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صمى اهلل -وقولو  1چپ  ڀ      ڀ   ڀ    چ  :تعالى-معمم الناس الخير واليدى، وَاخذٌا بقولو
،فإني أتوجو بجزيل الشكر والعرفان إلى المربي 2":" ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس-عميو وسمم
زاه اهلل عني خير ستاذ الدكتور حسين الدراويش الذي فتح لي قمبو وبيتو ومكتبتو، فجالفاضل األ

 .الجزاء
 

 وكل من أعانني عمى إتمام ىذه الدارسة.،وأشكر أساتذتي في دائرة المغة العربية بجامعة القدس
كما وأتقدم بالشكر لألستاذين المذين سيناقشان ىذه الرسالة، ويصوبان ما فييا من أخطاء، فبارك 

 .اهلل فييما،وجزاىما عني خير الجزاء
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 12لقمان،    1

، وقال عنو :إنو حديث حسن صحيح1995ة، ورقم الحديث ،في كتابو البر والصم-ت-الحديث رواه الترمذي في سننو  2  



 ج 

 
 الممخص 

 
 إلىة في" جزء يس"، من  القرآن الكريم مبيّ تيدف ىذه الدراسة الموسومة " باألساليب اإلنشائية الطّ 

ظيارىا ،الكشف عن الدالالت البالغية في ىذه األساليب  لمعيان. وا 
 

فقد عالجت  ،أربعة مساردو وخاتمة،  ،تمييد، وأربعة فصولمقدمة و وقد جاءت ىذه الدراسة في 
 الخبر واإلنشاء في العربية. الباحثة في التمييد مباحث

 
، من حيث تعريفو، وصيغو، وأىميتو، زء يسجوتتبعت في الفصل األول أسموب األمر في 

 والمعاني البالغية لو في ىذه السور.
 وعممت الباحثة في الفصل الثاني: أسموب االستفيام في ىذه السور ما عممتو في الفصل األول.

، وىي أساليب زء يسجة في مبيّ الطّ  اإلنشائيةالث: بقية األساليب وتتبعت الباحثة في الفصل الث
: وعالجت الباحثة في ىذا الفصل ىذه األساليب كما عالجتيا في )النداء، والنيي، والتمني(

 الفصمين الثاني والثالث السابقين.
 

فبمغت ما  ،زء يسجورصدت في الفصل الرابع واألخير أبرز المعاني البالغية المستنبطة من 
وحممت  .لك الجزءذة في مبيّ مستخرجة من األساليب اإلنشائية الطّ  ،يقرب من عشرين معنى بالغيا

 .لك الجزءذة السابقة عمى معانييا البالغية الالحقة في مبيّ اإٍلنشائية الطّ  األساليبالباحثة دالالت 
 

ض عنيا ىذه الدراسةيات التي تمخة فقد تضمنت أىم النتائج والتوصالخاتموأما 
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Abstract 
 

The aim of this study, Requisition Expository Techniques in Juz’ Yaseen in the 

Qur’an, is to investigate and clarify the rhetorical connotations of those techniques. 

The study comprises an introduction, preface, four chapters and a conclusion, as well 

as a content page and three appendices. The preface has tackled the topics of 

predication and syntax in Arabic. 
 

In chapter one, the study has also explored the imperative technique in this Juz’ in 

terms of definition, structure, significance, and the rhetorical meanings of this 

technique within the same Juz’. 
 

In chapter two the researcher has also attempted to analyze the interrogation technique 

in this Juz’ following the same method adopted in chapter one. 

In chapter three the researcher has tackled the other requisition expository techniques 

in that juz’.  
 

In chapter four, the researcher has tried to specify the major rhetorical deduced 

meanings in that Juz’. They were categorized in almost twenty rhetorical meanings 

derived from those requisition expository techniques in the same Juz’. The researcher 

has also analyzed the metaphorical references of those techniques. 

The conclusion has displayed the most important findings and recommendations of 

this study. 
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 المقدمة 
 

اهلل عميو وسمم تسميما  ى، صمالصالة والتسميم عمى سيدنا محمد وأتمالحمد هلل رب العالمين، 
الطمبية في جزء  اإلنشائية األساليبوبعد،فيذه الدراسة:) يوم الدين. إلى بإحسانكثيرا،ومن تبعو 

القران الكريم،وىذه الطمبي في ىذا الجزء من  اإلنشاءيس(، دراسة تحميمية داللية تتناول مباحث 
، واالستفيام، والنداء، والنيي، والتمني"، وتتقصى المعاني البالغية المستنبطة األمرىي: " األساليب

وترصدىا محممة دالالت .الطمبية الواردة في ذلك الجزء من القران الكريم اإلنشائية األساليبمن 
 ة في تمك السور.السابقة عمى معانييا البالغية الالحق اإلنشائية األساليب

ربع أالطمبي من عمم المعاني، تتحد سور الدراسة في  اإلنشاءوىكذا تتحدد موضوعات الدراسة في 
 والصافات، وص، والزمر".،سور من القران الكريم ىي سورة يس

 منيا: أسبابوليذه الدراسة عدة 
 .من القرآن الكريمعدم وجود دراسة بالغية مستقمة ألساليب اإلنشاء الطمبي في ىذا الجزء  -1
 الطمبي  في ىذا الجزء من القرآن الكريم. اإلنشاء أساليبمحاولة الوقوف عمى بالغة  -2
 .محاولة إبراز وتذوق عناصر القيم البالغية  في ىذا الجزء من القران الكريم  -3

د دالالت تعالج القضايا البالغية الداخمية التي تحد ألنياوذلك ،ىذه الدراسة أىميةمن ىنا تكمن 
 الكريم. القرأنالطمبية في ىذا الجزء من  اإلنشائية األساليب

 
حاولت جاىدة الوقوف عمى الدراسات السابقة في ىذا  ،وعندما شرعت الباحثة في ىذه الدراسة

 اإلنشائية األساليبالعقيل،وعنوانيا " إبراىيمالمجال، فعثرت عمى رسالة لمباحثة خمود بنت سعد بنت 
تخصص البالغة والنقد ،في كمية المغة العربية تقدمتل"، دراسة بالغية تحميمية في سورة النح

الدكتور :عبد  إشرافتحت ،بجامعة محمد بن سعود،بالمممكة العربية السعودية،اإلسالمي واألدب
 ه. 1429عام ،العزيز بن عبد الرحمن الشعالن

 
سور جزء يس  إلى قولم تتطر ،في النحل الطمبية فقط اإلنشائية األساليبتتعمق بدراسة  الرسالةوىذه 

 .مما استدعى ىذه الدراسة في ىذه السور،ال من قريب وال من بعيد
 اإلنشاءتدرس بعض القضايا في ،فيي دراسات متطرفة،وما عدى ذلك من دراسات تخص جزء يس

ما ن الكريم،مآور ىذا الجزء  من القر في دراسة سالطمبي في ىذه السور دون التعميم والشمول 
 .استدعى ىذه الدراسة

 
اتضح لمباحثة عدم وجود دراسة سابقة بالغية متخصصة في البحث في ىذا الجزء من  أنوما 
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 ىذهالقران الكريم حتى شرعت في ىذه الدراسة، سمكت الباحثة عدة مناىج في البحث العممي في 
 السور منيا: 

ودالالتيا ،الطمبية في ىذه السور اإلنشائية األساليب بإحصاءوذلك ،اإلحصائيالمنيج  :أوالً 
 .البالغية

ظياروذلك بتحميل ،المنيج التحميمي :ثانياً   اإلنشائية األساليبالمعاني البالغية المتولدة من  وا 
 الطمبية في ىذه السور.

 .األساليبالمعاني البالغية المستكنة في تمك  بإخراجوذلك ،يج االستنباطينالم :ثالثاً 
 اإلنشاء أساليب: عدم وجود دراسة سابقة في أبرزىاصعوبات من وقد عانت الدراسة من عدة 

مما اوجب عمى الباحثة تتبع جزئيات الدراسة من مظانيا ،الطمبي في ىذا الجزء من القران الكريم
وقد .الطمبي في ىذه السور الكريمة اإلنشاءلتكوين صورة واضحة المعالم عن بالغة ،المختمفة

وضحت الباحثة في التمييد مباحث الخبر  .وخاتمة،فصول عةوأرب جاءت الدراسة في تمييد،
 .واالنشاء في البالغة العربية

 
 وكانت فصول الدراسة عمى النحو التالي:

 .ومعانيو البالغية زء يسجفي  األمر أسموبفي األول: الفصل 
 .البالغية و، ومعانيزء يسجاالستفيام في  أسموبفي  الفصل الثاني:

 وىي: ،زء يسجفي  اإلنشائية األساليبفي بقية  الثالث:الفصل 
 

أما الممخص:  ،ومسارد ،وتوصية ،وخاتمة،وأربعة فصول ،وتمييد ،في ممخص الدارسة جاءتوقد 
 .فيو الذي سبق قبل مقدمة الدراسة

 .العربية يواإلنشاء فوأما التمييد :فقد عالجت الباحثة فيو مباحث الخبر 
 .ومعانيو البالغية ،ت فيو الباحثة أسموب األمر في ىذا الجزءفقد عالج األول:وأما الفصل 
 ومعانيو البالغية في ىذا الجزء. االستفيامعالجت أسموب  الثاني:وفي الفصل 
 ،)النداء أساليب:وىي  ،في ىذا الجزء األساليب اإلنشائيةعالجت الباحثة بقية الثالث:وفي الفصل 

 .والتمني( ،والنيي
الواردة في  األساليبرصدت الباحثة أبرز المعاني البالغية المستنبطة من تمك : وفي الفصل الرابع

 البالغية يا، وحمَّمت دالالتزء يسج
 .وفي الخاتمة: رصدت الباحثة نتائج الدراسة

 .وفي التوصيات: أثبتت التوصيات التي تمخَّضت عنيا الدراسة
 وفي المسارد:  وضعت الباحثة لمدراسة أربعة مسارد ىي :
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 .مسرد المحتويات -1
 .ومسرد اآليات القرآنية الكريمة -2
 .ومسرد األحاديث النبوية الشريفة -3
 .ومسرد المصادر والمراجع -4
 

وبقية المصادر  ،فقد كان المصدر الرئيسي في الدراسة ىو القرآن الكريم الدراسة:وأما مصادر 
ظيارىا بصورتيا النيائية ،اسةوالمراجع البالغية والمغوية التي أعانت عمى إتمام الدِّر   .وا 

 
ن لم أصْب فمن عند نفسي ،عز وجل ،فإن أصبُت فبتوفيق اهلل الدراسة،فيذه  ،وبعد  ،أسأل اهلل ،وا 

 .ونعم الُمجيب ،إنو نعم المولى ،والعفو والعافية عمى كل حال ،واإلصابة،التسديد ،عز وجل
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 تمييد
 مباحث الخبر واإلنشاء في العربية :

 : الخبر.أوال 
 .الخبر لغة واصطالحا  -ا

 الخبر لغة -

 الخبر اصطالحا -

 الغرض من إلقاء الخبر.-ب
 .أضرب الخبر  -ج

 ثانيا :اإلنشاء:
 .اإلنشاء لغة واصطالحا-ا

 اإلنشاء لغة -

 اإلنشاء اصطالحا. -

 أقسام اإلنشاء. -ب
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نية التي ستقوم الباحثة بدراستيا من المفيد قبل الشروع في معالجة أساليب اإلنشاء في السور القرآ

 أن توضح الباحثة أقسام الكالم في المغة العربية، وىما الخبر واإلنشاء عمى النحو التالي: 

 أوال : الخبر 

 .1: ىو "ما يحتمل الصدق والكذب لذاتو "الخبر اصطالحا -أ

فيكون الخبر  ،قد تطابقيا ،أي ىو الكالم المشتمل عمى نسبة تامة يكون ليا نسبة في الخارج

وىذا معنى قوليم: الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب  ،وقد ال تطابقيا فيكون الكالم كاذبا،صادقا

 .لذاتو

 ىما:: والغرض من إلقاء الخبر ينحصر في أمرين، الغرض من إلقاء الخبر -ب

لحالة يجيل األمر األول: فائدة الخبر: "بإفادة المخاطب الذي تتضمنو الجممة، والمتمقي في ىذه ا

والعموم الخبر، ويسمى الخبر في ىذه الحالة، فائدة الخبر، نحو ما وجد في كتب التاريخ واألدب،  

 .2الحقائق" من

واألمر الثاني: الزم الفائدة: "وتكون بإفادة المخاطب بأن المتكمم عالم أيضا بالحكم، أو الخبر، 

 .3إلى المدرسة"ويسمى الزم الفائدة، نحو قول القائل: أعرف أنك تذىب 

وىذان الغرضان أصميان لمخبر، وقد يخرج الخبر عنيما ويراد منو أغراض أخرى الزمة لو، 

ظيار الضعف، والفرح  ومتفرعة عنو، وىي كثيرة: كالمدح، والفخر، واليجاء، واالستعطاف، وا 

 .... الخ.والسرور، والحزن، والتحسر، والنصح، واإلرشاد،

 

                                 
.3العمي، البالغة الميسرة م، ص  1  

.3المصدر السابق نفسو، ص  2  
.3االمصدر السابق نفسو، ص  3  
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 رب ثالثة ىي : ولمخبر أضأضرب الخبر -ج

 .1ويمقى لخالي الذىن من الفائدة "،: "وىو الخالي من مؤكدات الحكمالضرب االبتدائي -1

الضرب الطمبي:"وىو المشتمل عمى مؤكد استحسانا، ويمقى لممتردد في قبول الحكم، الطالب  -2

 .2" لمتوكيد

ويكون التأكيد فيو  ،لحكمويمقى لمنكر ا ،الضرب اإلنكاري : "وىو المشتمل عمى أكثر من مؤكد -3

 .3عمى حسب اإلنكار قوة وضعفا "

 

 ثانيا : اإلنشاء 

   کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کٹ ٹ چ  ،اإلنشاء لغة : ىو " الَخْمق واالبتداع -أ

ومعنى ، 5 چىئ     یېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یچ وقل أيضًا :     ، 4،چ  گ

 والنفس الواحدة التي خمق الناس منيا  ،ن تراب، ولم تكونوا شيئا)أنشأكم( في كمتا اآليتين : خمقكم م

 .-عميو السالم-ىي: آدم

، كّنى 6ومستودع تحتيا"  ،أو مستقر في األرض ،ومستودع في الصمب ،"فمكم مستقر في الرحم

 .بذلك عن القبر

 ،ا: االرتفاعوىو أيض ،أي جعل وشرع ،كقولنا: أنشأ فالن يحكي حديثا ،واإلنشاء أيضا ىو: الشروع

 ،وأنشأ فالن الحديث: وضعو ،السحاب : رفعو -تعالى-وأنشأ اهلل،أي بدأ بناءىا ،فنقول: أنشأ دارا

                                 
.5حسن  الظواىري، محاضرات في األدب و البالغة، ص  1  
.5المصدر السابق نفسو، ص  2  
.3المصدر السابق نفسو، ص  3  

 98 نعام، األ  4
 23الممك،    5

.47-7/46محمد  القرطبي، تفسير القرطبي المسمى :الجامع ألحكام القرآن، 6  
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 .1فأحسن فييما ،أو خطب خطبة ،ويقال :أنشأ فالن : إذا أنشد شعرا

 واإلتيان بالجديد. ،الوضع والبناء ىو:مما سبق يتضح لمباحثة أن المعنى األساسي لإلنشاء 

أو ىو:  ،-عمى الخبر-ىو " ما ال نسبة لو في الخارج تطابق أو ال تطابق اصطالحا:اء اإلنش -ب

 .2ونسبتو محضره بالمفظ بو " ،ألنو ال خارج لو ،ما ال يحتمل الصدق والكذب

وال يمكن أن يقف عميو السامع أو المتمقي إال إذا ألقاه  ،وىكذا فإن اإلنشاء ىو : قول ينشئو المتكمم

  .المنشئ

 :قساموأ -2

 ىي: أقسامالطمبي  ولإلنشاء

 .األمر  -1

 .والنيي-2

  .واالستفيام-3

  .والنداء -4

 3.والتمني -5

 ،واإلرشاد ،والتعجيز ،الدعاء مثال:فيراد من األمر  ،وقد تخرج صيغيما عن موضوعيا األصمي

 ،روالتقري ،ر، واإلنكاب، والتعجوكذلك االستفيام يخرج ىو اآلخر إلى معان بالغية منيا: النفي

 .وكذلك بقية أقسام اإلنشاء

 وصيغو كثيرة منيا: ،والقسم الثاني: غير طمبي : وىو ما استدعى مطموبا حاصال وقت الطمب

 نحو: ،صيغ المدح والذم-

                                 
محمد الزبيدي، تاج العروس، مادة )نشأ(.   1  
.6حسن الظواىري، محاضرات في األدب والبالغة، ص  2  

 228الدراويش، العمدة في عموم البالغة العربية،ص حسين  3
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 .وبئس الظالم الحجاج ،نعم الخميفة عمر بن الخطاب

 .ووىبتُ  ،واشتريتُ ،نحو :بعتُ  ،وصيغ العقود-

 .نَّ الحقنحو : واهلل ألقولَ ،والقسم-

 .نحو : ما أجمل الصدق ! ،والتعجب-

 .1ومنيا ُربَّ  .نحو قولك : لعل اهلل يأتي بالفرج ،والرجاء بعسى ولعل ونحوىما-

ألن فيو من المطائف البالغية والمزايا  ،فيو الذي ييتم بو البميغ ،والذي يعنينا منيا القسم األول

 .المعنوية ما ليس في الثاني

                                 
.6األدب والبالغة، ص حسن الظواىري :محاضرات في  1  
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 : أسموب األمر في جزء  يس و معانيو البالغية الفصل األول

 

 تعريف األمر. -1

 لغة. -أ

 اصطالحا. -ب

 صيغ األمر. -2

 العالقة بين ىذه الصيغ. -3

 أىمية األمر في القرآن الكريم. -4

 من المعاني البالغية لألمر في القرآن الكريم. -5

 أسموب األمر في ىذه السور و معانيو البالغية. -6
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 تعريف األمر-1
 
، يقال:أمر فالن مستقيم،وأموره مستقيمة، واألمر الحادثة، والجميع األمورىو "واحد األمر لغة:  -أ

كمفتو أن يفعل شيئا،وىو  إذا واألمر كذلك ىو:"الشأن،وجمعو أمور، ومصدره أمرتو األمر:  1أمور"
 2لفظ عام لألفعال واألقوال كميا"

 
أي  3چی  ی  جئ  حئ       ٹ ٹ چ تعالى في أمر فرعون :  يؤيد ما ذىب إليو الراغب قولو 

 أن أقوال فرعون وأفعالو ليست برشيدة.
و من ىنا فإن األمر قد ورد في القرآن الكريم داال عمى األقوال و األفعال، أي: سموك الشخص 

 .4عمى وجو العموم. واألمر لغة "نقيض النيي"
 
 األمر اصطالحا -ب

  5عمى جية االستعالء" ىو"طمب الفعل من المخاطب
 4أو ىو:"طمب الفعل استعالًء، لتبادر الذىن عند سماعو إلى ذلك، وتوقف ما سواه عمى القرينة "

 .6”طمب الفعل من المخاطب عمى جية االستعالء”او ىو:
 فاألمر الحقيقي: ىو طمب الفعل من األعمى إلى األدنى، وال يحتاج إلى قرينة، وأما األمر المجازي

 .7ف عمى القرينة، إلرشاد القارئ لممعنى المقصود، ليحقق القيمة الجمالية ليذا األسموبفمتوق 
ک  ٹ ٹ چ  :وال يكون األمر إال ممن ىو أعمى رتبة وقدرة من المخاطب المأمور، ومثال ذلك

  8چ     ڳک  ک   ک  گ  گ  گ  گ
 

الفعل مما ىو دونك، وبعثو وقد عرف األمر تعريفا لطيفا النيسابوري قائال: " واألمر ىو طمب 
عميو، وبو سمي األمر الذي ىو واحد األمور، ألن الداعي الذي يدعو إليو من يتواله شبو بأمر 

                                 
 ابن منظور،لسان العرب،مادة )أمر( 1
 20الراغب الصفياني،المفردات في غريب القران ص 2
 97ىود،    3
 .231حسين الدراويش،العمدة في عموم البالغة العربية،ص 4
 140القزويني،االيضاح في عموم البالغة،ص 5
 . 57فضل عباس،أساليب البيان،ص 6
.46/ 2دي، بغية اإليضاح في تمخيص المفتاح،عبد الفاتح الصعي  7 
 20المزمل،  8



 11 

 .1يأمره بو"
 
 صيغ األمر  -2

 و لو أربع صيغ ىي:
 فعل األمر كما مر في المثال السابق  -أ

 2چڌ        ڎ  ڎ   ڍ  ڍ   ڌ  چ المصدر النائب عن فعل األمر، كما في قولو تعالى:  -ب
أي: اضربوا ضربا، حيث حذف فعل األمر، وناب عنو المصدر، وأعرب المصدر إعراب النائب 

 .3عن المفعول المطمق
 4چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ چ  الم األمر المقترنة بالفعل المضارع، كما في قولو تعالى : -ج
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  تعالى:اسم فعل األمر، كما في قولو  -د

 أي: "الزموا أنفسكم، أي،خواص أنفسكم و دعوا العوام ". ، 5چڇ    ڃڃ
 
 العالقة بين ىذه الصيغ  -3

األمر، فعمى سبيل المثال ىنالك فرق بين  في أسموبىنالك فرق واضح بين صيغة وأخرى لمفعل 
ڀ    ڀڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ فعمي" تقّبل" و"أقبل"، في قولو تعالى:

  6چڀ  ٺ  ٺ    
فإن " بين القبول والتقبل فرقا، فالتقبل: عبارة عن تكمف القبول، وذلك حيث يكون العمل ناقصا ال 

 .7يستحق أن يقبل، فاختير )تقّبل(، ىضما وتواضعا واستقصاًء "
 
 أىمية األمر في القرآن الكريم: -4

وتجنب  ممخاطب قائمة االلتزام بالمأمورات،لألمر أىمية بالغة في القرآن الكريم؛ ذلك ألنو يوضح ل
المنييات وعميو يكون قانون الثواب لممطيع المنصاع لألمر، وقانون العقاب لمعاصي غير المنصاع 

                                 
.383/ 1النيسابوري، غرائب القرآن و رغائب الفرقان،   1  
 1حممد،  2
.57فضل عباس، أساليب البيان، ص   3  

 7الطالق،   4
 105المائدة،    5
 127البقرة،    6
.94/ 2النيسابوري، غرائب القرآن،   7  
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عز -أوامر اهلل إتباعلألمر، ومن ىنا تبرز األىمية العظمى لألمر في القرآن الكريم؛ ألن في عدم 
، و -تعالى-، لذا ال بد من التقيد التام بأوامر اهلل -تعالى-يؤدي إلى الوقوع في سخط اهلل -وجل

 1-سبحانو-تجنب ما نيى عنو 
 
 من المعاني البالغية لألمر في القرآن الكريم: -5

 قد يخرج األمر عن حقيقتو لمداللة عمى أغراض بالغية جديدة منيا: 
 :  التيديد -1

  2چڍ     ڌ  ڌ  ڎ       ڍڇ  ڇ  ڇچ  كما في قولو تعالى :
فاألمر فيو قدر ىائل من التيديد، وكأنو يأمرىم أن يفعموا ما يشاؤون من أنواع الشرور، وأخيرا 

 يكون مصيرىم إلى النار بسبب أعماليم الشريرة.
 :التيكم -2

  3چے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳    چ ومنو قولو تعالى:
 فالبشارة يكتنفيا معنى التيكم واإلىانة لجميع المنافقين.

  4چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    چ و تعالى: و من التيكم قول
فمن المعموم "أن الكافر ال يمكنو الذوق، ألنو يعاني غصص العذاب واالمو، وتمك حال ال يستطيع 

نما ىي ذلة وميانة"  .5فييا أن يذوق إال الحميم و الغسمين، وحقيقة األمر: ال عزة وال كرامة، وا 
 :اإلباحة -3

  6چ     ﮸﮲    ﮳   ﮴  ﮵ ﮶      ﮷  ے  ۓ  ۓچ  نحو قولو تعالى :
"وفائدة ىذا األمر اإلباحة، واألصل في األشياء اإلباحة، ألن قولو تعالى "كموا" خطاب عام يتناول  

الكل، "ومن المعموم من لغة العرب أن صيغة األمر تفيد ترجيح جانب الفعل، فحمميا عمى اإلباحة 
 أو الوجوب 

 .7ل"ال ُيصار إليو إالَّ بدليل منفص
 

                                 
بتصرف. 234ي عموم البالغة العربية،صحسين الدراويش،العمدة ف 1  

 40فصمت،    2
 138النساء،    3
 49الدخان،    4

. 40عبد الفتاح بسيوني، عمم المعاني، دراسة بالغية و نقدية لمسائل المعاني، ص 5  
 141،   اإلنعام  6

.141/ 10النيسابوري،الغرائب، 7  



 13 

 أسموب األمر في ىذه السور، ومعانيو البالغية -6
نما يدل عمى غيره من خالل القرائن، ومن ىنا ال بد أن  األصل في األمر أن يدل عمى الوجوب، وا 

 يكون عمى جية العمو، أي : من األعمى إلى األدنى:
 . الميم اغفر لنا وارحمنا نحو:فإن كان من األدنى إلى األعمى فيو الدعاء،  -
ن كان إلى من يساويك فيو التماس، كقولك لصاحبك: أعطني قمما. -  وا 
 

 أىميا ما يرد في ىذه السور، وىي: وقد يخرج عن معنى األمر الحقيقي إلى معاٍن بالغية أخرى،
 
 : البشارة -1

 .1"ال تكون إال في الخير"
﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ  وقد ورد منيا في سورة )يس( قولو تعالى : ﮸    ﮷ے  ۓ   ۓ 

 .2چ﮹      ﮺ ﮻   ﮼  
 

﮻   ﮼  چ ففي قولو تعالى:  بشارة طيبة بالخير العميم ليذا الذي اتبع  .چ﮸  ﮹      ﮺ 
 بالغيب. -عز وجل-الذكر وىو القرآن الكريم، و خشي الرحمن 

 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  : -تعالى-ومن البشارة أيضا ما ورد في سورة )الزمر (،في قولو 

﮴    ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲   ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ۀڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

  3چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   
 

أثبت البشارة لمذين يجتنبون الشرك،و ينيبون إلى عبادة   ہ  ہ    ہ     ۀڻ  ۀچ ففي قولو تعالى: 
 اهلل تعالى باألساليب التالية:

 
لمبتدأ المؤخر "البشرى" أوال : بالجممة االسمية "ليم البشرى" المكونة من الخبر المقدم "ليم" ومن ا

 وفي ذلك تخصيص، وقصر لمبشرى عمى ىؤالء العباد المؤمنين.

                                 
  1الجوىري، معجم الصحاح، مادة "بشر ".

 11يس،    2
 18-17الزمر،   3
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وثانيا: أثبت البشارة في قولو تعالى )وبشر عباد(، بأسموب األمر الدال عمى البشارة، فاجتمعت 
 مبية لتأكيد البشارة ليؤالء العباد المخمصين هلل رب العالمين.الجممة الخبرية االسمية مع الطّ 

 
 النصح و اإلرشاد : -2

ىو الطمب الذي ال إلزام فيو،و إنما يجيء لمنصيحة الخالصة، وصيغة أمرية، تنطوي عمى المحبة 
 و احترام بين المتكمم و المخاطب. 

 
 .1" أكثر من الصديق فإنك عمى العدو قادر" قولنا:ومن أمثمة ذلك 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ وقد ورد منو في سورة )يس(،قولو تعالى :

 2چ     ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
 

اإلرشاد فيذا الرجل الصالح التقي الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يتوجو إلى قومو بالنصح و 
 " يا قوم اتبعوا المرسمين ". ليم: قائال

رشاده ليم  الء رسل اهلل "اتبعوا من ال يسألكم أجرا وىم ميتدون" فيؤ بقولو:ويكرر أمره ليم و نصحو وا 
ال يطمبون أجرا عمى ىداية الناس إال من رب العالمين، و ىم في الوقت ذاتو ىداة  -عز وجل-

 وميتدون، وليسوا بضالين وال مضمين. 
 
 التبكيت: -3

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ٹ چ وقد ورد في سورة )الصافات( في  قولو  ،وفيو اكتاب شديد لميضم

  3چىئ  يئ  جب  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  
 .4"أمثاليم" أي::"وأزواجيم" -تعالى-ورد في تفسير قولو

 .5: " واىدوىم":" أمر بالسوق"-تعالى-وورد في تفسير قولو 
 6 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ٹ چ  ومن التبكيت في سورة )ص( قولو 

                                 
.153/ 2الميداني، مجمع األمثال، 1  

 21-20يس، االيات  2
 23-22الصافات، االيات   3

.301/ 6ابن الجوزي، زاد المسير في عمم التفسير، 4  
.74/ 7السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  5  

 77ص،    6
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ىانة  ظاىرة ففي األمر إلبميس بالخروج من الجنة، و التأكيد عمى أنو مرجوم تبكيت واضح لو، وا 
 أيضا لو.

 
 االعتبار:  -4

وفيو يكون بمفت نظر المخاطب إلى األمر، حتى تقف نفسو عمى الحكمة البالغة من وقوعو، 
ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ چ في سورة )الصافات(  -تعالى  -لتتذكر وتعتبر، ومن ذلك قولو 

  1چوئ  ۇئ       ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ح الذال عبر لمن اعتبر، وأمر المخاطبون لالعتبار مما حصل معيم، فيذه بفت ون فيؤالء المنَذر 

سنة اهلل في الناس، وىي ىالك الكافرين، ونجاة عباد اهلل المخَمصين بفتح الالم،أي الذين أخمصوا 
وجل-اهلل  فأخمصيم إليو.  -عزَّ
 
 الدعاء : -5

في  -تعالى-لتضرع، ومنو قولو من األدنى إلى األعمى عمى سبيل االبتيال و ا -سبق كما-ويكون
ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  :-السالمعميو -سورة )الصافات( عمى لسان سيدنا إبراىيم

 2 ۇئ  ۆئ  ۆئ      
سبحانو -أن ييبو ولدا صالحا، فيستجيب لو  -تعالى-يدعو اهلل  -عميو السالم-فسيدنا إبراىيم 

 3 چۈئ  ېئ    ېئ      چ قائال:  -وتعالى
چ  تعالى:دنا إسماعيل عميو السالم، و من الدعاء كذلك ما ورد في سورة )ص(، في قولو وىو سي

﮺          ﮷ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ﮵  ﮶   4چ﮸    ﮹  
أن يغفر لو، و ييب لو ممكا ال يكون ألحد  -تعالى-يدعو اهلل -عميو السالم-وىذا سيدنا سميمان

، فقد كان عميو السالم ممكا و نبيا في -عز وجل-ما طمب من اهلل من بعده، و كان لو عميو السالم
 آن واحد.

 -تعالى-و من الدعاء في السورة ذاتيا ما ورد في دعاء أىل النار عمى من أضميم بأن يزيده اهلل
ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  چ  :-تعالى -عذابا ضعفا في النار، و ذلك في قولو

                                 
 74-71الصافات/ 1
 100-99الصافات، اآليات   2
 101الصافات،    3
 35ص،    4
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  1چيث   
أن يميمو اهلل إلى يوم القيامة، وذلك  -عميو المعنة-دعاء إبميس ،ي ىذه السورة الكريمةومن الدعاء ف

  2چجب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  چ  :-تعالى -في قولو
فالمعين بعد رفضو السجود آلدم استكبارا وكفرا،وطرده من الجنة،ولعنو إلى يوم الدين، يعود فيدعو 

حت  چ  :لو قائال سبحانو وتعالى -عز وجل-،فاستجاب اهللأن يميمو إلى يوم الدين -عز وجل-اهلل

  3چخت  مت   ىت    
 
 التسميم : -6

عميو -ألبيو سيدنا إبراىيم -عميو السالم-و التسميم ىو اإلذعان و ذلك في قول إسماعيل الذبيح
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  چ  في سورة الصافات: -السالم

  4چىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج     متحت  خت ىب   يب  جت    مبخب
 

عميو -وقدره،و يخاطب سيدنا إبراىيم -تعالى-يستسمم لقضاء اهلل -عميو السالم-فسيدنا إسماعيل 
 .:"يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهلل من الصابرين"أباه بمنتيى األدب قائال -السالم

 
 التعجيز:  -7

ميو، إظيارا لعجزه و ضعفو،و عدم قدرتو،وذلك من قبيل وىو مطالبة المخاطب بعمل ال يقوى ع
پ  ڀ   ڀ  چ  في سورة )الصافات(: -تعالى-و من ذلك قولو -عز وجل-التحدي لو،ليذعن إلى اهلل

  5چڀ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ      ٿ  ٿ  
 

مى يتحدى الكافرين إن كان ليم سمطان مبين أن يأتوا بكتبيم التي تدل ع -سبحانو وتعالى-فاهلل
 صدقيم، وأنى ليم ذلك السمطان ؟! وتمك الكتب؟!. 

 

                                 
 61ص،    1
 79ص،    2
 80ص،    3
 102 ،الصافات  4
 157-156الصافات، االيات  5
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  ڎڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  -تعالى -ومن التعجيز ما ورد في سورة )ص( في قولو

ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

﮷   ے  ے    ۓ  ۓ ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ       ھ  ھ    ۀڻ  ڻ ﮲ ﮳    ﮴   ﮵ ﮶   

 . 1چ﮺  ﮻  ﮼    ﮹﮸
 

فبعد التبكيت السابق لمكفرة، وقع التحدي عمى ىؤالء الممحدين، إن كان ليم ممك السماوات و 
 األرض فميرتقوا في أسباب السماوات، وىم أعجز و أضعف عن ىذا االرتقاء. 

 
 التيديد :  -8

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  : -تعالى-( قولو. ومنو في سورة )الزمر2ىو " التخويف"

 3چڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ      ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڃ
 

 ( تيديد ليؤالء الكافرين بعبادة رب العالمين. فاعبدوا ما شئتم من دونو: ) -تعالى-ففي قولو
ڭ    ڭ               چ :-تعالى-قولوومن التيديد في السورة ذاتيا 

 .4 چڭ
 ( تيديد و وعيد ليؤالء القوم. قل يا قوم اعمموا عمى مكانتكم):-تعالى-قولوففي 

 
 السخرية:  -9

 5يقال: " سخرت منو، أي: ىزئت منو ".
ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ    چ في سورة )الزمر(: -تعالى-ومن ذلك قولو

﮵   ﮶     ﮷        ﮸  ﮹  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ﮲ ﮽   ﮾  ﮺﮳  ﮴        ﮿﮻  ﮼  ﯀   ﯁ 

  6چ

                                 
 10-6ص، اآليات   1
الجوىري، معجم الصحاح، مادة "ىدد".   2  

 15-14الزمر اآليات   3
 39الزمر،    4
 الصحاح،مادة )سخر(. الجوىري،-5
 8الزمر،    6
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(، تبكيت و سخرية و إىانة و ) قل تمتع بكفرك قميال إنك من أصحاب النار:-تعالى-ففي قولو

 غاية احتقار ليذا الكافر باهلل الواحد القيار 
 

 : اإلىانة   -10
 .1انة"" من أىانو إذا استخف بو، و االسم : اليوان و المي

ے  ۓ     ےہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھچ في سورة )الزمر(:  -تعالى-و من اإلىانة قولو

 (.72)الزمر :  2چۓ    
، منتيى اإلىانة 3ففي أمر الكفار بدخول أبواب جينم خالدين فييا داخرين،" أي : أذالء صاغرين "

 والتحقير و االستخفاف بيم. 
 

 المشورة : -11
في خطاب سيدنا  -تعالى-المشورة من المأمور، كما ورد في قولوو ذلك إذا تضمن األمر طمب 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  في سورة )الصافات( : -عميو السالم-لولده إسماعيل -عميو السالم- إبراىيم

ىت  يت   جث  مث  ىث    متىب   يب  جت   حت  خت  مبی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب

 (.102)الصافات :  چيث     
: "فانظر ماذا ترى" مشاورة لو  -عميو السالم-ىيم عميو السالم لسيدنا إسماعيلففي قول سيدنا إبرا

 4(  و فدينو بذبح عظيمقال : )  -عز وجل-عمى تنفيذ رؤياه في المنام بذبحو، لكن اهلل
 

وىكذا فاألمر أسموب إنشائي بالغيي مرموق لو معان بالغية سامية، تدل عمى إعجاز القرآن 
ون الخطاب، و األداء البياني المعجز، مما يقطع بأن ىذا الكتاب منزل من الكريم، وتفوقو في فن

 لدن حكيم خبير. 
 

                                 
الجوىري،الصحاح ،معادة)ىون(.   1  

 72الزمر،    2
الجوىري، الصحاح، مادة )دخر(.  3  
 107الصافات،  4
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و معانيو البالغية ،زء يسجالفصل الثاني : أسموب االستفيام في   
 
 
 

تعريف االستفيام. -1  
تعريف االستفيام لغة. -أ  

تعريف االستفيام اصطالحا. -ب  
أىمية االستفيام. -2  
االستفيام و ما يستفيم بو عن كل أداة.أدوات  -3  
و معانيو البالغية. ،جزء يسأسموب االستفيام في  -4  
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تعريف االستفيام-1  
 

االستفيام لغة :  -أ  
 .1ىو " طمب خبر ما ليس عند المستخبر

.إذن االستفيام لغة ىو استخبارك عن الشيء الذي لم يسبق لك عمم بو . 
 

االستفيام اصطالحا  -ب  
2و ذلك بأداة من أدواتو ". ،" طمب العمم بشيء لم يكن معموما من قبلىو   

 
أىمية االستفيام : -2  

واإلنكار  ،والتنبيو ومن فوائده: التأكيد واإلقرار، ،االستفيام: "أجمع لممعاني اإلنشائية
 .وغير ذلك من المعاني البالغية ،3والزَّجر،واألمر،والتحقير"

 
يستفيم بو عن كل أداة و ما  ،أدوات االستفيام -3  

  ىي:أدوات االستفيام 
 وأيَّان، وكيف، وأين، و أنَّى، وكم، وأي". ومتى، ،" اليمزة، وىل، وما، وماذا

 
 4و تقسم ىذه األدوات إلى ثالثة أقسام رئيسة ىي:

 و ىي:"اليمزة". ،ما يطمب بو التصور و التصديق معا -أ
 "ىل".ىي:و  ،ما يطمب بو التصديق وحده -ب
 وأيَّان، ،ومتى ،ا، وماذوىي:"ما ،وىي: بقية أدوات االستفيام ،ما يطمب بو التصور وحده -ج

 وأي". وكم، وأنَّى، وأين، ،وكيف
 
 
 

                                 
.292ابن فارس،الصاحبي في فقو المغة، ص   1  
. 60أحمد الياشمي، جواىر البالغة ، ص  2  
.39عبد الحميد الفراىي،أساليب القرآن، ص   3  

 265الدراويش، حسين، العمدة في عموم البالغة العربية، ص 4
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 أوال : اليمزة
  

 .1أي عن المفرد و عن الحكم" ،بيا "التصور أو التصديق ب، ويطموىي أم األدوات
 .2"ويمييا المسؤول عنو دائما" -

و نعنتتتي بالمعتتتادل: متتتا يقابتتتل المستتتؤول ،نبغتتتي أن يتتتذكر بعتتتدىا المعتتتادل"و إذا كانتتتت لمتصتتتور في -
 .3عنو"

وال يصح أن ،من فعل،أو فاعل ،"و إذا كانت لمتصور، يكون الجواب عنيا بتعيين المسؤول عنو -
ذا كانت لمتصديق يكون الجواب عنيا بنعم أو ال "  .4يكون الجواب بنعم أو ال،وا 

ذا كانت لمتصديق فال يجوز ذك -  5ر المعادل بعدىا "."وا 
كمتتا يتقتتدم عمتتى غيرىتتا          ،"اليمتتزة ىتتي أعتترق أدوات االستتتفيام؛ وليتتذا ال يتقتتدم عمييتتا حتترف العطف -

       6فإذا اجتمعت مع حرف العطف تقدمت عميو ".
 7أما غيرىا من أدوات االستفيام فتقع بعد أم ".،"ال تقع بعد أم -
 

 ثانيا : "ىل"
 8أي العمم بوقوع النسبة أو عدم وقوعيا فقط ". ،يا التصديق وحده"وىذه األداة يطمب ب

 
 ثالثا : بقية أدوات االستفيام 

 و ىي بمعنى : ،أحكام )ما( االستفيامية -أ
 9.و يطمب بيا شرح االسم " ،" أي شيء

 
                                 

.118ونيا و أفنانيا،"عمم المعاني " ، صفضل عباس،البالغة فن  1 
.119المصدر السابق نفسو، ص   2 
.120المصدر السابق نفسو، ص  3 

.121المصدر السابق نفسو، ص  4  
.121فضل عباس،البالغة فنونيا وافنانيا، ص 5  

.123المصدر السابق نفسو، ص   6  
.124المصدر السابق نفسو، ص   7  
.128المصدر السابق نفسو، ص  8  
. 35عمي بن عباس الرماني،رسالة منازل الحروف، ص  9  
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ذا ُجرَّت )ما( االستفيامية بأحد حروف الجر اآلتية: الباء،حتى، ،في،"من،إلى،عن،عمى وا 

 .1حذفت ألفيا، و بقيت الفتحة دليال عمييا "الالم،
 

 (.5)الطارق :2 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  :-تعالى-نحو قولو
 (.1)النبأ: 3چٱ  ٻ    ٻ  چ  :-تعالى-وقولو
    4ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب  خبچ  : -تعالى-وقولو
  5چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  : -تعالى-وقال
 
 االستفيامية  أحكام )ماذا( -ب

 وخالصة اآلراء في )ماذا( :،)ماذا( :اسم استفيام
 وىذا أوضح الوجوه. ،أحدىا : أن تكون )ما( استفيامية موصولة

 .والثاني : أن تكون )ما( استفيامية و )ذا( إشارة
 .والثالث : أن تكون )ماذا( كميا استفياما عمى التركيب

 .ء، أو موصوال بمعنى الذيوالرابع: أن تكون )ماذا( اسم جنس بمعنى شي
 .6و يجوز أن تخرج عمييا  ،و)ذا( زائدة ،و الخامس : أن تكون )ما( استفياما

 
 ج- أحكام )من االستفيامية (

مفردا و مثنى و  ،يستفيم بو عن العاقل مذكرا و مؤنثا ،"من" : ىي اسم استفيام مبني عمى السكون
تحدثا ؟ ومن تحدثتا ؟ و من تحدثوا؟ ومن تحدثن؟ نحو من تحدََّث ؟ ومن تَحَدثَّت ؟ ومن  ،جمعا

 7وتعرب )من( خبرًا إذا تقدمت عمى ما ىو أكثر معرفة منيا 
 
 

                                 
.244عبد الرحمن األنباري،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين و الكوفيين، ص   1  
 5الطارق، 2
 1النبأ،  3
 35النمل،  4
 2الصق،  5
.156/  1السيوطي، اإلتقان في عموم القرآن الكريم،  6  
.86/ 2شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك،  ابن عقيل،عبد اهلل بن عبد الرحمن،  7  
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 د- أحكام )أي( االستفيامية :
عاقال وغير  ،ويجوز استعماليا بمفظ واحد لممذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع،)أي( االستفيامية

 1عاقل.
  أحكام )كم( االستفيامية -ىـ

وىي من  ،وتكون مبيمة تحتاج إلى تمييز ،كم االستفيامية :وىي من األلفاظ التي ليا الصدارة
  2چ   ۇڭ  ڭ  ڭ( : -تعالى-نحو قولو ،وىي مبنية عمى السكون،كنايات العدد

 
 أحكام )كيف( االستفيامية  -و

حقيقيا عن  بيا استفياما م، ويستفيوىي اسم استفيام مبني عمى الفتح االستفيامية:)كيف( 
 نحو: كيف صحتك ؟ ،3األحوال

 4چٴۇ  ۋ  ۋ  چ :-تعالى-قولووقد تخرج عن معناىا الحقيقي إلى معنى بالغي، كما في 
 .5فقد خرج االستفيام عن معناه الحقيقي ىنا إلى التعجب

 
 أحكام )أين( االستفيامية  -ز

نحو: أين  ،6المكانيةوىي اسم استفيام مبني عمى الفتح في محل نصب عمى الظرفية  )أين( :
 وضعت الكتاب؟ 

 .7و ىي اسم استفيام بمعنى )كيف( أّنى: -ح
و يستفيم بو  ،8)متى(: اسم استفيام مبني عمى السكون،في محل نصب عمى الظرفية الزمانية -ط

 .عن الزمان
 أحكام)أيان( االستفيامية  -ي

 .9)أيَّان( : وىي اسم استفيام بمعنى "متى"

                                 
.124\1ابن الصائغ،الممحة في شرح الممحة،  1  
 259البقرة،    2
.217الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، تحقيق عمي بوممحم، ص  3  
 28البقرة،    4
.  314يوسف السكاكي، مفتاح العموم،   ص  5  
.50خالد الوقاد، شرح األزىرية، ص  6  
.61زجاجي، حروف المعاني و الصفات، صال  7  
.233ابن جني، الممع في العربية، ص   8  
.4/235سيبويو،  الكتاب،     9  
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 .1شبو متطابق مع ميل )أيَّان( لمتيويل و التضخيم"  ،" ومعناىما متقارب
 
 
 أسموب االستفيام في ىذه السور و معانيو البالغية  -4
 

، و 2يعد أسموب االستفيام مع أسموب األمر من أكثر األساليب اإلنشائية شيوعا في ىذه السور
 .ىذه السور ما يأتي فيليذين األسموبين معاٍن بالغية متعددة ومن معاني االستفيام البالغية 

 
 و من المعاني البالغية ألسموب االستفيام في ىذه السور ما يمي :

  
 التسوية : -1

ہ   ہ  چ  في مخاطبة الكافرين: -تعالى-و قد ورد ىذا المعنى في سورة )يس( في قولو

  3چہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ    
ٱ     ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  چ  :-تعالى-قولوو نظير ىذه اآلية ما ورد في سورة البقرة في 

 4چپ  پ    پ      ڀ   ڀ    
  5 چحت  خت  مت  ىت  يت  جث   مث  ىث  يث    چ  :في سورة الشعراء -تعالى-وقولو

ال يؤثر فييم اإلنذار أو  ،فيم في كمتا الحالتين مْعِرضون ،أو سواء ،أي : إنَّ إنذارك وعدمو سّيان
  .ما عاد الكالم يجدي نفعا معيمو  ،عدمو ؛ ألنيم مردوا عمى الكفر والنفاق

 التعجب :  -2
 6التعجب ىو : " استعظام شيء زائد عمى غيره لمزية فيو ".

و إذا ورد التعجب في القرآن الكريم ُصِرَف إلى البشر، وكأن الخطاب يقول : إن ىذا األمر يستحق 
  .أن يتعجب منو البشر

                                 
.79ياسين األيوبي ومحيي الدين ديب، كشف الغموض عن قواعد البالغة و العروض، ص  1  

 
 وذلك بناء عمى تعقب أسموبي االستفيام واألمر في ىذه السور. 2
 10يس،    3
 6بقرة،  ال  4
 136الشعراء،    5

 .118محمد عمي السراج،المباب في قواعد المغة واآلداب والنحو والبالغة والعروض والمغة والمثل،ص  6
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﮷    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ :  -تعالى-ومنو في سورة يس قولو  1 چ﮵ ﮶   
وىو حبيب النجار الذي قتمو الكفار يتعجب كيف  ،فيذا الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة
  .ال يعبد الواحد القيار الذي فطره، و إليو مرجعو

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   چ  :-تعالى-ومن التعجب أيضا في السورة ذاتيا،قولو

  . 2چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
لمفقراء تعجبوا من أن يطعموا من لو  -تعالى-فيؤالء الكافرون إذا ما قيل ليم أنفقوا مما رزقكم اهلل

  .وغمظة في التفكير عندىم ،يشاء اهلل ألطعمو، وفي ذلك بخل منيم
ائ  ەئ  ى  ى  ائ  چ  :-تعالى-، قولوو من االستفيام الدال عمى التعجب أيضا في السورة ذاتيا

  3چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    وئوئەئ
 

فيؤالء الكافرون الممحدون المنكرون لمبعث يقولون إذ بعثوا: يا ويمنا من بعثنا من مرقدنا،ىذا ما 
يقولون متعجبين ُمستغربين من البعث  ،و لقد صدق المرسمون فيما أخبروا عنو ،وعد الرحمن حقا
  .وحقيقة القيامة

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ : -تعالى-ة يس قولوو من التعجب كذلك في سور 

  4چں 
 -أي قديم بال-بعظم حائل -صمى اهلل عميو وسمم-فقد " جاء العاصي بن وائل إلى رسول اهلل

نعم يبعث اهلل (: -صمى اهلل عميو و سمم-ففتو،فقال: يا محمد أُيْبَعُث ىذا بعدما أرم ؟ فقال الرسول
:"أولم ير -تعالى-كما ورد في اآليات في قولو )ثم يدخمك نار جينم ،يكثم يحي ،ثم يميتك ،ىذا

 5.." إلى آخر السورة .اإلنسان أنا خمقناه من نطفة
 

ضاربا مثال عمى ذلك ،العظام وىي رميم -تعالى-فيذا العاصي بن وائل يتعجب كيف يحيي اهلل
البعث انتياًء، فالبعث أسيل من والخمق ابتداًء أصعب من ،ونسي أن اهلل قد خمقو بتفتيت عظم بال،

  .لذا فيو ال يستحيل عقال ،الخمق

                                 
 22يس،    1
 47يس،    2
 52يس،    3
 78يس،    4

 .344السيوطي،أسباب النزول، ص    5
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  1 چے  ۓ  ۓ  ﮲      چ : و من التعجب في سورة)الصافات(،قولو تعالى
-وتركيم عبادة خالقيم،يتعجب من عبادة قومو لمنحوتاتيم -عميو السالم-فيذا سيدنا إبراىيم الخميل

  .عما يشركون -سبحانو وتعالى
 

 -عميو السالم-عمى لسان إلياس -تعالى-ام الدال عمى التعجب في ىذه السورة قولوومن االستفي
 .  2چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ  في خطاب قومو :

 -تعالى-و ترك عبادة اهلل ،يتعجب و يستنكر من قومو عبادة بعل -عميو السالم-فسيدنا إلياس
  .أحسن الخالقين، جمت صورتو

  3چی  ی  جئ  حئچ :-تعالى-قولولسورة ذاتيا ومن التعجب المشوب بالنفي في ا
 

  .منو براء -عز وجل-واهلل ،فيذا ألمر يستحق التعجب منو
 4چچ      چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ  : -تعالى-ومن التعجب في سورة )ص( قولو

 
ىذا لشيء إن ففي ىذه اآلية الكريمة تعجب كما ىو وارد من سياق اآلية ونصيا في قولو تعالى : )

 عجاب(.
 

و كما ورد في أسباب نزول ىذه اآلية،ما أخرجو اإلمام أحمد و الترمذي،و الحاكم صححو عن ابن 
فشكوه إلى أبي  -صمى اهلل عميو وسمم-وجاء النبي ،...عباس قال:"مرض أبو طالب، فجاءتو قريش

و  ،دين ليم بيا العربما تريد من قومك ؟ قال : " أريد منيم كممة ت ،طالب : فقال : يا ابن أخي
 ،قال : ما ىي ؟ قال : ال إلو إال اهلل ،قال : كممة واحدة ؟ قال : نعم ،تؤدي إلييم العجم الجزية "

 .5:" بل لما يذوقوا عذاب " اآلية" -تعالى-فقالوا : إليا واحدا إن ىذا لشيء عجاب !!! إلى قولو
ٱ  ٻ  چ  فرين الخالدين في نار جينم :عمى لسان الكا -تعالى-و من التعجب في ىذه السورة قولو

 .  6چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  

                                 
 95الصافات،    1
 125الصافات،  2
 153الصافات ،   3
 5ص،  4
.347وطي، أسباب النزول، صالسي  5  
 62ص، 6
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فيؤالء الكفار يستغربون و يتعجبون من دخول رجال في الجنة كانوا يعدونيم من األشرار في دار 
  .الدنيا

د أما في سورة )الزمر( فق ،ىذا ما ورد في السور الثالث السابقة من االستفيام الدال عمى التعجب
  .خمت من ىذا النوع من االستفيام

 
 
  االستبعاد -3
 

﮼   چ  : -تعالى-ففي قولو ،يرد ىذا المعنى البالغي لالستفيام في سورة )يس( ﮹  ﮺  ﮻ 

 . 1چ﮽        ﮾ ﮿   ﯀  ﯁                  
أعظم الضرر  فيذا حبيب النجار يستبعد وينفي أن يتخذ من دون اهلل آلية ال تنفعو شيئا،بل وتضره

  .خالقو وخالق تمك المعبودات وخالق كل الكائنات و البشر -تعالى-في اإلشراك باهلل
ڻ  ۀ  چ  :-تعالى-ومن معاني االستفيام البالغية الدالة عمى االستبعاد في ىذه السورة قولو

 . 2چۀ  ہ  ہ    ہ                 ہ   ھ  
وينفون  ،تحدون المرسمين الذين أخبروا عن قياميافيؤالء الممحدون يستبعدون قيام الساعة، وي

  .صدقيم في مجيئيا
عمى لسان الممحدين المنكرين  -تعالى-و من االستبعاد كذلك ما ورد في سورة )الصافات( في قولو

 . 3چ﮶ ﮷    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ﮵ چ لمبعث و يوم الدين قوليم : 
 األولين بعد إذ َأِرُموا وأصبحوا ترابا وعظاما نخرة.  فيؤالء الممحدون يستبعدون بعثيم وبعث آبائيم

  .أما سورتا )ص( و )الزمر( فقد خمتا من ىذا المون من االستفيام االستبعادي
 
 األمر :  -4

 .األمر ،ومن المعاني البالغية التي خرج إلييا االستفيام في ىذه السور
ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ              ڃ  ڃ  ڃ    چ :  -تعالى-و من األمر في سورة )يس( قولو

 . 4چڇ  ڇ  
                                 

 23يس، 1
 48يس، 2
 17-16الصافات،  3
 31يس، 4
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بأن يتفكروا في حقيقة رجعة الميمكين إذ "في  ،فينا أمر ليؤالء الممحدين الذين ينفون المعاد
 .1االستدالل بانتفاء الرجعة العامة المطمقة دليل قاطع عمى ثبوت المعاد في الدار اآلخرة " 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :-تعالى-السورة قولو ومن االستفيام الدال عمى األمر في ىذه

ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

 .2 چہ  ہ  ہ    ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
 

:)أفال يشكرون ( يأمر الناس بالشكر عمى ىذه النعم السابغة -تعالى–في قولو  -عز وجل-فاهلل
 .عمييم -سبحانو وتعالى-يجاد اهلل ومنن خالقيمبل ىي من إ ،والتي لم يوجدوىا بأيدييم ،عمييم

 
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  :-تعالى-ومن ىذا الصنف أيضا قولو

  .3چى  ى  ائ     ېۉ  ۉ  ې  ې  ې ۋ   ۅ   ۅ
 -تعالى-واستخدام العقل في االستدالل عمى وجود اهلل،ففي"أفاليعقمون" استفيام أمر لمقوم بالتعقل

 وعبادتو. 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ :  -تعالى-وكذلك قولو

 .4 چڤ  ڤ      ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
 

و في : "أفال  ،ففي ىذه اآليات جاء أسموب االستفيام داال عمى األمر في :"أولم يروا" بمعنى: ليروا
  .النعم يشكرون " بمعنى: ليشكروا نعم اهلل و يطيعوه عمى ما رزقيم من ىذه

 .وكذلك سورة )ص( ،وأما سورة )الصافات( فقد خمت من ىذا المون من االستفيام
 

 ىما: ،وورد ىذا األسموب في  سورة )الزمر ( في موطنين اثنين
ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  چ  :-تعالى-األول: في قولو

 . 5چمح  جخ  حخ  مخ  جس    مج     جح   حجحت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث   ىث    يث

                                 
.498/ 2عبد القاىر الجرجاني، درج الدرر في تفسير القرآن العظيم،    1 
 35-33يس،  2
 68-67يس، 3
 73-71يس، 4
 21الزمر، 5
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حتى  ،وقدرتو عمى ذلك الصنع -تعالى-: )ألم تر( أمر بالتفكر في عظمة اهلل-تعالى-ففي قولو
  .وال يعبد سواه ،يذعن اإلنسان لو

ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    چ  :-تعالى-قولوفي  الثاني:و 

 . 1چ                   ﮽ ﮾   ﮿  ﯀  ﯁  
 

أمر ليؤالء الكفرة أن ُيْعِمُموا  ،..(إلى آخر اآلية.أفرأيتم ما تدعون من دون: )-تعالى-ففي قولو
و يعودوا  ،ليثوبوا إلى رشدىم ،عقوليم بالتفكر مميا في معبوداتيم التي ال تممك ليم ضرا و ال نفعا

 إلى عبادة خالقيم.
 

ف بالمخاطب الذي "يوجو إليو األمر بأسموب وفي أسموب االستفيام الدال عمى األمر تمط
أو  ،أو نصيحة،أو موعظة،االستفيام، واألمر يشمل عمى ما تستعمل لو صيغة األمر من : تكميف

ذا  ،أو دعاء،أو التماس، أو غير ذلك ،إرشاد فإذا قدم لو طعام مثال: قال لو : أتأكل ؟؟ أال تأكل؟ وا 
 .2.. و ىكذا".قال لو : أتصمي ؟ أال تصمي ،أراد أن يأمره بالصالة و قد حان وقتيا

 
 التقرير  -5

قال ابن جني : وال  ،التقرير:" ىو حمل المخاطب عمى اإلقرار و االعتراف بأمر قد استقر عنده
ونقل أبو حيان عن سيبويو: أن  .كما يستعمل بغيرىا من أدوات االستفيام ،يستعمل ذلك بيل

 .3تعمل في اليمزة " إنما يس ،استفيام التقرير ال يكون بيل
-في قولو ،ويرد ىذا النوع من االستفيام في ىذه السور الكريمة، ومن ذلك ما ورد في سورة )يس(

 . 4چڇ  ڇ    ڇ  ڇ      چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ: -تعالى
 .بمعنى: قد عيدت،تقرير و تقريع ،.. ( إلى آخر اآلية.ألم أعيد إليكمتعالى: -ففي قولو

وجل -في كتب التفسير أن" اهلل وورد يقرأ  ،يأمر جينم يوم القيامة فيخرج من النار عنق ساطع -عزَّ
 .  5ىذه اآليات و يمتقط الكفار إلى النار"

ک     کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ :-تعالى-قولو ،ومن ىذا المون من االستفيام في السورة ذاتيا

                                 
 38الزمر،  1

. 288/ 1حبنكة الميداني، البالغة العربية ، 2  
.1/329األقران في إعجاز القرآن،  السيوطي، معترك 3  

 60يس، 4
.504/ 2الجرجاني، درج الدر،  5  
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 . 1چک  گ  گ  
فقد كنتم  ،وعيون ال ترون بيا ،وآذان ال تسمعون بيا ،اأي حقا لقد كان لكم عقول ال تعقمون بي

  .صما بكما وعميا عن الحق
الذين عطَّموا حواسيم فكانوا مثل البيائم  ،ويحمل التقرير في طياتو التوبيخ والتقريع ليؤالء الكافرين

  .السائمة التي ال تدرك ما يحدث حوليا إال بالزجر و الضرب
 

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   چ  : -تعال-ىذه السورة كذلك ما ورد في قولو ومن االستفيام التقريري في

  . 2چې  ې  ې     ى  ى     ېۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
وجل-ففي االستفيام تقرير وتأكيد أن اهلل خالق السماوات واألرض قادر كل القدرة عمى أن  -عزَّ

 .ذو القوة المتين ،الخالق العميم -سبحانو-وىو ،يخمق مثميم، كيف ال
أما سورة )الصافات( فقد خمت من ىذا المون من  ،ا االستفيام التقريري في سورة )يس(ىذ

  .االستفيام
ڀ   چ  : -تعالى-في قولو ،وورد االستفيام داال عمى التقرير في سورة )ص( في آية واحدة

 3چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
وىم اليوم في الجنة مع  ،رفالكافرون يؤكدون و يقرون السخرية من رجال كانوا يعدونيم من األشرا

 .الصالحين األبرار
 أما سورة )الزمر( فقد ورد االستفيام التقريري فييا في عدة مواطن ىي : 

 .4چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  : -تعالى-الموطن األول : في قولو
أبد فمنطوق االستفيام فييا تقرير و تأكيد حقيقة وجود المثوى لمكافرين في نار الجحيم،خالدين فييا 

 اآلبدين. 
ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎچ : -تعالى-والموطن الثاني: في قولو

  5چک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  
وجل-فحقا إن اهلل  .كل الكفاية -صمى اهلل عميو وسمم-كاف عبده محمداً  -عزَّ

ميو صمى اهلل ع-وورد في أسباب نزول النصف الثاني من اآلية، أن كفار قريش قد "قالوا لمنبي
                                 

 62يس،  1
 81يس، 2
 63ص،  3
 32الزمر،  4
 36الزمر، 5
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 :-وسمم
 .1فنزلت "و يخوفونك من دونو " اآلية " ،لتكفنَّ عن شتم آليتنا أو لنأمرنيا فمتجندلنَّك

  2چں  ں  ڻ         ڻ  ڻ       ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  :-تعالى-والموطن الثالث : في قولو
 .عزيز ذو انتقام من الكافرين -عزل وجل-فحقا إن اهلل

 
ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک       ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :-تعالى-ووالموطن الرابع : في قول

 .3 چگ  گ   
ڱ    ڱ  ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ      ڳ    ڳ  ڱچ  :-تعالى-قولووالموطن الخامس: في 

 . 4چں  ڻ    ڻ  ڻ   
و ال  ،ىو الذي يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر -عز وجل-فالكافرون يعممون عمم اليقين أن اهلل

  .لكن الكفر عناد ،حد يرزق و يقبض الرزق غيرهأ
چ    چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چچ  :-تعالى-والموطن السادس: في قولو

 .5چڇ   ڇ  ڇ  ڇ 
 .فحقا ىنالك مثوى في جينم لممتكبرين عمى رب العالمين

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  : -تعالى-و الموطن السابع : في قولو

ں    ںک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱک  

 .6چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      
 ،..(إلى آخر اآلية تقرير و تقريع لمكافرين.ففي قول خزنة جينم لمكافرين : )ألم يأتكم رسل منكم

  .وحسرة عمى حسرتيم ،يزيدىم ندما عمى ندميم
 7.ونفي النفي إثبات ،وقد دخل عمى النفي،إلنكار نفيوا ،وحقيقة استفيام التقرير أنو استفيام إنكار

 . 8چ  ڄڄ  ڄچ :  -تعالى-ومنو في القرآن الكريم قولو

                                 
.350السيوطي،أسباب النزول، ص  1  

 37الزمر، 2
 43الزمر،  3
 52الزمر،  4
 60الزمر، 5
 71الزمر، 6

.330/  1السيوطي، معترك األقران،  7  
 172االعراف،  8
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 النفي  -6

وينفي في باطن الكالم م  ،ىو "أن يثبت المتكمم شيئا في ظاىر كالمو اصطالحا:ومعنى النفي 
لحاف في ظاىر الكالم نفي اإل ، 1چھ  ے  ے  ۓ چ  : -تعالى-نحو قولو ،أثبتو

 ". 1والباطن نفي المسألة البتة  ،المسألة
 . 2إذا النفي : ىو اإلخبار عن ترك الفعل

 . 3وىو ضد اإلثبات ،وىو الجحد واإلنكار
الذي يحمل في طياتو السخرية و االستيزاء ،ورد ألقواليم باليقين القاطع،وفي النفي تبكيت لمكافرين

  .بيم
وندر ىذا األسموب في سورة )الصافات(،وورد قميل منو  وقد خمت سورة )يس( من ىذا األسموب،

ألن فييا حجاجا،وىذا الحجاج يستدعي الحوار واألخذ  ،وكثر في سورة )الزمر( ،في سورة)ص(
 .والرد واإلثبات والنفي، لذا كثر في ىذه السورة الكريمة

 وورد في ىذه السور عمى النحو التالي: 
 . 2چی  ی  جئ  حئ     چ  :-تعالى-ورد في سورة الصافات في قولو

 .لم يصطف البنات عمى البنين -عز وجل-أي :أن اهلل
ۀ   ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱچ  تعالى:-في قولو ،ومنو ما ورد في سورة )ص(

 .3چہ  ہ     
 

 .-صمى اهلل عميو وسمم-فالكفار ينكرون نزول القرآن الكريم )الِذْكر( عمى الرسول
﮻  ﮼       ﮹﮲ ﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ  ذاتيا:في السورة  -تعالى-قولوومنو   .4چ﮺  

 .ففي ىذه اآلية نفي قاطع أن يكون لمكافرين ممك السماوات واألرض وما بينيما
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  : -تعالى-ومن ذلك أيضا قولو

                                 
 273البقرة،  1

 .670بدوي طبانة، معجم البالغة العربية، ص  1
 .205عمي الجرجاني، التعريفات، ص  2
 .1260إميل يعقوب،المعجم المفصل في المغة واألدب، ص  3
 153الصافات، 2
 8ص، 3
 10ص، 4
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 .1 چڦ  ڦ               ڦ  
وقيل إن  .أي : لن نجعل المؤمنين كالمفسدين في األرض2االستفيام "  فت أم ىنا بمعنى: "ىمزة

 .3اآلية نزلت في حمزة وعمي وسفيان،وبني عبد المطمب و عتبة و شعبة و الوليد 
 :-تعالى-ومنو قولو ،أما ما ورد من أسموب االستفيام الدال عمى النفي في سورة )الزمر( فيو كثير

  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ    ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئچ 

 . 4چی    ی       ی  ی    
فحقا ال يستوي القانت الساجد القائم الذي يحذر اآلخرة و يرجو رحمة ربو مع الذين ال يعممون،و ال 

 .بشيء مما سبق يأتون
تو حتى إنو وذلك لكثرة صالتو بالميل،وقراء 5و قيل نزلت ىذه اآلية في "سيدنا عثمان بن عفان "

 .6ربما قرأ القرآن كمو في ركعة واحدة"
﯀  چ في ىذه السورة :  -تعالى-و من ىذا األسموب كذلك قولو ﮼          ﮽  ﮾  ﮿      ﮹ ﮺   ﮻ 

 .  7چ﯁       
صمى اهلل عميو -و أنت يا محمد ،أي : ليس من حقت عميو كممة العذاب كمن حل في الثواب

  .نارال تنقذ من تخمد في ال -وسمم
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀچ  : -تعالى-ومن ذلك قولو

 . 8چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿٺ
 .9أي ليس من شرح اهلل صدره لإلسالم "كالذي لم يشرح فقسا قمبو "

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ             گڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گچ  :-تعالى-ومن ذلك أيضا قولو

  .10چڱ   ڱ  

                                 
 28ص،  1

.526/ 2عبد القاىر الجرجاني، درج الدرر،  2  
.2/526عبد القاىر الجرجاني، درج الدر،  3  

 9الزمر،  4
.349السيوطي، أسباب النزول، ص  5  

.349المصدر السابق نفسو، ص 6  
 19الزمر 7
 22الزمر،  8

.2/534الجرجاني ، درج الدرر، 9  
 24الزمر، 10
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 .1أي ليس المشرك "الذي ُغمَّت يداه كالذي ىو مؤمن آمن "
  ىئىئ  ىئ   ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  :-تعالى-وقولو

  2چی  ی  ی  ی  جئ  
أي الذي ال  ،ال يستوي مع الرجل السمم ،فيذا الرجل الذي فيو شركاء متشاكسون،أي متخاصمون

 .ىل يستويان؟ بالطبع ال ،حدوال دعوى فيو أل،دعوى وال خصام عميو
  .وعدم األمن في الشرك و الكفر و الطغيان،وفي ذلك دعوى إلى السالمة في التوحيد

ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀ  ٱچ  :-تعالى-ومن ذلك قولو

  3چٺ  ٺ  ٿ  
لما جاءتو رسالة  ،وكذَّب بالصدق -تعالى-فال أحد أشد ظمما لنفسو وغيره من الذي كذب عمى اهلل

  .المرسمين من رب العالمين
  .وبالدين والمرسمين ،وحمل النفي في طياتو تيديدا ووعيدا لممكذبين برب العالمين

ۀ  ۀ  چ : -تعالى-ومن ىذه اآليات التي ورد فييا أسموب االستفيام داال عمى النفي، قولو

﮹         ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ھہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ ﮸ 

  4چ                  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  
 -تعالى-ال يمسكن رحمة اهلل -تعالى-وما يدعون من دون اهلل -تعالى-فال يكشف الضر إال اهلل
  .اهلل عن ذلك عموا كبيرا

 
 منيا :  ،أغراض متفرقة -7
 :  التبكيت - أ

وورد منو في سورة ،ون من االستفيام في سورة)يس(ولم يرد ىذا الم ،5ىو "التقريع و التعنيف"
  .6چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ  :-تعالى-)الصافات( قولو

 

                                 
.2/534المصدر السابق نفسو، 1  

 29الزمر،  2
 32الزمر،  3
 38الزمر، 4

  5الجوىري، معجم الصحاح، مادة )بكت(.
 25الصافات، 6
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بعد قولو تعالى في الحديث عن الكافرين الذين ظمموا أنفسيم و قد حشروا ىم وأزواجيم وما كانوا 
 . 1چحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  چ  يعبدون إلى نار جينم زمرا

 
وزاد من التقريع و ،إلى جينم بعبارة"فاىدوىم" سخرية بيم و تبكيتا ليمفقد عبرعن األمر بسوقيم 

فاألمر بالوقف بعد السوق، لتكرار األمر  2چمب  ىب  يب     خبحبچ  :-تعالى-التعنيف ليم قولو
 .3بالسوق وتضعيف الخوف و اليول عمييم

 
 . 4چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ :  -تعالى-وزاد من تبكيتيم و تقريعيم و تعنيفيم قولو

 
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : -عميو المعنة-: في خطاب إبميس-تعالى-ومن التبكيت في سورة )ص( قولو

 . 5چې  ې  ى               ى  ائ  ائ    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
 

تبكيت  چې  ې  ى     ى  ائ  ائ    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېiچ  :-تعالى-قولوففي 
 .إلبميس

 
 
 التيكم -ب

 .6إذا اشتد غضبو " ،و تيكم عميو ،ا تيدمتإذ ،اشتقت من : "تيكمت البئر
  7چڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک    چ  :-تعالى-قولوفي  ومنو ما ورد في سورة )الصافات(،

 . 8وشجرة الزقوم "شجرة ُعْقَباويَّة"
 .أي: ليست من أشجار الدنيا

                                 
 23لصافات،ا 1
 24الصافات، 2

.2/510الجرجاني، درج الدرر، 3  
 25الصافات،  4
 75ص، 5

  6الجوىري، معجم الصحاح،مادة )ىكم(.
 62الصافات،  7

2/512الجرجاني، درج الدرر،  8  
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قال:  قال أبو   عن قتادة ،واآليتين  المتين  تميانيا  ما أخرجو ابن جرير،قيل فيسبب نزول ىذه اآلية
جيل:"زعم صاحبكم ىذا إن في النار شجرة،والنار تأكل الشجر و إنا و اهلل ما نعمم الزقوم إال التمر 

حين عجبوا أن يكون في النار شجرة:)إنيا شجرة تخرج في أصل الجحيم (  -تعالى-والزبد،فأنزل اهلل
 .1اآلية "

 ،( تيكم بيؤالء الكفار.. الخ.)أذلك خير نزال:-تعالى-قولووفي اآلية التي ورد فييا االستفيام في 
  .الذين ىم حطب النار

 
 السخرية  -ج

 .2من "سخرت منو : أي ىزئت منو "
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦچ  : -تعالى-ومن ذلك ما ورد في سورة )الصافات( في قولو

  3چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ٹ چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
من قومو و من أبيو في عبادتو آللية  -عميو السالم-( السابقة يسخر سيدنا إبراىيم86ففي اآلية )
 .رب العالمين ،من دون اهلل

 
 : التوبيخ -د

 4.و التوبيخ ىو "التيديد والتأنيب" ،وىو مشتق من )َوبََّخ(
  5چې  ې  ى    ى  ائ چ في سورة الصافات:  -تعالى-ومن ذلك قولو

ليؤالء الذين يعبدون أصناما و يسمونيا بأسماء البنات، وىم يتأنفون من  ففي االستفيام توبيخ واضح
 .البنات و يئدونيا مخافة العار

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ چ  : -تعالى-في قولو،ومن ىذا التوبيخ أيضا ورد في السورة ذاتيا

   6چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
 ن و نسبة البنات من األصنام إلى رب العالمين.ففي اآلية األخيرة تيكم واضح من عمل الكافري

                                 
.345السيوطي، أسباب النزول،   1  

  2الجوىري،معجم الصحاح،مادة )سخر(.
 86-83الصافات،  3
الجوىري، مادة ) وبخ(.   4  
 149الصافات،  5
 153-151الصافات،  6
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 . 1چپ  ڀ   ڀ  ڀ چ  ذاتيا:في السورة  -تعالى-ومن التوبيخ و التيكم أيضا قولو
  

 التشويق -ىـ
  .2و الشوق : "نزاع النفس إلى الشيء" ،مشتق من )شوق(

 
 .3أي : يييج شوقي، فاشتقت ليا " ،"وشاقني حبيا يشوقني

 . 4چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ    چ :-تعالى-ي قولوما ورد في سورة )ص(،ف
وشوقا إلى ،ورغبة فيو،وجعمو يزداد تمسكا بو،ففي االستفيام ىنا تحبيب لممخاطب في الخبر

 االستماع إليو.
 
 اإلنكار: -د
 .5 ىو الجحود" اإلنكار مشتق من )نكر( و"النكر والنكران: الدىاء والفطنة، واإلنكار 

 .6 شيء وىو نقيض المعرفة، وأنكرتو واستنكرتو كمو بمعنى""والنكرة إنكارك ال
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    چ  -قولو تعالى -وورد االستفيام اإلنكاري في سورة الصافات في 

 . 7چڻ    ڻ  
–"أئنا "استفيام إنكاري وداللتو الرفض ؛أي لن نترك آليتنا لشاعر مجنون يقصدون بذلك الرسول 

ولقد رد اهلل عمييم  -وحاشا اهلل أن يبعث رسوال شاعرا–أن يكون كذلك حاشاه -صمى اهلل عميو وسمم
وفي سورة التكوير  ،8 چ  ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ  في القرآن الكريم في موطن آخر في سورة الحاقة قائاًل:

 .9چہ  ھ  ھ  ھ  چ :  -قولو تعالى -في
 

ٻ  ٻ  ٻ پ  پ   ٱ  ٻ چ  :-قولو تعالى–ومن االستفيام اإلنكاري في ىذه السورة أيضا 

                                 
 156الصافات،  1
المصدر السابق نفسو،، مادة )َشَوَق(.   2  
.5/184الخميل بن أحمد الفراىيدي،معجم العين،   3  

 21ص، 4
ابن منظور،لسان العرب،ماد)َنكر(.  5  
المصدر السابق نفسو، مادة)نكر(.  6  
 36الصافات،  7
 41الحاقة،  8
 22التكوير،  9
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  1چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
 

 استفيام إنكاري داللتو النفي.
استفيام إنكاري أي:لسنا بميتين إال الميتة األولى وفي   2چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : -قولو تعالى-و

 ذلك إنكار لمبعث. 
 

ف حسب وىكذا فالمعاني البالغية لالستفيام في ىذا الجزء من القرآن الكريم كثيرة ومتعددة، وتختم
إذ معنى االستفيام "ينيض بو السياق و األداة فيحقق بو الغرض  ،األسيقة التي وردت فييا

 .3المطموب "
وىذه المعاني البالغية الواردة في ىذه السور، في ىذا الجزء من القرآن الكريم غضة كيوم نزل 

 .القرآن الكريم بيا
ومع األساليب ،رى في ىذا الجزءوأسموب االستفيام يتعاون مع األساليب اإلنشائية األخ

 .البالغية،مشكمة بذلك اإلعجاز البالغي في ىذه السور
 

وقد توصمت الباحثة في ىذا الفصل من الدراسة إلى أن أسموب االستفيام يثبت المعنى المراد في 
ذىن السامع،ويقر الفكرة في القمب أكثر من إيراد المعنى مباشرة دون تنوع المعاني البالغية 

 ستفيام في ىذه السور.لال
ن تنوع معاني االستفيام البالغية في ىذه السور يقر األفكار في أعماق النفس البشرية، و يطرد  وا 

 .الممل عنيا،  َفتُْقِدم النفس عمى المراد بيسر و شوق عظيمين
ن اإلطالع عمى أسباب نزول اآلياتو  ام من التعمق في فيم االستفي ةوفيم معانييا يزيد الباحث ،ا 

 واألغراض البالغية التي خرج إلييا 
 

وىكذا فإن معيار الحسن في استخدام أسموب االستفيام يتحقق في مدى تأثيره في المتمقي " ومراعاة 
ومالبساتو، فيصرف الكالم بحسب الجية المطموبة لمتعبير عن ،أحوالو،  ودواعي مقتضيات الكالم

 .4القدر المشترك بين المنشئ و المتمقي "
                                 

 53-52الصافات،  1
 58الصافات،  2
.  94أحمد مطموب، البالغة العربية"المعاني و البيان و البديع "، ص  3  
.8عبد الوىاب حمد،النظام النحوي في القرآن الكريم "التنكيت و التبكيت"، ص  4  
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 زء يسج: بقية األساليب اإلنشائية في ثالث الفصل ال

 وفيو:

 .زء يسجأسموب النداء في 

 .زء يسجأسموب النيي في  

 .زء يسجأسموب التمني في 
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 أسموب النداء 
 
 تعريف النداء  -1
 

 النداء لغة  
-كسر النون مع تشديدىا-كسر،"ىما النِّداء بال ،جاءت كممة النداء في المسان بصيغتين اثنتين

ونادى  ،وقد ناداه ،والنِّداء : الصوت مثل الدعاء والرغاء ،-فتح النون مع تشديدىا-والنَّداء بالفتح،
 .1أي صاح بو" ،وناداه مناداًة ونداءً  ،بو

ألن المنادي  ،أي اجتمعوا ،وجعل أصل النداء "من ندى القوم ندواً  ،ومثل ذلك قال الفيروز أبادي
 ".2اجتماع القوميطمب 

 
 النداء اصطالحا : 

 ."ىو دعوة المخاطب لإلقبال بحرف نائب مناب الفعل "أدعو" أو "أنادي"
بأنادي الزم  ،وىو منصوب لفظا أو تقديرا ،والمنادي: ىو اسم وقع بعد حرف من أحر فالنداء

 3مع قصد اإلنشاء وكثرة االستعمال ". ،اإلضمار،  استغناء بظيور معناه
 
  يب جممة النداءترك -2
الذي ناب عن حرف  ،وتتركب جممة النداء من مسند: وىو فعل النداء المحذوف "أدعو وأنادي" 

ومن مسند إليو : وىو الضمير الفاعل المستكن في جممة  ،النداء "يا"  أو غيرىا من حروف النداء
 .والمقدر بت "أنا " ،النداء

 
 حروف النداء  -3

 وىي : ،ىي ثمانية
 وآي "  ،وىيا ،وآ ،ووا ،واليمزة ،وأي،اوأي ،"يا

  .واألصل في نداء البعيد بقية األدوات ،واألصل في نداء القريب : "اليمزة وأي "
 .كتنزيل الغائب منزلة الحاضر ،وال يعدل عن ىذا األصل إال ألسباب بالغية

                                 
ابن منظور، لسان العرب، مادة "ندى"  1  
الفيروز أبادي، القاموس المحيط،مادة )ندى(.   2  
179 جمال الدين ابن مالك، تسييل الفوائد وتكميل المقاصد، ص  3  
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 . .."ولم يرد في القرآن الكريم من حروف النداء سو حرف واحد ىو يا ظاىرا ومضمرا
ربما ألنيا أعم استعماال في  ،ومن أسباب ورودىا في القرآن الكريم دون غيرىا من حروف النداء

 .1وألنيا أم حروف النداء" ،وألنيا تستعمل في البعيد والقريب دون أخواتيا ،النداء من البواقي
 
  أىمية النداء -4
أسموب النداء شيء من لوازم يقول إبراىيم السامرائي في أىمية النداء :" ليس من شك في أن  

 2العربية األصيمة "
. .وذىب كاظم فتحي الراوي إلى أن من إعجاز القرآن الكريم ما يعود إلى "بالغتو في أساليب ندائو

 .3دون تكمف أو صنعة " ،تمك األساليب التي تأتي منسجمة مع آي الذكر الحكيم معنى ومبنى
 
 البالغية ومعانيو  ،أسموب النداء في ىذه السور -5

 ومعانيو في ىذه السور في أقسام رئيسة ىي :  ،من الممكن حصر أقسام النداء
ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤچ :  -تعالى-وورد منو في سورة )يس( قولو ،األول : نداء التحسر

  4چڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  
وفي  ،سخروا منو فالنداء نداء تحسر عمى العباد الذين كمما جاءىم رسول بما ال تيوى أنفسيم

أي :ىل من  ،: " لبيان موضع التحسر،كأنو قيل : يا متحسرا -"يا حسرة عمى العباد -تعالى-قولو
 .5متحسر فيكم؟ "

ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  :-تعالى-ومن ىذا التحسر أيضا في السورة ذاتيا،قولو

  6چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
 

 .7سبيل التأكيدفجاءت كممة )ىذا( "إشارة إلى المرقد عمى 
 ،فيؤالء الجاحدون لمبعث يتحسرون أشد التحسر يوم القيامة عندما يعاينون أىوال يوم القيامة

وصدق المرسمين فيما أخبروه عن ،فعندئذ يتأكدون من صدق وعد الرحمن الرحيم،وأىواليا المرعبة
                                 

.302حسين  الدراويش، العمدة في عموم البالغة العربية، ص  1  
 .194ابراىيم السامرائي،من اساليب القران الكريم،ص2
.194كاظم الراوي، أساليب النداء في القرآن الكريم، ص  3  
 30يس، 4

.203/ 16موم الكتاب، أبو حفص الدمشقي، المباب في ع  5 
 52يس،  6
.2/380أبو زكرياالفراء، معاني القرآن،  7  
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  .يوم الدين
  1چى   ى   ائ  ائ   ېچ :-تعالى-وورد نداء التحسر أيضا في  سورة الصافات في قولو

وقد ورد نداء التحسر ىذا بعد معاينة أىوال يوم  ،وىو في المشيد ذاتو من مشاىد يوم القيامة
 2 چۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې چ  :قبل ىذه اآلية الكريمة -تعالى-القيامة كما قال

تبكيت لمكافرين  وفي ىذه اآلية ، 3چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ               ۆئ  ۆئ    چ  بعدىا : -تعالى-وقال
  .والت حين مندم،وندما عمى ندميم ،مما يزيدىم حسرة عمى حسرتيم

ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  چ  :-تعالى-وورد نداء التحسر أيضا في سورة الزمر في قولو

  4چىئ  يئ  جب  حب          خب  مب     
 .5"ومن المعموم في العربية أن " الحسرة :أشد التميف عمى الشيء الغائب 

ولكن دون جدوى من ىذا التحسر  ،تتحسر كثيرا -تعالى-فيذه النفس التي فرطت في جنب اهلل
 .الذي ال يسمن وال يغني من جوع

ومشاىد التحسر في النداء في ىذه السورة في اآليات الكريمة سابقة الذكر يوقظ في النفوس المؤمنة 
ومقابمة الواحد  ،رك أمرىا قبل يوم القيامةالضمير  ويحرك في ىذه النفوس بواعث اإليمان حتى تتدا

 .ومشاىدة أىوال النيران ،الديان
ولمجاىمين  -عميو المعنة-وإلبميس ،ولمن سار عمى دربيم ،: وىذا النداء لممجرمينالثاني: نداء الندم

 العازفة نفوسيم عن الدين.
  6چڦ  ڦ    ڦ  ڦ    چ في سورة يس :  -تعالى-ومن ىذا النداء قولو

والمكذبين  ،المتمردين عمى رب العالمين ،داء كما ىو واضح نداء ذم وتبكيت ليؤالء المجرمينفالن
  .لمرسل المكرمين

چ : -تعالى-في قولو -عميو المعنة-ومن ىذا النداء أيضا ما ورد في سورة)ص(،من نداء إلبميس

   7چې  ې  ى               ى  ائ      ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
الذي  ،أن النداء الذي يوجيو إلبميس في ىذه اآلية الكريمة ىو نداء ذم وتبكيت ليذا المعين فيالحظ

                                 
 20الصافات،  1
 19الصافات، 2
 21الصافات،  3
 56الزمر، 4

  5الجوىري، معجم الصحاح، مادة )َحَسد(.
 59يس،  6
 75ص، 7
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  .وعموًا بغير حق،استكبارًا منو -عميو السالم-أبى أن يسجد آلدم
ہ  ہ  ہ  چ  : -تعالى-ومن ىذا النداء أيضا نداء الجاىمين الوارد في سورة الزمر في قولو

 .  1چھ  ھ  ھ   ھ  ے  
صمى اهلل عميو -أولئك القوم الذين يأمرون النبي ،نودي ىؤالء الجاىمون نداء ذم وتبكيت ليمفقد 
وجل -أن يعبدوا غير اهلل -وسمم   .أو أن ينصاع إلى أوامرىم ،وحاشاه أن يسمع ليم –عزَّ

 
ميو ع-ونداء األنبياء ومنيم :سيدنا إبراىيم ،: وذلك في نداء بني آدم الثالث: نداء المدح والتشريف

  .ونداء عباد اهلل المؤمنين،-عميو السالم-ونداء داوود -السالم
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ:  -تعالى-وفي ىذا النداء نداء بني آدم في سورة )يس( في قولو

 . 2چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ    چچ  چ
كما كان وال  ،ففي ىذا النداء تشريف ومدح وتذكير لبني آدم أال يعبدوا الشيطان فيو عدو مبين ليم

 .-عميو السالم-زال عدوا مبينا ألبييم آدم
-عميو السالم -في سورة )الصافات( في نداء سيدنا إبراىيم -تعالى-ومثل ىذا النداء التشريفي قولو

  3چٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ   ڀ  ڀچ  :
وفي المأل  ،المينوتنويو بذكره الكريم في الع-عميو وسمم-فيذا نداء مدح وتشريف لسيدنا إبراىيم

 .األعمى إلى يوم الدين
ېئ  چ  : -تعالى-في قولو ،في سورة)ص( -عميو السالم-ومن ىذا النداء كذلك نداء سيدنا داوود

ىب  يب  جت    حت  خت    مبېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

  4چمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   
رشاد ليحكم بين الناس ،نداء مدح وتشريف -عميو السالم-دفواضح أن النداء لسيدنا داوو  ونصح وا 
وىو سبيل الحق الذي ال  -تعالى-الذي يضل صاحبو عن سبيل اهلل ،بالحق، ويتجنب ىوى النفس

 ىوى وال باطل فيو.
حئ  مئ  ىئ     يئ  چ  :-تعالى-ومن نداء المدح والتشريف أيضا ما ورد في سورة )الزمر( في قولو

                                 
 64الزمر،  1
 60يس،  2
 105-104الصافات،  3
 26ص،  4
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  1چىث   يث   حج  مج  جح  مح       مثىت  يت  جث   متىب  يب  جت  حت    خت مب    خبجب    حب
وفي  ،أو الصبر عمى األذية ،ىذه اآلية "نزلت بمكة في المفتونين عمى سبيل الداللة عمى اليجرة

 .2أعدائيم المشركين "
وفي ىذا النداء تشريف ليؤالء العباد، ومدح ظاىر ليم، وذلك بسبب صبرىم عمى أذية المشركين، 

 .يادىم ليمواضط
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ  :-تعالى-قولوومن نداء المدح والتشريف أيضا في ىذه السورة ما ورد في 

( فالنداء لمعباد نداء مدح 16)الزمر :   3چڳ  ڳ  ڱ     ڳگ  گ  گ  گ    ڳ  کڑ    ک  ک  ک
  .وأعقبو األمر بالتقوى ليؤالء العباد المكرمين،وتشريف

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻچ  في السورة ذاتيا : -تعالى-والتحنن قولو "ومن نداء التشريف والمدح

 . 4چ﮶     ﮷  ﮸           ﮹         ﮺     ﮵ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے
وال يقنطوا من  -عز وجل-ففي اآلية الكريمة نداء تشريف ومدح وتحنن لمعباد حتى يتوبوا إلى اهلل

وجل –فاهلل -تعالى-رحمة اهلل وىو الغفور الرحيم،ومن ىنا وردت قراءة  ،يغفر الذنوب جميعا -عزَّ
 5" زيادة في فتح باب األمل لمعصاة.وال يبالي ثانية في اآلية بإضافة ىذه العبارة بعد اآلية"

 
 :-تعالى-النداء الرابع: نداء الدعاء و التضرع إلى اهلل 

وكذلك بمفظ الجاللة "اهلل  ،احدة ىي : "رّب"ولو صورة و ،ويرد في ىذه السور بمفظ الجاللة "رّب"
 ولو صورة واحدة ىي "الميم".،"

 . 6 چجب  حب  خب    مب    ىب  يب چ  :-تعالى-ومن ىذا الدعاء ما ورد في سورة )ص(، في قولو
 أن يميمو إلى يوم يبعثون.  -عزل وجل-فالمعين إبميس رغم كفره يطمب من اهلل
ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  چ تعالى: -ة )الزمر ( في قولوومن الدعاء بت"الميم" ما ورد في سور 

 . 7چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې  ى  
وُعوَِّض عنيا بالميم التي تدل ،وحذفت "ياء" النداء -تعالى–فالنداء ىنا نداء دعاء وتضرع إلى اهلل

                                 
 10الزمر، 1

.197/ 3ي الكمبي، التسييل لعموم التنزيل، محمد بن أحمد ابن جز  2  
 16الزمر، 3
 53الزمر،  4

 (،وقال الترمذي:حديث حسن غريب3237محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي،ح) 5
 79ص،  6
 46الزمر، 7
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 لو. وعظمة االستكانة -عز وجل-عمى الجمع لمداللة عمى عظمة النداء هلل
    چ  :في سورة )الزمر(  -تعالى-النداء الخامس :نداء التحبب والترغيب: ومن ذلك قولو 

 . 1 چڭ  ڭ  ڭ     ڭ           
 

ينادي العرب قومو نداء تحبب وترغيب وتحنن، مع عتاب  -صمى اهلل عميو وسمم-فالرسول الكريم
وأعقب ىذه النداء تخويف ،ك ليثوبوا إلى رشدىمليم فيما ظمموا فيو أنفسيم بعبادتيم لألوثان، وذل

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ  :-تعالى-كما ورد في قولو ،ليم، حتى ال يصروا عمى كفرىم

  .2چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ 
 

بالترغيب تارة  -عز وجل-فيكذا فإن أسموب النداء لو أثر بالغ في النفوس ودعوتيا إلى اهلل
  .بسيولة ويسر -تعالى-وتقدم عمى طاعة اهلل ،نفسحتى ترعوي ال،وبالترىيب تارة أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 39الزمر، 1
 40-39الزمر،  2
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 أسموب النيي
 
 تعريف النيي : -1

 . 1أو القول بت اجتنب " ،النيي لغة، ىو " الزجر عن الشيء بالفعل -أ

 .2النيي عند النحاة، ىو: "صيغة ال تفعل حثا عمى الفعل أو زجرا عنو "-ب
 .3عن الفعل استعالًء" النيي عند البالغيين،ىو: "طمب الكف  -ج

  
 صيغتو   -2

. مما سبق تستنتج 4ىي : الفعل المضارع المقترن ب )ال( الناىية " ،"لمنيي صيغة واحدة فقط 
ولو صيغة واحدة ىي الفعل ،الباحثة أن النيي : ىو طمب الكف عن الفعل عمى وجو االستعالء

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  :ئيلفي خطاب بني إسرا -تعالى-مثل قولو ،المضارع مع )ال( الناىية

 .5 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ومن  ،ومن السنة المطيرة ،كما يستفاد من القرآن الكريم ،ومدلول النيي طمب الكف عن الفعل فورا

  .الكالم العربي المبين

كما في قولو  -إن كان من األدنى إلى األعمى-كان دعاءً ،فإن لم يكن النيي عمى جية االستعالء
كقولك  -إن كان من متماثمين-أو التماسا ،6()ربنا ال تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا: -تعالى

 لصديقك: 

 كقول امرئ القيس:  أو ،ال تسبقني 

 7فقمُت لو ال َتْبِك عيُنك إنما     ُنحاول ُمْمكا  أو نموت َفُنعَذرا

ىل ىو لمفور،             ،يوأما األمر فاختمفوا ف،وقد أجمع عمماء البالغة "عمى أن النيي يقتضي الفور

                                 
.4/358أبو البقاء الكفوي، الكميات، 1  

.4/358المصدر السابق نفسو،   2  
.61س، أساليب البيان، صفضل عبا  3  
.247حسين  الدراويش، العمدة في البالغة العربية ، ص  .4  

 11البقرة،  5
 286البقرة،  6

. وىو عمى وزن البحر الطويل،قافية الراء66امرؤ القيس، الديوان، ص 7  
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 . 1أو لمتراخي "
 
 أىميتو  -3

 -تعالى-:"فمن لطف اهلل-كما يقول شيخنا في البالغة حسين الدراويش-لمنيي أىمية عظمى 
حتى يسعدوا  ،وأمرىم بالحالل ونياىم عن الحرام،بعباده أن بين ليم في القرآن الكريم الخير والشر

من ىنا تتجمى لنا األىمية  -سبحان-ويجتنبوا نواىيو -تعالى-في الدارين، ويمتزموا بأوامر اهلل
المنتيي عن معاصيو  -عز وجل-فإن عاقبة المطيع ألمر اهلل،العظمى لمنيي في القرآن الكريم

المؤدي بيذا العاصي  ،سخط اهلل عميو -تعالى-وعاقبة العاصي غير المرعوي عما أمر اهلل ،الجنة
من ىنا فإن النيي يوجب ،وحثيا عمى الخير ،منفس عن معاصيياإلى دار البوار وفي النيي زجر ل

وتعمق بتركو الثواب  ،فالمنع ىو النيي الحقيقي،وىو ما أوجب االنتياء ،االمتناع عما نيى اهلل عنو
وىو اهلل ،: جمت قدرتو، وعظمت عزتو-تعالى-وكان ممن ىو قادر عمى الجزاء، وىو اهلل ،والعقاب

وجل–  .2"-عزَّ
 
 
 : ة بين النيي واألمرالمقارن  -4

  أوجو االتفاق بينيما : يتفق كل من األمر والنيي في عدة أمور منيا: -أوال
 أنيما من أقسام اإلنشاء الطمبي.-أ

 ال بد فييما من االستعالء في الطمب. -ب
 .وناىيا ليا في آن واحد،فال يمكن أن يكون اإلنسان آمرا لنفسو ،يتعمقان بغير اآلمر والناىي -ج
  .ال بد من اعتبار فاعميما في كونو مريدا ليما -د

 أوجو االفتراق بينيما : ويفترقان في أمور منيا: –ثانيا 
 .أن كل واحد منيما مختص بصيغة تخالف اآلخر -أ

 .فصيغة األمر مرتجمة، غير مقتطعة من المضارع الذي دخمت عميو "ال" الناىية إلنشاء الطمب-ب
 يي دال عمى المنع.األمر دال عمى الطمب، والن-ج
 .3والنيي ال بد فيو من كراىية مينية ،األمر ال بد فيو من إرادة مأمورة-د

                                 
.61فضل عباس، أساليب البيان، ص  1  
.248حسين  الدراويش، العمدة في عموم البالغة العربية، ص  2  
301/ 1ينظر :الكفوي، الكميات،   3  
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                                                                                                من بالغة النيي في القرآن الكريم:    - 5

، تقربوا" تقربا" و"ال"ال  ب، وأسمو معجزة نحو أسموب "ال تكونن"في القرآن الكريم أساليب بالغية 
فميعد  ،"وال تموتن" وغيرىا، وقد فصَّل شيخنا الدراويش الكالم فييا ب، وأسمو "ال تعزموا" بوأسمو 

 .  1إلييا من أراد االستزادة
                                                                       

 :      ج صيغة النيي عن داللتيا األصميةخرو - 6
 ،إلى معاٍن كثيرة -وىي طمب الكف عن الفعل فوراً -وقد تخرج صيغة النيي عن داللتيا األصمية  

 .2"تعرف بالقرائن وتستفاد من السياق النظمي الذي ترد فيو" 
 
  ومعانيو البالغية ،أسموب النيي في ىذه السور-7

ولعل ذلك راجع إلى حقيقة أن ىذه السور مكية،  ،ي ىذه السور الكريمةنادرا ما يرد أسموب النيي ف
ويكثر النيي في السور المدنية التي تتعمق بالتشريع،  ،ويندر النيي في السور المكية ،وليست مدنية

فمن الطبيعي أن تكثر فييا األوامر كما سنرى  ،وبناء الدولة، أما السور المكية فترتبط ببناء العقيدة
 . 3حث األمرفي مب

مخاطبا الرسول الكريم سيدنا  -تعالى-في قولو،ومن ىذه النواىي ما ورد مرة واحدة في سورة )يس(
بعد ،(76يس::)فال يحزنك قوليم إنا نعمم ما يسرون وما يعمنون() -صمى اهلل عميو وسمم-محمد
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  : -تعالى-قولو

 . 4چچ  چ  
وىم مشركو قريش الذين اتخذوا من دون  ،يالحظ أن النيي قد جاء في معرض تبكيت المشركينف

 ،وىي آالت مسخرة ليم ،أو ضرىم ،أو نفعيم،ال تستطيع نصرىم ،آلية عاجزة قاصرة -تعالى–اهلل
 .وجند محضرون بين أيدييم

صمى اهلل -ان سيدنا محمدومن المعموم أن ذلك الكفر واإلشراك يحزن نبي التوحيد واإليمان واإلحس
صمى اهلل عميو -( من سورة )يس( سابقة الذكر تطمينًا لمنبي76فجاءت اآلية رقم) -عميو وسمم

صمى اهلل -وتسمية لو ،عمييم حسرات -صمى اهلل عميو وسمم-حتى ال تذىب نفسو الشريفة-وسمم
                                 

.257- 249ينظر :الدراويش، العمدة في عموم البالغة العربية، ص  1  
. 62-61ينظر : فضل عباس : أساليب البيان، من ص  2  

.261-257وحسين الدراويش : العمدة في عموم البالغة العربية، من ص   
 ة والمدنية.كان ىذا االستنتاج بعد النظر في السور المكي  3
 75-74يس، 4
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ظيارًا لعظمة اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-وتصبيرًا لو -عميو وسمم العظيم الذي يعمم ما  -ىتعال–وا 
 ،أو يتوب عمييم ،كما حدث في معركة بدر ،ولسوف يقتص منيم بسبب كفرىم،يسرون وما يعمنون

  .كما حدث في فتح مكة
-وذلك الرتباطيا ببيان عظمة اهلل ،أما سورة )الصافات( فالعجيب أنو لم يرد النيي فييا إطالقا

وتعرضت لمحديث عن األغراض  ،سموب النييوبيان قدرة مالئكتو الكرام فخمت من أ -تعالى
 .السابقة

( و رقم 22وأما سورة )ص( فقد ورد فييا النيي ثالث مرات : منيا نيي حقيقي في اآليات رقم )
  .وىذا النوع من النيي ال يتعمق ببحثنا البالغي ،(26)

   ڎڌ  ڎڌ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  :-تعالى-وورد أسموب النيي في السورة ذاتيا في قولو

 .  1چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  
ويالحظ من سياق اآليات أن  ،2چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ    چ : -تعالى-بعد قولو

 ،بعد تسور الخصم المحراب عميو -عميو السالم-أسموب النيي أيضا يدل عمى تطمين سيدنا داوود
من ىؤالء  -عميو السالم-ن الطبيعي أن يفزع ويخاف سيدنا داوودوم -عميو السالم-ودخموا عميو

 .المتسورين والطارقين لو عمى حين ِغرَّة، وبال سابق استئذان
فجاء النيي داال عمى ىذا التطمين وتسكين  ،وفي ىذه الحالة من الخوف والفزع تستدعي التطمين

 .-عميو السالم-الروع ليذا النبي الكريم
 -تعالى-لمسبب ذاتو التطمين، وذلك في قولو ،في سورة)الزمر( أيضا مرة واحدة وورد أسموب النيي

﮸             ﮵ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چ : ﮶     ﮷  

 .3 چ﮹          ﮺  
 ،ىذه األمةوتأميل عصاة ،" لمتطمينال تقنطوا من رحمة اهلل:" -تعالى-في ىذه اآلية الكريمة قولو

وفي  ،ومغفرتو أعظم من ذنوب العباد،فيو سبحانو وتعالى واسع المغفرة،-جل عزو-ليتوبوا إلى اهلل
ووسعت رحمتو  ،جمت عظمتو -تعالى–وال ييأسوا من رحمة اهلل ،حتى يتوبوا ،ذلك تأميل لمعصاة

 .أىل السماوات واألرض جميعا
فقد ورد في  ،من أسباب النزول ليذه اآلية وىذا الغرض البالغي ليذا النيي ينسجم مع ما ورد

قد "بعث إلى وحشي،  قاتل  -صمى اهلل عميو وسمم-أسباب النزول ليذه اآلية الكريمة أن الرسول
فأرسل وحشي إليو: كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو  ،حمزة يدعوه إلى اإلسالم

                                 
 22ص، 1
 21ص،  2
 53الزمر،  3
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فيل تجد لي  ،وأنا صنعت ذلك ،مد فييا مياناويخ ،يضاعف لو العذاب يوم القيامة ،أشرك يمق أثاما
 من رخصة ؟ 

 "إال من تاب وآمن وعمل صالحا " :-تعالى-اهللفأنزل 
فمعمي ال أقدر عمى ىذا،  فأنزل  ،قال وحشي : ىذا شرط شديد! " إال من تاب وآمن وعمل صالحا "

وحشي : ىذا أرى بعده فقال  ،اهلل:  "إن اهلل ال يغفر أن يشرك بو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
:"قل يا عبادي الذين أسرفوا عمى أنفسيم ال  -تعالى-فال أدري أيغفر لي أم ال ؟ فأنزل اهلل ،مشيئة

 .تقنطوا من رحمة اهلل "اآلية
 

 .1فأسمم " ،قال وحشي : ىذا نعم
 فمم يخمقيم لمعذاب إال من أبى ،لمخمق -تعالى-وفي النيي السابق داللة عمى عظمة مغفرة اهلل

 .-سبحانو وتعالى-وحسن الثواب ،وقد خمقيم لمرحمة ،وعصى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  

.  352السيوطي، أسباب النزول، ص 1  
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 أسموب التمني 
 :  تعريف التمني لغة -1

 لمتمني في المغة العربية عدة معاني منيا : 
 .1"حديث لمنفس بما يكون بما ال يكون " -أ

 .2في الحوائج " -سبحانو وتعالى-ومنيا :"السؤال لمرب-ب
 .3ألمر المرغوب فيو "ومنيا :"تشيي حصول ا -ج
  .4وتمني : إذا تال القرآن الكريم " ،ومنيا : "التالوة -د
 .5وىو الكذب " ،وىو مقموب من المين ،وفالن يتمنى الحديث : أي يفتعميا ،ومنيا : "الكذب -ىت

 .6وترقب في حصولو " ،دون أن يكون لك طمع ،ىو طمب األمر المحبوبو التمني اصطالحا: 
  التمني والترجيالفرق بين  -2
 ثمة فروق بين التمني و الترجي منيا :  

 الترجي التمني
التمني ىو طمب حصول شيء عمى سبيل  -أ

 المحبة المجردة من الطمع.
الترجي : ىو ارتقاب شيء ال وثوق  -أ

 بحصولو،ويدخل فيو الطمع واإلشفاق
 وىو أخص. ،والترجي في األمر القريب-ب إذا فالتمني في األمر البعيد وىو أعم. -ب

 الترجي في غيره. -ج التمني في األمر المعشوق. -ج

 وأصل حروف الترجي :"لّعل". -د أصل حروف التمني :"ليت". -د

 .7الترجي : ليس من أقسام اإلنشاء الطمبي -ه التمني من أقسام اإلنشاء الطمبي. -ىت

 

                                 
ابن منظور، لسان العرب،مادة"مني".  1  
المصدر نفسو، مادة "مني ".  2  
المصدر نفسو، مادة "مني ".  3  
المصدر نفسو، مادة "مني".  4  
المصدر نفسو، مادة "مني".  5  
.111ونيا و أفنانيا، " عمم المعاني "، صفضل عباس، البالغة فن  6  
.291حسين  الدراويش، العمدة في عموم البالغة العربية، ص  7  
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أو  ،دون أن يكون لك طمع : ىو طمب حصول الشيء المحبوبمما سبق تستنتج الباحثة أن التمني
وترقبت النفس  ،ترقب في حصولو، ذلك ألن الشيء الذي تحبو النفس إذا كان قريب الحصول

 حصولو كان ترجيا  وال يسمى تمنيا.
 ،والترجي: "ليس من أقسام اإلنشاء الطمبي، مع أنيم جعموا التمني منو؛ ألن التمني : طمب الشيء

 ولكن 
 

 1يء".الترجي: ىو ترقب حصول الش
وىكذا فالتمني "طمب الشيء المحبوب، وقد يكون ممكنا، وقد يكون مستحيال، فالنفس كثيرا ما 
تطمب المستحيل، فإذا كان الشيء المتمنى ممكنا فيجب أن ال يكون مما تتوقعو النفس، ألنك إذا 

لقمة ذات اليد، فينبغي أن ال تكون متوقعا لما تتمناه،  ،توقعتو كان ترجيا، فإذا قمت: ليت لي داراً 
لكن صعوبة تحققو تجعمك  ،وىذا أمر ممكن غير مستحيل .ولكثرة التكاليف، وغيرىا من األسباب

 غير متوقع لو. 
وكنت تتوقع الحصول عمى تكاليف ىذه الدار، فإنك تستعمل  ،أما إذا كانت األسباب مييأة لك

 .2"لعل"، فتقول: لعل لي دارا "
 
 كريم أىمية التمني في القرآن ال -4

ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ : -تعالى-يكثر التمني في القرآن الكريم، ومنو قولو

 . 3چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  
 .  4چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ في مشاىد يوم القيامة:  -تعالى-وقال

ذا التمني كان من األمور وعند النظر في التمني في اآليتين السابقتين تجد الباحثة أن بعض ى
 .فمن المستحيل لإلنسان أن يعود إلى دار الدنيا ويقدم لحياتو ،المستحيمة كما في اآلية الثانية

وبعضيا كان من األمور الممكنة فمن الممكن أن يكون ألحدىم مثل ما لقارون من المال والقناطير 
 .وكل ىذا التمني من الصعب تحقيقو ،المقنطرة من الذىب

أسموب التمني الثاني الخاص بيوم القيامة تدرك النفس المؤمنة و الرشيدة في دار الدنيا  ومن
 -تعالى-التي فرطت في جنب اهلل ،بالتأمل في ىذا المون من الخطاب مصائر تمك النفوس السابقة

                                 
.63ينظر : فضل عباس : أساليب البيان، ص  1  
.63المصدر السابق نفسو، ص   2  
 79القصص، 3
 24الفجر،  4
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 ،نتيجة تقصيرىا في أعمال البر والتقوى في دار حياتيا ،ال ترضى بو ،وما آلت إليو من حال وبيل
 ،وحبيسة ما أفضت إليو،فأصبحت رىينة عمميا ،مما جر عمييا اليالك والخسران في دار بوارىا

وأنى ليا ىذا ؟ وقد فاتيا  ،تجبر بو كسرىا ،لتعمل صالحا ،وتتمنى لو أنيا تعود إلى دار الدنيا
صير وأدركت ذلك الم ،فإذا ما تأممت النفس المطمئنة تمك األحوال ،الفوت ولحقت بيا الندامة

حتى ال تقع فيما وقع  ،لتأخذ العبرة من غيرىا ،مسرعة راضية مرضية ،رجعت إلى ربيا ،المشؤوم
 .فيو غيرىا

والذكي التقي النقي  ،فالتمني مدرسة تيذيبية لمنفوس ،من ىنا ندرك أىمية التمني في القرآن الكريم
 واتعظ منو.  ،من اعتبر من غيره

 1.فندم والت حين مندم ،حتى أحاطت بو ذنوبو ،ي جنب ربووفرط ف ،والشقي من لم يتعظ من غيره
 

 أدوات التمني -5
وقد يقع  ،األداة األم التي وضعت لمتمني ىي"ليت" ولذلك كثر مجيئيا في القرآن الكريم -أ

 ىي :  ،التمني بثالثة ألفاظ أخرى غير "ليت"

 .2" ىل: فيي في أصميا أداة استفيام "-ب
 .3متناع "و "لو: وىي حرف امتناع ال -ج
 .4و " لعّل : وىي لمترجي "  -د

ونكتة  ،"وىم يستعممون ىذه األحرف مكان )ليت( وىذا االستعمال ال بد لو من غرض بالغي
 .5بيانية"

 ،و" ىل " تستعمل لمتمني إذا أردنا أن نبرز المتمني في صورة الممكن الذي ال نجزم بانتفائو -ىت 
نما كان التمني بت"ىل"  ،6چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      چ :-تعالى-قال ،وذلك لكمال العناية بو وا 

 . 7والمستفيم عنو أمر ممكن الوقوع " ،ألن "ىل" أداة استفيام ،في صورة الممكن
 ومن أدوات التمني "لو"-و

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ  : -تعالى-بعيد المنال، قال ،صعب الوقوع ،ونأتي بيا حينما يكون المتمنى عزيزا

                                 
.293ينظر: حسين الدراويش،العمدة  في عموم البالغة العربية، ص  1  

.112حسن،عباس : البالغة فنونيا وأفنانيا، ص فضل 2  
.112المصدر السابق نفسو ، ص  3  

.112المصدر السابق نفسو، ص   4  
.65فضل حسن،عباس : أساليب البيان، ص   5  
 53االعراف،  6

.113فضل عباس، البالغة فنونيا وأفنانيا، ص 7  
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 .1 چېئ  ېئ  ىئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
نما كان التمني بت "لو"  ألن "لو"  ،عمى عكس التمني بت"ىل" ،وبعيد المنال ،عزيزا -كما سبق–وا 

وأنيا خرجت عن  ،و الدليل عمى أن "لو" لمتمني،وضعت في حقيقتيا لتدل عمى امتناع المتناع
ولو أن "لو"  ،"تنصب "نكون ،ففي اآلية السابقة ،أن الفعل المضارع ينصب بعدىا ،أصل الوضع

تقول:" لو زرتني  ،ال ينصب الفعل المضارع بعدىا ،بقيت عمى أصميا حرف امتناع المتناع
 .2ألنك لم تقصد التمني" ،برفع الفعل المضارع ،أكرمك"

 ،ومن أدوات التمني التي خرجت عن األصل الذي وضعت لو "لعل"، فإن أصل وضعيا لمترجي
عمى لسان  -تعالى-قال ،لة عمى استحالة األمر المتمنى بيالمدال ،والغرض من استعماليا لمتمني

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  فرعون :

  3چڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
 
  أسموب التمني في ىذه السور ومعانيو البالغية-6

 ظاىرة تستوقف الباحثة عمى النحو التالي:  وىي ،تشاىد الباحثة قمة التمني في ىذه السور
 : -تعالى-التمني في سورة )يس(: لم يرد التمني في سورة )يس( إال في موطن واحد في قولو -أ

-بعد قولو4 چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     ۇڭ  ڭ  ڭچ 
ہ  ہ   ھ  ھ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  -تعالى

﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽        ﮾    ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﮷   ﮶   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ 

                   ﮿  ﯀  ﯁                

 .5 چ    ڭ  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇڭ  ڭ  ڭچ  عمى قول : -كما تورد كتب التفسير-فالقائل 

فمم  ،إليمان برسل ربيمالذي دعا الناس إلى ا ،ىو حبيب النجار  6چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

                                 
 80ىود،  1

.114فضل عباس، البالغة فنونيا وأفنانيا، ص 2  
 38القصص،  3
 27-26يس،  4
 25-20يس،  5
 27-26يس،  6
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 .1فقال : )يا ليت قومي يعممون (" ،فأدخمو اهلل الجنة ،حتى قتموه ،يصدقوه، "ووطئوه بأرجميم
حتى يؤمنوا بما  ،فحبيب النجار يتمنى أن يكون قومو يعممون بمصيره الطيب الكريم في جنة النعيم

 آمن  ويدخمون الجنة مكرمين كما دخل.
 فات: يالحظ أن سورة)الصافات( قد خمت من التمني.أما التمني في سورة الصا -ب
 .وأما  التمني في سورة )ص(: فقد خمت منو السورة -ج
وأما التمني في سورة )الزمر(: فقد ورد التمني فييا في موطنين اثنين في آيتين اثنتين، األول  -د

 . 2چٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  : -تعال-في قولو
)الزمر  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    چ  :-تعالى-لووالثانية في قو 

فيذه النفس التي عاينت العذاب ،(. فالتمني في اآليتين السابقتين عزيز المنال، وصعب الوقوع58:
تتمنى لو أنيا ُىِدَيت، وكانت من المتقين لما مسيا العذاب، وأنى ليا ذلك ؟ فقد سبق السيف 

بمتعتيا الزائمة، وأقبمت اآلخرة بأىواليا اليائمة، وفتحت أبواب جينم، وعاينت  العذل، وذىبت الدنيا
فذىبت تتمنى أماني مستحيمة، فزادت غما عمى غميا، ويأسا  ،ىذه النفس العذاب العظيم حق اليقين

 عمى يأسيا.
ة فيو ال وىي واقع ،فتقول النفس حين ترى العذاب ،وكذلك في اآلية الكريمة الثانية كما في األولى

وأعمل عمال صالحا يرضاه  ،محالة، يا ليت لي عودة ثانية إلى دار الدنيا ؛ ألكون من المحسنين
وسراب خادع، بعد أن أعطيت فرصة في الدنيا  ،ربي، ولكن أماني ىذه النفس غيمة صيف عابرة

 ،المقيمفي العذاب  -تعالى-لمنجاة وعمل الخير، فمم تستغل تمك الفرصة فضيعتيا، فضيعيا اهلل
 جزاًء وفاقا. 

                                 
.498/ 2عبد القاىر  الجرجاني، درج الدرر في تفسير القرآن العظيم،   1  
 57الزمر،  2
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: المعاني البالغية المستنبطة من تمك األساليب اإلنشائية الواردة  رابعالفصل ال

 :وتحميل دالالتيا البالغية ، وفيو  زء يسج في

 

 .زء يسجرصد المعاني البالغية المستنبطة من األساليب اإلنشائية في 
 
 

لك ذابقة عمى معانييا البالغية الالحقة في تحميل دالالت األساليب اإلنشائية الس
 الجزء
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 رصد المعاني البالغية المستنبطة من األساليب اإلنشائية في تمك السور

 
 

 الرقم
المعنى 
البالغي 
 المستنبط

األسموب 
البالغي 

الذي ورد 
فيو 

المعنى 
 البالغي

 م اآليةرق اسم السورة الشاىد القرآني الدال عمى المعنى البالغي

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽        ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  چ  االستفيام  االستبعاد 

  چ                
ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮶  ﮷    چ 

  چ

 يس
 
 

 الصافات
 
 
 

23 
 
 
16-17 

 

ائ  ائ  ەئ    ەئ وئ  ۇئ       ۇئ        چ  األمر  االعتبار 

  چۆئ  ۆئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 74-72 الصافات

ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     چ  االستفيام  األمر 

  چڇ  

 31 يس

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  االستفيام األمر 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۉ  ۉ  

  چى  ى       ېې  ې  ې

 68-67 يس

 73 يس  چڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹچ    
   

 
 
 

ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ 

حت  خت    مت  ىت  يت    خب   مب   ىب  يب  جت

مج     جح  مح  جخ  حخ    حججث  مث   ىث    يث

  چمخ  جس   

 21 الزمر
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 36 الصافات  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  چ  االستفيام اإلنكار 

 

 52   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  االستفيام االنكار 

 58   چڃ  ڃ  ڃ  چ    
 

 اإلىانة 
 

ے  ۓ     ےہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھچ  األمر

 چۓ  ﮲  

 72 الزمر

  ﮷ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ  األمر البشارة 

  چ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  ﮼  

 11 يس

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ  األمر  

  چہ  ہ    ہ     ۀۀ

 17 الزمر

 25-24 الصافات  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ       مب  ىب   خبحبچ  االستفيام التبكيت 
  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  االستفيام  

  چې  ې  ى               ى  ائ    
 

 75 ص

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی    ۈئچ  األمر  

  چی  ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  
 

 23-22 الصافات

  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  األمر   
 

 77 ص

  ڭ               چ  النداء التحبب 

  چڭ  ڭ     
 

 39 الزمر

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ     ڤڤ  ٹ  ڤچ  النداء التحسر 

  چڄ    

 30 يس

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  النداء  

  چۈئ  ۈئ  ېئ  

 52 يس

 20 الصافات  چې  ى   ى   ائ  ائ چ  النداء   
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ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ  النداء  

  چجب  حب          خب  مب  ىب   

 56 الزمر

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  چ  األمر التسميم 

  متىب   يب  جت   حت  خت  مبيئ  جب  حب  خب

  چىت  يت   جث  مث  ىث  يث     
 

 102 الصافات

 10 يس  چہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ    چ  االستفيام التسوية 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇچ  ڇ  ڇچ  النيي التطمين 

  چڎ  

 76 يس

ڈ     ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  النيي  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      

  چگ  گ     

 22 ص

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻچ  النيي التطمين 

﮶     ﮷   ﮸            ﮵ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ےھ    ھ  ے

  چ﮹            

 53 الزمر

 22 يس  چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  چ  االستفيام التعجب 
ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   چ  االستفيام  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

  چڻ  ڻ    

 47 يس

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  االستفيام  

  چۈئ  ۈئ  

 52 يس

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ  االستفيام  

  چں  

 78 يس
 

الرقم 
 المتسمسل

المعنى 
ي البالغ

 المستنبط

األسموب 
البالغي 

الذي ورد 
فيو المعنى 

 البالغي 

 رقم اآلية اسم السورة الشاىد القرآني الدال عمى المعنى البالغي

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ  االستفيام  

  چں     

 95 الصافات
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  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    چ  االستفيام  
 

 125 الصافات

  چحئ       ی  ی  جئچ  االستفيام  
 

 153 الصافات

 5 ص چچ      چ  چ  چ      ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ  االستفيام  
 156 الصافات  چپ  ڀ   ڀ  ڀ     چ  االستفيام التعجيز 
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ    ڄچ  االستفيام التقرير 

  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ      چچ

 60 يس

گ  گ   ک  ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  االستفيام  

  چ

 62 يس

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  چ  االستفيام  

  چې  ې  ې     ى  ى     ېۉ  ۉ

 81 يس

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱچ  االستفيام  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ     ڀ   ڀ

  چٿ  

 32 الزمر

ڈ  ژ  ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎچ  االستفيام  

  چک  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ    ڑڑ

 36 الزمر

ں  ں  ڻ         ڻ     ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  االستفيام  

  چڻ  ڻ  

 37 الزمر

ژ  ڑ     ڑ  ک     ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  االستفيام  

  چک  ک  ک    گ  

 43 الزمر

ڱ      ڱگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ      ڳ    ڳ  ڱچ  االستفيام  

  چڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  

 52 الزمر

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  ڄ  چ  االستفيام  

  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ

 60 الزمر

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ  االستفيام   

 چڳ  ڳ   

 71 الزمر

 26 يس  چۆ  ۆ   ۈ  چ  التمني التميف -16
 57 الزمر چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     چ  التمني  
 58 الزمر  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ  التمني  
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 15 الزمر  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  األمر  التيديد 
ڭ    ڭ            چ األمر  

  چڭ     

 39 الزمر

 62 الصافات  چڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک    چ  االستفيام التيكم 
 149 الصافات  چې  ې  ى    ى  ائ  چ  االستفيام التوبيخ 
 153 الصافات  چی  ی  جئ  حئ  چ  االستفيام  
 156 الصافات  چپ  ڀ   ڀ  ڀ     چ  االستفيام  
 100 الصافات  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       چ  األمر الدعاء 
  ﮷ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ  األمر  

  چ﮸    ﮹  ﮺         

 35 ص

ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  چ  األمر  

  چ

 61 ص

 79 ص  چىب  يب    جب  حب  خب    مب   چ  النداء  
 79 ص  چجب  حب  خب    مب    ىب  يب  چ  األمر  
ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  النداء  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  

  چې  

 46 الزمر

 59 يس چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  النداء الذم 
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦچ  االستفيام السخرية 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

  چڎ     

 86-83 الصافات

 8 الزمر  چ﯀   ﯁           ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮺چ  األمر  
المديح  

 والتشريف
    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ النداء

   چ

 60 يس

ٺ  ٺ          ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  النداء  

  چٺ  ٺ    

 105-104 الصافات

 10 الزمر  چ   خبيئ  جب    حبحئ  مئ  ىئ     چ  النداء  
 16 الزمر  چڳ  ڳ     چ النداء  

 
 53 الزمرۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻچ  النداء  
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﮶     ﮷   ﮸            ﮵ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ےھ    ھ  ے

  چ﮹          

 102 الصافات  چ       مبجب  حب  خب  چ األمر المشورة 
النصح  

 واإلرشاد
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ڻ  ۀ چ  األمر

  چھ  ھ  ھ  ے    

 21-20 يس

  چی  ی  جئ  حئ  چ االستفيام النفي 
 

 153 الصافات

ۀ   ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱچ   االستفيام  

  چہ  ہ   

 8 ص
 
 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ  االستفيام  

  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ                 
 

 28 ص

     چ  الستفياما   ﮼          ﮽  ﮾  ﮿     ﯀  ﯁  ﮹  ﮺  ﮻ 

  چ

 19 الزمر

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀچ  االستفيام  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  چ
 

 22 الزمر

گ    گڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گچ   االستفيام  

  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ     
 
 

 24 الزمر

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  فياماالست  

  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 29 الزمر

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱچ  االستفيام  

  چڀپ     ڀ   ڀ

 32 الزمر

 38 الزمر  چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ چ  االستفيام  
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 تحميل دالالت األساليب اإلنشائية السابقة عمى معانييا البالغية الالحقة في تمك السور
 

  
يث عن ىذا المبحث من المناسب إيراد قول العالمة حازم القرطاجني في الصناعة األدبية، قبل الحد

يقول حازم: " إن القصد في التخييل واإلقناع ىو حمل النفوس عمى فعل شيء أو اعتقاده أو 
 .1التخمي عن فعمو "

 
الغية المستنبطة من تأخذ الباحثة بأقوال القرطاجني في تممس آثار اإلعجاز البياني في المعاني الب

األساليب اإلنشائية التي وردت فييا تمك المعاني، في تمك السور، مع التنبيو وأخذ الحيطة والحذر 
والتفريق بين النص القرآني والنص األدبي من شعر ونثر ، فالنص القرآني سماوي المصدر ، 

ص األدبي اإلنساني ، فيو ومقدس وخالد ، وال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو ، أما الن
 والخطأ . كالم بشري ، يقع فيو ما يقع من كالم البشر من النقص والقصور

 
وعند النظرة األولى في المعاني البالغية المستنبطة من األساليب اإلنشائية التي وردت فييا تمك 

 السور لوحظ ما يمي : 
 

الغي وىي كما وردت في المبحث األول أوال : إن ىذه المعاني البالغية تزيد عمى عشرين معنى ب
"االستبعاد، واالعتبار، واألمر، واإلىانة، والبشارة والتبكيت، والتحبب، والتعجيز، والتقرير، والتسميم، 
والتسوية، والتطمين، والتعجب، والتعجيز، والتقرير، والتميف، والتيديد، و التيكم، والتوبيخ، والدعاء، 

لتشريف، والمشورة، والنصح واإلرشاد، والنفي"، وغاية ىذه األساليب حمل والذم، والسخرية، والمدح وا
اإلنسان عمى اإليمان بمعناه الشامل وعمل الخيرات،والتخمي عن الشرور و الرعونات ، فيذه 
المعاني العظيمة في تمك األساليب المعجزة، ليا غاية سامية ىي نقل اإلنسان من حال إلى حال ، 

ف إلى أحسن حال في الدنيا ، ليصبح إنسانا خيرا ، فيسعد في الدنيا ، ويفوز حتى ينتيي بو المطا
 في اآلخرة. .-تعالى-برضوان اهلل

 
ثانيا: إن ىذه المعاني البالغية ترتبط بمقامات لتغيير سموك الناس، فمكل مقام مقال ، وقبل 

يعني لغة: اإلقامة  -حيابضم الميم أو فت-الخوض في ىذا المضوع من الجيد تعريف المقام "فالُمقام
( ،أي ال موضع لكم .13األحزاب :)  چۓ  ڭ  ڭ   چ -تعالى-أو موضع القيام ، قال   

                                 
20حازم القرطاجني ، منياج البمغاء وسراج األدباء ، ص  1  
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فالمقام ىو الموضع الذي تقوم فيو، ويكون المقام لغة: بمعنى المجمس، ومقامات الناس: مجالسيم 
"1. 
 

المقاالت ، وىو يعرف كيف وفي النطاق البشري البميغ ىو من يتقن المرور والتنقل بين المقامات و 
يوازن بين عناصر المقام وأساليبو البالغية، وبين عناصر المقام ومقتضياتو الضرورية،وكيف 

 يشتغل بالعالقات المناسبة التي من الضروري أن يوجدىا بين المقام والمقال.
 

قة الحال ، وما وقال قديما بشر بن المعتمر: " وانما مدار الشرف الصواب ،واحراز المنفعة مع مواف
 2يجب لكل مقام من مقال" 

وقال ابن المقفع : "إذا أعطيت كل مقام حقو ،وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام ، وأرضيت 
 . 3من يعرف حقوق الكالم"

 
ذا عادت الباحثة تنظر في  وعمى وجو العموم فإن مراعاة المقام في البالغة العربية مبدأ مركزي ، وا 

ية المستنبطة من األساليب اإلنشائية في ىذه السور فإنيا تجد مراعاة كل التراكيب المعاني البالغ
واألساليب لممعاني البالغية واألغراض والمقاصد التي يرمي إلييا النص القرآني الكريم، فعمى سبيل 
المثال يالحظ أن الرجل الصالح في سورة )يس( يستبعد أن يتخذ من دون اهلل إليا، ال يغني وال 

 الذي بيده مفاتيح كل شيء. -تعالى-يسمن من جوع ، أمام عظمة اهلل
 

فذلك مقام خطابي منفصل عن السياق الخطابي الوارد في سورة الصافات في استبعاد الكافرين 
 لمبعث وعدم اإليمان بو جممة وتفصيال.

 
      ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ  ۇئ چ  :-تعالى-ثم إن مقام داللة النص عمى االعتبار في قولو

، واضحة تمام الواضوح ، فاآليات القرآنية تطرح  4چۇئ        ۆئ  ۆئ     ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ
في االعتبار واالتعاظ مصير فريقين من الناس، الفريق األول : ىم الميمكون فعاقبتيم البوار ، 

في  فعاقبتيم العمار، دل عمى ذلك أسموب االستثناء -بفتح الالم-والفريق الثاني ىم الُمخَمصون

                                 
ابن منظور ، لسان العرب ، مادة "قوم".  1  
 . 106\1الجاحظ ،البيان والتبيين ،  2
المصدر السابق نفسو .  3  
 74-72الصافات،  4
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 اآلية الكريمة .
فينالك وجو  متنوعة،وتكشف المقامات لمعنى األمر المستنبط من أسموب االستفيام وجوىًا داللية 

ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  چ  چ  :كما في قولو تعالى  اليالكين،يتعمق باالعتبار والموعظة من مصائر 

 .1 چچ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  
، 2 چڤ  ڤچ  :-تعالى-في قولو -تعالى-كر نعم اهللوىنالك وجو آخر في الحض عمى ش

 . 3چڤ  ڤ    چ  : -تعالى-وكذلك في قولو
وىنالك وجو آخر في الدعوة إلى التفكر والتعقل في مراقبة تطور حياة اإلنسان من الطفولة إلى 

 .  4چى  ى     چ  :-تعالى-قولوالكيولة، ثم إلى الشيخوخة،  في 
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  :-تعالى-قولوعنو بأسموب األمر، في  وىناك مقام اإلىانة المعبر

 . 5چے  ۓ   ۓ      ےھ
ے  ۓ   ۓ  چ  :-تعالى-ومقابل ىذا المقام الميين لممتكبرين ىنالك مقام البشارة لممؤمنين في قولو

 .  6چ﮸ ﮹       ﮺  ﮻  ﮼    ﮷﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶
فيو معنى التعنيف وقد دل عميو أسموبا األمر ومن المقامات المرعبة والمخيفة مقام التبكيت ، الذي 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  : -تعالى-( ،وقولو24)الصافات: چمب  ىب       خبحبچ  : -تعالى-واالستفيام،  قال

في مقام طرد إبميس من  -تعالى-( ، ومن التبكيت المرعب خطاب الحق25)الصافات: چٻ     
في مقام الظالمين  -تعالى-قولو، وكذلك 7چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    چ  :-تعالى-الجنة في قولو

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی    چ :-تعالى-ألنفسيم وما كانوا يعبدون من دون اهلل

 8 چی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    
فقد بمغ القرآن الكريم في ىذا المقام القمة العميا في اإليجاز واإلعجاز، جامعًا بين معاني التبكيت 

وفاقا لجنوحيم في الدنيا عن  چحئ  مئ    ىئ  يئ چ  :-تعمى-في قولو والتيكم والسخرية منيم

                                 
 31يس،  1
 35يس، 2
 73يس، 3
 68يس، 4
 72الزمر، 5
 11يس، 6
 77ص، 7
 23-22الصافات،  8
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 الصراط المستقيم.
ويتصل بيذا المقام مقام التحسر عمى العباد الذين خرجوا عن أمر اهلل وطاعتو فسقطوا في الحسرة 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ     ڤٹ  ڤ  ڤچ  : -تعالى-و الندامة عمى ما فرطوا في جنب اهلل

 . 1 چڄ  ڄ  
ۇئ  ۇئ    وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  :مظيرا الحسرة والندامة لمن كفر بيوم القيامة  -تعالى-وقال

 .  2چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
ې  ى   ى   ائ  ائ  چ :  -تعالى-وتكررت الحسرة والندامة المدلول عمييا بأسموب النداء في قولو

  3چ
في مخاطبتو لوالده  -عميو السالم-عمى لسان إسماعيل الذبيح -عز وجل-و يبرز مقام التسميم هلل

ىت  يت   جث    متىب   يب  جت   حت  خت  مبی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبچ قائال : 

 .4چمث  ىث  يث     
ويظير لمعيان مقام الصمف والكبرياء األجوف وانغالق الفيم عند الكافرين المنذرين الذين يتساوى 

  5چہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  چ  :-تعالى-عندىم اإلنذار وعدمو في قولو
چ  :-تعالى-ويؤكد ىذا المعنى البالغي في أن إنذار الكفار وعدمو سيان ، في سورة البقرة في قولو

 .  6چٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  
لم ينذر ، كان  يقول ابن الزممكاني في ىذه اآلية : "تأكيد ، ألن من كان حالو إذا أنذر كحالو إذا

 .7في غاية الجيل ، وكان مطبوعا عمى قمبو ال محالة "
صمى اهلل عميو -وينتقل النص القرآني الكريم من مقام التسوية إلى مقام آخر في خطاب الرسول

إزاء قول المشركين، و  -صمى اهلل عميو وسمم-وىو مقام التطمين والتسمية لمرسول الكريم -وسمم
   ڇچ  ڇ  ڇچ  : -تعالى-حجر عثرة في وجو الدعوة إلى رب العالمين، قالالمنافقين الواقفين 

                                 
 30يس،  1
 52يس، 2
 20الصافات،  3
 102الصافات،  4
 10يس، 5
 6البقرة، 6

.14ابن الزممكاني، التبيان في عمم البيان المطمع عمى إعجاز القرآن، ص  7 
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 .  1چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
-ومن مقامات التطمين فتح باب الرجاء والتوبة لمن أسرف عمى نفسو كوحشي و غيره في قولو

﮶    ﮷      ﮵ۓ  ۓ  ﮲     ﮳      ﮴   ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ڻچ  :-تعالى

 .  2چ﮹                  ﮸ 
فيذه اآلية تبث روح األمل والرجاء في األنفس التي تمادت في الكفر وأسرفت عمى نفسيا، فباب 

 التوبة مفتوح ليذه األنفس إن ىي أقدمت عمى ذلك.
وتتنوع مقامات التعجب ودواعيو وأسبابو فيتعجب ذلك الرجل المؤمن كيف ال يعبد ربو الذي فطره 

﮴  ﮵  ﮶   ﮷  چ : -تعالى-إليو في قولووالذي مصيره   . 3چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  
ژ  ژ    ڑ  چ  :-تعالى-ويتعجب الكفرة البخالء من إطعام الفقراء غارقين في ضالليم المبين ، قال

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ى  ى  چ ين في بعثيم يوم القيامة قائمين : ( ويمتزج التعجب مع التحسر عن الكافر 47)يس: چ

 .  4چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    وئوئائ  ائ  ەئ  ەئ
 ولكن ىذا اإلقرار بصدق المرسمين ال ينفعيم ، فقد فات األوان ، فال ينفع الندم بعد ىذا الفوات .

 . 5چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں       ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ ومن التعجب قول الكافر مستفيما 
لتعجب عمى لسان المرسمين من كفر الكافرين ،وعبادة ما ينحتون دون رب العالمين ، ويتكرر ا

 . 6چے  ۓ  ۓ ﮲     چ  :مخاطبا قومو  -عميو السالم-يقول سيدنا إبراىيم الخميل
 . 7چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئچ :  -تعال-ومثمو ورد في قولو

 التي ورد فييا .وىكذا يستمر أسموب التعجب مؤديا الغرض المنوط بو في المقامات 
 ولمقام التقرير الذي فيو تثبيت لحقائق األشياء في النفوس حضور ممموس في ىذه السور الكريمة.

وىذا التقرير كما يقول الجرجاني :"كالمشترك البين االشتراك حتى يستوي في معرفتو المبيب اليقظ 
 .8والمضعوف المغفل "

                                 
 76يس، 1
 53الزمر،  2
 22يس،  3
 52يس،  4
 78يس،  5
 95الصافات،  6
 125الصافات،  7

.80عبد القاىر، الجرجاني ، أسرار البالغة  ، ص 8  



 68 

الفيم تدرك ىذا التقرير وتتعقمو ، فمعظم ىذا التقرير فجميع العقول عمى اختالف درجاتيا في العمم و 
 :-تعالى-فمن ذلك العيد لبني آدم أال يعبدوا الشيطان في قولو -جمت قدرتيا-يتعمق بالذات اإلليية

 . 1چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  ڄچ 
وات واألرض قادر تمام القدرة عمى أن خالق السما-عز وجل-ثم ىنالك التقرير والتوكيد عمى أن اهلل

  ېۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :-تعالى-يخمق مثل ىؤالء البشر ، قال

 .  2چې  ې  ې     ى 
 . 3چ  ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎچ : -تعالى-قال لعبده، -تعالى-ثم ىنالك التقرير بكفاية اهلل

چ  :-تعالى-قال الكافرين،و االنتقام من ىو العزيز ذ -عز وجل-ثم ىنالك التقرير المؤكد بأن اهلل

 .  4چں  ں  ڻ         ڻ  
ومن التقرير تأكيد المالئكة "خزنة جينم " عمى بعثة الرسل لمكافرين المعرضين عن الدين ، والذين 

  5چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ: -تعالى-يدخمون جينم فييا داخرين ، قال
رشاد وأكثر المقامات ورودا مقامات وتتنوع المقامات من تيديد وتيكم وت وبيخ ومشورة ونصح وا 

 الكريمة.الدعاء والنفي في ىذه السور 
فيذا سيدنا إبراىيم   آخر،ومن داع إلى داع  مقام،وتختمف من مقام إلى  الدعاء، فتتعدد مقامات

–لو وذلك في قو  صالحا، -عميو السالم  -يدعو أن يكون ولده إسماعيل  -السالم عميو -الخميل
    -تعالى

 .  7چۈئ  ېئ    ېئ  چ :  -تعالى-، فاستجاب اهلل دعاءه ، قال6چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ         چ  
أن يغفر لو ، وييبو ممكا ال يكون ألحد  -عزَّ وجل-يدعواهلل إليو -عميو السالم-وىذا سيدنا سميمان

 ( .35)ص:  چ    ﮸    ﮹  ﮺    ﮷ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ  :بعده ، قائال 
چ  : -تعالى-لو ، وسخر لو الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، قال -تعالى-فاستجاب اهلل

 . 8چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

                                 
 60يس،  1
 81يس،  2
 36الزمر،  3
 37الزمر،  4
 71الزمر،  5
 101الصافات،  6
 101الصافات،  7
 36ص،  8
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جب  حب  خب    چ  :-تعالى-قالأن ينظره إلى يوم يبعثون،  -عز وجل-وىذا المعين إبميس يدعو اهلل

 ، فا ستجاب دعاءه .1چمب    ىب  يب  
 . 2چحت  خت  مت   ىت    جث  مث   ىث  يث  چ  :-تعالى-قال

نما سأل المعين النظرة إلى يوم الوقت المعموم طمعا في  فأنظر إلى  الموت،لئال يذوق  اإلجابة،"وا 
 .3" -عز وجل-ذلك الوقت المعموم ، يعني أجمو السابق في عمم اهلل

چ  چ   چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  چ  الحجر:في سورة  -تعالى-ونظير ىذه اآليات قولو

 . 4چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ويتسع مقام النفي أيضا، آخذا مساحة واسعة في معاني اإلنشاء الطمبي في ىذه السور،متعمقا 
بأسموب االستفيام ، الذي يخرج عن معناه الحقيقي إلى النفي ، جامعا بين النفي واالستفيام ،مثيرا 

ضية مرضية؛ ولتحجم عن الشر والكفر را -عز وجل-في النفس كوامن الخير؛ لتقدم عمى اهلل
 والفسوق والعصيان ، وغير ذلك من األمور التي ال يرضاىا الواحد الديان لعباده .

  -عزَّ وجل-ويتعمق معظم مقام النفي بالذات اإلليية العمية ، ونفي ما ال يميق بيا من صفات اهلل
ی  چ  : -تعالى-لبنين ، في قولوتعالى اهلل عنيا عنيا عموًا كبيرًا ، كاصطفاء البنات عمى ا

 .  5چی  جئ  حئ 
في ممك السماوات واألرض وما  -عز وجل-إشراكيم مع اهلل يالكافرين، ونفوكذلك في دحض شبو 

 . 6چ﮺  ﮻ ﮼     ﮹﮲  ﮳    ﮴ ﮵  ﮶   ﮷  ﮸چ  :-تعالى-قال بينيما،
ي ىم أشد الخمق عجزا وختمت اآلية القرآنية بأمر فيو تعجيز لمكفار في االرتقاء في األسباب الذ

 عنو.
نفيا قاطعا التسوية بين المؤمنين الذين يعممون الصالحات  -سبحانو وتعالى-وكذلك ينفي الحق

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ : -تعالى-وبين المفسدين في األرض الذين يجترحون السيئات، قال

 7 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ
 

                                 
 79ص، 1
 81-80ص، 2

.30ص ابو،الطرطوشي : الدعاء المأثور وآد 3  
 38-36الحجر،  4
 153الصافات،  5
 10ص،  6
 28ص،  7
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سموب االستفيام في مقامات أخرى تتعمق بنفي أقوال وتتوالى معاني النفي القاطع المدلول عميو بأ
صمى اهلل -ومن ذلك نقل أقواليم في حقيقة الرسول الباطمة،المشركين وبدحض شبييم ورد حججيم 

ۀ   ہ  ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱچ تعالى:-قولوفي  الرسالة -وسممعميو 

 . 1چہ
 

في نفي قدرتو عمى إنقاذ  -صمى اهلل عميو وسمم-سيدنا محمد ثم يتوجو النفي إلى الحبيب المقرب
﮼          ﮽  ﮾  چ  :-تعالى-قال النار،من حقت عميو كممة العذاب وىو خالد في  ﮹  ﮺  ﮻ 

 . 2چ﮿     ﯀  ﯁    
 

صدره لإلسالم فيو عمى نور  -تعالى-من شرح اهلل األول، البشر،ثم يفرق النفي بين نوعين من 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :-تعالى-قال عميو،غمق قمبو ولم يدخمو اإليمان فطبع من ربو ومن أُ 

 .3چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ   پ  پ  پ  ڀ
 

وينفي الحق في مقام مخاطبة الكافرين في موضوع توحيد عبادة الخالق وحده دون غيره، المساواة 
چ  :-تعالى-احد ال تشاكس عميو، قالبين رجل فيو شركاء متشاكسون، وبين رجل سمما لرجل و 

 .4چ   ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
 

عزَّ -ويشتد النفي ويتعاظم ويقترن بالتيديد والوعيد ألولئك األقوام واألفراد الذين َيكِذبون عمى اهلل
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       چ: -تعالى-في معرض دعوتيم لإليمان، قال -وجل

  5چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ   ڀ
 

وىكذا فإن النفي المستنبط من أسموب االستفيام يفعل في النفس ما ال يفعمو النفي الصريح 
ففي ىذا المون من النفي إثارة لمنفس المؤمنة؛ لتقدم عمى اإليمان وتحذير لمنفس الكافرة  المباشر،

                                 
 8ص،  1
 19الزمر،  2
 22الزمر،  3
 29الزمر،  4
 32الزمر،  5
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 لتحجم عن الكفر والعصيان.
ني أشياء كثيرة عديدة ومتداخمة ، تتداخل فييا األساليب ومما سبق ترى الباحثة أن "المقامات" تع

اإلنشائية مع معانييا البالغية ، وتعالج قضايا حساسة لمغاية ، ومسائل ميمة ، كقضية العقيدة في 
األلوىية و في النبوة ، وتوحيد الذات اإلليية بالعبادة ، وتسفيو الشرك والمشركين بالحجج الدامغة، 

 .والظاىرة لمعالمين 
و تستنتج الباحثة نتيجة مفادىا أن المتكمم لن يكون بميغا إال إذا اكتممت لديو آالت البالغة، ومن 
أىم ىذه اآلالت كما يقول أبو ىالل العسكري:" معرفة المقامات، وما يصمح في كل واحد منيا من 

 1الكالم" .
 

وجل-وىل يوجد من ىو أعظم من اهلل  وما يصمح في كل مقام في معرفة مقامات الخطاب ، -عزَّ
 منيا من الكالم؟.

 
وأخيرًا تقول الباحثة ىذه العبارة التي التقطتيا من درر شيخيا:" إن القرآن الكريم كمو من بدايتو إلى 

 .2نيايتو بميغ معجزة؛ ذلك ألن كالم الممك العالَّم ىو ممك الكالم" 
الخبرية في غاية الحسن والجمال في فميس عجيبًا أن تأتي أساليب ىذا الكتاب العظيم اإلنشائية و 

 البالغة.
 

أن تكون ىذه الرسالة صدقة جارية عن روحي وروح والدي،  -وجل عزَّ -وآخرًا أسأل اهلل
-وشيوخي،وأبنائي وزوجي،وصديقاتي، وكل من لو صمة بي،وعممًا ينتفع بو، كما قال رسول اهلل 

و إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو :"إذا مات اإلنسان انقطع  عنو عمم-صمى اهلل عميو وسمم
 . 3عمم ينتفع منو،أو ولد صالح يدعو لو"

 

                                 
.21أبو ىالل ، العسكري: كتاب الصناعتين "الكتابة والشعر " ص  1 
م. 30/11/2014مقابمة مع د.حسين الدراويش في   2  
.1/1255وصية ،باب ما يمحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو،رواه اإلمام مسمم في صحيحو،في كتاب ال  3  
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 الخاتمة:
 

بعد ىذه الرحمة الطويمة والممتعة التي صاحبت الباحثة فييا بالغة ذلك الجزء المبارك من القرآن 
ىم نتائج قرابة عامين تحاول الباحثة أن توجز أ -والقرآن الكريم كمو مبارك–الكريم "جزء يس" 

 والتي تتمخص بما يأتي ذكره : ،البحث والدراسة
ورسم ،لمام باألساليب اإلنشائية الطمبية في جزء يس:لقد حاولت الباحثة قدر المستطاع اإل :اوال

تفاوتا  ،وقد لوحظ تفاوت  ورود ىذه األساليب في تمك السور،صورة واضحة المعالم عن تمك السور
ت ليا تمك السور، والضرورة التي تقتضييا تمك األساليب في يتفق مع الموضوعات التي تطرق

  .مواطنيا التي وردت فييا
 

كانت حرية  ،: كشفت الدراسة أن أساليب اإلنشاء الطمبي تشكل ظاىرة واضحة في ىذه السور ثانيا
عجازه ليب وجمالية أسا ،بالبحث والدراسة، وىذه األساليب البالغية تدل عمى بالغة النظم القرآني وا 

 .اإلنشاء الطمبي في النص القرآني
 

لقد تبينت الباحثة تمك العالقات القوية،  ال بل والمتينة بين تمك األساليب البالغية  ثالثا:
شأن بقية  ،والمستنبطة منيا في ىذه السور القرآنية ،اإلنشائية،وبين المعاني البالغية المستكنة فييا

 .، والمعاني البالغية األخرى المستخرجة من تمك األساليبأساليب القرآن الكريم البالغية األخرى
رابعا : لقد اتضح لمباحثة أن المعاني البالغية النابعة من األساليب اإلنشائية الطمبية في ىذا الجزء 

فيي تخاطب العقل والعاطفة وتمبي األىداف التي سيقت من  ،ىي معان تمتاز بالدقة والشمول
  .أجميا

 
ليب اإلنشائية الواردة في ىذا الجزء من القرآن الكريم بما فييا من المعاني البالغية إن األسا خامسا:
 ،وطابقت مقتضى الحال الذي وردت فيو ،تتفق تمام االتفاق والمقامات التي وردت فييا ،المكنوزة

 ،لمقاموىذه الحقيقة البالغية المستنتجة من ىذه الدراسة تؤكد لمباحثة استحالة الفصل بين المقال وا
وفي جية  ،ألنو من المستحيل أن نقول : إن ىنالك في جية ما عالما لألشياء واألحوال الخرساء

 أخرى توجد المغات 
باعتبار أن الخطاب البميغ ىو ما ينجح في االنسجام  ،فالسياق ال يقع خارج الخطاب ،والمقاالت

  .متمكنا في مقامو سياقو ويكونمع 
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 التوصيات:
 ذه الدراسة بيذه التوصيات : وأخيرا تنتيي ى

أوال : من المفيد إجراء مزيد من الدراسات البالغية واألسموبية حول بالغة القرآن الكريم، تمك 
والتي تبث في األديب القوة عمى التعبير، وتنفذ  ،البالغة المعجزة، المييمنة عمى البالغة العربية

 و الحياة والحيوية والنشاط.كما تنفذ الروح إلى الجسد فتبث في ،إلى شغاف قمبو
ثانيا : مما سبق ال بد من االستفادة من البالغة القرآنية، واالقتباس من أساليبيا البيانية في طرق 

وما يجب أن يكون  ،نظم الكالم  وبالغة الخطاب، وىذا ما كان عبر العصور اإلسالمية الماضية
 والعصور اآلتية  ،في العصر الحديث
والمعاني القرآنية السامية حرية بأن تأخذ نصيبيا في كتب  ،ب القرآنية العاليةثالثا: إن األسالي
 ومنيا كتب البالغة وبحوثيا  ،العربية وتأليفيا

وال بد أن تتشرب  ،رابعا وأخيرا: ال بد من توجو الباحثين والدارسين إلى دراسة البالغة القرآنية
عجازا وبال وتحميال،وثوابًا، فيذا كتاب اهلل البميغ المعجز ،غةً عروقيم بالمداد القرآني نصا وتفسيرا وا 

فيو حبل اهلل المتين ومن تمسك بو ال يضل وال يشقى، بل  ،أىل الدراسة والمدارسة واالىتداء بيديو
ييتدي إلى سواء السبيل ويسعد ويرقى وآخر دعواي أن الحمد هلل رب العالمين، وأتم الصالة 

 ولين واآلخرين.والتسميم عمى سيدنا محمد سيد األ
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 مسرد اآليات القرآنية الكريمة

  
اسم  رقم اآلية اآلية

 السورة
 رقم الصفحة

  6 ىم ال يؤمنون() إن الذين كفروا سواء عمييم أأنذرتيم أم لم تنذر 

 

 

 

 البقرة

24 

ذا قيل ليم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصمحون(  46 11 )وا 

)كيف تكفرون باهلل وكنتم  أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليتو 
 ترجعون(

28 23 

ذ يرفع إبراىيم القواعد من البيت ربنا  ستماعيل)وا  ربنتا تقبتل منتا إنتك  وا 
 العميم ( أنت السميع

127 11 

 23 259 قال كم لبثت..()

 31 273 ) ال يسألون الناس إلحافا(

 46 286 ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( )

 12 النساء 138 (بشر المنافقين بأن ليم عذابا أليما)

 11 المائدة 105 يا أييا الذين آمنوا عميكم أنفسكم ال يضركم من ضل إن اىتديتم ()

  98 ) وىو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع(

 األنعام

6 

 12 141 ( كموا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقو يوم حصاده)

 53 األعراف 53 )فيل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا(

 31 ىود 172  (ألست بربكم)

 53 80 (قال لو أن لي بكم قوة)
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المنظرين  قال فإنك من (36)قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون)
 (إلى يوم الوقت المعموم(37)

 

36-38 

 

 الحجر

69 

 

 24 الشعراء 136 )قالوا سواء عمينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين(

ني مرسمة إلييم بيدية فناظرة بما يرجل المرسمون(  22 النمل 35 وا 

)وقال فرعون يا أييتا المتأل متا عممتت لكتم متن إلتو غيتري فأوقتد لتي يتا 
نتي ى امان عمى الطين فاجعل لي صرحا لعمي أطمع إلى إلو موستى وا 

 ألظنو من الكاذبين(

38  

 

 القصص

54 

)فخرج عمى قومو في زينتو قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا  
 مثل ما أوتي قارون إنو لذو حظ عظيم(

79 52 

 ب لقمان 12  ومن يشكر فإنما يشكر لنفسو () 

 24  10 يم أأنذرتيم أم لم تنذرىم ال يؤمنون( ) وسواء عمي 

) إنمتتتا تنتتتذر متتتن اتبتتتع التتتذكر وخشتتتي التتترحمن بالغيتتتب فبشتتتره بمغفتتترة وأجتتتر 
 كريم(

11 13 

 14 20 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسمين  

 14 21 اتبعوا من ال يسألكم أجرا وىم ميتدون(   

 ي فطرني)وما لي ال أعبد الذ
ليو ترجعون(      وا 

22 67 

)أأتختذ متن دونتتو آليتة إن يتتردن الترحمن بضتر ال تغتتن عنتي شتتفاعتيم 
 شيئًا وال ينقذون( 

23 27 

25-24 ( إني آمنت بربكم فاسمعون(24)إني إذًا لفي ضالل مبين)  54 
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 54 26 )قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعممون ( 

 54 27 من المكرمين  () بما غفر لي ربي وجعمني 

 41 30 ) يا حسرة عمى العباد ما يأتييم من رسول إال كانوا بو يستيزئون (

 27 31 )ألم يروا كم أىمكنا قبميم من القرون أنيم إلييم ال يرجعون (

 28 33 )وآية ليم األرض الميتة أحييناىا وأخرجنا منيا حبا فمنو يأكمون (

 28 34 يل و أعناب  وفجرنا فييا من العيون() وجعمنا فييا جنات من نخ

 28 35 ليأكموا من ثمره وما عممتو أيدييم أفال يشكرون  (

)قال الذين كفروا لمذين آمنوا أنطعم من لتو يشتاء اهلل أطعمتو إن أنتتم  
 إال في ضالل مبين (

47 25 

 27 48 )ويقولون متى ىذا الوعد إن كنتم صادقين(

ن بعثنتتتا متتتن مرقتتتدنا ىتتتذا متتتا وعتتتد التتترحمن وصتتتدق )قتتتالوا يتتتا ويمنتتتا متتت
 المرسمون(

52 25 

 29 59 )وامتازوا اليوم أييا المجرمون(

 43 60 )ألم أعيد إليكم يا بني آدم أال تعبدوا الشيطان إنو لكم عدو مبين(

 29 62 )ولقد أضل منكم جبال كثيرا أفمم تكونوا تعقمون(

 28 67 استطاعوا مضيا وال يرجعون()ولو نشاء لطمسنا عمى أعينيم فما 

 28 68 )ومن نعمره ننكسو في الخمق أفال يعقمون( 

 28 71 )أولم يروا أنا خمقنا ليم مما عممت أيدينا أنعاما فيم ليا مالكون

 28 72 وذلمناىا ليم فمنيا ركوبيم ومنيا يأكمون( 
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 28 73 )وليم فييا منافع ومشارب أفال يشكرون (

 48 74 ا من دون اهلل آلية لعميم ينصرون() واتخذو 

 48 75 )ال يستطيعون نصرىم وىم ليم جند محضرون( 

 67 76 )فال يحزنك قوليم إنا نعمم ما يسرون وما يعمنون( 

 وضرب لنا مثال ونسي خمقو قال من يحيي العظام وىي رميم ( )
 

78 25 

ميم بمتتى وىتتو ) أولتتيس التتذي خمتتق الستتماوات بقتتادر عمتتى أن يخمتتق متتث
 الخالق العميم ( 

81 30 

17- (أو آباؤنا األولون(17) أإذا متنا و كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون) 16  

 

 

 

 الصافات

27 

 42 19 )فإنما ىي زجرة واحدة فإذا ىم ينظرون(

يتوم الفصتل التذي كنتتم بتو تكتذبون  الدين ىذا) وقالوا يا ويمنا ىذا يوم 
) 

20 14 

 14 21 الفصل الذي كنتم بو تكذبون()ىذا يوم 

 65 22 ) احشروا الذين ظمموا وأزواجيم وما كانوا يعبدون(

 35 23 )من دون اهلل فاىدوىم إلى صراط الجحيم (

 35 24 )وقفوىم إنيم مسؤولون (

 34 25 )ما لكم ال تناصرون(

 37 36 )ويقولون أإنا لتاركوا آليتنا لشاعر مجنون(
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( أءذا متنتا وكنتا ترابتا وعظامتا أءنتا 52نك لمتن المصتدقين )) يقول أء
 لمدينون(

-53 52 37 

 38 58 ) أفما نحن بميتين (

  62 ) أذلك خير نزال أم شجرة الزقوم (

 

 

 الصافات

35 

 64 72-73 ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين( 72) ولقد أرسمنا فييم منذرين)

 64 74 )إال عباد اهلل المخمصين (

ن من شيعتو إلبراىيم (  36 83 ) وا 

 36 84 )إذ جاء ربو بقمب سميم( 

86-85 ( أئفكا آلية دون اهلل تريدون (85)إذ قال ألبيو وقومو ماذا تعبدون)  36 

 25 95 )قال أتعبدون ما تنحتون(

 15 99 )وقال إني ذاىب إلى ربي سييدين(

 15 100 )رب ىي لي من الصالحين( 

 15 101 ه بغالم حميم()فبشرنا

) فممتتا بمتتغ معتتو الستتعي قتتال يتتا بنتتي إنتتي أرى فتتي المنتتام أنتتي أذبحتتك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبتت افعتل متا تتؤمر ستتجدني إن شتاء اهلل متن 

 الصابرين(

102 16 

(قتتتتد صتتتتدقت الرؤيتتتتا إنتتتتا كتتتتذلك نجتتتتزي 104)ونادينتتتتاه أن يتتتتا إبتتتتراىيم)
 المحسنين(

105-
104 

43 

 18 107 عظيم ( )وفديناه بذبح
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 26 125 )أتدعون بعال وتذرون أحسن الخالقين(

 36 149 ) فاستفتيم ألربك البنات وليم البنون(

 26 153 )أصطفى البنات عمى البنين (

 16 156 )أم لكم سمطان مبين(

 16 157 (157فأتوا بكتبكم إن كنتم صادقين)

  5 ) أجعل اآللية إليا واحدا إن ىذا لشيء عجاب(

 

 

 

 

 

 ص

26 

)وانطمتتق المتتأل متتنيم أن امشتتوا واصتتبروا عمتتى ءاليتتتكم إن ىتتذا لشتتيء 
 ( ما سمعنا بيذا في الممة اآلخرة إن ىذا إال اختالق(6يراد)

7-6 17 

)أأنزل عميو الذكر من بيننا بل ىتم فتي شتك متن ذكتري بتل لمتا يتذوقوا 
 عذاب(

8 17 

 17 9 )أم عندىم خزائن رحمة ربك العزيز الوىاب(

 17 10 )أم ليم ممك السماوات واألرض و ما بينيما فميرتقوا في األسباب( 

 37 21 )وىل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب(

)إذ دخمتتوا عمتتى داود ففتتزع متتنيم قتتالوا ال تختتف خصتتمان بغتتى بعضتتنا 
 عمى بعض فاحكم بيننا بالحق وال تشطط واىدنا إلى سواء الصراط(

22 49 

د إنتتا جعمنتتاك خميفتتة فتتي األرض فتتاحكم بتتين النتتاس بتتالحق وال )يتتا داو 
تتبع اليوى فيضمك عن سبيل اهلل إن الذين يضمون عن سبيل اهلل ليم 

 عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب(

26 43 

)أم نجعتتل التتذين آمنتتوا وعممتتوا الصتتالحات كالمفستتدين فتتتي األرض أم 
 نجعل المتقين كالفجار(

28  32 
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لي وىب لي ممكا ال ينبغي ألحد  من بعدي إنك أنت  )قال رب اغفر
 الوىاب (

35 15 

 16 61 )قالوا ربنا من قدم لنا ىذا فزده عذابا ضعفا في النار(

 26 62 )وقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدىم من األشرار(

 30 63 )أتخذناىم سخريا أم زاغت عنيم األبصار (

ستجد لمتا خمقتت بيتدي أستتكبرت أم كنتت )قال يا إبميس ما منعتك أن ت
 من العالين(

75 35 

 65 77  )قال فاخرج منيا فإنك رجيم(

 16 79 )قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون(

 16 80 )قال فإنك من المنظرين(

ذا متتس اإلنستتان ضتتر دعتتا ربتتو منيبتتا إليتتو ثتتم إذا خولتتو نعمتتة منتتو  )وا 
أندادا ليضل عن سبيمو قتل  نسي ما كان يدعو إليو من قبل وجعل هلل
 تمتع بكفرك قميال إنك من أصحاب النار(

8  

 

 

 الزمر

17 

)أمتتن ىتتو قانتتت آنتتاء الميتتل ستتاجدا وقائمتتا يحتتذر اآلختترة ويرجتتو رحمتتة 
ربتو قتتل ىتل يستتتوي التذين يعممتتون والتذين ال يعممتتون إنمتا يتتتذكر أولتتو 

ىتذه التدنيا  األلباب(قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لمذين أحسنوا في
 حسنة وأرض اهلل واسعة إنما يوفى الصابرون أجرىم بغير حساب (

9 35 

)قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لمذين أحسنوا فتي ىتذه التدنيا حستنة 
 وأرض اهلل واسعة إنما يوفى الصابرون أجرىم بغير حساب(

10 43 

 17  14 )قل اهلل أعبد مخمصا لو ديني( 

 17 15تم متتتن دونتتتو قتتتل إن الخاستتترين التتتذين خستتتروا أنفستتتيم )فاعبتتتدوا متتتا شتتتئ
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 وأىمييم يوم القيامة أال ذلك ىو الخسران المبين(

)ليتتم متتن فتتوقيم ظمتتل متتن النتتار ومتتن تحتتتيم ظمتتل ذلتتك يختتوف اهلل بتتو 
 عباده يا عباد فاتقون(

16 44 

 33 19 )أفمن حقت عميو كممة العذاب أفأنت تنقذ من في النار(

ن اهلل أنتتتزل متتتن الستتتماء متتتاًء فستتتمكو ينتتتابيع فتتتي األرض ثتتتم )ألتتتم تتتتر أ
يخرج بو زرعا مختمفا ألوانو ثم يييج فتراه مصفرا ثم يجعمو حطاما إن 

 في ذلك لذكرى ألولي األلباب( 

21 28 

)أفمتتن شتترح اهلل صتتدره لإلستتالم فيتتو عمتتى نتتور متتن ربتتو فويتتل لمقاستتية 
 قموبيم من ذكر اهلل أولئك في ضالل مبين(

22 33 

)أفمن يتقتي بوجيتو ستوء العتذاب يتوم القيامتة وقيتل لمظتالمين ذوقتوا متا 
 كنتم تكسبون (

24 33 

) ضرب اهلل مثال رجال فيو شركاء متشاكسون ورجتال ستمما لرجتل ىتل 
 يستوينا مثال الحمد هلل بل أكثرىم ال يعممون(

29 33 

 )فمتتن أظمتتم ممتتن كتتذب عمتتى اهلل وكتتّذب بالصتتدق إذ جتتاءه ألتتيس فتتي
 جينم مثوى لمكافرين(

32 30 

)أليس اهلل بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونو ومن يضمل اهلل فما 
 لو من ىاد(

36 30 

 30 37 ومن ييد اهلل فما لو من مضل أليس اهلل بعزيز ذي انتقام(

ولتتئن ستتألتيم متتن خمتتق الستتماوات واألرض ليقتتولن اهلل قتتل أفتترأيتم متتا )
أرادني بضر ىل ىن كاشفات ضره أو أرادني تدعون من دون اهلل إن 

برحمتتتتتتة ىتتتتتتل ىتتتتتتن ممستتتتتتكات رحمتتتتتتتو قتتتتتتل حستتتتتتبي اهلل عميتتتتتتو يتوكتتتتتتل 

38 28 
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 المتوكمون(

 17 39 ) قل يا قوم اعمموا عمى مكانتكم إني عامل فوف تعممون(

 17 40 )من يأتيو عذاب يخزيو ويحل عميو عذاب مقيم(

ال يممكتتتتتون شتتتتتيئا وال  )أم اتختتتتتذوا متتتتتن دون اهلل شتتتتتفعاء قتتتتتل لتتتتتو كتتتتتانوا
 يعقمون(

43 31 

) قل الميم فاطر السماوات واألرض عالم الغيب والشيادة وأنت تحكتم 
 بين عبادك في ما كانوا فيو يختمفون(

 

46 44 

)أولم يعمموا أن اهلل يبسط الترزق لمتن يشتاء ويقتدر إن فتي ذلتك آليتات 
 لقوم يؤمنون(

 

52 31 

أنفستيم ال تقنطتوا متن رحمتة اهلل إن  )قل يا عبتادي التذين أسترفوا عمتى
 اهلل يغفر الذنوب جميعا إنو ىو الغفور الرحيم (

 

53 44 

ن كنتت متن  )أن تقول نفس يا حسرتي عمى ما فرطت في جنب اهلل وا 
 الساخرين (

56 55 

 55 57 ) أو تقول لو أن اهلل ىداني لكنت من المتقين(

 55 58 أكون من المحسنين() أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ف

 43 64 )قل أفغير اهلل تأمروّني أعبد أييا الجاىمون(

)وستتيق التتذين كفتتروا إلتتى جيتتنم زمتترا حتتتى إذا جاءوىتتا فتحتتت أبوابيتتا 
وقتتتتال ليتتتتم خزنتيتتتتا ألتتتتم يتتتتأتكم رستتتتل متتتتنكم يتمتتتتون عمتتتتيكم آيتتتتات ربكتتتتم 
وينتتذرونكم لقتتاء يتتومكم ىتتذا قتتالوا بمتتى ولكتتن حقتتت كممتتة العتتذاب عمتتى 

71 31 
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 لكافرين(ا

 18 72 ) قيل ادخموا أبواب جينم خالدين فييا فبئس مثوى المتكبرين (

 12 فصمت 40 )اعمموا ما شئتم إنو بما تعممون بصير (

 12 الدخان 49 ) ذق إنك أنت العزيز الكريم (

 11 الطالق 7 ) لينفق ذو سعة من سعتو (

 6 الممك 23 ر واألفئدة() قل ىو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصا

 37 الحاقة 41 ىو بقول شاعر( )وما

 10 المزمل 20 )وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهلل قرضا حسنا(

 22 النبأ 1 )عم يتساءلون(

 37 التكوير 22 )وما صاحبكم بمجنون(

 22 الطارق 5 ) فمينظر اإلنسان مم خمق(
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 النبوية الشريفة األحاديثمسرد 
 
 

 رقم الصفحة طرف الحديث

 71 ِإذا مات اإِلنسان انقطع عممو

 ب ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس

 26 مرض أبو طالب فجاءتو قريش
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 مسرد المصادر والمراجع
 

 أوال : القرآن الكريم 
 

 ثانيا: المصادر 
 

والسبع  روح المعاني في تفسير القرآن ،ىت ( 1270مود البغدادي ) ت شياب الدين مح ،األلوسي 2
 .22ج ،م1978 –ىت  1398 ،بيروت : دار الفكر ،المثاني

تحقيتق محمتد  ،المفتردات فتي غريتب القترآن ،ىتت(502( األصفياني، الحسين بن محمتد الراغتب )ت3
 .د.ت.ط ،بيروت : دار المعرفة ،سيد كيالني

 .م1989 ،، بيروت : دار الجبل1ط ،، بتحقيق وشرح حنا الفاخورينالديوا ،( امرؤ القيس4

، 1ط ،اإلنصاف في مسائل الختالف بتين البصتريين والكتوفيين ،( األنباري، عبد الرحمن بن محمد5
 .م2003-ىت 1424 ،القاىرة: نشر المكتبة العصرية

 ،ناستب اآليتات والستورنظم الدرر فتي ت ،ىت(808( البقاعي، برىان الدين أبو الحسن البقاعي )ت 6
 .16ج ،د.ت.ط ،اليند:  مجمس دائرة المعارف العثمانية

 ،دار إحيتتتاء التتتتراث العربتتتي ،تحقيتتتق أحمتتتد شتتتاكر ،ستتتنن الترمتتتذي( الترمتتتذي، محمتتتد بتتتن عيستتتى: 7
 د.ت.ط 

القتتتاىرة : دار الفكتتتر  ، البيتتتان والتبيتتتينىتتتت( : 255أبتتتو عثمتتتان  عمتتترو بتتتن بحتتتر  )ت ،( الجتتتاحظ8
 .1، جم1948العربي،  

 د.ت.ط. ،تحقيق ىت.ريتر ،أسرار البالغة،ىت(471عبد القاىر  )ت  ،( الجرجاني9

دراستة وتحقيتتق طمعتت صتتالح   ،درج التتدرر فتي تفستتير القترآن العظتتيم ،عبتتد القتاىر ،( الجرجتاني10
 .2ج،م2009-ىت1430 ،1ط ،،عمان: دار الفكر1ط ،الفرحات ومحمد أديب شكور

مطبعتتة  ،، القتتاىرة :1ط ،قتتراءة وتعميتتق محمتتد شتتاكر ،ئتتل اإلعجتتازدال ،عبتتد القتتاىر ،( الجرجتتاني11
 .م1992المدني  
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 .القاىرة :نشر مكتبة القرآن، د.ت.ط ،التعريفاتىت( : 816)ت،عمي بن محمد  ،( الجرجاني12

 ،، بيتروت: التدار العربيتة لمكتتاب3ج،التسييل لعمتوم التنزيتلمحمد بن أحمد،  ،( ابن جزي الكمبي13
 .3د.ت.ط، ج

 .د.ت.ط ،الكويت :دار الكتب الثقافية ،الممع في العربيةعثمان المصمي،  ،( ابن جنى14

 .6ج،م1987،ط،بيروت : دار الفكر العربي ،زاد المسير في عمم التفسير( ابن الجوزي، 15

تحقيتتتتق أحمتتتتد عبتتتتد الغفتتتتور عطتتتتار،   ،الصتتتتحاح ،(398إستتتتماعيل بتتتتن حمتتتتاد )ت  ،( الجتتتتوىري16
 .د.ت.ط ،يينبيروت: دار العمم لممال

 ،المبتاب فتي عمتوم الكتتاب ،( الدمشقي،اإلمام أبتو حفتص عمتر بتن عمتي عتادل الدمشتقي الحنبمتي17
ىتتتتتتت 1419 ،، بيتتتتتتروت : دار الكتتتتتتتب العمميتتتتتتة1ط ،تحقيتتتتتتق الشتتتتتتيخ عتتتتتتادل عبتتتتتتد الموجتتتتتتود وآختتتتتترين

 .16م،ج1998

 .ىت1410 ،بيروت: دار الفكر،1ط ،التفسير الكبير ،فخر الدين  ،( الرازي18

عمتتتان : دار  ،تحقيتتتق إبتتتراىيم الستتتامرائي ،رستتتالة منتتتازل الحتتتروف ،لرمتتتاني،عمي بتتتن عبتتتاس ( ا19
 د.ت.ط.  ،الفكر

القاىرة : دار الكتتب  ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،تاج العروس ،( الزبيدي، محمد مرتضى 20
 د.ت.ط.  ،العممية

 ،عمتتي توفيتتق الحمتتد تحقيتتق ،حتتروف المعتتاني والصتتفات،( الزجتتاجي، عبتتد التترحمن بتتن إستتحاق 21
 .م1984 ،1ط ،، بيروت:  مؤسسة الرسالة1ط

 .ىت(528محمود بن عمر)ت  ،( الزمخشري22

 ،التبيان في عمم البيتان المطمتع عمتى إعجتاز القترآنعبد الواحد بن عبد الكريم:  ،( ابن الزممكاني23
 .م1964-ىت 1383،، بغداد : مطبعة العاني1ط ،تحقيق أحمد مطموب وخديجة الحديثي

ىتت 1407 ،1ط،بيروت : دار الكتب العممية،1ط ،مفتاح العموم ،يوسف بن أبي بكر ،( السكاكي24
 .م1987-
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-ىتتتتت 1370 ،القتتتتاىرة :مطبعتتتتة الحمبتتتتي ،االتقتتتتان فتتتتي عمتتتتوم القتتتترآن ،جتتتتالل التتتتدين ،( الستتتتيوطي25
 .1م،ج1951

 ،الفجتر لمتتراثالقتاىرة : نشتر دار ،1ط ،تحقيتق حامتد أحمتد الطتاىر ،أسباب النزول ،( السيوطي26
 .م2002 -ىت 1423

 .7ج،د.ت.ط ،بيروت : دار المعرفة ،1ط ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،( السيوطي27

القتاىرة: دار  ،1ط ،تحقيتق عمتي محمتد البجتاوي ،معترك األقران في إعجتاز القترآن ،( السيوطي 28
 .1م،ج1969 ،الفكر العربي

مكتبتتتتة  ،القتتتتاىرة ،3ط ،تحقيتتتتق عبتتتتد الستتتتالم ىتتتتارون ،الكتتتتتاب ،عمتتتترو بتتتتن عثمتتتتان  ،( ستتتتيبويو29
 .2م،ج1988-ىت 1408 ،الخانجي

المدينتتة المنتتور : طبعتتة عمتتادة  ،1ط ،الممحتتة فتتي شتترح الممحتتةمحمتتد بتتن حستتن،  ،( ابتتن الصتتائغ30
 ..1م، ج2004-ىت1424،البحث العممي بالجامعة اإلسالمية

، 1ط ،تحقيتتتق عبتتتد اهلل شتتتعبان عمتتتي ،والتتدعاء وآدابتتت ،أبتتتو بكتتتر محمتتتد بتتتن الوليتتتد ،( الطرطوشتتي31
 .م2001-ىت 1422 ،القاىرة : دار الحديث

تحقيتق محمتد عمتي البجتاوي ومحمتد  ،كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ،( العسكري، أبو ىالل32
 .م1968 ،بيروت : المكتبة العصرية ،1أبو الفضل إبراىيم، ط

تحقيق محمد محيي  ،عقيل عمى ألفية ابن مالكشرح ابن  ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،( ابن عقيل33
 .2ج،م1980-ىت 1402،القاىرة: دار مصر لمطباعة ،1ط ،الدين عبد الحميد

 ،دراسة بالغية تحميمية،االساليب االنشائية في سورة النحل ،خمود بنت سعد بنت ابراىيم،( العقيل34
ة المغتة العربيتة اشتراف عبتد العزيتز كمي،جامعة محمتد بتن ستعود االستالمية ،المممكة العربية السعودية
 ه.  1429،بن عبد الرحمن الشعالن

القاىرة: مطبعتة  ،تحقيق السيد أحمد صقر ،الصاحبي في فقو المغة ،(ابن فارس،ابن زكريا محمد35
 د.ت.ط.  ،الحمبي

بيتروت:  ،3ط ،تحقيتق محمتد عمتي النجتار ويوستف النجتاتي ،معتاني القترآن ،أبو زكريتا  ،( الفراء36
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 .2ج،م1983-ىت1403 ،م الكتبعال

بتراىيم الستامرائي  ،معجتم العتين ،الخميل بن أحمد ،( الفراىيدي37 دار  ،تحقيتق ميتدي المخزومتي وا 
 . 5ج،مكتبة اليالل،  د.ت.ط

تحقيتتق محمتتد عمتتي النجتتار،  ،بصتتائر ذوي التمييتتز فتتي لطتتائف الكتتتاب العزيتتز ،( الفيتتروز أبتتادي38
 . 5ج،.طد.ت ،بيروت : نشر المكتبة العممية

تحقيتتق   محمتتد   ،منيتتاج البمغتتاء وستتراج األدبتتاء ،ىتتت(684حتتازم القرطتتاجني )ت  ،( القرطتتاجني39
 .م1986 ،، بيروت : دار القرب اإلسالمي3ط ،الحبيب بن خوجة

القتتاىرة:   ،تفستتير القرطبتتي المستتمى:الجامع ألحكتتام القرآن( القرطبي،محمتتد بتتن أحمتتد األنصتتاري، 40
 .7ج،م1933-ىت 1،1388ط ،دار الكتب المصرية،1ط

 ،اإليضتتاح فتتي عمتتوم البالغتتةىتتت( : 739)ت ،جتتالل التتدين محمتتد بتتن عبتتد التترحمن ،( القزوينتتي41
 .م2000 ،الطبعة األخيرة ،بيروت : مكتبة اليالل ،تقديم وشرح عمي بو ممحم

دار بيتروت :  ،1ط ،تفسير القترآن العظتيم ،ىت(774( ابن كثير، أبو الفداء الحافظ بن كثير )ت 42
 2م،ج1985األندلسي، 

 1423 ،عمتان : دار عمتار،1ط،تحقيتق ىتادي الياللتي ،الكميتات ،أبتو القتاء الحستيني ،( الكفوي43
 .( 1،4ج)،م2002 –ىت 

 ،تحقيتتتتق محمتتتتد كمتتتتال بركتتتتات ،تستتتتييل الفوائتتتتد وتكميتتتتل المقاصتتتتدجمتتتتال التتتتدين:  ،( ابتتتتن مالتتتتك44
 م. 1967-ىت 1387 ،القاىرة:  دار الكتاب العربي ،1ط

 ،1ط ،تحقيتتتق حنتتتا الفتتتاخوري ،الكامل فتتتي المغتتتة واألدب،ىتتتت( 285)ت  ،(المبرد،محمتتتد بتتتن يزيتتتد45
 .2، ج1997 ،بيروت : دار الجبل

،تحقيق محمتتد فتتؤاد عبتتد صتتحيح مستتمم( مستتمم، اإلمتتام مستتمم بتتن الحجتتاج القشتتيري النيستتابوري، 46
 م.1972،القاىرة:دار إحياء التراث العربي،2الباقي،ط

 ،لستتان العتترب ،ىتتت(711أبتتو الفضتتل جمتتال التتدين محمتتد بتتن مكتترم اإلفريقتتي )ت  ،( ابتتن منظتتور47
 م1994 ،بيروت : دار صادر 3ط



 90 

مكتبتة الستتنة  ،القتاىرة ،1تحقيتتق محمتد محيتي التدين عبتتد الحميتد، ط ،مجمتع األمثتال ،( الميتداني48
 .2ج،م1955 -ىت 1374 ،المحمدية 

تحقيتتق حمتتزة النشتتتري  ،لقتترآن ورغائتتب الفرقتتانغرائتتب ا ،ىتتت(728نظتتام التتدين )ت  ،( النيستتابوري49
 (.10، 9، 2، 1ج) .د.ت.ط ،، القاىرة : نشر المكتبة القيمة9،10وآخرين،ج

 د.ت.ط ،القاىرة : مطبعة بوالق ،شرح األزىرية ،خالد بن عبد اهلل ،( الوقاد50

 

 ثالثا: المراجع 

 ،بالغتتتتتة والعتتتتتروضكشتتتتتف الغمتتتتتوض عتتتتتن قواعتتتتتد ال ،ومحيتتتتتي التتتتتدين ديتتتتتب ،ياستتتتتين ،( األيتتتتتوبي1
 .م1990،طرابمس:  دار الشمال لمطباعة والنشر،1ط

 -ىتتت 1419 ،القتتاىرة : دار المعتتالم الثقافيتتة لمنشتتر والتوزيتتع ،عمتتم المعتتانيعبتتد الفتتتاح،  ،( بستتيوني2
 م.1998

ىتتت 1416 ،بيتتروت : دار القمتتم،1ط ،البالغتتة العربيتتة( حبنكتتة الميتتداني، عبتتد التترحمن بتتن حستتن، 3
 .م1996

عمتتان : ،1ط ،"التنكيتتت والتبكيتتت"،النظتتام النحتتوي فتتي القتترآن الكريمعبتتد الوىتتاب حستتن:  ،د( محمتت4
  .م2012-ىت 1433 ،دار الرضوان لمنشر والتوزيع

القتتدس،الرام: 1ط، ،إيضتتاح البيتتان فيمتتا فتتي بالغتتة العتترب متتن فنتتون وأفنتتانحستتين :  ،( التتدراويش5
 .3ج،م1996-ىت1416 ،مطبعة بيت المقدس

 .م2009-ىت 1429 ،، القدس : دار الفكر1ط ،العمدة في عموم البالغة ،حسين  ،( الدراويش6

 ،2الستتنة ،2ع،مجمتتة آداب المستنصتترية ،أستتاليب النتتداء فتتي القتترآن الكتتريم ،كتتاظم فتحتتي ،( التتراوي7
 .م1977-ىت 1397سنة 

 م. 1983 -ىت 1303 ،عمان: دار الفرقان،1ط ،من أساليب القرآن الكريم ،إبراىيم ،( السامرائي8

-ىتتتت 1403 ،، دمشتتتق : دار الفكتتتر1ط ،المبتتتاب فتتتي قواعتتتد المغتتتة والمثتتتلمحمتتتد عمتتتي،  ،( الستتتراج9
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 م. 1983

 ،القتتاىرة : نشتتر مكتبتتتة اآلداب ،بغيتتة اإليضتتاح فتتي تمختتيص المفتتتاحعبتتد الفتتتاح،  ،( الصتتعيدي10
 .2م، ج1997

 .م2005-ىت 1426 ،جدة : دار المنارة،3ط ،معجم البالغة العربيةبدوي،  ،( طبانة11

 .م1963 ،القاىرة : دار الطباعة المحمدية ،محاضرات في األدب والبالغةحسن:  ،( الظواىري12

(عادل،عبتتتتد المطيف،خطتتتتاب المنتتتتاظرة فتتتتي التتتتتراث العربتتتتي اإلستتتتالمي"أطروحة لنيتتتتل التتتتدكتوراة"، 13
 م.2004-2003مراكش،كمية اآلداب،

، عمتتتان : دار النفتتتائس لمنشتتتر 1ط ،يمأستتتاليب البيتتتان فتتتي القتتترآن الكتتتر فضتتتل حستتتن.  ،( عبتتتاس14
 .م2007 -ىت  1428 ،والتوزيع

، عمتتتتان : دار 1ط ،"عمتتتتم المعتتتتاني " ،البالغة العربيتتتتة فنونيتتتتا وأفنانيتتتتافضتتتتل حستتتتن، ،( عبتتتتاس15
 .م1985-ىت 1405 ،الفرقان

-ىتتتتت 1424القتتتتاىرة: دار اآلفتتتتاق العربيتتتتة، ،البالغتتتتة العربيتتتتة "عمتتتتم البيان" ،( عتيق،عبتتتتد العزيتتتتز16
 م.2004

 ،عمتتتان : دار الثقافتتتة لمنشتتتر والتوزيتتتع،1ط ،البالغتتتة الميستتترةفيصتتتل حستتتين طحميتتتر،  ،( العمتتتي17
 .ىت1389 ،المطبعة الحميدية ،أساليب القرآن ،المعمم عبد الحميد  ،( الفراىي18م. 1995

،عمتان:دار 1عبد الوىاب حسن،النظام النحتوي فتي القترآن الكتريم" التنكيتت والتبكيتت"،ط ،( محمد19
 م.2012-ىت 1433لرضوان لمنشر والتوزيع، ا

نشتتر وزارة  ،،بغتتداد : العتتراق1ط ،البالغتتة العربيتتة "المعتتاني والبيتتان والبتتديع " ،أحمتتد ،( مطمتتوب20
  .م1980 ،التربية والتعميم

 .م1999 -ىت 1420 ،، القاىرة : نشر مكتبة اإليمان1ط ،جواىر البالغةأحمد،  ،( الياشمي21

 ،، بيتروت : دار العمتم لمماليتين1ط ، المعجتم المفصتل فتي المغتة واألدب ،ع إميتل بتدي ،( يعقوب22
 .2ج،م1987


