ه الثوابت التي ال سبيل 

 األفكىىارمنينة، وقىىد تتفىىاوت هىى ه  أفكار إيصالجماتة يضع في  هنه ضرورة  أو فردًا 
 وأقىىداره يراتىىي مسىىتوس السىىامنين  أنبين البساطة والتن يد، ولمىىا كىىان تلىى  المتحىىدث 

المزيىىد مىىن  إلىى المخاطىىب بحاجىىة  أنالىى ف فطىىره اي تليىىه  اإلنسىىاني  بحسىىه فانىىه يىىدر 
يسىىمع السىىإال إيحىىاً  في ىىدر هىى ا  كأنىىهفىىي مواضىىع منينىىة مىىن خطابىىه   أف  اإليضىىا 

 اإلجابىىىىةكالمىىىىه،ومن ثىىىى  يجيىىىىب تليىىىىه  أثنىىىىا هىىىىن المخاطىىىىب فىىىىي  السىىىىإال الىىىى ف فىىىىي 
اسىىت ر تليىىه الىى ف الكىىال   تنريىىب بالغىىة ى من غيىىر شىىنور  ى المناسبة، وهو ب ل  يطبق 

 .  (1)خيرًا وهو )مطاب ة الكال  لم تض  الحال مع فصاحته(أ
ي نىى ب  إلىى ولما كان ال رآن الكىىري  قىىد نىىزل بلغىىة النىىرب وكىىان الخطىىاب فيىىه موجوىىًا 

ناب البيىىاني خاصىىة يض  بين دفتيىىه كميىىة كبيىىرة مىىن االسىىت   أنالبشر ف د كان البد من 
 واإليمىىىانوجىىىود البىىىارف تىىىز وجىىىل  كإثبىىىات، أهميىىىةشىىىد الموضىىىوتات انىىىه قىىىد تنىىىر  أل

، ومىىا فيىىه مىىن حسىىاب وت ىىاب وثىىواب وغيىىر  لىى  مىىن الموضىىوتات التىىي اآلخىىربىىاليو  
 جا ت في ه ا الكتاب الم دس.  

سىىت ناب البيىىاني فجىىا  بىىه بصىىور مختلفىىة ل د تفنن ال رآن الكري  فىىي اسىىتخدامه اال
تىىن السىىبب المطلىىق مفتتحىىة  اإلجابىىةتخد  الغر  ال ف جا ت من اجلىىه. ف ىىد جىىا ت 

:  أسماإهبالفنل الماضي متبوتًا بالفاتل وهو اي تبار  وتنال ، كما في قوله ت دست 
ُ  إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرَتُهْم أَْم لَمْ ) َتَم  َّ وَنخ تَُُ ُتْنِذْرُهْم ال ُيْؤِمنُُُ

يٌم  َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب َعظُُِ
(2) .

فاآلية الثانية هنىىا )جاريىىة مجىىرس التنليىىل للحكىى  السىىابق فىىي قولىىه تنىىال  ))سىىوا  تلىىيو  

 
 . 33التلخيص : ( 1)

 (. 7-6الب رة : )( 2)
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ه فىىىىىي الواقىىىىىع ليىىىىىدفع بىىىىى ل  تنجىىىىىب وبيىىىىىان لسىىىىىبب  (لىىىىى  تنىىىىى ره  ال يإمنىىىىىون( أ  أنىىىىى رتو أ
نفوسىىو  مىىع  إلىى  اإليمىىانوتدمىىه تنىىده  ومىىن تىىد  نفىىو   اإلنىى ارنجبين من استوا  ت الم

 .  (1)وضو  الداللة(
َفُث إِلَى نِوقولىىه تنىىال :  َياِم الرَّ ْم )أُِحلَّ لَُكْم لَْيلََة الصِّ ٌُ لَكُُُ ا نَّ لِبَُُ اكُِكْم هُُُ سَُُ

ا  ْيُكْم َوَعفَُُ اَب َعلَُُ ُكْم َفتَُُ اُنوَن أَْنفُسَُُ ُتْم َتْتتَُُ ْم ُكنُُْ كُُُ ُ أَنَّ ٌُ لَُهنَّ َعلَِم  َّ َوأَْنُتْم لَِبا

ُ لَُكْم…   . (2)َعْنُكْم َفاْْلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب  َّ
وا بُُِ َْمَوالِِهْم )وقولىىه تنىىال   َُ ُو َجاهَُُ وا َمعَُُ ِذيَن اَمنُُُ ولُ َوالَُُّ سُُُ ِن الرَّ لَكُُِ

ات   ْم َجنَُُّ ُ لَهُُُ َّ  ََّ وَنخ أَعَُُ َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَكَِك لَُهُم اْلَتْيَراُت َوأُولَكَِك ُهُم اْلُمْفلِحُُُ

ْوُ  الْ  َك اْلفَُُ ا َذلُُِ يَن فِيهَُُ َِ اُر َتالُُِ ا اأْلَْنهَُُ يُم َتْجِري ِمْن َتْحتِهَُُ . واالسىىت ناب (3)َعظُُِ
 .  (4)لو  الخيرات( أول  بى ) اإلخبارالبياني جا  جوابًا تن )سإال ينشأ تن 

ل ىىىد تبىىىرت هىىى ه اآليىىىات التىىىي كىىىان الفاتىىىل فيوىىىا رب  النىىىزة سىىىبحانه وتنىىىال  تىىىن 
ت رر ح ي ة نفسىىية خطيىىرة يكشىىفوا اي  أماهو تنال  فوي  إالتظيمة ال ي و  بوا  أمور

يكىىون  لىى   أو انىىه ي ىىرر حكمىىا شىىرتيا  أو ، إيمىىانو تنىىال  وتكىىون هىىي السىىبب فىىي تىىد  
 وتدًا لنباده الصالحين بحسن الناقبة. 

وربما ال يأتي الفاتل ظاهرًا بند الفنل الماضي بل يأتي ضميرًا متصاًل كما فىىي 
َن قوله تنىىال :  ْوَت مُُِ ْْ َنجَُُ الَ ال َتتَُُ َص قَُُ ِو اْلَقصَُُ ا َجاَءهُ َوَقصَّ َعلَيُُْ )…َفلَمَّ

الِِميَن  اْلَقْومِ   . (5)الظَّ
ا ك وله تنىىال  أو  َُ َفَتاهَُُ َراِو َرأَُت اْلَعِ يُُِ  تُُُ ِة امُُْ ينَُُ َِ ا اْلَم : )َوَقالَ نِْسَوةٌ فُُِ

ا لََنَراَها فِا َضالل  ُمبِين   َْ َشَغَفَها ُحّبا  إِنَّ َعْن َنْفِسِو َق
(6) . 
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اُنواوقوله تنىىال :  ا كَُُ اَء مَُُ ْم سَُُ هُُُ يَا  إِنَّ َِ ُ لَُهْم َعَذابا  َش َّ  ََّ وَنخ  )أََع َيْعَملُُُ

ِ َفلَُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن  وا َعْن َسبِيِل  َّ َُّ ة  َفَص َتُذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّ اتَّ
(1)  

ِ وقوله تنال  تن المنىىاف ين:  بِيِل  َّ ْن سَُُ وا عَُُ َُّ ة  َفصَُُ َتُذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَُُّ )اتَّ

ُهْم َساَء َما َكاُنوا َيعْ   . (2)َملُوَن إِنَّ
ل د كان االسىىت ناب فىىي هىى ه اآليىىات ب ولىىه تنىىال : )نجىىوت مىىن ال ىىو  الظىىالمين(، 

نىىة(، وهىى ه الجمىىل كانىىت أ)قىىد شىىغفوا حبىىًا( )اتخىى وا  سىىبابًا ورا  وقىىون النتىىا   أيمىىانو  جة
ا يىى ونوا تلة للتي قبلوا تكون أيضًا است نافًا بيان مالمترتبة تليوا ا  كل ) جملة كان مض
 .  (3)فاالست ناب البياني ات  من التنليل(

وقىىىىد يىىىىأتي االسىىىىت ناب البيىىىىاني مفتتحىىىىًا بالفنىىىىل المضىىىىارن كمىىىىا فىىىىي قولىىىىه تنىىىىال : 
 ِ ََ َن اْلهُُُ ات  مُُِ نَُُ ُِ َوَبيِّ ا ِ  لِلنَُُّ َ ْراُن هُُُ ِ لَ فِيُُِو اْلقُُُ ِذي أُنُُْ )َشْهُر َرَمَضاَن الَُُّ

ْهَر َفْلَيُصْمُو َوَمْن َكاَن َمِريضُُا  أَْو َعلَُُ  ََ ِمْنُكُم الشَّ َفر  َواْلفُْرَقاِن َفَمْن َشِه ى سَُُ
َة  ََّ وا اْلعُُِ َر َولُِتْكِملُُُ َُ بُِكُم اْلُعسُُْ ُ بُِكُم اْلُيْسَر َوال ُيِري

َّ  َُ ام  أَُتَر ُيِري ةٌ ِمْن أَيَّ ََّ َفِع

ُكُروَن  ْم َتشُُْ اُكْم َولََعلَّكُُُ ََ ا هَُُ ى مَُُ َ َعلَُُ ُروا  َّ َولُِتَكبُُِّ
. والفاتىىل هنىىا اي سىىبحانه (4)

قد جا  ظاهرًا، وقد يأتي الفنل مضارتًا ولكىىن الفاتىىل ضىىمير متصىىل كمىىا فىىي وتنال  
ُحوَن قولىىه تنىىال :  َذبِّ َذاِب يُُُ وَء اْلعَُُ ْيَناُكْم ِمْن اِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم سُُُ )َوإِْذ َنجَّ

ُكْم َعِظيٌم  . وقولىىه تنىىال  (5)أَْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َوفِا َذلُِكْم َبالٌء ِمْن َربِّ
َيمِّ :  ا الُُْ اُبوِت َفاْقِذفِيُُِو فُُِ ا التَُُّ َك َما ُيوَحىخ أَِن اْقِذفِيُُِو فُُِ )إِْذ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ

ا  ة  ِمنُُِّ َك َمَحبَُُّ ُت َعلَيُُْ ُو َوأَْلَقيُُْ ول لَُُ َُ ا َوعَُُ ول لُُِ َُ اِحِل َي ُْتْذهُ عَُُ َفْلُيْلقِِو اْلَيمُّ بِالسَّ

ا َولِتُ  ى َعْينُُِ َنَ  َعلَُُ ِ : وقولىىه تنىىال . (6)صُُْ ى  َّ َرِ َعلَُُ ِن اْفتَُُ ُم ِممَُُّ ْن أَْظلَُُ )َومَُُ
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 ُ الِم َو َّ ى اأْلِسُُْ َعى إِلَُُ َْ َو يُُُ وَن اْلَكِذَب َوهُُُ َُ الِِميَنخ ُيِريُُ ْوَم الظَُُّ ي اْلقَُُ َِ  ال َيهُُْ

ُ ُمتِمُّ ُنوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن  ِ بِ َْفَواِهِهْم َو َّ لُِيْطفُِكوا ُنوَر  َّ
(1) . 

والثانيىىة  األولىى المشركين، فاآليتان  إل والفاتل ال ف جا  ضميرًا متصاًل ينتمي 
 اإلخبىىارففيوا )اسىىت ناب بيىىاني ناشىى  تىىن  ةالثالث  أمافاتل فيوما فرتون وجنوده كان ال

النىىه يثيىىر سىىإال سىىا ل  اإلسال  إل تنو  بأنو  افتروا تل  اي الك ب في انو  يدتون 
 نور اي تنال .   إطفا . والجواب انو  يريدون (2)ه ا االفترا ( إل تما دتاه  

كما في قوله تنىىال  :  األنبيا وتل  الن ي  من  ل  قد يكون الفاتل واحدًا من 
ْنَك  َُ ْن لَُُ ا مُُِ ْب لُُِ )َوإِنِّا ِتْفُت اْلَمَوالَِا ِمْن َوَراكا َوَكاَنِت اْمَرأَتِا َعاقِرا  َفهَُُ

نىىي( بيىىان ث . ف ولىىه )ير (3)ْعقُوَب َواْجَعْلُو َربِّ َرِضّيا  َولِّيا خ َيِرُثنِا َوَيِرُث ِمْن اِل يَ 
السىىىىبب الىىى ف طلىىىىب الولىىىىد مىىىن اجلىىىىه، والىىى ف طلىىىىب  لىىىى  هىىىو زكريىىىىا )تليىىىىه  أو للنلىىىة 

 السال (. 
و وقد يكون الفاتل جماتة من المإمنين كما فىىي قولىىه تنىىال  :  ِل أُولُُُ )َوال َي ْتَُُ

ا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ  اِجِريَن فُُِ اِكيَن َواْلُمهَُُ ى َواْلَمسَُُ َعِة أَْن ُيْؤُتوا أُولِا اْلقُْربَُُ
وٌر  ُُُ ُ َغف ْم َو َّ ُُُ ُ لَك َر  َّ ُُِ وَن أَْن َيْغف ُُُّ َفُحوا أاَل ُتِحب وا َوْلَيصُُْ ُُُ ِ َوْلَيْعف بِيِل  َّ َُُ س

 . (4)َرِحيٌم 
رةب  سىىىا ل  يسىىىأل : ومىىىا الىىىداتي ل نفىىىاق  هىىىإال  ي فيأتيىىىه الجىىىواب لبيىىىان  تلىىى فىىىب

السبب وهو الغفران من اي تنال  وقد جىىا   لىى  بطري ىىة النىىر  فىىافتتأ الجىىواب بىىأداة 
 ال(.  أالنر  )

ِذيَن وهو نادر هنا كما في قوله تنىىال   أمروقد يأتي الفنل فنل  ا الَُُّ هَُُ ا أَيُّ : )يَُُ

ى أاَلَّ اَمُنوا ُكونُ  ْوم  َعلَُُ َنوُن قَُُ ُكْم شَُُ ِرَمنَّ ِط َوال َيجُُْ اَء بِاْلقِسُُْ ََ ِ ُشَه
اِميَن ّلِِلَّ وا َقوَّ

َ َتبِيٌر بَِما َتْعَملُوَن 
َ إِنَّ  َّ قُوا  َّ ْقَوِ َواتَّ لُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّ َِ لُوا اْع َِ َتْع

.وفي (5)
تحملوىى  البغضىىا  تلىى   أن أوال  ان اي تنىىال  قىىد )نوىىاه  بيانيان ا نه ه اآلية است نافا
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بالنىىدل تأكيىىدًا وتشىىديدًا، ثىى  اسىىت ناب فىى كر  بىىاألمرب فصىىر  لوىى  أن تر  الندل، ث  اسىىت 
الت ىىىوس  إلىىى هىىىو اقىىىرب للت ىىىوس أف النىىىدل اقىىىرب  –بالنىىىدل وهىىىو قولىىىه  األمىىىرلوىىى  وجىىىه 

 .  (1)وادخل في مناسبتوا(
التىىي افتىىتأ بوىىا  األفنىىالمىىن  آخىىرنىى كر نوتىىًا  أنفيجدر بنا  األفنالنا مع وما دم

الماضىىية الجامىىدة واكثىىر مىىا جىىا  منوىىا )تسىى ( كمىىا فىىي قولىىه  األفنىىالاالسىىت ناب وهىىي 
ا تنال :  )َوَقالَ الَِّذي اْشَتَراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِو أَْكِرِما َمْثَواهُ َعَسى أَْن َيْنَفَعنَُُ

ِتَذهُ َولََا …   . (2)أَْو َنتَّ
وهُ وقوله تنىىال  :  َك ال َتْقُتلُُُ ا َولَُُ ْين  لُُِ ُت عَُُ رَّ ْوَن قُُُ َرأَُت فِْرعَُُ ِت امُُْ )َوَقالَُُ

ا ُعُروَن  َعَسى أَْن َيْنَفَعنَُُ ْم ال َيشُُْ َا  َوهُُُ َذهُ َولَُُ تُُِ َن : . وقولىىه تنىىال (3)أَْو َنتَّ )َومُُِ

وَا   َك َمَقامُُا  َمْحمُُُ َك َربُُُّ ى أَْن َيْبَعثَُُ َك َعسَُُ َْ بِِو َنافِلَة  لَُُ . والفنىىل (4)اللَّْيِل َفَتَهجَّ
بايجىىىاب التوجىىىد تليىىىه، والرجىىىا  مىىىن اي وتىىىد،  لتخصىىىيصتنليىىىل )))تسىىى ( ومىىىا بنىىىده

. ل د وردت )تسىى ( فىىي ال ىىرآن تلىى  وجوىىين (5)((فالمنن  : ليبنث  رب  م امًا محموداً 
والفنىىل، فىىالمفوو  مىىن كالموىى  انوىىا حين ىى  تامىىة، وقىىال ابىىن  أني ىىع بنىىدها  أن أحىىدهما)

د ت مسىىد الجىىزأين كمىىا فىىي بىىداً أمالىى  : تنىىدف انوىىا ناقصىىة  َب ، وان وصىىلتوا سىىب )أََحسُُِ

وا…  ُُ أَْن ُيْتَركُُُ ا سىىتة  . وجىىا  ال ىىرآن الكىىري  بوىىا تلىى  هىى ا الوجىىه فىىي )(7)((6)النَُُّ
 .  (8)ر( موضناً ىى تش

السىى  صىىريأ بنىىده فنىىل مضىىارن ل  الوجه الثىىاني فانوىىا : )رافنىىة استنمالوا ت أما
 أنفنىىل مىىا   نىىاقص بمنزلىىة قىىرب مىىن  أنوىىاحين ىى   إترابوىىافىىي  واألشىىورم ىىرون بىىان، 

 
 . 598:  1الكشاب : ( 1)

 (. 21يوسب : )( 2)

 (. 9ال صص : )( 3)

 (. 79اإلسرا  : )( 4)

 . 185: 15التحرير والتنوير، ( 5)

 (. 2الننكبوت : )( 6)

 . 202، ومغني اللبيب : 215:  1ينظر : االت ان في تلو  ال رآن، ( 7)

 . 462-461ينظر، المنج  المفورس أللفاظ ال رآن الكري ، ( 8)
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)َقالَ َبلْ . كما في قوله تنىىال : (1)يفنل وح ب الجار توسنًا، وهو رأف سيبويه والمبرد

ُو  ْم َجِميعُُا  إِنَُُّ ُ أَْن يَُُ ْتَِينِا بِهُُِ
لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمرا  َفَصْبٌر َجِميلٌ َعَسى  َّ َسوَّ

ة  . وقوله تنىىال : (2)ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم  ِ َتْوبَُُ ى  َّ َها الَِّذيَن اَمُنوا ُتوُبوا إِلَُُ )َيا أَيُّ

ْن  َنُصوحا   ِري مُُِ ات  َتجُُْ ِتلَُكْم َجنَُُّ َْ َكاتُِكْم َويُُُ يِّ ْنُكْم سَُُ َر عَُُ ْم أَْن ُيَكفُُِّ كُُُ َعَسى َربُّ
ْيَن  بِاَّ َوالَِّذيَن اَمُنوا َمَعُو ُنوُرُهْم َيْسَعى بَُُ ُ النَّ

َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َيْوَم ال ُيْتِ ي  َّ
َنا أَ  يِهْم َوبِ َْيَمانِِهْم َيقُولُوَن َربَّ َِ َك َعلَى ُكلِّ َشْاء  أَْي ْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َواْغفِْر لََنا إِنَّ

يٌر  َِ يكىىون تلىى  مىىا جىىرت بىىه تىىادة  أن:  أحىىدهمابىىى )تسىى ( وجوىىان ) ولإلجابىىة. (3)قَُُ
بنسىى  ولنىىل، ووقىىون  لىى  مىىنو  موقىىع ال طىىع والبىىث. والثىىاني: ان  اإلجابىىةالجبىىابرة مىىن 

والزمخشىىرف يىىرجأ هنىىا  (4)اد وجوب الترجيأ بين الخىىوب والرجىىا (يجي  به تنليمًا للنب 
 .  (5)الوجه الثاني

تشىىر( موضىىنًا فىىي ال ىىرآن  أربنىىةوقىىد وردت )تسىى ( متبوتىىة باسىى  صىىريأ فىىي )
 .  (6)الكري 

باالسىى  كمىىا  اإلجابىىةتن السإال الم در بالفنل ف ىىد جىىا ت  اإلجابةومثلما جا ت 
مَّ فىىي قولىىه تنىىال :  اٌَّ َقلِيُُلٌ ثُُُ خ َمتَُُ َِ باِل ا الُُْ ُروا فُُِ ِذيَن َكفَُُ ُب الَُُّ َك َتَقلُُُّ نَُُّ )ال َيُغرَّ

 َُ ا َُُ َُ اْلِمه ْك ُُِ ُم َوب نَّ َُُ َُُ َْواُهْم َجه م
 هىىن المخاطىىب السىىإال تىىن  إلىى  رف ىىد يتبىىاد  (7)

السىىىبب فىىىي هىىى ا النوىىىي فيىىىأتي الجىىىواب بىىىان  لىىى  )متىىىان قليىىىل( وقىىىد رفىىىع االسىىى  تلىىى  
وفىىىي السىىىياق نفسىىىه يىىىأتي قولىىىه  (8)مبتىىىدأ أف هىىىو متىىىان او  لىىى  متىىىان ونحىىىوه( إضىىىمار

 
ومغنىىىي  ، 70-68:  3 ،والم تضىىىب للمبىىىرد ،  158-157: 3، وكتىىىاب سىىىيبويه 215:  1: اإلت ىىىان،  ينظىىىر( 1)

  402-401:  1 ، وحاشية الشواب تل  تفسير البيضاوف 202اللبيب 
 (. 83يوسب : )( 2)

 (. 8التحري  : )( 3)

 . 570:  4الكشاب : ( 4)

 . 570:  4ينظر :  . ن، ( 5)

 . 462-461ال رآن الكري     ينظر : المنج  المفورس أللفاظ( 6)

 (. 197-196ن : )آل تمرا( 7)

 .185:1مشكل إتراب ال رآن، ( 8)
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مَّ :)قُلْ إِنَّ الَِّذيَن يَ تنىىال  ْنَيا ثُُُ َُّ ِ اْلَكِذَب ال ُيْفلُِحوَنخ َمَتاٌَّ فِا ال ْفَتُروَن َعلَى  َّ

ََ بَِما َكاُنوا َيْكفُُروَن  ي َِ إِلَْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ ُنِذيقُُهُم اْلَعَذاَب الشَّ
(1)  

  هىىإال ي فيكىىون الجىىواب ان اي ي در سإال هنىىا هىىو: مىىا السىىبب فىىي تىىد  فىىال إ 
 .  اآلخرةنو  قليال في الدنيا ث  ين بو  في ت مي 

َرَ  وقد يرد االسىى  منصىىوبا كمىىا فىىي قولىىه  اخ أَتُُْ َحاهَُُ ََ َك  ََ َذلُُِ :)َواأْلَْرَض َبعُُْ

اِمُكمْ  ْم َوأِلَْنعَُُ اَهاخ َمَتاعُُا  لَكُُُ . ف ولىىه (2)  ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَهاخ َواْلِجَبالَ أَْرسَُُ
ننىىىامك ( الن منفنىىىة  لىىى  ا لكىىى  )وألنىىى تىىىا لكىىى ( أف انىىىه قىىىد )فنىىىل  لىىى  تمتي تنىىىال  )متا

    (3)ننامو (.أوال   إليو التمويد واصله 
وتلىىى  الشىىىاكلة  (4)ننىىىامك ( )نصىىىب تلىىى  المصىىىدر(وقولىىىه تنىىىال  )متاتىىىًا لكىىى  وأل

ّقا خ نفسوا ورد قوله جىىل شىىأنه  َقْقَنا اأْلَْرَض شَُُ مَّ شَُُ ّبا خ ثُُُ اَء صَُُ َبْبَنا اْلمَُُ ا صَُُ :)أَنَُُّ

ة   َُ ُغْلبُُا خ َوَفاِكهَُُ اكِ ََ ال خ َوحَُُ َف َْنَبْتَنا فِيَها َحّبا خ َوِعَنبا  َوَقْضبا خ َوَ ْيُتونا  َوَنتُُْ

اِمُكمْ  ْم َوأِلَْنعَُُ واب لسىىإال م ىىدر جىى متاتىىًا لكىى  والننىىامك ( ). ف ولىىه (5) َوأَّبا خ َمَتاعا  لَكُُُ
ناشىىىى  تىىىىن بيىىىىان السىىىىبب فىىىىي تنىىىىداد هىىىى ه الىىىىنن ، )وقولىىىىه )متاتىىىىًا لكىىىى ( نصىىىىب تلىىىى  

    (6)المصدر.
اُهْم اما قوله تبار  وتنال   ْينَُُ وط  َنجَّ با  إاِلَّ الَ لُُُ ْيِهْم َحاصُُِ ْلَنا َعلَُُ ا أَْرسَُُ :)إِنَّ

َكَر  ْن شَُُ َنا َكَذلَِك َنْجِ ي مَُُ َِ خ نِْعَمة  ِمْن ِعْن بَِسَحر 
سىىإال تىىن سىىبب  أثيىىرفربمىىا  (7)

ولىىه نجاة هإال  ف طي فيكون الجىىواب: ان نجىىاتو  كانىىت ننمىىة مىىن اي تنىىال  تلىىيو . وق
 .  (8))ننمة من تندنا( )مفنول من اجله ويجوز في الكال  الرفع تل  ت دير تل  ننمة(

 
 (. 70-069يونس: ( 1)

 (.30-33زتات: )انال( 2)

 .697-4الكشاب، ( 3)
 .799:2مشكل إتراب ال رآن، ( 4)
 (.31-25تبس: )( 5)

 .802:2مشكل إتراب ال رآن، ( 6)
 (.35-34ال مر: )( 7)

 .701:2مشكل إتراب ال رآن، ( 8)
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ٌْ وكىى ل  قولىىه تنىىال :  ْو ال تَُُ َتَقاُموا فَُُ مَّ اسُُْ ُ ثُُُ ا  َّ نَُُ الُوا َربُّ ِذيَن قَُُ )إِنَّ الَُُّ

يَن فِيَها َجَ اء  بَِما َكاُنوا  َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَ ُنوَنخ أُولَكَِك أَْصَحابُ  َِ ِة َتالِ اْلَجنَّ

وَن  الجنىىة وانوىى  خالىىدون فيوىىا ممىىا يحىىر   أصىىحاببىىانو   أول ىى فىىأن وصىىب  (1)َيْعَملُُُ
يسأل ما السبب ال ف جنل هإال  بوىى ه المنزلىىةي والجىىواب: ان خلىىود  أن إل المخاطب 
الصىىالحة فىىي الحيىىاة الىىدنيا. و )جىىزا (  أتمىىالو ين كىىان جىىزا  لوىى  تلىى  إمن هىىإال  المىى 

انومىىىىا كانتىىىىا فىىىىي شىىىىأن  األخيىىىىرتينجلىىىىه. وممىىىىا يالحىىىىظ تلىىىى  اآليتىىىىين أيضىىىىا مفنىىىىول أل
فىىان البىىارف يسىىوق لومىىا ف ىىد كانىىت خطابىىًا للكفىىار، لىى ل  اآليىىات السىىاب ة  أمىىاالمىىإمنين 

جله( حت  تتضأ ننمته التي يخص بوا المإمنين، كمىىا يالحىىظ تلىى  السبب )مفنوال أل
 هاتين اآليتين ان فيوما است نافين في كل آية منوما.  

ان السىىإال الم ىىدر فىىي )سىىبب الحكىى  المطلىىق( ي ىىدر بىىى )مىىا(  إلىى  اإلشىىارةوتجىىدر 
تىىىن هىىى ا السىىىإال الم ىىىدر  اإلجابىىىةولىىى ل  تىىىأتي ، (2)التىىىي هىىىي لطلىىىب التصىىىور دا مىىىا،

 بالتنيين.  
رَّ )امىىا قولىىه جلىىت قدرتىىه :  رُّ مَُُ َا َتمُُُ ة  َوهُُِ ََ ُبَها َجامُُِ الَ َتْحسَُُ َرِ اْلِجبَُُ َوتَُُ

ُو َتبِيٌر بَِما َتْفَعلُوَن  ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َشْاء  إِنَّ
َحاِب ُصْنَ   َّ  . (3)السَّ

 إالى  صىىبغة ايى و ى وتىىد اي ى  ف ولىىه )صىىنع اي( )مىىن المصىىادر المإكىىدة ك ولىىه
ينىىىزل منزلىىىة  أن: أولومىىىاالفصىىىل لف ىىىدان التغىىىاير نوتىىىان  إن إ . (4)مإكىىده محىىى وب( أن

ة المباركىىىة فوىىىو قىىىد )نصىىىب تلىىى  وهىىى ا ممىىىا جىىىا  فىىىي هىىى ه اآليىىى  (5)التوكيىىىد المننىىىوف،
المصدر النه تنال  لما قال: )وهي تمر مر السحاب( دل تلىى  انىىه تنىىال  صىىنع  لىى  

   (6)فنمل في صنع اي(.

 
 (.14-13األح اب: )( 1)

 .60-59:3،  رافينظر: شرو  التلخيص/ تروس األ( 2)
 (.88النمل: )( 3)

 .162:3الكشاب، ( 4)
 .106ينظر: التبيان في البيان، للطيبي: ( 5)
 .540:2مشكل إتراب ال رآن، ( 6)
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تلىى  السىىإال  اإلجابىىة)شىىبه الجملىىة( نصىىيب فىىي  أو بالجىىار والمجىىرور  ولإلجابىىة
ُعوَن إاِلَّ الم در كما فىىي قولىىه تنىىال   ََ ا َيتُُْ وا َومَُُ ِذيَن اَمنُُُ َ َوالَُُّ ُعوَن  َّ َِ ا : )ُيتَُُ

َذاٌب  ْم عَُُ ُ َمَرضُُا  َولَهُُُ ُهُم  َّ ََ َ ا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُروَنخ فِا قُلُوبِِهْم َمَرٌض فَُُ

 . (1)أَلِيٌم بَِما َكاُنوا َيْكِذُبوَن 
 (2)ف ولىىىىىه تنىىىىىال  )فىىىىىىي قلىىىىىوبو  مىىىىىر ..( )اسىىىىىىت ناب محىىىىى  لنىىىىىد مسىىىىىىاويو (.
فيىىت   فالمخاطىىب قىىد يخطىىر فىىي  هنىىه السىىإال تىىن السىىبب فىىي هىى ه المخادتىىة ال بيحىىة

، ثىى  يىىأتي الجىىواب المفتىىتأ بحىىرب (3)النه وقىىب حسىىن ن(الوقب تل  قوله )وما يشنرو 
الجىىر وقىىد )قىىد  الظىىرب وهىىو )فىىي قلىىوبو ( لالهتمىىا  الن ال لىىوب هىىي محىىل الفكىىرة فىىي 

   (4)الخدان فلما كان المسإول تنه هو متنل وا كان هو الموت  به في الجواب(.
َة ُمَبا: وكىى ل  قولىىه تنىىال   َُُّ ِذي بَِبك َُُّ ُِ لَل ا َُُّ َ  لِلن ت  ُوضُُِ ُُْ لَ َبي ُُا  )إِنَّ أَوَّ َرك

 ِ اَن اِمنُُا  َوّلِِلَّ ُو كَُُ َتلَُُ ََ ْن  َراِهيَم َومَُُ َناٌت َمَقاُم إِبُُْ ِ  لِْلَعالَِميَنخ فِيِو اَياٌت َبيِّ َوُهَ
ِن  ال عَُُ َ َغنُُِ ُِ ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاََّ إِلَْيِو َسبِيال  َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ  َّ ا َعلَى النَّ

 .  (5)اْلَعالَِميَن 
اسىىت ناب ، ثنىىا  تلىى  هىى ا البيىىت بمىىا حىىب بىىه مىىن )) فان قوله )ِفيِه آيباٌت ببيِّنباٌت(

،فتنطب تلىى  المن ىىب والمزايىىا فغيىىر األسىىلوب لالهتما ،ولىى ل  لىى  تجنىىل الجملىىة حىىاال
 .  (6)الحالين قبلوا((

ن الوقىىب تلىى  قولىىه )فيىىه آيىىات ( فىىاإبىىراهي وهنال  است ناب اخر فىىي قولىىه )م ىىا  
يسىىأل تىىن كنىىه هىى ه  أن إلىى ، كمىىا ان  لىى  ممىىا يحىىر  السىىامع (7)بينىىات( وقىىب حسىىن

 .  اآليات

 
 (.01الب رة: )( 1)

 .278:2التحرير والتنوير، ( 2)
 .497:1نبارف، بكر بن األ ينظر: إيضا  الوقب واالبتدا ، ألبي( 3)
 .279:1التحرير والتنوير، ( 4)
 (.97-96آل تمران : )( 5)

 .16:4التحرير والتنوير، ( 6)
 . 580:2ينظر: إيضا  الوقب واالبتدا ، ( 7)
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: الظرفيىىىة، وهىىىي امىىىا مكانيىىىة، وامىىىا أحىىىدهاحىىىرب الجىىىر )فىىىي( لىىىه تىىىدة منىىىان  إن
)فىىي قلىىوبو   األولىى ، ولىى  تخىىرت هاتىىان اآليتىىان تىىن الظرفيىىة المكانيىىة، ولكىىن (1)زمانيىىة

بنيىىات(  آيىىاتبينمىىا الثانيىىة )فيىىه  ى  جىىاز التنبيىىر إ اى  مىىر ( كانىىت ظرفىىا مكانيىىا مننويىىا
 كان ظرفا مكانيا ح ي يًا.  

لىىه تنىىال : ( فىىي بدايىىة االسىىت ناب البيىىاني كمىىا فىىي قو إلىى وقىىد يىىأتي حىىرب الجىىر )
 ُُ ا ذ  اْلَمسَُُ َك َيْوَمكُُِ ى َربُُِّ خ إِلَُُ ُِ ا ُُ بِالسَُُّ ا ِت السَُُّ )َواْلَتفَُُّ
: وقولىىه جلىىت قدرتىىه. (2)

َما َتعْ  وِن )إِنَّ َُ ْن  وَن مُُِ َُ ِ أَْوَثانا  َوَتْتلُقُوَن إِْفكا  إِنَّ الَِّذيَن َتْعُب وِن  َّ َُ وَن ِمْن  َُ ُب
ِو  ُو إِلَيُُْ وهُ َواْشُكُروا لَُُ َُ َُ َواْعُب  ْ ِ الرِّ َّ  ََ ِ ال َيْملُِكوَن لَُكْم ِرْ قا  َفاْبَتُغوا ِعْن َّ 

 . (3)ُتْرَجُعوَن 
بنبادتىىه وشىىكره، أف النىىه الىى ف يجىىازف  ل مىىرترجنىىون( )تنليىىل  إليىىهفىىان جملىىة )

غيىىره مىىرجنك  بنىىد المىىوت، وفىىي  إلىى اي ال  إلىى  إ تل   ل  ثوابا وتلىى  ضىىده ت ابىىًا، 
 .  (4)البنث( بإثباتتنليل النبادة  ادماته ا 

ُكُهْم وك ل  قولىىه تنىىال :  ْرِجُعُهْم َفُنَنبُُِّ ا مَُُ ُرهُ إِلَْينَُُ )َوَمْن َكَفَر َفال َيْحُ ْنَك ُكفُُْ

وِر  َُ َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ بَِما َعِملُوا إِنَّ  َّ
مرجنو ( )واقنىىة موقىىع  إلينافان جملة ) (5)

 .  (6)التنليل للنوي(
 أو : انتوىىىىىا  الغايىىىىىة الزمانيىىىىىة أحىىىىىدها( لىىىىىه تىىىىىدة منىىىىىان إلىىىىى حىىىىىرب الجىىىىىر ) إن
( في هىى ه اآليىىات تىىدل تلىى  انتوىىا  الغايىىة الزمانيىىة والزمىىان إل ، وقد كانت )(7)المكانية

 ال ف ينتوي اليه في ه ه اآليات جمينا هو يو  ال يامة.  
االسىىىت ناب )ال  الجىىىر( كمىىىا فىىىي قولىىىه التىىىي اسىىىتخدمت فىىىي بدايىىىة  األحىىىربومىىىن 
ِو تنىىال :  مَّ إِلَيُُْ َماَواِت َواأْلَْرِض ثُُُ ُك السَُُّ ُو ُملُُْ َفاَعُة َجِميعُُا  لَُُ ِ الشَُُّ لْ ّلِِلَّ )قُُُ

 
 .223: مغن  اللبيب: ينظر( 1)
 (.30-29ال يامة: )( 2)

 (.17الننكبوت: )( 3)

 .226:20التحرير والتنوير، ( 4)
 (.23ل مان: )( 5)

 .178:21التحرير والتنوير، ( 6)
 .104ينظر: مغني اللبيب: ( 7)
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وَن   إ االنىىه  ى  ي الشىىفاتة جمينىىاى وقولىىه )لىىه ملىى  السىىماوات( )ت ريىىر ل ولىىه  (1)ُتْرَجعُُُ
 .  (2)(كان له المل  كله والشفاتة من المل  كان مالكا لوا

َماَواِت َواأْلَْرِض وقوله جل وتىىال:  ُب السَُُّ ُو َغيُُْ وا لَُُ ا لَبِثُُُ ُ أَْعلَُم بِمَُُ
)قُِل  َّ

ونِِو ِمْن َولِاٍّ َوال ُيْشِرُك فِا ُحْكِمِو أَ  َُ  . (3)َحَا  أَْبِصْر بِِو َوأَْسِمْ  َما لَُهْم ِمْن 
والىىال  فىىي هىىاتين اآليتىىين   (4)لحرب الجر )الال ( تدة منان ومنوا )التمليىى ( إن

 قد وردت في ه ا المنن .  
فىىي صىىدارة االسىىت ناب  اإلشىىارةيىىأتي اسىى   أنت باالسىى  أالتىىي ابتىىد األجوبىىةمىىن و 

اِرِهْم  أسىىماإهالبيىىاني كمىىا فىىي قولىىه ت دسىىت  ْن أَْبصَُُ ُُِ وا م ْؤِمنِيَن َيُغضُُُّ لْ لِْلمُُُ ُُُ : )ق

َ َتبِيٌر بَِما َيْصَنُعوَن 
 . (5)َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْ َكى لَُهْم إِنَّ  َّ

ِن )ُتْرِجا َمْن َتَشاُء مِ وقوله جل شىىأنه :  اُء َومَُُ ْنُهنَّ َوُتْؤِوي إِلَْيَك َمْن َتشَُُ

َ نَّ  ُنُهنَّ َوال َيحُُْ رَّ أَْعيُُُ ى أَْن َتقَُُ نَُُ َْ َك أَ ْن َعَ ْلَت َفال ُجَناَح َعلَْيَك َذلُُِ اْبَتَغْيَت ِممَّ
ُ َعلِ  اَن  َّ وبُِكْم َوكَُُ ُُُ ا قُل ا فُُِ ُم مَُُ َُُ ُ َيْعل

نَّ َو َّ َتُهنَّ ُكلُّهُُُ ُُْ ا اَتي َُُ ْيَن بِم يمُُا  َوَيْرضَُُ

  (6)َحلِيما  
ُتلُوا ُبيُُُ وقوله تبىىار  وتنىىال :  َْ َها الَِّذيَن اَمُنوا ال تَُُ اِّ إاِلَّ أَْن )َيا أَيُّ بُُِ وَت النَّ

ُتْم  إَِذا َطِعمُُْ ُتلُوا فَُُ َْ ِعيُتْم َفا َُ ُيْؤَذَن لَُكْم إِلَى َطَعام  َغْيَر َناِظِريَن إَِناهُ َولَِكْن إَِذا 
ْنُكْم  َتْحيِا مُُِ بِاَّ َفَيسُُْ يث  إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّ َِ َفاْنَتِشُروا َوال ُمْسَت ْنِِسيَن لَِح

 ُ ْن َوَراِء َو َّ ُِّ َوإَِذا سَُُ َْلُتُموُهنَّ َمَتاعُُا  َفاسُُْ َلوُهنَّ مُُِ َن اْلحَُُ َتْحيِا مُُِ  ال َيسُُْ
ِ َوال  ولَ  َّ ْؤُذوا َرسُُُ ِحَجاب  َذلُِكْم أَْطَهُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُُُ

ِه أََبَا  إِنَّ  َِ ِ َعِظيما  أَْن َتْنِكُحوا أَْ َواَجُو ِمْن َبْع َّ  ََ  . (7) َذلُِكْم َكاَن ِعْن

 
 (.44الزمر: )( 1)

 .400:3الكشاب، ( 2)
 (.26الكوب: )( 3)

 .275ينظر: مغني اللبيب: ( 4)
 (.30النور: )( 5)

 (.51األحزاب: )( 6)

 (.53األحزاب: )( 7)
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ٌر وقوله تنال   َك َتيُُْ بِيِل َذلُُِ َن السَُُّ : )َفوِت َذا اْلقُْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َوابُُْ

ِ َوأُولَكَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن  وَن َوْجَو  َّ َُ  . (1)لِلَِّذيَن ُيِري
َِّ وقوله جل شأنه :  ولَ َفقَُُ سُُُ اَجْيُتُم الرَّ َها الَِّذيَن اَمُنوا إَِذا نَُُ ْيَن )َيا أَيُّ ُموا بَُُ

وٌر  َ َغفُُُ إِنَّ  َّ وا فَُُ َُ ْم َتجُُِ إِْن لَُُ ُر فَُُ ْم َوأَْطهَُُ ٌر لَكُُُ َك َتيُُْ َقة  َذلُُِ ََ ْي َنْجَواُكْم َص ََ َي

  .  (2)َرِحيٌم 
والمواضىىع التىىي فيوىىا اسىىت ناب بيىىاني فىىي هىى ه اآليىىات فىىي قولىىه تنىىال  فىىي اآليىىة 

َك  األحىىزاب( مىىن سىىورة 51وفىىي اآليىىة ) ى لَُهْم )َذلَِك أَْ كَ ( من سىىورة النىىور 30) )َذلُُِ

ُنُهنَّ  ُُُ رَّ أَْعي َُُ ى أَْن َتق َُُ ن َْ ِذيَن ( مىىن سىىورة الىىرو  38وفىىي اآليىىة ) أَ َُُّ ٌر لِل ُُْ َك َتي ُُِ )َذل

 ِ وَن َوْجَو  َّ َُ . )َذلَِك َتْيٌر لَُكْم َوأَْطَهُر ( من سىىورة المجادلىىة 12. وفي اآلية )ُيِري
فيوىىا متبىىون باسىى  تفضىىيل  اإلشىىارةاب فىىي هىى ه اآليىىات ان اسىى  وما يالحظ تل  االست ن 

 األحىىزاب( مىىن سىىورة 51ويأتي بنىىده اسىى  مجىىرور بالبىىا . وقىىد اختلفىىت  لىى  فىىي اآليىىة )
َنى أَْن َتَقرَّ أَْعُيُنُهنَّ  َْ بِاُّ قُلْ وقوله تنىىال   )َذلَِك أَ َها النَّ َك َوَبنَ  )َيا أَيُّ َك أِلَْ َواجُُِ اتُُِ

ْن َجال ْيِهنَّ مُُِ نِيَن َعلَُُ َْ ْؤِمنِيَن يُُُ ى أَْن َونَِساِء اْلمُُُ نَُُ َْ َك أَ ال بِيُُبِِهنَّ َذلُُِ َرْفَن فَُُ ُيعُُْ

ُ َغفُورا  َرِحيما    . (3)ُيْؤَذْيَن َوَكاَن  َّ
ورد بند اس  التفضيل فنل مضارن مسبوق بى )أن( والخطاب فىىي هىى ه اآليىىات  إ 
اإلشىىارة ومىىا  ، ولىى ل  كىىان اسىى أخالقوىى ن موجوىىا للمىىإمنين مىىن اجىىل توىى يب جمينىىا كىىا

 والنواهيبنده في ه ه اآليات التنليل أو بيان السبب ورا  ه ه األوامر 
 من رب النزة لو .  

ولكىىن  ى   ىىد جىىا  الخطىىاب ال رآنىىي موجوىىافومثلمىىا كىىان الخطىىاب موجوىىا للمىىإمنين 
َر للكفار والمشركين من الناس كما في قوله تنىىال :  ى  تل  نحو غير مباشر ْن َكفَُُ )مَُُ

َرَح  ْن شَُُ ْن مَُُ اِن َولَكُُِ كِنل بِاأْلِيمَُُ ُو ُمْطمَُُ َِ إِيَمانِِو إاِلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلبُُُ ِ ِمْن َبْع بِاّلِلَّ
ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌمخ َذلِكَ  را  َفَعلَْيِهْم َغَضٌب ِمَن  َّ َْ ُهُم اْسَتَحبُّوا  بِاْلُكْفِر َص بِ َنَّ

 
 (.38الرو : )( 1)

 (.12المجادلة: )( 2)

 (.59األحزاب: )( 3)
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افِِريَن  ْوَم اْلكَُُ ي اْلقَُُ َِ َ ال َيْه ْنَيا َعلَى اْْلِتَرِة َوأَنَّ  َّ َُّ اْلَحَياَة ال
. وجملىىة ) بلىىِ ب (1)

ربِة( )واقنىىة موقىىع التنليىىل فلىى ل  فصىىلت تىىن  لب  اآْلخىىِ يباةب الدُّْنيبا تب بُّوا اْلحب التىىي ِبأبن وة ة اْستبحب
يٌ ( لبوىىةْ  تىىب باٌب تبظىىِ نب اللىى ِه وب ٌب مىىِ ْيِوْ  غبضىىب . (2)قبلوا واشارة  لىى  الىى  مضىىمون قولىىه )فبنبلىىب

اَرُهْمخ وقولىىه تنىىال   بَُُ َْ وَهُهْم َوأَ ِرُبوَن ُوجُُُ ُة َيضُُْ ْتُهُم اْلَمالكِكَُُ َوفَّ َْ إَِذا تَُُ : )َفَكيُُْ

َبعُ  ُهُم اتَّ الَُهْم َذلَِك بِ َنَّ َواَنُو فَُُ َْحَبَط أَْعمَُُ َ َوَكِرُهوا ِرضُُْ وا َما أَْسَتَط  َّ
وقولىىه  (3)

ا تبىىار  وتنىىال  :  ْنَيا َولَُهْم فُُِ َُّ َبُهْم فِا ال ُ َعلَْيِهُم اْلَجالَء لََعذَّ )َولَْوال أَْن َكَتَب  َّ

ُهمْ  اِرخ َذلَِك بِ َنَّ َ اْْلِتَرِة َعَذاُب النَّ إِنَّ  َّ َ فَُُ َّ  ُِّ َ َوَرُسولَُو َوَمْن ُيَشا  َشاقُّوا  َّ

يَُ  َِ َُُ اِب  شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُ  وقولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأنه  (4).اْلِعقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُهْم َقْوٌم ال َيْفَقُهوَن  ) ِ َذلَِك بِ َنَّ وِرِهْم ِمَن  َّ َُ َُّ َرْهَبة  فِا ُص  . (5)أَلَْنُتْم أََش
ْم وقوله جلىىت قدرتىىه :  هُُُ ِ إِنَّ بِيِل  َّ ْن سَُُ وا عَُُ َُّ ة  َفصَُُ اَنُهْم ُجنَُُّ َتُذوا أَْيمَُُ )اتَّ

 َ ُهْم اَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطبَِ  َعلَى قُلُوبِِهْم َفُهْم ال َساَء َما َكاُنوا َيْعَملُوَنخ َذلَِك بِ  نَّ

 .  (6)َيْفَقُهوَن 
أَلَْم َي ْتُِكْم َنَب ُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبلُ َفَذاقُوا َوَبالَ أَْمِرِهْم  )وقوله جل وتال: 

ٌر  الُوا أََبشَُُ اِت َفقَُُ نَُُ لُُهْم بِاْلَبيِّ ْت تَُُ ْتِيِهْم ُرسُُُ ُو َكانَُُ َك بِ َنَُُّ يٌمخ َذلُُِ َذاٌب أَلُُِ َولَُهْم عَُُ

 ُ ُ َو َّ وَنَنا َفَكَفُروا َوَتَولَّْوا َواْسَتْغَنى  َّ َُ ٌَ َيْه  . (7) َغنِال َحِمي
فالخطىىىاب فىىىي هىىى ه اآليىىىات تىىىن جماتىىىة الغىىىا بين وهىىى  مىىىن المشىىىركين واليوىىىود 

َك ( مىىن سىىورة )النحىىل( فىىي قولىىه 107والمنىىاف ين وقىىد جىىا  االسىىت ناب فىىي اآليىىة ) ُُِ )َذل

ْنَيا َعلَى اْْلِتَرِة  َُّ ُهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة ال  . بِ َنَّ
وَن ( مىىن سىىورة )الحشىىر( فىىي قولىىه 4وفىىي اآليىىة ) ْوٌم ال َيْفَقهُُُ ُهْم قَُُ َك بُُِ َنَّ  )َذلُُِ

ُروا ( من سورة )المناف ون( في قوله 3وفي اآلية ) مَّ َكفَُُ ُهْم اَمُنوا ثُُُ و لىى   )َذلَِك بِ َنَّ
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 أسىىو  بىىأنو ل ىىول شىىاهد تلىىيو  اكىىانوا ينملىىون( أف  لىى   هنا )اشىىارة الىى  قولىىه )سىىا  مىىا
   (1)(.تماالأالناس 

لُُهْم  قوله( من سورة التغابن في 6وفي اآلية ) ْت تَُُ ْتِيِهْم ُرسُُُ ُو َكانَُُ َك بِ َنَُُّ )َذلُُِ

َناِت…   . (2)بِاْلَبيِّ
) لىى (  اإلشىىارةيىىأتي اسىى   أنالىىنظ  الىى ف اتتمدتىىه هىى ه اآليىىات جمينىىا فوىىو  أمىىا
( من سورة الحشر ا  جىىا  بنىىد 13ما  ما تدا اآلية )فنل ( ومن ث  بأنو متبوتًا بى )

ُروا ( اسىى ، وقريىىب مىىن هىى ا السىىياق جىىا  قولىىه تنىىال : بىىأنو ) َُُ ِذيَن َكف َُُّ ِذيَقنَّ ال ُُُ )َفلَن

َ اءُ  َك جَُُ وَنخ َذلُُِ اُنوا َيْعَملُُُ ُهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَُُ يَا  َولََنْجِ َينَّ َِ ِ َعَذابا  َش اِء  َّ ََ  أَعُُْ

وَن  َُ َِ َجَ اء  بَِما َكاُنوا بِوياتَِنا َيْجَح اُر اْلُتْل ََ اُر لَُهْم فِيَها  جا  بند اس   إ  (3).النَّ
يكون الت ىىدير:  أن، ويجب األسوأال   إشارةو ) ل ( في ه ه اآلية ) أيضااس   اإلشارة
 . (4)(اإلشارةجزا  ال ين كانوا ينملون، حت  تست ي  ه ه  أسوأ

، فلىىىى  يكىىىن الخطىىىىاب فيوىىىا موجوىىىىا أخىىىرس آيىىىىاتوقىىىد اختلىىىىب الىىىنظ  ال رآنىىىىي فىىىي 
َرِة للمإمنين وال للمشركين ك وله تنىىال :  َْ َعَذاَب اْْلتُُِ )إِنَّ فِا َذلَِك َْلَية  لَِمْن َتا

ٌَ َذلَِك َيْوٌم َمْجُموٌَّ لَ  ُهو ْوٌم َمشُُْ َك يَُُ ُُ َوَذلُُِ ا شىىارة ) لىى ( ومىىا بنىىدها فإل (5)ُو النَُُّ
يسأل تن موتىىد  لىى  النىى اب فيأتيىىه الجىىواب  أنوموتده ا  للسامع  اآلخرةبيان لن اب 

ُُ   يىىىو  يجمىىىع النىىىاس فىىىي يىىىو  ال يامىىىة. وك ولىىىه تبىىىار  وتنىىىال  : لىىى   بىىىان ْم َُُّ )َوالشُ

يُر اْلَعِ يِ  اْلَعلِيِم َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لَ  َِ اُهنَّ  قدرتىىه ، وقولىىه جلىىت(6)َها َذلَِك َتْق )َفَقضَُُ

ْنَيا َسْب َ  َُّ َماَء الُُ ا السَُُّ نَّ  َسَماَوات  فِا َيْوَمْيِن َوأَْوَحى فِا ُكلِّ َسَماء  أَْمَرَها َوَ يَّ

يُر اْلَعِ يِ  اْلَعلِيِم  َِ   (7).بَِمَصابِيَح َوِحْفظا  َذلَِك َتْق
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 وقىىد اشىىتركت اآليتىىان فىىي كىىون االسىىت ناب البيىىاني فيومىىا واحىىدا وهىىو قولىىه ) بلىىِ ب 
 اإلشىىارةتبْ ِديرة اْلنبِزيِز اْلنبِليِ (. وما يالحظ تل  ه ه اآليات الثالث هو ان مىىا بنىىد اسىى  

بنىى  مىىن مظىىاهر قدرتىىه  إلىى  إشىىارةالواردة في ه ه اآليىىات هىىي  واإلشارةقد ورد اسمأ 
 المطل ة جل شأنه.  

( كىى ل ))تلىى ( ف ىىط ف ىىد جىىا  مفتتحىىا بىىى  اإلشىىارةولىى  يىىرد االسىىت ناب مفتتحىىا باسىى  
ِريُكْم كما في قولىىه تنىىال  :  ُ اْلَمْوَتى َويُُُ )َفقُْلَنا اْضِرُبوهُ بَِبْعِضَها َكَذلَِك ُيْحيِا  َّ

 . (1)اَياتِِو لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن 
اوقوله تنىىال :  نَُُ اُءوُهْم بِاْلَبيِّ ْوِمِهْم َفجَُُ ى قَُُ ال  إِلَُُ ِه ُرسُُُ َِ ِت )ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْع

وِب  ُُُ ى قُل َُُ ُ  َعل َُُ َذلَِك َنْطب َُُ لُ ك ُُْ ْن َقب ُُِ ِو م ُُِ ُبوا ب ذَّ َُُ ا ك َُُ وا بِم ُُُ اُنوا لُِيْؤِمن َُُ ا ك َُُ َفم

يَن  َِ  .  (2)اْلُمْعَت
َذلَِك َنْجِ يُُِو َوَمْن َيقُ  )وقوله تبىىار  وتنىىال  :  ِو فَُُ ونُُِ َُ ْن  لْ ِمْنُهْم إِنِّا إِلٌَو مُُِ

الِِميَن  َم َكَذلَِك َنْجِ ي الظَُُّ اُر وقولىىه جىىل وتىىال  (3)َجَهنَّ ْم نَُُ ُروا لَهُُُ ِذيَن َكفَُُ : )َوالَُُّ

َذابِهَ  ْن عَُُ ُْ َعْنُهْم مُُِ َم ال ُيْقَضى َعلَْيِهْم َفَيُموُتوا َوال ُيَتفَّ ِ ي َجَهنَّ َذلَِك َنجُُْ ا كَُُ

ُكلَّ َكفُور  
(4) . 

( ومىىا يالحىىظ هنىىا ومواضع االست ناب البياني في ه ه اآليات قد جا  بند )ك ل 
قىىد ورد فىىي  يىىل هىى ه اآليىىات وكىىان بمنزلىىة )الفواصىىل( لوىىا وان )كىى ل (  ان االسىىت ناب

الىى ين يجىىازيو  ربوىى  تصىىب جىىزا  الكىىافرين  اآليىىاتتىىأتي متبوتىىة بفنىىل مضىىارن، وهىى ه 
الحىىال واالسىىت بال، وان هىى ا  أفادالفنل المضارن هنا قد  أنوان ه ا الجزا  مستمر أف 

الجزا  متح ق لمن اقترب ما يوجبىىه تليىىه تىىدل اي تنىىال  وانىىه مصىىير كىىل مىىن ي ترفىىه 
 في المست بل.  
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 أنوىىاأف  (1))مثىىل(لىىى )الكىىاب( الداخلىىة تلىى  ) لىى ( فوىىي اسىىمية جىىارة مرادفىىة  أمىىا
ب الكىىافرون ف ىىد وردت لتصىى بىىه  سومثلما جا ت )ك ل ( لتصب ما يجىىاز تفيد التشبيه. 

ا أَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم َحاِصبا  حال المإمنين وجزا  اي تنال  لو  كما في قوله تنال :  )إِنَّ

َكَر إاِلَّ ا ْن شَُُ َنا َكَذلَِك َنْجِ ي مَُُ َِ خ نِْعَمة  ِمْن ِعْن ْيَناُهْم بَِسَحر  لَ لُوط  َنجَّ
وهىىي  (2)

الكىىاب الداخلىىة تلىى   إلىى ال تختلىىب مىىن حيىىث الىىنظ  تىىن اآليىىات التىىي تسىىب وا، وننىىود 
 .  (3)فنجد انوا ) في موضع نصب ننت لمصدر مح وب( اإلتراب) ل ( من حيث 

ِذيَن ) لكىى ( كمىىا فىىي قولىىه تنىىال  :  األخىىرس اإلشىىارة أسىىما ومىىن  َُُّ ا ال َُُ ه ا أَيُّ َُُ )ي

ُتلُوا ُبُيوتا  َغْيَر ُبُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَت ْنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعلَى أَْهلَِها َذلُِكْم ا َْ َمُنوا ال َت

ُروَن    (4)َتْيٌر لَُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ
ِذيَن اوقوله تبىىار  وتنىىال  :  َها الَُُّ ْوِم )َيا أَيُّ ْن يَُُ الِة مُُِ َي لِلصَُُّ َِ و وا إَِذا نُُُ َمنُُُ

ُتْم  ْم إِْن ُكنُُُْ ٌر لَكُُُُ ْم َتيُُُْ َ  َذلِكُُُُ ِ َوَذُروا اْلَبيُُُْ ِر  َّ ى ِذكُُُْ َعْوا إِلَُُُ ِة َفاسَُُُ اْلُجُمعَُُُ

 .  (5)َتْعلَُموَن 
الىىى ين  أيوىىىاوالخطىىاب فىىىي اآليتىىىين موجىىىه للمىىإمنين حتىىى  انومىىىا قىىىد افتتحىىا بىىىى )يىىىا 

نوىىي مىىن  أو  بىىأمر إمىىانفوس المإمنين ولىى ل  فأنىىه يتبىىع  إل وهو خطاب محبب  (آمنوا
 أضىىيبجماتىىة المىىإمنين ف ىىد  إلىى اي تبىىار  وتنىىال  لوىى ، ولمىىا كىىان الخطىىاب موجوىىا 

) لىى (. وقىىد جىىا  بنىىده اسىى  التفضىىيل )خيىىر( الن  لىى   اإلشىىارةاسىى   إلىى )مىىي  الجمىىع( 
 واشارة للمإمنين.   أمر

)َوقِيُُلَ و  يختلىىب مىىن حيىىث الىىنظ  كمىىا فىىي قولىىه تنىىال  : اما الكفىىار فىىان خطىىاب 

ْن  ْم مُُِ ا لَكُُُ اُر َومَُُ َذا َومَُُ َْواُكُم النَُُّ ْوِمُكْم هَُُ اَء يَُُ يُتْم لِقَُُ ا َنسُُِ اُكْم َكمَُُ ْوَم َنْنسَُُ اْليَُُ
نْ  َُّ ْتُكُم اْلَحَياةُ ال ِ ُهُ وا  َوَغرَّ َتْذُتْم اَياِت  َّ ُكُم اتَّ اْلَيْوَم ال َناِصِريَنخ َذلُِكْم بِ َنَّ َيا فَُُ

 . (6)ُيْتَرُجوَن ِمْنَها َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن 
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) لكىىى ( اسىىى  تفضىىىيل، بىىىل جىىىا  الجىىىار والمجىىىرور  اإلشىىىارةلىىى  يىىىأت بنىىىد اسىىى   إ 
ما السإال الضمني في در تل  النحىىو اآلتىىي: مىىا بىىال هىىإال  قىىد خوطبىىوا بوىى ا أ)بانك (. 

السبب ال ف استوجبوا من اجله ان يدخلوا النىىاري فيكىىون الجىىواب الخطاب الغليطي وما 
 السبب ال ف من اجله استح وا  ل .  بإيضا 

ما( في خطىىاب المثنىى  كمىىا )) ل ( وقد اتصل به الضمير  اإلشارةوقد جا  اس  
لَ أَْن في قوله تنال  :  ِو َقبُُْ ا بَِت ِْويلُُِ ِو إاِلَّ َنبَّ ُْتُكمَُُ اٌم ُتْرَ َقانُُِ ا َطعَُُ الَ ال َي ْتِيُكمَُُ )قَُُ

ْم  ِ َوهُُُ اّلِلَّ وَن بُُِ ْوم  ال ُيْؤِمنُُُ َة قَُُ ُت ِملَُُّ ا َعلََّمنِا َربِّا إِنِّا َتَركُُْ َي ْتَِيُكَما َذلُِكَما ِممَّ

 . (1)بِاْْلِتَرِة ُهْم َكافُِروَن 
فجملىىة ) لكمىىا ممىىا تلمنىىي ربىىي( )اسىىت ناب بيىىاني، الن وتىىده بتأويىىل الرإيىىا فىىي 
وقىىت قريىىب يثيىىر تجىىب السىىا لين تىىن قىىوة تلمىىه وتىىن الطري ىىة التىىي حصىىل بوىىا هىى ا 

 .  (2)النل (

 
 (.37يوسب: )( 1)

 .271:12التحرير والتنوير، ( 2)
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