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 املقدمة
السالم و  والصالة، من الزايدة والنقصان افظهوح، بيانأحسن  يفزل القرآن ـمن، هلل احلمد

 .وعلى آله وصحبه أمجعني، بيان وأبلغ، أفصح من نطق ابللسان، على سيد ولد عدانن
 :بعد أما

يد فضل هللا مز  ومن، وأن تبحر يف آايته، هللا أن يهيئ لك النظر يف كتابه فضلمن  فإنه
 :عنوان حتتيف بالغة القرآن الكرمي  البحثأن سهل يل اختيار  علي  

 أساليب اإلنشاء بالغة
 يف سورة احلجر

 .العزيزكتاب هللا   خدمأن أوهو شرف عظيم 
 :وقد كان الختيار هذا املوضوع أسباب عدة منها

 .جانب من بالغة القرآن الكرمي إبراز -1
 .ه النصوص القرآنيةاألثر العظيم هلذ إظهار -2
 .هذا املوضوع عنتتحدث  -اطالعييف حدود – وجود دراسة سابقة عدم -3

التفسري  تبك  مث، البالغةاملتخصصة يف  صادرعلى امل -بعد هللا-يف حبثي هذا  واعتمدت
 .هتتم ابلبالغة القرآنية اليت

، راج ملوثبت للمصادر وا، وخامتة، وأربعة فصول، ومتهيد، مقدمة البحث يف وجاء
 :يتعلى النحو اآل، وفهارس
 :ويشتمل على التمهيد
 .وأنواعها، مفهومها: اإلنشائية األساليب -1
 .وأغراضها، األعظم مقصودها: احلجر سورة -2
 :السورة يف األمر والنهي أسلوب: األول الفصل

 .داللتها، أنواعها: والنهي، األمر صيغ: املبحث األول
 .يابألمر والنه باطاملخ أنواع: الثاين بحثامل

 .والنهي، البالغية لألمر األغراض: الثاملبحث الث



 المقدمة

 

4 
 .يف السورة أساليب االستفهام: الثاين الفصل

 (.قلتها، كثرهتا،  دالالهتا، تنوعها) أدوات االستفهام: األول املبحث
 .القيد، املسند، إليه املسند: هامأدوات االستف مدخول: الثاين املبحث
 .لالستفهام البالغيةراض األغ: الثالث املبحث

 .يف السورة والتمين أسلوب النداء: الثالث الفصل
 .وحذفهاأداة النداء ذكر : األول املبحث
 .األغراض البالغية للنداء: الثاين املبحث

 .التمين: املبحث الثالث
 .يف السورة أساليب اإلنشاء غري الطليب: الرابع الفصل

 (.التعجب –القسم : )طليب ومواضعهأنواع اإلنشاء غري ال: األول املبحث
 .طليباألغراض البالغية لإلنشاء غري ال: الثاين املبحث

 .اخلامتة
 :وتشمل الفهارس اآلتية: الفهارس
 .اآلايت القرآنية فهرس( 1
 .األحاديث النبوية فهرس( 2
 .املصادر واملراج  ثبت( 3
 .املوضوعات فهرس( 4

 .هذا البحثيف  التحليلي الوصفياملنهج  اعتمدت وقد
 …وبعد

والنكت  ألسراراملليء اب، فهذه الدراسة حماولة جمتهد لدراسة تتعلق ببالغة القرآن الكرمي
وما كان من ، فما كان من صواب فمن هللا وحده، وال ينضب ماؤها، ؤهااليت ال ينفد عطا
 .وأسأل هللا العفو والغفران، خطأ فمن نفسي

، جزاء ما أولياين من دعاء واهتمام وتوجيه، العزيزينيف هذا املقام أن أشكر والدي   وأحب
 .وأن جيزيهما عين خري اجلزاء، فاهلل أسأل أن يطيل يف عمرمها على طاعته
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 ملساعدهتا يل يف إجناز هذا البحث. -زوجي–والشكر موصول لنصفي اآلخر 

ا الحتضاهن؛ خبالص الشكر والتقدير جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وأتقدم
 –خاصة  –العربية  لغةوعلى كلية ال، فللقائمني عليها، العلم واملعرفة طاليبودعمها وتشجيعها 

 .ورئيس القسم وأعضائه بصفة أخص، والتقدير رابلغ الشك
: األستاذ الدكتور هذا البحث ىاملشرف عل الفاضل بشكري اخلالص ألستاذي وأتقدم

ا يف مسانديت ومتابعيت وإرشادي يف مجي  مراحل جهد   خرمل يد   الذيبن حممد الزهراين  صاحل
 .وأن جيزيه عين خري اجلزاء، فأسأل هللا أن جيعل ذلك يف موازين حسناته، إعدادي للبحث

اللهم علمنا منه ما ، وذهاب مهومنا، وجالء أحزاننا، اجعل القرآن العظيم ربي  قلوبنا اللهم
 .جناتك جنات النعيم إىل دليلنا واجعله، وذكران منه ما نسينا، جهلنا

وعلى آله ، بينيوصلى هللا وسلم على خامت الن، نيدعواان أن احلمد هلل رب العامل وآخر
 .وصحبه أمجعني



 

 

 التمهيد
 :ويشتمل على ما يلي

 :أنواعهاو ، مفهومها: اإلنشائية األساليب
 .لغة اإلنشاء
 .اصطالحا اإلنشاء

 .أقسام اإلنشاء
 .غراضهاوأ، مقصودها األعظم: احلجر سورة
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 :أنواعهامفهومها و: اإلنشائية األساليب

 :لغة اإلنشاء
 .(1)«َخَلَقه: أَْنَشَأه اّلل ه : نشأ: »هو اإلجياد واإلبداع قال صاحب اللسان اإلنشاء

 :اصطالحا اإلنشاء
 .(2)«ما خرب أو إنشاءإالكالم كله »قال ابن عاشور:  ،عكس اخلرب اإلنشاء

 نشاءاإل (4)مفهيعر ، أما ت(3)«اخلرب مما أفاد طلبا أو قسيمهما سوى »وعرفه اخلنني بقوله: 
ففي تنزيله على اآلايت القرآنية سوء أدب  ،الصدق والكذب لذاته تملالكالم الذي ال حي: أبنه

  م  هللا، وجيب علينا عدم تناوله.
دق أربعة: أمر، وخرب، واستخبار، والرغبة؛ ثالثة ال يدخلها الص والكالم»ابن قتيبة:  قال

 .(5)«والكذب، وهي: األمر، واالستخبار، والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو اخلرب

 :أقسام اإلنشاء
 .وغري طليب، طليب: واإلنشاء ضرابن

 :الطليب
 .(6)«وهو ما يستدعي مطلواب غري حاصل وقت الطلب»
 :أنواعه

 .والتمين، والنداء، واالستفهام، والنهي، األمر

                                 
 (.نشأ)لسان العرب، مادة  (1)

 .22 :ابن عاشور ،موجز البالغة (2)

 .253النظم القرآين يف آايت اجلهاد، د. انصر اخلنني:  (3)
، 1/332 :أمحد مطلوبوتطورها، د.  معجم املصطلحات البالغيةو ، 2/63 :بسيوين فيود. ، دعلم املعاين ينظر: (4)

 .147)علم املعاين(، د. فضل عباس: البالغة فنوهنا وأفناهنا و 

 .14 :ابن قتيبة، أدب الكاتب (5)

      ،م املعاينعلو ، 196 :حسن إمساعيل، البالغة الصافيةو ، 2/28، عبد املعتال الصعيدي: بغية اإليضاح ينظر: (6)
 .69 :اهلامشي، أمحد يف املعاين والبيان والبدي  جواهر البالغةو ، 70:العزيز عتيق عبد د.
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 :(1)غري الطليب

 .(3)مرغواب يف إنشائه (2)إال أنه ينشئ أمرا، الذي ال يستدعي مطلواب هو
 :أنواعه أشهر

چ چ چ چ ڇ ﴿، [23: املرسالت] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: صيغ املدح والذم •

 . [38]الزُّخرهف:    ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 [.17: عبس] ﴾ک ک گ گ گ﴿: التعجب •
 [.23: الذارايت] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: القسم •
 [.99: النساء] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: جيالت  •

                                 
 [.55سيأيت تعريفه مفصال يف: أساليب اإلنشاء غري الطليب يف السورة، يف الصفحة رقم ]( 1)

 لنهي.األمر هنا هو: الشيء، وليس األمر الذي هو عكس ا (2)
 .2/65 :بسيوين فيود، د. ، علم املعاين1/224 :امليداين، د. عبدالرمحن ةيالبالغة العرب ينظر: (3)
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 :وأغراضها، مقصودها األعظم: الحجر سورة

 :سورة احلجر
: قال ابن عاشور، واختلف يف سنة نزوهلا، وقبل سورة األنعام، نزلت بعد سورة يوسف

، فاصدع مبا تؤمر ومن العجيب اختالفهم يف وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية»
 .(1)«يف آخر السنة الرابعة من بعثته األرقم من دار ت عند خروج النيب وقد نزل

 :عدد آايهتا
 :قال الشوكاين يف تفسريه، وهي مكية ابتفاق، تس  وتسعون آية

وابن مردويه عن ابن ، وأخرج النحاس يف انسخه: وهي مكية ابالتفاق كما قال القرطيب»
  .(2)« بن الزبري مثلههللا عبدمردويه عن  وأخرج ابن. نزلت سورة احلجر مبكة: عباس قال

 :سبب التسمية
 . إشارة إىل أصحاب احلجر وهم قوم صاحل» وقد مسيت هذه السورة بسورة احلجر

فقد حنتوها يف ، وهي ظاهرة إىل اليوم، واحلجر تق  بني احلجاز والشام إىل وادي القرى
 .احلضارةممّا يدّل على القّوة و ، يف ذلك الزمان البعيد، الصخر
وهم مل يكّذبوا سوى رسوهلم [، 80: احلجر] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿
 :فلّما كّذبه قومه قيل، ممّثال للرسل أمجعني إال  ولكن صاحلا ليس ، صاحل

توحيدا للرسالة وللرسل وللمكّذبني يف كل أعصار التاريخ ويف كل ، إهّنم كّذبوا املرسلني
وكل قوم نسبوا إىل ، (3)«ألشخاص واألقوامعلى اختالف الزمان واملكان وا، جوانب األرض

 (.احلجر) نبيهم إال قوم صاحل نسبوا إىل

                                 
 .7/6 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)

 .3/145 :الشوكاين، فتح القدير (2)

 .4/274: جعفر شرف الدين، املوسوعة القرآنية خصائص السور (3)
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 :مناسبتها ملا قبلها

ابتدأ هذه ، بعنوان الكتاب، (1)ملا ختم اليت قبلها: »يقول البقاعي يف مناسبتها ملا قبلها
فقال ، الفرقةوالشر كله يف  ،واخلري كله يف اجلم  ،وأوله وصفه أبنه جام ، بشرح ذلك العنوان

أي  ﴾ٻ ٻ﴿ ة املرامسيالنف، أي هذه اآلايت العالية املقام، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: تعاىل
ما يقوم به الوجود من   يجلماجلام  ، الكامل غاية الكمال الذي ال كتاب على احلقيقة غريه

الغالب أبحكامه القاهرة يف وعده ووعيده ، القاط  يف قضائه من غري شك وال تردد، اخلريات
 .(2)«ه يف إعجازه جلمي  من يعاندهوأحكام

 :املقصود األعظم
حتذيرا ، ركزت السورة على إنذار املكذبني ابلعقاب من خالل عرض مشاهد املهلكني

 .(3)وللمؤمنني وتثبيتا لرسوله ، للمخاطبني
 :أغراض السورة

 :أمور هي عنآايت السورة  حتدثت
وأن القرآن ، إبعجاز القرآن لكفار قريش السورة ابحلروف املقطّعة اليت فيها التحدي ابتداء

وتسلية للرسول يف عدم إميان املكذبني وأهنا طبيعتهم م  ، وإنذار املشركني، هو هداية املسلمني
 .وأنه ال عقاب قبل البيان اإلهلي، رسلهم

وذكر قصة كفر ، مث االنتقال إىل خلق اإلنسان وأن هللا شرفه على بقية املخلوقات
وأصحاب احلجر ، وأصحاب األيكة، قصة إبراهيم ولوط عليهما السالم مث ذكر، الشيطان

 .مسيت السورة ابمسهم نالذي
، وأن يصفح عن الذين يؤذونه، وانتظار ساعة النصر، السورة بتثبيت للنيب  اماختتمث 

 .وأن هللا قد كفاه أعداءه، ويشتغل ابملؤمنني، ويِكل أمرهم إىل هللا

                                 
 سورة إبراهيم .( 1)
 .2/11 :البقاعي، درر يف تناسب اآلايت والسورنظم ال (2)

 .262: املختصر يف التفسريو ، 7/7: ابن عاشور، التحرير والتنوير ينظر: (3)



 تمهيدال

 

11 
والتحذير من ، والتغيب يف املغفرة، ووصف أحوال املتقني ،م  ذكر خلق اجلن وأحواهلم

 .(1)العذاب
وال تكاد ختلو قصة من القصص فيها إال ، ظاهرة يف السورة وإن كانت التسلية للنيب 

 .وهبا تسلية وتثبيت له 
وهناك شبه بني سورة احلجر وسورة األعراف وابتداؤها كان ابإلنذار وسياقه كله جاء 

 .(2)م  اختالف يف النظم، ار فهنا كذلك يف سورة احلجر يتشابه البدء والسياقمصداقا لإلنذ

                                 
 .7/7 :ابن عاشور، التحرير والتنوير ينظر: (1)

 .4/265 :جعفر شرف الدين، املوسوعة القرآنية خصائص السور ينظر: (2)



 

 

 األول الفصل
 األمر والنهي في السورة أسلوب

 :ويشتمل على ما يلي
 .توطئة

 (.دالالهتا، أنواعها) صيغ األمر والنهي يف السورة: املبحث األول
 .يف السورة والنهي املخاطب ابألمر أنواع: الثاين املبحث
 .األغراض البالغية لألمر والنهي: الثالث املبحث



 فصل األول: أسلوب األمر والنهي في السورةال

 

13 
 :توطئة

 :لغة األمر
 .(1)نقيض النهي: يف اللغة األمر

 :عند البالغينياألمر 
 .(2)طلب الفعل على جهة االستعالء

 :لغة النْهي  
وتَناَهْوا عن ، أي َكف  ، ونـََهيـْتههه عن كذا فانـَْتهى عنه وتَناهى، خالف األمرالنهي يف اللغة 

 .(3)اأي هنى بعضهم بعض  ، نكرامل
 :عند البالغينيالنهي 

 .(4)طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء واإللزام
 .(5)واالستعالء يف األمر والنهي يف نفس اآلمر والناهي سواء كان عاليا أم ال

                                 
 دة )أمر(.ما :ابن منظور، لسان العرب ينظر: (1)

معجم و ، 149)علم املعاين(، د. فضل عباس: البالغة فنوهنا وأفناهنا و ، 142 :السكاكي، مفتاح العلوم ينظر: (2)
 .1/313 :أمحد مطلوبوتطورها، د.  املصطلحات البالغية

 مادة )هنى(.  :اجلوهري، الصحاح (3)

، ودالالت التاكيب، د. حممد أبو موسى: 3/344 :أمحد مطلوبوتطورها، د.  معجم املصطلحات البالغية ينظر: (4)
273. 

 .209خمتصر السعد، التفتازاين:  ينظر:( 5)
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 :دالالتها، صيغ األمر والنهي في السورة أنواعها: المبحث األول

 :مدخل
وإن  ، التك والثانية دالة على طلب، تدل على طلب الفعل ة األوىلصيغال: صيغ األمر والنهي

 .(1)ومن مساو  ، فهي أتيت من أدىن إىل أعلى كانت الصيغة يف ظاهرها دالة على االستعالء
 :(2)صيغ األمر أرب  هي •
 [.56: النور] ﴾گ ڳ﴿: كقوله تعاىل: فعل األمر -1

 [.7: الطالق] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: عاىلكقوله ت: املضارع املقتن بالم األمر -2

 [.24: النساء] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿: كقوله تعاىل: اسم فعل األمر -3
 .(3)((ا آل ايسرصرب  : ))كقوله : املصدر النائب عن فعل األمر -4

 : (5)قال أبو األسود الدؤيل: (4)الناهية( بال) هي الفعل املضارع املسبوق، وللنهي صيغة واحدة •
 عمك ظاملاابن  ال تكلمْن عرضَ 

 
 فإذا فعلت فعرضك املكلومه  

 :صيغ األمر الواردة يف السورة 
 :يف السورة وجدت أنه مل يرد فيها غري صيغة واحدة هي( األمر) من خالل تتبعي لصيغ

 (.فعل األمر الصريح)
 [.3: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: يف قوله تعاىل: ذر •
 [.29: احلجر] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿: يف قوله تعاىل:  قَ  •
 [.34: احلجر] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: يف قوله تعاىل :اخرج •
 [.36: احلجر] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: يف قوله تعاىل: رأنظِ  •

                                 
 .318مفتاح العلوم، السكاكي:  ينظر:( 1)

 .149والبالغة فنوهنا وأفناهنا )علم املعاين(، د. فضل عباس:  ،2/66علم املعاين، د. بسيوين فيود:  ينظر:( 2)
 .5646برقم:  3/432( أخرجه احلاكم يف املستدرك 3)

 .320مفتاح العلوم، السكاكي:  ينظر:( 4)

 .404أيب األسود الدؤيل:  ديوان (5)
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 [.49: احلجر] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿يف قوله تعاىل: : نبئ •
 [.51: احلجر] ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿: يف قوله تعاىل: نبئ •
 [.65: احلجر] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: يف قوله تعاىل: أسر •
 [.65: احلجر] ﴾ۇ ۇ﴿ يف قوله تعاىل: :اتب  •
 [.65: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿: يف قوله تعاىل: امض •
 [.69: احلجر] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: يف قوله تعاىل: اتق •
 [.85: احلجر] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: يف قوله تعاىل: اصفح •
 [.88: احلجر] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿: يف قوله تعاىل: اخفض •
 [.89: احلجر] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿: يف قوله تعاىل: قل •
 [.94: احلجر] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: ىليف قوله تعا: اصدع •
 [.94: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: يف قوله تعاىل: أعرض •
 [.98: احلجر] ﴾چ چ چ﴿: يف قوله تعاىل: سبح •
 [.98: احلجر] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿: يف قوله تعاىل: كن •
 [.99: احلجر] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: يف قوله تعاىل: اعبد •

 :أسلوب النهي الوارد يف السورة
 [.53احلجر: ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ •
 [.55: احلجر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: قال تعاىل •
 [.65: احلجر] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ •
 [.68احلجر: ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ •
 [.69: احلجر] ﴾ىئ ىئ﴿ •
 [.88: احلجر] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ •
 [.88: احلجر] ﴾وئ وئ ۇئ﴿ •
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 :في السورة والنهي المخاطب باألمر أنواع: الثاني المبحث

حسب ترتيب  )وسأورد املخاطب يف السورة ابتداء   :يف السورة ابألمر املخاطب أنواع
 .(املصحف

 :لنبيه حممد  خطاب من هللا  -1
وهي على ، إحدى عشرة مرة ورد األمر يف هذه السورة من هللا موجها لنبيه حممد 

 :النحو اآليت
 [.3: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: قال تعاىل •
 [.49: احلجر] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ •
 [.51: احلجر] ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿ •
 [.85: احلجر] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ •
 [.88: احلجر] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿• 
 [.89: احلجر] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿• 
 [.94: احلجر] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿• 
 [.94: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿• 
 [.98: احلجر] ﴾چ چ چ﴿• 
 [.98: احلجر] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿• 
 [.99: احلجر] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿• 

 :خطاب املالئكة لنيب هللا لوط  -2
 :ثالث مرات وهي يف اآلايت اآلتية نيب هللا لوط ورد األمر من املالئكة ل

 [.65: احلجر] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: قال تعاىل •
 [.65: احلجر] ﴾ۇ ۇ﴿• 
 [.65: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿• 
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 :للمالئكة عليهم السالم خطاب من هللا  -3

 :ورد األمر يف السورة من هللا ملالئكته مرة واحدة يف اآلية اآلتية
 [.29: احلجر] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿: قال تعاىل •

 :خطاب من هللا تبارك وتعاىل إلبليس -4
 :ورد األمر يف سورة احلجر من هللا إلبليس مرة واحدة يف اآلية اآلتية

 [.34: احلجر] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: قال تعاىل •
 :خطاب من إبليس هلل  -5

 :ورد األمر على لسان إبليس مرة واحدة يف آية واحدة
 [.36: احلجر] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: قال تعاىل على لسان إبليس •

 :لقومه املعاندين خطاب من لوط  -6
 [.69: احلجر] ﴾ېئ ېئ﴿: قال تعاىل على لسان لوط •
 :ابلنهي يف السورة املخاطب أنواع

 :خطاب من املالئكة إىل نيب هللا إبراهيم  -1
 :ورد النهي يف خطاب املالئكة لنيب هللا إبراهيم مرتني يف اآليتني اآلتيتني

: احلجر] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: اىل على لسان املالئكة عليهم السالمقال تع •
53.] 

 [.55: احلجر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ •
 :خطاب من املالئكة إىل نيب هللا لوط  -2

 :ورد النهي يف خطاب املالئكة لنيب هللا لوط مرة واحدة هي
 [.65: احلجر] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: على لسان املالئكة قال تعاىل •

 :ومه املكذبنيلق خطاب من لوط  -3
 :ورد النهي يف خماطبة لوط قومه مرتني يف السورة

 [.68: احلجر] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: قال تعاىل •
 [.69: احلجر] ﴾ىئ ىئ﴿ •
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 :خطاب من هللا تبارك وتعاىل إىل نبيه حممد  -4

 :مرتني ورد النهي يف كالم هللا لنبيه 
 [.88: احلجر] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: قال تعاىل •
 [.88: احلجر] ﴾ۇئوئ وئ ﴿ •

ابتدأت (، فعل األمر: )هي، بصيغة واحدة هذا وقد وردت صيغة األمر مثاين عشرة مرة
 وخطاب املالئكة لنيب هللا لوط ، إحدى عشرة مرة لنبيه حممد  ابخلطاب من هللا 

وخطاب ، وخطاب هللا إلبليس مرة واحدة، وخطاب هللا ملالئكته مرة واحدة، ثالث مرات
 .لقومه املعاندين وخطاب من لوط ، مرة واحدة إبليس هلل 

 ابتدأت خبطاب من املالئكة إىل نيب هللا إبراهيم ، ووردت صيغة النهي سب  مرات
 وخطاب واحد من لوط ، مرة واحدة وخطاب من املالئكة إىل نيب هللا لوط ، مرتني

 .مرتني حممد واختتمت خبطاب من هللا تبارك وتعاىل إىل نبيه ، لقومه املعاندين
، والتعجيز، والتهديد، التسخري: (1)وذكر البالغيون عددا من األغراض البالغية لألمر منها

، التسويةو ، اإلابحة، واحلث، واإلهلاب والتهييج، والتخبط، والتمين، واالمتنان، واإلهانة
 .الدوامو ، النصح واإلرشادو ، اإلكرامو ، االلتماسو 

والنصح ، وااللتماس، الدعاء: (2)عن أغراض األمر ومنها ال تبعد اأغراض للنهيذكروا و 
 .والضراعة، والتهديد، والتيئيس، والتحقري واإلهانة، واإلرشاد

، وتثبيته، وقد جاءت أغراض األمر والنهي موافقة ألغراض السورة، ومنها: تسلية النيب 
 والوعد ابلنصر والتمكني هلذا الدين.

 .مر والنهي يف ضوء سياق السورةوسأقف على األغراض البالغية لأل

                                 
، والبالغة فنوهنا وأفناهنا )علم 2/68، وعلم املعاين، د. بسيوين فيود: 1/463عروس األفراح، السبكي:  ينظر:( 1)

 .150املعاين(، د. فضل عباس: 
 .2/81، وعلم املعاين د. بسيوين فيود: 265د أبو موسى: دالالت التاكيب، د. حمم ينظر:( 2)
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 :األغراض البالغية لألمر والنهي: الثالث المبحث

أعين صيغة -مث إهنا »، ومناسبة املقام، وصيغة األمر تدل على معان  أخرى تفهم من النظم
وورودها يف كتاب هللا تدل ، (1)«قد تستعمل يف غري طلب الفعل حبسب مناسبة املقام -األمر

 :ومن الدالالت املتعدية لألمر يف هذه السورة، ال خيفى على ذي لبعلى غرض بالغي 
 ، مضمنا التهديد والوعيد:للرسول  التطمني -1

 [.3: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿
: قال البقاعي، (2)«وهو مبعىن التك، يف كالم العرب اضأمر مل يسم  له م: »ذر

عليه هؤالء  مبا إىل نبيه   من هللا خطابهو ؛ (3)«اي أعز اخللق عندان ﴾ٺ﴿»
عند  وهي داللة على الغفلة، وما عليه حياهتم أهنا حياة أكل وشرب، للعبالكفار من اللهو وا

 (4)«واألمر بتكهم مستعمل يف الزمه وهو قلة جدوى احلرص على إصالحهم»، هؤالء املشركني
له م   وتطمني فكأهنا تسلية للنيب ، (5)«كأنه أهلك نفسه يف دعوهتم  النيب  ألن»

: وما قبلها من اآلايت ﴾ٹ ٹ﴿ ودليله يف آخر اآلية، التهديد والوعيد هلؤالء الكافرين
؛ حيث إن هذا القرآن يسمعه املشركون ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿
وأن يبالغ يف ختليتهم حىت أيمرهم ، رسوله أبن خيليهم وشأهنم وال يشتغل مبا ال طائل حتته أمرف»

 :يقول أبو حيان يف معىن ذر، (6)«ما يف العاقبةمبا ال يزيدهم إال ند

                                 
 .3/82 :القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة (1)

 .7/13 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (2)

 .11/16 :البقاعي، نظم الدرر (3)

 .7/13 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (4)

 .8/14 :اآللوسي، روح املعاين ينظر: (5)

 .2/570 :الزخمشري، ن حقائق غوامض التنزيلالكشاف ع (6)
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ألهنم ، فال يتتب عليه اجلواب، جعلت ذرهم أمرا بتك نصيحتهم وشغل ابله هبم إذا»

فهذا ، (1)«هتديد ووعيد: فسوف يعلمون. أم مل يتكها، أيكلون ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم
 .همووعيداملكذبني مغلف بتهديد  تطمني للرسول 

 :التعظيمو  جوبالو  -2
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئېئ ېئ ېئ ﴿

 [.31ـ29: احلجر] ﴾ىئىئىئ ی ی ی ی جئ حئمئ
ولو كان من غري ، وسجود املالئكة آلدم امتثال ألمر هللا، من تعظيم هللا آلدم  وهو»

 واألمر، (2)«سجود حتية  ، له ساجدين اأي خرو : ومعىن السجود، هللا ملا جاز هذا السجود
تعظيم لصن  هللا  وهو، (3)«وهو الوقوع لقصد التعظيم»، وع وبيان احلالإلفادة نوع الوق( قعوا)

أعلم هللا املالئكة : قال ابن كثري يف معىن هذا السجود،  البشر وهو آدم أصلالذي خلق 
أبنه سيخلق بشرا من صلصال من محأ مسنون وتقدم إليهم ابألمر مىت فرغ  قبل خلق آدم 

ألمر هللا  الكراما وإعظاما واحتاما وامتثامن خلقه وتسويته فليسجدوا له إ
(4). 

 :والتحقري لزاماإل -3
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

 [.34ـ32: احلجر] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
املالئكة بعد أن ينفخ فيه من روحه أن يسجدوا له  رذكر هللا سبحانه أبنه خلق آدم مث أم

 و، هذا السجود تكربا عن وأىب إبليس، ألمر هللا تثاالفسجد املالئكة ام، سجود تعظيم
 :من عّدة أمور( ٹ) يف قوله تعاىل يكمنوالتحقري  (5)«يف ِمْنها للجنة الضمري»

                                 
 .4/465 :أبو حيان، البحر احمليط (1)

 .14/31 :الطربي، البيان جام ( 2) 

 .7/45  :عاشور ابن، والتنوير التحرير( 3)

 .7/81 :ابن كثريعظيم، تفسري القرآن ال ينظر: (4)

 .5/361 :عطية ابن، ( احملرر الوجيز5)
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، ئكةواثلثها ترك صحبة املال، جلنةوالثاين اخلروج من نعيم ا، أنه جاء من هللا  األول

إخراجه من دالة على سبب  ﴾ٹ ڤ﴿: الفاء يف قوله» جاءتففي ختم اآلية 
 .فهذا التحقري ظلمات بعضها فوق بعض، (1)«السماء

 :(2)والرجاء الدعاء -4
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿: الذي جاء من إبليس الدعاء

 [.38ـ36: احلجر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
: قائال  دعا هللاَ ؛ ذلك الطرد من رمحة هللا أعظمأن خسر إبليس كل شيء و  بعد

رغبة يف إغواء  بعد أن طرد من رمحة هللا  نه هلل طلبا لإلمهال وهو رجاء م ﴾ڄ﴿
 .وهو عاجز عن املخلصني، تعاىل عباد هللا

 :التكرمي -5
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: تعاىل قال

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 [.48ـ45: احلجر] ﴾ۆئ
بسالم  اادخلوه: »فيه كما ينقل صاحب التفسري الكبري فيقول تلفومعىن ادخلوها اخ

، ادخلوها هو هللا تعاىل وأن يكون ذلك القائل بعض مالئكته: آمنني حيتمل أن القائل لقوله
وإذا كانوا فيها فكيف ميكن ، وفيه سؤال ألنه تعاىل حكم قبل هذه اآلية أبهنم يف جنات وعيون

 .ادخلوها: أن يقال هلم
. ادخلوها بسالم: خوهلم فيهالعل املراد به قيل هلم قبل د: األول: عنه من وجهني واجلواب

املراد ملا ملكوا جنات كثرية فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إىل أخرى قيل هلم  لعل: الثاين

                                 
 .7/47 :عاشور ابن، رالتحرير والتنوي ينظر:( 1)

، العلوم مفتاحيف األمر يكون من أدىن إىل أعلى وهو طلب كالدعاء مثل قولنا: اللهم اغفر، اللهم ارحم:  والدعاء( 2)
 .319 :السكاكي
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وعلى املعنيني فاملقصود من هذا األمر هو التكرمي ألولئك املؤمنني الذين عبدوا ، (1)«ادخلوها

فتسلم ، ابالنتقال من جنة إىل جنة جزاءهمفكان هذا ، ومل يغوهم الشيطان، هللا واتبعوا أمره
ادخلوا هذه اجلنات ساملني : »الزحيليقال ، تكرميا من هللا هلم، كل دخول  عندعليهم املالئكة 

، (2)«وال فناء، وال انقطاع، وال ختشوا من اإلخراج، آمنني من كل خوف وفزع، من اآلفات
 .وهو دخول اجلنة، وأي تكرمي بعد هذا التكرمي

 :الرتغيب والرتهيبو  التشويق -6
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی ﴿: تعاىل قال

 .(3)[50ـ49: احلجر] ﴾جئ
. (4)«له يف النفوس املا ذكر ومتكين   اأمت ذكر الوعد والوعيد أتبعه نـَبِّْئ ِعباِدي تقرير   ملا»
، وجزاء املتقني واملخلصني، وذلك بعد ذكره جلزاء الغاوين»، من ربه  للرسول  أمر فهذا
فقد  ؛ جراي على األصل الذي ارتضت مشيئته، على نبأ العذاب محةم هللا نبأ الغفران والر فيقد

ألنه ؛ فهذا تشويق وحث على التوبة واإلانبة هلل الغفور الرحيم، (5)«كتب على نفسه الرمحة
 وابتداء الكالم »، وفرشا لرمحته تبارك وتعاىل، بادهع ةرغبة يف عود؛ وأّخر عذابه، ابتدأ هبا
 .(6)«عل اإلنباء لتشويق السامعني إىل ما بعدهبف
 :الرتغيب والتحذير -7

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ حئ مئ ىئ يئ جب﴿: تعاىل قال

                                 
 .10/153 :الرازي، التفسري الكبري (1)

 .2/1224 :وهبة الزحيلي، د. التفسري الوسيط (2)

أنه قال: طل  علينا رسول هللا  ى ابن املبارك إبسناده عن رجل من أصحاب النيب ورد يف سبب نزول هذه اآلية: رو  (3)
  من الباب الذي دخل منه بنو شيبة وحنن نضحك فقال: ال أراكم تضحكون مث أدبر حىت إذا كان عند احلجر

 ئقنط عبادي )نـَبِّ : مل تفقال: اي حممد يقول هللا تعاىل  رج  إلينا القهقرى فقال: إين ملا خرجت جاء جربيل 
 .283: لواحديا ،ول القرآنز ِعبادي َأيّنِ أان الَغفوره الَرحيمه(، أسباب ن

 .2/580 :الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4)

 .4/2147 :سيد قطب، يف ظالل القرآن، و 8/82 :اآللوسي، روح املعاين ينظر: (5)

 .7/57 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (6)
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ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ﴿ :هذه اآلية على آية عطف[، 52: احلجر] ﴾ڀ

، ودالئل التوحيد، وما قبلها من ذكر ألمر النبوة يةاآل فهذه ﴾ی ی ی جئ ی
؛ (1)«داللة على ذكر األمرين الرمحة والعذاب» داء واألشقياءوأحوال يوم القيامة وجزاء السع

أتبعه بذكر قصص األنبياء عليهم السالم ليكون »؛ هللا جزاء كل فريق يف اليوم اآلخر وذكر
وحمذرا عن املعصية الستحقاق دركات ، مساعها مرغبا يف الطاعة املوجبة للفوز بدرجات األنبياء

 .(2)«ياءاألشق
 :(3)هييجاإللزام والت -8

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿: تعاىل قال

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 [.66ـ61: احلجر] ﴾ې ى ى ائ
 ﴾ۇ﴿ ثانيةوال ﴾ۓ﴿ مرات األوىل يف قوله تعاىل الثفعل األمر يف اآلية ث ورد
فلما ، ن ظنا منه أبهنم إنسمبجيء املالئكة حز  ملا علم نيب هللا لوط ، ﴾ٴۇ﴿ والثالثة

، ألن عذاب هللا سيحل يف الصباح؛ امض يف الليل: فقالت له، علم أبهنم من املالئكة اطمأن
؛ كن خلفهم،  رى ليالالسُّ : فرتب له األمر ترتيبا منطقيا ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿: تعاىل قال

أبن نيب هللا سيتك وال يتخّيل ، (4)مث اخلروج للبلدة اليت أمر هللا، لتكون محاية هلم من العذاب
 .فهذا األمر أفاد م  الوجوب اإلهلاب والتهييج، هذا األمر

                                 
 .7/57 :ابن عاشور، انظر التحرير والتنوير (1)

 .10/155 :الرازي، التفسري الكبري (2)

علماء البالغة فهما مقوالن على كل كالم دال على احلث على الفعل ملن ال يتصور منه تركه وعلى ترك  مصطلح يف (3)
 .3/93: ، العلويالطراز :الفعل ملن ال يتصور منه فعله

 :ابن عاشور، التحرير والتنوير، و 5/305احملرر الوجيز، ابن عطية:  ينظر:األردن، وقيل عمورية. قيل هي الشام، وقيل  (4)
 .8/96 ، اآللوسي:روح املعاينو ، 7/65
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 روججاءت ملهبة مهّيجة ألن يعّجل نيب هللا لوط اخل ﴾ ۉ ېۅ ۉ ﴿: وآية

: قالبل هو أقرب من ذلك حيث ، وذلك أن عذاب هللا سيحل هبؤالء القوم صباحا؛ ليال
، رهم تذودهم وتسرع هبم وتطل  على أحواهلمثأأَْدابَرههْم وكن على  َوات ِب ْ » ﴾ۇ ۇ﴿

م  أنه املقصود ابألمر كما قيل للمبالغة يف ذلك إذ السوق رمبا  سوقولعل إيثار االتباع على ال
ففي ، (1)«يكون ابلتقدم على بعض م  التأخر عن بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال املتأخر

 .من هذه القرية هذا األسلوب أمر لنيب هللا ابالستعجال يف اخلروج
 :واإلرشاد لزاماإل -9

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿: تعاىل قال

 [.69ـ67: احلجر] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ
ومن فطرهتم ، هللا عليهم من قومه نيبأشفق ، (2)املالئكة إىل مدينة قوم لوط تملا قدم

 .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: قال هلم، ألهنم كانوا يستبشرون هبذا املقدم؛ املنتكسة
ېئ ﴿ مث حذرهم بعقاب هللا مشفقا عليهم، كان يدعوهم ابخللق واملروءة  األول فاألمر

 .لشناعة هذا األمر الذي اعتادوا عليه؛ وانتهى بذكر العاقبة وهي اخلزي ﴾ېئ
خشية من عقاب ، م ابهللهنويذكرو ، مهنأقوامهم فيناصحو  علىإن لوطا كأنبياء هللا املشفقني 

، ذي يؤكد إشفاقه عرضه أبن يتزوج قومه من بناتهوال، أمرهوعد به كل من خيالف  الذيهللا 
 .فأي إشفاق بعد هذا اإلشفاق

 :التوجيهو  اإللزام -10
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: تعاىل قال

 [.86ـ85: احلجر] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ڭ

                                 
 .8/95 :اآللوسي ،روح املعاين (1)

 .5/301 :عطية ابن، الوجيز احملرر ينظر: سدوممدينة  (2)
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وأن ، يعامل هؤالء الكفار أبخالقه اليت أدبه هبا ربه أبن، لنبيه حممد  توجيه من هللا 

ا حلساهبم وعقاهبم على هذا يومسيكون والتكذيب احلاصل له ، يتكرر م  مجي  األنبياء هذا
فقد  (1)«وهلم عقاابن دنيوي وأخروي، منهمبد فننتقم  وال» ﴾ے ے ۓ﴿ التكذيب

 خلقتفهذه املخلوقات  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ﴿ قال يف اآلية ذاهتا
 فإننا؛ (2)«راضا مجيال حبلم وإغضاءمنهم إع تلقىواحتمل ما »، هبم نفسكفال تشغل ( ابحلق)

 .كهمقد كفينا 
 :واالحرتاساإللزام  -11

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: تعاىل قال

 [.88ـ87: احلجر] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
وخفض اجلناح  : »الرازي قال، خلفض جناحه للمؤمنني خطاب من هللا لنبيه حممد 
وئ وئ ﴿ االحتاس حاصل ملّا كان هذا النهيو »، (3)«كناية عن اللني والرفق والتواض 

ۇئ ﴿: اعتضه أبمر نبيه ابلرفق ابملؤمنني بقوله؛ يتضمن شدة قلب وغلظة ﴾ۇئ

 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :قوله تعاىل مثلوهو اعتاض مراد منه االحتاس  ﴾ۆئ
  .(4)«[29]الفتح: 

 :والتوجيه اإللزام -12
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: تعاىل قال

 [.89ـ88: احلجر] ﴾ېئ ىئ ىئۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ 

                                 
 .8/106 :اآللوسي، روح املعاين ينظر: (1)

 .10/163 :الرازي، سري الكبريالتف (2)

 .10/167 :الرازي، التفسري الكبري (3)

 .7/83 :ابن عاشور، التحرير والتنوير ينظر: (4)
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واإلنذار  (1)«﴾وئ وئ ۇئ﴿ وهذه اآلية عطف على مجلة»، إنذارا هلؤالء املكذبني

وقد سبق احلديث يف ، حيث إن على رسولنا البالغ واإلنذار للمكذبني، موجه للمشركني
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ وهذا القرآن يذكر الفريقني، اآلايت السابقة عن البشارة للمؤمنني

: اجلرجاين قالإن مؤكدة هلذا األمر  اءتوقد ج، ول بعث بشريا ونذيراالرس وهذا، ﴾ۀ
 …أنه يقصد به إىل اجلواب، إان إذا استقرينا الكالم وجدان األمر بينا يف الكثري من مواقعها»
وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كالٌم أهِمر به  [89]احِلجر:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 .(2)«ا جادلوا وانظروا فيهأبن جييب به الكفار يف بعض م النيب 
 :التوجيه -13

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿: تعاىل قال :1

 [.94ـ92: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ
وهو أمر من ، الصدع أمر مشابه النصداع الزجاجة وهو التفّرق للتفريق بني احلق والباطل

ع هو والصد  (3)أمضه: مبا تؤمر أي فاصدع: ابن كثري قالإلظهار هذا الدين  هللا لنبيه 
 :اإلظهار كما بني هذا الزخمشري يف تفسريه

: كقولك،  اصدع ابحلجة إذا تكلم هبا جهار  : يقال. مبا تؤمر فاجهر به وأظهره فاصدع»
 :وقيل. اإلابنة: والصدع يف الزجاجة، من الصدي  وهو الفجر، هبا صرح

شرائ  فحذف ال نمبا تؤمر به م: واملعىن، فافرق بني احلق والباطل مبا تؤمر فَاْصدَعْ 
 .(4)«اجلارّ 
 لداللتهاوقد استعار هذه الكلمة ، (5)((اْمِض ِبهِ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: ))ابن عباس قالو 

وإنذار ، من تبليغ الرسالة إبظهار ما يؤمر به هللا لنبيه  وهذا إلزام من، على اإلابنة واإلظهار
                                 

 .7/83 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)

 .324، عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز (2)

 4/551 :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيمو  ،44بيان إعجاز القرآن، اخلطايب:  ينظر: (3)

 .87، وينظر: النكت يف إعجاز القرآن، الرماين: 2/590 :الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4)

 .6/497 :أبو حيان، البحر احمليط (5)
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 ألن النيب ؛ اآلخرة وتبشري املؤمنني ابلنعيم يف، املشركني املكذبني من العذاب الذي ينتظرهم

معرضا عن ، لشعائرلمظهرا ، مبلغا لرسالته، طائعا لربه وقد كان ، عث بشريا ونذيرابه 
 .املكذبني املشركني

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿: تعاىل قال :2

 [.94ـ92: احلجر] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ
، بعد اجلهر ابلدعوة أبن يعرض عن هؤالء الكفار وال يلتفت إليهم للنيب  أمر

توجيه للنيب  وهو، (1)«عراض هنا إعراض عن بعض أحواهلم وأفعاهلم وليس عن دعوهتمواإل»
  ،؛ فإنه سيجد من املشركني صدا وردا وعنادا وشقاقا، كيف ال وهو املبعوث للناس كافة

ساميا  فكان ، (2)فوجهه هللا أبن يبلغ وال يلتفت إىل هؤالء النفر فإن هللا قد كفاه إايهم
 .مستجيبا ألمر ربه فيهم، أبخالقه عنهم

 :زيهـالتنإىل  اإلرشاد -14
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: تعاىل قال

 [.98ـ97: احلجر] ﴾ڇ

 وتسبيح( چ) املشركني هو التسبيح أقاويلإلزالة مهه مما أصابه من  يب ـأول أمر للن
 -والرسول»،  وهللإذ إن اهلم هم رابين يف هللا، ا يتجلى هم الرسول ـوهن، (3)«تنزيهه» هللا هو
- ويسم  االستهزاء بدعوة ، ال ميلك نفسه أن يضيق صدره وهو يسم  الشرك ابهلل ربش
هلذا يؤمر أن يسبح حبمد . ويضيق ابلضالل والشرك، حلقفيغار على الدعوة ويغار على ا. احلق

 عن التسبيح وال يفت. ويلوذ ابلتسبيح واحلمد والعبادة من سوء ما يسم  من القوم، ربه ويعبده
فيمضي إىل جوار ربه  -األجل -اليقني الذي ما بعده يقني أيتيهحىت ، حبمد ربه طوال احلياة

 :الكرمي

                                 
 .7/88 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)

 .4/551 :ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ينظر: (2)

 .7/91 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (3)
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿

 .﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
أولئك ، اإلعراض عن الكافرين واللواذ جبوار هللا الكرمي…هذا ختام السورة ويكون»

فجاء التسبيح تنزيها هلل مما يقوله ، (1)«فيه لو كانوا مسلمني الكافرين الذين سيأيت يوم يودون
 .وتطهريا لقلب رسوله من هذا اهلم الذي حّل به، املشركون

 :الدوام -15
 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: تعاىل قال -1

 [.99ـ98: احلجر]
من أقاويل مبا يقوله املشركون ، نبيه أبنه يعلم ما يواجهه من أثر ضيق صدره هللا  أخرب

، واسجد، وامحد، سبح) وأيمره ابلعمل، ربه نهفيطمئ؛ (2)ويف النيب نفسه القرآنيف ابلطعن 
وهذه األفعال قائمة من الرسول ومن أصحابه فأمره بلزومها واالستمرار هبا فقال (، واعبد
 .ليزول مهك ولتكون األعلى ﴾ڇ ڇ ڇ﴿: تعاىل

التسبيح ) بعد رسول هللا  عن جاءت رابعة لطرد اهلم ﴾ڍ ڍ﴿: تعاىل وقال -2
فأمره ابالستمرار على عبادة هللا وهذا مشابه  ﴾ڍ ڍ﴿: فقال( والتحميد والسجود

مصطبغ ابلعبادة فجاءت هذه اآلية  فالرسول  ﴾چ چ چ ڇ﴿: لقوله تعاىل
ڌ ﴿ وهذا األمر يف حياته لقوله، واملداومة على ما هو عليه ، دالة على االستمرار

 (.وتامل: أي) ﴾ڌ ڎ
مستعمالن يف طلب  ﴾ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ﴿ واألمر يف: »ابن عاشور قال
 .وهو األمر ابالستمرار هبا حىت يلقى ربه، (3)«الدوام

                                 
 .4/2155 :سيد قطب، يف ظالل القرآن (1)

 .2/591 :الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ينظر: (2)

 .7/91 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (3)
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 :النهي أنواع

للنهي حرف واحد وهو ال اجلازم : »قال السكاكي، وهو أمر ابلتك، النهي نقيض األمر
عمال ال تفعل أن يكون على يف قولك ال تفعل والنهي حمذو به حذو األمر يف أن أصل است

سبيل االستعالء ابلشرط املذكور فإن صادف ذلك أفاد الوجوب وإال أفاد طلب التك 
مث إن استعمل على سبيل التضرع كقول املبتهل على هللا ال تكلين على نفسي مسي ، فحسب

استعمل وإن ، وإن استعمل يف حق املساوي الرتبة ال على سبيل االستعالء مسي التماسا، دعاء
 .(1)«وإن استعمل يف مقام تسخط التك مسي هتديدا، يف حق املستأذن مسي إابحة

وابلنظر ، وتستفاد من السياق، تعرف ابلقرائن، وقد تدل صيغة النهي على معان أخرى
 :إىل سورة احلجر جند أن دالالت النهي تتنوع إىل هذه املعاين

 :التبشريالتطمني و  -1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  جبحئ مئ ىئ يئ ﴿: قال تعاىل

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ

 [.55-51: احلجر] ﴾ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن أولئك الضيف الكرام الذين هم مالئكة بشروا إبراهيم »

وأي ولد بل هو ، مبشرة له ابلولد اخلوففهذه املالئكة تنهاه عن ، (2)«بغالم موصوف ابلعلم
فحري هبذه البشرى أن يقر نفسا ، (3)«بشروه بنبوته بعده: »وقيل، صاحب علم، رمينيب ك

اليت ؛ فهذه رسل هللا إليه تبشره هبذه البشرى العظيمة، وال يوجل، ويهنأ عيشا، ويطمئن ابال
 .وسن زوجه، لكرب سنه؛ بعد أن أيس منه، ورزقه بغالم ذي علم، فاستجاب له، طلبها من ربه

 

                                 
 .320، السكاكي:مفتاح العلوم (1)

 .3/181 ، الشنقيطي:أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (2)

 .10/156 :الرازي، بريالتفسري الك (3)
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 :املوعظة -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  جبحئ مئ ىئ يئ ﴿: ملوعظة يف قوله تعاىلا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ پ پ ڀ

ٹ ڤڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 [.56ـ51: احلجر] ﴾ڃ چ چ چ
 فجاء رد إبراهيم ، بعد أن بشروه ابلولد خطاب من املالئكة إىل نيب هللا إبراهيم 

فجاء ، السن من حصول الولد وهو هبذا ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ متعجبا
والنهي عن ، فال تكن من القانطني هني: وقوهلم له»، رد املالئكة موعظة لنيب هللا إبراهيم 

ذلك أنه ملا »؛ وهذا من ابب املوعظة، (1)«الشيء ال يدل على تلبس املنهي عنه به وال مبقارنته
املعتادة يف  من آاثر رسوخ األمور ااستبعد ذلك استبعاد املتعجب من حصوله كان ذلك أثـَر  

نفسه حبيث مل يقلعه منها اخلرب الذي يعلم صدقه فبقي يف نفسه بقية من التّدد يف حصول 
عن  امنّزه   وملا كان إبراهيم . ذلك فقاربْت حاله تلك حال الذين يَيأسون من أمر هللا

رة القنوط من رمحة هللا جاءوا يف موعظته بطريقة األدب املناسب فنهوه عن أن يكون من زم
لرفعة مقام نبوءته  اومل يفرضوا أن يكون هو قانط  ، له مما يدخله يف تلك الزمرة االقانطني حتذير  

وأن ، فيه زايدة أدب( قانطا: )وعدوهلم عن قول ﴾ڦ ڄ﴿: وقوهلم له، (2)«عن ذلك
 .املقصود أن يكون اجلزاء كجزاء القانطني

 :اإلرشاد -3
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿: قال تعاىل

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ 

 [.65ـ61: احلجر] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

                                 
 .4/486 :أبو حيان، البحر احمليط (1)

 .7/60 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (2)
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 ايلتفتو اب بقومهم فال فإذا حل العذ، أبن يكون سهراهم ليال هو إرشاد لنيب هللا لوط 
وحيث إن من ، عليهم ةوشفق، مراعاة لنيب هللا وبنتيه املؤمنتني، لرؤية ما حيل هبم من العذاب
ولكن العذاب سبق المرأته ، ﴾ۇ ۇ﴿ ك أهمر نيب هللا لوطيلتفت فيخطفه العذاب لذل

 .املكذبة
 :قال الرازي معلقا على هذه اآلية

له تخلف منكم أحد فيناي اللئ: أحدها: وال يلتفت منكم أحد الفائدة فيه أشياء: وقوله»
هتمام معناه اإلسراع وترك اال: واثلثها. يرى عظيم ما ينزل هبم من البالء اللئ: واثنيها. العذاب

لو بقي منه متاع يف : ورابعها. امض لشأنك وال تعرج على شيء: ملا خلف وراءه كما تقول
 .(1)«فال يرجعن بسببه البتة، ذلك املوض 

ومراعاة لنفسيتهم من أن يروا ما حل ، بنبيه لوط وبنتيه املؤمنتني فانظر إىل كرم هللا 
 .ألهنم قد آمنوا ابهلل قبل أن يروا العذاب؛ فال حاجة لرؤية مثل هذه املشاهد، بقومهم املكذبني

 :واإلشفاق التلطف -4
ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: قال تعاىل -1

 [.69: احلجر] ﴾ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
الذين ، خطاب من نيب هللا لوط إىل قومه الذين استبشروا بقدوم هؤالء الرجال إىل نيب هللا

الذي جاء خربها أبهنا  امرأتهوذلك بعد أن أخربت اخلرب ، تظهر عليهم مالمح احلسن
وجميء أهل املدينة إليه وحماورته معهم كان »، استحقت العذاب م  قومها املكذبني املعاندين

قبل أن يعلم أهنم مالئكة ولو علم ذلك ملا أشفق مما عزم عليه أهل املدينة ملّا علم مبا عزموا عليه 
راقبوا هللا : »فقال هلم، وتودد معهم خطاب تلطف فكان خطابه ، (2)«بعد جمادلتهم معه

وتنتهكوا منهم األمر ، أول ذلك وإن كان ليس فيكم خوف من هللا فال تفضحون يف أضيايف
 .(3)«الشني 

                                 
 .10/160 :الرازي، التفسري الكبري (1)

 .7/66 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (2)

 .1/432 :السعدي، تيسري الكرمي الرمحن (3)
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، وبغضكم ملقامي بينكم، واحتقاركم يل، وتكشفوا عن مهانيت عليكم، فال تفضحوين»

وهنيي إايكم عن أفحش  ،والفطرة السليمة، ومقتكم إايي لدعويت إايكم إىل اهلدى والرشاد
والتجاهر إبتيان الفاحشة اليت مل يسبقكم إليها أحد من ، الكفر ابهلل: وأنكر املنكر، الفاحشة
 .(1)«العاملني

: واخلزي (2)«ابلتعّرض هلم، وال تذلوين وال هتينوين فيهم: »أي ﴾ىئ ىئ﴿: قال تعاىل -2
وحفظ حق ، االستجابة ألمرهرغبة يف  هوهو تلطف من نبينا لوط م  قوم، الذّل واإلهانة

، رغبة يف االستجابة لطلبه؛ (3)«فال تذلوين إبذالل ضيفي من اخلزي وهو اهلوان»، أضيافه
وقد ابلغ يف التلطف ، وأن يكرموه عند أضيافه وال يهينوه أبفعاهلم الشنيعة اليت أتابها الفطرة

فاستحقوا العقوبة ؛ قولكن كان أمر هؤالء العناد والشقا، حيث عرض عليهم بناته للزواج
 .اإلهلية

وإشفاقا من أجل  تلطفامن نيب هللا  ااءج( ال ختزون) و( ال تفضحون) وهذان النهيان
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ وعدم قدرة نيب هللا عليهم ودليله ما جاء يف سورة هود، هؤالء األضياف

 :ويصف هذه احلالة سيد قطب فيقول، ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
النخوة  ريثيستوقف . ول أن يدف  عن ضيفه وعن شرفهحيا فأما لوط فوقف مكرواب  »

ويعلم أن هذه النفوس ، وإنه ليعلم أهنم ال يتقون هللا. اآلدمية فيهم ويستجيش وجدان التقوى هلل
ولكنه يف كربه وشدته حياول . املرتكسة املطموسة مل تعد فيها خنوة وال شعور إنساين يستجاش

 :ما يستطي 
 .(4)«﴾ىئ ىئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ﴿: قال»

                                 
 .( العدد السادس1369، مجادى اآلخرة )لنبويّ جملة اهلَْدي ا، الفقي، تفسري القرآن احلكيم (1)

 (http://www.alukah.net/sharia/0/56004/#ixzz3qRaA6FLH ) رابط املوضوع

 .14/117 :الطربي، البيان جام  (2)

 . 4/192 :البغوي، معامل التنزيلو ، 2/230 :النسفيوحقائق التأويل،  مدارك التنزيل ينظر: (3)

 .4/2149 :بسيد قط، يف ظالل القرآن (4)



 فصل األول: أسلوب األمر والنهي في السورةال

 

33 
فلم ؛ فلقد جاءهم ابلتخويف ابهلل، اجملرمني هؤالء يقدر على صدال فنجد أبن نيب هللا 

 .ومن ال دين له فال مروءة عنده، فتحول إىل خطاب النخوة واملروءة، يرتدعوا
 : للنيب ليةوالتس لألمة اإلرشاد -5

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: قال تعاىل

 [.89ـ88: جراحل] ﴾ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
ال تتمننّي اي حممد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا : يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد »

فإن ِمْن ورائهم عذااب  ، يتمتعون فيها، الذين ال يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر، لألغنياء من قومك
فهي  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ وهذه اآلية جاءت بعد آية (1)«غليظ ا

فإن ما أعطيناه ، أن يفعل -وحاشاه–حسر ومتد عينك إىل ما متعنا به هؤالء أعظم من أن تت
يقول تعاىل »، ولن يفعل، وال ينبغي لنيب أن يفعل ذلك، هلؤالء مقابل ما آتيناك حقري حقري

وما متعنا به أهلها من الزهرة ، فال تنظرن إىل الدنيا وزينتها، كما آتيناك القرآن العظيم: لنبيه
 .(2)«فال تغبطهم مبا هم فيه، تنهم فيهالفانية لنف

وال هتلك ، اي رسول هللا ال حتزن على هؤالء املشركني ﴾وئ وئ ۇئ﴿: قال تعاىل
: قال الشنقيطي يف تفسري هذه اآلية، ألن هللا قد أمرك ابلتبليغ وحسب؛ نفسك من أجلهم

فار إذا امتنعوا عن احلزن على الك أن هللا هنى نبيه : الصحيح يف معىن هذه اآلية الكرمية»
، (4)«ال حتزن عليهم إن صاروا إىل العذاب فهم أهل العذاب: قيل» و، (3)«من قبول اإلسالم

، فأهلك نفسه يف سبيل دعوهتم، قد أشفق على أمته من العذاب حيث إن رسول هللا 
ال تذهب نفسك عليهم : »له يلقف، ويدخلوا اجلنة منعمني، ورغب يف جناهتم من النار بسببه

وال حتزن : »وقال أبو السعود، (5)«وخمالفتهم دينك، سرات حزان عليهم يف تكذيبهم لكح

                                 
 .14/141 :الطربي، البيان جام  (1)

 .4/546 :ابن كثري، تفسري القرآن العظيم (2)

 .3/237  ، الشنقيطي:أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (3)

 .10/57 :القرطيب، اجلام  ألحكام القرآن (4)

 .4/546 :ابن كثري، تفسري القرآن العظيم (5)
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وهذه شهادة من هللا تبارك وتعاىل لنبيه أبنه رفيق رحيم مشفق على ، (1)«عليهم حيث مل يؤمنوا

 .قومه

                                 
 .5/89 :أبو السعود، مزااي الكتاب الكرمي إرشاد العقل السليم إىل (1)



 

 

 الثاني الفصل
 السورة في أساليب االستفهام

 :ويشتمل على ما يلي
 .توطئة

 (.قلتها، كثرهتا،  دالالهتا، تنوعها) ت االستفهامأدوا: األول املبحث
 (.القيد، املسند، املسند إليه: )مدخول أدوات االستفهام: املبحث الثاين

 .األغراض البالغية لالستفهام: املبحث الثالث
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 :توطئة

 :االستفهام
 :وقال العلماء يف معناه، هو من أساليب اإلنشاء الطليب

وقد استفهمين . سأله أن يفهمه: واستفهمه، لقلبمعرفتك الشيء اب: الفهم: »فهم
 .(1)«الشيء فأفهمته وفهمته تفهيما

اهلمزة والسني والتاء تفيد معىن الطلب يف هذه الكلمة : »واالستفهام قال عنه أبو موسى
والفهم يعين حصول صورة املراد فهمه يف النفس وإقامة هيئته يف العقل ، واملطلوب هو الفهم
قاله البالغيون يف تعريف االستفهام فهو طلب حصول صورة الشيء يف وهذا هو الذي 

األصل فيه طَلبه اإِلْفهاِم واإِلْعاَلِم لَتْحِصيِل : »وقال امليداين يف تعريفه لالستفهام، (2)«الذهن
 .(3)«فائدة  عملّية  جمهولة  لَدى اْلمهستَـْفِهم

 :اآلايت اليت ورد فيها االستفهام يف سورة احلجر
 [.32: احلجر] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: ل تعاىلقا •
 [.54: احلجر] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: قال تعاىل •
 [.54: احلجر] ﴾ٹ ڤ﴿: قال تعاىل •
 [.56: احلجر] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: قال تعاىل •
 [.57: احلجر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: قال تعاىل •
 [.70: احلجر] ﴾ی ی ی جئ﴿: قال تعاىل •

                                 
 مادة )فهم(. ، ابن منظور:لسان العرب ينظر: (1)

 .223 :حممد أبو موسى ، د.دالالت التاكيب (2)

 .1/258 :امليداين ، د. عبد الرمحنالبالغة العربية (3)
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 :قلتها، كثرتها، الالتهاد، تنوعها: أدوات االستفهام: األول المبحث

 :أدوات االستفهام
 :وهي تق  يف ثالثة أقسام، لالستفهام طائفٌة من األدوات

 .وهو حرفٌ ، فقط( مهزة االستفهام) وهو، ما يهْستَـْفَهمه به عن التصوُّر والتصديق: القسم األول
 .ايض  وهو حرٌف أ( َهلْ ) ما يهستَـْفَهمه به عن التصديق فقط وهو لفظ: القسم الثاين

وهذه مجيعهها ، وهي سائر أدوات االستفهام، ما يهْسَتفَهمه به عن الت َصوُّر فقط: القسم الثالث
نَ  -َمىَت  -َأىن   -أَْيَن  -َكْيَف   -َكْم   -َأيٌّ  -َمْن  -َما : »وهي، أمساء  .(1)«َأاي 

 :تنوع أدوات االستفهام
غلبة يف هذه السورة حيث وردت ثالث ال( ما)ـلوكان ، تنوعت يف السورة أدوات االستفهام

 :مرتني خالية من اإلضافات؛ مرات
 [.32: احلجر] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: قال تعاىل •
 [.57: احلجر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: قال تعاىل •

 :ومرة جاءت ابإلضافات
 [.54: احلجر] ﴾ٹ ڤ﴿: قال تعاىل •

 :مرتنيفقد وردت ( اهلمزة) واثين األدوات هي
 [.54: احلجر] ﴾ٹ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: قال تعاىل •
 [.70: احلجر] ﴾ی ی ی جئ﴿: قال تعاىل •

 (:من) واثلث األدوات هي
 [.56: احلجر] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: قال تعاىل •

 :كثرة أدوات االستفهام وقلتها
وهي قليلة ابلنسبة ألدوات االستفهام اليت ؛ كون أدوات االستفهام يف السورة ثالاث  توهبذا 

                                 
 .1/258 :امليداين نعبد الرمحد. ، البالغة العربية، و 308مفتاح العلوم، السكاكي:  ينظر:       (1)  
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 (.من، اهلمزة، ما: )ات الواردة يف السورة هيواألدو ، العشر أدوات علىتربو 

 :دالالت أدوات االستفهام يف السورة
، (2)للسؤال عن اجلنس( ما: )قال السكاكي، (1)موضوعة لالستفهام عن غري العقالء: ما

وهذه الداللة ، (3)وعلى صفاِت األانسي، تق  على ذواِت غرِي األاَنسي( ما: )قال ابن يعيش
 [.51: طه] ﴾مح جخ حخ مخ جس حس﴿: قال تعاىل، للغلبة

 .هنا عن حال القرون املاضيةفاالستفهام 
 :الّتصديق وأالّتصور  ايطلب هبو ، وهي أم الباب: اهلمزة

(، أم) ويذكر له يف الغالب معادل بعد، أتيت اهلمزة متلّوة ابملسؤول عنه وهي أن: التصّور -1
ژ ژ ڑ ڑ ﴿: قال تعاىل، ان يليها املسؤول عنه هبأ روحكم اهلمزة اليت لطلب التصوّ 

 [.27: النازعات] ﴾ک ک ک ک
( نعم)ـب مصّدقا للجواب، يكون املتكلم خايل الذهن ممّا استفهم عنه يف مجلته: التصديق -2

  .(4)(ال)ـبأو 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: قال تعاىل

 [.172: األعراف] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 وقد ورد هذا النوع فقط يف سورة احلجر.، بلى: هنافاإلجابة 

ىب يب ﴿، يطلب به التصّور فقطو ، (6)أو من يعلم، (5)اسم يستفهم هبا عما يعقل: من

فقد ، ابلصفة اخلاصة ابهلل  وكان اجلواب من موسى [، 49: طه] ﴾جت حت خت

                                 
 .4/228الكتاب، سيبويه:  ينظر:( 1)
 .310مفتاح العلوم، السكاكي: ( 2)
 .2/405شرح املفصل للزخمشري، ابن يعيش: ( 3)

البدي  ) علوم البالغة، 91، وعلم املعاين، د. عبدالعزيز عتيق: 3/57اإليضاح يف علوم البالغة، القزويين:  ينظر:( 4)
 .298: حميي الدين ديبود. حممد أمحد قاسم، . (، دوالبيان واملعاين

 .2/410، شرح املفصل للزخمشري، ابن يعيش: 4/228الكتاب، سيبويه:  ينظر:( 5)
 .2/97علم املعاين، د. بسيوين فيود: ( 6)



 فصل الثاني: أساليب االستفهام في السورةال

 

39 
: طه] ﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح﴿: (1)اشتمل على الذات املستفهم عنها

50.] 
وقرائن ، تفهم من السياق، تدل على معان أخرى م  بقاء املعىن األصليوهذه األدوات 

 .األحوال كما سيتضح ذلك يف سورة احلجر

                                 
 .2/97علم املعاين، د. بسيوين فيود:  ينظر:( 1)
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، المسند، المسند إليه: مدخول أدوات االستفهام: المبحث الثاني

 :القيد

 :دخول أداة االستفهام على القيد
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :على اجلار واجملرور يف قوله تعاىل( ما) دخلت أداة االستفهام

 [.32: احلجر] ﴾پ پ پ
 :دخول أداة االستفهام على املسند

 :كما يف اآلايت اآلتية املسند أدوت االستفهام على وقد غلب دخول
 [.54: احلجر] ﴾ٹ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ •

 (.تبشرون) على الفعل( ما) ودخلت(، بشرمتوين) على الفعل( اهلمزة) فقد دخلت
 [.56: احلجر] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ •

 .يف اآلية الكرمية( يقنط) على الفعل( من) دخلت أداة االستفهام
 [.70: احلجر] ﴾ی ی ی جئ﴿ •

 (.أمل ننهك) على الفعل املنفي( اهلمزة) دخول
 [.57: احلجر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ •

 (.خطبكم) على اخلرب( ما) دخول أداة االستفهام
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 :األغراض البالغية لالستفهام: المبحث الثالث

 :ومنها، وتستفاد من السياق، تعرف ابلقرائن، م على معان أخرىوقد يدل االستفها
 :التوبيخ -1

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿: قال تعاىل

 [.32-30: احلجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مئ
ورفض ، فسجد املالئكة؛ وكان معهم إبليس، املالئكة ابلسجود آلدم  أمر هللا 

فجاء ، (1)«ن م  الساجدين استفهام توبيخيومجلة مالك أال تكو : »قال ابن عاشور، إبليس
 :سؤال هللا إلبليس توبيخيا

غرض  يّ مبعىن أ يف أاَل َتكون م  الساجدين ﴾ٻ ٻ ﴿»، ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿
، وهو الرب املعبود، إذ كيف إلبليس أن ميتن  عن أمر هللا ، (2)«لك يف إابئك السجود

معلقا على امتناع إبليس  اآللوسي قال، ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ فجاء رد إبليس تكرّبا وعنادا يف قوله
وقد عىن اللعني هبذا ، وقد نقل عنه لعنه هللا تعاىل التصريح بذلك يف آية أخرى: »عن السجود

الوصف بيان مزيد خسة أصل من مل يسجد له وحاشاه وقد اكتفى يف غري موض  حبكاية بعض 
عن املناقشة  (3)للتفصي ويف عدوله عن تطبيق جوابه على السؤال روم، ما زعمه موجبا للخسة
مل أمتن  عن االنتظام يف سلك الساجدين بل عما ال يليق بشأين من : وأىن له ذلك كأنه قيل

 .(4)«السجود للمفضول
وقد أخطأ اللعني حيث ظن أن الفضل كله ابعتبار املادة وما درى أنه » وزاد يف بيان جرمه

اية بل إن مالك الفضل والكمال هو التخلي يكون ابعتبار الفاعل وابعتبار الصورة وابعتبار الغ
يف هذا االمتناع ليس عن  وقد خاب وخسر، (5)«عن امللكات الردية والتحلي ابملعارف الرابنية

                                 
 .7/46 :ابن عاشور، ( التحرير والتنوير1)

 . 2/577: الزخمشري، غوامض التنزيل ( الكشاف عن حقائق2)

 العني، الفراهيدي: مادة )فصى(. ينظر:العدول والتخلص،  (3)

 .8/64 :اآللوسي، ( روح املعاين4)

 .8/64 ، اآللوسي:( روح املعاين5)
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ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: بل يف تركه أمر ربه حني قال تعاىل، السجود وحده

 [.29: احلجر] ﴾ۈئ ۈئ
 :التعجب -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ حئ مئ ىئ يئ جب﴿: قال تعاىل

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ پڀ

 [.54ـ51: احلجر] ﴾ڤ ڤ
وكان خائفا منهم بسبب عدم أكلهم  حينما دخلت املالئكة عل سيدان إبراهيم 

بل ؟ وأي غالم، فبشروه ببشارة عظيمة وهي الغالم، قالوا له ال ختف، للطعام الذي قّدمه هلم
من  هيم وعجب نبينا إبرا ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، (1)قيل إسحاق، بنيب

وسيأيت بيان هذا ، ونبينا يعلم أبن ليس ألمر هللا مان ، (2)وكرب زوجه، حصول الولد م  كرب سنه
 .﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ يف آية

 وهذا استفهام اثن يؤكد االستفهام األول يف قوله ﴾ٹ ڤ﴿: قال تعاىل
 .﴾ٿ﴿

ألنه يكاد  ؛فقد نزل األمر العجيب الغريب املعلوم منزلة غري املعلوم، استفهام تعجب
فالعادة أن ، ألنه ال سبيل يف العادة إىل مثل هذا ملن هم يف مثل هذا السن؛ يكون غري معلوم

 .(3)الشباب والرجال األقوايء هم الذين ينجبون

                                 
، 7/58 :ابن عاشور، التحرير والتنويرو ، 8/85 : اآللوسي، روح املعاينو ، 5/298: عطية ابن، الوجيز  احملرر ينظر: (1)

 .2/1226، د. وهبة الزحيلي: التفسري الوسيط

القرآن الكرمي، د. عبد هللا  تفسريو ، 5/299 :عطية ابن، الوجيز احملررو  ،14/40 :الطربي، البيان جام  ينظر: (2)
 . 7/2591: شحاتة

ابن ، التحرير والتنوير، و 3/213، البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويلو ، 5/300 :عطية ابن، الوجيز احملرر ينظر: (3)
 .7/2591 :شحاتةالقرآن الكرمي، د. عبد هللا تفسري و ، 7/59 :عاشور
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تستمر األسئلة من إبراهيم  ﴾چ ڇ ڇ﴿، ﴾ڤ ڤ ڦ﴿: قال تعاىل

 لتوجس مل خيرج من ألن ا؛ فما زال يسأل، هلؤالء األضياف م  إجابتهم لسؤاله السابق
يقول ، فكأن األمر فيه شيء خطري، فالبشرى يكفي فيها ملك واحد وهؤالء كثري؛ صدره

للمالئكة اليت محلْت له بهْشرى اإلجناب عن  -  -من إبراهيم  ال  وهنا جند سؤا: »الشعراوي
ههم ة األساسية جمليئهم

م وشعر أهن، همفقد نظر إلي؛ الذي تسب ب يف أن يتوج س منهم ِخيفة  ، امل
أما هؤالء فهم  ، ألن البشارَة يكفي فيها َمَلٌك واحد؛ ابلغالم قد جاءوا أبمر آخر غري البشارة

ِهمة
ه
وكأن اإلجابة اليت يبحث عنها ، فالسؤال هنا موغل يف التعجب، (1)«كثريون على تلك امل

كما ،  ما سؤال فيه عنف( ما خطبكم: )وقوله: »يقول ابن عطية، مل أتت بعد إبراهيم 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ فجاء اجلواب من املالئكة (2)«؟ماذا دهاك: تقول ملن تنكر حاله

 .بوقوع العذاب على قوم لوط فعلم إبراهيم ، ﴾ڈ ڈ
 :النفي -3

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: على لسان إبراهيم : قال تعاىل

ڤڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 [.56ـ54: احلجر] ﴾چ چ چ

والقنوط ، ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: بعد أن قالت له املالئكة هذا الرد من إبراهيم 
 :قال ابن عاشور يف تذكري املالئكة لسيدان إبراهيم، مبعىن اليأس

وهو استفهام . الضالون الومن يقنط من رمحة ربه إ: وقد ذكرته املوعظة مقاما نسيه فقال»
نه اجتناب القنوط يعين أنه مل يذهب ع. الضالون الولذلك استثىن منه إ، إنكار يف معىن النفي

ولكنه امتلكه املعتاد فتعجب فصار ذلك كالذهول عن املعلوم فلما نبهه املالئكة ، من رمحة هللا
 .ورج  إىل شيء قد وقر يف قلبه، (3)«أدىن تنبيه تذكر

                                 
 .13/7727 :الشعراوي، تفسري الشعراوي (1)

 .5/301 :عطية ابن، الوجيز احملرر (2)

 .7/60 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (3)
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يف حكاية قول إبراهيم ( الرمحة) وبرزت كلمة: »وقد نبه إىل هذا صاحب الظالل قائال

أنه ال يقنط من رمحة ربه إال : السياق وبرزت معها احلقيقة الكلية تنسيقا م  املقدمة يف هذا
وال يستشعرون ، وال حيسون رمحته، الذين ال يستوحون روحه، الضالون عن طريق هللا. الضالون

فال ييأس وال يقنط مهما ، املتصل ابلرمحن، فأما القلب الندي ابإلميان. رأفته وبره ورعايته
وغاب وجه األمل ، ومهما غام اجلو وتلبد، ادهلمت حوله اخلطوب اومهم، أحاطت به الشدائد

. فإن رمحة هللا قريب من قلوب املؤمنني املهتدين …. يف ظالم احلاضر وثقل هذا الواق  الظاهر
 .وتغري الواق  كما تغري املوعود، وقدرة هللا تنشئ األسباب كما تنشئ النتائج

راح يستطل   -واثبت نفسه واطمأنت للبشرى ،وقد اطمأن إبراهيم إىل املالئكة -وهنا
وقد ، وهذا االستفهام قد تنازعه أكثر من معىن منها النفي واإلنكار، (1)«سبب جميئهم وغايته
استفهام معناه  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: واالستفهام يف قوله: »قال صاحب اللباب

 .بربه وهذا من إميان إبراهيم ، (2)(«إال  )ـولذلك وق  بعد اإلجياب ب، النفي
 :التقريري اإلنكار -4

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿: قال تعاىل

 [.70ـ67: احلجر] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ
فيسألونه بعد أن استبشروا بقدوم ؛ االستفهام من قوم لوط خياطبون نبيهم لوطا 

: فنهاهم عن الفاحشة وقال هلم، فقد أخربهتم بذلك زوج لوط، هؤالء األضياف حسان الوجوه
أمل حنذرك من  ﴾ی ی﴿: فأنكروا عليه بقوهلم، ﴾ائ ائ﴿، ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿

 فهم يقررون نيب هللا لوطا. ؟أمل ننهك عن هذه االستضافة؟ استضافة الناس الغرابء
وقوهلم أومل ننهك عن العاملني روي أهنم قد تقدموا إليه يف أن ال يضيف : »قال ابن عطية

واالستفهام هنا ، (3)«عن طلب الفاحشة فيه ألهنم ال يراعونه وال يكتفون، أحدا وال جيريه

                                 
 .4/2148 :سيد قطب، يف ظالل القرآن (1)

 .11/470 :ابن عادل، م الكتاب( اللباب يف علو 2)

 .5/307 :عطية ابن، الوجيز احملرر (3)
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وال يفعلوهنا بعضهم ، وقد كان قوم لوط يفعلون الفاحشة يف غريهم من الغرابء، (1)إنكاري
نفسا من رغبة  وضاق لوط ، علموا بوجود هؤالء الغرابء استبشروا وفرحوا فلما، (2)ببعض

فأراد استثارة عواطفهم ، لوا عندهفهؤالء األضياف قد نز ؛ وهو يف كرب عظيم، قومه يف أضيافه
لكن هيهات فقد جاء الرد جبحا منكرا على لوط ، ومنعهم من هذا العمل الشني ، وخنوهتم
 :﴿ی ی ی جئ﴾. 

                                 
 .7/67 :ابن عاشور، التحرير والتنوير ينظر: (1)

 .5/307 :عطية ابن، الوجيز احملرر ينظر: (2)



 

 

 الثالث الفصل
 في السورةوالتمني أسلوب النداء 

 :ما يليويشتمل على 
 .توطئة

 .وحذفها النداء أداةذكر : املبحث األول
 .البالغية للنداء األغراض: املبحث الثاين

 .التمين: املبحث الثالث
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 :توطئة

 :ومن األساليب اإلنشائية النداء وقيل يف معناه
 .(1)صاح به: ونداء أي ةالصوت مثل الدعاء والرغاء وقد انداه واندى به وانداه منادا

وقد أدخله ، أو هو طلب إقبال املدعو إىل الداعي، النداء التصويت ابملنادى ليقبل»
وقد غلب أن أييت بعد النداء أمر أو هني أو »، (2)«يون املتأخرون يف أنواع اإلنشاء الطليبالبالغ

 .(3)«استفهام أو إخبار
 :حروف النداء هي

 (.اي: )وأكثرها استخداما يف النداء هو، وا، هيا، ايَ أ، آي، آ، اي، أي، اهلمزة
 :وحروف النداء نوعان

 .وأي، اهلمزة: للقريب ومها
 .وا، هيا، ايَ أ، آي، آ، اي: للبعيد وهي

والبعيد أبداة القريب لغرض ، وهذا التصنيف للتغليب فقد ينادى القريب أبداة البعيد
 .(5)أن يصحب النداء أمر أو هني ويغلب، (4)بالغي يعرف من سياق النداء

وقد ، (6)إال هبا وال ينادى اسم هللا ، هي أكثر أحرف النداء استعماال( اي) األداةو 
گ ڳ ڳ ﴿: أبيها يف مثل قوله تعاىل تبوعة القرآن الكرمي كثريا موردت يف

: احلج] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
77.] 

                                 
 مادة )ندي(. :ابن منظور، لسان العرب (1)

 .3/326 :أمحد مطلوبوتطورها، د.  معجم املصطلحات البالغية (2)

 .2/114 :بسيوين فيود، د. علم املعاين ر:ينظ (3)

 .89، أمحد اهلامشي: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبدي  ينظر:( 4)
 .278، ودالالت التاكيب، د. حممد أبو موسى: 83(، أمحد املراغي: البيان، املعاين، البدي )علوم البالغة  ينظر: (5)
 .278موسى:  دالالت التاكيب، د. حممد أبو ينظر:( 6)
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 :ذكر األداة وحذفها: المبحث األول

 :آايت النداء
 :جاءت اآلايت مرتني بذكر أداة النداء

 [.6: احلجر] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: قال تعاىل •
 [.32: احلجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: قال تعاىل •

 :وجاءت مرتني حبذف أداة النداء
 [.36: احلجر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: قال تعاىل •
 [.39: احلجر] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿: قال تعاىل •

 :واملنادى يف اآلايت، املخاطب ابلنداء
 :جاء اخلطاب من قريش للنيب 

 [.6: احلجر] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: قال تعاىل •
 :سإىل إبلي خطاب من هللا 

 [.32: احلجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: قال تعاىل •
 :خطاب من إبليس إىل هللا تبارك وتعاىل

 [.36: احلجر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: قال تعاىل •
 [.39: احلجر] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿: قال تعاىل •

 .مجيعها حبذف أداة النداء ﴾ڌ﴿ وقد جاءت اآلايت اليت فيها
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 :ية للنداءاألغراض البالغ: المبحث الثاني

 :ومنها، وتستفاد من السياق، تعرف ابلقرائن، وقد تدل صيغة النداء على معان أخرى
 :االستخفاف والتهّكم -1

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: قال تعاىل

 [.6: احلجر] ﴾ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
كفار » وهم، (1)«وقال هؤالء املشركون لك من قومك: » قول هللايف تفسري 

وقرينة »، متهكمني ساخرين مستخفني اي من تزعم أبنه نـهّزل عليك الذكر إنك جملنون (2)«شقري
كالم  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: »وقال ابن عطية، (3)«﴾ڇ ڍ﴿: التهكم قوهلم

أبنه ليس بنيب  حيث إن كفار قريش أرادوا التهكم بنبينا حممد ، (4)«على جهة االستخفاف
وا بلفظ الذكر قاصدين به القرآن الذي يتلوه حتداهم به فجاؤ ؛ ومل ينّزل عليه شيء من السماء

 .ألهنم أهل فصاحة وبيان؛ هللا
 :التوبيخ -2

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ﴿: قال تعاىل

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی 

: احلجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ی ی ی جئ حئ مئ
 [.32ـ28

، علم بسبب عدم سجود إبليسفاهلل أ؛ إلبليس وهذا خطاب توبيخي خطاب من هللا 
 .بل وقبل أن يكون، وإبليس يعلم أبنه هللا يعلم هبذا قبل السؤال

                                 
 .14/6 :الطربي، البيان جام  (1)

 .5/274 :عطية ابن، الوجيز احملرر ينظر: (2)

 .7/16 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (3)

 .5/274 :عطية ابن، الوجيز احملرر (4)
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والتوبيخ جاء ألن جزاء العاصي هلل ، ﴾ٻ ٻ﴿ وداللة التوبيخ االستفهام يف قول هللا تعاىل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: وقد جاءت اآلية التالية هلا مؤكدة هذا اجلزاء، الطرد واإلبعاد

 [.35ـ34: احلجر] ﴾ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 :الدعاء -3

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ﴿: قال تعاىل

 [.36ـ34: احلجر] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
طلب ، وأن الطرد نتيجة ملا فعل، ملا علم إبليس أبن عناده واستكباره قد أخرجه من اجلنة

وقد حدد املدة اليت  (1)«أمهلين وأخرين: »﴾ڄ ڄ ڄ﴿: اآللوسيمن هللا اإلنظار قال 
وأن حييط هبم من خلق ، لضمان إغوائه للبشر أمجعني ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ هي إليها البشر فقالينت

وحتبيبها ، بتزيني املعاصي هلم، وهدفه من هذا اإلنظار غواية عباد هللا»، آدم إىل يوم البعث
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: وقد صرّح هبذا يف قوله، (2)«إليهم

 له هذا فاستجاب هللا[، 40 -39: احلجر] ﴾ک ک ک گ گ ڑ ک
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: الطلب إبنظاره إىل قيام الساعة قال تعاىل

 [.38-37: احلجر] ﴾ڍ
 :دعاء واإليعادال -4

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ﴿: قال تعاىل

: احلجر] ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 [.39ـ36

 رب فقالوالنداء لل، هذا النداء جاء من إبليس لربه جل وعال حبذف حرف النداء
، م  أن إبليس هو الذي غوى إبرادته ﴾ڎ ڎ﴿: فقال وقد نسب إغواءه هلل  ﴾ڌ﴿

                                 
 .8/65 :اآللوسي، روح املعاين (1)

 .14/33 :الطربي، البيان جام  (2)
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وأعمل على إغوائهم ، فقال بسبب هذه الغواية سأزين هلم األعمال اخلبيثة يف هذه احلياة الدنيا

ة مث استثىن فئة مل يستط  إغواءها وهي الفئة املخلص، طلبا ملشاركته يف اجلزاء يف اآلخرة، أمجعني
عليهم ألهنم تسلحوا  يقدرفهو لن [، 40: احلجر] ﴾ک ک ک گ گ﴿: فقال

وقصد إبليس أن ، وهذا النداء جاء لتوعد خلق هللا يف التزيني هلم واإلغواء، بسالح اإلميان ابهلل
وم  هذا الوعيد من إبليس فقد نّبه إىل ، يدخل هؤالء النار كما سيكون جزاؤه يف اآلخرة

ک ک ک گ ﴿: فقال(، املخلصون) ي  إغواءهم وهمصنف من الناس لن يستط

 [.40: احلجر] ﴾گ
وهو تنبيه رابين للمسلمني أبن يكونوا من هذا ، عليهم يقدرفهذا استثناء من إبليس ملن ال 

 .املتعلق خبالقه، املتمسك بدينه، الصنف القوي ابرتباطه بربه
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 :التمني: المبحث الثالث

 :تعريف التمين
هو طلب أْمر  : »قال امليداين يف تعريفه، حمبوب على سبيل االستبعادالتميّن هو طلب أمر 

أو هو ، الستحالته يف تصوُّره، ولكن ال يـهْرَجى حصولههه يف اعتقاد املتميّن ، حمبوب  أو مرغوب  فيه
ي  واألداة اليت يـهَتمىن  هِبا ه، بعيد املنال اإْذ يراه ابلنسبة إليه معّذر  ، ال يطَم ه يف احلصول عليه

 .أو ما يهفهم منه التمين (2)(لو) ويتمىن ابألداة، (1)(«لَْيتَ : )كلمة
 :آايت التمين

 [.2: احلجر] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: قال تعاىل
 .(3)يف هذه اآلية مستعملة يف التمين( لو) و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ﴿: ورد التمين يف قوله تعاىل

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 [.3: احلجر]

وذلك مبا رأوا من ؛ الء الكفار يوم القيامة يتمنون لو كانوا يف احلياة الدنيا من املسلمنيفهؤ 
فالوقت ، فجاءت األماين وهيهات لألماين يف هذا الوقت؛ وعذاب الكافرين، جزاء املؤمنني

واختلف العلماء يف دخول رمبا على الفعل املضارع وقد . وقت جزاء وحساب ال وقت عمل
مل دخلت على املضارع وقد أبوا دخوهلا إال على : فإن قلت: »ي عن هذا بقولهأجاب الزخمشر 

: فكأنه قيل، ألن املتقب يف إخبار هللا تعاىل مبنزلة املاضي املقطوع به يف حتققه: قلت؟ املاضي
أو يوم القيامة إذا عاينوا حاهلم ، عند املوت: قلت؟ مىت تكون ودادهتم: فإن قلت. رمبا ودّ 

                                 
 .1/251 :امليداينن ، د. عبدالرمحالبالغة العربية (1)

، 2/29، وبغية اإليضاح، عبد املعتال الصعيدي: 121، ومفتاح العلوم، السكاكي: 3/36الكتاب، سيبويه:  ينظر:( 2)
 .221ودالالت التاكيب، د. حممد أبو موسى: 

، والتنوير لتحريرا، و 262وتفسري اجلاللني، جالل احمللي وجالل السيوطي:  ،5/272، ابن عطية: الوجيز احملرر ينظر:( 3)
 .7/12 :ابن عاشور
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53 
، (1)«ابب من الودادة اوهذا أيض  ، إذا رأوا املسلمني خيرجون من النار: وقيل. منيوحال املسل

قال الشنقيطي ، والشقاء للكافرين، النعيم للمسلمني؛ فكان أمرا متحققا للجزاء يف اآلخرة
وأقوال العلماء يف هذه اآلية راجعة إىل : »مؤكدا على متين الكافرين يوم اجلزاء لو كانوا مؤمنني

ومن ، اإن الكافر إذا احتضر وعاين احلقيقة متىن أنه كان مسلم  : ألن من يقول؛ احدشيء و 
إهنم إذا عاينوا إخراج : ومن يقول، اإنه إذا عاين النار ووقف عليها متىن أنه كان مسلم  : يقول

كل ذلك راج  إىل أن الكفار إذا عاينوا احلقيقة ،  املوحدين من النار متنوا أهنم كانوا مسلمني
 .وهيهات أن يكونوا كذلك، (2)«موا على الكفر ومتنوا أهنم كانوا مسلمنيند

                                 
 .2/569 :الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1)

 .3/103 :الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (2)



 

 

 الرابع الفصل
 أساليب اإلنشاء غير الطلبي في السورة

 :ويشتمل على ما يلي
 .توطئة

 .التعجب، القسم: أنواع اإلنشاء غري الطليب ومواضعه: األول املبحث
 .طليباألغراض البالغية لإلنشاء غري ال: الثاين املبحث
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 :توطئة

 :غري الطليب اإلنشاء
وإن كان بعض البالغيني قد ترك ، غري الطليب هو النوع الثاين من أنواع اإلنشاء اإلنشاء

 :مهادراسة هذا النوع لسببني 
ال تستعمل إال  أهناو ، أخبار نقلت إىل معىن اإلنشاء صلأن أكثر هذه األساليب يف األ»

لعدد من  عرضوسوف أ؛ الكالم ليس على إطالقه ذاه إال أن، (1)«يف معانيها اليت وضعت هلا
 .األغراض البالغية يف أمثلة القسم والتعجب

 :اإلنشاء غري الطليبتعريف 
 اأمر   ئأنّه يـهْنشِ  إال  ، ال يستدعي مطلواب لذيا: البالغيون اإلنشاء غري الطليب أبنه هو يهعرف

 :(3)وله أنواع وصيغ أبرزها، (2)يف إنشائه واب  مرغ
 [.72: احلجر] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: القسم -1
ڃ ڃ ﴿، [30: ص] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: أسلوب املدح والذم -2

 . [151آل عمران: ]   ﴾چ چ
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: التجي -3

 [.83: يوسف] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: عجبالت -4

 [.175: البقرة] ﴾ۆئ ۈئ

                                 
 .2/66 :بسيوين فيود، د. علم املعاين (1)

 .2/65 :بسيوين فيود ، د.، علم املعاين1/224 :امليداين، د. عبدالرمحن ةيالبالغة العرب ينظر: (2)

 .212، ودالالت التاكيب، د. حممد أبو موسى: 2/65 :بسيوين فيود، د. علم املعاين ينظر: (3)
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56 
، القسم: ء غير الطلبي ومواضعهأنواع اإلنشا: األول المبحث
 :التعجب

وقد حصرت أنواع اإلنشاء غري الطليب يف سورة احلجر فوجدت القسم والتعجب من أنواع 
 .اإلنشاء غري الطليب

 :القسم
 :متهيد

وهو أن يريد املتكلم احللف على شيء فيحلف مبا يكون فيه فخر : »قال ابن أيب األصب 
أو ، أو جاراي جمرى الغزل والتقق، أو ما يكون ذما لغريه، رهلشأنه أو تنويه لقد له أو تعظيم

 .(1)«خارجا خمرج املوعظة والزهد
والقسم مبعىن احللف قال صاحب اللسان يف تعريفه ، والقسم أبرز أنواع اإلنشاء غري الطليب

قسم، اليمني: »للقسم
ه
خرج، وكذلك امل

ه
 ،وقد أقسم ابهلل، واجلم  أقسام، وهو املصدر مثل امل

 .(2)«حلف له: وقامسه، واستقسمه به
 أو ما يف( أقسم) كما يكون ابلفعل(،  والواو والتاء، الباء) ويكون القسم أبحرف ثالثة هي

 (.أحلف) معناه من مثل
سواء أكان ، وهي تدخل على كل مقسم به، هي األصل يف أحرف القسم الثالثة( فالباء)

 (.قسم بكأ) و( أقسم ابهلل) حنو، امسا ظاهرا أو ضمريا
ڳ ڳ ڳ ﴿: حنو قوله تعاىل، وتدخل على االسم الظاهر فقط، فرع عن الباء( الواو) و

 [.4 -1: الليل] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
وإمنا تدخل على ، مبعىن أهنا ال تدخل على كل األمساء الظاهرة، فرع من الواو( التاء) و

 ﴾ی ی جئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿: حنو قوله تعاىل، اسم هللا تعاىل فقط
 [.57: األنبياء]

                                 
 .112: ابن أيب األصب ، بدي  القرآن (1)

 مادة )قسم(. :ابن منظور، لسان العرب (2)
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مضافة إىل اسم ظاهر أو ( لعمر) ومن صيغ القسم اليت ترد كثريا يف األساليب العربية

ولعمرك قسمي أو مييين أو ما أحلف ، لعمر هللا: والتقدير( لعمرك) و( لعمر هللا) ضمري مثل
 .به

ن الفتح أخف أل: »قال الزجاج معلال فتح العني عند القسم؛ مفتوحة( لعمرك) والعني يف
فلما كثر استعماهلم إايه لزموا األخف (، لعمري ولعمرك)ـوهم يكثرون القسم ب، عليهم
 .(2)وعمره وهو قسم حبياة اإلنسان، (1)«عليهم

 :آايت القسم
 [.10: احلجر] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ قال تعاىل: •
 [.16: احلجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ •
 [.24: احلجر] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ •
 [.26: احلجر] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ے﴿ •
 [.39: احلجر] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ •
 [.72: احلجر] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿• 
 [.80: احلجر] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ •
 [.87: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ •
 [.92: احلجر] ﴾پ پ پ﴿ •
 [.97: احلجر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ •

                                 
 .10/161: الرازي، التفسري الكبري، و 3/183معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر: (1)

، كما جيري على اللسان من وإال فال، والتوجيه أن يقال : إن أراد القسم : مهن »: قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا (2)
( احلديث . )َعْقَرى َحْلَقى): عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها ، كقوله صلى هللاكالم مما ال يراد به حقيقة معناهال

 .455 :جم املناهي اللفظيةمع ينظر: ،انتهى «وهللا أعلم
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 :األغراض البالغية لإلنشاء غير الطلبي: المبحث الثاني

 :لقسم الصريحا
 :ابإلغواء التوعد أتكيد -1

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ﴿: قال تعاىل

 [.40ـ39: احلجر] ﴾ک گ گ
خرج  ﴾ڎ ڎ ﴿: »قال الطربي، أي بسبب إغوائك ﴾ڌ ڎ ڎ﴿: قال إبليس

فأقسم »، مصدرية (ما)و، فالباء للقسم (1)«أو بعزة هللا ألغوينهم، ابهلل: كما يقال،  خمرج القسم
 –وحيتمل أن يكون ابلسبب  -رب بقدرتك علي وقضائك –إلغواء فجعله مبنزلة قوله إبليس اب

وهذا  (2)«وحيتمل أن يكون جتلدا ومبالغة يف اجلد -رب وهللا ألغوينهم بسبب إغوائك يل
ڀ ﴿: القسم فيه إصرار وحتد وهو امتداد لتك السجود والتكرّب على اجلنس الطيين حني قال

فنرى جدية إبليس [، 33: احلجر] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
ڎ ڎ ﴿: يف سعيه إلغواء غريه وذلك ابلقسم الذي تكرر مرتني متتاليتني يف قوله

ک ک ﴿: وميضي يف حتديد الذين سيغويهم ويشمل اجلمي  مث يستثين قائال، ﴾ڈ

 [.40: احلجر] ﴾ک گ گ
 :التكرمي -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴿: قال تعاىل

: احلجر] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
 [.74ـ71

، وقد كّرم هللا نبيه هبذا القسم وهو قسم حبياته ، حبياة النيب  وهذا قسم من هللا 
أورد ، وقد جاء معتضا يف قصة لوط م  قومه، وهذا التكرمي جاء بتفّرد هذا القسم من هللا له

                                 
 .14/33 :الطربي، البيان جام  (1)

 .5/292 :عطية ابن، الوجيز احملرر ينظر: (2)
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 ما: قال ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: يف قول هللا: »الطربي يف تفسريه عن ابن عباس

 وحياتك اي حممد وعمرك وبقائك يف الدنيا: قال، حلف هللا تعاىل حبياة أحد إال حبياة حممد 
وقد وق  هذا ، وهذا قسم من هللا تعاىل بعمر النيب حممد ، (1)«﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿

يف ثين قومه عن فعل الفاحشة يف أضيافه  القسم يف وسط اآلايت اليت تتحدث عن لوط 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿: قال تعاىل، ةقبل أن يعرف أبهنم مالئك

 [.73ـ71: احلجر] ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ
قومك من  أن: ومعىن يعمهون يف اآلية، معتضة يف وسط قصة لوط م  قومه فاجلملة

القاضي أبو بكر  قال: »القرطيب يف هذا القسم قالو ، (2)قريش يف ضاللتهم وجهلهم يتددون
أن قومه ، تشريفا له هللا تعاىل ها هنا حبياة حممد قال املفسرون أبمجعهم أقسم : بن العريب

أمج  : وهكذا قال القاضي عياض: قلت. من قريش يف سكرهتم يعمهون ويف حريهتم يتددون
اعتاض هذا القسم يف ، »(3)مبدة حياة حممد  أهل التفسري يف هذا أنه قسم من هللا 
أبن : والثاين، ابلقسم بعمره النيب تعظيم : األوىل: سياق القصة تسلية للنيب من انحيتني

بفعلهم الشني  م   كذيبعلى الت ادواوقد ز ، له لوطتكذيب قريش له أخف من تكذيب قوم 
 .الذين يقدمون إليهم يف سدوم غرابءال

معتضة بني أجزاء القصة ، يعمهون هتمسكر لعمرك إهنم لفي : ومجلة: »قال ابن عاشور
من قبل هللا  واملخاطب هبا حممد ، يكون يف سكرة هواه للعربة يف عدم جدوى املوعظة فيمن

فهؤالء قد شاهبوا أهل السكر بذهاب  (4)«هو من كالم املالئكة بتقدير قول: وقيل. تعاىل
 .واملقصود ذهاب تفكريهم ابلصواب، عقوهلم

 :التطمني للنيب  -3
ٱ ٻ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی﴿: قال تعاىل

                                 
 .14/44 :الطربي، جام  البيان (1)

 .14/44 :الطربي، جام  البيان ينظر: (2)

 .10/39 :القرطيب، اجلام  ألحكام القرآن (3)

 .7/67التحرير والتنوير، ابن عاشور: ( 4)
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 [.93ـ89 :احلجر] ﴾ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ

: يقول فيه، وهذا خطاب من هللا تبارك وتعاىل لنبيه حممد، والواو للقسم، الفاء عاطفة
يف اآلخرة عما كانوا  (1)لنسألن هؤالء الذين جعلوا القرآن يف الدنيا عضني رسول هللافوربك اي »

؛ نيب واخلرب املؤكد يدل على تطمني ال؛ (3)والقسم هنا أكد اخلرب، (2)«يعملون يف الدنيا
والوعيد هلؤالء املشركني املكذبني ، وعدم االلتفات للمعاندين املكذبني، لتبليغ الرسالة

: فقال الرازي، واختلف املفسرون يف املقسم عليه، والسؤال سيكون يوم القيامة هلم (4)املعاندين
ۈئ ﴿: ىلأو جلمي  اخلالئق بداللة قوله تعا، حيتمل أبنه يرج  إىل الذين جعلوا القرآن عضني

فهذا القسم جاء مؤكدا ، والقول الثاين يدخل فيه النوع األول، (5)﴾ېئ ېئ ېئ ىئ
 فجاء مطمئنا للنيب ، وعناد املشركني، بعد أن ذكر التكذيب؛ على احلساب يوم القيامة

 .وتقوية لدعوته ، بعدم احلزن
 :والغرض البالغي منه أتكيد مضمون اجلملة: القسم املقد ر

 :قسم مقّدر بقولنا افيه يف القرآن الكرمي عامة ﴾ں﴿ ت فيها لفظاآلايت اليت ورد
 .(6)واملفسرين، على أشهر أقوال اللغويني( وهللا لقد)

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: قال تعاىل -أ

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

                                 
ل ابن عباس، وسعيد بن جبري: املقتسمون هم أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم، وجعلوا كتاب هللا أعضاء، آمنوا قا( 1)

احملرر الوجيز، ابن عطية:   ينظر: ،ببعضه، وكفروا ببعض، فجعلوه أجزاء فقال بعضهم: سحرا وآخرون قالوا: كهانة
 .114، والسراج يف بيان غريب القرآن، د. حممد اخلضريي: 5/318

 .14/66 :الطربي، جام  البيان (2)

 .7/87 :ابن عاشور، التحرير والتنوير ينظر: (3)

 .5/320 :ابن عطية، احملرر الوجيز ينظر: (4)

 .10/169 :الرازي، التفسري الكبري ينظر: (5)

، 5/215 :يشالدين درو  يحمي، إعراب القرآن وبيانهو ، 7/223 :حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن  ينظر: (6)
 .7/22 :ابن عاشور، التحرير والتنويرو 
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں

 [.11ـ6: احلجر] ﴾ے ے
وقد لتحقيق ، (1)والالم واقعة يف جواب قسم مقدر، استئنافية( ولقد: )ه تعاىلالواو يف قول

، واهتموه ابجلنون، قد كذبته اشقريحيث إن ؛ لنبيه حممد  وهذه تسلية من هللا ، األمر
 ما آمنوا؛ -طلبوافعل ما  ولو–إنزال املالئكة لتصديقه  بل وطلبوا منه ، والكذب، والسحر

وإخباره أبن هذا ، مؤنسا لدعوته، مسليا له فجاء اخلطاب من هللا ؛ فضاق صدر النيب 
، فال حتزن، قد فعلت أبنبيائها ما فعل بك املشركون (2)لنيوأن أمم األو ، األمر ليس جديدا

 .يف دعوتك وامض
وعرض  تسلية للنيب ، َوَلَقْد أَْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك اآلية: وقوله تعاىل: »قال ابن عطية

اي أَيُـَّها ال ِذي نـهّزَِل : ي ال يضيق صدرك اي حممد مبا يفعله قومك من االستهزاء يف قوهلمأ، أسوة
وكانت تلك سريهتم يف ، فقد تقدم منا إرسال الرسل يف شي  األولني، وغري ذلك ره َعَلْيِه الذِّكْ 

 ملضارع يف قولهوا، هتمدعو األنبياء الذين سبقوك يف  قوامأفاألمر قدمي يف ، (3)«االستهزاء ابلرسل
(4)والتكرار، على االستمرار يدل ﴾ے﴿

، يف كل زمان واحدة تتكرر املكذبني وصفة، 
 .تشاهبت قلوهبم فتشاهبت أفعاهلم

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ﴿: قال تعاىل -ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 [.18ـ14: احلجر] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
 قوقد لتحقي، (5)والالم واقعة يف جواب قسم مقدر، استئنافية( ولقد: )الواو يف قوله تعاىل

 .األمر
                                 

 .2/1161 :عبدهللا علوان، إعراب القرآن الكرمي ينظر: (1)

 .14/2 :الطربي، جام  البيان (2)

 .5/275 ، ابن عطية:احملرر الوجيز (3)

 .7/23 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (4)

 .2/1161 :عبدهللا علوان، إعراب القرآن الكرمي ينظر: (5)
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: والقسم جاء مؤكدا للقسم الذي قبله يف قوله تعاىل

ولو فتحت هلم ، أتكيد لكذب مشركي قريش يف عدم إمياهنم وهو[، 10: احلجر] ﴾ۀ ہ
، أو كنا مسحورين، فلم نر شيئاغشي على أبصاران  دق: وقالواأبواب السماء لرجعوا إىل األرض 

، وهذا كله من شدة تكذيبهم هلذه الرسالة املنزلة من السماء على املبلغ هلم نبينا حممد 
الكواكب : هي الربوجو ، وزينها للناظرين، فأقسم هللا تعاىل أبنه جعل يف السماء بروجا

، ن الذي جاء منه التكليفوهي املكا، وهذه السماء قد جعل هللا فيها بروجا وزينة، (1)والنجوم
ضرب من  وفيه: »قال ابن عاشور، وصدهم عن سبيل هللا، زال هؤالء املشركون يف غيهم ماو 

فإهنم لو أرادوا احلق لكان هلم يف داللة ما هو منهم غنية عن تطلب ؛ االستدالل على مكابرهتم
ملعاند لن تغنيه وا، التولكن الذي يبحث عن احلق ستغنيه هذه الدال، (2)«خوارق العادات

 .ألف آية

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: قال تعاىل -ج

 [.25ـ23: احلجر] ﴾ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ذكر القسم أبن عنده علم املستقدمني ؛ ملا ذكر هللا تعاىل مسألة املوت واحلياة

أهل  اختلف: »فقال الطربي، بني املفسرون معىن املستقدمني واملستأخرين وقد، واملستأخرين
ولقد علمنا من مضى من األمم فتقدم : معىن ذلك: يف أتويل ذلك فقال بعضهم لتأويلا

علم هللا ابلسابقني  وفيه، (3)«ومن مل خيلق بعد ممن سيخلق، ومن قد خلق وهو حي، هالكهم
حيث إنه ؛ وفيه قدرة هللا وإحاطته ابملخلوقات، (4)والالحقني هلذه األمة اليت نزل فيها اإلنذار

ڻ ڻ ﴿ و ﴾ڱ ڱ ں ں﴿ وتكرار القسم يف نفس اآلية، بدعهمهو م

يدل عل عظم هذا األمر حيث إن سياق اآلايت اليت قبله تتكلم عن قدرة هللا يف  ﴾ڻ
                                 

 .14/14 :الطربي، البيان جام  ينظر: (1)

 .7/27 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (2)

 .14/23 :الطربي، جام  البيان (3)

وليس املقصود هبذا الذين كانوا يصلون فيتأخرون من أجل النظر للمرأة اليت تصلي يف اخللف ؛ لضعف احلديث ،  (4)
 .2/509 :ميديالعزيز احل عبد، د. تفسري ابن عباس ينظر:
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مث ذكر ، واخلزائن اليت فيها الرزق، وبسط هللا وجعل فيها املعيشة، خلق السماء وجعل فيها الزينة

، كل هذه األمور السابقة من أجل من خلقهم هللافجاء القسم ليستدل على أن  ، املوت واحلياة
 .واملستأخرين عنهم، الذين نزل فيهم والسابقني هلم؛ وأن هللا يعلمهم يف كل األزمان

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: قال تعاىل -د

 [.27ـ26: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ
اده خبلق أجناس وانفر ، القسم امتدادا للحديث السابق من إقامة الدليل من هللا تعاىل جاء

قال ابن عطية يف معىن ، فهو املستحق للعبادة؛ وأتكيدا أبنه هو اخلالق، (1)العوامل وما فيها
واملراد ، اإلنسان هنا للجنس، ولقد خلقنا اإلنسان اآلية: تعاىل وقوله: »اإلنسان وصلصال

و من ودخل من بعده يف ذلك إذ ه، قال ابن عباس مسي بذلك ألنه عهد إليه فنسي، آدم
هو طني : منها من قال، هذا قول فرقة، الطني الذي إذا جف صلصل(: الصلصال) و. نسله
: خلق من ثالثة: وقال ابن عباس. هو الطني احلر خيالطه رمل دقيق: الفراءومنها قول ، اخلزف

ومن َصْلصال  وهو األرض الطيبة يق  عليها املاء مث ينحسر ، من طني الزب وهو الالزق واجليد
والقسم خبلق اإلنسان ، (2)«ومن مَحَإ  َمْسنهون  وهو الطني يف احلمأة، قق وتصري مثل اخلزففتش

أعظم  وهو، وأنه خلق أكرم اخللق من شيء مهني ليس ذا ابل، يدل على عظم هذا املخلوق
وهذه اآلية متهيد ملا ، (3)﴾ۆ ۆ﴿: قد خلق قبل اإلنسان يف قوله اجلنمن اجلن وإن كان 

حيث إنه ظن ؛ واخلطأ الذي وق  منه، إبليس وامتناعه عن السجود آلدم  سيأيت من قصة
 (.الطني) من الذي خلقأبنه أفضل من 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑڑ ک ک ک ک ﴿: قال تعاىل -ه

ں ں ڻ ڻ ڻ  گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ

 [.84ـ80: احلجر] ﴾ڻ ۀ

                                 
 .7/41 :ابن عاشورر، التحرير والتنوي ينظر: (1)

 .5/286 ، ابن عطية:احملرر الوجيز (2)

 .7/41 :ابن عاشورر، التحرير والتنوي ينظر: (3)
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، (1)قللتحقي( قد) و الالم لقسم مقدر( لقد) و، استئنافية يف سياق القصص الواو

يف اآلية ( املرسلني) و، (2)وأصحاب احلجر مبعىن سكانه، وأصحاب احلجر هم قوم مثود
ألّن من كذب ؛ اصاحل   همبتكذيب يعىن»: الزخمشري يف معناها وقال (3)املقصود فيه صاحل وحده

وقد مجعت قصص ، (4)«ومن معه من املؤمنني اأو أراد صاحل  ، اا كذهبم مجيع  فكأمنمنهم  اواحد  
؛ وأصحاب احلجر يف نسق واحد، وأصحاب األيكة، قوم لوط : مم الثالث وهياأل

وهذا ، (5)والرجفة والصاعقة يحةوذلك لتشابه املآل الذي آلت إليه وهو العذاب املتمثل يف الص
فإن ما حل بقوم صاحل ومن قبله ليس ببعيد ؛ القسم فيه هتديد للمشركني املكذبني برسالته 

فما كان ؛ وأخذهتم العزة بقوهتم، وأعرضوا عن اآلايت، د كذبوا نبيهمفقوم صاحل ق، عنهم
فإن قوم صاحل  وفيه تسلية عظيمة للنيب ، جزاؤهم إال العذاب الذي هو حق ملكذيب الرسل

ألن ؛ كان تكذيب كفار قريش أعظم جناية  كذبوا املرسلني وهم قبل أمة حممدحني  
 .تكذيب رسول هللا تكذيب جلمي  الرسل

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: قال تعاىل -و

ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 ﴾ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
 [.88 ـ85: احلجر]

 سورةهي  ملثاينا والسب ، (6)وقد حرف حتقيق، والالم الم القسم، استئنافية الواو
 .(7)الفاحتة

                                 
 .2/1179 :عبدهللا علوان، إعراب القرآن ينظر: (1)

 .14/49 :الطربي، جام  البيان (2)

 .10/163 :الرازي، التفسري الكبري (3)

 .2/586 الزخمشري: ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4)

 .7/72 ، ابن عاشور:التحرير والتنوير ينظر: (5)

 .7/270 :حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن ينظر: (6)

 .14/51 :الطربي، جام  البيان ينظر: (7)



 لبي في السورةفصل الرابع: أساليب اإلنشاء غير الطال

 

65 
ال : مجهَْلِة فَاْصَفِح الص ْفَح اجْلَِميَل َومجهَْلة بـَنْيَ  اْعِتَاضٌ : »ابن عاشور عن هذا القسم يقول

 .متدن عينيك
ابلنعمة العظيمة فيطمئن أبنه كما أحسن إليه  التسلية والوعد ابملنة ليذكر هللا نبيه  أتب 
 .فهو منجزه الوعود الصادقة صلةابلنعم احلا
وقالوا اي أيها الذي نزل : وهو انظر إىل قوله. هذا االمتنان تعريض ابلرد على املكذبني ويف

وفيه املنة من هللا على نبيه هبذا ، (1)«وإان له حلافظون: عليه الذكر إنك جملنون إىل قوله تعاىل
 .أقل منه هو فال تلتفت إىل غريه الذي، الفضل وهو القرآن الكرمي

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: قال تعاىل -ز

ڍ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ

 [.99-95: احلجر] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڍ
وهذا القسم تطمني للنيب ، (2)وقد حرف حتقيق، والالم الم قسم مقدر، الواو استئنافية

 ،فطمأنه ربه هبذا، وآذوه، الذين استهزؤوا به؛ (3)وأتنيس له وتسلية عن أقوال املشركني ،
وضيق ، وتسلي احملزون، ألهنا تشرح الصدر؛ وحثه ربه على التسبيح والتحميد والسجود والعبادة

عدم دخوهلم يف : والثاين؛ أبن هؤالء مل يدخلوا يف اإلسالم: األول: لسببني صدر النيب 
: صفا حال النيب اسيد قطب و  حتدث، فلذلك ضاق صدره ؛ اإلسالم موجب للعذاب

ويسم  االستهزاء ، بشر ال ميلك نفسه أن يضيق صدره وهو يسم  الشرك ابهلل والرسول 
هلذا يؤمر أن يسبح . ويضيق ابلضالل والشرك، فيغار على الدعوة ويغار على احلق. احلق بدعوة

وال يفت عن . ويلوذ ابلتسبيح واحلمد والعبادة من سوء ما يسم  من القوم، حبمد ربه ويعبده
فيمضي إىل  -األجل- حىت أيتيه اليقني الذي ما بعده يقني، التسبيح حبمد ربه طوال احلياة

. اإلعراض عن الكافرين واللواذ جبوار هللا الكرمي؛ ويكون هذا ختام السورة…الكرمي جوار ربه

                                 
 .7/79 ، ابن عاشور:التحرير والتنوير (1)

 .7/277 :مود صايف، حمآناجلدول يف إعراب القر  ينظر: (2)

 .5/322 ، ابن عطية:احملرر الوجيز ينظر: (3)
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والقسم جاء بلسما يداوي ، (1)أولئك الكافرين الذين سيأيت يوم يودون فيه لو كانوا مسلمني

 .صدر الرسول 

                                 
 .4/2155، سيد قطب: يف ظالل القرآن ينظر: (1)
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 :(1)التعّجب

، َوأَْمٌر َعِجيبٌ : قال ابن فارس يف معناه، أو زان يف عني الرائي، كل أمر خرج عن املألوف
ِإَذا اْستهْكربَ َواْستـهْعِظمَ 
(2). 

 .وله صيغ مساعية كثرية(، أفعل بهو ، ما أفعله: )وله صيغتان قياسيتان مها
 :وسأورد هنا آية جاء التعجب فيها من خالل االستفهام

 :آايت التعجب
 [.54: احلجر] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: قال تعاىل
له بقدوم  مبشرةإليه  جاءتإىل املالئكة اليت  اهيم خليل هللا إبر  من تعجب خطاب

وئ ﴿: قد دعا ربه أبن يرزقه الولد حني قال وقد كان إبراهيم ؛ الولد الذي سيكون نبيا

فجاءت املالئكة ، فاستجاب هللا له هذا الدعاء[، 100: الصافات] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
هل  ﴾ٿ﴿: زوجه وسن، فقال متعجبا هلذه البشرى وقد كربت سنه، لتبشري اخلليل

؟ ﴾ٹ ڤ﴿: فيقول ويستمر هذا العجب من إبراهيم ؟ هذه بشارة هتكمية ابلكرب
فال تكن  ﴾ڤ ڤ ڦ﴿: فيأيت الرد من املالئكة؟ أي بشرى هذه اليت أنتم تبشرون هبا

ڄ ڄ ﴿: فلذلك رد إبراهيم على املالئكة؛ من زمرة القانطني وحاشا إبراهيم أن يكون قانطا

على  ﴾ٹ ڤ﴿: ويدل قوله، (3)[56: جراحل] ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
وهذا من كرم هللا الكرمي لعبده ، (4)نه تقرير على جهة التعجب واالستبعاد على كربه وزوجهأ

 .فاستجاب هللا تلك الدعوات؛ وخليله الذي دعاه

                                 
 مل أجد تعريفا بالغيا للتعجب يف كتب البالغيني. (1)

  مادة )عجب(. :ابن فارس،( معجم مقاييس اللغة 2)

 .7/60 :ابن عاشور، التحرير والتنوير ينظر: (3)

 .5/300 :ابن عطية، احملرر الوجيز ر:ينظ (4)
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 اخلامتة
، الطلــيب وغــري الطلــيب هبالغــة أســاليب اإلنشــاء يف ســورة احلجــر بنوعيــ تناولــت هــذه الدراســة

 :يف أربعة فصولجاءت  وقد
 .األمر والنهي يف السورة: األول
 .االستفهام يف السورة: الثاين
 .النداء والتمين يف السورة: الثالث
 .وفيه القسم والتعجب، أسلوب اإلنشاء غري الطليب: الراب 
داال علــى معــان وأغــراض بالغيــة كثــرية ظهــرت مــن خــالل أســلوب اإلنشــاء يف الســورة وجــاء 

 :األغراض اآلتيةدل على املعاين و مر فاأل السياق
، التكـــرميو ، الـــدعاء والرجـــاءو ، اإللـــزام والتحقـــريو ، الوجـــوب والتعظـــيم، التطمـــني للرســـول 

 والتوجيــه، واالحــتاس، ،اإلرشـادو ، اإللـزام والتهيــيجو ، التحــذيرو ، التهيـبو ، التغيــبو ، التشـويقو 
 .الدوامو 

تطمـــني والتبشـــري، واملوعظـــة، واإلرشـــاد، أغـــراض هـــي: الداال علـــى معـــان و  جـــاء النهـــي وقـــد
 التلطف واإلشفاق، واإلرشاد والتسلية.و 

 وكانت أغراض االستفهام البالغية: التوبيخ، والتعجب، والنفي، واإلنكار.
اآلتية: االستخفاف والتهكم، والتوبيخ، والدعاء،  البالغية األغراضفقد دل على أما النداء 

 والدعاء واإليعاد.
عــــد التو و  التوكيــــد، :األغــــراض البالغيــــة اآلتيــــة يفيــــدن خــــالل دراســــته أنــــه ظهــــر مــــوالقســــم 

 ابإلغواء، والتكرمي، والتطمني.
؛ أن األمـــر أكثـــر األســـاليب ورودا يف الســـورة: إىل أمـــور هـــييف هـــذا البحـــث توصـــلت قـــد و 

 وأن أسـلوب التمـين مل يـرد يف إىل الفاضـل مـن األعمـال مـ  هـذه الفئـة املكذبـة، لتوجيه النـيب 
وأســـلوب املـــدح ، الســـورة مـــن أســـلوب التجـــي خلـــتو (، لـــو) وهـــو الســـورة إال يف موضـــ  واحـــد

والقسـم قـد ورد ابلصـيغة ، األمـر مل يـرد إال بصـيغته الصـرحيةو ، ومها من اإلنشاء غري الطليب، والذم
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والتعجب جـاء يف ، وهي األكثر يف السورة( ولقد) ولهوهي اآلية اليت بدأت بق، واملقدرةالصرحية 

 :يتضح ذلك من اجلدول اآليت، آية واحدة فقط
 دول تفصيلي لعدد ورود األساليب اإلنشائية يف السورةج

 عدده النوع اإلنشاء نوع

 الطليب اإلنشاء

 18 األمر

 7 النهي

 6 االستفهام

 4 النداء

 1 التمين

 غري الطيب اإلنشاء
 القسم

 3 الصريح
 7 املقدر

 1 التعجب

 .بالغية خمتلفة أثرت اجلانب التفسريي ه األساليب اإلنشائية معاين أمثرت هذوقد 
 :ويف هناية هذا البحث أوصي إخواين الباحثني مبا أييت

 .البالغي اأثرمهبيان و  ،يف القرآن الكرميوالنهي أسلوب األمر  دراسة -1
 .من خالل آايت الذكر احلكيم  قصة آدم النظم يف دراسة أسرار -2

ومن قصـد البحـر اسـتقل »، ال ينتهي ومورد، نضبمعني ال يغة القرآن الكرمي فإن بال وبعده 
 .«السواقي
وأن جيعـل عملـي هـذا ، قـت للصـواب وهـو الـذي أبتغيـهفِّ هللا أن أكون قد وه  أسألتام اخلويف 

والصـــــالة ، واحلمـــــد هلل رب العـــــاملني، وأن يغفـــــر يل خطيئـــــيت، وأن جيعلـــــه حجـــــة يل، خالصـــــا لـــــه
 .إىل يوم الدين مآله وأصحابه ومن سار على هنجهعلى حممد و  نانبي والسالم على



 

 

 فهارس البحث
 :وتشمل الفهارس اآلتية

 .فهرس اآلايت القرآنية -1
 .واآلاثر فهرس األحاديث النبوية -2
 .املصادر واملراجع ثبت -3
 .فهرس املوضوعات -4
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقمها اآلية السورة
ائ ائ ەئ ەئ  ى ى﴿ البقرة

  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

175 55 

 55 151 ﴾ڃ ڃ چ چ﴿ آل عمران
 14 24  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ النساء
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ النساء

  ﴾ۆ

99 8 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ األعراف

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍچ چ چ چ ڇ ڇ 

172 38 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ يوسف

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

  ﴾ۈ ٴۇ

83 55 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ﴿ احلجر

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

  ﴾ٹ

1-3 14 ،19 ،
16، 52 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ﴿ احلجر

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

4-6 48 ،49 
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 الصفحة رقمها اآلية السورة
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ احلجر

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ں  ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 

  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے

 ،60، 57 11ـ6
62 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ احلجر

ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ۆئ

پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 61، 57 18ـ14

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ﴿ احلجر

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 62، 57 25ـ23

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ احلجر

 ﴾ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 63، 57 27ـ26

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ احلجر

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ 

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مئ

 49 32ـ28
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 الصفحة رقمها اآلية السورة

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ جراحل

 ﴾ۈئ

29 14 ،17 ،
42 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ﴿ احلجر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی ی جئ حئ مئ

  ﴾پ پ پ پ

 41 32ـ30

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ احلجر

ۈئۈئېئ ېئ ېئ 

ىئىئىئ ی ی ی ی جئ 

  ﴾حئمئ

31 20 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ راحلج

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

، 36، 20 34ـ32
37 ،40 ،
48 ،58 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ﴿ احلجر

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ﴾ڃ ڃ

، 17، 14 36ـ34
50 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ احلجر

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

  ﴾ک

، 48، 21 39ـ36
50 
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 الصفحة رقمها اآلية السورة
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ احلجر

ک ک ک  ڑ ڑ ک

  ﴾گ گ

، 50، 48 40ـ39
51 ،57 ،

58  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ احلجر

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

 21 48ـ45

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ  احلجر

 ﴾ی ی ی ی جئ

، 16، 15 50ـ49
22 

ٱ ٻ ٻ ٻ  حئ مئ ىئ يئ جب﴿ احلجر

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

  ﴾ڄ ڄ

 29 55ـ51

ٱ ٻ ٻ ٻ  حئ مئ ىئ يئ جب﴿ احلجر

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ چ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 

 ﴾چ چ

 ،15 ،15 56ـ51
16، 17 ،
22، 30، 

42 
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 الصفحة رقمها اآلية السورة
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ احلجر

ڤڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

  ﴾چ چ

 ،15 ،15 56ـ54
17 ،36 ،
37 ،40 ،
43 ،67 

، 37، 36 56 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ احلجر
40، 67 

، 37، 36 57  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ احلجر
40 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ﴿ احلجر

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ے 

ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

  ﴾ائ

، 16، 15 66ـ61
17 ،23 ،

30 

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ﴿ احلجر

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 

 ﴾ی ی ی جئ حئ

 ،44، 24 70ـ67
15 ،17 

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ﴿ احلجر

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

67-69 15 ،17 ،
31 

، 37، 36 70  ﴾ی ی ی جئ﴿ احلجر
40 
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 الصفحة رقمها اآلية السورة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿ احلجر

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ٺ

  ﴾ٹ ڤ

 59، 58 74ـ71

 57، 55 72  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ احلجر
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑڑ ﴿﴿ احلجر

ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

ں  ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ،57، 9 84ـ80
63 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ احلجر

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ

ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

  ﴾ۆئ ۈئ

، 16، 15 88ـ85
24، 64 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ﴿ احلجر

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 57، 25 88ـ87

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ احلجر

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ 

  ﴾ېئ ىئ ىئ

، 15، 15 89ـ88
16 ،18، 
25، 33 
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 الصفحة رقمها اآلية السورة
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی  احلجر

ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی

ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀ 

 ﴾ڀ

، 16، 15 93ـ89
59 

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ﴿ احلجر

  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 26، 26 94ـ92

 57 92  ﴾پ پ پ﴿ احلجر
 16، 15 94  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ احلجر
 16، 15 94  ﴾ٺ ٿ ٿ﴿ احلجر
ٹ ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ احلجر

ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

چ چ چ ڇ ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڇ

  ﴾ڎ

 65 99ـ95

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ﴿ احلجر

  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

، 16، 15 98ـ97
27 ،57 

ڍ ڍ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ احلجر

  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

، 16، 15 99ـ98
28 

 38 49  ﴾ىب يب جت حت خت﴿ طه
 39 50  ﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح﴿ طه
 38 51  ﴾مح جخ حخ مخ جس حس﴿ طه
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 الصفحة رقمها اآلية السورة
 56 57  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿ األنبياء
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ احلج

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

  ﴾ڻ ڻ

77 47 

 14 56  ﴾گ ڳ﴿ النور
 67 100  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ الصافات
 55 30  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ ص
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ فالزخر 

    ﴾ڍ ڌ ڌ

38 8 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ الذارايت

  ﴾ۇ

23 8 

 14 7  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ الطالق
 8 23  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ املرسالت
 38 27  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ النازعات
 8 17  ﴾ک ک گ گ گ﴿ عبس
ں ں ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ الليل

  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ

 56 4ـ1
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 واآلثار األحاديث النبويةفهرس 

 الصفحة األثر /طرف احلديث م
 14 . ا آل ايسرصرب    1
: قال ﴾ڀ ڀ ڀپ پ ﴿: يف قول هللا: ))عن ابن عباس  2

 ((. …ما حلف هللا تعاىل حبياة أحد إال حبياة حممد 
58 

 26 ((. اْمِض ِبهِ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: ))اْبن عباس قالَ   3
نزلت سورة احلجر مبكة. وأخرج ابن مردويه عن اْبن عباس:  قالَ   4

 هللا بن الزبري مثله عبد
9 
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 األبيات الشعرية فهرس

 الصفحة القائل البحر آخر البيت أول البيت م
 14 أبو األسود الدؤيل الكامل املكلومه  التكلمنْ   1
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 المصادر والمراجع ثبت

 :القرآن الكرمي: أوال
 :الكتب املطبوعة: اثنيا

دار الغد  هللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق: أمحد جاد، حممد عبد يبأل: كاتبأدب ال -1
 ، القاهرة.ه1435، 1اجلديد، ط

إلمام أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، حتقيق: كمال ل: أسباب نزول القرآن -2
 ه.1411، 1بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

األمني بن حممد بن املختار اجلكين  حملمد: أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -3
، لبنان، بريوتالتوزي ، و  النشرالفكر للطباعة و  دار: شر، الناه1393، الشنقيطي
 .م1995-ه1415

 ، دمشق.ه1408الدين درويش، دار ابن كثري،  ييحمل: إعراب القرآن الكرمي وبيانه -4

 ه.1427هللا علوان وآخرون، دار الصحابة، طنطا،  عبدل: إعراب القرآن الكرمي -5

بن عمر بن حممد  هللا عبد سعيد الدين أيب ناصرل: أنوار التنـزيل وأسرار التأويل -6
 دار: ، الناشراملرعشلي الرمحن عبد حممد: احملقق(، ه685: املتوىفالشريازي البيضاوي )
 .ه1418، 1، بريوت، طإحياء التاث العريب

الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين  مد بن عبدحمل: لبالغةيف علوم ا اإليضاح -7
املنعم  : حممد عبداحملقق، ه(739: طيب دمشق )املتوىفالقزويين الشافعي، املعروف خب

 .3، ط: دار اجليل، بريوت، الناشرخفاجي

حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  أليباحمليط يف التفسري:  البحر -8
: دار ، الناشر: صدقي حممد مجيلاحملقق(، ه745: توىفالدين األندلسي )امل أثري

 .ه1420 ، طبعةالفكر، بريوت
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البن أيب األصب ، حتقيق: حفين حممد شرف، هنضة مصر للطباعة القرآن:  بديع -9

 والنشر والتوزي .

املعتال الصعيدي، مكتبة  عبدل: بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة -10
 ه.1420 ، طبعة هناية القرناآلداب، القاهرة

الرزاق،  مساعيل بن عبدد. حسن بن إ: البالغة الصافية يف املعاين والبيان والبديع -11
 .ه1425، 1املكتبة األزهرية، القاهرة، ط

(، ه1425: املتوىفالرمحن بن حسن َحبَـن َكة امليداين الدمشقي ) عبدل: العربية البالغة -12
 م.1996، ه1416، 1، ط: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوتالناشر

، 4باس، دار الفرقان، طفضل حسن علالبالغة فنوهنا وأفناهنا )علم املعاين(:  -13
 ، إربد.ه1417

، حتقيق: ه388أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب، املتوىف  بيان إعجاز القرآن: -14
م، ضمن ثالث 1976، 3حممد خلف هللا وحممد زغلول سالم، دار املعارف مبصر، ط

 رسائل يف إعجاز القرآن الكرمي.

 م.1997نون، تونس، مد الطاهر ابن عاشور، دار سححمل: والتنوير تحريرال -15

هللا احلميدي، البحث العلمي جبامعة أم  العزيز بن عبد عبدد. : تفسري ابن عباس -16
 .مكةالقرى، 

السعود  يبأل(: أيب السعود )إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي تفسري -17
: دار إحياء التاث الناشر، ه(982العمادي حممد بن حممد بن مصطفى )املتوىف: 

 .، بريوتالعريب

 هاين أيب عبيدة: حتقيق: تفسري اجلاللني جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي -18
 ه.1427، 2الرايض، ط: تقدمي: سيد العفاين، دار الكياناحلاج، 
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: الناشر، ه(1418متويل الشعراوي )املتوىف:  دمحملواطر: اخل، الشعراوي تفسري -19

 .، القاهرةم1997مطاب  أخبار اليوم، 

الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  يبأل: القرآن العظيم تفسري -20
: دار طيبة للنشر ، الناشر: سامي بن حممد سالمةاحملقق، ه(774الدمشقي )املتوىف: 

 .م1999، ه1420، 2، طوالتوزي 

 .هللا شحاتة، دار غريب، القاهرة عبدد. : تفسري القرآن الكرمي -21

فخر الدين حممد الرازي، دار الكتب العلمية، ل: الغيبح يتاالتفسري الكبري أو مف -22
 .ه1411، 1بريوت، ط

النشر: دار  ، دارهللا بن أمحد بن حممود النسفي الربكات عبد أليب: يالنسف تفسري -23
 .الشيخ: مروان حممد الشعار م، حتقيق2005، بريوت، النفائس

 .ه1427، 2د. وهبة الزحيلي، در الفكر، دمشق، ط: التفسري الوسيط -24

هللا  الرمحن بن انصر بن عبد لعبدالكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان:  تيسري -25
: مؤسسة ، الناشرالرمحن بن معال اللوحيق : عبداحملقق(، ه1376السعدي )املتوىف: 

 .م2000-ه1420، 1، طالرسالة

جعفر حممد بن جرير الطربي، مطبعة احلليب،  يبأل: جامع البيان أو أتويل آي القرآن -26
 .ه1388، 3صر، طم

هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  عبد أليب(: ألحكام القرآن )تفسري القرطيب اجلامع -27
: أمحد الربدوين حتقيق(، ه671فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: 

 .م1964-ه1384، 2، ط: دار الكتب املصرية، القاهرة، الناشروإبراهيم أطفيش

 .مود صايف، دار الرشيد، دمشق، بريوتحمل: القرآن وصرفه وبيانهاجلدول يف إعراب  -28
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محد بن إبراهيم بن مصطفى )املتوىف: أل: البالغة يف املعاين والبيان والبديع جواهر -29

: املكتبة العصرية، ، الناشروتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي ضبط(، ه1362
 .بريوت

فهر حممود شاكر، دار  ، حتقيق: أيبالقاهر اجلرجاين بكر عبد أليباإلعجاز:  دالئل -30
 .ه1413، 3املدين جدة، ط

سعيد احلسن السكري، حتقيق: حممد حسن آل  أليبأيب األسود الدؤيل:  ديوان -31
 ه.1418، 2ايسني، دار ومكتبة اهلالل، ط

الثناء شهاب الدين السيد  يبأل: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -32
الغفار، املكتبة  الرمحن فؤاد سراج عبد لبغدادي، حتقيق: أبو عبدحممود اآللوسي ا
 .التوفيقية، القاهرة

، ه1429، 2مد اخلضريي، جملة البيان، طحمليف بيان غريب القرآن:  السراج -33
 إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

، أيب حممد بن علي بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي يعيشل: شرح املفصل للزخمشري -34
: املتوىفاببن يعيش واببن الصان  ) ، املعروفالدين األسدي املوصلي ، موفقالبقاء
، بريوت، الكتب العلمية دار: ، الناشرإميل بدي  يعقوب الدكتورله:  قدم(، ه643

 م.2001-ه1422، 1لبنان، ط

 لفارايبا نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري يبأل: اتج اللغة وصحاح العربية الصحاح -35
: دار العلم للماليني، ، الناشرالغفور عطار : أمحد عبدحتقيق، ه(393)املتوىف: 

 م.1987  /ه1407، 4، طبريوت

ليحىي بن محزة بن علي بن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز:  املتضمن الطراز -36
: املكتبة الناشر، (ه745احلسيين العلوّي الطاليب امللقب ابملؤيد ابّلل  )املتوىف: هيم، إبرا

 .ه1423، 1، طالعنصرية، بريوت
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 حامد، هباء الكايف عبد بن علي بن ألمحد: عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح -37

 املكتبة: هنداوي، الناشر احلميد عبد الدكتور: احملقق(، ه773: املتوىف) السبكي الدين
 م.2003-ه1423، 1والنشر، بريوت، لبنان، ط للطباعة العصرية

 ه.1419، 1الفتاح فّيود، مؤسسة املختار، القاهرة، ط بسيوين عبدل: لم املعاينع -38

: دار النهضة العربية للطباعة الناشر، ه(1396العزيز عتيق )املتوىف:  عبدل: املعاين علم -39
 .م2009-ه1430، 1، طوالنشر والتوزي ، بريوت، لبنان

حميي  ، الدكتورأمحد قاسم حممد لدكتورلعلوم البالغة )البديع والبيان واملعاين(:  -40
 م.2003، 1، طرابلس، لبنان، طاحلديثة للكتاب املؤسسة: ، الناشرالدين ديب

بن مصطفى املراغي )املتوىف:  ألمحد(: البالغة )البيان، املعاين، البديع علوم -41
 ه.1414، 3دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: الناشر(، ه1371

، ه(1250هللا الشوكاين اليمين )املتوىف:  عبد بنمد مد بن علي بن حمحمل: القدير فتح -42
 .ه1414، 1، طبريوتشق، دار الكلم الطيب، دمثري، : دار ابن كالناشر

 ه.1398، 7سيد قطب، دار الروق، القاهرة، طل: القرآن ليف ظال -43

اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري  الرمحن عبد يبأل: كتاب العني -44
 دار: ، الناشرإبراهيم السامرائي ، دمهدي املخزومي د: احملقق(، ه170: املتوىف)

 .ومكتبة اهلالل

: املتوىفسيبويه )ب ، امللقببشر، أيب بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء عمرول: الكتاب -45
، 3، القاهرة، طاخلاجني مكتبة: ، الناشرحممد هارون السالم عبد: احملقق(، ه180

 .م1988-ه1408
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القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  يبأل: عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف -46

، 3، ط: دار الكتاب العريب، بريوتالناشر، ه(538الزخمشري جار هللا )املتوىف: 
 .ه1407

حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي  يبأل: يف علوم الكتاب اللباب -47
والشيخ  وجودامل عادل أمحد عبد : الشيخاحملقق، ه(775الدمشقي النعماين )املتوىف: 

/ ه1419، 1، طلبنان ،: دار الكتب العلمية، بريوت، الناشرعلي حممد معوض
 .م1998

، دار صادر، الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور يبأل: العرب لسان -48
 ه.1435، 8، طبريوت

ألندلسي، احلق بن عطية ا حممد عبد أليب: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -49
حتقيق: الرحالة الفاروق وآخرون، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 ه.1428، 2الدوحة، ط

 احلميد عبد: التفتازاين، حتقيق الدين لسعد: خمتصر السعد شرح تلخيص املفتاح -50
 .ه1423 1العصرية، صيدا، بريوت، ط هنداوي، املكتبة

سات القرآنية، طب  على نفقة مؤسسة خري، ركز تفسري للدرام: يف التفسري املختصر -51
 .جدةطباعة مكتبة روائ  اململكة، السعودية، 

هللا بن حممد بن  هللا احلاكم حممد بن عبد عبد أليبعلى الصحيحني:  املستدرك -52
الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البي  )املتوىف:  حلكممحدويه بن نهعيم بن ا

، : دار الكتب العلمية، بريوت، الناشرالقادر عطا : مصطفى عبدحتقيق(، ه405
 م.1990-ه1411، 1ط
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حممد احلسني بن  حمليي السنة، أيب(: البغوي ريالتنزيل يف تفسري القرآن )تفس معامل -53

عثمان و هللا النمر،  حممد عبد: (، حققه وخرج أحاديثهه510مسعود البغوي )املتوىف: 
، 4، ط: دار طيبة للنشر والتوزي ر، الناشمسلم احلرش انسليمو مجعة ضمريية، 

 .م1997-ه1417

اجلليل عبده شليب،  إسحاق إبراهيم السري، حتقيق: عبد يبأل: القرآن وإعرابه معاين -54
 ه.1408، 1، طبريوتعامل الكتب، 

 ميأمحد مطلوب، مطبعة اجملم  العلد. : معجم املصطلحات البالغية وتطورها -55
 ه.1403العراقي 

بكر بن عبد هللا أبو زيد، حممد بن ل :وفوائد يف األلفاظمعجم املناهي اللفظية  -56
(، الناشر: ه1429هللا بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن حممد )املتوىف:  عبد

 .م1996-ه 1417، 3، طالرايض –دار العاصمة للنشر والتوزي  

توىف: احلسني )امل محد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أيبأل: مقاييس اللغة معجم -57
النشر:  ، عام: دار الفكر، الناشرالسالم حممد هارون : عبداحملقق، ه(395

 م.1979 /ه1399

 علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أيب نليوسف بن أيب بكر بن حممد بالعلوم:  مفتاح -58
: دار ، الناشروكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور ضبطه(، ه626يعقوب )املتوىف: 

 .م1987-ه1407، 2، طوت، لبنانالكتب العلمية، بري 

 ه.1426، 1مد الطاهر ابن عاشور، أضواء السلف، طحمل: موجز البالغة -59

العزيز بن  : عبد، احملققعفر شرف الدينجل: خصائص السور، القرآنية املوسوعة -60
، 1، ط: دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية، بريوت، الناشرير عثمان التوجي

 .ه1420
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براهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن إل: ب اآلايت والسورالدرر يف تناس نظم -61

 .: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرةالناشر، ه(885أيب بكر البقاعي )املتوىف: 

، 1د. انصر بن عبد الرمحن اخلنني، مكتبة التوبة، ط النظم القرآين يف آايت اجلهاد: -62
 ه.1416

، حتقيق: حممد ه384، املتوىف لعلي بن عيسى الرماين النكت يف إعجاز القرآن: -63
م، ضمن ثالث 1976، 3خلف هللا وحممد زغلول سالم، دار املعارف مبصر، ط

 رسائل يف إعجاز القرآن الكرمي.
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