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 والدي العزيز,,,إلى 

 إلى والدتي بحر المودة والحنان,,,
ني فأحسنا االتربية وعّمم اين ربياني فأحسنمذ  لاو 

  التعميم
  الطَّويل. لي رفيقًا معينًا في درب البحث  فقد كان 
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 تقديرشكر و 
الّكككذي أمكككدني باللكككحة والعافيكككة  هللأواًل وأخيكككرًا إلكككى االشُّككككر       

 .إلتمام ىذا البحث
الجميككل إلككى أسككتاذتي تقككدم بأسككمى  يككات الشكككر والعرفككان وأ      

ت ىكذا البحكث التي رعك محمد عبده : مياالفاضمة الجميمة: الدكتور
 منذ أن كان فكرة إلى أن رأى النور.

 دم لمككا  : محمكد عمكيإلكى أسككتاذي العزيكز رككمكا أتقكدم بالشك      
رشاد . قّدمو  إلّي من نلح وا 

وال يفكككككوتني أن أتوجكككككو بالشككككككر إلكككككى ككككككل مكككككن قكككككدم لكككككي يكككككد       
 .المساعدة
والشككككككر مولكككككول  سكككككرة مكتبكككككة الدراسكككككات العميكككككا بجامعكككككة       
 النيمين.
وأعجككز عككن شكككر جككامعتي جامعككة النيمككين عمككى منحيككا لككي       
 .وتيسيرىا لي كل سبل النجاح ,العمم

 الباحث                                                 
 كوحمدي فرافيتك                                             
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 مستخمص البحث
 

فكي القكر ن  أسموب االستفيام بين الدرس النحوي والداللي )ىذه الدراسة بعنوان جاءت      
 فيكمو  ,القكر ن الككريم تعكالى اهلل كتكاب خدمكة, واليكد  منيكا تحميميكة دراسة ولفية ,الكريم (
ن الكدرس الكربط بكيو  ,خالكة اهلل وكتكاب ,عامكة العربيكة المغة في ودالالتو االستفيام أساليب

 دالالت أسموب االستفيام. فيمالنحوي والداللي في 
عمكى إطكار  حيكث اشكتممت والتحميمكي, ولقد سارت ىذه الدراسكة وفكا المكنيل الولكفيّ       

 تممت الدراسككة الولككفيةشككاناحيككة النحويككة والدالليككة, و نظككري يتعمككا بأسككموب االسككتفيام فككي ال
 .عمى القر ن الكريم التحميية
 -أىميا: ؛وقد تولمت الدراسة إلى عدد من النتائل      

 لمسياا دور كبير في تحديد المعنى الحقيقي والمجازي  دوات االستفيام. -
إلككى الداللككة النيائيككة بدراسككة المعنككى المعجمككي أو اللككرفي أو النحككوي,  ال يككتم الولككول -

 فالبد من مراعاة السياا.
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Abstract 

 

        This study entitled: mode of interrogation between syntactic and semantic 

lesson as descriptive study applied to the Holy Quran. Its objective is to facilitate 

meanings of the Holy Quran, to understand modes and connotations of 

interrogation in Arabic language in general and in the Holy Quran in particular as 

well as connecting between syntactic and semantic lesson in understanding 

connotations of interrogation mode.  

         The study has utilized descriptive method. It consisted of theoretical 

framework which deals with mode of interrogation with respect to syntactic and 

semantic aspect, along with including some patterns of Quranic verses.  

A number of results were found out by the study; some of the most important ones 

were:  

- Particles of interrogation indicate both real and figurative meaning; context 

whether linguistic or nonlinguistic only indicates figurative meaning.  

- Final connotation cannot be acquired merely in terms of getting lexical, 

morphological and syntactic meaning, but it requires taking lexical, 

morphological and syntactic meaning into consideration along with context 

whether it is linguistic or nonlinguistic.       



1 
 

 

 المقدمة
الحمد هلل الذي أنار قموب عباده المتقين بنور كتابو المبين, وجعل القرآن شفاء لما في       

 الصدور وىدى ورحمة لممؤمنين .

والصالالالوة وال الالالوم عمالالالن يالالالاتم ا نبيالالالاء وأشالالالر  المر الالالمين ,  الالاليدنا محمالالالد النبالالالي العربالالالي       
ا مين, الذي فتح اهلل بو أعيانا عميا, وآذاناصالما, وقموبالمفالا, وأيالرج بالو النالاس مالن الظممالات 
إلالالالن النالالالور ,صالالالوة و الالالوما دا مالالالين إلالالالن يالالالوم البعالالالث والنشالالالور, وعمالالالن آلالالالو الطيبالالالين ا طيالالالار, 

  برار, ومن تبعيم بإح ان إلن يوم الدين.وأصحابو ا

 أمابعد:

فالالإن الم الالة العربيالالة ىالالي ل الالة الالالدين والقالالرآن الكالالريم , وىالالي ل الالان الم الالممين وعنالالوان الربالالاط     
الديني,  والقرآن الكريم معجالزة اس الوم اليالالدة , فقالد بالذل الكنيالر مالن العممالاء الجيالود الكبيالرة, 

عجزات يالدة, فقالد  الحر القالرآن الكالريم بروعالة بيانالو ودقالة لتف يره وبيان إعجازه, لما فيو من م
 بعشالر ألفاظو الكنير من الباحنين, فقد تحدى اهلل تعالالن اسنالس والجالن عمالن أن يالبتوا بمنمالو أو

 آيات أو بآية واحدة من منمو .

ن و م الالة العربيالالة, الالالذي تناولالالو النحويالال الالتفيام مالالن ا  الالاليب اسنشالالا ية فالالي الإّن أ الالموب اا     
لتعالالدد أ الالاليب اا الالتفيام وتعالالدد دااتالالو وألرا الالو  والبحالالث. نظالالراً  ن بالالالدرس والنظالالرو ليالالبووال

 تكاد تيمو  ور القرآن الكريم من اا تفيام . في القرآن الكريم, فو

فإن ىذا البحث يدرس ق ية نحوية وداليالة, وىالي ق الية أ الموب اا التفيام, ومالا يترتالب      
شا  رات  ت ذي المعاني الدالية .عمن ىذا ا  موب من داات وا 
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 مشكمة البحث

المجازي؟ ومالا دالتالو؟  ومالا دور ال الياق فالي تحديالد و بين اا تفيام ا صمي  قنفر  كي        
 دالتو؟

 البحثأهداف 

 يدمة كتاب اهلل تعالن القرآن الكريم  وذلك بربط المو وع بالقرآن الكريم. -ٔ     

 ودااتو في الم ة العربية عامة وكتاب اهلل ياصة.ب اا تفيام و فيم أ م -ٕ      

 الربط بين الدرس النحوي والدالي في تفريق داات أ موب اا تفيام. -ٖ      

 أهمية البحث 

 -:في بع أىمية ىذا البحثنت      

الالذي يعالد و   الاليب اسنشالا ية فالي كتالاب اهلل العظاليم,ا مالن  اً أ الموب البحالث تناولأنو   -ٔ     
 اسنشا ية .  اليبا من  أىم أ موب

 الالالالتفيام فالالالالي القالالالالرآن الكالالالالريم لالالالالو دااتالالالالو وألرا الالالالو , وأوّد درا الالالالة ىالالالالذا أ الالالالموب ااأّن  -ٕ     
 . صحيحاً  ا  موب في القرآن الكريم لفيم ىذا ا  موب فيماً 

فالالي الدرا الالة النحويالالالة مو الالوعا ميمالالا أي الالا لالالو  الالالوابطو  يعالالد  الالتفيامأ الالموب اا أنّ  -ٖ     
  يت الالالمنتيا والالالالداات التالالاليبالمعالالالاني  واوقواعالالالده إا أن الالالالذي يؤيالالالذعمن النحالالالاة أنيالالالم لالالالم ييتمالالال

  تفيام .أ موب اا

تكامالالل لكالالل تبالالين الالالدرس النحالالوي والالالدالي, حتالالن رتبالالاط اا ىالالو البحالالث ىالالذا ميمالالة نّ أ -ٗ     
 جوانبو في الم ة العربية .
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 أسباب اختيار الموضوع

 ومية فالي تو اليح عن العموم اس اتقل أىميتي أن الدرا ات النحوية ااعتقادي التام في     
 كتاب اهلل وبيانو .

ة واحالالالدة, حتالالالن يواجالالالو عمالالالن الدرا الالالة القواعديالالالة ناحيالالال ,ظالالالل الالالالدرس النحالالالوي اعتمالالالاداوقالالالد     
الالالربط بالالالين  مالالن يالالتم فيمالالالو ابالالد ولكالالي داات ومعالالالاني أ الالموب اا الالتفيام,فيالالم الالالالباحالالث قمالالة 

 س النحوية والدالية معا .و الدر 

َذِلالالَك  ﴿لالذا آنالالر الباحالث أن يالالدرس أ الموب اا الالتفيام تطبيقالالا عمالن كتالالاب اهلل العظاليم القا الالل    
 ليتكامالالالالل الالالالالدرس النظالالالالري والتطبيقالالالالي, لفيمالالالالو فيمالالالالاً  (1)﴾ اْلِكتالالالالاب  َا َرْيالالالالَب ِفيالالالالِو ى الالالالًدى ِلْمم ت ِقالالالالينَ 

 .  صحيحاً 
 البحث منهج

مالالن يولالالو وصالال   يمكالالنالالالذي , و التحميمالالي المالالنيا الوصالالفي ىالالذا البحالالث فالالي اتبالالع الباحالالث    
, مالالالالع التركيالالالالز عمالالالالن رصالالالالد أ الالالالموب كمالالالالا ىالالالالي موجالالالالودة فالالالالي الكتالالالالب المّدونالالالالة الظالالالالواىر الم ويالالالالة

  اا تفيام الواردة في القرآن الكريم.

 الدراسات السابقة 

حيث لم توجد ر الة بيذا  –ح ب معرفتي  –تناولو الدرا ات ال ابقة توىو مو وع لم      
 -:ىناك درا ات ذات صمة بالمو وع إّا أن  ,العنوان

                                                           
 .ٕ ورة البقرة:   1))
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أ الالالاليب اا الالالتفيام فالالالي البحالالالث البولالالالي وأ الالالرارىا فالالالي القالالالرآن الكالالالريم, محمالالالد إبالالالراىيم  -ٔ    
باك الالتان, إشالالرا : الالالدكتور محمالالود  -محمالالد شالالري ,الجامعة اس الالومية العالميالالة بإ الالوم آبالالاد

 م.ٕٚٓٓم أحمد شر  الدين, عبد ال و
أ موب اا تفيام فالي ا حاديالث النبويالة فالي ريالاض الصالالحين, درا الة نحويالة بوليالة  -ٕ    

الجزا الالالر, إشالالالرا  ا  الالالتاذ الالالالدكتور  -تداوليالالالة, لمطالالالالب نالالالالش عيالالالدة, جامعالالالة مولالالالود معمالالالري
 مي.م, المنيا المتبع فييا الوصفي التحمي ٕٕٔٓ-٘-ٙبوجمعة شتوان, تاريخ اسجازة: 

كالان ااىتمالام فيالو و الباحث أ موب اا التفيام فالي القالرآن الكالريم,  فييا فالدرا ة ا ولن قدم    
بإحصالالالالاء تمالالالالك ا  الالالالاليب نالالالالم  أ الالالالاليب اا الالالالتفيام فالالالالي القالالالالرآن بالالالالدءً بالدرا الالالالات التطبيقيالالالالة عمالالالالن 

 الالالالراض البوليالالالة التالالالي أفالالالادت تمالالالك ا  الالالاليب, أمالالالا المقامالالالات ا  ا الالالية التالالالي وردت فييالالالا و 
 عمن ا حاديث النبوية في رياض الصالحين. فييا تطبيقاً  قدم الباحث فقد  ة النانيةالدرا
بصالالالورة أيالالالرى, حيالالالث كالالالان  فالالالي القالالالرآن الكالالالريم أ الالالموب اا الالالتفيام أّمالالالا درا الالالتي  متناولالالالة     

 مع إبراز ال ياق في تو يح دالة أداة اا تفيام.     ,اىتمامي فيو ببوجو إعرابو

 ىيكل البحث
وتفصالاليل ذلالالك كمالالا  ,ونونالالة فصالالول, وياتمالالة ونونالالة موحالالق البحالالث إلالالن : مقدمالالة,م قّ الال     
 يمي :

ايتيالالالار المو الالالوع,   الالالبابأأىميالالالة البحالالالث,  ,أىالالالدا  البحالالالثشالالالتممت عمالالالن:, ا:  المقدمةةةة     
 ة, منيا البحث , ىيكل البحث.قبالدرا ات ال ا

 , فقد جاء عمن النحو التالي :أّما تقسيم الفصول      

 ب االستفهام.و مفهوم أسمالفصل األول 
 تعري  أ موب اا تفيام .المبحث ا ول :         
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 المبحث الناني: يصا ص أدوات اا تفيام.        
 المبحث النالث: إعراب أ ماء اا تفيام.    

 الفصل الثاني: أسموب االستفهام في الدرس الداللي.
 المبحث ا ول: مفيوم الدالة. 
 الناني: العوقة بين الدرس النحوي والدالي.المبحث        
 المبحث النالث: دور ال ياق في تحديد دالة أ موب اا تفيام          

 .في القرآن الكريم ا  دالليو  ا  نحويأسموب االستفهام  الفصل الثالث:
 حرو  اا تفيام.ا تعماات المبحث ا ول:         

                           .  أ ماء اا تفيام ا تعماات المبحث الناني:
 شتممت عمن أىم النتا ا التي توصل إلييا البحث, ومن نم التوصيات,اأّماالخاتمة :        

المراجع التي اعتمالد و قا مة المصادر , والشعر وا حاديث, اآليات القرآنية, فيارس وتمحق بيا
 عمييا الباحث .

 المصادر والمراجع

عالالالراب القالالالرآن الكالالالريم وبيانالالالو , محيالالالي الالالالدين بالالالن أحمالالالد مصالالالطفن درويالالالش   المتالالالوفن : إ  -ٔ
 -دمشالالالالق  - الالالالورية, دار اليمامالالالالة  –حمالالالالص  -ىالالالالالا, دار اسرشالالالالاد لمشالالالال ون الجامعيالالالالة ٖٓٗٔ

 ىال. ٘ٔٗٔبيروت ,الطبعة : الرابعة , 
ىالالا, اليي الة المصالرية ٕٜٖالمتالوفن:  , أبو الفالتح عنمالان بالن جنالي الموصالمي  يصا صال -ٕ

 .العامة لمكتاب, الطبعة: الرابعة

دا الالالل اسعجالالالاز, أبالالالو بكالالالر عبالالالد القالالالاىر بالالالن عبالالالد الالالالرحمن بالالالن محمالالالد الفار الالالي ا صالالالل,   -ٖ
, تحقيالالق: محمالالود محمالالد شالالاكر أبالالو فيالالر, مطبعالالة المالالدني ىالالالأٚٗ المتالالوفن: الجرجالالاني الالالدار 

 م.ٕٜٜٔ -ىال ٖٔٗٔ ,دار المدني بجدة, الطبعة النالنة -بالقاىرة 
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 م .ٜٜٛٔالدالة, أحمد ميتارعمر, عالم الكتب, القاىرة, الطبعة اليام ة, عمم  -ٗ

 -عمم الدالة التطبيقي في التالراث العربالي, ىالادي نيالر, دار ا مالل لمنشالر والتوزيالع, اربالد  -٘
 م.ٕٚٓٓ-هٕٚٗٔا ردن, الطبعة ا ولن

تحقيالالالق  ىالالالالا,ٓٛٔ المتالالالوفن:  بالالالن قنبالالالر,عمالالالرو بالالالن عنمالالالان  الكتالالالاب,  الالاليبويو, أبالالالي بشالالالر -ٙ
 م.ٜٜٛٔه / ٛٓٗٔىارون, مكتبة اليانجي , القاىرة الطبعة النالنة,  عبدال وم محمد

لالالالالوامض التنزيالالالالل,  أبالالالالو القا الالالالم محمالالالالود بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن أحمالالالالد, الكشالالالالا  عالالالالن حقالالالالا ق   -ٚ
 -بيالالالروت, الطبعالالالة: النالنالالالة  -ىالالالالا, دار الكتالالالاب العربالالالي ٖٛ٘الزميشالالالري جالالالار اهلل  المتالالالوفن: 

 .ىال ٚٓٗٔ

محمالالالد بالالالن مكالالالرم بالالالن عمالالالن, أبالالالو الف الالالل, جمالالالال الالالالدين ابالالالن , ابالالالن منظالالالور, العالالالربل الالالان  -ٛ
 . ىال ٗٔٗٔ, النالنة الطبعةبيروت,  ,دار صادر, منظور ا نصاري الرويفعن اسفريقن

 م .ٜٜٗٔالم ة العربية معناىا ومبناىا, تمام ح ان, دار النقافة, الطبعة  -ٜ

ها, تحقيالق: ٜٔٔ   المتالوفن:  الرّمالاني عي الن بالن عمالي الح الن أبي, الحرو  معاني  -ٓٔ
 -هٔٓٗٔال الالالالعودية, الطبعالالالالة النانيالالالالالة  -عبالالالالد الفتالالالالاح إ الالالالالماعيل شالالالالمبي, دار الشالالالالروق, جالالالالالدة

 م.ٜٔٛٔ
م ني المبيب عن كتب ا عاريب, ابن ىشام, جمال الالدين عبالداهلل بالن يو ال  بالن أحمالد  -ٔٔ

النشروالتوزيع والترجمة, بن ىشام, تحقيق صوح عبد العزيز عمي ال ّيد, دارال وم لمطباعة و 
 م.ٕٛٓٓه / ٜٕٗٔجميورية مصر العربية, الطبعة النانية, 

, أبالالالو عبالالالد اهلل محمالالالد بالالالن عمالالالر بالالالن الح الالالن بالالالن الح الالالين التيمالالالي الالالالرازي, مفالالالاتيح ال يالالالب -ٕٔ
, بيالالروت -دار إحيالالاء التالالراث العربالالي  ,ىالالالاٙٓٙبفيالالر الالالدين الالالرازي يطيالالب الالالري  المتالالوفن: 

 .ه ٕٓٗٔ -الطبعة: النالنة 
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 ب االستفهامو مفهوم أسل الفصل األول

 تعريف أسلوب االستفهام .المبحث األول :         

 المطمب األكؿ: تعريؼ األسمكب.

 المطمب الثاني: تعريؼ االستفياـ.

 .االستفهامالمبحث الثاني: خصائص أدوات         
 .ستفياـالاالمطمب األكؿ: خصائص حركؼ 

 المطمب الثاني: خصائص أسماء االستفياـ.
 .ستفهامعراب أسماء االالمبحث الثالث: إ        

 .مايدؿ عمى العاقؿ كما يدؿ عمى غير العاقؿالمطمب األكؿ: 

 مايدؿ عمى الزماف كالمكاف.المطمب الثاني: 
 مايدؿ عمى حاؿ.المطمب الثالث: 
 .ما يدؿ عمى العددالمطمب الرابع: 
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 .مفهوم أساليب االستفهام الفصل األول

 تعريف أسلوب االستفهام .المبحث األول : 

 المطلب األول: تعريف األسلوب.

 تعريف األسلوب في اللغة . 

مػف  يقاؿ لمسطر"  ,كممة  ) أسمكب ( ( العرب لساف )في كتابو ابف منظكر أكرد            
؛ قاؿ: كاألسػمكب الطريػؽ, كالك,ػو, كالمػ ىب أسمكب.  النخيؿ: أسمكب, ككؿ طريؽ ممتّد فيك

, كي,مػع أسػاليب. كاألسػمكب, بالمػـ: الفػف؛ يقػاؿ: أخػ  فػ ف فػي  يقػاؿ: أنػتـ فػي أسػمكب سػكءج
 .(ٔ)"أساليب مف القكؿ أي أفانيف منو

" كممػػػة , أف فػػػي كتابػػػو ) الصػػػحاح تػػػاج المرػػػة كصػػػحاح العربيػػػة ( ال,ػػػكىريككػػػ لؾ         
 .(ٕ)"ساليب مف القكؿ , أي في فنكف منوأسمكب بالمـ: الفف, يقاؿ أخ  ف ف في أ

أف األسػمكب ىػك الطريػؽ المسػتكي, كمنػو "  ( المخصص كتابو ) في ابف سيده كك لؾ       
 .(ٖ)"في أساليب مف القكؿ: أي مركب منو أخ 
 

قػػػاؿ: كاألسػػػمكب: الك,ػػػو كالطريػػػؽ "  ( تيػػػ يب المرػػػة )فػػػي كتابػػػو بػػػك منصػػػكر أ ككػػػ لؾ       
 .(ٔ)"نتـ في أسمكب َشّر, كي,مع أساليبالم ىب, يقاؿ: أ

                                                           
 محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفمؿ, ,ماؿ الديف ابف منظكر األنصاري, لساف العرب,     (ٔ)
 (.ٔٚٗ/ٔ), ىػ ٗٔٗٔ -بيركت, الطبعة: الثالثة  -دار صادر    

أحمػػد عبػػد الرفػػكر  حقيػػؽ:, تنصػػر مسػػماعيؿ بػػف حمػػاد ال,ػػكىري الفػػارابي أبػػك  ,الصػػحاح تػػاج المرػػة كصػػحاح العربيػػة    (ٕ)
              (. ٜٗٔ/ٔ) ,ـ7891-ق7041, الرابعة الطبعة ,بيركت, لمم ييف العمـ عطار, دار

خميؿ مبراىيـ ,فاؿ, دار محياء التػراث العربػي,  حقيؽ:ت , أبك الحسف عمي بف مسماعيؿ بف سيده المرسي ,المخصص    (ٖ)
 (.ٜٖٓ/ٖـ,)ٜٜٙٔق ٚٔٗٔ بيركت, الطبعة األكلى
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سػمكب م ا لممتكبر أنفو في أ يقاؿ" ( أساس الب غة )كتاب ب صاح الزمخشريكك لؾ        
 .(2)"لـ يمتفت يمنة كاليسرة

 
 صطالح.تعريف األسلوب في اال   

عبػػػػد القػػػػاىر ال,ر,ػػػػاني فػػػػي ) دالئػػػػؿ  وعرفػػػػ ف كمػػػػااألسػػػػمكب فػػػػي اصػػػػط ح الب غيػػػػيف     
 .(3)((مرب مف النظـ كالطريقة فيو  ))اإلع,از( بأف األسمكب ىك

المنػػكاؿ الّػػ ي ينسػػ   ))ابػػف خمػػدكف فػػي ) مقدمتػػو (  وعرفػػ فقػػد كعنػػد أىػػؿ صػػناعة الشػػعر       
 .(4)(( الّتراكيب أك القالب اّل ي يفرغ بوفيو 

ناحيػة تختمػؼ عػف  مػف أف ك  منيما نظر ملى األسػمكب يفيف السابقيفن حظ مف التعر         
اآلخر, فعبد القاىر ال,ر,ػاني كػاف ينظػر ملػى األسػمكب مػف نػاحيتيف المفػظ كالمعنػى, أمػا ابػف 

ظ ) القالػب ( فقػط دكف المعنػى, فعمػى  لػؾ تعريػؼ ملػى صػكرة األلفػا تػونظر  تكانػفقػد خمدكف 
 ألسمكب يككف األشمؿ مف تعريؼ ابف خمدكف.لعبد القاىر 

 
 
   

                                                                                                                                                                                     
دار محيػاء التػػراث , محمػػد عػكر مرعػب حقيػؽ:, تمحمػد بػف أحمػد بػف األزىػػري اليػركي, أبػك منصػكر,  تيػ يب المرػػة    (ٔ)

 (.ٕٖٓ/ٕٔ) العربي, بيركت,
ار محمػػد باسػؿ عيػكف السػػكد, د حقيػؽ:ت ,لزمخشػريأبػك القاسػػـ محمػكد بػف عمػرك بػػف أحمػد ا , أسػاس الب غػة انظػػر:    (ٕ)

 .ٛٙٗ/ٔ ,ابف منظكر, لساف العرب , كٛٙٗ, صٔـ, جٜٜٛٔ-قٜٔٗٔألكلى الطبعة ا لبناف,-الكتب العممية, بيركت,
محمػػكد  تحقيػػؽ: ,ال,ر,ػػاني الػػدارد الفارسػػي األصػػؿ, أبػػك بكػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػ, دالئػػؿ اإلع,ػػاز  3))

  .ٜٙٗص  ـ,ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالثالثة  الطبعة, دار المدني ب,دة -مطبعة المدني بالقاىرة  محمد شاكر أبك فير,
 الطبعػػة, دار الفكػػر, بيػػركت, خميػػؿ شػػحادة :ؽيػػحقت, عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف محمػػد, ابػػف خمػػدكف أبػػك زيػػد, المقدمػػة   4))

 .ٙٛٚص  ,ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالثانية, 
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 المطلب الثاني: تعريف االستفهام.
 ستفهام في اللغة.تعريف اال
أصػػمو مشػػتؽ مػػف  ( سػػتفياـا كالكممػػة ) نػػكع مػػف األنػػكاع الطمػػب, سػػتفياـأسػػمكب اال          
بالقْمػػػب. َفِيمػػػو َفْيمػػػًا كَفَيمػػػًا  شػػػيءمعرفتػػػؾ ال الفيػػػـ ( فيػػػـ )"قػػػاؿ ابػػػف منظػػػكر ( , فيػػػـ مػػػادة )
كتفيّػػـ الكػػ ـ: فيمػػو  تػػو,مْ يَ : عقمتػػو كعرفتػػو. كفّيمػػت ف نػػا كَأفْ ءت الشػػيمػػمػػو. كفيمِ عَ  كَفيامػػة

. كر,ؿ َفِيػـ: سػريع الفيػـ, كيقػاؿ: َفْيػـ كَفيَػـ. كأْفَيمػو األمػر كَفّيمػو مّيػاه: ,عمػو  شيئًا بعد شيءج
 .(ٔ)"وَيْفَيمو,كاستفيمو: سألو أف ُيَفّيمَ 

   .(ٕ)": تصكر المعنى مف لفظ المخاطبالفيـ" ال,ر,اني كقاؿ           
 صطالح.ستفهام في االتعريف اال
 .  (3)في ال ىف "  بقكلو: " ىك طمب حصكؿ صكرة الشيء كقد عّرفو التفتازاني      

ىك ك ـ يػدؿ عمػى طمػب فيػـ مػا اتصػؿ بػو  :عّرفو محمد بف عمي أنو فقد أمّا التعريؼ الثاني
  .(ٗ)أداة الطمب

 
                                                           

م,ػد الػديف  ,القػامكس المحػيط؛ ك ٖٛ/ٕ الزمخشػري, أسػاس الب غػة, ؛ كٜ٘ٗ/ٕٔ ابػف منظػكر, لسػاف العػرب, انظػر:   (ٔ)
مكتػػػػب تحقيػػػػؽ التػػػػراث فػػػػي ماسسةالرسػػػػالة, مشػػػػراؼ, محمػػػػد نعػػػػيـ  حقيػػػػؽ:ت أبػػػػك طػػػػاىر محمػػػػد بػػػػف يعقػػػػكب الفيركز بػػػػادي,

 ك(؛ ٙٗٔٔـ, )ٕ٘ٓٓ-قٕٙٗٔالثامنػػة, لبنػػاف, الطبعػػة -كالنشػػر كالتكزيػػع, بيػػركتعرقسكسػػي, ماسسػػة الرسػػالة لمطباعػػة ال
م,مكعػة مػف المحققػيف, دار  حقيػؽ:ت محمد بف محمد بف عبػد الػرزاؽ الحسػيني الزبيػدي, ,القامكستاج العركس مف ,كاىر 

 (. ٕٕٗ/ٖٖ) اليداية,
 , دار الفميمة, محمد صديؽ المنشاكي تحقيؽ, عمى بف محمد الّسيد الشريؼ ال,رحانيالتعريفات,  مع,ـ   (ٕ)
 .ٕٗٔص     

, سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني, تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكي, دار الكتب لمطّكؿ شرح تمخيص مفتاح العمـكا  3))
 .ٜٓٗـ, صٖٕٔٓ-قٕٖٗٔلبناف, الطبعة الثالثة  -العممية, بيركت

 , لمحمد بف عمي ابف القامي محمد حامد بف محمد صابر الفاركقي كشاؼ اصط حات الفنكف كالعمـك   (ٗ)
التر,مػػة األ,نبيػػة: ,ػػكرج  ملػػى العربيػػة: عبػػد ال الخالػػدي, قػػؿ الػػنص الفارسػػيعمػػي دحػػركج, ن حقيػػؽ:الحنفػػي التيػػانكي, ت    

 (.ٔٚٔ/ٔـ, )ٜٜٙٔبيركت, الطبعة األكلى -زيناني, مكتبة لبناف ناشركف
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 .المبحث الثاني: خصائص أدوات االستفهام
 .ستفهامالا خصائص حروف :المطمب األول

 .حركؼكظركؼ, ك  ,: أسماءثالثة أنكاع ستفياـاال أدكاتك           
 ىؿ. الحركؼ: اليمزة, :األكؿالنكع 

 , ما,  أٌم, كـ.فٍ األسماء: مى  :النكع الثاني
   .(ُ)ى, أيف, كيؼ,  أم, أياَّف, أنَّىالظركؼ: مت :النكع الثالث

 ستفهامحروف اال
 (( الهمزة )) -ُ

عمػى الممػؿ امسػمية كالفةميػة, ك كلػؾ :  سػتفياـ, كتػد ؿىي حرؼ مف حركؼ اال           
نػػت مةادلػػة كػػاف فػػا ا كا ,كغيػػر مةادلػػة( تػػارة,  أـ كتكػػكف مةادلػػة ؿ ) (ِ)أزيػػد ئػػا ـأ  كأئػػاـ زيػػد

أزيػد ئػاـ أـ , عمػرك(:  )ئمت  (: أم الفةميف فةؿأ, كا  ا أئاـ زيد أـ ئةد( ؿائ مةنى الكالـ إ ا
ف كررت في الفةؿ أك ممةت كاف المةنى: أمُّ األفةاؿ, أك أيُّيـ  .(ّ) أييما ئاـأ, كا 

ـٍ نىٍحػػػػرىٍح لىػػػػؾى  ﴿:نحػػػػك ئكلػػػػو تةػػػػالى ,أنيػػػػا تػػػػد ؿ عمػػػػى امثنػػػػات, كعمػػػػى النفػػػػي -           أىلىػػػػ
ػػػٍدرىؾى  ػػػٍنتيـٍ ًمٍثمىٍييىػػػا ئيٍمػػػتيـٍ أىنَّػػػى ىىػػػ ىا﴿. (ْ)  ﴾صى ـٍ ميًصػػػينىةه ئىػػػٍد أىصى ػػػانىٍتكي ػػػا أىصى لىمَّ ئيػػػٍؿ ىيػػػكى ًمػػػٍف ًعٍنػػػًد  أىكى

مىى كيؿِّ حىٍيءو ئىًديره  ـٍ ًإفَّ المَّوى عى  .(ٓ)﴾ أىٍنفيًسكي
 

                                                           
 ـ, ُٖٖٗعماف,-أني الفتح عثماف نف ًمنِّي, ت سميح أنك ميغمي, دار ممدالكم لمنحر, الممع في الةرنية  (ُ)
 (.ُْٗ)ص    
أحمػد محمػد ال ػراط, مطنكعػات  ح يػؽ:أحمػد نػف عنػد النػكر المػال ي, ت رصؼ المناني في حرح حركؼ المةاني,انظر:   (ِ)
 .(ْْ)ص  ندكف تاريخ, مع المغة الةرنية ندمحؽ,مم
 .(ْْ)ص ,أحمد نف عند النكر المال ي رصؼ المناني في حرح حركؼ المةاني, انظر:  (ّ)
 .ُسكرة الحرح :   (ْ)
 .ُٓٔسكرة آؿ عمراف:   (ٓ)
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 .(ُ)كئاؿ الحاعر  

  ه أمثاليأال اصطنار لسممى أـ ليا ممد     إ ا أيالئي ال م ال ئا 
           ىمزة االستفياـ عمى النفيككمو االستحياد د كؿ الحاىد في ) أال ( 

م صكد نالتصكر ىنا ىك السػؤاؿ , كال( أأزيد ئا ـ أـ عمرك )نيا ترد لطمب التصكر, نحك إ -
نمػػا السػػؤاؿ عػػف إعػػف  دراؾ غيػػر النسػػنة, فالنسػػنة فػػي ىػػ ا المثػػاؿ مةمكمػػة اليطمػػب إدراكيػػا, كا 

, فػاف كىػك السػؤاؿ عػف إدراؾ النسػنة ( أزيػد ئػا ـأ كلطمب التصديؽ, نحػك)تةييف المسند إليو, 
 .(ِ)المسؤكؿ عنو ىك إدراؾ النسنة نيف ى يف الطرفيف

االستفياـ تد ؿ عمى الممؿ, كتػد ؿ نػيف الةامػؿ كالمةمػكؿ فيػو, كالتةمػؿ  ىمزة  -          
فأحػػنيت كاك الةطػػؼ, كفا ػػو التػػي يكػػكف نةػػدىا المنتػػدأ كال نػػر, كالفةػػؿ  كالفاعػػؿ,  ىػػي حػػي ان,
المػػزاء, كأحػػنيت أيالػػا )ال( التػػي تػػد ؿ عمػػى الممػػؿ, كنػػيف الةامػػؿ كالمةمػػكؿ فيػػو,  كالحػػرط

                                                           
 زانة األدب كلب لناب لساف  في ديكانو, كىك  كر فيالنيت ليس ك  النيت مف النحر النسيط, كىك ل يس نف الممكح,  (ُ)

مكتنة ال انمي,  ,تح يؽ كحرح: عند السالـ محمد ىاركف, ىػ(َُّٗعند ال ادر نف عمر النغدادم )المتكفى: ,  الةرب
, عمي نف محمد نف ح األحمكني عمى ألفية انف مالؾحر ك  ,َٕ/ ْ, جـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالطنةة: الرانةة, , ال اىرة

/ ُ, جمػُٖٗٗ -ىػُُْٗالطنةة: األكلى , لنناف -دار الكتب الةممية نيركت ,عيسى, أنك الحسف, نكر الديف األيٍحميكني 
مغني المنيب عف كتب األعاريب, أني محمد عند ا مماؿ الديف نف يكسؼ نف أحمد نف عند ا نف ىحاـ ك  ـك  .ّّْ

/ ُج ,ـُُٗٗ-قُُُْ, محمد محي الديف عند الحميد, المكتنة الةصرية, صيدا نيركت ح يؽ:, ت األنصارم المصرم
 الد نف عند ا نف أني نكر نف محمد  ,حرح التصريح عمى التكاليح أك التصريح نمالمكف التكاليح في النحكك   .ِِ

/ ُ, جَََِ -ىػُُِْاألكلى الطنةة: , لنناف-نيركت-دار الكتب الةممية  اكٌم األزىرم, زيف الديف المصرم,المرم
ّّٓ. 

محمػد نػف أنػي نكػر الػدماميني, صػححة:  حرح الدماميني عمى مغني المنيب,ك ؛ ِِ/ُ , انف ىحاـ,مغني المنيب انظر:   (ِ)
 ؛ ٔٓ/ُج ـََِٕ-قُِْٖالطنةة األكلى,  لنناف, -نيركت أحمد عزك عناية, مؤسسة التاريخ الةرني,
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  اىػػب كال عمػػرك حػػا ص,  كمػػررت نرمػػؿ ال زيػػده منطمػػؽ كال ك كلنػػا: الكىػػي ال تةمػػؿ حػػي ا, 
 .(ُ)مكاد غالـ ال حماع كال حا ص, كى ا

   : أنيػػا ال تػػ كر نةػػدأحددداماتمػػاـ التصػػدير, نػػدليميف: سػػتفياـ تكػػكف ىمػػزة اال فٌ ا  ك  -          
. ( ئةػدأـ ىػؿ  )(, كت كؿ:  أئاـ زيدأـ أئةد الراب كما ي كر غيرىا, الت كؿ: )لإل( التي  أـ )

( ئػػدمت عمػػى الةػػاطؼ  ثػػـ )ػة مةطكفػػة نػػالكاك أك نالفػػاء أك نػػ: أنيػػا إ ا كانػػت فػػي مممػػوالثدداني
مىكيػػكًت السَّػػمىاكىاًت  ﴿ :ئكلػػو تةػػالى التصػػدير, نحػػك تننييػػا عمػػى أصػػالتيا فػػي كا ًفػػي مى ـٍ يىٍنظيػػري لىػػ أىكى

كا  ﴿. (2)﴾ ...كىاأٍلىٍرضً  كا ًفي اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري لىػدىاري أىفىمى ـٍ كى اًئنىػةي الَّػً يفى ًمػٍف ئىػٍنًمًي كىٍيؼى كىافى عى
ٍيػػػره ًلمَّػػػً يفى اتَّ ىػػػٍكا أىفىػػػالى تىٍةً ميػػػكفى  ٍنػػػتيـٍ نًػػػوً  ﴿ (3)﴾ اٍْلً ػػػرىًة  ى ئىػػػعى آمى َـّ ًإ ا مػػػا كى ئىػػػٍد كيٍنػػػتيـٍ نًػػػًو  أىثيػػػ آٍْلفى كى

كأ كاتيػػػا تتػػػأ ر عػػػف حػػػركؼ الةطػػػؼ كمػػػا ىػػػك ئيػػػاس مميػػػع أمػػػزاء المممػػػة   (4)﴾ تىٍسػػػتىٍةًمميكفى 
ـٍ ﴿ المةطكفة, نحك  مىٍيكي كفى كىأىٍنتيـٍ تيٍتمىى عى كىٍيؼى تىٍكفيري ـٍ ًنالمَّػًو  كى ػٍف يىٍةتىًصػ مى سيػكليوي كى ـٍ رى ًفيكي آيىاتي المًَّو كى

  (7)﴾فىيىػٍؿ ييٍيمىػؾي ًإالَّ اٍل ىػٍكـي اٍلفىاًسػ يكفى ﴿  ( 6)﴾ تىٍ ىىنيكفى فىأىٍيفى ﴿ ( 5)﴾ فى ىٍد ىيًدمى ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىً يـو 
ػؽُّ نًػاأٍلىٍمًف ًإٍف كيٍنػتيـٍ تىٍةمىميػكفى   ﴿ ىػ ا مػ ىب سػنكيو كالمميػكر, ك ػالفيـ  ,(8) ﴾ فىأىمُّ اٍلفىًري ىٍيًف أىحى

                                                           
, ت أحمػد حسػف ميػدلي كعمػي سػيدعمي, دار الكتػب الةمميػة, نيػركت, ّٖٔأنػي سػةيد السػيرافي  , حػرح كتػاب سػنكيو   (ُ)

 ( .ِِٖ/ّـ, )ََِٖالطنةة األكلى, 
 .ُٖٓاألعراؼ: سكرة ِ))
 .َُٗيكسؼ:سكرة  ّ))
 .ُٓسكرة يكنس:  4))
 .101سورة آل عمران:  5))
 .26سورة التكوير:  6))
 .35سورة األحقاف:  7))
 .81سورة األنعام:  8))
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كأٌف فزعمػػػكا أف اليمػػػزة فػػػي تمػػػؾ المكاالػػػع فػػػي محميػػػا األصػػػػمي, مماعػػػة أكليػػػـ الزم حػػػرم, 
   .(ُ)الت دير في :رة نينيا كنيف الةاطؼ, في كلكفالةطؼ عمى مممة م د

 (ِ) (( ال )) -ِ

سػػػػماء كاألفةػػػػاؿ, كمػػػػالـ األ"أف تكػػػػكف لالسػػػػتفياـ غيػػػػر عاممػػػػة لةػػػػدـ ا تصاصػػػػيا ن          
(, ئػػػاؿ أ كىػػػؿ زيػػػد ئػػػا ـه  ( ) أدكىػػػؿ ي ػػػـك زيػػػ ( ) أزيػػػدئػػػاـ  ىػػػؿ ي ػػػتص لػػػـ يةمػػػؿ, فت ػػػكؿ: )

رى  ﴿:تةالى ا أيٍنػًزؿى ًنًةٍمػـً  ﴿ (ّ) ﴾ىىٍؿ تىرىل ًمٍف فيطيكرو  فىاٍرًمًع اٍلنىصى ـٍ فىاٍعمىميكا أىنَّمى ـٍ يىٍستىًمينيكا لىكي فىًالَّ
كا  ﴿ (ْ)﴾فىيىػػػٍؿ أىٍنػػػتيـٍ ميٍسػػػًمميكفى  ًنًةٍمػػػـً المَّػػػًو كىأىٍف الى ًإلىػػػوى ًإالَّ ىيػػػكى  ػػػكَّري ٍصػػػـً ًإٍ  تىسى كىىىػػػٍؿ أىتىػػػاؾى نىنىػػػأي اٍل ى

 .(ٓ)﴾اٍلًمٍحرىابى 
كر, كدكف التصػػػػديؽ السػػػػمني, دكف التصػػػػ ,تفيـ نيػػػػا عػػػػف التصػػػػديؽ اميمػػػانييسػػػك            

 النسػػنةن التصػػديؽألف ت ػديـ االسػػـ يحػػةر نحصػػكؿ (  أان الػػرنتىػػؿ زيػػد نحػػك: ) يمتنػػعكلػ لؾ 
 .(ٔ)( ىؿ لـ ي ـ زيده  إ ا أريد نأـ المتصمة, ك) ( أئا ـ أك عىٍمره  ىؿ زيده  نحك: )ك   ,نفسيا

السػػتغناء نداللػػة الةاطفػػة ل( المن طةػػة الةاطفػػة أال تةػػاد؛  أـ ( مػػع) ىػػؿ )ػفيمػػكز ًلػػ           
يمػكز أف تةػاد تككيػدان؛ (, كمػا  ىػؿ ئػاـ زيػد أـ  ػرج عمػرك نحػك:) ,عمى التحػريؾ فػي المةنػى

كمػا فػي ئكلػو ,( ىػؿ ئػاـ زيػد أـ ىػؿ  ػرج عمػركأ نحك: ) ,يمنع د كؿ الةاطؼ عمييا ألنو ال
                                                           

  .ِّ/ُج , انف ىحاـ,انظر: مغني المنيب  (ُ)
 .َْٔص ,أحمد نف عند النكر المال ي رصؼ المناني في حرح حركؼ المناني, ِ))

 .ّسكرة الممؾ:   (ّ)
 .ُْسكرة ىكد:  (ْ)
 .ُِسكرة ص:   (ٓ)
, تح يػؽ: عنػد الػرحمف ِٕٔمماؿ الديف محمد نف عند ا نف عند ا الطا ي المٌياني األندلسي  ,انظر: حرح التسييؿ  (ٔ)

ـ, َُٗٗ-قَُُْمصر, الطنةة األكلػى -الرحمف السٌيد ك محمد ندكم الم تكف, ىمر لمطناعة كالنحر كالتكزيع كامعالف
, مالؿ الديف  ي حرح ممع المكامعىمع اليكامع ف؛ ك َّْ/ ُانف ىحاـ, ج ,مغني المنيب عف كتب األعاريبك (؛ َُُ/ْ)
لننػػػػػاف, الطنةػػػػػة  - يػػػػػؽ أحمػػػػػد حػػػػػمس الػػػػػديف, دار الكتػػػػػب الةمميػػػػػة, نيػػػػػركتحنػػػػػد الػػػػػرحمف نػػػػػف أنػػػػػي نكػػػػػر السػػػػػيكطي, تع

 (.َٓٓ/ِـ, )ُٖٗٗ-قُُْٖاألكلى
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ةىميػػػػػكا ًلمَّػػػػػًو  ﴿ تةػػػػػالى: ـٍ مى ػػػػػاتي كىالنُّػػػػػكري أى ـٍ ىىػػػػػٍؿ تىٍسػػػػػتىًكم الظُّميمى ػػػػػى كىاٍلنىًصػػػػػيري أى ىىػػػػػٍؿ يىٍسػػػػػتىًكم اأٍلىٍعمى
كىاءى   .(ِ), فممع  نيف االستةماليف(ُ) ﴾...حيرى

 :  أوجه االختالف بين ) ال ( والهمزة      
 نالتصديؽ. ) ىؿ ( ا تصاص -ُ       
(  ىػػػؿ لػػػـ ي ػػػـ ( كيمتنػػػع ) أىػػػؿ زيػػػد ئػػػا ـ ناميمػػػاب, نحػػػك:) ) ىػػػؿ ( ا تصػػػاص -ِ       

ـٍ نىٍحػػػػرىحٍ  ﴿ ئكلػػػػو تةػػػػالى: :ن ػػػػالؼ اليمػػػػزة, نحػػػػك ػػػػٍدرىؾى  أىلىػػػػ ػػػػاؼو  ﴿  (ّ)﴾ لىػػػػؾى صى أىلىػػػػٍيسى المَّػػػػوي ًنكى
ٍندىهي   .(ْ)﴾...عى

ـي  : ﴿تػػد ؿ عمػػى الحػػرط, ن ػػالؼ اليمػػزة كمػػافي ئكلػػو تةػػالى أنيػػا ال -ّ        أىفىػػًاٍف ًمػػتَّ فىييػػ
اًلديكفى    .(ٓ)﴾ اٍل ى
ىٍنػػتى  : ﴿(, ن ػػالؼ اليمػػزة نحػػك ئكلػػو تةػػالى إفٌ  عمػػى ) تػػد ؿ أنيػػا ال -ْ        ئىػػاليكا أىًإنَّػػؾى ألى
     .(ٔ)﴾ ...ييكسيؼي 
فى ىػػاليكا  : ﴿نػػدليؿ ئكلػػو تةػػالى عمػػى اسػػـ نةػػده فةػػؿ, ن ػػالؼ اليمػػزة تػػد ؿ أنيػػا ال -ٓ       

سيةيرو  نىتًَّنةيوي أىنىحىرنا ًمنَّا كىاًحدنا  ؿو كى الى   .(ٕ)﴾ ًإنَّا ًإ نا لىًفي الى
 , (ٖ)﴾ فىيىٍؿ ييٍيمىؾي ًإالَّ اٍل ىٍكـي اٍلفىاًس يكفى  ﴿: نحك ئكلو تةالىأنيا ت ع نةد الةاطؼ,  -ٔ       

 

                                                           
 .ُٔسكرة الرعد:   (ُ)
  .ُُُ/ْالنف مالؾ,  ,حرح التسييؿ   (ِ)
 .ُسكرة الحرح:   (ّ)
 .ّٔسكرة الزمر:   (ْ)
 .ّْسكرة األننياء:   (ٓ)
 .َٗسكرة يكسؼ:   (ٔ)
 .ِْسكرة ال مر:   (ٕ)
 .ّٓسكرة األح اؼ:   (ٖ)
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ـٍ  ﴿ : ػػػع نةػػد الةػػاطؼ نػػؿ تت ػػدـ عميػػػو, نحػػك ئكلػػو تةػػالىت لػػـ انيػػفا ن ػػالؼ اليمػػزة       لىػػػ أىكى
كا  مىكيكًت السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً يىٍنظيري كا ًفي اأٍلىٍرضً  ﴿  (1)﴾ ...ًفي مى ـٍ يىًسيري  .(2)﴾ ...أىفىمى
ـٍ ىىػػٍؿ  ﴿ :(, نحػػك ئكلػػو تةػػالى أـ كت ػػع نةػػد ) -ٕ        ػػى كىاٍلنىًصػػيري أى ئيػػٍؿ ىىػػٍؿ يىٍسػػتىًكم اأٍلىٍعمى

ةىميكا ًلمًَّو  ـٍ مى كىاءى تىٍستىًكم الظُّميمىاتي كىالنُّكري أى  .(ّ)﴾...حيرى
( نحػػك ئكلػػو  إالٌ  ل نػػر نةػػدىا)سػػتفياـ نيػػا النفػػي؛ كلػػ لؾ د مػػت عمػػى اأنػػو يػػراد ناال -ٖ       
ٍحسىافي  تةالى:﴿ ٍحسىاًف ًإالَّ اٍمً زىاءي اٍمً  الفرزدؽالناء( في ئكؿ  ك) (ْ)﴾ ىىٍؿ مى

  (ٓ)] ي كؿ إ ا ائمكلى عمييا كأئردت       أال ىؿ أ ك عيش ل ي  ندا ـ [             
زيادة الناء في  نر المنتدأ ال م د مػت عمى  ( ككميو ىؿ أ ك عيش ل ي  ندا ـفي ) كالحاىد

 .(ٔ)عميو)ىؿ( لحنييا نالنفي
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُٖٓسكرة األعراؼ:   (ُ)
 .َُٗسكرة يكسؼ:   (ِ)
 .ُٔسكرة الرعد:   (ّ)
 .َٔسكرة الرحمف:   (ْ)
 , كُِْ/ْ, النغدادم, جال زانة األدب ليس مكمكد في ديكانو, ك كر في لمفرزدؽ,مف النحر الطكيؿ كىك  ى ا النيت   (ٓ)

كحرح األحمكني أللفية انف مالؾ,  .ِْٕ/ُج ,  الد األزىرم, ححرح التصري؛ ك ٗٔٓ/ ُمغني المنيب, انف ىحاـ, ج
 . ُِٔ/ ُاألحمكني, ج

التالميػ  حرح حػكاىد المغنػي, مػالؿ الػديف عنػد الػرحمف نػف أنػي نكػر السػيكطي, تصػحيح كالتةميػؽ محمػد محمػكد انػف     (ٔ)
   .ِٕٕص,  الناحر: لمنة التراث الةرني التركزم الحن يطي,
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 المطمب الثاني: خصائص أسماء االستفهام.
 أسماء االستفهام

 (( ما )) -1
ػػػٍف ية ػػػؿ, ك لػػػؾ ك كلػػػؾ:)( فيسػػػتفيـ نيػػػا عمػػػا الية ػػػؿ, كعػػػف  مػػػا ا )فأٌمػػػ        مػػػا  صػػػفات مى
  لػػػؾ, كال يمػػػكز أف ي ػػػاؿ: رمػػػاؿ. كي ػػػكؿ ال ا ػػػؿ:) ( فػػػالمكاب: فػػػرس أكحمػػػار أكنحػػػك عنػػػدؾ

في ػػػػكؿ: كػػػػريـ أكحػػػػريؼ (  أمػػػػا الرمػػػػؿ ( في ػػػػكؿ م اطػػػػب سػػػػا الن عػػػػف كصػػػػفو:) مػػػػاءني رمػػػػؿ
 .(ُ)أكماأحنو  لؾ

ئػػاؿ عمػػى مػػا ية ػػؿ, إ ا مةمػػت الصػػفة فػػي مكالػػع المكصػػكؼ,  ( مػػا كيمػػكز أف ت ػػع)      
ػػا نىنىاىىػػا ﴿تةػػالى:  مى اًء كى : مةنػػاه) (ِ)﴾ كىالسَّػػمى    إنمػػا ىػػك(. كئػػاؿ آ ػػركف:  كمػػف نناىػػا ف ػػاؿ ال ػػـك

 .(ّ) ( ىاؤ كنناكالسماء  )
 ( اسػػتفيامية, مػػا نةػػد )الػػ م )  ا ( ف ػػد ا تمػػؼ النحػػاة فػػي كػػكف   (ْ) (( مددا ا )) -ِ      
مػػػػػا ا  ( ك ) أمػػػػػا ا التػػػػػكاني ( إحػػػػػارة  نحػػػػػك: )  ا ( اسػػػػػتفيامية ك ) مػػػػػا أف تكػػػػػكف ) أحددددد   
 (أالكئكؼ
ػػا ىا  ﴿تةػػالى( مكصػػكلة نحػػك: ئكلػػو   ا ( اسػػتفيامية ك) مػػا أف تكػػكف ) ثانيددا        يىٍسػػأىليكنىؾى مى كى

 ا, كئػػرأ أنػػكعمرككئػػد ئر ػػت اْليػػة الكريمػػة  نرفػػع ) الةفػػك ( ك ننصػػني  (ُ)﴾ييٍنًف يػػكفى ئيػػًؿ اٍلةىٍفػػكى 

                                                           
 -تح يؽ: عند الفتػاح إسػماعيؿ حػمني, دار الحػركؽ, مػدة ,أني الحسف عمي نف عيسى الرٌماني ,مةاني الحركؼ انظر:  (ُ)

إسػػػحاؽ  -عمػػػي نػػػفأنػػػي محمػػػد عنػػػد ا نػػػف  التنصػػػرة كالتػػػ كرة,ك  ؛ٕٖص ـ,ُُٖٗ -قَُُْالسػػػةكدية, الطنةػػػة الثانيػػػة 
يمىرٌم, تح يؽ فتحي   .(َْٕ/ُـ,)جُِٖٗ-قَُِْالطنةة األكلى  ,دمحؽ-دار الفكر  حمد مصطفى عميُّ الديف,أالصَّ

 .ٓالحمس:  سكرة  (ِ)
تح يػؽ: محمػد عنػد ال ػالؽ عالػيمة, كزارة األكئػاؼ المممػس األعمػػى  ,أنػي الةنػاس محمػد نػف يزيػد المنػرد ,الم تالػب    (ّ)

 ِٓٗ/ِجق, ُُْٓ, ال اىرة, لمحؤكف امسالمية لمنة إحياء التراث امسالمي
-ُِِ/ِج الػدماميني, ي عمػى المغنػي المنيػب,نيمماحػرح الػد؛  ك ِّّ -َّّ/ ُج, انػف ىحػاـ, المغني المنيب انظر:  (ْ)

ُِْ. 
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كئػػرأ نالنصػػب كتكػػكف مفةػػكؿ نػػو  كتكػػكف  نػػر منتػػدأ محػػ كؼ ت ػػديره: ئػػؿ المنفػػؽ الةفػػك, نػػالرفع
 ) ا(  ك نتػػداءاال( اسػػتفيامية فػػي مكالػػع رفػػع ن مػػا كتكػػكف) ,لفةػػؿ محػػ كؼ كت ػػديره ) أنف ػػكا (

 .(ِ)وت ديره: ما ال م ينف كن ك) ينف كف ( صمتو, كىي  نره نمةنى ال م ةمكصكل
نحػػك: ) لما ام ػػتأ (  كممػػة كاحػػدة اسػػتفيامان عمػػى التركيػػب اأف تكػػكف )مػػا ا( كميػػ ا  ثالثدد     

ا ىا ييٍنًف يػكفى ئيػًؿ اٍلةىٍفػكى  ﴿كئكلو تةالى يىٍسأىليكنىؾى مى مةػؿ  ,( نالنصػب)الةفػكى  كئػرأ المميػكر  ,(ّ)﴾ كى
ًؿ)ينف ػػكف(  كالت ػػدير: أٌم  م ػػدـ فػػي مكالػػع النصػػب مفةػػكؿ نػػو اسػػتفيامان  )مػػا ا( كممػػة كاحػػدة

 .(ْ)ئؿ الةفك ( أم: ئؿ ينف كف الةفك مكاب : )ينف كفأ, فماء ال ءحي
أف تكػػكف )مػػا ا( كمػػو اسػػـ مػػنس نمةنػػى )حػػيء( أك مكصػػكلة نمةنػػى )الػػ م( ك ػػكؿ  ا  رابعدد     

 (ٓ)ننِّ يف دعي ما ا عممت سأت يو     كلكف نالمغيب           الحاعر:
مفةكؿ دعي ثـ ا تمؼ ف اؿ السيرافي كانف  ركؼ  اكمي ( ما ا)  كممة فالمميكر عمى أف

 كئاؿ الفارسي نكرة نمةنى حيء  ,مكصكؿ نمةنى ال م
نػػػى الػػػ م أك نكػػػرة مكصػػػكفة نمةنػػػى الحػػػاىد فػػػي ) مػػػا ا عممػػػت ( فػػػاٌف مػػػا ا ىنػػػا مكصػػػكلة نمة

 .(6) حيء

                                                                                                                                                                                     
 .ُِٗسكرة الن رة:   (ُ)
, أنك حياف محمد نف يكسؼ نف عمي نف يكسؼ نف حياف أثير الديف األندلسي  ,التفسيرفي  النحر المحيط: انظر  (ِ)

؛ كالمدكؿ في إعراب ال رآف كصرؼ ُٖٔ/ِج ,ىػ َُِْنيركت, الطنةة:  -تح يؽ: صدئي محمد مميؿ, دار الفكر 
نيركت, مؤسسة اميماف, نيركت لنناف, الطنةة الثالثة,  -دمحؽنحكية ىامة, محمكد صافي, دار الرحيد, كنياف مع فكا د 

  (.ْْٓ/ ُـ, )جُٓٗٗ-قُُْٔ
 .ُِٗسكرة الن رة:   (ّ)

, محمػػكد صػػافي, , كالمػػدكؿ فػػي إعػػراب ال ػػرآف كصػػرؼ كنيػػافُٖٔ/ِجأنػػي حيػػاف األندلسػػي, النحػػر المحػػيط,  انظػػر:  (ْ)
 .ْْٓ/ ُج

-قُُّٗكامػػؿ الٌصػػرفى, مامةػػة الػػدكؿ الةرنيػػة مةيػػد الم طكطػػات الةرنيػػة, , تح يػػؽ: حسػػف المث ٌػػب الةنػػدم ديػػكاف   (ٓ)
 .ُِّـ, ص ُُٖٗ

 .ُّّ/ ُانف ىحاـ,  مغني المنيب  6))
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, مماعػة ( أمػازه مػا ا صػنةتأ )( زا ػدة نحػك:   ا ( اسػتفيامان ك) مػا أف تكػكف ) خامسا       
ـى  ا م تػتأ ( كالتح يػؽ أف  فػي نحػك: ) , كمػاكعمى ى ا الت دير فيننغي كمكب ح ؼ األلػؼ ًلػ

 .(1) األسماء ال تزاد

 (( متى )) - 3
( نمةنػى:أمُّ يػػـك  زيػدأ كمتػػى  ركمػوأمتػػى ئػدـك  :)نحػك (ِ)فيسػتفيـ نيػا عػػف الزمػاف         

, كماأحػنو  لػؾ ممػا يةػيف نػػو ئدكمػو, كأمُّ حػير  ركمػو, فػالمكاب: يػـك السػنت كحػير المحػـر
تةيػػػيف السػػػؤاؿ عػػػف ( لػػػـ يمػػػز؛ ألف  يكمػػػان أك حػػػيران  ك ػػػكؿ:) .كا  اكػػػاف إمانػػػة نػػػالنكرة(ّ)الكئػػػت
 .(ْ)الكئت

 (( أيَّان )) - 4
فيػػػك ظػػػرؼ مػػػف ظػػػركؼ الزمػػػاف  (ٓ)يسػػػتفيـ نيػػػا عػػػف الزمػػػاف(  متػػػى )ػ( كػػػ أيَّػػػاف )          

 .(ٖ)أم: متى تنةث األحياء (ٕ) ﴾ أىيَّافى ييٍنةىثيكفى  ﴿نحك ئكؿ عز كمٌؿ , (ٔ)المنيـ
 

                                                           
 .ُّّ/ جُانف ىحاـ, , مغني المنيب   1))

 .َُٓ انف مني, الممع في الةرنية,   (ِ)
يمىرمٌ أني محمد عند ا نف عمي نف إسحاؽ  التنصرة كالت كرة,   (ّ)  .ُْٗ/ُج الصَّ
مكتنة  ,ؽ: عند السالـ محمد ىاركفيح تال, سينكيو  الحارثي , أنك نحرئننر  عمرك نف عثماف نف الكتاب, انظر:  (ْ)

أني محمد عند ا نف عمي نف  التنصرة كالت كرة,ك ؛ ُِٕ/ُج ,ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطنةة: الثالثة, , ال انمي, ال اىرة
يمىرمٌ   .ْٗٔ-ْٖٔ/ُج, إسحاؽ الصَّ

 .َُٓ انف مني الممع في الةرنية,   (ٓ)
, يةيش نف عمي نف يةيش انف أني السػرايا محمػد نػف عمػي, أنػك الن ػاء, مكفػؽ الػديف األسػدم المكصػمي حرح المفصؿ,   (ٔ)

 .َُٔ/ْج ,إدارة الطناعة المنيرية, مصر
 .ُِسكرة النحؿ:   (ٕ)

 –حمػػص  -الػػديف نػػف أحمػػد مصػػطفى دركيػػش, دار امرحػػاد لمحػػ كف المامةيػػة , محيػػي عػػراب ال ػػرآف الكػػريـ كنيانػػوإ   (ٖ)
 ىػ. ُُْٓنيركت ,الطنةة : الرانةة ,  -دمحؽ  -دار اليمامة , سكرية

 .ِْٖ/ ٓج 
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 (. أيَّاف ( ك) متى أما الفرؽ نيف)         
 ( في الزماف لكثرة استةماليا. أيَّاف ( أظير ظيكران مف) متى ) أفٌ  -ُ
سػػػتةمؿ إاٌل فػػػي م ػػػاـ تف ػػػيـ ت( ال  أٌيػػػاف سػػػتةمؿ فػػػي كػػػؿ زمػػػاف, ن ػػػالؼ)ت(  متػػػى ) أفٌ  -ِ

  (ِ)﴾ يىٍسأىؿي أىيَّافى يىٍكـي اٍلً يىامىةً  ﴿ تةالىكما في ئكلو  (ُ)كتةظيمو
( ت ػػػتص فػػػي المسػػػت نؿ  أٌيػػػاف ( يسػػػتفيـ نيػػػا عػػػف الماالػػػي كالمسػػػت نؿ, فأٌمػػػا) متػػػى أٌف ) -ّ

 .(ّ)ف ط
 (( أين )) - 5

 ( إاٌل لألماكف"  أيف " كاليككف ) (ْ)نكيويفيستفيـ نيا عف المكاف الغير, كما ئاؿ س          
 لألماكف" 

ك كلػو تةػالى  .(ٓ)( يسػأؿ عػف مكانػو, كالمػكاب: فػي النيػت, أكفػي مكػاف كػ اأ) أيف زيػد ك كؿ:
ً  و أىٍيفى اٍلمىفىرُّ  ﴿ ٍنسىافي يىٍكمى  .(6) ﴾ يى يكؿي اٍمً

 (( كيف )) -6
( فكأنػػػػؾ ئمػػػػت: أصػػػػحيح أنػػػػت أـ  كيػػػػؼ زيػػػػدأ :)فيسػػػػتفيـ نيػػػػا عػػػػف األحػػػػكاؿ, ك كلػػػػؾ        

 ,أس يـ
" كيؼ "ك) (ُ)نكيو عنيايكئد ئاؿ س (ٕ)نمةنى: عمى أمِّ حاؿ ىكأ   (: عمى أمِّ حاؿو

                                                           
 .َُٔ/ْج انف يةيش, ,حرح المفصؿ   (ُ)
 .ٔال يامة:  سكرة  (ِ)
 .َْٓ/ِجالسيكطي,  ىمع اليكامع في حرح ممع المكامع,   (ّ)
 .ُِٗ/ُجسينكيو,  الكتاب,   (ْ)

ػػيمىرمٌ  التنصػػرة كالتػػ كرة,ك ؛  َُٓانػػف منػػي,ك ,  الممػػع فػػي الةرنيػػة انظػػر:   (ٓ)  أنػػي محمػػد عنػػد ا نػػف عمػػي نػػف إسػػحاؽ الصَّ
 .َْٓ/ِج السيكطي, اليمع اليكامع في حرح ممع المكامع,ك  , ْٖٔ/ُج
 .َُسكرة ال يامة :   6))

ػيمىرمٌ أنػي  , التنصرة كالت كرة انظر:  (ٕ)  انػف يةػيش, حػرح المفصػؿ,ك  ؛ْٖٔ/ُج ,محمػد عنػد ا نػف عمػي نػف إسػحاؽ الصَّ
 .َُٗ/ْج
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 ػػد يكػػكف مةرفػػة تػػارة فسػػتفياـ اال ( إاٌل نكػػرة ن ػػالؼ أ كاتيػػا كيػػؼ كال يكػػكف مػػكاب )        
( فيماب: صحيح أك سػ يـ, اليمػاب: الصػحيح  كيؼ زيد أ رل, إ ا ئاؿ ح ص:)كرة تارة نك 

 . (ِ)أك الس يـ 
تػػػاف  ( لغ كيػػػؼ كفػػػي ):"(ّ)انػػػف يةػػػيش تػػػاف حيػػػث ئػػػاؿ( ليػػػا لغ كيػػػؼ أٌف )كئػػػد كرد          
 , ئاؿ الحاعر: "( كي ك)(  كيؼ ئالكا:)

 (4)ئتالكـ كلظى الييماء تالطـر      كي تمنحكف إلى سمـ كما ث رت            
نمػػا حػػ ؼ الفػػاء ت فيفػػان,  كيػػؼ سػػتفياـ كئػػاؿ ئػػـك أراد )ا( ىنػػا نمةنػػى  كػػي ئػػالكا )       (, كا 

( ككميو أنػو لػك كي تمنحكف  كمحؿ الحاىد ئكلو ) .(  سكؼ ( كالمراد) سىٍك أفةؿ كما ئالكا:)
 فممي و نالنكف التي لمرفع.كانت ) كي ( ى ه ىي المصدرية ال تنصب الفةؿ نةدىا 

   (( أّنى )) - 7
, كئػػد ئػػاؿ عنيػػا  (ٓ)( كيػػؼ)  ,( أيػػف) : فمةنيػػيفيـ نيػػا عػػف كىػػي ظػػرؼ مكػػاف, كيسػػت      

 نحك ,( مف أيف األكلى نمةنى )   (" أيف ك) ( كيؼ ( تككف في مةنى ) أٌنى ") (ٔ)نكيويس
ـي  ﴿ئكلو تةالى  ٍريى    (ٖ) مف أيف لؾ كصكؿ ى ا الرزؽ إليؾأ أٌم: (ٕ)﴾ ...أىنَّى لىًؾ ىى ىا ئاؿى يا مى

                                                                                                                                                                                     
 .ِّّ/ْج نكيو,يس الكتاب,   (ُ)
 .َُٓ/ْج انف مالؾ, حرح التسييؿ,ك  ؛ َُُ/ْج انف يةيش, حرح المفصؿ, انظر:  (ِ)
 .َُٗ/ْج انف يةيش, حرح المفصؿ,   (ّ)

, انف ىحاـ, مغني المنيب , كَُٔ/ ٕ, النغدادم, ج زانة األدب  النسيط,  كر في ئا مو: لـ ينسب ل ا مو, كىك مف  4))
 .ِِٗ/ ُج
 .ُُٖ/ ّج, األحمكني, حرح األحمكني  ك 

 . َْٓ/ِج السيكطي, ىمع اليكامع,ك  ؛ َُُ/ْج ,انف يةيش حرح المفصؿ, انظر:  (ٓ)
 .ِّٓ/ْج سينكيو, الكتاب,   (ٔ)
 ّٕسكرة آؿ عمراف:  (ٕ)

ال ػاىرة,  –ؽ: محمػد فػكاد سػز,يف, المكتنػة ال ػانمىيػح تةمػر نػف المثنػى التيمػى النصػرم, ال, أنػك عنيػدة مال ػرآف مماز   (ٖ)
 =المح ؽ: سةيد, , أنك محمد عند ا نف مسمـ نف ئتينة الدينكرم غريب ال رآفك  ؛ ُٗ/ُىػ, ج ُُّٖالطنةة: 
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ػػٍرثه لىكيػػـٍ  ﴿ئكلػػو تةػػالى (  كيػػؼ ) نمةنػػىثانيػػان  ـٍ حى ػػاؤيكي ـٍ أىنَّػػى ًحػػٍ تيـٍ  ًنسى ػػٍرثىكي  أٌم: (ُ)﴾ ...فىػػٍأتيكا حى
  (ِ) كيؼ ح تـ

ٍكًتيىػػا ﴿ ئكلػػو تةػػالىك  كمػػا ئػػكؿ  .(ْ)كيػػؼ يحيػػي: أمٌ  (ّ)﴾ ...ئىػػاؿى أىنَّػػى ييٍحيًػػي ىىػػً ًه المَّػػوي نىٍةػػدى مى
 الكميت

 .(5)أٌنى كًمف أيف آنؾ الٌطرب     مف حيث ال صنكة كال ريب 

الحػػاىد فػػي ) أٌنػػى ( حيػػث اسػػتةماؿ) أٌنػػى ( نمةنػػى ) كيػػؼ ( ألنػػو اليحسػػف أف تكػػكف نمةنػػى   
) أيػػف ( ألف نةػػدىا ) مػػف أيػػف ( تكػػراران, كيمػػكز أف تكػػكف نمةنػػى) مػػف أيػػف (  ككػػررت عمػػى 

 .(6)تكرار ال تالؼ المفظيف الكحسف  سنيؿ التككيد
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

عػػػراب ال ػػػرآف كنيانػػػوك  ؛ ْٗ/ُالمحػػػاـ, نػػػدكف الطنةػػػة, ج        ( فػػػي ىػػػ ه العيػػػة نمةنػػػى أٌنػػػى كئػػػاؿ نةالػػػيـ ) ؛ َُٓ/ُ((, ج ا 
 .كيؼ تييأ لؾ كصكؿ ى ا الرزؽ إليؾأ( كالت دير:  كيؼ )

 ِِّسكرة الن رة:  (ُ)
اس أحمد نف محمد نف إسماعيؿ نف يكنس المرادم النحكم, كالػع حكاحػيو كعمػؽ ال رآف إعراب انظر:   (ِ) , أنك مةفر النَّحَّ

ىػػ,  ُُِْنةػة: األكلػى, المػنةـ  ميػؿ إنػراىيـ, منحػكرات محمػد عمػي نيالػكف, دار الكتػب الةمميػة, نيػركت, الطعميو: عنػد 
دمحػؽ, الطنةػة:  –نياف المةاني, عند ال ادر نػف مػاٌل حػكيش السػيد محمػكد آؿ غػازم الةػاني, مطنةػة الترئػي ك  , ُُِ/ُج

 .ُِٖ/ٓـ, ج ُٓٔٗ -ىػ  ُِّٖاألكلى, 
 ِٗٓسكرة الن رة:  (ّ)

أنػػك الطيػػب محمػػد صػػديؽ  ػػاف نػػف حسػػف نػػف عمػػي انػػف لطػػؼ ا الحسػػيني الن ػػارم , فػػتحي النيػػاف فػػي م اصػػد ال ػػرآف   (ْ)
ارم نةًو كئٌدـ لو كرامةو:عني نط ,الً نَّكمي ػيدىا  ,عىند ا نف إنراىيـ األنصى  ,نىيػركت -المىكتنة الةصريَّة لمطنىاعػة كالٌنٍحػر, صى
 .َُٓ/ِ, جـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ

 .ْٓٓـ, ص َََِ -ديكاف الكميت نف زيد األسدم, تح يؽ: محمد ننيؿ طريفي, دار صادر, نيركت, الطنةة األكلى  5))

 .ُُُ/ ْانف يةيش, ج حرح المفصؿ,   6))
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 (( كم )) - 8
سػػتفياـ يكػػكف نػػالمنيـ "كاال (ُ)اسػػـ مػػنيـ يسػػأؿ نػػو عػػف الةػػدد, ئػػاؿ عنػػو انػػف يةػػيش          

ك لؾ يكنى عف الةدد المنيـ, فينصب ما نةده عمى التمييػز نحػك:) كػـ  ,ليحرح ما يسأؿ عنو"
 أعحػػركف رمػػالن عنػػدؾأ  أك مػػا أحػػنوتمييػػز منصػػكب, كالت ػػدير:   ( رمػػالن  ( ؼ) أرمػػالن عنػػدؾ

  لؾ.
رٌ           :كمياف فا ا د ؿ عميو حرؼ مى
النصػػػب عمػػػى التمييػػػز نحػػػك: ) نكػػػـ درىمػػػان احػػػتريت ثكنػػػؾأ (, كالت ػػػدير: أنةحػػػريف درىمػػػان  -ُ

 .احتريت ثكنؾأ
احػػتريت ثكنػػؾأ (, كالت ػػدير: نكػػـ مػػف  ) نكػػـ درىػػـو ( نحػػك:  مػػف ال فػػض عمػػى االػػمار ) -ِ

 ( ك فالت نيا. ًمفٍ  درىـو احتريت ثكنؾأ, فاالمرت )
, لػـ يمػػز فػي التمييػػز إاٌل النصػب نحػػك: ) كػػـ فػاف فصػػمت نػيف )كػػـ( كمػا تةمػػؿ فيػػو          

 (ِ)كـ الرنت رمالن (  ( ك ) عندؾ غالمان 

 (( أيّ  )) - 9

, فيػػك اسػػـ مةػػرب (ّ)ية ػػؿ كلمػػا ال ية ػػؿفيسػػتفيـ عػػف نةػػض مػػف كػػؿ كتكػػكف لمػػف           
يةمؿ فيو ما نةده كال يةمؿ فيو ما ئنمو إاٌل حركؼ المػٌر, كىػك اسػـ لػـز إالػافة إلػى مػا نةػده, 

 (ْ)) أٌم الثٌيػػاب عنػػدؾأ ( نمةنػػى: أٌم مػػف الثيػػاب ,مٌمػػا تالػػاؼ إليػػو نحػػك ئكلػػؾ كتكػػكف مػػزءان 
"فػػال تفيػػد إاٌل نػػ كر المالػػاؼ إليػػو, كىػػ ا المةنػػى يكمػػب أف ال يكػػكف  (ٓ)كئػػاؿ عنػػو انػػف يةػػيش

                                                           
 .ُِٓ/ْج, نفسو السانؽالمصدر   (ُ)
 .ِٕٓ-ِْٕ/ِج ,السيكطي ىمع اليكامع,ك  ؛ُِٓ/ْج انف يةيش, ,حرح المفصؿ انظر:    (ِ)
 .َُٓ انف مني, ,الممع في الةرنية   (ّ)
 .ِْٔ/ِج السيكطي, ,ىمع اليكامعك ؛ ْٕٗ/ ُج الصيمرم, ,انظر: التنصرة كالت كرة  (ْ)
 . ُُّ/ِج انف يةيش, ,حرح المفصؿ   (ٓ)
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أٌم  ئػػػاؿ لػػػؾ أحػػػد )( نػػػالتةييف, فػػػا ا  أمٌ  )كتكػػػكف إمانػػػة ,  المالػػػاؼ إليػػػو إاٌل ممػػػا يتػػػنةض"
, فالمكاب يككف أحػد منيمػا, كال يكفػي اممانػة أف عندؾ ( نمةنى: أزيد عندؾ أـ عمركالرممي

   (ُ)ب)ال( أك )نةـ(
فػػػا ا أالػػػيفت إلػػػى  ,كئػػػد يكػػػكف إلػػػى النكػػػرة ( ئػػػد يكػػػكف إالػػػافة إلػػػى المةرفػػػة أمٌ  ك)        

المةرفة كمب أف تككف مالاؼ إليػو ممػا يتػنةض, كتكػكف إٌمػا تثنيػة أك ممةػان كال تالػاؼ إلػى 
مفرد نحك ) أٌم الرمميف عندؾأ أك أٌم الرماؿ عندؾ ( إاٌل مكػٌررة أك منكيػان نيػا المػزاء, ك لػؾ 

   (ِ)ليصح فييا مةنى النةالية 
 .(ّ)أٌم كأيِّؾى فارس األحزاب     فم ف ل يتؾ حمييف لتةممفٍ ئاؿ الحاعر:          

كمو االستحياد: إالافة "أم" إلى مفرد مةرفة "ياء المتكمـ"  .( أيي كأيؾ) الحاىد:  محؿ
     لكاك؛ كلكال ى ا التكرار, لـ تمزكال م سكغ ى ه امالافة تكرارىا نةطؼ مثميا عمييا نا

أك  فتككف مالاؼ إلى المفرد فا ا إاليفت إلى النكرة, الافة "أم" إلى المةرفة المفردة. إ
نما ماز إالافتو إلى المفرد  التثنية أك الممع نحك: ) أٌم رمؿ ماءأ أك رمميف أك رماؿ (, كا 

ٍف ي ع عميو  لؾالنكرة لككنو نكعان يةـ أح اص  لؾ النك    .امسـ ع فيك يحمؿ كؿ مى
؛ إ ا ت ػػدـ  كػػر مػػا ىػػك نةػػض منػػو نحػػك: ئكلػػو كئػػد يكػػكف )أٌم( منفػػردان  أم: ي مػػك مػػف إالػػافة

ٍسػنىى ﴿تةالى  اءي اٍلحي ا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسػمى نمةنػى: )أٌم   (ْ)﴾ئيًؿ اٍدعيكا المَّوى أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمىفى أىيِّا مى
 .(ٓ)دعكتـ ا( امسميف 

                                                           
 نفسو. السانؽالمصدر    (ُ)
 .ِْٔ/ِج السيكطي, ىمع اليكامع,ك  ؛ ُِّ/ِج انف يةيش, ,انظر:  حرح المفصؿ  (ِ)
عند ا نف يكسؼ نف أحمد نف عند ا  ,أكالح المسالؾ إلى ألفية انف مالؾ, كىك مف حكاىد ئا مو: لـ ينسب ل ا مو   (ّ)

دار الفكر لمطناعة كالنحر  ,ؽ: يكسؼ الحيخ محمد الن اعييح تال, الديف, انف ىحاـانف يكسؼ, أنك محمد, مماؿ 
 .ُٕٓ/ ِ, األحمكني, ج. ك حرح األحمكنيَُِ/ ّج ,كالتكزيع

 .َُُمسراء: سكرة ا  (ْ)
 .ُّّ/ ِج انف يةيش, ,حرح المفصؿ   (ٓ)



المبحث الثالث: إعراب أسماء االستفهام                       الفصل األول                

 

25 
 

 ستفهامعراب أسماء االإالمبحث الثالث: 

ستفهام أسماء االعراب إكون معربة, فت( ) أّي عداستفهام كمها مبنية ّن أسماء االإ        
إذا كان جوابه في ستفهام إلى المفظة التي تحل محل اسم اال النظر في الجواب من البد

ذا ذا كان في محل نصب نصب , وا  كان في محل جّر جّر. وقد ذكر  محل الرفع رفع, وا 
ن نصب نصبت, ( ٔ)ابن جني عراب الجواب عمى إعراب السؤال إن رفع رفعت, وا  ذلك " وا 

ن جّر جررت"  وا 

 .ستفهام ب أسماء االاعر إ

 .العاقلمايدل عمى العاقل وما يدل عمى غير المطمب األول: 

 .) ما (وأدواته هي) َمْن ( و  وما يدل عمى غير العاقل مايدل عمى العاقل          
 :إذا وقفت تعرب في محل رفع -1

 :مبتدأ
 ؟مؤرخ   أشهر نْ مَ ذا وقع بعدها اسم نكرة, نحو: إف -أ       

اسنتفهام مبنني عمنى السنكون ( هننا اسنم  َمننْ  )  (ٕ)﴾ َوَمْن َأْصَدُق ِمنَن المهنِه َحنِدي  ا ﴿قال تعالى
ين   ﴿قال تعالى  .(ٖ) في محل رفع مبتدأ اسنم اسنتفهام  ةال انين( منا  ) (4) ﴾ َوَمنا َأْدَراَك َمنا ِسنج 

 .(5) مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ
 فعل متعد استوفى مفعوله, نحو: من فتح المدينة؟ إذا وقع بعدها -ب      

                                                           
 .ٕ٘ٔ ابن جني, الممع في العربية,   (ٔ)
 .ٚٛسورة النساء:    (ٕ)
 .ٕٕٛ/ٕج محي الدين درويش, ,إعراب القرآن وبيانه   (ٖ)

 .ٛالمطففين: ة سور   4))

 .ٓٔٗ/ ٓٔمحي الدين درويش, ج ,إعراب القرآن وبيانه  5))



المبحث الثالث: إعراب أسماء االستفهام                       الفصل األول                

 

26 
 

وا َعَمى َما َفَعُموا َوُهْم َيْعَمُمنونَ َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإاله المهُه  ﴿قال تعالى  (  َمننْ  )  (ٔ)﴾ َوَلْم ُيِصرُّ
ين   ﴿قنال تعنالى .(ٕ)بني عمى السكون في محل رفع مبتندأاسم استفهام م  ﴾ َوَمنا َأْدَراَك َمنا ِسنج 

 .  (4) رفع مبتدأاسم استفهام مبني عمى السكون في محل األول ( ما  ) (3)

َوَمننْن َيْرَغننُب َعننْن ِممهننِة ِإْبننَراِهيَم ِإاله  ﴿عنندها فعننل الزم, نحننو: قولننه تعننالى إذا وقننع ب -ج       
 ,  (ٙ)بني عمى السكون في محل رفع مبتدأ( اسم استفهام م من ) (٘)﴾ َمْن َسِفَه َنْفَسهُ 

نَاُل فَنَننهى  ﴿ها شبه الجممة, نحو: قوله تعالى إذا وقع بعد -د        َفَماَذا َبْعَد اْلَحق  ِإاله الضه
قننال تعننالى , (ٛ)( اسننم اسننتفهام مبننني عمننى السننكون فنني محننل رفننع مبتنندأ منناذا ) (ٚ)﴾ُتْصنَرُفوَن 

َلْيِه ُتْرَجُعونَ ﴿ اسنم اسنتفهام مبنني عمنى السنكون  (ما  ), (9) ﴾ َوَما ِلَي اَل َأْعُبُد الهِذي َفَطَرِني َواِ 
   .  (10) مبتدأفي محل رفع 

َمننْن َيُكننوُن َعمَننْيِهْم  ﴿قص  اسننتوفى ربننرح, نحننو: قننال تعننالىإذا وقننع بعنندها فعننل نننا -ه       
 .(12)( اسم استفهام مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ من )(ٔٔ)﴾ َوِكيا  

 
 
 

                                                           
 .ٖ٘ٔسورة آل عمران:    (ٔ)
 .ٙ٘/ٕج محي الدين درويش, ,إعراب القرآن وبيانه   (ٕ)

 .ٛة المطففين: سور   3))

 .ٓٔٗ/ ٓٔمحي الدين درويش, ج ,إعراب القرآن وبيانه   4))

 .ٖٓٔسورة البقرة:    (٘)
 .ٛٛٔ/ٔ, جالقرآن وبيانهإعراب    (ٙ)
 .ٕٖسورة يونس:    (ٚ)
 .ٖٕٗ/ٗجمحي الدين درويش, , إعراب القرآن وبيانه   (ٛ)

 .ٕٕة يس: سور    9))

 .ٖٔٓ/ ٕٕ, ج , محمود صافيول في إعراب القرآن وصرف وبيانالجد  10))

 .ٜٓٔسورة النساء:    (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٕج محي الدين درويش, إعراب القرآن وبيانه,  ٕٔ))
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  :مؤخرا   أو مبتدأ ا  مقدم ا  خبر  هايجوز إعراب -
قَناَل َفَمنا  ﴿: من أشنهر المنؤررين؟ وقنال تعنالى نحوإذا وقع بعدها اسم معرفة, وذلك         

فني محنل رفنع ربنر مقندم  مبنني عمنى السنكون ستفهاما( اسم  ام ) (ٔ)﴾َرْطُبُكْم َأيَُّها اْلُمْرَسُموَن 
 .(ٕ)أو مبتدأ

 :وقفت إذا محل نصبتعرب في  -2
 :خبرا  مقدما  لكان وأخواتها -أ

    يستوف ربرح, نحو: ماذا كانت نهاينة المحاكمنة؟إذا وقع بعدها فعل ناقص لم  وذلك         
 ( اسم استفهام في محل نصب ربر كان مقدم. ماذا )فن

 :به ال  و مفع -ب
َحتهى ِإَذا ُفز َع  ﴿تعالى ولهيستوف مفعوله, نحو: قم ل فعل متعد   وقع بعدها إذا وذلك        

 اسم استفهام مبني (  ماذا )( ٖ)﴾َعْن ُقُموِبِهْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اْلَحقه َوُهَو اْلَعِميُّ اْلَكِبيُر 
 

 .(ٗ)( قال لفعل) عمى السكون في محل نصب  مفعول به
  :إذا وقفت وتعرب في محل جر   -3
(  امن )( ٘)﴾َعنمه َيَتَسناَءُلوَن  ﴿سنبقها حنرف َجنّر, نحنو: قنال تعنالى إذاوذلنك , اسم مجررور -أ

وحذف األلنف لندرول حنرف الجنّر  (ٙ)ري عمى الفتح في محل جّر اسم مجرو اسم استفهام مبن
 عميها.

                                                           
 .ٖٔسورة الذاريات:  ٔ))
 .ٖٖٗ/ٖٔج ,, محمود صافيول في إعراب القرآن وصرف وبيان الجد  ٕ))
 .ٖٕسورة سبن:   ٖ))
 .ٜٕٔ/ٔٔج محمود صافي, ,ول في إعراب القرآن وصرف وبيانالجد ٗ))
 .ٔسورة النبن:   ٘))
 .ٖٓ٘/ٓٔج محي الدين درويش, إعراب القرآن وبيانه,  ٙ))
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( اسم استفهام مبني عمى السنكون فني محنل  من نحو: غام َمْن جاءك؟ ) ,مضاف إليه -ب
 جّر مضاف إليه.
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 مايدل عمى الزمان والمكان.المطمب الثاني: 
 : متى, أّيان, أّنى.اسم استفهام يدل عمى الزمان -ٔ
 : أين, أّنى.اسم استفهام يدل عمى المكان -ٕ
 :إذا وقفت تعرب في محل رفع -1
   :ا  مقدم ا  خبر  -أ

َوَيُقولُعععوَن َمتَعععى َ عععَذا اْلَوْععععُد ِإْن ُكْنعععُتْم  ﴿إذا وقعععع هاعععد ا اسعععم مارقعععت, نىعععو: قعععال تاعععالى        
نصعععر ظعععرا الزمعععان, عمعععى السعععكون قععع  مىعععل  ( اسعععم اسعععتفهام مهنععع  متعععى )( ٔ)﴾ َصعععاِدِقينَ 

   ,(ٕ)خر( مهتدأ مؤ   ذا و) خهر مقدم والظرا متامق همىذوا ق  مىل رقع
سعتفهام مهنع  عمعى ( اسعم ا أّيعان )( ٖ)﴾ ... َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِت َأيَّاَن ُمْرَسعاَ ا ﴿ وقال تاالى

     , وقعععال تاعععالى(ٗ)خهعععر مقعععدم نصعععر عمعععى الظرقيعععت الزمانيعععت متامعععق همىعععذواالفعععتي قععع  مىعععل 
ْنَسععانُ  ﴿ ( اسععم اسععتفهام  أّنععى ), (٘)﴾  َوَأنَّععى لَععُل الععذ ْكَرى َوِجعع َ  َيْوَمذِععٍذ ِهَجهَععنََّم َيْوَمذِععٍذ َيتَععَذكَُّر اْ ِ

 .(ٙ)( الذكرى لممهتدأ ) خهر مقدمه نصر ظرا مكان متامق مىل مهن  عمى السكون ق 
 :إذاوقفت تعرب في محل نصب -2
          :فيه مفعوال   -أ

قَعَأْيَن تَعْذَ ُهوَن  ﴿تاعالىفاعل  العذي هاعد ا, نىعو: قعال وعمعق  ه تعامإذا وقع هاد ا قال  -      
 (ٚ)﴾/ ِإْن ُ َو ِإَّلَّ ِذْكٌر ِلْمَااَلِميَن 

                                                           
 .ٕ٘سورة الممك:   ٔ))
 .ٓٙٔ/ٓٔج مى  الدين درويش, إعرار القرآن وهيانل,  ٕ))
 .ٚٛٔسورة األعراا:   ٖ))
 .ٜٖٔ/٘ج مىمود صاق , ,ول ق  إعرار القرآن وصرا وهيانالجد  ٗ))
 .ٖٕسورة الفجر:   ٘))
 .ٕٖٙ/٘ٔج مىمود صاق , ,ول ق  إعرار القرآن وصرا وهيانالجد ٙ))
 .ٕٚ-ٕٙسورة التكوير:  ٚ))
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) متامعععق هالفاعععل معععههم َّلمخعععتص ظعععرا مكعععان قععع  مىعععل نصعععر : اسعععم اسعععتفهام ( أيعععن )و  
   .(ٔ)( تذ هون

 :لمفعل الناقص ا  مقدم ا  خبر  -ب
َهععِديُع السَّععَماَواِ   ﴿ قولععل تاععالى نىععو: إذاوقععع هاععد ا قاععل نععاقص لععم يسععتوا خهععر  -        

   ( 2)﴾ َوَخمَععَق ُكععلَّ َءععْ ٍ  َوُ ععَو ِهُكععل  َءععْ ٍ  َعِمععيمٌ  َصععاِىَهتٌ َواأْلَْرِض َأنَّععى َيُكععوُن لَععُل َولَععٌد َولَععْم َتُكععْن لَععُل 
متامععق  المكانيععت ظرقيععتال عمععى ( اسععم اسععتفهام مهنعع  عمععى السععكون قعع  مىععل نصععر ىأّنعع ), 

 .(ٖ)همىذوا خهر مقدم لمفال الناقص
 :إذا وقفت تعرب في محل جر -3
 :ا  مجرور  ا  اسم -أ

 الءاعر للو نىو: ق سهقها ىرا جّر,إذا وذلك        

 (ٗ)ومن أين ينكرن  األهادون    ِأمن نقص جدٍّ ؟ أِمن نقص أرِ 
 .مىل جّر اسم مجرور( اسم استفهام مهن  عمى الفتي ق   أين )
 
 
 
 
 

                                                           
الخراط, أهو هالل,  المجتهى من مءكل إعرار القرآن, أىمد هن مىمدو  ,ٜٖٙ/ٓٔ, جانظر:  إعرار القرآن وهيانل  ٔ))

 .ٕ٘ٗٔ/ٗ ع, ج ٕٙٗٔ ,مجمع الممك قهد لطهاعت المصىا الءريا, المدينت المنورة
 .ٔٓٔسورة األناام:   ٕ))
(  يكون ( اسم استفهام ق  مىل نصر ىال و) أّنى , أو يارر )ٖٕٚ/ٗ, جول ق  إعرار القرآن وصرا وهيانالجد ٖ))

 ( اسمها مؤخر. ولد همىذوا خهر يكون مقدم و) ( جار مجرور متامقان لل قال مضارع ناقص و)
منءورا  المستءاريت الثقاقيت لمجمهوريت ا سالميت األيرانيت, , تىقيق: مىمد ألتونج , ديوان أه  قراس الىمدان    ٗ))

 .ٕ٘م, صٜٚٛٔ-هٛٓٗٔدمءق, 
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  مايدل عمى حال.المطمب الثالث: 
 (. أّنى ( و) كيا    )أدواتل       

  :إذا وقفت تعرب في محل رفع -1
 :ا  مقدم ا  خبر  -أ

 , , قال الءاعر؟إذا وقع هاد ا اسم مارقت, نىو: كيا ىالك وذلك         

 (ٔ)َقَقاَل َمْن ُسِذُموا َأْمَسى لَمْجُهوَدا     مروا عجالى ققالوا كيا صاىهكم
 )كيا( اسم استفهام مهن  عمى الفتي ق  مىل رقع خهر مقدم. 

 :إذا وقفت تعرب في محل نصب -2
   :حاال   -أ
يعا وصعل خالعد نىعو: ك ,تام وكعان السعؤال ععن  يذعت الفاععلإذا وقع هاد ا قال  وذلك       

( اسععم  كيععا )(ٕ)﴾ ...َوَكْيععَا َتْكفُععُروَن َوَأْنععُتْم تُْتمَععى َعمَععْيُكْم آَيععاُ  المَّععلِ  ﴿مععن سععفر ؟, قععال تاععالى
 .(ٖ)م مهن  عمى الفتي ق  مىل نصر ىالاستفها

قَعاَل َرر  َأنَّعى َيُكعوُن ِلع   ﴿تاعالى استوقى خهر  نىو: قعال إذا وقع هاد ا قال ناقص          
 (ٗ)﴾ َقاَل َكَذِلَك المَُّل َيْفَاُل َما َيَءا ُ  ُغاَلٌم َوَقْد َهَمَغِنَ  اْلِكَهُر َواْمَرَأِت  َعاِقرٌ 

 .(٘)ىال ( اسم استفهام مهن  عمى السكون ق  مىل نصر أّنى )

                                                           
الفتي عثمان هن جن  الموصم  , أهو خصاذصال؛ و ٕٖٚ/ٓٔخزانت األدر, الهغدادي, ج  ق وذكر  الهي  هال نسهت  ٔ))

 ,سر صناعت ا عرار؛ و ٖٚٔ/ ٔج هدون التاريخ, , ع(, الهيذت المصريت الاامت لمكتار, الطهات: الراهاتٕٜٖ)المتوقى: 
 و ؛ٚ٘/ ٕ, جمٕٓٓٓ - عٕٔٗٔالطهات: األول  , لهنان-الامميت هيرو  دار الكتر ,أهو الفتي عثمان هن جن  الموصم 

 .ٖٚٓ/ ٔون , ج, األءمءرح األءمون 
 .ٔٓٔسورة آل عمران:  ٕ))
 .ٚ/ٕج مى  الدين درويش, ,إعرار القرآن وهيانل  ٖ))
 .ٓٗسورة آل عمران:  ٗ))
, أو يارر ظرا همانى )من أين( متامق هع) يكون( التام أو هخهر  ٕٚٔ/ٕ, جول ق  إعرار القرآن وصرا وهيانالجد ٘))

 إن كان ناقصاً 
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 :لفعل ناقص ا  مقدم ا  خبر  -ب 
و: كيععا كانعع  نتيجتععك؟ وقععال قاععل نععاقص لععم يسععتوا خهععر  نىععإذا وقععع هاععد ا وذلععك         
(  كيععا )(ٔ) ﴾ َأَقمَععْم َيِسععيُروا ِقعع  اأْلَْرِض َقَيْنظُععُروا َكْيععَا َكععاَن َعاِقَهععُت الَّععِذيَن ِمععْن قَععْهِمِهمْ  ﴿تاععالى 

 .(ٕ)ق  مىل نصر خهر كان مقدم اسم استفهام مهن  عمى الفتي 
 :ا  مقدم ابه ثاني مفعوال   -ج

 مفاعول الثعانٍ الثنين أصمهما مهتدأ وخهر ولم يسعتوا َّل إذا وقع هاد ا قال متادٍ  وذلك        
( اسم استفهام مهن  عمى الفتي قع  مىعل نصعر مفاعول هعل  كيا لدًا؟ )انىو: كيا وجْدَ  خ

 ثان  مقدم.
 :ا  مطمق مفعوال   -د

َألَعْم تَعَر َكْيعَا َقَاعَل  ﴿تاعالى  للعو الفال وكيفيتل نىعو: ق ال عن  يذتإذا كان السؤ  وذلك        
نصععر مفاععول ل ( اسععم اسععتفهام مهنعع  عمععى الفععتي قعع  مىعع كيععا ) (ٖ)﴾َرهُّععَك ِهَأْصععَىاِر اْلِفيععِل 

 .(ٗ)ذ المانى: أيُّ قال قال رّهكإ مطمق
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٓٔسورة مىمد:  ٔ)  )
 .ٜٜٔٔ/ٗ, جالمجتهى من مءكل إعرار القرآنو ؛ ٕٗٓ/ٜج مى  الدين درويش, انظر: إعرار القرآن وهيانل,  ٕ))
 .ٔسورة الفيل: ٖ))
 .ٙٛ٘/ٓٔج مى  الدين درويش, ,إعرار القرآن وهيانل ٗ)  )
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 .ما يدل عمى العددالمطمب الرابع: 
 ستفهاميت.اَّلأدواتل    )كم (       

 (1) :إذا وقفت تعرب في محل رفع -1

 :ا  مقدم ا  خبر  -أ
( اسععم اسععتفهام مهنعع   كععم إذا وقععع هاععد ا اسععم مارقععت نىععو: كععم عععدد كتهععك؟ )وذلععك          

 مقدم. مىل رقع خهر عمى السكون ق  
 :مبتدأ -ب

( اسععم  كععم نىععو: كععم جنععديًا سععقط قعع  ماركععت؟ ) ,إذا وقععع هاععد تمييز ععا قاععل َّلزم وذلععك       
 ستفهام مهن  عمى السكون ق  مىل رقع مهتدأ.ا

( اسععم  كععم قاععل متاععد اسععتوقى مفاولععل نىععو: كععم كتاهععًا قرأتععل؟ )إذا وقععع هاععد تمييز ععا         
 ستفهام مهن  عمى السكون ق  مىل رقع مهتدأ.ا

سععتفهام مهنعع  ا( اسععم  كععم ءععهل جممععت نىععو: كععم ضععيفًا عنععدك؟  )إذا وقععع هاععد تمييز ععا         
 السكون ق  مىل رقع مهتدأ.عمى 

 .(2) إذا وقفت: في محل نصبتعرب  -2
 .ا  مطمق مفعوال   -أ

(  كعم )إذا استفهم هها عن مصدر من جعنس الفاعل, نىعو كعم قعرا ة قعرأ  العدرس؟  وذلك     
   .مفاول مطمقستفهام مهن  عمى السكون ق  مىل نصر ااسم 
 
 

                                                           
 .ٗٔ, عهد الكريم مىمود يوسا, ص هام ق  القرآن الكريمفأسمور اَّلست انظر:  1))
 .نفسل الساهقالمصدر   2))
 



أسماء االستفهامالمبحث الثالث: إعراب                        الفصل األول                

 

34 
 

 .(1) ظرفا   -ب
سععتفهام مهنعع  عمععى ( اسععم  كععم ) م ؟نىععو كععم يومععًا ُصععإذا اسععتفهم ههععا عععن الظععرا, وذلععك  

قاَل قاِذٌل ِمْنُهْم َكْم َلِهْثُتْم قعاُلوا َلِهْثنعا َيْومعًا  ﴿كقولل تاالى  .زمانظرا السكون ق  مىل نصر 
 زمععانظععرا سععتفهام مهنعع  عمععى السععكون قعع  مىععل نصععر اسععم قكععم  (2) ﴾ ...َأْو َهْاععَض َيععْومٍ 
 .(3)تقدير  كم يوما 

 .(4) إذا وقفت: في محل جر  تعرب  -3
 .ا  مجرور  ا  اسم -أ   
سععتفهام مهنعع  ا( اسععم  كععم ؟ )اءععتري  الخععروا هكععم در ععمإذا سععهقها ىععرا جععّر نىععو: وذلععك  

   .عمى السكون ق  مىل جّر اسم مجرور

سعتفهام مهنع  عمعى السعكون قع  ا( اسم  كم ؟ )رزق كم نفسا ضِمن ,  نىو: إليه ا  مضاف -ب
 مىل جّر مضاا إليل.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٗٔ, عهد الكريم مىمود يوسا, ص هام ق  القرآن الكريم فأسمور اَّلست   1))
 .ٜٔسورة الكها:   2))
 .ٙ٘٘/ ٘مى  الدين درويش, ج إعرار القرآن وهيانل,   3))
 . ٕٜٔ/ ٖج ,, اهن مالكتسهيل الفواذدءرح     4))
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 .إعراب أدوات االستفهامجدول 
أدوا   المثال

 اَّلستفهام 
 المالىظت ا عرار  الدَّللت

َوَمْن َأْصَدُق ِمَن المَِّل  ﴿ 
 ﴾ َىِديثًا
 

اسم استفهام   الااقل َمنْ 
مهن  عمى السكون 

ق  مىل رقع 
 مهتدأ

 ع اسم نكرةو وقل
 هاد ا

َوَمعععْن َيْغِفعععُر العععذُُّنوَر ِإَّلَّ  ﴿
وا َعمَعععى َمعععا المَّعععُل  َولَعععْم ُيِصعععرُّ

 ﴾ َقَاُموا َوُ ْم َيْاَمُمونَ 

اسععم اسععتفهام مهنعع   الااقل َمنْ 
عمعععى السععععكون قعععع  

 مهتدأمىل رقع 

ع قاعععععل متاعععععد و وقعععععل
 اسععععععععععتوقى مفاولععععععععععل

 هاد ا

َوَمععععْن َيْرَغععععُر َعععععْن ِممَّععععِت  ﴿
ِإْهععَراِ يَم ِإَّلَّ َمععْن َسععِفَل َنْفَسععُل 

﴾ 

اسععم اسععتفهام مهنعع   الااقل َمنْ 
عمعععى السععععكون قعععع  

 مهتدأمىل رقع 

 ع قاعععععععععل َّلزمو وقعععععععععل
 هاد ا

َقَمعععععععاَذا َهْاعععععععَد اْلَىعععععععق  ِإَّلَّ  ﴿
اَلُل َقَأنَّى ُتْصَرُقوَن   ﴾الضَّ

غيعععععععععععععععععععععععععععععععر  ماذا
 الااقل

اسععم اسععتفهام مهنعع  
عمعععى السععععكون قعععع  

 مهتدأمىل رقع 

 ع ءعععهل الجممعععتو وقعععل
 هاد ا

ْن َيُكعععععععععععوُن َعمَععععععععععععْيِهْم َمععععععععععع ﴿
 ﴾َوِكياًل 

اسععم اسععتفهام مهنعع   الااقل َمنْ 
عمعععى السععععكون قعععع  

 مهتدأمىل رقع 

ع قاعععل نعععاقص  و وقعععل
 اسعععععععععععععععتوقى خهعععععععععععععععر 

 هاد ا
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أدوا   المثال

 اَّلستفهام
 المالىظت ا عرار الدَّللت

قَععععاَل َقَمععععا َخْطععععُهُكْم َأيُّهَععععا  ﴿
 ﴾اْلُمْرَسُموَن 

غيععععععععععععععععععععععععر  ما
 الااقل

سععععتفهام مهنعععع  ااسععععم 
عمععععععى السععععععكون قعععععع  

مقعدم مىل رقع خهر 
 أو مهتدأ

 ع اسععععم مارقععععتو وقععععل
 هاد ا

مععععععععععععععععاذا كانعععععععععععععععع  نهايععععععععععععععععت 
 المىاكمت؟

اسعععععععم اسعععععععتفهام قععععععع   - ماذا
مىعععععل نصعععععر خهعععععر 

 كان مقدم

ع قاعععل نعععاقص و وقعععل
 لععععععم يسععععععتوا خهععععععر 

 هاد ا
َىتَّععععععععععى ِإَذا قُععععععععععز َع َعععععععععععْن  ﴿

ُقُموِهِهْم َقاُلوا َماَذا قَعاَل َرهُُّكعْم 
قَععععععاُلوا اْلَىععععععقَّ َوُ ععععععَو اْلَاِمعععععع ُّ 

 ﴾اْلَكِهيُر 

اسععم اسععتفهام مهنععع    - ماذا
عمععععععى السععععععكون قعععععع  
مىعععععععععععععععععععل نصعععععععععععععععععععر  

 مفاول هل

لعم  ع قال متاعدٍ و وقل
 يسععععععععععتوا مفاولععععععععععل

 هاد ا

غيععععععععععععععععععععععععر  ما ﴾َعمَّ َيَتَساَ ُلوَن  ﴿
 الااقل

  اسععععتفهام مهنععععاسععععم 
عمى الفتي ق  مىعل 

 جّر اسم مجرو

 سهقها ىرا َجر
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أدوا   المثال
 اَّلستفهام

 المالىظت ا عرار الدَّللت

َوَيُقوُلوَن َمَتى َ َذا  ﴿
 ﴾ اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

اسععععم اسععععتفهام مهنعععع   الزمان متى
عمععععععى السععععععكون قعععععع  

نصعععر ظعععرا مىعععل 
الزمعععععععععان, والظعععععععععرا 

همىعذوا قع  متامق 
 خهر مقدم مىل رقع

 ع اسععععم مارقععععتو وقععععل
 هاد ا

َيْسععععَأُلوَنَك َعععععِن السَّعععععاَعِت  ﴿

 ﴾ ...َأيَّاَن ُمْرَساَ ا

اسععععم اسععععتفهام مهنعععع   الزمان َأيَّانَ 
عمى الفتي ق  مىعل 
نصر عمعى الظرقيعت 
الزمانيعععععععععععععت متامعععععععععععععق 

 خهر مقدم همىذوا

 ع اسععععم مارقععععتو وقععععل
 هاد ا

ِهَجهَعععععععنََّم َوِجععععععع َ  َيْوَمذِعععععععٍذ  ﴿
ْنَسانُ  َوَأنَّعى  َيْوَمِذٍذ َيَتَذكَُّر اْ ِ

 ﴾ َلُل الذ ْكَرى

الزمعععععععععععععععان  أّنى
 والمكان

اسععععم اسععععتفهام مهنعععع  
عمععععععى السععععععكون قعععععع  

نصعععر ظعععرا  مىعععل
خهععععر ه مكععععان متامععععق

 لممهتدأ مقدم

 ع اسععععم مارقععععتو وقععععل
 هاد ا
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أدوا   المثال
 اَّلستفهام

 المالىظت ا عرار الدَّللت

قَععَأْيَن تَععْذَ ُهوَن / ِإْن ُ ععَو  ﴿
 ﴾ِإَّلَّ ِذْكٌر ِلْمَااَلِميَن 

قععع   اسعععم اسعععتفهام  الزمان أين
ظعرا  مىل نصر
معععععععععععععععععععههم  مكعععععععععععععععععععان
متامععععععق  َّلمخععععععتص

 ( تذ هون) هالفال

تععععععععام ع قاععععععععل و وقععععععععل
فال  العذي وعمق  ه
 هاد ا

َهععععععععععععععععععععِديُع السَّععععععععععععععععععععَماَواِ   ﴿
َواأْلَْرِض َأنَّى َيُكوُن لَعُل َولَعٌد 

َوَخمَعَق  َتُكْن لَعُل َصعاِىَهتٌ َوَلْم 
ُكععلَّ َءععْ ٍ  َوُ ععَو ِهُكععل  َءععْ ٍ  

 ﴾ َعِميمٌ 

الزمعععععععععععععععععععععان  أّنى
 والمكان

اسعععععععععععععم اسعععععععععععععتفهام  
مهن  عمى السكون 
قععععع  مىعععععل نصعععععر 
ظرقيعععععععععععععت متامعععععععععععععق 
همىعععععععععععذوا خهعععععععععععر 
مقععععععععععععععععععدم لمفاعععععععععععععععععععل 

 الناقص

ع قاعععل نعععاقص و وقعععل
 لععععععم يسععععععتوا خهععععععر 

 هاد ا

اسععم اسععتفهام مهنعع   الزمان أين ومن أين ينكرن  األهادون    
عمعععععععى الفعععععععتي قععععععع  
مىععععععععل جععععععععّر اسععععععععم 

 مجرور

 سهقها ىرا جرّ 

معععروا عجعععالى ققعععالوا كيعععا 
 صاىهكم

اسععم اسععتفهام مهنعع   الىال كيا
عمعععععععى الفعععععععتي قععععععع  
مىعععععععل رقعععععععع خهعععععععر 

 مقدم

 ع اسععععم مارقععععتو وقععععل
 هاد ا
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أدوا   المثال
 اَّلستفهام

 المالىظت ا عرار الدَّللت

َوَكْيععععععَا َتْكفُععععععُروَن َوَأْنععععععُتْم  ﴿
قَعاَل  تُْتَمى َعَمْيُكْم آَيعاُ  المَّعل

 ﴾َكَذِلَك المَُّل َيْفَاُل َما َيَءا ُ 

اسعععععععععععععم اسعععععععععععععتفهام   الىال كيا
مهنعععع  عمععععى الفععععتي 
قععععع  مىعععععل نصعععععر 

 ىال

ع هاععععد ا قاععععل و وقععععل
التععام وكعععان السعععؤال 

 عن  يذت الفاعل

قَععاَل َرر  َأنَّععى َيُكععوُن ِلعع   ﴿
َوقَعععععْد َهَمَغنِعععععَ  اْلِكَهععععععُر ُغعععععاَلٌم 

 ﴾ َواْمَرَأِت  َعاِقرٌ 

اسععم اسععتفهام مهنعع   الىال أّنى
عمعععى السععععكون قعععع  

 ىال مىل نصر

ع قاعععل نعععاقص و وقعععل
 اسعععععععععععععععتوقى خهعععععععععععععععر 

 هاد ا

َأَقَمْم َيِسيُروا ِقع  اأْلَْرِض  ﴿
َقَيْنظُععُروا َكْيعععَا َكعععاَن َعاِقَهعععُت 

 ﴾ الَِّذيَن ِمْن َقْهِمِهمْ 

اسععم اسععتفهام مهنعع   الىال كيا
قععععععع  عمعععععععى الفعععععععتي 

مىعععل نصعععر خهعععر 
 .كان مقدم

ع قاعععل نعععاقص و وقعععل
 لععععععم يسععععععتوا خهععععععر 

 هاد ا

اسعععععععععععععم اسعععععععععععععتفهام   الىال كيا لدًا؟اكيا وجْدَ  خ
مهنعععع  عمععععى الفععععتي 
قععععع  مىعععععل نصعععععر 
مفاععععععول هععععععل ثععععععان  

 مقدم.
 

ع قاعععععل متاعععععد و وقعععععل
 هاعععععععععععععععد اثنعععععععععععععععين َّل

أصعععععععععععععمهما مهتعععععععععععععدأ 
وخهعععر ولعععم يسعععتوا 

 الثان  لمفاول
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أدوا   المثال
 اَّلستفهام

 المالىظت ا عرار الدَّللت

َألَععْم تَععَر َكْيععَا َقَاععَل َرهُّععَك  ﴿
 ﴾ِهَأْصَىاِر اْلِفيِل 

اسععم اسععتفهام مهنعع   الىال كيا
عمعععععععى الفعععععععتي قععععععع  

ل نصععععععععععععععععر مىعععععععععععععععع
 مفاول المطمق

كععععان السععععؤال عععععن  
 يذعععععععععععععععععععت الفاعععععععععععععععععععل 

 وكيفيتل

اسععم اسععتفهام مهنعع   اددال كم كم عدد كتهك؟
 عمعععى السععععكون قعععع  
 مىعععععععل رقعععععععع خهعععععععر

 مهتدأ مقدم أو

 ع اسععععم مارقععععتو قععععلو 
 هاد ا

كععععععععععم جنععععععععععديًا سععععععععععقط قعععععععععع  
 ماركت؟

اسععم اسععتفهام مهنعع   اددال كم
 عمعععى السععععكون قعععع  

 مىل رقع مهتدأ

 ع قاعععععععععل َّلزمو وقعععععععععل
 هاد تمييز ا

اسععم اسععتفهام مهنعع   اددال كم كم كتاهًا قرأتل؟
 عمعععى السععععكون قعععع  

 مهتدأمىل رقع 

ع قاعععععل متاعععععد و وقعععععل
 اسععععععععععتوقى مفاولععععععععععل

 هاد تمييز ا
اسععم اسععتفهام مهنعع   اددال كم ؟ كم ضيفًا عندك

 عمعععى السععععكون قعععع  
 مىل رقع مهتدأ

 
 
 

ع هاعععد تمييز عععا و وقعععل
 ءهل جممت
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أدوا   المثال
 اَّلستفهام

 المالىظت ا عرار الدَّللت

سععتفهام مهنعع  ااسععم  لاددا كم كم يومًا ُصمَ ؟
عمعععى السععععكون قعععع  
مىععععععععععععععععل نصععععععععععععععععر 

 مفاول قيل.

اسععععععتفهم ههععععععا ععععععععن 
 .الظرا الزمان

قاَل قاِذٌل ِمْنُهْم َكعْم َلِهثْعُتْم  ﴿
قعععاُلوا َلِهْثنعععا َيْومعععًا َأْو َهْاعععَض 

 ﴾... َيْومٍ 
 

سعععععععععععععتفهام ااسعععععععععععععم   لاددا كم
مهن  عمى السكون 
قععععع  مىعععععل نصعععععر 

 مفاول قيل.

اسععععععتفهم ههععععععا ععععععععن 
 .الظرا الزمان

سععتفهام مهنعع  ااسععم  لاددا كم كم قرا ة قرأ  الدرس؟
عمعععى السععععكون قعععع  
مىععععععععععععععععل نصععععععععععععععععر 

 مفاول مطمق

اسععععععتفهم ههععععععا ععععععععن 
مصعععدر معععن جعععنس 

 الفال

اءععععععععععععععتري   هكععععععععععععععم در ععععععععععععععم
 ؟الخروا

سعععععععععععععتفهام ااسعععععععععععععم   لاددا كم
مهن  عمى السكون 
قعع  مىععل جععّر اسععم 

 مجرور

 سهقها ىرا جرّ 
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 .داللة أسلوب االستفهام :الفصل الثاني

 مفهوم الداللةالمبحث األول: 

 .تعريف الداللة لغة واصطالحا   المطلب األول:         

       عند القدامى والمحدثين.المطلب الثاني: الداللة          

 عالقة بين الدرس النحوي والداللي.الالمبحث الثاني: 
 .المطلب األول: مفهوم النحو والداللة        

 .المطلب الثاني: أوجه الشبه بين الدرس النحوي والداللي    
 المطلب الثالث:  أوجه االختالف بين الدرس النحوي الداللي.       

 أسلوب االستفهام .السياق في تحديد داللة  المبحث الثالث: دور
 .وأنواعه السياق مفهومالمطلب األول:         

 .السياق عند العلماء العرب القدامى والمحدثين:  الثاني المطلب        

  السياق في أسلوب االستفهام.المطلب الثالث:         
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 .المبحث األول: مفهوم الداللة

 .المطلب األول: تعريف الداللة لغة واصطالحا  

 .تعريف الداللة لغة

 وقد دله عمى الطريق يدله داللة وداللة ودلولةة, يقال: مصدر دل يدل داللةالداللة لغة:      
الةةةدال والةةةنم أصةةةنن: أنةةةدشما هبااةةةة الشةةة   ب مةةةارة ابةةةن سةةةارس:  وذكةةةر. (1)شةةةدل هليةةةه أّي: أر 

 .(2) تتعممها, واآلخر اضطراب س  الش  
وشةةو دليةةل الم ةةازة وشةةم أداللشةةا, وأدلمةةت الطريةةق: اشتةةديت دلّةةه عمةةى الطريةةق, : الزمخشةةري قةةال
 .(3)هليه

تدةةةهد هدالم َدابمةةةة  ﴿ كقولةةةه تعةةةالى: وقةةةد وردت الكممةةةة ( دّل ل سةةة  القةةةر ن الكةةةريم  َمةةةا َدلمه ةةةمى َعمَةةةى َموى
َرىضد  ةةنك َأنى لَةةوى َكةةاا وا اْلى ةةا َخةةرم َتَبيمَاةةتد الىلد اىَأةةَ َته  َسَممم ِ ةةوا سدةة  الىَعةةَذابد َت ىك ةةل  مد َمم ةةوَن الىَغيىةةَب َمةةا َلبد َيعى
 .(5)أي ما دل اللن عمى الموت هاّل اْلرضة  (4) ﴾ الىم هديند 

 .(6)والداللة: اإلرشاد وما يقتضيه الم ظ عاد هطنقه واللمع دالئل ودالالت
 
 

                                                           
 .4/1698ج اللوشري, ,لصناح تاج المغة وصناح العربيةا  1)(
: عبد الأنم منمد شارون, دار تنقيق, أنمد بن سارس بن زكريا  القزويا  الرازي, أبو النأين, معلم مقاييس المغة   2)(

 .2/259م, ج1979 -شة 1399ال كر, 
 .295, الزمخشري, أأاس البنغة  3)(
 .14أورة أب : 4)(
: منمد تنقيق, أاوار التازيل وأأرار الت ويل, ااصر الدين أبو أعيد عبد اهلل بن عمر بن منمد الشيرازي البيضاوي  5)(

 .4/244جشة,  1418 -بيروت, الطبعة: اْلولى  -عبد الرنمن المرعشم , دار هنيا  التراث العرب  
مصط ى / أنمد الزيات / نامد عبد القادر / منمد الالارل, , ملمع المغة العربية بالقاشرة, (هبراشيم  المعلم الوأيط  6)(

 .1/295ج ,دون التاريخ دار الدعوة,
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 الداللة اصطالحا  تعريف 
قد عّرف اللرلاا  الداللة ب اها : ش  كون الش   بنالة يمزم مةن العمةم بةه العمةم بشة        

و المةةةةدلول, وكي يةةةةة داللةةةةة الم ةةةةظ عمةةةةى المعاةةةةى والشةةةة   اْلول شةةةةو الةةةةدال, والِةةةةاا  شةةةة خةةةةر, 
شةارة الةا  وداللةة الةا  واقتضةا   باصطنح عمما  اْلصةول منصةورة سة  عبةارة الةا , وا 

سقولةةه: ( لغةةة ل أي يعرسةةه كةةّل مةةن يعةةرف شةةذا المأةةان بملةةرد أةةماع الةةا , وولةةه ضةةبطه, 
َواَل َتاىَهرىش َمةةا  سَةةَن َتق ةةلى َله َمةةا أ ف  ﴿ لاه  عةةن التةة سيف سةة  قولةةه تعةةالى: الم ةةظ مةةن غيةةر ت ّمةةل كةةا

سيةه اةوع مةن اْلذى بةدون  , يوقف به عمى ن رمةة الضةرب وغيةرل ممةا(1)﴾ َوق لى َله َما َقوىاًل َكرديًما
 .(2)االلتهاد

: دراأةة المعاةى, أو العمةم الةذي يةدرس المعاةى, أو ذلةك ال ةرع ب اةه (( ويعرف عمةم الداللةة     
من عمم المغة الذي يتااول اظرية المعاى, أو ذلك ال ةرع الةذي يةدرس الشةروط الوالةب تواسرشةا 

 .(3) لل س  الرمز نتى يكون قادرًا عمى نمل المعا 
عمةةم الداللةةة قاصةةرًا عمةةى الكممةةات أو اْلل ةةاظ الم ةةردة كمةةا شةة  ولةةيس بنةةث المعاةةى سةة       

اما يشمل دراأة المعاى عمى مأتوى التركيب, من ِةم كةان عمةم الداللةة  النال س  المعالم, وا 
المعلم  أو ( الأيمااتيك المعلم  ل, عمم الداللة الانوي أوالتركيب  ويأمى بةة ( الأةيمااتيك 

عاةةةةد عبةةةةد القةةةةاشر مةةةةع اظريةةةةة الةةةةاظم  -سةةةة  كِيةةةةر مةةةةن لواابةةةةه –يبةةةة ل, ويمتقةةةة  اْلخيةةةةر الترك
شما يرم  هلةى الكشةف عةن المعاةى ودراأةة مشةكنته عةن طريةق الاظةر سة  اللرلاا , هذ كن

 .(4)لانو وقواعدلا

 
                                                           

 .23أورة اإلأرا : 1)(
 .91   اللرلاا , ,التعري ات   2)(
 .11  م,1998عالم الكتب, قاشرة, الطبعة الخامأة,  , أنمد مختار,عمم المغة   3)(
ديوان الوقف الأا  مركز البنوث والدراأات , خالد عبود نمودي و زياة لميل عبد, البنث الدالل  عن اْلصوليين  4)(

 .29-28م,  2008عراق, الطبعة اْلولى  -اإلأنمية
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 لة عند القدامى والمحدثين.الدال المطلب الثاني: 

 .الداللة عند القدامى
سإن " البنةوث الدالليةة عمم الداللة, ب كبيراً  اشتموا اشتماما العرب القدامى قدهّن العمما         

هلةى أةائر القةرون التاليةة لهةا, وشةذا  الِالةث والرابةع والخةامس الهلةري العربية تمتد مةن القةرون
وأصةةةمه الدارأةةةون العةةةرب مةةةن الانةةةويين  (1)التةةة ريخ المبكةةةر هامةةةا يعاةةة  اضةةةلا أنرزتةةةه العربيةةةة"

 والبنغيين وال نأ ة واْلصوليين وال قها  والاقاد واْلدبا .والمغويين 
عهم لقضةةةةايا المعاةةةةى يةةةةة عمةةةةى اخةةةةتنف مشةةةةاربهم وتعةةةةدد ماةةةةاز "وقةةةةد مّكةةةةن عممةةةةا  العرب       

ومايطرنةةه مةةن هشةةكاليات, ومةةايكون لةةه مةةن عنقةةات تربطةةه بةةالم ظ, ومةةا اْلعمةةال المبكةةرة هاّل 
 .(2)دليل عمى المبنث الدالل "

وظةةةةاشر شةةةةذل المظةةةةاشر سةةةة  تاةةةةاول قضةةةةية المعاةةةةى والداللةةةةة أكِةةةةر وضةةةةونًا عاةةةةد عممةةةةا         
اْلصول, سهااك قواعد عديدة ووأائل كِيرة س  تااولهم مع الا  والداللة و المدلول ليأةتابط 

     أنكام الشرعية من الا  المقدأة.

مةا  ": وق ماطم, سةاللداللة هلى الماطوق والم هو اقأموا س  مبانِهم عمما  اْلصول سإن      
, مِةل ولةوب الزكةاة الغةام الأةائمة الم هةوم مةن (3)سهم من داللة الم ط قطعًا س  منل الاطق" 

سة  صةدقة الغةام سة  أةائمتها هذا كااةت أربعةين هلةى  ((مم: قول رأةول اهلل صةمى  اهلل عميةه وأة
 .(5)منل الاطق"وأّما الم هوم سه : " ماسهم من الم ظ س  غير ,  (4)لل عشرين ومائة شاة

                                                           
أورية,  –ق شدملباان, دار ال كر,  -, سايز الداية, دار ال كر المعاصر, بيروتعمم الداللة العرب  الاظرية والتطبيق  1)(

 .6م,  1996 -ه1417الطبعة  الِااية 
 .13  بدون التاريخ, غازي,با –واس ير الهدى لوشن, ماشورات لامعة قار , او وتطبيقّا عمم الداللة دراأة   2)(
, أبو النأن أيد الدين عم  بن أب  عم  بن منمد بن أالم الِعمب  اآلمدي, تنقيق عبد اإلنكام س  أصول اْلنكام  3)(

 ل.3/66(ج بدون التاريخ, لباان, -دمشق -بيروتالرزاق ع ي  , المكتب اإلأنم , 
, منمد بن هأماعيل أبو عبداهلل البخاري اللع  , تنقيق: منمد زشير بن ااصر الااصر, دار طوق صنيح البخاري  4)(

 .118/ 2, ج 1454شة, رقم النديث:1422الالاة, الطبعة: اْلولى, 
 ل.3/66, اآلمدي, (جاإلنكام س  أصول اْلنكام 5)(
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 أمين:وياقأم الماطوق هلى ق       
 القأم اْلول: ماطوق صريح وشو: داللة الم ظ عمى النكم بطريق المطابقة أو التضمن.    

َبةةةةا  ﴿مِالةةةةه قولةةةةه تعةةةةالى:  َم الر  نيةةةةث دل شةةةةذا الم ةةةةظ بماطوقةةةةه  ,(1) ﴾ َوَأَنةةةةلم الممةةةةه  الىَبيىةةةةَع َوَنةةةةرم
 الصريح عمى ا   المماِمة بين البيع والربا, سالبيع لائز والربا نرام.

القأم الِاا : ماطوق غير صريح وشو: داللة الم ةظ عمةى النكةم بطريةق االلتةزام, أي: أن     

َوَعمَةةى  ﴿: مِالةةه: قولةةه تعةةالى الم ةةظ لةةم يوضةةع لةةذلك النكةةم أصةةالة, بةةل لةةزم ممةةا وضةةع لةةه.

وفد  ةةَوت ه نم بدةةالىَمعىر  ق ه ةةنم َوكدأى زى ل ةةودد لَةةه  رد سةةالنكم الماطةةوق بةةه صةةرانة شةةو: أن ا قةةة  ،(2)﴾... الىَموى

الوالدات من رزق وكأوة والبة عمى االبا , سهذا شةو المتبةادر مةن صةريح الم ةظ, ولكةن اآليةة 
دلةةت بةةااللتزام عمةةةى أن الاأةةب يكةةةون لةةىب, ال لةةةىم, وعمةةى أن ا قةةةة الولةةد عمةةةى اْلب, دون 

 .(3)اْلم
    ة, وم هوم المخال ة.وياقأم الم هوم هلى قأمين: م هموم المواسق       
منل الأكوت مواسقا لمدلوله س  منةل ما يكون مدلول الم ظ س   ((شو: سم هوم المواسق       
َواَل  سَةَن َتق ةلى َله َمةا أ ف   ﴿ن وضربهما من داللة قوله تعالى: ومِاله تنريم شتم الوالدي لل الاطق

سةةةإن النكةةةم الم هةةةوم مةةةن الم ةةةظ سةةة  منةةةةل  .(4)﴾ قَةةةوىاًل َكرديًمةةةاَواَل َتاىَهرىش َمةةةا َوق ةةةلى َله َمةةةا  َتاىَهرىش َمةةةا
مةةةا يكةةةون  ((, وأّمةةةا م هةةةوم المخال ةةةة سهةةةو: (5)واسةةةق لمنكةةةم الم هةةةوم سةةة  منةةةل الاطةةةقالأةةةكوت م

للمةةدلول الم ةةظ سةة  منةةل الأةةكوت مخال ةةا لمدلولةةه سةة  منةةل الاطةةق 
صةةمى  -ومِالةةه سقولةةه   ل6(

                                                           
 .275أورة البقرة:  1)(
 .233أورة البقرة: 2)(
 -, عبد الكريم بن عم  بن منمد الاممة, مكتبة الرشدوتطبيقاتها عمى المذشب الرالح اللامع لمأائل أصول ال قه  3)(

 .292م,   2000 -شة  1420المممكة العربية الأعودية, الطبعة: اْلولى,  -الرياض 
 .23أورة اإلأرا : 4)(
 ل.6766-/3, اآلمدي, (جاْلنكاماإلنكام س  أصول   5)(
 ل.69الأابق, (ج/ 6)(
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, دل بماطوقةةةه: أن الغةةةام الأةةةائمة سيهةةةا (1) " صةةةدقة الغةةةام سةةة  أةةةائمتها  " :-اهلل عميةةةه وأةةةمم 
 .(2)زكاة, ودل بم هوم المخال ة: أن الغام المعموسة ال زكاة سيها

س  ال ترة اْلولى المبكرة عمى أبيل المِال انةو: كتةب الانةاة هم ملل اتهذا النظاا هلى        
لمغةةةة بويه, ( المقتضةةةب ل لممبةةةرد وغيةةةر ذلةةةك مةةةن ملل ةةةاتهم الةةةد دراأةةةتهم يكةةةة( الكتةةةاب ل لأةةة
امةةا يأةةتغرق دراأةةتهم سةة  القضةةايا الةةدالل  والقواعةةد لةةيس بم لةةرد الصةةنيح والخطةة  سنأةةب, وا 

, و" كةةان أتبةةاع , واشتمةةامهم بهمةةا اشتمامةةا بالغةةةمةةةودراأةةة المعاةةى سةة  اصةةو  المغويةةة القيّ 
 ب عمةى المعةاا  وخمّةى عةن اْلل ةاظكنم العر  عمل ((هاه  بويهيعن أ ونمدرأة الكوسية يقولال

لمعاى الةةةداخم  بالداللةةةة ولةةةيس بالةةةدال, أو بةةةا اً أاةةةه أولةةةى اللااةةةب اإلدراكةةة  رعايةةةة واشتمامةةةأّي 
 .(3)لل  وليس بالشكل الخارل

الانةةاة القةةدما  لوااةةب مختم ةةة مةةن لااةةب الداللةةة التةة  تتعمةةق بالصةةيغة  وذلةةك قةةد درس       
الانويةةة الملةةردة, سدرأةةوا سةة  هشةةارات تةةرتبط غالبةةًا بةةا  مةةن الاصةةو , ال ةةروق بةةين صةةيغة 

, وأولةةةوا اشتمامةةةا كبيةةةرًا لمةةةا وشةةةذل اإلشةةةارات مت رقةةةة موزعةةةة ,صةةةيغة ال عميةةةةالاللممةةةة اإلأةةةمية و 
أةةةة نةةةروف المعةةةاا  دراأةةةة . والواقةةةع أن دراتصةةةايفالشةةةا بوأسردو  ل نةةةروف المعةةةاا أةةةمول ( 
 . (4)لذي يكون سيه (النرفل بم رداته وعنقاته اْلخرىلمتركيب ا

المعاةةى والداللةةة, وقةةد بقضةةية  شتمةةواا قةةدو  ,البنغيةةون القةةدامى ,بهةةذا اْلمةةر ولةةم يكتةةف       
من اظرية الاظم والملةاز واالأةتعارة والكاايةة وغيةر ذلةك,  تلّمى شذا الملال س  عدة مبانِهم

                                                           
 .118/ 2, ج 1454رقم النديث:هلل البخاري اللع  , , منمد بن هأماعيل أبو عبداصنيح البخاري   1)(
 .303  , عبد الكريم بن عم  ,وتطبيقاتها عمى المذشب الرالح  اللامع لمأائل أصول ال قه   2)(
الطبعة  القاشرة, , منمد نماأة عبد المطيف, دار الشروق,لدراأة المعاى الانوي الدالل   الانو والداللة مدخل   3)(

 .40م,  2000 -ه1420اْلولى
 .53  منمد نماأة, الانو والداللة مدخل لدراأة المعاى الانوي الدالل ,   4)(
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ذ المعاةةى يختمةةف مةةن أأةةموب هلةةى  خةةر, ومةةن ظةةرف هلةةى  خةةر, ومةةن اأةةتعمال هلةةى  خةةر, " ه
 (1)مقيدًا بالقرائن التى تتنكم س  الأياق" 

ن المعاةى والداللةة, لقةد تاةاول عبةد القةاشر عمى أبيل المِال سة  كي يةة تاةاول البنغيةيو        
ذ قد عرست شذل اللممة, سيابغة  أن تاظةر هلةى شةذل المعةاا   يقولسةاللرلاا  شذل القضية,  "وا 
ذا اظةرت و  لالكاايةةأواًل هلةى ( رواندًا واندًا, وأن تاظ ومنصةول أمرشةا هليهةا ولةدت نقيقتهةا  ا 
المعقةةول دون طريةةق الم ةةظ. أال تةةرى  اةةت تعةةرف ذلةةك المعاةةى مةةن طريةةقأاهةةا هِبةةات لمعاةةى, أ

أرادوا أاةةه كِيةةر القةةرى  ( شةةو كِيةةر رمةةاد القةةدر ل وعرسةةت ماةةه أاهةةم أاةةك لمةةا اظةةرت هلةةى قةةولهم
والضياسة, لم تعرف ذلك من الم ظ, ولكاةك عرستةه بة ن رلعةت هلةى ا أةك, سقمةت هاةه كةنم قةد 
لا  عاهم س  المدح, وال معاى لممدح بكِرة الرماد, سميس هاّل أاهم أرادوا أن يدلوا بكِرة الرمةاد 

ذا كِةةرطةةب تنتهةةا, عمةةى أاةةه تاصةةب لةةه القةةدور الكِيةةرة, ويطةةبخ سةة  القةةدور كِةةر هنةةراق الن  وا 
 (2)" هنراق النطب كِر الرماد ال منالة

امةةةا يايتوسةة  شةةةذا المِةةةال النظاةةةا أاةةةه         ظةةةر عامةةةل مةةع الةةةا  لةةةيس بالشةةةكل الظةةةاشري وا 
 .الذي مكت   تنت المباس اللممة الخارل  ةالمراد لةالويبنث عن المعاى النقيق  والد

بةت أاهةم قةد عة        أاهةم و  ,"" القةدما  لمنقيقةة والملةاز الجوقد تندث عاهم هبراشيم أاةيس ِو
شةة تها, ستصةةوروا مةةا اقطةةة البةةد  سةة  الداللةةة, وركةةزوا اظةةرتهم انةةو ا تهم هلةةىولهةةوا كةةل عاةةاي

أةةةمول بالوضةةةع اْلول, وتنةةةدِوا عةةةن الوضةةةع اْلصةةةم , كةةة اهم قةةةد تةةةّم شةةةذا الوضةةةع سةةة  زمةةةن  
, وياتقد مااشلهم سة  عةنج شةذا الموضةوع (3)خا  من عصور التاريخ ""متعين وس  عصر 

مًا شةو مهها ونأن عرضها, قد تلاشمت أمرًا وبنوث القدما  عمى اأت اضتها ودّقتو يقول "" 

                                                           
 .15, اور شدى لوشن,  عمم الداللة دراأة وتطبيقًا   1)(
 .431, عبد القاشر اللرلاا ,  دالئل اإلعلاز   2)(
 .138,  1984المصرية, الطبعة الخامأة , هبراشيم أايس, مكتبة اْلالمو داللة اْلل اظ   3)(
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اْلأةةاس اْلول لمنكةةم عمةةى الداللةةة. ذلةةك شةةو أِرشةةا سةة  ال ةةرد نةةين يأةةمع الم ةةظ أو سةة  الواقةةع 
 .(1)لنكم  عمى النقيقة والملاز""يقرلل, سهو وندل الذي يأتطيع ا

مغويةةةةون, الوت كيةةةدًا عمةةةى ال هةةةةم المعمةةةق المأةةةةت يض الةةةذي خةةةةّ  بةةةه العةةةةرب القةةةدامى        
 ا , الةةةةد شةةةةلال  قةةةةد نةةةةّددوا الداللةةةةة قهةةةةالمااطقةةةةة, و الصةةةةوليون, و اْلبيةةةةاايون, و الم أةةةةرون, و الو 

 ةةةةات كِيةةةةرة بنأةةةةب تصةةةةوراتهم واشتمامةةةةاتهم العمميةةةةة والمعرسيةةةةة التةةةة  يمكةةةةن مةةةةن خنلهةةةةا يبتعر 
ااعقاد م هوم الداللةة ونةددوشا, وأصةااسهاه وشةذل التعري ةات عمةى تعةدد مصةادرشا الوقوف عمى 

  .(2)بم هوم الداللة يتندد س  ضوئه بلن   تعريف يون  وأياقاتها تكمل بعضها بعضًا بما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .138,  ا أه الأابقالمصدر  1)(
اْلردن, الطبعة  -ربدهدار اْلمل لماشر والتوزيع,  , شادي اهر,لة التطبيق  س  التراث العرب  عمم الدال  2)(

 .29  م, 2007-ه1427اْلولى
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 .الداللة عند المحدثين 
شةةةةةةةةار هلةةةةةةةةةى الداللةةةةةةةةةة عاةةةةةةةةةد الغةةةةةةةةربيين بمصةةةةةةةةةطمنين عةةةةةةةةةادة, المصةةةةةةةةةطمح اْلول شةةةةةةةةةو: ي       

(signification)  أو(significance)   والِةةاا  شةةو(semantics)  ويغمةةب عمةةى الِةةاا ,
وص ًا س  كِير من اْلنةوال, سة  نةين  (s)اأتعماله بمعاى عمم الداللة, كما يأتعمل بنذف 

اْلول يأةةةتخدم لرشةةةارة هلةةةى العمميةةةة التةةة  يقتةةةرن سيهةةةا الةةةدال بالمةةةدلول, ويأةةةتخدم لممصةةةطمح 
اللة ل عمى وزن( سدعالةة ل بكأةر ال ةا , ويأةتخدم لةىول الم ةظ( َداللةةل الِاا   الم ظ العرب  ( دد

 .(1)ب تح الدال

عمةةم المغةةة مةةن الكةةنم عةةن الداللةةة وعمةةم الداللةةة, بةةل هن وال يخمةةو اليةةوم كتةةاب مةةن كتةةب        
ّاما تخطوا ذلك هلى أن ي ردو المغويين بهذا الش ن لم يكت وا بال صول واْلبوا شمةا بملل ةات ب, وا 

   برمتها.
سمم يظهر مصةطمح عمةم الداللةة هاّل سة  أواخةر القةرن التاأةع عشةر, سقةد اأةتعممه المغةوي      

أول مرة س  دراأة عممية عن المعاى صدرت أاة   Michel Brealل ( ميشال بلايرال راأ  
 Essais de semantique"م بعاةوان ( منةاوالت سة  عمةم الداللةة ل "1797

وقةد ظهةر , (2)
اتيك ل المصةةطمح ( أةةيماسةة  طبعةةة هالميزيةةة بعةةد ِةةنث أةةاوات سقةةط, وكةةان أول مةةن اأةةتعمل 

 .(3)وال راأيةلدراأة المعاى وصارت الكممة مقبولة س  اإلالميزية 
لقةةد نةةدث تطةةور كبيةةر سةة  م ةةاشيم المصةةطمنات القديمةةة سةة  العصةةر النةةديث, واتخةةذت       

ووأعت ملال البنث سيها, ومصطمح ( الداللة ل شةو الدراأة اْلولية أبعادًا أخرلتها من تمك 
من ضمن تمك المصطمنات الت  تبمورت م اشيمها س  العصر النديث وشممت الدراأةة سيهةا 

                                                           
 .88  م, 2007لباان,  -دار المدار اإلأنم , بيروت , منمد منمد يواس عم ,المعاى وظنل المعاى   1)(
 .15, اور الهدى لوشن,  ة دراأة وتطبيقًا لعمم الدال  2)( 
 .22, أنمد مختار,  عمم الداللة   3)(
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ميةةادين عةةدة مةةن نيةةاة الاةةاس, بةةل أضةةنت ممتقةةى الشتمامةةات كِيةةرة مةةن المعةةارف اإلاأةةااية 
  .  (1) تصال واإلشارةاللتماع والماطق وعموم ايِة, بد ًا بعمم الا س ِم عمم االالند

اتةةائج التةة  توصةةل هليهةةا, وكااةةت أسكةةارل أأاأةةًا ان (اةةورينل أةةباقًا سةة  كِيةةر مةةن وقةةد كةة      
 ت الت  طورشا المغويون  اْلروبيون واْلمريكيون سيما بعد. لكِير من الاظريا

 وقد قّأم (اورينل دراأته لممعاى هلى سرعين :     
 الدراأة الوص ية ( وعالج سيها اماذج مختم ة من الأويدية النديِةل. -أ

 .(2)الدراأة اإليتومولولية لممعاى الت  تعالج تطورل التاريخ  -ب

أن المعاللةةةة قضةةةايا الداللةةةة بم همةةةوم  ((ة مةةةن تطةةةور العمميةةةة النديِةةةة بةةة اتيلةةةة وشةةةذل شةةة      
 تعةةد ِمةةرة  مةةن ِمةةراتوعمةةى أيةةدي لغةةويين متخصصةةين هامةةا  العمةةم, وبماةةاشج بنِةةه الخاصةةة

 .(3)لل , واندة من أشم اتائلهاالدراأات المغوية النديِة
 المحاور الداللية

بملموعةة مةن المنةاور الرئيأةية تتطمةب ربطةًا بلوااةب مةن  يهتم الدالليون س  شذا العمم      
 لتهاد, وتعدد اآلرا .ت تطبيقية وتنميمية يكِر سيها االالدراأات المغوية, ِم تت رع هلى ولها

لتماعيةةةةةةة ن الةةةةةةدال والمةةةةةةدلول, والماعكأةةةةةةات االالرمزيةةةةةةة بةةةةةةي يشةةةةةةكل المنةةةةةةور اْلول -1      
 ( Significant- signigie- reference )والا أية وال كرية 

  hangcments )وقوااياةه  هوالمنةور الِةاا  يةدور نةول التطةور الةدالل  أأةباب -2      
dessens)  والعنقات الأياقية والموقعية س  النياة والعمم وال ن (situation-conteytc) 

 .  (4)المنور الِالث يتصل بالملاز وتطبيقاته الداللية وصنته اْلأموبية -3      

                                                           
 .2001, دمشق, ماشورات اتناد الكتاب العرب , ماقور عبد لميل,صوله ومبانِه س  التراث العرب  عمم الداللة أ  1)(
  44.  
 . 23  , أنمد مختار,عمم الداللة  2)(

  .22  ,ا أه الأابقالمصدر  3)(
 .9, سايز الداية,  الاظرية والتطبيق عمم الداللة العرب   4)(
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 عالقة بين الدرس النحوي والداللي.الالمبحث الثاني: 
 .المطلب األول: مفهوم النحو والداللة

ألنيةا الويةيم   ,النحو وعالقتو بالداللة  بالرةرورة إلةى الكةالم عةغ الم ة  يدعو الكالم إلى       
,  التواصةةةةن    ةةةةر ات والبيئةةةةاتف ال جت عةةةةالتواصةةةةن بةةةةيغ النةةةةاس عمةةةةى   تمةةةة األيايةةةةي   ةةةة 
ال   نةةةةا تطمبةةةةات الحيةةةةاة وال جت ةةةة , و ةةةةغ ى لتحقيةةةة  الم ةةةة    يةةةةم احتياجةةةةو إلةةةةى رةةةةرورّي   ةةةة 

لةةةةةدى   ةةةةراد الم ةةةةة   بةةةةةال عنى والداللةةةة  ال قصةةةةودة   رتبطةةةة إذا كانةةةةت نيةةةةتطي    يةةةةم الم ةةةةة  إالّ 
 ةةرى والم ةةات األ , عنةةى الداللةة  ال قصةةودة  ةة  الم ةة  العربيةة   اصةة ً نفيةةم , ولكةة  وال جت ةة 

 قواعد النحو.تمك األ ور ىو  عر   النحو  و    ور كثيرة, و غ , تتوجب عميناعا  ً 
عالقة  بيني ةا, نقةف عمةى تعريةف الوقبةن  غ نقةف عمةى تعريةف النحةو العربة  والداللة  و        
 الم  .

 ف اللغة.يتعر 
المُّ ةةة  المنْيةةةُغ وىةةة  ُ ْعمةةةٌ   ةةةغ َلَ ةةةْوت َ ي تكمك ةةت َ صةةةميا ُلْ ةةةوة كُكةةةرٍة وُقمةةةٍ  وثُبةةةٍ  كميةةةا ة "  ةة      

ُل ةات  , ووض وج عيةا ُلً ةى  ثةن ُبةرة وُبةًرىال اتيا واوات وقين َ صةميا ُلَ ةٌ  َ و ُلَ ةٌو واليةا  عة
 .(1)"  وُل وغَ 

 .ا  تعريف اللغة اصطالح
((ىةةا كةةن قةةوم عةةغ   رارةةيم وات يعبر  صةة )) بأنيةةاالم ةة  قةةد عةةّرف ابةةغ جنةة        

, وعّر يةةا  (2)
(( ةةايعّبر بيةةا كةةن قةةوم عةةغ   رارةةيا  ))الشةةريف الجرحةةان  بأنيةةا 

وىةةذا التعريةةف  شةة ن  ةةغ  .(3)
يش ن المفظ والكتابة   تعريف ابغ جن  ذلك ألغ الم   ى  كن  ا يوصن إلى ال عنى ال قصود

ىةةة  ال عةةةان   و األ ةةةراض و  )) ةةةا دّن عمةةةى  عنةةةى  ةةةغ  يةةةر صةةةوت,  واإلشةةةارة واالعقةةةد, وكةةةن
                                                           

 .ٕٓ٘/ ٘ٔ, ابغ  نظور, جلياغ العرب    1))
 .ٖٖ/ٔج, بغ جن ا,  صائص   ٕ))
 .ٔٙٔ, شريف الجرجان , صالتعريفات   ٖ))
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 وال كتوبة  صةورة  الدالالت الت  يراد نقميا  غ  تكمم إلى  يت  , تيت دم األصوات ال نطوق 
غ الجانبةانباغ,  حدى ا  ادي  ي وع  و  رئ , واآل ر إدراك   عنوي, وكةال اليا,  ينا اذغ ج

((   اآل ر ويتأثر بو يؤثر
(1). 

 تعريف النحو لغة.
. وَنَحةْوُت (2)" القصد, والطري . يقان: َنَحْوُت َنْحةَوَك,  ي قصةدت قصةدك ":    الم   النحو  

و نةو اشةةتقا   )) :وقةةان ابةغ دريةةد  ,َبَصةري إليةةو,  ي صةر ت. و ْنَحْيةةُت عنةو بصةةري,  ي َعَدلتةو
يةة   نحةةو الكةةالم, ألنةةو  )),  وابةةغ  ةةارس إذ قةةان:  (3)(( وابو قصةةد الّصةةالنحةةو  ةة  الكةةالم كأّنةة

  قةد  أّ ةا ابةغ الينةكنيت , (4)(( يقصد  صون الكةالم  يةتكمم عمةى حيةب  ةا كةاغ العةرب تةتكمم بةو
  . (5)(( ف الكالم إلى وجوه اإلعرابحرّ ألنو يُ  حويّ   النّ و نو ي ّ  ))قان 

 .صطالحاال

      نظرتيم لمنحو,لمنحو,  ا تمف بعريم عغ بعض ال تالف عديدة   اتتعريفىناك       
النحةو إن ةا  ريةد بةو  غ ينحةو  )): لتعريةف النحةو إذ قةان  بو بكر  ح د بةغ اليةراج  قد حاونو  

 (( ال تقةد وغ  يةو  ةغ ايةتقرا  كةالم العةربال تكمم إذا تعم و كالم العةرب, وىةو عمةم ايةت رجو 
ىةةو انتحةةا  يةة ت كةةالم العةةرب  ةة   ))ويميةةو ابةةغ جنةة  إذ قةةان  ةة  بةةاب القةةون عمةةى النحةةو  ,(ٙ)

تصةةةر و  ةةةغ إعةةةراب و يةةةره كالتثنيةةة  والج ةةة  والتحقيةةةر والتكيةةةير واإلرةةةا   والنيةةةب والتركيةةةب 

                                                           
 .ٜٖ, ص,  ح د ح اي  عبد المطيفدالل ال -النحو والدالل   د ن لدراي  ال عنى النحوي  ٔ))
 .ٜٖٓ/ ٘ٔ, ابغ  نظور, جلياغ العرب   2))
 نير بعمبك , دار العمم  : ر زي يحقتالىة(, ٕٖٔ,  بو بكر  ح د بغ الحيغ بغ دريد األزدي )ال تو ى: ج يرة الم     ٖ))

 .٘ٚ٘/ٔم, جٜٚٛٔبيروت, الطبع : األولى,  –لم الييغ 
 .ٖٓٗ/٘ج بغ  ارس,ا ,  عجم  قاييس الم    ٗ))
 .ٖٓٔ/٘ٔ, ابغ  نظور, جلياغ العرب  ٘))
  :يحقتال ىة(,ٖٙٔابغ اليراج )ال تو ى: ,  بو بكر  ح د بغ اليري بغ يين النحوي ال عروف بالنحواألصون      ٙ))

 .ٖ٘/ٔج بدوغ التاريخ, بيروت, –عبد الحييغ الفتم ,  ؤيي  الريال , لبناغ 
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راد ذلك احتةذا  كةالم العةرب  ة  طبيعة  نطقيةا وكيفية  و  , ويترح  غ قولو  ن (ٔ)(( و ير ذلك
بالتراكيبب   يتعمّةة  , ويشةة ن ىةةذا التعريةةف  ةةاصةةيا   تراكيبيةةا  ةةغ حيةةث اإلعةةراب والداللةة   عةةا

 قةد عةّرف شةريف الجرجةان و ,  ربالبنيبة الللمبة المفبرجا جانببا   ب, ىما يتعلّق ىهي النحي جانبا  
((التراكيةب العربية   ةغ اإلعةراب  عمم بقوانيغ  يعرف بيةا  حةوان (( بأّنو

(2)
وعةّرف الشةيخ  الةد  ,

 .(3)(( الكمم إعرابا وبنا بيا  حوان  بني   عمم بأصون يعرف )) بأّغ النحو ىواألزىرّي, 
   ذلب  بب ا الداللبة هبي  ص مبنالسابقة عبن مفوبيا الداللبة ىنبت لّ  من الحديث ىضحىلقد أ       

الةةذي تةةوح  بةةو الكم ةة   ,(4)(( كداللةة  الشةة   عمةةى ال عنةةى  ةةا يتوّصةةن بةةو إلةةى  عر ةة  الشةة   ))
 .  (5)عرراً  بنفيو  مٍ  كاغ ال عنى عينًا قائ اً ال عين ,  و تح مو,  و تدّن عميو, يوا   

غ العةةرب القةةدا ى بوظةةائف ي ةةوييغ والنحةةاة والبال يةةمال ))ىنةةاك اىت ا ةةا كبيةةرة  ةةغ قبةةن        
حايةةم  ةةغ عناصةةر  رلّنحةةو  و  عانيةةو,  قةةد  ّكةةد ىةةؤال   ّغ األنظ ةة  والقةةوانيغ النحويةة  عنصةةا

وتييأ ليم ور  عمم النحو ويّغ قواعده, وتقرير قوانينو    ظةّن تحديد الدالل , و يم ال عنى, 
النحوّيةة  يةةبياًل إلةةى  يةةم النصةةوص الم ويةة  ألّنيةةم ات ةةذوا  ةةغ تمةةك القواعةةد والقةةوانيغ ال عنةةى, 

 .(6) ((شأتو األولى لصيقًا بعمم الدالل  و نيا الّنص القرآن , ب ا يجعن النحو العرب   نذ ن

 حةةد ينكةةر العالقةة   داللةة  عالقةة  وثيقةة   نةةذ نشةةأتو, والعالقةة  النحةةو والغك إذغ تبةةّيغ لنةةا       
 غايؤكنةةد قةدا ىال والبال يةيغ غويةدّن عمةى ذلةةك  غك النحةويي ,بيني ةا, ويتةأثر بعرةو عمةةى بعةض

و  ةةا ينب ةة   غ يعم ةةو  )) عبةةد القةةاىر الجرجةةان  بةةيغ النحةةو والداللةة , إذ قةةان تفةةاعالً  غك ىنةةاك 
 ةةرادا و جةةّردة  ةةغ إر  غ يتعمّةة  الفكةةر ب عةةان  الكمةةم عمةةى ذكةةر,  ّنةةو ال يتصةةوّ  اإلنيةةاغ ويجعمةةو

                                                           
 .ٖ٘/ٔ, ابغ جن , ج صائصال   ٔ))
 .ٕٕٓ, الشريف الجرجان , ص عجم التعريفات  ٕ))
 .ٕٔ-ٔٔ/ٔج األزىري, ,  الدتصريح ب ر وغ التوريح    النحوشرح التصريح عمى التوريح  و ال  ٖ))
 : يحقتال, ىة(ٕٓ٘,  بو القايم الحييغ بغ  ح د ال عروف بالرا ب األصفيانى )ال تو ى: القرآغ ال فردات     ريب   ٗ))
 .ٖٙٔىة, ص  ٕٔٗٔ -الطبع : األولى , د ش  بيروت - : صفواغ عدناغ الداودي, دار القمم, الدار الشا ي  يحقتال
 .ٕٙ, ىادي نير, ص ل  التطبيق     التراث العرب عمم الدال  ٘))
 .ٗٓٔص  نفيو, الياب ال صدر  ٙ))
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 ةغ «  عةن»ر  ة   عنةى وال يصةّح  ة  عقةن,  غ يتفّكةر  تفكنة مِ ْىة عةان  الّنحةو,  ةال يقةوم  ة  وَ 
 ةةغ  يةةر  غ يريةةد إع ةةان « ايةةم», وال  غ يتفّكةةر  ةة   عنةةى «ايةةم» يةةر  غ يريةةد إع الةةو  ةة  

 لةةو  و  فعةةوال,  و يريةةد  يةو حك ةةا يةةوى ذلةةك  ةةغ األحكةةام,  ثةةن  غ  يةةو, وجعمةةو  ةةاعال«  عةن»
وكةةذلك اعت ةةد ال بةةّرد   .(1)((  و حةةاال,  و  ةةا شةةاكن ذلةةك  و صةةف  يريةةد جعمةةو  بتةةد ,  و  بةةرا,

د وكةن َ ةا  يةد بِةِو َ كن َ ا صمح ِبِو اْلَ ْعنةى َ يُةَو جّية ))عمى ال عنى    تصحيح النحو, يقون: 
كةن , ألجةن ذلةك نجةد  ة  كتةب النحةو األوائةن اليفةر  بةيغ النحةو والداللة  و (2)(( اْلَ ْعنى   ردود

   .تبادن كن جانب    اآل ر ني ا 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٓٔٗ, عبد القاىر الجرجان , ص دالئن اإلعجاز  ٔ))
 .ٖٔٔ/ٗ, ال بّرد, جال قترب   ٕ))
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 المطلب الثاني: أوجه الشبه بين الدرس النحوي والداللي
كن دراي  ل وية  ليةا  اية  واحةدة,  وينب ة   غ يكةوغ األ ةر كةذلك. ىةذه ال اية  ىة   يةم       

النص وتجميتو وكشفو. ولذلك يت ذ الدرس  ياليب   تمف  وطةر   تعةددة كةن  نيةا ير ة   ةغ 
 .  (1)جانبو إلى جال  شريح   يو 

 ةةاغ بةةال عنى, حيةةث تييي ةةا   نكةةالً   ةةغ النحةةو وعمةةم الداللةة  لوجةةدنا  غّ  إذا الحظنةةا  كةةالً       
بانتةو  ة  الكةالم, وكةذلك عمةم الداللة  ال  عالج النحو بأبوابو و باحثو وقوانينو ليظير ال عنةى واب

 يقن دوره    البحث والكشف عغ ال عنى    الكالم.
 وبالتال  يأبرز كن  غ النحو وعمم الدالل     اىت ا ي ا عمى ال عنى      

 أوال : اهتمام النحو بالمعنى: 
   غاية النحو: : أوال  

بنةةةا  الج مةةة   و النحةةةو  و تركيةةةب الج مةةة   صةةةطمحات  ألو ةةة   ةةة  الكتابةةةات ال عاصةةةرة       
تحةةدد نظةةام الج مةة   ةة  الم ةة , وتجعميةةا قةةادرة  ى  فيةةوم واحةةد, يتصةةن بالقواعةةد التةة لمداللةة  عمةة

 .(2)عمى  دا  ال عنى الذي يريده ال تحدث  و الكاتب  يصن إلى ال يت    و القارئ 
والنحةةو ىنةةا يبحةةث تةةأليف الكةةالم  و تركيةةب  ي ةةا بةةيغ الكمةةم, وليةةذا  ةة غ البحةةث النحةةوي       

ركيب الكم ات    الج م , حتةى يعنى التوصن إلى القواعد ال فيرة لنظام تأليف الكم ات  و ت
 .(3)ال عنى ال راد طبقا لنظام الم    تؤدي
 

غ لييةةت  ايةة  النحةةو ىةة   عر ةة  الصةةواب وال طةةأ         ةة  رةةبط  وا ةةر الكمةةم  حيةةب,  واب
كاغ ال تتب  لتحديد  اي  النحو يمحظ  غ النحاة ال تؤ ريغ ىم الذيغ يجعموغ  اية  النحةو ىة  

                                                           
 .ٔٙٔ,  ح د ح اي  عبد المطيف, ص الداللى -لدراي  ال عنى النحوىالنحو والدالل   د ن    1))
 .ٚٓٔص  بدوغ التاريخ, قاىرة,ال,  ح ود  ي   حجازي, دار قبا ,  د ن إلى عمم الم      2))
 .ٚٓٔص  ,نفس الياب ال رج    3))
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ثةارة, ىةذه  ت ييز صحيح الكالم  ةغ  ايةده. ولكةغ ىنةاك  اية    ةرى ال تقةن عةغ ىةذه  ى ية  واب
عةةد ذلةةك الر بةة  اإلنيةةاني  ال ايةة  ىةة  الر بةة  القويةة   ةة   عر ةة   يةةرار التركيةةب القرآنةة , وىةة  ب

غ الةةةبعض : الم ةةة . وت ييةةةز التراكيةةةب بعرةةةيا عةةة ةةة  تعةةةرف  ىةةةم ال ظةةةاىر اإلنيةةةاني  بةةة طال 
 .(1)اآل ر, و عر    صائصيا واكتناه  يرارىا 

وقةةد كةةاغ النحةةو العربةة   نةةذ نشةةأتو األولةةى  يت ةةا بةةال عنى يعتةةد بةةو وبةةدوره  ةة  التقعيةةد,      
وي بةا  ي ثةن جيةود ال رحمة  األولةى, بةن ي ثةن نرةج الفيةم وصفو  ون  ثر نحيبويو ي كتاب ي

النحةةةةوي الراشةةةةد الةةةةذى يعنةةةةى بت ييةةةةز التراكيةةةةب وكشةةةةف  صائصةةةةيا وتوائ يةةةةا  ةةةة   البيةةةةاتيا. 
غ تكمّةةةم  ةةة  النحةةةو  قةةةد نّبةةةو  ةةة  كال ةةةو عمةةةى  قاصةةةد  )) -ك ةةةا يقةةةون الشةةةاطب  –بويو ي يةةة واب

ع صةر  يةو عمةى بيةاغ  غ الفاعةن  ر ةو العرب, و نحا  تصر اتيا  ة   لفاظيةا و عانييةا, ولةم يقت
يبيغ    كن باب  ا يمية  بةو حتةى إنةو احتةوى عمةى عم ةى  وال فعون  نصوب ونحو ذلك, بن

 .(2) ((ال عان  والبياغ ووجوه تصر ات األلفاظ وال عان  
  ةةغ  حةةاة, وىةةم دائ ةةاً الحقيقيةة  كثيةةر  ةةغ العم ةةا   يةةر النولقةةد  رشةةدنا إلةةى  ايةة  النحةةو       

يعنةوغ بالنصةوص وشةةرحيا وتفيةيرىا,  ةغ ىةةؤال  ابةغ حةةزم الظةاىري الةذي يةةرى  غ النحةو ىةةو      
ترتيةةةب العةةةرب لكال يةةةم الةةةذي بةةةو نةةةزن القةةةرآغ , وبةةةو يفيةةةم  عةةةان  الكةةةالم التةةةى يعبةةةر عنيةةةا  ))

و ةةغ ىةةؤال   بةةو حا ةةد ال زاليةة  الةةذي يةةرى  غ النحةةو      (3) ((بةةا تالف الحركةةات وبنةةا  األلفةةاظ  
يفيةم بةةو  طةةاب العةةرب وعةادتيم  ةة  االيةةتع ان إلةةى حةةد ي يةز بةةيغ صةةريح الكةةالم و ج مةةو,  )) 

                                                           
 .ٕٙ,  ح د ح اي  عبد المطيف, ص الداللى -لدراي  ال عنى النحوىالنحو والدالل   د ن    1))
 بو عبيدة  شيور بغ حيغ آن , إبراىيم بغ  ويى بغ  ح د الم    ال رناط  الشاطب , التحقي :, ال وا قات    2))

 .ٗ٘/ ٘, جمٜٜٚٔىة/ ٚٔٗٔالطبع  األولى  القاىرة, يم اغ, دار ابغ عفاغ,
,  بو  ح د عم  بغ  ح د بغ يعيد بغ حزم األندلي  القرطب  الظاىري , التحقي :  ح د اإلحكام     صون األحكام   3))

 .ٕٙٔ/ ٘ج بدوغ التاريخ,  ح د شاكر, دار اآل ا  الجديدة, بيروت,
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تشةةةةابيو, و طمقةةةةو و قيةةةةده, ونصةةةةو و حةةةةواه, و جةةةةازه, وعا ةةةةو, و اصةةةةو, و حك ةةةةو و وحقيقتةةةةو 
 .  (1) ((ولحنو و فيو و 

و كةةةرة االىت ةةةام بةةةال عنى الةةةذي يح مةةةو التركيةةةب  صةةةمي   ةةة  التةةةراث النحةةةوي.  صةةةص       
بيويو بابةةةًا  ةةة  بدايةةة  كتابةةةو عةةةغ االيةةةتقا   واإلحالةةة . وىنةةةا نجةةةد تنةةةاواًل  ي ةةةا لقرةةةي   ةةةدى ييةةة

العالقةةة  بةةةيغ صةةةح  التركيةةةب نحويةةةا و ةةةدى ايةةةتقا تو ألدا  ال عنةةةى. الكةةةالم ال يةةةتقيم الحيةةةغ 
يكوغ  يتقي ًا  غ الناحي  النحوي  وحينا  غ الناحية  الداللية .   ةا الكةالم ال حةان  يةو الكةالم 

 اعةةةن و فعةةةون بةةةو غ يكةةةوغ التركيةةةب  كونةةةًا  ةةةغ  عةةةن و يبةةةدو تركيبةةةو النحةةةوى يةةةمي ًا, كةةةأ الةةةذي
وظةةرف ز ةةاغ, ولكةةغ ىةةذا التتةةاب  الصةةحيح نحويةةا قةةد ال يح ةةن  ي  عنةةى عمةةى االطةةال  ألغ 
كم اتةةو  تناقرةة  دالليةةا,  ثةةن: )  تيتةةك  ةةدا,  و يةةلتيك   ةةس (. والتنةةاقض ىنةةا بةةيغ  عةةن دان 

 يتقبن    ال ثان األون, وبيغ  عن دان عمى ال يتقبن وظةرف عمى ال ارى وظرف ز اغ لم
بويو لمج ةةةةن  ةةةةغ حيةةةةث يز ةةةةاغ دان عمةةةةى ال ارةةةةى  ةةةة  ال ثةةةةان الثةةةةان .  و ةةةة   تصةةةةنيف يةةةة

االيتقا   واإلحال   نجد  يرًا نوعًا ثالثًا وىو ال يتقيم القبيح,  ثن:) قةد زيةدا ر يةت, كة  زيةدًا 
وقواعةةةد بنةةةا  الج مةةة  العربيةةة . و ةةةغ ىنةةةا كةةةاغ  كةةةر يأتيةةةك ( ىنةةةا نجةةةد تتةةةاب  الكم ةةةات ال يتفةةة  

 كةوغ الةدالل  ونية  بويو النحوي يربط بيغ قواعد التركيب, وينظر  يرًا     دى اتفةا  اليي
 .(2)قواعد التركيب

 ثانيا : اإلعراب:
قد  يزت الم   العربي  عغ  يرىا  غ الم ات باإلعراب وىو  غ  صائصيا,  ةاإلعراب       

زالةةة  ال  ةةةوض والمةةةبس, وىةةةو عنصةةةر  يةةةم  ةةة   ىةةةو عنصةةةر  يايةةة   ةةة   يةةةم  عنةةةى الةةةنص واب
التركيب الم وي, وال ييتقيم  يم ال عنى إال بو, وذلك بّيغ صاحب ) الصاحب      قةو الم ة ( 

                                                           
 ,  بو حا د  ح د بغ  ح د ال زال  الطوي  , تحقي :  ح د عبد اليالم عبد الشا  , دار الكتب العم ي ,ال يتصفى   1))

 .ٖٗٗم, ص ٖٜٜٔ -ىة ٖٔٗٔالطبع : األولى,  لبناغ, -بيروت
 .ٛٓٔ,  ح ود  ي   حجازي, ص , و د ن إلى عمم الم  ٕ٘/ صٔانظر:  الكتاب, يبويو, ج  2))
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 أّ ةا اإلعةراب  بةو ُت َيةز ال عةان  وُيوقَةف  )) عغ دور اإلعراب    إبان  ال عنى وتجميتو يقةون: 
 ّغ قائاًل لو قان: " ا  حيْغ زيْد"  يَر  عةرب  و "رةرَب ع ةْر  عمى   راض ال تكم يغ. وذلك

زيةد"  يةةر  عةرب لةةم يوقَةف عمةةى  ةراده.  ةة غ قةان: " ةةا  حيةَغ زيةةدًا"  و " ةا  حيةةُغ زيةِد"  و " ةةا 
((   حيَغ زيٌد"  باَغ باإلعراب عغ ال عنى الذي  راده

(1).  
اإلعةةراب  ) العةةرب ( وليةةا )) :صةةاحب ) تأويةةن  شةةكن القةةرآغ ( رةةا   إلةةى ذلةةك يقةةوناإلب     

الةةةذي جعمةةةو ا  وشةةةةيا لكال يةةةا, وحميةةة  لنظا يةةةةا, و ارقةةةا  ةةة  بعةةةةض األحةةةوان بةةةيغ الكال ةةةةيغ 
ي ةا  ة  تال تكا ئيغ, وال عنييغ ال  تمفيغ كالفاعن وال فعةون, ال يفةّر  بيني ةا, إذا تيةاوت حاال

  ةة   قةةائال قةةان: ىةةذا قاتةةنٌ ولةةو  غ  إال بةةاإلعراب. -إ كةةاغ الفعةةن  غ يكةةوغ لكةةّن واحةةد  ني ةةا
لةةّدن التنةةويغ عمةةى  نةةو لةةم يقتمةةو, ودّن حةةذف  -  ةة  باإلرةةا   بةةالتنويغ, وقةةان آ ةةر: ىةةذا قاتةةنُ 

غ  .(2) (( التنويغ عمى  نو قد قتمو وعمةى ىةذا يتبةيغ لنةا  غ اإلعةراب ىةو الةذي يورةح ال عنةى واب
  قد اإلعراب لتوىم بيغ قاتن و ير قاتن.

   اعمةةة , و فعولةةة , و رةةةا  , و رةةةا ًا إلييةةةا و يرىةةةا ولةةةيس  يةةةو  ةةةا  األيةةة ا  تةةةارة تةةةأت      
ي يزىةةةا و ةةةا يةةةدن عمييةةةا إاّل بةةةاإلعراب لةةةذلك يةةةرى ابةةةغ جنةةة   ّغ اإلعةةةراب يبةةةيغ عةةةغ ال عةةةان  

ىو اإلبان  عغ ال عان  باأللفةاظ  ال تةرى  اإلعراب )) يقون: حيث باأللفاظ دوغ  غ يحدث لبس
وشكر يعيًدا  بوه عم ت بر    حةدى ا ونصةب اآل ةر الفاعةن  , كرم يعيد  باه إذا ي عتُ   نك

 .(3) ((  غ ال فعون ولو كاغ الكالم شرًجا واحًدا اليتبيم  حدى ا  غ صاحبو

                                                           
,  ح ةةد بةةةغ  ةةارس بةةغ زكريةةا  القزوينةة  الةةةرازي, و يةةةائميا ويةةنغ العةةرب  ةة  كال يةةاالصةةاحب   ةة   قةةو الم ةة  العربيةة     1))

 .ٜٙٔم, صٖٜٜٔ-هٗٔٗٔتحقي : ع ر  ارو  الطّباع,  كتب  ال عارف, بيروت, الطبع  : األولى 
, التحقي : إبراىيم ش س الديغ, دار الكتب ,  بو  ح د عبد ا  بغ  يمم بغ قتيب  الدينوري تأوين  شكن القرآغ   2))

 .ٛٔص  بدوغ التاريخ, لبناغ, –العم ي , بيروت 
 .ٖٙ/ ٔ, ابغ جن , ج صائصال   3))
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و  ةةةتم دور اإلعةةةراب  ةةة  إبانةةة  ال عنةةة , ولةةةواله كيةةةف يكةةةوغ  يةةةم القةةةرآغ كقولةةةو تعةةةالى:            
ِ ةةةةةَغ اْلُ ْشةةةةةِرِكيَغ َوَ َذاٌغ ِ ةةةةةَغ المكةةةةةِو َوَرُيةةةةةوِلِو ِإلَةةةةةى النكةةةةةاِس َيةةةةةْوَم اْلَحةةةةةجن اأْلَْكَبةةةةةِر َ غك المكةةةةةَو َبةةةةةِريٌ   ﴿

كيةةةةف يتصةةةةور ال عنةةةةى الكم ةةةة  ) وريةةةولو ( الثانيةةةة  إذا قُةةةةرئ وريةةةةولو بةةةةالجّر  (1) ﴾...َوَرُيةةةوُلوُ 
لةى  يةاد ال عنةى . وقولةو تعةالى إ ويكوغ ) ريون (  عطةوف عمةى ال شةركيغ وىةذا   ةا يةؤّدى

يك    ﴿ ِذ اْبَتَمى ِإْبَراِىيَم َربُُّو ِبَكِمَ اٍت َ َأَت كُيغك َقاَن ِإننة  َجاِعمُةَك ِلمنكةاِس ِإَ اً ةا قَةاَن َوِ ةْغ ُذرن تِة  قَةاَن َواِب
ل فعةةون غ ىةةو الةةوال اإلعةةراب كيةةف نعةةرف َ ةةغ ىةةو الفاعةةن وَ ةة ( 2) ﴾ اَل َيَنةةاُن َعْيةةِدي الظكةةاِلِ يغَ 

اإلعراب يورةةةح  عنةةةى ) ريةةةولو ( وقةةةد قةةةر  الج يةةةور القةةةرا  بةةةالر   وتكةةةوغ إبةةةراىيم  م ربةةةو,  ةةة
بةري   ةنيم,  و ر وع عمى االبتدا , و بره  حذوف تقدير:  ّغ ا  بةري   ةغ ال شةركيغ وريةولُ 

اإلعراب يورةح ) إبةراىيم ( . و (3)وقرئ بالنصب عطفا عمى لفظ الجالل  ال نصوب بة )  ّغ ( 
.عندئةةٍذ يظيةةر دور اإلعةةراب  ةة  إبانةة  ال عنةةةى  (4)فعةةون بةةو  قةةدم, و ) ربةةو (  اعةةن  ةةؤ ر  

زال  ال  وض.    واب

عةةةراب و  ثمتيةةةا اترةةةح لمباحةةةث  ّغ و ةةةغ  ةةةالن ىةةةذا العةةةرض  ةةةغ  قةةةوان العم ةةةا   ةةة  اإل      
زالةةة  ال  ةةةوض  ةةة  الج مةةة  اً كبيةةةر  اً عةةةراب دور لإل  , ولةةةوال ةةة  إبانةةة  ال عنةةةى وتورةةةيح الداللةةة  واب

 عةان  , وال نفةر  بةيغ ونصةوص العةال  نفيم القرآغ والحديث النبةوي اإلعراب ل ا ايتطعنا  غ
 الكم ات    تركيب الج ن.   

 
 
 

                                                           
 .ٖيورة التوب  :   1))
 .ٕٗٔيورة البقرة :   2))
 .ٕ٘/ ٗج  ح ود درويش, ,انظر:  إعراب القرآغ وبيانو   3))
 .ٜٚٔ/ ٔج ,نفيو الياب ال صدر انظر:   4))
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 ثانيا : اهتمام علم الداللة بالمعنى.

 بوابو و باحثةو ال يكةاد ي مةوإذ الحظنا      ,ال عنى اىت ا ا كبيراً ب لقد اىتم عمم الدالل       
  غ البحث عغ ال عنى.

, يةةوا   كانةةت داللةة  معمةةم الداللةة   ةة  تحديةةد دالالتقةةد تعةةّددت الطرائةة  التةةى اعت ةةدىا لل      
عم ةةا  الداللةة  نظريةةات  تعةةددة لمبحةةث عةةغ ال عةةان   التراكيةةب,  ةةغ  الليةةا ورةة  األلفةةاظ  م
 األلفاظيا وتراكيبيا. و والدالالت 

ال عنى بةة , ليتجمةةى تنةاوليم واىت ةةا يمعمةةم الداللة  عةغ وبالتةال  نعةةرض بعةض النظريةةات      
 والدالل : 

 النظرية السياقية
كم ةةة  دا ةةةن , و غ لكةةةن ليةةةياقي   ةةة  تحديةةةد ال عنةةةىقةةةد تنةةةاون عم ةةةا  الداللةةة  النظريةةة  ا      

التركيب داللتيا ال اص , ولمييا  دور كبيةر  ة  تحديةد داللة  الكم ةات واأللفةاظ  ة  التراكيةب 
   تمف .
ت ( و ) انبجيةةت ( داللةة  التةةرادف: نحةةو التفريةة  بةةيغ الداللةة  ) انفجةةر و حديةةد اليةةيا  كت      

ِذ اْيَتْيَقى ُ وَيى ِلَقْوِ ِو َ ُقْمَنا اْرِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َ اْنَفَجَرْت ِ ْنةُو اْثَنتَةا  ﴿    قولو تعالى  َواِب
ِإلَةةةةى ُ وَيةةةةى ِإِذ اْيَتْيةةةةَقاُه َقْوُ ةةةةُو َ ِغ اْرةةةةِرْب َوَ ْوَحْيَنةةةةا   ﴿وقولةةةةو تعةةةةالى  (1) ﴾ ...َعْشةةةةَرَة َعْيًنةةةةا

) االنبجةةةاس (  كثةةةر  )) ّغ كم ةةة   ( 2) ﴾ ...ْنةةةُو اْثَنتَةةةا َعْشةةةَرَة َعْيًنةةةاِبَعَصةةةاَك اْلَحَجةةةَر َ اْنَبَجَيةةةْت  ِ 
ع ن  يةةةةو, و ي ةةةةا ي ةةةةرج  ةةةةغ شةةةة    ايقةةةةان  ي ةةةةا ي ةةةةرج  ةةةةغ شةةةة   رةةةةّي  و) االنفجةةةةار( ييةةةةت

((واي 
(3)  . 

                                                           
 .ٓٙيورة البقرة:   1))
 .ٓٙٔيورة  األعراف:   2))
 .ٛٓٔ, ص , الرا ب األصفيانىال فردات     ريب القرآغ   3))
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ّغ االنبجةةاس ورد  ةة  اليةةيا  الةةذي يشةةير إلةةى , إذ إواليةةيا  يؤكةةد الت ةةايز بةةيغ الةةداللتيغ      
وقمّة ,  ة  حةيغ كةاغ  ليقيا,  انبجس ال ا   وال عمى رةي ا -عميو اليالم –طمب قوم  ويى 

االنفجار     عةرض طمةب  ويةى اليةقيا لقو ةو,  تةد   ال ةا   تفجةرًا د قة  واحةدة إكرا ةًا ليةذا 
  ام قو و واعالً  ل كانتو,  عّبر باالنفجار ألنةو  بمةف  ة  تصةوير كثةرة ال ةا , وعّبةر  ة  النب  

 .(1)ىالك األ م بذنوبيا ألغ ال قام    تصوير العقوبات واب  بجاسنيورة األعراف باال

 :نظرية الحقول الداللية
درايةة  ال يةةتوى الةةداللى لالفةةاظ الم ويةة   ةةغ  ةةالن ب لقةةد اىةةتّم  صةةحاب ىةةذه النظريةة        

رصةد تةةداع  داللة   ج وعةة   ةةغ الكم ةات التةة  ال ينت ة  بعرةةيا إلةةى بعةض اشةةتقاقيًا لمتعبيةةر 
عةغ  جةان واحةد  ةةغ ال ية يات,  و ال فةاىيم ذات العال ةات التبعيةة  ال تبادلة  بحيةث يتشةةكن ) 

واحةةدًا يّتصةةن  عنةةى الكم ةة  ال عينةة   يةةو  حقةةن (  و ) دائةةرة (  ةةغ الكم ةةات ت طّةة   جةةااًل ل ويةةاً 
ب عنةةى كم ةة   وكم ةةات   ةةرى قريبةة   نيةةا  ةة  الداللةة  عمةةى ذلةةك ال عنةةى   ةةا ي كةةغ  ةة  رةةوئو 

 .  (2) عر    عنى الكم    غ  الن الحقن الذي تنت   إليو 

ىدف التحمين لمحقون الداللية  ىةو ج ة  كةن الكم ةات التة  ت ةص حقةاًل  عينةًا, والكشةف      
 ة  ىةذه  التيا الواحد  نيا باآل ر, وصالتيا بال صطمح العام. لكة  تفيةم  عنةى كم ة عغ ص
 .(3)يجب  غ تفيم كذلك  ج وع  الكم ات ال تصم  ليا دالليا  النظري 
 ةةةرج ىةةةةذه العالقةةة   ةةة   ي حقةةةةن قةةة  البةةةةد تحقةةة   ةةة  حقةةةةن  عج ةةة  وال يىنةةةاك العال        

 عالق  الجز  بالكن    -ٖاالشت ان  و التر غ   -ٕالترادف   -ٔ (4) عج   عّ ا يأت : 

 التنا ر. -٘التراد     -ٗ
                                                           

, عبد الرح غ بغ  ب  بكر, جالن الديغ الييوط  ,التحقي :  ح د  بو الفرن اإلتقاغ    عموم القرآغ  انظر:   1))
 .ٖٜٖ/ ٖم, ج ٜٗٚٔىة/ ٜٖٗٔإبراىيم, الييئ  ال صري  العا   لمكتاب, الطبع : 

 .ٖ٘ٙ, عم   ح د, ص ل  التطبيق     التراث العربي عمم الدال   2))
 .ٓٛ,  ح د   تار, ص عمم الدالل    3))
 .ٜٛ, ص ال صدر الياب  نفيو   4))
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                        (1)ال ثان ليذه النظري : 

 ا ر ة                                        
 بالف     رجن                                                                

 إنياغ     طفن     ولد             ثدي                بقرة                      
 ال  موقات الحي                          بنت                                حصاغ

 طائر    بمبن                                                        
 حيواغ                         ح ام                                    

 ي ك               ىا ور                                                       
 زبيدي                                                                            

 ن ن حشرة                                                            
 بعوض            يانيوغ                                                

 ك وغ     عشب                             
 نبات    شجرة        ير دائم ال ررة                     

 دائم ال ررة                                         
 زىر     لوتس                             

 ياي يغ                                      
شةف عةغ العالقةات و وجةو يةاعد  ة  الك الن ىذا ال ثةان نالحةظ  غ ىةذه النظرية  ت غ       

 الشبو وال الف بيغ الكم ات الت  تنروي تحت حقن  عيغ.
يتّ ةاغ بةال عنى, ى ةا تلنحةو وعمةم الداللة  كالو ي ا يب  اترح لنةا العالقة  الوثيقة  بةيغ ا      

غ ا تمةةف  ولكةةغ  ةة  النيايةة    ةةذ كةةن  ,و حاولةة  إظيةةار ال عنةةى وكةةن  ني ةةا  ةة  طريةة  تناولةةواب
زال  ال  وض    الج ن والتراكيب.     ني ا دورًا  ي ًا    إظيار ال عنى واب

                                                           
 .ٓٔٔ,  ح د   تار, ص عمم الدالل     1))
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 الداللي.و المطلب الثالث:  أوجه االختالف بين الدرس النحوي 
ا ةتالف غ النحو وعمم الداللة   ة  بعةض النةواح ,  ة ّغ ث ة  عمى الر م  وجو االتفا  بي      

 ظاىر وارح    تناولي ا ال وروع وال ادة الدراي .لكن  ني ا ال يزان 
و ةةةغ ىنةةةا  وّد  غ  بةةةرز بعةةةض القرةةةايا التةةةى ا تمةةةف  ةةة  تنةةةاون النحةةةو والداللةةة  لم ةةةادة       

 الدراي . 
: النحو عمم يبحث    تركيب األلفاظ    الج ن حتى يكوغ ال عنةى ال يةتقيم,  ّ ةا  أوال        

ن ةةا يتطةةّر  بحثةةو  ةة  لألعمةةم الداللةة  ال يبحةةث الداللةة   ةة  ا فةةاظ  والكم ةةات والج ةةن  حيةةب واب
 العال ات والر وز الم وي  و ير ل وي  الت  تح ن ال عنى.

 ثةةان الر ةةز ل ويةة  تجربةة   يةةائ  اليةةيارة والعةةائ , شةة ص يقةةود يةةيارة  يجةةد   ا ةةو            
ال تةةة   كتوبةةةا عمييةةةا: الطريةةة    مةةة . إذا يةةةار اليةةةائ  ولةةةم يعبةةةأ بةةةالر ز   نةةةو ييرةةةطر إلةةةى 
االيتدارة والعودة  حيغ يصن إلى العائ . ولكغ إذا ع ن ب ةا جةا   ة  الر ةز  ييةتدير ب جةرد 

يةةيا, وىةة  بةةدين ايةةتدعى لنفيةةو االيةةتجاب  . إذغ الال تةة  ايةةتدعت شةةيئًا  يةةر نفرؤيتةةو ويعةةود
التةةة  قةةةد تيةةةتدعييا رؤيةةة  العةةةائ ,  ّ ةةةا الر ةةةز  يةةةر الم ةةةوي  ثةةةن: يةةة اع الجةةةرس  ةةة  تجربةةة        

) بةةالجرس ( قةةد ايةةتدعى شةةيئا  يةةر نفيةةو بةةدلين  غ الكمةةب حةةيغ ييةة   الجةةرس ال يتوجةةو إليةةو 
 .  (1) ولكغ إلى  كاغ الطعام

: النحةةو عمةةم يبحةةث  ةة  تركيةةب األلفةةاظ  ةة  الج ةةن حتةةى يكةةوغ ال عنةةى ال يةةتقيم,  ثانيااا        
ًا نجةد كثيةر   ننةا الحظنةا  ة  عمةم داللة  , إذغ حةوان الكم ةات وال فةردات يشة ن  ّ ا عمم الدالل  

, نحةةةو:  بحةةةث التطةةةور  حةةةوان الكم ةةةات وال فةةةرادات ةةةغ ال باحةةةث تتنةةةاون وتبحةةةث  ةةة  داللةةة  
  بحث تعدد ال عنى  نيا ال شترك المفظ  واألرداد والترادف.لمكم  , و  الدالل 
بةةيغ النحةةو وعمةةم الداللةة   غ عمةةم الداللةة  تنةةاون  ةة  بحثةةو  ةةغ  وجةةو اال ةةتالف   ثالثااا  :     
 التركيب   قط. , بين ا النحو يركز عمى ال يتوىدالل  الصوتي   و ال يتوى الصوت ال

                                                           
 .ٕٔ,  ح د   تار, ص انظر : عمم الدالل   1))
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الصةةر   وال عج ةة  الصةةوت  ال يقةةن عةةغ ال يةةتوى  ال يةةتوىب لةة إّغ اىت ةةام عم ةةا  الدال      
 نيةةةةةا الوقةةةةةف واالبتةةةةةدا , والفصةةةةةن  ,داللةةةةة  الصةةةةةوتي الوالتركيبةةةةة , وقةةةةةد  نشةةةةةأ كثيةةةةةر ال باحةةةةةث 

 .والوصن, والتن يم والنبر
ول ةةةا كانةةةت ىةةةذه األصةةةوات ت تمةةةف  ةةة  قةةةدرتيا اإليحائيةةة , وذلةةةك نظةةةرا ال تال يةةةا  ةةة        

بعرةةيا اآل ةةر و غ,   رجةةو الحمةة , وبعرةةيا   رجةةو الشةةفتابعرةةيا  غّ , إذ إال  ةةرج والصةةف 
ىةو ر ةو, و نيةا   ةا ىةو   رجو بيغ ىذيغ ال  ةرجيغ, ك ةا  غ  نيةا  ةا ىةو شةديد, و نيةا  ةا 

 .(1)والشدة  بيغ الر اوة

:   ّغ عمم الداللة  نظرتيةا إلةى الم ة   وية  و شة ن  ةغ النحةو, حيةث يالحةظ الةذي  رابعا        
 وحان ال  اطب و ير ذلك. وقف ال تكمم ال البيات ال ارجي  كج النص  غ  ار 

 ةغ ىةذه ال ةؤثرات  ةا  تةؤثر  ة   عناىةا قمةياًل  و كثيةرًا, يناك  ؤثرات  ارج الج م  قةد        
 .(2)يم : 
 الحركات الجي ي . -ٔ
 فعاالت الوجو.نا -ٕ
 الن    العا  .  -ٖ
  دوار ال ت اطبيغ. -ٗ
 العالق  اليابق  لمت اطب.  -٘
 البيئ  ال ادي  ال حيط .  -ٙ

                                                           
بدوغ  يكندري ,ا ري, ال كتب  العرب  الحديث, اإل, صالح يميم عبد القادر الفالل  الصوتي     الم   العربي  د   1))

 .ٜٗص التاريخ,
 .ٔٚ-ٓٚ, ص ٕٔٓٓ,  ح د عم  ال ول , دار الفالح, األردغ, عمم ال عنى عمم الدالل    2))
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 .السياق في تحديد داللة أسلوب االستفهام المبحث الثالث: دور

 .وأنواعه السياق مفهومالمطلب األول: 

 مفهوم السياق.

ن سةةل  إها لقاةةت السةةق ت عل ةةج اللذاةة  هات اللقرةة  العلوقحقةة  الداتةةدة حذ لداعلةة  داللةة   نّ إ      
حنصةةل   ةةا ذدالةةف ذ عا ةة ب ع عاةةف حةة  عذف السةةق ت الةةها عةةلد  قةةه ذلذةة  و نةةت حسةة     ةةه  

 اللذا  دسهالعل .

 في اللغة. اقالسي

: ققةة ج, الشةةا  تةةد: حذ نةة (  ت د س)  ذةة دة ذةةن ال لحقةة  الاغةة   ةةا السةةق ت ل ةة  دلد لةةد       
سة دلت ابحةج عسة دل  دلد انس لت دعقق ج :  (2)د ا لس ن ال لب  ,(1) دسق ل  سدل  قسدله س له

 .ععةة ح  ذةة  أا (3) (( عسةة دت ذةة  أعنةةزا قسةةدت زدللةة   لةة   )) :ذ حةةد أم . د ةةا تةةدقثإها عع ح ةةت
 .  الذلل: دالسق ت. ذلل   أع     أا اذلأعه ذن  ذن دس ت
دهول الزذ شلا ) سق ت الوذم ( ذن ضذن الذ ة نا الذل زقة  العةا قسةع دم  قلة  الا ة       
لقةا قسة ت  دذن الذل ز عس دلت ابحج: عع ح تب د د قسدت ))ل رًذ:  التةدقث أتسةن سةق تب داك

 .(4)(( التدقثب د ها الوذم سق له وها

 

                                                           
ت: عحد السذم قتقعب ال ة(ٜٖ٘ب أتذد حن   لس حن زولق   القزدقنا اللازاب أحد التسقن )الذعد  :  ذق ققس الاغ   ٔ))

 .ٚٔٔ/ٖمب ٜٜٚٔ - ة ٜٜٖٔ لحن نب -حقلدت ذتذد   لدنب دال ال ولب
 .ٚٙٔ/ٓٔب احن ذن دلب جلس ن ال لب  ٕ))
الس  دات الذح لا حن ذتذد حن ذتذد حن ذتذد احن عحد الولقم ب ذلد الدقن أحد النل ق   ا غلقب التدقث داألثل  ٖ))

 -ذتذدد ذتذد ال ن تاب الذوعح  ال اذق   - ة(ب عتققت:    ل أتذد الزادى ٙٓٙالشقح نا اللزلا احن األثقل )الذعد  : 
 .ٖٕٗ/ٕمب ح ب سدتب جٜٜٚٔ - ة ٜٜٖٔحقلدتب 

 .ٗٛٗ/ٔب الزذ شلاب جأس س الحذغ    ٗ))
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 السياق في االصطالح.

حن   ذن  قلات ذعلاح  ب  ا عذلعه حأا لز  ذن ألزاره أد عاا األلزا  العةا عسةحت   د     
ععاد ذح شلة  قلة أد واذة  ذ قنة . ددارذةً  ذة  قوةدن سةق ت ذلذدعة  ذةن الواذة ت دثقةت العةلاح  د 

حتقةةةث قاقةةة  ضةةةد ًا ال عاةةة  ذ ةةة نا الواذةةة ت الذ ةةةلدة  تسةةةب حةةةج عاةةة  ذ نةةة  دغ قةةة  ال قةةةلة 
 (1)حأوذال . 

لةةقون ذتةة  ن ةةل الذ سةةل ذلاعةة ة ن ةةم الوةةذم الةةها  )) دلةة ج ابذةة م السل سةةا لتذةةه ا:      
ن   لف أصج الدض  الاغدا لثحدت العلدز ب تقث ل ج  السق ت  ةد الغةل  (2) ((سقت له داك
 .  (3)الها سقت له الوذمب دذ  الن م إال ع ح  له ددلقج عاقه 

حةةةأن الذ نةةة  ال قنوشةةةف إال ذةةةن  ةةةذج عسةةةققت الدتةةةدة الاغدقةةة ب أا  ))دقةةةلى ) قةةةلث(        
 دققدج أصت ب  ه  الن لق   ا شلح دلل  ن ل م:   (4). (( دض ل  لا سق ل ت ذ عا  

دتةدات الداللقة  عقة   ةا الذلة دلة دتةدات أ ةلى. الذ  م الدتدات الداللق  عق   ةا ذلة دلة  ))
نَّ ذ ةة نا  ةةه  الدتةةدات ال قذوةةن دصةة ل  أد عتدقةةد   إال حذذت ةة  الدتةةدات األ ةةلى العةةا  داك

 .(5)((عق  ذل دلة لل  
 
 
 

                                                           
ب ال ح   األدل ب عدنس -  ب إحلا قم  عتاب الع  ضدق  ال  لذق  لا ح ع  دالنشلب ص  لالذص ات ت األدحق  ذ لم   ٔ))

 .ٕٕٓمب ص ٜٙٛٔ
 ة(ب الذتقت: ٜٗٚبأحد عحد ا حدل الدقن ذتذد حن عحد ا حن حل دل الزلوشا )الذعد  : الحل  ن  ا عادم القلآن  ٕ))

ل لحق  عقس  الح ح  التاحا مب دال إتق   الوعب ا ٜٚ٘ٔ - ة  ٖٙٚٔألدل ب ذتذد أحد ال ضج إحلا قمب ال ح  : ا
 .ٖٚٔ/ٔ ب جؤ دشلو 

 .ٜٕٓمب صٕٕٔٓدقسذحل  -ب قدلقدٖ٘ب ال دد: ذلا  الدلاس ت االلعذ عق     ٖ))
 .ٛٙب أتذد ذ ع لب صعام الدالل    ٗ))
 .ٛٙب أتذد ذ ع لب صعام الدالل   ٘))



 الفصل الثاني                 المبحث الثالث: دورالسياق في تحديد داللة أسلوب االستفهام
 

68 
 

 مصطلحات مرادفة أو مقاربة لـــ ) السياق (.
الذقةةةة م ( عسةةةة دا  ةةةةا  –التةةةة ج  –ذصةةةة ات ت ) الذدلةةةةف لقةةةةد اسةةةةع دم ال ةةةةلب ثذثةةةة         

 .(1)الذ نا دالدالل  ح لذص اح ) السق ت(

  لذص ات ن ) الذدلف ( د ) الذق م (  قد دلد حذ ن  ) السق ت ( إها ألاد حه الذدلةف        
ال ةة للا أد ال ةةلدف الذصةة تح  ألدا  الذقةة ج  ةةا دصةةف عحةةد ا حةةن الذق ةة  لاحذغةة   قذةة  

إست ت حن تس ن حن لد ّا: لةم ق ّسةل الحذغة  ع سةقل احةن ل ج  ))نقاه عنه الل ت  تقث ل ج: 
الذق ةة  اتةةد لةة . سةةرج ذةة  الحذغةة ة لةة ج: الحذغةة  اسةةم لةة ذ  لذ ةة ن علةةلا  ةةا دلةةد  وثقةةلة. 

 ةة ن  ... إلةة  أن لةة ج:  ققةةج لةةه :  ذنلة  ذةة  قوةةدن  ةةا السةةودتب دذنلةة  ذةة  قوةدن  ةةا االسةةعذ  
فة لةة ج: إها أع قةةت وةةّج ذقةة م تقةةهب ذةةج السةة ذ  اب  لةة  العةةا هوةةلت أنلةة  تةةت هلةةا الذدلةة

دلذةت ح لةها قلةب ذةن سق سة  هلةا الذقة مب دألضةةقت ذةن ق ةلف تقةدت الوةذمب  ةذ علةعم لذةة  
   (2) (( ... سد دال ددب   نه ال قلضقلذ  شا   عا ذن لض  الت

دالذقةةةة م (  قةةةةد دلد عنةةةةد احةةةةن لعقحةةةة  ذةةةةلادًا حلذةةةة  الذ نةةةة   - أّذةةةة  الذصةةةة ات ن ) التةةةة ج       
ذن ال ةلبب إها العلةج وذذة   ةا نوة حب أد تذ لة ب   ل  قب  )) ب دهلا  ا لدله:ن سه الس حت
لم قأت حه ذةن داد داتةدب حةج ق ةعّن:  ق عصةل عة لة  -ب أد صاحب أد ذ  أشحه هلاعتضق أد 

إلادة الع  قفب دق قج ع لة إلادة اب ل مب دقوّلل ع لة إلادة العدوقدب دق  ا ح   ذ  نقه تعة  
دقشةةقل إلةة  قغذةة  عاةة  أوثةةل السةة ذ قنب دقوشةةف ح ضةةل  تعةة  ق لذةةه ح ةة  األعلذقةةقنب 

وةةدن عن قعةةه حةة لوذم عاةة  تسةةب التةة جب دلةةدل الت ةةجب دوثةةلة دع  الشةةا  دقونةةا عةةن الشةةا .
   .(3)(( التشدب دلذل  الذق م

                                                           
 بٜٜٔٔدال الوعبب الق  لةب  ب عحد ال ع ح عحد ال اقم الحلو دابحقن العلاث دعام الاغ  التدقث دالل  السق ت   ٔ))
 .ٕٛص  
 ة(ب ٕ٘٘ذتحدب الون نا ح لدال ب الاقثاب أحد عثذ نب الشلقل ح لل ت  )الذعد  : عذلد حن حتل حن  بالحق ن دالعحققن   ٕ))

 .ٗٔٔ/ٔ ةب ج ٖٕٗٔدال دذوعح  اللذجب حقلدتب  
 .ٚٔ/ٔحن لعقح  الدقندلاب جاب عأدقج ذشوج القلآن     ٖ))
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 ة ّن عاذة   الحذغة   وهلا ذص اح ) الت ج ( ذلادًا حه ال لدف الذتق   حأدا  الوةذمب      
قوثةةةلدن اسةةةع دام ذصةةة اح ) التةةة ج ( دأضةةة  دا ذصةةة اح ) الذقعضةةة  (   ق ةةةّلف الحذغةةة  إه 

ب دلةةد هوةةل سةة د (1) ((حذغةة  الوةةذم  ةةا ذ  حقةة  الوةةذم لذقعضةة  التةة ج ذةة   صةة تعه  ))لةة ج: 
الذةةلاد ح لتةة ج : األذةةل الةةداعا إلةة  الةةعوام عاةة  دلةةه ذ صةةدصب أا:  ))الةةدقن الع عةة زانا أن 

ب ((إل  أن ق عحل ذ  الوذم الها قؤدا حه أصج الذ نة   صدصةق  ذة ب د ةد ذقعضة  التة ج 
 اععح لا   ّن األذةل الةداعا ذقة م عق لح  الذ لدمب دالعغ قل حقنلذ دالذق م ذالت ج  ))دلد هول أن 

ح ععحةة ل عةةد م ودنةةه ذتةةًذ  لةةدلدد الوةةذم  قةةه عاةة   صدصةةق  ذةة  دتةة ج ح ععحةة ل عةةد م ودنةةه 
زذ نً  لهب دأقضة  الذقة م ع عحةل إضة  عه إلة  الذقعضة ب  ققة ج: ذقة م العأوقةد داب ةذت دالتةهف 

((ت ج ابنو لب دت ج  اد اله نب دغقل هلا الذقعض   قق ج:  دابثح ت دالت ج إل 
(2)  . 

 للا قلاد ةه  ةا أن ذ لةدم السةق ت  ةا ذ نة  ال ةلف ال ة ))دنسع ق  أن ن لةم ذةن هلةا       
ذةةةن الذقةة م دالتةةة ج دالذدلةةةفب دأّن ذ لةةةدم السةةق ت قعسةةة  أقضةةةً  لقشةةةذج ذةةة   العةةلاث ال لحةةةا وةةةج  

دسةةق ت الذدلةةف أد   verbal contextق ةةلف  ةةا الدلاسةة ت الاغدقةة  التدقثةة  حسةةق ت الةةنص 
أّا أن  ةها السةق ت وذة   لذةةه   context of situationالذقة م ال ة للا د ةد ذة  ق ةلف حةةة 

 ج لذق ً  دقون عقسقذه عح  ً   عسع  د ذن الذق ال اذ   ال لب قشعذج عا  عن صل داللق
 إل :لهلا  

 السق ت الاغدا د د الذسع  د ذن عن صل ذق لق  دا ج النص. -ٔ      
((السق ت ال  للا د د الذسع  د ذن ال ن صل غقل الاغدق  العا عص تب النص -ٕ      

(3)  . 

 

 

                                                           
 ة(ب ٜٖٚب ذتذد حن عحد اللتذن حن عذلب أحد الذ  لاب لذج الدقن القزدقنا )الذعد  : ابقض ح  ا عادم الحذغ    ٔ))

 .ٔٗ/ٔحقلدتب ال ح  : الث لث ب ج -الذتقت: ذتذد عحد الذن م    لاب دال اللقج 
 .ٖ٘ٔالدقن الع ع زاناب ص ب س د الذ ّدج    ٕ))
 .ٖٓب عحد ال ع ح عحد ال اقم الحلو داب صحقن العلاث دعام الاغ  التدقث دالل  السق ت  ٖ))
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 أنواع السياق.       

ن ةة م الاغةة  ن ةة م ذعشةة حا حةةقن دتداعةةهب دذ عةةدح ددذةةً  عاةة   نّ إ ))دنسةةع ق  أن نقةةدج          
العلدقةةد دالعغققةةل  ةةا حنق عةةه الذ لذقةة  دالعلوقحقةة ب تعةة  غةةدا عتدقةةد  داللةة  الواذةة  قتعةة ج إلةة  
عتدقةةد ذلذةةد  السةةق ل ت العةةا عةةلد  قلةة ب  د ةةها ذةة  نةة دت حةةه الن لقةة  السةةق لق  العةةا ن ةةت عةةن 

ّن ذةةةةنلن الن لقةةةة  السةةةةق لق  ق ةةةةد ذةةةةن الذنةةةة  ن األوثةةةةل الصةةةةقغ  الاغدقةةةة  داللعلةةةة  الذ لذقةةةة . داك 
ّن  ةه   ذدضدعق  دذق لح  لادالل ب هلا أنه ققدم نذدهلً    اقً  لعتدقد دالل  الصقغ  الاغدق ب داك
ال لقق  العا عسع ذج  قل  الواذة   ةا العةا عصةنف داللة   ةه  الواذة  ضةذن الداللة  اللرقسةق  

دل األسادحق ب ألن السق ت قتذةج تقة رت إضة  ق  عشة لا أد الققم الت    العا ععتدد ذ ل  الص
 . دأندا  السق ت و آلعا:(1)(( الدالل  الذ لذق  لاواذ   ا عتدقد الدالل  ال  ذ 

 
 سياق اللغوي ال -1

 د  لم النص ددلاسعه ذةن  ةذج اسةع ذ ج الذ ةلدة  ةا دا ةج ن ة م اللذاة ب دعذلعلة         
حذة  لحالة  أد ح ةةد  ب  ة لللد  إلة  الذ لةةم  ةا  لةم الا ةة  لةد ال قسة ف  ةةا اللذاة ب ألن الا ةة  
     ةةةةا اللذاةةةة  لةةةةه اسةةةةع ذ الت وثقةةةةلةب عع اّةةةةت حدضةةةة  الذ ةةةةلدة د لذلةةةة  ذةةةةن و  ةةةة  اللدانةةةةب لغةةةة 

   .(2) ددالل 
 : (3) دذث ج عا  هلا  واذ  ) قد ( العا علد  ا سق ل ت ذعندع  ذنل 

 أع قعه ذ ال عن  لل قد : ق نا ع ضذ لقس ذن حق  دال لل  دال ذو  أة. -ٔ
  م قد عا  ذن سدا م : إها و ن أذل م داتد. -ٕ

                                                           
 .ٖٜ-ٕٜب ذنقدل عحد اللاقجب ص عام الدالل    ٔ))
 .ٔٗص مبٕٗٔٓاألو دقذق  ال لحق   ا الدنذ لاب  بب عاا تقد  ضّقلالقلآنا دالل  السق ت  ا النص   ٕ))
د  ا الاغ    ٖ))  ة(ب ٜٖٓ)الذعد  : ح د « ب ولا  النذج»ب عاا حن التسن الُلن را األزداب أحد التسن الذاقب حة الُذَنلَّ

-ٚٗمب ص ٜٛٛٔعتققت: دوعدل أتذد ذ ع ل عذلب دوعدل ض تا عحد الح لاب ع لم الوعبب الق  لةب ال ح  : الث نق ب 
 ب احن ذن دلب ذ دة قدا. لس ن ال لب د. ٙٗ
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 قد ال أس دنتد  : ذقحضل .  -ٖ
 قد الد ل : ذد زذ نه.  -ٗ
 قد اللقح : سا  نل . -٘
 قد ال  رل : لن ته.  -ٙ
 ح ق عه قدا حقد : أا نقدا. -ٚ
 ثدب لصقل القد : إها و ن ققصل أن قاعتف حه. -ٛ
  ه  قدا لا : أا اسعساذت دانقدت لا. -ٜ
 تع  ق  دا اللزق  عن قد : عن هج داععلاف لاذساذقن ح اد أقدقلم. -ٓٔ
 قد الس ع  أ داال : أا لداذل .إن حقن  -ٔٔ
 لذ ع  لدذه دأنص ل .قد الللج :  -ٕٔ
 
 السياق العاطفي -2

 لةةد قتةةدد داللةة  الصةةقغ  أد العلوقةةب ذةةن ذ قةة ل لةةدة أد ضةة ف االن  ةة جب  حةة للغم ذةةن      
اشعلاا دتةدعقن لغةدقعقن  ةا أصةج الذ نة  إال أن داللعلة  ع عاةفب ذثةج هلةا ال ةلت حةقن داللة  
الواذعقن: ) اغع ج ( د ) لعج (ب ح بض    إل  الققم االلعذ عق  العا عتةدد   الواذعة ن  لنة ا 

لةةة  دللةةة  ال    ةةة  داالن  ةةة ج الةةةها عصةةة تب  ال  ةةةجب  ةةة ها وةةة ن األدج قةةةدج عاةةة  أن إشةةة لة إ
الذغعةةة ج هد ذو نةةة  العذ عقةةة  ع لقةةة ب دأن االغعقةةة ج وةةة ن لةةةددا   سق سةةةق ب  ةةة ن ال  ةةةج الثةةة نا 
قتذج دالالت ذ عا ة  عةن األدج د ةا دالالت عشةقل إلة  أن القعةج لةد قوةدن حدتشةق  دأن آلة  

 .  (1)الغعق ج  ضًذ عا  أن الذقعدج ال قعذع  حذو ن  العذ عق  ع لق القعج لد ع عاف عن آل  ا
 

                                                           
 ب ذنقدل عحد اللاقجب ذنشدلات اعت د الوع ب ال لبب أصدله دذح تثه  ا العلاث ال لحاعام الدالل    ٔ))

  .ٜٔص 
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 سياق الموقف -3
ذ . ذثج اسع ذ ج واذ  ) قلتم (  ةا ذقة م ل  للا الها قذون أن عق   قه الواالذدلف ا )) د 

عشةةةذقت ال ةةة  س: ) قلتذةةةا ا( حةةةد  ح ل  ةةةجب د ةةةا ذقةةة م العةةةلتم ح ةةةد الذةةةدت: ) ا قلتذةةةه( 
(( اآل لة   الحد  ح السم. حأدل  ع نا  اب اللتذ   ا الدنق ب دالث نق   اب اللتذ   ا 

 (1). 
 دسق ت الذدلف قعودن ذن ثذث  عن صل  ا:

 ذعوام دالس ذ  دذن قشلد الوذم دددل الذش  د  ا الذلالح  دالذش لو .ش صق  ال -ٔ
 دض   االلعذ عق  دااللعص دق  الذ عا   ح لتدث الاغدا.ال داذج داأل -ٕ
 .  (2)أثل التدث الاغدا  ا الذشعلوقن و بلن   أد ال لح أد األلم أد ابغلام -ٖ

 اآلعق بدهلا عا  سحقج الذث ج: ال  ج ) أوج (  ا اآلق  
ُسدِج َقْأُوُج ال ََّ  مَ َدَل ُلدا  ﴿ -ٔ      ب حذ ن  العغهق .(3) ﴾ ...َذ ِج َ َها اللَّ

 ب حذ ن  اال علاس.(4) ﴾ َدَأَ  ُف َأْن َقْأُوَاُه الهِّْرُب َدَأْنُعْم َعْنُه َغ ِ ُادنَ  ﴿ -ٕ

 ب حذ ن  الغقح .(5) ﴾ ...َ َوِلْ ُعُذد ُ َأُقِتبُّ َأَتُدُوْم َأْن َقْأُوَج َلْتَم َأِ قِه َذْقًع   ﴿ -ٖ

 
 السياق الثقافي -4

. دذث ج عاة  (6) ا الققم الث   ق  االلعذ عق  العا عتق  ح لواذ ب إه عأ ه ضذنه دالل  ذ قن  
واذةة  ) عقاقعةةه ( ع ةةد  ةةا ال لحقةة  الذ  صةةلة عذذةة  عاةة  ال حقةة  االلعذ عقةة  الذعذقةةزة "  هلةةا

                                                           
 .ٔٚب أتذد ذ ع لب ص عام الدالل   ٔ))
 .٘ٗب عاا تذقد  ضّقلب  دالل  السق ت  ا النص القلآنا  ٕ))
 .ٚسدلة ال لل ن:   ٖ))
 .ٖٔسدلة قدسف:   ٗ))
 .ٕٔسدلة التللات:   ٘))
 .ٜٗب ذنقدل عحد اللاقجب صأصدله دذح تثه  ا العلاث ال لحاعام الدالل    ٙ))
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واذة  ) لةهل ( للة  ذ نة  عنةد الذةزال ب دذ نة  الثة ن عنةد  ))ح لنسح  لواذ  ) زدلعةه(ب  وةهلا 
((الاغدققنب دذ ن  ث لث عند ع لم اللق ضق ت 

(1). 
دلد عأذان  الذث ج واذ  ) لهل ( ق عاف عقسقل  عح ً  ال عذف ال حقة تب نةلى ذث لةه  ةها       

ل  ق  دلقس سق لق ب  اد دض ن  الواذ   ا سق لل  لو ن ذ لدذل  ذع قة  لغةم ا ةعذف ال حقة ت 
ألن السةةةق ت عع ااةةةه القةةةلارن.   لسةةةق ت الثقةةةة  ا قتةةةدد  الدالةةة  االلعذةةة عاب دذ   قذةةةه ذ عا ةةةة  

 .(2) عذف ال حق تح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٔٚب أتذد ذ ع لب صعام الدالل    ٔ))
 .ٚٗب عاا تذقد  ضّقلب صدالل  السق ت  ا النص القلآنا   ٕ))
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 .والمحدثين السياق عند العلماء العرب القدامى:  المطلب الثاني
 السياق عند العلماء العرب القدامى

إها ألدنةة  أن نعحةةقن ذدلةةف عاذ رنةة  القةةداذ  ذةةن السةةق ت دددل   ةةا حقةة ن الداللةة ب  ةةذ حةةد       
ذةةن الن ةةل  ةةا دللةة ت الن ةةل الذع ةةددة للةةؤال  ال اذةة   حع ةةّدد  ذشةة لحلم الذ ل قةة  دا عذ ذةة علم 
ال اذقةةة ب  ةةةه  الذشةةة لب داال عذ ذةةة ت العةةةا عصةةةّب عاةةة  الةةةلغم ذةةةن ع ةةةّدد    ةةةا ال لدتةةة ت 

عاعقا  ةا ذصةب داتةد قؤّوةد ا عةدا   ةؤال  ال اذة   إلة  السةق ت دأ ذقعةه  ةا  إاّل إنل  دالذ   قم
حقةةة ن الداللةةة  حذةةة  لةةةم قةةةزد عاقةةةه الذ  صةةةلدن إاّل علعقحةةةً  دعصةةةنق ً ب أّذةةة  اب ةةة ل ال ةةة م لاسةةةق ت 
دذذحسةة عه دددل   ةةا عتدقةةد الداللةة  عاةة  دلةةه الدلّةة ب  ااقةةداذ  ال ةةلب  ضةةج السةةحت داللقةة دة. 

ن  عأوقد  ها ذةن  ةذج ل ةت الن ةل إلة  ددل وةّج  لقةت ذةن ال اذة   ال ةلب  ةا دلاسة  دقذون ل
 .(1)قت ذنلم دع ّصصه ال اذا دالذ ل االسق ت عا  د ت ا عذ م وّج  ل 

  
 علماء األصولالسياق عند 

ا عم عاذة   األصةدج أ ذقة  وحقةلة لاسةق تب لذة  قةلدن أن الا ة  ال قذوةن ع سةقل  حذ ةلد ب       
قع ةةة ذادن ذةةة  الا ةةة   حدلةةة  ذعن  قةةة ب ألن هلةةةا ال ذةةةن أس سةةةق ت  لةةةم النصةةةدص  نداألصةةةدلقد 

العةةا عع اّةةت ح لل نةةب ال ق رةةداب دذةة  قعصةةج حةةه ذةةن  ةةلد  ع حدقةة ب عشةةذج أذةةدل الةةدقن الذع اقةة  
ح لتق ة و لقض   دال ذل ت االلعذ عق ب  ها ذن الح ب االلعذ عا الها الحد ذن  لذةهب دذةن 

ال ع اد ذن ت ل  إل   لم الوذم عذدذة ب دالقةلآن  ع ّات  ا ال ح دة ددلعل  العاح ب آ ل ذ  ق
عاذةة   األصةةدج  ةةا ال ةةد   ةةا  ةةها الذلةة جب ددضةة دا  ا ا ةةعملدالتةدقث حشةةوج  ةة صب دلةةه

له أحداح  ذلذ   ةا ذح تةث الا ة  دسةق لهب  ضةذ عةن دلاسة  نشةأة الاغة ب دوة ن لةج ا عذة ذلم 
داسةةة   لةةةدقلمب إه قع اةةةت األذةةةل حدضةةة  الا ةةة  دنشةةةأعه  ضةةة ب دالدضةةة  ذ لةةةدمد قنصةةةب  ةةةا ال

                                                           
 .ٕٛٙص ب   دا نللبل  الع حققا  ا العلاث ال لحا عام الدال  ٔ))
 



 الفصل الثاني                 المبحث الثالث: دورالسياق في تحديد داللة أسلوب االستفهام
 

75 
 

 ةةا الدلاسةة ت األصةةدلق ب دالةةدلس األصةةدلا ق عذةةد عاةة    ً دسةةق له الاغةةداب د ةةها ذةة   ةةعح آ  لةة
ألنلةةةةةم قلعذةةةةةدن حةةةةة لذن ت  ةةةةةا د ةةةةة   ؛دالل نةةةةةب الذن قةةةةةا بلةةةةة نحقن ذلذةةةةةقنب الل نةةةةةب الاغةةةةةدا

ث األصةةةدلا ال زاج ذ عدتةةة ب الدلاسةةة ت ععداصةةةج إلةةة  قدذنةةة   ةةةهاب   لحتةةة الشةةةحل تب دلةةةد حةةةدأت
 .(1)دالذوعح  ال لحق  غنق  حلها الح ب

ا  ب د ةةةةا  ذسةةةة  ع لةةةةم إاّل ح شةةةة لة الوةةةةذم د تةةةةد  دلةةةةد أّوةةةةد الغزالةةةةا أّن  نةةةة ا أل   ةةةةً  ال      
لعض  ب دذنل  داللة  إشة لةب أد  تةدى الوةذمب أد داللة  سةق ت الوةذمب أد أضلب: ذنل  دالل  ا

حداللةةة  سةةةق ت ب  لةةةم غقةةةل الذن ةةةدت حةةةه ذةةةن الذن ةةةدت ))داللةةة  ال  ةةة ب أد الذ لةةةدمب إه لةةة ج: 
 َةةَذ َعُقةةْج َلُلَذةة   ﴿ دالقعةةجب دالضةةلب ذةةن لدلةةه ع ةة ل :  الوةةذمب دذقصةةدد ب و لةةم عتةةلقم الشةةعمب

تلالهب داك ذوةه ذةن لدلةه ب د لم عتلقم ذ ج القعقمب د (2)﴾ َدُلْج َلُلَذ  َلْداًل َوِلقًذ  َذ ُأفٍّ َداَل َعْنَلْل ُ  اك
ِإنََّذةةة  َقةةةْأُوُادَن ِ ةةةا ُح ُةةةدِنِلْم َنةةة ًلا َدَسَقْصةةةَاْدَن  ِإنَّ الَّةةةِهقَن َقةةةْأُوُادَن َأْذةةةَداَج اْلَقعَةةة َذ  ُ ْاًذةةة  ﴿ع ةةة ل : 
 ﴾َ َذْن َقْ َذةْج ِذْثقَة َج َهلَّةخ َ ْقةًلا َقةَل ُ  ﴿الهلةب دالدقن ل ذن لدله ع  ل : ب د لم ذ  دلا  (3) ﴾َسِ قًلا

ِإالَّ َذ  ُدْذَت َعَاْقةِه َل ِرًذة  َهِلةَا حِةَأنَُّلْم لَة ُلدا  َدِذْنُلْم َذْن ِإْن َعْأَذْنُه ِحِدقَن لخ اَل ُقَؤدِِّ  ِإَلْقاَ ﴿ب دلدله: (4)
قِّةةةقَن َسةةةِحقج  َدَقُقدلُةةةدَن َعاَةةة  الاَّةةةِه اْلَوةةةِهَب َدُ ةةةْم َقْ َاُذةةةدنَ لَةةةْقَس َعَاْقَنةةة  ِ ةةةا  ب دوةةةهلا لةةةدج (5) ﴾ اأْلُذِّ

  الق رةةج: ذةة  أواةةت لةةه حةةلةب دال شةةلحت لةةه شةةلح ب دال أ ةةهت ذةةن ذ لةةه تحةة ب   نةةه قةةدج عاةة  ذةة 
 .(6)(( دلا  

 

 

 

                                                           
 .ٖٓص  عاا تقد  ضّقلبدالل  السق ت  ا النص القلآناب  ٔ))
 .ٖٕسدلة ابسلا :  ٕ))
 .ٓٔسدلة النس  :  ٖ))
 .ٚسدلة الزلزل : ٗ))
 .٘ٚسدلة آج عذلان:  ٘))
  .ٕ٘ٙ-ٖٕٙص  بب أحد ت ذد الغزالاالذسعص     ٙ))
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 واألدباء والنقاد نالسياق عند البالغيي
 ذةةدى عتةةّدد الذق لةة   لةةه ( ذقةة ج   ذقةة م لوةةجّ )   ةةا الحذغقةةقن لةةدى الذشةةلدلة ال حةة لة  نةة ا     
 حةةةن حشةةةل عةةةن نقةةةج د قةةة, (1)الاغدقةةة  ال اذقةةة  داللةةة  حقةةة ن  ةةةا الذقةةة م أد السةةةق ت ذلاعةةة ة أ ذقةةة 
الذ نةة  لةةقس قشةةلف حةةأن قوةةدن ذةةن ذ ةة نا ال  صةة ب دوةةهلا لةةقس قّعضةةح حةةأن  )) أنّ  الذ عذةةل

نذ  قودن ذن ذ  نا ال  ذ . تلاز الصداب عا  الشلف ذدال داك  التة جب ذدا ق  ذ  الذن   ب داك
 .(2) (( الذ ج ذن ذق م لوج قلب دذ 
دذةةن األسةةس العةةةا حنةة  عاقلةة   ابذةةة م عحةةد القةةة  ل اللللةة نا ذنللةةه  ةةةا دلاسةة  الذ نةةة       

القة  ل ب دلةد عةّدج عحةد الاغدا  ةد لحة  الوةذم حذقة م اسةع ذ لهب دذلاعة ة ذقعضة  ت لةه دسةق له
ن لقعه  ا ) الن م ( حثذث  ذ ة ن  ةا: الذ نة  الذ لذةاب دذ ة نا النتةد دأتو ذةهب دالذ نة  

 .(3)الداللا
نذةة  الداللةة  أد وع حةة  بن قةة ً  بدالداللةة  عنةةد اللللةة نا لةةد ال عوةةدن  ةةا ا ةةذت الا ةة        ب داك

لةةةزدج   لدلةةةه: إنةةةا لحةةة ن الواةةةب ذنةةة وذ ))(  ذةةة  دلا   ةةةها الا ةةة  ذةةةن ذ نةةة  ) ثةةة نخ عوذةةةن  ق
ذن أن س األل ة    ةا ق فب   لذ ن  ) األدج ( الذ لدم عا  أنه ذض ال صقج. الها  د دلقج

ن  الثةدانا العةا قدذةأ إلقلة  حعاةا الذ ة نا  ةا  دالذ ة الذ  ل ب دالدشاب دالتاا دأشح   هلةاب
العةةا عوسةةا عاةةا الذ ةة ل  دعةةزقن حةةهلا الدشةةا دالتاةةاب دوةةهلا إها ل ةةج ال نةة  قعصةةّدل ذةةن 

  حصةةدلة قحةةدد  ةةا  قرةة ب دقعشةةوج حشةةوج قللةة  الذ نةة   ةةا هلةةا واةةه إلةة  الةةدالالت ألةةج الا ةة
الذ ندق ب دال قصاح شةا  ذنةه تقةث الوةذم عاة   ة  ل ب دتقةث ال قوةدن ون قة ب دعذثقةج حةهب 
دال اسةةةع  لةب دال اسةةةع  ن   ةةةا اللذاةةة  حذ نةةة  عاةةة  ذ نةةة ب دعوةةةدن الداللةةة  عاةةة  الغةةةل  ذةةةن 

     .(4)(( ذللد الا  

                                                           
 .ٕٛٚب   دا نللب صل  الع حققا  ا العلاث ال لحا عام الدال  ٔ))
 .ٜٕٔ/ٔج بالل ت ب دالعحققنالحق ن   ٕ))
 .ٕٕٛب   دا نللب صل  الع حققا  ا العلاث ال لحا عام الدال  ٖ))
 .ٕٗٙب عحد الق  ل الللل ناب صدالرج ابعل ز   ٗ))
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 ذقةةةة م         ب  ذق ذةةةة ت الوةةةةذم ذع  دعةةةة  )) سةةةةو وا (  ةةةةا ذ عةةةة ح ال اةةةةدم حةةةةأنّ ال قةةةةد صةةةةّلح )        
 بدذقة م الذةدح قحة قن ذقة م الةهم بدذقة م العلنرة  قحة قن ذقة م الع زقة  بالعشةول قحة قن ذقة م الشةو ق 

ذقة م دذقة م اللةد  ةا لذقة  هلةا قحة قن ذقة م اللةزجب دوةها  بدذق م العلغقب قح قن ذقة م العل قةب
دذقةة م الحنةة   عاةة  السةةؤاج  باالسةةع ح ل أد ابنوةة ل الوةةذم احعةةدا  قغةة قل ذقةة م الوةةذم حنةة   عاةة 

دوةةها ذقةة م الوةةذم ذةة  الةةهوا  بلذقةة  هلةةا ذ اةةدم لوةةج لحقةةب بقغةة قل ذقةة م الحنةة   عاةة  ابنوةة ل
هلا ذقعض  غقةل ذقعضة  اآل ةل. ثةم إها شةلعت  ةا  قغ قل ذق م الوذم ذ  الغحاب دلوج ذن

دالع ة   شةأن الوةذم  بدلوج تد قنعلا إلقةه الوةذم ذقة م ب اوج واذ  ذ  ص تحعل  ذق م بالوذم
د ةد الةها  ب ا ح ب التسن دالقحةدج دانت   ةه  ةا هلةا حتسةب ذصة د   الوةذم لذة  قاقةت حةه

    .(1)(( نسذقه ذقعض  الت ج
       

   النحاةالسياق عند 

لم قوعف ا عذ م ال اذة   األصةدج عاة  السةق ت  ةا اسةعنح   األتوة ذلم  تسةب؛ حةج النتةدققن 
 قاعقةة  عذةةج سةةحدقه ذةة  أتةةدث االعل  ةة ت ))دلةةد ب ذذحسةة ت ال  للقةة د وةةهلا ا عذةةدا ح لسةةق ت 

ب إه و ن ق ّدج عا   ها الضلب ذن السةق ت وثقةلًا. دعوثةل  ةا الاغدق  ذ  عح عد الزذن دالشق 
الوع ب ( ابش لة إل   لم الذ   ب دالسق ت ال  للا الها قللى   قه الوةذم. إها الت نة  ) 

حدقه  ةةةا ذةةةدا ن وثقةةةلة ق نةةة  حدصةةةف الذدلةةةف الةةةها قلةةةلا  قةةةه ق ةةةا ) الوعةةة ب ( نلةةةد أن سةةة
 . (2) ((الوذم داسع ذ له 

إها وةة ن  الذتةة جحدقه حأنلةة  ذةةن الوةةذم ق اقةة  ( قتوةةم عاقلةة  سةة لذاةة  ) أنةة  عحةةد ا ذن      
الن  ت حل  للذ ذن إ دانا دذ ل عا دألاد أن ق حلا عن ن سه حأذل  ق ج  ه  اللاذ ب ألنةه 

                                                           
 ة(ب ٕٙٙب قدسف حن أحا حول حن ذتذد حن عاا السو وا ال دالزذا التن ا أحد ق قدب )الذعد  : ذ ع ح ال ادم   ٔ))

 ٜٚٛٔ - ة  ٚٓٗٔلحن نب ال ح  : الث نق ب  -ن قم زلزدلب دال الوعب ال اذق ب حقلدت ضح ه دوعب  داذشه دعات عاقه: 
 .ٛٙٔمب ص

 .٘ٔٔذتذد تذ س  عحد الا قفب صب لدلاس  الذ ن  النتدا الداللا النتد دالدالل  ذد ج  ٕ))
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نقت أنت عةن العسةذق ب ألن ) أنة  ( ن ذتب دلم ققج ) أن  ( تع  اسعغإنذ  ألاد أن ق حلا ح ال
نذة   أنة   )  ). د ةه  اللذاة  ن سةلقضةذل إها عاةم أنةا لةد عل ةت ذةن ق نةاعذذ  لاذضذلب  داك

عحد ا ذن اق   ا ت لعا (( ذن الوذم التسن إها و ن الن  ت حل  للذ  اف تة ر  ذةثًذب 
؛ أد  ةةةا ذدضةةة  عللاةةةه  قةةةهب  قاةةةت لةةةه: ذةةةن أنةةةتة   قةةة ج: أنةةة  عحةةةد ا ذن اقةةة   ةةةا ت لعةةةا

تسةنب دلةم  ةحدقهب  ةد ذةلة ذتة ج دذةل ق  لع حقل داتد د د ذلة   أ دذلة صةدابب أد ح حة لة سة
 .(1)دلوج ذق م ذق ج  بدلون الها ا عاف  د السق ت الذذحس الوذم ق عافب

 
 السياق عند المفسرين

( واذ  ) أنةداداً الذ ن   اععذد عا  السق ت  ا عللقح أحد ل  ل النت س و ن ابذ م قد       
 )) د األدثة ن إه لة ج:عّحة حةأنلم  (2) ﴾ ... َدَلَ ةَج ِلاَّةِه َأْنةَداًدا ِلُقِضةجَّ َعةْن َسةِحقِاهِ  ﴿ ا لدلةه ع اة  

ل ج السدا األنداد ذن اللل ج ق ق لم  ةا الذ  صةا دلقةج عحةد األدثة ن د ةها أدلة  ح لصةداب 
 .(3)(( ألن هلا  ا سق ت عع ب ا عز دلج إق  م عا  عح دعل 

ال حلا لد ا عّم ح لسةق ت  ةا عللقةه حةقن األلةداج الةدالدة  ةا ع سةقل ح ة  دوهلا ابذ م       
ال قلدز صلف الوةذم عةن سةق له الةدالد  قةه إاّل حتلة  قلةب  أنه ده ب إل  الولقذ باآلق ت 

 غقةل لة رز صةلف الوةةذم عذة   ةد  ةةا  )) : ةا ع سةقل  ) لة ذ  الحقةة ن( العسةاقم للة . تقةث لةة ج
سةق له إلةة  غقةةل ب إال حتلةة  قلةب العسةةاقم للةة  ذةةن داللةة   ة  ل العنزقةةجب أد  حةةل عةةن اللسةةدج 

ةة .  نلةةا  لاغ رةةب غقةةل  ))دلةة ج أقضةةً :  .(4)((  أذةة  الةةدَّع دىب  ةةذ عع ةةهل عاةة  أتةةدعقةةدم حةةه ُتلَّ
                                                           

 .ٔٛ/ٕب دان ل نص سحدقه ن سه  ا الوع بب جٙٔٔب ص ن سه الس حتالذصدل   ٔ))
 .ٛسدلة الزذل:   ٕ))
 ة(ب الذتقت: ذتذد عاا الص حدناب ل ذ   أم ٖٖٛب أحد ل  ل النت س أتذد حن ذتذد )الذعد  :  ذ  نا القلآن  ٖ))

 .ٙ٘ٔ/ٙب جٜٓٗٔاألدل ب ذو  الذلذ ب ال ح  :  -القلى 
ب ذتذد حن للقل حن قزقد حن وثقل حن غ لب اآلذااب أحد ل  ل ال حلا )الذعد  : ل ذ  الحق ن  ا عأدقج القلآن  ٗ))

مب  ٕٓٓٓ - ة  ٕٓٗٔال ح  : األدل ب  لحن نب -حقلدت  ة(ب الذتقت: أتذد ذتذد ش ولب ذؤسس  اللس ل بٖٓٔ
 .ٜٖٛ/ٜج
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الذ   ةةب.  عدلقةةُه الوةةذم إلةة  ذةة  وةة ن ن قةةًلا لذةة   ةةا سةةق ت اآلقةة ب أدلةة  ذةةن عدلقلةةه إلةة  ذةة  
 .(1)(( و ن ُذن ِدال عنه

د نةة ا ضةةلب ذةةن السةةق ت اععذةةد الذ سةةلدن عاقةةه  ةةد ) السةةق ت الاغةةدا ( د ةةد ق عذةةد        
عاةةة   عن صةةةل لغدقةةة   ةةةا الةةةنص ذةةةن هوةةةل لذاةةة  سةةة حق  أد ال تقةةة ب  أد عنصةةةل  ةةةا لذاةةة  

لذ لد   لةهب س حق  أد التق ب أد  ا اللذا  ن سل  قتّدج ذدلدج عنصل آ ل إل  دالل  غقل ا
ة  ُقْشةِلُودنَ   َأْذةُل الاَّةِه  َةَذ َعْسةَعْ ِلُادُ  َأعَ ﴿ وذ   ا لدله ع  ل :  تقةث   (2)﴾ ُسةْحَت َنُه َدَعَ ة َل  َعذَّ

( للقنةةة  لغدقةةة  سةةةق لق  عصةةةلف ال  ةةةج ) أعةةة  ( عةةةن داللعةةةه عاةةة    َةةةَذ َعْسةةةَعْ ِلُاد ُ  ع ةةةد لذاةةة  )
الذ ضةةا إلةة  داللعةةه عاةة  الذسةةعقحج. دصةةلف ال  ةةج عةةن داللعةةه قصةةلف ال  عةةج ) أذةةل ا ( 
حةددل  عةةن داللعةه أد ح حةة لة أ ةلى قتةةدد داللعةهب ألن ال ن صةةل الذودنة  لالذاةة  لةن عحقةة  حةةددن 

حقلقن  ذ . د) أذل ا (  ةا سةق ت  ةه  اآلقة   عغقل إها صلف عنصل ذنل  عن داللعه األدل 
  لقس ذثج ) أذل ا (  ا  ه  اآلق ت: 

 (3) ﴾ ...َل َج اَل َع ِصَم اْلَقْدَم ِذْن َأْذِل الاَِّه ِإالَّ َذْن َلِتمَ  ﴿ 

 (4) ﴾ اْلَحْقِت ِإنَُّه َتِذقد  َذِلقد  َلْتَذُت الاَِّه َدَحَلَو ُعُه َعَاْقُوْم َأْ َج  َل ُلدا َأَعْ َلِحقَن ِذْن َأْذِل الاَّهِ ﴿  

  (5)  ﴾َدَو َن َأْذُل الاَِّه َذْ ُ داًل ﴿ 

قةةد ُ ّسةةل ) أذةةل ا (  ةةا ) أعةة  أذةةل ا ( حأنةةه: لقةة م السةة ع ب دلةةد أعةة  ال  ةةج حصةةقغ  ل     
أنةه  ام ق سل) أذل ا (  ا اآلق ت الس حق  والة  عاة   .(6)الذ ضا لعتقت دلد  األذل دللحه 

                                                           
 .ٜٔ/ٙجب ن سه  الس حتالذصدل  ٔ))
 .ٔسدلة النتج:  ٕ))
 .ٖٗسدلة  دد:  ٖ))
 .ٖٚسدلة  دد:  ٗ))
 .ٚٗسدلة النس  :  ٘))
ا ب ذتقا السن  ب أحد ذتذد التسقن حن ذس دد حن ذتذد حن ال لا  الحغد ذ  لم العنزقج  ا ع سقل القلآن  :ان ل ٙ))

: األدل  ب  حقلدتب ال ح  -العلاث ال لحا ت : عحد اللزات الذلداب دال إتق   قتقع ة(ب الٓٔ٘الش   ا )الذعد   : 
 .ٜٕٔ/ٖج بالحقض داب ب دأندال العنزقج دأسلال العأدقجٓٚ/ٖ ةب ج ٕٓٗٔ
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أنةةه ) لقةة م السةة ع  (ب إن ا عقةة ل الذ ةةلدات ددضةة ل  ذ ةة   ةةا إ ةة ل لذاةة  داتةةدة ققةةدم حةةددل 
 .(1)وحقل  ا عتدقد دالل  السق ت الاغدا الها قن وس حددل  عا  دالل  الذ لدات  ا اللذا  

دوةة ن أن اال عذة م ح لسةق ت لةةقس لدقةداب دلوةن دلس ح عل  ةة ت ذ عا ة ب  دذذة  عقةدم قحةةدد     
أوثةةل ذةةن الداللةة  الا  قةة ب ألن السةةق ت ق ةةد تلةة  الذتةةعن دذقصةةد  الداللةة  السةةق لق  الذقةةج إلةة 

ال لةةم  ةةا الذ نةة ب  قةةد ال قلةةزا الا ةة  عةةن الذ نةة  الذقصةةددب إال حةة لقلارن أد ح لسةةق تب ألن 
الا ةةة  قتعذةةةج أدللةةة  حةةة لع حقلب وذةةة  أنةةةه قصةةةج إلةةة  الذعاقةةة  حصةةةدل ذ عا ةةة ب  ضةةةًذ عةةةن أن 

 عذة م حةهب وذة  أن له أثل داضحب دلهلا أدلة  عاذة   ال لحقة  اال وذمالدض  الها قس ت حه ال
 .(2)ذم ذ عا   دح أللدان ذ عا   السق ت دلس  ا أ

 
 
 
 

                                                           
 .ٚٔٔ-ٙٔٔب ص ب عاا تقد  ضّقلالقلآنا دالل  السق ت  ا النص  ٔ))
 .ٜٕ: صن سه الس حتالذصدل  ٕ))
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 .الغرب السياق عند المحدثين
ؿفلػػػففر نػػػتفدك ػػػر       مػػػيفال  ػػػ ففيتفاللػػػ رلفالنػػػ و لقػػػرفت مػػػتفلر نػػػنفل ػػػرففن  رػػػوفكد 

كدفاللػػ رلفال يلػػػيففف Contextual Approachنلػػوفنػػليفنػػولل رلفالنػػػ و يفف))الحػػر ثف
operational Approach     علع   كبيعرا   وكان زعيم هذا االتجاه فريث الذي وضع  تككيع ا

 (( الوظيفة االجتماعية للغة
(1)

.  ابه في بريطاني معترفا   فهو من جعل اللسانيات علما   .
 

لقػػرفلػػ  تفاػػظرفال ظ  ػػنفالنػػ و  نفد  ودلرػػوفلػػففال يلػػولفالل ن ػػنفح ػػ فد ػػيتف لػػ فال لػػ ةففففففف
ف:ال يلولفدلففاؤاللفف,تي ف رفم  ثفالل  لين

 دي سوسير والسياق:
د وففندن  فالظيف   ؼفاليلنفن  روف"ف ظوـفلففالرالئؿف  ن فتلوفلإل نػوففلػففكم ػو "ف      

ظاف و ػػتفال ا ػػوتفاليلد ػػنفلػػففكاػػـفال ػػدا ؿ (2) ال ػػيفا تػػظتفلنػػوحنفمػػيفلقػػدالتفندنػػ  ففدا 
د ػػؿففنػػ  ووفد الفال  ػػؼفتػػفففتلػػؿفاليلػػنف)فال ظػػوـفم,فد  ػػؼف ػػ ح ـفمػػيفنػػ  فتليرػػو,فم  ػػ 

ال ػيف  نػ فت رػوفمػيفتيػـفاليلػنفنول قػوطرفال ػر  فف (3) ل فالقدؿفنول  انطوتفالن و  نفداإل حوئ نف
ففظيفاللحد  ففال كنيفداألمقي.

فمففAssociative relationsتا وتف  حوئ نف)فففف
 

 

               

فمفsyntagmatic relationsتا وتفن و  نف)فففف                                                             

                                                           
 .ف>:))فتيـفالراللنفمم,فكحلرفلت و ,فصف  1))

لحلرفتج  ن,فرا فف-لحلرفال  ودشندن  ,فال  جلن:ف ولحفالف لوريفمم,فم ر  وففريففنن  نفال ولل))فر دسفميفاأل  2))
ف.;7,فصف9>=5فالقوا ة,فال  ن نفلي  وب,

 .>57-;57النونؽ:فصف  3))
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فال ا ػػػوتفف ائقػػػيفمػػػيفاليلػػن.ف قػػػدؿفندنػػػ  :ف"فداػػظافال قػػػوطرف ل  ػػػؿف ػػ ؿفال ػػػ انطفالفففففف  ف 
داالت اموتفالقوئلنفن ففت و  فاليلنف رد فميف طوؽفرائ   ففل ل  ز  فف دلػرف ػؿفل رلػوف دتػووف

ال دت فف ز رفميف نو ففالطن  نف ػؿفل رلػو,فمرلػوف دامقػوففل   ووفلففالق ـ,..فدال قونؿفن ففاظ فف
 .(1)لوف"ف د   ففلفف د ف  وط وفالظا يفالزل  ففل وو,فدالف   فلح وةفاليلنفت ر

:ف"فدال يلػػنف ظافد  ػػتفمػػيفنػػ وؽفلػػو,فالفح ػػثف ػػوؿفدتا ػػنفم ػػ ةفندنػػ  فتػػففالنػػ وؽفففففف
 (2)   نبف  ل روف الفنفضؿفلقوني روفللوفادفنونؽ,فدللوفادفالحؽفنرو,فكدفل ي رلوفل ووف"ف

 
   :مالينوفسكي والسياق

لقػػػرف ل يػػػػتفالنرا ػػػنفالحق ق ػػػػنفل ظ  ػػػنفالنػػػػ و  نفمػػػيفجرػػػػدرفتػػػولـفاالج لػػػػوتيفداألج ػػػػوسففففففف
ت رفلوف ورؼف  دنوتفجلنفك  ولف  جل  فلػن ضففMalinowskiالن   نف)فلول  دمن يفمف

ال يلػػػوتفدالجلػػػؿفمػػػيفاليلػػػوتفالنرائ ػػػنفدتو ػػػنفللػػػوتفالر ػػػدرفالحلػػػ فمػػػيفكل   ػػػوف لػػػ فاليلػػػنف
نػػػػ و  و روفالف  ػػػردفكفف  ػػػدففك ػػػػدا روف فكففال يلػػػوتفالل زدلػػػنفتػػػفف,فد ػػػرف   ػػػرفلػػػػاإل جي ز ػػػن

لنرلػػػػن,فدا  ػػػػ حفحػػػػافلرػػػػظرفالل ػػػػ ينفضػػػػ د ةف حي ػػػػؿفك لػػػػوطفالنػػػػ و  وتفال ال ػػػػنفلػػػػفف وح ػػػػن,ف
دل اتػػوتفاللدا ػػؼفالتو ج ػػنفكدفالظػػ دؼف  ػػ فاليلد ػػنفالل ػػوحننفلػػررالفلػػفف وح ػػنفكتػػ  ,ف

فم   فت ؼفل   فال يلنفكدفالدحرةفا ؽفلػوف ػـفليلد نفن  روفالدظ فنفال ػيف ؤر رػوفمػيفنػ ودلفف ِـّ
ال ػػيف ل ػػفف  جل رػػوفننػػ وؽفاللد ػػؼفكدففcontext of situation ػػوغفتنو  ػػ فالل ػػرد ةف

طػػػػػاؽفف ي,فد ػػػػػرفل يػػػػػتفاػػػػػظرفال نػػػػػو ةف قطػػػػػنفاالاليلػػػػػدففالظػػػػػ دؼفالتو ج ػػػػػنفالل ػػػػػوحننفلػػػػػررال
ج لػػوتيفد ػػرفالػػرالليفكدفاال لػػوف   يػػؽفنػػولل   فاألنونػػ نفل ظ  ػػنفالنػػ وؽفت ػػرفم ػػ ثفتو ػػنفم

ف.(3) وففلفف  وئلفظلؾفان ن ورفلظاابفال حي ؿفال يف  ر لرفتي فال  و  فاليلد نفمقطف

                                                           
 .:>5صف ,فم ر  وففريفندن  ,فر دسفميفاأللن  نفال ولنفف  1))

 .:>5ص ,ف فن فالنونؽالل ر ف  2))

 .>8صفف,تنرفالف وحفتنرفال ي ـف,ن ففال  اثفدتيـفاليلنفالحر ثففراللنفالن وؽف  3))
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 :نظرية السياقو فريث 
ـ,فاإلنػػػروـفالحق قػػػيفليلػػػد  فف79=5  ػػػرف ظ  ػػػنفالنػػػ وؽفال ػػػيفر ػػػ روفم ػػػ ثفل ػػػظفنػػػ نففففففف

اإل جي ػػزفمػػيفلقونػػؿفاإلنػػرولوتفاإلد ن ػػنفداألل    ػػنفاألتػػ  ,فد  ػػرفتطػػدةفلرلػػنفدل قرلػػنفمػػيف
 فمػيفال حي ػؿفاليلػدي,فظاابفاألتػ فلػالتولـفر سفاللدي,فدحودؿفنروفم ػ ثفكفف نػ   ضفتػفف

مور ػػػ ف مػػػورةف طػػػاؽفا فف قطػػػنفاال لحق ق ػػػنفلف ػػػ ثف ل يػػػتفمػػػيف مػػػورةفلػػػففجرػػػدرفلول  دمنػػػ يفدا 
تظلػػ فلػػففاػػظرفالجرػػدرفتو ػػنفم لػػوفن  يػػؽفننػػ وؽفاللد ػػؼ,ف الفكفف ظ   ػػ ف لػػ فاػػظافالنػػ وؽف
 و ػػتفلت يفػػنف لػػ فحػػرف ن ػػ ,فظلػػؾفكففانػػ  و نف ػػؿفل رلػػوفنرػػظافال ػػدعفلػػففالنػػ وؽفمػػيفال فنػػ  ف

ف.(1) ؿفل رلوففاليلديف رف    تف    اوفن  ووفن ت   
د ػػرفحػػودؿفم  ػػثفداػػدف  ػػدغف ظ   ػػ فالنػػ و  نفكفف طنػػؽفكم ػػو فلول  دمنػػ يفد ػػرفظاػػبفففففف

ل يػ ف لػػ فكففال فداػػوتفاليلد ػػنف)ف يلػوتفكدفتنػػو اتفكدفجلػػؿفمف  لػػوف ػؤريفدظ ف رػػوفمػػيف طػػو ف
لد ػػػؼفتػػػو جي.ف لػػػوفكففت و ػػػ فالدحػػػرةفاليلد ػػػػنفالف  لػػػؿفكيفل رػػػوف الفمػػػيفضػػػدلفتا  ػػػػ ف

األتػػػ  ,فداللػػػ ارفنولدحػػػرةفاليلد ػػػنفا ػػػوفالجليػػػنفدل نػػػتفال يلػػػنفكدفال نػػػو ة,فظلػػػؾفكفففنول  و ػػػ 
الجلينفايفدحراوفدحرةفاالن تراـفال اليفدلـف  رف لػوف ػوفف  ظػ ف ل رػوفمػيفال حػدفال قي ػريف

دحػػػرةفا  ػػػوؿفمػػػيفف–نػػػرالفلػػػففظلػػػؾفف–)فدحػػػرةفم   ػػػنفمفكدفدحػػػرةفلي لػػػوؿفال حػػػديفدك ػػػنحتف
ف.(2)دلففا وفمقرفان ن رفم  ثف ؿفالل و   فال قي نفاللد ؼفالتو جيفلين وؽف

ػػؿفففف جػػزلاوفلػػففكرداتفتػػولـفاليلػػن,فل ػػؿفم  ػػثفكفف  ظػػ ف لػػ فنػػ وؽفالحػػوؿفنوت نػػو رففلقػػرفمض 
فنوت نػػػو رف)ف  ظ لػػػووفف- ترـكحنػػػففلػػػوفانػػػف–الف ػػػوئؿفال حد ػػػنفال ػػػيف نػػػ ترلرو.فدلقػػػرفانػػػ ترـف

ف.(3)فتي فكحراثفاليلنووفل وننوومف  طنؽف  تط ط

                                                           
 .=>5,ف رةفاهلل,فصفراللنفالن وؽف  1))

 .=8,فتنرفالف وحفتنرفال ي ـ,فصفدتيـفاليلنفالحر ثن ففال  اثففراللنفالن وؽف  2))

ل  ,فف-ن  ر  نيف ن اا ـفالن ر,فرا فالل  منفالجول  ن,ف ,فؼ. .نولل ,ف  جلن:ف ن فتيـفالراللنف طو فجر رف  3))
 .;;,فصف9==5
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 السياق عند المحدثين العرب.
ر اننفالن وؽفت رفاللحر  ففال  بفميفن ضفلؤلفو رـفدلػففاػؤاللفتفالظوا ةفد رفظر ففففففف

فو.لدالر  د فلحلدرفن  اففد   اف,اليلد  ففالر  د ف لوـفحنوف
  ػػودؿفالػػر  د ف لػػوـفحنػػوففالنػػ وؽفاليلػػديفمػػيف  ونػػ فل ػػوالفالنحػػثفمػػيفاليلػػنف ظف قػػدؿففففففف

الن وؽفادفالل وففالطن  يفلن وففالل و يفالدظ فنفلي يلػوت,فمػ ظافا ضػحتفدظ فػنفال يلػنفمقػرف
ا ضػػػحفل و رػػػوفمػػػيفا  ػػػؿفاأل نػػػوـفال ػػػيف  قنػػػـفال يلػػػوتف ل رػػػو,فح ػػػثف ػػػ  نطفال وح ػػػنفال ػػػ ي نف

 .(1)الن وؽفن ا و روفنلوف نيروفدلوفن راوففلي يلوتفمي

د دضػػػحفظلػػػؾفنولل ػػػوؿفح ػػػثفالف نػػػط رف الفتيػػػ فكنػػػوسفنػػػ و ي,فكفف فػػػ  ؽفنػػػ فف)فا ػػػـفمفففففف
نوت نو اوفضػل  اوفل ف ػاو,فدن  رػوفنوت نػو فضػل  اوفل  ػاو,فأل رػوفن ػ يروفاإللائػيف ػرفالف ػرؿف

ف-تي فا  وؿفكدفا ف وؿ,فنرل ؿفاللقو  نفميفاألل ينفاآل   ن:
دففففففف  حِض اـاـفففففففففففففففففففففففففففففففف ف  حِض  
فاـفَ ِجر دَففففففففففَ جراـففففففففففففففففففففففففففففففف

مول ػػ ؿفاإللائػػيفا ػػوفالف جػػر فمػػيفال ف  ػػؽفنػػ ففالضػػل   ف,فدا  لػػوف ح ػػوجفمػػيفال ف  ػػؽففففففف
 . (2) ل فاللد رفميفالن وؽف

ئؿفال ػػيف تيػػػؽفاػػػظافن ضػػومنف لػػػ فظلػػؾف  ودلػػػ فدنػػػوئؿفال ػػ انطفمػػػيفالنػػ وؽفد  قنػػػـفالدنػػػوفففففف
دنػػػػػوئؿفال دامػػػػػؽفالنػػػػػ و ي,فففففففف-2دنػػػػػوئؿفال لونػػػػػؾفالنػػػػػ و ي,فف-5ال ػػػػػ انطف لػػػػػ ف ا ػػػػػنففك نػػػػػوـف

نػػوئؿفال ػػ انطفالنػػ وؽفنػػن ضفاألل يػػنفالف قػػؼفت ػػرفوئؿفال ػػ    فالنػػ وؽ,فد طنػػؽف ػػؿفدفدنػػف-7
فن  حروفد حي يروفد دض حروف  .(3)ت ضفاألل ينفمحنبفنؿف قـد

                                                           
 .==5,فالقوا ة,فص1==5 لوـفحنوف,فل  ننفاأل جيدفالل   ن,فف,ا ظ :فل والفالنحثفميفاليلن  1))

 .==5,فصف فن فالنونؽفالل ر ا ظ :  2))

 217,فصف فن فالنونؽفالل ر فا ظ :  3))
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دلػػػففاللدضػػػدعفاللرػػػـفال ػػػيفتولجرػػػوفالػػػر  د ف لػػػوـفحنػػػوففاػػػيفنػػػ وؽفالحػػػوؿفدل  ػػػ فلػػػـففففففف
   حفنرظافالل طيحفدا  لوف نػ ترـفنولل ػطيحفاللقػوـ,فد ػرف  ػودؿفالػر  د ف لػوـفحنػوففم ػ ةف

فاللقػػوـفمػػيف ال ف  ػػؽفنػػ ففل  ػػ فاللقػػوؿف ػػ    فتيػػ فالل  ػػ ,فد ػػظلؾفالاللقػػوـفح ػػثف نػػ ففلفرػػـد
داػدفف,ل دفففلففالل   فالدظ فيف+فالل   فالل جلػيفلؾفكففل   فاللقوليدل   فاللقوـ,فدظ

ف,رػدفل ػدففلػففظػ دؼفكرالفاللقػوؿ يلػوفدجػرت,فكلػوفالل  ػ فاللقػوليفمف  لؿفالق ائففاللقول ػن
 .(1)لؿفتي فالق ائففالحول ن.فد دضحفظلؾفنن ضفاألل ينف دايفال يف  

اليلػػنفظػػوا ةفاج لوت ػػنفدك رػػوف ػػر رةففف ف ف))دؿفك  ػػولف  ودلػػ فك ػػ فاللقػػوـفتيػػ فالل  ػػ ف ظف قػػففففف
 حي يروفندانػطنفح ػ ففاال  نوطفن قومنفال  بفالظيف   يلروفدكففاظرفال قومنفميفجلي روف ل ف

لقػوـفف  ػ مففملقػوـفالفتػ ففؼفاالج لوت نفاللت يفنفال يف نلدفف افل رػوف)فاللقػوـ ك داعفاللدا
ممفرجولفدايـفج اال  طوؼفكدفال ل  فكدفاللرحفدالوف ت يفوففتففلقوـفالرتولفكدفاالن

ف.(2)
ف جػػػػالفالل  ػػػػ فتيػػػػ فاللنػػػػ د فالػػػػدظ فيف)فال ػػػػد يفدال ػػػػ ميفدال حػػػػديفمفدتيػػػػ ففففففف  ف 

اللن د فالل جليفمدؽفظلؾفالف  ط  ػوف الفل  ػ فاللقػوؿفكدفالل  ػ فالح مػيف لػوف نػل  فال قػورف
ل  ػ فف-لػرفاالت ػظا فال ػر رفليظوا  ػنف–كدفل   فظوا فال صف لػوف نػل  فاأل ػدل دففداػدف

مػػو غفف لولػػووفلػػففلح ػػدارفاالج لػػوتيفدال ػػو  تيفل  ػػزؿف لولػػوفتػػفف ػػؿفلػػوف حػػ طفنػػول صفلػػفف
ف.(3)الق ائففالحول نفدايفالق ائففظاتفالفوئرةفال ن  فميف حر رفالل   ف

ح ػثفقػرف  ػودؿفالنػ وؽفالحػوؿفمػيفاللنحػثف  ػد فالل  ػ فمكلوفالػر  د فلحلػدرفنػ  افففففففف
كدفالل   فالل جليفل سف ؿف يلفميف ر اؾفل   فال اـفم لػنففيالل   فالقولدنفف ف ف)) قدؿف

ت و ػػ ف  ػػ فللد ػػنفظاتفرتػػؿف ن ػػ فمػػيف حر ػػرفالل  ػػ ,فنػػؿفاػػيففجػػزلفكدفكجػػزالفلػػففل  ػػ ف
رلػػوفلػػففتا ػػوت,فدلػػوف حػػ طف دظلػػؾف  ت ػػ نفاللػػ  يـ,فد ت ػػ نفاللتوطػػب,فدلػػوفن ف,ال ػػاـ

                                                           
  .=77->77صف,ف8==5الطن نففاللل ب,فرا فال قومن,ف لوـفحنوف,ف,ال  ن نفل  واوفدلن واوفاليلنفا ظ :  1))

 .;77:فصف فن فالنونؽفالل ر   2))

 .;77:فصف فن فالنونؽالل ر فف3))
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.ف(1)فممنػػػول اـفلػػػففاللاننػػػوتفدظػػػ دؼفظاتف ػػػينفنػػػ ف ػػػولجدفلػػػ اوفكدفالحولػػػنفالن ونػػػنفالػػػ ف
فل  ػػػ فال ػػػاـفالف  ػػػ  يفم ػػػي فن  ػػػنفحػػػوؿفلػػػففاألحػػػداؿفتػػػففالنػػػ وؽفالػػػظيفف))د قػػػدؿفك ضػػػووف  ف 

ف.فف(2)فمم   ضفل ف
لقػػػرفطنػػػؽفظلػػػؾففنػػػن ضفاألل يػػػنف ػػػـف دضػػػ حروفح ػػػثفك ػػػ فنػػػن ضفال يلػػػنفمػػػيفالنػػػ وؽففففففف
 .(3)روفالن و  نفو  فنفد ن زفل ؿفالن وؽفلففال يلوتفتففل اللت ي

ف
 ف
 

                                                           
 .2:7صففنردففال و   ,فلن وف,ف-,فلحلدرفن  اف,فرا فال رضنفال  ن ن,فن  دتتيـفاليلنفلقرلنفليقو ئفال  نيفف  1))

 .2:9,فصف فن فالنونؽفالل ر فا ظ :  2))

 .=:2-::2,فصفلفن فالنونؽفالل ر فا ظ :  3))
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 المطلب الثالث: السياق في أسلوب االستفهام.

دكر ميـ في تكضػيح ماػاني المامػات  السياؽ كاتضح لنا أٌف السياؽ لوتقدـ تناكلنا مما        
 لمؿ أدكاتػو لػو الماػاني كالػدالالتمذلؾ أساكب االستفياـ ك  ,كالمفردات في الترميبات المختافة

كالذم يكضح تاػؾ الػدالالت في السياؽ المختاؼ, كمف دالالتو كأغراضو المختافة  كاألغراض
 .كالقرائف المحيطة بيا كاألغراض ىك السياؽ

 يتمكف المانى إلى جانبيف أساسييف:  كعاى ىذا     
بمػػػػا فيػػػػو المسػػػػتكل   -ممػػػػا يسػػػػميو النقػػػػاد ا مانػػػػى ظػػػػاىر الػػػػن     –الجانػػػػب المقػػػػالي  -ُ

الكظيفي ا الصكتي, كالصرفي, كالنحكم   كالمستكل الماجمػي كيسػمى المانػى الحرفػٌي بمػ ٌف 
 المانى ال يتادل البناء الشماي لامامات إلى ما يحيط بالمالـ مف قرائف أخرل.

لمػػػػؿ مػػػػف المػػػػدح, كالفخػػػػر, الػػػػدعاء, الجانػػػػب المقػػػػامي أك المكقػػػػؼ االجتمػػػػاعي لامػػػػالـ,  -ِ
طف  البالغيكف إلى  أٌف الاغػة ظػاىرة فيستقٌؿ بو, كلقد ت اكاالستاطاؼ, كالتمنى, كأمثاليا مقام

اجتماعيػة كأٌنيػػا مرتبطػػة بثقافػة الشػػاب الػػذم يتماميػا, فقػػٌرركا أٌف لمػػؿ مقػاـ مقػػاال, كلمػػؿ مامػػة 
 .(1)مع صاحبتيا مقاما 

ككضكح مااني المفردات ال يمشؼ حتى عف المانى الحرفي الذم سميناه ظػاىر الػن        
 أك مانى المقاؿ ألف الذم لدينا ىنا ىك المفردات كلػيس الػن  كذلػؾ أيضػا ألف مانػى ظػاىر

ظيفي, مما يحتاج إلػى الاالقػات الارفيػة بػيف المفػردات ك الالن  يحتاج إلى الكظائؼ المانى 
الماجمػػػي إذ منيمػػػا ماػػػا يمػػػكف مانػػػى المقػػػاؿ كافػػػراد الاالقػػػات الارفيػػػة بػػػيف  كماانييػػػا المانػػػى

المفردات كماانييا بالكجكد يجاػؿ األمػر بحاجػة أيضػا إلػى مانػى المقػاـ أك مانػى االجتمػاعي 
 .(2)الذم ىك شرط المتماؿ المانى الداللي األمبر 

 

                                                           
 .ّّٕ,   , تماـ حسافة ماناىا كمبناىاالاغة الاربي انظر:  1))

 .ُّْ, تماـ حساف,   الاغة الاربية ماناىا كمبناىا    2))
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تيات كالصػػرؼ كالنحػػك بمانػػى أننػػا حػػيف نفػػرغ مػػف تحايػػؿ لاكظػػائؼ عاػػى المسػػتكل الصػػك       
كمػػػف تحايػػػؿ الاالقػػػات الارفيػػػة بػػػيف المفػػػردات كماانييػػػا عاػػػى مسػػػتكل الماجػػػـ ال نسػػػتطيع أف 
ندعي أننا كصانا إلى  فيـ المانى الداللي ألف الكصكؿ إلى ىذا المانى يتطاب فػكؽ مػؿ مػا 

 .(1)تقدـ مالحظة الناصر االجتماعي الذم ىك المقاـ 
ي تكضػػػػيح الماػػػػاني مختافػػػػة ب ىميػػػػة دكر السػػػػياؽ فػػػػالكقػػػػد تنػػػػاكؿ الاامػػػػاء فػػػػي الفنػػػػكف       

مسػػػػػػتكل المامػػػػػػات كالمرمبػػػػػػات فاامػػػػػػاء التفسػػػػػػير اىتمػػػػػػكا ب سػػػػػػباب النػػػػػػزكؿ, كالػػػػػػدالالت عاػػػػػػى 
كالمناسػػبات التػػي تاػػؾ اليػػة كالتناسػػب بػػيف اليػػات, كعامػػاء الحػػديث اىتمػػكا بكقػػائع كاألحػػكاؿ 

الحديث الشػريؼ, كعامػاء األدب كالنقػد اىتمػكا بػالظركؼ كمالبسػات النصػك  التي كرد فييا 
 .مف المانى المقامي ةاألدبية  مؿ ىذا لكصكؿ إلى الداللة المراد

 نكضح ذلؾ باألمثاة التية.
ميػػذه: أتيمػػؿ كاجبػػؾا أك قػػاؿ لػػو: أتػػكٌدل كاجبػػؾا مػػاف االسػػتفياـ فػػي اإذا قػػاؿ األسػػتاذ لت -ُ

ار, فػػ ف السػػياؽ يمشػػؼ عػػف ىػػذا المانػػى, إذا الظػػاىر أف األسػػتاذ عاػػـ الجماػػة  األكلػػى ل نمػػ
ب ىمػػػاؿ التاميػػػذ لكاجبػػػو, فػػػال يحتػػػاج إلػػػى السػػػكاؿ عنػػػو, إال أف يمػػػكف  قػػػد قصػػػد مانػػػى  خػػػر 
ماإلنمػار, كمػاف االسػتفياـ فػي الجماػة الثانيػة لاحػث كالتشػكيؽ, ذلػؾ أٌف أداء الكاجػب مطاػكب 

و إال إذا أريد بالسكاؿ مانى  خػر ممػا فػي ىػذا المثػاؿ, مف مؿ كاحد فال داعي إلى السكاؿ عن
فمػػػ ٌف األسػػػتاذ أفػػػاد بجماتػػػو األكلػػػى مانػػػى: ال تيمػػػؿ كاجبػػػؾ, كأفػػػاد بجماتػػػو الثانيػػػة مانػػػى: أٌد 
كاجبػؾ, إذا كازنػػا بػػيف الجماتػيف مػػف جيػػة الترميػػب لػـ نجػػد بينيمػػا فرقػان, ألٌف مػػال منيمػػا ترمػػب 

مػزة االسػتفياـ ا الفاػؿ المضػارع ا الفاعػؿ المسػتتر مف خمسة عناصػر بالترتيػب التػالي: ا ى
ضػػػػاؼ إليػػػػو   فالػػػػذم أٌدل إلػػػػى اخػػػػتالؼ لما المفاػػػػكؿ بػػػػو المضػػػػاؼ ا ضػػػػمير المخاطػػػػب ا

 .(2)المانى بينيما ىك المقاـ مع ما تحمؿ مامة ا تيمؿ   ك ا تكٌدم   مف المانى الماجٌي 
لااقاػػة ال مممنػػة, كلمػػف النفػػكس اقػػكؿ السػػائؿ ا أأىنػػت أبػػاؾا   فػػال شػػؾ أف إىانػػة األب   -ِ

الغػػرض مػػف ىػػذا االسػػتفياـ سػػكاؿ المخاطػػب عػػف إىانتػػو أبػػاه, بػػؿ  ترضػػى بيػػا, كليػػذا لػػـ يمػػف

                                                           
 .ِّْ, تماـ حساف,   ماناىا كمبناىاالاغة الاربية    1))

 .ٕٓ   , محمد شريؼ ,ي القر ف المريـأساليب االستفياـ في البحث البالغي كأسرارىا ف   2))
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قػػال كعرفػػا بيخػػو عاييػػا, ألف الكالػػد شػػرعا كعو إنمػػار اإلىانػػة عاػػى المخاطػػب, كتك الغػػرض منػػ
جاللػويستحؽ اإلمراـ كاال ىانتػو, حتراـ عاى الكلد, فالمطاكب مف الكلد احترامو كا  , ال تحقيػره كا 

ـٌ مػػػاف الغػػػرض مػػػف السػػػكاؿ  كمػػػا ال يستسػػػيل الاقػػػؿ كقكعػػػو ال يستسػػػيل السػػػكاؿ عنػػػو, كمػػػف ثػػػ
 .(1)اإلنمار كالتكبيخ 

اىػػى ميػػَؿ شىػػٍيءو قىػػًديره  ﴿ نحػػك قكلػػو تاػػالى:  -ّ ـٍ أىفل الالػػوى عى ـٍ تىٍااىػػ إٌف اليمػػزة فػػي اليػػة  (2)﴾ أىلىػػ
ف تايػػيف إف مػػاف قريػػر, كمػػا قالػػو لاتلا الخطػػاب فػػي ألػػـ تااػػـ لانبػػي أك ألحػػد مػػف المسػػاميف, كا 

مػػػاف الخطػػػاب  لجػػػنس المػػػافر الجاحػػػد لقػػػدرة اح سػػػبحانو كتاػػػالى فيحتمػػػؿ أف يقػػػاؿ االسػػػتفياـ 
ف مػا د باسػػانو فقػط فيصػػح ف مػػع المػافر الماانػلاتػكبيخ, بمانػى أنيػػـ كبخػكا عاػى عػػدـ الااػـ, كا 
نو مفػػػرىـ مػػػف قػػػكليـ: إف اح تاػػػالى لػػػيس أف يمػػػكف اسػػػتفياـ إنمػػػار كتمػػػذيب ليػػػـ فيمػػػا يتضػػػم

مػػػػػذلؾ, كىػػػػػذه االحتمػػػػػاالت الثالثػػػػػة فػػػػػي أف الخطػػػػػاب لامسػػػػػاميف أك ألحػػػػػد مػػػػػف المسػػػػػاميف أك 
 الجاحػػديف مػػف مشػػرمي أىػػؿ ممػػة أك المنمػػريف ب لسػػنتيـ كىػػـ الييػػكد, كتاػػؾ الػػدالالت الػػثالث

ـٍ ـٍ تيًريػديكفى أىٍف تىٍسػ ىليكا أ ﴿ياكد إليو ضمير في قكلػو تاػالى  سيػكلىمي فالظػاىر أف الخطػاب   (3)﴾ رى
 .(4)في" ألـ تااـ " لاكاحد مف صاحب ذلؾ الضمير 

لػػذا قػػػد كٌضػػػح السػػػمامي فػػػي مفتاحػػو أٌف الاالقػػػة بػػػيف أدكات االسػػػتفياـ كالسػػػياؽ كالقػػػرائف      
ف ىػػذه المامػػات مثيػػران مػػا أكاعاػػـ دالالتيػػا إذ قػػاؿ "" ليػػا دكر ميػػـ فػػي تكضػػيح  المحيطػػة بيػػا

بماكنػػة قػػرائف األحػػكاؿ فيقػاؿ مػػا ىػػذا كمػػف ىػػذا لمجػػرد  منيػػا أمثػػاؿ مػػا سػػبؽ مػف الماػػانييتكلػد 
ػا  ﴿اجب. قاؿ تاػالى حمايػة عػف سػايماف االستخفاؼ كالتحقير كمالي لات تىفىقلػدى الطلٍيػرى فىقىػاؿى مى كى

ػػافى ًمػػفى اٍلغىػػاًئًبيفى  ـٍ مى كأم رجػػؿ ىػػك لاتاجػػب كأيمػػا رجػػؿ كمػػـ دعكتػػؾ  (5)﴾ًلػػيى الى أىرىل اٍلييٍدىيػػدى أى

                                                           
 .ْٗ, محمد إبراىيـ محمد شريؼ,   غي كأسرارىا في القر ف المريـأساليب االستفياـ في البحث البال   1))

 .َُٔسكرة البقرة:   2))

 .َُٖ سكرة البقرة:  3))

, بياء الديف السبمي, تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم, الممتبة الاصرية, األفراح في شرح تاخي  المفتاح عركس   4))
 .  ْْٓ/ ُ, جََِّ -قُِّْبيركت, الطباة األكلى  -صيدا

 .َّسكرة النمؿ:   5))
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لالسػػػتبطاء كمػػػـ تػػػػدعكني ل نمػػػار كمػػػـ أحاػػػػـ لاتيديػػػد كميػػػؼ تػػػػكذم أبػػػاؾ ل نمػػػار كالتاجػػػػب 
ميٍنػػػػتيـٍ أىٍمكىاتنػػػػا فى ىٍحيىػػػػاميـٍ  ﴿ تاػػػػالى كالتػػػػكبيخ, كعايػػػػو قكلػػػػو كفى ًبالالػػػػًو كى ٍيػػػػؼى تىٍمفيػػػػري بمانػػػػى  (1) ﴾ مى

التاجػػب, ككجػػو تحقيػػؽ ذلػػؾ ىػػك أف المفػػار فػػي حػػيف صػػدكر المفػػر مػػنيـ ال بػػد مػػف أف يمكنػػكا 
ما جاىايف بو فال ثالثة ف ذا قيؿ ليـ ميؼ تمفػركف بػاح  عاى إحدل الحاليف إما عالميف باح كا 
كقػد عامػػت أف ميػػؼ لاسػػكاؿ عػػف الحػػاؿ كلامفػػر مزيػػد اختصػػا  بػػالااـ بالصػػانع كبالجيػػؿ بػػو 

عاػػى ذلػػؾ ف فػػاد أفػػي حػػاؿ الااػػـ بػػاح تمفػػركف أـ فػػي حػػاؿ الجيػػؿ بػػو ثػػـ إذا قيػػد ميػػؼ  انسػػاؽ
تمفركف باح بقكلو " كمنتـ أمكاتا ف حيامـ ثـ يميتمـ ثػـ يحيػيمـ " كصػار المانػى ميػؼ تمفػركف 
بػػاح كالحػػاؿ حػػاؿ عاػػـ بيػػذه القصػػة, كىػػي إف منػػتـ أمكاتػػا فصػػرتـ أحيػػاء كسػػيمكف مػػذا كمػػذا 

د شيء عف الااقؿ فصار كجكده منو مظنػة التاجػب, ككجػو باػده ىػك أف ىػذه صير المفر أبا
كدان غنيػا جقادرا عالما حيا سمياا بصيرا مك  الحالة ت بى أف ال يمكف لاااقؿ عاـ ب ف لو صاناا

فػػي جميػػع ذلػػؾ عػػف سػػكاه, قػػديما غيػػر جسػػـ كال عػػرض, حميمػػا خالقػػا منامػػا ممافػػا, مرسػػال 
مػػو بػػ ف لػػو ىػػذا الصػػانع يػػ بى أف يمفػػر, كصػػدكر الفاػػؿ عػػف لارسػػؿ باعثػػا مثيبػػا مااقبػػا, كعا

نمارا كتػكبيخ فصػح أف يمػكف قكلػو تاػالى "  القادر مع الصارؼ القكم مظنة تاجب كتاجيب كا 
نمػػػارا كتكبيخػػػا, كمػػػذلؾ يقػػػاؿ أيػػػف مغيثػػػؾ  ميػػػؼ تمفػػػركف " عاػػػى  خػػػر اليػػػة تاجبػػػا كتاجيبػػػا كا 

 .(2)حاؿ تذليؿ المخاطب لاتكبيخ كالتقريع كاإلنمار

كالمانػى لػيس بقكؿ بشر بف الماتمر إذ قاؿ ""  بكضكح النظر نتخا  عف ىذا المكضكع    
, بػػ ف يمػػكف مػػف ماػػاني الاامػػة حيٌتضػػ ماػػاني الخاصػػة, كمػػذلؾ لػػيساليشػػرؼ بػػ ف يمػػكف مػػف 

حراز المنفاة, مع مكافقة الحػاؿ, كمػا يجػب لمػؿ مقػاـ مػف  نما مدار الشرؼ عاى الصكاب كا  كا 
 .(3)"" اؿقالم

                                                           
 .ِٖسكرة البقرة:   1))

 .ُّْالسمامي,    ,ح الااـكمفتا   2))
 ُِٗ/ ُ, الجاحظ, جكالتبييفالبياف    3))
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ًا في القرآن دالليًا نحويالفصل الثالث: أسموب االستفهام 
  الكريم

 ستفهامحروف اال المبحث األول: استعماالت 
    بين النحو والداللةالهمزة المطمب األول:                  
    بين النحو والداللةالمطمب الثاني: ) هل (                  

الثاني: استعماالت أسماء االستفهام                           المبحث  
بين النحو والداللة( َمنْ ) :األول المطمب                      
    بين النحو والداللةالمطمب الثاني: ) ما (                  
    بين النحو والداللة) ماذا ( المطمب الثالث:                  
    بين النحو والداللةأّي (  المطمب الرابع:  )                 
    بين النحو والداللةكيف (  ) المطمب الخامس:                 
    بين النحو والداللةأّنى (  ) المطمب السادس:                 
    بين النحو والداللةأين (  المطمب السادس: )                 
    متى (  بين النحو والداللة )  المطمب السابع:                 
    بين النحو والداللةأّيان (  المطمب الثامن:  )                 
    بين النحو والداللةكم (  المطمب التاسع:  )                 
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 أسموب االستفهام نحويًا دالليًا في القرآن الكريم الفصل الثالث:

 استعماالت حروف االستفهام المبحث األول:    

    بين النحو والداللةهمزة ال األول:المطمب 

   َنُكْم َوُأوِحَي ِإَليَّ ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقِل المَُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبيْ   ﴿ قال تعالى: -1      
ُأْخهَر  ُقهْل اَل َأْشهَهُد ُقهْل  اْلُقْرآُن أِلُْنِذَرُكْم ِبهِه َوَمهْن َبَمهَأ َأَِّهنَُّكْم َلَتْشهَهُدوَن َأنَّ َمهَع المَّهِه آِلَههةً  َهَذا

نَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكونَ     .(1) ﴾ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َواِ 
 مَُّه َعَمْيِهْم ِمْن َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض ِلَيُقوُلوا َأَهُؤاَلِء َمنَّ الَوَكَذِلَك َفَتنَّا   ﴿ قال تعالى: -2      

 .  (2)﴾ َأَلْيَس المَُّه ِبَأْعَمَم ِبالشَّاِكِرينَ  َبْيِنَنا

 في اآليتين: إعراب همزة االستفهام
 .ال محل لو من اإلعرابأنيا حرف استفيام  

 :زة االستفهاممهداللة 
 .(4)التقريع والتوبيخ ليم, و (3) بعادتسالناار وااإلالتقرير مع  :اآلية األولىفي 
 .  (5)والتعجب والسخرية  االستيزاء اآلية الثانية:في 

                                                           
 . ٜٔسورة األنعام:  1))

 .ٖ٘سورة األنعام:  2))

غوامض التنزيل,  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار اهلل )المتوفى: الاشاف عن حقائق  انظر:  3))
 ,البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويلو  ؛ٔٔ /ٕ, جىـ ٚٓٗٔ -بيروت, الطبعة: الثالثة  -ىـ(, دار الاتاب العربي ٖٛ٘
 .   ٚ٘ٔ/ ٕج
  .ٔٙٗ/ ٗج,األندلسي, أبو حيان البحر المحيط  4))
محمد عبد , أبو الوجيز في تفسير الاتاب العزيزالمحرر و  ؛ٜٖٛ/ٔٔج ,, الطبريجامع البيان في تأويل القرآن انظر:  5))

 =ق: عبد السالم عبديحقتىـ(, الٕٗ٘ي المحاربي )المتوفى: األندلس -الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية
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مــا دّلــت عليــو مــن وراء األســلوب  علــى تــدلّ  ىمــزة االســتفيام فــي اآليــات الســابقاتنجــد      
اآليـات والسـورة  سـياقة الخـتالف مختلف حقيقي إلى أغراض أخرىالج االستفيام و وخر  الظاىر
 .والقرائن لال اآليات مالبسات الخارجيةالوالحال و 

ــــــًة  ﴿خطــــــاب اهلل تعــــــالى فــــــي اآليــــــة وقــــــد جــــــاء  -ٔ     ــــــَع الللــــــِو آِلَي ــــــنلُاْم َلَتْشــــــَيُدوَن َأنل َم َأِئ
 ,  (1)﴾...ُأْخَرى

الممـــزوج  يواالناـــار  يالســـياق إلـــى االســـتفيام التقريـــر  خـــرج االســـتفيام الحقيقـــي بفضـــلف     
           : ماـــــة يســـــأل مشـــــراي -صـــــلى اهلل عليـــــو وســـــلم -والتقريـــــع, واـــــأن رســـــول اهللباالســـــتبعاد 

 .(2) ((أتشيدون أنتم على ما أصررتم عليو أن مع اهلل آلية أخرى؟  ))
 ,تقريـر ملايـة اهلل قبليا ملتحمة بو, فيـي بمثابـة التي رتبط ىذه اآلية مع سياق اآلياتفت      

 تقريـــر لملايـــة اهلل  لمـــا فـــي ))ســـياق اآليـــات قبـــل ىـــذه اآليـــة عـــن وقـــد جـــاء ,وصـــفاتو ســـبحانو
وبعـد ذلـك , (3) ﴾ ...ُقْل ِلَمْن َما ِفي السلَماَواِت َواأْلَْرِض ُقْل ِلللـوِ   ﴿السماوات وما في األرض 

علمـو سـبحانو ايتيـا و لمبليقـرر تفـرد اهلل سـبحانو  يمضى سياق  يستقصى الخالئـق فـي الزمـان
وبعـد ذلـك , (4) ﴾ َوَلُو َما َسَاَن ِفـي الللْيـِل َوالنليَـاِر َوُىـَو السلـِميُع اْلَعِلـيمُ  ﴿وسمعو المحيطين بيا 

ـــــــَماَواِت  ﴿)يقـــــــرر  قضـــــــية اتخـــــــاذ اهلل وحـــــــده وليـــــــًا  ُقـــــــْل َأَغْيـــــــَر الللـــــــِو َأتلِخـــــــُذ َوِلي ـــــــا َفـــــــاِطِر السل

                                                                                                                                                                                     

المصون في علوم الاتاب الدر و  ؛ٜٕٙ/ ٕىـ ج ٕٕٗٔ -لطبعة: األولى بيروت, ا -الشافي محمد, دار الاتب العلمية 
ىـ(, ٙ٘ٚمين الحلبي )المتوفى: , أبو العباس, شياب الدين, أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسالمانون

لجديد من وتحرير المعنى السديد وتنوير العقل ا .ٚٗٙ/ ٗدار القلم, دمشق, ج ق: الداتور أحمد محمد الخراط,يحقتال
ىـ(, الدار التونسية ٖٜٖٔ, محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي )المتوفى : تفسير الاتاب المجيد

  .ٕٗ٘/ ٚىـ, ج ٜٗٛٔتونس,  -للنشر 
 .ٜٔسورة األنعام:  1))

 .ٜٙٔ/ ٚابن عاشور, ج ,التحرير والتنوير  2))

 .ٕٔسورة األنعام:   3))

 .ٖٔسورة األنعام:   4))
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(1)﴾...َواأْلَْرضِ 
))

آيــــة التقريــــر واإلناــــار فــــي بنــــاء دالالت  اآليــــات ممــــا يســــيمتلــــك داللــــة ف ,(2)
 .والتوبيخ للمشراين

َولَـُو   ﴿و  ﴾ ُقْل ِلَمـْن َمـا ِفـي السلـَماَواِت َواأْلَْرِض ُقـْل ِلللـوِ   ﴿اتضح لنا أّن قولو تعالى        
ُقــــْل َأَغْيـــَر الللـــِو َأتلِخــــُذ َوِلي ـــا َفــــاِطِر   ﴿و  ﴾َمـــا َســـَاَن ِفــــي الللْيـــِل َوالنليَـــاِر َوُىــــَو السلـــِميُع اْلَعِلـــيُم 

ـــَماَواِت َواأْلَْرضِ  ســـياق الحـــال. مثـــل الســـائل والمخاطـــب يوحـــال يمثـــل الســـياق الل ـــوي,  ﴾ السل
   استفيامية في ىذه اآلية.أغراض اليمزة دور في توضيح الدالالت و منيما  الّ لف

َوَاــَذِلَك َفَتنلــا   ﴿أســلوب االســتفيام علــى لســان المشــراين  بجــاء خطــاب اهلل تعــالى  -ٕ      
فخـرج االسـتفيام الحقيقـي إلـى  (3) ﴾ ...َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض ِلَيُقوُلوا َأَىؤاَُلِء َمنل الللُو َعلَـْيِيْم ِمـْن َبْيِنَنـا
وأحـواليم سـياق اآليـات بفضـل  ,والتعجـب األغراض البالغية األخرى ىي االستيزاء والسـخرية

فـــ ّن بعـــض المشـــراين فـــي ماـــة اقترحـــوا علـــى  ))يقـــول الّطبـــري:  حيـــث فـــي نـــزول ىـــذه اآليـــة,
ـــو وســـلم أن يبعـــد مـــن مجلســـو فقـــراء المـــؤمنين  ـــو الرســـول اهلل صـــلى اهلل علي حتـــى يجلســـوا إلي

فنيـاه  سول صلى اهلل عليو وسلم أن يفعل رجاء ىداية أولئك المشـراين,ويسمعوا عنو, فيمل الر 
, (4)﴾َواَل َتْطُرِد اللِذيَن َيْدُعوَن َربليُـْم ِباْلَ ـَداِة َواْلَعِشـُي ُيِريـُدوَن َوْجيَـوُ   ﴿تعالى عن ذلك بقولو اهلل 

وىاــذا ابتلينــا بعضــيم بــبعض ىــذا غنــي وذاك فقيــر, وىــذا قــوي وذاك ضــعيف ليــؤول األمــر, 
 .(5)ليم اً بيم واحتقار منين استخفافًا قراء الضعفاء من المؤ فويقول األغنياء الشرفاء لل

                                                           
 .ٗٔسورة األنعام:   1))

القاىرة,  -بيروت -ىـ(, دار الشروق ٖ٘ٛٔ, سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي )المتوفى: انظر: في ظالل القرآن   2))
 .ٗ٘ٓٔ-ٖ٘ٓٔ -ٛٗٓٔ/ ٕىـ, ج ٕٔٗٔ - ةالطبعة: السابعة عشر 

 .ٖ٘سورة األنعام:  3))

 .ٕ٘سورة األنعام:   4))

, جابر بن موسى بن عبد القادر بن ر التفاسير لاالم العلي الابيرأيسو . ٜٖٛ/ ٔٔ, الطبري, جالبيان جامع انظر:  5))
جابر أبو بار الجزائري, ماتبة العلوم والحام, المدينة المنورة, المملاة العربية السعودية, الطبعة: الخامسة, 

 .٘ٙ-ٗٙ/ ٕم, جٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ
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َواَل َتْطُرِد اللـِذيَن َيـْدُعوَن َربليُـْم ِباْلَ ـَداِة َواْلَعِشـُي ُيِريـُدوَن   ﴿لنا أن قولو تعالى  اتضحف          
َفَتُاـوَن ِمـَن َوْجَيُو َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِيْم ِمْن َشْيٍء َوَمـا ِمـْن ِحَسـاِبَك َعلَـْيِيْم ِمـْن َشـْيٍء َفَتْطـُرَدُىْم 

بتحديـد وتوضـيح داللـة  وأسـباب النـزول يقوم السياق الل وي فيـو وسـياق الحـال (1) ﴾ الظلاِلِمينَ 
 االستيزاء والسخرية والتعجب. وىي أنيا تفيد  في ىذه اآلية يمزة االستفياميةال

 

  
       

 
 
 

  

                                                           
 .ٕ٘سورة األنعام:   1))
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 . بين النحو والداللة ) هل ( المطمب الثاني:

هَزْوَن ِإالَّ ثُمَّ ِقيَل ِلمَِّذيَن َظَمُموا ُذوقُهوا َعهَذاَب اْلُخْمه  ﴿ :قال تعالى  -1      ْْ ِد َههْل ُت
 .(1) ﴾ َتْكِسُبونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما
 .(2) ﴾ ...اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُموا َقاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَمْيُكمُ   ﴿قال تعالى:  -2     

 في اآليات السابقة: ميةااالستفه إعراب ) هل (
 استفيام مبني على الساون ال محل لو من اإلعراب.حرف 
 :االستفهاميةهل (  داللة )
 .(3)التوبيخ  ةً النفي متضمنتفيد اإلناار و  اآلية األولى:في 
 .(4)معنى التحذير  ةً تثبيت ومتضمنالتفيد التقرير و  اآلية الثانية:في 

النفــي اإلناــار و تفيــد  فــي اآليــة األولــى ) ىــل ( أنّ نجــد ن إذا الحظنــا فــي اآليتــين الســابقتي     
نفيمـو مـن  الـذي معنـى التحـذير ةتثبيـت ومتضـمنالالتقريـر و   تفيـدف أّما الثانية التوبيخ ةمتضمن

فـي السـياق  ىـارجـع إلـى ورودحين إلـى آخـر ياختالف  داللة ) ىل ( من  نّ ا  و  سياق النص, 
 ا.ح داللة ) ىل ( وأغراضيالسياق نستطيع تحديد وتوضي المختلف, وذلك من خالل

 
 
 

                                                           
 ٕ٘سورة  يونس:   1))

 .ٕٙٗسورة  البقرة:    2))

 ؛ٓٙ/ٙ, أبو حيان األندلسي, ج البحر المحيطو  ؛ٕ٘ٔ/ ٖالمحور الوجيز, ابن عطية, جانظر:   3))
 .ٜٗٔ/ٔٔ, ابن عاشور, جوالتحيرير والتنوير

 .٘ٛٗ/ ٕ, ابن عاشور, ج ؛ والتحرير والتنويرٜٕٔ/ ٔانظر:  الاشاف, الزمخشري, ج   4))
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ظلمــوا  ))عــن حــال أىــل النــار وىــم  اً جــاء خطــاب اهلل تعــالى فــي اآليــة الثانيــة حــديث -ٔ      
ناــار  اً اآليــة نفيــ تفجــاء ,(1)(( أنفســيم بتعرضــيا لليــالك والعــذاب علــى مــا  علــييم وتــوبيخيم اً وا 

  قــال تعــالى  ســتفيام بـــ ) ىــل (بأســلوب اال حيــاة الــدنياالتاــذيب اإليمــان بــاهلل فــي مــن  قــاموا بــو
 .(2) ﴾ ثُمل ِقيَل ِلللِذيَن َظَلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد َىْل ُتْجَزْوَن ِإالل ِبَما ُاْنُتْم َتْاِسُبونَ  ﴿

, سـياق الـنص إلـى النفـي واإلناـار والتـوبيخ وفـق حقيقـيالستفيام اال) ىل ( من  تخرج      
ّن إدراك المعاني والمقاصد من وراء ىذا االست ل ويـة وىـو من سـياقات فيام متصل بما قبليا وا 

تجري سياقيا علـى ف ,(3)﴾ َأثُمل ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبِو آآْلَن َوَقْد ُاْنُتْم ِبِو َتْسَتْعِجُلونَ  ﴿قولو تعالى 
فـي يـوم اآلخـرة عنـد إيمـانيم بعـد وقـوع العـذاب خـاطبيم و  الـذين ظلمـوا أنفسـيم فـي الـدنيا,حال 

فتأاـد اآليـة علـى تـوبيخ  ظلميـم  تجيـيليم,وتنـديميم و  تـوبيخيم شـير إلـىتُ  وىـذا ,(4)اآلن آمنتم 
بـأن ح وّضـ) إاّل ( ىـي التـي تُ  فالمـة , وعلـى علـى ىـذا(5)﴾ ُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلدِ  ﴿بقولو تعالى 

   .(6) ((ذوقوا عذاب الخلد ما تجزون إاّل بما انتم تاسبون ))أّي  ,ةفيا) ىل ( بمعنى ) ما ( الن
ـــــِو   ﴿إذن اتضـــــح لنـــــا أن قولـــــو تعـــــالى        ـــــُتْم ِب ـــــْد ُاْن ـــــِو آآْلَن َوَق ـــــُتْم ِب ـــــَع آَمْن َأثُـــــمل ِإَذا َمـــــا َوَق

ــدِ   ﴿و ﴾َتْســَتْعِجُلونَ  ــوا َعــَذاَب اْلُخْل والســياق  يقــوم الســياق الل ــوي  ﴾ ثُــمل ِقيــَل ِلللــِذيَن َظَلُمــوا ُذوُق
 ةتفيــــد اإلناــــار والنفــــي وتضــــمنو أغــــراض ) ىــــل ( فــــي ىــــذه اآليــــة بتوضــــيح دالالت و  الحــــال
 التوبيخ.

                                                           
شياب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي )المتوفى:  ,روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   1))

 .ٕٛٔ/ ٙج     ,ىـ ٘ٔٗٔالطبعة: األولى, , بيروت -العلمية  دار الاتب ,ق: علي عبد الباري عطيةيحقتال, ىـ(ٕٓٚٔ
 .ٕ٘سورة  يونس:   2))

 .ٔ٘سورة  يونس:   3))

 .ٕٚٔ-ٕٛٔ/ ٙروح المعاني, األلوسي, ج انظر   4))

 .ٕٛٔ/ ٙ, األلوسي, جانظر:  روح المعاني  5))

 .ٓٚ/ ٙ, أبو حيان األندلسي, جبحر المحيط    6))
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أن  أرادوا ,عليـو السـالم موسـى إسـرائيل بعـد وفـاةقصة بني  حاي ىذه اآلية الثانيةتُ  -ٕ      
ما فـي نفوسـيم  مـن جبـنيم عـن القتـال, ت اآلية ُتظير وا إلى القتال في سبيل اهلل, فجاءيخرج

لّمــا أمــرىم  بالقتــال ناثــوا وخــالفوا, فــذّميم اهلل تعــالى عليــو ونســبيم  )) الخــروج  إليــو,وىــم طلبــوا 
 ووصفيم بالظلم. (1) (( إلى الظلم

ـــ ) ىــل ( اآليــة علــى لســان نبّيــو بأســلوب تفجــاء       ــاَل َىــْل   ﴿ قــال تعــالى االســتفيام ب َق
ــاُل َأالل تُقَــاِتُلوا ــَب َعلَــْيُاُم اْلِقَت ــْيُتْم ِإْن ُاِت لوا بمعنــى أتوقــع أي ىــل قــاربتم أن تقــات )) .(2) ﴾ ...َعَس

ون لتقريـــر وتثبيـــت نـــعمـــا ىـــو متوقـــع عنـــده ومظ فأدخـــل ) ىـــل ( مســـتفيماً  جبـــنام عـــن القتـــال
) ىـــل ( االســـتفيامية مـــن معناىـــا  ت. خرجـــ(3) (( صـــائب فـــي توقعـــو المتوقـــع اـــائن لـــو, وأنـــو

 سياق اآليات.ى وفق الحقيقي إلى الدالالت واألغراض األخر 

ّن إدراك المعـــاني والمقاصـــد مـــن وراء ىـــذا االســـتفيام متصـــل بمـــا قبليـــا وبعـــدىا مـــن         وا 
ِمــْن َبِنــي ِإْســَراِئيَل ِمــْن َبْعــِد ُموَســى ِإْذ َأَلــْم َتــَر ِإَلــى اْلَمــَ ِ  ﴿ســياقات الل ويــة وىــو قولــو تعــالى ال

   . وىي تشير إلـى أنيـم طلبـوا مـن نبـييم   (4) ﴾ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُيُم اْبَعْث َلَنا َمِلًاا ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل الللوِ 
ر الحـــرب عـــن رأيـــو فـــي تـــدبي عنـــا أميـــرًا  نصـــدرابعـــث لنـــا ملاـــًا أنيـــض للقتـــال م ))   نبـــييم   

ىـل قـاربتم  ))أي  ﴾ قـاَل َىـْل َعَسـْيُتْم ِإْن ُاتِـَب َعلَـْيُامُ   ﴿. وقولو تعـالى (5) ((وننتيي إلى  أمره 
ـــاتلون؟. أراد أن يقـــول: عســـيتم أن ال  أن ال تقـــاتلوا؟ يعنـــي ىـــل األمـــر امـــا أتوقعـــو أناـــم ال تق

                                                           
)المتوفى:  ,بفخر الدين الرازي ,أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي , مفاتيح ال يب  1))

  .ٔٓ٘/ ٙ, جه ٕٓٗٔ -الطبعة: الثالثة , بيروت -دار إحياء التراث العربي  ,ىـ(ٙٓٙ
 .ٕٙٗسورة  البقرة :   2))

 .ٜٕٔ/ ٔ, الزمخشري, جالاشاف  3))

 .ٕٙٗسورة  البقرة :   4))

 .ٜٕٔ/ ٔ, الزمخشري, جالاشاف 5))
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ــاِتُلوا ﴿. وقولــو تعــالى (1) ((عــن القتــال  تقــاتلوا, بمعنــى أتوقــع جبــنام أنــو  )) تشــير إلــى ﴾ َأالل تَُق
لمقــدار عــزميم عليــو.  وىــو توقــع مــنيم عــدم  م نيــة عــدم القتــال اختبــارًا قــررىم علــى إضــمارى

قاُلوا َومـا َلنـا َأالل ُنقاتِـَل   ﴿ وقولو تعالى  .(2) ((القتال وحذرىم من عدم القتال إن فرض علييم 
رايم القتـال, أي إناـارىم أن يثبـت ليـم سـبب يحمليـم علـى تـ )) . تشـير إلـى(3) ﴾الللـوِ ِفي َسِبيِل 

 .(4) (( ال ياون ليم ذلك

َأَلــْم تَــَر ِإَلــى اْلَمــَ ِ ِمــْن َبِنــي ِإْســَراِئيَل ِمــْن َبْعــِد ُموَســى ِإْذ   ﴿اتضــح لنــا أن قولــو تعــالى         
َعَسـْيُتْم ِإْن ُاتِـَب َعلَـْيُاُم اْلِقتَـاُل َأالل   ﴿و   ﴾ ِفـي َسـِبيِل الللـوِ  َقاِتلْ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُيُم اْبَعْث َلَنا َمِلًاا نُ 

يّتضـح مـن خـالل ذلـك دور السـياق فـي تحديـد  ﴾تَُقاِتُلوا َقاُلوا َوَما َلَنـا َأالل ُنَقاتِـَل ِفـي َسـِبيِل الللـِو 
   الدالالت واألغراض ) ىل ( االستفيامية وىي تفيد التقرير والتثبيت والتحذير.

 
 

 

                                                           
 .نفسو السابقالمصدر   1))

 .٘ٛٗ/ ٕ, ابن عاشور, ج التحرير والتنوير  2))

 .ٕٙٗسورة  البقرة :   3))

 .٘ٛٗ/ ٕ, ابن عاشور, ج التحرير والتنوير  4))
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     .المبحث الثاني: استعماالت أسماء االستفيام 

.بين النحو والداللة ( َمنْ  ) :األول المطمب                             
َقاااَل َمااْن ُيْحااِي اْلِعَواااَم َوِىااَي َوَضااَبَب َلَنااا َمااَثَس َوَنِسااَي َ ْمَ ااُو  ﴿ :قااال ات تعااال  -1     
 .(1) ﴾ ...َبِميم  
ُسا   ﴿ :قااال ات تعااال  -2      َُُيَضاااِضَفُو َلااُو َأْضااَعا ااا َحَساانسا  َمااْن َاا اِلااِاق ُيْ ااِبَُّ الِمااَو َقْبضس
َلْيِو ُتْبَجُعونَ  َكِثيَبةس   .(2) ﴾ َوالِمُو َيْ ِبَُّ َوَيْبُسُط َواِ 

 :االستفياميةإضباب ) َمْن ( 
 .(3)) َمْن ( اسم االستفيام مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ  :اآلية األولىفي  
فاي محال  بناياساتفيام ماسام يجوز اإلعراب وجياان  وجاو األول: ) َماْن (   :اآلية الثانيةفي  

و) الاذي( اسام موصاول مبناي فاي  و ) ذا ( اسم اإلشارة مبناي فاي محال رفاع  بار رفع مبتدأ 
اسام اساتفيام مبناي فاي  –كمماة واحادة  -ووجو الثانية: ) َمْنذا ( .محل رفع بدل من اسم إشارة

 محل رفع مبتدأ  و بره اسم الموصول ) الذي (.
   :ستفياميةاالداللة ) َمْن (  

 .  (4) ستبعادواالاإلنكار  اآلية األولى:في 

 .(5) والتبييجحضيض اآلية الثانية: التفي 
 

                                                           
 .ٛٚسورة يس:   1))
 .ٕ٘ٗسورة  البقرة:   2))
 .ٖ٘/ ٖٕ  جصافيالجدول في إعراب القرآن  محمود    3))
؛ ٘ٚ/ ٖٕ؛  والتحرير والتنوير  ابن عاشور  ٖٛٓ/ ٕٙ؛ ومفاتيح الغيب  الرازي  ٖٓ/ ٗانظر: الكشاف  الزم شري    4))
 .ٕٗٚ/ ٗ  البيضاوي  أنوار التنزيل وأسرار التأويلو 
 .ٔٛٗ/ ٕالتحرير والتنوير  ابن عاشور  ج  5))
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داللااااة وأ ااااراض ) َمااااْن ( االسااااتفيامية  اآليتااااين السااااابقتين وجاااادنا ا اااات ف إذا الحظنااااا      

 ساياق َمانوتجاري اآلياة عماى  منيا  فاآلية األولى تفيد اإلنكاار واالساتبعاد سياق كل  با ت ف 
 عمااى المنااوالاآليااة فتجااري    التااي تفيااد التحضاايض والتبياايج ةينكاار البعااث.  ياار اآليااة الثانياا

      فكرىا.يحث المؤمنين عمى اإلنفاق من ألفاظيا ومضمون  الذي
  (1)﴾ َمااْن ُيْحااِي اْلِعَظاااَم َوِىااَي َرِماايمٌ  قَااالَ  ﴿ قولااو تعااالى: يصااور ىااذا االسااتفيام فااي  -ٔ      

فاي ىاذا  ) َماْن (  تفمّماا وقعا  باا ) َماْن ( ساتفياماالالبعاث  فجااء بأساموب  مدى إنكار الكفاار
معناااى وىاااي إفاااادة أ ااارى وراء الااانص الظااااىر المعناااى الحقيقاااي إلاااى داللاااة  ج عااانالساااياق  ااار 

 .واالستبعاد اإلنكار
الساياق  بماا قبمياا وماا بعادىا مان  ةأ راض االساتفيام متصامإّن إدراك معاني ودالالت و         

ْنسااُن َأنااا َ َمْقنااُه ِماْن  ﴿ فقولو تعالى    تشاير إلاى .(2) ﴾ ُنْطفَاٍة فَاِذذا ُىاَو َ ِصايٌم ُمبِاينٌ َأَوَلْم َيَر اإْلِ
إن المااااراد  )).(3) (( نكااااارىم الحشاااار  وفيااااو تقباااايح بمياااا  إِلنكااااارهإل تيااااوين مااااا يقولونااااو بالنساااابة ))

صاامى ا   -باإلنسااان أبااي باان  مااف فااذن اآليااة وردت فيااو حيااث أ ااذ عظمااا باليااا وأتااى النبااي
وقااال: إنااك تقااول إن إليااك يحيااي ىااذه العظااام فقااال رسااول ا  صاامى ا   - عميااو وآلااو وساامم

  (5) ﴾ َوَضَرَب َلَنا َمَثً  َوَنِسَي َ ْمقَاوُ   ﴿ قولو تعالى:  (4) (( عميو وآلو وسمم نعم ويد مك جينم
ونساي  مقاو العجياب وضارب لناا ماث  أي جعال قادرتنا كقادرتيم  إشارة إلى بياان الحشار ))  (5)

                                                           
 .ٛٚسورة يس:   1))
 .ٚٚسورة يس :   2))
 .ٕٗٚ/ ٗ  البيضاوي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  3))
 .ٖٚٓ/ ٕٙ  الرازي  مفاتيح الغيب  4))
 .ٛٚسورة يس :   5))
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عمااااى طريااااق  ﴾قَاااااَل َمااااْن ُيْحااااِي اْلِعَظاااااَم َوِىااااَي َرِماااايمٌ   ﴿وعقااااب بعااااد ىااااذا   (1)(( وباااادأه الغريااااب
   .واإلنكار االستبعاد
ْنساااُن َأناااا َ َمْقناااُه ِمااْن ُنْطفَااٍة فَااِذذا ُىااَو   ﴿وماان ىنااا اتضااح لنااا أّن قولااو تعااالى        َأَولَااْم َيااَر اإْلِ

دّل  ﴾ َوَنِسااَي َ ْمقَااُو قَاااَل َمااْن ُيْحااِي اْلِعَظاااَم َوِىااَي َرِماايمٌ َوَضااَرَب َلَنااا َمااَثً    ﴿و  ﴾ َ ِصاايٌم ُمبِااينٌ 
ساااااياق المغاااااوي وساااااياق الحاااااال وتاااااّم توضااااايح معناااااى ) َماااااْن (  العماااااى ماااااا دّل عمياااااو بفضااااال 

 ستبعاد.امية فيو أنيا تفيد اإلنكار واالاالستفي
الماؤمنين عماى  باألسموب االستفيام با )َماْن(  حاثّ  في اآلية الثانية جاء  طاب ا  -ٕ      

َماااْن َذا الااااِذي ُيْقاااِرُض المااااَو َقْرًضاااا َحَساااًنا َفُيَضااااِعَفُو لَاااُو   ﴿قاااال تعاااالى  انفااااق فاااي سااابيل ا  
َلْياااِو ُتْرَجُعاااونَ  َأْضاااَعاًفا َكِثياااَرةً   ااارج ) َماااْن ( اساااتفيامية إلاااى .  (2) ﴾ ...َوالمااااُو َيْقاااِبُض َوَيْبُساااُط َواِت

 .التحضيض والتبييجأ راض مراد بو ما وراء النص في السياق ال اص  وىي تفيد 
  قأ راض االستفيام متصال بماا قبمياا وماا بعادىا مان الساياإّن إدراك معاني ودالالت و       

تشاجيع  )) . تشاير إلاى(3) ﴾ َساِميٌع َعِمايمٌ َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل الماِو َواْعَمُماوا َأنا المااَو   ﴿فقولو تعالى 
((ستساا م لمقضاااءض لمشاايادة  والحاااث عمااى التوكاال واالجياااد والتعاار  الالمااؤمنين عمااى 

ثااام   (4)
َوالمااُو  َمْن َذا الاِذي ُيْقِرُض الماَو َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعاًفا َكِثيَرةً   ﴿ ب بعد ىذه اآليةعقّ 

َلْياااِو             ﴾َوالمااااُو َيْقاااِبُض َوَيْبُساااطُ   ﴿ثااام أكاااد تعاااالى ذلاااك بقولاااو:   . ﴾ ُتْرَجُعاااونَ َيْقاااِبُض َوَيْبُساااُط َواِت
وذلك ألن من عمم ذلك كان اعتماده عمى فضل ا  تعالى أكثر من اعتماده عمى مالاو وذلاك 

 يدعوه إلى إنفاق المال في سبيل ا 

                                                           
 .ٖٚٓ/ ٕٙ  الرازي  مفاتيح الغيب  1))
 .ٕ٘ٗسورة  البقرة:   2))
 .ٕٗٗسورة  البقرة:   3))
 .ٗ٘٘/ ٔج   األلوسي  روح المعاني 4))
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و  ﴾ َعِماايمٌ  َوقَاااِتُموا ِفااي َسااِبيِل الماااِو َواْعَمُمااوا َأنا الماااَو َسااِميٌع   ﴿اتضااح لنااا أن قولااو تعااالى       
َلْياِو  َذا الاِذي ُيْقِرُض الماَو َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعاًفا َكِثيَرةً  َمنْ   ﴿ َوالماُو َيْقاِبُض َوَيْبُساُط َواِت

ُيعتمد عماى الساياق المغاوي فياو عماى تحدياد ناوع الداللاة وعمياو فالداللاة المساتفادة  ﴾  ُتْرَجُعونَ 
 من االستفيام في ىذه اآلية التحضيض والتبييج.
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 ..بين النحو والداللة المطمب الثاني: ) ما (
َُِبَم تَُبشُِّبونَ َقاَل َأَبِشْبُتُموِني َضَم  َأْن َمِسِنَي   ﴿ قال تعال :        .(1) ﴾ اْلِكَبُب 

 َوَلِئْن َأِ ْبَنا َضْنُيُم اْلَعَااَب ِإَل  ُأِمٍة َمْعُدوَدٍة َلَيُ وُلِن َما َيْحِبُسُو َأاَل َيْومَ   ﴿ قال تعال :      
 .(2) ﴾ َيْأِتيِيْم َلْيَت َمْصُبوُسا َضْنُيْم َوَحاَق ِبِيْم َما َكاُنوا ِبِو َيْسَتْيِةُئونَ       

 االستفيامية: إضباب: ) ما (
 .(3) عمى السكون في محل جّر  استفيام مبنيّ  اسملى: و اآلية األفي 
 .(4)مبتدأ اسم استفيام مبنّي عمى السكون في محّل رفع  اآلية الثانية: في 

   االستفيامية: داللة ) ما (
 .(5)ستبعاد االاآلية األولى: تفيد التعجب و في 
 .(6)ستيزاء تفيد التكذيب واال اآلية الثانية:في 

) ماااا ( االساااتفيامية فاااي اآلياااة األولاااى تفياااد التعجاااب  أنّ ناااا فاااي اآليتاااين الساااابقتين الحظ      
  وذلاك ال اات ف وقااوع ) مااا ( فااي االسااتيزاءو التكااذيب  فييااا واالساتبعاد وأّمااا اآليااة الثانيااة تفياد

بشااروه  إذْ  حااديث ضاايف إبااراىيميااة األولااى عمااى سااياق اآلفيجااري   لكاال منيمااا م تماافسااياق 

                                                           
 .ٗ٘سورة الحجر:   1))
 .ٛسورة ىود:   2))
 .ٕٕ٘/ ٗٔمحمود صافي  ج  الجدول في اإلعراب القرآن  3))
عراب القرآن وبيانو  محيي الدين درويش  جٕٕ٘/ ٗٔمحمود صافي  ج  الجدول في اإلعراب القرآن انظر:  4)) / ٗ؛ وات

ٖٔ٘ . 
؛  وبحر المحيط  أبو حيان األندلسي  ٔ٘ٔ/ ٜٔ؛  ومفاتيح الغيب  الرازي  جٓٛ٘/ ٕالزم شري  ج  الكشاف انظر:  5))
 .٘ٛٗ/ ٙج
/ ٕٔ؛  والتحرير والتنوير  ابن عاشور  جٕٖٔ/ ٚٔ؛  ومفاتيح الغيب  الرازي جٖٔٛ/ٕالزم شري ج  الكشاف انظر:  6))
  .ٓٔ/ ٕٔج
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جااري السااياق عمااى حااديث بااين المشااركين مااع   وأّمااا اآليااة الثانيااة فينّ كبياار الّسااحالااة وىااو فااي 
  رسول ا  صمى ا  عميو وسمم. 

إليااو الم ةكااة بصااورة  صااة إبااراىيم عميااو الساا م لّمااا أتااتْ حكااي لنااا اآليااة األولااى قت -ٔ      
قَاااااَل َأَبشاااااْرُتُموِني َعمَااااى َأْن َمساااااِنَي اْلِكَبااااُر فَااااِبَم   ﴿ قااااال تعااااالى ه بغاااا م عماااايم رو بّشااااو  اإلنسااااان
اااُرونَ  فتعجاااب باااذلك ال بااار ألناااو فاااي حالاااة الكبااار والشاااي و ة  فكياااف يحصااال الولاااد    .(1)﴾تَُبشِّ
وكأناو  ))  (2)اآلية عمى لساان إباراىيم بأساموب اإلساتفيام باا ) ماا ( لمتعجاب واالساتبعاد  فجاةت

   فباااااأي أعجوباااااة  ))  وكأناااااو قاااااال (3) ((رسااااال ا  إلياااااو  فماااااذلك اساااااتفيم لااااام يعمااااام أنيااااام م ةكاااااة 
 .(4) (( تبشروني
قَااَل َأَبشااْرُتُموِني َعمَاى َأْن َمسااِنَي /  َقاُلوا اَل َتْوَجْل ِإناا ُنَبشُِّرَك ِبُغَ ٍم َعِمايمٍ   ﴿وقولو تعالى       
فماان .(6) ((ضاايف إبااراىيم عميااو الساا م بشااروه بالولااد بعااد الكباار  أنّ  ))تشااير إلااى  .(5) ﴾اْلِكَباارُ 

لاة الكبار والشاي و ة  فمّماا سامع حاالة الشي و ة  وكان إباراىيم فاي حالعادة ال يمد الناس في 
مان ذلاك  وىاذا يتضاح مان  ا ل الساياق الاذي وردت فياو ) ماا (  الولد فتعجب  بر أنو سيمد
 .االستفيامية

اااُرَك ِبُغاااَ ٍم َعِمااايمٍ   ﴿قولاااو تعاااالى ومااان ىناااا اتضاااح لناااا أّن        قَااااَل /  قَااااُلوا اَل َتْوَجاااْل ِإنااااا ُنَبشِّ
) ماا ( االساتفيامية فياو تادّل عماى االساتبعاد  ﴾ فَاِبَم تَُبشِّاُرونَ  َأَبشاْرُتُموِني َعَمى َأْن َمساِنَي اْلِكَبارُ 

 والتعجب وىذا المعنى تما الّتوّصل إليو من   ل سياق الحال والسياق المغوي.

                                                           
 .ٗ٘سورة الحجر:   1))
 .٘ٛٗ/ ٙ؛ وبحر المحيط  أبو حيان األندلوسي  ج ٔ٘ٔ/ ٜٔالرازي  ج  انظر: مفاتيح الغيب  2))
 .٘ٛٗ/ ٙأبو حيان األندلوسي  ج   بحر المحيط  3))
 .ٓٛ٘/ ٕالزم شري  ج  الكشاف  4))
 .ٗ٘-ٖ٘سورة الحجر:     5))
 .ٔ٘ٔ/ ٜٔالرازي  ج  مفاتيح الغيب  6))
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وىاو أناو متاى تاأ ر عانيم العاذاب  ))تعرض اآلياة حكاياة عان الكفاار مان أبااطيميم  -ٕ      
ويقولون : ما السابب الاذي  ى ا  عميو وسمم بو أ ذوا في اإلستيزاءالذي توعدىم الرسول صم

 .(1)(( ا؟ حبسو عنا 
 سااتفيام حقيقااي إلاااىاالسااتفيام بااا ) مااا ( ف اارج ) مااا ( عاان فاآليااة جاااءت بأسااموب اال       

 ستيزاء.واالتحت النص الظاىر  وىو التكذيب  األ راص األ رىو الدالالت 
بماااا قبماااو مااان ساااياقات إّن إدراك المعااااني والمقاصاااد مااان وراء ىاااذا االساااتفيام متصااال         

ااٍة   ﴿: لغويااة وىااو قولااو تعااالى ْرَنااا َعااْنُيُم اْلَعااَذاَب ِإلَااى ُأما . لقااد (2) ﴾  َلَيقُااوُلنا  َمْعااُدوَدٍة  َولَااِةْن َأ ا
لمااا توّعاادىم بااو ماان عااذاب اقتضاات إرادة  -صاامى ا  عميااو وساامم -رسااول ا ب اسااتيزء الكفااار

 ا  تأجيمو وظّنوا ىذا عجزًا فكاان اساتزؤىم بأساموب االساتفيام مسات دمين ) ماا ( االساتفيامية
ذا أناااذرىم  )) ذا أ بااارىم الرساااول بالبعاااث وأّن شاااركيم سااابب لتعاااذيبيم جعماااوا ك ماااو ساااحرًا  وات وات

 .  (3) ((بعقوبة العذاب عمى اإلشراكيم استعجموه 
َأاَل َيااْوَم َياْأِتيِيْم لَااْيَس َمْصااُروًفا َعاْنُيْم َوَحاااَق ِبِيااْم َمااا   ﴿قولاو تعااالى: ذلااك   بذضاافة عمااى      

 أجاااااب ا  )) فااااا عااااذاب ا برسااااول ا  وب اكااااونيم اسااااتيزؤ أّن أْي . (4) ﴾ َيْسااااَتْيِزُةوَن  َكاااااُنوا بِااااوِ 
الااذين كااانوا يسااتيزةون بااو لاام بذلااك العااذاب  جاااء الوقاات الااذي عّينااو ا  لناازولتعااالى بأنااو إذا 

 .  (5) (( ينصرف ذلك العذاب عنيم وأحاط بيم ذلك العذاب 

المغااوي فااي توضاايح الساياق  لمجممااة االسااتفيامية ويساايم وكال ىااذه ماان السااباق والمحااق       
 .  وىي تفيد التكذيب واالستيزاء ) ما ( في ىذه اآلية دالالتأ راض و 

                                                           
 .ٕٖٔ/ ٚٔالرازي  ج  مفاتيح الغيب 1))
 .ٛسورة ىود:   2))
 .ٓٔ/ ٕٔانظر: التحرير والتنوير  ابن عاشور  ج  3))
 .ٛسورة ىود:   4))
 .ٕٖٔ/ ٚٔالرازي  ج  مفاتيح الغيب  5))
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 .بين النحو والداللة مااا (: ) الثالمطمب الث
َُاااَأِن    ﴿ قاااال تعاااال : -1      ُل  ََ ََُمااااَاا َبْعاااَد اْلَحاااقِّ ِإاِل الِضااا َُاااَاِلُكُم الِماااُو َبباُكاااُم اْلَحاااقا 

 .(1) ﴾ُتْصَبُُونَ 
َُ ِإَلْيااَك َحتِاا  ِإَاا َ َبُجااوا ِمااْن ِضْنااِدَك   ﴿ قااال تعااال : -2      َقاااُلوا ِلِمااِايَن َوِمااْنُيْم َمااْن َيْسااَتِم

ََ الِمُو َضَم  ُقُموِبِيْم َواِتَبُعوا َأْىَواَءُىمْ      .(2)﴾ ُأوُتوا اْلِعْمَم َماَاا َقاَل آِنفسا ُأوَلِئَك اِلِايَن َطَب
 : ) مااا ( االستفيامية: إضباب

) ماذا ( اسم اساتفيام مبناّي  في إعراب ) ماذا ( وجيان. الوجو األوليجوز  اآلية األولى:في 
عمى السكون في محل رفع مبتدأ.  الوجو الثاني ) ماا ( اسام اساتفيام مبناي عماى الساكون فاي 

 .(3) محل رفع مبتدأ  ) ذا ( اسم موصول مبنّي عمى السكون في محل رفع  بر 

) مااذا ( اسام اساتفيام مبناّي  ( وجيان. الوجاو األول إعراب ) ماذافي  يجوز اآلية الثانية:في 
عمى السكون في محل رفع مبتدأ.  الوجو الثاني ) ماا ( اسام اساتفيام مبناي عماى الساكون فاي 

 .(4) محل رفع مبتدأ  ) ذا ( اسم موصول مبنّي عمى السكون في محل رفع  بر 
 االستفيامية:  ( ااداللة ) ما

 .(5)التقرير واإلنكار والتوبيخ  ةً معنى النفي متضمنتفيد اآلية األولى: في 

 .(6)ست فاف االزاء و يستاالتفيد اآلية الثانية: في 

                                                           
 .ٕٖسورة يونس:   1))
 .ٙٔسورة محمد:   2))
  .ٕٓٔ/ ٔٔ  جصافي  محمود الجدول في إعراب القرآن  3))

    .   ٕٔٔ/ ٜانظر: إعراب القرآن وبيانو  محيي الدين درويش  ج  4))

  .ٛ٘ٔ/ ٔٔ؛ والتحرير والتنوير  ابن عاشور  جٖ٘/ ٙج  األندلسيالبحر المحيط  أبو حيان انظر:   5))

والتحرير ؛ ٓ٘/ ٕٛ؛ ومفاتيح الغيب  الرازي ٘ٔٔ/ ٘ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  بن عطية  جالمحو انظر:   6))
 .ٔٓٔ/ ٕٙوالتنوير  اين عاشور  ج
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باين  ا ت ف الداللاة واأل اراض ) مااذا (إذا أجمنا نظرنا في اآليتين السابقتين ظير لنا       
تقريار قادرة اآلياة األولاى يجاري عماى  فاي م تماف  فالساياقاآليتاين وذلاك لوقوعيماا فاي ساياق 

حااديث ب يجااري  اآليااة الثانيااةفااي ممشااركين  وأّمااا السااياق وم اطبااة اآليااة ل ساابحانو وتعااالىا  
      المنافقين لممؤمنين بعد  روجيم من المجمس.

الربوبياة و أناو الحاق الثابات  جاةت اآلية األولى إشارة إلى قادرة ا  تعاالى ورحمتاو و -ٔ      
َ ُل َفَأناى ُتْصَرُفونَ    ﴿قال تعالى:  ((المستوجبة لمعبادة   .(1) ﴾  َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإالا الضا

حقيقتاااو إلاااى أ اااراض  عااان ساااتفيامىناااا معنااااه النفاااي  و ااارج اال يةساااتفيامفاااا ) ماااا ( اال      
 وىي التقرير واإلنكار والتوبيخ. النص سياقة وفق  اصّ 
ُقااْل   ﴿ :  وىااو قولااو تعااالىقبمياااسااتفيام متصاال بالسااياق إّن إدراك معاااني ومقاصااد اال      

ااْن َيْمِمااُك الساااْمَع َواأْلَْبَصاااَر َوَمااْن ُيْ ااِرُج اْلَحاايا ِمااَن اْلَميِّاا ِت َمااْن َيااْرُزُقُكْم ِمااَن الساااَماِء َواأْلَْرِض َأما
لماااُو َرب ُكااُم فَااَذِلُكُم ا / َ  َتتاقُااونَوُيْ ااِرُج اْلَميِّااَت ِمااَن اْلَحاايِّ َوَمااْن ُيااَدبُِّر اأْلَْمااَر َفَسااَيُقوُلوَن الماااُو َفُقااْل َأفَاا

 ((مكااة  أي قاال أييااا الرسااول ليااؤالء مشااركي ))مكااة  ب مشااركي اِطاا. فيااذه اآليااة تُ (2) ﴾ اْلَحااق  
 . وقرر قدرتو سبحانو أنو ىو الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم  (3)

 ية وىااو داللتيااا عماااىسااتفياماالء ) إاّل ( يوضااح معنااى  ) مااا ( سااتثناوكااذلك حاارف اال      
 .(4)النفي واإلنكار أي ليس بعد الحّق إاّل الض ل

اااْن َيْمِماااُك   ﴿أّن قولاااو تعاااالى  تضاااحومااان ىناااا ي       ُقاااْل َماااْن َياااْرُزُقُكْم ِماااَن السااااَماِء َواأْلَْرِض َأما
َر السااااْمَع َواأْلَْبَصااااَر َوَماااْن ُيْ اااِرُج اْلَحااايا ِماااَن اْلَميِّاااِت َوُيْ اااِرُج اْلَميِّاااَت ِماااَن اْلَحااايِّ َوَماااْن ُياااَدبُِّر اأْلَْمااا

                                                           
 .ٕٖسورة يونس:   1))
  .ٕٖ-ٖٔسورة يونس:   2))

  : محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بياء الدين بن من  عمي  ميفة القمموني تفسير المنار   3))
 .ٜٕٔ/ ٔٔجم  ٜٜٓٔىا(  الييةة المصرية العامة لمكتاب  ٖٗ٘ٔالحسيني )المتوفى: 

 .ٛ٘ٔ/ ٔٔانظر: التحرير والتنوير  ابن عاشور  ج  4))



يوالداللي النحو  الدرسأساليب أسماء االستفيام بين  :المبحث الثاني :       الفصل الثالث  

 

109 
 

اااَ لُ الماااُو َرب ُكاااُم  فَاااَذِلُكمُ  / َفَسااَيُقوُلوَن المااااُو َفُقاااْل َأفَاااَ  َتتاقُاااون  (1) ﴾ اْلَحاااق  َفَمااااَذا َبْعاااَد اْلَحاااقِّ ِإالا الضا
ُيسيم السياق المغوي فيو فاي تحدياد المعااني واأل اراض وىاي أّن ) مااذا ( فاي ىاذه اآلياة تفياد 

 معنى النفي متضمنة التقرير واإلنكار والتوبيخ.  
 ونون كاا م رسااول ا  ويسااتيزؤ معحااين يسااالثانيااة عاان حااال المنااافقين اآليااة  حكاات -ٕ      

َوِمااْنُيْم َمااْن َيْسااَتِمُع ِإَلْيااَك َحتاااى ِإَذا َ َرُجااوا ِمااْن ِعْنااِدَك قَاااُلوا ِلماااِذيَن ُأوتُااوا   ﴿ك مااو قااال تعااالى: ب

   .(2) ﴾ َأْىَواَءُىمْ اْلِعْمَم َماَذا َقاَل آِنًفا ُأوَلِةَك الاِذيَن َطَبَع الماُو َعَمى ُقُموِبِيْم َواتاَبُعوا 

 إلى أ راض ومعان ب  ية وفق السياق وىاي حقيقيّ ال امعناى ) ماذا ( عن توقد  رج      
 نحاو   فذن إدراك المعاني االستفيامية وأ راضيا متصال بالساياق قبميااست فافاالستيزاء واال
 ﴾َ َرُجاوا ِمااْن ِعْنااِدَك قَاااُلوا ِلماااِذيَن ُأوتُااوا اْلِعْماامَ َوِمااْنُيْم َمااْن َيْسااَتِمُع ِإَلْيااَك َحتاااى ِإَذا   ﴿قولاو تعااالى: 

بداللاة قولاو  عون اساتماعا بالغاا جيادامكاانوا يسات الاذين -المناافقين -وىو إشارة إلى حاليم  (3)
 .(4) ﴾ َحتاى ِإَذا َ َرُجوا ِمْن ِعْنِدكَ  ﴿تعالى 
َيْسااَتِمُع ِإَلْيااَك َحتاااى ِإَذا َ َرُجااوا ِمااْن ِعْنااِدَك قَاااُلوا َوِمااْنُيْم َمااْن   ﴿قولااو تعااالى قااد اتضااح إّن      

 ) ماذا (وىي أّن  تحديد المعاني واأل راض  و فيالسياق المغوي في يسيم  ﴾ِلماِذيَن ُأوُتوا اْلِعْممَ 
 ستيزاء.في ىذه اآلية تفيد االست فاف اال

    

 

 

                                                           
  .ٕٖ-ٖٔسورة يونس:   1))

 .ٙٔسورة محمد:   2))
 .ٙٔسورة محمد:   3))
 .ٜٗ/ ٕٛالرازي  ج  مفاتيح الغيب انظر:  4))
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 .بين النحو والداللة (أّق  المطمب البابَ: )
 .(1) ﴾ ََُأقا اْلَفِبيَ ْيِن َأَحقا ِباأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ   ﴿  قال تعال : -1      

 .(2) ﴾  َُِبَأقِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ   ﴿  قال تعال : -2    
ََُأِق آَياِت الِمِو تُْنِكُبونَ  ﴿قال تعال   -3      .(3) ﴾ َوُيِبيُكْم آَياِتِو 

 ( االستفيامية:  أقّ إضباب: ) 
 .(4)اسم استفيام مبنّي في محل رفع مبتدأ اآلية األولى: في 

 .بالباء مجرور اسم استفيام اآلية الثانية:في 

 .(5)نصب مفعول مقدم  اسم استفيام مبنّي في محلفي اآلية الثالثة: 

   االستفيامية: ( داللة ) أقّ 
 .(6)التقريرتفيد اآلية األولى: في 

   .(7) المفيد ل ستبعاد بيّ االستفيام التعجّ  الثانية:اآلية في 

 .(8)في اآلية الثالثة: اإلنكار والتوبيخ 
 
  

                                                           
 .ٔٛ: األنعامسورة   1))
    .٘ٛٔسورة األعراف:   2))
 .ٔٛسورة  افر:    3))
 .ٕ٘ٓ/ ٚ  جصافي  محمود إعراب القرآنالجدول في   4))
 . ٕٗ٘/ ٛإعراب القرآن وبيانو  محيي الدين درويش  ج  5))
 . ٖٖٔانظر: المحور الوجيز  ابن عطية  ج/   6))

عراب القرآن وبيانو  محيي الدين درويش  جٜٛٔ/ ٜانظر: التحرير والتنوير  ابن عاشور  ج  7))  .ٖٓ٘/ٖ؛ وات
 .ٕ٘ٚ/ ٜ؛ والبحر المحيط  أبو حيان األندلسي   ج ٔٚ٘/ ٗانظر: المحور الوجيز  ابن عطية  ج   8))
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ّي ( أ ااااااراض ) أداللااااااة و فااااااي  ك تفاااااااوتلااااااابقتين أبااااااان لنااااااا أّن ىنااآليتااااااين السااااااتأّممنااااااا       
وساابب ذلااك يرجااع إلااى السااياق فااي كاال آيااة  فسااياق اآليااة األولااى   االسااتفيامية بااين اآليتااين

  نفاعضاّر وال تماو الاذين يعبادون الجواماد التاي التوقو  -عمياو السا م -حديث إباراىيم ب يجري 
 حانو وتعاالى الكاافرين ماع اإلتياان بالادالةلم اطباة ا  سابب أّما سياق اآلية الثانياة فياو يجاري

   واألرض.و ممكوت السماوات ل أن عمى
ت بأساااموب االساااتفيام عماااى إباااراىيم عمياااو السااا م وقوماااو  فجااااء اآلياااة قصاااة حكااات -ٔ      

     ت. و رجااا(1) ﴾ فَاااَأي  اْلفَاااِريَقْيِن َأَحاااق  بِااااأْلَْمِن ِإْن ُكْناااُتْم َتْعَمُماااونَ   ﴿لساااان إباااراىيم قاااال تعاااالى: 
عان بعااض مان كال إلااى  بياا وىاي يسااتفيم  المغااوي األصامي  اعان معناىا ةاالساتفيامي) أّي ( 

باااااأن فريقاااااو ىاااااو وحاااااده أحاااااق  )) تفياااااد التقريااااار وىاااااي  المساااااتفاد مااااان الساااااياق المااااادلول اآل ااااار
 .(2)((باألمن
َواَل   ﴿  قااال تعااالى: اوبعاادى امرتبطااة بالسااياق الااذي قبمياا يةجممااة االسااتفيامالت فجاااء      

َوَكْيااَف َأَ اااُف َمااا   ﴿وقولااو تعااالى  .(3) ﴾  ...َشااْيًةاَأَ اااُف َمااا ُتْشااِرُكوَن بِااِو ِإالا َأْن َيَشاااَء َربِّااي 
ْل ِبِو َعَمْيُكْم ُساْمَطاًنا التعجاب شاير إلاى   يُ (4) ﴾  َأْشَرْكُتْم َواَل َتَ اُفوَن َأناُكْم َأْشَرْكُتْم ِبالماِو َما َلْم ُيَنزِّ

عمااى ىااذا اإلنكااار تعااالى ثااّم رتّااب   (5)ا    التعجااب ماان  ااوفيم ماان آليااتيم وعاادم  ااوفيم ماان
ثام   ﴾ فَاَأي  اْلفَاِريَقْيِن َأَحاق  بِااأْلَْمِن ِإْن ُكْناُتْم َتْعَمُماونَ   ﴿  بقولاو (6) ((التعجبي ما ىاو نتيجاة لاو 

                                                           
 .ٔٛ: األنعامسورة   1))
 .ٖٖٔ/ ٚالتحرير والتنوير  ابن عاشور  ج  2))
  .ٓٛ: األنعامسورة   3))
 .ٔٛ: األنعامسورة   4))
 .ٓٚ٘/ ٗانظر: البحر المحيط  أبي حيان األندلسي  ج  5))
 .ٕٛٗ/ ٚ  محمد رشيد رضا  جتفسير المّنار   6))
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كنااتم ماان أىاال  إن ))كأنااو قااال   ﴾ ِإْن ُكْنااُتْم َتْعَمُمااونَ   ﴿كاا م كمااو بقولااو تعااالى العقااب عمااى 
 .(1) ((بذلك وبّينوه بالدالةل. فأ برونيالعمم والبصيرة في ىذا األمر 

َواَل َأَ اااااُف َمااااا ُتْشااااِرُكوَن بِااااِو ِإالا َأْن َيَشاااااَء َربِّااااي   ﴿ّن قولااااو تعااااالى سااااتطيع أن نقااااول إن       
ْل بِااِو َعمَااْيُكْم َوَكْيااَف َأَ اااُف َمااا َأْشااَرْكُتْم َواَل َتَ اااُفوَن َأناُكااْم َأْشااَرْكُتْم ِبالماااِو َمااا لَااْم   ﴿و  ﴾َشااْيًةا ُيَناازِّ

فيو فاي توضايح مادلول ) أّي (  السياق المغوي . يسيم(2) ﴾ ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ   ﴿و  ﴾ ُسْمَطاًنا
  التقرير.    في ىذه اآلية وىو

تقرياار دلياال التوحيااد أعقااب بمااا ياادل عمااى التوحيااد ووجااود  ))شااير ىااذه اآليااة إلااى ت -ٕ      
حاااال الكاااافرين بعااادم تصاااديقيم  عااان   ثااام عّبااار(3) ((الصاااانع الحكااايم والممكاااوت المماااك العظااايم 

 مااان حااااليم بذصااارارىم عماااى الكفااار اً ساااتفيام باااا ) أّي ( متعجباااكتااااب ا  بأساااموب االالرسااال و ب
 .  (4) ﴾ َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ   ﴿تعالى: ل قا وعدم إيمانيم بيذا الكتاب والرسل

التاااى  ت األ ريااااتالحقيقاااي إلاااى المااادلوال اساااتفيامية مااان معناىااا) أّي ( اال توقاااد  رجااا      
 ) أي ( مادلول  إذ إّن إدراك المعناى و ساتبعاداالو  بمساياق وىاي التعجاا اآلية وفقًا لتيدف إليي

َأَولَاااْم َيْنظُاااُروا ِفاااي َمَمُكاااوِت السااااَماَواِت   ﴿االساااتيامية مااارتبط بالساااياق قبمياااا وىاااو قولاااو تعاااالى: 
َأَولَاْم   ﴿وقولاو   (5) ﴾ َواأْلَْرِض َوَما َ َمَق الماُو ِمْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكاوَن قَاِد اْقتَاَرَب َأَجُميُامْ 

أن دالةااال ممكاااوت السااااماوات )) فياااو يشاااير إلااااى   ﴾ الساااااَماَواِت َواأْلَْرضِ َيْنظُاااُروا ِفاااي َمَمُكاااوِت 
َوَأْن َعَسااى َأْن َيُكااوَن قَااِد اْقتَااَرَب   ﴿واألرض عمااى وجااود الصااانع الحكاايم القااديم كثياارة  ثاام قااال 

                                                           
 .ٕٛٗ/ ٚ  محمد رشيد رضا  جتفسير المّنار   1))
 .ٔٛ-ٓٛ: األنعامسورة   2))
 .ٖٕ٘/ ٘  أبي حيان األندلسي  جالبحر المحيط  3))
    .٘ٛٔسورة األعراف:   4))

    .٘ٛٔسورة األعراف:    5))
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كاان . ول(1)((وصااي  الكاا م عمااى ىااذا الاانظم إلفااادة تيوياال األماار عمااييم وت ااويفيم ))  ﴾ َأَجُميُاامْ 
األسف الشديد ىؤالء الكافرون لم يصدقوا البرىان ولم يأ ذوا أنفسيم بالتفكر فيياا وأصاروا مع 

 عمى الكفر وتكذيبيم بآيات ا  وكتابو.
وماااذا  ))  (2)﴾ َفبِااَأيِّ َحااِديٍث َبْعااَدُه ُيْؤِمُنااونَ   ﴿عجيااب لااذا قااال ا  تعااالى لياام فيااذا أماار       

 .  (3) (( ينتظرون  بعد وضوح الحق  وبأي حديث أحق منو يريدون أن يؤمنوا
َأَولَاْم َيْنظُاُروا ِفاي َمَمُكاوِت السااَماَواِت َواأْلَْرِض َوَماا َ مَاَق  )تضح من ىناا أّن قولاو تعاالى وي     

وتتضاح أ اراض ) أي ( مان  ا ل  (4) ( الماُو ِمْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكاوَن قَاِد اْقتَاَرَب َأَجُميُامْ 
 السياق المغوي.

ياتاااااو ونعماااااو بأساااااموب ناااااو رّب العاااااالمين ال أحاااااد ينكااااار فاااااي آلقاااااد عّبااااار ا  تعاااااالى أ -ٖ     
 اارج  .(5) ﴾ َوُيااِريُكْم آَياتِااِو فَااَأيا آَياااِت الماااِو تُْنِكااُرونَ  ﴿االسااتفيام بااا ) أّي ( قااال تبااارك وتعااالى 

االساااتفيام عااان معنااااه الحقيقاااي إلاااى معااااٍن مجازياااة والمدلولاااة األ ااارى التاااي اساااتدعاىا ساااياق 
 المضمون الفكري من اإلنكار والتوبيخ.

  قاااال تعاااالى    (6)فتجاااري ىاااذه اآلياااة فاااي الساااياق ذكااار تعاااالى آياااات اعتباااار تعاااداد الااانعم       
َوَلُكاْم ِفييَاا َمَنااِفُع َوِلَتْبُمُغاوا َعَمْييَاا  / َكُباوا ِمْنيَاا َوِمْنيَاا تَاْأُكُمونَ المااُو الااِذي َجَعاَل َلُكاُم اأْلَْنَعااَم ِلَترْ   ﴿

اآليااة الكااافرين المنكاارين  تثاام  اطباا (7) ﴾  َحاَجااًة ِفااي ُصااُدوِرُكْم َوَعَمْييَااا َوَعمَااى اْلُفْمااِك ُتْحَممُااونَ 

                                                           
 .ٜٚٔ/ ٜ  ابن عاشور  التحرير والتنوير  1))
    .٘ٛٔسورة األعراف:   2))

 .ٕٛٔ/ ٕ  الزم شري  جالكشاف  3))
    .٘ٛٔسورة األعراف:   4))

 .ٔٛسورة  افر:    5))
 .ٕ٘ٚ/ ٜ  أبو حيان األندلسي   ج البحر المحيط انظر:  6))
 .ٓٛ-ٜٚسورة  افر:   7))
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أي أنياا كثيارة  فأيياا ينكار؟ أي ال   (1) ﴾ تُْنِكاُرونَ َوُياِريُكْم آَياتِاِو فَاَأيا آَيااِت المااِو  ﴿بآيات ا    
 .(2)يمكن إنكار شيء منيا في العقول 

 / المااُو الااِذي َجَعاَل َلُكاُم اأْلَْنَعااَم ِلَتْرَكُباوا ِمْنيَاا َوِمْنيَاا تَاْأُكُمونَ   ﴿اتضح لنا أن قولو تعاالى       
َوُياِريُكْم آَياتِاِو /  َعَمْيَيا َحاَجًة ِفي ُصُدوِرُكْم َوَعَمْيَيا َوَعَمى اْلُفْمِك ُتْحَمُمونَ َوَلُكْم ِفيَيا َمَناِفُع َوِلَتْبُمُغوا 
أ اااااراض ) أّي ( يقاااااوم الساااااياق المغاااااوي بتوضااااايح دالالت و   (3) ﴾  فَاااااَأيا آَيااااااِت المااااااِو تُْنِكاااااُرونَ 

 االستفيامية في ىذه اآلية وىي تفيد اإلنكار والتويخ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٔٛسورة  افر:   1))
 .ٕ٘ٚ/ ٜ  أبو حيان األندلسي   ج البحر المحيط 2))
 .ٔٛ-ٜٚسورة  افر:   3))
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 .بين النحو والداللة ( كيف ): ال امتالمطمب 
ُِياوِ   ﴿ قال تعال : -1      َوُوَِّياْت ُكالا َنْفاٍت َماا َكَساَبْت  ََُكْيَف ِإَاا َجَمْعَناُىْم ِلَياْوٍم اَل َبْياَب 

   .(1) ﴾ َوُىْم اَل ُيْوَمُمونَ 

ْل َوَكْيَف َأَ اُف َما َأْشَبْكُتْم َواَل   ﴿قال تعال :  -2      ُُوَن َأِنُكْم َأْشَبْكُتْم ِبالِمِو َما َلاْم ُيَناةِّ َتَ ا
 .(2) ﴾  َضَمْيُكْم ُسْمَطانسا ِبوِ 

 : االستفيامية ( إضباب: ) كيف
اساام اسااتفيام مبنااّي عمااى الفااتح فااي محااّل رفااع  باار مقااّدم لمبتاادأ محااذوف  اآليااة األولااى:فااي 

   .(3) تقديره حاليم

 مبنّي عمى الفتح في محّل نصب حال عاممواسم استفيام اآلية الثانية: في 
 .(4) ) أ اف ما أشركتم (

 :االستفيامية  ( داللة ) كيف
   .(5) والتيويل تفيد التعجب والتعظيم اآلية األولى:في 

 .(6)تفيد التعجب واإلنكار اآلية الثانية: في 

أ ااراض ) كيااف ( فااي اآليااة يتااين السااابقتين تبااّين لنااا أّن داللااة و اآل النظاار فااي الااو أمعّناا      
فااي سااياق اآليااة م تمااف  حيااث إن ُت ااالف اآليااة الثانيااة  وذلااك لوقوعيمااا فااي سااياق األولااى 

                                                           
 .ٕ٘آل عمران:   سورة  1))
 .ٔٛ: األنعامسورة   2))
 .ٗٗٔ/ ٖ  جصافي  محمود الجدول في إعراب القرآن  3))
 .ٕ/ ٚ  جصافي  محمود الجدول في إعراب القرآن  4))
  ابن والتنوير؛ والتحرير ٖٛ/ ٖ؛ والبحر المحيط  أبي حيان األندلسي  جٜٖٗ/ ٔالكشاف  الزم شري  جانظر:   5))

 .ٕٔٔ/ ٖعاشور  ج
؛ والتحرير ٔٛٗ/ ٚ؛ وتفسير المنار  محمد رشيد  رضا  جٓٚ٘/ ٗانظر: البحر المحيط  أبي حيان األندلسي  ج  6))

 .ٖٖٓ/ٚ  ابن عاشور  جوالتنوير
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ا  فااي يااوم القيامااة   شاارىمومصاايرىم إذا حر أىاال الكتاااب فااي دياانيم األولااى يجااري عمااى  اارو 
ستصاايبو  بااأنْ  ه بااآليتيممااى قصااة إبااراىيم مااع قومااو إذ  ّوفااو جااري عيااة الثانيااة يسااياق اآلوأّمااا 
 ر.ر الض
جيال  اب ( ا ترارىم بما ىّم عمياو مان أن ا  تعالى لما حكى عنيم ) أىل الكت )) -ٔ       

      . قاااال تعاااالى: (1) ((باااّين أناااو سااايجيء ياااوم يااازول فياااو ذلاااك الجيااال ويكشاااف فياااو ذلاااك الغااارور
. (2) ﴾  َوُوفَِّياْت ُكال  َنْفاٍس َماا َكَساَبْت َوُىاْم اَل ُيْظَمُماونَ َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُىْم ِلَيْوٍم اَل َرْياَب ِفياِو   ﴿

حكى لنا  طاب ا  تعالى حال الييود في يوم القيامة بأسموب إنشاةي اساتفيامي باا ) كياف(  
نمااا  اارج اسااتفيام عاان معناااه  إذ ال يريااد ماان وراء ىااذا االسااتفيام مجاارد السااؤال عاان حاااليم وات

مون الفكااااري ماااان ضاااامجازيااااة والماااادلوالت األ اااارى اسااااتدعاىا سااااياق الم الحقيقااااي إلااااى معااااانٍ 
 استعظام حاليم في يوم ال ريب فيو.و  التعجيب والتيويل

َذِلَك ِبَأناُيْم َقاُلوا َلْن َتَمساَنا النااُر ِإالا َأيااًما َمْعُدوَداٍت َوَ اراُىْم ِفاي ِدياِنِيْم َماا   ﴿فقولو تعالى:      
 اااّرىم فاااي ديااانيم ماااا كاااانوا يفتااارون  مااان أن آبااااةيم ىااام األنبيااااء  )) قااادو   (3) ﴾ َيْفتَاااُرونَ َكااااُنوا 

 .  (4) ((كيف تكون حاليم جمعناىم  فكيف يصنعون  و يشفعون ليم. فكيف إذا 
َنْفاٍس ِإَذا َجَمْعَنااُىْم ِلَياْوٍم اَل َرْياَب ِفياِو َوُوفَِّياْت ُكال    ﴿: ىثم عقب بعاد ) كياف ( قولاو تعاال     

فكيف حال ىؤالء المغترين باألباطيال إذا حشاروا ياوم القياماة  ))  ﴾ َما َكَسَبْت َوُىْم اَل ُيْظَمُمونَ 
بمااا اكتساابوه ماان كفاارىم وأعماااليم و ىااا فااي الاادنيا وجااوزوا وْ واضاامحمت تمااك الز ااارف التااي اّدعَ 

 .(5) ((القبيحة ؟ 

                                                           
 .ٓٛٔ/ ٚ  الرازي  جمفاتيح الغيب  1))
 .ٕ٘آل عمران:   سورة  2))
 .ٕٗآل عمران:   سورة  3))
 .ٜٖٗ/ ٔ  الزم شري  جالكشاف  4))
  .ٙٔٗ/ ٔ  ابن عطية  جالمحور الوجيز  5))
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بِاااَأناُيْم قَااااُلوا لَاااْن َتَمسااااَنا الناااااُر ِإالا َأيااًماااا َمْعاااُدوَداٍت َذِلاااَك   ﴿أّن قولاااو تعاااالى  اتضاااح لناااا       
ِإَذا َجَمْعَناُىْم ِلَيْوٍم اَل َرْيَب ِفياِو َوُوفَِّياْت ُكال  َنْفاٍس َماا   ﴿و  ﴾ َوَ راُىْم ِفي ِديِنِيْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ 

سااتفيام المغااوي فااي توضاايح الداللااة وأ ااراض اال سااياقال يساايم فيااو ﴾ َكَسااَبْت َوُىااْم اَل ُيْظَمُمااونَ 
     أنيا تفيد التعجب والتعظيم والتيويل.و في ىذه اآلية 

وقوماااو  فجاةااات بأساااموب االساااتفيام  - عمياااو السااا م - اآلياااة قصاااة إباااراىيم حكااات -ٕ      
َوَكْياَف َأَ ااُف َماا َأْشاَرْكُتْم َواَل َتَ ااُفوَن َأناُكاْم َأْشاَرْكُتْم ِبالمااِو َماا   ﴿عمى لسان إبراىيم قال تعاالى: 

ْل ِبِو َعمَاْيُكْم ُساْمَطاًناَلْم  ألنيام دعاوه إلاى أن ي ااف باأس  ))إلنكاار و ) كياف ( ىناا ل .(1) ﴾ ُيَنزِّ
ت ااويفيم إياااه مااا ال ي يااف فااي حااال  ))يم مان . وتعجااب ماان(2) (( آلياتيم فااأنكر ىااو عمااييم ذلااك

وكيااف أ اااف لت ااويفكم شاايةًا مااأمون  ))فكأنااو قااال:  .(3) ((كااونيم ال ي ااافون أ ااوف مااا ُي اااف 
ال وف ال يتعمق بو  ضرر بوجو وأنتم ال ت افون ما يتعمق بو كال م اوف وىاو إشاراككم باا  

 .(4) ((ما لم ينزل بذشركو سمطانا 
 أحاسايسمعااٍن ودالالت أ ارى تعّبار عان فيام عن معناه األصمي إلاى ىكذا  رج االست      

 السياق. لتي نفيميا من   لالتعجب واإلنكار ليذه الحقيقة البارزة ا
َأَ اااُف َمااا َأْشااَرْكُتْم َواَل َتَ اااُفوَن َأناُكااْم َأْشااَرْكُتْم   ﴿قولااو تعااالى  وماان  اا ل ىااذا قااد تجمّااى لنااا أّن 

 نكار.دالالت االستفيام وىي التعجب واإليقوم فيو السياق بتوضيح أ راض و  ﴾ ِبالماوِ 
 
 
 

                                                           
 .ٔٛ: األنعامسورة   1))
 .ٖٖٓ/ٚ  ابن عاشور  جالتحرير والتنوير  2))
 .ٔٛٗ/ ٚ  محمد رشيد  رضا  جتفسير المنار  3))
 .ٕٗ/ ٕ  الزم شري  جالكشاف  4))
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 .بين النحو والداللة ( أّن  المطمب السادت: )
َوَلاْم ُياْؤَت  َقاُلوا َأِن  َيُكوُن َلاُو اْلُمْماُك َضَمْيَناا َوَنْحاُن َأَحاقا ِباْلُمْماِك ِمْناوُ   ﴿ قال تعال : -1    

   .(1) ﴾  ...َسَعةس ِمَن اْلَمال
ُكِمما َدَ َل َضَمْييا َةَكِبِيا اْلِمْحباَب َوَجَد ِضْنَدىا ِبْةقاس قاَل ياا َماْبَيُم َأِنا    ﴿ قال تعال : -2     

    .  (2) ﴾ ِإِن الِمَو َيْبُةُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِب ِحَسابٍ  ِضْنِد الِموِ َلِك ىاا قاَلْت ُىَو ِمْن 
 :االستفيامية  ( إضباب: ) أّن 

   .(3)نصب حال تفيام مبنّي عمى السكون في محّل اسم اس اآلية األولى:في 

اساام اسااتفيام مبنااّي عمااى السااكون فااي محااّل نصااب عمااى الظرفيااة المكانيااة  اآليااة الثانيااة:فااي 
     .(4)متعمق بمحذوف  بر مقّدم 

   : االستفيامية ( داللة ) أّن 
   .(5)تفيد اإلنكار واالستبعاد  اآلية األولى:في 

 .(6)تفيد التعجب اآلية الثانية: في 

  ااراض ) أّنااى ( بااين اآليتااينيتجمّااى لنااا تباااين داللااة وأتأّماال اآليتااين السااابقتين  مااا عنااد      
االسااتبعاد حيااث و األولااى تفيااد اإلنكااار  فاآليااة  بااو ي تجااري اآليااةوذلااك ال اات ف السااياق الااذ

ن لياام ممكااا. وأّمااا عاايِّ أن يُ  ا ماان نبااّييمبنااي إسااراةيل مااع نبااّييم وطمبااو  قصااةب يجااري سااياق اآليااة

                                                           
 .ٕٚٗالبقرة:  سورة   1))
 .ٖٚآل عمران:  سورة  2))
  .ٖٚٙ/ٔ  محي الدين الدرويش  جإعراب القرآن وبيانو  3))
  أحمد بن محمد المجتبى من مشكل إعراب القرآنو  ؛ٙٙٔ/ ٖالجدول في إعراب القرآن  محمود صافي  ج انظر:  4))

 .ٙٔٔ/ ٔه  ج ٕٙٗٔالمدينة المنورة   -ال راط  مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف
  أبي حيان األندلسي  ؛ والبحر المحيطٗٓ٘/ ٙ؛ ومفاتيح الغيب  الرازي  جٕٜٕ/ ٔالزم شري  جالكشاف  انظر:   5))
  .ٗٚ٘/ ٕج

  .ٖٕٔ/ ٖ  أبي حيان األندلسي  جالبحر المحيط  6))
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ماع ماريم إذ  - عمياو السا م -قصة زكرياا  فتفيد التعجب حيث يجري سياق اآليةاآلية الثانية 
   جاةتيا الطعام وىي في المحراب.  

      وقاااد لناااا اآلياااة قصاااة بناااي إساااراةيل ماااع نباااّييم يوشاااع أو شااامعون أو اشااامول حكااات -ٔ      
قَاااُلوا َأناااى َيُكااوُن لَااُو اْلُمْمااُك   ﴿ قااال تعااالىى عاان طاعتااو واإلعااراض عاان حكمااو  أظيااروا التااولّ 

  .  (1) ﴾  ...َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَمال َعَمْيَنا َوَنْحُن َأَحق  ِباْلُمْمِك ِمْنوُ 
االساااتفيام باااا ) أّناااى (  وقاااد لقاااد عّبااار ا  تعاااالى عااان إعراضااايم عااان حكماااو بأساااموب و       
االساتبعاد واإلنكاار    ىاواأل اراض األ ارىمادلول ا الحقيقاي إلاى ناىا) أّنى ( عان مع  ت رج
      التعبياااار يشااااعر ماااادى إعراضاااايم عاااان حكاااام ا  ساااابحانو  ماااان السااااياق. فبيااااذا  تااااي نفيمااااو الو 
 .(2) ((لو   اً لتممكو عمييم واستبعاد اً إنكار  ))

َنْحاُن َأَحاق    ﴿يامية متصل بالسياق فقولاو تعاالى فذّن إدراك الدالالت واأل راض االستف      
َولَاْم ُياْؤَت َساَعًة ِماَن   ﴿قاوليم و    لممك منويزعمون أنيم أحق با تشير إلى أنيم ﴾ ِباْلُمْمِك ِمْنو

كياااف يتمماااك عميناااا والحاااال أناااو ال  ))  وا. فكاااأنيم قاااال(3) وذلاااك إشاااارة إلاااى أناااو فقيااار ﴾ اْلَماااال
 .  (4) ((يستحق التممك لوجود من ىو أحق بالممك وأنو فقير وال بد لمممك من مال يعتضد بو 

َولَاْم ُياْؤَت َساَعًة  َوَنْحاُن َأَحاق  ِباْلُمْماِك ِمْناوُ   ﴿ ومن   ل ىاذا قاد تجمّاى لناا أّن قولاو تعاالى     
يقاااااوم الساااااياق المغاااااوي فياااااو وساااااياق الحاااااال بتحدياااااد وتوضااااايح داللاااااة ) أّناااااى (   ﴾ ِماااااَن اْلَماااااال
   االستفيامية.

ميااو الساا م مااع مااريم  قااال زكريااا عبحانو وتعااالى ىااذه اآليااة عاان قصااة حكااى ا  ساا -ٕ     
َأنااى لَاِك ىاذا قالَاْت  ُكماما َدَ َل َعَمْييا َزَكِريااا اْلِمْحاراَب َوَجاَد ِعْناَدىا ِرْزقاًا قااَل ياا َماْرَيمُ   ﴿تعالى: 

                                                           
 .ٕٚٗالبقرة:  سورة   1))
 .ٕٜٕ/ ٔالكشاف  الزم شري  ج  2))
 .ٗٓ٘/ ٙ  الرازي  جمفاتيح الغيب  3))
 .ٕٜٕ/ ٔالزم شري  ج  الكشاف  4))
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المعاااني والماادلوالت الحقيقااي إلااى  ا) أّنااى ( ماان معناىاا توقااد  رجاا. (1) ﴾  ُىااَو ِمااْن ِعْنااِد الماااوِ 
 السياق.ب األ رى التي تقصد

التعجاب مان ِقبال زكرياا بالشاعور  عان باا ) أّناى ( لتعّبار ت اآلية بأسموب االستفيامفجاء      
ال يوجااد أي  و  ألناايّ العقاال اإلنسااان وال يقبماامااامااع أن ىناااك   عنااد مااا وجااد الطعااام أمااام مااريم
روي أنااو كااان ال يااد ل عمييااا إال ىااو وحااده  وكااان إذا  اارج  ))طاارق لمجيااا ىااذا الطعااام  إذ 

وفاكياة الصاايف فااي الشااتاء   ماق ساابعة أبااواب  فكاان يجااد عناادىا فاكيااة الشاتاء فااي الصاايف 
 .(2)(( ( يا متعجبا: ) أّنى لك ىذافقال ل
 َوَجدَ  اْلِمْحرابَ  َزَكِرياا َعَمْييا َدَ لَ  ُكماما  ﴿تعالى قولو أنّ  لنا تجّمى قد ىذا   ل ومن     
َيَشاُء ِبَغْيِر  ِإنا الماَو َيْرُزُق َمنْ   الماوِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  قاَلتْ  ىذا َلكِ  َأناى َمْرَيمُ  يا قالَ  ِرْزقاً  ِعْنَدىا
(   أّنى)  داللة وتوضيح ,بتحديد الحال وسياق فيو المغوي السياق يقوم ,(3) ﴾ِحَسابٍ 

 .التعجب تفيد أنيا االستفيامية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٚآل عمران:  سورة  1))
 .  ٕٚٓ/ ٛ  الرازي  ج؛ ومفاتيح الغيبٖٛ٘/ ٔالكشاف  الزم شري  جانظر:   2))

 .ٖٚآل عمران:  سورة  3))
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 .بين النحو والداللة ( أين المطمب السادت: )

 َوَيْوَم َنْحُشُبُىْم َجِميعسا ثُِم َنُ وُل ِلِماِايَن َأْشاَبُكوا َأْياَن ُشاَبَكاُؤُكُم اِلاِاينَ   ﴿  قال تعال : -1     
   .(1) ﴾ ُكْنُتْم َتْةُضُمونَ 

ْنَساُن َيْوَمِئٍا َأْيَن اْلَمَفبّ   ﴿: قال تعال  -2          .(2) ﴾ َيُ وُل اْلِْ

 :االستفيامية ( إضباب: ) أين
اآلياااة األولاااى: اسااام اساااتفيام مبناااّي عماااى الفاااتح فاااي محااال النصاااب ظااارف مكاااان متعماااق فاااي 

 .(3)بمحذوف  بر مقدم 

اآلياااة الثانياااة: اسااام اساااتفيام مبناااّي عماااى الفاااتح فاااي محااال النصاااب ظااارف مكاااان متعماااق فاااي 
 .  (4)بمحذوف  بر مقدم 

   :االستفيامية داللة ) أين (
 .  (5)تقرير التفيد التقريع والتبكيت والتوبيخ و  : اآلية األولىفي 

 .(6) تفيد التمني:  اآلية الثانيةفي 
 

 

 

                                                           
 .ٕٕسورة األنمعام:   1))
 .ٓٔرة القيامة: سو   2))
 .ٗٛ/ ٖ  محي الدين درويش  جإعراب القرآن وبيناه  3))
 .ٜٕٛ/  ٓٔنفسو  جالمصدر السابق   4))
 ؛ٗٙٗ/ٗ؛ والبحر المحيط   أبي حيان األندلسي  جٔٓ٘/ ٕٔانظر: مفاتيح الغيب  الرازي   ج  5))
 .٘ٚٔ/ ٚ  ابن عاشور  جوالتحرير والتنوير 
 .ٖ٘ٗ/ ٜٕ  ابن عاشور  ج؛  والتحرير والتنويرٕٙٙ/٘ج البيضاوي   أنوار التنزيل وأسرار التأويلانظر:   6))
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أ ااراض ) أياان ( فااي اآليااة يتااين السااابقتين تجمّااى لنااا أّن داللااة و فااي اآل النظاار اأمعّناا إذا       
م تماااف  يرجاااع إلاااى وقوعيماااا فاااي ساااياق وسااابب ذلاااك   اآلياااة الثانياااة لماااا فاااي ةاألولاااى مغااااير 

جاري عماى مواجياة المكاّذبين بالبعاث فاي ياوم الحشار  وأّماا الساياق في اآلية األولاى يفالسياق 
 ال يوم القيامة.  حال من األحو في اآلية الثانية يجري ب

مواجيااة المشاااركين المكااذبين بااااالقرآن وبالبعااث واآل ااارة.  ))إلاااى  فيااذه اآلياااة أشااارت -ٔ      
َوَيااااْوَم َنْحُشااااُرُىْم َجِميًعااااا ثُااااما َنقُااااوُل ِلماااااِذيَن َأْشااااَرُكوا َأْيااااَن ُشااااَرَكاُؤُكُم الاااااِذيَن ُكْنااااُتْم   ﴿ قااااال تعااااالى:

ة وىاو الساؤال عان المكاان الحقيقيا اساتفيامية مان معانيا( االت ) أيان . وقاد  رجا(1) ﴾َتْزُعُمونَ 
حانو ّن ا  ساابلتاوبيخ والتقرياار  حيااث إ اصاة وىااو التقريااع والتبكياات واإلاى ماادلوالت وأ ااراض 

وتعالى قّرر وقّرع وبّكت ووّبخ المشاركين الاذين كاّذبوا بآياات ا  وياوم البعاث  وذلاك باسات دام 
ى أوضااح الصااورة لااك المشاايد لممتمقِّااالاادالالت حتااى يكااون ذ يام ليعّباار عاان تمااكأسااموب االسااتف

 وحّية.
بالسااياق   ةفكاال ماان تمااك الاادالالت واأل ااراض اسااتنباطًا ماان مضاامون اآليااات ومرتبطاا      

َأْياااَن   ﴿وقولاااو تعاااالى   زماااان الحشاااريشاااير إلاااى  ﴾ َوَياااْوَم َنْحُشاااُرُىْم َجِميًعاااا  ﴿فقولاااو تعاااالى 
أياان آليااتكم  ))كأنااو قااال وقااد سااأل المشااركين عاان آليااتيم    ﴾ ُكْنااُتْم َتْزُعُمااونَ ُشااَرَكاُؤُكُم الاااِذيَن 

 .(2) ((التي جعمتموىا شركاء   الذين كنتم تزعون إنيا تشفع لكم عند ا ؟ 
ُكْنااُتْم الاااِذيَن  َأْيااَن ُشااَرَكاُؤُكمُ   ﴿و  ﴾ َوَيااْوَم َنْحُشااُرُىْم َجِميًعااا  ﴿اتضااح لنااا أّن قولااو تعااالى      

لمسياق المغاوي فياو وساياق الحاال دور فاي تحدياد معناى ) أيان ( االساتفيامية وىاو  ﴾ َتْزُعُمونَ 
 التقريع والتوبيخ والتقرير والتبكيت.

                                                           
 .ٕٕاألنمعام: سورة   1))
  .ٗٙٗ/ ٗ  أبو حيان األندلسي  جالبحر المحيط  2))
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بعاث وياوم الجازاء والحسااب حاال المنكارين بياوم الو اآلية مشيد يوم القيامة  تصّور  -ٕ      
ذلاك بأساموب  عان ىاول ياوم القياماة  فعّبار ا  تعاالىممجاأ يمجاأ ويحفاظ مان ًا إلاى ِفارار  ُمتمنِّين

ْنَسااُن َيْوَمةِاٍذ َأْياَن اْلَمفَارّ   ﴿االستفيام با ) أين ( قال تعالى:  ليات  ))فكأناو قاال  .(1) ﴾ َيقُاوُل اإْلِ
    .(2) ((لي فرارًا في مكان نجاة ولكنو اليستطيع 

ّن أ ااارى وىاااي التمنِّاااا الحقيقاااي إلاااى معااااني ودالالت ) أيااان ( مااان معناىااا ت رجااا       ى  وات
فيام متصل بما قبمو من سياقات لغوياة وىاو قولاو معاني والمقاصد من وراء ىذا االستإدراك ال
َوُجِمااَع الشااااْمُس  / َوَ َساااَف اْلَقَماارُ  / فَااِذَذا َباااِرَق اْلَبَصاارُ /  َيْسااَأُل َأياااااَن َيااْوُم اْلِقَياَماااةِ   ﴿تعااالى
لااىالزمااان وحالااة  إلااى تشااير وىااذه اآليااات. (3) ﴾َواْلَقَمااُر(   مااؤثرةمعااان رىيبااة و  وقااوع السااؤال وات

) باارق  تعبياار عاان الداللااة والغاارض المقصااود فاااالوقااد أدت األلفاااظ فااي اآليااات دورًا بااارزًا فااي 
مار ( وىاذه األلفااظ تحمال دالالت عميقاة مان ) جماع الشامس والق البصر ( )  سف القمار ( 

 .واليول والشدة عمى نفوس الناسر عن ال وف المعاني إنو تعبي
 َوَ َساَف اْلَقَمارُ  / فَاِذَذا َباِرَق اْلَبَصارُ /  َيْساَأُل َأياااَن َياْوُم اْلِقَياَماةِ   ﴿تجّمى لنا أّن قولو تعاالى      

   أ ااراض بتوضاايح داللااة و  والسااياق الحااال يقااوم فيااو السااياق المغااوي ﴾َوُجِمااَع الشاااْمُس َواْلَقَماارُ  /
 .وىي أنيا تفيد التمنيِّ  ) أين (

 
 
 
 
 

                                                           
 .ٓٔرة القيامة: سو   1))
 .ٖ٘ٗ/ ٜٕ  ابن عاشور  جالتحرير والتنوير  2))
  .ٜ-ٙ: رة القيامةسو   3))
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 .بين النحو والداللة ( مت  المطمب السابَ: )
َحِت  َيُ وَل الِبُسوُل َواِلِايَن آَمُنوا َمَعُو َمَت  َنْصاُب الِماِو َأاَل ِإِن َنْصاَب   ﴿ قال تعال : -1     

  .  (1) ﴾ الِمِو َقِبيب  
 .  (2) ﴾ْضُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن َوَيُ وُلوَن َمَت  َىَاا اْلوَ   ﴿: تعال  قال -2      

 :االستفيامية  ( إضباب: ) مت 
اساام اسااتفيام مبنااّي عمااى السااكون فااي محاال نصااب عمااى الظرفيااة الزمانيااة  اآليااة األولااى:فااي 

 .  (3)متعّمق بمحذوف  بر مقدم

اساام اسااتفيام مبنااّي عمااى السااكون فااي محاال نصااب عمااى الظرفيااة الزمانيااة  اآليااة الثانيااة:فااي 
 .  (4)متعّمق بمحذوف  بر مقدم

   : االستفيامية ( مت  داللة )

 .(5)تفيد االستبطاء واالستطالة  : اآلية األولىفي 

  .  (6)االستبعاد واالستيزاء واالست فاف  ةتفيد االستعجال متضمن : اآلية الثانيةفي 
 

 

                                                           
 .ٕٗٔسورة البقرة :   1))
 .ٛٗسورة يونس:   2))
 .ٓٗٗ/ ٕ  جصافيالجدول في إعراب القرآن  محمود   3))
 .ٖٛٔ/ ٔٔالسابق  ج  4))
؛  والبحر المحيط   أبو ٖ٘ٔ/ ٔ  ج  البيضاوي؛ وأنوار التنزيل وأسرار التأويلٕٙ٘/ ٔالكشاف  الزم شري  جانظر:   5))

  أبو العباس أحمد بن محمد بن الميدي بن عجيبة المديد في تفسير القرآن المجيدالبحر و  ؛ٖٗٚ/ ٕحيان األندلسي  ج
ىا(  التحقيق: أحمد عبد ا  القرشي رس ن   الناشر: الدكتور حسن ٕٕٗٔالصوفي )المتوفى: الحسني األنجري الفاسي 

 .ٖٙٔ/ ٕ  ابن عاشور  ج؛والتحرير والتنويرٕٓٗ/ ٔ  جىا ٜٔٗٔالقاىرة  الطبعة:  -عباس زكي 
 .  ٕٕٙ/ ٚٔ  أبو حيان األندلسي  ج؛ والبحر المحيطٖٓ٘/ ٕانظر: الكشاف  الزم شري  ج  6))
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مااااع رسااااوليم إذ كااااانوا  بااااالمؤمنين الااااذين ساااابقوا مااااث ً ضاااارب ا  ساااابحانو وتعااااالى   -ٔ      
والضاراء فاي أبادانيم قاال  يتحممون الشداةد والصبر عمى الب ء إذا مستيم البأساء فاي أماواليم

ااا َيااْأِتُكْم َمثَااُل الاااِذيَن َ مَااْوا ِمااْن قَااْبِمُكْم َمساااْتُيُم اْلَبْأَساا  ﴿تعااالى:  اُء َأْم َحِسااْبُتْم َأْن تَااْدُ ُموا اْلَجناااَة َوَلما
ُساااوُل َوالااااِذيَن آَمُناااوا َمَعاااُو َمتَاااى َنْصاااُر المااااِو َأاَل ِإنا َنْصاااَر الماااا ااارااُء َوُزْلِزلُاااوا َحتااااى َيقُاااوَل الرا    وِ َوالضا

 .  (1) ﴾ َقِريبٌ 
قاات إلااى معاااٍن السااؤال عاان الو  ا األصاامي وىااو) متااى ( االسااتفيامية ماان معناىاا ت رجاا     

زماااان ودالالت أ ااارى وفاااق الساااياق الاااذي َوردت فياااو اآلياااة تفياااد اساااتبطاء النصااار واساااتطالة 
عمييااا اآليااة وقااال  الالت االسااتفيام متصاال بالسااياقات التااي تجااريددة  إّن إدراك معاااني و الشِّاا

ااا َيااْأِتُكمْ   ﴿تعااالى:  َمثَااُل الاااِذيَن َ مَااْوا ِمااْن قَااْبِمُكْم َمساااْتُيُم اْلَبْأَساااُء  َأْم َحِسااْبُتْم َأْن تَااْدُ ُموا اْلَجناااَة َوَلما
رااُء َوُزْلِزُلوا والمؤمنين بعد ما ذكر ا ات ف  -صمى ا  عميو وسمم – اطب بو النبي  ﴾ َوالضا

وقولاااو   (2)األمااام عماااى األنبيااااء بعاااد مجااايء اآلياااات تشاااجيعًا ليااام عماااى الثباااات ماااع م اااافتيم 
ُساااوُل َوالااااِذيَن آَمُناااوا َمَعاااوُ   ﴿تعاااالى:  دليااال عماااى تنااااىي األمااار فاااي الشااادة  )) ﴾ َحتااااى َيقُاااوَل الرا

ااالمنصاار واسااتطالة زمااان ( اسااتبطاء ل َمتَااى َنْصااُر الماااوِ وتماديااو فااي العظاام فقااالوا: )   . (3) ((دة شِّ
 ﴾ َقِرياابٌ  َأاَل ِإنا َنْصااَر الماااِو  ﴿إلااى ىااذه الدرجااة العظيمااة قياال لياام فمّمااا بمغاات بياام الشاادة  ))

 .(4) ((طمبيم  إجابة ليم إلى

ارااُء َوُزْلِزلُاوا َمثَاُل الااِذيَن َ مَاْوا ِماْن   ﴿قولو تعالى  اتضح لنا أنّ       قَاْبِمُكْم َمسااْتُيُم اْلَبْأَسااُء َوالضا
ُسااوُل َوالاااِذيَن آَمُنااوا َمَعااوُ  لمسااياق المغااوي فيااو   ﴾َقِرياابٌ  َأاَل ِإنا َنْصااَر الماااوِ   ﴿ ﴾ َحتاااى َيقُااوَل الرا

 وسياق الحال دور في تحديد معنى ) متى ( فيو وىو االستبطاء.

                                                           
 . ٕٗٔسورة البقرة :   1))

 .ٖ٘ٔ/ ٔ  البيضاوي  جلأنوار التنزيل وأسرار التأوي  2))
 .نفسو السابقالمصدر   3))
 .ٜٖٚ/ ٙ  الرازي  جمفاتيح الغيب  4))
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صاامى ا   - إلااى رسااول ا  اً شااركين موّجياامتعااالى عمااى لسااان ال طاااب ا   جاااء -ٕ      
َوَيُقولُاوَن َمتَاى َىاَذا اْلَوْعاُد   ﴿: عاذاب الادنيا قاال تعاالىعادوا مان لماا وُ  اساتعجاالً  - عميو وسمم

ا األصاامي إلااى دالالت ) متااى ( االسااتفيامية ماان معناىاا  ت رجااف.  (1) ﴾ ِإْن ُكْنااُتْم َصاااِدِقينَ 
اساتعجال المشاركين المكاذبين بآياات ا  لماا وأ راض أ رى وفق ما يجري عميو السياق وىاي 

 وعدوا من العذاب عمى سبيل االستبعاد واالست فاف واالستيزاء.
إّن إدراك الااادالالت والمقاصاااد مااان وراء ىاااذا االساااتفيام متصااال بماااا قبماااو وماااا بعاااده مااان       
ااا ُنِرَيناااَك َبْعااَض الاااِذي َنِعااُدُىْم َأْو َنَتَوفاَيناااَك َفِذَلْيَنااا َمااْرِجُعُيْم ثُااما   ﴿لااو تعااالى قات وىااو قو ياالساا ما َواِت

كين مان والماراد باآلياة تأكياد وقاوع ماا وعاد ا  ىاؤالء المشار  )).(2) ﴾ الماُو َشِييٌد َعَمى َما َيْفَعُمونَ 
اٍة َرُساوٌل فَاِذَذا َجااَء َرُساوُلُيْم َوِلُكالِّ   ﴿. إلى جانب قولو تعالى (3)(( العقاب في الدنيا واآل رة  ُأما

  وىي تشاير إلاى زياادة التأكياد عماى مجياا العاذاب (4) ﴾ُقِضَي َبْيَنُيْم ِباْلِقْسِط َوُىْم اَل ُيْظَمُموَن 
   .(5)عمى المكذبين برسولو

َمتَاااى َىاااَذا   ﴿زماااان ولاام يظيااار ذلااك العاااذاب قااالوا فكّممااا ىاااددىم بناازول العاااذاب ومااّر        
اسااتعجموا بمااا وعاادوا بااو ماان العااذاب عمااى ساابيل االسااتبعاد أو  )) ﴾ اْلَوْعااُد ِإْن ُكْنااُتْم َصاااِدِقينَ 

صاادقين فيماا وعادتم أي: لساتم  ﴾ ِإْن ُكْناُتْم َصااِدِقينَ   ﴿مى سبيل االسات فاف  ولاذلك قاالوا ع
           .(6) ((منو  بو ف  يقع شيء

                                                           
 .ٛٗسورة يونس:   1))
 .ٙٗسورة يونس:   2))
 .ٜٖٔ/ ٔٔ  محمد رشيد رضا  جتفسير المنار  3))
 .ٚٗسورة يونس:   4))
 .ٚٙ/  ٙ  أبو حيان األندلسي  جانظر: البحر المحيط  5))
 .ٚٙ/  ٙ  أبو حيان األندلسي  جالبحر المحيط  6))
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اااا ُنِرَينااااَك َبْعاااَض الااااِذي َنِعاااُدُىْم َأْو َنَتَوفاَينااااَك َفِذَلْيَناااا   ﴿قولاااو تعاااالى  فاااي اتضاااح لناااا أنّ         ما َواِت
ااٍة َرُسااوٌل فَااِذَذا َجاااَء َرُسااوُلُيْم ُقِضااَي   ﴿ و ﴾ َمااْرِجُعُيْم ثُااما الماااُو َشااِييٌد َعمَااى َمااا َيْفَعمُااونَ  َوِلُكاالِّ ُأما

والسياق الحاال  لمسياق المغوي أنّ  ﴾ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ   ﴿و  ﴾َبْيَنُيْم ِباْلِقْسِط َوُىْم اَل ُيْظَمُموَن 
أنياااا تفياااد االساااتعجال متضااامنا معناااى االساااتبعاد  فاااي توضااايح معناااى ) متاااى ( فياااو وىاااي اً ور د

 واالستيزاء واالست فاف.
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 .بين النحو والداللة ( أّيان المطمب الثامن: )
 .  (1) ﴾  َأْمَوات  َغْيُب َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُبوَن َأِياَن ُيْبَعُثونَ   ﴿ قال تعال : -1      

   .(2) ﴾ ُلوَن َأِياَن َيْوُم الدِّيِن َيْسأَ   ﴿  :قال تعال  -2      

 ( االستفيامية: أّيان إضباب: )
في محّل نصب عمى الظرفّياة الزمانّياة متعمّاق  عمى الفتح اسم استفيام مبنيّ  اآلية األولى:في 
   .(3) ) يبعثون (ا ب

بمحاذوف اسم استفيام مبنّي عمى الفتح في محّل نصب ظارف زماان متعمّاق  اآلية الثانية:في 
 .(4)  بر مقّدم

   االستفيامية: ( أّيان داللة )
 .(5)تفيد التيكم  : اآلية األولىفي 

 .  (6)ستيزاء االتكذيب و التفيد  : اآلية الثانيةفي 
ساااابحانو وتعااااالى صاااافات األصاااانام التااااي يعباااادىا المشااااركون قااااال تعااااالى:      بااااّين ا   -ٔ      

مااان  يةسااتفياماال) أّيااان (  ت رجااا .(7) ﴾ َيْشااُعُروَن َأيااااَن ُيْبَعثُااونَ َأْمااَواٌت َ ْيااُر َأْحَياااٍء َوَماااا   ﴿
 معنى آ ر وفق السياق وىو التيكم. األصمي إلى امعناى
ّن إدراك المعاااني والمقاصااد ماان وراء ىااذا االسااتفيام متصاال بمااا قبميااا ماان        السااياقات وات

 / ُدوِن المااااِو اَل َيْ ُمقُااوَن َشاااْيًةا َوُىاااْم ُيْ َمقُاااونَ  َوالاااِذيَن َياااْدُعوَن ِمااانْ   ﴿قولاااو تعاااالى:  المغويااة وىاااي

                                                           
 .ٕٔسورة النحل:   1))
 .ٕٔسورة الذاريات:   2))
 .ٜٜٕ/ ٗٔ  ج صافيالجدول في إعراب القرآن  محمود   3))
 . ٖٗٓ/ ٜ  محي الدين درويش  جإعراب القرآن وبيانو   4))

  أبو حيان األندلسي  ؛  والبحر المحيطٜٙٔ/ ٕٓ. ومفاتيح الغيب  الرازي جٓٓٙ/ ٕالكشاف  الزم شري  جانظر:   5))
 . ٛٔ٘/ ٙج

 . ٓ٘٘/ ٜ  أبو حيان األندلسي  ج؛ والبحر المحيطٗٙٔ/ ٕٛانظر: مفاتيح الغيب  الرازي  ج  6))

 .ٕٔسورة النحل:   7))
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َياْدُعوَن ِماْن ُدوِن  َوالااِذينَ   ﴿. وقولاو تعاالى (1) ﴾ َأيااَن ُيْبَعثُاونَ  َأْمَواٌت َ ْيُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُرونَ 
األصااانام وتعاااالى وصاااف ا  سااابحانو  ))  وقاااد (2)ف طااااب ىناااا لممشاااركين مااان قاااريش  ﴾المااااِو 

الصااافة الثانياااة قولاااو   و ي مقاااون شااايةًا وأنيااام م موقاااوناألولاااى أنيااام ال  بصااافات كثيااارة فالصااافة
 أنيااا لااو كاناات آليااة عمااى الحقيقااة لكااانوا أحياااء  ياار أمااوات  ﴾أمااوات  ياار أحياااء   ﴿تعااالى 

. وىي نفي عنيم الشعور الاذي يكاون (3)((﴾ َأيااَن ُيْبَعُثونَ  َوَما َيْشُعُرونَ   ﴿والصفة الثالثة قولو 
أصاناميم  صاناميم بمعناى وّباخ ا  تعاالىأل التاوبيخدل عمى . وىذه الصفات ت(4)يكون لمبياةم 

ذلك التيكم عمى المشركين الاذين يعبادون تماك االصانام ماع أنيام  بيذه الصفات  ويتضمن مع
 .(5)صفات المك وا بتعمم
َوالااِذيَن َياْدُعوَن ِماْن ُدوِن المااِو اَل َيْ ُمقُاوَن َشاْيًةا   ﴿قولاو تعاالى  فاي فمن ىنا اتضح لناا أنّ      

فاي  اً لمساياق المغاوي دور أّن  (6)﴾ َأياااَن ُيْبَعثُاونَ  َأْماَواٌت َ ْياُر َأْحَيااٍء َوَماا َيْشاُعُرونَ  / َوُىْم ُيْ َمُقونَ 
 وىو أنيا تفيد التيكم.  تحديد معنى ) أيان ( فيو

      طااااب ا  تعاااالى عماااى لساااان المنكااارين المكاااّذبين بياااوم البعاااث قاااال تعاااالى:  جااااء -ٕ      
 تم ابااا ) أّيااان (  فااا ) أّيااان ( ىنااا ليساافااي اآليااة لقااد اسااتفي. (7) ﴾ُلوَن َأيااااَن َيااْوُم الاادِّيِن َيْسااأَ   ﴿

نمااا ىناااك  اام عاان الزمااان الفعاال فحسااب امجاارد اسااتفي اآليااة  سااياقرض قصااد بااو ماان وراء وات
 زاء.وىي تفيد التكذيب واالستي

                                                           
 .ٕٔ/ ٕٓسورة النحل:   1))
  .ٛٛٔ/ ٚٔ  الطبري  جالبيانجامع   2))

 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ ٕٓ  الرازي  جمفاتيح الغيب  3))
 .ٚٔ٘/ ٙ  أبو حيان األندلسي  جالبحر المحيط 4))
 .ٛٛٔ/ ٚٔ  الطبري  جانظر: جامع البيان  5))
 .ٕٔ/ ٕٓسورة النحل:   6))
 .ٕٔسورة الذاريات:   7))
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ّن إدراك المعااااني والمقاصاااد مااان وراء ىاااذا االسااات       فيام متصااال بماااا قبمياااا مااان ساااياقات وات
م . فيؤالء ال راصاون لام يساألوا متاى وقاوع ياو (1) ﴾ُقِتَل اْلَ رااُصوَن   ﴿ لغوية وىو قولو تعالى

نما سألوا  ستيزاء.االلمتكذيب و  الدين ليؤمنوا بو وات
فااي تحديااد دالالت  اً دور أّن لمسااياق   ﴾ ُقتِااَل اْلَ رااُصااونَ   ﴿قولااو تعااالى  اتضااح لنااا فااي      

 وأ راض ) أيان ( االستفيامية وىي تفيد التقرير والتثبيت والتحذير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٓٔسورة الذاريات:   1))
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 .بين النحو والداللة ( كم ) :المطمب التاسَ
ِإْساَباِئيَل َكاْم آَتْيَنااُىْم ِماْن آَياٍة َبيَِّناٍة َوَماْن ُيَبادِّْل ِنْعَماَة الِماِو َسْل َبِناي  ﴿  قال تعال  -1      

َُِإِن الِمَو َشِديُد اْلِعَ ابِ   .(1)  ﴾ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُو 

َأِنا  ُيْحِياي َأْو َكاِلِاق َمِب َضَم  َقْبَيٍة َوِىَي َ اِوَياة  َضَما  ُضُبوِشاَيا َقااَل  ﴿ قال تعال  -2     
اا أَ  ََُأَماَتُو الِمُو ِماَئاَة َضااٍم ثُاِم َبَعثَاُو َقااَل َكاْم َلِبثْاَت َقااَل َلِبثْاُت َيْومس ْو َبْعاََّ َىِاِه الِمُو َبْعَد َمْوِتَيا 

 .(2) ﴾ ...َيْوٍم َقاَل َبْل َلِبْثَت ِماَئَة َضام

 ( االستفيامية: إضباب: ) كم
        فااااي محاااال نصااااب مفعااااول بااااو ثااااان لااااا  مبنااااي عمااااى السااااكون : اساااام اسااااتفياماآليااااة األولااااىفااااي 

 .(3) ) آتيناىم (

         ااساااام اسااااتفيام مبنااااّي فااااي محااااّل نصااااب عمااااى الظرفيااااة الزمانيااااة متعمّااااق باااا اآليااااة الثانيااااة:فااااي 
 .(4)( ) لبثت

   االستفيامية: ( داللة ) كم
 .(5)التقرير والتقريع والتوبيخ  اآلية األولى:في 

 .(6)التقرير الثانية:اآلية في 
 

 

 

 

                                                           
 .ٕٔٔسورة البقرة :   1))
 .ٜٕ٘سورة البقرة :   2))
 .ٜٖٓ/ ٔ  محيي الدين درويش  جإعراب القرآن وبيانو  3))
 .ٖٛٗ/ ٔ  ابن عطية  جالمحور الوجيز 4))
  أبو حيان ؛ والبحر المحيط ٕٗ٘/ ٔالكشاف ((  الزم شري  ج ؛ و ٕٓٚ/ ٗ  الطبري  جالبيان جامعانظر:   5))

 .ٖٚٗ/ ٕاألندلسي  ج
 .ٖٗٙ/ ٕأبي حيان األندلسي  ج  ؛ والبحر المحيط ٖٛٗ/ ٔابن عطية  جانظر: المحور الوجيز    6))
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َسْل َبِني ِإْسَراِةيَل َكْم آَتْيَناُىْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنٍة َوَمْن ُيَبدِّْل ِنْعَماَة المااِو  ﴿ت ىذه اآلية  جاء -ٔ      
) كام  تبأساموب االساتفيام باا ) كام (  و رجا .(1)  ﴾ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُو َفِذنا الماَو َشِديُد اْلِعَقابِ 

 األصمي إلى أ راض والدالالت أ رى وفق السياق اآلية.   ا( االستفيامية عن معناى
قبماو مان ساياقات وىاو  إّن إدراك المعاني والمقاصد من وراء ىذا االستفيام متصال بماا       

ااْمِم َكافاااًة َواَل  ﴿قولااو تعااالى  َتتاِبُعااوا ُ طُااَواِت الشاااْيَطاِن ِإناااُو َلُكااْم َياَأي يَااا الاااِذيَن آَمُنااوا اْدُ مُااوا ِفااي السِّ
  فياذه (2) ﴾ فَاِذْن َزَلْماُتْم ِماْن َبْعاِد َماا َجااَءْتُكُم اْلَبيَِّنااُت فَااْعَمُموا َأنا المااَو َعِزياٌز َحِكايمٌ  / َعاُدو  ُمبِاينٌ 

إن  ن لمتيديااادسااا م نياااي عااان الكفااار  وأنيااام مساااتحقو اآلياااة نزلااات فاااي حاااق اليياااود  فاااأمر باإل
َىاااْل َيْنظُاااُروَن ِإالا َأْن   ﴿بقولاااو تعاااالى  (3)أعرضااايم عااان ىاااذا التكمياااف  ثااام باااين ذلاااك التيدياااد 

لَااى الماااِو ُتْرَجااُع اأْلُُمااورُ  ثاام  .(4) ﴾ َيااْأِتَيُيُم الماااُو ِفااي ُظمَااٍل ِمااَن اْلَغَماااِم َواْلَمَ ِةَكااُة َوُقِضااَي اأْلَْمااُر َواِت
جااء ىاذا األمار  (5) ﴾ َبِني ِإْسَراِةيَل َكْم آَتْيَناُىْم ِماْن آَياٍة َبيَِّناةٍ َسْل  ﴿ذلك بقولو تعالى  عقب بعد

نمااا ىااو سااؤال عاان المعمااوم فيااو تقريااع وتااوبيخ وتقرياار لياام  بسااؤال لاايس سااؤااًل عمااا ال يعماام وات
 .(6)عمى ما آتاىم ا  من اآليات البينات 

ْمِم َكافاًة َواَل َتتاِبُعوا ُ طُاَواِت َياَأي َيا الاِذيَن   ﴿اتضح لنا أن قولو تعالى        آَمُنوا اْدُ ُموا ِفي السِّ
فَاِذْن َزَلْماُتْم ِماْن َبْعاِد َماا َجااَءْتُكُم اْلَبيَِّنااُت فَااْعَمُموا َأنا المااَو َعِزياٌز  / الشااْيَطاِن ِإنااُو َلُكاْم َعاُدو  ُمبِاينٌ 

لَااى َىااْل َيْنظُااُروَن ِإالا َأْن َيااْأِتيَ   / َحِكاايمٌ  ُيُم الماااُو ِفااي ُظمَااٍل ِمااَن اْلَغَماااِم َواْلَمَ ِةَكااُة َوُقِضااَي اأْلَْمااُر َواِت
َوَمْن ُيَبدِّْل ِنْعَماَة المااِو ِماْن َبْعاِد َماا   َسْل َبِني ِإْسَراِةيَل َكْم آَتْيَناُىْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنةٍ /  الماِو ُتْرَجُع اأْلُُمورُ 

                                                           
 .ٕٔٔسورة البقرة :   1))
 .ٜٕٓ-ٕٛٓسورة البقرة :   2))
 .ٖٙ٘/ ٙ  الرازي  جانظر: مفاتيح الغيب  3))
 .ٕٓٔسورة البقرة :   4))
 .ٕٔٔسورة البقرة :   5))
 .ٖٚٗ/ ٕ  أبو حيان األندلسي  جانظر: البحر المحيط  6))
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) كاام (  أ ااراضالت و داليقااوم السااياق المغااوي بتوضاايح   (1) ﴾ َشااِديُد اْلِعقَااابِ َجاَءتْااُو فَااِذنا الماااَو 
 وىي تفيد التقريع والتويخ والتقرير.  االستفيامية في ىذه اآليات

َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلِبثْاَت ِماَةاَة  ﴿ت ىذه اآلية  جاء -ٕ      
بأسااموب االسااتفيام بااا ) كاام (  و اارج ) كاام ( االسااتفيامية عاان معناااه األصاامي  .(2) ﴾ ...َعااام

 إلى أ راض والدالالت أ رى التي استدعاىا سياق المضمون الفكري من التقرير.
قريااة سااياق الحااوار بااين ا  عااّز وجااّل مااع الااذي ماار عمااى الفتجااري ىااذه اآليااة فااي             

عترافااا بااالعجز عاان معرفااة طريقااة اإلحياااء واسااتعظاما لقاادرة حيااث فال اويااة ساااقطة متيدمااة  
َأْو َكالااااِذي َمااارا َعمَاااى َقْرَياااٍة َوِىاااَي   ﴿المحياااي  فأماتاااو ا  ماةاااة عاااام ثااام بعثاااو ذلاااك قاااال تعاااالى 

  (3) ﴾ اَةاَة َعااٍم ثُاما َبَعثَاوُ َ اِوَيٌة َعَمى ُعُروِشَيا َقاَل َأناى ُيْحِيي َىِذِه الماُو َبْعاَد َمْوِتيَاا َفَأَماتَاُو المااُو مِ 
قَااَل َكاْم َلِبثْاَت قَااَل َلِبثْاُت  ﴿  (4)فسألو ا  تعالى لواسطة المماك كام لبسات؟ عماى جياة التقريار 

 .(5) ﴾ َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلِبْثَت ِماَةَة َعام

َعمَاى َقْرَيااٍة َوِىاَي َ اِوَياٌة َعمَااى ُعُروِشاَيا قَاااَل َأْو َكالااِذي َماارا   ﴿اتضاح لناا أن قولااو تعاالى       
ثْاُت َيْوًماا َأْو َأناى ُيْحِيي َىِذِه الماُو َبْعاَد َمْوِتيَاا َفَأَماتَاُو المااُو ِماَةاَة َعااٍم ثُاما َبَعثَاُو قَااَل َكاْم َلِبثْاَت قَااَل َلبِ 

  أ اااراض الساااياق المغاااوي بتوضااايح دالالت و   يقاااوم(6) ﴾ َبْعاااَض َياااْوٍم قَااااَل َباااْل َلِبثْاااَت ِماَةاااَة َعاااام
 ( االستفيامية في ىذه اآلية وىي تفيد والتقرير.  )كم

 
 

                                                           
 .ٕٔٔ-ٕٛٓسورة البقرة :   1))
 .ٜٕ٘سورة البقرة :   2))
 .ٜٕ٘سورة البقرة :   3))
 .ٖٗٙ-ٕٖٙ/ ٕأبي حيان األندلسي  ج  ؛ البحر المحيط ٖٛٗ/ ٔانظر: المحور الوجيز  ابن عطية  ج  4))
 .ٜٕ٘سورة البقرة :   5))
 .ٜٕ٘سورة البقرة :   6))
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 خاتمةال
الحمددد  ل الدددمت  تتمّدددص ّدددّوا الةدددللحل  لالةددد ا لال ددد و  مددد  أ ددد   ال مددد  أ متددد        

لم  ّد تمو  حح دل  ىلد   دلو الد     نّد  مد ا ال  مد ا    دمص    تل محم  ل م  آلص لةح ص 
ت   دد  هددما ال حددق  نّدد   ل  ددّص مّّ تددًل لم ّّةدد ًل مددل ح مدد   ددص المكّ دد  ال لدد  أ  ّددوا  :لك مددص

 لةدد  كّددا التحددل لالمبدد  لكّددا الّ  دد   ن ددً   دد  ا ّمددل   اإل دد م   مدد  كّددا الّدد اق ل 
 م   مو المب  الح  ق ممل  ل    ص ق ائح  مملء هدما التةد   نحلللد  ّّ دا آ ائمدو مدل  د   

 ت ل  ن  الم لال  التمم  . الكّلا المط لع لمو لال حق الم
نددح  أكدد  قدد  أةدد   نددماهلل ن دد  مدد  ال لحدد   لاك  لقددا ّّةدد   أل ك ددلا نمددما م مدد  اإلت ددل  

 المت  طمح ن  ال    الةح ح ن   كلا التمو.
 -لق  ّلة  ال لحق ىل      م  التّلئج؛ متمل:      

 دد  ر  هددل كدد اللّمل  مدد   هددلم از ّ      لةدد ى  لكدد  أ لا  اال ددّ ملو  ةددلئت ل الال  -1
 الزم  لالمكل  لالت   لال م  لالتلق  لر   التلق  لالحل  لر   ملهلل.

 ا ّ   ى  اا أ لا  اال ّ ملو  ل ّ   ملاقتمل م  الك و.  -2
   .أ لا  اال ّ ملو  ت  ى  ا مل  تظ  ىل  ملاقتمل م  الك و  نح  ا مل   ّم   ل ّ نمل 
ل دد ح   -3 ال دد ل   ن ددص المبددلت لر دد  المبددلت للكدد  متممددل  ل  ممددو ندد  اكّ ددل  المتتدد  ّل

 ال الل .
 لم  ل   ل  ك    ن  ّح    المتت  الحّ ّ  لالم لزت أل لا  اال ّ ملو. -4
ال  ددّو اللةدددل  ىلددد  ال اللددد  التملئ ددد     ا ددد  المتتددد  المت مددد  أل الةددد ن  أل التحدددلت   -5

 ال  ل .ن    م  م ا لا 
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    التوصيات
  لآلّ :  لحقألة  ال       
  لال الل د  لالتحل د  لالةد ن   المت م د  ك  الم ّل ل  المبل د   هّملوالأ   لل  ا -1       

 أل  ك  متمل   ل    م  اللةل  ىل  المتت  لال الل  التملئ  .  ن  ال  ا ل 
ملهلل مد  لدلمدل   ل اللّمدل  دللّ آ  الكد  و   ط ن لع المب  الت   د  تحلهدل لةد نملأ   -2       
 المتت   م   م ا م ّل ل  المب . ّل  صن  أث  

ن  ال ّدلو أ د   ال أ    زقتدل التمدو التدلنا  لالتمد  الةدللح  لأ    تد  الّد آ  التظد و       
 تل  ل دد ء أحزاتتددل  لمهددلا هملمتددل  لأ    تمددص ح دد  لتددل ال  م تددل  ل    ددا قمل تددل  لتددل  ةدد 

للدد  ملددهلل لالّددل    م ددص  لةددم  ال ل ددمو  مدد   دد  تل محمدد  ل مدد  آلددص لةددح ص أ متدد    ىتددص
 لم  ّ تمو  حح ل  ىل   لو ال     لآ     لاتل أ  الحم  ل  ا التللم  .
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 فهرس اآليات القرآنية
رقم  اآلية سورة

 اآلية
رقم 

 الصفحة
 09 82 ﴾ ...َكْيَف َتْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكمْ  ﴿ البقرة
ِذ  البقرة اْسَتْسقققققَقس ُموَسقققققس ِلَقْوِمقققققِو َفُقْمَنقققققا اْ قققققِرْ  ِبَ َصقققققاَ  ﴿  َواِ 

 ﴾  ...اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُو اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا
09 06 

 20 690 َقِديٌر ﴾َتْ َمْم َأنَّ المََّو َعَمس ُكلٍّ َشْيٍء َأَلْم  ﴿ البقرة
 20 692 ﴾... أْم ُتِريُدوَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكمْ ﴿  البقرة
ِذ اْبَتمَقققققس ِإْبقققققَراِىيَم َربمقققققُو ِبَكِمَمقققققاٍت فَقققققَأَتمَُّينَّ قَقققققاَل ِإنٍّقققققي  البقرة ﴿  َواِ 

يَّتِقي قَقاَل َ  َيَنقاُل َعْيقِد    َجاِعُمَ  ِلمنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرٍّ
 الظَّاِلِميَن ﴾ 

681 09 

 80,33 639 ﴾...﴿ َوَمْن َيْرَغُ  َعْن ِممَِّة ِإْبَراِىيَم ِإ َّ َمْن َسِفَو َنْفَسُو  البقرة
قققْمِم َكافَّقققًة َوَ  َتتَِّبُ قققوا  ﴿ البقرة َياَأيميَقققا الَّقققِذيَن اَمُنقققوا اْدُيمُقققوا ِفقققي السٍّ

  ﴾ُيُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ 
892 638 

َفِإْن َزَلْمُتْم ِمْن َبْ ِد َمقا َجقاَءْتُكُم اْلَبيٍَّنقاُت فَقاْعَمُموا َأنَّ المَّقَو  ﴿ البقرة
 ﴾ َعِزيٌز َحِكيمٌ 

890 638 

َىققْل َيْنظُققُروَن ِإ َّ َأْن َيققْأِتَيُيُم المَّققُو ِفققي ُظمَققٍل ِمققَن اْلَ َمققاِم  ﴿  البقرة
َلس المَِّو   ﴾ ُتْرَجُع اْْلُُمورُ َواْلَمََلِئَكُة َوُقِ َي اْْلَْمُر َواِ 

869 638 

َسققْل َبنِققي ِإْسققَراِئيَل َكققْم اَتْيَنققاُىْم ِمققْن اَيققٍة َبيٍَّنققٍة َوَمققْن ُيَبققدٍّْل ﴿  البقرة
  ﴾ ِنْ َمَة المَِّو ِمْن َبْ ِد َما َجاَءْتُو َفِإنَّ المََّو َشِديُد اْلِ َقا ِ 

866 638 

 البقرة
 
 

ققققا َيققققْأِتُكْم َمثَققققُل الَّققققِذيَن َأْم َحِسققققْبُتْم َأْن تَققققْدُيُموا   ﴿ اْلَجنَّققققَة َوَلمَّ
قققرَّاُء َوُزْلِزلُقققوا َحتَّقققس  َيمَقققْوا ِمقققْن قَقققْبِمُكْم َمسَّقققْتُيُم اْلَبْأَسقققاُء َوال َّ

ُسققوُل َوالَّققِذيَن اَمُنققوا َمَ ققُو َمتَققس َنْصققُر المَّقققِو َأَ  ِإنَّ  َيقُققوَل الرَّ
 ﴾ َنْصَر المَِّو َقِري ٌ 

861 681,683 
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 88 883 ﴾ َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّس ِشْئُتمْ  ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكمْ  ﴿ البقرة
 10 833 ﴾ ...﴿ َوَعَمس اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْ ُروفِ  البقرة
 َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َسِميٌع   ﴿ البقرة

  ﴾ َعِميمٌ 
811 698,693 

َمققْن َذا الَّققِذ  ُيْقققِرَُّ المَّققَو َقْرً ققا َحَسققًنا َفُيَ ققاِعَفُو لَققُو   ﴿ البقرة
َلْيوِ   َأْ َ اًفا َكِثيَرًة َوالمَُّو َيْقِبَُّ َوَيْبُسُط َواِ 

  ﴾ُتْرَجُ وَن  

813 699,698
,693 

َأَلْم تَقَر ِإلَقس اْلَمقَ ِ ِمقْن َبنِقي ِإْسقَراِئيَل ِمقْن َبْ قِد ُموَسقس ِإْذ  ﴿ البقرة
 َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُيُم اْبَ ْث َلَنا َمِمًكا ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل 

 ﴾ ...المَّوِ 

810 02,00 

 َأ َّ َقاَل َىْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَ  َعَمْيُكُم اْلِقَتاُل   ﴿ البقرة
 ﴾ ...تَُقاِتُموا 

810 00,02 

قَققاُلوا َأنَّققس َيُكققوُن لَققُو اْلُمْمققُ  َعَمْيَنققا َوَنْحققُن َأَحقق م ِباْلُمْمققِ    ﴿ البقرة
   ﴾ ... ِمْنُو َوَلْم ُيْؤَت َسَ ًة ِمَن اْلَمال

812 662,660 

ُعُروِشققَيا َأْو َكالَّققِذ  َمققرَّ َعمَققس َقْرَيققٍة َوِىققَي َياِوَيققٌة َعمَققس ﴿  البقرة
َقاَل َأنَّس ُيْحِيي َىِذِه المَّقُو َبْ قَد َمْوِتيَقا َفَأَماتَقُو المَّقُو ِماَئقَة َعقاٍم 

قَقاَل  ثُمَّ َبَ ثَقُو قَقاَل َكقْم َلِبثْقَت قَقاَل َلِبثْقُت َيْوًمقا َأْو َبْ قََّ َيقْومٍ 
 ﴾ ...َعامَبْل َلِبْثَت ِماَئَة 

830 88,636,
633 

َذِلققَ  بِققَأنَُّيْم قَققاُلوا لَققْن َتَمسَّققَنا النَّققاُر ِإ َّ َأيَّاًمققا َمْ ققُدوَداٍت   ﴿ ال عمران
 ﴾ َوَغرَُّىْم ِفي ِديِنِيْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ 

 
 
 

81 660 
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َوُوفٍَّيققققْت ُكققققلم  َفَكْيققققَف ِإَذا َجَمْ َنققققاُىْم ِلَيققققْوٍم َ  َرْيققققَ  ِفيققققوِ   ﴿ ال عمران
 ﴾ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم َ  ُيْظَمُموَن 

83 663,660 

 ال عمران
 

﴿  ُكمَّمقققا َدَيقققَل َعَمْييقققا َزَكِريَّقققا اْلِمْحقققراَ  َوَجقققَد ِعْنقققَدىا ِرْزققققًا 
 ﴾  ...قاَل يا َمْرَيُم َأنَّس َلِ  ىذا قاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد المَّوِ 

32 88,662,
689 

َقاَل َر ٍّ َأنَّس َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَقْد َبَمَ ِنَي اْلِكَبقُر َواْمَرَأتِقي  ﴿ ال عمران
 ﴾ َقاَل َكَذِلَ  المَُّو َيْفَ ُل َما َيَشاءُ  َعاِقرٌ 

19 36,30 

 23 23 ﴾ ...﴿ َوِمْنُيْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُو ِبِديَناٍر َ  ُيَؤدٍِّه ِإَلْي َ  ال عمران
َوِفققققيُكْم  اَيققققاُت المَّققققوِ ﴿ َوَكْيققققَف َتْكفُققققُروَن َوَأْنققققُتْم تُْتمَققققس َعمَققققْيُكْم  ال عمران

 ﴾ ...َرُسوُلوُ 
696 36,30 

وا َعمَققس َمققا َفَ مُققوا ﴿ َوَمقْن َيْ ِفققُر الققذمُنوَ  ِإ َّ المَّققُو  ال عمران َولَقْم ُيِصققرم
 ﴾َوُىْم َيْ َمُموَن 

633 80,33 

ققققا َأَصققققاَبْتُكْم ُمِصققققيَبٌة قَققققْد َأَصققققْبُتْم ِمْثَمْييَققققا ُقْمققققُتْم َأنَّققققس  ﴿ ال عمران َأَوَلمَّ
 ﴾...َىَذا

603 66 

ِإنََّمقا َيقْأُكُموَن ِفقي ُظْمًمقا ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمقَواَل اْلَيتَقاَمس  النساء
 ﴾  ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَيْصَمْوَن َسِ يًرا

69 23 

 29 12   َوَكاَن َأْمُر المَِّو َمْفُ وً  ﴾﴿  النساء
,63,669 26 ﴾ َأَح م ِباْْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْ َمُمونَ  ﴿ َفَأ م اْلَفِريَقْينِ  اْلن ام

666 
 83,33 22 ﴿ َوَمْن َأْصَدُ  ِمَن المَِّو َحِديثًا ﴾ النساء
 80 690 ﴿ َمْن َيُكوُن َعَمْيِيْم َوِكيًَل ﴾ النساء
 03 68 ﴾ ...ُقْل ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرَِّ ُقْل ِلمَّوِ   ﴿ اْلن ام
 03 63 ﴾َوَلُو َما َسَكَن ِفي المَّْيِل َوالنََّياِر َوُىَو السَِّميُع اْلَ ِميُم  ﴿ اْلن ام
 01 61 ﴾...َواْْلَْرَِّ ُقْل َأَغْيَر المَِّو َأتَِّيُذ َوِليًّا َفاِطِر السََّماَواِت ﴿  اْلن ام
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ُقْل َأ م َشْيٍء َأْكَبُر َشَياَدًة ُققِل المَّقُو َشقِييٌد َبْينِقي َوَبْيقَنُكْم  ﴿  اْلن ام
َوُأوِحقققققَي ِإلَقققققيَّ َىقققققَذا اْلقُقققققْراُن ِْلُْنقققققِذَرُكْم بِقققققِو َوَمقققققْن َبمَقققققَ  َأئِقققققنَُّكْم 

المَّققِو اِليَققًة ُأْيقققَرَل ُقققْل َ  َأْشققَيُد ُقققْل ِإنََّمقققا َلَتْشققَيُدوَن َأنَّ َمققَع 
نَِّني َبِر ٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن ﴾   ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َواِ 

60 08,03, 

َوَيققققْوَم َنْحُشققققُرُىْم َجِميً ققققا ثُققققمَّ َنقُققققوُل ِلمَّققققِذيَن َأْشققققَرُكوا َأْيققققَن   ﴿ اْلن ام
 ﴾ َتْزُعُمونَ ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم 

88 688 

َوَ  َتْطقُرِد الَّققِذيَن َيقْدُعوَن َربَّيُققْم ِباْلَ قَداِة َواْلَ ِشققيٍّ ُيِريققُدوَن   ﴿ اْلن ام
َوْجيَققُو َمققا َعَمْيققَ  ِمققْن ِحَسققاِبِيْم ِمققْن َشققْيٍء َوَمققا ِمققْن ِحَسققاِبَ  

 ﴾ َعَمْيِيْم ِمْن َشْيٍء َفَتْطُرَدُىْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمينَ 

38 01,03 

﴿  َوَكققَذِلَ  َفَتنَّققا َبْ َ قققُيْم بِققَبْ ٍَّ ِلَيُقولُققوا َأَىقققؤَُ ِء َمققنَّ المَّقققُو  اْلن ام
   َعَمْيِيْم ِمْن َبْيِنَنا َأَلْيَس المَُّو ِبَأْعَمَم ِبالشَّاِكِريَن ﴾

33 08,01 

 666 29  ﴾ ...َوَ  َأَياُف َما ُتْشِرُكوَن ِبِو ِإ َّ َأْن َيَشاَء َربٍّي َشْيًئا ﴿ اْلن ام
َوَكْيقققَف َأَيقققاُف َمقققا َأْشقققَرْكُتْم َوَ  َتَيقققاُفوَن َأنَُّكقققْم َأْشقققَرْكُتْم   ﴿ اْلن ام

ْل ِبِو َعَمْيُكْم ُسْمَطاًنا  ﴾  ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزٍّ
26 666 

 669,666 26 ﴾ اْلَفِريَقْيِن َأَح م ِباْْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْ َمُمونَ َفَأ م   ﴿ اْلن ام
﴿ َبِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرَِّ َأنَّس َيُكوُن َلُو َوَلٌد َوَلْم َتُكقْن لَقُو  اْلن ام

 ﴾ َوَيَمَ  ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِميمٌ  َصاِحَبةٌ 
696 39,32 

َوَأْوَحْيَنقققققا ِإلَقققققس ُموَسقققققس ِإِذ اْسَتْسقققققَقاُه َقْوُمقققققُو َأِن اْ قققققِرْ  ﴿  اْلعراف
 ﴾  ...ِبَ َصاَ  اْلَحَجَر َفاْنَبَجَسْت ِمْنُو اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا

 
 

609 06 
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َوَمقا َيمَقَ  َأَوَلْم َيْنظُقُروا ِفقي َمَمُكقوِت السَّقَماَواِت َواْْلَْرَِّ  ﴿ اْلعراف
  المَّققققُو ِمققققْن َشققققْيٍء َوَأْن َعَسققققس َأْن َيُكققققوَن قَققققِد اْقتَققققَرَ  َأَجُميُققققمْ 

 ﴾  َفِبَأ ٍّ َحِديٍث َبْ َدُه ُيْؤِمُنونَ 

623 669,668
663 

 80,32 622 ﴾...﴿ َيْسَأُلوَنَ  َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا  اْلعراف
﴿ َوَأَذاٌن ِمققَن المَّققِو َوَرُسققوِلِو ِإلَققس النَّققاِس َيققْوَم اْلَحقق ٍّ اْْلَْكَبققِر  التوبة

 ﴾ ...َأنَّ المََّو َبِر ٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلُو 
3 09 

قققققْن َيْمِمقققققُ    ﴿ يونس ُققققققْل َمقققققْن َيقققققْرُزُقُكْم ِمقققققَن السَّقققققَماِء َواْْلَْرَِّ َأمَّ
ُيْيقققِرُج اْلَحقققيَّ ِمقققَن اْلَميٍّقققِت َوُيْيقققِرُج السَّقققْمَع َواْْلَْبَصقققاَر َوَمقققْن 

اْلَميٍّقققَت ِمقققَن اْلَحقققيٍّ َوَمقققْن ُيقققَدبٍُّر اْْلَْمقققَر َفَسقققَيُقوُلوَن المَّقققُو َفُققققْل 
  ﴾ َأَفََل َتتَُّقون

36 692,690 

ققََلُل   ﴿ يونس فَققَذِلُكُم المَّققُو َربمُكققُم اْلَحقق م َفَمققاَذا َبْ ققَد اْلَحقق ٍّ ِإ َّ ال َّ
  ﴾َفَأنَّس ُتْصَرُفونَ 

38 80,33 
692,692 

 يونس
 

ققققا ُنِرَينَّققققَ  َبْ ققققََّ الَّققققِذ  َنِ ققققُدُىْم َأْو َنَتَوفََّينَّققققَ  َفِإَلْيَنققققا   ﴿ مَّ َواِ 
  ﴾َمْرِجُ ُيْم ثُمَّ المَُّو َشِييٌد َعَمس َما َيْفَ ُموَن 

10 680,682 

ققققٍة َرُسققققوٌل فَققققِإَذا َجققققاَء َرُسققققوُلُيْم ُقِ ققققَي َبْيققققَنُيْم   ﴿ يونس َوِلُكققققلٍّ ُأمَّ
 ﴾ِباْلِقْسِط َوُىْم َ  ُيْظَمُموَن 

12 680,682 

 يونس
 

 681,680 12 ﴾  َوَيُقوُلوَن َمَتس َىَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ   ﴿

ُكْنققققققققُتْم بِققققققققِو  اآْلَن َوقَققققققققدْ َأثُققققققققمَّ ِإَذا َمققققققققا َوقَققققققققَع اَمْنققققققققُتْم بِققققققققِو  ﴿ يونس
 ﴾َتْسَتْ ِجُمونَ 

36 63,02 

ثُققمَّ ِقيققَل ِلمَّققِذيَن َظَمُمققوا ُذوقُققوا َعققَذاَ  اْلُيْمققِد َىققْل ُتْجققَزْوَن   ﴿ يونس
  ﴾ ِإ َّ ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ 

38 02 

 61 61 ﴾َفَيْل َأْنُتْم ُمْسِمُموَن ﴿  ىود



 فهرس اآليات القرآنية
 

142 
 

 
 سورة

 
 اآلية

 
رقم 
 اآلية

 
رقم 

 الصفحة
 20 13  ﴾ ...َرِحمَ  ﴿  َقاَل َ  َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر المَِّو ِإ َّ َمنْ  ىود
 20 23  ﴾ ...﴿  َقاُلوا َأَتْ َجِبيَن ِمْن َأْمِر المَّوِ  ىود

 28 63 ﴾َوَأَياُف َأْن َيْأُكَمُو الذٍّْئُ  َوَأْنُتْم َعْنُو َغاِفُموَن   ﴿ يوسف
 63 09 ﴾   ... َأِإنََّ  َْلَْنَت ُيوُسفُ َقاُلوا ﴿  يوسف
 63,60 690 ﴾ ...َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرَِّ  ﴿  يوسف
ُققققققْل َىقققققْل َيْسقققققَتِو  اْْلَْعَمقققققس َواْلَبِصقققققيُر َأْم َىقققققْل َتْسقققققَتِو   ﴿ الرعد

 ﴾...الظمُمَماُت َوالنموُر َأْم َجَ ُموا ِلمَِّو ُشَرَكاءَ 
60 63,60 

 693 33 ﴾َقاُلوا َ  َتْوَجْل ِإنَّا ُنَبشٍُّرَ  ِبُ ََلٍم َعِميٍم   ﴿ الحجر
قققُرونَ   ﴿ الحجر  قَقققاَل َأَبشَّقققْرُتُموِني َعمَقققس َأْن َمسَّقققِنَي اْلِكَبقققُر فَقققِبَم تَُبشٍّ

 ﴾ َفِبَم تَُبشٍُّرونَ 
31 691,693 

ققققا ُسققققْبَحاَنُو  ﴿ َأتَققققس َأْمققققُر المَّققققِو فَققققََل َتْسققققَتْ ِجُموهُ  النحل َوَتَ ققققاَلس َعمَّ
 ﴾ ُيْشِرُكونَ 

6 20 

َوالَّقققِذيَن َيقققْدُعوَن ِمقققْن ُدوِن المَّقققِو َ  َيْيُمقُقققوَن َشقققْيًئا َوُىقققْم   ﴿ النحل
 ﴾ ُيْيَمُقونَ 

89 680 

,62,682 86 ﴾ ُيْبَ ُثوَن  اٍء َوَما َيْشُ ُروَن َأيَّانَ َأْمَواٌت َغْيُر َأْحيَ   ﴿ النحل
680 

, 11 83 ﴾ َوَ  َتْنَيْرُىَما َوُقْل َلُيَما َقْوً  َكِريًما﴿ َفََل َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ  اإلسراء
10,23 

ُققققِل اْدُعققققوا المَّققققَو َأِو اْدُعققققوا القققرَّْحَمَن َأيًّققققا َمققققا تَققققْدُعوا َفمَققققُو  ﴿ اإلسراء
 ﴾ اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنس

 

669 81 
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ققققاَل قائِقققٌل ِمقققْنُيْم َكقققْم َلِبثْقققُتْم ققققاُلوا َلِبْثنقققا َيْومقققًا َأْو َبْ قققََّ ﴿  الكيف
   ﴾...َيْومٍ 

60 31,16 

 63 31 ﴾ َأَفِإْن ِمتَّ َفُيُم اْلَياِلُدونَ  ﴿ اْلنبياء
ُسوِل َيْأُكُل الطََّ امَ ﴿  َوَقاُلوا  الفرقان  ﴾ ...َماِل َىَذا الرَّ

 
2 28 

َفقَققاَل َمققا ِلققَي َ  َأَرَل اْلُيْدُىققَد َأْم َكققاَن ِمققَن  َوَتَفقَّققَد الطَّْيققرَ  ﴿ النمل
 ﴾ اْلَ اِئِبينَ 

39 20 

َتْأُكُل ِمْنَسقَأَتُو َفَممَّقا ﴿ َما َدلَُّيْم َعَمس َمْوِتِو ِإ َّ َدابَُّة اْْلَْرَِّ  سبأ
َيرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنم َأْن َلْو َكقاُنوا َيْ َمُمقوَن اْلَ ْيقَ  َمقا َلِبثُقوا ِفقي 

  ﴾ اْلَ َذاِ  اْلُمِيينِ 

61 13 

﴿ َحتَّقققس ِإَذا فُقققزٍَّع َعقققْن ُقمُقققوِبِيْم قَقققاُلوا َمقققاَذا قَقققاَل َربمُكقققْم قَقققاُلوا  سبأ
 اْلَح َّ َوُىَو اْلَ ِميم اْلَكِبيُر ﴾

83 82,30 

َلْيِو ُتْرَجُ ونَ  يس  80 88  ﴾ ﴿ َوَما ِلَي َ  َأْعُبُد الَِّذ  َفَطَرِني َواِ 
ْنساُن َأنَّقا َيَمْقنقاُه ِمقْن ُنْطفَقٍة فَقِإذا ُىقَو َيِصقيٌم  ﴿ يس َأَوَلْم َيَر اإْلِ

 ﴾ُمِبيٌن 
22 696,698 

َوَ ققَرَ  َلَنققا َمققَثًَل َوَنِسققَي َيْمقَققُو قَققاَل َمققْن ُيْحققِي اْلِ َظققاَم  ﴿ يس
  ﴾َوِىَي َرِميٌم 

22 699,696
,698 

ُروا اْلِمْحَراَ   ﴿ ص  61 86 ﴾َوَىْل َأَتاَ  َنَبُأ اْلَيْصِم ِإْذ َتَسوَّ
ُقققْل َتَمتَّققْع ِبُكْفقققِرَ   ﴿ َوَجَ ققَل ِلمَّققِو َأْنققَداًدا ِلُيِ ققلَّ َعقققْن َسققِبيِموِ  الزمر

 ﴾  َقِميًَل ِإنََّ  ِمْن َأْصَحاِ  النَّارِ 
2 22 

 الزمر
 
 

ُفوَنقققَ  ِبالَّقققِذيَن ِمقققْن ُدونِقققِو َألَقققْيَس المَّقققُو ِبَكقققاٍف َعْبقققَدُه  ﴿ َوُيَيوٍّ
  ﴾ َوَمْن ُيْ ِمِل المَُّو َفَما َلُو ِمْن َىادٍ 

30   
 
 

63   
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رققققققققققققققققققققققققم 
 اآلية

رققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققم 
 الصفحة

 غافر
 

 المَُّو الَِّذ  َجَ َل َلُكُم اْْلَْنَ اَم ِلَتْرَكُبوا ِمْنَيا َوِمْنَيا  ﴿
  ﴾  َتْأُكُمونَ  

20 663,661 

 غافر
 

َوَلُكققْم ِفييَقققا َمَنقققاِفُع َوِلَتْبُمُ قققوا َعَمْييَققا َحاَجقققًة ِفقققي ُصقققُدوِرُكْم  ﴿
 ﴾  َوَعَمْيَيا َوَعَمس اْلُفْمِ  ُتْحَمُمونَ 

29 663,661 

669,663 26  ﴾ َوُيِريُكْم اَياِتِو َفَأ َّ اَياِت المَِّو تُْنِكُرونَ ﴿  غافر
,661 

 63,63 33 ﴾ َفَيْل ُيْيَمُ  ِإ َّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  ﴿ اْلحقاف
َوِمققْنُيْم َمققْن َيْسققَتِمُع ِإَلْيققَ  َحتَّققس ِإَذا َيَرُجققوا ِمققْن ِعْنققِدَ   ﴿  محمد

قَققاُلوا ِلمَّققِذيَن ُأوتُققوا اْلِ ْمققَم َمققاَذا قَققاَل اِنفًققا ُأوَلئِققَ  الَّققِذيَن َطَبققَع 
   ﴾ ُقُموِبِيْم َواتََّبُ وا َأْىَواَءُىمْ المَُّو َعَمس 

60 692,690 

 28 68 ﴾ ...َأُيِح م َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِييِو َمْيًتا َفَكِرْىُتُموهُ  ﴿ الحجرات
 639 69  ﴾ُقِتَل اْلَيرَّاُصوَن   ﴿ الذاريات
 682,680 68 ﴾   َيْسَأُلوَن َأيَّاَن َيْوُم الدٍّينِ   ﴿ الذاريات
 82,30 36 ﴿ َقاَل َفَما َيْطُبُكْم َأيمَيا اْلُمْرَسُموَن ﴾ الذاريات

ِإنَّقققققا ِإًذا َلِفقققققي َ قققققََلٍل  َفقَقققققاُلوا َأَبَشقققققًرا ِمنَّقققققا َواِحقققققًدا َنتَِّبُ قققققوُ ﴿  القمر
 ﴾َوُسُ رٍ 

81 63 

ْحَسانُ  ﴿ الرحمن ْحَساِن ِإ َّ اإْلِ  60 09 ﴾ َىْل َجَزاُء اإْلِ
 61 3 ﴾َىْل َتَرَل ِمْن ُفُطوٍر  َفاْرِجِع اْلَبَصرَ  ﴿ المم 
 80,32 83 ﴿ َوَيُقوُلوَن َمَتس َىَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ﴾ المم 
 89,683 0 ﴾َيْسَأُل َأيَّاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة  ﴿ القيامة
 683 2 ﴾  َفِإَذا َبِرَ  اْلَبَصرُ   ﴿ القيامة
 683 2  ﴾ َوَيَسَف اْلَقَمرُ   ﴿ القيامة
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 683 0  ﴾ َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ   ﴿ القيامة
ْنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرم  القيامة ,89,686 69 ﴾ ﴿ َيُقوُل اإْلِ

683 
 82 6 ﴿ َعمَّ َيَتَساَءُلوَن ﴾ النبأ

 63,80 80 َتْذَىُبوَن ﴾﴿ َفَأْيَن  التكوير
,32 

 80,32 82 ﴾ِإْن ُىَو ِإ َّ ِذْكٌر ِلْمَ اَلِميَن  ﴿ التكوير
ينٌ  ﴿ المطففين  80 2 ﴾ َوَما َأْدَراَ  َما ِسجٍّ

ْنَسقققانُ  ﴿ الفجر َوَأنَّقققس لَقققُو  َوِجقققيَء َيْوَمئِقققٍذ ِبَجيَقققنََّم َيْوَمئِقققٍذ َيتَقققَذكَُّر اإْلِ
 الذٍّْكَرَل ﴾

83 80,32 

 62 3 ﴾ َوالسََّماِء َوَما َبَناَىا ﴿ الشمس
 66,63 6  ﴾ َأَلْم َنْشَرْح َلَ  َصْدَر َ  ﴿ الشرح
 38 6 ﴿ َأَلْم َتَر َكْيَف َفَ َل َربمَ  ِبَأْصَحاِ  اْلِفيِل ﴾ الفيل
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 رقم الصفحة متن الحديث المسلسل
 66 تساوق ما أعنزا يسوق زوجها فجاء 1
فييييق صييييدقة الايييينم فييييق سييييانمتها عشا نانيييي  أر  ييييين عليييي  ع ييييرين   2

 ومانة  اة
54,54 



 فهرس األبيات الشعرية
 

147 
 

 فهرس األبيات الشعرية
 

رقممممممممممممممممممممممممممممم  القافية البيت الشعري المسمسل
 الصفحة

 أّنى وِمن أين آبك الّطرب     ٔ
 من حيث ال صبوة وال ريب                           

 ٕٕ باءال

 فمئن لقيتك حميين لتعممْن   ٕ
 أّي وأيَِّك فارس األحزاب                            

 ٕٗ باءال

 ومن أين ينكرني األبعدون  ٖ
 ِأمن نقص جدٍّ ؟ أِمن نقص أب                          

 ٖٛ,ٖٓ باءال

    مروا عجالى فقالوا كيف صاحبكم ٗ
 لَمْجُيوَداَفَقاَل َمْن ُسِئُموا َأْمَسى                           

 ٖٛ,ٖٔ الدال

 أال اصطبار لسممى أم ليا جمد     ٘
  إذا ُأالقي الذي ال قاه أمثالي                            

 ٕٔ الالم

 يقول إذا اقمولى عمييا وأقردت       ٙ
 أال ىل أخو عيش لذيذ بدائم                           

 ٙٔ الميم

 كي تجنحون إلى سمم وما ثئرت    ٚ
 قتالكم ولظى الييجاء تضطرم                           

 ٕٔ الميم

 دعي ماذا عممت سأتقيو    ٛ
 ولكن بالمغيب نبِّئين                           

 ٛٔ النون
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,  بااا ا اا بنف بااف ربااو بااا , ااايو ا اااتف ا :ااتر و ,ا تبقتاا   اإلتقاا ف  ااو  ااارآ ا قاا  ف -1

 .آ 1974ها/ 1394نبنا ربر ا فضو إب اهتآ, ا هتئة ا نص تة ا ع نة  اات ب, ا  بعة  
, ربر ا ب:ف :تا ا اتف  او بف ربو  او بف نبنا بف :ا  آ با آ  و رصرو األبا آاإل -2

(, تبقتاااا   بااااا ا اااا لا   فتفااااو, ا ناتااااب اإل:ااااينو,  هااااا631ا نتاااار     ا ثعابااااو ا,نااااا ,  
 ., بارف ا ت  تخ بن ف -انش  -بت رت

 :ااو , رباار نبنااا  اااو بااف ربنااا بااف :ااعتا بااف باالآ األنابااا آ  ااو رصاارو األبااا آ األ  -3
 ., بارف ا ت  تخا ق  بو ا ظ ه   , ا تبقت   ربنا نبنا ش ا , اا  ا,    ا ااتاة, بت رت

 هاا(538 ا نتار     ر: س ا بيغاة, ربار ا ق :اآ نبنارا باف  نا ر باف ربناا ا لن شا  ,  -4
 بناااا ف, ا  بعااااة األر اااا  -تبقتاااا   نبنااااا ب :ااااو  تاااارف ا :اااارا, اا  ا اتااااب ا عانتااااة, بتاااا رت,

 آ.1998-ه1419
ه آ  و ا ق  ف ا ا تآ,  باا ا اا تآ نبنارا تر:اك, ناتباة ا يل ا او, انشا , فر:ارب اال:ت  -5

 آ.2222-ه1421ا  بعة األر  ,
, رباار بااا  نبنااا بااف ا :ا   بااف :ااهو ا نباار  ا نعاا رك باا بف ا :اا اج األصارو  ااو ا نباار -6

بااارف , بتاا رت –و, نؤ::ااة ا  :اا  ة,  بناا ف     بااا ا ب:ااتف ا فتاااتاابقتهااا(, ا 316 ا نتاار    
 .ا ت  تخ

 ااا اب ا قااا  ف ا اااا تآ ربت ناااي , نبتاااو ا ااااتف باااف ربناااا نصااا ف  ا رتااا    ا نتااار     إ  -7
 -انشاااا   -:اااار تة, اا  ا تن نااااة  –بناااا   -هااااا(, اا  اإل شاااا ا  اشاااائرف ا ا نعتااااة 1423

 ها. 1415بت رت ,ا  بعة   ا  ابعة , 
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ااا س ربناااا باااف نبناااا باااف إ:ااان  تو باااف تااارنس ا نااا اا    -8 إ ااا اب ا قااا  ف, ربااار اعفااا  ا ننبن
, رضاااااش براشاااااتي ر اااااا   اتاااااي   باااااا ا نااااانعآ  اتاااااو إبااااا اهتآ, هاااااا (338  ا نتااااار    ا نباااار  

هاااا .  1421ننشاار ات نبناااا  اااو بتضااارف, اا  ا اتاااب ا عانتااة, بتااا رت, ا  بعااة  األر ااا , 
و, ن صااا  ا ااااتف ربااار :اااعتا  باااا اد باااف  نااا  باااف نبناااا رنااارا  ا تنلتاااو رر:ااا ا  ا ت رتااا  -9

  نبناا  باا ا ا بنف ا ن  شااو, اا  إبتا   تبقتا , ( ها685ا نتر       ا شت ال  ا بتض ر 
 .ه 4141 - األر  : ا  بعة, بت رت -ا ت اث ا ع بو 

 بااا اد بااف تر:ااك بااف ربنااا بااف  بااا اد ابااف  ,ررضااا ا ن:اا  ى إ اا  ر فتااة ابااف ن  ااى  -12
هاااا(, ا نبقااا   تر:اااك ا شاااتخ 761تر:اااك, ربااار نبناااا, انااا و ا ااااتف, اباااف هشااا آ  ا نتااار    

 اا  ا فا   ا ب  ة را نش  را ترلتش. ,نبنا ا بق  و
, اا ب  باف نر:ا  باف  باا ا قا ا  باف اا ب  ربار باا    ا تف :ت   ايآ ا عااو ا ابتا رت: -11

, ا  بعة  ا   ن:اة, ناتبة ا عارآ را باآ, ا ناتنة ا ننر ة, ا ننااة ا ع بتة ا :عراتةا الائ  , 
 .آ2223ها/1424
, نبنا بف  با ا  بنف بف  ن , ربر ا نع  و, ايو ا ااتف اإلتض ح  و  ارآ ا بيغة -12

بتااا رت,  -هاااا(, ا نبقااا   نبناااا  باااا ا نااانعآ  فااا او, اا  ا اتاااو 739ا قلرتناااو  ا نتااار    
 .ا  بعة  ا ث  ثة

ا بب  ا نبت   و ا تف:ت , ربر بت ف نبناا باف تر:اك باف  ااو باف تر:اك باف بتا ف   -13
 -هااااا(, تبقتاااا   صااااا,و نبنااااا انتااااو, اا  ا فااااا  745رثتاااا  ا اااااتف األنا :ااااو   ا نتاااار    

 .ها 1422بت رت, 
ا ر,اك ,    اا  بارا بنارا  ر لتناة ااتاو  باا, اتاراف ا ببث ا اال و  اف األصار تتف  -14

 .آ2228  ا , ا  بعة األر    -ا :نو ن ال ا ببرث را ا ا: ت اإل:ينتة
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, رباار ا عباا س ربنااا بااف نبنااا بااف ا نهااا  بااف ا ناتااا  ااو تف:اات  ا قاا  ف ا ناتاااا بباا   -15
هاااا(, ا تبقتااا   ربناااا  باااا اد 1224 اتباااة ا ب:ااانو األناااا   ا ف :اااو ا صااار و  ا نتااار    

 .ها 1419ا ق ه ة, ا  بعة   -ا ااتر  ب:ف  ب س لاو ا ق شو  :يف , ا ن ش   
ربر  با اد با  ا اتف نبنا باف  باا اد باف بها ا  ا ل اشاو  ,ا ب ه ف  و  ارآ ا ق  ف -16

 -هااااا  1376هااااا(, ا نبقاااا   نبنااااا رباااار ا فضااااو إباااا اهتآ, ا  بعااااة  األر اااا , 794 ا نتاااار    
 .بابو رش ا ئيآ, اا  إبت   ا اتب ا ع بتة  ت:  ا ب ب  ا  1957
نببااارب ا انااا نو بااا  رال , ا اتثاااو, ربااار  ثنااا ف,  نااا ر باااف ببااا  باااف  ,ا بتااا ف را تبتاااتف  -17

 .ها 1423ها(, اا  رناتبة ا هيو, بت رت,  255ا شهت  ب  ا بظ  ا نتر    
  ا نتاار    بتا ف ا نعاا نو,  باا ا قاا ا  باف نااي  بارت  ا :ااتا نبنارا  و غاا ل  ا عا نو   -18

 آ. 1965 -ها  1382انش , ا  بعة  األر  ,  –ن بعة ا ت ,و , ها(1398
ت ج ا ع رس نف اراه  ا قا نرس, نبناا باف نبناا باف  باا ا ا لا  ا ب:اتنو ا لبتاا    -19

 ها(, تبقت   نانر ة نف ا نبققتف, اا  ا هااتة.1225 ا نتر    
ا ااتنر   , ا تبقتا   إبا اهتآ , ربر نبنا  با اد بف ن:اآ باف ,تتباة ت رتو نشاو ا ق  ف -22

 ., بارف ا ت  تخ بن ف –شنس ا اتف, اا  ا اتب ا عانتة, بت رت 
, تبقتاا   تبااو   -21 ااتن     ا تبصاا ة را تاا,ا ة, ربااو نبنااا  بااا اد بااف  اااو بااف إ:ااب   ا صن

 آ.1982-ه1422انش , ا  بعة األر   -ابنا نص ف   اوُّ ا اتف,  اا  ا فا 
, نبنااا ا  اا ه   ااتااا نااف تف:اات  ا اتاا ب ا ناتاااتب تاا  ا نعناا  ا :اااتا رتناارت  ا عقااو ا -22

ا ترن:اتة  انشا   ها(, ا اا 1393بف نبنا بف نبنا ا   ه  بف   شر  ا ترن:و  ا نتر     
 .ها 1984ترنس,  -
,   نبنااا  شااتا بااف  اااو  ضاا  بااف نبنااا شاانس ا اااتف بااف نبنااا بهاا   تف:اات  ا نناا   -23

هااا(, ا هتئااة ا نصاا تة ا ع نااة 1354نااني  اااو  اتفااة ا قاناارنو ا ب:ااتنو  ا نتاار    ا اااتف بااف 
 .آ1992 اات ب, 
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هااا(, 372تهاا,تب ا ايااة, نبنااا بااف ربنااا بااف األلهاا   ا هاا ر , رباار ننصاار   ا نتاار     -24
بتاااا رت, ا  بعااااة  األر اااا ,  -ا تبقتاااا   نبنااااا  اااارإ ن  ااااب, اا  إبتاااا   ا تاااا اث ا ع بااااو 

 آ.2221
, نبنا بف ا ت  بف تلتا بف اثت  باف غ  اب ا,نااو, ربار ا بت ف  و ت رتو ا ق  فا نش  -25

هااا(, ا نبقاا   ربنااا نبنااا شاا ا , نؤ::ااة ا  :اا  ة, ا  بعااة  312اعفاا  ا  باا    ا نتاار    
  بن ف. -, بت رتآ 2222 -ها  1422األر  , 

ا ااا نش  ن:اا ئو رصاارو ا فقااي رت بتق تهاا   ااا  ا ناا,هب ا اا ااا ,  بااا ا ااا تآ بااف  اااو   -26
ا نناااااة ا ع بتاااة ا :اااعراتة, ا  بعاااة  األر ااا ,  -  ا  تااا إ -باااف نبناااا ا ننااااة, ناتباااة ا  شاااا

 .آ 2222 -ها  1422
ا ااااارو  اااو إ ااا اب ا قااا  ف رصااا ك ربتااا ف ناااش  رائاااا نبرتاااة ه ناااة , نبنااارا صااا  و           -27
بتاااا رت, نؤ::ااااة اإلتناااا ف, بتاااا رت  بناااا ف,  -هااااا (, اا  ا  شااااتا, انشاااا 1376ا نتاااار      

 آ.1995-ه1416ا  بعة ا ث  ثة, 
هااااا(, 321, رباااار بااااا  نبنااااا بااااف ا ب:ااااف بااااف ا تااااا األلا   ا نتاااار    انهاااا ة ا ايااااة   -28
 .آ1987بت رت, ا  بعة  األر  ,  –    نل  ننت  بعاباو, اا  ا عاآ  انيتتف تبقتا 

هااااا(, ا هتئااااة 392ا نتاااار     , رباااار ا فااااتا  ثناااا ف بااااف انااااو ا نرصاااااو   صاااا ئ ا    -29
 ., بارف ا ت  تخا نص تة ا ع نة  اات ب, ا  بعة  ا  ابعة

, ربار ا عبا س, شاه ب ا ااتف, ربناا باف تر:اك ا نصرف  و  اارآ ا اتا ب ا نانارفا ا   -32
   ا اااتر  ربناا نبناا تابقتا هاا(, 756بف  با ا ااائآ ا نعا رك ب  :انتف ا باباو  ا نتار    

 ., بارف ا ت  تخا   ا , اا  ا قاآ, انش 
,   اتنااا ف ا  :ر:ااات , ا ت اناااة  صااا  ا ا ف نااا ا  نبناااا ا رس  اااو األ :ااانتة ا ع ناااة -31

 .1985 ا ق ه ة, نبنا  اتنة, اا  ا ع بتة  اات ب, -ا ش  ر 
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االئااو اإل ااا ل, رباار بااا   بااا ا قاا ه  بااف  بااا ا اا بنف بااف نبنااا ا ف  :ااو األصااو,   -32
, تبقتاا   نبناارا نبنااا شاا ا  رباار  هاا , ن بعااة ا نااانو هااا(471 ا نتاار    ا ا ااا نو ا اااا  

 آ.1992 -ها 1413اا  ا نانو بااة, ا  بعة ا ث  ثة  -ب  ق ه ة 
 .1984, ا نص تة, ا  بعة ا   ن:ة , إب اهتآ رنتس, ناتبة األنااراال ة األ ف ظ   -33
اا  ,  بااا ا فتاا ح  بااا ا عاااتآ ا ب ااا ر , بااتف ا تاا اث ر اااآ ا ايااة ا باااتث اال ااة ا :اات   -34

 .1991, ا ق ه ة, ا اتب
 ع بتااة  ااو ا ااانن  ى, اال ااة ا :اات    ااو ا اان  ا ق  نااو,  اااو بتااا  ضاات  , األا اتنتااة ا -35

 .آ2214
ناتباااة ا ع باااو , صااا  ا :ااااتآ  باااا ا قااا ا  ا فااا    , ا ا ع بتاااةال اااة ا صااارتتة  اااو ا اياااة ا -36

 ., بارف ا ت  تخا باتث, اال:انا تة
اتاااراف رباااو  ااا اس ا بنااااانو, تبقتااا   نبناااا ر تااارناو, ننشااار ات ا ن:تشااا  تة ا ثق  تاااة   -37

 آ.1987-ه1428 اانهر تة اإل:ينتة األت انتة, انش , 
اتاااراف ا انتااات باااف لتاااا األ:اااا , تبقتااا   نبناااا نبتاااو   تفاااو, اا  صااا ا , بتااا رت,   -38

 آ. 2222 -ا  بعة األر  
ااا   , ا نعاااة ا اااارو ا ع بتاااة نعهاااا   -39 اتاااراف ا نثق اااب ا عباااا , تبقتااا   ب:اااف ا ناااو ا ص 

 .آ1981-ه1391ا ن  ر  ت ا ع بتة, 
ا نا  قو, تبقتا   ربناا  صك ا نب نو  او شا ح با رك ا نعا نو, ربناا باف  باا ا نار   -42

 نبنا ا   ا , ن بر  ت نانش ا اية ا ع بتة, انش .

شااه ب ا اااتف نبناارا بااف  بااا  , رح ا نعاا نو  ااو تف:اات  ا قاا  ف ا عظااتآ را :اابش ا نثاا نو -41
 اا  ا اتااب ,    اااو  بااا ا باا      تااةتاابقتا , هااا(1272اد ا ب:ااتنو األ ر:ااو  ا نتاار    

 .ها 1415  , ا  بعة  األر , بت رت -ا عانتة 
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اا   , هاا(392ا نتار     ربر ا فتا  ثن ف باف اناو ا نرصااو  ,:  صن  ة اإل  اب  -42
 .آ2222 -ها1421ا  بعة  األر و ,  بن ف-ا عانتة بت رت ا اتب
شاا ح األشاانرنو  ااا  ر فتااة ابااف ن  ااى,  اااو بااف نبنااا بااف  ت:اا , رباار ا ب:ااف ناار    -43

ااانمرنو   بنااا ف, ا  بعاااة  األر ااا   -, اا  ا اتاااب ا عانتاااة بتااا رت هاااا(922 ا نتااار    ا ااااتف األمشو
 نا.1998 -ها1419
ش ح ا ت:اهتو, انا و ا ااتف نبناا باف  باا اد باف  باا اد ا  ا ئو ا ات ا نو األنا :او       -44

(, تبقتااا    باااا ا ااا بنف ا :ااات ا ر نبناااا باااار  ا ن تااارف, هاااا   ا ب  اااة  672   ا نتااار    
 آ.1992-ه1412نص , ا  بعة األر   -را نش  را ترلتش راإل يف

شاا ح ا تصاا تا  ااا  ا ترضااتا رر ا تصاا تا بنضاانرف ا ترضااتا  ااو ا نباار,    ااا بااف   -45
, هاا(925 ا نتار    صا    با اد بف ربو با  بف نبنا ا ا اا ر   األلها  , لتاف ا ااتف ا ن

 آ.2222 -ها1421 بن ف, ا  بعة  األر   -بت رت-اا  ا اتب ا عانتة 
  ا نتااااار     شاااا ح ا اااااان نتنو  ااااا  نيناااااو ا ابتاااااب, نبنااااا باااااف رباااااو بااااا  ا اااااان نتنو  -46
 بناااا ف, ا  بعااااة  -, صااااببة  ربنااااا  اااالر  ن تااااة, نؤ::ااااة ا تاااا  تخ ا ع بااااو, بتاااا رتهااااا(828

 آ.2227-ه1428األر  , 
شااا ح شاااراها ا نيناااو, اااايو ا ااااتف  باااا ا ااا بنف باااف رباااو باااا  ا :اااتر و   ا نتااار       -47
ت و, ا ن شااا    اناااة ه(, تصااابتا را تعاتااا  نبناااا نبنااارا اباااف ا تينتااا, ا ت اااال  ا شااانق911

 .ا ت اث ا ع بو
ه(, ت ربناا ب:اف نهاا و 368   ا نتار    ش ح ات ب :برتي, رباو :اعتا ا :ات ا و   -48

 آ.2228  ا اتب ا عانتة, بت رت, ا  بعة األر  , ر او :تا او, اا
ش ح ا نفصو, تعت  بف  او بف تعت  اباف رباو ا :ا ات  نبناا باف  ااو, ربار ا بقا  ,   -49

 ه (, إاا ة ا  ب  ة ا ننت تة, نص .647  ا نتر   نر   ا اتف األ:ا  ا نرصاو
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ا اااره   ا فاا  ابو رباار نصاا  إ:اان  تو بااف بناا ا ا صاب ح تاا ج ا ايااة رصااب ح ا ع بتااة,  -52
 ا  بعااة, بتاا رت,  انيتااتف ا عاااآ , تبقتاا   ربنااا  بااا ا يفاار    اا  , اا هااا(393 ا نتاار    

 آ.4811-ه4141, ا  ابعة
 هاا256ا نتار       , نبنا بف إ:ن  تو ربار  باااد ا ب ا    ا اعفاوصبتا ا ب      -51
 .ها1422ا  بعة  األر  , تبقت   نبنا لهت  بف ن ص  ا ن ص , اا   ر  ا نا ة, , (

, ربناا باف  ا  س باف رن: ئاه  ر:نف ا ع ب  و اينه ا ص ببو  و  قي ا اية ا ع بتة  -52
لا تاا   ا قلرتنااو ا اا ال , تبقتاا    ناا   اا  ر  ا  ب اا ر, ناتبااة ا نعاا  ك, بتاا رت, ا  بعااة   

 .آ1993-ه1414األر   
ا :ااباو, تبقتاا    بااا ا بنتااا , بهاا   ا اااتف األ اا اح  ااو شاا ح تا اات  ا نفتاا ح  اا رس -53

 .2223 -ه1423بت رت, ا  بعة األر    -هناار , ا ناتبة ا عص تة, صتاا
 اااآ ا اال ااة رصاار ي رنب بثااي  ااو ا تاا اث ا ع بااو, ننقاار   بااا ا ااتااو, ننشاار ات اتباا ا  -54

 .2221 , انش ,ا ات ب ا ع ب
ا :اااتا, اا  ا نع  ااااة , ك. .بااا  ن , ت انااااة  صاااب   إباااا اهتآ  ااااآ ا اال ااااة إ ااا   ااتااااا -55

 .1995نص ,  -ا ب نعتة, ا:انا تة
, هااا ا  نهااا , اا  األناااو  انشااا  را ترلتاااش,  اااة ا ت بتقاااو  اااو ا تااا اث ا ع باااو ااااآ ا اال  -56
 .آ2227-ه1427  األ اف, ا  بعة األر  -ا با
 .بني ل  –, نر  ا هاى  رشف, ننشر ات ا نعة ,  برنس  اآ ا اال ة ا ا:ة رت بتق    -57
 - ااااآ ا اال اااة ا ع باااو ا نظ تاااة را ت بتااا ,  ااا تل ا ااتاااة, اا  ا فاااا  ا نع صااا , بتااا رت -58

 .آ1996 -ه1417:ر تة, ا  بعة  ا ث نتة  – بن ف, اا  ا فا , انص  
 ااااااااااااآ ا اال ااااااااااااة  ااااااااااااآ ا نعناااااااااااا , نبنااااااااااااا  ااااااااااااو ا  اااااااااااار و, اا  ا فاااااااااااايح, األ اف,  -59 

2221. 
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 آ.1998ا  بعة ا   ن:ة,     آ ا اتب, , ه ة, , ربنا ن ت  , اآ ا اية -62
 بااارف ا تاا  تخ, , نبناارا :ااع اف, اا  ا نهضااة ا ع بتااة, اااآ ا ايااة نقانااة  اقاا  ئ ا ع بااو -61

  بن ف. -بت رت
,  هااا(276  ا نتاار    غ تاب ا قاا  ف, رباار نبناا  بااا اد بااف ن:ااآ بااف ,تتبااة ا ااتنر     -62

 ا نبق   :عتا ا اب آ, بارف ا  بعة .
 تام ا بت ف  و نق صا ا قا  ف, ربار ا  تاب نبناا صاات   ا ف باف ب:اف باف  ااو اباف   -63

,  نااو ب بعااي  ر,ااا آ  ااي ر ااعااي  هااا(1327  ا نتاار      ااك اد ا ب:ااتنو ا ب اا    ا ق ننااراو 
اتا ا  ا , ص  ا   , ا ن اتبااة ا عصا تنة  ا ب   اة را ن شو باا اد باف إبا اهتآ األنص   1412ب تاا رت,  -  

 آ. 1992 -ها 
هااااا(, اا  1385    , :ااااتا , ااااب إباااا اهتآ ب:ااااتف ا شاااا  بو  ا نتاااار  ااااو ظاااايو ا قاااا  ف -64

 .ها 1412 - ةا ق ه ة, ا  بعة  ا : بعة  ش   ,ا ش ر 
ا قااا نرس ا نبااات , نااااا ا ااااتف ربااار  ااا ه  نبناااا باااف تعقااارب ا فت رل بااا ا   ا نتااار      -65
ها(, تبقت   ناتب تبقت  ا ت اث  او نؤ::ةا  :ا  ة, إشا اك, نبناا نعاتآ ا ع ,:ر:او, 817

-ه1426 بنااااا ف, ا  بعاااااة ا ث نناااااة, -نؤ::اااااة ا  :ااااا  ة  ا ب  اااااة را نشااااا  را ترلتاااااش, بتااااا رت
 آ.2225
هاا ( 182ن ف بف ,نب  ا ب  ثو , ربر بش  :تبرتي,   ا نتار     ن ر بف  ث ا ات ب ,  -66

 -هااا  1428ا تبقتا    باا ا :ايآ نبناا ها  رف, ناتباة ا  ا ناو, ا قا ه ة, ا  بعاة  ا ث  ثاة, 
 .آ 1988
اشاا ك اصاا يب ت ا فناارف را عااارآ,  نبنااا بااف  اااو ابااف ا ق ضااو نبنااا ب نااا بااف   -67

, تبقتا    ااو ابا رج, نقاو هاا(1158 ا نتر    بعا نبنا ص ب  ا ف  ر,و ا بنفو ا ته نر  
ا ن  ا ف  :و إ   ا ع بتة   باا اد ا    اا , ا ت اناة األانبتاة  اار ج لتنا نو, ناتباة  بنا ف 

 .آ1996بت رت, ا  بعة األر   -ن ش رف
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غاااارانإ ا تنلتااااو,  رباااار ا ق :ااااآ نبناااارا بااااف  ناااا ر بااااف ربنااااا, ا اشاااا ك  ااااف بقاااا ئ   -68
 -بتااا رت, ا  بعاااة  ا ث  ثاااة  -هاااا(, اا  ا اتااا ب ا ع باااو 538ا نتااار    ا لن شااا   اااا   اد  

 .ها 1427
نبنااااا بااااف نااااا آ بااااف  ااااا , رباااار ا فضااااو, اناااا و ا اااااتف ابااااف ننظاااار    :اااا ف ا عاااا ب,  -69

 ها. 1414 -بت رت, ا  بعة  ا ث  ثة  -, اا  ص ا  ها(711 ا نتر     األنص   ,
 .1994ا  بعة  ا ني ب, ب: ف, اا  ا ثق  ة, تن آ ,ا ع بتة نعن ه  رنبن ه  ا اية -72
نِّو  -71 , ت :انتا ربار نميااو, هاا(392 ا نتر    ا انش  و ا ع بتة, ربو ا فتا  ثن ف بف ا 

 آ.1988 ن ف,-اا  نااالر   انش 
, هاااا(229  ا نتااار    ناااا ل ا قااا  ف, ربااار  بتااااة نعنااا  باااف ا نثنااا  ا تتنااا  ا بصااا     -72

 ه. 1381ا ق ه ة, ا  بعة   –ا ناتبة ا   نا  ا تبقت   نبنا  راا :لگتف,
ا ناتباا  نااف نشاااو إ اا اب ا قاا  ف, ربنااا بااف نبنااا ا  اا ا , رباار باايو, نانااش ا ناااى   -73

 ها. 1426 ها   ب  ة ا نصبك ا ش تك, ا ناتنة ا ننر ة, 
  بااف غ  ااب بااف  بااا  اا  ا ااراتل  ااو تف:اات  ا اتاا ب ا علتاال, رباار نبنااا  بااا ا   ر ا نباا -74

    باا ا :ايآ  باا ا شا  و تابقتهاا(, ا 542 ا نتار     ف تنا آ باف   تاة األنا :اوباا  بنف 
 .ها 1422 -بت رت, ا  بعة  األر    -نبنا, اا  ا اتب ا عانتة 

هاااا(, 458ا ن صااا , ربااار ا ب:اااف  ااااو باااف إ:ااان  تو باااف :اااتا  ا ن :اااو  ا نتااار     -75
هاا 1417بتا رت, ا  بعاة  األر ا ,  -ا تبقت    اتو إب اهآ اف و, اا  إبت   ا تا اث ا ع باو 

 آ.1996
 ., بارف ا ت  تخق ه ةا , نبنرا  هنو با ل , اا  ,ب  , نا و إ    اآ ا اية -76
,  بااا ا اا بنف بااف ربااو بااا , ااايو ا اااتف ا :ااتر و, ا نلهاا   ااو  ااارآ ا ايااة ررنرا هاا  -77

 .بت رت, ا  بعة  األر   -ا عانتة ا تبقت    ؤاا  او ننصر , اا  ا اتب 
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هااا(, تبقتاا   525, رباار ب نااا نبنااا بااف نبنااا ا يلا ااو ا  ر:ااو  ا نتاار    ا ن:تصااف  -78
ا  بعااااة  األر اااا ,   بناااا ف, -بتاااا رت نبنااااا  بااااا ا :اااايآ  بااااا ا شاااا  و, اا  ا اتااااب ا عانتااااة,

 .آ1993 -ها 1413
و, :اااعا ا ااااتف ن:اااعرا باااف  نااا  ا تفتااا لانو -79 , تبقتااا    باااا هاااا(793 ا نتااار     ا ن ااار 

 آ.2213-ه1432 بن ف, ا  بعة ا ث  ثة  -هناار , اا  ا اتب ا عانتة, بت رتا بنتا 
, نبتو ا :نة , ربر نبنا ا ب:تف بف ن:عرا باف نبناا نع  آ ا تنلتو  و تف:ت  ا ق  ف -82

     بااا ا اا لا  ا نهااا , اا  إبتاا   تاابقتهااا(, ا 512بااف ا فاا ا  ا بياار  ا شاا  عو  ا نتاار     
 .ها 1422ا  بعة   األر   , بت رت, -ا ت اث ا ع بو 

   نبناا تابقتها(, ا 338نع نو ا ق  ف, ربر اعف  ا نب س ربنا بف نبنا  ا نتر      -81
 .1429ناة ا ن نة, ا  بعة  األر  ,  - او ا ص برنو, ا نعة رآ ا ق ى 

هاا(, تبقتا  816نعاآ ا تع تف ت,  اا  باف نبناا ا : اتا ا شا تك ا ا با نو ا نتر      -82
 صات  ا ننش ر , اا  ا فضتاة.نبنا 
ه(, تبقتا   911   ا نتار    نع نو ا ب رك, ربو ا ب:ف  او بف  ت:  ا  ن  نو    -83

 -ه1421ا :ااااعراتة, ا  بعااااة ا ث نتاااااة  - بااااا ا فتاااا ح إ:ااااان  تو شااااابو, اا  ا شاااا ر , اااااااة
 آ.1981
ا نشاااا , , إباااا اهتآ  تبااااو, ا تع ضاااااتة ا ع  نتااااة  ا ب  ااااة ر ابتااااةنعاااااآ ا نصاااا اب ت األ -84

 .آ1986ترن:تة, ا  بعة األر  ,  -صف , 
, ربناااا باااف  ااا  س باااف لا تااا   ا قلرتناااو ا ااا ال , ربااار ا ب:اااتف, نعااااآ نقااا تتس ا اياااة  -85

 .آ1979 -ها 1399   با ا :يآ نبنا ه  رف, اا  ا فا , تبقت 
, نبنااا ا نااا   , قاا ا ب نااا  بااا ا  ,ربنااا ا لتاا ت ,إباا اهتآ نصاا ف  , ا نعاااآ ا ر:اات  -86

 .اا  ا ا رةب  ق ه ة, نانش ا اية ا ع بتة 
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 -اا  ا نااااا  اإل:اااينو, بتااا رت , نبناااا نبناااا تااارنس  ااااو,ا نعنااا  رظااايو ا نعنااا  -87
 آ.2227 بن ف, 
نينااو ا ابتااب  ااف اتااب األ   تااب, ربااو نبنااا  بااا اد اناا و ا اااتف بااف تر:ااك باااف   -88

, تبقتاا   نبنااا نبااو  هااا(761 ا نتاار     ربنااا بااف  بااا اد بااف هشاا آ األنصاا    ا نصاا  
 آ.1991-ه1411ا اتف  با ا بنتا, ا ناتبة ا عص تة, صتاا بت ر,

, ف ا ب:اااف باااف ا ب:اااتف ا تتناااو ا ااا ال ربااار  باااا اد نبناااا باااف  نااا  بااا, نفااا تتا ا يتاااب -89
, بتاا رت -اا  إبتاا   ا تاا اث ا ع بااو  ,هااا(626بف اا  ا اااتف ا اا ال    تااب ا اا    ا نتاار    

 .ه 1422 -ا  بعة  ا ث  ثة 
, تر:ك بف ربو با  باف نبناا باف  ااو ا :اا او ا  ارا لنو ا بنفاو ربار نفت ح ا عارآ -92

هاااا(, ضاااب ي راتاااب هرانشاااي ر اااا   اتاااي  نعاااتآ ل لر , اا  ا اتاااب 626تعقااارب  ا نتااار    
 .آ 1987 -ها  1427 بعة  ا ث نتة,  بن ف, ا  -ا عانتة, بت رت 

بااااار ا ق :اااااآ ا ب:اااااتف باااااف نبناااااا , ا  اغاااااب األصااااافه ن  رغ تاااااب ا قااااا  فا نفااااا اات  اااااو  -91
انشاا   -   صاافراف  ااان ف ا اااارا , اا  ا قاااآ, ا اااا  ا شاا نتة تاابقتا , هااا(522 ا نتاار    

 .ها 1412 -ا  بعة  األر   , بت رت
  ربناااا باااف  ااا  س باااف لا تااا   ا قلرتناااو ا ااا ال , ربااار ا ب:اااتف  ا نتااار  , نقااا تتس ا اياااة -92
 -هااااا 1399  بناااا ف, -بتاااا رت ,اا  ا فااااا ,  بااااا ا :اااايآ نبنااااا هاااا  رف   تاااابقتا هااااا(, 395
 .آ1979
, هااا(828 ا نتاار      بااا ا اا بنف بااف نبنااا بااف نبنااا, ابااف  اااارف رباار لتاااا نقانااة,   -93

 آ. 1988 -ها  1428ا ث نتة, ا  بعة اا  ا فا , بت رت, ,  اتو شب اةا تبقت   
ه(, تبقتااا   نبناااا 285  ا نتااار    ا نقتضاااب, رباااو ا عبااا س نبناااا باااف تلتاااا ا نبااا ا   -94

 بااا ا  اا     ضااتنة, رلا ة األر,اا ك ا نااااس األ ااا   اشااؤرف اإل:ااينتة  انااة إبتاا   ا تاا اث 
 .ه1415اإل:ينو, ا ق ه ة, 
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 .آ1992,ا ق ه ة  آ ب: ف, ناتبة األناار ا نص تة,تن ,نن هج ا ببث  و ا اية -95
« ا ار ا نناو»,  او بف ا ب:ف ا همن ئو األلا , ربر ا ب:ف ا ناقب با ا نناا  و ا اية -96

هااا(, تبقتاا   ااتاار  ربنااا ن تاا    ناا , ااتاار  ضاا بو  بااا ا باا ,و, 329,  ا نتاار    بعااا 
 .آ 1988   آ ا اتب, ا ق ه ة, ا  بعة  ا ث نتة, 

ناا  و ا شااا  بو, ا تبقتاا  , ربااار , إباا اهتآ باااف نر:اا  باااف نبنااا ا ا ناااو ا ي  ا نرا قاا ت -97
هااااا/ 1417ا  بعااااة األر اااا   ا قاااا ه ة,  بتاااااة نشااااهر  بااااف ب:ااااف  و :ااااان ف, اا  ابااااف  فاااا ف,

 .آ1997
, نبنا بن :ة  باا ا ا تاك, اا   ا ا:ة ا نعن  ا نبر  ا اال و ا نبر را اال ة نا و  -98

 .آ2222 -ه1422ا  بعة األر   ا ق ه ة, ا ش ر ,
, نااااا ا اااتف ربااار ا :ااع اات ا نبااا  ى بااف نبناااا باااف ا بااااتث راألثاا ا نه تااة  اااو غ تااب  -99

هااا(, تبقتاا   626نبنااا بااف نبنااا ابااف  بااا ا ااا تآ ا شااتب نو ا ااال   ابااف األثتاا   ا نتاار    
 -هااااا 1399بتاااا رت,  -نبناااارا نبنااااا ا  ناااا بو, ا ناتبااااة ا عانتااااة  - اااا ه  ربنااااا ا اااالارى 

 .آ1979
ااااايو ا اااااتف  بااااا ا اااا بنف بااااف ربااااو بااااا  هنااااش ا هرانااااش  ااااو شاااا ح انااااش ا ارانااااش,   -122

 -ه(, تبقتاا  ربنااا شاانس ا اااتف, اا  ا اتااب ا عانتااة, بتاا رت911   ا نتاار       ا :ااتر و
 .آ1998-ه1418 بن ف, ا  بعة األر  

 :الرسائل الجامعات
ر:اا  تب اال:ااتفه آ  ااو ا ببااث ا بيغااو رر:اا ا ه   ااو ا قاا  ف ا ااا تآ, نبنااا إباا اهتآ نبنااا  -1

 .2226-2227ب ا:ت ف,  -ااتر ة ا ا نعة اإل:ينتة ا ع  نتة, إ:يآ  ب اش تك,  :  ة 

 المجالت:
 .آ2212ات:نب   -, تر تر35نااة ا ا ا: ت االاتن  تة, ا عاا   -1
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 75 همزة  بين النحو والداللةال األول:  المطمب

 74 والداللةبين النحو ثاني: ) هل ( المطمب ال
تفهامأسماء االس المبحث الثاني: استعماالت            111 

بين النحو والداللة( َمن  ) :األول المطمب  111 
 112 بين النحو والداللة) ما (  المطمب الثاني:
 115 بين النحو والداللة) ماذا (  المطمب الثالث:
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 111 بين النحو والداللةأّي (  )المطمب الرابع: 
 113 بين النحو والداللةكيف (  ) المطمب الخامس: 

 116 بين النحو والداللةأّنى (  ) المطمب السادس:
 151 بين النحو والداللةأين (  ) المطمب السادس:

 152 بين النحو والداللة متى ( ا المطمب السابع: )
 156 بين النحو والداللةأّيان (  المطمب الثامن:  )

 111 بين النحو والداللةكم (  )  المطمب التاسع:
 112 الخاتمة

 114 الفهارس
 115 فهرس اآليات

 124 فهرس األحاديث
 125 فهرس األبيات الشعرية

 126 فهرس المصادر والمراجع
 141 فهرس الموضوعات
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