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أىدؼ ىذا الجيد المتكاضع إلى:
 مف بذؿ في سبيل ىذا الكطف دماً أك ماالً أك دمكعاً ،كاحتسب كصبر كرابط عمى ترابوالطاىر.
 مف كاف حرمانو مف أىمو كأكالده كحريتو المعتقمة خمف قضباف سجكف االحتبلؿ ثمناً لننعـنحف بما حرـ ىك منو؛ كلتنعـ فمسطيف ببره ليا ،كحبو لثراىا.
 أبي العزيز كأمي الغالية كزكجي الحبيب ككالديو الكريميف كأسرتي الصغيرة (يزف كنغـكيامف كغنى) كعائمتي كميا مف أقارب كأحبة.
 أستاذؼ الفاضل الدكتكر عبد الجميل صرصور. صديقاتي الكريمات ،رفيقات الدرب كالجيد.حق عمينا.
 كل مف لو ٌٍ
ٍ
كباحثة عف المعرفة.
باحث
 -كل

أ

أتقدـ بجزيل الشكر كفائق االمتناف ٍ
لكل مف:
 األستاذ الدكتكر عبد الجميل حسف صرصور الذؼ تشرفت بككنو مشرفاً عمى رسالتي ،كىكصاحب العمـ كالرأؼ كالمشكرة فأنعـ بو كأكرـ.
 األستاذ الدكتكر رائد الداية المحاضر بجامعة فمسطيف ،كالذؼ أسدػ لي النصائحكالتكجييات كزكدني بالمراجع البلزمة إلخراج ىذا البحث بالصكرة التي خرج بيا.
 كالدؼ الكريميف كزكجي ككالديو الرائعيف الذيف لـ يدخركا جيداً في تشجيعي كدعمي مادياًكمعنكياً كتكفير سبل الراحة لي ،كالتفرغ ما أمكف إلتماـ ىذه الرسالة.
 الدكتكر مجدي عايش أبو لحية المحاضر بجامعة األقصى ،كالذؼ كقف بجانبي بالنصحكاإلرشاد كالتكجيو مف بداية مشكارؼ.
 أساتذتي الذيف شرفت بعمميـ إياؼ أثناء مدة دراسة مساقات ما قبل الرسالة ،فميـ الفضلبعد هللا في خركج البحث عمى النحك الذؼ ىك عميو.
 القائميف عمى مكتبات جامعات قطاع غزة ،إذ أفسحكا أمامي المجاؿ كاسعاً الستعارة الكتبكالمراجع ذات الصمة بمكضكع البحث.
 -زميبلتي بيذا الدرب المعبد بالجيد كصديقاتي كأقربائي جميعاً.
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امللخص
األسالية اإلنشائيح يف جضء األحقاف :دساسح أسلىتيح
الطالبة :مريـ يحيى نايف القططي
إشراؼ  :أ  .د  /عبد الجميل حسف صرصور
تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة األساليب اإلنشائية في سكر جزء األحقاؼ جميعياُ ،متخذةً
المنيج األسمكبي منيجاً ليا ،كالذؼ يقكـ عمى تحميل األساليب اإلنشائية الطمبية كدراستيا
(االستفياـ ،األمر ،النيي ،النداء) ،كغير الطمبية (الذـ ،القسـ ،الرجاء) ،كقد كقعت الدراسة في
مقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة ،حيث تضمنت المقدمة أسباب اختيار المكضكع كأىميتو ،كأىدافو،
كمنيجو ،كبعض الدراسات السابقة كخطة الدراسة ،ثـ التمييد الذؼ تضمف تعريفاً لؤلسمكب
كاإلنشاء كأنكاعو ،كصيغ اإلنشاء الطمبي ،كسبب عناية الببلغييف باألساليب اإلنشائية الطمبية.
كتضمف الفصل األوؿ تعريف االستفياـ ،كأدكاتو كطرقو ،كعبلقة أسمكب االستفياـ
ٍ
ٍ
ببلغية مثل :االستعارة ،الكناية ،االلتفات ،اإلطناب ،كما تحتاجو مف عرض كتحميل
بمكضكعات
ألسمكب االستفياـ في جزء األحقاؼ كبياف أغراضيا الببلغية.
كتحدث الفصل الثاني عف تعريف أسمكب النيي كصيغو كدالالتو ،كعبلقتو بأساليب الببلغة
األخرػ ،المعاني الببلغية ألسمكب النيي بشكل عاـ ،تـ تحديد أساليب النيي في جزء األحقاؼ
كبياف أسرارىا الببلغية.

ج

كتناكؿ الفصل الثالث أسمكب النداء ،كماىيتو ،كأدكاتو ،كالعبلقة بيف أسمكب النداء كاألساليب
الببلغية األخرػ ،كاستخراج ألساليب النداء في جزء األحقاؼ ،كالمعاني الببلغية التي خرج إلييا.
أما الفصل الرابع فتناكؿ أسمكب األمر ،كتعريفو ،كصيغو ،كدالالتو ،كبياف الكجكه المشتركة
بيف األمر كالنيي ،كبياف أساليب األمر في جزء األحقاؼ كمعرفة معانييا الببلغية.
أما الفصل الخامس فقد ُخصص ألساليب اإلنشاء غير الطمبية ،القسـ ،كتعريفو ،كفائدتو،
كالرجاء ،مفيكمو كأدكاتو ،كأسمكب الذـ ،تعريفو ،كأداتو ،كمكاضع كل أسمكب في جزء األحقاؼ،
كمعرفة أغراضو ،كمعانيو الببلغية.
كانتيى البحث بالخاتمة التي تضمنت خبلصة البحث كأىـ نتائجو ،كعرض لممصادر كالمراجع.
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Abstract
Humanitarian Methods in Al ahqaf Chapter
Prepared by the researcher: Mariam Yahiya Nayef Al Qutati
Supervised by: Dr Abdel Jalil Hassan Sarsour
This study aims at studying the humanitarian methods in all the surats of Al ahqaf
chapter and it uses the stylistic approach as a study approach which depends on
analyzing and studying the request humanitarian methods (Interrogative- Appeal –
Command- Inhibition) , and also the non-request humanitarian methods ( SwearEsperance- Praise- Slander- Negation).
The study comes in an introduction, five chapters and a conclusion.
The introduction contains the reasons of choosing the study, its importance, aims,
method, some of the previous studies and the plan of the study.
The preface produces a definition for the stylistic and humanitarian methods and their
types. It also produces the kinds of the request humanitarian method and the reasons
why the specialists of the rhetorical field care about the request humanitarian methods.
The first chapter contains a definition of the interrogative method, its tools, types and
its relation to the rhetorical subjects. It also presents and analyzes the interrogative
method in Al ahqaf chapter and clarifies its rhetorical aims.
The second chapter contains a definition of the inhibition method, its types,
significance and its relation to the other rhetorical methods. It mentions the rhetorical
meanings of the inhibition method and its positions in Al ahqaf chapter with clarifying
its rhetorical secrets.
The third chapter contains the appeal method, what it is, its tools, clarifying its
relation to the other rhetorical methods and showing the positions of the appeal method
in Al ahqaf chapter with explaining the meanings which it seeks for.
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The fourth chapter talks about the command method, its types, meanings and it
clarifies the integrated points between the appeal and the inhibition methods. It also
shows the relation between the command and the appeal and inhibition methods. The
chapter also highlights the positions of the command method in Al ahqaf chapter with
presenting its rhetorical meanings.
The fifth chapter highlights the non-request humanitarian methods. Swear, its
definition, importance. Esperance, its definition and tools. And Slander. The chapter
shows the positions of each method in Al ahqaf chapter and talks about their aims and
rhetorical meanings.
The study ends with a conclusion which contains a summary for the study and its
important results and showing references and resources.
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مقذمح
ٍ
بفضل مف عنده كمنة مف لدنو
بسـ هللا الذؼ عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،جعل
مرتبة العمـ بعد مرتبة اإليماف ،إذ رفع طالب أكالىما كما األخرػ درجات ال يعمميا إال ىك ،نحمدؾ
إلينا أف أليمت ساكني السمكات كاألرض مف مبلئكة كبشر كدكاب حتى النممة في جحرىا كالحكت
في بحره يصمكف عمى معمـ الناس الخير ،فنصمي كنسمـ عمى الرحمة الميداة كالنعمة المسداة سيدنا
دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) كعمى بلو كصحبو كمف اقتفى أثره إلى يكـ الديف.
إف لمببلغة العربية مكانة عظمى كقيمة كبرػ ،فيي مستقمة بأصدؽ الكبلـ كىك كتاب هللا
ٍ
ٍ
ٍ
محكمة كاعجاز كبلمي ال مثيل لو،
ببلغية
صكر
عز كجل ،كسنو نبيو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،الذؼ اشتمل عمى
فبذلؾ كانت محل ٍ
تحد لذكؼ الفصاحة كالبياف مف العرب ،حتى إنيـ كبعد استماع بعضيـ لمقربف
كفي تعميقيـ عمى بياتو كصفكه بأبيى ما يككف ،اعترفكا بأنو لـ يطرؽ بذانيـ مف قبل كبل ٌـ مثمو في
إحكامو ،فنفكا عنو صفة أف يككف مف قكؿ البشر كقكؿ (عتبة بف ربيعة) بعدما ق أر الرسكؿ(صمى
ِ
هللا عميو كسمـ) عمى مسامعو ﴿ :حـ* تن ِػز ِ
الرحم ِف َّ ِ ِ
صَمت بياتُ ُو ُق ْربناً َع َربِّياً لَِّق ْك ٍـ
الرحي ِـ*ك ٌ
ٌ
تاب ُف ّ
يل ّم َف َّ ْ َ
يعَممكف* ب ِشي اًر كنِذي اًر َفأَعرض أَ ْكثَرىـ َفيـ الَ يسمعكف* كَقاُلكْا ُقُم ِ ِ ٍ ِ
كنا ِإَل ْي ِو َكِفي
كب َنا في أَكنَّة م َّما تَ ْد ُع َ
ََ
َْ َ
ُ
َْ ُ َ َ
ُ ُْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ
ِ
بذاننا كْقر ك ِمف بيِننا كبيِنؾ ِحجاب َفاعمل ِإَّننا ع ِ
امُمك َف﴾(ٔ) ،ثـ مضى رسكؿ هللا يقرؤىا ،فمما سمع
َ َ ٌ َ َْ َ َ َْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ
منو (عتبة) أنصت لو ،كقاـ إلى أصحابو قائبلً :إني سمعت قكالً ،كهللا ما سمعت مثمو قط ،كهللا ما

)ٔ) بية ٔ ٘-مف سكرة فصمت.
ز

ىك بالشعر كال بالسحر ،كال بالكيانة ، )ٔ(.كما كاف ذلؾ إال لببلغة القربف المعجزة ،كتنكع أساليبو
الفريدة ،كمنيا األساليب اإلنشائية كالتي تُعد مف أبكاب عمـ المعاني ،فكل أسمكب مف األساليب
نداء أـ غير ذلؾ مف األساليب األخرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يحمل
اإلنشائية ػ ػ ػ ػ ػ سكاء أكاف استفياماً أـ أم اًر أـ ً
معاني كدالالت ببلغية جمة.
كانو كقد ُقدر لي أف أبحث في ىذا المكضكع(األساليب اإلنشائية في جزء األحقاؼ) ،تكافق
ما ُقدر لي مع رغبة تمح عمى خاطرؼ في أف يككف بحثي عمى صمة كبيرة بالقربف الكريـ؛ ألف
المتدبر لكتاب هللا جل كعبل ،ليقف عمى أساليب ببلغية كفنكف بيانية تستثير الفكر كتفسح أمامو
مجاالً كاسعاً مف التأمل كالعمـ كالعمل ،كال شؾ أف الكقكؼ عند ىذه األساليب مف خبلؿ القربف
الكريـ أمر في غاية الصعكبة.
إف ُسكر جزء األحقاؼ تمتقى فييا كثير مف أغراض القربف الكريـ مف تكحيد هللا كعبادتو
كحده ال شريؾ لو ،كحقيقة البعث كالنشكر ،كالعبادات كالمعامبلت كاألحكاـ كغيرىا مف مكضكعات
السكر المكية كالمدنية.

)ٔ) ُينظر :الرحيق المختكـ :صفى الرحمف المباركفكرؼ ،دار الكفاء ،المنصكرة ،ط.ٔٓٚ ،ٕٓٓ٘ ،ٔٚ
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مف دوافع اختياري ليذا الموضوع:
أكالً :عدـ عثكرؼ عمى دراسة ببلغية في األساليب اإلنشائية لجزء األحقاؼ.
ثانياً :احتكاء جزء األحقاؼ عمى سكر كثيرة ،كلذلؾ أثر كبير في إثراء مكضكع البحث لكثرة
األساليب اإلنشائية الكاردة في ىذا الجزء.
أىداؼ الدراسة:
 خدمة القربف الكريـ؛ إظيا اًر لمقاصده كتبياناً لمراميو. تحميل اآليات الكريمة تحميبلً ببلغياً بالكقكؼ عند أنكاع األساليب اإلنشائية كأغراضيا،كالمعاني الببلغية ليا ،كالتعرؼ عمى أكجو اإلعجاز في الجزء عينة الدراسة.
 إثراء المكتبة اإلسبلمية بمزيد مف الدراسات الببلغية في القربف الكريـ ،تكشف عف أغراضالجماؿ فيو.
 الرغبة في الكشف عف أغراض األساليب اإلنشائية ،كتتبع أثرىا في ببلغة السياؽ. التعرؼ إلى دقائق الببلغة التي ترمي إلييا األساليب اإلنشائية حسب السياؽ كمقتضياتاألحكاؿ.
أىمية الدراسة:
 إلقاء الضكء عمى ترابط الظكاىر المغكية الببلغية في القربف الكريـ. استكماؿ جانب مف الجيكد التي بذلت حكؿ الدراسات الببلغية في القربف الكريـ . تزكيد القارغ العربي بطريقة إجرائية تطبيقية لتحميل أساليب القربف الكريـ ببلغياً(جزءاألحقاؼ أنمكذجاً).
ط

منيج الدراسة :
اعتمدت الباحثة في دراستيا لجزء األحقاؼ ،منيجاً أسمكبياً؛ لمناسبتو لطبيعة
المكضكع كحيثياتو في استخراج األساليب اإلنشائية ،كبياف أغراضيا الببلغية.
الدراسات السابقة:
في حدكد عمـ الباحثة أف األساليب اإلنشائية في جزء األحقاؼ لـ يتـ دراستيا دراسة مستقمة؛
بل إف الدراسة حكليا بكجو عاـ كانت دراسة تحميمية مكضكعية .
* أما عف األساليب اإلنشائية في بعض السكر فقد سبق ىذا البحث رسائل في األساليب اإلنشائية
منيا:
 األساليب اإلنشائية في سكرة اإلسراء ،دراسة ببلغية تحميمية(رسالة ماجستير) ،لمباحثة:مشاعل بنت عبد الرحمف بف حسف الحافي ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية،
الرياضٖٔٗٗ،ىػػ.
 األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بف ربيعة(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :بدرية منكر العتيبيجامعة أـ القرػٕٜٔٗ ،ىػ ػ.
 األساليب اإلنشائية في سكرة طو ،دراسة ببلغية تحميمية(رسالة ماجستير) ،لمباحثة :أركػبنت عبد الرحمف السحيباني ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،الرياضٖٔٗٗ ،ىػػ.
 أسمكب اإلنشاء في سكر المفصل مف سكرة ؽ إلى بخر سكرة الناس(،رسالة ماجستير)الباحث :عبد المحسف بف عبد العزيز العسكر ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد ٔٗٔٗ،ى ػ.
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 األساليب اإلنشائية في سكرة النحل(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :أفناف بنت منصكر بفصالح اليكسف  ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية .
 األساليب اإلنشائية في سكرة النمل ،دراسة ببلغية تحميمية(رسالة ماجستير) ،لمباحثة :خمكدبنت سعد بف إبراىيـ العقيل ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،الرياضٕٜٔٗ ،ى ػ.
 األساليب اإلنشائية في سكرة يكنس(،رسالة ماجستير) ،لمباحث :عبد الرحمف بف إبراىيـالجريد ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية.
 األساليب اإلنشائية في سكرتي األنعاـ كاألعراؼ(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :زينب حسفدمحم ،جامعة األزىر ،كمية الدراسات اإلسبلميةٜٔٓٗ ،ق.
 األساليب اإلنشائية في سكرتي األنفاؿ كالتكبة(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :بمنة عميعثماف ،جامعة األزىر.
 األساليب اإلنشائية في سكرتي النساء كالمائدة كأسرارىا الببلغية(،رسالة ماجستير)،لمباحثة :أسماء السيد شعباف ،جامعة األزىر ،كمية الدراسات اإلسبلميةٔٗٔٔ ،ق.
 ببلغة األساليب اإلنشائية في سكرة الكيف(،رسالة ماجستير) ،لمباحث :عبد هللا بف ابراىيـبف عيسى الجريكؼ ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلميةٖٔٗٗ،ى ػ.
 مف األساليب اإلنشائية في جزء الذاريات ،مكاقعيا كأسرارىا(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة:لمياء بنت دمحم بف حمكد المطرفي ،جامعة أـ القرػ.ٕٓٓٚ ،

ك

تقسيـ الدراسة:
اقتضت طبيعة ىذه الدراسة أف تككف في مقدمة ،كتمييد ،كخمسة فصكؿ ،تمتيا الخاتمة
التي تضمنت ممخص المكضكع ،كأىـ النتائج التي تـ التكصل إلييا ،كقد كاف تفصيل الخطة عمى
النحك اآلتي:
 المقدمة:كقد تضمنت أسباب الدراسة كدكافعيا ،كأىدافيا ،كأىميتيا ،كمنيجيا ،كأىـ الدراسات السابقة.
 التمييد:تناكؿ بالدراسة تعريف األسمكب ،كأنكاعو ،كمفيكـ اإلنشاء ،كأنكاعو ،كصيغ اإلنشاء الطمبي ،كسبب
عناية الببلغييف باألساليب اإلنشائية الطمبية ،كأثر األساليب الببلغية في إبراز المعاني ،ثـ كقفات
مع جزء األحقاؼ.
كخصصت الفصل األوؿ ألسمكب االستفياـ كأغراضو الببلغية ،كفيو المباحث التالية:
المبحث األوؿ :تعريف االستفياـ ,وأدكاتو ,كطرقو.
المبحث الثاني :أكالً :ببلغة األكجو القربنية في جزء األحقاؼ.
ثانياً :عبلقة أسمكب االستفياـ بمكضكعات الببلغة.
المبحث الثالث :المعاني الببلغية لبلستفياـ في جزء األحقاؼ.

ل

كتـ تخصيص الفصل الثاني ألسمكب النيي ،كفيو المباحث التالية:
المبحث األوؿ :تعريف النيي ،كصيغتو ،كتحديد دالالت النيي مف حيث الكجكب كاالستعبلء
كالزمف كالمقدار ،كبراء الببلغييف في ذلؾ ،كعبلقة أسمكب النيي بأساليب الببلغة األخرػ الكاردة
في اآلية نفسيا.
المبحث الثاني :فيو ذكر المعاني الببلغية ألسمكب النيي عمى سبيل المثاؿ ال الحصر،
كاستخراج أساليب النيي في جزء األحقاؼ ،كمعرفة معانييا الببلغية .
كخصص الفصل الثالث ألسمكب النداء ،كقسمتو إلى مبحثيف:
ُ
المبحث األوؿ :ماىية النداء ،كذكر األدكات الخاصة بو ،كتحديد اآليات التي ُذكرت فييا األداة
كالتي ُحذفت منيا ،مع بياف سبب الحذؼ ،كمعرفة العبلقة بيف أسمكب النداء كاألساليب الببلغية
األخرػ.
المبحث الثاني :تـ ذكر المعاني الببلغية ألسمكب النداء بشكل عاـ ثـ استخراج أساليب النداء في
جزء األحقاؼ ،كمعرفة معانييا الببلغية.
كخصص الفصل الرابع ألسمكب األمر في جزء األحقاؼ ،كقسمتو إلى مبحثيف:
ُ
المبحث األوؿ :تعريف األمر ،كصيغو ،كدالالتو كبياف الكجكه المشتركة بيف األمر كالنيي مف
حيث الدالالت.
المبحث الثاني :المعاني الببلغية ألسمكب األمر ،كبياف أساليب األمر في جزء األحقاؼ ،كمعرفة
معانييا الببلغية.
م

يتناكؿ الفصل الخامس :أساليب اإلنشاء غير الطمبي في جزء األحقاؼ ،كفيو المباحث التالية:
المبحث األوؿ :تعريف اإلنشاء غير الطمبي ،كمكقف الببلغييف منو ،كبياف سبب قمة عناية
الببلغييف باإلنشاء غير الطمبي.
المبحث الثاني :أكالً :أسمكب القسـ ،تعريفو ،كفائدتو ،كمكاضع القسـ في جزء األحقاؼ ،كأغراضو
الببلغية.
ثانياً :أسمكب الرجاء ،مفيكمو ،كأدكاتو (لعل ،عسى) ،كمكاضع الرجاء في جزء األحقاؼ ،كأغراضو
الببلغية.
ثالثاً :أسمكب الذـ تعريفو ،كأغراضو الببلغية.
ثـ تمت ىذه الفصكؿ الخاتمة كتناكلت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.

ن

التـــمهيـــــذ

 تعشيف األسلىب ,أنىاعه.
 مفهىم اإلنشاء ,أنىاعه ,صيغ اإلنشاء الطليب.
 سثة عنايح الثالغيني تاألسالية اإلنشائيح الطلثيح.
 أثش األسالية الثالغيح يف إتشاص املعاني.
 وقفاخ مع جضء األحقاف.
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تعريف األسموب:
قبل أف أتحدث في تعريف األساليب اإلنشائية ،كمعرفة أنكاعيا ،كمعانييا ،أعرض أكالً
مفيكـ األسمكب بمعانيو المختمفة ،كقد كاف لمقدماء كالمحدثيف براؤىـ حكؿ ىذا المفيكـ في
دراساتيـ ،كحظى باىتماـ خاص منيـ ،عمى الرغـ مف القكؿ بأف "ليس ىناؾ حتى اآلف تعريف
دقيق كمحدد لؤلسمكب مكضكع األسمكبية ،يحمل النفس عمى االقتناع كالرضا".

(ٔ)

كلعل تعدد المفاىيـ كاالختبلؼ في تحديد المفيكـ المناسب لؤلسمكب يرجع إلى ٍ
كل مف
القارغ كالمستمع كطبيعة المكقف الذؼ يحاكيو األسمكب ،فقد جاءت كممة األسمكب في لساف
العرب بمعنى السطر مف النخيل ،ككل طريق ممتد ىك أسمكب.

(ٕ)

ك"األسمكب في التراث القديـ ارتبط بعدة مسارات ،فيك يدؿ عمى طرؽ العرب في أداء
المعنى ،أؼ الخكاص التعبيرية التي تتناسب ككيفية أداء المعنى ،ككيف أف ىذه الخكاص التي
تبرز الداللة التي ييدؼ إلييا األديب"(ٖ) ،كىك طريقة لمتعبير باختيار األلفاظ المناسبة؛ إليصاؿ
المعنى المراد لمتأثير في القارغ أك المستمع ٍ
كل حسب المكقف.

)ٔ) الخطاب الشعرؼ عند محمكد دركيش "دراسة أسمكبية " :دمحم صبلح أبك حميدة ،مطبعة مقداد ،غزة ،طٔ،
ٕٓٓٓـ.ٚ ،

)ٕ) لساف العرب :أبك الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكرـ ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت.ٖٗٚ/ٔ،

)ٖ) بناء األسمكب في شعر الحداثة :دمحم عبد المطمب ،دار المعارؼ ،القاىرة ،طٜٜٖٔٔ ،ـ.ٔٚ ،
2

كيعرؼ األسمكب بأنو "طريقة الكتابة أك طريقة اإلنشاء أك طريقة اختيار األلفاظ كتأليفيا؛
ُ
لمتعبير بيا عف المعاني قصد اإليضاح ك التأثير"

(ٔ)

َّ
إنشاء ،أما الخبر فكبلـ
خبر أك
إف الكبلـ الذؼ يتحدث بو الناس يككف ضمف نكعيف إما ٌ
ٌ
فيو صدؽ أك كذب ،فإف طابق الكاقع كاف صدقاً ،كاف خالفو كاف كذباً" ،كجو الحصر أف الكبلـ إما
خبر أك إنشاء ،ألنو إما أف يككف لنسبتو خارج تطابقو أك ال تطابقو ،أك ال يككف ليا خارج ،فاألكؿ
الخبر ،كالثاني اإلنشاء"

(ٕ)

كالخبر في المغة مشتق مف مادة "خبر"(ٖ)  ،كىك العمـ كاإللماـ كاإلحاطة ،كأسمكب اإلخبار
"كل كبلـ يدخمو التصديق كالتكذيب ،أؼ أف النسبة الكبلمية المفيكمة مف النص حيف تطابق ما
في الخارج يككف الخبر صدقاً ،كالمخبر بو صدقاً ،أك غير مطابقة لو فيككف الخبر كذباً كالمخبر
بو كذباً"(ٗ) ،فاألساليب إذف تنقسـ إلى قسميف :أساليب خبرية كأساليب إنشائية ،كالباحثة ستتناكؿ
األساليب اإلنشائية في ىذا البحث.
ُيعرؼ اإلنشاء لغ ًة بأنو الخمق كاالبتكار كاالرتفاع كاالبتداء كىك مشتق مف مادة نشأ(٘)،
ابتداء دكف أف تككف لو حقيقة خارجية
كيجرػ مصطمح "إنشاء" عمى نكع مف الكبلـ ُينشئو صاحبو
ً

)ٔ) األسمكب دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية :أحمد الشايب ،مكتبة النيضة المصرية ،ط،ٛ
ٜٜٔٔـ.ٗٗ ،

)ٕ) اإليضاح في عمكـ الببلغة المعاني البياف البديع :الخطيب القزكيني ،كضع حكاشيو ابراىيـ شمس الديف ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،طٕٖٔٓٓ ،ـ.ٕٗ ،

)ٖ) ينظر :لساف العرب ٗ.ٕٕٙ /

)ٗ) الببلغة العربية تأصيل كتجديد :مصطفى الصاكؼ الجكيني ،منشأة معارؼ ،اإلسكندريةٜٔٛ٘ ،ـ.ٔ٘ ،
)٘) لساف العرب ٔ.ٔٚٓ/
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تطابقيا أك يخالفيا ،فبل يحتمل الصدؽ كال الكذب(ٔ) ،كاإلنشاء إذف كبلـ ال يحتمل الصدؽ كال
الكذب  ،فيك عكس اإلخبار الذؼ يحتمل الصدؽ أك الكذب حسب مقارنتيما معاً ،كعميو فإف الفرؽ
بينيما كاضح.
كما ُع ّرؼ اإلنشاء بأنو ىك الذؼ ال يصح أف ُيقاؿ لقائمو أنو صادؽ فيو أك كاذب(ٕ) ،كقد
يتحكؿ اإلنشاء إلى خبر ،كالخبر إلى إنشاء ،كذلؾ كفقاً لممخاطب ،كطريقة إلقائو لمجممة الخبرية أك
االستفيامية ،عمى الرغـ مف أف ٍ
لكل مف الخبر كاإلنشاء داللة خاصة بو ،كعطفاً عمى ما سبق فإنو
"قد يقع كل مف الخبر كاإلنشاء مكقع اآلخر ،فتأتي صيغة الخبر كيراد بيا اإلنشاء لمتفاؤؿ أك
إلظيار الرغبة أك لمتحرز عف صكرة األمر أك لحمل المخاطب عمى المطمكب ،كتقع صيغة
اإلنشاء كيراد بيا الخبر كذلؾ أيضاً"

(ٖ)

خبلصة القكؿ إف ما احتمل الصدؽ كالكذب كاف خب اًر ،كما ال يحتمل الصدؽ كالكذب كاف
إنشاء ،قاؿ ابف قتيبة "كلمكبلـ أربعة :أم اًر ،خبر ،استخبار ،كرغبة ،ثبلثة ال يدخميا الصدؽ كالكذب
ً
احد يدخمو الصدؽ كالكذب ،كىك الخبر"
كىى األمر ،االستخبار ،الرغبة ،كك ٌ

(ٗ)

أنواع اإلنشاء:
اإلنشاء قسماف :إنشاء طمبي ،إنشاء غير طمبي.

)ٔ) دركس في الببلغة :األزىر الزناد ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،طٜٜٕٔٔ ،ـ.ٔٓٚ ،

)ٕ) ُينظر :الترصيع في عمـ المعاني كالبياف كالبديع :دمحم عبد القادر بف السيد دمحم سميـ الكيبلني ،مطبعة حككمة
دمشقٜٜٕٔ،ـ.ٕٔ ،
)ٖ) المرجع السابق.ٔ٘ :

)ٗ) أدب الكاتب :أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة ،حققو كعمق حكاشيو ككضع فيارسو دمحم الدالي ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت.ٚ ،
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أولا :اإلنشاء الطمبي:
كىك طمب الم ِ
كعرفو الببلغيكف
خاطب مف المخا َ
طب أم اًر ما ،لـ يكف مكجكداً أثناء الطمبّ ،
ُ
"ما يستدعى مطمكباً غير حاصل كقت الطمب "

(ٔ)

كاإلنشاء الطمبي لو خمسة أقساـ كىى :األمر ،كالنيي ،كاالستفياـ ،كالتمني ،كالنداء.
كىذه األساليب سأتناكليا في ىذا البحث بالتفصيل مف خبلؿ بيات القربف الكريـ في جزء األحقاؼ.
كالجدير بالذكر أف ىذا النكع مف اإلنشاء ىك ما ُعني بو الببلغيكف بسبب أثره في الكبلـ،
فقد حظيت األساليب اإلنشائية الطمبية باىتماـ الببلغييف كالسبب في ذلؾ كثرة ما تخرج إليو
ٍ
ٍ
ببلغية أخرػ ،فمثبلً :االستفياـ يخرج إلى االلتماس كالسخرية كاإلنكار ك
معاف
األساليب نحك
غيرىا مف المعاني الببلغية ،ككذلؾ النداء كاألمر كالتمني كالنيي ،كلقد "اىتـ الببلغيكف بدراسة
اإلنشاء الطمبي ،ككجييـ في ذلؾ أنو كثير االعتبارات كتتكارد عميو المعاني التي تجعمو مف
األساليب الفنية ذات العطاء كالتأثير عمى حد ما"

(ٕ)

أما اإلنشاء غير الطمبي فيك ما ال يستدعي مطمكباً كقت الطمب ،كمف صيغو:
أساليب المدح كالذـ(نعـ كبئس) ،أساليب العقكد(بعت كاشتريت) ،أساليب القسـ(كهللا كتا﵀)،
صيغ التعجب (ما أفعل ،أفعل بو) ،أساليب الرجاء (عسى كلعل)

(ٖ) .

)ٔ) ُينظر :ببلغة التراكيب دراسة في عمـ المعاني :تكفيق الفيل ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ٜٜٔٓ ،ـ.ٜٔ٘ ،
)ٕ) دالالت التراكيب دراسة ببلغية :دمحم دمحم أبك مكسى ،مكتبة كىبة ،ط ٕٜٔٛٚ ،ـ.ٜٔٗ ،

)ٖ) ُينظر :بغية االيضاح لتمخيص المفتاح :عبد المتعاؿ الصعيدؼ ،مطبعة دمحم عمي صبيح كأكالده ،األزىر ،ط ،ٛ
ٖٜٔٚـ.ٕٖ/ٕ ،
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أثر األساليب البالغية في إبراز المعاني
ٍ
جممة كانت في عدـ معرفة المعاني المطمكبة أك المعنى المراد
ألػ
تكمف إشكالي ُة فيـ القارغ ّ
مف ىذه الجمل ،سكاء أكاف قربناً أـ أدنى مف ذلؾ كالشعر كالنثر ،كلكف مف خبلؿ التمعف في
األساليب الببلغية الكاردة في النص ،كمعرفة التفسير الصحيح ليا ،يصبح مف السيل معرفة
المعنى المراد.
"كقد مثمت الببلغة في كثير مف جكانبيا العبلقة بيف األسمكب كالمعنى ،كصمة ىذا األسمكب
سمى بعمـ المعاني الذؼ يختص بتتبع سمات
بما تتعرض لو الجممة كىك الذؼ يدخل تحت ما ّ
تراكيب الكبلـ في اإلفادة ،كما يتصل بيا مف االستحساف كغيره ،احت ار اًز عف الخطأ في مطابقة
الكبلـ لمقتضى الحاؿ"(ٔ) ،كسكاء أكانت األساليب إنشائية أـ خبرية فالدالالت الببلغية ليذه
األساليب ليا دكر في إظيار المعنى كاب ارزه ،كعند تطرقنا لمقربف الكريـ كمثاؿ عمى ذلؾ نجد أف
القراءات المختمفة لآليات القربنية تنعكس عمى المعاني األسمكبية لؤلساليب القربنية ،حيث إف
َّ ِ
يف َكَف ُركا
ض الذ َ
اختبلؼ القراءات يؤدؼ إلى اختبلؼ نكع األسمكب ،مثاؿ عمى ذلؾ﴿ َكَي ْكَـ ُي ْع َر ُ
ِ
َعَمى َّ
طِّي َب ِات ُك ْـ ِفي َح َي ِات ُكـ ُّ
اب اْل ُيك ِف ِب َما ُكنتُ ْـ
الن ِار أَ ْذ َى ْبتُ ْـ َ
استَ ْمتَ ْعتُـ ب َيا َفاْل َي ْكَـ تُ ْج َزْك َف َع َذ َ
الد ْن َيا َك ْ
ُ
تَستَ ْكِب ُرك َف ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِب َغ ْي ِر اْل َح ِّق َكِب َما ُكنتُ ْـ تَْف ُسُقك َف﴾(ٕ)  ،ففي كممة "أذىبتـ" اختبلؼ في القراءات،
ْ
فيناؾ مف يقرؤىا "أذىبتـ" ،كتككف اليمزة في ىذه الحالة ىمزة استفياـ ،كمنيـ مف َي ُعد أنو ال كجكد

)ٔ) الببلغة كاألسمكبية  :دمحم عبد المطمب ،دار نكبار لمطباعة ،القاىرة ،طٜٜٔٔٗ ،ـ.ٕٙٔ-ٕٙٓ ،
)ٕ) بية ٕٓ مف سكرة األحقاؼ.
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لبلستفياـ مما يعنى بأف اآلية بيذه القراءة ال تشتمل عمى أسمكب إنشائي كىى بذلؾ تككف خبرية

(ٔ)

كعميو فإف معرفة الدالالت الببلغية كاختبلؼ القراءات لآليات ُيسيـ في إبراز المعاني لدػ القارغ،
كقياساً عمى ذلؾ فإف تحميل ىذه اآليات كتفسيرىا ،كالتمعف فيياُ ،ييسر لمقارغ الكقكؼ عمى
األساليب الببلغية المشتممة عمييا كتبيانيا.
كمف المباحث الببلغية التي ليا أثر في إبراز المعاني ،التقديـ كالتأخير ،اإليجاز ،اإلطناب،
الحذؼ كالذكر ،فعمى سبيل المثاؿ ،األصل في الجممة الذكر ،كلكف ما خرج عف ذلؾ كاف لو قيمة
صر ِ
ِ
ِ
ات كما ِفي ْاأل َْر ِ
ض
اط َّ
َّللاِ َّالِذؼ َل ُو َما ِفي َّ
كداللة ببلغية مقصكدة ،فمثبلً في قكلو تعالى" َ
الس َم َاك َ َ
أ ََال ِإَلى َّ ِ ِ
كر"(ٕ) ،فقد تقدـ الظرؼ الجار كالمجركر بيدؼ االختصاص ،بمعنى أف هللا
ُم ُ
َّللا تَص ُير ْاأل ُ
تعالى مختص بصيركرة األمكر إليو دكف غيره ،فبداللة التقديـ كالتأخير تبرز المعاني ،كتتبمكر لدػ
القارغ(ٖ) ،كىناؾ مف األمثمة التي تدلل عمى أثر التقديـ كالتأخير ،كالحذؼ كالذكر ،كالتنكير
كالتعريف ،في إبراز المعاني الببلغية ،ما سيتـ ذكره الحقاً خبلؿ ىذه الدراسة.
كىذا ما تتناكلو الدراسة في كل أسمكب عمى حده ،كتفسير اآليات كما تشممو مف أساليب،
كتحميميا كمعرفة معانييا الببلغية ،في ظل إعجاز القربف الكريـ كببلغتو.

)ٔ) ُينظر :الحجة في عمل القراءات السبع :أبك عمي الحسف بف عبد الغفار الفارسي النحكؼ ،تحقيق عادؿ عبد
المكجكد ك عمي دمحم معركؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٔ.ٖٗٚ/ٗ ،ٕٓٓٚ ،
)ٕ) بية ٖ٘ مف سكرة الشكرػ.
)ٖ) الببلغة كاألسمكبية ٖ.ٕٚ
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وقػػػفػػػات مع جػػػػػػزء األحقػػػػاؼ
القربف الكريـ فيو مف جماؿ األسمكب ،كقكة المفع ،كمتانة الصكرة ،ماال يمكف أف يتخيمو
عقل ،أك يدركو فيـ ،فيك معجزةٌ ليس فقط في ككنو مناسباً لكل زماف كمكاف ،كانما الشتمالو عمى
أبمغ الكبلـ كأحسنو ،فيجد فيو القارغ ُحسناً ال يجده في غيره مف الكتب.
كسكر جزء األحقاؼ كسائر سكر القربف الكريـ ،يكسكىا ذات البياء كتمتاز بنفس اإلحكاـ،
الذؼ تتصف بو كل السكر.
" ِ
الحقف ىك المعكج مف الرمل ،كالجمع ِحقاؼ ،كأحقاؼ ،كاحقكقف الرمل كاليبلؿ ،أؼ اعكج،
كاألحقاؼ ديار عاد"(ٔ).
جزء األحقاؼ ىك الجزء السادس كالعشركف مف أجزاء القربف الكريـ ،كقد تضمف خمس
سكر قربنية ،ىي (:األحقاؼ ،دمحم ،الفتح ،الحجرات ،ؽ) ،بمغت عدد بياتو مائة كخمساً كستيف بية،
كتباينت ىذه السكر ما بيف مدنية كمكية.
سميت(بسكرة األحقاؼ) لمحديث فييا عف األحقاؼ كىي :مساكف عاد في اليمف ،الذيف
ٍ
َخا َع ٍاد ِإ ْذ أَن َذ َر
أىمكيـ هللا بريح
صرصر عاتية؛ بسبب كفرىـ كطغيانيـ ،لقكلو تعالىَ ":كا ْذ ُك ْر أ َ
الن ُذر ِمف بي ِف يدي ِو ك ِمف خْم ِف ِو أ ََّال تَعبدكا ِإ َّال َّ ِ
ِ
َقكمو ِب ْاأل ِ
اب
َّللاَ ِإّني أ َ
َْ ََ ْ َ ْ َ
ْ ُُ
َخ ُ
َُْ
ْ
اؼ َعَم ْي ُك ْـ َع َذ َ
َحَقاؼ َكَق ْد َخَمت ُّ ُ
َي ْك ٍـ َع ِظي ٍـ"(ٕ) ،كمكضكع ىذه السكرة كسائر مكضكعات السكر المكية ،ىك إثبات أصكؿ العقيدة

)ٔ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ٗ.ٖٔٗٙ/
)ٕ) بية ٕٔ مف سكرة األحقاؼ.
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اإلسبلمية الثبلثة :التكحيد ،كالرسالة كالكحي ،كالبعث كالجزاء(ٔ)  ،كبمغ عدد بياتيا خمساً كثبلثيف
بية.
أما عف سكرة دمحم قاؿ صاحب الظبلؿ ":ىذه السكرة مدنية ،كليا اسـ بخر كىك(سكرة القتاؿ).
كىك اسـ حقيقي ليا ،فالقتاؿ ىك مكضكعيا ،كالقتاؿ ىك العنصر البارز فييا ،كالقتاؿ في صكرىا
كظبلليا ،كالقتاؿ في جرسيا كايقاعيا"(ٕ) ,بدأت السكرة ببياف حقيقة الكافريف ،بذميـ كتحقيرىـ
ككصفيـ بالجيل كالظبلؿ ،كحقيقة المؤمنيف بتمجيدىـ ،كباإلذف مف هللا سبحانو كتعالى ،بإعبلف
الحرب عمي أعداء الديف ،كقد بمغ عدد بيات السكرة ثماني كثبلثيف بية.
كسكرة الفتح سميت بو لداللتيا عمى فتح الببلد كالحجج كالمعجزات كالحقائق ،كقد ترتب عمى
كل كاحد منيا المغفرة ،كاتماـ النعمة كاليداية ،كالنصر العزيز ،بييا تسع كعشركف كىى مدنية.

(ٖ)

كفي الجزء سكرة جميمة ضخمة ،تتضمف حقائق كبيرة مف حقائق العقيدة كالشريعة ،كالكجكد
كاإلنسانية ،سميت سكرة (الحجرات)؛ ألف هللا تعالى ذكر فييا تأديب أجبلؼ العرب الذيف ينادكف
رسكؿ هللا مف كراء الحجرات كىي حجرات(بيكت) نسائو ،المؤمنات الطاىرات –رضي هللا عنيف،-
كتسمى أيضاً سكرة(األخبلؽ كاآلداب)؛ألنيا أرشدت إلى بداب المجتمع اإلسبلمي ،ككيفية تنظيمو،
كأشادت بمكارـ األخبلؽ كفضائل األعماؿ ،كنكدؼ فييا بكصف اإليماف خمس مرات ،كأصكؿ
تممؾ اآلداب خمسة كىي :طاعة هللا كالرسكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كتعظيـ شأف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كالتثبت مف األخبار

)ٔ) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج :كىبة الزحيمي ،دار الفكر ،دمشق ،طٔ.ٖٕٓ/ٕٙ ،
)ٕ) ينظر :في ظبلؿ القربف :سيد قطب ،دار الشركؽ ،القاىرة ،طٜٕٔٔٚ ،ـ.ٖٕٚٛ/ٙ ،

)ٖ) ُينظر :تفسير القاسمي المسمى محاسف التأكيل :دمحم جماؿ الديف القاسمي ،عمق عميو :دمحم فؤاد عبد الباقي،
طٜٔٔ٘ٚ ،ـ.ٖٜ٘ٛ،
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المنقكلة ،كتحريـ السخرية بالناس ،كتحريـ التجسس كالغيبة كسكء الظف(ٔ)  ،ال تتجاكز ثماني عشرة
بية.
كختاماً بسكرة ؽ ،كىي مف السكر التي سميت بأسماء الحركؼ الكاقعة في ابتدائيا مثل:
طو ،ص ،ؽ ،يس ،النفراد كل سكرة فييا بعدد الحركؼ الكاقعة في أكائميا ،بحيث إذا ُدعيت بيا ال
تمتبس بسكرة أخرػ ،كفي االتفاؽ أنيا تسمى سكرة(الباسقات) ،كالكجو أف تككف تسميتيا ىذه عمى
اعتبار كصف لمكصكؼ محذكؼ ،أؼ سكرة النخل الباسقات ،كىذه السكرة مكية كميا ،كقد أجمع
عد بييا خمساً كأربعيف ،كمف أغراض السكرة التنكيو بشأف القربف ،االستداؿ عمى
العادكف عمى ّ
ّ
إثبات البعث كأنو ليس بأعظـ مف ابتداء خمق السمكات كما فييا ،كخمق األرض كما عمييا ،تنظير
المشركيف في تكذيبيـ بالرسالة ،كالبعث ببعض األمـ الخالية المعمكمة لدييـ ،ككعيد ىؤالء أف يحل
بيـ ما حل بأكلئؾ ،كعد المؤمنيف بنعيـ

اآلخرة(ٕ).

)ٔ) ُينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج .٘ٗٓ/ٕٙ
)ٕ) تفسير التحرير كالتنكير :دمحم الطاىر ابف عاشكر ،السداد التكنسية لمنشر ،تكنسٜٔٛٗ ،ـ.ٕٖٚ/ٕٙ،
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الفصل األول
أسلىب االستفهام وأغشاضه الثالغيح
املثحث األول :تعشيف االستفهام ,أدواته ,طشقه.
املثحث الثاني:
 تالغح األوجه القشآنيح يف جضء األحقاف.
 عالقح أسلىب االستفهام مبىضىعاخ الثالغح.
املثحث الثالث:
 املعاني الثالغيح لالستفهام.
 أسلىب االستفهام يف جضء األحقاف وأغشاضه الثالغيح.
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املثحث األول
تعشيف االستفهام ,أدواته ,طشقه.
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ُيعد أسمكب االستفياـ مف أىـ األساليب اإلنشائية في المغة كأكثرىا شيكعاً ،فيك متكرر في
انتياء بأحاديث الناس الخاصة كالعامة،
ضركب الكبلـ ،بدءاً بأسماه كأقدسو كىك القربف الكريـ ،ك ً
كقد تضمف القربف الكريـ ذلؾ األسمكب في الكثير مف سكره كبياتو ،كفي غير القربف مما ىك أدنى
قصيدة شعر ٍ
ٍ
ٍ
حديث عاب ٍر بيف اثنيف أك ٍ
أؼ ٍ
جمل منطكقة مف
ية أك
نص أدبي أك
منو يكاد ال يخمك ُّ
ىذا األسمكب عمى اختبلؼ أدكاتو كطرقو.
"كلقد ذىب النحاة إلى أف االستفياـ في القربف يختمف عف االستفياـ في كبلـ البشر؛ كذلؾ
غير عالـ  ،إنما يتكقع الجكاب فيعمـ بو ،كهللا (عز كجل) منفي عنو ذلؾ؛ ألنو يقاؿ
ألف المستفيـ ُ
ال يستفيـ خمقو عف شيء ،فاالستفياـ في القربف غير حقيقي؛ ألنو كاقع ممف يعمـ كيستغنى عف
طمب اإلفياـ كانما يخرج االستفياـ في القربف إلى أغراض عديدة كمنيا التكبيخ كالتقرير ،فا﵀ تعالى
يستفيـ عباده ليقررىـ كيذ ّكرىـ أنيـ قد عممكا حق ذلؾ الشيء ،فإذا استفيمكا أنفسيـ عنو يجدكنو
عندما تخبرىـ بو".

(ٔ)

إف بعض أساليب االستفياـ في القربف الكريـ ال يككف ليا جكاب؛ ألنيا مف هللا عز كجل
ٍ
معاف ببلغية منيا التقريع ،كالتكبيخ،
لعباده ،كتككف في ىذه الحاؿ أساليب حقيقية تخرج إلى
كالتشكيق ،كاإلنكار كغيرىا مف األغراض الببلغية" ،كيعد االستفياـ مف مقكمات التركيب المغكؼ،
كتمف ،كنداء ،حيث انصيرت
كأسس بنيانو ،شأنو شأف األساليب األخرػ مف أمر ،كنيى،
ٍّ
ٍ
بكتقة ك ٍ
احدة فشكمت بعداً جمالياً بديعياً ،كمظي اًر فنياً رائعاً".
األساليب جميعاً في

(ٕ)

)ٔ) أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف :قيس اسماعيل األكسي ،بيت الحكمة ،بغدادٜٔٛٛ ،ـ.ٖٓٛ ،
)ٕ) النظـ القربني في سكرة ىكد :مجدؼ أبك لحية ،بحث ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزةٕٜٓٓ ،ـ،
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.ٔٓٛ

كسكؼ يعرض الفصل إلى أسمكب االستفياـ مف حيث معناه لغ ًة كاصطبلحاً ،كأدكاتو،
كطرقو ،كعبلقتو بأساليب الببلغة األخرػ ،كأكجو القراءة لبعض السكر ،كأثرىا في المعنى ،كتعدد
اآلراء حكؿ نكع األسمكب ما بيف إنشاء كخبر عند اختبلؼ القراءات ،ثـ ختاماً بياف األساليب
اإلنشائية في جزء األحقاؼ كبياف معانييا الببلغية.

تعريف الستفياـ لغة:
ُيعرؼ االستفياـ في أصل المغة بأنو" :طمب الفيـ ،كمعرفة المجيكؿ ،فقد جاء في لساف
العرب" فيمت الشيء :عقمتو كعرفتو .كأفيمو األمر :كفيمو إياه :جعمو يفيمو ،كاستفيمو :سألو أف
يفيمو كقد استفيمني الشيء فأفيمتو كفيمتو تفييماً"(ٔ) ،كىك "فيمت الشيء فيماً كَف َيامي ًة :عممتو،
كفبلف َف ِي ٌـ كقد استفيمني الشيء فأفيمتو كفيمتو تفييماً ،كتفيـ الكبلـ ،إذا فيمو شيئاً بعد شيء"

(ٕ)

أما االستفياـ اصطبلحاً ،فمو عدة تعريفات:
عرفو الجرجاني بأنو "استعبلـ ما في ضمير المخاطب ،كقيل :ىك طمب حصكؿ صكرة
الشيء في الذىف ،فإف كانت تمؾ الصكرة كقكع نسبة بيف الشيئيف أك ال كقكعيا ،فحصكليا

)ٔ) لساف العرب ٕٔ.ٜٗ٘/

)ٕ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :اسماعيل بف حماد الجكىرؼ ،تحقيق أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف،
طٗ.ٕٓٓ٘/٘ ،
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التصديق كاال فيك التصكر"(ٔ) ,كما عرفو بسيكني عمى أنو" طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكماً مف
قبل بأدكات خاصة"(ٕ) ،كما عرفو سعد الديف التفتازاني.

(ٖ)

كمف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف أف تخمص الباحثة إلى المزج بينيا ،كتعرؼ االستفياـ
بأنو طمب معرفة شيء ما لـ يكف معركفاً مف قبل ،كذلؾ باستخداـ أؼ أداة مف أدكات االستفياـ.
تعددت المصطمحات كالتعريفات التي كاف بينيا كبيف مصطمح االستفياـ إشكالية كخمط مف
جية التعريف مثل مصطمح االستعبلـ ،االستخبار ،كمف الببلغييف كالنحكييف مف فرؽ بيف
االستخبار كاالستفياـ كىناؾ مف جعل االستفياـ ىك االستخبار.
فاالستفياـ في داللتو المغكية ُعرؼ بالسؤاؿ ،كاالستخبار أيضاً التصق بداللة السؤاؿ،
فاالستخبار مف استخبر "كاستخبره :سألو عف الخبر ،كطمب أف يخبره ،كيقاؿ :تخبرت الخبر
كاستخبرتو ،كتخبرت الجكاب كاستخبرتو ،كالخبر السؤاؿ عف الخبر ،كاستخبرت إذا سأؿ عف
األخبار ليعرفيا"

(ٗ)

كمف ىؤالء النحكييف كالببلغييف الذيف جعمكا مصطمح االستفياـ كاالستخبار بمعنى كاحد عمى سبيل
المثاؿ ال الحصر:

)ٔ) معجـ التعريفات :لمعبلمة عمي بف دمحم السيد الشريف الجرجاني ،تحقيق كدراسة دمحم صديق المنشاكؼ ،دار
الفضيمة ،القاىرة ،ص.ٔٛ

)ٕ) عمـ المعاني دراسة ببلغية نقدية لمسائل المعاني :بسيكني عبد الفتاح فيكد ،مؤسسة المختار،طٗ،ٕٓٔ٘ ،
ٖٜٚ

)ٖ) ُينظر :شركح التمخيص :مختصر العبلمة سعد الديف التفتازاني عمى تمخيص المفتاح لمخطيب القزكيني ،دار الكتب
العممية.ٕٗٙ/ٕ ،

)ٗ) لساف العرب ٗ.ٕٕٚ/
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ابف يعيش في كتابو(شرح المفصل) ،حيث ذكر" االستفياـ كاالستخبار بمعنى كاحد،
فاالستفياـ مصدر استفيمت أؼ طمبت الفيـ كىذه السيف تفيد الطمب ،ككذلؾ االستعبلـ كاالستخبار
مصدر استعممت كاستخبرت ،كلما كاف االستفياـ معنى مف المعاني لـ يكف ٌبد مف أدكات تدؿ عميو
إذ الحركؼ ىى المكضكعة إلفادة المعاني ،كحركفو ثبلثة "اليمزة كىل كأـ"(ٔ) ،ككذلؾ ابف فارس
كتبعو أحمد مطمكب ،ساكيا بيف مصطمحي االستفياـ كاالستخبار ،كال فرؽ بيف التعريفيف عندىما

(ٕ)

كىناؾ مف فرؽ بيف االستفياـ كاالستخبار كالسؤاؿ كمنيـ :أبك ىبلؿ العسكرؼ في كتابو
(الفركؽ في المغة) حيث ذكر "الفرؽ بيف السؤاؿ كاالستفياـ ،أف االستفياـ ال يككف إال لما يجيمو
المستفيـ أك يشؾ فيو ،كذلؾ أف المستفيـ طالب ألف يفيـ ،كيجكز أف يككف السائل عما يعمـ،
كعما ال يعمـ ،فالفرؽ بينيما ظاىر"(ٖ) ،فاالستفياـ عند أبي ىبلؿ العسكرؼ ىك لطمب الفيـ ،كال
ٍ
شاؾ في أمره ،أما السؤاؿ فيك لمعرفة المعمكـ كغير المعمكـ عند
يككف إال لما يجيمو المستفيـ أك ّ
السائل ،كقد أشار ابف فارس في كتابو (الصاحبي) إلى أف "ناساً ذكركا أف بيف االستخبار
كاالستفياـ أدنى فرؽ ،كقالكا :ذلؾ أف أكلى الحاليف االستخبار ألف تُستخبر فتُجاب بشيء ،فربما
فيمتو كربما لـ تفيمو ،فإذا سألت ثانية فأنت مستفيـ تقكؿ أفيمت ما قمتو لي ،قالكا :كالدليل عمى
ذلؾ أف البارؼ جل ثناؤه يكصف بالخبر كال يكصف بالفيـ"

(ٗ)

)ٔ) شرح المفصل :العبلمة مكفق الديف يعيش ابف عمى بف يعيش النحكؼ.ٔ٘ٓ /ٛ،

)ٕ) ينظر :الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا :االماـ العبلمة أبي الحسيف أحمد بف
فارس بف زكريا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٜٜٔٔٚ ،ـ .ٛٚ ،كينظر :معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا:

أحمد مطمكب ،مكتبة لبناف ،طٕٜٜٖٔ ،ـ.ٔٛٔ ،

)ٖ) الفركؽ المغكية :أبك ىبلؿ العسكرؼ ،كعمق عميو دمحم ابراىيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة ،القاىرة .ٖٜ،
)ٗ) الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا .ٛٚ
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فاالستخبار كما ذكره (ابف فارس) ىك طمب لمعرفة الشيء لمجرد المعرفة فقط ،كلكف في
حالة طمب الفيـ لذلؾ األمر تحكؿ المصطمح مف االستخبار إلى االستفياـ فشرط الفيـ ىنا كاجب.
مف خبلؿ ما سبق عف االستفياـ كاالستخبار كالسؤاؿ ،كتتبع الباحثة لمتعريفات السابقة
كمعرفة أكجو االختبلؼ كاالتفاؽ بيف تمؾ المصطمحات ،ترػ أنو يمكف المزج كالتكفيق بينيـ ،كاف
اختمفت مسمياتيـ ،إذ أف كبلً مف االستفياـ كاالستخبار كالسؤاؿ ُيطمب فييا العمـ بالشيء كفيمو،
فاالستخبار كالسؤاؿ ىك لمجرد العمـ بالخبر فقط ،أما االستفياـ فيستخدـ لفيـ الخبر.

أدوات الستفياـ:
تعددت أدكات االستفياـ في المغة العربية حيث بمغت ثبلث عشرة أداة ،منيا:
 حركؼ :كىى ثبلثة :اليمزة ،ىل ،أـ.
 أسماءَ :مف ،ما ،ماذا ،أؼ ،كـ ،كيف ،متى ،أياف ،أيف ،أنى.
"كقد كقف الببلغيكف كقفة متأنية أماـ ىذه األدكات أىى أدخل في باب النحك أـ في باب
الببلغة؟؛ ألنيا تتعمق بصحة األسمكب ال بمزاياه الجمالية ،فتعرضكا لضبط كل أداة مف تمؾ
األدكات مف حيث طبيعتيا كما يسأؿ بيا عنو ،كالخصائص التي تميزىا عمف سكاىا مف األدكات،
كتمؾ أمكر قد بحثيا كأفاض فييا النحاة ،كلكف لما كانت ىذه البحكث تتعمق بالصحة األسمكبية،
ككانت تمؾ الصحة ىى األساس الجكىرؼ في كل تعبير ،كىى في الكقت نفسو المياد الذؼ تنبثق
فيو المزايا األسمكبية كالخصائص الفنية في التعبير البميغ ،بحيث لك افتقده ألصبح مسخاً شائياً".

(ٔ)

)ٔ)عمـ المعاني في المكركث الببلغي تأصيل كتقييـ :حسف طبل ،مكتبة اإليماف ،طٕٕٓٓٗ ،ـ.ٚ٘ ،
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كقد قسـ الببلغيكف أدكات االستفياـ إلى ثبلثة أقساـ مف حيث ما تطمب بو :أكليا :ما يطمب
بو التصكر تارة ،كالتصديق تارة أخرػ ،كىي "اليمزة " ،ثانياً :ما يطمب بو التصديق فقط ،كىي:
"ىل " ثالثاً :ما يطمب بو التصكر فقط ،كىك باقي ألفاظ االستفياـ".

(ٔ)

طرؽ الستفياـ:
أولا :استفياـ مباشر
مف حيث األداة المستخدمة في األسمكب:
 االستفياـ بأداة مذككرة :كىى األدكات التي تـ الحديث عنيا سابقاً.
 االستفياـ محذكؼ األداة :كذلؾ مف خبلؿ حذؼ األداة الدالة عمى االستفياـ" ،كيرػ
النحاة أف أداة االستفياـ الرئيسة ،أك ما تسمى (أـ الباب) يمكف أف تحذؼ مف الجممة
اعتماداً عمى السياؽ ،كتبقى الجممة جممة استفيامية ،فتحذؼ اليمزة اعتماداً عمى قرينة
معينة ككجكد(أـ) في الجممة ،أما بقية أدكات االستفياـ فإنيا ال تحذؼ ،فبل تحذؼ
"ىل" خشية المبس ،كعدـ الكضكح المراد بالسؤاؿ عند حذفيا؛ ألف ليا معنى خاصاً في
الجممة االستفيامية(االستفياـ عف النسبة) ،كأما بقية أدكات االستفياـ فؤلف ما يستفيـ
عنو بما ىك المعنى الحقيقي الذؼ تنصرؼ لو الجممة ،أؼ تتحكؿ لو كالزماف كالمكاف
كالحاؿ أك ...إلخ".

(ٕ)

)ٔ) المرجع السابق .ٚٙ

)ٕ) في التحميل المغكؼ منيج كصفي تحميمي كتطبيقو عمى التككيد المغكؼ ،كالنفي المغكؼ ،كأسمكب االستفياـ :خميل
أحمد عمايرة ،مكتبة المنار ،األردف ،طٜٔٔٛٚ ،ـ.ٔٗٚ ،
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فأسمكب االستفياـ إذف ال يشترط فيو كجكد أداة االستفياـ في الجممة ،حيث يمكف أف تكحى
نبرة صكت المتكمـ ،كتدلل عمى كجكد استفياـ في كبلمو ،إذ إف النغمة الصكتية لممتكمـ ليا مف
الدالالت الكثيرة ما يؤشر إلى األسمكب المستخدـ في الكبلـ ،كاالستفياـ أك النيي أك األمر كغيرىا
مف اإليحاءات

(ٔ)

ثاني ا :استفياـ غير مباشر.
كما ُذكر سابقاً فإ ف االستفياـ المباشر ىك الذؼ يتـ عف طريق أداة مف أدكات االستفياـ،
كلكف ىناؾ استفياماً غير مباشر ،كىك ما يستفيـ فيو بدكف أداة مف أدكات االستفياـ ،كانما مف
خبلؿ كممات دالة عمى السؤاؿ" ،كنقصد بو تعبير المتكمـ عف معنى االستفياـ بغير استعماؿ أداة
مف أدكات االستفياـ كبغير تنغيـ فيستعمل المتكمـ لذلؾ فعبلً أك اسماً يفيد ىذا المعنى فيقكؿ:
أسأؿ ،يسأؿ ،سألني ،أك يقكؿ استفيـ"(ٕ) ,كىذا النكع مف االستفياـ كرد في القربف الكريـ ،فكانت
الكممات الكاردة في اآليات تدلل عمى االستفياـ ،كمثاؿ ذلؾ﴿ :يسألكنؾ عف األىمة﴾ ﴿،يسألكنؾ عف
الشير الحراـ قتاؿ فيو﴾﴿،يسألكنؾ عف

الخمر﴾

(ٖ)

)ٔ) ُينظر أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف صٖٖ٘
)ٕ) في التحميل المغكؼ منيج كصفي تحميمي كتطبيقو عمى التككيد المغكؼ ،كالنفي المغكؼ ،كأسمكب االستفياـ ٕ٘ٔ.
)ٖ) اآلية  ٕٜٔ ،ٕٔٚ، ٜٔٛمف سكرة البقرة.
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املثحث الثاني
 تالغح األوجه القشآنيح يف جضء األحقاف.
 عالقح أسلىب االستفهام مبىضىعاخ الثالغح.
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بالغة أوجو القراءات في جزء األحقاؼ
ىناؾ ركايات عديدة كأكجو في قراءة بعض اآليات مف جزء األحقاؼ ،فمف خبلؿ اطبلع
الباحثة الحظت ما يمى:
 بمغت اآليات متعددة أكجو القراءات في الجزء ثبلثاً كثبلثيف بية.
 سكرة الحجرات أقل السكر التي احتكت أكجياً متعددة القراءات كىي أربعة أكجو.
 دار االختبلؼ بيف الركايات في الحركات ،أك الحركؼ ،أك األساليب كىذا ما تناكلو
المبحث ،كىك االختبلؼ في القراءات لآليات المشتممة عمى األساليب اإلنشائية
مكضكع البحث.
أوأل :سورة األحقاؼ
قاؿ تعالى﴿ :ويوـ يعر ُ ِ
يف َك َفُروا َعَمى َّ
طِّيَب ِات ُك ْـ ِفي َحَي ِات ُك ُـ ُّ
اس َت ْم َت ْع ُتـ ِب َيا
الن ِار أَ ْذ َىْب ُت ْـ َ
ض َّالذ َ
َ َ ْ َ ُ َْ
الدْنَيا َو ْ
نت ْـ َت ْس َت ْك ِبُرو َف ِفي ْاألَْر ِ
نت ْـ
ق َو ِب َما ُك ُ
اب اْل ُيو ِف ِب َما ُك ُ
ض ِب َغْي ِر اْل َح ِّ
َفاْلَي ْوَـ ُت ْج َز ْو َف َع َذ َ

سُقو َف﴾
َت ْف ُ

(ٔ)

تعددت األكجو في قراءة "أذىبتـ" ،فكجو مف ىذه القراءات جعل اليمزة استفيامية ،كبخر ال
كجكد فيو لبلستفياـ ،فيي خبرية؛ ألف االستفياـ فييا يفيد التقرير ،كالتقرير يفيد الخبر(ٕ)  ،كلقد تبيف
لدػ الباحثة أنو إذا كانت كممة "أذىبتـ" بيمزتيف فإف اآلية قد شممت معنى االستفياـ ،كلكف إذا

)ٔ)بية ٕٓ مف سكرة األحقاؼ

)ٕ) ينظر :كتاب الحجة في عمل القراءات السبع ،ٖٗٚ/ٗ :كينظر :كتاب المكضح في كجكه القراءات كعمميا:

نصر بف عمي بف دمحم الشيرازؼ النحكؼ ،تحقيق كدراسة :عمر الكبيسي ،طٜٜٖٔٔ ،ـ ،ٔٔٚٛ-ٔٔٚٚ ،ينظر:
كتاب جامع البياف في القراءات السبع المشيكرة :أبك عمرك عثماف بف سعيد الداني ،تحقيق الحافع المقرؼ دمحم
الجزائرؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٕٔٓٓ٘ ،ـٕٚٔ ،
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كانت ىمزة مطكلة أك ىمزة كاحدة فيي تعنى الخبر ،فببلغة األسمكب إف تضمف معنى االستفياـ
كاف أجدػ كأقكػ لما تحممو اآلية مف تكبيخ كتقريع لمكافريف النشغاليـ بممذات الحياة كعدـ إيمانيـ
باليكـ اآلخر.
ثانيا :سورة دمحم
قاؿ تعالى﴿ :و ِمْنيـ م ْف يس َت ِمع ِإَليؾ ح َّتى ِإ َذا َخرجوا ِم ْف ِعْن ِدؾ َقاُلوا لَِّم ِذيف أ ُ ِ
اؿ
َ
َ
َُ
َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُوتوا اْلعْم َـ َما َذا َق َ
ِ ِ
ِ
َللا َعَمى ُقُموبِ ِي ْـ َو َّاتَب ُعوا
يف َ
آَن افا أُوَلئ َؾ َّالذ َ
طَب َع َّ ُ

ى ْـ﴾
أْ
َى َواء ُ

َ

(ٔ)

تعددت أكجو القراءة حكؿ كممة "بنفاً " فمنيـ مف قرأىا بقصر األلف "أنفاً " كىك ما ركػ عف
ابف كثير ،كحجة ذلؾ ىى أف أنفاً عمى كزف َف ِع ٍل ،كمنيـ مف قرأىا بالمد "بنفاً" أؼ عمى كزف
فاعل"(ٕ)،إف أسمكب االستفياـ في اآلية جاء متناسباً كمتناغماً مع قراءة بنفاً بالمد ،فالغرض مف
االستفياـ ىك السخرية مف ِقبل الكافريف ،بأنيـ بمجرد خركجيـ مف مجمس رسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) لـ
يفيمكا ماذا قاؿ ،فآنفاً كردت بمعنى ماذا قاؿ الساعة؟ ،كىك ما تناسب مع استفياـ المشركيف،
كداللة جممة حتى إذا خرجكا ،أؼ في ذات الكقت الذؼ خرجكا مف المجمس ،كعدـ مضى الكقت
الطكيل ،كببلغة التقديـ كالتأخير في اآلية حيث تقديـ الجار كالمجركر (منيـ)؛ لمتأكيد عمى
استفياـ ىؤالء المشرككف الذيف أُكتكا العمـ مف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كالتقديـ أفاد التخصيص ،بأف االستفياـ
جاء منيـ ،ال مف غيرىـ ممف حضركا مجمس رسكؿ هللا.

)ٔ) بية  ٔٙمف سكرة دمحم

)ٕ) ينظر :كتاب المكضح في كجكه القراءات كعمميا  ،ٔٔٛٚ-ٔٔٛٙينظر :الحجة في عمل القراءات السبع ٖٜٗ
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ثالث ا :سورة الحجرات
ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
يقوؿ هللا عز وجلَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َحُد ُك ْـ أ ْ
َوَل َي ْغ َت ْب َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
رِ
حيـ﴾
َ

(ٔ)

ميت
"ميتا" بالتشديد ،أما باقي الُقراء " ْ
ميتا" بالتخفيف ،كالكجو أف األصل ّ
"ق أر نافع كحده كممة ّ
كليف ،كقد تككف مخففة بياء ساكنة فيقاؿ َم ْيت ،كما يقاؿ َى ْيف كَل ْيف ،كذلؾ
كىيف ّ
كسيد ّ
بالتشديد ّ
لقكؿ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)" المؤمنكف ىينكف لينكف"(ٕ) ,بالتخفيف فبل فرؽ بيف المخفف كالمشدد في المعنى،
فالعرب كانت تستعمل التشديد في حالة الذـ أما التخفيف في حالة المدح كلكف ال اختبلؼ في
المعنى كلكف الداللة تختمف"

(ٖ)

كترػ الباحثة أنو ال فرؽ بيف القراءتيف كلكف حسب المعنى اإلجمالي ليذه اآلية فإف الداللة
ليذه اآلية ىي الذـ فاألصل ىك التشديد كما قرأىا نافع مشددة إلظيار بشاعة كقبح ىذا الفعل
كشناعتو.

)ٔ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.

)ٕ) سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :دمحم ناصر الديف األلباني ،مكتبة المعارؼ ،الرياض،
ٜٜ٘ٔـ ،ـٕ(،ح ،ٙٔٓ ،)ٜٖٙ،كقاؿ :ىذا حديث حسف.

)ٖ) ينظر :كتاب المكضح في كجكه القراءات كعمميا :نصر بف عمي الشيرازؼ النحكؼ  ،ٜٔٔٚكينظر :كتاب النياية
في غريب الحديث كاألثر :لئلماـ مجد الديف دمحم الجزرؼ ابف األثير ،تحقيق محمكد دمحم الطناجي ،المكتبة

اإلسبلمية.ٕٜٓ-ٕٜٛ / ٘ ،
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رابع ا :سورة ؽ
ِ
ِ
قاؿ تعالى ﴿ :يوـ َنُق ِ
ِ
ام َت ََلْت َوَتُق ُ
وؿ ل َج َيَّن َـ َىل ْ
ُ
َْ َ
وؿ َى ْل م ْف َ

م ِزيد ﴾

(ٔ)

إف اختبلؼ القراءات في اآلية كممة" نقكؿ" ،فقد قرأىا نافع كعاصـ (يقكؿ) ،أما الباقكف مثل
حفص بف عاصـ (نقكؿ) ،فقراءة (يقكؿ) استناداً إلى أف الفعل مسند إلى ضمير اسمو هللا
(سبحانو كتعالى) ،أما (نقكؿ) مف خبلؿ النظر إلى ما سبقيا مف اآليات ﴿ َلَق ْد ُك ْن َت ِفي َغْفَم ٍة ِم ْف
ص ُر َؾ اْل َي ْكَـ َحِد ٌيد"(ٕ)،
َى َذا َف َك َشْف َنا َع ْن َؾ ِغ َ
اء َ
ؾ َف َب َ
طَ

﴿

َقاؿ َال تَ ْختَ ِ
ص ُمكا َل َد َّؼ َكَق ْد َقَّد ْم ُت ِإَل ْي ُك ْـ
َ

(ٗ)
تكبيخ لمف أُدخميا
ِباْل َك ِع ِيد﴾(ٖ) ،ألف
فعمت كفعمنا مف هللا تعالى كاحد  ،كتكرار السؤاؿ بػ(ىل) َل ٌ
ُ

كزيادة في مكركىو ،كقكؿ جينـ (ىل مف مزيد) ،أما أف تككف حقاً قد امتؤلت أك ىل مف مزيد
ظاً عمى مف عصى(٘) ،كترػ الباحثة أف القراءة تككف عمى حسب ما يسند إليو الفعل ،فإما أف
تغي ّ
هللا سبحانو كتعالى يقكؿ لجينـ ىل امتؤلت فيككف الفعل (يقكؿ) ،أك أنو كبالنظر إلى ما سبق ىذه
اآلية مف بيات ،مثل اآلية الثانية كالعشريف كالثامنة كالعشريف ،فالكبلـ فييا بصيغة(نا) الفاعميف
مثل (كشفنا) ،ككاك الجماعة مثل (تختصمكا) ،فالفعل في ىذه الحاؿ يككف(نقكؿ).

)ٔ) بيةٖٓ مف سكرة ؽ.

)ٕ)بية ٕٕ مف سكرة ؽ.
)ٖ) بية  ٕٛمف سكرة ؽ.

)ٗ) ينظر :كتاب المكضح في كجكه القراءات كعمميا ٕٓٓٔ ،كينظر :كتاب التيسير في القراءات السبع :لئلماـ أبي
عمرك عثمف بف سعيد الداني ٕٕٓ ،ينظر :كتاب المبسكط في القراءات العشر :ألبي بكر أحمد األصبياني ،تحقيق
سبيع حمزة حاكمي ،مطبكعات مجمع المغة العربية ،دمشق،

ٗٔٗ.

)٘) ُينظر :معاني القربف كاعرابو :أبك اسحاؽ ابراىيـ بف السرؼ ،شرح كتحقيق :عبد الجميل عبده شمبي ،عالـ
الكتب ،طٜٔٔٛٛ ،ـ.ٗٚ/٘ ،
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عالقة أسموب الستفياـ بموضوعات البالغة
عمـ مف عمكـ المغة العربية ،كىي "مرتقى عمكـ المغة كأشرفيا فالمرتبة الدنيا مف
إف الببلغة ٌ
الكبلـ ىى التي تبدأ بألفاظ تدؿ عمى معانييا المحددة ،تـ تتدرج حتى تصل إلى الكممة الفصيحة
كالعبارة البميغة ،كقد قيل إذا تكمـ المرء بمغة ما فيك يحدد ىكيتو الحضارية كاالنسانية ،كاذا امتمؾ
لغتو ،حدد مركزه في المجتمع ،فالمغة كاف كانت كسيمة التعبير عف الفكر ،فيي تمثل الفكر كمو كال
عجب بعد ذلؾ إذا تحققت أسباب التطكر كالرقى نتيجة العناية بيا"

(ٔ)

كتنقسـ إلى ثبلثة عمكـ رئيسة ،ىي :عمـ المعاني ،كعمـ البياف ،كعمـ البديع ،كُيعد أسمكب
االستفياـ أحد األساليب التي ُيعنى بيا عمـ المعاني ،حيث إف عبلقة أسمكب االستفياـ بعمـ
المعاني كعبلقة الجزء بالكل ،ككذلؾ عبلقة عمـ المعاني بالببلغة كعبلقة الجزء بالكل ،كعميو فإف
أسمكب االستفياـ ىك جزء مف الببلغة ،كىك شديد الصمة باألساليب األخرػ ،اعتني بو الببلغيكف،
كتناكلت دراستو كتب كمصادر ببلغية متعددة
ك"الببلغة مأخكذة مف قكليـ :بمغت الغاية إذا انتييت إلييا كبمغتيا غيرؼ ،كالمبالغة في
األمر :أف تبمغ فيو جيدؾ كتنتيى إلى غايتو ،كقد سميت الببلغة ببلغة ألنيا تنيى المعنى إلى
قمب سامعو فيفيمو ،كيقاؿ بمغ الرجل ببلغة ،إذا صار بميغاً ،كرجل بميغ :حسف الكبلـ ،يبمغ بعبارة
لسانو كنو ما في قمبو ،كيقاؿ أبمغت في الكبلـ إذا أتيت بالببلغة فيو"

(ٕ)

)ٔ) اإليضاح في عمكـ الببلغة المعاني كالبياف كالبديع ٖ.

)ٕ) عمـ المعاني :عبد العزيز عتيق ،دار النيضة العربية ،بيركتٜٕٔٚ،ـ.ٚ ،
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سيتـ عرض بياف إعجاز القربف الكريـ كببلغتو كعبلقة ذلؾ بأساليب االستفياـ الكاردة في
جزء األحقاؼ ،كعبلقة أسمكب االستفياـ في بيات الجزء بمكضكعات الببلغة مف استعارة ،كمجاز،
كطباؽ ،كجناس ،كتكرية ،كالتفات ،كغيرىا مف المكضكعات األخرػ ،كلمتفريق بيف مكضكعات
عمكـ الببلغة الثبلثة الكارد ذكرىا فيما سبق ،سأعرض لكل منيا تعريفاً مبسطاً حتى يتسنى لي
ذكر عبلقة أسمكب االستفياـ في جزء األحقاؼ بيذه المكضكعات.
عمـ المعاني:
"ىك تتبع خكاص تراكيب الكبلـ في اإلفادة ،كما يتصل بيا مف االستحساف كغيره؛ ليحترز
بالكقكؼ عمييا مف الخطأ في تطبيق الكبلـ ،عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره ،)ٔ(".كعمـ المعاني
يختص بمكضكعات التقديـ كالتأخير ،كالتعريف كالتنكير ،الخبر كاإلنشاء ،اإليجاز كاإلطناب.
عمـ البياف:
"ىك عمـ يبحث في الطرؽ المختمفة لمتعبير عف المعنى الكاحد ،كىك يتألف مف المباحث
ارة ،التشبيو ،المجاز كالمجاز المرسل ،االستعارة ،الكناية".
التالية :التصريح كالمك ا

(ٕ)

عمـ البديع:
"عمـ يعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ ،بعد رعاية المطابقة ككضكح الداللة "

(ٖ)

)ٔ) مفتاح العمكـ :أبك يعقكب يكسف عمي السكاكي ،دار الرسالة ،بغداد ،ط ٜٕٔٔٛ ،ـ.ٖٗٔ،
)ٕ)اإليضاح في عمكـ الببلغة ٘.

)ٖ) التمخيص في عمكـ الببلغة :اإلماـ جبلؿ الديف دمحم الدمشقي القزكيني ،تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،طٕٕٜٓٓ ،ـ.ٛٙ ،
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بعد عرض أقساـ الببلغة الثبلثة السابقة ،سأسمط الضكء في ىذا المبحث عمى أسمكب االستفياـ
في جزء األحقاؼ كعبلقتو بمكضكعات الببلغة.
أولا :سورة األحقاؼ
َرَي ُتـ ما َت ْدعو َف ِمف دو ِف َّ ِ
َللا أَُروِني ما َذا َخَمُقوا ِم َف ْاألَْر ِ
ض أ َْـ َل ُي ْـ ِشْرؾ ِفي
ْ ُ
ُ
َ
قاؿ تعالىُ ﴿ :ق ْل أَأْ ْ َ
السماو ِ
ات ْائ ُتوِني ِب ِك َتاب ِم ْف َقْب ِل ََٰى َذا أ َْو أَ َث َارة ِم ْف ِعْمـ ِإ ْف ُكْن ُت ْـ
َّ َ َ

ِِ
يف﴾
َصادق َ

(ٔ)

خمق لمسماكات كاألرض ،كمف ٍ
كل شيء ،مف ٍ
كتب سماكية
إف قدرة هللا عز كجل شممت ّ
نزلت عمى رسمو ،كغير ذلؾ مف األمكر التي تدلل عمى قدرتو عز كجل ،كفي اآلية يطمب هللا (عز
ممف يعبدكف غيره بأف يأتكا بأؼ شيء خمقو معبكدىـ ،كمف األساليب الببلغية في ىذه اآلية
كجل) َ
أسمكب األمر في قكلو "أركني" ،الذؼ تكافق مع أسمكب االستفياـ "ماذا خمقكا" ،فأسمكب األمر
تعجيز كتكبيخ كتبكيت ليؤالء المشركيف كأسمكب االستفياـ جاء تكبيخاً ليـ" ،)ٕ(.كىنا طمب الرؤية
لبلستفياـ المذككر ألؼ شيء تـ خمقو في ىذه األرض فالرؤية ىى حاسة البصر المتكافقة مع رؤية
ما خمقو المشرككف ،فإذا كاف المشرككف يعبدكف مع هللا ما ىك قادر عمى الخمق في السماء
أريتـ" ،كفييا جناس مماثل ،كفي قكلو
كاألرض فميأتكا بو ،كما جاءت كممة "أركني" ،تأكيداً لكممة أ
"ماذا خمقكا مف األرض" جاءت كممة "األرض" بياناً لئلبياـ في أداة االستفياـ "ماذا" ،كسبقت ب ػ ػ
"مف" لمتبغيض.
َ

)ٔ) بية ٗ مف سكرة

األحقاؼ.

)ٕ) االعجاز الببلغي في القربف الكريـ :دمحم حسيف سبلمة ،دار األفاؽ العربية ،القاىرة  ،طٕٕٔٓٓ ،ـ،ٖٓ٘ ،

ينظر :كتاب إعراب القربف الكريـ كبيانو :محي الديف الدركيشى ،دار ابف كثير ،بيركت ،طٖٜٜٕٔ ،ـ.ٔٙٚ/ٜ ،
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َض ُّل ِم َّمف ي ْدعو ِمف دو ِف َّ ِ
ِ
ِ
ام ِة َو ُى ْـ َع ْف
قاؿ تعالىَ ﴿ :و َم ْف أ َ
ْ َ ُ ْ ُ
َللا َم ْف َل َي ْس َت ِج ُ
يب َل ُو إَلى َي ْوـِ اْلقَي َ
ُد َع ِائ ِي ْـ

َغ ِ
افُمو َف﴾

(ٔ)

إف األصناـ التي يعبدىا المشرككف ،ال كلف تستجب لعابدييا البتة ،حتى يكـ القيامة لف
تنفعيـ أصناميـ كىذا ما تؤكده اآلية الكريمة ،كفييا "نكتة ببلغية في قكلو تعالى" :إلى يكـ القيامة"
فيي نكتة حسنة رائعة كذلؾ أنو جعل يكـ القيامة غاية لعدـ االستجابة كمف شأف الغاية انتياء
الشيء عندىا ،لكف عدـ االستجابة مستمر بعد ىذه الغاية؛ ألنيـ في القيامة أيضاً ال يستجيبكف
ليـ ،فالكجو أنيا مف الغايات المشعرة بأف ما بعدىا ،كاف كافق ما تبعيا إال إنو أزيد منو زيادة بينة
تمحقو بالثاني ،كالتغميب حيث غمب العاقل عمى غيره ،عمى سبيل المجاراة معيـ ،حيث عبر عف
األصناـ كغيرىا بضمير العاقل لما ليا عند الكفار كعابدييا ميزة كأىمية ،كلكنيا ال تضر كال
تنفع"(ٕ) ،ككاقع الحاؿ أف ما يعبده المشرككف ما ىك إال جمادات ال تنفع كال تضر ،كالناظر إلى
اآلية الكريمة ليجد ما يحممو االستفياـ مف إنكار ليؤالء المشركيف الذيف يعبدكف غير هللا ،فبل أحد
أشد ضبللة منيـ.

)ٔ) بية ٘ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) اعراب القربف الكريـ كبيانو :ـ ،ٜصُ ،ٔٙٛينظر :الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في
كجكه التأكيل :العبلمة جار هللا أبى القاسـ الزمخشرؼ ،تحقيق كتعميق كدراسة الشيخ عادؿ عبد المكجكد كالشيخ عمي
معكض ،مكتبة العبيكات ،الرياض ،طٔ.ٜٕٗ/٘ ،
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ِِ
َرَي ُتـ ِإف َكاف ِمف ِعْن ِد َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يل َعَمى
يقوؿ هللا تعالىُ ﴿ :ق ْل أَأْ ْ ْ َ ْ
َللا َوَك َفْرُت ْـ بو َو َش ِي َد َشاىد م ْف َبني إ ْسَرائ َ
ِ ِِ
ِ
َللا َل َي ْي ِدي اْلَق ْوَـ
َم َف َو ْ
اس َت ْكَبْرُت ْـ إ َّف َّ َ
م ْثمو َفآ َ

َّ
الظالِ ِميف﴾

(ٔ)

لقد دلت ىذه اآلية عمى صدؽ نبكة دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كقد شيد بيا عالـ مف الييكد فآمف ،كلكف
الكفار استكبركا فمـ يؤمنكا ،كاألساليب الببلغية البديعية في اآلية (شاىد كشيد) جناس اشتقاؽ،
(بمف كاستكبرتـ) طباؽ(ٕ) ،كالطباؽ يكضح المعنى كيقكيو ،حيث إف الذؼ بمف بنبكة دمحم صمى هللا
عميو كسمـ ىك مف بني اسرائيل ،كىناؾ مف كفر بيذه النبكة منيـ ،كجاء االستفياـ ىنا؛ لتكبيخ
الكافريف الذيف استكبركا ،بالرغـ مف أف بينيـ َمف شيد بصدؽ نبكة الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،فا﵀ سبحانو
كتعالى ال ييدؼ القكـ الظالميف.
قاؿ تعالى:

﴿

ِ
َّ ِ
ِِ
ُخَر َج َوَق ْد َخَم ِت اْلُقُرو ُف ِم ْف َقْبمِي َو ُى َما
َف أ ْ
ُؼ َل ُك َما أ ََت ِع َدانني أ ْ
اؿ لِ َوالِ َدْيو أ ّ
َوالذي َق َ

ق َفيُقوؿ ما ى َذا إَِّل أَس ِ
َمف ِإ َّف وعد َّ ِ
َي ْس َت ِغي َث ِ
اط ُير
َ َْ
َللا َوْيَم َؾ آ ِ ْ
َللا َح ّّ َ ُ َ َ
َ
اف َّ َ

يف﴾
ْاأل ََّولِ َ

(ٖ)

إف أسمكب االستفياـ في ىذه اآلية جاء متكافقاً مع أسمكب القصر ،إذ قصر ىذا الكافر ما
طمبو منو كالداه في اإليماف با﵀ كاإليماف بالبعث ،كسؤالو ليما أتريدانني أف أُخرج كأٌبعث مف القبر؟
كىك لـ ير أحداً قد ُبعث مف قبل ،يشير إلى أنو قد قصر طمبيـ لو عمى أساطير السابقيف كأقاكيمو

)ٔ) بية ٓٔ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) ينظر :اإلعجاز الببلغي في القربف الكريـ ٖ٘ٓ.
)ٖ) بية  ٔٚمف سكرة األحقاؼ.
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كقصصيـ ،كجممة (إف كعد هللا حق) تعميل لؤلمر باإليماف ،كتعريض لو بالتيديد مف أف يحق عميو
كعد هللا"

(ٔ)

قاؿ تعالى ﴿ :ويوـ يعر ُ ِ
يف َك َفُروا َعَمى َّ
طِّيَب ِات ُك ْـ ِفي َحَي ِات ُك ُـ ُّ
اس َت ْم َت ْع ُت ْـ ِب َيا
الن ِار أَ ْذ َىْب ُت ْـ َ
ض َّالذ َ
َ َ ْ َ ُ َْ
الدْنَيا َو ْ
اب اْل ُيو ِف ِبما ُكْن ُت ْـ َت ْس َت ْك ِبُرو َف ِفي ْاألَْر ِ
ق َو ِب َما ُكْن ُت ْـ
ض ِب َغْي ِر اْل َح ِّ
َفاْلَي ْوَـ ُت ْج َز ْو َف َع َذ َ
َ

سُقو َف﴾
َت ْف ُ

(ٕ)

إف العرض ىنا يككف لمكافريف دكف غيرىـ ،فيـ الذيف يعرضكف عمى ىذه النار كيعذبكف
بيا ،كالعرض مجاز لمتعذيب ،كفيو تيكـ كتكبيخ ليـ عمى استيزائيـ بكعد هللا ككعيده"(ٖ) ،كأسمكب
االستفياـ في اآلية(أذىبتـ) جاء بياناً لسبب عرضيـ عمى تمؾ النار كتعذيبيـ بيا(المجاز) ،كفي
يكـ القيامة الذؼ ُيعرض فيو الكافركف عمى النار ليركا أعماليـ كيحاسبكف عمييا ،ينبييـ هللا عز
كجل كيذكرىـ بمتاع الدنيا الذؼ لـ يستفيدكا منو كلك قميبلً ،حيث تمتعكا في الدنيا كجاء يكـ
تيب لنتيجة كفرىـ كتمتعيـ بالدنيا،
الحساب ،كفي اآلية ﴿اليكـ تجزكف عذاب اليكف﴾ ٌ
بياف كتر ٌ
كتركيـ لآلخرة ،كالباء في قكلو﴿ بما كنتـ تستكبركف﴾ لمسببية(ٗ) ،كجاء االستفياـ ىنا ليبيف العبلقة
بيف السبب كالنتيجة ،كيفيد التيكيل.

)ٔ) تفسير التحرير كالتنكير :اإلماـ دمحم الطاىر ابف عاشكر ،السداد التكنسية لمنشر ،تكنسٜٔٛٗ ،ـ.ٖٜ /ٕٙ ،
ُينظر :كتاب الجدكؿ في إعراب القربف الكريـ كصرفو كبيانو :تصنيف محمكد صافي ،دار الرشيد ،دمشق  ،طٖ،
ٜٜ٘ٔـ.ٔٛ٘/ٕٙ/ٖٔ ،

)ٕ) بية ٕٓ مف سكرة األحقاؼ.

)ٖ) تفسير التحرير كالتنكير ،ٕٗ /ٕٙ :كينظر كتاب الجدكؿ في إعراب القربف كصرفو كبيانوُ ،ٔٛٛ /ٕٙ :ينظر:
صفكة التفاسير :دمحم عمى الصابكني ،دار القربف الكريـ ،بيركت ،طٗ ،ـٖٜٔٛٔ ،ـ ،ٜٔٛ/ٖ ،كينظر :كتاب
الكشاؼ/٘ :

ٖٓ٘.

)ٗ) تفسير التحرير كالتنكير.ٖٗ-ٕٗ/ٕٙ :
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كمف األساليب الببلغية التي تتعمق بتراكيب الجممة كجكد حذؼ في اآلية ،عند قكلو

تعالى﴿:

أذىبتـ طيباتكـ في حياتكـ الدنيا  ،﴾ .........فاألصل في ىذه اآلية "الكبلـ مقكؿ قكؿ محذكؼ
تقديره :كيقاؿ لمذيف كفركا يكـ يعرضكف عمى النار أذىبتـ

طيباتكـ"

(ٔ)

ِ
َف َّ ِ
السماو ِ
َف ُي ْحِيي
ات َو ْاألَْر َ
ض َوَل ْـ َي ْع َي ِب َخْم ِق ِي َّف ِبَقادر َعَمى أ ْ
َللا َّالذي َخَم َ
ق َّ َ َ
قاؿ تعالى﴿ :أ ََوَل ْـ َيَر ْوا أ َّ َ
َ
اْل َم ْوَتى َبَمى ِإَّن ُو َعَمى ُك ِّل َشيء
ْ

َق ِدير﴾

(ٕ)

إف التكقف عف العمل يككف في أغمب األحكاؿ بعمة التعب ،كفي ىذه اآلية المقصكد أف هللا
(سبحانو كتعالى) ،لـ يتعب في خمق السمكات كاألرض ،كىك قادر عمى خمقيف كاحياء المكتى مف
جديد ،فقكلو" :لـ يعي بخمقيف" مجاز مرسل عبلقتو السببية؛ ألنو مجاز عف االنقطاع عف العمل؛
ألف العي أؼ التعب مستحيل عميو تعالى ،كتعدية كممة (بخمقيف) بالباء ىنا ببلغة؛ ليفيد انتفاء
(ٖ)
لمف
عجزه عف صنعيا ،كانتفاء العجز في تدبير مقاديرىا ،كمناسباتيا"  ،كأسمكب االستفياـ مكجو َ

يدعكف أف هللا (عز كجل) غير قادر عمى إحياء المكتى ،فا﵀ (سبحانو كتعالى) ىنا يطمب منيـ أف
ينظركا ،كيتأممكا في خمق هللا لمسمكات كاألرض ،دكف كمل كتعب كتكقف ،أليس الذؼ بمقدكره فعل
ذلؾ مف اليسير عميو إعادة اإلحياء مف جديد ،فقدرتو تعالى ال تختص بمقدكر دكف مقدكر ،كىك ما
يعرؼ بببلغة نياية اآليات.

)ٔ)المصدر السابق ٕٗ.

)ٕ) بية ٖٖ مف سكرة األحقاؼ.

)ٖ) ينظر :إعراب القربف الكريـ كبيانو  :ـ  ،ٜص ٘ ،ٜٔكينظر :كتاب الجدكؿ في إعراب القربف :ـٖٔ/ٕٙ ،
ٕٔٓ.
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قاؿ تعالى:

﴿

الر ُس ِل َوَل َت ْس َت ْع ِج ْل َل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ َي ْوَـ َيَر ْو َف َما
اص ِبْر َك َما َصَبَر أُوُلو اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
َف ْ

اع اة ِم ْف َن َيار َب َالغ َف َي ْل ُي ْيَم ُؾ ِإَّل اْلَق ْوُـ
وعُدو َف َل ْـ َيْمَبثُوا ِإَّل َس َ
ُي َ

اْل َف ِ
اسُقو َف﴾

(ٔ)

تعددت األساليب في ىذه اآلية ،فمنيا األمر "اصبر" ،كمنيا النيي "ال تستعجل" ،كمنيا
االستفياـ "فيل ييمؾ" ،كاألساليب المذككرة كميا متناسقة كمنسجمة مع غاياتيا ،في اآلية يأمر هللا
سبحانو كتعالى رسكلنا الكريـ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،بالصبر كصبر أكلى العزـ ،كعدـ استعجاؿ العذاب لمكافريف؛
ألنو ٍ
بت ال محالة ،ثـ يأتي االستفياـ بإفادتو لمعنى النفي ،متبكعاً بأسمكب القصر؛ ُليبيف أف
اليبلؾ ال يككف إال لمثل ىؤالء الفاسقيف ،ك"تعريف القكـ تعريف الجنس كىك يفيد العمكـ أؼ كل
القكـ الفاسقيف ،فيعـ مشركي مكة الذيف عناىـ القربف فكاف ليذا التفريع معنى التذييل"

(ٕ) .

ثاني ا :سورة دمحم
ِ
ِ ِ
وء َع َممِ ِو َو َّاتَب ُعوا
يقوؿ هللا تعالى ﴿ :أَ َف َم ْف َك َ
اف َعَمى َبّيَنة م ْف َرِّبو َك َم ْف ُزّيِ َف َل ُو ُس ُ

ى ْـ ﴾
أْ
َى َواء ُ

َ

(ٖ)

لقد تضمنت اآلية السابقة مقارن ًة ،تكضح الفرؽ بيف فريقيف ،أكليما :مف كاف ثابتاً عمى ٍ
حجة
َ
ٍ
بينة مف ربو ،كىى كتابو الذؼ ُبعث بو سيدنا دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كثانييماَ :مف زيف لو الشيطاف سكء أعمالو
مف الشرؾ كالمعاصي ،كاآلية تستنكر أف يككف كبل الفريقيف متساكييف كمتعادليف ،عند هللا عز
كجل ،كتأكيداً عمى ذلؾ جاء االستفياـ في اآلية ليككف رادعاً لفريق الضبللة حتى ينصرفكا عف
ضبلليـ .كلبياف جزاء الفريقيف ال بد مف تكضيح العبلقة بيف اآلية السابقة ،كاآلية ﴿ َمثَ ُل اْل َجَّن ِة َّالِتي
اء َغي ِر ب ِ
ك ِعد اْلمتَُّقكف ِفييا أ َْنيار ِمف م ٍ
ط ْع ُم ُو َكأ َْن َي ٌار ِم ْف َخ ْم ٍر َل َّذ ٍة
َس ٍف َكأ َْن َي ٌار ِم ْف َل َب ٍف َل ْـ َيتَ َغي َّْر َ
ْ
ُ َ ُ َ َ ٌَ ْ َ
)ٔ) بية ٖ٘ مف سكرة

األحقاؼ.

)ٕ) تفسير التحرير كالتنكير ،ٜٙ /ٕٙ :ينظر :صفكة التفاسير.ٕٕٓ / ٖ :
)ٖ) بية ٗٔمف سكرة دمحم.
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مش ِاربِيف كأَنيار ِمف عس ٍل مصِّفى كَليـ ِفييا ِمف ُك ِل الثَّمر ِ
لِ َّ
ات َك َم ْغ ِف َرةٌ ِم ْف َرِّب ِي ْـ َك َم ْف ُى َك َخالٌِد ِفي
َ ُ ْ َ ْ ّ ََ
َ َ َْ ٌ ْ َ َ ُ َ
ِ
َّ
َّ ِ
اء ُى ْـ﴾(ٔ)  ،حيث إف اآلية األكلى تكضح نتيجة كجزاء كبل الفريقيف،
اء َحم ً
يما َفَقط َع أ َْم َع َ
النار َك ُسُقكا َم ً
الفريق األكؿ كىـ الميتدكف كجزاؤىـ الجنة ،كما فييا مف أنيار كشراب .أما الفريق الثاني فيـ
الكافركف كجزاؤىـ النار بما فييا مف ماء حميـ كغيره مف ألكاف العذاب ،كفى اآلية الخامسة عشرة
إطناب حيث تـ تكرار كممة أنيار أربع مرات مع تعدد أنكاع ىذه األنيار ،كلقد جاء ترتيب ىذه
اآليات في سياؽ مشكؽ لنعيـ الجنة ،إذ إف المتذكؽ ليذه األنيار األربعة يجد فييا ما لـ يجده في
أنيار الحياة الدنيا "،فالنير األكؿ مف ٍ
ماء غير ٍ
بسف أؼ غير منتف ،ال متغير الطعـ كال الرائحة،
كالنير الثاني مف ٍ
لبف لـ يتغير طعمو إلى الحمكضة ،كما يتغير لبف أىل الدنيا ،كالنير الثالث مف
خمر ٍ
ٍ
لذيذ كيقاؿ "ال يصدعكف عنيا كال ينزفكف" ،كعسل النير الرابع ليس فيو العكر كال الكدرة كال
الردؼ كعسل أىل الدنيا ،كقيل أف ىذه األنيار األربعة تتفجر مف الككثر إلى أىل الجنة كيقاؿ مف
تحت شجرة طكبى إلى أىل الجنة.

(ٕ)

َف ُت ْف ِسُدوا ِفي ْاألَْر ِ
ط ُعوا
ض َوُتَق ِّ
يقوؿ هللا تعالىَ ﴿ :ف َي ْل َع َسْي ُت ْـ ِإ ْف َت َوَّلْي ُت ْـ أ ْ

حام ُك ْـ﴾
أَْر َ

َ

(ٖ)

ط في دالالتو ،كببلغتو بما يرمي إليو الخطاب
في اآلية أسمكب استفياـ أداتو(ىل) ،مت ارب ٌ
اع ٌة َكَق ْك ٌؿ
القربني الببلغي ،الذؼ ُعرؼ بااللتفات ،فالحديث
مكجو لممنافقيف في قكلو تعالى " َ
ٌ
ط َ
م ْعر ٌ ِ
اف َخ ْي ًار َل ُي ْـ"(ٗ) ,فقد كاف الخطاب بصكرة الغيبة ،ثـ انتقل
ص َدُقكا َّ
َّللاَ َل َك َ
َ ُ
كؼ َفإ َذا َع َزَـ ْاأل َْم ُر َفَم ْك َ

)ٔ) بية ٘ٔ مف سكرة دمحم .

)ٕ) ُينظر :صفكة التفاسيرُ ،ٕٜٓ/ٖ :ينظر :الكشاؼ.ٕٕ٘ /٘ :
)ٖ) بية ٕٕ مف سكرة دمحم.
)ٗ) بية ٕٔ مف سكرة دمحم.
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إلى صكرة المخاطبة؛ ليككف أبمغ في التككيد ،كلمتقريع ،كالتكبيخ ليـ ،كىذا ما أفاده االستفياـ(ٔ) ،أؼ
فمعمكـ إف أعرضتـ عف اإلسبلـ أف ترجعكا إلى ما كنتـ عميو في الجاىمية مف اإلفساد في األرض
بالمعاصي كقطع األرحاـ.
َف أ َْـ َعَمى ُقُموب
قاؿ تعالى﴿ :أَ َف َال َي َت َدَّبُرو َف اْلُقْرآ َ

أَ ْق َفاُل َيا﴾

(ٕ)

إف أسمكب االستفياـ(أفبل) في ىذه اآلية ،جاء بأداة االستفياـ "اليمزة" ،التي تدؿ عمى
التصديق في ىذا السياؽ ،كقد تبلءـ ذلؾ مع الفعل( يتدبركف) الذؼ يتطمب التأمل كالتفكر في
متعمق بالقمب؛ ألف القربف الكريـ يخاطب القمب الذؼ تقع فيو خشية هللا عز
القربف الكريـ ،كىك
ٌ
كجل ،كاف المتأمل لمسياؽ القربني ليستشعر مدػ التآلف كاالنسجاـ بيف أسمكب االستفياـ كاالستعارة
في قكلو تعالى(عمى قمكب أقفاليا) ،حيث إف االستفياـ اإلنكارؼ تناسب مع الصكرة الببلغية التي
أقرت باإلنكار التاـ لمقربف الكريـ ،ك"مجيء كممة قمكب نكرة فيو كجياف :أف يراد عمى قمكب قاسية
مبيـ أمرىا في ذلؾ ،أك ُيراد عمى بعض القمكب كىي قمكب المنافقيف ،كاضافة األقفاؿ؛ فؤلنو ُيراد
األقفاؿ المختصة بيا كىي أقفاؿ الكفر التي استغمقت فبل تنفتح ،كفي قكلو تعالى "أََف َبل َيتََدب َُّرك َف
َف أَـ َعَمى ُقُم ٍ
كب أَْقَفاُل َيا" استعارة مكنية حيث شبو قمكبيـ بالصناديق كاستعار ليـ شيئاً مف
اْلُق ْرب َ ْ
لكازميا كىى األقفاؿ المختصة بيا الستبعاد فتحيا كاستمرار انغبلقيا" (ٖ)،

)ٔ) ُينظر :الجدكؿ في إعراب القربف كصرفو كبيانو.ٕٕٜ /ٕٙ :
)ٕ) بية ٕٗ مف سكرة دمحم.

)ٖ) ينظر :صفكة التفاسير ،ٕٔ٘ /ٖ :ينظر :اإلعجاز الببلغي في القربف الكريـ ،ٖٜٓينظر :الكشاؼ.ٕ٘ٙ /٘:
34

ِ
َللا
يف ِفي ُقُموبِ ِي ْـ َمَرض أ ْ
يقوؿ هللا تعالى﴿ :أ َْـ َح ِس َب َّالذ َ
َف َل ْف ُي ْخ ِر َج َّ ُ

َض َغاَن ُي ْـ﴾
أْ

(ٔ)

تكضح اآلية أف المنافقيف الذيف في قمكبيـ شؾ كنفاؽ ،سيكشف هللا أمرىـ لعباده المؤمنيف
كلقد ربط هللا سبحانو كتعالى مرض القمكب بالنفاؽ كالحقد؛ ألف ىذه الصفات يخفييا صاحبيا في
قمبو كال ُيظيرىا لممؤمنيف فيككف ظاىره سميماً كباطنو أؼ قمبو مريضاً ،فجعل محميا القمب؛ ألنو
باطف خفي كيذه األمراض غير الظاىرة لمعياف تماماً ،كاالستفياـ في اآلية متناغـ كمترابط
عضك
ٌ
ٌ
مع "االستعارة التصريحية حيث ُشبو المرض النفسي بالمرض الجسدؼ إذ أف كبلً منيما يتمف المرء
كينغص عميو حياتو كصرح ىنا بالمشبو بو دكف المشبو كاالستعارة أبمغ ألف األمراض الجسدية
ظاىرة لمعيف بادية األثر"(ٕ) ،كاالستفياـ الذؼ أفاد إنكار ىؤالء المرضى ،أف هللا سيفصح عما
بداخميـ ،لكف هللا (سبحانو كتعالى) بذكره (أـ) المنقطعة بمعنى (بل) أبعد عنيـ ذلؾ األمر.
ثالثا :سورة الفتح
يقوؿ هللا تعالى﴿ :سَيُقوؿ َل َؾ اْلم َخَّم ُفو َف ِم َف ْاأل ْ ِ
اس َت ْغ ِفْر َلَنا َيُقوُلو َف
َم َواُلَنا َوأ ْ
َىُموَنا َف ْ
َعَراب َش َغَم ْتَنا أ ْ
َ ُ
ُ
ِبأَْل ِسَن ِت ِيـ ما َليس ِفي ُقُموبِ ِيـ ُقل َفمف يممِؾ َل ُكـ ِمف َّ ِ
َللا َشْيائا ِإ ْف أََرَاد ِب ُك ْـ َضِّار أ َْو أََرَاد ِب ُك ْـ َن ْف اعا َب ْل
ْ ْ َْ َْ ُ ْ َ
ْ َ َْ
َللا ِبما َت ْعمُمو َف
َك َ
اف َّ ُ َ َ

ير﴾
َخ ِب ا

(ٖ)

في اآلية طباؽ في قكلو تعالى "أراد بكـ ض اًر"" ،أك أراد بكـ نفعاً"  ،كاليدؼ منو تكضيح
المعنى المراد كتقكيتو ،كما تضمنت اآلية فناً مف فنكف الببلغة أال كىك فف المف كالنشر في قكلو
تعالى" :فمف يممؾ لكـ مف هللا شيئاً إف أراد بكـ ض اًر أك أراد بكـ نفعاً" ،فاألصل فمف يممؾ لكـ مف
)ٔ) بية  ٕٜمف سكرة دمحم.

)ٕ) ينظر :تفسير التحرير كالتنكير.ٕٔٓ/ٕٙ
)ٖ) بية ٔٔ مف سكرة الفتح.

35

هللا شيئاً إف أراد بكـ ض اًر كمف يحرمكـ النفع إف أراد بكـ نفعاً ،ألف مثل ىذا النظـ يستعمل في
الضر.

(ٔ)

كالعبلقة متناسقة كمترابطة بيف أسمكب االستفياـ كفف المف كالنشر في اآلية ،حيث

اإلرادة كالقدرة بيد هللا سبحانو كتعالى كال يستطيع أحد إلحاؽ الضرر بآخر أك دفع النفع عنو غيره
سبحانو كتعالى ،كما قدمكه مف أعذار بسبب تخمفيـ_ كىى االشتغاؿ باألمكاؿ كاألىل_ فقد قاؿ
سبحانو كتعالى رداً عمييـ "بل كاف هللا بما تعممكف خبي اًر" ك "بل" ىنا إضراب إلبطاؿ قكليـ
كعذرىـ ،كتذكي اًر بأف هللا سبحانو كتعالى خبير بما يعممكف.
رابع ا :سورة الحجرات
ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا َوَل َي ْغ َت ْب
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َحُد ُك ْـ أ ْ
َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

رِ
حيـ﴾
َ

(ٕ)

لمف يغتاب أخاه المسمـ ،كمف ببلغة القربف أنو قد بيف
عرضت اآلية السابقة صكرة بشعة َ
ىذه الصكرة مف خبلؿ بياف كجو الشبو ممثبلً ذلؾ في قكلو" :أيحب أحدكـ أف يأكل لحـ أخيو ميتاً
فكرىتمكه "كفيو استعارة تمثيمية حيث شبو حاؿ مف يغتاب أخاه المسمـ كيذكره بسكء في غيبتو بما
يكره بحاؿ َمف يأكل لحـ أخيو كىك ميت ،فكما تكرىكف أكل لحـ الميت عميكـ كره الغيبة كاالبتعاد
عنيا كفي ذلؾ بياف كاظيار لشناعة الفعل كقبحو ،حيث جعل اإلنساف أخاً كجعمو أيضاً ميتاً"(ٖ)،
كىناؾ انسجاـ كتآلف بيف أسمكب االستفياـ التقريرؼ كاالستعارة التمثيمية ،فاالستفياـ التقريرؼ ىنا
لئلقرار بكراىية الفعل المعبر عنو في االستعارة فبل أحد يحب أف يأكل لحـ الميت.
)ٔ) ينظر :اعراب القربف الكريـ كبيانو .ٕٖٛ / ٜ

)ٕ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.

)ٖ) تفسير التحرير كالتنكير  ،ٕ٘٘ /ٕٙينظر :االعجاز الببلغي في القربف الكريـ  ،ٖٔٙينظر :صفكة التفاسيرٖ/
.ٕٖٙ
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خامس ا :سورة ؽ
قاؿ تعالى ﴿ :أَ َف َعِييَنا ِباْل َخْم ِق ْاأل ََّو ِؿ َب ْل ُى ْـ ِفي َلْبس ِم ْف َخْمق

ج ِديد﴾
َ

(ٔ)

المتأمل في اآلية يجد أف المشركيف ،غير مؤمنيف بحقيقة البعث ،فقد جاء أسمكب االستفياـ
لبياف إنكار المشركيف ليذه الحقيقة ،كلكف هللا (سبحانو كتعالى) يؤكد ليـ قدرتو عمى الخمق ،كعمى
البعث مف جديد  ،فمف خبلؿ عرض بعض الفنكف الببلغية الكاردة في اآلية مثل :التعريف
كالتنكير حيث "عرؼ كممة "الخمق" األكلى ،كنكر "الخمق الجديد" ،كالغرض مف ذلؾ جعمو دليبلً
عمى إمكاف الخمق الثاني بطريقة األكؿ ،أؼ إذا لـ يعي تعالى بالخمق األكؿ عمى عظمتو فالخمق
اآلخر أكلى أف ال يعبأ بو ،كتنكير كممة "البس" مف التعظيـ كالتفخيـ كتنكير "خمق جديد" لمتقميل
منو كالتيكيف ألمره بالنسبة إلى الخمق األكؿ ،كيحتمل أف يككف لمتفخيـ ،كأنو أمر أعظـ مف أف
يرضى اإلنساف بككنو متمبساً عميو ،مع أنو أكؿ ما تُبصر فيو صحتو"

(ٕ)

ِ
ِ
قاؿ تعالى﴿ :يوـ َنُق ِ
ِ
وؿ ل َج َيَّن َـ َىل ْ
ام َت ََلْت َوَتُق ُ
ُ
َْ َ
وؿ َى ْل م ْف َ

م ِزيد﴾

(ٖ)

متمثل بيف هللا عز كجل كبيف جينـ كذلؾ يكـ الحساب في
إف الحكار القربني في اآلية
ٌ
صكرة تمثيمية تخيمية حيث" التمثيل فيو سؤاؿ كجكاب كىذا التمثيل كالمشيد يكـ القيامة يكـ الحساب
يكـ تككف جينـ قد جاء دكرىا في الحساب ،كجيء عمى منياج التمثيل كالتخييل لتيكيل أمرىا

)ٔ) بية٘ٔ مف سكرة ؽ.

)ٕ) إعراب القربف الكريـ كتبيانو .ٕٛٙ /ٜ

)ٖ) بية ٖٓ مف سكرة ؽ.

37

كالمعنى أنيا مع اتساعيا كتباعد أقطارىا تطرح فييا مف الناس فكجاً فكجاً حتى تمتمئ ،أك أنيا مف
السعة بحيث يدخميا مف يدخميا كفييا بعد محل فارغ أك أنيا لغيظيا عمى العصاة تطمب زيادتيـ"

(ٔ)

)ٔ) المصدر السابق ٖ.ٕٜ
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املثحث الثالث
 املعاني الثالغيح ألسلىب االستفهام.
 أسلىب االستفهام يف جضء األحقاف.

39

المعاني البالغية لالستفياـ
ٍ
ٍ
ببلغية أُخرػ ,كلقد
لمعاف
إف صميـ البحث الببلغي ىك األساليب اإلنشائية كخركجيا
اختمفت براء الببلغييف في المعاني التي تُستفاد مف صيغة اإلنشاء ،فيك إما مجاز أك كناية أك مف
مستتبعات التراكيب" ،فمنيـ مف يرػ ما يستفاد مف صيغة اإلنشاء أنو مف قبيل المجاز ،كمنيـ مف
يرػ أنو مف قبيل الكناية ،كمنيـ مف يرػ أنو مف مستتبعات التراكيب"(ٔ) ،فسعد الديف التفتازاني يرػ
أف "الكممات االستفيامية كثي اًر ما تُستعمل في غير االستفياـ مما ُيناسب المقاـ بمعكنة القرائف
كتحقيق كيفية ىذا المجاز كبياف أنو مف أؼ نكع مف أنكاعو لما لـ يحـ أحد حكلو"(ٕ) ،فيك ُيرجع
داللة االستفياـ عمى غير معناه الحقيقي إلى المجاز ،كقد حدد الدسكقي نكع ىذا المجاز ،فقاؿ:
ىك "مجاز مرسل أك كناية أك أنو مف مستتبعات الكبلـ"

(ٖ)

ٍ
معاف ببلغية متعددة
فالمعاني الببلغية مرتبطة بالسياؽ الكاردة فيو ،كاألساليب الببلغية ليا
كينمي ممكة الذكؽ عند الدارس.
تُستخرج مف سياؽ الكبلـ ،كالكقكؼ عمى قرائف األحكاؿُ ،ليربي ُ
قد تعددت أساليب االستفياـ في جزء األحقاؼ ،حيث كاف كركدىا في سكر الجزء في اثنيف
ٍ
كتعجب كتيك ٍـ
نفي
كثبلثيف مكضعاً ،كما تنكعت أغراضيا حسب المكقف الذؼ ذكرت فيو ما بيف ٍ
كا ٍ
نكار كغيرىا مف األغراض األخرػ ،كال يخفى عمى أحد بأف "المعاني التي نعرفيا ألدكات
االستفياـ تدكر كميا حكؿ المعنى الحقيقي لبلستفياـ ،أعنى (طمب الفيـ) ،كلكف أساليب االستفياـ

)ٔ) بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح ٕ .ٖٛ /

)ٕ) الحاشية عمى المطكؿ شرح تمخيص مفتاح العمكـ في عمكـ الببلغة :السيد الشريف الجرجاني ،قرأه كعمق عميو
رشيد أعرضي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٚ ،ـ.ٕٕٙ ،

)ٖ) ينظر :شركح التمخيص ٖ.ٕٜ
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ٍ
معاف كدالالت أخرػ فنية،
ال تجرؼ دائماً ىذا المجرػ ،بل كثي اًر ما تخرج في المغة األدبية إلى
كالتقاط تمؾ المعاني كالدالالت مف األساليب الفنية لبلستفياـ ىك الميداف الحقيقي لعمل الببلغي
كدارس األدب".

(ٔ)

كمف المعاني التي ذكرىا الببلغيكف ألسمكب االستفياـ ما يمي:


استفياـ اإلثبات :يأتي لئلثبات مع التكبيخ ،كما في قكلو تعالى﴿ :ألـ تكف أرض هللا
كاسعة﴾

(ٕ)



استفياـ االستبطاء كاستفياـ االسترشاد ،كقد مثل السيكطي ٍ
لكل منيا بقكلو تعالى﴿ :متى
نصر هللا﴾(ٖ)﴿،أتجعل فييا مف يفسد

فييا﴾

(ٗ)

كقد تعددت معاني االستفياـ كأغراضو الببلغية بيف استفياـ التسكية كاستفياـ التشكيق
كاستفياـ االنكار ،كاستفياـ األمر ،كغيرىا مف األغراض الببلغية.

(٘)

يعرض ىذا المبحث أسمكب االستفياـ في جزء األحقاؼ كدالالتو الببلغية كالمعاني التي يخرج
عنيا.

)ٔ) عمـ المعاني في المكركث الببلغي ٔ.ٕٛ-ٛ

)ٕ) بية  ٜٚمف سكرة النساء.

)ٖ) بية ٕٗٔ مف سكرة البقرة .
)ٗ) بية ٖٓ مف سكرة البقرة.

)٘) ينظر :اإلتقاف في عمكـ القربف  :الحافع جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيق دمحم أبك الفضل ابراىيـ ،ك ازرة الشؤكف
االسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،السعكدية.ٕٗٔ-ٕٗٓ /ٖ ،
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أسموب الستفياـ في جزء األحقاؼ
أولا :أسموب الستفياـ في سورة األحقاؼ
كرد أسمكب االستفياـ في اثنيف كثبلثيف مكضعاً في جزء األحقاؼ ،ىي كالتالي:
َرَي ُتـ ما َت ْدعو َف ِمف دو ِف َّ ِ
َللا أَُروِني ما َذا َخَمُقوا ِم َف ْاألَْر ِ
ض أ َْـ َل ُي ْـ ِشْرؾ ِفي
ْ ُ
ُ
َ
قاؿ تعالىُ ﴿ :ق ْل أَأْ ْ َ
الس َم َاوا ِت ْائ ُتوِني ِب ِك َتاب ِم ْف َقْب ِل َى َذا أ َْو أَ َث َارة ِم ْف ِعْمـ ِإ ْف ُكْن ُت ْـ
َّ

ِِ
يف﴾
َصادق َ

(ٔ)

لقد تضمنت اآلية السابقة أسمكبي استفياـ ،األكؿ جاء باستخداـ (اليمزة) ،كاآلخر أداتو
ٍ
بأمثمة عمى الخمق الذؼ خمقتو
مكجو مف هللا عز كجل لممشركيف؛ ليأتكا
(ماذا) ،كالسؤاؿ في اآلية
ٌ
بليتيـ ،سكاء أكاف في األرض أـ في السماء ،أـ كتاب يحكػ بيف طياتو ما يؤكد أف ﵀ شريكاً،
كيقكؿ اإلماـ النيسابكرؼ" :أتركف الذيف تعبدكنيـ مف دكف هللا أخبركني عنيـ كبأؼ شيء أكجبتـ ليـ
شركة مع هللا في العبادة لشيء خمقكه في األرض "أـ ليـ شرؾ في السمكات "أؼ شركة في خمقيا
فأتكني بكتاب مف قبل القربف فيو برىاف ما تدعكف مف عبادة األصناـ أك أؼ بقية مف عمـ عف
األكليف أف ﵀ شريكاً"

(ٕ)

كبالرجكع إلى أساليب االستفياـ المستخدمة في اآلية ،فإف األكؿ (أرأيتـ) كفيو حرؼ
االستفياـ "اليمزة ،كثانييا(ماذا) كىك اسـ استفياـ ،ككبل األسمكبيف أفادا التكبيخ ،كمرك اًر عمى(أـ)
فيي منقطعة بمعنى(بل) كتتضمف معنى اإلنكار ،كاآلية في مجمميا تضمنت التكبيخ لممشركيف

)ٔ) بية ٗ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) الكسيط في تفسير القربف الكريـ :أبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدؼ النيسابكرؼ ،تحقيق كتعميق :الشيخ عادؿ
أحمد عبد المكجكد دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط ٜٜٔٔٗ ،ـ.ٖٔٓ/ٗ،
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إلشراكيـ با﵀ كعدـ قدرتيـ عمى اإلتياف بأؼ شيء ُخمق مف قبل ما يعبدكف سكاء في السمكات أـ
في األرض.
َض ُّل ِم َّمف ي ْدعو ِمف دو ِف َّ ِ
ِ
ِ
ام ِة َو ُى ْـ َع ْف
قاؿ تعالىَ ﴿ :و َم ْف أ َ
ْ ُ
ْ َ ُ
َللا َم ْف َل َي ْس َت ِج ُ
يب َل ُو إَلى َي ْو ِـ اْلقَي َ
ُد َع ِائ ِي ْـ

َغ ِ
افُمو َف﴾

(ٔ)

كمنا يعرؼ بأف األصناـ ال تنفع كال تضر عابدييا ،كميما دعكىا لـ كلف تستجيب ليـ ،كلف
تمبى الدعاء ما بقيت الدنيا كحتى قياـ الساعة ،كلكف المشركيف ال يعكف ذلؾ ،كال يؤمنكف بو ،فيـ
ٍ
ضبلؿ شديد ،يقكؿ الزمخشرؼ ":معنى االستفياـ فيو إنكار أف يككف في الضبلؿ كميـ
بذلؾ في
أبمغ ضبلالً مف عبدة األصناـ ،حيث يترككف دعاء السميع المجيب القادر عمى تحصيل كل بغية
كمراـ ،كيدعكف مف دكنو جماداً ال يستجيب ليـ كال قدرة بو عمى استجابة أحد فيـ ما دامت الدنيا
كالى أف تقكـ القيامة ،كاذا قامت القيامة كحشر الناس  :كانكا ليـ أعداء ،ككانكا عمييـ ضداً ،فميسكا
في الداريف إال عمى نكد كمضرة ،ال تتكالىـ في الدنيا باالستجابة ،كفى اآلخرة تعادييـ كتجحد
عبادتيـ"

(ٕ)

االستفياـ(مف) كىك يفيد التصكر أؼ تعييف المفرد ،كقد خرج عف معناه
كفي اآلية اسـ
َ
الحقيقي ،كاختمفت اآلراء حكؿ المعنى الذؼ خرج إليو االستفياـ أىك التكبيخ أـ اإلنكار؟ ،كلقد ذكر
الزمخشرؼ أف "معنى االستفياـ فيو إنكار أف يككف في الضبلؿ كميـ أبمغ ضبلالً مف عبدة
األصناـ"(ٖ).

)ٔ) بية ٘ مف سكرة األحقاؼ.
)ٕ)الكشاؼ.ٜٕٗ /٘ :

)ٖ)المرجع السابق ص ٕ.ٜٗ
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كذكر الشككاني "االستفياـ في ىذه اآلية يفيد التكبيخ كالتقريع"(ٔ) ،كذكر ابف عاشكر
"االستفياـ ىك استفياـ انكار كتعجب ،كالمعني ال أحد أشد ضبلالً كأعجب حاالً ممف يدعكف مف
دكف هللا مف ال يستجيب لو دعاءه فيك أقصى حد مف الضبللة"(ٕ)،
كلمعرفة الغرض الببلغي في ىذه اآلية سأفرؽ بيف غرضيف كىما التكبيخ كالتقريع ،اإلنكار
كالتعجب.
أولا :استفياـ التكبيخ كالتقريع
ذكر أحمد مطمكب "أف استفياـ التكبيخ جعمو البعض مف قبل اإلنكار ،إال أف األكؿ إنكار
إبطاؿ كىذا اإلنكار تكبيخ كالمعنى أف ما بعده كاقع جدير بأف ُينفى ،فالنفي ىنا قصدؼ كاإلثبات
قصدؼ كيعبر عف ذلؾ بالتقريع أيضاً"

(ٖ)

ثانيا :استفياـ اإلنكار
ذكر السيكطي "المعنى في استفياـ اإلنكار النفي كما بعده منفي لذلؾ تصحبو "إال" كقكلو
تعالى ﴿:فيل ييمؾ إال القكـ الفاسقكف﴾ (ٗ) ،ككثي اًر ما يصحبو التكذيب كىك في الماضي بمعنى "لـ
يكف" كفى المستقبل بمعنى "ال يككف" ،كقكلو تعالى ﴿ :أفأصفاكـ ربكـ بالبنيف﴾ "

(٘) ()ٙ

)ٔ) فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير :دمحم بف عمي بف دمحم الشككاني ،حققو عبد الرحمف
عميرة.ٔٛ /٘ ،

)ٕ) تفسير التحرير كالتنكير.ٔٔ/ٕٙ

)ٖ) معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا :أحمد مطمكب ،مكتبة لبناف ،طٕٕٓٓٚ ،ـ.ٔٔٔ ،

)ٗ)بية ٖ٘ مف سكرة األحقاؼ.
)٘) بية ٓٗ مف سكرة اإلسراء.

) )ٙمعترؾ األقراف في إعجاز القربف :جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيق عمي دمحم البجاكؼ ،القاىرةٜٖٔٚ ،ـ.ٖٕٗ/ٔ ،
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مما سبق يتضح أف أسمكب االستفياـ في اآلية أفاد معنى اإلنكار كالتكبيخ ،فبل أحد أشد
ضبلالً ممف يعبد األصناـ التي ال تنفع كال تضر كال تجيب الدعاء.
كالباحثة ىنا تتبنى ما ذىب إليو الزمخشرؼ كابف عاشكر كالشككاني فيما أفاده أسمكب
االستفياـ في ىذه اآلية ،كىك اإلنكار كالتكبيخ ،حيث أف كثير مف األغراض تتبلقى في األسمكب
الكاحد.
قاؿ تعالى﴿ :أَـ يُقوُلو َف ا ْف َتراه ُقل ِإ ِف ا ْف َتري ُتو َف َال َتممِ ُكو َف لِي ِمف َّ ِ
يضو َف
َعَم ُـ ِب َما ُت ِف ُ
َْ ُ
َ
َللا َشْيائا ُى َو أ ْ
ْ َ
َُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ور
ِفيو َك َفى ِبو َش ِي ا
يدا َبْيني َوَبْيَن ُك ْـ َو ُى َو اْل َغ ُف ُ

الر ِ
حيـ﴾
َّ
ُ

(ٔ)

يستمر المشرككف في تكذيب الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) كلكف ىذه المرة بصكرة أشد ،حيث يفتركف
عميو(ملسو هيلع هللا ىلص) بأنو قد جاء بالقربف الكريـ مف تمقاء نفسو ،كلكف رسكلنا الكريـ يخبرىـ بأف كبلميـ لك
كاف صحيحاً فإنيـ لف يستطيعكا رد العقاب الذؼ سيحل بيـ مف هللا ،فكيف يقكػ عمى االفتراء
تقكلو دمحم ،كىك
عميو مف أجميـ ،كهللا أعمـ بما يقكلكف ،كيقكؿ اإلماـ القرطبي" :أيقكلكف افتراه أؼ ّ
إضراب عف ذكر تسميتيـ اآليات سح اًر ،كمعنى اليمزة في "أـ" اإلنكار كالتعجب ،كالمعنى أف دمحماً
كاف ال يقدر عميو حتى يقكلو كيفتريو عمى هللا قل إف افتريتو ال تقدركف عمى أف تردكا عني عذاب
هللا فكيف افترؼ عمى هللا ألجمكـ ،كلكف هللا أعمـ بما تخكضكف فيو مف التكذيب كىك يعمـ صدقي
كأنكـ مبطمكف كىك الغفكر لمف تاب الرحيـ بعباده المؤمنيف"(ٕ)  ،كمف خبلؿ تتبع الباحثة لبعض مف
كتب الببلغة كالتفاسير كاعراب القربف الكريـ ،كاف ىناؾ إجماع عمى أف (أـ) ىي منقطعة بمعنى(

)ٔ) بية  ٛمف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) الجامع ألحكاـ القربف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كبؼ الفرقاف :أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر

القرطبي ،تحقيق عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافٕٓٓٙ ،ـ.ٖٔٛ-ٕٔٛ/ٜٔ،
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بل) ،متضمنة ليمزة االستفياـ اإلنكارؼ ،كاالستفياـ في اآلية خرج مف معناه الحقيقي إلى معنى
اإلنكار كالتعجب(ٔ).
ِِ
َرَي ُتـ ِإف َكاف ِمف ِعْن ِد َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يل َعَمى ِم ْثمِ ِو
قاؿ تعالىُ ﴿:ق ْل أَأْ ْ ْ َ ْ
َللا َوَك َفْرُت ْـ بو َو َش ِي َد َشاىد م ْف َبني إ ْسَرائ َ
ِ
َللا َل َي ْي ِدي اْلَق ْوَـ
َم َف َو ْ
اس َت ْكَبْرُت ْـ إ َّف َّ َ
َفآ َ

َّ ِ ِ
يف﴾
الظالم َ

(ٕ)

كتكبيخ لحاؿ المشركيف عندما يعرفكف حقاً بأف القربف الكريـ
استكماؿ لآليات السابقة،
في اآلية
ٌ
ٌ
مف عند هللا عز كجل ،كقد كفركا بو ،كتشير اآلية أنو عمى الرغـ مف أف ىناؾ مف بني إسرائيل َمف
بمف بنبكة دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،إال أف ذلؾ لـ يزد المكذبيف كالمنكريف إال كف اًر كاستكبا اًر ،كهللا لف ييدؼ القكـ
المعانديف المستكبريف ،كيقكؿ الصابكني" :أخبركني يا معشر المشركيف إف كاف ىذا القربف كبلـ هللا
حقاً كقد كذبتـ بو كجحدتمكه كيف يككف حالكـ؟ كقد شيد رجل مف عمماء بني اسرائيل عمى صدؽ
القربف فآمف بو كاستكبرتـ أنتـ عف اإليماف ،ألستـ أضل الناس كأظمـ الناس؟"(ٖ) ،كلقد تضمنت اآلية
أسمكب االستفياـ( أرأيتـ) ،حيث جاء فيو حرؼ االستفياـ "اليمزة" ،كقد أفاد االستفياـ معنى التكبيخ.
ِ
َّ ِ
ِِ
ُخَر َج َوَق ْد َخَم ِت اْلُقُرو ُف ِم ْف َقْبمِي َو ُى َما
َف أ ْ
ُؼ َل ُك َما أ ََت ِع َدانني أ ْ
اؿ لِ َو ِال َدْيو أ ّ
قاؿ تعالىَ ﴿ :والذي َق َ
ق َفيُقوؿ ما ى َذا ِإَّل أَس ِ
َمف ِإ َّف وعد َّ ِ
َي ْس َت ِغي َث ِ
اط ُير
َ َْ
َللا َوْيَم َؾ آ ِ ْ
َللا َح ّّ َ ُ َ َ
َ
اف َّ َ

يف﴾
ْاأل ََّولِ َ

(ٗ)

ُيعد اإليماف باليكـ اآلخر أحد أىـ أركاف اإليماف ،كاآلية تعرض أنمكذجاً لمف يكذب بيذا اليكـ
كينكره ،كينكر حقيقة البعث بعد المكت ،كفكؽ كل ىذا كذاؾ يعق كالديو كيتأفف عند الحديث معيما
ٔ
كينظر :الجامع ألحكاـ القربفُٕ ،ٔٛينظر :اعراب القربف الكريـ كبيانو ،ٜٖٔ/ٜ
) ) ُينظر :الكشاؼ ٘ ُ ،ٜٖٗ /

ُينظر :صفكة التفاسير.ٜٖٔ/ٖ :
)ٕ) بية ٓٔ مف سكرة األحقاؼ.
)ٖ) صفكة التفاسير ٖ.ٜٔٗ /

)ٗ) بية  ٔٚمف سكرة األحقاؼ.
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أحد مف الذيف تكفاىـ هللا قد عاد لمحياة
كيسكؽ الحجج عند دعكتيما لو ،لئليماف بالبعث بأنو لـ ير ٌ
مرة أخرػ ،كتُشير اآلية إلى دعكة كالديو لو بأف ييديو هللا ،كقكليما لو بأف كعد هللا ناف ٌذ ال محالة،
فيصر عمى كفره ،كيصف حقيقة البعث بأنيا كحي مف أساطير األكليف ،كيقكؿ ابف عاشكر" :أنو
ُ
ٌ
أحاؿ أف يخرج ىك مف األرض بعد المكت ،كقد مضت أمـ كثيرة ،كطاؿ عمييا الزمف فمـ يخرج منيـ
أحد ،كىذا مف سكء فيمو في معنى البعث أك مف المغالطة في االحتجاج؛ ألف كعد البعث لـ يكقت
بزمف معيف كال أنو يقع في ىذا العالـ ،كاالستفياـ في "أتعدانني أف أُخرج" ،إنكار كتعجب ،كجعمت
جممة الحاؿ كىى "كقد خمت القركف مف قبمي" قيداً لمنتيى اإلنكار ،أؼ كيف يككف ذلؾ في حاؿ
ُمضي القركف"(ٔ) ،لقد جاءت (اليمزة) حرؼ استفياـ في كممة (أتعدانني) ،كخرج االستفياـ فييا عف
معناه الحقيقي إلى معنى بخر ىك إنكار ىذا العاؽ لحقيقة البعث كالنشكر.
قاؿ تعالى ﴿ :ويوـ يعر ُ ِ
يف َك َفُروا َعَمى َّ
طِّيَب ِات ُك ْـ ِفي َحَي ِات ُك ُـ ُّ
اس َت ْم َت ْع ُت ْـ ِب َيا
الن ِار أَ ْذ َىْب ُت ْـ َ
ض َّالذ َ
َ َ ْ َ ُ َْ
الدْنَيا َو ْ
اب اْل ُيو ِف ِبما ُكْن ُت ْـ َت ْس َت ْك ِبُرو َف ِفي ْاألَْر ِ
ق َو ِب َما ُكْن ُت ْـ
ض ِب َغْي ِر اْل َح ِّ
َفاْلَي ْوَـ ُت ْج َز ْو َف َع َذ َ
َ

سُقو َف﴾
َت ْف ُ

(ٕ)

يكرر هللا تكبيخو كتقريعو لمكافريف ،كىذه المرة بسبب انشغاليـ في ممذات الحياة الدنيا ،كما
كانكا فيو مف التنعـ كالطيبات ،ك ُيخبرىـ بأنيـ يكـ القيامة يذكقكف العذاب جزاء إعراضيـ عف الحق
ككفرىـ بو ،كيقكؿ القرطبي ":ذكرىـ يا دمحم ،يكـ ُيعرض كيكشف الغطاء ،فيقربكف مف النار
كينظركف إلييا ،تمتعتـ بالطيبات في الدنيا ،كاتبعتـ الشيكات كالمذات يعنى المعاصي ،فاليكـ
تجزكف عذاب الخزؼ كالفضيحة بما كنتـ تستعمكف عمى أىل األرض بغير استحقاؽ في أفعالكـ

)ٔ) تفسير التحرير كالتنكير.ٖٜ-ٖٛ /ٕٙ

)ٕ) بية ٕٓ مف سكرة األحقاؼ.
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بغياً كظمماً ،كىنا ىمزة أذىبتـ لمتكبيخ  ،فالعرب تكبخ باالستفياـ كبغير االستفياـ"(ٔ) ،كاليمزة كما
ُذكر بنفاً حرؼ استفياـ ،كالغرض مف األسمكب تكبيخ كتقريع الكافريف؛ النشغاليـ بممذات الحياة
الدنيا ،كعدـ إيمانيـ باليكـ اآلخر أك عدـ االستعداد ليذا اليكـ العظيـ.
قاؿ تعالىَ ﴿:قاُلوا أ ِ
َجْئ َتَنا لِ َتأ ِْف َكَنا َع ْف آَلِ َي ِتَنا َفأ ِْتَنا ِب َما َت ِعُدَنا ِإ ْف ُكْن َت ِم َف

َّ ِ ِ
يف﴾
الصادق َ

(ٕ)

يطمب الكافركف مف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) أف يأتييـ بالعذاب الذؼ تكعدىـ بو إف كاف صادقاً ،بعدما
أمرىـ بترؾ ما يعبدكف ،ككجييـ لعبادة هللا سبحانو كتعالى ،ك"قاؿ الكافركف لمرسكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) أجئتنا
لتصرفنا عف عبادة ءاليتنا ،فأتنا بما تكعدتنا مف العذاب ،عمى الشرؾ إف كنت صادقاً في كعدؾ"

(ٖ)

كأسمكب االستفياـ في كممة( أجئتنا) ،خرج عف معناه الحقيقي إلى معنى اإلنكار كالتسفيو
كالتجييل بالعذاب كبمقدرة الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) بالكفاء بالكعد.
ِ
َف َّ ِ
السماو ِ
َف ُي ْحِيي
ات َو ْاألَْر َ
ض َوَل ْـ َي ْع َي ِب َخْم ِق ِي َّف ِبَقادر َعَمى أ ْ
َللا َّالذي َخَم َ
ق َّ َ َ
قاؿ تعالى﴿ :أ ََوَل ْـ َيَر ْوا أ َّ َ
َ
اْل َم ْوَتى َبَمى ِإَّن ُو َعَمى ُك ِّل َشيء
ْ

َق ِدير﴾

(ٗ)

ما زالت األدلة تتكالى لممشركيف لعميـ ينحازكا إلى اإليماف ،كفي ىذه اآلية يخبرىـ هللا تعالى
لقادر عمى إحياء المكتى،
بأف الذؼ خمق السمكات كاألرض ،كلـ يشعر بأية مشقة في خمقيفٌ ،
كقادر عمى ما ىك دكف ذلؾ كما ىك أعمى منو ،كأداة أسمكب االستفياـ في اآلية (اليمزة) التي تفيد
ُ

)ٔ)الجامع ألحكاـ القربف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كبؼ الفرقاف.ٕٓ٘-ٕٓٗ/ٜٔ :
)ٕ) بية ٕٕ مف سكرة األحقاؼ.

)ٖ) أنكار التنزيل كأسرار التأكيل المسمى تفسير البيضاكؼ :القاضي ناصر الديف أبي سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم
الشيرازؼ البيضاكؼ ،حققو دمحم صبحي حسف حبلؽ ،دار الرشيد ،دمشق ،بيركت ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.ٕٜٚ/ٖ ،

)ٗ) بية ٖٖ مف سكرة األحقاؼ.
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التصديق ،تناسبت مع الفعل(يرػ) الذؼ جاء بداللة العمـ كالمعرفة بخمق السماكات كاألرض ،كقدرة
هللا عمى البعث كالنشكر ،كيقكؿ اإلماـ الشككاني" الرؤية ىنا ىى القمبية التي بمعنى العمـ ،كاليمزة
لئلنكار أؼ ألـ يعممكا أف الذؼ خمق ىذه األجراـ العظاـ مف السمكات كاألرض ابتداء لـ يعجز عف
ذلؾ كال ضعف عنو ،بقادر عمى إحياء المكتى مف جديد"(ٔ) ،كأسمكب االستفياـ في اآلية (أكلـ)
جاء فيو حرؼ االستفياـ اليمزة ،كخرج عف معناه الحقيقي إلى معنى اإلنكار ،حيث يفيد االستفياـ
بأف إنكار المشركيف لحقيقة البعث كالنشكر ما زاؿ قائماً ،رغـ التأكيدات الكاردة في اآلية،
ء(إف) المتكررة؛ لمتأكيد عمى حقيقة البعث ،كالجزـ(بمـ)
كالمترابطة مع أسمكب االستفياـ ،فمجي ّ
لمنفي بمشقة كتعب المكلى عز كجل بيذا الخمق ،فكل ىذه الحركؼ أكدت عمى قدرة الخالق عمى
اإلحياء.
قاؿ تعالى ﴿ :ويوـ يعر ُ ِ
يف َك َفُروا َعَمى َّ
اؿ َف ُذوُقوا
ض َّالذ َ
س َى َذا ِباْل َح ِّ
الن ِار أََلْي َ
َ َ ْ َ ُ َْ
ق َقاُلوا َبَمى َوَرّبَِنا َق َ
نت ْـ
اب ِب َما ُك ُ
اْل َع َذ َ

َت ْك ُفُرو َف﴾

(ٕ)

إف يكـ الحساب ٍ
بت ال محالة ،يكـ تجزػ فيو كل نفس بما عممت ،كيصدؽ فيو القكؿ الحق
بالعذاب ،فيقكؿ رسكلنا(ملسو هيلع هللا ىلص) لممشركيف ،أليس العذاب الذؼ تذكقكنو حقاً؟ ىا ىى النار تعذبكف فييا
اء بما كنتـ تكفركف ،كيقكؿ ابف عاشكر" مكقع ىذا الكبلـ أف عرض المشركيف عمى النار مف
جز ً
بثار الجزاء الكاقع بعد البعث ،فما ذكر في اآلية التي قبميا االستدالؿ عمى إمكاف البعث أعقب بما
يحصل ليـ يكـ البعث جمعاً بيف االستدالؿ كاإلنذار ،كاالستفياـ تقريرؼ كتنديـ عمى ما كاف

)ٔ) فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ٘.ٖ٘ /
)ٕ)بية ٖٗ مف سكرة األحقاؼ.
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يزعمكف أف الجزاء باطل ككذب ،)ٔ(".كلقد تضمنت اآلية أسمكب االستفياـ (أليس) ،كفيو حرؼ
االستفياـ (اليمزة) ،كقد خرج األسمكب إلى معنى التقرير ،كاالستفياـ ىنا منفي ،كالمعركؼ أف
االستفياـ المنفي ُيراد بو تأكيد حقيقة ما ،كيككف اإلقرار بيا في القكؿ (بمى) ،كالحقيقة التي ُيراد
التأكيد عمييا في اآلية ىى العذاب الذؼ أنكره المشرككف في الدنيا.
قاؿ تعالى:

﴿

الر ُس ِل َوَل َت ْس َت ْع ِج ْل َل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ َي ْوَـ َيَر ْو َف َما
اص ِبْر َك َما َصَبَر أُوُلو اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
َف ْ

اع اة ِم ْف َن َيار َب َالغ َف َي ْل ُي ْيَم ُؾ ِإَّل اْلَق ْوُـ
وعُدو َف َل ْـ َيْمَبثُوا ِإَّل َس َ
ُي َ

اْل َف ِ
اسُقو َف﴾

(ٕ)

يطمب هللا عز كجل مف رسكلو الكريـ أال يستعجل العذاب كاليبلؾ لممشركيف ،كأف يصبر
اقع ال محالة ،كانيـ يكـ يعذبكف سيشعركف ككأف
كما صبر أكلك العزـ مف الرسل؛ ألف العذاب ك ٌ
كساعة سر ٍ
ٍ
يعة مف نيار ،كمثل ىذا اليبلؾ ال ييمؾ بو إال الفاسقكف كأمثاليـ،
الحياة الدنيا مرت
كيقكؿ األلكسي" أؼ إذا كانت عاقبة أمر الكفرة ما ذكر ،فاصبر عمى ما يصيبؾ مف جيتيـ ،أك إذا
كاف األمر عمى ما تحققتو مف قدرتو تعالى الباىرة(فاصبر)  ،كال تستعجل لكفار مكة بالعذاب ،أؼ
ال تدع بتعجيمو ،فإنو عمى شرؼ النزكؿ بيـ ،كأنيـ يكـ يركف العذاب لـ يمبثكا في الدنيا إال ساعة
يسيرة مف نيار فبل ييمؾ إال الخارجكف عف االتعاظ كعف الطاعة  ،كفي اآلية مف الكعيد كالنذير ما
فييا ،)ٖ(".كلقد كرد في اآلية(ىل) كىك حرؼ استفياـ يفيد التصديق كىك إدراؾ النسبة  ،كلكف
االستفياـ ىنا جاء؛ ليفيد النفي ،أؼ استثناء العذاب ،كنفيو بأنو لـ يعذب بو أحد مف األمـ السابقة،

)ٔ) تفسير التحرير كالتنكير .ٙٙ-ٙ٘ /ٕٙ
)ٕ)بية ٖ٘ مف سكرة األحقاؼ.

)ٖ ) ركح المعاني في تفسير القربف العظيـ كالسبع المثاف :لمعبلمة أبي الفضل شياب الديف السيد محمكد األلكسي
البغدادؼ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت  ،لبناف.ٖ٘-ٖٗ /ٕٙ،
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كلقد جاء االستفياـ في صكرة أسمكب القصر المنفي لمتأكيد عمى ىبلؾ الفاسقيف ،إذ إف األصل أف
ُيقاؿ( ييمؾ القكـ الفاسقكف) فجاء في األسمكب المذككر لزيادة التأكيد.
ثاني ا :أسموب الستفياـ في سورة دمحم
تعددت أساليب االستفياـ كمعانييا في سكرة دمحم حيث جاءت حسب التالي:
اقب ُة َّال ِذ ِ
ِ
ِ
قاؿ تعالى ﴿ :أَ َفَم ْـ َي ِس ُيروا ِفي ْاألَْر ِ
َللا َعَمْي ِي ْـ
ض َفَيْن ُ
ظُروا َكْي َ
َ
ف َك َ
اف َع َ
يف م ْف َقْبم ِي ْـ َد َّمَر َّ ُ
ِ
َولِْم َكاف ِر َ
يف ْ

أَم َثاُل َيا﴾

(ٔ)

إف األرض فييا مف الدالئل ما يؤذف بعاقبة األمـ السابقة كعذابيا مثل :عاد كثمكد كقكـ
لكط ،كلكف الكافريف أشاحكا كجكىيـ عف ىذه الدالئل ،كلـ يعتبركا ممف سبقيـ ،كاآلية تكجو
الكافريف لمتأمل ،كاالعتبار مف مشاىد العذاب الذؼ حل باألمـ السابقة ،كشمل كل ما يختص بيـ
مف أمكاؿ كأنفس كأىل ،كطمب االستفياـ باليمزة ىنا مع الفعل(ينظركا) لمرؤية العينية ،التي ال
مجاؿ فييا لمشؾ ،كيجدر بيـ أؼ الكافريف التأمل كالمشاىدة العينية الكاقعية ،آلثار العذاب الذؼ
حل بمف سبقيـ ،كىك مشابو لما سيككف ليـ الحقاً ,كيقكؿ سيد قطب" كىى لفتة عنيفة مركعة فييا
ضجة كفرقعة ،كفييا مشيد لمذيف مف قبميـ يدمر عمييـ كل ما حكليـ ،فإذا ىك أنقاض متراكمة
كاذا ىـ تحت ىذه األنقاض المتراكمة  ،كذلؾ المشيد الذؼ يرسمو التعبير مقصكد بصكرتو،
كحركتو ىذه ،كالتعبير يحمل في إيقاعو كجرسو صكرة ىذا المشيد ،كفرقعتو في انقضاضو
كتحطمو ،كعمى مشيد التدمير كالتحطيـ كالردـ ،يمكح لمحاضريف مف الكافريف كلكل مف يتصف

)ٔ) بية ٓٔ مف سكرة دمحم.
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بيذه الصفة بعد بأنيا في انتظارىـ"(ٔ) ،كلقد كرد في اآلية أسمكبا استفياـ (أفمـ) ،ك(كيف) ،فاليمزة
في (أفمـ) حرؼ استفياـ ،لـ يفد التصديق كال التصكر ،كاألسمكب ىنا أفاد التكبيخ ،كجاء االستفياـ
منفياً بػ(لـ) ليؤكد حقيقة العاقبة التي سيشيدىا الكافركف(ٕ) ،أما(كيف) فيك اسـ استفياـ يفيد
كيستفيـ بو عف تعييف الحاؿ ،كالحاؿ المقصكد في اآلية ىك طبيعة العاقبة التي
التصكرُ ،
ستصيبيـ ،ككيف كانت لمذيف مف قبميـ ،كاألسمكب ىنا أفاد التكبيخ كالتعجب ،كالتيديد لممشركيف،
َللا َعَمْي ِي ْـ " ُيعمق مدلكؿ االستفياـ السابق.
كاألسمكب الخبرؼ في قكلو" َد َّمَر َّ ُ
ِ
ِ ِ
وء َع َممِ ِو َو َّاتَب ُعوا
قاؿ تعالى ﴿ :أَ َف َم ْف َك َ
اف َعَمى َبّيَنة م ْف َرّبِو َك َم ْف ُزّيِ َف َل ُو ُس ُ

ى ْـ﴾
أْ
َى َواء ُ

َ

(ٖ)

تسكؽ اآلية الكريمة مقارن ًة بيف فريقيف ال يستكياف البتة ،إذ إف الفريق الذؼ يسير عمى منيج
هللا ،ال يمكف بأؼ ٍ
حاؿ مف األحكاؿ مساكاتو مع مف كفر كاتبع الشيطاف ،حتى كاف ُزيف لو عممو
السيء ،كقاؿ فيو أحسف األقكاؿ ،يقكؿ المراغي" أفمف كاف عمى بصيرة كيقيف في أمر هللا كدينو
بما أنزلو في كتابو مف اليدػ كالعمـ ،كبما فطره هللا عميو مف الفطرة السميمة ،فيك عمى عمـ بأف لو
حسف لو الشيطاف
رباً يجازيو عمى طاعتو إياه بالجنة ،كعمى إساءتو كمعصيتو إياه بالنار ،كمف ّ
قبيح عممو ،كأراه إياه جميبلً فيك عمى العمل بو مقيـ ،كعمى السير عمى نيجو دائب ،كاتبع ىكاه
كيخ ّب فييا ،غير ممتفت إلى كاعع أك زاجر"
كجمحت بو شيكاتو ،فطفق يغدك في المعاصيُ ،

(ٗ)

)ٔ) في ظبلؿ القربف :سيد قطب ،دار الشركؽ ،القاىرة  ،ط ٜٕٔٔٚ ،ـ.ٖٕٜٓ-ٖٕٜٛ /ٙ ،
)ٕ) الجدكؿ في إعراب القربف الكريـ كصرفو كبيانو .ٕٔٗ/ ٕٙ
)ٖ) بية ٗٔ مف سكرة دمحم.

)ٗ) تفسير المراغي :أحمد مصطفى المراغي  ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابمي الحمبى ،مصر ،طٜٔٔٗٙ ،ـ،
.٘ٙ/ٕٙ
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كأسمكب االستفياـ الكارد في اآلية(أفمف) فيو حرؼ االستفياـ اليمزة ،حيث أفاد األسمكب
معنى اإلنكار ،أؼ إنكار التسكية بيف المتمسؾ بالبينة كالمتبع ىكاه ،كذلؾ عمى اعتبار جكىر
كل منيما فيما بعد
األعماؿ التي يقكـ بيا كل فريق أكالً ،ثـ عمى اعتبار الجزاء الذؼ سيبلقيو ٌ

(ٔ)

قاؿ تعالى ﴿ :و ِمْنيـ م ْف يس َت ِمع ِإَليؾ ح َّتى ِإ َذا َخرجوا ِم ْف ِعْن ِدؾ َقاُلوا لَِّم ِذيف أ ُ ِ
اؿ
َ
َ
َُ
َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُوتوا اْلعْم َـ َما َذا َق َ
ِ ِ
ِ
َللا َعَمى ُقُموبِ ِي ْـ َو َّاتَب ُعوا
يف َ
آَن افا أُوَلئ َؾ َّالذ َ
طَب َع َّ ُ

ى ْـ﴾
أْ
َى َواء ُ

َ

(ٕ)

تصكر اآلية حاؿ المنافقيف الذيف َّيدعكف االستماع باىتماـ ،لما يقكؿ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ثـ
يخرجكف مف مجمسو ،كيسألكف أىل العمـ عما كرد في كبلمو؛ إظيا اًر لزيادة االىتماـ كاالنتباه،
ككاقع األمر أنيـ يريدكف بذلؾ االستيزاء مف ذلؾ الكبلـ ،ككأنيـ يريدكف إيصاؿ رسالة لمصحابة
مر عمييـ فمـ يمقكا لو باالً كاىتماماً ،كىـ
بأف كبلـ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ليس جدي اًر باالىتماـ ،بداللة أنو قد ً
ٍ
يسألكف عنو اآلف مرة أخرػ ،كذلؾ كمو بسبب ما كاف في قمكبيـ مف ٍ
كنفاؽ ،كاتباع الباطل،
كفر،
كيقكؿ الشيرازؼ" :المنافقكف يحضركف كيسمعكف كبلـ األشرؼ ،كعندما يخرجكف يسألكف عمماء
اء كاعبلماً بأنا ما كنا ممتفتيف إليو مستمعيف لو كذلؾ بسبب
الصحابة ،ماذا قاؿ دمحم الساعة؟ استيز ً
ما ختـ هللا عمى قمكبيـ فبل يدخل فييا اليدػ كاإليماف"(ٖ) ،كأداة االستفياـ في اآلية(ماذا) غرضيا
الببلغي السخرية كاالستيزاء ،أؼ سخرية كاستيزاء المنافقيف مف كبلـ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص).

)ٔ) ُينظر :الكشاؼ عف حقائق كغكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل ٘.ٕ٘ٔ /
)ٕ) بية  ٔٙمف سكرة دمحم.

)ٖ) جامع البياف في تفسير القربف :دمحم بف عبد الرحمف اإليجي الشيرازؼ الشافعي كمعو حاشية :دمحم بف عبد هللا
الغزنكؼ ،تحقيق د .عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط ٕٔٓٓٗ ،ـٕٔٗ/ٗ ،
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ِ
ط َيا َفأََّنى َل ُي ْـ ِإ َذا
َشَار ُ
يقوؿ هللا تعالىَ ﴿:ف َي ْل َيْنظُُرو َف ِإَّل َّ
اء أ ْ
اع َة أ ْ
الس َ
َف َتأْتَي ُي ْـ َب ْغ َت اة َفَق ْد َج َ
ِ
اى ْـ
اء ْت ُي ْـ ذ ْكَر ُ
َج َ

(ٔ)

﴾

تصكر اآلية حاؿ الغافميف الذيف ال يعممكف آلخرتيـ ،كال يخطر بباليـ ما سيمقكنو يكـ تقكـ
الساعة ،كيجعمكف متاع الدنيا كممذاتيا أكبر ىميـ ،كلكنيـ عند قياـ الساعة كقد بانت عبلماتيا ،ال
يستطيعكف تقديـ أك فعل شيء ينفعيـ يكـ الحساب ،فاالستفياـ في ىذه اآلية نفي عف ىؤالء
الغافميف استعدادىـ ليذا اليكـ أك انتظارىـ لو ،كاستبعد عنيـ استفادتيـ بذكرػ ىذا اليكـ ،كيقكؿ
ابف جزؼ الكمبي "المقصكد المنافقكف كالمعنى ىل ينتظركف إال الساعة ألنيا قريبة ،كقد جاءت
عبلماتيا ،كالذؼ كاف قد جاء مف ذلؾ مبعث سيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)؛ ألنو قاؿ أنا مف أشراط الساعة،
كبعثت أنا كالساعة كياتيف ،فكيف ليـ الذكرػ إذا جاءتيـ الساعة بغتة فبل يقدركف عمى عمل كال
تنفعيـ التكبة ،كاالستفياـ المتقدـ كالمراد بو االستبعاد"

(ٕ)

كفي اآلية أسمكبا استفياـ ،أكليما(فيل) الذؼ أفاد معنى النفي ،بمعنى أف الغافميف ال
ينتظركف يكـ الحساب ،كثانييما(فأنى) كقد أفاد معنى االستبعاد ،أؼ استبعاد استفادتيـ لذكرػ ذلؾ
ِ
َّ
كؿ
اء ُى ْـ َرُس ٌ
اليكـ لقكلو تعالى﴿ :أَنى َل ُي ُـ ال ّذ ْك َرػ َكَق ْد َج َ

)ٔ) بية  ٔٛمف سكرة دمحم.

يف﴾
ُّمِب ٌ

(ٖ)

)ٕ)التسييل لعمكـ التنزيل :أبك القاسـ دمحم بف أحمد بف ُجزّؼ الكمبي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٔ،
ٜٜ٘ٔـ.ٖٕٗ/ٕ،
)ٖ) بية ٖٔ مف سكرة الدخاف.
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َف ُت ْف ِسُدوا ِفي ْاألَْر ِ
ط ُعوا
ض َوُتَق ِّ
قاؿ تعالىَ ﴿ :ف َي ْل َع َسْي ُت ْـ ِإ ْف َت َوَّلْي ُت ْـ أ ْ

حام ُك ْـ﴾
أَْر َ

َ

(ٔ)

تكجو اآلية الكريمة خطاباً قربنياً لممنافقيف ،بأنيـ إف تكلكا أمكر الناس فإنيـ سيممؤكف األرض
فساداً ،مف ٍ
كقطع لؤلرحاـ كغيرىا مف األعماؿ التي تخالف تعاليـ اإلسبلـ ،يقكؿ
سفؾ لمدماء
ٍ
المراغي" :الخطاب ليؤالء المنافقيف خطاب التكبيخ كالتأنيب ،أؼ لعمكـ لما عيد فيكـ مف الحرص
عمى الدنيا ك زخرفيا ،إف أنتـ تكليتـ أمكر الناس كصرتـ عمييـ أمراء ،أف تفسدكا في األرض
بالبغي كسفؾ الدماء ،كتقطعكا أرحامكـ فتعكدكا إلى تباغض الجاىمية ،مف إغارة بعضكـ عمى
بعض كنيب األمكاؿ كسفؾ الدماء"(ٕ) ،كيكجد في اآلية حرؼ االستفياـ(ىل) ،كالغرض الببلغي مف
ٍ
أعماؿ
األسمكب ىك التكبيخ كالتقريع ليؤالء المنافقيف ،حيث يكجو هللا ليـ تأنيباً كتكبيخاً عمى
سيفعمكنيا -كيعمميا بعممو -إف ىـ تكلكا أمر المسمميف.
َف أ َْـ َعَمى ُقُموب
قاؿ تعالى ﴿ :أَ َف َال َيت َّ
دبُرو َف اْلُقْرآ َ

أَ ْق َفاُل َيا﴾

(ٖ)

إف قراءة القربف كتدبر معانيو لو أثر كبير في إزالة اليـ كالغـ مف القمب ،كتجدر اإلشارة أف
ىناؾ انسجاماً بيف استخداـ الفعل(يتدبر) كاستخداـ كممة (قمكب) في اآلية؛ ألف اإلنساف يستشعر
بقمبو الذؼ ىك محل األحاسيس عظمة الخالق ،فيتيح لو ذلؾ أف يتدبر معاني القربف بالتأمل
كالتفكير ،فإف كاف قمبو مطمئناً خالياً مف الريبة كالشؾ ميد لو ذلؾ تدبر معانيو ككاف تفكيره بكجكد
هللا كالعمل بما جاء في القربف قائماً ،كيقكؿ الشككاني" :أفبل يتدبركف" لئلنكار كالمعنى أفبل
يتفيمكنو فيعممكف بما اشتمل عميو مف المكاعع الزاجرة كالحجج الظاىرة كالبراىيف القاطعة التي

)ٔ) بية ٕٕ مف سكرة

دمحم.

)ٕ) تفسير المراغي.ٙٙ /ٕٙ :
)ٖ) بية ٕٗ مف سكرة دمحم.
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تكفى مف لو فيـ كعقل تزجره عف الكفر با﵀ كباإلشراؾ بو كالعمل بمعاصيو ،أـ عمى قمكب أقفاليا
"أـ" ىى المنقطعة أؼ بمعنى بل عمى قمكب أقفاليا؟ فيـ ال يفيمكف ،كال يعقمكف؟ انغبلؽ القمب عف
معرفة الحق ،ال يدخل في قمكبيـ اإليماف كال يخرج منيا الكفر كالشرؾ ألف هللا سبحانو كتعالى قد
طبع عمييا"(ٔ) ،كلقد كرد في اآلية أسمكب استفياـ في قكلو(أفبل) ،أفاد اإلنكار كالتكبيخ لممنافقيف؛
لعدـ تدبرىـ القربف ،كأخذىـ بالمكاعع كالعبر التي تبعدىـ عف الكفر ،كتنقميـ إلى عالـ النكر
كاإليماف ،كما كرد فييا (أـ) كىى المنقطعة متضمنة معنى(بل) كتفيد اإلنكار.
ِ
وى ُي ْـ
ف ِإ َذا َت َوَّف ْت ُي ُـ اْل َم َال ئ َك ُة َي ْض ِرُبو َف ُو ُج َ
قاؿ تعالىَ ﴿:ف َكْي َ

ى ْـ﴾
َوأ َْدَب َارُ

(ٕ)

تصكر ىذه اآلية مكقفاً غاي ًة في الفزع كالتيديد ،حيث تسمط الضكء عمى مشيد احتضار
ٍ
ضرب لمكجكه كاألدبار كغيره مف ألكاف
الكافريف ،كحاليـ في ذلؾ المكقف الذؼ ال يتمناه أحد مف
العذاب األخرػ ،كيقكؿ القرطبي "فكيف يككف حاليـ إذا تكفتيـ المبلئكة؟ ضاربيف كجكىيـ كأدبارىـ
كمعنى الكبلـ التخكيف كالتيديد ،ال يتكفى أحد عمى معصية إال بضرب شديد لكجيو كقفاه"

(ٖ)

كلقد كرد في اآلية أسمكب االستفياـ (كيف) ،كىك اسـ استفياـ يفيد تعييف حاؿ المنافقيف عند قبض
أركاحيـ ،كتيديدىـ بشدة ذلؾ اليكـ ،كتخكيفيـ مف الضرب كغيره.

)ٔ) فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ٘.٘ٔ /
)ٕ) بية  ٕٚمف سكرة دمحم.

)ٖ) الجامع ألحكاـ القربف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كبؼ الفرقاف .ٕٛٔ /ٜٔ
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ِ
َللا
قاؿ تعالى﴿:أ َْـ َح ِس َب َّالذي َف ِفي ُقُموبِ ِي ْـ َمَرض أ ْ
َف َل ْف ُي ْخ ِر َج َّ ُ

َض َغاَن ُي ْـ﴾
أْ

(ٔ)

إف كره المنافقيف لممسمميف ال ُبّد كأف يتكشف مع مركر الكقت ،حتى كاف حاكلكا إخفاءه،
ّ
فالمنافقكف الذيف في قمكبيـ مرض ،كىك ليس بالمرض الجسدؼ ،بل مرض نفسي ،إف كاف القمب
محمو ،يناصبكف العداء لممسمميف كيعتقدكف كاىميف ،بأف هللا لف ُيظير ما يخفكنو مف أضغاف
كأحقاد تجاه المسمميف ،يقكؿ سيد قطب" :يتيددىـ هللا بكشف أمرىـ لرسكؿ هللا ،كلممسمميف الذيف
يعيشكف بينيـ ،متخفيف يتظاىركف باإلسبلـ كىـ ليـ كائدكف ،ييددىـ بكشف حاليـ كاظيار
أضغانيـ كأحقادىـ عمى المسمميف"

(ٕ)

كفي اآلية كردت(أـ) بمعنى (بل) لئلضراب االنتقالي ،المتضمنة معنى اإلنكار ،كاليمزة
لبلستفياـ اإلنكارؼ ،أؼ (بل أحسب الذيف في قمكبيـ مرض أف لف يخرج هللا أضغانيـ).

ثالثا :أسموب الستفياـ في سورة الفتح
إف أسمكب االستفياـ في سكرة الفتح قميل جداً ،كمف الشكاىد عميو ،قكلو تعالى:
ِ ِ
ِ
﴿ سَيُقوؿ َل َؾ اْلم َخَّم ُفو َف ِم َف ْاأل ْ ِ
س
َم َواُلَنا َوأ ْ
اس َت ْغفْر َلَنا َيُقوُلو َف ِبأَْلسَنت ِي ْـ َما َلْي َ
َىُموَنا َف ْ
َعَراب َش َغَم ْتَنا أ ْ
َ ُ
ُ
ِفي ُقُموبِ ِيـ ُقل َفمف يممِؾ َل ُكـ ِمف َّ ِ
َللا ِب َما
َللا َشْيائا ِإ ْف أََرَاد ِب ُك ْـ َضِّار أ َْو أََرَاد ِب ُك ْـ َن ْف اعا َب ْل َك َ
ْ ْ َْ َْ ُ ْ َ
اف َّ ُ
َت ْعمُمو َف
َ

ير﴾
َخ ِب اا

(ٖ)

)ٔ) بية  ٕٜمف سكرة دمحم.

)ٕ) في ظبلؿ القربف .ٖٕٜٛ/ٙ
)ٖ) بية ٔٔ سكرة

الفتح.
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تكضح اآلية الكريمة مكقف المخمفيف الذيف ساقكا لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ألكاناً شتى مف األعذار التي
يقكلكف إنيا منعتيـ مف الخركج معو لمقاء العدك ،كاآلية تفضح نفاقيـ ،كأف ما قالكه بألسنتيـ مف
مبررات ال يكافق ما في قمكبيـ ،ثـ تصل اآلية إلى حقيقة أف قضاء هللا ال ُيرد ،فإف أراد بأحد ض ًار
ال يكجد عمى ىذه األرض قكة تستطيع رد ىذا الضرر ،كلك أراد الخير فبل يممؾ أحد منعو،
كاالستفياـ ىنا لنفي قدرة أؼ مخمكؽ عمى دفع الضرر ،أك جمب المنفعة إال بإرادة هللا عز كجل،
يقكؿ المراغي ":أييا الرسكؿ يقكؿ لؾ الذيف تخمفكا عف صحبتؾ كالخركج معؾ في سفرؾ حيف
سرت إلى مكة ،كعاقبتيـ عمى التخمف شغمنا مف الخركج معؾ ،معالجة أمكالنا كاصبلح معايشنا
كأىمكنا ،إذ لـ يكف لنا مف يقكـ بتدبير شئكنيـ ،فاطمب لنا المغفرة مف ربؾ ،فرد هللا عمييـ ككذبيـ
إنيـ لـ يككنكا صادقيف في اعتذارىـ ،بل تخمفكا اعتقاداً بأف الرسكؿ كالمؤمنيف ُيغمبكف ،ثـ أمر
الرسكؿ بالرد عمييـ ،كيقكؿ ليـ إنكـ بعممكـ ىذا تحترسكف مف الضر ،كتترككف أمر هللا كرسكلو
كتقعدكف طمباً لمسبلمة ،كلكف لك أراد هللا بكـ ض اًر ال ينفعكـ قعكدكـ شيئاً ،أك أراد بكـ نفعاً فبل راد
لو ،إذاً َمف ذا الذؼ يمنع مف قضائو؟"(ٔ) ،كمف الممفت لمنظر ترابط أسمكب األمر(استغفر) كتناسبو
االستفياـ(مف) ،كالتخيير بأداتو(أك) مع
كتناغمو مع أسمكب النفي( ليس في قمكبيـ) ،كأسمكب
َ
بعضيـ البعض في بية كاحدة؛ ككل ذلؾ تبياناً كتأكيداً عمى أف القدرة كالمغفرة كاختيار النفع
شيء ،كلقد كرد في اآلية اسـ
كالضرر لممخمفيف كمو بيد هللا عز كجل ،فمف ينفع المخمفيف بعد ذلؾ
ٌ
االستفياـ( َمف) كىك اسـ استفياـ لمعاقل ،كقد خرج االستفياـ مف معناه األصمي إلى معنى النفي.

)ٔ) تفسير المراغي .ٜٖ /ٕٙ
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رابعا :أسموب الستفياـ في سورة الحجرات
ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّسسوا َوَل
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
يقوؿ هللا تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َحُد ُك ْـ أ ْ
َي ْغ َت ْب َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

رِ
حيـ﴾
َ

(ٔ)

لقد نيى هللا سبحانو كتعالى عف كثير مف الصفات كالسمككيات السيئة ،التي تؤدؼ إلى تفكؾ
المجتمع كانيياره ،كمنيا سكء الظف ،كالتجسس ،كالغيبة ،التي كصف هللا سبحانو كتعالى فاعميا
فمف كره أكل لحـ أخيو ميتاً عميو كراىية غيبتو حياً ،كيقكؿ اإلماـ
ككأنو ٌ
بكل لمحـ أخيو كىك ميتَ ،
الزمخشرؼ" :المأمكر باجتنابو ىك بعض الظف ،ككذلؾ عدـ تتبع عكرات المسمميف كمعايبيـ
كاالستكشاؼ عما ستركه ،ثـ يأتي أسمكب االستفياـ " أيحب أحدكـ" تمثيل كتصكير لما ينالو
المغتاب مف عرض المغتاب عمى أفظع كجو ك أفحشو ،كاالستفياـ معناه التقرير ،كجعل ما ىك في
الغاية مف الكراىة مكصكالً بالمحبة ،لـ يقتصر عمى تمثيل االغتياب ،بأكل لحـ اإلنساف حتى جعمو
قررىـ عز كجل بأف أحداً منيـ ال يحب أكل جيفة أخيو عقب ذلؾ بقكلو فكرىتمكه معناه
أخاً ،كلما ّ
فقد كرىتمكه كاستقر ذلؾ"(ٕ) ،كلقد كرد في اآلية أسمكب االستفياـ في قكلو (أيحب) ،كىناؾ خبلؼ
حكؿ المعنى الذؼ خرج عنو ،حيث ُذكر أف "معنى االستفياـ في ىذه اآلية ىك اإلنكار كالنفي

)ٔ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.

)ٕ) ينظر :الكشاؼ.٘ٛ٘-٘ٛٗ /٘ :
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كاظيار شناعة كقبح الفعل ،)ٔ(".أما الزمخشرؼ فذكر أف معنى االستفياـ ىك التقرير(ٕ) ،كما كافقو
في رأيو محمكد صافي كأكرد بأف االستفياـ أفاد التقرير.

(ٖ)

كمف خبلؿ النظر إلى تعريف استفياـ اإلنكار ،كاستفياـ التقرير ،كمعنى اآلية ،ترػ الباحثة
أف هللا سبحانو كتعالى أراد حمل المخاطب عمى االعتراؼ بعدـ حبو ليذا الفعل الشنيع ،كىك أكل
لحـ األخ ميتاً ،فالغرض في ىذه اآلية مف االستفياـ ىك التقرير كاظيار قبح الفعل ،كأيضاً الغرض
مف االستفياـ ىك اإلنكار عمى الكافريف أفعاليـ كغيبتيـ ،كفي ىذا خركج عف تقكػ هللا ،كما بينت
اآلية في األمر" كاتقكا هللا".
السماو ِ
قاؿ تعالىُ ﴿ :قل أ َُتعّمِمو َف َّ ِ ِ ِ
ِ
ات َوما ِفي ْاألَْر ِ
َللا ِب ُك ِّل َشيء
َللا َي ْعَم ُـ َما في َّ َ َ
ض َو َّ ُ
َللا بدين ُك ْـ َو َّ ُ
َ
َ
ْ َ ُ
ْ
عمِيـ﴾
َ

(ٗ)

لقد أسمـ بعض الكافريف نفاقاً ،ظناً منيـ أف هللا سبحانو كتعالى ال يعمـ ما يخفكف في
صدكرىـ ،فيكبخيـ عمى جيميـ بعممو عز كجل ،كىك يعمـ ما في السمكات كما في األرض ،يقكؿ
اإلماـ البيضاكؼ "أتخبركف هللا بدينكـ بقكلكـ بمنا ،كىك ال يخفى عميو خافية ،كفييا تجييل كتكبيخ
ليـ ،)٘(".كلقد كرد في اآلية حرؼ االستفياـ اليمزة في قكلو(أتعممكف) ،كاألسمكب تضمف معنى
التكبيخ كالتجييل.

)ٔ) أسمكب االستفياـ في القربف الكريـ غرضو -إعرابو :عبد الكريـ يكسف ،مكتبة الغزالي ،دمشق،طٔ ٕٓٓٓ،ـ،
ٓٗٔ.

)ٕ) الكشاؼ.٘ٛٗ /٘ :

)ٖ) الجدكؿ في إعراب القربف كصرفو كبيانو.ٕٜٔ /ٕٙ
)ٗ) بية  ٔٙمف سكرة الحجرات.

)٘) أنكار التنزيل كأسرار التأكيل المسمى تفسير البيضاكؼ.ٖٔٔ /ٖ :
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خامسا :أسموب الستفياـ في سورة ؽ:
جاءت األساليب االستفيامية في سكرة ؽ عمى النحك التالي:
يقوؿ هللا تبارؾ وتعالى ﴿:أَِئ َذا ِم ْتَنا َوُكَّنا ُتَراب ا َذلِ َؾ َر ْجع

َب ِعيد﴾

(ٔ)

يتخل الكافركف عف اعتقادىـ بإنكار حقيقة البعث كالنشكر ،فيـ يستبعدكف أف يتـ إحياؤىـ
لـ
َ
مرًة أخرػ بعد أف يمكتكا ،كيقكؿ الزمخشرؼ في كشافو" داللة عمى أف تعجبيـ مف البعث أدخل في
االستبعاد كأحق باإلنكار ،ككضع الكافركف مكضع الضمير لمشيادة عمى أنيـ في قكليـ ىذا
مقدمكف عمى الكفر العظيـ ،أحيف نمكت كنبمى نرجع ؟ ذلؾ مستبعد كمستنكر ،كيككف مف كبلـ هللا
تعالى استبعاداً إلنكارىـ ما أنذركا مف البعث"(ٕ) ،كلقد كرد في اآلية أسمكب االستفياـ(أئذا متنا)،
كأفاد اإلنكار.
ظروا ِإَلى َّ ِ
اىا َو َما َل َيا ِم ْف
اىا َو َزَّيَّن َ
ف َبَنْيَن َ
الس َماء َف ْوَق ُي ْـ َكْي َ
يقوؿ تعالى  ﴿ :أَ َفَم ْـ َيْن ُُ

ُفُروج﴾

(ٖ)

كبير
دليل ٌ
إف خمق السمكات مف حيث بناؤىا ببل أعمدة ،كخمكىا مف العيكب كالخمل ،ليك ٌ
عمى قدرة الخالق ،كمف يمكنو خمق مثل ىذه السماء بيذا اإلتقاف البلمتناىي ،يمكنو إحياء المكتى،
كفي ذات السياؽ يقكؿ األلكسي البغدادؼ " :أؼ أغفمكا أك عمكا؟ أفمـ ينظركا حيف كفركا بالبعث
إلى السماء فكقيـ ،بحيث يشاىدكنيا كل كقت ،كيف أحكمناىا كرفعناىا بغير عمد ،كزيناىا
لمناظريف بالككاكب المرتبة ،عمى إبداع مف دكف فتكؽ كشقكؽ ،كالمراد سبلمتيا مف أؼ عيب كخمل
"أفمـ ينظركا" إنكار ،كجيء بالنظر دكف الرؤية استبعاداً الستبعادىـ ،فالنظر ٍ
كاؼ في حصكؿ العمـ
)ٔ) بية ٖ مف سكرة ؽ.

)ٕ) الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل ٘.ٜٕ٘ /
)ٖ) بية  ٙمف سكرة

ؽ.
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بإمكاف الرجع كال حاجة إلى الرؤية"(ٔ) ،كلقد كرد أسمكبا استفياـ في اآلية ،أكليما( :أفمـ) كفيو حرؼ
االستفياـ اليمزة كقد تبلىا حرؼ النفي(لـ) كاالستفياـ ىنا غرضو اإلنكار ،أما ثانييما :ففي
قكلو(كيف) كىك اسـ استفياـ لتعييف الحاؿ ،كالغرض الببلغي منو اإلنكار ،كذلؾ إمعاناً في بياف
ضبلليـ كجيميـ.
قاؿ تعالى ﴿ :أَ َف َعِييَنا ِباْل َخْم ِق ْاأل ََّو ِؿ َب ْل ُى ْـ ِفي َلْبس ِم ْف َخْمق

ج ِديد﴾
َ

(ٕ)

يح يصدر عنيـ ،كفي اآلية
إف إنكار الكافريف لحقيقة البعث ،ظل مبلزماً ليـ في كل تصر ٍ
السابقة يرد هللا تعالى عمييـ .بأنو لـ يتعب في خمقو لممخمكقات جميعيا في المرة األكلى ،فكيف
يصعب عميو أف ُيعيدىـ لمحياة مرة أخرػ ،قاؿ الزمخشرؼ" اليمزة لئلنكار ،كالمعنى أنا لـ نعجز
كما عممكا عف الخمق األكؿ ،حتى نعجز عف الثاني ،ثـ قاؿ :ىـ ال ينكركف قدرتنا عمى الخمق
األكؿ ،كاعترافيـ بذلؾ في طيو االعتراؼ بالقدرة عمى اإلعادة "بل ىـ في لبس" أؼ في خمط كشبية
كقد لبس عمييـ الشيطاف كحيرىـ"

(ٖ)

كاالستفياـ في اآلية يتمثل في اليمزة في قكلو(أفعيينا) ،كأفاد

معنى اإلنكار ،أؼ إنكار الكافريف لحقيقة البعث.
ِ
ِ
قاؿ تعالى ﴿ :يوـ َنُق ِ
ِ
ام َت ََلْت َوَتُق ُ
وؿ ل َج َيَّن َـ َىل ْ
ُ
َْ َ
وؿ َى ْل م ْف َ

م ِزيد﴾

(ٗ)

ٍ
مكقف مييب ،كيسأليا عف اكتفائيا بأعداد
يخاطب هللا عز كجل يكـ القيامة جينـ في
العصاة الذيف أُلقكا فييا مف عدمو ،كيأتي الجكاب مف جينـ بعد االستفياـ
الكافريف كالمجرميف ك ُ
)ٔ) ركح المعاني في تفسير القربف العظيـ كالسبع المثاني .ٔٚ٘ /ٕٙ
)ٕ) بية ٘ٔ مف سكرة ؽ.

)ٖ) الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل٘.ٜ٘ٗ /
)ٗ) بية ٖٓ مف سكرة ؽ.
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مباشرًة؛ لمداللة عمى انتظارىا بفارغ الصبر ،مسألة تعذيب الكفار جزاء ما قدمكا مف عمل ،يقكؿ
القرطبي ":االستفياـ عمى سبيل التصديق لخبره ،كالتحقيق لكعده ،كالتقريع ألعدائو ،كالتنبيو لجميع
عباده ،كتقكؿ جينـ ىل مف مزيد؟ أؼ ما بقى في مكضع لمزيادة كيحتمل أف يككف استفياماً،
ّ
بمعنى االستزادة أؼ ىل مف مزيد فأُزاد بو ،كانما صمح ىذا لمكجييف؛ ألف في االستفياـ ضرباً مف
الجحد ،كقيل ُينطق هللا النار حتى تقكؿ ىذا؛ كما تنطق الجكارح ،)ٔ(".كلقد كرد في اآلية حرؼ
االستفياـ (ىل) ،كىك لبلستفياـ الحقيقي ،فاالستفياـ مكجو لمنار ،كذلؾ لتيكيل أمرىا عمى سبيل
التخييل كالتمثيل ،كفي إجابة النار استعارة مرعبة ،كىي تحمل إرىاباً لمكافريف.
َّ ِ ِ ِ
ِ
َىَم ْكَنا َقبَميـ ِم ْف َقرف ىـ أ َ ِ
قاؿ تعالىَ ﴿:وَك ْـ أ ْ
ْ ُْ
ْ ُْ
َشُّد مْن ُي ْـ َب ْط اشا َفَنقُبوا في اْلب َالد َى ْل م ْف َ

مِ
حيص﴾

(ٕ)

َجمى الصكر عف عاقبة كل
إف العذاب الذؼ ّ
حل باألمـ السابقة ،مثل عاد كثمكد ُليعطي أ َ
مف كفر با﵀ كعاند في كفره ،كلكف المكذبيف بنبكة سيدنا دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،لـ يعتبركا مف النياية التي بلت
ٍ
ٍ
تكذيب ،كا ٍ
ككفر ،كمعصية ،يقكؿ الشافعي" ككثير مف
نكار،
إلييا ىذه األقكاـ ،فاقتفكا أثرىـ مف
األمـ التي قبمؾ أىمكناىـ ،ككانكا أشد مف قكمؾ بطشاً ،كأكثر منيـ قكة ،كعاد كثمكد كتبع ،فتقمبكا
في الببلد ،كسمككا كل طريق ابتغاء لمرزؽ ،كلـ يجدكا ليـ مف أمر هللا ميرباً ،كال ممجأً حيف حـ
القضاء ،كىكذا حالكـ ،فحذار أف يصيبكـ مثل ما أصابيـ مف العذاب العاجل في الدنيا  ،كاآلجل

)ٔ) الجامع ألحكاـ القربف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كأػ الفرقاف .ٗ٘ٔ /ٜٔ
)ٕ) بية  ٖٙمف سكرة ؽ.
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يكـ القيامة" ،ىل مف محيص" كاردة لنفي أف يككف ليـ محيص ؟يعني فإف أصر أىل مكة فميحذركا
مف مثل ما حل باألمـ الماضية فإف الغاية ىك اليبلؾ ،كالنياية ىك العذاب"

(ٔ)

كلقد كرد في اآلية حرؼ االستفياـ(ىل) ،كأفاد األسمكب ىنا معنى النفي ،بمعنى أنو لف
كيؤكد عمى إىبلؾ الكافريف.
يفمت أك يفر أحد منيـ مف المكت أك مف عذاب هللاُ ،

)ٔ) تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القربف :دمحم األميف بف عبد هللا األرمي العمكؼ اليررؼ الشافعى،

تحقيق ىاشـ ميدؼ ،دار طكؽ النجاة ،بيركت ،لبناف  ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.ٗٚ٘/ٕٚ ،
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جدوؿ يوضح أساليب الستفياـ في جزء األحقاؼ
رقـ

اآلية

اآلية

الشاىد

سورة األحقاؼ
﴿

ِ
َّللاِ أ َُركِني ما َذا َخَمُقكا ِم َف ْاأل َْر ِ
ؾ
ُق ْل أ َأ
َرَْيتُ ْـ َما تَ ْد ُعك َف ِم ْف ُدك ِف َّ
ض أ َْـ َل ُي ْـ ش ْر ٌ
َ
ِِ
يف﴾
صادق َ

ِ
ِ ِِ ٍ ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِفي َّ
الس َم َاكات ا ْئتُكني بكتَاب م ْف َق ْبل َى َذا أ َْك أَثَ َارة م ْف عْم ٍـ إ ْف ُك ْنتُ ْـ َ
﴿

كمف أَض ُّل ِم َّمف يدعك ِمف دك ِف َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة َك ُى ْـ
ْ َْ ُ ْ ُ
ََْ َ
َّللا َم ْف َال َي ْستَج ُ
يب َل ُو إَلى َي ْك ِـ اْلق َي َ
َع ْف ُد َع ِائ ِي ْـ

َغ ِ
افُمك َف﴾

﴿ أَـ يُقكُلكف ا ْفتراه ُقل ِإ ِف ا ْفتريتو َف َبل تممِككف لِي ِمف َّ ِ
َعَم ُـ ِب َما
َْ ُ َ
َّللا َش ْيًئا ُى َك أ ْ
َ
ََ ْ ُ ُ
ْ َ َ ََ ُ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
كر
تُف ُ
يضك َف فيو َكَفى بو َشي ًيدا َب ْيني َكَب ْي َن ُك ْـ َك ُى َك اْل َغُف ُ

الرِ
حيـ﴾
َّ

٘

ٛ

ُ

َرَيتـ ِإف كاف ِمف ِعنِد َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
يل َعَمى
﴿ ُق ْل أ َأ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ
َّللا َكَكَف ْرتُ ْـ بو َك َشي َد َشاىٌد م ْف َبني إ ْس َرائ َ
ِ ِِ
َّللاَ َال َي ْيِدؼ اْلَق ْكَـ
استَ ْك َب ْرتُ ْـ ِإ َّف َّ
َم َف َك ْ
م ْثمو َفآ َ

ٗ

َّ ِ ِ
يف﴾
الظالم َ

ٓٔ

أ َأَ
َرْيتُ ْـ
َما َذا ,أـ
َم ْف

أ َْـ

َرَْيتُ ْـ
أ َأ

ِ ِِ
﴿ ك َّالِذؼ َق ِ ِ ِ ٍ
ُخ َرَج َكَق ْد َخَم ِت اْلُق ُرك ُف ِم ْف َقْبمِي
َف أ ْ
ُؼ َل ُك َما أَتَع َدانني أ ْ
اؿ ل َكال َد ْيو أ ّ
َ
َ
َّللاِ ح ّّق َفيُقكؿ ما ى َذا ِإ َّال أَس ِ
ِ
ك ُىما َي ْستَ ِغيثَ ِ
اط ُير
اف َّ
َّللاَ َكْيَم َؾ بَم ْف ِإ َّف َك ْع َد َّ َ َ ُ َ َ
َ
َ َ

ٔٚ

أَتَ ِع َد ِانِني

يف﴾
ْاأل ََّكلِ َ

﴿ كيكـ يعر َّ ِ
يف َكَف ُركا َعَمى َّ
طِّي َب ِات ُك ْـ ِفي َح َي ِات ُكـ ُّ
الد ْن َيا
الن ِار أَ ْذ َى ْبتُ ْـ َ
ض الذ َ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ
ُ
ِ
اب اْليك ِف ِبما ُك ْنتُـ تَستَ ْكِب ُرك َف ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِب َغ ْي ِر
ْ ْ
َك ْ
َ
استَ ْمتَ ْعتُ ْـ ب َيا َفاْل َي ْكَـ تُ ْج َزْك َف َع َذ َ ُ
ِ
اْل َح ِّق َكب َما ُك ْنتُ ْـ ُ

تَْفسُقك َف﴾
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ٕٓ

أَ ْذ َى ْبتُ ْـ

﴿ َقاُلكا أ ِ
َج ْئتََنا لِتَأ ِْف َك َنا َع ْف بَلِ َيِت َنا َفأِْت َنا ِب َما تَ ِعُد َنا ِإ ْف ُك ْن َت ِم َف

َّ ِ ِ
يف﴾
الصادق َ

ٕٕ

ِ
﴿ أ َكَل ْـ َي َرْكا أ َّ
ض َكَل ْـ َي ْعي ِب َخْم ِق ِي َّف ِبَق ِاد ٍر َعَمى
َف َّ
َّللاَ َّالِذؼ َخَم َق َّ
الس َم َاكات َك ْاأل َْر َ
َ
َف ُي ْحِيي اْل َم ْكتَى َبَمى ِإنَّ ُو َعَمى ُك ِّل َشي ٍء
أْ
ْ
َ

ِ
ير﴾
َقد ٌ

﴿ كيكـ يعر َّ ِ
ِ
يف َكَف ُركا َعَمى َّ
اؿ
ض الذ َ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ
الن ِار أََل ْي َس َى َذا باْل َح ِّق َقاُلكا َبَمى َكَرِّب َنا َق َ
اب ِب َما ُكنتُ ْـ
َف ُذكُقكا اْل َع َذ َ

تَ ْكُف ُرك َف﴾

﴿ َف ِ
الرُس ِل َكَال تَ ْستَ ْع ِج ْل َل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ َي ْكَـ َي َرْك َف َما
ص َب َر أُكُلك اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
ْ
اصب ْر َك َما َ
ِ
َّ
ؾ ِإ َّال اْلَق ْكُـ
اع ًة م ْف َن َي ٍار َب َبلغٌ َف َي ْل ُي ْيَم ُ
كعُدك َف َل ْـ َيْم َبثُكا ِإال َس َ
ُي َ

اْلَف ِ
اسُقك َف﴾

ٖٖ

ٖٗ

ٖ٘

أِ
َج ْئتََنا
أ ََكَل ْـ

أَل ْي َس

َف َي ْل

سورة دمحم
ِ َّ ِ
﴿ أََفَمـ َي ِس ُيركا ِفي ْاأل َْر ِ
يف ِم ْف َقْبمِ ِي ْـ َد َّم َر َّ
ض َف َي ْن ُ
اف َعاق َب ُة الذ َ
ف َك َ
ظ ُركا َك ْي َ
َّللاُ
ْ
ِ
َعَم ْي ِي ْـ َكلِْم َكاف ِر َ
يف ْ َ

أَمثَاُليا﴾

اف َعَمى َبِّي َن ٍة
﴿ أََف َم ْف َك َ

ِ ِِ
ِ ِ َّ
كء َع َممو َكات َب ُعكا َ َ ْ
م ْف َرّبو َك َم ْف ُزّيِ َف َل ُو ُس ُ

ىـ﴾
أْ
َىكاء ُ

َِّ ِ
ِ ِِ
ِ
يف أُكتُكا اْل ِعْم َـ
﴿ َك ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْستَم ُع ِإَل ْي َؾ َحتَّى ِإ َذا َخ َرُجكا م ْف ع ْند َؾ َقاُلكا لمذ َ

َما َذا

ِ َّ ِ
َق ِ
ِ َّ
ط َب َع َّ
يف َ
اؿ بَنًفا أُكَلئ َؾ الذ َ
َ
َّللاُ َعَمى ُقُمكبِي ْـ َكات َب ُعكا َ َ ْ

ىـ﴾
أْ
َىكاء ُ

الساع َة أ ِ
ط َيا َفأََّنى َل ُي ْـ ِإ َذا
َش َار ُ
﴿ َف َي ْل َي ْن ُ
اء أ ْ
ظ ُرك َف ِإ َّال َّ َ ْ
َف تَأْت َي ُي ْـ َب ْغتَ ًة َفَق ْد َج َ
اء ْت ُي ْـ
َج َ

ِ
اىـ﴾
ذ ْك َر ُ

ٓٔ

ف
أََفَم ْـَ ،ك ْي َ

ٗٔ

أََف َم ْف

ٔٙ

ٔٛ

ْ

َّ
َف تُْف ِسُدكا ِفي ْاأل َْر ِ
ط ُعكا
ض َكتَُق ِّ
﴿ َف َي ْل َع َس ْيتُ ْـ ِإ ْف تََكل ْيتُ ْـ أ ْ
َف أَـ َعَمى ُقُم ٍ
كب
﴿ أََف َبل َيتََدب َُّرك َف اْلُق ْبر َ ْ

حام ُكـ﴾
أ َْر َ

َ ْ

أَْقَفاُليا﴾

َ

ِ
ف ِإ َذا تَ َكَّف ْت ُي ُـ اْل َم َبلئ َك ُة َي ْ
ض ِرُبك َف ُك ُج َ
﴿ َف َك ْي َ
كى ُي ْـ َ

ىـ﴾
كأ َْد َبارُ

﴿ أَـ ح ِسب َّالِذ ِ
َف َل ْف ُي ْخ ِرَج َّ
ض أْ
يف في ُقمُكبِ ِي ْـ َم َر ٌ
َ
ْ َ َ
َّللاُ
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َ ْ

انيـ﴾
َض َغ َ
أْ

ُْ

َما َذا
َف َي ْل،
َفأََّنى

ٕٕ

َف َي ْل

ٕٗ

أََف َبل ،أ َْـ

ٕٚ

ف
َف َك ْي َ

ٕٜ

أ َْـ

سورة الفتح
ب َ
شغَلَتْنَا أ َ ْم َوالُنَا َوأ َ ْهلُونَا فَا ْست َ ْغ ِف ْر لَنَا يَقُولُونَ
سيَقُو ُل لَكَ ْال ُمخَلَّفُونَ ِمنَ ْاْلَع َْرا ِ
﴿ َ
ْس فِي قُلُوبِ ِه ْم قُ ْل فَ َم ْن يَ ْم ِلكُ لَ ُك ْم مِنَ َّ ِ
ض ًّرا
اَلل َ
ش ْيئًا إِ ْن أ َ َرادَ بِ ُك ْم َ
بِأ َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما لَي َ
اَللُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ
أ َ ْو أ َ َرادَ بِ ُك ْم نَ ْفعًا بَ ْل َكانَ َّ

ٔٔ

فَ َم ْن

يرا﴾
َخبِ ً

سورة الحجرات
﴿ يا أَيُّيا َّالِذيف بَمنكا اجتَِنبكا َكِث ا ِ
الظ ِف ِإ َّف بعض َّ
َّ
الظ ِّف ِإ ْث ٌـ َكَال تَ َج َّس ُسكا َكَال
ير م َف ّ
َْ َ
َ َُ ْ ُ
ً
َ َ
َخ ِ
ْكل َلحـ أ ِ
ِ
يو َم ْيتًا َف َك ِرْىتُ ُمكهُ َكاتَُّقكا َّ
َحُد ُك ْـ أ ْ
ض ُك ْـ َب ْع ً
َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
ضا أَُيح ُّب أ َ
َّللاَ
َف َيأ ُ َ ْ َ
اب
ِإ َّف َّ
َّللاَ تََّك ٌ

رِ
حيـ﴾
َ
ٌ

ِ
ات كما ِفي ْاأل َْر ِ
َّللاُ ِب ُك ِّل
ض َك َّ
َّللاَ ِبِد ِين ُك ْـ َك َّ
﴿ ُق ْل أَتُ َعّمِ ُمك َف َّ
َّللاُ َي ْعَم ُـ َما ِفي َّ
الس َم َاك َ َ
َشي ٍء
ْ

ٕٔ

أَُي ِح ُّب

عمِيـ﴾
َ

ٔٙ

ٌ

أَتُ َعّمِ ُمك َف

سورة ؽ
﴿

أَِئ َذا ِم ْت َنا َكُكَّنا تَُرًابا َذلِ َؾ َر ْج ٌع

يد﴾
َب ِع ٌ

ظركا ِإَلى َّ ِ
اىا َك َما َل َيا ِم ْف
اىا َكَزيََّّن َ
ف َب َن ْي َن َ
الس َماء َف ْكَق ُي ْـ َك ْي َ
﴿ أََفَم ْـ َي ْن ُ ُ
﴿ أََف َعِي َينا ِباْل َخْم ِق ْاأل ََّك ِؿ َب ْل ُىـ ِفي َل ْب ٍ
س ِم ْف َخْم ٍق
ْ
﴿

ج﴾
ُف ُرك ٍ

جِد ٍ
يد﴾
َ

م ِز ٍ
يد﴾

ِ
ِ
يكـ َنُق ِ
ِ
َْ َ ُ
امتَ َؤلْت َكتَُق ُ
كؿ ل َج َينَّ َـ َىل ْ
كؿ َى ْل م ْف َ

ط ًشا َف َنَّقُبكا ِفي اْلِب َبلِد َى ْل ِم ْف
َشُّد ِم ْن ُي ْـ َب ْ
َىَم ْك َنا َقْبَم ُي ْـ ِم ْف َق ْرٍف ُى ْـ أ َ
﴿ َكَك ْـ أ ْ
م ِح ٍ
يص﴾
َ
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ٖ

أَئِذَا ِمتْنَا

ٙ

ْف
أَفَلَ ْمَ ,كي َ

٘ٔ

أَفَعَيِينَا

ٖٓ

ه َْل

ٖٙ

ه َْل

جدوؿ يوضح عدد أساليب الستفياـ في كل سورة

ـ

اسـ السورة

عدد أساليب الستفياـ في السورة

ٔ

األحقاؼ

ٕٔ

ٕ

دمحم

ٔٔ

ٖ

الفتح

ٔ

ٗ

الحجرات

ٕ

٘

ؽ

ٙ

بالنظر إلى الجدكؿ أعبله كما سبقو مف جداكؿُ ،يبلحع أف أكثر السكر اشتماالً عمى أسمكب االستفياـ
ىي سكرة األحقاؼ كذلؾ ألف مكضكع السكرة ُيناقش حقيقة البعث كالجزاء ،كانكار الكافريف ليذه الحقيقة،
حيث اشتممت بيات السكرة عمى أساليب استفياـ متكررة خرجت مف معناىا إلى معنى اإلنكار كالتكبيخ
كالتقريع ليؤالء الكافريف بسبب مكقفيـ مف ىذه الحقيقة.
كأقل السكر اشتماالً عمى أسمكب االستفياـ ىي سكرة الفتح ،كمكضكعيا يتمحكر حكؿ الحقائق،
كالمعجزات ،كالنصر ،كاليداية ،كطبيعة المكضكع ىنا ال تثير تساؤالت كثيرة ،فقل استخداـ أسمكب
االستفياـ ىنا ليذا السبب.
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الفصل الثاني
أسلىب النهي وأغشاضه الثالغيح
وفيه املثاحث التاليح:
املثحث األول:
 تعشيف النهي ,دالالته.
 عالقح أسلىب النهي تأسالية الثالغح األخشي.
 عالقح أسلىب النهي مبىضىعاخ الثالغح.

املثحث الثاني:
 املعاني الثالغيح ألسلىب النهي.
 أسلىب النهي يف جضء األحقاف وأغشاضه الثالغيح.
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املثحث األول:

 تعشيف النهي ,دالالته.
 عالقح أسلىب النهي تأسالية الثالغح األخشي.
 عالقح أسلىب النهي مبىضىعاخ الثالغح.
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ُيعد النيي في األصل ىك أحد مكضكعات النحك العربي ،كلكف خركجو عف معناه الحقيقي
ٍ
ٍ
ببلغية أخرػ ،جعمو يندرج تحت قائمة األساليب اإلنشائية
معاف
مف طمب الكف عف الفعل إلى
الطمبية ،فيك بذلؾ ُيعد مف األساليب اإلنشائية الطمبية ،كلقد كرد ذكره في جزء األحقاؼ في ثبلثة
عشر مكضعاً ،حيث جاء في القربف الكريـ زج اًر عف الشر كتنفي اًر منو.
"كأسمكب النيي ال يتصل بالببلغة كحدىا ،كانما بالقربف كعمكمو .كالقربف الكريـ يزداف
بأساليب النيي ،فما مف سكرة تقع بيف دفتي القربف إال كتحمل بيف صفحاتيا عشرات األساليب"

(ٔ)

كالنيي كغيره مف األساليب يخرج عف معناه الحقيقي؛ لمداللة عمى معاني أخرػ كالدعاء،
كالنصح ،كاإلرشاد ،كالتحقير ،كالتيديد كغيرىا مف المعاني الببلغية ،فكميا ُيستدؿ عمييا مف السياؽ
كقرائف األحكاؿ.

)ٔ)

النظـ القربني في سكرة ىكد :مجدؼ عايش أبك لحية ،رسالة ماجستيرٕٓٓٓ ،ـ.ٔٓٔ ،
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تعريف النيي:
(ٔ)
النيي لغ اة "خبلؼ األمر( ،نياه -ينياه -نيياً) ،فقد انتيى كتناىى "كف"  ,كىك أيضاً

"طمب االمتناع عف الشي،ء كطمب ترؾ الفعل باستعماؿ ال الناىية ،كالمضارع المجزكـ"

(ٕ)

وأما اصطالحا فيك" طمب الكف عف شيء ،كأداتو كاحدة ىى "ال الطمبية" ،كتسمى ال الناىية
إف كاف النيى صاد اًر مف أعمى ألدنى ،فإف كاف مف أدنى ألعمى ،سميت ال الدعائية ،كاف كاف
ٍ
مساك إلى نظيره ،سميت ال التي لبللتماس ،فتسميتيا ال الطمبية أكلى؛ ألف طمب الكف بيا يشمل
حاالتيا الثبلث"

(ٖ)

كعميو فإف النيي ىك االبتعاد عف فعل الشيء ،بشرط أف يككف صاد اًر مف األعمى لؤلدنى،
كقد عرفو بسيكني فيكد "ىك كل أسمكب يطمب بو الكف عف الفعل ،عمى كجو االستعبلء كاإللزاـ،

)ٔ) لساف العرب ٘ٔ.ٖٖٗ /

)ٕ) المعجـ النحك الكافي مع ربطو باألساليب الرفيعة كالحياة المغكية المتجددة :عباس حسف ،دار المعارؼ ،مصر،
طٖ.ٖٙٚ /ٗ ،

)ٕ) عمـ المعاني دراسة ببلغية نقدية لمسائل المعاني ٕ.ٖٚ

ٕ
كينظر عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح :بياء الديف السبكي،
) ) بغية المفتاح لتمخيص المفتاحُ ،٘ٙ/ٕ:
تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ،المكتبة العصيرية  ،صيدا ،بيركت ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.ٜٗٙ /ٔ ،

)ٕ) الكسيط :مجمع المغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،طٕٗٓٓٗ ،ـ.ٜٙٓ،

)ٖ) النحك الكافي مع ربطو باألساليب الرفيعة كالحياة المغكية المتجددة :عباس حسف ،دار المعارؼ ،مصر ،طٖ،
ٗ.ٖٙٚ /
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فيككف مف جية عميا ناىية ،إلى جية دنيا منيية"(ٔ) ،كصيغة النيي كاحدة ،ىى ال الناىية مع الفعل
المضارع المقترف بيا" ،لمنيي صيغة كاحدة ،كىى المضارع المقترف ببل الجازمة الناىية "

(ٕ)

دللة أسموب النيي:
 دللتو عمى الستعالء:
االستعبلء ىك شرط مف شركط أسمكب النيي ،كغالباً يككف النيي مف األعمى لؤلدنى ،أما إف
دعاء ،أك التماساً فقد "اشترط الببلغيكف االستعبلء في صيغة "ال تفعل" ،ألجل
كاف غير ذلؾ سمي
ً
سمكىا(دعاء) أك(التماساً) ،كيقكؿ السكاكي
تسميتيا (نيياً) ،كاف لـ تستعمل عمى سبيل االستعبلء،
ً
"كالنيي محذك بو حذك(األمر) ،في أف أصل استعماؿ(ال تفعل) أف يككف عمى سبيل االستعبلء
بالشرط المذككر ،ثـ إف استعمل عمى سبيل(التضرع) ،كقكؿ المبتيل إلى هللا( :ال تكمني إلى نفسي)
(دعاء) ،كاف استعمل في حق المساكؼ الرتبة ،ال عمى سبيل االستعبلء ُسمى(التماساً)".
تسمى
ً

(ٖ)

 دللتو عمى الوجوب:
إف االختبلؼ في طمب ترؾ الفعل الجازـ ،أىك تحريـ أـ كراىية لمفعل ،أـ طمب الترؾ
استعبلء ،كىك ما يككف كسطاً ما بيف التحريـ كالكراىة ،فقد "اختمف الببلغيكف في صيغة النيي،
ً

)ٔ) عمـ المعاني دراسة ببلغية نقدية لمسائل المعاني :بسيكني عبد الفتاح فيكد ،مؤسسة المختار ،القاىرة ،طٗ،
ٕ.ٖٚ

ٕ
كينظر عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح :بياء الديف السبكي،
) ) بغية المفتاح لتمخيص المفتاحُ ،٘ٙ/ٕ:
تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ،المكتبة العصيرية ،صيدا ،بيركت ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.ٜٗٙ/ٔ ،
ٖ
كينظر النحك الكافي.ٖٙٚ/ٗ :
) ) مفتاح العمكـُٕٖٓ ،
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ىل ىى مكضكعة لطمب الترؾ الجازـ( كىك :التحريـ) ,أك لطمب الترؾ غير الجازـ( كىك :الكراىة)
استعبلء) ،فيشمل (التحريـ) ك(الكراىة)"
أك القدر المشترؾ بينيما(كىك طمب الترؾ
ً

(ٔ)

كمف ىؤالء الببلغييف الذيف اختمفكا في صيغة النيي ،أىي لطمب الترؾ الجازـ كىك(التحريـ)
تعبلء)،
أـ لطمب الترؾ غير الجازـ كىك(الكراىة) ،أـ القدر المشترؾ بينيما كىك طمب الترؾ (اس ً
السكاكي كىك يرػ أف النيي إف استعمل عمى سبيل االستعبلء ،فإنو يفيد كجكب الترؾ أك
التحريـ(ٕ) ،أما السيكطي فإنو جزـ بأف صيغة النيي مكضكعة أصبلً لمتحريـ(ٖ)  ،أما المغربي فإنو
خالفيما كقاؿ إف صيغة النيي مكضكعة لطمب الترؾ فحسب(ٗ).
كمف خبلؿ اآلراء السابقة ،التي اختمف فييا في صيغ النيي ،ترػ الباحثة أف صيغة النيي
مكضكعة لطمب الكف عف القياـ بالفعل ،أؼ ال يشترط فييا التحريـ أك الكراىة ،إال بكجكد دليل أك
قرينة تدؿ عمى ذلؾ.
 دللتو عمى الزمف:
الزمف في صيغة النيي تعنى طمب الكف عف الفعل المنيي عنو ،أيككف في الحاؿ كفك اًر ،أـ
أنو ال يشترط الكف عف الفعل فك اًر؟ ك كما ذكر السكاكي" األمر كالنيي حقيما الفكر كالتراخي،
يكقف عمى قرائف األحكاؿ لككنيا لمطمب"(٘)  ،كذكر المغربي أف النيي لمفكر حيث قاؿ" :إف النيي

)ٔ) أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف .ٖٓٛ
)ٕ) ينظر :مفتاح العمكـٕٖٓ.

)ٖ) ينظر :معترؾ األقراف في إعجاز القربفٔ.ٖٗٗ /
)ٗ) ينظر :مكاىب الفتاح –شركح التمخيصٕٖٕ٘. /
)٘) مفتاح العمكـ .٘ٗٙ
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لمفكر كالتكرار جزماً؛ ألنو لدفع المفسدة ،فمشدة حاليا ال بد فييا مف الفكر ،كتكرار الكف ليتحقق
نفي المفسدة"

(ٔ).

 دللتو عمى المقدار:
اختمف الببلغيكف في مقدار ما تدؿ عميو صيغة النيي ،ىل ىى لمكف عف الفعل لممرة
الكاحدة ،أـ عمى تكرار الكف أؼ االستمرار ،كقد ألمح الزمخشرؼ إلى أف" صيغة النيي قد تفيد
طمب بيا مف المخاطب أف يثبت عمى الحالة التي ىك عمييا"(ٕ) ك أرؼ
معنى االستمرار ،كالثبات إذا ُ
السكاكي في ىذه الداللة ،أف النيي ال عبلقة لو بالمرة أـ االستمرار ،كلكنو يرجع إلى القرينة التي
يدؿ عمييا أسمكب النيى(ٖ) ,أما المغربي فقد جزـ أف النيي لمتكرار ،كما ُذكر سابقاً.
كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى اآلراء السابقة ،ترػ الباحثة أف صيغة النيي سكاء أكاف
مقدار ترؾ الفعل لممرة الكاحدة أـ االستمرار ،ىى صيغة كاحدة فالصيغة ال تتعرض لمقدار،
كلمعرفة ما إذا كانت لممرة الكاحدة أـ االستمرار فذلؾ يرجع إلى طبيعة الشيء المنيي عنو.

)ٔ) مكاىب الفتاح في تمخيص المفتاح ٕ.ٖٕ٘ /

)ٕ)أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف ٓ.ٗٚ
)ٖ) ينظر :مفتاح العمكـ ٘ٗ٘.٘ٗٙ-
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عالقة أسموب النيي بأساليب البالغة األخرى
أولا :عالقة أسموب النيي بأسموب األمر
مف المبلحع في القربف الكريـ أف أساليب األمر كالنيي تجتمع كتتكالى ،فتأتي في ترتيب
عجيب ،كنسق محكـ دقيق ال تبديل لكمماتو ،فأحياناً يتقدـ األمر كيتمكه نيي ليؤكده ،كتارة يتقدـ
النيي كيتمكه أمر ،كذلؾ لزيادة تأكيد أغراض كمكضكعات السكر في القربف الكريـ ،كمثاؿ ذلؾ في
جزء األحقاؼ:
أولا :سورة األحقاؼ
الر ُس ِل َوَل َت ْس َت ْع ِجل َّل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ َي ْوَـ َيَر ْو َف َما
اص ِبْر َك َما َصَبَر أُوُلو اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
يقوؿ هللا تعالىَ ﴿:ف ْ
اع اة ِّمف َّن َيار َب َالغ َف َي ْل ُي ْيَم ُؾ ِإَّل اْلَق ْوُـ
وعُدو َف َل ْـ َيْمَبثُوا ِإَّل َس َ
ُي َ

اْل َف ِ
اسُقو َف﴾

(ٔ)

إف ىذه اآلية َبدأت بأسمكب أمر "اصبر" ،ثـ تبله أسمكب النيي" ال تستعجل" ،كىنا جاء
أسمكب النيي تأكيداً ألسمكب األمر ،حيث طمب هللا(سبحانو كتعالى) مف نبيو الصبر ،كصبر أكلي
نازؿ بيـ في كقتو ال محالة ،كعدـ
العزـ مف الرسل ،كأمره بأال يستعجل العذاب لكفار قريش ،فإنو ٌ
االستعجاؿ يككف مف خبلؿ الصبر ،كاالستعجاؿ ينافي العزـ ،كفي ذلؾ مكاساة لمرسكؿ.

)ٔ) بية ٖ٘ مف سكرة األحقاؼ.
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ثاني ا :سورة دمحم
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
وؿ َوَل ُتْب ِطُموا
يعوا َّ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َللا َوأَط ُ
الر ُس َ
آمُنوا أ ُ َ
يف َ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٔ)

إف أسمكب األمر في ىذه اآلية جاء خطاباً لممؤمنيف لطاعة هللا كطاعة رسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كلقد تبل
أسمكب النيي أسمكب األمر؛ لمتأكيد عمى ىذه الطاعة مف خبلؿ النيي عف مبطبلت األعماؿ ،التي
تؤدؼ إلى معصية هللا كرسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كالكفر ،كالنفاؽ ،كالرياء ،كالمف ،كاألذػ ،كقد ذكر البيضاكؼ
"ما أبطل بو ىؤالء كالكفر ،كالنفاؽ ،كالعجب ،كالرياء ،كالمف ،كاألذػ كنحكىا"(ٕ) ،كهللا يحب لممؤمف
أف تتكامل أعمالو.
ثالثا :سورة الحجرات
ِ
َّ
ِ
اك ْـ
َف َى َد ُ
َللا َي ُم ُّف َعَمْي ُك ْـ أ ْ
قاؿ تعالىَ ﴿ :ي ُمُّنو َف َعَمْي َؾ أ ْ
َف أ ْ
َسَم ُموا ُقل ل َت ُمُّنوا َعَم َّي إ ْس َال َم ُكـ َبل َّ ُ
ِِ
ْليم ِ
نت ْـ
اف ِإف ُك ُ
لْ َ

ِِ
يف﴾
َصادق َ

(ٖ)

في ىذه اآلية جاء أسمكب األمر طمباً مف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)؛ لمرد عمى ما قالو الكافركف بأنيـ
يمنكف عمى هللا؛ بسبب إسبلميـ كاتباعيـ كنصرتيـ لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،فا﵀ سبحانو كتعالى يرد عمييـ
بقكلو "قل ال تمنكا عمي إسبلمكـ" ،فإف نفع ذلؾ إنما يعكد عميكـ ،ك﵀ المنة عميكـ فيو ،كالنيي في
ىذه اآلية نيى عما سبق أسمكب األمر ،مف المنة عمى هللا سبحانو كتعالى ،كلقد جاء ذلؾ كمو
ٌ
متناغماً مع الترتيب المتناسب في اآلية ،حيث ُبدغ بالمنة ثـ األمر ،ثـ النيي عف ىذه المنة.

)ٔ) بية ٖٖ مف سكرة دمحم.

)ٕ) أنكار التنزيل كأس ارر التأكيل المسمى تفسير البيضاكؼ ٖ.ٕٜٕ /
)ٖ) بية  ٔٚمف سكرة الحجرات.
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ثاني ا :عالقة أسموب النيي بأسموب النداء
تبيف سابقاً عبلقة أسمكب النيى بأسمكب األمر ،كسكؼ يتضح عبلقة أسمكب النيي بأسمكب
النداء في جزء األحقاؼ.
سورة الحجرات
يقوؿ هللا تعالى ﴿:يا أَُّييا َّال ِذيف آَمُنوا َل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ
عمِيـ﴾
َ

(ٔ)

أسمكب النداء؛ تنبيياً لممنادػ ،حيث
أسمكب النيى
النداء في ىذه اآلية لممؤمنيف ،كلقد سبق
ُ
َ
أف هللا (سبحانو كتعالى) يكجو نداءه لممؤمنيف ،ثـ ينياىـ أال يقطعكا أم اًر قبل أف يحكـ بو هللا
فمف اتقى هللا كعمل بأكامره،
كالرسكؿ ،كالجدير بالذكر أف كبل األسمكبيف يؤكد أحدىما اآلخرَ ،
كابتعد عف نكاىيو ،كاف مف المؤمنيف الذيف كجو ليـ ىذا الخطاب القربني.
ِ
ؽ َص ْو ِت َّ
الن ِب ِي َوَل َت ْج َيُروا َل ُو ِباْلَق ْو ِؿ َك َج ْي ِر
َص َو َات ُك ْـ َف ْو َ
قاؿ تعالى ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َمُنوا َل َتْرَف ُعوا أ ْ
يف آ َ
ّ
َع َماُل ُك ْـ َوأَْن ُت ْـ َل
َف َت ْحَب َ
َب ْع ِض ُك ْـ لَِب ْعض أ ْ
طأْ

ش ُعُرو َف﴾
َت ْ

(ٕ)

كرد في ىذه اآلية أيضاً أسمكب نداء متبكعٌ بأسمكب نيي ،كيقكؿ القاضي البيضاكؼ" أؼ إذا
كممتمكه فبل تجاكزكا أصكاتكـ عف صكتو ،كال تبمغكا بو الجير الدائر بينكـ ،بل اجعمكا أصكاتكـ

)ٔ) بية ٔ مف سكرة الحجرات.
)ٕ) بية ٕ مف سكرة الحجرات.
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أخفض مف صكتو؛ محاماة عمى الترحيب؛ كمراعاة لؤلدب؛ كقيل معناه كال تخاطبكه باسمو ،ككنيتو
كما يخاطب بعضكـ بعضاً ،كخاطبكه بالنبي كالرسكؿ"

(ٔ)

كأسمكب النداء ىنا مكجو أيضاً لممؤمنيف ،حيث ينياىـ هللا سبحانو كتعالى ،عف رفع
أصكاتيـ فكؽ صكت النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ككجكب مخاطبتو بالنبي كالرسكؿ؛ احتراماً كتكريماً لو ،حيث إف
صفات المؤمنيف كبدابيـ تدعكىـ لمقياـ بتمؾ األكامر ،كاالبتعاد عف كل شائبة تمحق بيـ.
ِ
َف َي ُكوُنوا َخْياار ِمْن ُي ْـ َوَل ِن َساء ِم ْف
َمُنوا َل َي ْس َخْر َق ْوـ ِم ْف َق ْوـ َع َسى أ ْ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ
ِ
َف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف َوَل َتْم ِم ُزوا أَْن ُفس ُكـ َوَل َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
ؽ َب ْع َد
ن َساء َع َسى أ ْ
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
ِ
اإليم ِ
اف َو َم ْف َل ْـ َي ُت ْب َفأُوَل ِئ َؾ ُى ُـ
ْ َ

َّ
الظالِمو َف﴾
ُ

(ٕ)

كرد في ىذه اآلية أسمكب نداء كاحد لممؤمنيف ،كتعددت أساليب النيي ،فكل الصفات المنيى
عنيا ،تأتي تأكيداً عمى أف تاركيا مؤمف ،كىي عدـ السخرية ،عدـ التنابز ،عدـ الممز ،كالطعف
بالمساف ،كىذه الصفات ىى صفات الفاسقيف الظالميف ،فارتباط أسمكب النيي بأسمكب النداء ىنا؛
لمتأكيد عمى صفات المؤمنيف كبياف ىذه الصفات ،كىي درس كبير في حياة المؤمنيف.
ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا َوَل َي ْغ َت ْب
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َحُد ُك ْـ أ ْ
َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

رِ
حيـ﴾
َ

(ٖ)

لقد اجتمعت في ىذه اآلية ثبلثة أساليب ،أسمكب النداء ثـ األمر ثـ النيي ،حيث ُبدغ
بأسمكب النداء المكجو لممؤمنيف ،ثـ األمر لمتأكيد عمى صفة المؤمنيف ،باالبتعاد عف الظف السكء،
)ٔ) مف أنكار التنزيل كأسرار التأكيل المسمى تفسير البيضاكؼٖ.ٖٓٗ /
)ٕ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.
)ٖ) بية ٕٔ مف سكرة

الحجرات.
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ثـ يأتي أسمكب النيي بعد أسمكب األمر؛ تكمم ًة كتأكيداً لصفة عدـ الظف ،مف حيث النيي عف
التجسس ،كاتباع عكرات المسمميف ،كالتنابز كذكر اآلخريف بالسكء ،فالترتيب ىنا متناسب حيث إف
التجسس مف بثار الظف؛ ألف الظف يبعث عميو حيف تدعك الظاف نفسو إلى التحقيق مف ظنو س اًر،
كل األساليب السابقة ىى متتالية ،كمجتمعة مع بعضيا ،كمرتبة في
فيسمؾ طريق التجسس ،ك ُّ
ترتيب محكـ دقيق ،حسب خطكرة األفعاؿ كأىميتيا ،كتكرير النداء في اآليات السابقة جاء بيدؼ
استدعاء مزيداً مف االستبصار ،كالمبالغة في االتعاظ ،كالداللة عمى استقبلؿ المنادػ لو ،كزيادة
االىتماـ بو(ٔ).

عالقة أسموب النيي بموضوعات البالغة األخرى
أولا :سورة األحقاؼ
وعُدو َف
اص ِبْر َك َما َصَبَر أُوُلو اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
الر ُس ِل َوَل َت ْس َت ْع ِج ْل َل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ َي ْوَـ َيَر ْو َف َما ُي َ
قاؿ تعالىَ ﴿:ف ْ
َلـ يْمب ُثوا ِإَّل ساع اة ِم ْف َنيار ب َالغ َفيل ييَم ُؾ ِإَّل اْلَقوـ اْل َف ِ
اسُقو َف﴾(ٕ).
َ َ
َ ْ ُْ
َ َ
ََْ
ُْ
نيا هللا سبحانو كتعالى الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) عف االستعجاؿ في طمب العذاب لمكافريف ،حيث أخبره
اقع ال محالة ،كحثو عمى الصبر ،كقد تكافق أسمكب النيي في اآلية مع التشبيو "كأنيـ
أف عذابيـ ك ٌ
يكـ يركف ما يكعدكف ،لـ يمبثكا إال ساعة مف نيار ،كىذا تعميل لمنيي عف االستعجاؿ ليـ ،بأف
العذاب كاقع ليـ ،فبل ُيؤثر في كقكعو تطكيل أجمو كال تعجيمو"

(ٖ).

)ٔ) ُينظر :الجدكؿ في إعراب القربف كصرفو كبيانو ٖٔ.ٕٚٙ/
)ٕ) بية ٖ٘ مف سكرة األحقاؼ.
)ٖ) التحرير كالتنكير .ٙٚ /ٕٙ
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ثاني ا :سورة الحجرات
يقوؿ هللا تعالى ﴿ :يا أَُّييا َّال ِذيف آَمُنوا َل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ
عمِيـ﴾(ٔ).
َ

ليجد فييا مف الببلغة كجياً ببلغياً ،كىك االستعارة التمثيمية في قكلو
إف الناظر ليذه اآلية ُ
تعالى" :ال تقدمكا بيف يدؼ هللا كرسكلو" ،حيث شبو حاليـ في إبداء الرأؼ كقطع األمر في حضرة
الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) بحاؿ ٍ
ممؾ عظيـ تقدـ لمسير أمامو بعض الناس ككاف األدب يقضي أف يسيركا خمفو
ال أمامو"(ٕ)  ،كفائدة ىذا األسمكب الداللة عمى قكة االختصاص ،إذ إف األمر فيو ﵀ كلمرسكؿ مف
بعده ،كتناسب أسمكب النيي مع ما يحمل بيف طياتو مف االختصاص مع أسمكب النداء الذؼ
يختص بالمؤمنيف كحدىـ ،كمع أسمكب األمر الذؼ اختص بتقكػ هللا مف قبل ىؤالء المؤمنيف،
ختاماً بتأكيد ذلؾ كمو ،فا﵀ سبحانو كتعالى عميـ سميع بما يخفي في صدكر عباده المؤمنيف.
ِ
ؽ َص ْو ِت َّ
الن ِب ِي َوَل َت ْج َيُروا َل ُو ِباْلَق ْو ِؿ َك َج ْي ِر
َص َو َات ُك ْـ َف ْو َ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
آمُنوا َل َتْرَف ُعوا أ ْ
يف َ
ّ
َنت ْـ َل
َب ْع ِض ُك ْـ لَِب ْعض أَف َت ْحَب َ
َع َماُل ُك ْـ َوأ ُ
طأْ

ش ُعُرو َف﴾
َت ْ

(ٖ)

لقد نيى هللا سبحانو كتعالى في ىذه اآلية عف جير المؤمنيف لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) بالصكت المرتفع،
كجيرىـ لبعضيـ البعض ،جاء أسمكب النيي متناسباً كمترابطاً ،مع التشبيو المرسل المذككر في
ىذه اآلية ،فالنيي أمر مف هللا عز كجل ،باالبتعاد عما عرضو هللا لممؤمنيف ،بالصكرة الجمية مف
خبلؿ التشبيو المرسل المجمل ليـ؛ تأكيداً ليـ عمى عاقبة ذلؾ األمر ،فالتشبيو في قكلو تعالى" كال
)ٔ) بية ٔ مف سكرة

الحجرات.

)ٕ) اإلعجاز الببلغي في القربف الكريـ :دمحم حسف سبلمة .ٖٔٙ
)ٖ) بية ٕ مف سكرة الحجرات.
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تجيركا لو بالقكؿ كجير بعضكـ لبعض" ،تشبيو مرسل مجمل ،فأركاف التشبيو مذككرة ،حيث األداة
(الكاؼ) ،كالمشبو ىك (جير المؤمنيف لمرسكؿ) ،كالمشبو بو ىك (جير المؤمنيف بعضيـ
البعض) ،)ٔ(.كعبلقة أسمكب النيي بأسمكب النداء ،ىك التأكيد عمى المؤمنيف باالبتعاد عما حممو
أسمكب النيي مف محاذير كجب االبتعاد عنيا ،فيـ المختصكف بيذا النداء كالنيي.
ِ
َمُنوا َل َي ْس َخْر َق ْوـ ِم ْف َق ْوـ َع َسى أَ ْف َي ُكوُنوا َخْياار ِمْن ُي ْـ َوَل ِن َساء ِم ْف
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ
ِ
َف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف َوَل َتْم ِم ُزوا أَْن ُفس ُكـ َوَل َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
ؽ َب ْع َد
ن َساء َع َسى أ ْ
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
ِ
اإليم ِ
اف َو َم ْف َل ْـ َي ُت ْب َفأُوَل ِئ َؾ ُى ُـ
ْ َ

َّ
الظالِمو َف﴾
ُ

(ٕ)

مف البلفت لبلنتباه في ىذه اآلية ،مجيء كممتي" قكـ ،نساء" بصيغة الجمع ،كليس المفرد
فقاؿ تعالى" :ال يسخر قكـ مف قكـ عسى أف يككنكا خي اًر منيـ كال نساء مف نساء" ،حيث لـ يقل:
رجل مف رجل ،كال امرأة مف امرأة ،عمى التكحيد ،كذلؾ "إعبلماً بإقداـ غير كاحد مف رجاليـ ،كغير
كاحدة مف نسائيـ ،عمى السخرية ،كاستفظاعاً لمشأف الذؼ كانكا عميو ،ألف المشيد الساخر ال يكاد
يخمك ممف يتميى ،كيستضحؾ عمى قكلو ،كال يأتي ما عميو مف النيي كاإلنكار ،فيككف شريؾ
الساخر تمكه في تحمل الكزر ،ككذلؾ كل مف يطرؽ سمعو ،فيستطيبو كيضحؾ بو ،فيؤدؼ ذلؾ –
كاف أكجده كاحد – إلى تكثر السخرة كانقبلب الكاحد جماع ًة كقكماً )ٖ(".كقد جاءت كممة قكـ كنساء
نكرة ال معرفة ،مف باب الشمكؿ ال التخصيص؛" ألف كل جماعة منيية ،عمى التفصيل في
الجماعات كالتعرض بالنيي لكل جماعة عمى الخصكص ،كمع التعريف تحصيل النيي ،لكف ال

)ٔ) المرجع السابق .ٖٔٙ

)ٕ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.
)ٖ) الكشاؼ٘.٘ٚ٘/
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عمى التفصيل بل عمى الشمكؿ كالنيي عمى التفصيل أبمغ كأكقع"(ٔ) ،كذلؾ ألف السخرية إذا تفشت
ال تقف عند فرد دكف بخر.
ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا َوَل َي ْغ َت ْب
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب َر ِحيـ﴾
َحُد ُك ْـ أ ْ
َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

(ٕ)

إف النيي عف الظف في ىذه اآلية ال ُيراد بو كل الظف ،كلكف المراد منو بعض الظف ،الذؼ
يؤدؼ بصاحبو إلى اإلثـ ،فالتنكير في قكلو تعالي "كثي اًر" ،يفيد "معنى البعضية ،كاف في الظنكف ما
يجب أف يجتنب مف تبييف لذلؾ كال تعييف ،لئبل يجترغ أحد عمى ظف إال بعد نظر كتأمل ،كتمييز
بيف حقو كباطمو ،بأمارة بينة ،مع استشعار لمتقكػ كالحذر ،كلك عرؼ لكاف األمر باجتناب الظف
منكطاً بما يكثر منو دكف ما يقل ،ككجب أف يككف كل ظف متصف بالكثرة مجتنباً ،كما اتصف منو
(ٖ)
(إف)؛ لِمتأكيد عمى ما سبقو مف أمر ،كجممة
بالقمة مرخصاً في تظننو"  ،كلقد جيء بػحرؼ التككيد ّ

"إف بعض الظف إثـ" ليس فييا بياف كتفصيل ليذا الظف ،كلكف بياف لآلثار الناجمة عف ىذا الظف،
ّ
فيي "جممة استئنافية بيانية تقتصر عمى التخكيف لمكقكع في ىذا اإلثـ ،ككناية عف كجكب الػتأمل
في بثار الظنكف"(ٗ) ،كأسمكب النيي(ال يغتب) ُيكضحو أسمكب االستفياـ التالي لو ،فكيفية الغيبة
يكضحو أسمكب االستفياـ مف خبلؿ بياف أف الغيبة ىي كأكل لحـ األخ ميتاً ،كىذه كميا أفعاؿ
منافية لصفات المؤمنيف المكجو ليـ الخطاب.

)ٔ) الجدكؿ في إعراب القربف كصرفو كبيانو ٖٔ/
)ٕ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.

.ٕٛٛ

)ٖ) المرجع السابقٖٔ ، ٕٜٓ /ك ينظر :التحرير كالتنكير.ٕ٘ٓ /ٕٙ
)ٗ) التحرير كالتنكير

.ٕ٘ٔ/ٕٙ
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املثحث الثاني

 املعاني الثالغيح ألسلىب النهي.
 أسلىب النهي يف جضء األحقاف وأغشاضه الثالغيح.
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المعاني البالغية ألسموب النيي
إف األصل في أسمكب النيي ،ىك طمب الكف عف الفعل عمى كجو االستعبلء ،كقد يخرج
ّ
عف ىذا األصل ،فيفيد معاني كثيرة ،يرشد إلييا السياؽ كقرائف األحكاؿ" ،أؼ أف ىذه المعاني ال
تنبثق عف صيغة النيي في ذاتيا ،بل تنبثق عنيا كاقعة في نظـ خاص ،كمقترنة بسياؽ خاص"(ٔ).
ومف تمؾ المعاني التي يخرج الييا أسموب النيي:
الدعاء :كذلؾ حيف يتجو أسمكب النيي مف األدنى إلى األعمى  ،كما في قكلو عز كجل
عمى لساف المؤمنيف ﴿:ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا ربنا ال تحمل عمينا إص اًر كما حممتو عمى
بو﴾

الذيف مف قبمنا ربنا كال تحممنا ماال طاقة لنا

(ٕ)

 ،فالنيي في ىذه اآليات ليس عمى سبيل

االستعبلء كاإللزاـ ،بل خرج إلى معنى الدعاء ،كالتضرع ،كالتذلل ،كاالسترحاـ.
النصح واإلرشاد" :كيككف ذلؾ عندما يحمل النيي بيف أجزائو ،معنى مف معاني النصح
كاإلرشاد ،كما في قكلو تعالى ﴿ :يا بني اذىبكا فتحسسكا مف يكسف كأخيو كال تيأسكا مف ركح هللا
إنو ال ييأس مف ركح هللا إال القكـ

الكافركف﴾

(ٖ) (ٗ)

اللتماس :كيككف
صادر مف أخ ألخيو ،أك صديق إلى صديقو ،كىذا ما عبر عنو السكاكي
اً
بقكلو "إف استعمل النيي في حق المساكؼ لمرتبة ،ال عمى سبيل االستعبلء ،سمى التماساً" ،ككقكلو

)ٔ) عمـ المعاني في المكركث الببلغئ.ٚ
)ٕ) بية  ٕٛٙمف سكرة البقرة .
)ٖ) بية  ٛٚمف سكرة يكسف.

)ٗ) سكرة يكسف دراسة ببلغية :حابس شحادة القعايدة ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتةٕٓٓ٘ ،ـ.ٜٛ ،
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ِ ِ ِ
ِ ِ
تعالىَ ﴿ :قاؿ يا ابف أ َُّـ َال تَأ ِ ِ
ِ
يل َكَل ْـ
ُ
يت أ ْ
ْخ ْذ ِبم ْح َيتي َكَال ِب َأرْسي ِإّني َخش ُ
َ َ َْ
كؿ َف َّرْق َت َب ْي َف َبني إ ْس َرائ َ
َف تَُق َ
تَ ْرُق ْب َق ْكلِي

﴾

(ٔ)(ٕ)

كعميو فإف أسمكب النيي يخرج عف معناه الحقيقي ،إلى ٍ
معاف أخرػ كما رأينا ،مثل التحقير،
الدعاء ،التيديد ،كذلؾ حسب السياؽ كالقرائف التي يرد فييا ،كمف خبلؿ قراءة األساليب كمعرفة
معناىا الببلغي ،يتـ تحديد المعنى الببلغي الذؼ خرج عنو األسمكب ،كالجدير بالذكر أف ىناؾ
الكثير مف المعاني الببلغية التي يخرج عنيا أسمكب النيي(ٖ).

)ٔ) بية ٗ ٜمف سكرة طو.
ٕ

) ) مف ببلغة القربف الكريـ المعاني –البياف – البديع :دمحم عمكاف ،طٕ٘ٓٔٔ ،ـ.ٗٓ ،

)ٖ) ينظر :االتقاف في عمكـ القربف ٖ.ٕٗٗ /
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أسموب النيي في جزء األحقاؼ وأغراضو البالغية
ُيعتبر أسمكب النيي مف األساليب اإلنشائية األقل كركداً في جزء األحقاؼ ،حيث بمغت
اآليات التي ُذكر فييا ىذا األسمكب ،تسع بيات فقط ،ككرد فييا أسمكب النيي في ثبلثة عشر
مكضعاً ،كىى عمى النحك التالي:
أولا :سورة األحقاؼ
قاؿ تعالى:

﴿

الر ُس ِل َوَل َت ْس َت ْع ِج ْل َل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ َي ْوَـ َيَر ْو َف َما
اص ِبْر َك َما َصَبَر أُوُلو اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
َف ْ

اع اة ِم ْف َن َيار َب َالغ َف َي ْل ُي ْيَم ُؾ ِإَّل اْلَق ْوُـ
وعُدو َف َل ْـ َيْمَبثُوا ِإَّل َس َ
ُي َ

اْل َف ِ
اسُقو َف﴾

(ٔ)

لقد أمر هللا سبحانو كتعالى رسكلو الكريـ ،بضركرة الصبر عمى أذػ الكافريف ،كنياه عف
استعجاؿ العذاب ليـ ،كفي ذات السياؽ يقكؿ اإلماـ ابف عاشكر ":أمر هللا سبحانو كتعالى
الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،بالصبر عمى ما لقيو مف المشركيف مف أذػ ،كضرب لو المثل بالرسل أكلى العزـ،
كأعقب أمره بالصبر بنييو عف االستعجاؿ لممشركيف ،أؼ االستعجاؿ ليـ بالعذاب ،أؼ ال تطمب
منا تعجيمو ليـ ،كذلؾ ألف االستعجاؿ ينافي العزـ؛ كألف في تأخير العذاب تطكيبلً لمدة صبر
الرسكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) يكسب عزمو قكة"(ٕ) ،كاآلية الكريمة تضمنت أسمكب النيي "ال تستعجل" ،الذؼ خرج
عف معناه األصمي إلى معنى النصح كاإلرشاد لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،بالصبر كعدـ االستعجاؿ في عذاب
الكافريف.

)ٔ) بية ٖ٘ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) التحرير كالتنكير.ٙٚ-ٙٙ /ٕٙ
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ثاني ا :سورة دمحم
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
وؿ َوَل ُتْب ِطُموا
يعوا َّ
يقوؿ هللا عز وجلَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َللا َوأَط ُ
الر ُس َ
َمُنوا أ ُ َ
يف آ َ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٔ)

لقد تضمنت اآلية السابقة تكجيياً قربنياً لممؤمنيف ،بضركرة االمتثاؿ ألكامر هللا ،كلزكـ طاعتو
كطاعة رسكلو؛ تجنباً ألف تحبط أعماليـ إف لـ يمتزمكا بذلؾ ،كذكر دمحم الصابكني" امتثمكا ألكامر
هللا كأكامر الرسكؿ ،كال تُبطمكا أعمالكـ بما أبطل بو ىؤالء أعماليـ مف الكفر ،كالنفاؽ كالعجب،
كالرياء"

(ٕ).

كلقد كرد في اآلية أسمكب النيي(ال تبطمكا) ،كأداتو "ال" ،حيث أفاد التحذير مما ّبيف الديف
أنو مبطل لمعمل كبلً أك بعضاً ،مثل الردة ،كالرياء في العمل الصالح ،فإنو ُيبطل ثكابو ،فجاء
اإلرشاد كالنصح بعد النداء بأحب الصفات.
قاؿ

تعالى﴿ :

َللا َم َع ُك ْـ َوَل ْف َي ِتَرُك ْـ
َف َال َت ِيُنوا َوَت ْد ُعوا ِإَلى َّ
السْم ِـ َوأَْن ُت ُـ ْاأل ْ
َعَم ْو َف َو َّ ُ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٖ)

ينيى هللا رسكلو الكريـ عف الضعف أماـ الكفار ،كيخبره بأف العزة كالعمك كالغمبة لممؤمنيف،
كبأف هللا معيـ بالعكف كالنصر ،كلف ينقصيـ شيئاً مف ثكاب أعماليـ ،كذكر الصابكني "ال تضعفكا
كتدعكا إلى الميادنة كالصمح مع الكفار ،إذا لقيتمكىـ كأنتـ األعزة الغالبكف؛ ألنكـ مؤمنكف كهللا
معكـ بالعكف كالنصر ،لف ينقصكـ شيئاً عف ثكاب أعمالكـ ،قاؿ ابف كثير :كفى قكلو "كهللا معكـ"
بشارة عظيمة بالنصر ،كالظفر عمى األعداء"(ٗ) ،كلقد كرد في اآلية أسمكب النيي "ال تينكا" ،كأفاد
)ٔ) بية ٖٖ مف سكرة دمحم.

)ٕ) صفكة التفاسيرٖ. ٕٖٔ /

)ٖ) بية ٖ٘ مف سكرة دمحم.

)ٗ) صفكة التفاسير ٖ.ٕٖ٘ /
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التحذير مف الميادنة كالصمح مع الكفار ،كالنيي عف إسبلـ النفس لخكاطر الضعف ،أؼ الدفع عف
النفس خكاطر الكىف كاجتناب مظاىره.
ثالث ا :سورة الحجرات
قاؿ تعالى ﴿ :يا أَُّييا َّال ِذيف آَمُنوا َل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ

عمِيـ﴾(ٔ).
َ

نيى هللا المؤمنيف في اآلية السابقة ،عف إبراـ أؼ أمر مف دكف ٍ
إذف مف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كربط
تحقق ىذا النيي بالتقكػ ،كيقكؿ اإلماـ ابف عاشكر ":المقصكد مف اآلية النيي عف إبراـ شيء ،مف
دكف إذف مف رسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فذكر قبمو اسـ هللا؛ لمتنبيو عمى أف ُم ارد هللا إنما ُيعرؼ مف ِقبل
الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)"

(ٕ)

كلقد خرج أسمكب النيي(ال تقدمكا) في اآلية عف معناه األصمي ،إلى معنى التحذير لممؤمنيف
مف قطع أؼ أمر قبل أف يحكـ هللا كرسكلو بو.
ِ
ؽ َص ْو ِت َّ
الن ِب ِي َوَل َت ْج َيُروا َل ُو ِباْلَق ْو ِؿ َك َج ْي ِر
َص َو َات ُك ْـ َف ْو َ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َمُنوا َل َتْرَف ُعوا أ ْ
يف آ َ
ّ
َع َماُل ُك ْـ َوأَْن ُت ْـ َل
َف َت ْحَب َ
َب ْع ِض ُك ْـ لَِب ْعض أ ْ
طأْ

ش ُعُرو َف﴾
َت ْ

(ٖ)

ٍ
مجمس
في اآلية السابقة تكجيو قربني مف هللا لممؤمنيف ،يتضمف نيياً ليـ برفع أصكاتيـ في
يحضره النبي ،أك برفعو عند التحدث معو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،فإف لـ يكفكا عف ىذا الجير حبطت أعماليـ،
كيقكؿ ابف عاشكر" :يا أييا المؤمنكف ال ترفعكا أصكاتكـ في مجمس كبحضره الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) إذا كمـ

)ٔ) بية ٔ مف سكرة الحجرات.

)ٕ) التحرير كالتنكير.ٕٔٙ/ٕٙ
)ٖ) بية ٕ مف سكرة الحجرات.
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بعضكـ بعضاً ،كنيا عف جير بخر ،ىك الجير بالصكت عند خطابيـ لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)"(ٔ) ،كالمتأمل
لآلية يجد أسمكبا نيي "ال ترفعكا"،ك "ال تجيركا" ،ككبل األسمكبيف أفادا معنى التحذير لممؤمنيف ،مف
رفع صكتيـ كالجير بو في حضرة النبي.
ِ
َف َي ُكوُنوا َخْياار ِمْن ُي ْـ َوَل ِن َساء
َمُنوا َل َي ْس َخْر َق ْوـ ِم ْف َق ْوـ َع َسى أ ْ
يقوؿ هللا تعالىَ" :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ
ِ
َف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف َوَل َتْم ِم ُزوا أَْن ُفس ُكـ َوَل َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
ؽ
ِم ْف ن َساء َع َسى أ ْ
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
ِ
اإليم ِ
اف َو َم ْف َل ْـ َي ُت ْب َفأُوَل ِئ َؾ ُى ُـ
َب ْع َد ْ َ

َّ
الظالِمو َف﴾
ُ

(ٕ)

ُيريد هللا سبحانو كتعالى أف تشيع المكدة كاأللفة بيف المؤمنيف ،فينياىـ عف السخرية مف
بعضيـ البعض ،كعف اإلعابة كمناداة اآلخريف بألقابيـ ،كلقد جاء التكجيو القربني مستخدماً كممة
(أنفسكـ)؛ ألف المؤمنيف كأنيـ نفس كاحدة ،كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ دمحم الصابكني ":أؼ يا معشر
المؤمنيف يا َمف اتصفتـ باإليماف ،كصدقتـ بكتاب هللا كرسكلو ،ال يي أز جماعة بجماعة ،كال يسخر
أحد مف أحد ،فقد يككف المسخكر منو خي اًر عند هللا مف الساخر ،كال نساء مف نساء فعسى أف
تككف المحتقر منيا خي اًر عند هللا كأفضل مف الساخرة ،كال يعب بعضكـ بعضاً ،كال يدع بعضكـ
بعضاً بمقب السكء ،كقاؿ أنفسكـ ألف المسمميف كأنيـ نفس كاحدة فبئس أف يسمى اإلنساف فاسقاً
بعد أف صار مؤمناً ،كمف لـ يتب عف الممز كالتنابز فأكلئؾ ىـ الظالمكف بتعريض أنفسيـ
لمعذاب"(ٖ) ،كبالرجكع إلى اآلية الكريمة نجد أف أساليب النيي المستخدمة "ال يسخر"" ،ال تممزكا"،
"ال تنابزكا" أفادت معنى النصح كاإلرشاد لممؤمنيف؛ لبلبتعاد عف ىذه الصفات السيئة.

)ٔ) التحرير كالتنكير .ٕٕٓ /ٕٙ
)ٕ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.
)ٖ) صفكة التفاسيرٖ.ٕٖ٘ /
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ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا َوَل َي ْغ َت ْب
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
قاؿ تعالىَ" :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َحُد ُك ْـ أ ْ
َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

رِ
حيـ﴾
َ

(ٔ)

تتضمف اآلية السابقة تكجيياً قربنياً لممؤمنيف ،ينياىـ عف الظف كالتجسس كالغيبة ،كشبو ذلؾ
بأكل لحـ أحدىـ لآلخر كىك ميت ،كدعاىـ لتقكػ هللا لما لذلؾ مف أثر في الصبلح كالرشاد ،كذكر
اإلماـ البيضاكؼ "ككنكا مف ىذا الظف عمى جانب ،كابياـ الكثير؛ ليحتاط في كل ظف كيتأمل،
حتى يعمـ أنو مف أؼ القبيل ،فإف مف الظف ما يجب اتباعو ،كالظف حيث ال قاطع فيو مف
العمميات ،كحسف الظف با﵀ سبحانو كتعالى ،كما يحرـ كالظف في اإللييات كالنبكات كظف السكء
بالمؤمنيف ،كال تبحثكا عف عكرات المسمميف ،كال يذكر بعضكـ بعضاً بالسكء في غيبتو"(ٕ) ،كاآلية
فييا أسمكبا نيي "ال تجسسكا" ،ك"ال يغتب" ،كأفادا النصح كاإلرشاد لممؤمنيف؛ لبلبتعاد عف الصفات
السيئة التي ذكرتيا اآلية الكريمة.
ِ
ِ
اك ْـ
َف َى َد ُ
َللا َي ُم ُّف َعَمْي ُك ْـ أ ْ
قاؿ تعالىَ ﴿ :ي ُمُّنو َف َعَمْي َؾ أ ْ
َف أ ْ
َسَم ُموا ُق ْل َل َت ُمُّنوا َعَم َّي إ ْس َال َم ُك ْـ َبل َّ ُ
ِِ
ْليم ِ
اف ِإ ْف ُكْن ُت ْـ
لْ َ

ِ
يف﴾
َصدق َ

(ٖ)

يأمر هللا في اآلية رسكلو بأف يرد عمى الذيف يمنكف عميو بإسبلميـ ،بأف هللا ىك الذؼ يمف
عمييـ أف ىداىـ لئلسبلـ كاإليماف؛ تكبيخاً ليـ كتبكيتاً ،كيقكؿ الصابكني" أؼ يعدكف إسبلميـ عميؾ
يا دمحم منة ،يستكجبكف عمييا الحمد كالثناء ،قل ليـ ال تمنكا عمى بإسبلمكـ ،فإف نفع ذلؾ عائد
عميكـ ،بل ﵀ المنة العظمى عميكـ باليداية لئليماف ،كالتثبت عميو إف كنتـ صادقيف في دعكػ

)ٔ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.

)ٕ) أنكار التنزيل كأسرار التأكيلٖ.ٖٜٓ /
)ٖ) بية  ٔٚمف سكرة الحجرات.

91

اإليماف"(ٔ) ،كخرج األسمكب ىنا عف معناه الحقيقي ،إلى معنى اإلرشاد المشكب بالتأنيب ،كالتكبيخ،
منكا عمى الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) بإسبلميـ.
كالتبكيت ،لؤلعراب الذيف ّ
رابع ا :سورة ؽ
اؿ َل َت ْخ َت ِص ُموا َل َد َّي َوَق ْد َقَّد ْم ُت ِإَلْي ُك ْـ
قاؿ تعالىَ ﴿ :ق َ

ِباْلو ِع ِ
يد﴾
َ

(ٕ)

ينيى هللا في اآلية السابقة الكافريف ،كقرناءىـ مف الشياطيف ،عف االختصاـ يكـ القيامة،
كيخبرىـ بأنو قد سبق كأف أنذرىـ كحذرىـ مف شديد عقابو عمى
كالقاء المكـ عمى بعضيـ البعضُ ،
ألسنة رسمو ،كيقكؿ الصابكني ":يقكؿ هللا عز كجل لمكافريف كقرنائيـ مف الشياطيف ،ال تتخاصمكا
ىنا فما ينفع الخصاـ كال الجداؿ ،كقد سبق أف أنذرتكـ عمى ألسنة الرسل ،بعذابي كحذرتكـ شديد
عقابي ،فمـ تنفعكـ اآليات كالنذر"(ٖ) ،كأسمكب النيي في اآلية "ال تختصمكا" يفيد اإلىانة ،كالتبكيت
لمضاليف كقرنائيـ ،أما قكلو "قدمت إليكـ بالكعيد" ،ففيو تيئيس ليـ مف النجاة مف ىذا العذاب ،كقد
ُقرف أسمكب النيي بأسمكب خبرؼ يقضي في حاليـ.

)ٔ) صفكة التفاسيرٖ.ٕٖٛ /

)ٕ) بية  ٕٛمف سكرة ؽ.
)ٖ) صفكة التفاسيرٖ/

.ٕٗٙ
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جدوؿ يوضح أساليب النيي في جزء األحقاؼ
رقـ

اآلية

اآلية

الشاىد

سورة األحقاؼ
﴿ َف ِ
الرُس ِل َكَال تَ ْستَ ْع ِج ْل َل ُي ْـ َكأََّن ُي ْـ
ص َب َر أُكُلك اْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
ْ
اصب ْر َك َما َ
ِ
َّ
ؾ
اع ًة م ْف َن َي ٍار َب َبلغٌ َف َي ْل ُي ْيَم ُ
كعُدك َف َل ْـ َيْم َبثُكا ِإال َس َ
َي ْكَـ َي َرْك َف َما ُي َ
ِإ َّال اْلَقكـ اْلَف ِ
اسُقك َف
ُْ

ٖ٘

َال تَ ْستَ ْع ِج ْل

﴾

سورة دمحم
َطيعكا َّ ِ
ِ
﴿ يا أَي َّ ِ
كؿ َكَال تُْب ِطُمكا
يعكا َّ
ُّيا الذ َ
َّللاَ َكأَط ُ
َمُنكا أ ُ
الرُس َ
يف ب َ
َ َ

َعماَل ُكـ﴾
أْ

َ ْ

َّللاُ َم َع ُك ْـ َكَل ْف َيِت َرُك ْـ
َعَم ْك َف َك َّ
﴿ َف َبل تَ ِيُنكا َكتَ ْد ُعكا ِإَلى َّ
السْم ِـ َكأ َْنتُ ُـ ْاأل ْ
َعماَل ُكـ﴾
أْ

ٖٖ
ٖ٘

َ ْ

َال تُْب ِطُمكا
َف َبل تَ ِيُنكا

سورة الحجرات
﴿ يا أَي َّ ِ
َّللاَ ِإ َّف َّ
َّللاِ َكَرُسكِل ِو َكاتَُّقكا َّ
َمُنكا َال تَُقِّد ُمكا َب ْي َف َي َد ِؼ َّ
ُّيا الذ َ
َّللاَ
يف ب َ
َ َ
ِ
يع
َسم ٌ

عمِيـ﴾
َ

ٔ

ٌ

﴿ يا أَي َّ ِ
َص َكاتَ ُك ْـ َف ْك َؽ ص ْك ِت َّ
النِب ِي َكَال
ُّيا الذ َ
َمُنكا َال تَ ْرَف ُعكا أ ْ
َ
يف ب َ
َ َ
ّ
ِ
ِ ِ
ض ُكـ لِ َب ْع ٍ
ِ
َع َماُل ُك ْـ َكأ َْنتُ ْـ َال
َف تَ ْح َب َ
ض أْ
ط أْ
تَ ْج َي ُركا َل ُو باْلَق ْكؿ َك َج ْير َب ْع ْ
تَ ْش ُع ُرك َف

﴾
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ٕ

َال تَُقِّد ُمكا

َال تَ ْرَف ُعكا َ ،ال
تَ ْج َي ُركا

﴿ يا أَي َّ ِ
ِ
كنكا َخ ْي ًار
َف َي ُك ُ
َمُنكا َال َي ْس َخ ْر َق ْكٌـ م ْف َق ْك ٍـ َع َسى أ ْ
ُّيا الذ َ
يف ب َ
َ َ
ِم ْنيـ كَال ِنس ِ ِ ٍ
َف َي ُك َّف َخ ْي ًار ِم ْن ُي َّف َكَال َتْم ِم ُزكا
اء م ْف ن َساء َع َسى أ ْ
ُْ َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اإليم ِ
اف َك َم ْف َل ْـ
أ َْنُف َس ُك ْـ َكَال تََن َاب ُزكا ب ْاألَْلَقاب ب ْئ َس اال ْس ُـ اْلُف ُسك ُؽ َب ْع َد ْ َ
َيتُ ْب َفأُكَلِئ َؾ ُى ُـ

َال َي ْس َخ ْرَ ،ال
َتْم ِم ُزكا

ٔٔ

ال تََن َاب ُزكا

َّ
الظالِمك َف﴾
ُ

﴿ يا أَيُّيا َّالِذيف بَمنكا اجتَِنبكا َكِث ا ِ
الظ ِف ِإ َّف بعض َّ
َّ
الظ ِّف ِإ ْث ٌـ َكَال
ير م َف ّ
َْ َ
َ َُ ْ ُ
ً
َ َ
َخ ِ
ْكل َلحـ أ ِ
ِ
يو
َحُد ُك ْـ أ ْ
ض ُك ْـ َب ْع ً
تَ َج َّس ُسكا َكَال َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
ضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُ َ ْ َ
اب
َّللاَ ِإ َّف َّ
َم ْيتًا َف َك ِرْىتُ ُمكهُ َكاتَُّقكا َّ
َّللاَ تََّك ٌ

َكَال تَ َج َّس ُسكا َ ،ال

ٕٔ

َي ْغتَ ْب

رِ
حيـ﴾
َ
ٌ

َّللاُ َي ُم ُّف
َف أ َْسَم ُمكا ُق ْل َال تَ ُمُّنكا َعَم َّي ِإ ْس َبل َم ُك ْـ َب ِل َّ
﴿ َي ُمنُّك َف َعَم ْي َؾ أ ْ
ِ
يف﴾
صدق َ

ئل ِ ِ
َف َى َد ُ ِ ِ
َعَم ْي ُك ْـ أ ْ
يماف إ ْف ُك ْنتُ ْـ َ
اك ْـ ل ْ َ

َال تَ ُمُّنكا

ٔٚ

سورة ؽ
﴿

َقاؿ َال تَ ْختَ ِ
ص ُمكا َل َد َّؼ َكَق ْد َقَّد ْم ُت ِإَل ْي ُك ْـ ِباْل َك ِع ِيد
َ

﴾

َال تَ ْختَ ِ
ص ُمكا

ٕٛ

جدوؿ يوضح عدد أساليب النيي في كل سورة
ـ

اسـ السورة

عدد أساليب النيي

ٔ

األحقاؼ

ٔ

ٕ

دمحم

ٕ

ٖ

الحجرات

ٜ

ٗ

ؽ

ٔ
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كبالنظر إلى الجداكؿ السابقةُ ،يبلحع أف أكثر السكر اشتماالً عمى أسمكب النيي ىي سكرة
الحجرات كذلؾ ألف السكرة عرضت بداب يجب أف يتجنب المؤمنكف التعامل بيا مع الرسكؿ
(ملسو هيلع هللا ىلص) مثل رفع صكتيـ في حضرتو ،كمناداتو باسمو ،كفي حياتيـ اليكمية مع بعضيـ البعض مثل
السخرية ،كالظف ،كالتجسس ،كالتنابز باأللقاب.
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الفصل الثالث
أسلىب النذاء وأغشاضه الثالغيح
وفيه املثاحث التاليح:
املثحث األول:
 ماهيح النذاء ,أدواخ النذاء ,ركش األداج وحزفها.
 عالقح أسلىب النذاء تأسالية الثالغح األخشي.
املثحث الثاني:
 املعاني الثالغيح للنذاء.
 أسلىب النذاء يف جضء األحقاف وأغشاضه الثالغيح.
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املثحث األول

 ماهيح النذاء ,أدواخ النذاء ,ركش األداج وحزفها.
 عالقح أسلىب النذاء تأسالية الثالغح األخشي.
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إف مكضكع النداء مف المكضكعات النحكية الجكىرية ،فقد اىتـ بو أكائل النحاة مف البصرييف
كالككفييف؛ لما لو مف ضركرة كمكانة في العممية التخاطبية؛ لمتكاصل بيف المتخاطبيف ،كلكنو لـ
يظل قص اًر عمى النحك ،ذلؾ أف عمماء الببلغة عندما نظركا في األساليب كجدكا أف النداء يدخل
في عمـ الببلعة ،كقد احتل مكانة ميمة عندىـ.
كُيعد النداء ضرباً مف ضركب اإلنشاء الطمبي ،فيك دعكة مف المنادؼ إلى المنادػ؛ إلخباره
مف خبلؿ ىذه الدعكة -سكاء أكانت صريحة أـ خفية ،-بمقتضيات كجب اتباعيا ،أك النيي عف
أمكر يجب االبتعاد عنيا ،كالنداء كغيره مف أساليب الببلغة األخرػ ،يخرج عف معناه الحقيقي إلى
ٍ
معاف أخرػ ،مثل :التحذير ،كاإلغراء ،كاالختصاص ،كغيرىا مف المعاني الببلغية .
كلقد كرد ىذا األسمكب الببلغي في جزء األحقاؼ في أحد عشر مكضعاً ،منيا ثبلثة مكاضع
كاف فييا النداء حقيقياً ،فمـ يخرج إلى أؼ معنى ببلغي ،كتسعة مكاضع خرج فييا النداء إلى معنى
مجازؼ ببلغي ،منيا ما ىك لنداء الخاص ،كمنيا ما ىك لنداء العاـ ،كاستخدمو القربف في غير
ٍ
غايات مرجكة" ،فالنداءات القربنية لممؤمنيف تربية عممية ليـ ،كبياف لمطريق السكؼ
مكضع لتحقيق
التي يجب اتباعيا في الشعائر كالعبادات ،كالمعامبلت ،كالمعاىدات ،كالنداء لممؤمنيف بصفة
تذكير ليـ أف يعممكا بمقتضى ىذا اإليماف ،كقكامو التصديق الباطني بكجكد هللا كالتزاـ
اإليماف
ٌ
أكامره كاجتناب نكاىيو"

(ٔ)

كلقد تعددت أدكات النداء كاستخداماتيا ،بيف نداء البعيد ،كنداء القريب ،كلكف المبلحع أف
أكثر األدكات استخداماً في القربف الكريـ ىي "يا أييا" ،كىي مستخدمة لنداء الخاص ،حيث ُذكرت
في جزء األحقاؼ في ثمانية مكاضع ،اثناف منيا في سكرة دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كستة في سكرة الحجرات؛ لنداء
)ٔ) النداء في المغة كالقربف :أحمد دمحم فارس ،دار الفكر المبناني ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٔٔٛ ،ـ.ٔٗ٘ ،
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الخاص "يا أييا الذيف ءامنكا"" ،كىك يحمل صكرة العطف كيزخر بجك مف المحبة ،كيكحي بتعاطف
كبير كأف الذيف ءامنكا ىـ األىل كاألحبة كالمقربكف"(ٔ).
كمف المبلحع أف أسمكب النداء تناقمتو كتب النحك كالببلغة العربية ،ككاف لو الحع األكفر
بيف األساليب الببلغية ،فيك ذك أىمية كبرػ في المنظكمة العربية ،سكاء أكاف نداء العاـ أـ نداء
الخاص ،فجاء ذلؾ كاضحاً في القربف الكريـ مف نداء الرسل ألقكاميـ ،كنداء هللا عز كجل لخمقو.
ماىية النداء:
النداء لغ ًة ىك "الدعاء بأرفع الصكت ،كقد تناديو نداء ،كتنادكا أؼ نادكا بعضيـ بعضاً"

(ٕ)

مناداة كنداء أؼ صاح بو"
الرغاء ،كناداه
ً
كيعرؼ أيضاً عمى أنو "الصكت كقد ُيضـ مثل ُ
ُ
الدعاء ك ُ

(ٖ)

ككما ذكرنا سابقاً أف النداء في األصل ىك مكضكع مف مكضكعات النحك ،فقد عرفو
سيبكيو " اعمـ أف النداء ،كل اسـ مضاؼ فيو ،فيك نصب عمى إضمار الفعل المتركؾ إظياره،
كالمفرد رفع كىك في مكضع اسـ منصكب"(ٗ) ،كقد عرفو الببلغيكف عمى أنو "طمب اإلجابة ألمر
ما ،بحرؼ مف حركؼ النداء ينكب مناب أدعك

(٘)

)ٔ) المرجع السابق ٘.ٔٙ
)ٕ) لساف العرب ٘ٔ.ٖٔ٘ /

)ٖ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.ٕ٘ٓ٘ ،/ٖ :

)ٗ) الكتاب كتاب سيبكيو :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تحقيق كشرح عبد السبلـ دمحم ىاركف ،مكتبة
الخانجي ،القاىرة ،طٖٜٔٛٛ ،ـ.ٕٔٛ/ٕ ،

)٘) الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا :عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني ،دار القمـ ،دمشق ،طٜٜٔٔٙ ،ـ،
ٔ.ٕٗٓ/
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كمف خبلؿ التعريفات السابقة تبنت الباحثة تعريفاً لمنداء ىك :جذب انتباه المخاطب ألمر ما
إما ترغيباً ،أك ترىيباً ،أك استفاىماً ،أك أم اًر أك غيره مف األغراض الببلغية ،باستخداـ أداة مف
أدكات النداء.
أدوات النداء:
عرؼ مف خبلليا ،ككذلؾ أسمكب
لكل أسمكب مف األساليب اإلنشائية أدكات خاصة بوُ ،ي َ
النداء لو أدكات كحركؼ خاصة بو ،منيا ما ىك لمبعيد ،كمنيا ما ىك لمقريب ،كىي :يا ،اليمزة،
أؼ ،بؼ ،أيا ،ىيا ،كا ،ب ،كتُعد(اليمزة  ،كأؼ) مف حركؼ النداء لنداء القريب ،أما( يا ،بؼ ،أيا ىيا،
كا ،ب) فيي لنداء البعيد.

(ٔ)

كقد تحذؼ أداة النداء كيرجع السبب في ذلؾ؛ لككف المنادػ معركفاً بحيث يككف في منزلة
قريبة جداً مف المنادؼ ،مثل النداء ﵀ عز كجل ،كجزء األحقاؼ قد تضمنت بياتو بعض مف ىذا
الحذؼ ،سيتـ تبيانيا الحقاً.
كعميو" فإف حذؼ أداة النداء لو داللة في نفس البميغ ،كىي أف المنادػ ىك في أقرب منازؿ
القرب مف المنادؼ ،حتى لـ يحتج إلى ذكر نداء لو لشدة قربو ،كىذا يميق بمقاـ دعاء الرب جل
كعبل ،فإذا قاؿ الداعي "يا رب" فيك ُيعبر بذكر أداة النداء عف شدة حاجة نفسو لما يدعك بو ،أك
(ٕ)
مثاؿ عمى ذلؾ كما في سكرة األحقاؼ ،حيث
ُيعبر عف ألمو أك استغاثتو أك ضيق صدره" ٌ ،

)ٔ) كتاب الكاضح :أبك بكر الزبيدؼ اإلشبيمي النحكؼ ،تحقيق أ.د:عبد الكريـ خميفة ،مركز الركاد ،طٕ،
ٕٔٔٓـ ،ٜٛ،كينظر :الببلغة فنكنيا كأفنانيا عمـ المعاني :فضل حسف عباس ،دار الفرقاف ،إربد ،طٜٔٔٛ٘ ،ـ،
ٗ.ٔٙ

)ٕ) الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا.ٕٕٗ /ٔ :
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ص ْي َنا ِْ
ض َع ْت ُو ُك ْرًىا َك َح ْمُم ُو
اف ِب َكالِ َد ْي ِو ِإ ْح َس ًانا َح َمَم ْت ُو أ ُّ
ُحذفت أداة النداء في اآليةَ ﴿:كَك َّ
ُم ُو ُك ْرًىا َكَك َ
اإل ْن َس َ
ِ
ِ
ِ
َش ُك َر ِن ْع َمتَ َؾ َّالِتي
َف أ ْ
صاُل ُو ثَ َبلثُك َف َش ْي ًار َحتَّى ِإ َذا َبَم َغ أ ُ
اؿ َر ِّب أ َْكِزْعني أ ْ
َشَّدهُ َكَبَم َغ أ َْرَبع َ
يف َس َن ًة َق َ
َكف َ
أ َْنعمت عَم َّي كعَمى كالِد َّؼ كأَف أَعمل ِ
َصمِ ْح لِي ِفي ُذ ِّريَِّتي ِإِّني تُْب ُت ِإَل ْي َؾ َكِاِّني ِم َف
صال ًحا تَ ْر َ
ضاهُ َكأ ْ
َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََْ َ
ِِ
يف﴾(ٔ) ،كاألصل قكؿ اإلنساف "يا رب" كيرجع السبب في حذؼ أداة النداء "يا" ألف المنادػ
اْل ُم ْسمم َ
كىك هللا عز كجل ىك في أقرب منزلة لممنادؼ.
كيقكؿ الميداني" :كل نداء في القربف الكريـ فيو نداء ﵀ عز كجلُ ،حذفت منو األداة ما عدا
كر﴾(ٕ)،
َف َم ْي ُج ًا
اؿ َّ
كؿ َيا َر ِّب ِإ َّف َق ْك ِمي اتَّ َخ ُذكا َى َذا اْلُق ْبر َ
الرُس ُ
نداءيف ناداىما الرسكؿ دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،األكؿ﴿ َكَق َ
كفي ىذه اآلية تعبير عف الحالة النفسية الحزينة لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) عمى قكمو ،كالثاني ﴿ َكِق ِيم ِو َيا َر ِّب ِإ َّف
َى ُؤَال ِء َق ْكٌـ َّالُي ْؤ ِمُنك َف﴾(ٖ) ،فعبر بأداة النداء عف تميفو إليمانيـ كنجاتيـ كتكجع قمبو مف أجميـ"

(ٗ)

معاني أسموب النداء:
تختمف معاني أسمكب النداء تبعاً الختبلؼ المنادػ كالمنادؼ ،فقد يككف معنى النداء ىك
األمر ،أك الدعاء ،أك االلتماس ،أك غير ذلؾ كىذا ما يسمى معانى أسمكب النداء كأغراضو،
كتنقسـ إلى قسميف ىما :القسـ األكؿ :نداء األعمى لؤلدنى ،كىك ما ُيعبر عنو باألمر عند
الببلغييف ،مثل مخاطبة هللا عز كجل لخمقو إما ترغيباً أك تحذي اًر ،ككذلؾ مخاطبة الرسل ألقكاميـ؛

)ٔ) بية ٘ٔ مف سكرة األحقاؼ.
)ٕ) بية ٖٓ مف سكرة الفرقاف.

)ٖ) بية  ٛٛمف سكرة الزخرؼ.

)ٗ) ينظر :الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيأ/

ٕٔٗ.ٕٕٗ-
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َطيعكا َّ ِ
ِ
لترغيبيـ في الديف كالترىيب مف الكفر ،كما في قكلو تعالى﴿ :يا أَي َّ ِ
يعكا
ُّيا الذ َ
َّللاَ َكأَط ُ
بمُنكا أ ُ
يف َ
َ َ
كؿ َكَال تُْب ِطُمكا
َّ
الرُس َ

َعماَل ُكـ﴾
أْ

َ ْ

(ٔ)(ٕ)

أما القسـ الثاني :فينقسـ إلى محكريف يحمبلف معنى الدعاء كااللتماس.
األكؿ :نداء ُيعبر عنو بالدعاء مثل نداء المخمكقيف لرب العزة تبارؾ كتعالى كما في قكلو:
َر ِّب َى ْب لِي ُح ْك ًما َكأَْل ِحْقِني

﴿

ِب َّ ِ ِ
يف﴾
الصالح َ

(ٖ)

كالمحكر الثاني مف ىذا القسـ :نداء المخمكؽ األدنى في الرتبة إلى األعمى منو كقكلو عز
كجلِ ﴿ :إ ْذ َق ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نؾ
اؿ ألَِبيو َيا أ ََبت ل َـ تَ ْعُبُد َما َال َي ْس َم ُع َكَال ُي ْبص ُر َكَال ُي ْغني َع َ
َ

َش ْي ًئا﴾

(ٗ) (٘)

كقد الحظت الباحثة مف خبلؿ اطبلعيا كاستخراجيا ألساليب النداء في جزء األحقاؼ ،أف
األداة األكثر استخداماً في ىذا األسمكب (يا أييا) ،كأثناء البحث في المراجع كالمصادر كاف ىناؾ
تفسير لكثرة استخداـ ىذه األداة.
كالسؤاؿ الذؼ ُيطرح :لِـ كثر النداء في القربف بػ (يا) المضافة إلى (أييا) دكف غيرىا؟
إف الغرض مف اآليات التي ُذكرت فييا أداة النداء (يا) المضافة إلى (أييا) ،ىك التنبيو
كالتذكير ليؤالء المؤمنيف إما مف خبلؿ أمرىـ بشيء يجب فعمو ،أك النيي عف فعل باالبتعاد عنو،
فقد جاءت ىذه األداة؛ لتكضيح غرضو اآلية كىدفيا" ،يا أييا فييا مف التأكيد كأسباب المبالغة منيا
)ٔ) بية ٖٖ مف سكرة دمحم.

)ٕ) ينظر :أسمكب النداء في القربف الكريـ "دراسة تطبيقية في السكر المكية " :عبد الرحمف بف أحمد المقرؼ ،رسالة
ماجستير  ،جامعة مؤتة ٕٓٓٚ،ـ.ٖٕ ،
)ٖ) بية ٖ ٛمف سكرة الشعراء.
)ٗ) بية ٕٗ مف سكرة مريـ.

)٘) ينظر :أسمكب النداء في القربف الكريـ :رسالة ماجستير.ٗ٘ ،
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ما في (يا) مف التأكيد كالتنبيو ،كما في (ىا) مف التنبيو ،كما في التدرج مف اإلبياـ في (أؼ) إلى
التكضيح  ،كالمقاـ يناسب المبالغة كالتأكيد؛ ألف كل ما نادػ هللا لو عباده مف أكامره كنكاىيو
كأخبار األمـ الماضية ،أمكر عظاـ كخطكب جساـ كاجب عمييـ أف يتيقظكا ليا كيميمكا بقمكبيـ
كبصائرىـ إلييا ،فاقتضى الحاؿ أف ينادكا باآلكد األبمغ"

(ٔ)

كمف المبلحع أف (يا أييا) تجمع بيف التأكيد كالمبالغة كالتكضيح ،أكثر مف غيرىا مف أدكات
النداء األخرػ ،كالسياؽ القربني لآليات التي ُذكرت فييا يتطمب ذلؾ ،كىذا ما تكضحو اآليات
الحقاً في ىذا الفصل.
كلقد ُكرر النداء في اآلية األكلى كالثانية مف سكرة الحجرات حيث قاؿ تعالى:
﴿ يا أَيُّيا َّالِذيف بمنكا َال تَقِدمكا بيف يد ِؼ َّ ِ
َّللا ِإ َّف َّ ِ
ِ َّ
يع
َ َُ
ُ ّ ُ َْ َ ََ
َّللاَ َسم ٌ
َّللا َكَرُسكِلو َكاتُقكا َّ َ
َ َ
﴿

عمِيـ﴾
َ

ٌ

(ٕ)

يا أَي َّ ِ
ِ
النِب ِي كَال تَجيركا َلو ِباْلَقك ِؿ َكجي ِر بع ِ
ض ُك ْـ
ُّيا الذ َ
َ ْ َْ
ص ْكت َّ ّ َ ْ َ ُ ُ ْ
بمُنكا َال تَ ْرَف ُعكا أ ْ
َص َكاتَ ُك ْـ َف ْك َؽ َ
يف َ
َ َ

لِ َب ْع ٍ
َع َماُل ُك ْـ َكأ َْنتُ ْـ َال تَ ْش ُع ُرك َف﴾(ٖ)  ،فالغاية مف التكرار ىك "تجديد االستبصار عند كل
َف تَ ْح َب َ
ض أْ
ط أْ
خطاب كارد كعدـ الغفمة كتجديد االنتباه لكل ما ىك صادر بأمر مف رب العزة"

)ٔ) المرجع السابق ٖ٘ٔ ،كينظر :أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف٘.ٕٙ
)ٕ) بية ٔ مف سكرة الحجرات.
)ٖ) بية ٕ مف سكرة الحجرات.

)ٗ) ٌينظر :أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييفٕٙٙ.
113

(ٗ)

عالقة أسموب النداء بأساليب البالغة األخرى
إف أسمكب النداء غالباً ما يقترف بو أسمكب األمر ،كالنيي ،كاالستفياـ ،ككأنو يييئ النفس
لتمقي تمؾ األساليب ،فيي تقكػ لمفت الذىف كتنبيو المشاعر ،فإذا جاء أؼ أسمكب بعد النداء كانت
ٍ
ٍ
كذىف منتبو ،لذا كثر مصاحبة النداء لتمؾ األساليب في القربف الكريـ
اع
النفس ُمييأة لتمقيو،
بحس ك ٍ
كىذا ما تناكلو ىذا المبحث ،كيقكؿ سيبكيو " :إف المنادػ مختص مف بيف أمتو ألمرؾ أك نييؾ أك
خبرؾ"

(ٔ)

عالقة أسموب النداء بأسموب األمر
أولا :سورة األحقاؼ
قاؿ تعالىَ ﴿ :و َو َّصْيَنا ِْ
ُم ُو ُكْراىا َو َو َض َع ْت ُو ُكْراىا َو َح ْمُم ُو َوِف َصاُل ُو
اف ِب َوالِ َدْي ِو ِإ ْح َساانا َح َمَم ْت ُو أ ُّ
نس َ
اإل َ
ِ
ِ
َش ُكَر ِن ْع َم َت َؾ َّال ِتي أَْن َع ْم َت
َف أ ْ
َث َال ُثو َف َش ْياار َح َّت َٰى ِإ َذا َبَم َغ أ ُ
اؿ َر ِّب أ َْو ِز ْعني أ ْ
َشَّد ُه َوَبَم َغ أَْرَبع َ
يف َسَن اة َق َ
ِ
َصمِ ْح لِي ِفي ُذِّرَّي ِتي ِإِّني ُتْب ُت ِإَلْي َؾ َواِِّني ِم َف
َعَم َّي َو َعَم َٰى َوالِ َد َّي َوأ ْ
َف أ ْ
َع َم َل َصال احا َتْر َض ُ
اه َوأ ْ
ِِ
يف﴾
اْلم ْسمم َ
ُ

(ٕ)

جاء أسمكب األمر عمى غير صكرتو ،مف أفعاؿ كأسماء لؤلمر فخرج عف فعل األمر كلكنو
حمل معنى األمر ،فمفظة (كصينا) احتكت بيف طياتيا معنى األمر مف هللا عز كجل ،بم اًر اإلنساف
أف ُيحسف لكالديو(ٖ) ،كلقد أُتبع أسمكب األمر بأسمكب النداء ،فجاء أكليما مف األدنى(المؤمنيف)
)ٔ) الكتاب كتاب سيبكيوٕ.ٕٖٕ-ٕٖٔ /
)ٕ) بية ٘ٔ مف سكرة األحقاؼ.

)ٖ) معاني القربف كاعرابو لمزجاج :أبك اسحاؽ ابراىيـ بف السرؼ ،شرح كتحقيق عبد الجميل عبده شمبي ،عالـ الكتب،

ط ٔ،

ٜٔٛٛـ.ٕٗٗ/ٗ،
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لؤلعمى(لرب العزة) ،فبعد المشقة كالتعب الذؼ أنيؾ جسد األـ في فترة الحمل كالرضاعة ،دعا
دعاء خالصاً ،بأف يساعده لعمل األعماؿ الصالحة ،التي يرضاىا هللا عز
المؤمف ربو عز كجل
ً
كجل؛ ليكمل مسيرتو في ىذه الحياة التي بدأىا بطاعتو لكالديو ،فاسـ هللا عز كجل حمل معنى
النداء محذكؼ األداة ِ
(رب) ،كالمعاني المختزلة في أفعاؿ األمر(أكزعني ،أصمح) خرجت إلى معنى
الدعاء.
ِ
ِ
َللا و ِ
يقوؿ تعالىَ ﴿ :يا َق ْومَنا أ ِ
آمُنوا ِب ِو َي ْغ ِفْر َل ُكـ ِّمف ُذُنو ِب ُك ْـ َوُي ِجْرُكـ ِّم ْف َع َذاب
َج ُيبوا َداع َي َّ َ
َ
أَلِيـ﴾

(ٔ)

ُبدئت اآلية بأسمكب النداء(يا قكمنا) ،الذؼ خفيت معانيو الببلغية؛ ليكضحيا أسمكب
األمر(بمنكا ،أجيبكا) ،فأسمكب األمر تكضيح كبياف لسبب ىذا النداء ،الذؼ نادػ بو الجف قكميـ
لبلستماع لمقربف ،كأمرىـ باإليماف بالرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) كاليكـ اآلخر ،كفائدة ذلؾ اإليماف جاء في ختاـ ىذه
اآلية مف غفراف بعض الذنكب كاإلجارة مف النار ،كفي ذات السياؽ "أمر بإجابتو في كل ما أمر
بو ،فيدخل فيو األمر باإليماف ،إال أنو أعاد ذكر اإليماف عمى التعييف ،ألجل أنو أىـ األقساـ
كأشرفيا ،كلما أمر باإليماف بو ،ذكر فائدة ذلؾ اإليماف "ي ْغ ِفر َل ُكـ ِمف ُذنكِب ُكـ" ،ك ِ
(مف) في ىذه
َ ْ
ّ ُ ْ
اآلية ليا كجياف إما زائدة ،فيصبح معنى اآلية يغفر لكـ ذنكبكـ ،كاما أف تككف البتداء الغاية فيقع
ابتداء الغفراف بالذنكب ،ثـ ينتيى إلى غفراف ما صدر عنكـ مف ترؾ األكلى كاألكمل"(ٕ) ،كعمى كبل
الكجييف تظل مغفرة الذنكب محكر النداء.

)ٔ) بية ٖٔ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) تفسير الفخر الرازؼ المشتير بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب :دمحم الرازؼ فخر الديف ،دار الفكر ،طٜٔٔٛٔ ،ـ
.ٖٖ /ٕٛ
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ثاني ا :سورة دمحم
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
وؿ َوَل ُتْب ِطُموا
يعوا َّ
قاؿ تعالى َ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َللا َوأَط ُ
الر ُس َ
آمُنوا أ ُ َ
يف َ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٔ)

ُذكرت في ىذه اآلية ثبلثة أساليب(النداء كاألمر كالنيي)،حيث اُفتتحت اآلية السابقة بالنداء
أمر ليـ بكجكب طاعة هللا كطاعة
المكجو لبعض المؤمنيف الذيف ال يتحركف الطاعة الكاممة ،تبله ٌ
رسكلو ،تأكيداً ألسمكب النداء؛ ألف طاعة هللا ال تككف إال مف المؤمنيف حقاً ،كقد جاءت
كممة(أطيعكا) مكررة مرتيف لتأكيد ىذه الطاعة ،كختمت اآلية بأسمكب النيي(ال تبطمكا أعمالكـ)
؛تحذي اًر لممؤمنيف باالبتعاد عف كل ما ُيبطل أعماليـ ،بعد أف استجابكا لنداء هللا عز كجل كأمره
ليـ" ،كالعطف ىنا مف باب عطف السبب عمى المسبب؛ ألف طاعة هللا تحمل عمى طاعة الرسكؿ
كىذه إشارة إلى العمل بعد حصكؿ العمـ(،ال تبطمكا أعمالكـ) فييا عدة كجكه

(ٕ)

ثالث ا :سورة الحجرات
قاؿ تعالى ﴿:يا أَُّييا َّال ِذيف آمُنوا ل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع َعمِيـ﴾
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ

(ٖ)

لقد اقترف أسمكب النداء(يا أييا) بأسمكب األمر(اتقكا) ،كالنداء كاألمر مخصصاف ىنا
لممؤمنيف ،كقد ذكر هللا عز كجل أسمكب األمر في نياية اآلية مف خبلؿ الفعل اتقكا ،فتقكػ هللا عز
كجل تكمف باتباع أكامره كاالبتعاد عف نكاىيو ،كبعد ذكر ما نيى هللا عنو في ىذه اآلية أكرد
لمف استجاب لما نيى هللا عنو ،كبياف سبب ىذا النداء قد اتضح
سبحانو كتعالى األمر بالتقكػَ ،
نيى ك ٍ
معناه مف خبلؿ استخداـ ما تبله مف ٍ
أمر ،كالذؼ أتـ الغرض الحقيقي مف نداء المؤمنيف،
)ٔ) بية ٖٖ مف سكرة دمحم.
)ٕ) المرجع السابق

ٕ.ٚ

)ٖ)بية ٔ مف سكرة الحجرات.
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كفى اآلية(إف هللا سميع عميـ) تقديـ كتأخير ،فا﵀ سبحانو كتعالى سميع ألقكالكـ ،عميـ بأفعالكـ،
كقدـ السمع عمى العمـ مف باب التخكيف لممؤمنيف؛ فيك سميع بما تيمس بو األنفس ،عميـ ما
تخفيو الصدكر ،كىذا "خبر يتضمف التخكيف كالتيديد ،كذكر السميع أكقع في باب التخكيف مف
ذكر العميـ فيك أكلى بالتقديـ ،كيمكف أف ُيقاؿ إف السمع مف كسائل العمـ فيك يسبقو ،فبدأ بالسمع
لتعمقو باألصكات ،كاف مف سمع حسؾ فقد يككف أقرب إليؾ في العادة ممف يعمـ ،كاف كاف عمـ هللا
تعمق بما ظير كما بطف".

(ٔ)

َّ ِ
يف آمُنوا ِإف جاء ُكـ َف ِ
اسق ِبَنَبإ َف َتَبَّيُنوا أَف ُت ِص ُيبوا َق ْو اما ِب َج َياَلة
َ َ ْ
يقوؿ عز وجلَ ﴿ :يا أَُّي َيا الذ َ َ
َف ُت ْص ِب ُحوا َعَم َٰى َما َف َعْم ُت ْـ

ِِ
يف﴾
َنادم َ

(ٕ)

إف ارتباط كممة (الذيف بمنكا) بما أمر هللا بو ،ليك دليل عمى أف ىذه الصفات مختصة
بالمؤمنيف فقط ،كعميو فقد خصيـ هللا عز كجل بندائو ،فكجب عمى ىؤالء المؤمنيف اتباعيا،
فالتحرؼ مف األخبار قبل إذاعتيا كنشرىا أمر في غاية األىمية؛ لما لو مف بثار كنتائج سيئة
كيبلحع تنكير كممة(فاسق) ككممة(نبأ)؛ لتيكيل األمر ،كالتراجع عنو،
تؤدؼ بصاحبيا إلى الندـُ ،
كاالنتباه إلى ما يحدث ،كعميو كجب التحرؼ مف أؼ نبأ يجيء بو أؼ فاسق عمى كجو العمكـ ،كفي
ىذه اآلية بداب عامة يجب تحرييا ،حيث "نادؼ هللا سبحانو كتعالى المؤمنيف؛ لتعميميـ أدباً كىك
أدب تمقي األخبار كاذاعتيا"(ٖ).

)ٔ ) البرىاف في عمكـ القربف :بدر الديف دمحم الزركشي ،تحقيق دمحم أبك الفضل ابراىيـ ،دار الثراث ،طٖ ٜٔٛٗ،ـ
كينظر :التقديـ كالتأخير في القربف :قسطاس ابراىيـ النعيمي ،مكقع جامعة اإليماف ٕٚ ،يناير ٖٕٔٓـ.
ُ ،ٕٜٗ/ٖ،
)ٕ) بية  ٙمف سكرة الحجرات.
)ٖ) النداء في المغة كالقربف .ٔٗٛ

117

ِ
قاؿ تعالى ﴿ :يا أَُّييا َّال ِذيف آمُنوا ِ
ض َّ
ير ِم َف ا َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا َوَل َي ْغ َتب
لظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
ْ
َ َ
اج َتنُبوا َكث اا ّ
َ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َّب ْع ُض ُكـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َحُد ُك ْـ أَف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

َّر ِ
حيـ﴾

(ٔ)

لقد اقترف أسمكب النداء(يا أييا) بأسمكب األمر(اجتنبكا) ،فكاف النداء مكجياً لممؤمنيف خاصة
حيث أمرىـ هللا باالبتعاد عف الظف السيء ،معمبلً سبب ىذا النيي بأف بعض الظف يكقع في اإلثـ،
(إف) المؤكدة كتكرار كممة (الظف) ،كأسمكب النداء جاء متناسباً كمتناسقاً
كمؤكداً عمى إثمو بالحرؼ ّ
مع أسمكب األمر؛ ألف كبل األسمكبيف بألفاظيما كمعانييما يؤكد ما ترمى لو ىذه اآلية مف مغزػ
كىدؼ كأدب يجب اتباعو ،كالمفردات تتعانق مع بعضيا البعض في السياؽ ك"األلفاظ ال تتفاضل
مف حيث ىى ألفاظ مجردة ،كال مف حيث ىي كمـ مفردة ،إف الفضيمة كخبلفيا في مبلءمة معنى
المفظة لمعنى التي تمييا"(ٕ) ،فمفظة الذيف بمنكا تكحي باإليماف الحقيقي ،كالمنييات التي نيى هللا
عنيا مف عدـ التجسس ،كاجتناب الظف ،كعدـ الغيبة ىي مف ركائز ذلؾ اإليماف.

)ٔ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.

)ٕ) دالئل اإلعجاز :أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني النحكؼ ،قرأه كعمق عميو :محمكد دمحم شاكر،

مكتبة الخانجي،

.ٗٙ
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عالقة أسموب النداء بأسموب النيي
أولا :سورة دمحم
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
وؿ َوَل ُتْب ِطُموا
يعوا َّ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َللا َوأَط ُ
الر ُس َ
آمُنوا أ ُ َ
يف َ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٔ)

لقد كرد في اآلية السابقة أسمكب نداء ،متبكعاً بأسمكب أمر ،ثـ أسمكب النيي ،حيث ينادؼ
هللا فييا المؤمنيف ،كأمرىـ بطاعتو كطاعة رسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ثـ جاء أسمكب النيي؛ لبياف نتيجة عدـ
االلتزاـ بما أمر هللا بو ،مف بطبلف األعماؿ بالكفر ،كالرياء ،كالنفاؽ.
ثاني ا :سورة الحجرات
قاؿ تعالى ﴿ :يا أَُّييا َّال ِذيف آمُنوا ل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ

عمِيـ﴾
َ

(ٕ)

ارتبط أسمكب النداء في ىذه اآلية بأسمكبي النيي كاألمر ،ففي ىذه اآلية كجب عمى
المؤمنيف الرجكع في أؼ أمر يريدكف الحكـ فيو ،إلى كتاب هللا كسنة نبيو ،كعدـ أخذ الحكـ كالرأؼ
مف تمقاء أنفسيـ ،كتكالت األساليب الثبلثة في ىذه اآلية النداء ثـ النيي ثـ األمر ،فالنداء كاف
لجذب انتباه المخاطب ،كىـ المؤمنكف ،كالنيي؛ لبياف سبب ىذا النداء ثـ ُختمت اآلية باألمر الذؼ
تطمب تقكػ هللا كطاعتو فيما نيى عنو ،فكل مف األساليب الثبلثة كاف لبياف السبب كتكضيحاُ
لؤلسمكب السابق لو.

)ٔ)بية ٖٖ مف سكرة دمحم.

)ٕ) بية ٔ مف سكرة الحجرات.
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ِ
ؽ َص ْو ِت َّ
الن ِب ِي َول َت ْج َيُروا َل ُو
َص َو َات ُك ْـ َف ْو َ
يقوؿ هللا عز وجلَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
آمُنوا ل َتْرَف ُعوا أ ْ
يف َ
ّ
َنت ْـ ل
ِباْلَق ْو ِؿ َك َج ْي ِر َب ْع ِض ُك ْـ لَِب ْعض أَف َت ْحَب َ
َع َماُل ُك ْـ َوأ ُ
طأْ

ش ُعُرو َف﴾
َت ْ

(ٔ)

إف أسمكب النداء ىنا مكجة لمذيف ءامنكا ،كلبياف سبب ىذا النداء ُذكر أسمكب النيي تالياً
لو ،مكضحاً أف مخاطبة الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) بصكت منخفض ليك احتراـ كتكقير لو ،كقد أمر هللا المؤمنيف
بعدـ مخاطبة الرسكؿ باسمو "يا دمحم كلكف قكلكا يا نبي هللا -يا رسكؿ هللا ،يا أبا القاسـ"

(ٕ)

ِ
آمُنوا ل َي ْس َخْر َق ْوـ ِّمف َق ْوـ َع َسى أَف َي ُكوُنوا َخْياار ِّمْن ُي ْـ َول ِن َساء ِّمف
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف َ
ِ
ِّنساء َعسى أَف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف َول َتْم ِم ُزوا أَن ُفس ُكـ َول َتَن َاب ُزوا ِباألَ ْلَق ِ
ؽ َب ْع َد
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
َ
َ
ّ
اف ومف َّلـ ي ُتب َفأُوَل ِئ َؾ ُىـ َّ
ِ
الظالِ ُمو َف "
يم ِ َ َ ْ َ ْ
ُ
اإل َ

(ٖ)

تدعك اآلية إلى تكفير إنسانية البشرية ككرامتيا لكل فرد ،بغض النظر عف المكف كالنسب،
كالعرؽ ،كالجاه ،كالماؿ ،فاإليماف يساكؼ بيف المؤمنيف في االعتبار البشرؼ ،كالتداعي باأللقاب
السيئة يعيد الفجكة في ىذا االعتبار(ٗ) ،كالنداء ىنا لممؤمنيف لنيييـ عف التجسس كالتنابز باأللقاب،
خاص بالمؤمنيف دكف
كاالبتعاد عما ذكر في أسمكب النيي جاء؛ لمتأكيد عمى أف أسمكب النداء
ٌ
كنكا َخ ْي ًار ِّم ْن ُي ْـ"،
غيرىـ ،كلقد ذكر هللا عز كجل "تعميبلً لذلؾ النيي في قكلو تعالىَ ":ع َسى أَف َي ُك ُ

)ٔ) بية ٕ مف سكرة الحجرات.

)ٕ) معاني الفراء :أبك زكريا يحيى بف زياد الف ارء ،عالـ الكتب ،بيركت ،طٖٜٖٔٛ ،ـ.ٚٓ/ ٖ ،
)ٖ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.

)ٗ) ينظر :النداء في المغة كالقربف ٕٗٔ.ٖٔٗ-
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كلـ يقتصر النيي عمى الرجاؿ كالنساء ،كانما يشمل عامة األفراد؛ ألف عمة النيي عامة ،فتفيد
عمكـ الحكـ لعمكـ العمة"

(ٔ)

كالمتأمل لسكرة الحجرات يجد أف أسمكب النداء قد تكرر في أكثر مف مكضع؛ كذلؾ ألف
لمتكرار بشكل عاـ فائدة كبيرة في المغة العربية ،فيك ُيمكف القارغ مف االنتباه كتجديد االستبصار
فيما يق أر ،كدعكة مف المخاطب لمتأمل كالتركيز كاإلنصات لكل حكـ نازؿ ،ككما ُذكر" إف اليدؼ
مف التكرار ىك تجديد االستبصار عند كل خطاب كارد ،كعدـ الغفمة عف التأمل ،كتجديد االنتباه
لما ىك صادر بأمر مف هللا عز كجل"(ٕ) حيث إف الكقكؼ عمى جزء مف ىذه اآلية "يا أييا الذيف
بمنكا" فيو انتظار مف القارغ كتركيز لجميع حكاسو؛ لمعرفة مضمكف النداء كاالـ ينادؼ هللا عز
كجل عباده المؤمنيف.

)ٔ) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج :كىبة الزحيمي ،دار الفكر ،دمشق ،طٓٔ ،ـٖٔ.ٕ٘ٛ/ٕ٘ ،

)ٕ) أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييفُ ، ٕٙٙينظر :الجدكؿ في إعراب القربف كصرفو كبيانؤٖ.ٕٚٙ/
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املثحث الثاني

 املعاني الثالغيح ألسلىب النذاء.

 أسلىب النذاء يف جضء األحقاف وأغشاضه الثالغيح.
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المعاني البالغية ألسموب النداء
ُيعد أسمكب النداء كغيره مف األساليب الببلغية األخرػ ،التي يخرج معناىا الحقيقي إلى
ٍ
معاف أخرػ تستفاد مف السياؽ كقرائف األحكاؿ التي ترد فيو ،كمف ىذه المعاني:

(ٔ)

الدعاء :كقكلو تعالى:

﴿

ِ َّ ِ
ك َّالِذيف جاءكا ِمف بعِد ِىـ يقكلك َف ربَّنا ْ ِ
يف َس َبُقكنا
ََ
اغف ْر َلنا َِكِإل ْخكان َنا الذ َ
َ َ
ْ َْ ْ َ
ُ

ِ َِّ ِ
ِ
ِب ِْ
اإل ِ
كؼ
بمُنكا َربَّنا ِإَّن َؾ َرُء ٌ
يماف َكال تَ ْج َع ْل في ُقُمكبِنا غ ًبل لمذ َ
يف َ
غالبا ،قاؿ تعالى:
التحسر :يرافقو الندـ ك التمني ً
ِ
ِ
نت
كؿ اْل َكاف ُر َيا َل ْيتَني ُك ُ
َقَّد َم ْت َي َداهُ َكَيُق ُ

﴿

رِ
حيـ﴾
َ
ٌ

(ٕ)

ظ ُر اْل َم ْرُء َما
اك ْـ َع َذ ًابا َق ِر ًيبا َي ْكَـ َين ُ
ِإنَّا أَن َذ ْرَن ُ

ابا﴾
تَُرً

(ٖ)

ِِ
ِ ِ
اؿ
التمني :تعبي اًر عف مشاعر النفس المتمنية أم اًر عسي اًر ،قاؿ تعالىَ ﴿:ف َخ َرَج َعَمى َق ْك ِمو في ِز َينتو َق َ
َّ ِ
اة ُّ
ع
الد ْن َيا َيا َل ْي َت َل َنا ِم ْث َل َما أُكِت َي َق ُارك ُف ِإَّن ُو َل ُذك َح ٍّ
يف ُي ِر ُيدك َف اْل َح َي َ
الذ َ

عِ
ظي ٍـ﴾
َ

( ٗ)

َّللاِ ناَق َة َّ ِ
اىا
كؿ َّ َ
َّللا َك ُسْق َي َ
اؿ َل ُي ْـ َرُس ُ
اإلغراء والتحذير :كقد اجتمعا في قكلو تعالىَ ﴿ :فَق َ

﴾

(٘)()ٙ

)ٔ) ينظر :النداء في القراف الكريـ "سكرة البقرة نمكذجاً" :مبارؾ تريكى ،رسالة دكتك ارة ،جامعة ابف يكسف بف حدة ،
الجزائرٕٓٓٚ ،ـ.ٜٕ-ٜٔ ،

)ٕ) بية ٓٔ سكرة الحشر.
)ٖ) بية ٓٗ سكرة النبأ.

)ٗ) بية  ٜٚسكرة القصص.
)٘) بية ٖٔ سكرة الشمس.

) )ٙأساليب ببلغية الفصاحة -الببلغة -المعاني :أحمد مطمكب ،ككالة المطبكعات ،الككيت  ،طٜٔٔٛٓ ،ـ،
.ٕٜٔ
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كاألغراض الببلغية مرتبطة بالمشاعر النفسية لممتكمـ ،فقد يككف المنادػ تنتابو حاالت
التمني تارة ،كتارة التعجب كىى "أغراض نفسية شعكرية مرتبطة بخكالج النفس البشرية ،كمشاعرىا
الكامنة فييا ،كعميو فيي ٍ
معاف مؤىمة بطبيعتيا ألف تختمف حكليا األفياـ"(ٔ).
كفيما يمى ذكر لممعاني الببلغية ،التي خرج إلييا أسمكب النداء في سكرة األحقاؼ.

)ٔ) النداء بيف النحكييف كالببلغييف :مبارؾ تريكي ،حكليات التراث ،المركز الجامعي المدية ،عٕٓٓٚ ،ٚـ.ٔٗ٘ ،
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أسموب النداء في جزء األحقاؼ
أولا :سورة األحقاؼ
قاؿ تعالىَ ﴿ :و َو َّصْيَنا ِْ
ُم ُو ُكْراىا َو َو َض َع ْت ُو ُكْراىا َو َح ْمُم ُو َوِف َصاُل ُو
اف ِب َوالِ َدْي ِو ِإ ْح َساانا َح َمَم ْت ُو أ ُّ
اإل ْن َس َ
ِ
ِ
َش ُكَر ِن ْع َم َت َؾ َّال ِتي أَْن َع ْم َت
َف أ ْ
َث َال ُثو َف َش ْياار َح َّتى ِإ َذا َبَم َغ أ ُ
اؿ َر ِّب أ َْو ِز ْعني أ ْ
َشَّد ُه َوَبَم َغ أَْرَبع َ
يف َسَن اة َق َ
ِ
َصمِ ْح لِي ِفي ُذِّرَّي ِتي ِإِّني ُتْب ُت ِإَلْي َؾ َوِاِّني ِم َف
َعَم َّي َو َعَمى َوالِ َد َّي َوأ ْ
َف أ ْ
َع َم َل َصال احا َتْر َض ُ
اه َوأ ْ
ِِ
يف﴾
اْل ُم ْسمم َ

(ٔ)

لقد أكصانا هللا سبحانو كتعالى في اآلية السابقة ببر الكالديف كاإلحساف إلييما ،كجعل طاعتو
كقدـ لئلنساف مثاالً ُيحتذػ بضركرة شكر هللا عمى نعمو ،كلزكـ العمل الصالح
مقركن ًة بطاعتيماَ ،
كالتكبة كاإلنابة.
كيؤكد عمى المعنى نفسو القكؿ "ككصينا بدـ بكالديو الحسنى في صحبتو إياىما أياـ الدنيا
كالبر في حياتيما ،كبعد مماتيما لما لقياه في حممو كتربيتو ،قاؿ ىذا اإلنساف الذؼ ىداه هللا لرشده
كعرؼ حق هللا في بره لكالديو ،أعنى عمى شكر نعمتؾ التي أنعمت عّمي  ،كأصمح لي أمكرؼ في
ذريتي الذيف كىبتيـ لي ،فإني تبت إليؾ مف الذنكب التي سمفت مني ،كأنا مف الخاضعيف لؾ
بالطاعة".

(ٕ)ا

كتجدر اإلشارة إلى أف "رب" منادػ محذكؼ األداة ،فالمنادػ (رب العزة) ،كىك قريب جداً
منا كلذا ُحذفت أداة النداء ،كخرج النداء عف معناه الحقيقي إلى معنى الدعاء.
)ٔ) بية ٘ٔ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية :أبك دمحم مكي بف أبي طالب القيسي ،ط ٕٔٓٓٛ ،ـ.ٙٛٗٗ-ٕٙٛٗ/ ٔٔ ،
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ِ
ِ
َللا وآ ِ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا َق ْومَنا أ ِ
َمُنوا ِب ِو َي ْغ ِفْر َل ُك ْـ ِم ْف ُذُنو ِب ُك ْـ َوُي ِجْرُك ْـ ِم ْف َع َذاب
َج ُيبوا َداع َي َّ َ
َ

أَلِيـ﴾

(ٔ)

مما الشؾ فيو أف هللا سبحانو كتعالى يجازؼ اإلنساف عمى ما قدـ مف عمل ،فمف بمف بو
كالتزـ أكامره ،كابتعد عف نكاىيو ،غفر لو ذنكبو كأجاره مف العذاب ،كال شؾ أيضاً بأف ذلؾ كمو
يجرؼ عمى الجف كما اإلنساف ،حيث إف " نداء الجف لقكميـ أجيبكا داعى هللا ،أمر بإجابتو في كل
ما أُمر بو ،فيدخل فيو األمر باإليماف؛ ألف اإليماف أىـ أقساـ المأمكر بو كأشرفيا ،فذكره عمى
التعييف مف باب ذكر العاـ ،ثـ يعطف عميو أشرؼ أنكاعو ،فا﵀ يغفر مف الذنكب ،فالجف ليـ
الثكاب في اإلحساف كعمييـ العقاب في اإلساءة "

(ٕ).

كالناظر إلى اآلية الكريمة يجد أف القكؿ "يا قكمنا" ،ىك أسمكب نداء ،أداتو "يا" ،كالمنادؼ
"نفر الجف" ،كالمنادػ "القكـ" ،لمتحبيب كالتقريب ،كأسمكب النداء ىنا جاء لمنصح كاإلرشاد ليؤالء
القكـ باإليماف با﵀ كرسكلو.
ثانيا :سورة دمحم
ِ
ِ
ِ
ام ُك ْـ
يقوؿ رب العزةَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
َمُنوا إ ْف َتْن ُصُروا َّ َ
َللا َيْن ُصْرُك ْـ َوُي َثّب ْت أَ ْق َد َ
يف آ َ

(ٖ)

﴾

ال يخفى عمى ذؼ ُلب بأف النصر لممؤمنيف يأتي بنصرىـ لربيـ ،كبإيمانيـ كتمسكيـ بأكامره
كما جاء كاضحاً في اآلية الكريمة ،التي اشتممت عمى أسمكب نداء خاص بالمؤمنيف دكف غيرىـ،
حيث خصيـ هللا بيذا النداء باستخداـ أداة النداء "يا" في "يا أييا" ،لما فييا مف تكضيح كتنبيو
)ٔ)بية ٖٔ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) لباب التأكيل في معاني التنزيل :العبلمة عمى بف دمحم بف ابراىيـ البغدادؼ الصكفي ،بيامشو تفسير الشيخ محى
الديف عربي .ٔٔٚ-ٔٔٙ،

)ٖ) بية  ٚمف سكرة

دمحم .

116

كتأكيد عمى صفة اإليماف كصفات المؤمنيف ،كيقكؿ اإلماـ الحنبمي" :إف تنصركا ديف هللا كتنصركا
الرسكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ينصركـ هللا عمى عدككـ ،كقيل إف تنصركا حزب هللا كفريقو ،يثبت أقدامكـ عند
القتاؿ"(ٔ) ،كفي اآلية الكريمة أسمكب النداء "يا أييا" ،كأداتو "يا" جاء لمتنبيو كالتكضيح كالغرض
الببلغي منو الترغيب كالتنبيو المنادؼ إلى أمر عظيـ ،كفيو دعكة لممؤمنيف بمزكـ نصر هللا؛ لما
في ذلؾ مف ثكاب عظيـ ،كالمتأمل لآلية يجد أنيا تتضمف أسمكب شرط في قكلو ":إف تنصركا هللا
ينصركـ كيثبت أقدامكـ" ،كارتباطو بالنداء ىنا يقيـ التكازف بيف النصر كأسبابو.
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
وؿ َوَل ُتْب ِطُموا
يعوا َّ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
َللا َوأَط ُ
الر ُس َ
َمُنوا أ ُ َ
يف آ َ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٕ)

نداء لممؤمنيف؛ لطاعة هللا كرسكلو كبينت بأف التارؾ ليذيف
لقد تضمنت اآلية الكريمة السابقة ً
األمريف ُيجازػ ببطبلف عممو كخسرانو ،كذكر ابف كثير "أمر هللا عباده المؤمنيف بطاعتو كطاعة
رسكلو ،التي ىى سعادتيـ في الدنيا كاآلخرة ،كنياىـ عف االرتداد الذؼ ىك مبطل األعماؿ ،كليذا
قاؿ "ال تبطمكا أعمالكـ" أؼ بالردة"

(ٖ)

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف أسمكب النداء في اآلية السابقة "يا أييا" ،كأداتو "يا" ،يحمل بيف
طياتو معاني كثيرة كالتنبيو ،كالتكضيح ،كالتأكيد عمى طاعة هللا كرسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كالمعنى المجازؼ ليذا
النداء ىك الحث عمى طاعة هللا كرسكلو ،كالتحذير مف الكفر كالرياء.

)ٔ) المباب في عمكـ الكتاب :اإلماـ أبك حفص عمر بف عمى ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي ،تحقيق كتعميق الشيخ
عادؿ أحمد بف المكجكد ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٔٔٛ ،ـ.ٖٗ٘ /ٔٚ،

)ٕ) بية ٖٖ مف سكرة دمحم.

)ٖ ) تفسير القربف العظيـ :اإلماـ الجميل الحافع عماد الديف أبى الفداء اسماعيل بف كثير الدمشقى ،تحقيق مصطفى
السيد دمحم كبخريف ،مؤسسة قرطبة ،الجيزة  ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.ٛٔ/ٖٔ ،
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ثالث ا :سورة الحج ارت
قاؿ تعالى ﴿:يا أَُّييا َّال ِذيف آَمُنوا َل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ

عمِيـ﴾
َ

(ٔ)

نادػ هللا سبحانو كتعالى المؤمنيف بشكل خاص ،كىك نداء مف األعمى( رب العزة) ،لؤلدنى
(المؤمنيف) ،بأال يحكمكا بأؼ ٍ
أمر قبل أف يحكـ هللا ك رسكلو بو كأمرىـ بالتقكػ ،كفى ذلؾ التزٌاـ بما
أراد هللا ،كابتعاد عف مخالفتو كمخالفة القربف كالسنة ،كيقكؿ الطبرؼ " :يا أييا الذيف أُمركا بكحدانية
هللا كبنبكة نبيو دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ال تعجمكا بقضاء أمر في حركبكـ أك دينكـ ،قبل أف يقضي هللا أم اًر حكـ
فيو كرسكلو ،فتقضكا بخبلؼ أمر هللا كأمر رسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،فخافكا هللا أييا المؤمنكف في قكلكـ ،إف هللا
سميع لما تقكلكف"(ٕ) ،كأسمكب النداء في ىذه اآلية خاص بالمؤمنيف ،كقد أفاد "قكة االختصاص فإف
مساؽ الكبلـ؛ إلجبللو الختصاصو بو تعالى"(ٖ)  ،كالمعنى الببلغي ليذا األسمكب ىك النصح
كالحث كالتشجيع لممؤمنيف بطاعة هللا كاتباع القربف الكريـ كسنة الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص).
ِ
ؽ َص ْو ِت َّ
الن ِب ِي َوَل َت ْج َيُروا َل ُو ِباْلَق ْو ِؿ َك َج ْي ِر
َص َو َات ُك ْـ َف ْو َ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
َمُنوا َل َتْرَف ُعوا أ ْ
يف آ َ
ّ
َعماُل ُك ْـ َوأَْن ُت ْـ َل َت ْش ُعُرو َف
َف َت ْحَب َ
َب ْع ِض ُك ْـ لَِب ْعض أ ْ
طأَْ

﴾

(ٗ)

ال يختمف اثناف عمى أف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) يحظى باحت ار ٍـ كتكري ٍـ مف المؤمنيف كافة ،حيث
يكقركنو كيعظمكنو في كل ٍ
قكؿ كفعل ،كلعل ما بدر مف بعض مف رفع الصكت كالجير بالقكؿ في

)ٔ) بية ٔ سكرة

الحجرات.

)ٕ) جامع البياف عف تأكيل بػ القربف :أبك جعفر دمحم بف جرير الطبرؼ ،تحقيق عبد هللا بف المحسف التركي ،دار
ىجر،طٔ.ٖٖ٘ /ٔٔ ،ٕٓٔٔ ،

)ٖ) حاشية القكنكؼ عصاـ الديف الحنفي عمى تفسير اإلماـ البيضاكؼ كمعو حاشية ابف التمجيد ،ضبطو كصححو
كخرج بياتو عبد هللا محمكد دمحم عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٔ ،ـ.ٔٓ٘/ٔٛ ،

)ٗ) بية ٕ مف سكرة الحجرات.
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حضرة النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ككصفو هللا بأنو تجاكز لمقامو لـ يكف مف باب القصد كالعمد ،غير أنو ال يميق
بمقاـ النبي حتي كاف كاف سيكاً ،فجاءت اآلية؛ لتنياىـ عف رفع أصكاتيـ فكؽ صكت النبي(صمى
هللا عميو كسمـ) كأمرىـ بمناداتو بالنبي أك الرسكؿ كليس باسمو.
كيقكؿ اإلماـ الشافعي "ينادػ رب العزة المؤمنيف كيقكؿ ليـ :ال تجاكزكا أصكاتكـ عف صكت
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ،بل اجعمكا أصكاتكـ معو اخفض مف أصكات بعضكـ مف بعض ،أك ال تخاطبكه باسمو
ككنيتو بل خاطبكه بالنبي كالرسكؿ ،كقكلو تعالى ":ال تجعمكا دعاء الرسكؿ بينكـ كدعاء بعضكـ
بعضا"(ٔ) (ٕ) ،كبالرجكع إلى اآلية الكريمة يتضح أف أسمكب النداء المستخدـ أداتو" يا" ،خرج مف
معناه الحقيقي إلى معنى مجازؼ كىك النصح كاإلرشاد لممؤمنيف؛ لتكضيح كيفية التعامل مع
ً
الرسكؿ الكريـ.
َّ ِ
يف آَمُنوا ِإ ْف جاء ُكـ َف ِ
َف ُت ِص ُيبوا َق ْو اما ِب َج َياَلة َف ُت ْص ِب ُحوا
اسق ِبَنَبإ َف َتَبَّيُنوا أ ْ
َ َ ْ
قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َيا الذ َ َ
َعَمى َما َف َعْم ُت ْـ

ِِ
يف﴾
َنادم َ

(ٖ)

إف المؤمف الحق ىك الذؼ يتحرػ األخبار قبل إذاعتيا ،كهللا سبحانو كتعالى يخص المؤمنيف
بالتريث ،كالتأكد مف صحة األخبار التي تصميـ مف أؼ فاسق كاف ،كتنكير كممة (فاسق) أفادت
العمكـ كالشمكؿ ،يقكؿ سيد قطب ":جاء النداء؛ ليبيف لممؤمنيف كيف يتمقكف األنباء ،ككيف
يتصرفكف بيا ،كيقرر ضركرة التثبت مف مصدرىا ،كتتضمف ىذه اآلية مبدأ التمحيص كالتثبت مف

)ٔ) بية ٖ ٙمف سكرة النكر.

)ٕ) جامع البياف في تفسير القربفٗ/
)ٖ) بية  ٙمف سكرة الحجرات.

.ٔٙٚ
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خبر الفاسق ،أما الصالح فيؤخذ بخبره ،فبل تعجل الجماعة المسممة في تصرؼ بناء عمى خبر
فاسق ،فتصيب قكماً بظمـ عف جيالة كتسرع ،فتندـ عمى ارتكابيا ما يغضب هللا سبحانو كتعالى"

(ٔ)

كقد اشتممت اآلية عمى أسمكب نداء في قكلو "يا أييا" ،كجاء خاصاً بالمؤمنيف دكف غيرىـ
كغرضو الببلغي النصح كاإلرشاد بضركرة تحرؼ األخبار قبل إذاعتيا ،كجاء أسمكب الشرط "ِإ ْف
جاء ُكـ َف ِ
َف ُت ِص ُيبوا َق ْو اما ِب َج َياَلة" ,مقترناً بالنداء لبياف خطكرة نقل األخبار قبل
اسق ِبَنَبإ َف َتَبَّيُنوا أ ْ
َ َ ْ
التحقق مف صحتيا.
ِ
آمُنوا َل َي ْس َخْر َق ْوـ ِّمف َق ْوـ َع َس َٰى أَف َي ُكوُنوا َخْياار ِّمْن ُي ْـ َوَل ِن َساء ِّمف
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف َ
ِ
ِّنساء َعس َٰى أَف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف َوَل َتْم ِم ُزوا أَن ُفس ُكـ َوَل َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
ؽ َب ْع َد
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
َ
َ
ّ
ِ
اإليم ِ
اف َو َمف َّل ْـ َي ُت ْب َفأُوََٰل ِئ َؾ ُى ُـ
ْ َ

َّ
الظالِمو َف﴾
ُ

(ٕ)

ٍ
معاف سامية ،كدعكات إسبلمية راقية تؤلف بيف قمكب
لقد حث القربف الكريـ كما يحممو مف
المؤمنيف ،إلى ضركرة صكف كرامة المسمميف ،كحفع اعتبارىـ اإلنساني ،كساقت اآلية الكريمة
بعضاً مف صكر الصكف كالحفع منيا :عدـ السخرية مف اآلخريف ،كاالبتعاد عف التنابز باأللقاب
كالممز ،فالمقب إف دؿ عمى ما يكرىو المدعك بو كاف منيياً ،كأما ما كاف حسناً فبل ُينيى عنو.
كلقد أكرد أبك حياف األندلسي" النيي ليس مختصاً بأنصابو عمى(قكـ) ك(نساء) بقيد الجمعية
مف حيث المعنى ،كاف كاف ظاىر المفع ،بل المعنى ال يسخر أحد مف أحد ،كانما ُذكر الجمع
كالمراد بو كل فرد ممف يتناكلو عمكـ البدؿ ،فكأنو إذا سخر الكاحد كاف بمجمسو ناس يضحككف

)ٔ) في ظبلؿ القربف .ٖٖٗٔ /ٙ
)ٕ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.
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عمى قكلو ،كعسى أف يككنكا أؼ المسخكر منيـ أفضل مف الساخريف بيـ ،كىذه الجممة مستأنفة
كردت مكرد جكاب المستخبر عف العمة المكجبة لما جاء النيي عنو"

(ٔ)

كبالعكدة إلى اآلية الكريمة يتضح أف أداة النداء المستخدمة "يا"ُ ،ينادؼ هللا بيا المؤمنيف،
ٍ
لغرض ببلغي ىك الحث كالنصح كاإلرشاد لمذيف بمنكا؛ لبلبتعاد عف كل ما
كأسمكب النداء ىنا جاء
يؤذؼ الكرامة اإلنسانية.
ِ
يقوؿ رب العزةََٰٰٓ ﴿ :يأَ ُّييا َّٱل ِذيف ءامُنو ۟ا ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
ٱلظ ِّف ِإ ْث ًۭـ َوَل َت َج َّس ُسو ۟ا َوَل
ٱلظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
ْ
َ َ
ٱج َتنُبوا۟ َكث ًۭاا ّ
َ َ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّٱتُقو ۟ا َّ ِ
اب
ٱّلل َت َّو ًۭ
َي ْغ َتب َّب ْع ُض ُكـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َحُد ُك ْـ أَف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي ًۭاتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
ٱّلل إ َّف َّ َ
َ
َّر ِ
ح ًۭيـ﴾

(ٕ)

ُيعد سكء الظف مف أكثر ما يمكف أف يعكد باألذػ عمى اآلخريف ،كباإلثـ عمى صاحبو ،كلقد
ّنبو القربف الكريـ إلى ىذه النقطة الميمة ،كدعا المؤمنيف إلى اجتناب كثير مف الظف ،كعطف عمى
ذلؾ بالنيي عف التجسس ،كعف الغيبة كىى كميا أمكر تعكد باإلثـ عمى صاحبيا ،فنيى هللا عنيا
في اآلية السابقة كجعل االبتعاد عنيا مف دكاعي التقكػ ،كيبيف هللا "أف أكثر الظنكف يؤكؿ إلى
الفساد ،كأنيا بعينيا مأثمة؛ ألنيا مف قبل النفس األمارة التي ليس ليا النظر إلى العيكب ،فتييـ في
كيبيف هللا
المخاييل الشيطانية ،كذلؾ أف الشيطاف يمقي فييا عيب المؤمنيف كيييجيا بظنكف مختمفةُ ،
أف بعض الظنكف حقيقية إذا كاف ليس مف قبل النفس ،بل يككف ذلؾ مف رؤية القمب ما جرػ في
َّ ِ
ظنُّك َف أََّن ُيـ ُّم َبلُقك َرِّب ِي ْـ َكأََّن ُي ْـ
يف َي ُ
الغيب ،فيتفرس بنكر اليقيف كلذلؾ كصف المؤمنيف بذلؾ بقكلو "الذ َ
)ٔ) البحر المحيط :دمحم بف يكسف أبي حياف األندلسي ،دراسة كتحقيق السيخ عادؿ عبد المكجكد كبخريف ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٖٔٔ ،ـ.ٕٔٔ/ٛ ،

)ٕ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.
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ِإَل ْي ِو ر ِ
اج ُعك َف""(ٔ) ،كأسمكب النداء في اآلية ىك "يا أييا" ،كأداتو "يا" ،أما المنادؼ فيك هللا عز كجل،
َ
كالمنادػ ىـ المؤمنكف خاصة ،كالغرض الببلغي مف النداء ىنا النصح كاإلرشاد.

)ٔ) عرائس البياف في حقائق القربف :أبك دمحم صدر الديف ركزبيا أبي نصر البقمي ،تحقيق أحمد فريد المزيدؼ ،دار
الكتب العممية  ،بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٛ ،ـ.ٖٕٜ/ٖ ،
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جدوؿ يوضح أساليب النداء في جزء األحقاؼ
رقـ اآلية

اآلية

الشاىد

سورة األحقاؼ
ِ
ككضعتو ُك ْرًىا
ُم ُو ُك ْرًىا
سانا َح َمَم ْت ُو أ ُّ
﴿ َّ
ككص ْي َنا اإلنساف ِبكالِ َد ْيو ِإ ْح ً
ُ
ِ
يف َس َن ًة
َك َح ْمُم ُو َكِفصاُل ُو ثَبلثُك َف َش ْي ًار َحتَّى ِإذا َبَم َغ أ ُ
َشَّدهُ َكَبَم َغ أ َْرَبع َ
ِ
َش ُك َر ِن ْع َمتَ َؾ َّالِتي أ َْن َع ْم َت َعَم َّي َك َعمى كالِ َد َّؼ
َف أ ْ
قاؿ َر ِّب أ َْكِزْعني أ ْ
ِ
َصمِ ْح لِي ِفي ُذ ِّريَِّتي ِإِّني تُْب ُت ِإَل ْي َؾ َكاِِّني
َكأ ْ
َف أ ْ
َع َم َل صال ًحا تَ ْرضاهُ َكأ ْ

٘ٔ

َر ِّب

ِِ
يف﴾
اْلمسمم َ

ِ
م َف ُ ْ

﴿ يا َقكمنا أَ ِجيبكا ِ
َّللاِ َكبمنكا ِب ِو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْـ ِم ْف ُذُنكِب ُك ْـ َكُي ِج ْرُك ْـ
داعي َّ
ُ
َْ
َ
ِم ْف َع ٍ
ذاب أَلِي ٍـ

ٖٔ

﴾

يا َق ْك َمنا

سورة دمحم
﴿ يا أَي َّ ِ
ِ
نص ْرُك ْـ َكُيثَِّب ْت
نص ُركا َّ
ُّيا الذ َ
َّللاَ َي ُ
بمُنكا إف تَ ُ
يف َ
َ

أَْق َدام ُكـ﴾

َ ْ

ِ
َطيعكا َّ ِ
ِ
﴿ يا أَي َّ ِ
َع َماَل ُك ْـ
يعكا َّ
كؿ َكَال تُْبطُمكا أ ْ
ُّيا الذ َ
َّللاَ َكأَط ُ
بمُنكا أ ُ
الرُس َ
يف َ
َ َ

﴾

ٚ

ُّيا
يا أَي َ

ٖٖ

ُّيا
يا أَي َ

سورة الحجرات
َّ ِ
َّللاَ ِإ َّف َّ
َّللاِ َكَرُسكِل ِو َكاتَُّقكا َّ
َمُنكا َال تَُقِّد ُمكا َب ْي َف َي َد ِؼ َّ
﴿ َيا أَُّي َيا الذ َ
َّللاَ
يف ب َ
ِ
يع
َسم ٌ

عمِيـ﴾
َ

ٔ

ٌ

﴿ يا أَي َّ ِ
َص َكاتَ ُك ْـ َف ْك َؽ ص ْك ِت َّ
النِب ِي َكَال
ُّيا الذ َ
َمُنكا َال تَ ْرَف ُعكا أ ْ
َ
يف ب َ
َ َ
ّ
ِ ِ
ِ ِ
ض ُكـ لِ َب ْع ٍ
َع َماُل ُك ْـ َكأ َْنتُ ْـ َال
َف تَ ْح َب َ
ض أْ
ط أْ
تَ ْج َي ُركا َل ُو باْلَق ْكؿ َك َج ْير َب ْع ْ
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ٕ

ُّيا
يا أَي َ

ُّيا
يا أَي َ

تَ ْش ُع ُرك َف﴾

﴿ يا أَي َّ ِ
اسق ِبنبٍإ َفتَبيَّنكا أَف تُ ِ
ِ
يف ب ِ
ص ُيبكا َق ْك ًما
اء ُك ْـ َف ٌ َ َ َ ُ ْ
ُّيا الذ َ َ
َ َ
َمُنكا إ ْف َج َ
ِ ٍ
صِب ُحكا َعَمى َما َف َعْمتُ ْـ
ب َج َياَلة َفتُ ْ
﴿

ِِ
يف﴾
َنادم َ

يا أَي َّ ِ
ِ
كنكا َخ ْي ًار
َف َي ُك ُ
َمُنكا َال َي ْس َخ ْر َق ْكٌـ م ْف َق ْك ٍـ َع َسى أ ْ
ُّيا الذ َ
يف ب َ
َ َ

ِم ْنيـ كَال ِنس ِ ِ ٍ
َف َي ُك َّف َخ ْي ًار ِم ْن ُي َّف َكَال َتْم ِم ُزكا أ َْنُف َس ُك ْـ
اء م ْف ن َساء َع َسى أ ْ
ُْ َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اإليم ِ
اف َك َم ْف َل ْـ َيتُ ْب
َكَال تََن َاب ُزكا ب ْاألَْلَقاب ب ْئ َس اال ْس ُـ اْلُف ُسك ُؽ َب ْع َد ْ َ
َفأُكَلِئ َؾ ُى ُـ
﴿

ٙ

ُّيا
يا أَي َ

ٔٔ

ُّيا
يا أَي َ

َّ
الظالِمك َف﴾
ُ

يا أَيُّيا َّالِذيف بَمنكا اجتَِنبكا َكِث ا ِ
الظ ِف ِإ َّف بعض َّ
َّ
الظ ِّف ِإ ْث ٌـ َكَال
ير م َف ّ
َْ َ
َ َُ ْ ُ
ً
َ َ

َخ ِ
ْكل َلحـ أ ِ
ِ
يو
َحُد ُك ْـ أ ْ
ض ُك ْـ َب ْع ً
تَ َج َّس ُسكا َكَال َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
ضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُ َ ْ َ
ِ
يـ
َّللاَ ِإ َّف َّ
َم ْيتًا َف َك ِرْىتُ ُمكهُ َكاتَُّقكا َّ
َّللاَ تََّك ٌ
اب َرح ٌ
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﴾

ٕٔ

ُّيا
يا أَي َ

جدوؿ يوضح عدد أساليب النداء في كل سورة
ـ

اسـ السورة

عدد أساليب النداء

ٔ

األحقاؼ

ٕ

ٕ

دمحم

ٕ

ٖ

الحجرات

٘

عند النظر إلى الجدكؿ أعبله كالجداكؿ التي سبقتوُ ،يبلحع أف سكرة الحجرات ىي أكثر السكر التي
كجمو مكجو لممؤمنيف كذلؾ لتكجيييـ كتعميميـ بداب دينيـ التي عمييـ أف
جاء فييا أسمكب النداءُ ،
يتحمكا كيتمسككا بيا ،كىذا سبب في أنيا تسمى سكرة األخبلؽ كاآلداب.
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الفصل الرابع
أسلىب األمش وأغشاضه الثالغيح
وفيه املثاحث التاليح:
املثحث األول:
 تعشيف األمش ,صيغه ,دالالته.

املثحث الثاني:
 املعاني الثالغيح ألسلىب األمش.
 أسلىب األمش يف جضء األحقاف وأغشاضه الثالغيح.
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املثحث األول:
 تعشيف األمش ,صيغه ,دالالته.
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أسمكب األمر ىك القسـ الرابع مف أقساـ اإلنشاء الطمبي ،كقد كرد في جزء األحقاؼ في عدة
مكاضع ،منيا ما كاف معناه حقيقياً ،كىك خطاب مف هللا عز كجل لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كذلؾ لِما تطمبتو
معاني كمكضكعات سكر ىذا الجزء ،مف مكضكع التكحيد ،كالرسالة ،كالكحي ،كالبعث ،كالجزاء،
كمنيا أساليب خرجت إلى معنى مجازؼ ،تتضمف التيديد ،التعجيز ،الدعاء كغيرىا مف المعاني
الببلغية حسب القرائف كمقتضيات األحكاؿ ،كمف خبلؿ االستعانة بتفاسير القربف ،سيتـ تكضيح
المعنى الببلغي ألسمكب األمر.
كاألمر نقيض النيى ،فكل ما ينيى عنو هللا عباده المؤمنيف ،يككف في مقابمو أمر بفعل
الشيء الحسف المقابل لو ،كالمتأمل آليات القربف الكريـ يجدىا متكاممة ،كمترابطة المعاني
كاألغراض كاألىداؼ الدينية ،كىذا ما ُيبلحع في بيات جزء األحقاؼ مف تكامل كترابط كتناسب
بيف اآليات كأحكاميا.

تعريف األمر:
األمر لغ ًة ىك "نقيض النيي ،أًمره بو كأمره ،يأمره أم اًر إما اًر ،فأُتمر أؼ َقِبل أمره"(ٔ)  ،كىك
(ٕ)
كيقاؿ األمر" كل حدث يحدث ،ككل قصة تقع ،كاألمر
"ضد النيى كاإلمار كاإليمار بكسرىما" ُ ،

َمرتُب الشيء إذا كثرتو :ىذه كجكه األمر المستعممة عند العرب"
أيضاً مصدر أ َ

(ٖ)

)ٔ) لساف العربٗ.ٕٙ/

)ٕ) تاج العركسٓٔ.ٙٛ/

)ٖ) اتفاؽ المباني كافتراؽ المعاني :سميماف بف بنيف الدقيقي النحكؼ ،تحقيق يحيى عبد الرؤكؼ جبر ،دار عمار،
عماف ،طٜٔٔٛ٘ ،ـ.ٕٖٕ ،
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كأما اصطبلحاً" :صيغة تستدعى الفعل أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعل ،عمى جية الغير
عمى جية االستعبلء"(ٔ) ،ك ىك" طمب فعل شيء ،كال يسمى أم اًر إال إف كاف صاد اًر مف أعمى إلى
مف ىك أقل منو"(ٕ)"،األمر ىك قكؿ القائل لمف دكنو "افعل""

(ٖ)

كمف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف أف تعرفو الباحثة بأنو :إل ازـ المخاطب لمقياـ بالفعل،
كيككف األمر بمعناه الحقيقي مف األعمى إلى األدنى ،فإف كاف غير ذلؾ خرج عف معناه الحقيقي
إلى معنى بخر.

صيغ أسموب األمر:
األمر كالنيي كاالستفياـ كغيرىا مف األساليب الببلغية ،لو صيغ محددة ُيعرؼ مف خبلليا،
كىي أربع صيغ -:
فعل األمر مثل﴿ ْاتل ما أ ِ
ُكحي ِإَل ْي َؾ ِم َف اْل ِكتَ ِ
الص َبل َة﴾(ٗ) ،المصدر النائب عف فعل
اب َكأ َِق ِـ َّ
ُ َ
َ

ِ َّ ِ
الرَق ِ
ض ْر َب ِّ
اؽ﴾(٘) ،اسـ فعل
يف َكَف ُركا َف َ
األمر مثل﴿ َفِإ َذا َلقيتُ ُـ الذ َ
كى ْـ َف ُشُّدكا اْل َكثَ َ
اب َحتَّى ِإ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُم ُ

)ٔ) الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمكـ حقائق اإلعجاز  :اإلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف ابراىيـ العمكؼ
اليمني ،دار الكتب الخديكية ،مصر .ٕٕٛ-ٕٛٔ /ٖ،

)ٕ) النحك الكافيٗ /ص.ٖٙٙ

)ٖ) معجـ التعريفات :عمي بف دمحم السيد الجرجاني ،تحقيق كدراسة دمحم صديق المنشاكؼ ،دار الفضيمة ،مصر،
القاىرة.ٖٗ ،

)ٗ) بية ٘ٗ مف سكرة العنكبكت.
)٘) بية ٗ مف سكرة دمحم.
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ِ
األمر مثل" حي عمى الفبلح" ،المضارع المقركف ببلـ األمر مثل﴿ ّلِتؤ ِمنكا ِب َّ ِ
ُْ ُ
اّلل َكَرُسكِلو َكتُ َع ِّزُركهُ
كأ ِ
يبل﴾
َص ً

ِ
ِ
َكتَُكّق ُركهُ َكتُ َسّب ُحكهُ ُب ْك َرًة َ

(ٔ)(ٕ)

دللة أسموب األمر:
ألسمكب األمر دالالت عديدة ،منيا داللتو عمى االستعبلء كالكجكب ،كداللتو عمى الزمف،
كداللتو عمى المقدار ،فكل ىذه الدالالت اختمف عمييا الببلغيكف كالنحكيكف ،كتعددت اآلراء حكؿ
كجكب األمر مف األعمى لؤلدنى ،كىل صيغة األمر تقتضي الفكر أـ التراخي؟ ،كىل األمر يككف
لممرة الكاحدة أـ صيغتو تدؿ عمى االستمرار ،فكل ىذه اآلراء كانت كجو لمخبلؼ بيف الببلغييف
كالنحكييف"

(ٖ)

كمف خبلؿ النظر كالتأمل في اختبلؼ العمماء كالببلغييف في صيغة األمر ،ترػ الباحثة أف
صيغة األمر كجب فييا االستعبلء مف األعمى لؤلدنى كاال خرجت إلى معنى الدعاء كااللتماس،
أما الداللة عمى الكجكب ،فإف صيغة األمر حقيقية في الكجكب ،ما لـ تكف ىناؾ دالئل كقرائف
تنفى ذلؾ الكجكب؛ ألف األمر ىك نقيض النيي ،أما مف حيث داللتو عمى الزمف فذلؾ حسب
المخاطب ،أؼ اآلمر لممأمكر فيك الذؼ يحدد الفكر أـ التراخي ،كداللتو عمى المقدار فصيغة األمر

)ٔ) بية  ٜمف سكرة الفتح.

)ٕ) األصكؿ مف عمـ األصكؿ :دمحم بف صالح العثيميف ،حققو أبك اسحاؽ بف صالح العشرؼ السمفي ،دار اإليماف،
اإلسكندرية.ٔٛ ،ٕٓٓٔ ،

)ٖ) ُينظر :المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو :دمحم الديف الرازؼ ،دراسة كتحقيق د .طو جابر فياض العمكاني،
كينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ:
مطبكعات جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،طٜٔٔٛٔ ،ـُ ،.ٖٓ/ٕ ،

كينظر :عركس األفراح في
عمي بف دمحم اآلمدؼ ،عمق عميو عبد الرازؽ عفيفي ،طٜٔٔٛٔ ،ـُ ،ٕٔٓ-ٔٚٙ/ٕ ،
شرح تمخيص المفتاحُٔ ،.ٕٗٙ /ينظر :المعتمد في أصكؿ الفقو :أبك الحسيف دمحم بف عمي بف الطيب البصرؼ
المعتزلي ،تحقيق دمحم حميد هللا ،المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية ،دمشقٜٔٙٗ ،ـ.ٜٙ ،
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تدؿ عمى القياـ بالفعل لمرة كاحدة ،كلكف إف أراد االستمرار كجب كجكد قرينة تدؿ عمى االستم اررية
في األمر.
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املثحث الثاني

 املعاني الثالغيح ألسلىب األمش.
 أسلىب األمش يف جضء األحقاف.
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المعاني البالغية ألسموب األمر
كما ُذكر سابقاً فإف كبلً مف أسمكب االستفياـ كالنداء كالنيي أساليب ببلغية تخرج مف
ٍ
معاف مجازية أخرػ ،كمثل كل األساليب الببلغية فإف أسمكب األمر تخرج
معناىا الحقيقي إلى
صيغتو مف معناىا الحقيقي ،فتفيد معاني ببلغية أخرػ تفيـ مف السياؽ بكجكد القرائف كمقتضيات
األحكاؿ ،التي تدؿ عمى ذلؾ المعنى ،لذلؾ كجب عمى الباحث أك القارغ التأمل في السياؽ؛ ألنو
ىك الذؼ تستمد منو الصيغة داللتيا الببلغية.
"كيمكف تداخل ىذه المعاني الببلغية ،فالنص عمى معنى ببلغي كاحد في األسمكب عند
العمماء ،ال يعنى أكثر مف كضكح المعنى كشيرتو ،كاال فإف أؼ أسمكب إنشائي سكاء أكاف أم اًر أـ
غيره يفيد مجمكعة مف المعاني المتقاربة المتداخمة ،يثيرىا األسمكب في النفس المتمقية ،كىى معاف
شعكرية نفسية ،فقد نجد اختبلفاً في تسمية ىذا المعنى أك تعيينو بيف العمماء؛ ألنيا أمكر ذكقية
نفسية متقاربة".

(ٔ)

فمف المعاني التي يخرج إلييا أسمكب األمر:
(التيديد ،التعجيز ،التسخير ،اإلىانة) كأمثمتيا مف القربف كثيرة منيا عمى التكالى :قكلو
تعالى ﴿:اعممُكا ما ِش ْئتُـ ِإَّنو ِبما تَعمُمكف ب ِ
ص ٌير﴾ (ٕ) َ ﴿،كاِف ُكنتُ ْـ ِفي َرْي ٍب ِّم َّما َن َّ ْزل َنا َعَمى َع ْبِد َنا َفأْتُكا
ْ ُ َ َْ َ َ
َْ َ

)ٔ) ُينظر :أساليب األمر كالنيي في القربف الكريـ كأسرارىا الببلغية :يكسف عبد هللا األنصارؼ ،رسالة ماجستير،
جامعة أـ القرػ ،السعكدية ٜٜٔٓ ،ـ.ٖٔ-ٕٔ ،
)ٕ)بية ٓٗ مف سكرة فصمت.
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(ٔ)
ِبس ٍ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
َّللاِ ِإف ُكنتُـ ِ ِ
ِ
نك ْـ
اء ُكـ ِّمف ُدك ِف َّ
اعتََد ْكا ِم ُ
يف ْ
يف﴾ َ ﴿،كَلَق ْد َعم ْمتُ ُـ الذ َ
صادق َ
ُ َ
ْ َ
كرة ّمف ّم ْثمو َك ْاد ُعكا ُش َي َد َ
(ٕ)
ِِ
السب ِت َفُقْمنا َليـ ُك ِ
ِ
كنكا ِح َج َارًة أ َْك
يف﴾ ُ ﴿,ق ْل ُك ُ
َ ُْ ُ
كنكا ق َرَد ًة َخاسئ َ
في َّ ْ

ِ
يدا﴾
َحد ً

(ٖ)

ككذلؾ يخرج األمر إلى معنى الدعاء ،حيف تُستعمل الصيغة في سياؽ التضرع كاالستغاثة
كاالستعانة ،كيككف
عادة في خطاب األدنى لمف ىك أعمى منزلة منو(ٗ)  ،كىذه بعض األغراض
ً
الببلغية التي يخرج إلييا أسمكب

األمر.

)ٔ) بية ٖٕ مف سكرة البقرة
)ٕ) بية ٘ ٙمف سكرة البقرة

)ٖ) بية ٓ٘ مف سكرة اإلسراء

)ٗ) الكافى في عمكـ الببلغة العربية المعاني كالبياف كالبديع :د .عيسى عمى العاككب ،عمي سعد الشتيكػ ،دار
اليناء ،طٜٜٖٔٔ ،ـ ،ص ٕٕ٘
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أسموب األمر في جزء األحقاؼ و معانيو البالغية
ُيعرؼ األمر بأنو طمب الفعل عمى كجو االستعبلء ،إذا كاف المراد منو إلزاـ المخاطب بالقياـ
ٍ
ٍ
ببلغية أخرػ فإنو يخرج عف معناه الحقيقي إلى معنى مجازؼ،
معاف
بالفعل ،كلكف إذا خرج إلى
كسكؼ أسمط الضكء فيما يمي عمى أساليب األمر الكاردة في جزء األحقاؼ ،التي خرجت عف
معناىا الحقيقي ،كقد كردت في تسعة كعشريف مكضعاً.
أولا :سورة األحقاؼ
َرَي ُتـ ما َت ْدعو َف ِمف دو ِف َّ ِ
َللا أَُروِني ما َذا َخَمُقوا ِم َف ْاألَْر ِ
ض أ َْـ َل ُي ْـ ِشْرؾ ِفي
ْ ُ
ُ
َ
قاؿ تعالىُ ﴿:ق ْل أَأْ ْ َ
السمو ِ
ات ِاْئ ُتوِني ِب ِك َتاب ِم ْف َقْب ِل َى َذا أ َْو أَ َث َارة ِم ْف ِعْمـ ِإ ْف ُكْن ُت ْـ
َّ َ َ

ِِ
يف﴾
َصادق َ

(ٔ)

تتضمف اآلية السابقة أم اًر مف هللا عز كجل لنبيو دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،بأف يسأؿ الكافريف تكبيخاً ليـ
كتبكيتاً ،ماذا خمقت األصناـ ليـ مف مخمكقات؟! ،فإف خمقكا شيء فميأتكا بو إف كانكا صادقيف،
كيقكؿ أبك السعكد" قل تكبيخاً ليـ كتبكيتاً ،أخبركني ما تعبدكف مف األصناـ؟ ماذا خمقكا مف األرض
أـ ليـ شركة مع هللا في خمق السماكات أك ممكيا كتدبيرىا ،حتى يتكىـ أف يككف ليـ شائبة
استحقاؽ لممعبكدية ،فإف ما ال مدخل لو في كجكد شيء مف األشياء بكجو مف الكجكه ،فيك بمعزؿ
مف ذلؾ االستحقاؽ بالمرة ،إف كاف مف األحياء العقبلء فما ظنكـ بالجماد ،كقكلو تعالى " ِا ْئتُكِني
ِب ِكتَ ٍ
اب" ،تبكيت ليـ بتعجيزىـ عف اإلتياف بسند نقمي ،بعد تبكيتيـ بالتعجيز عف اإلتياف بسند

) )1بية ٗ مف سكرة األحقاؼ.
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عقمي"(ٔ) ،كبالرجكع إلى اآلية الكريمة نجد أف فعل األمر "قل" ،مكجو لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كاآلمر ىك رب
العزة ،فالمعنى ألسمكب األمر ىنا حقيقي ،كأصمو " قل يا دمحم" كعميو فإف أسمكب األمر ىنا لـ
يخرج إلى معنى مجازؼ ،أما عف فعبل األمر(أركني ،ائتكني) فيما لمكافريف كغرضيما الببلغي
بياف عجزىـ كعجز بليتيـ ،عف اإلتياف بشيء مما خمقكا كما ّيدعكف.
يقوؿ هللا تعالىَ ﴿:و َو َّصْيَنا ِْ
ُم ُو ُكْراىا َو َو َض َع ْت ُو ُكْراىا َو َح ْمُم ُو َوِف َصاُل ُو
اف ِب َوالِ َدْي ِو ِإ ْح َساانا َح َمَم ْت ُو أ ُّ
اإل ْن َس َ
ِ
ِ
َش ُكَر ِن ْع َم َت َؾ َّال ِتي أَْن َع ْم َت
َف أ ْ
يف َسَن اة َوَبَم َغ أ ُ
اؿ َر ِّب أ َْو ِز ْعني أ ْ
َث َال ُثو َف َش ْياار َح َّتى ِإ َذا َبَم َغ أَْرَبع َ
َشَّد ُه َق َ
ِ
َصمِ ْح لِي ِفي ُذِّرَّي ِتي ِإِّني ُتْب ُت ِإَلْي َؾ َواِِّني ِم َف
َعَم َّي َو َعَمى َوالِ َد َّي َوأ ْ
َف أ ْ
َع َم َل َصال احا َتْر َض ُ
اه َوأ ْ
ِِ
يف﴾
اْلم ْسمم َ
ُ

(ٕ)

لقد ُذكر في اآلية السابقة أسمكبا أمر ىما "أكزعني ،أصمح" ،كاألمر في ىذه اآلية خرج عف
معناه الحقيقي إلى معنى مجازؼ كىك الدعاء ،حيث تضمنت دعاء اإلنساف المؤمف البار بكالديو ﵀
سبحانو كتعالى ،بأف يميمو شكره عمى نعمو كيصمح ذريتو ،كىك أمر كما ذكرت خرج لمدعاء؛ ألنو
صادر مف األدنى إلى رب العزة ،كيقكؿ الطكسي" :أمرنا االنساف بأف يحسف إلى كالديو إحسانا ،ثـ
نبو هللا سبحانو كتعالى عمى ما يستحقو الكالداف مف اإلحساف إلييما كمعاممتيما ،مف حيث إنيما
تكفبل بو كربياه ،فأمو حممتو ككضعتو بمشقة ،ثـ يدعك اإلنساف ربو إذا بمغ أشده أف أعمل صالحاً

)ٔ) تفسير أبك السعكد المسمى ارشاد العقل السميـ إلى مزايا القربف الكريـ :أبك السعكد دمحم بف دمحم العمادؼ  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف .ٚٚ/ٛ،

)ٕ) بية ٘ٔ مف سكرة األحقاؼ.
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ترضاه كأصمح لي في ذريتي ،فإني تائب إلى هللا مف المعاصي ،كاني مف جممة المسمميف ألمر
هللا"(ٔ) ،فالغرض الببلغي مف األمر في ىذه اآلية ىك الدعاء كالتضرع كالتذلل.
ِ
َّ ِ
ِِ
ُخَر َج َوَق ْد َخَم ِت اْلُقُرو ُف ِم ْف َقْبمِي َو ُى َما
َف أ ْ
ُؼ َل ُك َما أ ََت ِع َدانني أ ْ
اؿ لِ َوالِ َدْيو أ ّ
قاؿ تعالىَ ﴿ :والذي َق َ
ق َفيُقوؿ ما ى َذا إَِّل أَس ِ
َمف ِإ َّف وعد َّ ِ
َي ْس َت ِغي َث ِ
اط ُير
َ َْ
َللا َوْيَم َؾ آ ِ ْ
َللا َح ّّ َ ُ َ َ
َ
اف َّ َ

يف﴾
ْاأل ََّولِ َ

(ٕ)

إف المتأمل لمخطاب القربني في ىذه اآلية ،يجده قد جاء بصيغة المفرد كلكف المراد الجمع،
فالمخاطب ىنا ىك الكافر الذؼ ال يؤمف باليكـ اآلخر ،كبحقيقة البعث كالنشكر بحجة أنو لـ َير
أحداً ممف مات مف قبل مف األمـ السابقة قد ُبعث كعاد إلى الحياة.
كلقد جاء أسمكب األمر بفعمو "بمف" ،متبكعاً بأسمكب قصر؛ لمتأكيد عمى تشبث الكافر بكفره
فيما يختص بحقيقة البعث كالنشكر ،ككصفو لذلؾ بأنو أقاكيل كأكاذيب األمـ السابقة ك"الذؼ قاؿ
لكالديو ىنا بمعنى (الذيف) ،كأف اآلية عامة في كل عاؽ لكالديو مكذب بالبعث ،فكالداه يستغيثاف هللا
أؼ يطمباف منو أف يغيثيما بأف ييدػ كلدىما إلى الحق كاإلقرار بالبعث ،كيقكالف لكلدىما "كيمؾ
بمف" أؼ با﵀ كالبعث بعد المكت ،كالمراد بقكليما كيمؾ حثو عمى اإليماف" ،إف كعد هللا حق" ،أؼ
كعده بالبعث بعد المكت حق ال شؾ فيو ،فيقكؿ الكلد العاؽ ما ىذا إال ما كتبو األكلكف مف األشياء
التي ال حقيقة ليا"(ٖ)  ،كاآلية فييا فعل األمر "بمف" كىك أسمكب أمر خرج عف معناه الحقيقي إلى

)ٔ) التبياف في تفسير القربف :أبك جعفر بف الحسف الطكسي ،تحقيق كتصحيح أحمد حبيب قصير العاممي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيركت.ٕٚ٘ /ٜ ،

)ٕ) بية  ٔٚمف سكرة

األحقاؼ.

)ٖ) أضكاء البياف في ايضاح القربف بالقربف :العبلمة دمحم األميف بف دمحم المختار الجكني الشنقيطي ،دار عمـ
الفكائد.ٗٔٗ-ٕٗٔ /ٚ ،
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المعنى المجازؼ كىك النصح كاإلرشاد ،كالحث عمى اإليماف با﵀ كباليكـ اآلخر ،كبحقيقة البعث
كالنشكر.
قاؿ تعالىَ ﴿:قاُلوا أ ِ
َجْئ َتَنا لِ َتأ ِْف َكَنا َع ْف آَلِ َي ِتَنا َفأ ِْتَنا ِب َما َت ِعُدَنا ِإ ْف ُكْن َت ِم َف

َّ ِ ِ
يف﴾
الصادق َ

(ٔ)

إف أسمكب األمر في اآلية ىك "فأتنا بما تعدنا" ،كىك يدؿ عمى مدػ عناد الكافريف كعدـ
تصديقيـ بما كعدىـ هللا مف عذاب شديد ،كىـ يطمبكف مف الرسكؿ عمى سبيل التحدؼ بأف يأتي
َّللاِ َكأَُبِّم ُغ ُكـ َّما
بالعذاب كما كعدىـ إف كاف صادقاً ،كفي اآلية التالية ليذه اآلية ﴿ ِإَّن َما اْل ِعْم ُـ ِع َند َّ
ِ
اك ْـ َق ْك ًما تَ ْج َيُمك َف﴾ ،جكاب لذلؾ الطمب ،حيث ّبيف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) أنو أُرسل إلييـ
أ ُْرِسْم ُت ِبو َكَل ِكِّني أ ََر ُ
لئلنذار فقط ،كالعمـ بميقات العذاب أمر غير معمكـ لديو؛ ألف هللا سبحانو كتعالى ىك الذؼ قدر
العذاب كىك األعمـ بكقتو ،كاآلية فييا أسمكب" استفياـ تقرير كتكبيخ كتعجيز لو فيما أنذره إياىـ مف
العذاب العظيـ عمى ترؾ إفراد هللا بالعبادة ،ك(أتنا) استعجاؿ منيـ بحمكؿ ما كعدىـ بو مف
ٍ
لغرض ببلغي ،كىك التشكيؾ بقدرة الرسكؿ(صمى
العذاب"(ٕ)  ،كجاء أسمكب األمر (أِْت َنا) في اآلية
هللا عميو كسمـ) بالكفاء بما كعدىـ مف العذاب الذؼ سيحل بيـ ،في حاؿ لـ يستجيبكا لدعكتو عميو
السبلـ كتمسككا بعبادة األصناـ.

)ٔ) بية ٕٕ مف سكرة األحقاؼ.
)ٕ) البحر المحيط .ٙٗ/ٛ
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ِ
ِ
وه َقاُلوا أَْن ِص ُتوا َفَم َّما
يقوؿ رب العزةَ ﴿:واِ ْذ َصَرْفَنا ِإَلْي َؾ َن َفاار م َف اْل ِج ِّف َي ْس َتم ُعو َف اْلُقْرآ َ
َف َفَم َّما َح َضُر ُ
ِ
يف﴾
مْنذ ِر َ

ِ
َّ ِ
ِِ
ُقض َي َول ْوا إَلى َق ْومي ْـ ُ

(ٔ)

كعي كتركيز ،كعندما سمعكا بياتو
تخبرنا اآلية بأف الجف استمعكا إلى القربف الكريـ ،بكل ٍ
ذىبكا إلى قكميـ مسرعيف؛ إنذا اًر ليـ كدعكة لئليماف با﵀ كرسكلو ،كجاء استخداـ الفعل "كلكا" ىنا
داللة عمى السرعة ،كما أف اإلنصات في اآلية معناه االستماع بانتباه كحذر لما ىك ٍ
بت مف كبلـ،
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو "عندما حضر الجف مجمس الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كقت تبلكة القربف قالكا
لبعضيـ اسكتكا لنستمع ما ُيتمى كنتفيمو ،فمما فرغ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) مف القربف انصرفكا مسرعيف إلى
قكميـ مخكفيف ليـ العذاب الذؼ سمعكه ،كالذؼ أعده هللا تعالى لمف يكفر بو كال يصدؽ بكتابو"(ٕ)،
كفى اآلية "أنصتكا" أسمكب أمر غرضو النصح كاإلرشاد ،كزيادة االنتباه لقكؿ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كىك
أمر مكجو مف الجف لقكميـ.
ِ
ِ
َللا وآ ِ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا َق ْومَنا أ ِ
َمُنوا ِب ِو َي ْغ ِفْر َل ُك ْـ ِم ْف ُذُنو ِب ُك ْـ َوُي ِجْرُك ْـ ِم ْف َع َذاب
َج ُيبوا َداع َي َّ َ
َ

أَلِيـ﴾

(ٖ)

إف ما تبله الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) عمى مسامع الجف مف القربف الكريـ ،فيو دعكة إلى ديف اإلسبلـ
كانذار مف العذاب ،فالذؼ "ال يدعك إال إلى ربو ،ال يدعككـ إلى غرض مف أغراضو ،كال ىكػ،
كانما يدعككـ إلى ربكـ؛ ليثيبكـ ،كيزيل عنكـ كل شر كمكركه ،كليذا قالكا ﴿:يغفر لكـ مف ذنكبكـ
كيجركـ مف عذاب أليـ﴾ ،كاذا أجارىـ مف العذاب األليـ ،فما ثَ ّـ بعد ذلؾ إال النعيـ ،فيذا جزاء مف

)ٔ) بية  ٕٜمف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) أكضح التفاسير :دمحم دمحم عبد المطيف بف الخطيب ،المطبعة المصرية ،طٜٔٙٗ ،ٙـ،
)ٖ) بية ٖٔ مف سكرة األحقاؼ.
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ٕٓ.ٕٙٔ-ٙ

أجاب داعى هللا"(ٔ) ،كقد ذكر في اآلية أسمكبا أمر ىما "أجيبكا ،بمنكا" ،كالغرض الببلغي الذؼ خرج
عنو أسمكبا األمر ىك النصح كاإلرشاد كالترغيب في اإليماف؛ لنيل الجنة كاإلجارة مف عذاب النار.
قاؿ تعالى ﴿:ويوـ يعر ُ ِ
يف َك َفُروا َعَمى َّ
اؿ َف ُذوُقوا
ض َّالذ َ
س َى َذا ِباْل َح ِّ
الن ِار أََلْي َ
َ َ ْ َ ُ َْ
ق َقاُلوا َبَمى َوَرِّبَنا َق َ
اب ِب َما ُكْن ُت ْـ
اْل َع َذ َ

َت ْك ُفُرو َف﴾

(ٕ)

يخبرنا هللا عز كجل في اآلية السابقة أف الكفار عند عرضيـ عمى جينـ ،يعترفكف بذنكبيـ
كيتحققكف مف العذاب الذؼ أعده هللا ليـ كأنذرىـ منو األنبياء كالمرسمكف ،ففي ذلؾ المكقف يعترؼ
المشرككف بذنبيـ كيكقنكف بأف العذاب حق ،فاألمر في اآلية لممشركيف "ذكقكا" كىك عمى شاكمة
ِ
ِ
يـ ﴾(ٖ) ،كالعذاب الذؼ أشارت إليو اآلية الزـ
األمر في قكلو تعالىُ ﴿:ذ ْؽ ِإَّن َؾ أ َ
َنت اْل َعز ُيز اْل َكر ُ
مستمر كما كاف كفرىـ با﵀ دائماً كصفة مبلزمة ليـ ،كعطفاً عمى اآلية الكريمة ُيشار إلى أنو " في
كيقاؿ ليـ عمى سبيل
يكـ القيامة ُيكقف ىؤالء الكافركف المكذبكف بالبعث كالنشكر عمى نار جينـُ ،
التقريع كالتأنيب أليس ىذا الذؼ تركنو مف ٍ
ٍ
كحشر كجزٍاء عمى األعماؿ كنار كقكدىا الناس
بعث
كالحجارة  ......حقاً ؟ ككنتـ تكذبكف بو في الحياة الدنيا فيقكلكف :بمى كربنا إنو لحق ،فيقاؿ ليـ:
ذكقكا اآلف العذاب في نار جينـ جزاء لكـ عمى كفركـ كتكذيبكـ بالحق"(ٗ) ،كلقد تضمنت اآلية
أسمكب األمر "فذكقكا" ،كغرضو الببلغي اإلىانة كالتحقير ليؤالء الكافريف المشركيف المكذبيف بكل
ما أمركا بو

)ٔ) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :العبلمة الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدؼ ،تحقيق :عبد
الرحمف بف معبل المكيحق ،دار السبلـ ،السعكدية ،طٕ ٕٕٓٓ ،ـ.ٜٕٗ ،

)ٕ) بية ٖٗ مف سكرة األحقاؼ.
)ٖ) بية  ٜٗمف سكرة الدخاف.

)ٗ) أيسر التفاسير :د  .أسعد محمكد حكمد ،راجعو الشيخ دمحم متكلى الشعراكؼ كبخركف ،طٕٜٗٓٓ ،ـ.ٕٖٔ٘/ٖ ،
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ثانيا :سورة دمحم
قاؿ تعالىَ ﴿:فِإذا َل ِق ُ ِ
الرَق ِ
يف َك َفُروا َف َضْر َب ِّ
اؽ َفِإ َّما َمِّنا َب ْعُد
اب َح َّتى ِإ َذا أَ ْث َخْن ُت ُم ُ
يت ُـ َّالذ َ
وى ْـ َف ُشُّدوا اْل َوَث َ
ِ
ِ
َللا َل ْن َت َصَر ِمْن ُي ْـ َوَل ِك ْف لَِيْبُم َو َب ْع َض ُك ْـ ِبَب ْعض
اء َّ ُ
اء َح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب أ َْو َزَارَىا َذل َؾ َوَل ْو َي َش ُ
َوِا َّما ف َد ا
يل َّ ِ
ِ
يف ُق ِتُموا ِفي س ِب ِ
َللا َفَم ْف ُي ِض َّل
َو َّالذ َ
َ

َعماَل ُي ْـ﴾
أْ

َ

(ٔ)

يكجو هللا سبحانو كتعالى في اآلية السابقة المؤمنيف لقتاؿ الكافريف ،كضرب أعناقيـ كالظفر
بيـ ،كايقاعيـ في األسر ،فإذا انتيت الحرب يككف بعد ذلؾ التعامل مع األسرػ إما بإطبلؽ
سراحيـ دكف عكض ،أك أف يتـ أخذ الفداء ،أما عف بياف جزاء ىؤالء المجاىدكف ،فذلؾ مف خبلؿ
بياف العبلقة بيف اآلية الرابعة ،كاآلية الخامسة ،كاآلية السادسة مف ىذه السكرة كيتمثل في قكلو:
ِ ِ
صمِ ُح َباَل ُي ْـ"(ٕ)َ " ،كُي ْد ِخُم ُي ُـ اْل َجَّن َة َع َّرَف َيا َل ُي ْـ"(ٖ) ,فا﵀ سبحانو كتعالى سييدؼ المجاىديف،
" َس َي ْيديي ْـ َكُي ْ
المؤمنيف كيصمح حاليـ كشأنيـ ،فإصبلح الباؿ في الديف كالدنيا كفى نعيـ العقبى ،كيدخميـ الجنة
مبيناً ليـ ما فييا مف نعيـ ،كتأكيداً عمى ىذا المعنى فإنو قد "أمر هللا سبحانو بقتاؿ الكفار فقاؿ إذ
لقيتـ يا معاشر المؤمنيف أىل دار الحرب كىـ الكافركف ،فاضربكا رقابيـ كاقتمكىـ؛ ألف أكثر
مكاضع القتل ضرب العنق فإذا أثقمتمكىـ بالجراح كظفرتـ بيـ ،فأحكمكا كثاقيـ في األسر ،فقد أمر
اف لِ َنِب ٍي أَف
هللا سبحانو بقتميـ كاإلثخاف فييـ ليذلكا ،فإذا ذلكا بالقتل أسركا ككما قاؿ سبحانو ﴿ :ما ك
َ َ َ ّ
ِ
َي ُكك َف َل ُو أَس َرػ َحتَّى ُي ْث ِخ َف ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُّ
يـ ﴾(ٗ) ،
َّللاُ ُي ِر ُيد ْاآل ِخ َرَة َك َّ
الد ْن َيا َك َّ
ض تُ ِر ُيدك َف َع َر َ
ْ
َّللاُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
فإما أف تمنكا عمييـ بعد أف تأسركىـ فتطمقكىـ بغير عكض ،كاما أف تفدكىـ فداء ،كل ذلؾ حتى
)ٔ) بية ٗ مف سكرة

دمحم.

)ٕ) بية ٘ مف سكرة دمحم.
)ٖ) بية  ٙمف سكرة دمحم.

)ٗ) بية  ٙٚمف سكرة األنفاؿ.
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تضع حربكـ كقتالكـ أكزار المشركيف كقبائح أعماليـ ،بأف يسممكا فبل يبقى إال اإلسبلـ خير
األدياف ،فإف كاف الفرض ىك زكاؿ الكفر فقط ،ألىمؾ هللا سبحانو الكفار بما يشاء مف أنكاع اليبلؾ
كلكف أراد مع ذلؾ أف يستحقكا الثكاب ،كذلؾ ال يحصل إال بالتعبد كتحمل المشاؽ ،كالذيف جاىدكا
سكاء ُقتمكا أك لـ ُيقتمكا لف ُيضيع هللا أعماليـ كلف ُييمكيا بل يقبميا كيجازييـ عمييا ثكاباً دائماً" (ٔ)،
رب) ،كىناؾ
كلقد ذكر في اآلية أسمكب أمر جاء بصيغة المصدر النائب عف فعل األمر َ
(ض َ
أسمكب أمر بخر بصيغة فعل األمر ىك "شدكا الكثاؽ" ،كغرضو بياف مدػ الذؿ كاليكاف الذؼ
سيمحق بالكافريف في حاؿ تـ أسرىـ خبلؿ الحرب.
ِ ِ
ِ
َللا و ِ ِ
َللا َي ْعَم ُـ
اس َت ْغفْر ل َذْن ِب َؾ َولِْم ُم ْؤ ِمن َ
يقوؿ هللا عز وجلَ ﴿:ف ْ
اعَم ْـ أََّن ُو َل ِإَل َو ِإَّل َّ ُ َ ْ
يف َواْل ُم ْؤمَنات َو َّ ُ
َّ
ُم َتَقمَب ُك ْـ َ

اك ْـ﴾
َوم ْث َو ُ

(ٕ)

لقد تضمنت اآلية السابقة أم اًر مف هللا عز كجل لرسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كلكف المراد منو األمة جميعيا
كي تتبعو في كل شيء؛ لنعمـ أنو ال إلو إال هللا كىك يكـ تقكـ الساعة ال مكاف ألحد كال حكـ ألحد
دعكة ليـ
إال هللا ،ثـ يأمر سبحانو كتعالى أف يستغفر لنفسو كلآلخريف مف المؤمنيف كالمؤمنات،
ً
لبلستغفار لذنكبيـ ،كخص بذلؾ المؤمنيف كالمؤمنات إكراماً ليـ ،كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ
ِ
اء
ظ ُرك َف ِإ َّال َّ
عبلقة بيف اآلية الثامنة عشر مف ىذه السكرة﴿ َف َي ْل َين ُ
الس َ
اع َة أَف تَأْت َي ُيـ َب ْغتَ ًة َفَق ْد َج َ
ِ
ِ
َّ
اى ْـ﴾(ٖ) ،فيي تُبيف حاؿ المكذبيف بآيات هللا إذا جاءتيـ الساعة
َش َار ُ
أْ
اء ْت ُي ْـ ذ ْك َر ُ
ط َيا َفأَنى َل ُي ْـ إ َذا َج َ
فجأة ،كقد سبقتيا عبلمات كأشراط كاضحة ،فكيف ليـ أف يتكبكا ك يستغفركا بعد أف فات األكاف،
)ٔ) مجمع البياف في تفسير القربف :أبك عمي الفضل بف الحسف الطبرسي ،دار المرتضى ،بيركت ،لبناف ،طٔ،
ٕٓٓٙـ.ٕٔٗ/ٜ ،
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كاآلية التاسعة عشر تكضح العمـ بكحدانية هللا ،كيقكؿ الصافي" :إذا عممت سعادة المؤمنيف كشقاكة
الكافريف ،فاثبت عمى ما أنت عميو مف العمـ بالكحدانية ،كتكميل النفس بإصبلح أحكاليا كأفعاليا
كىضميا باالستغفار لذنبؾ كلممؤمنيف كالمؤمنات ،كلذنكبيـ بالدعاء ليـ كالحرص عمى ما يستدعي
غفرانيـ ،كهللا يعمـ متقمبكـ في الدنيا فميا مراحل ال بد مف قطعيا كمثكاكـ في العقبى فإنيا دار
إقامتكـ"(ٔ) ،كاآلية فييا أسمكبا أمر(اعمـ)(،استغفر) حيث (اعمـ) فعل أمر مكجو لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) مف
هللا(عز كجل) كىك أمر حقيقي فيو طمب الفعل عمى كجو االستعبلء ،كلـ يخرج األمر إلى معنى
مجازؼ أك غرض ببلغي ،كاألصل فيو "اعمـ يا دمحم" بيذه الحقيقة أما أسمكب األمر(استغفر)
فالغرض الببلغي منو الدعاء كاالستغفار لممؤمنيف كالمؤمنات.
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
وؿ َوَل ُتْب ِطُموا
يعوا َّ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
َللا َوأَط ُ
الر ُس َ
َمُنوا أ ُ َ
يف آ َ

َعماَل ُك ْـ﴾
أْ

َ

(ٕ)

تتضمف اآلية السابقة تكجيياً قربنياً لممؤمنيف لطاعة هللا كطاعة الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،أما طاعة هللا
فتككف بتكحيده ،كطاعة رسكلو بتصديق نبكتو كدعكتو ،كاألمر ىنا لممؤمنيف ،كفي اآلية أيضاً نيي
ٌ
ٍ
كمعاص ،ككبائر ك"أطيعكا هللا في الجياد
ليـ لمبعد عف مبطبلت اإليماف مف كفر ،كرياء ،كنفاؽ،
كال تبطمكا حسناتكـ بالرياء كالسمعة ،كيحتمل كال تبطمكا أعمالكـ باالرتداد كالكفر بعد اإليماف
كبالمف عمى هللا ،أك عمى الرسكؿ في اإلسبلـ ،أك البطبلف بالفكاحش كالكبائر ،كجائز أف يككف
قكلو تعالى " كال تبطمكا أعمالكـ " ليككنكا أبداً عمى اليقظة كالحذر؛ لئبل تبطل أعماليـ مف حيث ال
يشعركف كقكلو تعالى:

﴿

يا أَي َّ ِ
َص َكاتَ ُك ْـ َف ْك َؽ ص ْك ِت َّ
النِب ِي َكَال تَ ْج َي ُركا َل ُو
ُّيا الذ َ
بمُنكا َال تَ ْرَف ُعكا أ ْ
َ
يف َ
َ َ
ّ

)ٔ) تفسير الصافي :المكلى ُمحسف الممقب بالفيض الكاشاني ،مكتبة الصد ،طيراف ،ط ٖ.ٕٛ /٘ ،ٜٜٔ٘ ،
)ٕ) بية ٖٖ مف سكرة دمحم.
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ِ
ِ ِ
ض ُكـ لِ َب ْع ٍ
ِ
َع َماُل ُك ْـ َكأَنتُ ْـ َال تَ ْش ُع ُرك َف﴾(ٔ) " ،كاآلية فييا أسمكب األمر
ض أَف تَ ْح َب َ
ط أْ
باْلَق ْكؿ َك َج ْير َب ْع ْ
(أطيعكا) كىك ٍ
تاؿ ألسمكب نداء ،ككبلىما مكجو لمذيف بمنكا ،كالغرض الببلغي مف أسمكب األمر
ىك النصح كاإلرشاد لممؤمنيف بكجكب طاعة هللا كطاعة الرسكؿ ،كتكرار فعل األمر(أطيعكا) جاء
عز كجل.
لمتأكيد عمى ىذه الطاعة ألف طاعة الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) مف طاعة هللا ّ

ثالث ا :سورة الفتح
يقوؿ رب العزة﴿:سَيُقوؿ َل َؾ اْلم َخَّم ُفو َف ِم َف ْاأل ْ ِ
ست ْغ ِفْر َلَنا َيُقوُلو َف
َىُموَنا َف ْا َ
َم َواُلَنا َوأ ْ
َعَراب َش َغَم ْتَنا أ ْ
َ ُ
ُ
ِبأَْل ِسَن ِت ِيـ ما َليس ِفي ُقُموبِ ِيـ ُقل َفمف يممِؾ َل ُكـ ِمف َّ ِ
َللا َشْيائا ِإ ْف أََرَاد ِب ُك ْـ َضِّار أ َْو أََرَاد ِب ُك ْـ َن ْف اعا َب ْل
ْ ْ َْ َْ ُ ْ َ
ْ َ َْ
َللا ِبما َت ْعمُمو َف
َك َ
اف َّ ُ َ َ

ير﴾
َخ ِب اا

(ٕ)

يطمب المخمفكف مف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) أف يستغفر ليـ؛ ألنيـ لـ يتبعكه كساقكا لو أعذا اًر ليست
قكؿ جرػ عمى
حقيقية مف قكليـ ،بأنيـ ما أرادكا مف ذلؾ إال الحفاظ عمى أىميـ كأمكاليـ ،كىك ٌ
ألسنتيـ فقط ،كلـ يكف مكافقاً لما أخفكه في قمكبيـ ،كفى ذلؾ نفاؽ ،كهللا سبحانو كتعالى يطمب مف
رسكلو الكريـ أف يخبرىـ بأف قضاء هللا ناف ٌذ فييـ سكاء أكاف نفعاً أـ ض اًر ،كال أحد يممؾ منعو ،كلقد
" قعد األعراب عف النبي كتخمفكا عنو كقالكا  :لف يرجع دمحم كال أصحابو مف ىذه السفرة ،ففضحيـ
هللا عز كجل في ىذه اآلية ،كأعمـ رسكلو بقكليـ كاعتذارىـ قبل أف يصل إلييـَ " ،ش َغَم ْت َنا أ َْم َكالُ َنا
استَ ْغ ِف ْر َل َنا" ىذا اعتبلؿ منيـ عف تخمفيـ ،أؼ لـ يكف ليـ مف يقكـ بحفع أمكاليـ كأىمييـ
َىُم َ
َكأ ْ
كنا َف ْ
غيرىـ ،كبدؤكا بذكر األمكاؿ؛ ألنيا بيا قكاـ العيش ،كعطف األىل ألنيـ كانكا يحافظكف عمى حفع
)ٔ) تفسير القربف العظيـ المسمى تأكيبلت أىل السنة :تصنيف أبى منصكر دمحم بف دمحم بف محمكد الماتريدػ
السمرقندؼ الحنفي  ،تحقيق فاطمة يكسف الخيمى ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت ،ط ٕٔٓٓٗ ،ـ.ٕٖٖٙ /ٗ ،
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األىل أكثر مف حفع الماؿ ،كلما عممكا أف ذلؾ التخمف عف الرسكؿ كاف معصية ،سألكا أف
فمف يمنعكـ مف قضاء هللا إف أراد بكـ ض ار مف قبل أك ىزيمة أك
يستغفر ليـ ،فقاؿ ليـ الرسكؿ َ
نفع مف ظفر كغنيمة ،أؼ هللا المتصرؼ فيكـ ،كليس حفظكـ ألمكالكـ كأىمكـ"(ٔ) ،كاآلية فييا أسمكب
أمر(استغفر) كىك فعل أمر مكجو مف المخمفيف لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كالغرض الببلغي منو الرجاء ،أؼ
رجاء المخمفيف باالستغفار ليـ مف ِقبل رسكؿ هللا كتمنييـ ذلؾ ،كفي اآلية فعل أمر بخر(قل) كىك
أمر مف هللا سبحانو كتعالى لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)؛ إلعبلـ المخمفيف أف هللا كحده ىك الذؼ بيده نفعيـ أك
ضرىـ ،كىك أمر حقيقي مف رب العزة إلى سيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كلـ يخرج إلى معنى ببلغي بخر.
ِ
َف ُيَبِّدُلوا
وؿ اْل ُم َخَّم ُفو َف ِإ َذا اْن َ
وىا َذُروَنا َن َّت ِب ْع ُك ْـ ُي ِر ُيدو َف أ ْ
طَم ْق ُت ْـ ِإَلى َم َغان َـ لِ َت ْأ ُخ ُذ َ
قاؿ تعالىَ ﴿ :سَيُق ُ
َك َالـ َّ ِ
ِ
ِ
َللا ِم ْف َقْب ُل َف َسَيُقوُلو َف َب ْل َت ْح ُسُدوَنَنا َب ْل َكاُنوا َل َي ْفَق ُيو َف إَِّل
اؿ َّ ُ
َللا ُق ْل َل ْف َت َّتب ُعوَنا َك َذل ُك ْـ َق َ
َ
يال﴾
َقمِ ا

(ٕ)

يطمب المنافقكف مف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) كالمؤمنيف أف يتبعكىـ ألخذ الغنائـ معيـ ،كلكف هللا سبحانو
كتعالى أمر رسكلو الكريـ أال يسمح ليـ بالخركج معو ،فمـ يصدؽ المنافقكف أف األمر مف هللا،
كقالكا بأف منعيـ جاء حسداً ليـ مف المشاركة في أخذ الغنائـ ،فيرد عمييـ هللا بأنيـ ال يعرفكف،
كيفقيكف بأمكر الدنيا دكف الديف ،كعطفاً عمى ذلؾ "سيقكؿ المخمفكف ،إنما لـ يقل ىنا (لؾ) ألف
المخاطبيف ىـ المؤمنكف كميـ ال النبي كحده ،قاؿ المنافقكف لممؤمنيف دعكنا نتبعكـ إذا خرجتـ ألخذ
الغنائـ ،كلكف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)منعيـ؛ ألف هللا أمره بأف ال يخرج إلى خيبر إال أىل الحديبية ،فيـ يريدكف
تبديل كبلـ هللا فقاؿ هللا لنبيو :قل لف تتبعكنا فا﵀ سبحانو قاؿ ذلؾ مسبقاً ،فسيقكؿ المنافقكف رداً
)ٔ) تفسير البحر المحيط /ٛ

) )2بية ٘ٔ مف سكرة الفتح.
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عمى النبي كالمؤمنيف بأف هللا لـ يأمركـ بو بل تحسدكننا أف نشارككـ في الغنيمة ،فرد هللا عمييـ في
ذكر سبب المنع ىك عدـ فطنتيـ ألمكر الدنيا دكف أمكر الديف"(ٔ) ،كلقد تضمنت اآلية أسمكب
األمر (ذركنا) كىك فعل أمر مف المنافقيف لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) كالمؤمنيف ،كخرج األمر عف معناه الحقيقي
إلى معنى مجازؼ ،الغرض منو الترجي كالتمني لمخركج مع الرسكؿ ألخذ الغنائـ ،كفعل األمر
اآلخر في اآلية(قل) كىك أمر حقيقي لطمب حصكؿ الفعل عمى كجو االستعبلء ،األصل فيو (قل يا
دمحم) كىك أمر مف هللا عز كجل لرسكلو (ملسو هيلع هللا ىلص).
رابع ا :سورة الحجرات
قاؿ تعالى ﴿:يا أَُّييا َّال ِذيف آَمُنوا َل ُتَقِّدموا بيف يد ِي َّ ِ
َللا َوَرسوِل ِو َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َس ِميع
ُ َْ َ ََ
َ َ
ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ
َ َ

عمِيـ﴾
َ

(ٕ)

لقد أمر هللا سبحانو كتعالى المؤمنيف بتقكاه مف خبلؿ العمل بما أمرىـ بو كالبعد عف نكاىيو،
إضاف ًة إلى عدـ الحكـ بأؼ شيء إال بالرجكع لمقربف الكريـ كالحديث الشريف ،فيما المرجعاف
األساسياف في أمكرنا كميا ،كيقكؿ الميايمي" ناداىـ ليقبمكا إلى إصغاء خطابو كأبيميـ ثـ فسرىـ ،
كأتى بالماضي (بمنكا) ليعممكا أف ليـ التقديـ في ىذه الصفة ،فبل بد ليـ مف التحفع عمييا لئبل
ينصرـ انصراـ الماضي ،ال تقدمكا أنفسكـ كال غيركـ قكالً أك حكماً عمى قكؿ هللا رسكلو ،كحكميا
في الكتاب كالسنة فتصيركا كالسائريف( ،اتقكا هللا) أؼ ال تخالفكا أكامره كنكاىيو ،ففيو تقديـ ال ىكية
أنفسكـ عمييما كال يخفي عميو( ،إف هللا سميع عميـ) ألقكالكـ المفظية كالنفسية ،عميـ بما قد تـ عميو

)ٔ) تفسير غرائب القربف كرغائب الفرقاف :العبلمة نظاـ الديف الحسف بف دمحم بف حسيف القمي النيسابكرؼ ،ضبطو
الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.ٔٗٚ /ٙ ،

)ٕ) بية ٔ مف سكرة
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مف أجمو"(ٔ) ،كاآلية فييا أسمكب األمر(اتقكا هللا ) كغرضو النصح كاإلرشاد لممؤمنيف بأال يقعكا في
المحظكر مف األعماؿ التي نيى هللا عنيا ،كاتباع كتاب هللا كسنو نبيو.
َّ ِ
يف آَمُنوا ِإ ْف جاء ُكـ َف ِ
َف ُت ِص ُيبوا َق ْو اما ِب َج َياَلة َف ُت ْص ِب ُحوا
اسق ِبَنَبأ َف َتَبَّيُنوا أ ْ
َ َ ْ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا الذ َ َ
َعَمى َما َف َعْم ُت ْـ

ِِ
يف﴾
َنادم َ

(ٕ)

أمر هللا عز كجل الذيف بمنكا بضركرة التحقق مف صحة األخبار عند سماعيا ،كخاصة إذا
كاف ناقل تمؾ األخبار فاسقاً كاذباً ،فميس كل ما ُيسمع ُيصدؽ ،ككجيت اآلية المؤمنيف بضركرة
التحقق كالتحرؼ مف األخبار قبل تصديقيا ،أك األخذ بيا حتى ال يندـ المؤمف بعد ذلؾ عند كقكع
الضرر عمى اآلخريف.
أدب عاـ لمحفاظ عمى تماسؾ أفراد األمة ،كاستئصاؿ الخبلفات بينيـ ،كفي ذات
كىذا ٌ
السياؽ ُيشار إلى أف اآلية تخاطب المؤمنيف بالقكؿ "يا أييا الذيف بمنكا إف جاءكـ أؼ خارج عف
حدكد كشريعة هللا بأؼ خبر ،فتثبتكا مف صدقو ،كراىة أف تصيبكا أؼ قكـ بأذػ ،جاىميف حاليـ،
فتصيركا عمى ما فعمتـ معيـ بعد ظيكر براءتيـ مغتميف دائماً عمى كقكعو ،متمنيف أنو لـ يقع
منكـ"(ٖ) ,كاآلية فييا أسمكب األمر(تبينكا) ،كىك أمر مف هللا سبحانو كتعالى لممؤمنيف ،كغرضو
الببلغي النصح كاإلرشاد ليـ باتباع أكامره كالتحرؼ مف األخبار قبل إذاعتيا.

)ٔ) تفسير القربف الكريـ المسمى تبصير الرحمف كتيسير المناف :تصنيف عمي الميايمى كبيامشو نزىة القمكب في
تفسير غريب القربف لئلماـ أبي بكر السجستاني ،مطبعة بكالؽ  ،مصر ،ط ٕٜٖٔٛ ،ـ.ٕٛٚ /ٕ ،
)ٕ) بية  ٙمف سكرة الحجرات.

)ٖ)المنتخب في تفسير القربف الكريـ :لجنة القربف كالسنة في المجمس األعمى لمشؤكف االسبلمية في القاىرة ،دار
الثقافة ،الدكحة.ٖٚٙ ،
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ِ
ط ِائ َف َت ِ ِ
ُخَرى
قاؿ تعالىَ ﴿:واِ ْف َ
اى َما َعَمى ْاأل ْ
َصمِ ُحوا َبْيَن ُي َما َفِإ ْف َب َغ ْت ِإ ْح َد ُ
اف م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ا ْق َتَتُموا َفأ ْ
َصمِ ُحوا َبْيَن ُيما ِباْل َع ْد ِؿ َوأَ ْق ِس ُ ِ
َفَق ِاتُموا َّال ِتي َتْب ِغي َح َّتى َت ِفيء ِإَلى أَم ِر َّ ِ ِ
َللا
اء ْت َفأ ْ
طوا إ َّف َّ َ
َللا َفإ ْف َف َ
ْ
َ
َ
ِ
يف﴾
اْلم ْق ِسط َ

ِ
ُيح ُّب ُ

(ٔ)

كجو هللا سبحانو كتعالى في اآلية السابقة أم اًر لكالة األمر؛ لئلصبلح بيف المتقاتميف ،كذلؾ
عز كجل فيما اختمفكا فيو ،حتى يأخذ كل ذؼ ٍ
حق حقو،
بإسداء النصح ليـ لمرجكع إلى حكـ هللا ّ
فإف اقتتمت طائفتاف مف المؤمنيف فعمى الجية الداعية لمصمح أف تصمح بينيما ،رجكعاً إلى حكـ هللا
حتى يتـ الصمح ،كفى حاؿ خرجت طائفة منيما عف ىذا الحكـ كرجعت لمقتاؿ فعمى كالة األمر
ٍ
حينئذ مقاتمتيا حتى تفيء إلى أمر هللا ،عمماً بأف الصمح يجب أف يقكـ عمى العدؿ ،كعدـ ظمـ ٍ
أؼ
مف الطائفتيف ،كلقد تـ استخداـ الحرؼ(إف) لمداللة عمى التقميل كالتكقع ،فميس شرطاً كقكع القتاؿ
كلكف إف كقع فاألكلى اإلصبلح ،كلزيادة التأكيد عمى العدؿ ُذكرت كممة(أقسطكا) ككممة(العدؿ)،
ِ ِ
الن ِ
َىمِيا َكاِ َذا َح َك ْمتُـ َب ْي َف َّ
اس أَف
فالعدؿ أساس كل شيءِ ﴿ ،إ َّف َّ
ْم ُرُك ْـ أَف تُ َؤُّدكا ْاأل ََم َانات إَلى أ ْ َ
َّللاَ َيأ ُ
َّللا ِن ِع َّما ي ِع ُ ِ
َّللا َكاف س ِميعا ب ِ
ِ ِ ِ
ير﴾(ٕ) ،كاضافة إلى ما سبق فإنو "إذا
ص ًا
ظ ُكـ ِبو ِإ َّف َّ َ َ َ ً َ
َ
تَ ْح ُك ُمكا باْل َع ْدؿ إ َّف َّ َ
تقاتل فريقاف مف المسمميف ،فعمى المسمميف أف يسعكا في الصمح بينيـ كيدعكىـ إلى حكـ هللا ،كاف
حصل بعد ذلؾ التعدؼ مف إحدػ الطائفتيف عمى األخرػ كلـ تقبل الصمح كال دخمت فيو ،كاف
عمى المسمميف أف يقاتمكا ىذه الطائفة الباغية ،حتى ترجع إلى أمر هللا كحكمو ،فإف رجعت تمؾ
الطائفة الباغية عف بغييا ،كأجابت الدعكة إلى كتاب هللا كحكمو ،فعمى المسمميف أف يعدلكا بيف
الطائفتيف في الحكـ ،كيتحرركا في الصكاب المطابق لحكـ هللا ،كيأخذكا عمى يد الطائفة الظالمة

)ٔ) بية ٜمف سكرة الحجرات.
)ٕ) بية  ٘ٛمف سكرة

النساء.
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حتي تخرج مف الظمـ كتؤدؼ ما يجب عمييا لؤلخرػ ،ثـ أمر هللا سبحانو المسمميف أف يعدلكا في
كل أمكرىـ ،بعد أمرىـ بيذا العدؿ الخاص بالطائفتيف المقتتمتيف ،اعدلكا إف هللا يحب العادليف،
كمحبتو ليـ تستمزـ مجازاتيـ بأحسف الجزاء"(ٔ) ،كاألمر في اآلية "أصمحكا ،قاتمكا ،أقسطكا" ،كميا
أساليب أمر غرضيا الببلغي النصح كاإلرشاد لكالة األمر ،حيث ّبيف هللا سبحانو كتعالى ليـ كيفية
الصمح ،كما ىى شركطو بالرجكع إلى حكـ هللا عز كجل.
َللا َل َعَّم ُك ْـ
َصمِ ُحوا َبْي َف أ َ
قاؿ تعالىِ ﴿ :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِمُنو َف ِإ ْخ َوة َفأ ْ
َخ َوْي ُك ْـ َو َّاتُقوا َّ َ

حمو َف﴾
ُتْر َ

ُ

(ٕ)

لقد حممت اآلية السابقة دعكة إلى الصمح بيف المتخاصميف ،كُذكرت كممة(أخكيكـ) بصيغة
المثنى؛ ألف الخصاـ يككف أقمو بيف اثنيف مع التأكيد عمى رابطة األخكة التي تجمع بيف المؤمنيف
استناداً عمى الديف ،كىى أخكة أقكػ مف أخكة الدـ كالنسب ،كقكاـ الصمح بينيـ ىك تقكػ هللا
ألحد دكف اآلخر ،أك ٍ
كالخكؼ منو بالتزاـ الحق ،فبل يككف انحيا اًز ٍ
لفئة عمى حساب األخرػ ،كمف
المبلحع تكرار(إخكة)( ،أخكيكـ) بيدؼ التأكيد عمى متانة األخكة في الديف كقكتيا ،كما تـ حصرىا
بيف المؤمنيف؛ ألنو ال أخكة بيف المؤمف كالكافر ،كيقكؿ مخمكؼ" إنما المؤمنكف يجمعيـ أصل كاحد
كىك اإليماف ،كما يجمع األخكة أصل كاحد ىك النسب ،ككما أف أخكة النسب داعية إلى التكاصل
كالتراحـ كالتناصر في دفع الشر ،كجمب الخير ،كذلؾ األخكة في الديف تدعك إلى ذلؾ ،بل ىي
أدعى إليو؛ ألنيا في هللا ك﵀ عز كجل"

(ٖ)

) )1نيل المراـ في تفسير بيات األحكاـ :تصنيف دمحم صديق حسف خاف  ،المطبعة الرحمانية  ،مصر-ٖٔٚ ،
.ٖٔٛ

)ٕ) بية ٓٔ مف سكرة الحجرات.

)ٖ) صفكة البياف لمعاني القربف :تفسير الشيخ حسنيف دمحم مخمكؼ ،طٔ ،القرف ٘ٔى ػػ،
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ٔ.ٙٚ

كاآلية فييا أسمكبا أمر ىما(أصمحكا)(،اتقكا) ،كالغرض الببلغي منيما النصح كاإلرشاد
لممؤمنيف لئلصبلح بيف المتخاصميف؛ لزيادة ترابطيـ كتمكيف العبلقة األخكية بينيـ.
ِ
ض َّ
ير ِم َف َّ
الظ ِّف ِإ ْثـ َوَل َت َج َّس ُسوا َوَل َي ْغ َت ْب
اج َتِنُبوا َك ِث اا
الظ ِّف ِإ َّف َب ْع َ
َمُنوا ْ
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف آ َ
ِ ِ
ِ
وه َو َّاتُقوا َّ ِ
َللا َت َّواب
َحُد ُك ْـ أ ْ
َب ْع ُض ُك ْـ َب ْع اضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُْك َل َل ْح َـ أَخيو َمْي اتا َف َك ِرْى ُت ُم ُ
َللا إ َّف َّ َ
َ

رِ
حيـ﴾
َ

(ٔ)

تتضمف اآلية السابقة أم اًر لممؤمنيف بضركرة اجتناب الظف السيئ ،كتدعك في ذات السياؽ
إلى ضركرة اجتناب الكثير مف الظف؛ ألف بعضو يككف في غير مكضعو ،كلقد جاء استخداـ
كممة(بعض) في اآلية لمداللة عمى أف الظف ليس كمو سيئاً ،كجاء استخداـ كممة(إف) لمتأكيد عمى
عاقبة ىذا الظف السيئ كالذؼ صنفو القربف عمى أنو إثـ.
كفي بياف إعجاز القربف ككماؿ بياتو كترابطياُ ،يبلحع مف خبلؿ اآلية كيفية ترابط األفعاؿ
كتتابعيا ،فاإلنساف الذؼ يظف الظف السيئ يبدأ بالتجسس عمى مف كقع عميو الظف كيتتبع أخباره،
كيباشر في كشف عكراتو كسكءاتو ،كتذكر اآلية الكريمة في نيايتيا المخرج مف كل ذلؾ بمزكـ
تقكػ هللا في قكلو(اتقكا هللا) ،كلقد تكرر أمر التقكػ ىذا في أكثر مف مكضع في سكرة الحجرات،
كخاصة في اآليات التي تتضمف نيياً لممؤمنيف عف بعض األمكر التي يريد هللا مف المؤمنيف
اإلقبلع عنيا مثل قكلو" :يا أَيُّيا َّالِذيف بمنكا َال تَقِدمكا بيف يد ِؼ َّ ِ
َّللا ِإ َّف َّ ِ
ِ َّ
يع
َ َُ
ُ ّ ُ َْ َ ََ
َّللاَ َسم ٌ
َّللا َكَرُسكلِو َكاتُقكا َّ َ
َ َ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاَ َل َعَّم ُك ْـ تُ ْر َح ُمك َف"(ٖ) ،كعطفاً عمى
َخ َكْي ُك ْـ َكاتَُّقكا َّ
َصمِ ُحكا َب ْي َف أ َ
يـ" كقكلو" :إَّن َما اْل ُم ْؤمُنك َف إ ْخ َكةٌ َفأ ْ
َعم ٌ

اآلية فإنو قد "نيى هللا المؤمف أف يظف بالمؤمف ش اًر ،فالظف ظناف :أحدىما إثـ ،كىك أف تظف
)ٔ) بية ٕٔ مف سكرة الحجرات.
)ٕ) بية ٔ مف سكرة الحجرات.

)ٖ) بية ٓٔ مف سكرة الحجرات.
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كتتكمـ بو ،كاآلخر ليس بإثـ كىك أف تظف كال تتكمـ ،كذلؾ نيى عف تتبع عكرات المؤمنيف ،خذكا
ما ظير لكـ كدعكا ما ستر هللا ،كحرـ هللا عمى المؤمف أف يغتاب المؤمف بشيء"(ٔ) ،كفي اآلية
أسمكبا أمر "اجتنبكا"" ،اتقكا" كغرضيما الببلغي النصح كاإلرشاد لممؤمنيف؛ التباع أكامر هللا كالبعد
عف نكاىيو.
ِ
ِ
ِ ِ
اف ِفي ُقُمو ِب ُك ْـ
يم ُ
قاؿ تعالىَ ﴿:قاَلت ْاأل ْ
َمَّنا ُق ْل َل ْـ ُت ْؤ ِمُنوا َوَلك ْف ُقوُلوا أ ْ
َعَر ُ
َسَم ْمَنا َوَل َّما َي ْد ُخل ْاإل َ
اب آ َ
ِ
َللا ورسوَل ُو َل يمِ ْت ُكـ ِم ْف أ ِ
ِ
َللا َغ ُفور
ْ
َواِ ْف ُتط ُ
َ ْ
يعوا َّ َ َ َ ُ
َع َمال ُك ْـ َشْيائا إ َّف َّ َ

رِ
حيـ﴾
َ

(ٕ)

ُيخبر هللا(عز كجل) رسكلو الكريـ بأف األعراب الذيف أعمنكا عف إيمانيـ ،لـ يتمكف اإليماف
في قمكبيـ بعد ،كفى اآلية يقكؿ هللا سبحانو كتعالى ليـ( ،ال تقكلكا بمنا كلكف قكلكا أسممنا)؛ ألنيـ
لـ يصمكا إلى معنى اإليماف الحقيقي ،حيث إف اإلسبلـ ىك الكممة ،كاإليماف ىك العمل بيذه
الكممة ،كعطفاً عمى ما سبق فقد قيل "ىؤالء مسممكف كليسكا بمؤمنيف؛ ألنيـ ليسكا ممف باشر
اإليماف قمبو ،فذاؽ حبلكتو كطعمو ،كىذا حاؿ أكثر المنتسبيف إلى اإلسبلـ ،كليس ىؤالء كفا اًر؛ فإنو
سبحانو أثبت ليـ اإلسبلـ بقكلو "كلكف قكلكا أسممنا " كلـ يرد :قكلكا بألسنتكـ مف غير مكطأة القمب
فإنو فرؽ بيف قكليـ "بمنا" ،كقكليـ "أسممنا " كلكف لما لـ يذكقكا طعـ اإليماف ،قاؿ :لـ تؤمنكا
ككعدىـ سبحانو كتعالى – مع ذلؾ – عمى طاعتيـ أف ال ينقصيـ مف أجكر أعماليـ شيئاً"(ٖ)،
كيشير القربف الكريـ إلى المؤمنيف حقاً في اآلية التالية ليذه اآلية ،حيث يقكؿ عز كجلِ﴿ :إَّن َما
ُ
)ٔ) تكفيق الرحمف في دركس القربف :الشيخ فيصل بف عبد العزيز  ،حققو كعمق عميو :عبد العزيز بف عبد هللا بف
ابراىيـ الزير بؿ حمد ،دار العاصمة ،السعكدية ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.ٖٔ٘/ٗ ،

)ٕ) بية ٗٔ مف سكرة الحجرات.

)ٖ) الضكء المنير :جمعو عمي الصالحي مف كتب اإلماـ ابف قيـ الجكزية  ،مؤسسة النكر ،عنيزة -ٕٗٙ /٘ ،
.ٕٗٚ
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َّ ِ
َنف ِس ِيـ ِفي سِب ِ
اّللِ كرسكِل ِو ثُ َّـ َلـ َي ْرتَ ُابكا كج َ ِ ِ ِ
ِ
َّللاِ أُكَلِئ َؾ ُى ُـ
يل َّ
اْل ُم ْؤ ِمُنك َف الذ َ
ََ
اىُدكا بأ َْم َكالي ْـ َكأ ُ ْ
ْ
َ
بمُنكا ب َّ َ َ ُ
يف َ
الص ِادُقك َف﴾(ٔ) ،فالصادقكف في إيمانيـ ىـ مف بمنكا با﵀ كرسكلو ،كلـ يدخل الشؾ في قمكبيـ،
َّ
كقدمكا أنفسيـ كأمكاليـ في سبيل هللا ،فاآلية الخامسة عشرة ىي متممة لمعنى اآلية التي تسبقيا،
كمكضحة كمبينة لحقيقة اإليماف.
كلقد تضمنت اآلية فعل أمر حقيقي(قل) ،مف هللا عز كجل لرسكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كىك طمب حصكؿ
الفعل عمى كجو االستعبلء( ،كقكلكا) أسمكب أمر مف هللا عز كجل لؤلعراب الذيف ّيدعكف اإليماف
كىـ ليسكا بمؤمنيف ،ككممة(قكلكا) ال تتكقف عند حد التمفع ألف المفع يجب أف يصدر مف المنبع
كىك القمب ،فالقكؿ يككف متبكعاً بالعمل ،كغرضو الببلغي االستبعاد حيث يستبعد هللا أف يككف
ىؤالء األعراب مؤمنكف.

خامس ا :سورة ؽ
وىا ِب َس َالـ َذلِ َؾ َي ْوُـ
قاؿ تعالىْ ﴿ :اد ُخُم َ

اْل ُخُم ِ
ود﴾

(ٕ)

يأمر هللا سبحانو كتعالى المؤمنيف الذيف ُذكرت صفاتيـ في اآليات السابقة ليذه اآلية،
بدخكؿ الجنة سالميف مف زكاؿ النعـ كحمكؿ النقـ ،كقد سممكا مف العذاب ،كأنعـ هللا عمييـ بالخمكد
فييا ال يمكتكف أبداً ،ليـ فييا ما يشاءكف كما يطمبكف ،كصفات ىؤالء المتقيف مكضحة في اآليات
(ٖ)
ِ
ِ ِ ٍ ِ
الرحمف ِباْل َغ ْي ِب كجاء ِبَقْم ٍب ُّمِن ٍ
يب﴾(ٗ)  ،فالجنة لكل
﴿ َى َذا َما تُ َ
كعُدك َف ل ُك ّل أ ََّكاب َحفيع﴾ َ ﴿،م ْف َخش َي َّ ْ َ
ََ َ

)ٔ) بية ٘ٔ مف سكرة

الحجرات.

)ٕ) بية ٖٗ مف سكرة ؽ.
)ٖ) بية ٕٖ مف سكرة ؽ.
)ٗ) بية ٖٗ مف سكرة ؽ.
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تائب حافع لحدكد هللا  ،يخاؼ عقابو كىك غائب عف األعيف ،مقبل عمى طاعتو ٍ
بقمب ُمحب ،ىذا
ُ ُ
حاؿ المتقيف الذيف ُيجزكف بالخمكد في الجنة ،ليـ فييا ما يريدكف كيستحقكف ،أك أكثر مما ال عيف
رأت ،كال أذف سمعت ،كال خطر عمى قمب بشر ،ك"يقاؿ لمف أقبل إلى طاعة هللا عارفاً لحرمتو،
مكالياً لو متكاضعاً لحبللو ،تاركاً ليدػ نفسو ،ادخمكا الجنة بسبلمة مف العذاب ،كسبلـ هللا كمبلئكتو
عمييـ ،كقيل السبلمة مف العذاب كسبلـ هللا كمبلئكتو عمييـ ،كقيل السبلمة مف زكاؿ النعيـ كحمكؿ
النقـ ،ذلؾ يكـ الزيادة ليـ في النعـ مما لـ يخطر بباليـ ،كىك النظر إلى كجو هللا سبحانو كتعالى
(ٔ)
عز كجل لممتقيف ،كغرضو الببلغي الترغيب
ببل كيف"  ،كأسمكب األمر(ادخمكىا) مكجو مف هللا ّ

لعمل ما ُيرضي هللا ،كاإليماف بو لنيل الجنة.
َشُّد ِمْن ُيـ َب ْط اشا َفَنَّقُبوا ِفي اْل ِب َال ِد َى ْل ِمف َّم ِحيص"
َىَم ْكَنا َقْبَم ُيـ ِّمف َقْرف ُى ْـ أ َ
قاؿ تعالىَ ﴿ :وَك ْـ أ ْ

(ٕ)

لقد أىمؾ هللا قبل كفار قريش أمماً كقركناً كجماعات ،كانكا أكثر قكة مف كفار قريش كلـ
يجدكا ليـ ميرباً مف هللا ،كعكقبكا بالعذاب الشديد في نار جينـ ،كتأكيداً عمى ما سبقُ ،يبيف هللا لنا
في غير مكضع أنو "كثي اًر ما أىمكنا قبل ىؤالء المكذبيف مف قريش ،كمف كافقيـ مف أمـ كجماعات،
كانكا أكثر منيـ ،كأشد قكة ،كبثا اًر في األرض ،كعاد كثمكد كقكـ تُبع كغيرىـ ،كقد أثركا في الببلد،
فساركا فييا يبتغكف األرزاؽ كالمتاجر كالمكاسب ،أكثر مما طفتـ بيا ،فيل ليـ مف مفر أك ميرب
ييربكف إليو ،يتخمصكف بو مف العذاب ،كمف قضاء هللا كقدره ،كىل نفعيـ ما جمعكه مف أمكاؿ،
لما جاءىـ لتكذيبيـ الرسل ،فأنتـ أيضاً ال مفر لكـ كال محيد ،كال مناص ،كال
ّ
كرد عنيـ عذاب هللا ّ

)ٔ) الكشف كالبياف المعركؼ تفسير الثعمبي :أبك اسحاؽ أحمد المعركؼ باإلماـ الثعمبي ،دراسة كتحقيق أبي دمحم بف
عاشكر ،مراجعة كتدقيق نظير الساعدؼ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،طٕٕٔٓٓ ،ـ.ٔٓ٘/ٜ ،

)ٕ) بية  ٖٙمف سكرة ؽ.
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(ٔ)
ٍ
ماض ،لكف ىناؾ قراءة ثانية لمفعل عمى أنو فعل أمر
(فنَقبكا) كىك فعل
ميرب"  ،كفي اآلية الفعل َ

كبناء عمى تمؾ
كالتنقيب التنقير عف األمر كالبحث كالطمب ،كاألمر في ىذه الحالة لئلباحة(ٕ)،
ً
القراءة يككف الفعل( ِ
فنقبكا) أمر مف هللا عز كجل لكفار قريش بالتفتيش كالبحث في األرض؛
ليعمميـ عجزىـ كفشميـ في الفرار مف المكت ،كمف عذاب هللا ميما بحثكا كفتشكا في الببلد،
فالغرض الببلغي مف األسمكب بياف عجزىـ كتيديدىـ بالعذاب ،كقد ُقرئت ( فنقبكا) بتحفيف القاؼ
كبتشديدىا ،فالتخفيف دؿ عمى التقميل ،أما التشديد فدؿ عمى الكثرة أؼ فعمكه مرة بعد مرة

)ٔ) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجٖٔ.ٙٗٛ /

)ٕ) ُينظر :األساس في التفسير :سعيد حكػ ،دار السبلـ  ،طٜٔٔٛ٘ ،ـ.ٖٙٔ/ٜ ،
)ٖ) ُينظر :الكتاب المكضح في كجكه القراءات كعمميأ.ٕٔٓٗ /
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(ٖ).

جدوؿ يوضح أساليب األمر في جزء األحقاؼ
رقميا

اآلية

الشاىد

سورة األحقاؼ
ِ
َّللاِ أ َُركِني ما َذا َخَمُقكا ِم َف ْاأل َْر ِ
ؾ ِفي
﴿ ُق ْل أ َأ
َرَْيتُ ْـ َما تَ ْد ُعك َف ِم ْف ُدك ِف َّ
ض أَ ْـ َل ُي ْـ ش ْر ٌ
َ
السمك ِ
ات ِا ْئتُكِني ِب ِكتَ ٍ ِ
ارة ِمف ِعْم ٍـ ِإف ُك ْنتُـ ِ ِ
يف﴾
اب م ْف َق ْب ِل َى َذا أ َْك أَثَ َ ٍ ْ
صادق َ
َّ َ َ
ْ ْ َ

ٗ

أركني،
ائتكني

ص ْي َنا ِْ
ِ
صاُل ُو
اف ِب َكالِ َد ْي ِو ِإ ْح َس ًانا َح َمَم ْت ُو أ ُّ
﴿ َكَك َّ
ُم ُو ُك ْرًىا َكَك َ
اإل ْن َس َ
ض َع ْت ُو ُك ْرًىا َك َح ْمُم ُو َكف َ
ِ
ِ
َش ُك َر
َف أ ْ
ثَ َبلثُك َف َش ْي ًار َحتَّى ِإ َذا َبَم َغ أ ُ
اؿ َر ِّب أ َْكِزْعني أ ْ
َشَّدهُ َكَبَم َغ أ َْرَبع َ
يف َس َن ًة َق َ
ِنعمتَؾ َّالِتي أ َْنعمت عَم َّي كعَمى كالِد َّؼ كأَف أَعمل ِ
َصمِ ْح لِي ِفي
صال ًحا تَ ْر َ
َْ َ
ضاهُ َكأ ْ
َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََْ َ

٘ٔ

أكزعني،
أصمح

ِ ِ
ِِ
ِ ِ
يف﴾
ُذ ِّريَّتي ِإّني تُْب ُت ِإَل ْي َؾ َكاِّني م َف اْل ُم ْسمم َ
ِ ِِ
﴿ ك َّالِذؼ َق ِ ِ ِ ٍ
ُخ َرَج َكَق ْد َخَم ِت اْلُق ُرك ُف ِم ْف َقْبمِي َك ُى َما
َف أ ْ
ُؼ َل ُك َما أَتَع َدانني أ ْ
اؿ ل َكال َد ْيو أ ّ
َ
َ
َّللاِ ح ّّق َفيُقكؿ ما ى َذا ِإ َّال أ ِ
ِ
َي ْستَ ِغيثَ ِ
يف﴾
اف َّ
َساط ُير ْاأل ََّكلِ َ
َّللاَ َكْيَم َؾ بَم ْف ِإ َّف َك ْع َد َّ َ َ ُ َ َ
َ

ٔٚ

َج ْئتَنا لِتَأ ِْف َكنا عف بَلِيِتنا َفأِْتنا ِبما تَ ِعدنا ِإف ُك ْنت ِمف َّ ِ ِ
يف﴾
﴿ َقاُلكا أ ِ َ
الصادق َ
َ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ

ٕٕ

﴿ كِا ْذ صرْفنا ِإَليؾ نَف ار ِمف اْل ِج ِف يستَ ِمعكف اْلُق برَف َفَم َّما حضركه َقاُلكا أ َْن ِ
صتُكا َفَم َّما
ّ َْ ُ َ ْ َ
َ َََ َْ ًَ َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
َّ
يف﴾
ُقض َي َكل ْكا ِإَلى َق ْك ِم ِي ْـ ُم ْنذ ِر َ
ِ
َّللاِ كب ِ
َمُنكا ِب ِو ي ْغ ِفر َل ُكـ ِم ْف ُذُنكِب ُكـ كي ِجرُكـ ِم ْف َع َذ ٍ
ِ
اب
ْ َُ ْ ْ
َ ْ ْ
﴿ َيا َق ْك َم َنا أَج ُيبكا َداع َي َّ َ
أَلِي ٍـ﴾
﴿ كيكـ يعر َّ ِ
ِ
يف َكَف ُركا َعَمى َّ
اؿ َف ُذكُقكا
ض الذ َ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ
الن ِار أََل ْي َس َى َذا باْل َح ِّق َقاُلكا َبَمى َكَرِّب َنا َق َ
اب ِب َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْكُف ُرك َف﴾
اْل َع َذ َ
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ٕٜ

ٖٔ

ٖٗ

بمف
فأتنا
أنصتكا

أجيبكا  ،بمنكا

فذكقكا

سورة دمحم
ِ َّ ِ
الرَق ِ
ض ْر َب ِّ
اؽ َفِإ َّما َمِّنا
يف َكَف ُركا َف َ
﴿ َفِإذا َلقيتُ ُـ الذ َ
كى ْـ َف ُشُّدكا اْل َكثَ َ
اب َحتَّى ِإ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُم ُ
ِ
ِ
ص َر ِم ْن ُي ْـ َكَل ِك ْف
اء َّ
اء َحتَّى تَ َ
َّللاُ َال ْنتَ َ
ض َع اْل َح ْر ُب أ َْكَزَارَىا َذل َؾ َكَل ْك َي َش ُ
َب ْعُد َكاِ َّما ف َد ً

ٗ

ضرب ،فشدكا

يل َّ ِ
لِيبُمك بعض ُكـ ِببع ٍ َّ ِ
ِ
يف ُقِتُمكا ِفي سِب ِ
َع َماَل ُي ْـ﴾
َّللا َفَم ْف ُيض َّل أ ْ
ض َكالذ َ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
َّللا كاستَ ْغ ِفر لِ َذنِبؾ كلِْممؤ ِمِنيف كاْلمؤ ِمن ِ
َّللاُ َي ْعَم ُـ ُمتََقَّم َب ُك ْـ
ات َك َّ
اعَم ْـ أََّن ُو َال ِإَل َو ِإ َّال َّ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
﴿ َف ْ
اك ْـ ﴾
َك َم ْث َك ُ
ِ
َطيعكا َّ ِ
ِ
﴿ يا أَي َّ ِ
َع َماَل ُك ْـ ﴾
يعكا َّ
كؿ َكَال تُْبطمُكا أ ْ
ُّيا الذ َ
َّللاَ َكأَط ُ
َمُنكا أ ُ
الرُس َ
يف ب َ
َ َ

ٜٔ

استغفر

ٖٖ

أطيعكا

سورة الفتح
ِ
َّ
َعر ِ
استَ ْغ ِف ْر َل َنا َيُقكُلك َف
َىُم َ
اب َش َغَم ْت َنا أ َْم َكاُل َنا َكأ ْ
كؿ َل َؾ اْل ُم َخمُفك َف م َف ْاأل ْ َ
﴿ َس َيُق ُ
كنا َف ْ
ِبأَْل ِسنِت ِيـ ما َليس ِفي ُقمُكبِ ِيـ ُقل َفمف يممِؾ َلكـ ِمف َّ ِ
ض ِّار أ َْك
َّللا َش ْيًئا ِإ ْف أ ََرَاد ِب ُك ْـ َ
ْ ْ َ ْ َْ ُ ُْ َ
َ ْ َ َْ

ٔٔ

استغفر

ير﴾
َّللاُ ِب َما تَ ْع َمُمك َف َخِب ًا
اف َّ
أ ََرَاد ِب ُك ْـ َنْف ًعا َب ْل َك َ
ِ
َف ُي َبِّدُلكا
كؿ اْل ُم َخَّمُفك َف ِإ َذا ْان َ
كىا َذ ُر َ
طَمْقتُ ْـ ِإَلى َم َغان َـ لِتَأ ُ
كنا َنتَِّب ْع ُك ْـ ُي ِر ُيدك َف أ ْ
ْخ ُذ َ
﴿ َس َيُق ُ
َّللاِ ُقل َلف تَتَِّبعكنا َك َذلِ ُكـ َقاؿ َّ ِ
كن َنا َب ْل َك ُانكا َال
َّللاُ م ْف َق ْب ُل َف َس َيُقكُلك َف َب ْل تَ ْح ُسُد َ
َك َبل َـ َّ ْ ْ ُ َ
ْ َ

٘ٔ

ذركنا

يبل ﴾
َيْفَق ُيك َف ِإ َّال َقمِ ً
سورة الحجرات
﴿ يا أَيُّيا َّالِذيف بَمنكا َال تَقِدمكا بيف يد ِؼ َّ ِ
َّللا ِإ َّف َّ ِ
ِ
ِ َّ
يـ﴾
َ َُ
ُ ّ ُ َْ َ ََ
َّللاَ َسم ٌ
َّللا َكَرُسكلِو َكاتُقكا َّ َ
يع َعم ٌ
َ َ
﴿ يا أَي َّ ِ
اسق ِبنبٍأ َفتَبيَّنكا أَف تُ ِ
ِ
يف ب ِ
ص ُيبكا َق ْك ًما ِب َج َياَل ٍة
اء ُك ْـ َف ٌ َ َ َ ُ ْ
ُّيا الذ َ َ
َ َ
َمُنكا إ ْف َج َ
ِِ
يف﴾
صِب ُحكا َعَمى َما َف َعْمتُ ْـ َنادم َ
َفتُ ْ
﴿ كاِف َ ِ
اف ِمف اْلمؤ ِمِنيف ا ْقتََتُمكا َفأ ِ
اى َما َعَمى
َ ْ
طائَفتَ ِ َ ُ ْ َ
َصم ُحكا َب ْي َن ُي َما َفِإ ْف َب َغ ْت ِإ ْح َد ُ
ْ
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ٔ

اتقكا

ٙ

فتبينكا

ٜ

فأصمحكا

ُخرػ َفَق ِاتمُكا َّالِتي تَ ْب ِغي حتَّى تَِفيء ِإَلى أَم ِر َّ ِ ِ
َصمِ ُحكا َب ْي َن ُي َما
َ
ْاأل ْ َ
اء ْت َفأ ْ
ْ
َّللا َفإ ْف َف َ
َ

فقاتمكا،

ِ ِ
طكا ِإ َّف َّ ِ
يف ﴾
ِباْل َع ْد ِؿ َكأَْق ِس ُ
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط َ

فأصمحكا
أقسطكا

ِ ِ
ِ
َّللاَ َل َعَّم ُك ْـ تُ ْر َح ُمك َف﴾
َخ َكْي ُك ْـ َكاتَُّقكا َّ
َصمِ ُحكا َب ْي َف أ َ
﴿ إَّن َما اْل ُم ْؤمُنك َف إ ْخ َكةٌ َفأ ْ

ٓٔ

فأصمحكا،
اتقكا

﴿ يا أَيُّيا َّالِذيف بَمنكا اجتَِنبكا َكِث ا ِ
َّ
الظ ِف ِإ َّف بعض َّ
الظ ِّف ِإ ْث ٌـ َكَال تَ َج َّس ُسكا َكَال
ير م َف ّ
َْ َ
َ َُ ْ ُ
ً
َ َ
َخ ِ
ْكل َلحـ أ ِ
ِ
َّللاَ ِإ َّف
يو َم ْيتًا َف َك ِرْىتُ ُمكهُ َكاتَُّقكا َّ
َحُد ُك ْـ أ ْ
ض ُك ْـ َب ْع ً
َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
ضا أَُيح ُّب أ َ
َف َيأ ُ َ ْ َ

ٕٔ

اجتنبكا ،اتقكا

ِ
يـ﴾
َّ
َّللاَ تََّك ٌ
اب َرح ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب ب َّ
اف ِفي
يم ُ
﴿ َقاَلت ْاأل ْ
َمنا ُق ْل َل ْـ تُ ْؤمُنكا َكَلك ْف ُقكلُكا أ َْسَم ْم َنا َكَل َّما َي ْد ُخل ْاإل َ
َع َر ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ﴾
َع َمالِ ُك ْـ َش ْيًئا ِإ َّف َّ
يعكا َّ
َّللاَ َكَرُسكَل ُو َال َيم ْت ُك ْـ م ْف أ ْ
َّللاَ َغُف ٌ
ُقُمكب ُك ْـ َكاِ ْف تُط ُ
كر َرح ٌ

ٗٔ

قكلكا

سورة ؽ
كىا ِبس َبل ٍـ َذلِ َؾ َيكـ اْل ُخُم ِ
كد ﴾
﴿ ْاد ُخُم َ َ
ُْ
ط ًشا َف َنَّقُبكا ِفي اْلِب َبلِد َى ْل ِمف
َشُّد ِم ْن ُيـ َب ْ
َىَم ْك َنا َقْبَم ُيـ ِّمف َق ْرٍف ُى ْـ أ َ
﴿ َكَك ْـ أ ْ
َّم ِح ٍ
يص﴾
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ٖٗ
ٖٙ

ادخمكىا
فنقبكا

جدوؿ يوضح عدد أساليب األمر في كل سورة

ـ

اسـ السورة

عدد أساليب األمر

ٔ

األحقاؼ

ٓٔ

ٕ

دمحم

ٗ

ٖ

الفتح

ٕ

ٗ

الحجرات

ٔٔ

٘

ؽ

ٕ

ُيبلحع في الجدكؿ أعبله أف أسمكب األمر أكثر كركداً في سكرة الحجرات ،كبعد تناكلو سابقاً ،تبيف
كركده بيدؼ النصح كاإلرشاد ،كالترغيب ،كالترىيب ،كالتحقير ،بسبب ما اشتممت عميو سكرة الحجرات
مف سمككيات كجب اتباعيا.
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الفصل اخلامس
أسالية اإلنشاء غري الطليب يف جضء األحقاف
 تعريف اإلنشاء غير الطمبي.
 أسموب القسـ.
 أسموب الرجاء.
 أسموب الذـ.
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ُكظفت أساليب اإلنشاء غير الطمبي في بيات القربف الكريـ ،فكل مف صيغ المدح ،كالذـ،
كالقسـ ،كالرجاء ،كالتعجب كاف ليا اعتبارات ببلغية.
كقد َع ّرؼ الببلغيكف اإلنشاء غير الطمبي عمى أنو "ما ال يستدعي مطمكباً كقت الطمب"(ٔ),
كتضمف اإلنشاء غير الطمبي أساليب الرجاء ،كالتعجب ،كالقسـ ،كأفعاؿ المدح ،كالذـ ،كصيغ
العقكد.
إف الببلغييف لـ يعطكا االىتماـ المناسب لؤلساليب اإلنشائية غير الطمبية ،فقد كضعكا ُجل
اىتماماتيـ لؤلساليب اإلنشائية الطمبية كذلؾ؛ لقمة المباحث البيانية المتعمقة بيا؛ حيث أف أكثرىا
في األصل أخبار ُنقمت إلى معنى اإلنشاء.
كاإلنشاء غير الطمبي كما الخبر ال يحتمل الصدؽ كال الكذب ،كبراء الببلغييف في ىذا القسـ
مف اإلنشاء متكافقة مع عدـ اىتماميـ بيذه األساليب ،كيقكؿ الدكتكر أحمد مطمكب "ال ييتـ
الببلغيكف بيذه األساليب اإلنشائية؛ لقمة األغراض المتعمقة بيا؛ كألف معظميا أخبار ُنقمت مف
معانييا األصمية ،أما اإلنشاء الذؼ ُيعنكف بو فيك الطمبي؛ لما فيو مف تفنف في القكؿ لخركجو عف
أغراضو الحقيقية إلى أغراض مجازية تُفيـ مف سياؽ الكبلـ"

(ٕ)

ككذلؾ ما قالو الياشمي" أنكاع اإلنشاء غير الطمبي كثيرة ،لكنيا ليست مف مباحث عمـ
المعاني كىى في األصل أخبار نقمت إلى معنى اإلنشاء ،كانما المبحكث عنو في عمـ المعاني ىك"

)ٔ) الببلغة كالتطبيق :أحمد مطمكب كحسف البصير ،طٕٜٜٜٔ ،ـ.ٕٔٔ،
)ٕ) أساليب ببلغية ٓٔٔ.
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اإلنشاء الطمبي" لما يمتاز بو مف لطائف ببلغية"(ٔ) ،فاإلنشاء الطمبي فيو مف المزايا كالمطائف ما
ليس في اإلنشاء غير الطمبي فيي أخبار في األصل ُنقمت إلى معنى اإلنشاء"

(ٕ)

كبناء عمى ما سبق ذكره ،فإف األساليب اإلنشائية غير الطمبية ،كما تشممو مف رجاء ،كقسـ
ً
كذـ ،كمدح ،كتعجب ،ال تحمل بيف طياتيا خركجاً عف معانييا الببلغية إلى معاني أخرػ ،فالرجاء
معناه الببلغي في اآليات القربنية ىك الرجاء فحسب ال يخرج إلى معنى بخر ،ككذلؾ القسـ،
ٍ
معاف ببلغية ،بحسب
كالمدح ،كالذـ ،كالتعجب ،بعكس األساليب اإلنشائية الطمبية التي تخرج إلى
السياؽ مثل التعظيـ ،كاإلنكار ،كالدعاء ،كالتمني كغيرىا.
كمع أف اإلنشاء غير الطمبي لـ يمق اىتماماً مناسباً ،يجدر بي أال أقفز عنو في بحثي؛ ألنو
قسـ ميـ لو مدلكلو كبيانو ،مف خبلؿ السياقات الكبلمية كاآليات القربنية ،كاف كانت قميمة في جزء
األحقاؼ مكضكع الدراسة ،إال أنو كجب عمى دراستو كبيانو لمقارغ.
ّ
كتناكؿ ىذا الفصل أقساـ اإلنشاء غير الطمبي في جزء األحقاؼ بدءاً بأسمكب القسـ.

)ٔ) جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع :أحمد الياشمي ،ضبط كتدقيق كتكثيق يكسف الصميمي ،المكتبة
العصيرية ،صيدا ،بيركتٜٜٜٔ ،ـ.ٚٓ،

)ٕ) ُينظر :عمكـ الببلغة البياف كالبديع كالمعاني :أحمد مصطفي المراغي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٖ،
ٖٜٜٔـ.ٙٔ ،
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أسموب القسـ في جزء األحقاؼ
إف أسمكب القسـ مف أساليب اإلنشاء غير الطمبي التي ال تستدعي مطمكباً كقت الطمب.
كيعرؼ القسـ لغة بأنو" :مصدر قسـ الشيء يقسمو قسماً فانقسـ ،كالمكضع َمقسـ مثاؿ َمجمس،
ُ
كقسمو :جزأه كىى القسمة ك ِ
القسـ بالكسر :النصيب كالحع"(ٔ) ،كىك "مصدر َق َسـ َيقسـ قسماً،
كالقسمة :مصدر االقتساـ ،كيقاؿ أيضاً قسـ بينيـ ِقسمة كالَق َسـ :اليميف كتجمع عمى أقساـ ،كالفعل:
أقسـ"

(ٕ)

كأسمكب القسـ ىك أحد األساليب المؤكدة لمكبلـ ،يقكؿ سيبكيو ":اعمـ أف القسـ تككيد
لكبلمؾ"(ٖ) ,كقد عرؼ ابف جني القسـ مؤكداً عمى أنو "جممة إنشائية يؤكد بيا جممة أخرػ"(ٗ) ,فمف
خبلؿ ما سبق مف تعريفات ألسمكب القسـ نبلحع أف فائدة القسـ ىك التككيد؛ إلزالة الشؾ عف
المخاطب.
كلمقسـ حركؼ تستعمل لتأكيد الكبلـ كىي "الباء ،التاء ،الكاك ،الـ الجر" ،كأسماء مثل" لعمرؾ،
ِ
ف ،أقسـَ ،ق َسـ".
ايمف هللا،
عمى عيد هللا" ،كأفعاؿ مثل" أحمفَ ،حَم َ
ّ

(٘)

)ٔ) لساف العربٕٔ.ٗٚٛ/

)ٕ) كتاب العيف :تصنيف الخميل بف أحمد الفراىيدؼ ،ترتيب كتحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب العممية،

بيركت ،لبناف ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.ٖٜٛ/ٖ ،
)ٖ) الكتاب كتاب سيبكيوٖ.ٔٓٗ/

)ٗ) خزانة األدب كلب لباب لساف العرب :عبد القادر بف عمر البغدادؼ ،تحقيق كشرح عبد السبلـ دمحم ىاركف،
مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٕٗٓٓٓ ،ـ.ٗٚ/ٔٓ،

)٘) ُينظر :اإليضاح العضدؼ :الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي أبك عمي ،تحقيق :حسف شاذلي فرىكد،

طٜٜٔٔٙ ،ـ،

ٖ.ٕٙ
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كلقد كرد أسمكب القسـ في جزء األحقاؼ في أربعة مكاضع ،منيا ما كاف جمياً كاضحاً،
كمنيا ما كاف خفياً ،كلكنو ظير مف خبلؿ جكاب القسـ ليذه اآليات ،كىذا ما سيتـ تكضيحو في
ىذا المبحث.
أولا :سورة األحقاؼ.
يقوؿ هللا تعالى ﴿:ويوـ يعر ُ ِ
َٰ
يف َك َفُروا َعَمى َّ
اؿ َف ُذوُقوا
ض َّالذ َ
س َى َذا ِباْل َح ِّ
الن ِار أََلْي َ
َ َ ْ َ ُ َْ
ق َقاُلوا َبَم َٰى َوَرّبَِنا َق َ
اب ِب َما ُكْن ُت ْـ َت ْك ُفُرو َف"
اْل َع َذ َ

(ٔ)

إف القسـ في ىذه اآلية جاء باسـ الرب مضافاً إلى ضمير المتكمميف(نا) ،كالمقسـ عميو
"أليس ىذا بالحق" كىك إقرار بصدؽ ما يسألكف عنو في كل مكقف ،أما المقسـ بو ىك هللا عز
كجل ،كقد جاء القسـ إجابة لمسؤاؿ" أليس ىذا بالحق" فيقكؿ الكافركف (بمى كربنا) كىك القسـ؛
لتأكيد االعتراؼ ،كيقكؿ البقاعي" كما كفاىـ البدار إلى تكذيب أنفسيـ حتى أقسمكا عميو؛ ألف
حاليـ كاف مباعداً لئلقرار ،كذكركا صفة اإلحساف زيادة في الخضكع كاإلذعاف"(ٕ) ،كذكر أبك
السعكد بأنو قد" أُكد جكابيـ بالقسـ كأنيـ يطمعكف في الخبلص باالعتراؼ بحقيتيا كما في الدنيا،
كأنى ليـ ذلؾ"(ٖ) ،كألف عدـ اإلقرار بحقيقة العذاب كالبعث كالنشكر كاف ديدنيـ ،اقتضى كجكب
ذلؾ القسـ ،كفي ىذا القسـ دليل عمى الندـ حياؿ ما ارتكبكه في الدنيا ،كيقكؿ ابف عاشكر" إنما

)ٔ) بية ٖٗ مف سكرة األحقاؼ.

)ٕ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر :برىاف الديف أبي الحسف ابراىيـ بف عمر البقاعي ،دار الكتاب اإلسبلمي،
القاىرةٜٔٛٗ ،ـ.ٜٔٛ/ٔٛ ،

)ٖ) تفسير أبك السعكد المسمى إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القربف الكريـُ ،ٜٓ/ٛينظر معارج التفكر.ٕٓٚ/ٖٔ :
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أقسمكا عمى كبلميـ مقسـ "رّبنا" قسماً مستعمبلً في الندامة كالتغميط ألنفسيـ ،كجعمكا المقسـ بو
كتخضعاً"
بعنكاف الرب تحنُّناً
ّ

(ٔ)

ككما ىك مبلحع فإف ىناؾ تناسقاً بيف عناصر القسـ في سياؽ ىذه اآلية ،فمما كاف المقصد
كالمرمى ليذه السكرة ،ىك إثبات البعث مف خبلؿ إثبات خصائص الربكبية ﵀ عز كجل ،كنفييا
عمف سكاهُ ،ذكر في اآلية السابقة آلية القسـ قكلو تعالى "أَكَلـ يركا أَ َّف َّ َّ ِ
السمك ِ
ات
َ ْ ََ ْ
َّللاَ الذؼ َخَم َق َّ َ َ
ِ
ِ
َف ُي ْحِيي اْل َم ْكتَى َبَمى ِإَّن ُو َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َقِد ٌير" كىذه اآلية
ض َكَل ْـ َي ْع َي ِب َخْمق ِي َّف ِبَقاد ٍر َعَمى أ ْ
األر َ
َك ْ
ْ
َ
المحي لممكتى ،كفي ذلؾ إشارة
تثبت حقيقة البعث كالنشكر ،كتؤكد بأف خالق السمكات كاألرض ىك ُ
عمى مجيء عناصر القسـ متسقة في السياؽ ،فالمقسـ بو (الرب) ،كالمقسـ عميو (البعث كالحساب
كالجزاء) ،كالمقسـ بيذا القسـ ىـ (الكافركف) ،الذيف كفركا في البداية كلـ يعترفكا أك يؤمنكا بحقيقة
البعث أك الجزاء الذؼ سيمقكنو بسبب كفرىـ ،كلقد أقسمكا بعد ذلؾ عمى اعترافيـ بالبعث مف شدة ما
رأكا مف عذاب عندما عرضكا عمى النار.
ثاني ا :سورة دمحم
ِ
ِِ
ِ
َللا َي ْعَم ُـ
اء َألََرْيَن َ
يم ُ
اى ْـ َوَل َت ْع ِرَفَّن ُي ْـ في َل ْح ِف اْلَق ْوؿ َو َّ ُ
قاؿ تعالىَ ﴿:وَل ْو َن َش ُ
اك ُي ْـ َفَم َعَرْف َت ُي ْـ بس َ
َعماَل ُكـ﴾
أْ

َ ْ

(ٕ)

لما حسب المنافقكف أف هللا عز كجل ،لف يستطيع إبراز كاخراج ما يخفكف في صدكرىـ مف
حقد كعداكة لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كجو هللا سبحانو كتعالى خطاب لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،أنو لك أراد عز كجل لجعل

)ٔ) تفسير التحرير

كالتنكير.ٙٙ/ٕٙ

)ٕ) بية ٖٓ مف سكرة دمحم.
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ليـ دالئل ُيعرفكف بيا أؼ ليعرفيـ رسكلنا الكريـ بالعبلمات التي يسميـ هللا بيا ،فالبلـ في ىذه
اآلية "لتعرفنيـ" كاقعة في جكاب قسـ محذكؼ ،دلت عميو البلـ كيقكؿ الزمخشرؼ" .....كالبلـ في
"كلتعرفنيـ" فكاقعة مع النكف في جكاب قسـ محذكؼ"(ٔ) ,كالنكف جاءت مؤكدة مع الـ القسـ.
كعطفاً عمى ما سبق فإف اآلية تشتمل عمى قسـ محذكؼ دلت عميو البلـ في(لتعرفنيـ)
كالتقدير (كهللا لتعرفنيـ) ،كىك قسـ مف هللا عز كجل مكجو لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)؛ لتأكيد عمى معرفة
المنافقيف مف خبلؿ سمات يعرفيـ بيا الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)؛ تطميناً لمرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) كشداً مف أزره.
ِِ
يف َوَنْبُم َو
يف ِمْن ُك ْـ َو َّ
الصا ِب ِر َ
قاؿ تعالىَ ﴿ :وَلَنْبُم َوَّن ُك ْـ َح َّت َٰى َن ْعَم َـ اْل ُم َجاىد َ

ارُك ْـ﴾
أْ
َخَب َ

(ٕ)

إف القسـ في ىذه اآلية مماثل لمقسـ في اآلية السابقة مف السكرة نفسيا ،كما تـ شرحو سابقاً،
لنبمكنكـ البلـ كاقعة مع النكف في جكاب قسـ محذكؼ ،فالتقدير(كهللا لنبمكنكـ) كقد ُعرؼ القسـ مف
خبلؿ البلـ كالنكف في جكابو ،كىك قسـ مف هللا عز كجل ،لمتأكيد عمى كقكع االبتبلء كأسمكب
لمتمحيص حتى يعمـ هللا الصابر عمى مشاؽ الجياد ليتحقق لو الجزاء

(ٖ)

)ٔ) نكت األعراب في غريب إعراب القربف الكريـ :دمحم بف عمر بف أحمد الزمخشرؼ ،تقديـ كتحقيق دمحم أبك الفتكح
شريف ،دار المعارؼ ،القاىرةٜٔٛ٘،ـُ ،ٖٗٔ ،ينظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،ٕ٘ٔ/ٔٛكينظر

تفسير أبي السعكد المسمى إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القربف الكريـ.ٔٓٔ/ٛ
) )2بية ٖٔ مف سكرة دمحم.

)ٖ) ُينظر :إعراب القربف الكريـ كبيانو .ٕٕ٘/ٜ
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ثالث ا :سورة ؽ
اْلم ِج ِ
يد﴾

ِ
قاؿ تعالى ﴿:ؽ َواْلُقْرآف َ

(ٔ)

ُيقسـ هللا سبحانو كتعالى في ىذه اآلية بالقربف المجيد؛ إلثبات أف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قد ُبعث
لمكافريف؛ لينذرىـ مف العذاب ،كالقسـ ىنا بالقربف المجيد ،كقد خص بالمجيد ،فقاؿ الزمخشرؼ"
المجيد :ذك المجد كالشرؼ عمى غيره مف الكتب ،كمف أحاط عمماً بمعانيو كعمل بما فيو :مجد عند
هللا كعند الناس ،كىك بسبب مف هللا المجيد ،فجاز اتصافو بصفتو"(ٕ)  ،أما المقسـ عميو فقد اختمفت
اآلراء في تعيينو ،فقد ذكر الزجاج كالفراء أف جكاب القسـ محذكؼ كدؿ عميو قكلو ﴿:أ َِئ َذا ِم ْتَنا َوُكَّنا
ُتَراابا َذلِ َؾ َر ْجع َب ِعيد﴾(ٖ) ،فالتقدير (كالقربف المجيد لتبعثف)(ٗ) ،كقيل تقديره" ......جكاب القسـ
(٘)
عد جكاب القسـ
محذكؼ كأنو قيل كالقربف المجيد أنزلناه إليؾ لتنذر بو الناس"  ،كىناؾ َمف ّ

مذككر كىك ما قبل القسـ "ؽ" فقيل" إف ما قبل القسـ يقكـ مقاـ الجكاب كاف معنى "ؽ" ُقضى األمر
اً
كالقربف المجيد" ،فقضي األمر ىك الجكاب كدلت "ؽ" عمى ذلؾ ،كقيل "ؽ" اسـ الجبل فتقديره :ىك
"ؽ" كالقربف المجيد كالجممة تسد مسد جكاب القسـ"

()ٙ

كترػ الباحثة أف جكاب القسـ في ىذه اآلية ىك مضمكف الكبلـ بعد القسـ كليس قبمو ،فيك
متضمف المعني اإلجمالي لمسكرة مف إثبات لمنبكة ،كاثبات لحقيقة البعث كانذار الرسكؿ(صمى هللا
)ٔ) بية ٔ مف سكرة ؽ.
)ٕ) الكشاؼ٘.ٜ٘ٔ/

)ٖ) بية ٖ مف سكرة ؽ.

)ٗ) ُينظر :معاني القربف لمفراءُٖ ،.ٚ٘/ينظر :معاني القربف كاعرابو لمزجاج٘.ٗٔ/
)٘) تفسير أبك السعكد المسمى إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القربف الكريـ.ٕٔ٘/ٛ

) )ٙمشكل إعراب القربف الكريـ :أبك دمحم مكي بف أبي طالب القيسي ،تحقيق د .حاتـ صالح الضاميف ،مؤسسة
الرسالة ،طٕٜٔٛٗ ،ـ ،القسـ الثاني.ٕٙٛ ،
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عميو كسمـ) لمكافريف ،كىذا ما تؤكده التراكيب القربنية داللة عمى قكة تعجب ىؤالء الكافريف مف
رسكؿ هللا لككنو منيـ ،كينذرىـ بالبعث ،كالتناسب بيف المقسـ بو كالمقسـ عميو تحقق "في القسـ
بالقربف ككصفو بالمجيد ،كاقترانو بالحركؼ المقطعة ،تمجيداً لمقربف كتعظيماً لشأنو ،كفى المقسـ
عميو تعريض بسمكؾ الكافريف كذـ لمكقفيـ الذؼ لـ ييدىـ إليو مقتضى مجد القربف كعظمتو ،بقدر
ما ىداىـ إليو حسدىـ كاستكبارىـ"

(ٔ).

)ٔ) أسمكب القسـ في القربف الكريـ "دراسة ببلغية" :عمي بف دمحم بف عبد المحسف الحارثي ،رسالة ماجستير ،جامعة
أـ القرػ ،السعكديةٜٜٔٔ ،ـ.ٕٗ٘/ٕ،
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أسموب الرجاء
كيعرؼ لغ ًة" :الرجاء مف األمل
ُيعد أسمكب الرجاء مف األساليب اإلنشائية غير الطمبيةُ ،
كة) أيضاً ،ك(ترجاه) ك(ارتجاه) ك(رجاه ترجية)
ممدكد ،كيقاؿ(رجاه) مف باب
عدا(،كرجاء) ك(رجا ً
ً
كمو بمعنى الرجاء ،كقد يككف (الرجك) ك(الرجاء) بمعنى الخكؼ"

(ٔ)

كقد ُعرؼ "(رجكتو) أؼ أرجكه رجكاً ،االسـ الرجاء بالمد كرجيتو أرجيو ،كيستعمل بمعنى
الخكؼ؛ ألف الراجي يخاؼ أف ال يدرؾ ما يترجاه ،كالرجاء مقصكر الناحية مف البئر كغيرىا،
كالجمع أرجاء"(ٕ)  ،أما اصطبلحاً فيك" طمب حصكؿ أمر مرغكب قريب الكقكع"(ٖ) ,فالرجاء يككف
مع األمر الممكف حصكلو ،كىك أمر محبكب مرجك حصكلو بالجيد كالبذؿ كحسف التككل عمى هللا
عز كجل .كقد ُخصص حرؼ (لعل) كأداة ألسمكب الرجاء ،كمف األفعاؿ التي تفيد الرجاء "عسى"
ك "حرػ" ك" اخمكلق" ،كىى تسمى أفعاؿ الرجاء.
كلقد كرد أسمكب الرجاء في جزء األحقاؼ في ثبلثة مكاضع ىى عمى النحك التالي:

) )1مختار الصحاح :دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ ،مكتبة لبنافٜٔٛٙ،ـ.ٔٓٓ ،
)ٕ) المصباح المنير :أحمد بف عمي الفيكمي المقرؼ ،مكتبة لبنافٜٔٛٚ ،ـ.ٛٗ ،
)ٖ) أساليب ببلغية الفصاحة – الببلغة -المعاني.ٜٔٓ
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أولا :سورة الحجرات
َللا َل َعَّم ُك ْـ
َصِم ُحوا َبْي َف أ َ
قاؿ تعالىِ ﴿:إَّن َما اْل ُم ْؤ ِمُنو َف إِ ْخ َوة َفأ ْ
َخ َوْي ُك ْـ َو َّاتُقوا َّ َ

حمو َف﴾
ُتْر َ

ُ

(ٔ)

إف أسمكب الرجاء في ىذه اآلية جاء بحرؼ الرجاء "لعل" ،فالترجي ىنا مف المخاطبيف
بالرحمة ليـ مف هللا عز كجل ،فيك طمب ألمر محبكب لدييـ ممكف الحصكؿ كالكقكع ،في حاؿ
سماعيـ كتنفيذىـ ألمر هللا ،حيث اإلصبلح بيف المتخاصميف كتقكػ هللا ،كيقكؿ القنكجي" :اتقكا
هللا في كل أمكركـ لعمكـ ترحمكف بسبب التقكػ ،كالترجي باعتبار المخاطبيف أؼ راجيف أف يرحمكا،
أك لعل مف هللا في ىذا المقاـ إطماع مف الكريـ الرحيـ ،إذ إلطماع فعل ما يطمع فيو ال محالة"

(ٕ),

كاألسمكب اإلنشائي غير الطمبي في ىذه اآلية كما كضحت سابقاً ىك أسمكب الرجاء ،كأداتو "لعل"،
التي تفيد كقكع الشيء ،فالرحمة كاقعة مف هللا عز كجل لعباده المتقيف.
ِ
آمُنوا َل َي ْس َخْر َق ْوـ ِّمف َق ْوـ َع َس َٰى أَف َي ُكوُنوا َخْياار ِّمْن ُي ْـ َوَل ِن َساء ِّمف
قاؿ تعالىَ ﴿:يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف َ
ۖ
ِ
ِّنساء َعس َٰى أَف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف ۖ َوَل َتْم ِم ُزوا أَن ُفس ُكـ َوَل َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
ؽ
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
َ
َ
ّ

ِ
اإليم ِ
اف ۖ َو َمف َّل ْـ َي ُت ْب َفأُوََٰل ِئ َؾ ُى ُـ
َب ْع َد ْ َ

َّ
الظالِمو َف﴾
ُ

(ٖ)

لقد ُذكر في اآلية أسمكب الرجاء كفعمو "عسى" ،كىك تعميل لمنيي الكارد في اآلية مف عدـ
السخرية ،كالممز ،كالتنابز بيف المؤمنيف ،كعطفاً عمى ما سبق فإف" المعنى كجكب أف يعتقد كل

)ٔ) بية ٓٔ مف سكرة الحجرات.

) )2فتح البياف في مقاصد القربف :أبك الطيب صديق بف حسف القنكجي البخارؼ ،راجعو عبد هللا ابراىيـ األنصارؼ،
المكتبة العصيرية ،صيدا ،بيركتٜٜٕٔ ،ـُ ،ٕٔٗ/ٖٔ ،ينظر :تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمكـ
القربف.ٖٕٔ/ٕٚ :

)ٖ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.
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أحد أف المسخكر منو ربما كاف عند هللا خي اًر مف الساخر؛ ألف الناس ال يطمعكف إال عمى ظكاىر
األحكاؿ كال عمـ ليـ بالخفيات ،فينبغي أف ال يجترغ أحد عمى االستيزاء بمف تقتحمو عينو إذ ربه
رث الحاؿ ،فمعمو أخمص ضمي اًر كأنقى قمباً ممف ىك عمى ضد صفتو ،فيظمـ نفسو بتحقير مف كقره
رجاء مف هللا عز كجل مف أف يككف المسخكر منيـ خي اًر عند هللا مف الساخريف،
هللا"(ٔ) ،كذلؾ
ً
كتكرار "عسى" لمتأكيد كالقطع ،أؼ انقطعكا عف السخرية.
ثاني ا :سورة دمحم
َف ُت ْف ِسُدوا ِفي ْاألَْر ِ
ط ُعوا
ض َوُتَق ِّ
قاؿ تعالىَ ﴿:ف َي ْل َع َسْي ُت ْـ ِإ ْف َت َوَّلْي ُت ْـ أ ْ

حام ُك ْـ﴾
أَْر َ

َ

(ٕ)

لقد اختمف بعض العمماء في تفسير(عسى) في اآلية ،فمنيـ مف ذكر(عسى) بمعنى (لعل)
لمترجي ،كمنيـ مف ذكر أنيا بمعنى التكقع(ٖ) ،حيث ذكر الزمخشرؼ" عسى في ىذه اآلية معناه
التكقع ،فالمعنى في ىذه اآلية ىل يتكقع منكـ اإلفساد ،فإف قمت :فكيف يصح ىذا في كبلـ هللا عز
كعبل ،كىك عالـ بما كاف كبما يككف؟ قمت :معناه :أنكـ لما عيد منكـ أحقاء ،بأف يقكؿ لكـ كل مف
ذاقكـ كعرؼ تمريضكـ كرخاكة عقدكـ في اإليماف :يا ىؤالء ما تركف؟ ىل يتكقع منكـ إف تكليتـ
الممؾ
أمكر الناس كتأمرتـ عمييـ لما تبيف منكـ مف الشكاىد ،أف تفسدكا في األرض تناح اًر عمى ُ
كتيالكاً عمى الدنيا"(ٗ) كنقل الكبلـ في ىذه اآلية مف الغيبة إلى الخطاب عمى طريقة االلتفات زيادة

)ٔ) الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل٘.٘ٚ٘/
)ٕ) بية ٕٕ مف سكرة دمحم.

)ٖ) ُينظر معاني الفراءُٖ ،ٖٙ/ينظر معاني القربف
)ٗ) الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل٘.ٕ٘٘/
كاعرابو٘.ٖٔ/
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في التأكيد ،فاألسمكب اإلنشائي في اآلية غير طمبي يحمل معنى الرجاء أك التكقع كما تبيف سابقاً،
كفعمو "عسى" ،كيحمل في ثناياه معنى التحذير.
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أسموب الذـ
ُيعد أسمكب الذـ مف أساليب اإلنشاء غير الطمبية ،كيعرؼ لغة بأنو ":نقيض المدح ،ذمو
ذـ ،كأذمو :كجده ذميماً مذمكماً ،كأذـ بيـ :تركيـ مذمكميف في
يذمو ذماً كمذمة ،فيك مذمكـ ك ٌ
ٍ
ٍ
جامد غير متصرؼ؛
ماض
الناس"(ٔ) ،كمف ألفاظ الذـ الكاردة في جزء األحقاؼ "بئس" ،كىك فعل
ألنو أزيل عف مكضعو كنقل إلى الذـ فشابو الحركؼ فمـ يتصرؼ

(ٕ)

مكضع كاحد فقط في سكرة الحجرات.
كلقد كرد أسمكب الذـ في جزء األحقاؼ في
ٍ
ِ
َف َي ُكوُنوا َخْياار ِمْن ُي ْـ َوَل ِن َساء
آمُنوا َل َي ْس َخْر َق ْوـ ِم ْف َق ْوـ َع َس َٰى أ ْ
يقوؿ رب العزةَ ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف َ
ِ
ِ
َف َي ُك َّف َخْياار ِمْن ُي َّف َوَل َتْم ِم ُزوا أَْن ُفس ُكـ َوَل َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
ؽ
ِم ْف ن َساء َع َس َٰى أ ْ
س ال ْس ُـ اْل ُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
ِ
اإليم ِ
اف َو َم ْف َل ْـ َي ُت ْب َفأُوََٰل ِئ َؾ ُى ُـ
َب ْع َد ْ َ

َّ
الظالِمو َف﴾
ُ

(ٖ)

المنييات التي كردت في اآلية السابقة لآلية الحادية عشرة ىى الظمـ كالفسكؽ ،كال ُيزيل ىذا
الظمـ كالفسكؽ إال التكبة ،كالمعنى في ىذه اآلية ىك ذـ أف ي ُذكر أحد بالفسكؽ بعد إيمانو ،كالذـ
ىنا جاء لمتحذير مف ذكر الناس باألسماء المذمكمة ،كقد ذكر ابف عاشكر" كايثار لفع االسـ ىنا
مف الرشاقة بمكاف؛ ألف السياؽ تحذير مف ذكر الناس باألسماء الذميمة إذ األلقاب أسماء ،فكاف
اختيار لفع االسـ لمفسكؽ مشاكمة معنكية"(ٗ) ،فاإليماف ال يناسبو الفسكؽ كالظمـ ،كقد كصف هللا
الذيف لـ يتكبكا بأنيـ ظالمكف؛" ألنو ظمـ الناس باالعتداء عمييـ ،كظمـ نفسو بأف رضى ليا عذاب
)ٔ) لساف العرب ٕٔ.ٕٕٓ/

)ٕ) ُينظر :اإليضاح العضدؼ ُٔ ،ٛينظر :مختار الصحاح ُ ،ٔٙينظر :األساليب اإلنشائية في النحك العربي :عبد
السبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٕ٘ٓٓٔ ،ـ.ٔٓٓ،

)ٖ) بية ٔٔ مف سكرة الحجرات.

)ٗ) تفسير التحرير كالتنكير ُ ،ٕ٘ٓ/ٕٙينظر :تفسير البحر المحيط .ٖٔٔ/ٛ
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(ٔ)
كيبلحع تكسط اسـ اإلشارة في
اآلخرة مع التمكف مف اإلقبلع عف ذلؾ ،فكاف ظممو شديداً جداً" ُ ،

اآلية بيف " َمف لـ يتب" ك" الظالمكف" كذلؾ لزيادة تمييزىـ تفظيعاً لحاليـ كلمتنبيو ،بل إنيـ استحقكا
قصر الظمـ عمييـ ألجل ما ذكر مف األكصاؼ قبل اسـ اإلشارة"

(ٕ)

كأسمكب الذـ في اآلية جاء ذماً مف هللا عز كجل ليؤالء الظالميف ألنفسيـ كلمناس ،كفعل الذـ
فييا ىك "بئس".

)ٔ) تفسير التحرير كالتنكير .ٕ٘ٓ/ٕٙ
)ٕ) المرجع

السابقٕٓ٘.
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جدوؿ يوضح أساليب اإلنشاء غير الطمبي في جزء األحقاؼ
أسموب القسـ
الرقـ

اآلية

الشاىد

سورة األحقاؼ
﴿

كيكـ يعر َّ ِ
ِ
يف َكَف ُركا َعَمى َّ
اؿ َف ُذكُقكا
ض الذ َ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ
الن ِار أََل ْي َس َى َذا باْل َح ِّق َقاُلكا َبَمى َكَرِّب َنا َق َ
اب ِب َما ُك ْنتُ ْـ
اْل َع َذ َ

تَ ْكُف ُرك َف﴾

ٖٗ

رّبنا

سورة دمحم
ِِ
َّللاُ َي ْعَم ُـ
اى ْـ ۚ َكَلتَ ْع ِرَفَّن ُي ْـ ِفي َل ْح ِف اْلَق ْك ِؿ ۚ َك َّ
اء َأل ََرْي َن َ
يم ُ
اك ُي ْـ َفَم َع َرْفتَ ُي ْـ بس َ
﴿ َكَل ْك َن َش ُ
َعماَل ُكـ﴾
أْ

ٖٓ

َلتَ ْع ِرَفَّن ُي ْـ

ٖٔ

َكَل َنْبُم َكَّن ُك ْـ

َ ْ

ِِ
يف َكَنْبُم َك
يف ِم ْن ُك ْـ َك َّ
الصاِب ِر َ
﴿ َكَل َنْبُم َكَّن ُك ْـ َحتَّى َن ْعَم َـ اْل ُم َجاىد َ

ارُكـ﴾
أْ
َخ َب َ

ْ

سورة ؽ
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أسموب الرجاء
سورة الحجرات
ِ ِ
ِ
َّللاَ َل َعمَّ ُك ْـ تُ ْر َح ُمك َف"
َخ َكْي ُك ْـ ۚ َكاتَُّقكا َّ
َصمِ ُحكا َب ْي َف أ َ
﴿إَّن َما اْل ُم ْؤمُنك َف إ ْخ َكةٌ َفأ ْ
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َل َعَّم ُك ْـ

﴿يا أَي َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِم ْف
َف َي ُك ُ
بمُنكا َال َي ْس َخ ْر َق ْكٌـ م ْف َق ْك ٍـ َع َسى أ ْ
ُّيا الذ َ
كنكا َخ ْي ًار م ْن ُي ْـ َكَال ن َس ٌ
يف َ
َ َ
ِ ٍ
َف ي ُك َّف َخ ْي ار ِم ْني َّف كَال َتْم ِم ُزكا أ َْنُفس ُكـ كَال تََناب ُزكا ِب ْاألَْلَق ِ
اب ِب ْئ َس ِاال ْس ُـ
َ
ن َساء َع َسى أ ْ َ
َ ْ َ
ً ُ َ
ِ
اإليم ِ
اف َك َم ْف َل ْـ َيتُ ْب َفأُكَلِئ َؾ ُى ُـ
اْلُف ُسك ُؽ َب ْع َد ْ َ
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َع َسى
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أسموب الذـ
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ِ ٍ
َف ي ُك َّف َخ ْي ار ِم ْني َّف كَال َتْم ِم ُزكا أ َْنُفس ُكـ كَال تََناب ُزكا ِب ْاألَْلَق ِ
اب ِب ْئ َس ِاال ْس ُـ
َ
ن َساء َع َسى أ ْ َ
َ ْ َ
ً ُ َ
ِ
اإليم ِ
اف َك َم ْف َل ْـ َيتُ ْب َفأُكَلِئ َؾ ُى ُـ
اْلُف ُسك ُؽ َب ْع َد ْ َ
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جدوؿ يوضح عدد أساليب اإلنشاء غير الطمبي في كل سورة
ـ

اسـ السورة

عدد األساليب

ٔ

األحقاؼ

ٔ

ٕ

دمحم

ٕ

ٖ

ؽ

ٔ

ٗ

الحجرات

ٕ

٘

دمحم

ٔ

ٙ

الحجرات

ٔ

نوع األسموب

قسـ

رجاء
ذـ

كبالنظر إلى الجدكؿ أعبله ،يتبيف لنا أف أكثر األساليب اإلنشائية غير الطمبية ،ىك أسمكب القسـ
فقد استخدـ مف ِقبل هللا(عز كجل) لمتأكيد عمى حقائق كردت في سكر الجزء مثل حقيقة البعث
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كالنشكر ،كحقيقة السمات التي ُيعرؼ بيا المنافقكف كغيرىا مف الحقائق كالثكابت ،أما أسمكب الذـ
كاف األقل كركداً؛ بسبب ما حممتو سكرة الحجرات مف سمككيات كجب االبتعاد عنيا ،فجاء األسمكب
لمتنفير منيا كبياف بشاعتيا ،كذـ صاحبيا.
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اخلامتح
الحمد ﵀ أكالً كبخ اًر أف أنعـ عمي مف فضمو ،كرزقني مف األسباب ما أمكنني مف إتماـ ىذا
ّ
البحث المتكاضع ،كأصمي كأسمـ عمى رسكلو كخاتـ أنبيائو سيدنا دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كعمى بلو كصحبو ،كمف
اقتفى أثره إلى يكـ الديف كبعد ،فإنو قد كقع بحثى ىذا في خمسة فصكؿ ،سبقيا التمييد كالذؼ تـ
فيو تعريف األسمكب كأنكاعو ،ثـ تـ بعد ذلؾ تخصيص الحديث في فصكؿ البحث الخمسة عف
األساليب اإلنشائية بنكعييا ،الطمبية كغير الطمبية ،مع تسميط الضكء عمى المعاني الببلغية التي
خرجت إلييا األساليب الطمبية ،كذلؾ في سكر جزء األحقاؼ ،كلقد أكردت في البحث جداكؿ
تكضح عدد األساليب اإلنشائية الكارد ذكرىا في كل سكرة مف سكر جزء األحقاؼ ،ثـ َخُمص
البحث إلى مجمكعة مف النتائج كالمبلحظات.
ومف نتائج البحث:
 تعددت أغمب األساليب اإلنشائية الطمبية كغير الطمبية في جزء األحقاؼ ،كقد تكررت ىذه
األساليب بصكرة كاضحة في بيات السكر الكريمة الكاقعة في ىذا الجزء.
 إف كركد األساليب اإلنشائية الطمبية كاف أكثر ،مقارن ًة باألساليب اإلنشائية غير الطمبية.
 يعد أسمكب االستفياـ أكثر األساليب اإلنشائية الطمبية كركداً في جزء األحقاؼ مقارن ًة
باألساليب اإلنشائية الطمبية األخرػ ،بينما يعد أسمكب النداء األقل كركداً.
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 أسمكب التمني ىك األسمكب اإلنشائي الطمبي الكحيد الذؼ لـ يرد بتاتاً في سكر جزء
األحقاؼ.
 كرد في كل سكرة مف سكر جزء األحقاؼ األساليب اإلنشائية الطمبية األربعة المتبقية
جميعيا ،باستثناء سكرة الفتح حيث كرد فييا أسمكباف فقط مف األربعة كخمت مف النيي
كالنداء ،ككما خمت سكرة "ؽ" مف أسمكب النداء.
 أسمكب القسـ كاف األكثر كالذـ األقل كركداً مف بيف األساليب اإلنشائية غير الطمبية.
 لـ يذكر أسمكب التعجب في أؼ سكرة مف سكر جزء األحقاؼ.
 ىناؾ تداخل بيف األساليب اإلنشائية كاألمر كالنيي كاالستفياـ في اآلية الكاحدة.
وأخي ار أُقدـ بحثي المتواضع آمم اة مف هللا أف يجعمو في ميزاف حسناتي ,وحسنات مف يق أر وينقد.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ
ٔ .اتفاؽ المباني وافتراؽ المعاني :سميماف بف بنيف الدقيقي النحكؼ ،تحقيق د .يحيي عبد الرؤكؼ
جبر ،دار عمار ،عماف ،طٜٔٔٛ٘ ،ـ.
ٕ .اإلتقاف في عموـ القرآف :جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيق دمحم أبك الفضل ابراىيـ ،ك ازرة الشؤكف
اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،السعكدية.
ٖ .اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ :عمي بف دمحم اآلمدؼ ،عمق عميو عبد الرازؽ عفيفي ،طٔ،
ٜٔٔٛـ.
ٗ .أدب الكاتب :أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة ،حققو كعمق حكاشيو ككضع فيارسو دمحم
الدالي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.
٘ .األساليب اإلنشائية في النحو العربي :عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط٘،
ٕٔٓٓـ.
 .ٙأساليب بالغية الفصاحة-البالغة -المعاني :أحمد مطمكب ،ككالة المطبكعات ،الككيت،طٔ،
ٜٓٔٛـ.
 .ٚأساليب الطمب عند النحوييف والبالغييف :د .قيس اسماعيل األكسي ،بيت الحكمة ،بغداد،
ٜٔٛٛـ.
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 .ٛأسموب الستفياـ في القرآف الكريـ غرضو -إعرابو :عبد الكريـ يكسف ،مكتبة الغزالي،
دمشق ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.
 .ٜاألسموب دراسة بالغية تحميمية ألصوؿ األساليب األدبية :أحمد الشايب ،مكتبة النيضة
المصرية ،طٜٜٔٔ ،ٛـ.
ٓٔ .األصوؿ مف عمـ األصوؿ :دمحم بف صالح العثيميف ،حققو أبك اسحاؽ بف صالح العشرؼ
السمفي ،دار اإليماف ،اإلسكندريةٕٓٓٔ،ـ.
ٔٔ .اإلعجاز البالغي في القرآف الكريـ :دمحم حسيف سبلمة ،دار األفاؽ العربية ،القاىرة ،طٔ،
ٕٕٓٓـ.
ٕٔ .إعراب القرآف الكريـ وبيانو :محي الديف الدركيشي ،دار ابف كثير ،بيركت ،طٖٜٜٕٔ ،ـ.
ٖٔ .أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي :القاضي ناصر الديف أبي سعيد عبد
هللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ البيضاكؼ ،حققو دمحم صبحي حسف حبلؽ ،دار الرشيد ،دمشق،
بيركت ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.
ٗٔ .أوضح التفاسير :دمحم دمحم عبد المطيف بف الخطيب ،المطبعة المصرية،طٜٔٙٗ ،ٙـ.
٘ٔ .أيسر التفاسير :د .أسعد محمكد حكمد ،راجعو الشيخ دمحم متكلي الشعراكؼ كبخركف ،طٗ،
ٕٜٓٓـ.
 .ٔٙاإليضاح العضدي :الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي أبك عمي :تحقيق :حسف شاذلي
فرىكد ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.
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 .ٔٚاإليضاح في عموـ البالغة المعاني البياف البديع :الخطيب القزكيني ،كضع حكاشيو ابراىيـ
شمس الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.
 .ٔٛالبحر المحيط  :دمحم بف يكسف أبي حياف األندلسي ،دراسة كتحقيق الشيخ عادؿ عبد المكجكد
كبخريف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٖٔٔ ،ـ.
 .ٜٔالبرىاف في عموـ القرآف :بدر الديف دمحم الزركشي ،تحقيق دمحم أبك الفضل ابراىيـ ،دار التراث،
طٖٜٔٛٗ ،ـ.
ٕٓ .بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح :عبد المتعاؿ الصعيدؼ ،مطبعة دمحم عمي صبيح كأكالده،
األزىر ،طٜٖٔٚ ،ٛـ.
ٕٔ .بالغة التراكيب دراسة في عمـ المعاني :أ.د تكفيق الفيل ،مكتبة اآلداب ،القاىرةٜٜٔٓ. ،
ٕٕ .البالغة العربية أسسيا وعموميا وفنونيا :عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني ،دار القمـ،
دمشق ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.
ٖٕ .البالغة العربية تأصيل وتجديد :د .مصطفي الصاكؼ الجكيني ،منشأة معارؼ اإلسكندرية،
ٜ٘ٔٛـ.
ٕٗ .البالغة فنونيا وأفنانيا عمـ المعاني :د .فضل حسف عباس ،دار الفرقاف ،إربد.
ٕ٘ .البالغة واألسموبية :د .دمحم عبد المطمب ،دار نكبار لمطباعة ،القاىرة ،طٜٜٔٔٗ ،ـ.
 .ٕٙالبالغة والتطبيق :د .أحمد مطمكب ك حسف البصير ،طٕٜٜٜٔ ،ـ.
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 .ٕٚبناء األسموب في شعر الحداثة :دمحم عبد المطمب ،دار المعارؼ ،القاىرة ،طٜٜٖٔٔ ،ـ.
 .ٕٛالتبياف في تفسير القرآف :أبك جعفر بف الحسف الطكسي ،تحقيق كتصحيح أحمد حبيب
قصير العاممي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
 .ٕٜالترصيع في عمـ المعاني والبياف والبديع :دمحم عبد القادر بف السيد دمحم سميـ الكيبلني،
مطبعة حككمة دمشقٜٜٕٔ ،ـ.
ٖٓ .التسييل لعموـ التنزيل :أبك القاسـ دمحم بف أحمد بف جزؼ الكمبي ،دار الكتب العممية ،بيركت،
لبناف ،طٜٜٔٔ٘. ،
ٖٔ .تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ :أبك السعكد دمحم بف
دمحم العمادؼ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف.
ٕٖ .تفسير التحرير والتنوير :دمحم الطاىر ابف عاشكر ،السداد التكنسية لمنشر ،تكنسٜٔٛٗ ،ـ.
ٖٖ .تفسير حدائق الروح والريحاف في روابي عموـ القرآف :دمحم األميف بف عبد هللا األرمي العمكؼ
اليررؼ الشافعي ،تحقيق د .ىاشـ ميدؼ ،دار طكؽ النجاة ،بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٔ ،ـ.
ٖٗ .تفسير الصافي :المكلى محسف الممقب بالفيض الكاشاني ،مكتبة الصد ،طيراف ،طٖ،
ٜٜٔ٘ـ.
ٖ٘ .تفسير غرائب القرآف ورغائب الفرقاف :نظاـ الديف الحسف بف دمحم بف حسيف القمي
النيسابكرؼ ،ضبطو الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.
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 .ٖٙتفسير الفخر الرازي المشتير بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب :دمحم الرازؼ فخر الديف ،دار
الفكر ،طٜٔٔٛٔ ،ـ.
 .ٖٚتفسير القرآف العظيـ :الحافع عماد الديف أبي الفداء اسماعيل بف كثير الدمشقي ،تحقيق
مصطفي السيد دمحم كبخريف ،مؤسسة قرطبة ،الجيزة ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.
 .ٖٛتفسير القرآف العظيـ المسمي تأويالت أىل السنة :تصنيف أبي منصكر دمحم بف دمحم بف
محمكد الماتريدؼ السمرقندؼ الحنفي ،تحقيق فاطمة يكسف الخيمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طٔ،
ٕٗٓٓـ.
 . .ٖٜتفسير القرآف الكريـ تبصير الرحمف وتيسير المناف :تصنيف عمي الميايمي كبيامشو نزىة
القمكب في تفسير غريب القربف لئلماـ أبي بكر السجستاني ،مطبعة بكالؽ ،مصر ،طٕ.ٜٖٔٛ ،
ٓٗ .تفسير المراغي :األستاذ أحمد مصطفى المراغي ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابمي الحمبي،
مصر ،طٜٔٔٗٙ ،ـ.
ٔٗ .التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج :أ.د كىبة الزحيمي ،دار الفكر ،دمشق ،طٔ.
ٕٗ .التمخيص في عموـ البالغة :جبلؿ الديف دمحم الدمشقي القزكيني ،تحقيق د .عبد الحميد
ىنداكؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٕٕٜٓٓ ،ـ.
ٖٗ .توفيق الرحمف في دروس القرآف :فيصل بف عبد العزيز ،حققو كعمق عميو :عبد العزيز بف
عبد هللا بف ابراىيـ الزير بؿ حمد ،دار العاصمة ،السعكدية ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.
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ٗٗ .تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر السعدؼ ،تحقيق د .عبد
الرحمف بف معبل المكيحق ،دار السبلـ ،طٕٕٕٓٓ ،ـ.
٘ٗ .الجامع ألحكاـ القرآف المبيف لما تضمنو مف السنة وآي الفرقاف :أبك عبد هللا دمحم بف أحمد
بف أبي بكر القرطبي ،تحقيق د .عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف،
ٕٓٓٙـ.
 .ٗٙجامع البياف عف تأويل القرآف :أبك جعفر دمحم بف جرير الطبرؼ ،تحقيق عبد هللا بف المحسف
التركي ،دار ىجر ،طٕٔٓٓٔ ،ـ.
 .ٗٚجامع البياف في تفسير القرآف :دمحم بف عبد الرحمف اإليجي الشيرازؼ الشافعي كمعو حاشية:
دمحم بف عبد هللا الغزنكؼ ،تحقيق :د .عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٔ،
ٕٗٓٓـ.
 .ٗٛجامع البياف في القراءات السبع المشيورة :الحافع أبك عمرك بف عثماف بف سعيد الداني،
تحقيق الحافع المقرؼ دمحم الجزائرؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٕٔٓٓ٘ ،ـ.
 .ٜٗالجدوؿ في إعراب القرآف الكريـ وصرفو وبيانو :تصنيف محمكد صافي ،دار الرشيد ،دمشق،
طٖٜٜٔ٘. ،
ٓ٘ .جواىر البالغة في المعاني والبياف والبديع :أحمد الياشمي ،ضبط كتدقيق كتكثيق د .يكسف
الصميمي ،المكتبة العصيرية ،صيدا ،بيركتٜٜٜٔ ،ـ.
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ٔ٘ .الجوىر المكنوف في صدؼ الثالثة الفنوف :عبد الرحمف بف صغير األخضرؼ ،تحقيق د.دمحم
بف عبد العزيز نصيف ،مركز البصائر لمبحث العممي.
ٕ٘ .الحاشية عمى المطوؿ شرح تمخيص مفتاح العموـ في عموـ البالغة :السيد الشريف
الجرجاني ،قرأه كعمق عميو د .رشيد أعرضي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٚ ،ـ
ٖ٘ .حاشية القونوي عصاـ الديف الحنفي عمي تفسير اإلماـ البيضاكؼ كمعو حاشية ابف التمجيد،
ضبطو كصححو كخرج بياتو عبد هللا محمكد دمحم عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،طٔ،
ٕٓٓٔ.
ٗ٘ .الحجة في عمل القراءات السبع :أبك عمي الحسف بف عبد الغفار الفارسي النحكؼ ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،طٕٔٓٓٚ ،ـ.
٘٘ .خزانة األدب ولب لباب لساف العرب :عبد القادر بف عمر البغدادؼ ،تحقيق كشرح عبد السبلـ
دمحم ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٕٗٓٓٓ ،ـ.
 .٘ٙالخطاب الشعري عند محمود درويش"دراسة أسموبية" :د .دمحم صبلح أبك حميدة،مطبعة
مقداد ،غزة ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.
 .٘ٚدروس في البالغة :األزىر الزناد ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،طٜٜٕٔٔ ،ـ.
 .٘ٛدلئل اإلعجاز :أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني النحكؼ ،قرأه كعمق عميو،
محمكد دمحم شاكر ،مكتبة الخانجي.
 .ٜ٘دللت التراكيب دراسة بالغية :د.دمحم دمحم أبك مكسى ،مكتبة كىبة ،طٕٜٔٛٚ ،ـ.
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ٓ .ٙالرحيق المختوـ :صفي الرحمف المباركفكرؼ ،دارالكفاء ،المنصكرة ،ط.ٔٚ
ٔ .ٙروح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاف :أبك الفضل شياب الديف السيد محمكد
األلكسي البغدادؼ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف.
ٕ .ٙسمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا :دمحم ناصر الديف األلباني ،مكتبة
المعارؼ ،الرياضٜٜٔ٘ ،ـ.
ٖ .ٙشرح المفصل :مكفق الديف يعيش ابف عمي بف يعيش النحكؼ.
ٗ .ٙشروح التمخيص كيتضمف :مختصر سعد الديف التفتازاني ،مكاىب الفتاح البف يعقكب
المغربي ،عركس األفراح لبياء الديف السبكي ،اإليضاح لمقزكيني ،حاشية الدسكقي عمى شرح
السعد ،دار الكتب العممية.
٘ .ٙالصاحبي في فقو المغة ومسائميا وسنف العرب في كالميا :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف
زكريا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٜٜٔٔٚ ،ـ.
 .ٙٙالصحاح تاج المغة وصحاح العربية :اسماعيل بف حماد الجكىرؼ ،تحقيق أحمد عبد الغفكر
عطار ،دار العمـ لممبلييف ،طٗ.
 .ٙٚصفوة البياف لمعاني القرآف :حسنيف دمحم مخمكؼ ،طٔ ،القرف٘ٔىػػ.
 .ٙٛصفوة التفاسير :دمحم عمي الصابكني ،دار القربف الكريـ ،بيركت ،طٜٗٔٛٔ ،ـ.
 .ٜٙالضوء المنير :جمعو عمي الصالحي مف كتب اإلماـ ابف قيـ الجكزية ،مؤسسة النكر ،عنيزة.
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ٓ .ٚالطراز المتضمف ألسرار البالغة وعموـ حقائق اإلعجاز :يحيى بف حمزة بف عمي بف ابراىيـ
العمكؼ اليمني ،دار الكتب الخديكية ،مصر.
ٔ .ٚعرائس البياف في حقائق القرآف :أبك دمحم صدر الديف ركزبيا أبي نصر البقمي ،تحقيق أحمد
فريد المزيدؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٛ ،ـ.
ٕ .ٚعروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح :بياء الديف السبكي ،تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ،
المكتبة العصيرية ،صيدا ،بيركت ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.
ٖ .ٚعمـ المعاني :عبد العزيز عتيق ،دار النيضة العربية ،بيركتٜٕٔٚ ،ـ.
ٗ .ٚعمـ المعاني دراسة بالغية نقدية لمسائل المعاني :د .بسيكني عبد الفتاح فيكد ،مؤسسة
المختار ،القاىرة ،طٗ.
٘ .ٚعمـ المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييـ :د .حسف طبل ،مكتبة اإليماف ،طٕ،
ٕٗٓٓـ.
 .ٚٙعموـ البالغة البياف والبديع والمعاني :أحمد مصطفي المراغي ،دار الكتب العممية ،بيركت،
لبناف ،طٖٜٜٖٔ ،ـ.
 .ٚٚفتح البياف في مقاصد القرآف :أبك الطيب صديق بف حسف القنكجي البخارؼ ،راجعو عبد هللا
ابراىيـ األنصارؼ ،المكتبة العصيرية ،صيدا ،بيركتٜٜٕٔ ،ـ.
 .ٚٛفتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير :دمحم بف عمي بف دمحم
الشككاني ،حققو الدكتكر عبد الرحمف عميرة.
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 .ٜٚالفروؽ المغوية :أبك ىبلؿ العسكرؼ ،حققو كعمق عميو دمحم ابراىيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة،
القاىرة.
ٓ .ٛفي التحميل المغوي منيج وصفي تحميمي وتطبييقو عمى التوكيد المغوي ,والنفي المغوي,
وأسموب الستفياـ :د .خميل أحمد عمايرة ،مكتبة المنار ،األردف ،طٜٔٔٛٚ ،ـ.
ٔ .ٛفي ظالؿ القرآف :سيد قطب ،دار الشركؽ ،القاىرة ،طٜٕٔٔٚ ،ـ
ٕ .ٛالكافي في عموـ البالغة العربية المعاني والبياف والبديع :د .عيسى عمي العاككب ،عمي
سعيد الشتيكؼ ،دار البياء ،طٜٜٖٔٔ ،ـ.
ٖ .ٛالكتاب كتاب سيبويو :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تحقيق كشرح عبد السبلـ دمحم
ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٖٜٔٛٛ ،ـ.
ٗ .ٛكتاب العيف :تصنيف الخميل بف أحمد الفراىيدؼ :ترتيب كتحقيق د .عبد الحميد ىنداكؼ ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.
٘ .ٛكتاب الواضح :أبك بكر الزبيدؼ اإلشبيمي النحكؼ ،تحقيق أ.د .عبد الكريـ خميفة ،مركز
الركاد ،طٕٕٓٔٔ ،ـ
 .ٛٙالكشاؼ عف حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل :جار هللا أبك القاسـ
الزمخشرؼ ،تحقيق كدراسة الشيخ عادؿ عبد المكجكد الشيخ عمي معكض ،مكتبة العبيكات،
الرياض ،طٔ.
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 .ٛٚلباب التأويل في معاني التنزيل :عمي بف دمحم بف ابراىيـ البغدادؼ الصكفي ،بيامشو تفسير
الشيخ محي الديف عربي.
 .ٛٛالمباب في عموـ الكتاب :أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي ،تحقيق
كتعميق الشيخ عادؿ أحمد بف المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٜٜٔٔٛ ،ـ.
 .ٜٛلساف العرب :ألبي الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكرـ ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت.
ٓ .ٜالمبسوط في القراءات العشر :أبك بكر أحمد األصبياني ،تحقيق سبيع حمزة حاكمي،
مطبكعات مجمع المغة العربية ،دمشق.
ٔ .ٜمجمع البياف في تفسير القرآف :أبك عمي الفضل بف الحسف الطبرسي ،دار المرتضى،
بيركت ،لبناف ،طٕٔٓٓٙ ،ـ.
ٕ .ٜالمحصوؿ في عمـ أصوؿ الفقو :دمحم الديف الرازؼ ،دراسة كتحقيق د .طو جابر فياض
العمكاني ،مطبكعات جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية،طٜٔٔٛٔ ،ـ.
ٖ .ٜمختار الصحاح :دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ ،مكتبة لبنافٜٔٛٙ ،ـ.
ٗ .ٜمشكل إعراب القرآف الكريـ :أبك دمحم مكي بف أبي طالب القيسي ،تحقيق د .حاتـ صالح
الضاميف ،مؤسسة الرسالة ،طٕٜٔٛٗ ،ـ.
٘ .ٜالمصباح المنير :أحمد بف عمي الفيكمي المقرؼ ،مكتبة لبنافٜٔٛٚ ،ـ.
 .ٜٙمعاني الفراء :أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء ،عالـ الكتب ،بيركت ،طٖٜٖٔٛ ،ـ.
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 .ٜٚمعاني القرآف واعرابو لمزجاج :أبك إسحاؽ ابراىيـ بف السرؼ ،شرح كتحقيق د .عبد الجميل
عبده شمبي ،عالـ الكتب ،طٜٔٔٛٛ ،ـ.
 .ٜٛمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف :جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيق عمي دمحم البجاكؼ ،القاىرة،
ٖٜٔٚـ.
 .ٜٜالمعتمد في أصوؿ الفقو :أبك الحسيف دمحم بف عمي بف الطيب البصرؼ المعتزلي ،تحقيق دمحم
حميد هللا ،المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية ،دمشقٜٔٙٗ ،ـ.
ٓٓٔ .معجـ التعريفات :عمي بف دمحم السيد الجرجاني ،تحقيق كدراسة دمحم صديق المنشاكؼ ،دار
الفضيمة ،مصر ،القاىرة.
ٔٓٔ .معجـ المصطمحات البالغية وتطورىا :د.أحمد مطمكب ،مكتبة لبناف ،طٕٜٜٖٔ ،ـ.
ٕٓٔ .المعجـ الوسيط :مجمع المغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،طٕٗٓٓٗ ،ـ.
ٖٓٔ .مفتاح العموـ :أبك يعقكب يكسف عمي السكاكي ،دار الرسالة ،بغداد ،طٜٕٔٔٛ ،ـ.
ٗٓٔ .المنتخب في تفسير القرآف الكريـ :لجنة القربف كالسنة في المجمس األعمي لمشؤكف
اإلسبلمية في القاىرة ،دار الثقافة ،الدكحة.
٘ٓٔ .الموضح في وجوه القراءات وعمميا :نصر بف عمي بف دمحم الشيرازؼ النحكؼ ،تحقيق
كدراسة د .عمر الكبيسي ،طٜٜٖٔٔ ،ـ.
 .ٔٓٙالنحو الوافي مع ربطو باألساليب الرفيعة والحياة المغوية المتجددة :عباس حسف ،دار
المعارؼ ،مصر ،طٖ.
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 .ٔٓٚالنداء في المغة والقرآف :د .أحمد دمحم فارس ،دار الفكر المبناني ،بيركت ،لبناف ،طٔ،
ٜٜٔٛـ.
 .ٔٓٛنظـ الدرر في تناسب اآليات والسور :برىاف الديف أبي الحسف ابراىيـ بف عمر البقاعي،
دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرةٜٔٛٗ ،ـ.
 .ٜٔٓنكت األعراب في غريب إعراب القرآف الكريـ :جار هللا أبي القاسـ دمحم بف عمر بف أحمد
الزمخشرؼ ،تحقيق د .دمحم أبك الفتكح شريف ،دار المعارؼ ،القاىرةٜٔٛ٘ ،ـ.
ٓٔٔ .النياية في غريب الحديث واألثر :مجد الديف دمحم الجزرؼ ابف األثير ،تحقيق محمكد دمحم
الطناجي ،المكتبة اإلسبلمية.
ٔٔٔ .نيل المراـ في تفسير آيات األحكاـ :تصنيف دمحم صديق حسف خاف ،المطبعة الرحمانية،
مصر.
ٕٔٔ .اليداية إلى بموغ النياية :أبك دمحم بف أبي طالب القيسي ،طٕٔٓٓٛ ،ـ.
ٖٔٔ .الوسيط في تفسير القرآف الكريـ :أبك الحسف عمي بف أحمد الكاحدؼ النيسابكرؼ ،تحقيق
كتعميق الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طٔ.ٜٜٔٗ ،
العممية:
 الرسائل
ّ
ٔ .أساليب األمر والنيي في القرآف الكريـ وأسرارىا البالغية :يكسف عبد هللا األنصارؼ ،رسالة
ماجستير ،جامعة أـ القرػ ،السعكديةٜٜٔٓ ،ـ.
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ٕ .األساليب اإلنشائية في سورة اإلسراء ،دراسة ببلغية تحميمية(رسالة ماجستير) ،لمباحثة:
مشاعل بنت عبد الرحمف بف حسف الحافي ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض
ٖٗٗٔىػػ.
ٖ .األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بف ربيعة(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :بدرية منكر العتيبي
جامعة أـ القرػٕٜٔٗ ،ىػ ػ .
ٗ .األساليب اإلنشائية في سورة طو ،دراسة ببلغية تحميمية(رسالة ماجستير) ،لمباحثة :أركػ بنت
عبد الرحمف السحيباني ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض  ٖٔٗٗ ،ىػػ.
٘ .أسموب اإلنشاء في سور المفصل مف سورة ؽ إلى آخر سورة الناس(،رسالة ماجستير)
الباحث :عبد المحسف بف عبد العزيز العسكر ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد ٔٗٔٗ،ى ػ
 .ٙاألساليب اإلنشائية في سورة النحل(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :أفناف بنت منصكر بف صالح
اليكسف  ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية .
 .ٚاألساليب اإلنشائية في سورة النمل ،دراسة ببلغية تحميمية(رسالة ماجستير) ،لمباحثة :خمكد
بنت سعد بف إبراىيـ العقيل ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،الرياضٕٜٔٗ ،ى ػ.
 .ٛاألساليب اإلنشائية في سورة يونس(،رسالة ماجستير) ،لمباحث :عبد الرحمف بف إبراىيـ
الجريد  ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية.
 .ٜاألساليب اإلنشائية في سورتي األنعاـ واألعراؼ(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :زينب حسف دمحم،
جامعة األزىر ،كمية الدراسات اإلسبلميةٜٔٓٗ،ق.
ٓٔ .األساليب اإلنشائية في سورتي األنفاؿ والتوبة(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :بمنة عمي عثماف،
جامعة األزىر.
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ٔٔ .األساليب اإلنشائية في سورتي النساء والمائدة وأسرارىا البالغية(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة:
أسماء السيد شعباف ،جامعة األزىر ،كمية الدراسات اإلسبلميةٔٗٔٔ ،ق.
ٕٔ .أسموب القسـ في القرآف الكريـ" دراسة بالغية" :عمي بف دمحم بف عبد المحسف الحارثي،
رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرػ ،السعكديةٜٜٔٔ ،ـ.
ٖٔ .أسموب النداء في القرآف الكريـ" دراسة تطبيقية في السور المكية" :عبد الرحمف بف أحمد
المقرؼ ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتةٕٓٓٚ،ـ.
ٗٔ .بالغة األساليب اإلنشائية في سورة الكيف(،رسالة ماجستير) ،لمباحث :عبد هللا بف ابراىيـ
بف عيسى الجريكؼ ،جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلميةٖٔٗٗ،ى ػ.
٘ٔ .سورة يوسف دراسة بالغية :حابس شحادة القعايدة ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتةٕٓٓ٘ ،ـ.
 .ٔٙمف األساليب اإلنشائية في جزء الذاريات ,مواقعيا وأسرارىا(،رسالة ماجستير) ،لمباحثة :لمياء
بنت دمحم بف حمكد المطرفي ،جامعة أـ القرػ.ٕٓٓٚ ،
 .ٔٚالنداء في القرآف الكريـ" سورة البقرة نموذج ا" :مبارؾ تركي ،رسالة دكتكراه ،جامعة ابف
يكسف بف حدة ،الجزائرٕٓٓٚ ،ـ.
 .ٔٛالنظـ القرآني في سورة ىود :مجدؼ أبك لحية ،بحث ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
ٕٜٓٓـ.
 مواقع الشبكة العنكبوتية:
ٔ .التقديـ والتأخير في القرآف :فسطاس ابراىيـ النعيمي ،مكقع جامعة اإليمافٕٚ ،ينايرٖٕٔٓـ.
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