
 أ
 

 صيغ األمر والنهي في جزء الثالثين من القرآن الكريم
 )دراسة تحليلية بالغية(


حبثجامعي

(S1)مقدمالستيفاءشروطاالختبارالنهائيللحصولعلىدرجةسرجانا
يفقسماللغةالعربيةوأدهباكليةالعلوماإلنسانية

جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج


إعداد:
نور الفطرية أبريليا

00003325رقمالقيد:


ادلشرف:
عارف مصطفى، الماجستير

064630020334030331رقمالتوظيف:


 

 
 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
5102 



 ب
 

 االستهالل

 

 : قالاهللتعاىل                

           :(06)القرآنالكرميسورةص 

صدقاهللالعظيم


Allah SWT berfirman :  Ini adalah sebuah Kitab yang kami 

turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka 

memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran 

orang-orang yang mempunyai fikiran. 

(QS SHAD : 29) 
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 كلمة الشكر والتقدير

زلمد وشفيعنا وحبيبينا سيدنا على والسالم والصالة العادلٌن رب هلل احلمد
رسولالكرميوعلىآلووأصحابووأوليائو.أمابعد.ال

الثالثٌنجزءاألمروالنهييفصيغ"بالعنوانقدمتتكتابةىذاالبحثاجلامعي
الكرمي القرآن بالغية("من حتليلية هللوأقول)درسة أقولمحدا لذا اهللوتوفيقو، بعون

الشكراجلزيلإىل:
موال .1 جامعة احلاجمدير الدكتور مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك نا

 موجياراىارجوادلاجستًن.
 كليةالعلوماإلنسانيةالدكتورةاحلاجةإستعادةادلاجستًن.ةعميد .2
 .فيصلادلاجستًنزلمداللغةالعربيةوأدهبارئيسقسم .3
البحثفشرادل .4 الذييرشدينويشرفينيفعارفمصطفىيفهبذا ادلاجستًن

 كتابةىذاالبحث،إليوالشكراجلزيلوجزاهاهللخًناكثًنا.
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 للفعلاجلازم الطلب وى والنهي األمر، دون وى ممن االستعالء ووج على للفعل اجلازم الطلب وى األمر
 بل فقط األمر صيغةاليستخدم األمر لكن الوجوب طلب مبعىن وكالمها .يىالنا دون وى ممن االستعالء ووج على
 قد والنهي األمر ومعىن .وغًنمهااألمر فعل من النائب وادلصدر األمر فعل اسم كصيغة أخرى صيغة يستخدم قد

الثالثونمنالقرآنوجزء .وغًنه لتماسواالوالندب كالتوبيخ اجملازي ادلعىن على ويدل األصلي معناهعن خيرج
صلواهتمالكرمي يف الناس وحفظ "النبأ" أو "عّم" بسورة يبدأ الناس أكثر حفظها اليت السور رلموعة يعين

ازياوتعرضمعىنمهارلالثالثٌنمنالقرآنالكرميوأذكارىم.لذاتريدالباحثةأنتذكرصيغةاألمروالنهييفجزء
الثالثونمنالقرآنالكرميأوحقيقيا.وأسئلةالبحثمنىذاالبحثماصيغاألمروالنهيالذييتضمنهاجزء

.يهدفىذاالبحثدلعرفةصيغاألمرالثالثونمنالقرآنالكرميومامعينصيغاألمروالنهيالذييتضمنهاجزء
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 ادلصدرباستخدام البيانات ومصادر الكيفي، الوصفي ادلنهج وى البحث ذاى يف ادلستخدم ادلنهج
 بدراسة البياناتمجع وطريقة .البحث مبوضوع ادلتعلقة الكتب وى الثانوى وادلصدر الكرمي نآالقر وى األساسى
.بالغية حتليلية وى البيانات حتليل ومنهج مكتبية

 يف نأ :البحث نتائج ومن  األمر صيغة من ةلفظ (00) فيها توجد الثالثٌنمنالقرآنالكرميجزء
 يى والنهى،(2)األمر بالم ادلقرون ادلضارع وفعل األمر، فعل صيغة (03) يى األمرصيغ أنواع نأو .والنهي
 ادلعىن على يدل(00) يى القرآنالكرميالثالثٌنمنجزء يف األصلي ااىمعن عن خيرج اليت اجملازية وادلعاين .لفظان
تانولفظ(للتهديد2(لإلباحةو)0تعجيزو)لل(0و) نذبلل (3و) (للتأديب0إلرشادو)ل (0)و احلقيقي األمر
 للتهديد.يازاجمل النهي على نتدال
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Kata kunci: Bentuk amar (kata perintah) dan nahi (larangan), juz 30 Al-Qur’an Karim. 

Kata Amar bemakna perintah sedangkan dalam ilmu balaghah berarti tuntutan 

mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah. Adapun kata nahi bermakna larangan dan 

dalam ilmu balaghah bermakna tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang 

lebih tinggi. Keduanya memiliki makna permintaan secara wajib, namun adakalanya 

bentuk amar tidak selalu menggunakan fiil amar saja terkadang menggunakan isim fiil 

amar, masdar naib min fiil amar (kata dasar pengganti fiil amar) dll. Juga, makna Amar 

dan nahi tidak selalu bermakna perintah secara hakiki ia juga bermakna majazi (kiasan) 

seperti celaan, anjuran, permohonan dll. Juz 30 Al-Qur’an Karim  merupakan kumpulan 

surat-surat pendek yang paling banyak dihafal dan sering didengar banyak orang yang 

diawali dengan surat ‘amma atau an-naba’, ia termasuk surat yang sering dibaca ketika 

sholat ataupun dzikir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa 

bentuk kata perintah dan larangan yang terdapat dalam juz 30 Al-Qur’an Karim dan 

apakah ma’na bentuk kata perintah dan larangan yang terdapat dalam juz 30 Al-Qur’an 

Karim? Oleh karena itu peneliti bermaksud menyebutkan bentuk-bentuk kata perintah 

dan larangan serta memaparkan makna yang sebenarnya dan makna kiasan. 

Penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif–Kualitatif. Adapun 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, data primer yaitu 

dari Al-Qur’an yakni Juz 30, dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan 

tema penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu 

pengumpulkan data dan informasi melalui materi-materi yang terdapat di perpustakaan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: terdapat 33 bentuk amar dan nahi dalam juz 

‘amma. Bentuk-bentuk amar yang terdapat dalam juz 30 Al-Qur’an Karim ini adalah 

bentuk fiil amar berjumlah 26 lafad, 5 lafad fiil mudhori’ yang disertai oleh lam amar dan  

2 lafad bentuk nahi. Sedangkan makna majazy (kiasan  atau makna yang keluar dari 

makna aslinya) bentuk amar maupun nahi ialah: 11 bentuk amar menunjukkan makna 

amar hakiki, 2 lafad menunjukkan tuntunan, 3 lafad memberi pelajaran, 6 lafad anjuran, 1 

lafad mematahkan lawan, 3 lafad mempersilahkan, 5 lafad mengancam, serta 2 bentuk 

nahi menunjukkan makna majazy ancaman. 
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 ص باللغة اإلنجليزيةلختسم
Nurul Fitria Aprilia. 2015. The Command and Prohibition Word on The Juz 30 

Al-Qur’an Karim. Thesis Research. Arabic Language and Literature Department 

Humanity Faculty State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Arif Mustofa, M. Pd. 

Keyword : the Command and Prohibition Word, on The Juz 30 Al-Qur’an Karim. 

The Amar is mean command but in the rethoric science Amar is demand 

on to do something to the lower. The Nahi is the prohibition and on the rethoric 

science have the mean is demand on leaved something from the higher person. 

Amar and Nahi have the same means that is the requirly request, but sometimes 

the form amar did not only use fiil amar (verb) but also occasionally using  isim 

fiil amar (noun in Amar), Masdar naib min fiil amar (basic word replacement fiil 

amar) etc. On the other hand, the meaning of Amar nahi is not only meaningful 

commands, but also essentially meaningless majazi (figuratively) such as censure, 

advice, solicitation etc. Juz 30 Al-Qur’an Karim is a collections of short letters in 

the most memorized and heard a lot of people, start from ‘Amma or An-Naba 

letter, it includes the most frequent letter read when prayer and dhikr. Meanwhile, 

the formulation of the problems in this research are mentioned as follow: What 

forms of command and prohibition are used in juz 30 Al-Qur’an Karim and what 

the meaning forms of command and prohibition are used in juz 30 Al-Qur’an 

Karim? The purpose of this research are to knowing the forms of command and 

prohibition word on The Juz 30 Al-Qur’an Karim and to knowing the meaning 

between the these words. 

The researcher has used the descriptive-qualitative method on this 

research. The data and data sources on this research using primary and secondary 

data. The primary data is Quran and the secondary datas are some books these 

have the integrated with this theme research. This thesis is the librarian research 

that collected datas and information from the materials these on the library. 

The researchs’ result are : there are 33 form of Amar and Nahi on The Juz 

30 Al-Qur’an Karim. The forms are verb (26 sentences), fiil mudhorik with lam 

Amar (5 sentences), and nahi (2 sentences). While on the figurative meaning form 

of amar and nahi are : amars’ forms that exhibit the real mean(11 sentences), the 

direction (2 sentences), give a lessons (3 sentences), suggestion (6 sentences), 

weaken (1 sentence), allowed (3 sentences), the thread (5 sentences), and 2 form 

nahi that showing figurative meaning (weaken). 
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األول فصلال  

 مقدمة

 خلفية البحث  . أ
ىذه يف  صلى اهلل عليو وسلم زلمد الرسولكما عرفنا أن اهلل قد أرسل 

، رمحة للعادلُت عليو الصبلة والسبلم ىو النيبض، وال بد أن نشكر إليو. األر 
، اهلل يعرف حىت لتوالقرآن الكرًن أل لعجزة اللواحل ادلستقيمالصراط اذلادى إىل 

حنن ال نستطيع أن  تويفقد  ألنو ،ولكنوىو دين عند اهلل.  ماإلسبلدين  حالل
نتعلم وجها بوجو بل ىو قد ترك علينا شيئُت لهيمُت يعٌت القرآن والسنة. كما 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :
        وعن لالك بن أنس لرسبل قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : 

 ن لن تضلوا لا دتسكتم هبما : كتاب اهلل وسنة رسولو " ." تركت فيكم ألري

 1.رواه يف ادلوطأ     

القرآن يتضمن على العلوم ادلختلفة، احلكم واذلدى للمؤلنُت. كما قال 
 تعاىل :

 (                                

               2 ) 

وقال اهلل تعاىل : )                     

                  3 ) 

                                                           
1
  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111622 

   .1سورة إبراىم:   2
 .57سورة يونس:   3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111622
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111622
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إن القرآن ىو كبلم اهلل ادلعجز ادلنقول على خامت األنبياء وادلرسلُت، 
بواسطة األلُت جربيل عليو السبلم، ادلكتوب يف ادلصحف، ادلنقول علينا بالتواتر، 

 4ادلعتبد بتبلوتو ادلبتدأ بسورة الفاختة ادلختتم بسورة الناس. 
 ألوىلا ىو لعجزة، لن حيث اللغة لقرآنلزية اأمحد بدوي، رأى 

 يف القرآن حرف، القطانلناع  عندو اخلالس عشرة.  القرن يف العريب للمجتمع
يف  لتناغم التبلئم ستشكل الكلمات ،كلمة الصوت يف التبلئم يصنع ميكن أن

 لعجزات ىذه لن  .اآلية لتناغم يفستشكل التبلئم اجلمل و  اجلمل، تركيب
 5ناحية لفظ و أسلوب. لن القرآن الكرًن
، لاإلحساس باجلم فقط يف، وليس يف القرآن الكرًن الكلمات اختيارإن 

. ىناك التفاىم أنواع سلتلفة لن ميكن أن تؤدي إىل ادلعٌت الذي ثروة لنولكن 
العلوم لتحليل ادلعٌت لنها علم الداللة، علم التفسَت، علم األسلوب، علم 

 6الببلغة، وغَتىا.
أو  ىي كلمة الببلغة غة.يف ىذا البحث حتلل الباحثة ادلعٌت بعلم الببل

فليست الببلغة قبل كل شيء إال ، لعناىا األصلي اخلروج لن أو اجملازي عبارة
فنا لن الفنون يعتمد على صفاء االستعداد الفطرى ودقة إدراك اجلمال، وتبُت 

 7الفروق اخلفية بُت الصنوف األساليب.
  

 
 

                                                           
 .8ص:  (،2003بَتوت.عامل الكتاب. ) ،التبيان يف علوم القرأنالشيح زلمد علي الصابٍت.  4

5
  Drs. Ahmad muzakki, M.A, Stilistika Al-Qur’an, (Malang: UIN Malang Press, 2009) 

hal 4. 
6
 .5نفس ادلرجع،   

7
 Ali Al- Jarim dan Musthafa Amin, Terjemah Al-Balaaghatul Waadhihah, (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2006), hal  6. 
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صياغة العبارة والببلغة ىي حسن استخدام ألفاظ اللغة، والقدرة على 
اجلميلة. وىي أيضا لطابقة الكبلم دلقتضى احلقيقة، وىي لب العربية وقد 
وضعت خلدلة القرآن الكرًن وكبلم النيب صلى اهلل عليو وسلم خاصة، وخلدلة 

 8علوم العربية عالة.
وظيفة ببلغة ىي اليت تعرف القارئ والسالع باألسلوب األديب ولبلمحو، 

كما دتكن األديب لن التعبَت عما يدور حولو لن لظاىر ولا يوحي بو لن أفكار  
 9الطبيعة واحلياة واجملتمع.

يقوم علم الببلغة على أساسُت مها : األول الذوق الفطري الذي ىو 
ادلرجع األول يف احلكم على الفنون األدبية، فيجد القارئ أو السالع يف بعض 

كيب وحسن رصفها وقوة األساليب لن جرس الكلمات وحبلوهتا، والتئام الًتا 
ادلعاين ومسو اخليال لا ال جيد يف بعضها اآلخر، فيفضل األوىل على الثانية. 
والثاين البصَتة النفاذة، العقل القادر على ادلفاضلة وادلوازنة والتعليل، وصحة 

 10ادلقدلات لتبٌت عليها أحكام يطمئن العقل إىل جدارهتا، ويسلم بصحتها. 
)علم البديع، علم ادلعاين، وعلم البيان( توحدت قد وفق الببلغيون أن 

يف علم الببلغة، يدرسون قواعد أسلوب اللغة الآلت تستخدم يف الكبلم أو 
الكتابة رلمبل. أّن علم ادلعاين تُعرف بو احلال اليت تقتضي إراد الكبلم على صورة 

اجملاز أو سلصوصة، وأّن علم البيان وسيلة إيل تعديّة ادلعٌت بأسلوب التشبيو أو 
وعلم البديع ىو علم تعرف بو وجوه حتسُت الكبلم أو كيفية تزين  11الكناية،

العبارة يف األلفاظ أو ادلعٌت. ويف ىذا البحث تركز الباحثة يف علم ادلعاين خاصة 
 يف كبلم اإلنشاء.

                                                           
 .4ص :  (2014إندونيسيا. :لاالنج  ،)الوجيز يف علم الببلغة ، دتيم اهلل  8
 .5نفس ادلرجع،   9

 
10

 .5نفس ادلرجع،  

 .130. ص. تيسَت الببلغةالشيخ قبلش امحد. 11 
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يف علم ادلعاين، ختتار الباحثة عن األلر والنهي. األلر طلب الفعل على 
ؤللر أربع صيغ: فعل األلر، وادلضارع ادلقرون ببلم األلر، واسم وجو االستعبلء. ل

فعل األلر، وادلصدر النائب عن فعل األلر. قد خترج صيغ األلر عن لعناىا 
األصلي إىل لعان أخرى تستفاد لن سياق الكبلم، كاإلرشاد، والدعاء، 

ة. ولن ىنا وااللتماس، والتمٍت، والتخيَت والتسوية والتعجيز، والتهديد، واإلباح
ختتار الباحثة صيغ األلر والنهي ألن الباحثة تريد أن تعرف ألفاظ األلر والنهي 

وصيغها ولعنيها اليت خيرج لن لعٌت أصلها، ووجدت  اليت توجد يف جزء عمّ 
 بعض الشخص الذين مل يعرفون هبذا الظواىر.

زء يف ىذا البحث ختتار الباحثة ادلوضوع يعٍت القرآن الكرًن خاصة يف ج
 . عادة تسميةعّم يف جزء الثبلثُت أشهر يف أحناء العامل ءجز ة سميت .الثبلثُت

لشتق لن ضرب يف ذلك، أو الكلمات اليت أصبحت الكرًن يف القرآن  سورة
سورة. أمساء السورة يف القرآن الكرًن ليس يف القرآن الكرًن بل قد يعرف بداية ال

الناس استخدام   .السورةال توجد قواعد عالة يف اختيار أمساء لع أىل القرآن. 
. بعض العلماء أن أمساء حروف القرآن ىي السورةكلمة كل لا ىو األبرز يف 

 باإلجتهاد الصحابة اليت السورةيف حُت يعتقد البعض أن تسمية . الرسول توقيف
أن النيب ىو  لعقولولع ذلك، يبدو أكثر السورة. أخذت لن ىذا ادلوضوع يف 

إرسال ولًتجم ك النيب  وال ميكن. السورةكان لو دور أساسي يف نشر أمساء 
كوسيلة لتحديد اذلوية. لا ىو   السورةالقرآن إىل أصدقاء مل يكن لديك أمساء 

ويعرف وشاع بُت الناس أمساء خطابات  صحابةواضح لن أقرب فًتة للنيب وال
 12.القرآن الكرًن

 

                                                           
12

  https://isialkitaab.wordpress.com/kajian-ayat-dan-surat-al-quran/ 

https://isialkitaab.wordpress.com/kajian-ayat-dan-surat-al-quran/
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يذكر يف كتاب التفسَت تسمية جزء الثبلثُت ىو جزء عّم. عّم لغة عن 
أي شيء أصلها عن ولا، وألا اصطبلحا اسم لن احدى السور يف القرآن 

ىو جزء  الثبلثُتجزء  لفهومالكرًن أي جزء ثبلثُت ويسمى بسورة النبأ. ببذلك 
قولو )األوىل(: )عّم لن القرآن الكرًن الذي لبدائو بسورة " عّم " أو " النبأ " يف 

  13يتسألون(.
لديها الكثَت لن  ، ألهناالثبلثون لن القرآن الكرًنوختتار الباحثة جزء 

رلموعة السور اليت حفظها أكثر .سورة 37يف القرآن الكرًن الذي ىو  السور
عظيمة واحلكم الكثَتة وفيو أيضا الدور الفوائد لناس يف صلواهتم وأذكارىم. فيو ا

لبناء العقائد وأجيال لواالة اإلسبلم القوية. ألا األىداف ادلرجوة لن  ياألساس
ىذا البحث يعٌت دلعرفة أنواع األلر والنهي واستعمالو يف القرآن الكرًن، خاصة يف 

 .الثبلثُتجزء 
 أسئلة البحث . ب

 على ضوء خلفية البحث السابقة فأسئلة البحث لنها :
 ؟ الثبلثون لن القرآن الكرًنلا صيغ األلر والنهي اليت تتضمنها جزء  .1
 ؟ الثبلثون لن القرآن الكرًنلا لعاين صيغ األلر والنهي اليت تتضمنها جزء  .2

 ج. أهداف البحث
 .الثبلثون لن القرآن الكرًن.دلعرفة صيغ األلر والنهي اليت تتضمنها جزء 1    
  .رآن الكرًنالثبلثون لن القصيغ األلر والنهي اليت تتضمنها جزء  .دلعرفة لعاين2    

 

 

                                                           
13

  Drs. T.H. Thalhas, SE, dkk, Tafsir Pase Kajian Surah Al-Fatihah dan Surah-surah 

dalam Juz ‘Amma, ( Jakarta: Bale Kajian Tafsir Al Qur’an Pase, 2001) hal 490. 
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 . فوائد البحثد
 ألا فوائد البحث يف ىذا البحث ىي كما يلي :

الفائدة النظرية : لزيادة ادلعارف وادلفاىم عن علم الببلغة حىت نسهل أن  .1
نفهم علم ادلعاىن خاصة يف األلر والنهي، ولزيادة ادلراجع يف اجلالعة 

خاصة يف شعبة قسم اللغة اإلسبللية احلكولية لوالنا لالك إبراىيم مباالنج 
 العربية وأدهبا.

الفائدة التطبيقية : لزيادة الفهم على األلر والنهي اليت تتضمنها جزء   .2
  .الثبلثون لن القرآن الكرًن

 . الدراسة السابقة ه
وعلى لعرفة الباحثة كان يف ادلكتبة اجلالعة اإلسبللية احلكولية مباالنج  

 يتعلق هبذا ادلوضوع، شلا يلي :وجدت الباحثةالبحوث العلمي الذي 
العنوان " اراء ادلفسرين يف لعاين  2011، 07310058دار السبللي، .1

 األلر والنهي لن سورة النساء "
ألا نتائج البحث يف حبث العلم ىي : الفاظ األلر ادلوجودة يف سورة النساء 

لفظا، وصيغ ادلر ادلستخدلة ىي فعل األلر وفعل ادلضارع ادلقرون  72ىي 
لفظا ، وصيغة  16ببلم األلر ، ألا ألفاظ النهي ادلوجودة يف ىذه السورة ىي 

 النهي الواحدة يعٍت ال لع فعل ادلضارع.
،العنوان " األلر والنهي يف أيات و  2011، 07310094لصطفى كمال،  .2

 أحاديث النكاح "
أية وألا  11ألا نتائج البحث ىي : لواضع صيغة األلر عن النكاح تقع يف 

يف احلديث تقع يف سبعة أحاديث ، وصيغ األلر ادلستخدلة ىي فعل األلر 
وفعل ادلضارع ادلقرون ببلم األلر ، ولواضع صيغة النهي عن النكاح تقع يف 
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حاديث ، وصيعة تسع أيات لن القرآن الكرًن وألا يف احلديث تقع يف ثبلثة أ
 النهي جاءت يف صيغة واحدة يعٍت صيعة ادلضارع ادلتصل ببل الناىية.

، العنوان " األلر والنهي يف سورة  2014،   10310054لدركة سعيدة،  .3
 يوسف "

لفظا لن صيعة  47ألا نتائج البحث ىي : أن يف سورة يوسف توجد فيها 
األلر، وفعل ادلضارع  صيغة فعل 38األلر والنهي. وأنواع صيغ األلر  ىي 

ادلقرون ببلم األلر صيغة واحدة، واسم فعل األلر صيغة واحدة، والنهي ىي 
سبعة ألفاظ. وادلعاين اجملازي اليت خيرج عن لعناىا األصلي يف سورة يوسف 

 1لئللتماس و 10للدعاء و 10يدل على ادلعٌت األلر احلقيقي و10ىي 
لئلكرام  1للتوبيخ و 2للتعجيز و 1للتحيَت و 2للندب و 3لئلرشادوالنصح و

  .لئلرشاد والنصح 2لئللتماس و 1و ولفظة واحدة تدل على النهي اخلقيقي
، العنوان " اال لتفات يف  2010،  06310055زىَتنا عزة الليلية،  .4

 جزء عمّ "
ألا نتائج البحث اليت وصل إليها الباحثة فهي أن يف جزء عّم تضمن 

، االلتفات عدد ضمَت  13فات الضمَت االلتفات يعٌت : االت 17على 
 . 1، االلتفات انواع اجلملة  3

، العنوان " كبلم اإلنشاء يف  2009،  05510037واسعة زلمود ،  .5
 سورة ادلدثر "

ألا نتائج ىذا البحث فهي استخلصت على ثبلثة ألور األول إن يف ىذه 
،  1أية  السورة ادلكية سبع عشرة أية تتضمن على كبلم اإلنشاء يعٌت يف

2  ،3 ،4  ،5  ،6  ،7  ،11  ،19   ،20  ،27  ،31  ،32  ،
. والثاىن إن الكبلم اإلنشاء يف سورة ادلدثر إلا 49و  42،  34،  33

 أن يكون طلبيا أم غَت طليب.
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فيكون كبلم اإلنشاء غَت الطليب بصيغة واحدة يعٌت صيغة القسم، وألا  
صيغة النداء وصيغة األلر كبلم اإلنشاء الطليب يكون بأربع صيغ : 

وصيغة النهي وصيغة االستفهام. والثالث إن لعاىن كبلم اإلنشاء يف سورة 
ادلدثر لتنوعة، لنها : األصلى واإلرشاد والدوام والتأديب وااللتماس 
والتهديد والتعجب والتهكم والتهويل والتحقَت واالستبعاد واإلنكار 

 والتعظيم.
العنوان " االشتغال يف جزء عّم ) دراسة ،  2010إيئك يوليانيت،   .6

 تطبيقية حنوية وببلغية ( "
االيات اليت تتضمن اإلشتغال يف جزء عّم ىي : وجدت يف سورة النبأ اية 

، وسورة 20، وسورة العبس اية 32، 30، 27، وسورة النازعات اية 29
، وسورة 4-1، وسورة اإلنفطار اية 13-10، و اية 8-1التكوير اية 

، 10، 9، وسورة الضحى اية 19، وسورة الببلد اية 3، 1قاق اية اإلنش
،  وإعراب اإلشتغال يف جزء 3، وسورة اذلمزة اية 10وسورة العلق اية 

عّم، ثبللة أنواع : وجوب النصب، و وجوب الرفع وجائزان ) رفع أو 
نصب (، وأرجح النصب. ألا وجوب النصب فوجدت يف سورة النبأ اية 

-1، وسورة اإلنفطار اية 13-10، و اية 8-1وير اية ، وسورة التك29
، وسورة الضحى 19، وسورة الببلد اية 3، 1، وسورة اإلنشقاق اية 4

. و ألا وجوب 3، وسورة اذلمزة اية 10، وسورة العلق اية 10، 9اية 
. ألا جائزان ) رفع أو نصب ( 19الرفع فوجدت يف سورة الببلد اية 

. و ألا 10، وسورة العلق اية 30، 27ة فوجدت يف سورة النازعات اي
، وسورة العبس اية 32أرجح النصب فوجدت يف سورة النازعات اية 

. وببلغة االشتغال يف جزء عّم، يف الغالب يدل على كبلم اخلرب 20
 والسجع وادلوازنة.
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ألا ختتار الباحثة عن الببلغة خاصة يف علم ادلعاىن وتركز الباحثة 
الثبلثُت لن القرآن لقرآن الكرًن خاصة يف جزء عن األلر والنهي يف ا

 . الكرًن

 . حدود البحثو
 ألا حدود البحث يف ىذا البحث شلا يلي :

ذا البحث يف حول اجلالعة اإلسبللية هبالباحثة  قالت :  ادلكاين  احلد .1
 احلكولية لوالنا لالك إبراىيم مبالنج.

لنذ شهر لارس حىت شهر  ذا البحثهبالباحثة  قالت : احلد الزلاين  .2
 .2015يف سنة  يونيو

عن الببلغة يف علم ادلعاين  ذا البحثهبالباحثة  قالت  حدود ادلوضوعية : .3
 .الثبلثُت لن القرآن الكرًنخاصة عن األلر والنهي يف جزء 

 حات. تحديد المصطلز
 ألا حتديد ادلصطلحات يف ىذا البحث شلا يلي :

الكلمات العربية يف نوع تغيَتات  :      الصيغة
 14بلحي.التصريف االصط

:   راجع اجلملة لن ناحية احتماذلا الصدق   الصيغ اإلنشاء الطليب
 15والكذب.

الطلب اجلازم للفعل على وجو  :     األلر
 االستعبلء شلن ىو دون األلر.

                                                           
لاالنج: لطبعة جالعة لوالنا لالك إبراىيم اإلسبللية احلكولية  ( علم الصرف نظرياتو وتطبيقاتولعرفة ادلنجية،   14

 .15(ص: 2013مباالنج، 

15
)لبنان: دار الكتب العلمية،  ادلعجم ادلفصل يف علوم الببلغة ) البديع والبيان وادلعاين ( الدكتورة إنعام فوال عكاوي،   

 .591(ص:  2006
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الطالب اجلازم لًتك الفعل على وجو  :     النهي
 االستعبلء شلن ىو دون الناىي.

سورة لن القرآن الكرًن لنها سبعة  :  لثبلثون لن القرآن الكرًناجزء 
  وثبلثون سور و ىي األكثر يف القرآن الكرًن.

 . منهج البحثح
 . نوع البحث1

استخدلت الباحثة ىذا البحث ادلنهج الكيفي الوصفي ألن البيانات يف 
 Boghdan danىذا البحث تتكون لن الكلمات ادلكتوبة. وقال بوغدان وتيلور )

 Taylor أن ادلنهج الكيفي كإجراء البحث الذى ينتج البيانات الوصفية بوجود )
األفعال اليت تراقبها الباحثة. اذلدف لن  الكلمات ادلكتوبة أو ألسنتو الناس أو

البحث الوصفي تعبَت البيانات لن ادلوضوع ادلبحوث على وجو التفصيل 
 16بالكلمات أو الصور  وليس باألرقام.

 لصادر البيانات . 2
 استخدلت الباحثة يف ىذا البحث :

 ادلصادر الرئيسية ىو القرآن الكرًن . . أ
ادلصادر الثانوية ىو البيانات لن الكتب ادلتعلقة بأسئلة البحث )تيسَت  . ب

الببلغة ألمحد قبلش وكتب التفسَت أليب عبد اهلل زلمد بن أمحد 
 األنصري القرطيب وغَتىا(.

 

 

                                                           
16

  Lexo J Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2014)hal 3. 
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 البياناتطريقة مجع . 3
( وىي الدراسة اليت Library Research) تستخدم الباحثة دراسة لكتبية

 جتمع البيانات لن ادلكتبة لثل الكتب واجملبلت.
 ألا اخلطوات هبذه الطريقة شلا يلي :

  آيات بعد آيات. الثبلثون لن القرآن الكرًنتقرأ الباحثة جزء  . أ
الثبلثُت لن استخرجت اآليات اليت تتضمن صيغ األلر والنهي يف جزء   . ب

الثبلثُت لن وحتليل ايات  األلر والنهي واستعمالو يف جزء  القرآن الكرًن
 .القرآن الكرًن

 النهي.لببلغة دلعرفة لشاكل حول األلر و تطالع الباحثة كتب علوم ا  . ج
 حتللها حتليبل ببلغيا.عينت الباحثة ألفاظا عن صيغ األلر والنهي مث  . د

 . طريقة حتليل البيانات4
 طريقة حتليل البيانات اليت تستخدلها الباحثة ىي حتليل ادلضمون

(Content Analysis وألا لنهج حتليل البيانات الذي تستحدلو الباحثة ىو .)
 حتليل ببلغي.
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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل

 البالغة مفهوم . أ
 لغة .1

اللغة الوصوؿ واالنتهاء يقاؿ بلغ فالف مراده إذا وصل إليها البالغة يف 
والبالغة ىي اسم  ٔوبلغ الركب اؼبدينة إذا إنتهى إليها ومبلغ الشيء منتهاه.

جامع ؼبعنا ذبري يف وجوه كثَت فمنهما ما يكوف يف السكوت ومنها ما يكوف 
ما يكوف يف يف اإلستماع ومنها يف اإلشارة ومنها ما يكوف يف اغبديث ومنها 

اإلحتجاج ومنها ما يكوف جوابا ومنها ما يكوف إبتداء ومنها ما يكوف شعرا 
يف مصدر اآلخر  ٕومنها ما تكوف سجعا وخطبا ومنها ما يكوف رسائل.

والبالغة لغة الوصوؿ واإلنتهاء . والبالغة يف الكالـ مطابقة ؼبقتضى اغباؿ مع 
 ٗاف فصيحا فهو بليغ.يف معجم اؼبنجد بالغة ىي صار أو ك ٖفصاحتو.

تدور اؼبادة اللغوية حوؿ الوصوؿ واالنتهاء واعبودة فبلغ الشيء يبلغ 
بلوغا وبالغا. وصل انتهى، وبلغت اؼبكاف بلوغا وصلت اليو، وشيء بالغ أي 
جيد وقد بلغ يف اعبودة مبلغا، وأمر بالغ جيد البالغة والفصاحة، ورجل بليغ: 

  ٘حسن الكالـ فصيحة.

 
                                                           

2
 .٘( ص: ٜٜٓٔ)اؼبدينة اؼبنورة: دوف اؼبطبع، تيسر البالغة الشيخ أضبد قالش،    

 .ٖٔ)اغبرمُت: دوف اؼبطبع( ص: جواىر البالغة يف اؼبعاين والبيلن والبديعالسيد احملرـو أضبد اؽبامشي،   ٕ
 .ٙ)دوف اؼبطبع( ص: شرح عقود اعبماف يف علم اؼبعاىن والبيافاغبافظ جالؿ الدين عبد الرضبن السيوطى،   ٖ

4
(ص: ٜٛٓٔ)بَتوت: اؼبطبعة الكاثووليكية،  اللغة واألدب والعلـواؼبنجد يف أّلف األب لويس معلوؼ اليسوعي،    

ٗٛ. 
5
) مكة مكرمة: جامعة أـ  اػبالصة يف البالغة أستاذ عبد التواب عوض ؿبمد والدكتور السَت فضل فرج اهلل ؿبمد،    

 .ٛ(ص: ٜٙٛٔى معهد اللغة العربية، القر 
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 اصطالحا .2
تأدية اؼبعٌت بعبارة فصيحة ؽبا يف النفس أثر ا البالغة اصطالحا ىي أم

جذاب مع مالئمة الكالـ ؼبا مناسبو من أحواؿ فحاؿ الكالـ يف وعظ غَت حاؿ 
الكالـ يف درس، وحاؿ الكالـ على مأًب غَت حاؿ الكالـ يف عرس، وـباطبة 

السوقة والعواـ،  األف كياء غَت ـباطبة األغنياء، وـباطبة اؼبلوؾ غَت ـباطبة
وـباطبة زميلك غَت ـباطبة أستاذؾ ، وـباطبة شقيقك غَت ـباطبة والدؾ، 
وـباطبة اؼبرأة غَت ـباطبة الرجل، وؽبذا قالوا أف البالغة ىي مالئمة الكالـ 
لألحواؿ، وقالوا: أف البليغ ىو الذي يعرؼ كيف يأٌب لكل موقف بالكالـ الذي 

 ٙيناسبو. 
استخداـ ألفاظ اللغة، والقدرة على صياغة العبارة والبالغة ىي حسن 

اعبميلة. وىي أيضا مطابقة الكالـ ؼبقتضى اغبقيقة، وىي لب العربية، وقد 
وضعت ػبدمة القرآف الكرًن وكالـ النيب صلى اهلل عليو وسلم خاصة، وػبدمة 

 علـو العربية عامة.
فصيحة، ؽبا يف والبالغة : ىي تأدية اؼبعٌت اعبليل واضحا بعبارة صحيحة 

النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالـ للموطن الذي يقاؿ فيو، واألشحاص 
الذين خياطبوف. فليست البالغة قبل كل شيء إال فنا من الفنوف يعتمد على 
صفاء االستعداد الفطري ودقة إدراؾ اعبماؿ، وتبُت الفروؽ اػبفية بُت صنوؼ 

الذوؽ الفٍت، وتنشيط اؼبواىب األساليب، وللمرانة يد ال ذبحد يف تكوين 
من قراءة طرائف األدب، والتملؤ –إىل جانب ذلك  –الفاطرة، وال بد للطالب 

من منَته الفياض، ونقد اآلثار األدبية واؼبوازنة بينها، وأف يكوف من الثقة بنفسو 
 ٚما يدفعو إىل اغبكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا. 

                                                           
6
 .ٛ، ص: فرج اهلل ؿبمدأستاذ عبد التواب عوض ؿبمد والدكتور السَت فضل    

 .ٗ( ص:ٕٗٔٓ)ماالنق: درًن ليًتى بواىن،  الوجيز يف علم البالغةسبيم اهلل،    7
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لفصاحة مقصودة على وصف اللفاظ، أما عند اػبفاجي، إىل أف ا
البالغة فال تكوف إال وصفا لأللفاظ مع اؼبعاين، وعلى ىذا ال يقاؿ يف كليمة 
واحدة ال تدؿ على معٌت يفضل عن مثلها إهنا بليغة، وإف قيل فها إهنا فصيحة 
فكل كالـ بليغ فصيح، وليس كل كالـ فصيح بليغا، كالذي يقع فيو اإلسهاب 

 ٛ .يف غَت موضعو
عند السكاكى، أف البالغة ىي بلوغ اؼبتكلم يف تأدية اؼبعاين حدا لو 
اختصاص بتوفية خواص الًتاكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيو واجملاز والكناية 

  ٜعلى وجهها.

 عناصر البالغة .3
وعناصر البالغة إثناين وىي بالغة الكالـ وبالغة اؼبتكلم. والبالغة يف 

لفاظو مفردىا ومركبها أي يقتضيو حاؿ اػبطاب مع فصاحة أؼبا الكالـ مطابقتو 
أي ما يستلزمو مقاـ الكالـ وأحواؿ  ،مقتضى اغباؿ ىو ما يدعو إليو األمر الواقع

اؼبخاطب من التكلم على وجو ـبصوص، ولن يطابق اغباؿ أال إذا كاف وقع 
 ٓٔ.نطنواعتبار طبقاهتم يف البالغة وقوهتم يف البياف واؼب ،عقوؿ اؼبخاطبُت

فللسوقة كالـ ال يصلح غَته يف موضعو والغرض الذي بيٌت لو، ولسراة  
من أجل ذلك كانت مراتب  .القـو واألمراء فن آخر ال يسد مستده سواه

بقدر تفاوت االعتبارات واؼبقتضيات وبقدر رعايتها يرتفع شأف  ،البالغة متفاوتة
ويرتقي صعدا إىل حيث تنقطع الألطماع، وزبور  ،الكالـ يف اغبسن والقبح

القوى، ويعجز االنس واعبن أف يأتوا دبثلو ولو كاف بعضهم لبعض ظهَتا، وتلك 
 ٔٔ.مرتبة اإلعجاز اليت زبرس عندىا ألسن الفصحاء لو تاقت إىل العبارة

                                                           
8
 .ٜ(ص: ٜٜٔٔ، )قاىرة: جامعة األزىار، البالغة العالية علم اؼبعاينعبد اؼبتعاؿ الصعيدي،    

 .ٓٔعبد اؼبتعاؿ الصعيدي، ص:  ٜ
20

 .ٕٖ )اغبرمُت: دوف اؼبطبع( ص: البالغة يف اؼبعاين والبيلن والبديعجواىر السيد احملرـو أضبد اؽبامشي،   

22
 .ٖٖ-ٕٖنفس اؼبرجع،   
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 ،وقد عرؼ باػبرب اؼبتواتر أف القرآف الكرًن نزؿ يف أرقى العصور فصاحة 
 ،ولكنو سد السبل أماـ العرب عند ما صاح عليهم صيحة اغبق .الغةواصبلها ب

مع طوؿ التحدي وشد النكَت )وحقت  ،وخرست شقائقهم ،فوجفت قلوهبم
للكتاب العزيز الكلمات العليا(. وحاؿ ػبطاب ويسمى باؼبقاـ ىو األمر اغبامل 

مى واؼبقتضى يس ،للمتكلم على أف يورده عبارتو على صورة ـبصوصة دوف آخر
مثال اؼبدح حاؿ يدعو إليراد العبارة على  صورة ـبصوصة اليت تورد عليها العبارة.

فكل  .وذكاء اؼبخاطب حاؿ يدعو إليرادىا على صورة اإلجياز ،صورة اإلطناب
. وإيرد (مقتضى)ٍب وكل من اإلطناب واإلجياز  (حاؿ ومقاـ)من اؼبدح والذكاء 

 ٕٔ(.بقة للمقتضىمطا)الكالـ على صورة اإلطناب أو إلجياز 
وليست البالغة إذا منحصرة يف إجياد معاف جليلة وال يف اختيار ألفاظ  
بل ىي تتناوؿ مع ىذين األمرين أمرا ثالثا )ىو إجياد أساليب  جزيلة. واضحة

ألف البالغة   ( فبا يكسبها قوة وصباال.مناسبة للتأليف بُت تلك اؼبعاين واأللفاظ
مع  ،فتمكنو يف نفسو كتمكنو يف نفسك ،معكل ما تبلغ بو اؼبعٌت قلب السا

وإمنا جعلنا حسن اؼبعرض وقبوؿ الصورة شرطا يف  -صورة مقبولة ومعرض حسن
مل يسم بليغا وإف كاف  ،البالغة، ألف الكالـ إذا كانت عبارة رثة ومعرضة خلقا

  ٖٔمكشوؼ اؼبغزي. ،مفهـو اؼبعٌت
نحها وتأثَتا ( دبٌت، وتأليف لأللفاظ)لفظ ومعفعناصر البالغة إذا 

على حسب مواطن الكالـ  ،ٍب دقة يف اختيار الكلمات واألساليب وحسنا.
وموضوعاتو وحاؿ السامعُت والًتعة النفسية اليت تتملكهم وتسيطر على  ،وموافعو
فرب كلمة حسنت فة موطن ٍب كانت مستكرىة فة غَته ورب كالـ   نفوسهم

                                                           
21

 .ٖٖنفس اؼبرجع،   

21
 .ٖٗ نفس اؼبرجع،  
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مكانو وسقط يف غَت مسقطو كاف يف نفسو حسنا خالبا حىت إذا جاء يف غَت 
 ٗٔخرج عن حد البالغة وكاف عرضا لسهاـ الناقدين.

وأما بالغة اؼبتكلم ىي ملكة يف النفس يقتدر صاحبها هبا على تأليف  
مع فصاحتو يف أي معٌت قصده.أي أف اؽبيئة  .مطابق ؼبقتضى اغباؿ :كالـ بليغ

يعرب عن اؼبعاين الذي  والصفة الراسخة الثابتة يف نفس التكلم ديكنو بواسطتها أف
فلو مل يكن ذا ملكة  ات بليغية أي مطابقة غباؿ اػبطاب.يريد إفادهتا لغَته بعبار 

هبا على التصرؼ يف أغراض الكالـ وفنونو بقوؿ الرائع، وبياف بديع بالغا من 
أوال من التفكَت يف اؼبعاين  :وإذا البد للبليغ -مل يكن بليغا ،ـباطب كل ما يريد

وقوة يظهر فيها  ،يف نفسو، وىذه ربب أف تكوف صادقة ذات قيمةاليت ذبيش 
فإذا ًب لو ذلك  ،أثر البتكار وسالمة النظر وذوؽ تنسيق اؼبعاين وحسن ترتيبها

نها تأليفا يكسبها صباال عمد إىل األلفاظ الواضحة اؼبؤثرة اؼبالئمة فألف بي
 ٘ٔوقوة.

ولكنها أثر  ،دهوليست يف اؼبعٍت وح ،بالغة ليست يف اللفظ وحدهفال
وقد علم أف البالغة أخص  .الـز لسالمة تألف ىذين وحسن انسجامهما
وأف البالغة يتوقف حصوؽباعلى  .والفصاحة أعم ألهنا مأخوذة يف تعريف البالغة

أمرين. أوال: االحًتاز عن اػبطأ يف تأدية اؼبعٌت اؼبقصود، وثانيا: سبييزا الكالـ 
غة درجات متفاوتة تعلوا وتسفل يف الكالـ ؽبذه كاف للبال -الفصيح من غَته

وعلى مقدار جودة ما يستعمل فيو من  -بنسبة ما تراعي فيو مقتضيات اغباؿ
األساليب يف التعبَت والصور البيانية واحملسنات البديعة وأعلى تلك الدرجات ما 

ز، وأسفلها ما إذا غَت الكالـ عنو إىل ما ىو دوف التحق اجعيقرب من حد اإل

                                                           
 .ٖٗنفس اؼبرجع، ص:  24

25
 .ٖ٘-ٖٗنفس اؼبرجع،   
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لبلغاء بأصوات اغبيوانات العجم وإف كاف صخيخ اإلعراب وبُت ىذين عند ا
 ٙٔالطرفُت مراتب عديدة.

 وظيفة البالغة .4
 البالغة ىي اليت تعرؼ القارئ والسامع باألسلوب األديب ومالضبو:

ما يوحي بو من أفكار كما سبكن األديب من التعبَت عما يدور  . أ
 حولو من مظاىر الطبيعة واغبياة واجملتمع.

ومتدبرا عرب التاريخ من عصوره اؼبختلفة ومتطلعا إىل اؼبستقبل  . ب
 .مستلهما منو بشائره ونذره

معربا عنها تعبَتا أدبيا مؤثرا يف نفس السامع والقارئ حامال بُت  . ج
 ٚٔالفاظو وعباراتو اؼبتعة وصباؿ األداء.

  . علم البالغةب
فصيحة، ؽبا يف علم البالغة فهي تأدية اؼبعٌت اعبليل واضحا بعبارة صحيحة 

النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالـ للموطن الذي يقاؿ فيو، واألشخاص الذين 
 خياطبوف.

فليست البالغة قبل كل شيء إال فنا من الفنوف يعتمد على صفاء االستعداد 
الفطرى ودقة إدراؾ اعبماؿ، وتبُت الفروؽ اػبفية بُت الصنوؼ األساليب، وللمرانة يد ال 

ن الذوؽ الفٌت، وتنشيط اؼبواىب الفاترة، وال بد للطالب إىل جانب ذلك ذبحد يف تكوي
من قراءة طرائف األدب، والتملؤ من منَته الفياض، ونقد اآلثار األدبية واؼبوازنة بينها، 

                                                           
 .ٖ٘نفس اؼبرجع، ص:   26
 .٘( ص:ٕٗٔٓ)ماالنق: درًن ليًتى بواىن،  الوجيز يف علم البالغةسبيم اهلل،   ٚٔ
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وأف يكوف لو من الثقة بنفسو ما يدفعو إىل اغبكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده 
 ٛٔقبيحا.

أف علم البالغة علم البالغة ىو العلم الذي يدرس عن  ومن ىذا التعريف نعرؼ
صفة الكالـ أوالتعبَت من تركيب الكلمة ومعانيها حيث يعرؼ التعبَت ىل ىو مناسب 

 أوغَت مناسب دبقتضى اغباؿ.
 ج. أنواع علم البالغة 

 وينقسم علم البالغة إىل ثالثة علـو وىي علم اؼبعاين وعلم البياف وعلم البديع.
اف ىو علم يبحث عن التشبيو واجملاز والكناية. وقد عرفو صاحب كشاؼ علم البي .ٔ

اصتالحات الفنوف بقولو: علم يعرؼ بو إيراد اؼبعٌت الواحد بطرؽ ـبتلفة يف وضوح 
 ٜٔالداللة عليو.

علم البياف ىو علم ما بو عرؼ تأدية اؼبعٌت بطرؽ ـبتلف وضوحها واحصره يف ثالثة 
 ٕٓتشبيو أو ؾباز أز كناية.

 ثاؿ: الرسوؿ كرًن.اؼب
علم البديع ىو علم يعرؼ بو وجوه ربُت الكالـ اؼبطابق ؼبقتضى اغباؿ وىذه الوجوه  .ٕ

ما يرجع منها ىل ربسُت اؼبعٌت يسمى باحملسنات اؼبعنوية وما يرجع منها إىل ربسُت 
 ٕٔاللفظ يسمى باحملسنات اللفظية.

 

                                                           
18

  Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin, Terjemah Al-Balaaghatul Waadhihah, (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2006), hal 6. 
 .ٔٔ(ص: ٕٗٔٓ)ماالنق: ديـر ليًتى،  الوجيز يف علم البالغةنفس اؼبرجع، سبيم اهلل،   ٜٔ
10

) قديري: مدرسة ىداية اؼببتدئُت باؼبعهد اإلسالمي لَتبايا،  ، اعبوىر اؼبكنوفالرضبن بن ؿبمد اػبضريللشيخ عبد   
 .ٚٚدوف سنة (ص: 

دروس  حضرات حفٍت بك ناصف وؿبمد بك دياب والشيخ مصطفى طمـو وؿبمود أفندي عمر وسلطاف بك ؿبمد، 12
 .ٙٓٔص: ( ) جاوى الشرقية: اؼبعهد السلفية بباعيل، دوف سنة البالغة
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لفظية  أو معنوية  علم البديع وىو علم يبحث فيما يتضمنو األسلوب من ؿبسنات
وىي كثَتة نكتفي منها دبا يكثر استعمالو ويسهل تداولو. ) اؼبطابقة واؼبقابلة واعبناس 

 ٕٕوالسجع (
 اؼبثاؿ: ىال هناؾ هناؾ عن لـو األبرار.

أي  ٖٕعلم اؼبعاين ىو علم يعرؼ بو ىل طابق الكالـ ما يطلبو اغباؿ أـ مل يطابق  .ٖ
الكالـ ؼبقتضى اغباؿ حبيث يكوف وفق أصوؿ وقواعد يعرؼ هبا كيفية مطابقة 

لتكوف صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر اإلبتكار ٕٗالغرض الذي سيق لو.
 ٕ٘وسالمة النظر ودقة الذوؽ يف تنسيق اؼبعاىن وحسن ترتيبها.

 اؼبثاؿ: ىل تشًتي حقيبيت ىذه خبمسُت درمها؟ 

 د. علم المعاني
 يف ىذا البحث تركز الباحثة بعلم اؼبعاين، وستبُت الباحثة عن علم اؼبعاين بالتفصيل. 

علم اؼبعاين ىو علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العرىب اليت هبا يطابق مفتضى 
مع وفائو بغرض بالغي يفهم ضمنا من السياؽ، وما حييط من القرائن أو ىو  ٕٙاغباؿ.

 ٕٚة عن اؼبعٌت اؼبقصود.علم يبحث يف اعبملة حبيث تأٌب معرب 
ومن العلم اؼبعاين الكالـ، وأما الكالـ ينقسم إىل قسمُت. األوؿ الكالـ اػبربية 

ٍب ينقسم الكالـ اػبربية على ثالثة أقساـ منها  ٕٛوىو ما حيتمل الصدؽ والكذب لذاتو.
يد ألف إبتدائيا وطلبيا وإنكاريا. فاؼبثاؿ إبتدائيا )أنا مريض( يقاؿ ىذا إبتداءا بدوف تأك

                                                           
11

) مكة مكرمة: جامعة أـ  اػبالصة يف البالغة أستاذ عبد التواب عوض ؿبمد والدكتور السَت فضل فرج اهلل ؿبمد،   
 .ٜٚ(ص: ٜٙٛٔالقرى معهد اللغة العربية، 

 .ٜ(ص: ٜٜٓٔ)دوف اؼبطبع: مزيدة وفبنقحة،  تيسَت البالغةالشيخ أضبد قالش،   ٖٕ
 .ٙٗ)دوف اؼبطبو: اغبرمُت(ص:  جواىر البالغة يف اؼبعاين والبياف والبديعنفس اؼبرجع، السيد اؼبرحـو أضبد اؽبامشي،   ٕٗ
 .ٖٔ(ص: ٜٜ٘ٔ،)دوف اؼبطبع: مزيدة وفبنقحة، تيسَت البالغةنفس اؼبرجع، الشيخ أضبد قالش،   ٕ٘
16

 .٘(ص: ٕٜ٘ٔالكتاب العرىب، )مصر: دار مذكرة يف البالغة  األستاذ اؼبساعد بالكلية،    

17
 .٘٘(ص: ٕٕٓٓ)عماف: األىلية، الواضح يف اإلنشاء خليل إبراىيم،    

18
)اندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية،  جواىر البالغة يف اؼبعاين والبياف والبديعالسيد اؼبرحـو أضبد اؽبامشي،    

 .ٖ٘(ص: ٜٓٙٔ
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اؼبخاطب خاىل الذىن، واؼبثاؿ طلبيا )إين مريض( يقاؿ ىذا ثانيا ألف حالو من الًتدد 
يطلب التأكيد، وأما إنكاريا فمثالو )و اهلل إين مريض( ويقاؿ ىذا لو بكل ألفاظ التأكيد 

  ٜٕألنو منكر.
والثاين الكالـ اإلنشائية وىو كالـ ال خيتمل إال الصدؽ. وىو نوعاف، أوال 

شاء الطليب وثانيا اإلنشاء غَت الطليب. اإلنشاء الطليب ىو ما يستدعي مطلوبا غَت اإلن
 ٖٓحاصل وقت الطلب، منها األمر والنهي.

وقاؿ السكاكى: علم اؼبعاين ىو تتبع خواص تراكيب الكالـ يف اإلفادة، وما 
 يتصل هبا من االستحساف وغَته، ليحًتز بالوقوؼ عليها عن اػبطأ يف تطبيق الكالـ

 على ما تقتضى اغباؿ ذكره.
وفيو نظر، إذا التتبع ليس بعلم، وال صادؽ عليو، فال يصح تعريف شيء من 

 العلـو بو. ٍب قاؿ: وأعٌت بالتلراكيب تراكيب البلغاء.
وال شك أف معرفة البليغ من حيث ىو بليغ متوقفة على معرفة البالغة. وقد 
عرفها يف كتابو بقولو: البالغة ىي بلوغ اؼبتكلم يف تأدية اؼبعٌت حدا لو اختصاص بتوفية 
خواص الًتاكيب حقها. وإيراد أنواع التشبيو، واجملاز، والكناية على وجهها. فإف أراد 

فقد جاء الدور. وإف أراد غَتىا -وىو الظاىر-راكيب البلغاءبالًتاكيب يف حد البالغة ت
 فلم يبينو، على أف قولو )وغَته( مبهم مل يبُت مراده بو. 

 ٍب اؼبقصود من علم اؼبعاين منحصر يف شبانية أبواب:
 أحواؿ اإسناد اػبربى.  :  أوؽبا

اغبكم بالسلب أو اإلجياب، اسنادىم وقصد ذي اػبطاب. اغادة السامع نفس 
اػبربي ىو ما احتمل الصدؽ والكذب لذاتو حنو:  ٖٔاغبكم، أو كوف ـبرب بو ذا علم.

"زيد قائم" و"زيد ليس قائم" )وقصد ذي اػبطاب( أي ـبرب الذي بصدد اإلخبار 
                                                           

19
 .ٗٔ(ص:ٜٜٓٔاؼبطبع: مزيدة وفبنقحة،  )دوف تيسَت البالغةالشيخ أضبد قالش،    

 
10

 .ٜٕٗ)دمشق: دار الفكر(ص:  النور اؼبضي يف أصوؿ القواعد واإلعراب والبالغة والعروضتاج الدين عم علي،    
31

  .Imam Akhdlori, Ilmu Balaghoh, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1982)hal, 25. 
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واإلعالـ ال كل ـبرب، إذ قد يكوف مقصود اؼبخرب إظهار الضعف حنو: "رب إين وىن 
 ٕٖالعظم مٍت".

 إليو.أحواؿ اؼبسند  :   وثانيها
حيذؼ للعلم والختبار، مستمع وصحة اإلنكار. سًت وضيق فرصة إجالؿ، 
وعكسو ونظم استعماؿ. كحبذا طريقة الصوفية، هتدي إىل اؼبرتبة العلية. للعلم لداللة 
القرائن عليو حنو: "عابد" يف جواب من قاؿ: "ما حرفة زيد، وحنو: "فصكت وجهها 

 ٖٖوقالت عجوز عقيم"
 اؼبسند.أحواؿ   :  وثالثها

اؼبسند، ىو: اػبرب، والفعل التاـ: واسم الفعل، واؼببتدأ، الوصف اؼبستغٌت دبرفوعة 
عن اػبرب وأخبار النواسخ، واؼبصدر النلئب عن الفعل. وأحوالو: ىي الذكر، واغبذؼ، 

 ٖٗوالتعريف، والتنكَت، والتقدًن، والتأخَت، وغَتىا. حنو: العلم خَت من اؼباؿ.
 تعلقات الفعل.أحواؿ م :   ورابعها

والفعل مع مفعولو كالفعل مع فاعلو فيما لو معو اجتمع والغرض اإلشعار 
بالتلبس بواحد من صاحبيو فأتس وغَت قاصر كقاصر يعد مهما يك اؼبقصود نسبة فقد 
وحيذؼ اؼبفعوؿ للتعميم وىجنة فاصلة تفهيم من بعد إهباـ واالختصار كبلغ اؼبولع 

 ا.حنو: نصر زيد بكر  ٖ٘باألذكار.
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اإلسالمي لَتبايا، ) قديري: مدرسة ىداية اؼببتدئُت باؼبعهد  اعبوىر اؼبكنوف، للشيخ عبد الرضبن بن ؿبمد اػبضري   
 .ٚٔدوف سنة (ص: 

11
اإلسالمي لَتبايا، ) قديري: مدرسة ىداية اؼببتدئُت باؼبعهد  ، اعبوىر اؼبكنوفللشيخ عبد الرضبن بن ؿبمد اػبضري   

 .ٕ٘دوف سنة (ص: 

14
إحياء الكتب العربية،  )اندونيسيا: مكتبة دار غة يف اؼبعاين والبياف والبديعجواىر البالالسيد اؼبرحـو أضبد اؽبامشي،    

 .ٚٗٔ(ص: ٜٓٙٔ

15
اإلسالمي لَتبايا، ) قديري: مدرسة ىداية اؼببتدئُت باؼبعهد  ، اعبوىر اؼبكنوفللشيخ عبد الرضبن بن ؿبمد اػبضري   

 .ٛ٘ دوف سنة (ص:
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 القصر. :  وخامسها
وال بأس بعد ىذا أف نذكر كلمة يف تعريف القصر وأقسامو، فالقصر يف اللغة 
اغببس كما قاؿ تعاىل: )حور مقصورات يف اػبياـ( ويف اصطالح علماء اؼبعاين زبصيص 
شيء بشيء بطريق ـبصوص، والشيء األوؿ ىو اؼبقصور. والشيء الثاين ىو اؼبقصور 

 ٖٙاؼبخصوص ىو أدواتو اؼبوضوعة لو.عليو، والطريق 
 اإلنشاء. :  وسادسها

ما مل يكن ؿبتمال للصدؽ والكذب اإلنشا ككن باغبق والطلب استدعاء مامل 
حيصل أقسامو كثَتة ستنجلي أمر وهني ودعاء وندا سبن استفهاـ اعطيت اؽبدى. حنو: ال 

 ٖٚتقرب الزىن.
 الفصل والوصل. :  وسابعها

و عبملة على أخرى ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، والفصل والوصل ىو العطف بالوا
ىو ترؾ العطف بالواو عبملة على أخرى ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، فال يأتياف يف اؼبفردات 
وال يف اعبمل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب وال يف العطف بغَت الواو من حروؼ العطف، 

وكثَت من اؼبتأخرين إىل  وىو مذىب عبد القاىر وكثَت من اؼبتقدمُت، وذىب السكاكى
أهنما جيرياف يف ذلك كلو، واغبق مذىب عبد القاىر ومن تبعو. حنو: عمرا اكرمتو زيدا 

 ٖٛاىنتو. زيد عامل وبكر عابد.
 ٜٖاإلجياز واإلطناب واؼبساوة. :   وثامنها

اإلجياز ىو وضع اؼبعاين الكثَتة يف ألفاظ أقل منها، وافية بالغرض اؼبقصود، مع 
 ٓٗإلفصاح، كقولو تعاىل: خذ العفو وأمر بالعرؼ وأعرض عن اعباىلُت.اإلبانة وا
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 .ٛٗص: (ٜٜٔٔ، )قاىرة: جامعة األزىار، اؼبعاينالبالغة العالية علم عبد اؼبتعاؿ الصعيدي،    

17
اإلسالمي لَتبايا، ) قديري: مدرسة ىداية اؼببتدئُت باؼبعهد  ، اعبوىر اؼبكنوفللشيخ عبد الرضبن بن ؿبمد اػبضري   

 .ٖٙ دوف سنة (ص:

18
 .ٗٓٔ ص:(ٜٜٔٔ، )قاىرة: جامعة األزىار، البالغة العالية علم اؼبعاينعبد اؼبتعاؿ الصعيدي،    

19
 .ٖٕ-ٕٕ(ص: ٕٙٓٓ)القاىرة: طبعة مزيدة ومنحقة،  اإليضاح يف علـو البالغةالدكتور عبد اغبميد ىنداوى،    



11 
 

اإلطناب: زيادة اللفظ على اؼبعٌت لفائدة، أو ىو تأدية اؼبعٌت بعبارة زائدة عن 
متعارؼ أوساط البلغاء: لفائدة ثقويتو وتوكيده حنو: رب أرين وىن العظم مٍت واشتعل 

 ٔٗالرأس شيبا أي كربت.
اللفظ بقدر أصل اؼبراد ال ناقصا عنو وال زائدا عليو، أو اؼبساوة ىي أف يكوف 

ىي تأدية اؼبقصوه دبا ال يزيد عن الكالـ العر يف وال ينقص عنو، وىو كالـ أوساط الناس 
يف ؾبرى عرفهم يف تأدية اؼبعاين عند معامالهتم وـباطباهتم يف سائر شؤوهنم، وىؤالء 

ة ومل ينحطوا إىل حالة الفهامة، وىم يعربوف األوساط ىم الذين مل يصلوا إىل رتبة البالغ
عن مقصودىم بكالـ صحيح اإلعراب من غَت مراعة ما يقتضيو اغباؿ يف بالغة 

  ٕٗالكالـ.

 تقسيم الكالم إلى خبر وإنشاء .1
 ٖٗوالكالـ ينقسم على قسمُت : خرب وإنشاء

فاػبرب : ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أو كاذب، فإف كاف الكالـ  ( أ
مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا، وإف كاف غَت مطابقا لو كاف قائلو كاذبا. مثل: 

 زوجيت صبيلة وزوجة أستاذي صبيلة.
واإلنشاء : ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أو كاذب. كإيصاء عبد     ( ب

اهلل بن عباس رجال فقاؿ : ال تتكلم دبا ال يعنيك، ودع الكالـ يف كثَت فبا يعنيك 
 حىت ذبد لو مووضعا. 

                                                                                                                                                               
40

إحياء الكتب العربية،  )اندونيسيا: مكتبة دار جواىر البالغة يف اؼبعاين والبياف والبديعالسيد اؼبرحـو أضبد اؽبامشي،    
 .ٕٕٕ(ص: ٜٓٙٔ

42
 .ٕٕٙ اؽبامشي،السيد اؼبرحـو أضبد    

41
 .ٚٔٔ ص:(ٜٜٔٔ، )قاىرة: جامعة األزىار، البالغة العالية علم اؼبعاينعبد اؼبتعاؿ الصعيدي،    

 .ٖ٘(ص: ٕٗٔٓ)ماالنق: درًن ليًتى،  الوجز يف علم البالغةنفس اؼبراجع، سبيم اهلل،   ٖٗ
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ولكل صبلة من صبل اػبرب واإلنشاء ركناف : األوؿ، ؿبكـو عليو ويسمى مسندا 
إليو. والثاين، وؿبكـو بو ويسمى مسندا. وما زاد على ذلك غَت اؼبضاؼ إليو 

 والصلة فهو قيد.
 األغراض من إلقاء الخبر .2

 األصل يف اػبرب أف يلقي ألحد غرضُت :
الذي تضمنتو اعبملة ويسمى ذلك اغبكم )فائدة إفادة اؼبخاطب اغبكم  ( أ

 اػبرب(. مثل: ولد النيب صلى اهلل عليو وسلم عاـ الفيل.
إفادة اؼبخاطب أف اؼبتكلم عامل باغبكم ويسمى ذلك )الـز الفلئدة( مثل:      ( ب

."  "أنت تعمل يف حديقتك كل يـو
قد يلقى اػبرب ألغراض أخرى تفهم من السياؽ، منها ما يأٌب: 

حاـ، وإظهار الضعف، وإظهار التحسر، والفخر، واغبث على السعي االسًت 
 ٗٗواعبد.

 تقسيم كالم اإلنشاء .3
 ٘ٗغَت طليب، والثاين، طليب،. نعلم أف الكالـ اإلنشاء ينقسم على قسمُت: األوؿ،

وغَت الطليب ما ال يستدعي مطلوبا، ولو صيغ كثَتة منها: التعجب، واؼبدح،  ( أ
 والذـ، والقسم، وأفعاؿ الرجاء، وكذلك صيغ العقود. 

وأفعل بو وظباعا بغَت مها -أما التعجب : فيكوف قياسا بصيغتُت، ما أفعلو (ٔ
 ا َفَأْحَياُكْم "." َكْيَف َتْكُفُرْوَف باهلل وَُكْنُتْم أَْمَواتً  -حنو: اهللُ دره َعاؼبا

وال -وما جرى ؾبرامها. حنو حنذا –أما اؼبدح والذـ فيكوناف : بنعم وبئس  (ٕ
 حنذا : واألفعاؿ احملولة إىل فعل حنو طَاَب َعَلى نَػْفًسا َوَخَبَث َبَكر َأْصاًل.

                                                           
 .ٖٙ(ص: ٕٗٔٓديـر ليًتى، : ماالنقالوجيز يف علم البالغة )نفس اؼبرجع، سبيم اهلل،   44

 .ٕٗ(ص: ٕٗٔٓديـر ليًتى، : )ماالنق الوجيز يف علم البالغةنفس اؼبرجع، سبيم اهلل،   ٘ٗ
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وبغَتىا حنو : أَْقَسَم  –والتاء  –بالباء  –فيكوف : بالواو  –وأما القسم  (ٖ
 باهلل.

واخلولق. حنو : َعَسى اهللُ  –وحرى  –وأما الرجاء : فيكوف : بعسى  (ٗ
 َأْف يَْأتى بالَفْتح.

وأما العقود : فتكوف باؼباضى كثَتا. حنو بعت واشًتيت ووىبت  (٘
 وأعتقت وبغَت قليال حنو : أَنَا بَائٌع. وَعْبدي حر لوجو اهلل تعاىل.

يكوف باألمر، فالطليب ما يستدعي مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب، و   ( ب
 والنهي، واالستفهاـ، والتمٍت، والنداء.

 ُقْم َفأَْنظُر.:  : حنو قولو تعاىل األمر  (ٔ
 َواَل سَبْشي يف اأَلْرض َمَرًحا.:   حنو قولو تعاىل:  النهي  (ٕ
 حنو قولو تعاىل : َىْل َجزَاُء اإلْحَساُف إالا اإلْحَساَف ؟:   االستفهاـ (ٖ
 لَْيَت لََنا مْثُل َما أُْوٌَب قَاُرْوَف. : حنو قولو تعاىل : يَا التمٍت  (ٗ
ـَ َلُكْم فَاْرجُعْوا. ٙٗالنداء  (٘  : حنو قولو تعاىل : يَا أَْىَل يثرب الَ َمَقا

والفرؽ بُت اإلنشاء الطليب وغَت الطليب، وأف اإلنشاء الطليب ىو ما تتأخر 
 وجود معناه عن وجود لفظة، فإذا أمرت ولدىا قائلة : )إغسل يدؾ وفمك قبل

األكل وبعده( فإف لفظ األمر )إغسل( قد سبق إىل الوجود قبل وجود معناه. أي 
قبل قياـ اؼبأمور، بتنفيذ ما أمر بو وىو ) غسل اليدين والفم (. ومن ىنا قيل أف 
اإلنشاء الطليب ىو ما يتأخر معناه عن وجود لفظو، أو ىو ما يسبق وجود لفظو 

 ٚٗعلى وجود معناه.
 
 

                                                           
46

 .ٛ٘(ص:  ٕٗٓٓالقاىرة: دار األفاؽ العربية، )  علم اؼبعاينالدكتور عبد العزيز عتيق،    
47

 .ٔٙ(ص:  ٕٗٓٓ) القاىرة: دار األفاؽ العربية،  علم اؼبعاينالدكتور عبد العزيز عتيق،    
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الطليب فهو ما يقًتف فيو الوجداف، دبعٌت أف يتحقق أما اإلنشاء غَت 
وجودمعناه يف الوقت الذي يتحقق فيو وجود لفظو، أي يف الوقت الذي يتم 
التلفيظ بو فإذا قاؿ شخص ألخر زوجتك إبنيت، فقاؿ اآلخر : ) قبلت ىذا 

 ٛٗالزواج ( إف معٌت الزواج أو وجوده يتحقق يف وقت التلفيظ بكلمة القبوؿ.
ء غَت الطليب ليس من مباحث علم اؼبعاين، وذلك لقلة األغراض واإلنشا

البالغة اليت تتعلق بو من ناحية، : ألف أكثر أنواعو يف األصل أخبار نقلت إىل 
 ٜٗمعٌت اإلنشاء من ناحية أخرى.

ما اإلنشاء الذي ىو موضع اىتماـ البالغيُت، الختصاصو بكثَت من أ
ليب ( والذي نتتقل اآلف لدراستو بشيء من الدالالت البالغية فهو ) اإلنشاء الط

 ٓ٘التفصيل.
وإمنا اؼببحوث عنو يف علم اؼبعاين ىو " اإلنشاء الطليب " ؼبا دبتاز بو من 
الطائف البالغة. إذف يتضح أف اإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعى مطلوبا غَت 

واالستفهاـ حاصل يف اعتقاد اؼبتكلم وقت الطلب. وأنواعو طبسة : األمر والنهي 
 والتمٌت والنداء. وستبحث الباحثة عن األمر والنهي.

 األمر . أ
األمر طلب الفعل على وجو االستعالء. لألمر أربع صيغ: فعل األمر، 
واؼبضارع اؼبقروف بالـ األمر، واسم فعل األمر، واؼبصدر النائب عن فعل األمر. 

د من سياؽ قد زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلي إىل معاف أخرى تستفا
الكالـ، كاإلرشاد، والدعاء، وااللتماس، والتمٍت، والتخيَت والتسوية والتعجيز، 

  ٔ٘والتهديد، واإلباحة.

                                                           
48

 .62نفس المرجع، ص:   
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 .62نفس المرجع، ص:   
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 .62نفس المرجع، ص:   
52

 .ٖٗ(ص: ٕٗٔٓديـر ليًتى، : )ماالنق الوجيز يف علم البالغةسبيم اهلل،    
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يف كتاب النور اؼبضي يف أصوؿ القواعد وإلعراب والبالغة والعروض 
األمر ىو طلب حصوؿ الفعل من اؼبخاطب على وجو االستعالء وخيرج 

 ٕ٘ألغراض.
سواء   على طلب حدث الفعل من اآلمر إىل اؼبأمورالفعل األمر: ما دّؿ 

 ٖ٘كاف بصيغة األمر أو بالـ األمر ويبٌت على أربعة أنواع.
 ! مبٌت على السكوف، حنو: افعلْ  .ٔ
 ! اَل، افعُلْوامبٌت على حذؼ النوف، حنو: افعُ  .ٕ
 ! حرؼ العلة، مثل: ِاْعطِ  ذؼحمبٌت على  .ٖ
 ! مبٌت على الفتح، حنو: افَعَلنا  .ٗ

 كيفية :
 األمر بالصيغة، وىذا حيتّص بالفاعل اؼبخاطب من الفعل. .ٔ

، حنو: اُْنُصْر ! أي اُْنُصْر أنت.  اؼببٌت اؼبعلـو
 األمر بالـ األمر، وىذا حيتّص بالفاعل الغائب من الفعل. .ٕ

اؼبعلـو واجملهوؿ، حنو: ليحفْظ القرآف أي: ليحفظ )ىو( القرآف، أو 
 لتؤّدَب يا غالـ ! بالفاعل اؼبخاطب اجملهوؿ، حنو:

اسم الفعل األمر: ما دّؿ على معٌت يدؿ عليو الفعل ولكن ال يقبل 
 حنو: صو أي اسكت، إيو أي زد، أمُت أي استجب. ٗ٘عالماتو.
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 .ٕٔ٘)دمشق: دار الفكر(ص:  النور اؼبضي يف أصوؿ القواعد واإلعراب والبالغة والعروضتاج الدين عم علي،    
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 .ٜ٘( ص: ٕٚٓٓ، )جاكرتا: دوف اؼبطبع أوضح اؼبناىج يف معجم قواعد اللغة العربيةأ. صاحب اػبَتاف،   

54
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 وأمثلة ذلك ما يلي :
 فعل األمر، كقولو تعاىل : أَقم الصااَلةَ  (ٔ
 َسَعة مْن َسَعتواؼبضارع اؼبقروف بالـ األمر، كقولو تعاىل: ليُػْنفْق ُذْو  (ٕ
 اسم فعل األمر، كقولو تعاىل: َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكمْ  (ٖ
 اؼبصدار النائب عن فعل األمر، كقولو تعاىل: َفَضَرَب الرّقَاب (ٗ

 خروج عن معناه:
 قد زبرج األمر عن معناه األصلي إىل معاف تفهم من السياؽ، مثل:

 كقولو تعاىل: َرّب زِْدين ِعْلًما  إذا كاف طلب على وجو اػبضوع. الدعاء، (ٔ
كقولو تعاىل : َوقَاَؿ ُمْوَسى  من مثلو. إذا كاف طلب الشخص االلتماس، (ٕ

 ٘٘أِلَِخْيِو َىاُرْوَف اْخُلْفٍِتْ يفْ قَػْوِمْي َوَأْصِلحْ 
 اإلرشاد، كقولو تعاىل: َوَأْشِهُدْوا ِإَذا تَػَبايَػْعُتمْ  (ٖ
.   النذب،  (ٗ كقولو تعاىل: َفَكاتِبُػْوُىْم ِإْف إذا كاف طلب ال على سبيل اعبـز

 َعِلْمُتْم ِفْيِهْم َخيػْرًا
ْرنَا ِإىَل َأَجٍل َقرِْيبٍ  (٘  التمٍت، كقولو تعاىل: َربػاَنا َأخِّ
رًا أَْو  (ٙ والتخيَت، كقولو تعاىل: َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل َوْليَػْوـِ اآلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ

 لَِيْسُمتْ 
 النار: فَاْصربُْوا أَْو اَل َتْصربُْوا َسَواٌء َعَلْيُكمْ  التسويو، كما قاؿ اهلل ألىل (ٚ
 التعجيز، كما قاؿ اهلل للكفار: َفْأتُػْوا ِبُسْوَرٍة ِمْن ِمْثِلوِ  (ٛ
 التهديد، كما قاؿ اهلل للكفار: اْعَمُلْوا َما ِشْئُتمْ  (ٜ

 اإلباحة، كقولو تعاىل: ُكُلْوا َوالْشَربُػْوا (ٓٔ
 الصِّرَاَط اؼبْسَتِقْيمَ الدواـ، كقولو تعاىل: اْىِدنَا  (ٔٔ
 التأديب، كقولو عليو السالـ: ُكْل فباا يَِلْيكَ  (ٕٔ

                                                           
 .ٕٚ(ص: ٜٜ٘ٔدوف اؼبطبع: مزيدة وفبنقحة، تيسَت البالغة،)نفس اؼبرجع، الشيخ أضبد قالش،   55
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 التعجب، كقولو تعاىل: اْنظُْر َكْيَف َضَربُػْوا َلَك اأَلْمثَاؿ (ٖٔ
 التوبيخ، تقوؿ: اْشَرِب الدَُّخاَف، َوَعاِشُر األَْنَذؿ (ٗٔ
 النهي   . ب

وللنهي صيغة   ٙ٘والنهي طلب الكف عن الفعل على وجو االستعالء.
واحدة ىي اؼبضارع مع ال الناىية. وقد زبرج صيغة النهي عن معناىا اغبقيقي إىل 
معاف أخرى تستفاد من السياؽ وقرائن األحواؿ، كالدعاء، وااللتماس، والتمٍت، 

 وأمثلة ذلك ما يلي: ٚ٘واإلرشاد، والتوبيخ، والتيئيس، والتهديد، والتحقَت.
َناو اػبضوع. إذا كاف طلب على وجالدعاء،  (ٔ  مثل: َربػاَنا اَل تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيػْ
 مثل: اَل تسبقٍتإذا كاف طلب الشخص من مثلو. االلتماس،  (ٕ
 التمٍت، مثل: اَل َتْطُلُع يَا ُصْبحُ  (ٖ
 اإلرشاد، مثل: اَل َتْسئَػُلْوا َعْن َأْشَياٍء ِإْف تَػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ  (ٗ
 تَػَتَأدابُػْوا التوبيخ، مثل: اَل َتْسَتُحْوا َواَل  (٘
 التيئيس، مثل: اَل تَػْعَتِذُرْوا اْليَػْوـَ  (ٙ
 التهديد، مثل: اَل تطيعوا أَْمرِيْ  (ٚ
 التحقَت، مثل: اَل َتْطُلُب اجملد، َواَل تَػْهَتمُّ ِإالا بِاأْلَْكلِ  (ٛ
 ٛ٘التسلية والصرب، مثل: اَل تَػْقِنطُْوا ِمْن َرضْبَِة اهللِ  (ٜ
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 الثالث الفصل

 عرض البيانات وتحليلها

 الثالثين من القرآن الكريملمحة عن جزء  . أ
هذا اٞتزء، خيتلف عن سائر أجزاء القرآف، ففيه السور ما بلغ سبعا 
وثالثُت كلها قصَتة على اختالؼ القصر منها ما نزؿ ُب ا١تدينة ومنها نزؿ ُب 

 ا١تكة.
اٞتزء ٚتعه أجزاء لغة بعض الشيء واصطالحا بعض السور ُب القرآف 

 ء األوؿ واٞتزء الثاىن واٞتزء الثالث وغَت ذلك.الكرًن مثال اٞتز 
عّم لغة عن أي شيء أصلها عن وما، وأما اصطالحا اسم من احدى السور ُب 

 1القرآف الكرًن أي جزء الثالثُت ويسمى بسورة النبأ.
العلـو الدقيق. وفيها نستطيع أف  الثالثوف من القرآف الكرًنيتضمن جزء 

   من القرآف الكرًنُتالثالثنأخذ عربات ليجعل التوجيه ُب حياتنا. آية ُب جزء 
كلها قصَتة وحـز كالسور اليت أنزلت ُب مكة ونستطيع أف نأخذ العلـو الكثَتة. 

كلها مكية إال ثالث سور وهي سورة   الثالثُت من القرآف الكرًنسورة ُب جزء 
سورة الزلزلة وسورة النصر. فبذلك نستطيع أف نشعر أف ا١تعلومة فيها البينة و 

 2يتضمن عن التهديد للكفار وا١تشركُت واإلنكار.
سورة العصر وسورة اإلخالص مها قصَتتاف، لكن مشتمالت فيها واسع 
وعميق. وسورة الفلق وسورة الناس ها قصَت أيضا، لكن مشتمالت فيها تتضمن 

 هذ  العلم. أووؿ من سورة العصر وسورة اإلخالص عن اٟتياة اإلنساف ُب

                                                           
1
  Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al Azhar, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982), 6. 

2
 .4نفس ا١ترجع،   
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وسورة الفلق وسورة الناس يعٍت سورة الفيل وسورة القريش. أما سورة اليت أنزلت 
 3ُب ا١تدينة آيتها قصَتا يعٍت سورة النصر وسورة ا١تاعوف.

ا١تعلومات الكثَتة، كمثل عن الثالثُت من القرآف الكرًن يتضمن جزء 
واؿ يـو القيامة ومعاملة بُت الناس وحسن اٟتلوؽ على اليتيم اٟتياة اإلنساف وأه

والفقراء وا١تساكُت وغَت ذلك. ُب سورة اإلخالص وسورة ا١تاعوف توجد عن 
ا١تعلومات توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. أما ُب سورة الفلق وسورة الناس تتضمن 

 4عن االستعاذة إىل اهلل عن الوسوسة من اٞتنة والناس.
هو جزء من القرآف الكرًن  الثالثوف من القرآف الكرًنفهـو جزء فبذلك م

أي اٞتزء الثالثوف ُب القرآف الكرًن الذى يبدأ بسورة " عّم " أو " النبأ " ُب قوله 
حىت هناية اخر السورة من القرآف وهي سورة "  5األوؿ )األوىل(: )عّم يتسألوف(

( األية 564اربع وستُت  )الناس " يتكوف من سبع وثالثُت سورة وٜتس مائة 
وكلها مكية إال ثالث سور وهي سورة البينة وسورة الزلزلة وسورة النصر. وٚتيعها 

 من قصَتة السور.
تتكوف من ٜتس مائة  الثالثوف من القرآف الكرًنكما عرفنا أف سور جزء 

( سورة، وكلها ٥تتلفة من 37( آية وتتكوف من سبع وثالثُت )564أربع وستُت )
جزء  مفهـوناحية آيتها زمن فاحية نزو٢تا وكانت مدينة وبعد أف نعرؼ عن 

 وأرادت الباحثة أف نشرح عن السور الىت تشتمل فيها.الثالثُت من القرآف الكرًن 
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 ن القرآن الكريمالثالثين مجز  فيالسور  . ب
 الثالثوف من القرآف الكرًنستعرض الباحثة عن أنواع السور اليت تشتمل جزء 

  بالتفصيل:
هي سورة مكّية وٝتّيت النبأ ألف فيها ا٠ترب ا٢تاـ عن القيامة والبعث  سورة النبأ  .1

والنشور وتدور آياهتا حوؿ إثبات عقيدة البعث اليت أنكرها ا١تشركوف. وقد أخربت 
اآليات عن موضوع القيامة والبعث واٞتزاء وأقامت الدالئل على قدرة اهلل تعاىل ُب 
الكوف وأف القادر على خلق هذا الكوف ٔتا فيه قادر على إعادة خلق اإلنساف بعد 
موته. وذكرت البعث وجهنم اليت أعدت للكافرين وما فيها من أنواع العذاب ا١تهُت 

جاء وصف ما أعد  اهلل تعاىل للمتقُت وهذا  للكفار وا١تشركُت وُب مقابل هذا
أسلوب الًتغيب والًتهيب الذي كثَتاً ما ٧تد  ُب اآليات والسور. ٍب ختمت السورة 

 6باٟتديث عن أهواؿ يـو القيامة.
سورة مكّية تتحدث آياهتا عن القيامة وأهوا٢تا والساعة وعن هي  سورة النازعات . 2

اسب مع اآليات ذكر قصة موسى  مع فرعوف مآؿ ا١تتقُت ومآؿ اجملرمُت. ويتن
الطاغية الذي ٕترّب وتكرّب وادعى األلوهية وكيف كاف عفابه الذي هو عقاب كل 
متكرب جّبار ُب األرض وُب القصة عربة ١تشركي مكة الذين وغوا و٘تردوا على 

فذّكرهم اهلل بأهنم أضعف من كثَت من ٥تلوقات اهلل  صلى اهلل عليه وسلمالرسوؿ 
الكوف. وختمت السورة باٟتديث عن الساعة الذي أنكر  ا١تشركوف وكّذبوا به ُب 

إال أف ينذر  صلى اهلل عليه وسلموما علم الساعة إال هلل تعاىل وما على الرسوؿ 
الناس فقط وختاـ السورة يأٌب مناسبًا للقسم ُب أو٢تا من اثبات البعث والشر كأنه 

 7الدليل على ٣تيء القيامة والساعة.
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سورة مكّية وفيها تتحدث اآليات عن دالئل القدرة والوحدانية ُب هي  سورة عبس . 3
ا٠تلق كله والقيامة وأهوا٢تا. وهذ  السورة نزلت بعد حادثة عبد اهلل بن أيب مكتـو 

ألنه كاف منشغاًل مع كرباء  صلى اهلل عليه وسلماألعمى الذي أعرض عنه الرسوؿ 
ن يتبعهم وهذا الفعل مل يقصد به النيب أي قريش لعلهم يسلموف ويسلم معهم م

ا٨تياز وبقي بُت الغٍت والفقَت لكنه ظّن أف الغٍت سيكوف مؤثراً ُب الدعوة إف أسلم 
أكثر من األعمى الفقَت وأنه سيفيد اإلسالـ أكثر فجاء الرد من اهلل تعاىل بأف 

عامة  الدعوة ال بد وأف تكوف شاملة للغٍت والفقَت على حد سواء وهذ  دعوة
للناس ٚتيعًا بعدـ اإلهتماـ با١تظاهر ا١تادية للناس فاهلل تعاىل أعلم بالسرائر وأعلم 

عتابًا رقيقًا حىت  صلى اهلل عليه وسلممن ينصر دينه ونزلت اآلية تعاتب الرسوؿ 
تلطفًا به وإمنا  صلى اهلل عليه وسلمأف اهلل تعاىل مل يوجه ا٠تطاب مباشرة للرسوؿ 

وؿ )عبس وتوىّل أف جاء  األعمى( ٍب بعدها جاء ضمَت جاء بصيغة اجمله
صلى اهلل عليه ا١تخاوب )وما يدريك لعله يزّكى( وهذا من حب اهلل تعاىل لرسوله 

ولطفه به ألنه يعلم أنه مل يعرض عن األعمى تكربًا وإمنا حرصه الشديد  وسلم
ا١تتعددة وكفر  على إسالـ كرباء قريش. ٍب تناولت اآليات جحود اإلنساف بنعم اهلل 

هبذ  النعم )قتل اإلنساف ما أكفر (. ٍب تناولت اآليات دالئل قدرة اهلل تعاىل ُب 
الكوف فقد يّسر اهلل تعاىل لإلنساف والبهائم كل مقومات اٟتياة )فلينظر اإلنساف 
إىل وعامه..(. وٗتتم السورة بآيات تتحدث عن أهواؿ يـو القيامة وفرار اإلنساف 

من شدة هوؿ ا١توقف الذي جيد نفسه فيه )يـو يفر ا١ترء من من كل من حيّب 
أخيه * وأمه وأبيه* وصاحبته وبنيه( .وقد ذكر اهلل تعاىل فرار اإلنساف من أحبابه 
ورتبهم على مراتبهم من اٟتنو والشفقة فبدأ باألقل )أخيه( وختم باألقرب )بنيه( 

 8اة للشفقة.ألف الولد هو أحب الناس إىل قلب اإلنساف واألكثر مدع
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سورة مكية تتحدث آياهتا عن القيامة وعن الوحي والرسالة هي  سورة التكوير . 4
وهي من لواـز اإلدياف. وقد ابتدأت بعرض مشاهد من يـو القيامة وما حيدث فيها 
من انقالب كوين شديد وتبديل ألحواؿ اإلنساف وا١تخلوقات ُب الكوف من 

َتها )إذا الشمس كورت...( وهي صور الشمس واٞتباؿ والبحار والسماء وغ
سريعة ومشاهد تقشعر منها األبداف من هو٢تا وهي مصّورة تصويرًا بديعًا ودقيقاً 
حىت يتخيل للقارئ أنه يرى ما سيحدث أماـ عينيه من دقة الوصف. ٍب تنتقل 

الذي  صلى اهلل عليه وسلماآليات للحديث عن حقيقة الوحي وصفة الرسوؿ 
م با٠تّنس..(. وٗتتم السورة بآيات تبطل مزاعم ا١تشركُت حوؿ يتلقا  )فال أقس

القرآف الكرًن وأنه ذكر للعا١تُت لكن ١تن أراد اإلستقامة وا٢تداية وال يكوف ذلك إال 
 9بتوفيق من اهلل تعاىل ؤتشيئته )إف هو إال ذكر للعا١تُت..(.

عن اإلنقالب سورة مكية وهي كما سورة التكوير تتحدث هي  سورة االنفطار . 5
الكوين ُب يـو القيامة )إذا السماء انفطرت..(، ٍب تتحدث اآليات عن جحود 
اإلنساف وكفر  بأنعم اهلل تعاىل )كال بل تكذبوف بالدين( وذلك ألف اإلنساف 
ينسى أف ا١تالئكة تسّجل كل أعماله وأفعاله ُب كتاب يقرأ  يـو اٟتساب. ٍب تبُت 

ُب ذلك اليـو العصيب وما يؤولوف إليه من نعيم أو أحواؿ األبرار وأحواؿ الفّجار 
 10جحيم )كال إف األبرار لفي نعيم وإف الفجار لفي جحيم(.

سورة مكية وقد ابتدأت باٟترب على ا١تطففُت ُب الكيل هي  سورة المطففين . 6
وا١تيزاف وبّينت عقاهبم ُب اآلخرة ألهنم ال خيافوف اآلخرة وال يفكروف ُب يـو 

يدي رب العا١تُت للحساب )ويل للمطفُت* الذين إذا اكتالوا على وقوفهم بُت 
الناس يستوفوف وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسروف..( وُب مقابل هؤالء ا١تطففُت 
تعرض اآليات أحواؿ األبرار والنعيم الذي يالقونه يـو اٟتساب وهذا من باب 
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وُب اآلية تأكيد بػ )إف( الًتغيب والًتهيب كما ورد سابقًا )إف األبرار لفي نعيم..( 
وتأكيد بػ )الالـ( لتوكيد اٞتزاء وا١تعٌت. ٍب ختمت السورة ببياف موقف الفّجار 
الكّفار الذين كانوا يسخروف من عباد اهلل ا١تؤمنُت )إف الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكوف..( وكيف سيكوف جزاءهم ُب اآلخرة )هل ثّوب الكفار ما 

 11.كانوا يفعلوف(
سورة مكية تناولت كما السور السابقة ُب هذا اٞتزء أهواؿ هي  سورة االنشقاق . 7

يـو القيامة وبعض ا١تشاهد من ذلك اليـو العصيب )إذا السماء انشقت..( ٍب 
ٖتدثت عن خلق اإلنساف الذي يتعب ُب سبيل ٖتصيل الرزؽ ويأٌب يـو القيامة 

له وإف قّدـ شرًا فسيكوف حسابه  لتعرض عليه أعماله فإف قّدـ خَتًا فهو خَت
عسَتا وهذا هو اٞتزاء من اهلل العدؿ اٟتكيم الذي ال يظلم الناس شيئًا ولكن 
الناس يظلموف أنفسهم )يا أيها اإلنساف إنك كادح إىل ربك كدحًا فمالقيه..(. 
ٍب انتقلق السورة للحديث عن عقاب ا١تشركُت الذين كذبوا بالقرآف العظيم )فال 

شفق..( وتأٌب ختاـ السورة بتوبيخ شديد للمشركُت على كفرهم باهلل أقسم بال
تعاىل مع وضوح اآليات على وحدانيته )فما ٢تم ال يؤمنوف..( وتبشرهم بالعذاب 

 12)فبشرهم بعذاب أليم..(.  ُب نار اٞتحيم
سورة مكية وتتناوؿ آياهتا قصة أصحاب األخدود وهي قصة هي  سورة البروج . 8

س ُب سبيل العقيدة واإلدياف. وقد ابتدأت السورة بالقسم بالسماء التضحية بالنف
وما فيها من ٧تـو هائلة ومدارات ضخمة وبيـو القيامة وبالرسل )والسماء ذات 
الربوج..( على دمار اجملرمُت )قتل أصحاب األخدود..( ٍب تأٌب اآليات بالوعيد 

منُت وا١تؤمنات ٍب مل يتوبوا للفجار على ما مفعلو  با١تؤمنُت )إف الذين فتنوا ا١تؤ 
فلهم عذاب جهنم و٢تم عذاب اٟتريق(. وتنتقل أاليات للحديث عن قدرة اله 
تعاىل على االنتقاـ من أعدائه )إف بطش ربك لشديد( ٍب ٗتتم السورة بقصة 
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فرعوف الطاغية اٞتّبار وما أصابه وقومه من هالؾ ودمار بسبب بغيه ووغيانه وهذة 
آليات من اٟتديث عن أصحاب األخدود )هل أتاؾ القصة تناسب سياؽ ا

حديث اٞتنود..( وٗتتم السورة بآيات عن القرآف الكرًن الذي حفظه اهلل تعاىل ُب 
اللوح احملفوظ )بل هو قرآف ٣تيد* ُب لوح ٤تفوظ( فهما كذب به ا١تكذبوف الكفار 

درة اهلل تعاىل الفجرة فإنه يبقى ٤تفوظًا من الزيادة والنقصاف والتحريف والتبديل بق
 13فهو كتاب عظيم شريف يسمو على سائر الكتب السماوية ْتفظ اهلل تعاىل له.

سورة مكية وتدور آياهتا حوؿ اإلدياف بالبعث وقد أقامت الدليل هي  سورة الطارق . 9
على قدرة اهلل تعاىل ُب خلقه وُب كونه. وقد ابتدأت السورة بالقسم ٔتخلوفُت من 

ة السماء والطارؽ وإف كاف اهلل تعاىل يقسم ٔتخلوقاته اليت نرى  ٥تلوقات اهلل العظيم
كل يـو عظمتها وبديع صنعها فكيف ال نؤمن ٔتن خلق هذ  ا١تخلوقات وقّدر ٢تا 
حركتها على أحسن وجه وُب أحسن صورة فسبحاف اهلل خالق الكوف ا١تبدع 

كيفية خلق   العظيم. ٍب تنتقل اآليات للحديث خلق آخر من خلق اهلل ا١تبدع وهو
اإلنساف من نقطة ماء )فلينظر اإلنساف مم خلق(، واللطيف ُب هذ  السورة أف 
اآليات تعرض أيضًا خلق الزرع من ماء ا١تطر )والسماء ذات الرجع( أي ا١تطر 
و)األرض ذات الصدع( األرض تتصدع وخيرج منها الزرع بعد أف نزؿ عليها ا١تطر. 

واحد ال شريك له ألف وريقة ا٠تلق واحدة، وكأمنا هذ  اآليات تثبت أف ا٠تالق 
خلق اإلنساف من ماء وخلق الزرع من ماء ولو كاف هناؾ آ٢تة متعددة لتعددت 
ورؽ ا٠تلق واإلجياد أما وحدة وريقة ا٠تلق فهي تدؿ على وحدة ا٠تالق سبحانه. 
فا١تطر ينزؿ إىل رحم األرض فيخرج الزرع ا١تختلف ونقطة ماء الرجل تدخل رحم 

ة فيخرج ا١تولود بعد أف كاف جنينًا ُب رحم أمه، فسبحاف خالق اإلنساف ا١ترأ
والكوف. وقد ختمت السورة كما ُب السورة السابقة باٟتديث عن القرآف العظيم 
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معجزة رسولنا الكرًن وتبُّت صدقه )إنه لقوؿ فصل * وما هو با٢تزؿ( وبيّنت إمهاؿ 
 14فرين أمهلهم رويدا(.اهلل تعاىل للمكذبُت هبذا القرآف )فمّهل الكا

سورة مكية وهي تعاِب مواضيع عدة هي: بعض صفات اهلل هي  سورة األعلى. 10
تبارؾ وتعاىل والدالئل على قدرته ووحدانيته سبحانه )سبح اسم ربك اإلعلى* 
الذي خلق فسوى* والذي قدر فهدى* والذي أخرج ا١ترعى..(، وتتناوؿ الوحي 

وتيسَت حفظه عليه )سنقرئك  لى اهلل عليه وسلمصوالقرآف الذي أنزؿ على الرسوؿ 
فال تنسى* إال ما شاء اهلل إنه يعلم اٞتهر وما خيفى(، وتعاِب موضوع ا١توعظة 
اٟتسنة اليت ينتفع هبا أصحاب القلوب اٟتّية وأهل اإلدياف والسعادة )فذّكر إف 

فوز  نفعت الذكرى* سّيكر من خيشى* ويتجنبها األتقى(. واختتمت السورة ببياف
من وّهر نفسه من الذنوب وا١تعاصي واآلثاـ وزّكى نفسه بصاّب األعماؿ وبياف أف 
األخرة هي أبقى لإلنساف من الدنيا الزائلة الفانية )قد أفلح من تزكى* وذكر اسم 

 15ربه فصلى..(.
سورة مكّية تناولت موضوعُت أساسيُت: األوؿ: القيامة وأهوا٢تا هي  سورة الغاشية. 11

  ا١تؤمن من النعيم )وجو  يومئذ ناعمة( واٞتزاء مقابل ما يلقا  الكافر من وما يلقا
العذاب والبالء )وجو  يومئذ خاشعة(. والثاين عرض بعض األدلة والرباهُت على 
وحدانية اهلل تعاىل وقدرته ُب الكوف وا٠تلق البديع )أفال ينظروف إىل اإلبل كيف 

اؿ كيف نصبت* وإىل األرض كيف خلقت* وإىل السماء كيف رفعت* وإىل اٞتب
صلى اهلل عليه سطحت(. وبعد عرض دالئل القدرة والتوحيد يأمر اهلل تعاىل رسوله 

بتذكَت ا١تكذبُت ووعظهم ألنه ال ديكنه أف جيربهم على اإلدياف )فذكر إمنا  وسلم
أنت مذكر* لست عليهم ٔتسيطر( فهؤالء عقاهبم عند اهلل الذي حياسبهم جزاء  

 16يبهم )إف إلينا إياهبم* ٍب إف علينا حساهبم(كفرهم وتكذ
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سورة مكية تذكر قصص بعض األمم السابقو من الذين كذبوا هي  سورة الفجر. 12
رسل اهلل تعاىل كقـو عاد وٙتود وقـو فرعوف وتبُت ما حل هبم من العذاب بسبب 

ابتالء وغياهنم )أمل تر كيف فعل ربك بعاد..(. ٍب تبُت اآليات سنة اهلل تعاىل ُب 
العباد با٠تَت والشر والغٌت والفقر )فأما اإلنساف إذا ما ابتال  ربه فأكرمه ونّعمه 

ووبيعة النفس البشرية ُب حب ا١تاؿ )كال بل ال تكرموف   فيقوؿ ريب أكرمن..(
اليتيم* وال ٖتاضوف على وعاـ ا١تسكُت* وتأكلوف الًتاث أكاًل ١تا* وٖتبوف ا١تاؿ 

آليات للحديث عن أهواؿ القيامة وشدائدها وانقساـ ا٠تالئق حباً ٚتًا(. ٍب تنتقل ا
إىل أشقياء ُب النار أو سعداء ُب اٞتنة )كال إذا دكت األرض دكًا دكا..فاخلي 

 17عبادي وادخلي جنيت(.
صلى اهلل عليه سورة مكية ابتدأت بالقسم بالبلد اٟتراـ بلد الرسوؿ هي  سورة البلد .13

ُب بلد اهلل اٟتراـ  صلى اهلل عليه وسلموفيه لفتة ألف الكفار آذوا رسوؿ اهلل  وسلم
الذي جيب أف كوف آمنا وُب هذا توبيخ ٢تم على أهنم استحلوا حرمة ا١تكاف وهي 
من الكبائر عند اهلل تعاىل )ال أقسم هبذا البلد* وأنت حٌل هبذا البلد(، ٍب تتحدث 

صلى اهلل م تسلطوا وعاندوا وكذبوا الرسوؿ اآليات عن اغًتار كفار قريش بقوهت
وأهلكوا أموا٢تم بغَت وجه حق )يقوؿ أهلكت مااًل لبدا(، ٍب تناولت  عليه وسلم

السورة كما هي اٟتاؿ ُب كل سور هذا اٞتزء األخَت أهواؿ يـو القيامة وا١تصاعب 
كاف من الذين اليت يواجهها اإلنساف واليت ال ديّكنه من ٕتاوزها إال عنله الصاّب )ٍب  

آمنوا وعملوا الصاٟتات وتواصوا بالصرب وتواصوا با١ترٛتة( واختتمت السورة بالتفريق 
بُت ا١تؤمنُت والكفار ُب يـو القيامة ومآؿ كل منهم )أولئك أصحاب ا١تيمنة* 

 18.والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب ا١تشئمة* عليهم نار مؤصدة(
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بالقسم بسبعة أشياء من ٥تلوقات اهلل تعاىل سورة مكية ابتدأت هي  سورة الشمس. 14
ُب كونه وهذا القسم العظيم كله على فالح اإلنساف إذا اتقى ربه وهالكه إذا 
عصا . وقد تناولت آياهتا موضوع النفس البشرية وما جبلت عليه من ا٠تَت والشر 

يزكي وأمهية تزكية هذ  النفس لًتقى بصاحبها إىل جنات النعيم وبياف عقوبة من مل 
نفسه )ونفس وما سواها * فأ٢تمها فجورها وتقواها* قد أفلح من زكاها* وقد 
خاب من دساها(. ٍب تنتقل اآليات لعرض قصة ٙتود الذين وغوا وعقروا الناقة 
فاستحقوا ا٢تالؾ والعذاب من اهلل تعاىل )كذبت ٙتود بطغواها..(. وختمت السورة 

ذا اٞتزء الثالثُت من أف اآلخرة هلل بتأكيد على ما هو واضح ُب سياؽ كل سور ه
تعاىل وأنه ال ُيسأؿ عما يفعل من عقاب الكافرين وثواب ا١تؤمنُت. فله األمر وله 
اٟتكم سبحانه. وهذ  السورة تتحدث عن ربط ظواهر كونية ببعضها من الشمس 
والقمر إىل الليل والنهار والسماء واألرض و٘تر اآليات سريعة ُب وصف هذ  

لكونية ٍب تأٌب اآليات تتحدث عن اإلنساف )ونفس وما سواها، فأ٢تمها الظواهر ا
فجورها وتقواها، قد أفلح من زّكاها وقد خاب من دّساها( وكأهنا تريد أف تعلمنا 
أف اإلنساف هو أهم شيء ُب الكوف كله وأف كل ا١تخلوقات ُب الكوف الفسيح إمنا 

 19بُت ٥تلوقات اهلل تعاىل كلها.سّخرت ألجل اإلنساف فكأمنا اإلنساف هو ا١تميز 
سورة مكّية وتتمحور آياهتا عن سعي اإلنساف وعمله وعن نضاله هي  سورة الليل. 15

ُب هذ  اٟتياة ٍب هنايته إىل النعيم أو إىل اٞتحيم. وقد ابتدأت السورة بالقسم كما 
ف ُب الكثَت من سور هذا اٞتزء )والليل إذا يغشى..( وقد أقسم اهلل تعاىل على أ

سعي اإلنساف ُب هذ  اٟتياة ٥تتلف ومتباين )إف سعيكم لشىت( ٍب أوضح لنا سبل 
السعادة )فأما من أعطى واتقى..( وسبل الشقاء )وأما من ٓتل واستغٌت..( وجزاء  
كل منهما. ٍب حّذرت اآليات من أف يغًت اإلنساف ٔتاله الذي لن يغٍت عنه شيئاً 

ترّدى( وحذرت أهل مكة من عذاب اهلل يـو القيامة )وما يغٍت عنه ماله إذا 
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)فأنذرتكم نارًا تلّظى..(. وختمت السورة  صلى اهلل عليه وسلملتكذيبهم للرسوؿ 
بنموذج للمؤمن الصاّب الذي ينفق أمواله ُب سبيل اهلل وابتغاء مرضاته وبُّت جزاء  
 )وسيجنبها األتقى* الذي يؤٌب ماله يتزّكى..( وهذ  اآليات نزلت ُب أبو بكر

 20الصّديق رضي اهلل عنه حُت أعتق بالؿ بعد أف اشًتا  من سيد .
هذ  السورة وسورة الشرح وسورة الكوثر سور مليئة ٔتحبة اهلل تعاىل  سورة الضحى. 16

ُب  صلى اهلل عليه وسلملرسوله الكرًن وكأهنا تعويض عن عتاب اهلل الرقيق لرسوله 
وما أنعم اهلل تعاىل  عليه وسلم صلى اهللسورة عبس. وهي تتناوؿ شخصية الرسوؿ 

عليه من النعم ُب الدنيا واآلخرة )ولسوؼ يعطيك ربك فًتضى( ويتكرر فيها قوله 
تعاىل )أمل جيدؾ( وكأهنا إشارة للرسوؿ الكرًن بأف اهلل تعاىل ال ديكن أف ينساؾ أو 

اء يقالؾ وقد أنعم عليك بكل هذ  النعم اليت ذكرها من اإليواء وا٢تداية واإلستغن
)أمل جيدؾ يتيمًا فآوى* ووجدؾ ضااًل فهدى* ووجدؾ عائاًل فأغٌت(. ٍب أوصا  

صلى اهلل عليه تعاىل بثالث وصايا مقابل النعم اليت أنعم اهلل تعاىل هبا على رسوله 
)فأما اليتيم فال تقهر* وأما السائل فال تنهر* وأما بنعمة ربك فحّدث( وقد  وسلم

يل إذا سجى ومها وقتاف ُب منتهى الرّقة على النفس أقسم اهلل تعاىل بالضحى والل
البشرية وقت الضحى وهو أوؿ ابتداء النهار ووقت الليل إذا سجى أي أوؿ وقت 
الليل وهو الوقت اللطيف من الليل وليس الوقت ا١تظلم ا١توحش. فهذاف القسماف 

  عليه وسلمصلى اهللمناسباف ٘تامًا لطبيعة السورة الرقيق وا١تليء باحملبة للرسوؿ 
والسورة كلها فيها من ٚتاؿ اللفظ وروعة البياف ورقيق ا١تعاين ما يدؿ على ٤تبة اهلل 

 21ولطفه وعنايته به. صلى اهلل عليه وسلمتعاىل للرسوؿ 
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سورة مكّية وكما سورة الضحى تتحدث عن مكانة الرسوؿ هي  سورة االنشراح. 17
ومقامه الرفيع عند رب العا١تُت وعددت نعم اهلل تعاىل على  صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل وذلك بشرح صدر  اتطييب نفس الرسوؿ  صلى اهلل عليه وسلمالرسوؿ 
بعد ما القا  ُب سبيل الدعوة من أذى ومشقة ومصاعب و٤تاربة من  عليه وسلم

قومه )أمل نشرح لك صدرؾ* ووضعنا عنك وزرؾ* الذي أنقض ظهرؾ( كما 
دثت السورة عن إعالء مكانة الرسوؿ الذي يقًتف اٝته مع اسم اهلل تعاىل ُب ٖت

الشهادة اليت يكررها ا١تسلموف مرات عديدة وبالصالة عليه عند ذكر اٝته  )ورفعنا 
الذي  صلى اهلل عليه وسلملك ذكرؾ(. وكأف السورة كلها تطييب ٠تاور الرسوؿ 

حدانيته واإلدياف به )فإف مع العسر يسرا* عاىن ما عانا  ُب سبيل الدعوة إىل اهلل وو 
صلى اهلل إف مع العسر يسرا( واختتمت اآليات بأٚتا ا١تعاين وهي تذكَت الرسوؿ 

بالتفرغ للعبادة بعدما بّلغ الرسالة وُب هذا شكر هلل تعاىل على نعمه  عليه وسلم
هلل ألف النعم تستحق الشكر وشكر النعم تكوف على قدر ا١تنِعم وعطائه ونعم ا

تعاىل عظيمة ألهنا من العظيم سبحانه فأهل هو أف حيمد وأهل هو أف يشكر 
 22ويُعبد حق العبادة )فإذا فرغت فانصب* وإىل ربك فارغب(.

سورة مكّية تعاِب موضوعُت أساسيُت مها تكرًن اهلل تعاىل لإلنساف هي  سورة التين. 18
زيتوف ٔتكة والطور ُب هذ  موضوع اإلدياف باٟتساب واآلخرة. ما عالقة التُت وال و

السورة؟ اهلل تعاىل يقسم بثالثة أشياء هامة )والتُت والزيتوف ووور سنُت وهذا البلد 
األمُت( يقسم ٔتكانُت مها جبل الطور الذي كّلم اهلل تعاىل موسى عليه ومكة 
ا١تكرمة )البلد األمُت( أما التُت والزيتوف فليس القصد منهما الفاكهة وإمنا يقصد 

ما ا١تكاف وهو أرض فلسطُت فاهلل تعاىل يقسم بثالثة أماكن هي من أوهر بقاع هب
األرض اليت خّصها اهلل تعاىل بانزاؿ رسله وأنبيائه دوف سائر بقاع األرض وهبذا 
القسم يريد اهلل تعاىل أف يعلمنا أنه كما أقسم بأوهر األرض اليت خلقها كذلك 
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وأوهر وأحسن شكل )لقد خلقنا فقد خلق سبحانه اإلنساف ُب أحسن تقوًن 
اإلنساف ُب أحسن تقوًن(، و١تّا عصى اإلنساف ربه تعاىل نكس اإلنساف نفسه )ٍب 
رددنا  أسفل سافلُت( ويبقى واهرًا الذين آمنوا وعملوا الصاٟتات. وختمت 
اآليات ببياف عدؿ اهلل تعاىل ُب حساب الناس على أعما٢تم )أليس اهلل بأحكم 

 23 وإين على ذلك من الشاهدين.اٟتاكمُت( بلى واهلل
وتسمى سورة إقرأ وهي سورة مكّية وأوؿ ما نزؿ من الوحي على  سورة العلق. 19

ُب غار حراء وهي إيذاف ببداية الرسالة. وهذا  صلى اهلل عليه وسلمالرسوؿ 
ا١توضوع األساسي للسورة )إقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق اإلنساف من 

* ا لذي عّلم بالقلم* عّلم اإلنساف ما مل يعلم( وتتحدث علق*إقرأ وربك األكـر
السورة عن وغياف اإلنساف با١تاؿ و٘ترد  على أوامر ربه )كال إف اإلنساف ليطغى* 
أف رآ  استغٌت* إف إىل ربك الرجعى( ٍب تناولت السورة قصة أبو جهل الذي ديّثل 

الذي ينهى* عبداً  فرعوف األمة ووعيد اهلل تعاىل له بأشد العذاب والعقاب )أرأيت
بعدـ اإلصغاء إليه والسجود  صلى اهلل عليه وسلمإذا صّلى..( وأمرت الرسوؿ 

شكرًا هلل تعبدًا وتقربًا إليه )كال ال تطعه واسجد واقًتب(. وقد اشتملت هذ  
السورة على العلم والعمل والعبادة فابتدأت بالدعوة للعلم وانتهت باألمر بالعبادة 

 24والسجود والصالة.
سورة مكّية وتتحدث عن بدء نزوؿ القرآف الكرًن )إنا أنزلنا  ُب هي  سورة القدر. 20

ليلة القدر( وفضل ليلة القدر على سائر الليايل واألياـ والشهور )وما أدراؾ ما ليلة 
القدر( واليت هي عند اهلل خَت من ألف شهر )ليلة القدر خَت من ألف شهر( وُب 

اهلل كاف يقوؿ أف ليلة القدر هي ليلة ٦تيزة قبل نزوؿ  تفسَت الشيخ الشعراوي رٛته
ودليله على ذلك قوله تعاىل  ايلأكثر بنزوؿ القرآف ُب تلك اللي القرآف فيها وشرّفت

)إنا أنزلنا  ُب ليلة القدر( أي أهنا كانت معروفة باٝتها و٦تيزة وٝتّيت بليلة القدر 
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إنا أنزلنا  ُب ليلة مباركة( واهلل قبل نزوؿ القرآف فيها كما جاء ُب سورة الدخاف )
  25أعلم.

وتسمى سورة )مل يكن( وهي سورة مدنية وتتحدث عن موقف هي  سورة البينة .21
)مل يكن الذين كفروا من أهل  صلى اهلل عليه وسلمأهل الكتاب من رسالة ٤تمد 

* الكتاب وا١تشركُت منفكُت حىت تأتيهم البيّنة* رسوؿ من اهلل يتلوا صحفًا مطهرة
فيها كتب قّيمة( وتتحدث عن موضوع إخالص العبادة هلل تعاىل الذي هو لّب 
العقيدة والدين وهذا هدؼ أساسي من األهداؼ اليت وردت ُب السور السابقة 
من القرآف ) وما أمروا إال ليعبدوا اهلل ٥تلصُت له الدين حنفاء ويقيموا الصالة 

السورة مصَت السعداء )إف الذين آمنوا ويؤتوا الزكاة وذلك دين القّيمة( ٍب تناولت 
وعملوا الصاٟتات أولئك هم خَت الربيّة( ومصَت األشقياء ُب اآلخرة )إف الذين  
كفروا من أهل الكتاب وا١تشركُت ُب نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر 

 26الربية(.
كّية وفيها مع أهنا سورة مدنية إال أف أسلوهبا يشبه أسلوب السور ا١ت سورة الزلزلة. 22

أهواؿ يـو القيامة والزلزاؿ الذي سيكوف يـو القيامة فيدمر كل شيء وينهار كل 
شامخ )إذا زلزلت األرض زلزا٢تا( وٗترج األرض ما بداخلها )وأخرجت األرض 
أثقا٢تا( وتشهد على عمل بٍت آدـ )يومئذ ٖتّدث أخبارها( وينقسم ا٠تالئق إىل 

اس أشتاتًا لَتوا أعما٢تم* فمن يعمل مثقاؿ فريقُت شقي وسعيد )يومئذ يصدر الن
 27ذرة خَتاً ير * ومن يعمل مثقاؿ ذرو شراً ير (.
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سورة مكّية تتحدث عن خيل اجملاهدين ُب سبيل اهلل وأقسم اهلل هي  سورة العادية. 23
تعاىل هبا إظهارًا افضلها وشرفها عند اهلل تعاىل )والعاديات ضبحا * فا١تريات 

صبحا*( وٖتدثت اآليات عن كفراف اإلنساف وحجود  بنعم اهلل  قدحا* فا١تغَتات
تعاىل عليه وحبه الشديد للماؿ )إف اإلنساف لربه لكنود* وإنه على ذلك لشهيد* 
وإنه ٟتب ا٠تَت لشديد*( ٍب بّينت اآليات أف اآلخرة هلل تعاىل ومرّد الناس ٚتيعاً هلل 

يا ولن ينفعهم يومها إال العمل رب العا١تُت الذي سيحاسبهم على أعما٢تم ُب الدن
الصاّب )أفال يعلم إذا بعثر ما ُب القبور* وحّصل ما ُب الصدور* إف رهبم هبم 

 28يومئذ ٠تبَت*( .
سورة مكّية تتمحور كما باقي سور هذا اٞتزء حوؿ أهواؿ يـو هي  سورة القارعة. 24

 نظاـ من القيامة وشدائدها وما فيها من أحداث عظاـ حيث يهيم الناس على غَت
شدة حَتهتم وفزعهم وذهو٢تم للموقف الذي هم فيه )القارعة* ما القارعة* وما 
أدراؾ ما القارعة* يـو يكوف الناس كالفراش ا١تبثوث* وتكوف اٞتباؿ كالعهن 
ا١تنفوش*( ٍب توضح الفرؽ بُت ا١تؤمنُت الطائعُت وجزاؤهم )فأما من ثقلت موازينه* 

العصاة ا١تكذبُت )وأما من خفت موازينه* فأمه  فهو ُب عيشة راضية( والكافرين
هاويه* وما أدراؾ ما هي* نار حامية*( وقد ٝتى اهلل تعاىل النار أـ ألف األـ عادة 
هب مأوى ولدها ومفزعه ونار جهنم ُب اآلخرة تؤوي هؤالء الكفرة ا١تكذبُت 

وٝتّيت  وتضمهم كما يأوي األوالد إىل أمهم فتضمهم. وهاوية اسم من أٝتاء النار
هكذا لبعد قعرها فيهوي فيها الكفار كما قيل سبعوف خريفا أعاذنا اهلل منها. 

 29والتكرار ُب هذ  السورة لكلمة القارعة دليل على التهويل.
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سورة مكّية تتحدث هذ  السورة عن انشغاؿ الناس ٔتغريات هي  سورة التكاثر. 25
عنهم متعتهم )أ٢تاكم التكاثر*  اٟتياةوحطاـ الدنيا حىت يأتيهم ا١توت بغتة ويقطع

حىت زرًب ا١تقابر* كال سوؼ تعلموف* ٍب كال سوؼ تعلموف*(. فبعض الناس 
يعيشوف ألجسادهم ويهملوف الروح. وتتوعد من عاش ٞتسد . والنهي ُب هذ  
السورة عن التكاثر ليس ا١تقصود منه النهي عن التكاثر بعينه وإمنا ا١تقصود النهي 

ر )من األمواؿ واألوالد والزينة( عن عبادة اهلل الواحد سبحانه عن التلهي بالتكاث
وتعاىل. وُب اآليات ٖتذير للذين عاشوا ألجسادهم وللذين أ٢تاهم التكاثر عن 
عبادة اهلل الواحد أف هناية هذ  األجساد فهو إىل ا١توت حيث تفٌت األجساد 

تعيشوا ألجسادكم وتصعد األرواح إىل خالقها. وٖتذر اآليات الناس: إياكم أف 
فقد خلق اهلل تعاىل اٞتسد وخلق فيه الروح اليت ٢تا غذاء خاص أال وهو واعة اهلل 
واإلقباؿ عليه، فلو أصّر الناس على العيش ألجسادهم فإهنم سَتوف اٞتحيم عُت 
اليقُت ٍب يسأ٢تم اهلل تعاىل عن نعيم اٞتسد )كال لو تعلموف علم اليقُت* لًتوف 

ا عُت اليقُت* ٍب لتسئلن يومئذ عن النعيم(. فاإلنساف مطالب اٞتحيم* ٍب لًتوهن
بالتوازف بُت متطلبات اٞتسد ا١تادية ومتطلبات الروح من عبادات و٤تافظة على 

 30الصلوات واالستغفار والتقرب إىل اهلل وواعته.
سورة مكّية وهي سورة ُب غاية اإلجياز ُب اللفظ وُب غاية هي  سورة العصر. 26

حيث ا١تعٌت ويقوؿ اإلماـ الشافعي ُب هذ  السورة: لو مل ينزؿ اهلل الشموؿ من 
تعاىل من القرآف سوى سورة العصر لكفت الناس. ألف اإلسالـ ُب النهاية يرتكز 

الصاٟتات والتواصي باٟتق لنصرة الدين ُب  إدياف وعمل على أربعة أمور فهو
متاعب وا١تشقة األرض والتواصي بالصرب ألف نصرة الدين تعّرض صاحبها لل

فيحتاج إىل الصرب لتحملها ُب سبيل نصرة الدين والدعوة إىل اهلل. والذي ال يسَت 
على ا١تنهج الذي ارتضا  اهلل تعاىل يكوف من ا٠تاسرين )إف اإلنساف لفي خسر( 
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وهذ  السورة تأٌب مقابل سورة الفاٖتة فقوله إهدنا الصراط ا١تستقيم مقابل قوله 
ة فيها كل مقومات اٟتضارة وهي وا بالصرب. وهذ  السور وتواصوا باٟتق وتواص

هتماـ أساسي لقياـ األمم واٟتضارات فاالهتماـ بالزمن والعمل فالوقت عامل اال
بالوقت وبالعمل والتواصي باٟتق والصرب هي من أهم مقومات اٟتضارة اإلنسانية. 

الدهر والزماف كما والقسم ُب هذ  السورة بأحد ٥تلوقات اهلل تعاىل )والعصر( وهو 
 31جاء ُب كثَت من آيات هذا اٞتزء.

سورة مكّية وتتمحور حوؿ الذين يعيبوف الناس ويلمزوهنم بالطعن هي  سورة الهمزة. 27
والنتقاص منهم والسخرية وهذا كله فعل السفهاء من الناس )ويل لكل مهزة ١تزة(  

دد *( وكأهنم كما تذـ السورة الذين يكّدسوف الثروات )الذي ٚتع مااًل وع
خالدوف ُب هذا اٟتياة الدنيا وأف هذا ا١تاؿ الذي يكنزونه هو الذي سيخلدهم 
)حيسب أف ماله أخلد ( وال يدري هؤالء األشقياء أف عاقبتهم ستكوف ُب نار 
جهنم اليت ال تنطفئ أبدا )كال لينبذف ُب اٟتطمة* وما أدراؾ ما اٟتطمة* نار اهلل 

فئدة* إهنا عليهم مؤصدة* ُب عمد ٦تددة( وٝتُّت النار ا١توقدة* اليت تطلع على األ
 32هنا باٟتطمة ألهنا ٖتطم العظاـ حىت تصل إىل القلوب.

سورة مكية تتحدث حوؿ قصة أصحاب الفيل الذين قصدوا هي  سورة الفيل. 28
الكعبة ا١تشرفة ٢تدمها وحدثت هذ  القصة ُب العاـ الذي ولد فيه أشرؼ ا٠تلق 

. وهي سورة فيها عربة لكل واغية متكرب متجرب  عليه وسلمصلى اهللسيدنا ٤تمد 
ُب كل العصور واألزماف ،لذا جاء فعل تر ُب قوله )أمل تر( بصيغة ا١تضارع للداللة 
على اإلستمرار والتجدد( فكل من وغى وٕترّب على اهلل تعاىل سيكوف عقابه 

وسيكوف كيدهم ُب ومصَت  كمصَت أبرهة وجيشه ١تا حاولوا هدـ الكعبة ا١تشرّفة 

                                                           
03

 .نفس ا١ترجع   

02
 .نفس ا١ترجع   



47 
 

تضليل )أمل جيعل كيدهم ُب تضليل* وأرسل عليهم وَتاً أبابيل* ترميهم ْتجارة من 
 33سّجيل* فجعلهم كعصف مأكوؿ(.

مكّية تتحدث عن آفة خطَتة تصيب الناس عامة  ةسور هي  سورة القريش. 29
اهلل وا١تتدينُت خاصة أال وهي إلف النعمة. فاإلنساف قد يألف النعمة اليت أنعمها 

تعاىل عليه ْتيث ال يعود يشعر هبا وبعظمتها وال يؤدي حقها وهو شكر اهلل تعاىل 
وٛتد  على نعمه. كما فعل كّفار قريش الذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف وغاب 
عنهم أف اهلل تعاىل هو الذي سّهل ٢تم هاتُت الرحلتُت ومّهد الطريق ووّفر التجارة 

وعدـ اٞتوع والفقر )فليعبدوا رب هذا البيت الذي  ٢تم وأنعم عليهم بنعمة األمن
اهلل تعاىل على أوعمهم من جوع وآمنهم من خوؼ( فعلى الناس ٚتيعًا شكر 

العبودية هلل تعاىل ا١تنعم على عباد  بشىت النعم. وقد قاؿ اإلماـ  ننعمه وا١تداومة ع
سورة  الفخر: إعلم أف اإلنعاـ على قسمُت: أحدمها دفع ضر وهو ما ذكر  ُب

الفيل، والثاين: جلب منفعة وهو ما ذكر  ُب هذ  السورة و١تا دفع اهلل عنهم الضر 
وجلب ٢تم ا١تنفعة ومها نعمتاف عظيمتاف أمرهم تعاىل بالعبمودية وأداء الشكر 

 34)فليعبدوا رب هذا البيت* الذي أوعمهم من جوع وآمنهم من خوؼ(.
اٟتديث عن صنفُت من البشرمها سورة مكّية تتمحور حوؿ هي  سورة الماعون. 30

الكافر اٞتاحد لنعم اهلل وا١تكذب بيـو اٟتساب )أرأيت الذي يكذب بالدين* 
فذلك الذي يدّع اليتيم* وال حيض على وعاـ ا١تسكُت( والصنف اآلخر هو ا١تنافق 
ا١ترائي الذي ال يقصد بعمله وجه اهلل تعاىل وإمنا يرائي ُب كل أعماله وعبادته 

ُت* الذين هم عن صالهتم ساهوف* الذين هم يراؤوف* ودينعوف )فويل للمصل
ا١تاعوف(. وقد قاؿ عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: اٟتمد هلل الذي أنقذنا 
ْترؼ عن حرؼ، قاؿ عن صالهتم ومل يقل ُب صالهتم فمن مّنا ال يسهو ُب 

و ُب صالته صالته( ألنه لو قاؿ )ُب صالهتم( لكانت ُب ا١تؤمنُت وا١تؤمن قد يسه
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أما أهنا جاءت ُب اآلية )عن صالهتم( فقد ُفهم أهنا ُب ا١تنافقُت ألف سهو ا١تصلي 
 35ا١تنافق فهو الغافل عنها والذي يؤخرها هتاوناً وال يتم ركوعها وال سجودها.

سورة مكّية هي من أعظم السور اليت تظهر نعم اهلل تعاىل على هي  سورة الكوثر. 31
وفضله العظيم وعطائه الكثَت له ُب الدنيا واآلخرة )إنا  وسلم صلى اهلل عليهرسوله 

أعطيناؾ الكوثر( وكما ُب سابق السور اليت فيها إخبار بالنعم من اهلل تعاىل تأٌب 
هناية السورة بالدعوة للشكر وعبادة اهلل تعاىل والنحر شكرًا هلل على نعمه العظيمة 

صلى اهلل السورة بذـ أعداء الرسوؿ وآالئه الكثَتة )فصل لربك وا٨تر( وقد ختمت 
وبياف أهنم هم ا١تقطوعوف من كل خَت ُب الدنيا واآلخرة أما الرسوؿ  عليه وسلم

فقد أعلى اهلل تعاىل ذكر  ُب الدنيا وأعطا  ُب الدنيا واآلخرة  صلى اهلل عليه وسلم
عٌت ما هو أهل له واٝته وذكر  خالد إىل آخر الزماف )إف شانئك هو األبًت( ألف م

 36األبًت ا١تقطوع من كل خَت.
سورة مكّية وهي سورة التوحيد والرباءة من الشرؾ والضالؿ هي  سورة الكافرون. 32

أف يعبد  صلى اهلل عليه وسلموقد نزلت بعد أف ولب كفار قريش من الرسوؿ 
آ٢تتهم سنة ويعبدوف إ٢ته سنة وفيها قطع ألوماع الكافرين وفصل النزاع وأف هذا 

اٟتق وليس فيه مهادنة )قل يا أيها الكافروف* ال أعبد ما تعبدوف* وال  الدين دين
أنتم عابدوف ما أعبد* وال أنا عابد ما عبدًب* وال أنتم عابدوف ما أعبد*( إما أف 
يتبعو  فينجوا وإما يعرضوا عنه فيلقوا العذاب األليم ُب اآلخرة ) لكم دينكم ويل 

 37دين(.
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ية تتحدث عن فتح مكة الذي أعز اهلل تعاىل به سورة مدنهي  سورة النصر. 33
سالـ ُب جزيرة العرب وانتصر اٟتق وزهق الباول ودخل نتشر به اإلا١تسلمُت وا

الناس ُب دين اهلل أفواجا وقد كاف اإلخبار من اهلل تعاىل بفتح مكة قبل وقوعه 
ي الرسوؿ وهذا من دالئل نبوته  وهي اعالـ من اهلل تعاىل با٘تاـ الرسالة وفيها نع

. )إذا جاء نصر اهلل والفتح* ورأيت الناس يدخلوف ُب دين صلى اهلل عليه وسلم
اهلل أفواجا* فسّبح ْتمد ربك واستغفر  إنه كاف توابا( وقد نستغرب ونقوؿ ما 
عالقة النصر باالستغفار ُب هذ  السورة؟ إف الفاٖتُت وا١تنتصرين عرب العصور 

العجب واإلعجاب بالنفس ١تا حققو  من واألزماف عادة ما يصيبهم الكرب و 
انتصارات وينسوف اهلل تعاىل الذي نصرهم، أما األمة اإلسالمية فلها منهج ٤تدد 
فيأٌب االستغفار ليعّلم هذ  األمة أف النصر ليس وقت الكرب والعجب لكنه وقت 
عودة النفس لرهّبا الذي أعاف على النصر أصاًل وهكذا تعلمنا سورة النصر أنه ُب 
هناية األعماؿ العظيمة ُب ديننا ال بد من االستغفار ٘تامًا كما نفعل عقب 
الصلوات واٟتج والصـو وكل األعماؿ العبادية اليت نقـو هبا وهذا كّله حىت حيمينا 
اهلل تعاىل من الوقوع ُب الكرب والعجب والزهو بالنفس ومهما كاف ما حققه ا١تسلم 

 38تعاىل ونعمه فيستغفر ربّه ُب كل األحواؿ. جيب أف يذكر تقصَت  أماـ عظمة اهلل
سورة مكّية وتسمى سورة اللهب وسورة تّبت وتتمحور حوؿ هي  سورة المسد. 34

الذي صد الناس عن  صلى اهلل عليه وسلمهالؾ أيب ٢تب عدو اهلل تعاىل ورسوله 
وقد توعد  اهلل تعاىل بنار موقدة  صلى اهلل عليه وسلماإلدياف وآذى الرسوؿ 

يصالها هو وزوجته اليت اختصها اهلل تعاىل بلوف خاص من العذاب وهو اٟتبل 
الذي يلف عنقها لتجذب به إىل النار زيادة ُب التنكيل هبا ١تا فعلو  بالرسوؿ 

وما آذو  ُب مكة )تّبت يدا أيب ٢تب وتّب* ما أغٌت  صلى اهلل عليه وسلمالكرًن 
ه وما كسب* سيصلى نارًا ذات ٢تب* وامرأته ٛتّالة اٟتطب* ُب جيدها عنه مال
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حبل من مسد( وقد قاؿ ابن ا١تسّيب ُب امرأة أبو ٢تب أهنا كانت ٢تا قالدة فاخرة 
من جوهر فقالت: والالت والعزى ألنفقنها ُب عداوة ٤تمد فأعقبها اهلل تعاىل منها 

 39حبالً ُب جيدها من مسد النار.
سورة مكّية تتحدث عن صفات اهلل تعاىل الواحد األحد هي  اإلخالصسورة  .35

وا١تنز  عن صفات النقص وعن ا١تماثلة واجملانسة وقد رّدت على النصارى الذين 
يقولوف بالتثليث وعلى ا١تشركُت الذين جعلوا هلل تعاىل الذرية والصاحبة. وسبب 

أف يصف ٢تم ربه  عليه وسلم صلى اهللنزو٢تا أف فريقًا من ا١تشركُت سألوا الرسوؿ 
أمن ذهب هو أـ من فضة أـ من زبرجد أـ من ياقوت؟ فنزلت اآلية )قل هو اهلل 

رة اإلخالص و أحد* اهلل الصمد* مل يلد ومل يولد* ومل يكن له كفوًا أحد*(. وس
صلى اهلل عليه تعدؿ ثلث القرآف كما ُب األحاديث الشريفة كما روي عن النيب 

قرأ )قل هو اهلل أحد( فكأمنا قرأ بثلث القرآف( وقاؿ العلماء ١تا أنه قاؿ: من  وسلم
تضمنته من ا١تعاين والعلـو وا١تعارؼ فعلـو القرآف ثالثة: توحيد وأحكاـ وقصص 
وقد اشتملت هذ  السورة على التوحيد فهي ثلث القرآف هبذا االعتبار ألهنا أساس 

 ولد سبحانه عما يقولوف وحدانية اهلل تعاىل وإفراد  بالعبادة دوف شريك وال
 40ويفًتوف.

سورة مكّية وفيها تعليم للعباد للجوء إىل اهلل تعاىل )قل أعوذ برب هي  سورة الفلق. 36
الفلق( واالستعاذة به من شر ٥تلوقاته )من شر ما خلق( ومن شر الليل إذا أظلم 

رة ألنه يثَت ُب النفس الوحشة )ومن شر غاسق إذا وقب( ومن شر اٟتساد والسح
)ومن شر النفاثات ُب العقد* ومن شر حاسد إذا حسد( وهي من إحدى 

عّوذ نفسه هبما. وُب هذ  السورة ي صلى اهلل عليه وسلما١تعوذتُت اللتُت كاف النيب 
ستعاذة باهلل من الشرور الواقعة على اإلنساف من ا٠تارج وال ديكنه دفعها كالليل ا
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شرور ا١تصائب. وُب هذ  السورة والغاسق واٟتسد والسحر، وهي استعاذة من 
 41استعاذة باهلل وحد  من شرور كثَتة.

ستجارة واالحتماء برب ّية وهي ثاين ا١تعوذتُت وفيها االسورة مكهي  سورة الناس. 37
العا١تُت )قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس( من شر أشد األعداء 

وسواس ا٠تّناس( الذين يغووف ابليس وأعوانه من شياوُت اإلنس واٞتن )من شر ال
الناس بشىت أنواع الغواية ليضلوهم ويبعدوهم عن عبادة اهلل الواحد الديّاف )الذي 

ستعاذة ُب هذ  السورة هي من ور الناس* من اٞتنة والناس( . االيوسوس ُب صد
شرور اإلنساف الداخلية اليت تقع عليه أـ على غَت  وهي استعاذة من ا١تعايب. وُب 

سورة استعاذة من شر واحد أال وهو شر وسوسة الشيطاف ا١تهلكة بالرب هذ  ال
وا١تلك واإلله. وكلمة الناس ا١تتكررة كل منها تدؿ على معٌت ٥تتلف لتتناسب مع  
كلمة رب وملك وإله. فالناس األوىل أقل من الناس اليت بعدها واألخَتة فقد تدرج 

كلمة الرب وا١تلك واإلله فقد معٌت كلمة الناس من القلة إىل الكثرة على عكس  
تدرج من الكثرة إىل القلة، فالرب هو ا١ترشد ا١توجه وقد يكوف هناؾ العديد من 
ا١ترشدين ُب اجملتمع لكن لكل دولة ملك خاص هبا والدنيا فيها ملوؾ كثر ولكن 
اإلله واحد ال شريك له لكل ا٠تلق من اإلنس واٞتن. فاإلله إله ا٠تلق ٚتيعاً وناسه  

ما ا١تلك فناسه أقل من اإلله وكذلك الرّب ناسه أقل ألف الرب هو رب كثر أ
وهذ  السورة اختتم هبا آيات  ا١تؤمنُت الطائعُت فقط وليس كل الناس مؤمنُت. 

ويتناسب مع بدايته بسورة الفاٖتة   ا١تصحف الشريف وهي خَت ختاـ ٢تذا القرآف
رب العا١تُت( )إياؾ نعبد وإياؾ اليت خاوب هبا اهلل تعاىل الناس بقوله )اٟتمد هلل 

نستعُت( ٍب جاءت هذ  السورة )من اٞتنة والناس( لتشمل العا١تُت ٚتيعًا وهم  
وف إليه. ومن ا١تالحظ ؤ ايته يستعينوف باهلل تعاىل ويلجكلهم من بداية األمر إىل هن
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أف اهلل تعاىل قدـ اٞتنة على الناس ألف اٞتّنة هم األصل ُب الوسوسة. هذا واهلل 
 42علم.أ

 الثالثين من القرآن الكريمصيغ األمر والنهي الموجودة في جزء  . ج
بعد أف قرأت الباحثة جزء عّم آية فآية حصلت على صيغ األمر وستبُت الباحثة كما 

 يلي:
 : صيغ األمر بالصيغة فعل األمر(. 1

1.       )النبأ( 
 يذوؽ". –"ذوقوا" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "ذاؽ 

2.       )النازعات( 
 يذهب". –"اذهب" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "ذهب 

3.        )النازعات( 

 يقوؿ". –"قل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى " قاؿ 
4.     )االنشقاؽ( 

 يبّشر". –"بّشر" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "بّشر 
5.      )الطارؽ( 

 ديّهل". –"مّهل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "مّهل 
6.      )االعلى( 

 يسّبح". –"سّبح" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "سّبح 
7.      )االعلى( 

 يذّكر". –"ذّكر" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "ذّكر 
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8.      )الغاشية( 

 يذّكر". –"ذّكر" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "ذّكر 
9.       )الفجر( 

 يرجع". –"ارجع" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "رجع 
10.     )الفجر( 

 يدخل". –صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "دخل "ادخل" 
11.    )الفجر( 

 يدخل". –صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "دخل "ادخل" 
12.      )الضحى( 

 حيّدث". –"حّدث" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى " حّدث 
13.     )االنشراح( 

 ينصب". –"انصب" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "نصب 
14.     )االنشراح( 

 يرغب". –"ارغب" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "رغب 
15.       )العلق( 

 يقرأ". –"اقرأ" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "قرأ 
16.     )العلق( 

 يقرأ". –"اقرأ" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "قرأ 
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17.        )العلق( 

 يسجد". –"اسجد" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "سجد 
 يقًتب". –"اقًتب" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "اقًتب 

18.     )الكوثر( 

 يصّلى". –"صّل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "صّلى 
 ينحر". –"ا٨تر" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "٨تر 

19.     )الكافروف( 

 يقوؿ". –"قل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "قاؿ 
20.          )النصر( 

 يسّبح". –"سّبح" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "سّبح      
 يستغفر". –"استغفر" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "استغفر      
21.      )االخالص( 

 يقوؿ". –"قل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "قاؿ 
22.      )الفلق( 

 يقوؿ". –"قل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "قاؿ 
23.      )الناس( 

 يقوؿ". –"قل" صيغة فعل األمر من فعل ا١تاضى "قاؿ 
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 صيغ األمر بالصيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر :( 2
1.      )عبس( 

"فلينظر" صيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر وهو فعل ا١تضارع من فعل 
 ينظر". –ا١تاضى "نظر 

2 .        )ا١تطّففُت( 

"فليتنافس" صيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر وهو فعل ا١تضارع من فعل 
 يتنافس". –ا١تاضى "تنافس 

3 .     )الطارؽ( 

"فلينظر" صيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر وهو فعل ا١تضارع من فعل 
 ينظر". –ا١تاضى "نظر 

4 .   )العلق( 

"ليدع" صيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر وهو فعل ا١تضارع من فعل 
 يدعو". –ا١تاضى "دعى 

5 .     )القريش( 

"فليعبدوا" صيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر وهو فعل ا١تضارع من فعل 
 يعبد". –ا١تاضى "عبد 

ت صيغة النهي وستبُت الباحثة كما حصلبعد قرأت الباحثة جزء عّم آية فآية ( 3       
 يلي:

1.      )الضحى( 

"ال تقهر" هو صيغة النهي يعٍت فعل ا١تضارع ا١تتصل بال الناهية من فعل 
 يقهر". –ا١تاضى " قهر 
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2.      )الضحى( 

"ال تنهر" هو صيغة النهي يعٍت فعل ا١تضارع ا١تتصل بال الناهية من فعل 
 ينهر". –ا١تاضى " هنر 

الثالثُت من ونلخص الباحثة من التحليل السابق بأف صيغة األمر ا١توجودة ُب جزء 
اثناف نوعاف ومها :القرآف الكرًن   

( ألفاظ.5) . األوؿ صيغة فعل ا١تضارع ا١تقروف بالـ األمر ٜتسة1  
الثالثُت من القرآف . صيغة فعل األمر، عدد ألفاظ األمر بصيغة فعل األمر ُب جزء 2

لفظا. 26 الكرًن  
الثالثُت من القرآف الكرًن وصيغة النهي ا١توجودة ُب جزء     

 لفظاف.  
لفظا.  33هي  الثالثُت من القرآف الكرًنوٚتلة كلها صيغة األمر والنهي ُب جزء   

 الثالثين من القرآن الكريممعاني الصيغة األمر والنهي في جزء  .د
1 .      )النبأ( 

صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التهديد ألف ُب سورة النبأ تتضمن عن 
حوؿ القيامة والبعث واٞتزاء. قاؿ أبو برزة: سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن أشد 
آية ُب القرآف؟ فقاؿ: " قوله تعاىل : ]فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا[" أي ]كلما نضجت 

 وٖتليلة بالغية ُب 43ها[ و ]كلما خبت زدناهم سعَتا[. جلودهم بدلناهم جلودا غَت 
يصف جهنم وأحوا٢تا وعذاهبا، وجحود أهلها وتكذيبهم بآية اهلل ٍب يصف هذ  اآلية 

يتمٌت الكافر أف يكوف ترابا حيث نعيم ا١تتقُت ُب اٞتنة ويلقى كل إنساف جزاء عمله و 
 .٢توؿ يلقى من العذاب
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2.      )النازعات( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اإلرشاد ألف ُب سورة النازغات تتضمن 
عن تنبيه لنيب موسى وأهواؿ القيامة. ]اذهب إىل فرعوف[ أي نادا  ربه، وحفف، ألف 
النداء قوؿ، فكأنه، قاؿ له ربه ]اذهب إىل فرعوف[. ]إنه وغى[ أي جاوز القدر ُب 

رعوف علجا من مهداف. وعن ٣تاهد قاؿ: كاف العصياف. وروي عن اٟتسن قاؿ: كاف ف
من أهل إصطخر. وعن اٟتسن أيضا قاؿ: من أهل أصبهاف، يقاؿ له ذو ظفر، ووله 

ذ العربة عن اآلية يبعث اهلل على الرسوؿ ليأخ هذ  وٖتليلية بالغية ُب 44[.أربعة أشبار. 
وحاؿ موسى أنه يبعث اهلل لتنبيها  ا١تقدس ووى.قصة موسى الذي قد نادى ربه بالواد 

إىل اهلل، لكن قد رفض فرعوف. لذا صيغة األمر تدؿ على معٌت إىل فرعوف لكي يتوب 
    اإلرشاد. 

3.       )النازعات( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التأديب ألف ُب سورة النازغات 
تتضمن عن تنبيه لنيب موسى وأهواؿ القيامة. ]فقل هل لك إىل أف تزكى[ أي تسلم 
فتطهر من الذنوب. وروي الضحاؾ عن ابن عباس قاؿ: هل لك أف تشهد أف ال إله إال 

عليه أف يكوف متأدبا حيث ال  اهلل أمر موسىية أف وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآل 45اهلل. 
 يعمل ما عمله فرعوف.

4.     )عبس( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت النذب ألف سورة عبس تتضمن عن 
دالئل القدرة والوحدنية ُب خلق اإلنساف والنبات، والطعاـ وفيها اٟتديث عن أهواؿ 
القيامة. ]فلينظر اإلنساف إىل وعامه[ ١تاذا كرجل ثنائه ابتداء خلق اإلنساف، ذكر ما يسر 

 وعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر، أي ليتدبر  من رزقه، أي فلينظر كيف خلق اهلل
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كيف خلق اهلل وعامه الذى هو قواـ حياته، وكيف هيأ له أسباب ا١تعاش، ليستعد هبا 
للمعاد. وروي عن اٟتسن و٣تاهد قاؿ: ]فلينظر اإلنساف إىل وعامه[ أي إىل مدخله 

قاؿ يل النيب صلى  و٥ترجه. وروي ابن أيب خيئمة عن الضحاؾ بن سفياف الكالىب قاؿ:
اللحم واللنب، قاؿ: "  !اهلل عليه وسلم: " يا ضحاؾ ما وعامك " قلت: يا رسوؿ اهلل 

ٍب يصَت إىل ماذا " قلت إىل ما قد علمته، قاؿ: " فإف اهلل ضرب ما خيرج من ابن آدـ 
مثال للدنيا". وقاؿ أيب بن كعب: قاؿ النيب صلى اهلل عليه وسلم: " إف مطعم ابن آدـ 

ل مثال للدنيا وإف قزحه وملحه فانظر إىل ما يصَت". وقاؿ أبو الوليد: سألت ابن جع
عمر عن الرجل يدخل ا٠تالء فينظر ما خيرج منه، قاؿ: يأتيه ا١تلك فيقوؿ انظر ما ٓتلت 

علينا حملاسبة النفس وجيب وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يأمر  46به إىل ما صار؟
فلذلك صيغة األمر تدؿ على معٌت النذب حيث ال يعمل  ناس.يكـر بُت العلينا ل
 السوء. 

5.         )ا١تطففُت( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت النذب. ]ختامه مسك[: خلطة، ليس 

نسائكم: إف خلطة من الطيب كذا وكذا. أمنا ٓتاًب خيتم، أال ترى إىل قوؿ ا١ترأة من 
خلطه مسك، قاؿ: شراب أبيض مثل الفضة خيتموف به آخر أشربتهم، لو أف رجال من 
أهل الدنيا أدخل فيه يد  ٍب أخرجها، مل يبق ذو روح إال وجد ريح ويبها. وروي أيب بن  

؟ قاؿ: " عذراف ا٠تمر  ". وقيل: ٥تتـو ُب كعب قاؿ: قيل يا رسوؿ اهلل ما الرحيق ا١تختـو
اآلنية، وهو غَت الذي جيري ُب األهنار. فاهلل أعلم. ]وُب ذلك[ أي وُب الذي وصفنا  
من أمر اٞتنة ]فليتنافس ا١تتنافسوف[ أي فلَتغب الراغبوف، يقاؿ: نفست عليه الشيء 
أنفسه نفاسة. أي ضننت به، ومل أحب أف يصَت إليه. وقيل: الفاء ٔتعٌت إىل، أي وإىل 

وٖتليلية بالغية  47فليتبادر ا١تتبادروف ُب العمل، نظَت : ١تثل هذا فليعمل العاملوف.ذلك 

                                                           
43

 .220نفس ا١ترجع،    
47

 .266-265نفس ا١ترجع،    



39 
 

 ُب هذ  اآلية أف اهلل يأمر علينا لتنافس إىل ا٠تَتات. لذا صيغة اآلمر تدؿ على معٌت
 يكوف جزاء ُب اآلخرة.النذب حيث يعمل اإلنساف ا٠تَتات، أف كل عمل س

6.    )االنشقاؽ( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التهديد. ُب سورة االنشقاؽ تتضمن 
عن أهواؿ القيامة. ]فبشرهم بعذاب أليم[ أي موجع ُب جهنم على تكذيبهم. أي اجعل 

ت السورة يذكر بعض مشاهد أابتدوٖتليلية بالغية من هذ  اآلية  48ذلك ٔتنزلة البشارة.
ة وصورة انقالب الذي حيدث ُب الكوف عند قياـ الساعة ، وبينت حاؿ ميـو القيا

اإلنساف ُب موقف العرض واٟتساب يـو القيامة وانقساـ الناس إىل فريقُت أهل اليمُت 
وأقسمت بأهنم  ُت من هذا القرآف العظيم.كٍب تناولت موقف ا١تشر وأهل الشماؿ. 

ُت على عدـ أدياهنم باهلل مع كبتوبيخ ا١تشر  سيلقوف األهواؿ والشدائد وختمت السورة
لذا صيغة األمر تدؿ على معٌت  .وضوح آيته وبشرهتم بعذاب األليم ُب دار اٞتحيم

 التهديد.
7.     )الطارؽ( 

صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت النذب. ]فلينظر اإلنساف[ أي ابن آدـ 
]٦تا خلق[؟ وجه االتصاؿ ٔتا قبله توصية اإلنساف بالنظر ُب أوؿ أمر  وسنته األوىل، حىت 
يعلم أف من أنشأ  قادر على إعادته وجزائه، فيعمل ليـو اإلعادة واٞتزاء، وال ديلي على 

 49 عاقبة أمر . و]٦تا خلق[؟ استفهاـ، أي من أي شيء خلق؟ حافظه إال ما يسر  ُب
أف الناس خلق من ماء دافق. لذا صيغة يقوؿ اهلل تعاىل وٖتليلية بالغية من هذ  اآلية 

 األمر من هذ  اآلية تدؿ على معٌت النذب لكي يستطيع الناس احملاسبة.
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8.     )الطارؽ( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التهديد. ]فمهل الكافرين[ أي 

وارض ٔتا يدبر  ُب أمورهم. ٍب نسخت بآية  أخرهم، وال تسأؿ اهلل تعجيل إهالكهم،
السيف ))فاقتلوا ا١تشركُت حيث وجد٘توهم((. ]أمهلهم[ تأكيد. ومهل وأمهل: ٔتعٌت، 

ومهله ٘تهيال، واالسم: ا١تهلة. واالستمهالؿ أيضا.سكوف مثل نزؿ وأنزؿ. وأمهله: أنظر ، 
وفتور. ويقاؿ: مهال يل فالنا، أي رفقا وسكونا. ]رويدا[ أي قريبا، عن ابن عباس. 

 50قتادة: قليال. والتقدير: أمهلهم إمهاال قليال. والرويد ُب كالـ العرب: تصغَت رود.
ُب اآلخرة وسيحدد اهلل الكفار، ألهنم وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل سيكوف جزاء 

 ال يؤمنوف باهلل.
9.     )األعلى( 

صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]سبح اسم ربك األعلى[، 
فقاؿ النيب صلى اهلل عليه وسلم: "اجعلوها ُب سجودكم". ذكر  الثعليب ُب )كتاب 

وقاؿ ابن عباس والسدى: مهٌت ]سبح اسم ربك األعلى[ أي عظم ربك العرائس( له. 
 وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية جيب علينا أف يؤمن باهلل بطريقة تسبيحا. 51األعلى.

10.      )األعلى( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التأديب. ]فذكر[ أي فعظ قومك يا 
٤تمد بالقرآف. ]إف نفعت الذكرى[ أي ا١توعظة. وروي يونس عن اٟتسن قاؿ: تذكرة 
للمؤمن، وحجة على الكافر. وكاف ابن عباس يقوؿ: تنفع أوليائي ، وال تنفع أعدائي. 

ع. وا١تعٌت: فذكر إف نفعت الذكرى، أو مل وقاؿ اٞترجاين: التذكَت واجب وإف مل ينف
تنفع، فحظف، كما قاؿ: ))سرابيل تقيكم اٟتر((. وقيل: إنه ٥تصوص بأقواـ بأعينهم. 
وقيل: إف ))إف(( ٔتعٌت ما، أي فذكر ما نفعت الذكرى، فتكوف ))إف(( ٔتعٌت ما، ال 
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ل العربية: ٔتعٌت الشرط، ألف الذكرى نافعة بكل حاؿ، قاله ابن شجرة. وذكر بعض أه
إف ))إف(( ٔتعٌت إذ، أي إذ نفعت، كقوله تعاىل: ))وأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنُت(( أي 

وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية  52إذ كنتم، فلم خيرب بعلوهم إال بعد إدياهنم. وقيل ٔتعٌت قد.
ويتجنبها األشقى الذي يصلى  أف اهلل يأمر علينا ليأخذ العربات ألف سيذكر من خيشى

 النار الكربى.
11.     )الغاشية( 

صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اإلرشاد. ]فذكر[ أي فعظهم يا ٤تمد 
وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية يأمر اهلل رسوله  53وخوفهم. ]إمنا أنت مذكر[ أي واعظ.

جيربهم على اإلدياف فهؤالء عقابعم عند اهلل بتذكَت ا١تكذبُت ووعظمهم ألنه ال ديكنه أف 
 الذي حياسبهم جزاء كفرهم وتكذيبهم.

12.      )الفجر( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اإلباحة. ]ارجعي إىل ربك راضية 
مرضية[ وروي الضحاؾ أهنا نزلتفي عثماف بن عفاف رضي اهلل عنه حُت وقف بئر رومة. 
وقيل: نزلت ُب خبيك بن عدي الذي صلبه أهل مكة، وجعلوا وجهه إىل ا١تدينة، فحوؿ 

]إىل ربك[ أي إىل صاحبك وجسدؾ، قاله ابن  اهلل وجهه ٨تو القبلة. واهلل أعلم. معٌت
عباس وعكرمة وعطاء. واختار  الطربي، ودليله قراءة ابن عباس ]فادخلي ُب عبادي[ 
على التوحيد، فيأمر اهلل تعاىل األرواح غدا أف ترجع األجساد. وقرأ ابن مسعود ))ُب 

اّب: ا١تعٌت: جسد عبدي((. وقاؿ اٟتسن: ارجعي إىل ثواب ربك وكرامته. وقاؿ أبو ص
ارجعي إىل اهلل. وهذا عند ا١توت. ]فادخلي ُب عبادي[ أي ُب اجساد عبادي، دليله 
قراءة ابن عباس وابن مسعود. قاؿ ابن عباس: هذا يـو القيامة، وقاله الضحاؾ. 
واٞتمهور على أف اٞتنة هي دار ا٠تلود اليت هي مسكن األبرار، ودار الصاٟتُت واألخيار. 
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ي[ أي ُب الصاٟتُت من عبادي، كما قاؿ: ))لندخلنهم ُب الصاٟتُت((. ومعٌت ]ُب عباد
وقاؿ األخفش: ]ُب عبادي[ أي ُب حزيب، وا١تعٌت واحد. أي انتظمى ُب سلكهم. 

وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يبيح إىل النفس أف يرجع  54]وادخلي جنيت[ معهم.
ونستطيع أف نأخذ  مباحا. ر واجبا بلوال يكوف معٌت هذا األمإىل ربه راضية مرضية 

 الفائدة أي مناسبة من تلك آية كما يلي:
كقوله تعاىل:                     

                    )الشعراء( 

13.    )الفجر( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اإلباحة. ] ارجعي إىل ربك راضية 
مرضية [ وروي الضحاؾ أهنا نزلتفي عثماف بن عفاف رضي اهلل عنه حُت وقف بئر رومة. 
وقيل: نزلت ُب خبيك بن عدي الذي صلبه أهل مكة، وجعلوا وجهه إىل ا١تدينة، فحوؿ 

ٌت ]إىل ربك[ أي إىل صاحبك وجسدؾ، قاله ابن اهلل وجهه ٨تو القبلة. واهلل أعلم. مع
عباس وعكرمة وعطاء. واختار  الطربي، ودليله قراءة ابن عباس ]فادخلي ُب عبادي[ 
على التوحيد، فيأمر اهلل تعاىل األرواح غدا أف ترجع األجساد. وقرأ ابن مسعود ))ُب 

صاّب: ا١تعٌت:  جسد عبدي((. وقاؿ اٟتسن: ارجعي إىل ثواب ربك وكرامته. وقاؿ أبو
ارجعي إىل اهلل. وهذا عند ا١توت. ]فادخلي ُب عبادي[ أي ُب اجساد عبادي، دليله 
قراءة ابن عباس وابن مسعود. قاؿ ابن عباس: هذا يـو القيامة، وقاله الضحاؾ. 
واٞتمهور على أف اٞتنة هي دار ا٠تلود اليت هي مسكن األبرار، ودار الصاٟتُت واألخيار. 

ادي[ أي ُب الصاٟتُت من عبادي، كما قاؿ: ))لندخلنهم ُب الصاٟتُت((. ومعٌت ]ُب عب
وقاؿ األخفش: ]ُب عبادي[ أي ُب حزيب، وا١تعٌت واحد. أي انتظمى ُب سلكهم. 
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وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يبيح إىل النفس أف يرجع  55]وادخلي جنيت[ معهم.
ونستطيع أف نأخذ  مر واجبا با مباحا.إىل ربه راضية مرضية وال يكوف معٌت هذا األ

 الفائدة أي مناسبة من تلك آية كما يلي:
كقوله تعاىل:                     

                    )الشعراء( 

14.   )الفجر( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اإلباحة. ]ارجعي إىل ربك راضية 
مرضية[ وروي الضحاؾ أهنا نزلتفي عثماف بن عفاف رضي اهلل عنه حُت وقف بئر رومة. 

ا١تدينة، فحوؿ وقيل: نزلت ُب خبيك بن عدي الذي صلبه أهل مكة، وجعلوا وجهه إىل 
اهلل وجهه ٨تو القبلة. واهلل أعلم. معٌت ]إىل ربك[ أي إىل صاحبك وجسدؾ، قاله ابن 
عباس وعكرمة وعطاء. واختار  الطربي، ودليله قراءة ابن عباس ]فادخلي ُب عبادي[ 
على التوحيد، فيأمر اهلل تعاىل األرواح غدا أف ترجع األجساد. وقرأ ابن مسعود ))ُب 

. وقاؿ اٟتسن: ارجعي إىل ثواب ربك وكرامته. وقاؿ أبو صاّب: ا١تعٌت: جسد عبدي((
ارجعي إىل اهلل. وهذا عند ا١توت. ]فادخلي ُب عبادي[ أي ُب اجساد عبادي، دليله 
قراءة ابن عباس وابن مسعود. قاؿ ابن عباس: هذا يـو القيامة، وقاله الضحاؾ. 

مسكن األبرار، ودار الصاٟتُت واألخيار. واٞتمهور على أف اٞتنة هي دار ا٠تلود اليت هي 
ومعٌت ]ُب عبادي[ أي ُب الصاٟتُت من عبادي، كما قاؿ: ))لندخلنهم ُب الصاٟتُت((. 
وقاؿ األخفش: ]ُب عبادي[ أي ُب حزيب، وا١تعٌت واحد. أي انتظمى ُب سلكهم. 

س أف يرجع وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يبيح إىل النف 56]وادخلي جنيت[ معهم.
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ونستطيع أف نأخذ  مباحا. وال يكوف معٌت هذا األمر واجبا بلإىل ربه راضية مرضية 
 الفائدة أي مناسبة من تلك آية كما يلي:

كقوله تعاىل:                     

                    )الشعراء( 

15.     )الضحى( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]وأما بنعمة ربك فحدث[ 

شكر.  أي انشر ما أنعم اهلل عليك بالشكر والثناء. والتحدث بنعم اهلل، واالعًتاؼ هبا
وروي ابن أيب ٧تيح عن ٣تاهد ]وأما بنعمة ربك[ قاؿ بالقرآف. وعنه قاؿ: بالنبوة، أي 
بلغ ما أرسلت به. وا٠تطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم، واٟتكم عاـ له ولغَت . وعن 
اٟتسن بن علي رضي اهلل عنهما قاؿ: إذا أصبت خَتا، أو عملت  خَتا، فحدث به 

رو بن ميموف قاؿ: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به، الثقة من إخوانك. وعن عم
يقوؿ له: رزؽ اهلل من الصالة البارحة كذا وكذا. وكاف أبو فراس عبد اهلل غالب إذا أصبح 
يقوؿ: لقد رزقٍت اهلل البارحة كذا، قرأت كذا، وصليت كذا، وذكرت كذا، وفعلت كذا. 

اؿ يقوؿ اهلل تعاىل: ]وأما بنعمة ربك ق !فقلنا له: يا أبا فراس، إف مثل ال يقوؿ هذا
أف اهلل يأمر   وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية 57 !فحدث[ وتقوؿ أنتم: ال ٖتدث بنعمة اهلل

ونستطيع أف نأخذ الفائدة أي مناسبة من تلك آية كما علينا ليشكر على نعمة اهلل. 
 يلي:

كقوله تعاىل:                          

                 )إبراهيم( 
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16.    )االنشراح( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]فإذا فرعت[ قاؿ ابن عباس 
وقتادة: فإذا فرغت من صالتك ]فانصب[ أي بالغ ُب الدعاء وسله حاجتك. وقاؿ ابن 
مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب ُب قياـ الليل. وقاؿ الكليب: إذا فرغت من تبليغ 

وٖتليلية بالغية ُب هذ   58وللمؤمنُت وا١تؤمنات. الرسالة ]فانصب[ أي استغفر لذنبك 
 اآلية أف اهلل يأمر علينا لتوكل إىل اهلل ألف بعد عسر يسرا.

كما ُب اٟتديث: عن زيد بن أسلم قاؿ: كتب ابو عبيدة بن جراح إىل عمر ابن ا٠تطاب 
فإنه يذكر له ٚتوعا من الرـو وما يتخوؼ منهم، فكتب إليه عمر ابن ا٠تطاب: أما بعد 

مهما ينزؿ بعبد مؤمن من منزؿ شدة جيعل اهلل بعد  فرحا. وإنه لن يغلب عسر يسرين. 
 )رو  مالك(

17.    )االنشراح( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]فإذا فرغت[ بكسر الراء، 

وٖتليلية بالغية ُب هذ   59عند .وهي لغة فيه. وقرئ ]فرّغب[ أي فرغب الناس إىل ما 
 اآلية أف اهلل يأمر علينا لتوكل إىل اهلل ألف بعد عسر يسرا.

كما ُب اٟتديث: عن زيد بن أسلم قاؿ: كتب ابو عبيدة بن جراح إىل عمر ابن ا٠تطاب 
يذكر له ٚتوعا من الرـو وما يتخوؼ منهم، فكتب إليه عمر ابن ا٠تطاب: أما بعد فإنه 

مؤمن من منزؿ شدة جيعل اهلل بعد  فرحا. وإنه لن يغلب عسر يسرين.  مهما ينزؿ بعبد
 )رو  مالك(
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18.      )العلق( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]اقرأ بسم ربك[ أي اقرأ ما 

التسمية ُب ابتداء كل سورة. أنزؿ إليك من القرآف مفتتحا باسم ربك، وهو أف تذكر 
فمحل الباء من ]بسم ربك[ النصب على اٟتاؿ. وقيل: الباء ٔتعٌت على، أي اقرأ على 
اسم ربك. يقاؿ: فعل كذا باسم اهلل، وعلى اسم اهلل. وعلى هذا فا١تقروء ٤تذوؼ، أي 

: اسم ربك هو القرآف، فهو يقوؿ ]اقرأ  باسم اقرأ القرآف، وافتتحه باسم اهلل. وقاؿ قـو
ربك[ أي اسم ربك. أراد: ال يقرأف السور. وقيل: معٌت ]اقرأ باسم ربك[ أي اذكر اٝته. 

أف اهلل يأمر على الرسوؿ وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية  60أمر  أف يبتدئ القراءة باسم اهلل.
 .١تعرفة ا١تعلومات بالقراءة

19.    )العلق( 
هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]اقرأ[ تأكيد، وًب الكالـ، ٍب  صيغة األمر ُب

[ أي الكرًن. وقاؿ الكليب: يعٍت اٟتليم عن جهل العباد،  استأنف فقاؿ: ]وربك األكـر
فلم يعجل بعقوبتهم. واألوؿ أشبه با١تعٌت، ألنه ١تا ذكر ما تقدـ من نعمه، دؿ هبا على  

٤تمد وربك يعينك ويفهيمك، وإف كنت غَت كرمه. وقيل: ]اقرأ وربك[ أي اقرأ يا 
[ ٔتعٌت ا١تتجاوز عن جهل العباد. وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف  61القارئ. و]األكـر

 اهلل يأمر على الرسوؿ ١تعرفة ا١تعلومات بالقراءة.
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20.   )العلق( 
]فليدع نادية[ أي أهل ٣تلسه صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التعجيز. 

وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية عن قصة أبو جهل الذي ديثل  62وعشَتته، فليستنصرهبم.
لذا صيغة األمر تدؿ على معٌت  ووعيد اهلل تعاىل له بأشد العذاب والعقاب. فرعوف األمة

 التعجيز.
21.       )العلق( 

األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التهديد. ]كال[ أي ليس األمر على  صيغة
ما يظنه أبو جهل. ]ال تطعه[ أي فيما دعاؾ إليه من ترؾ الصالة. ]واسجد[ أي صل 
هلل ]واقًتب[ أي تقرب إىل اهلل جل ثناؤ  بالطاعة والعبادة. وقيل: ا١تعٌت: إذا سجدت 

يب هريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه فاقًتب من اهلل بالدعاء. روي عطاء عن أ
 63وسلم: "أقرب ما يكوف العبد من ربه، وأحبه إليه، جبهته ُب األرض ساجدا هلل".
لذا  وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يأمر الرسوؿ وألمته للعبادة والسجود والصالة.

 .صيغة األمر تدؿ على معٌت التهديد
22.     )القريش( 

صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت النذب. ]فليعبدوا رب هذا البيت[ أي 
ليألفوا عبادة رب الكعبة، كما كانوا يألفوف الرحلتُت. قاؿ عكرمة: كانت قريش قد ألفوا 

يقيموا ٔتكة. رحلة إىل بصرى ورحلة إىل اليمن، نقيل ٢تم: ]فليعبدوا رب هذا البيت[ أي 
وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية يأمر اهلل  64رحلة الشتاء، إىل اليمن، والصيف: إىل الشاـ.

 .هللعلى اإلنساف ٚتيعا شكر اهلل على نعمه وا١تداومة عن العبودية 
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23.    )الكوثر( 
أي أقم الصالة صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت النذب. ]فصّل[ 

ا١تفروضة عليك، كذا روا  الضحاؾ عن ابن عباس. وقاؿ قتادة وعطاء وعكرمة: ]فصّل 
لربك[ صالة العيد يـو النحر. ]وا٨تر[ نسكك. وقاؿ أنس:كاف النيب صلى اهلل عليه 
وسلم ينحر ٍب يصلى، فأمر أف يصلى ٍب ينحر. وقاؿ سعيد بن جبَت أيضا: صّل لربك 

ة ّتمع، وا٨تر البدف ٔتٌّت. وقاؿ سعيد بن جبَت أيضا: نزلت ُب صالة الصبح ا١تفروض
اٟتديبية حُت حصر النيب صلى اهلل عليه وسلم عن البيت، فأمر  اهلل تعاىل أف يصلى 
وينحر البدف وينصرؼ، ففعل ذلك. قاؿ ابن العريب: ))أما من قاؿ: إف ا١تراد بقوله 

بادات، وقاعدة اإلسالـ، وأعظم دعائم تعاىل: ]فصّل[: الصلوات ا٠تمس، فألهنا ركن الع
الدين. وأما من قاؿ: إهبا صالة الصبح با١تزدلفة، فألهنا مقرونة بالنحر، وهو ُب ذلك 
، وال صالة فيه قبل النحر غَتها، فحصها بالذكر من ٚتلة الصلوات القًتاهنا  اليـو

قامة الصالة وا٨تر وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يأمر على الرسوؿ إل 65بالنحر((.
 شكرا هلل على نعمه العظيمة. 

24.    )الكافروف( 
صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. وقاؿ أبو صاّب عن ابن 
عباس: إهنم قالوا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لواستلمت بعض هذ  اآل٢تة 
لصدقناؾ، فنزؿ جربيل على النيب صلى اهلل عليه وسلم هبذ  السورة، فييئسوا منه، وآذو ، 

 معٌت ا١تعهود وإف كانت للجنس من حيث إهنا  وآذوا أصحابه. واأللف والالـ ترجع إىل
كانت صفة ألي، ألهنا ٥تطبة ١تن سبق ُب علم اهلل تعاىل أنه سيموت على كفر ، فهي 
. و٨تو  عن ا١تاوردّي: نزلت جوابا، وعٌت بالكافرين  من ا٠تصوص الذي جاء بلفظ العمـو

منهم من مات أو قتل قوما معينُت، ال ٚتيع الكافرين، أف منهم من آمن، فعبد اهلل، و 
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وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية  66على كفر ، وهم ا١تخاوبوف هبذا القوؿ، وهم ا١تذكوروف.
 .ألف لكم دينكم ويل دين أف اهلل دينع علينا للعبادة كالعبادة الكافروف

25.         )النصر( 
األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي.] فسبح ْتمد ربك واستغفر [  صيغة

اي إذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل: معٌت سبح: صّل، عن ابن عباس. ))ْتمدؾ(( 
أي حامد له على ما آتاؾ من الظافر والفتح. ))واستغفر (( أي سل اهلل الغفراف. وقيل: 

ا ال جيوز عليه مع شكر اهلل.  ))واستغفر (( أي ))فسبح(( ا١تراد به: التنزيه، أي نزهه عم
وٖتليلية بالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يأمر علينا  67سل اهلل الغفراف مع مداومة الذكر.

 .يح واالستغفاربلتكثَت قراءة التس
26.     )اإلخالص( 

أي  68أحد[ صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]قل هو اهلل
الواحد الوتر، الذي ال شبيه له، وال نظَت وال صاحبة، وال ولد وال شريك. وأصل 
))أحد((: وحد، قلبت الواو مهزة. وقد تقدـ ُب سورة ))البقرة(( الفريق واحد وأحد، وُب  
كتاب ))األسٌت، ُب شرح أٝتاء اهلل اٟتسٌت(( أيضا مستوَب. واٟتمد هلل. و ))أحد(( 

: هو أحد. وقيل: ا١تعنىى: قل: األمر والشأف: اهلل أحد. وقيل: مرفوع، على معٌت
))أحد(( بدؿ من قوله: ))اهلل((. وقرأ ٚتاعة ))أحد اهلل(( بال تنوين، ولبا للخفة، وفرارا 

وٖتليلية بالغية ُب هذ  . *وال ذاكر اهلل إال قليال*من التقاء الساكنُت، ومنه قوؿ الشاعر 
 .وال بد لنا أف يؤمن باهلل لشهادة أف ال إله إال اهللاآلية أف اهلل يأمر علينا 
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27.     )الفلق( 
اختلف فيه،  69صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت اٟتقيقي. ]الفلق[

فقيل: سجن ُب جهنم، قاله ابن عباس. وقاؿ أيب بن كعب: بيت ُب جهنم إذا فتح 
صاح أهل النار من حر . وقاؿ اٟتبلي أبو عبد الرٛتن: هو اسم من أٝتاء  جهنم. وقاؿ 
الكليب: واد ُب جهنم. وقاؿ عبد اهلل ابن عمر: شجرة ُب النار. سعيد بن جبَت: جّب ُب 

يقاؿ ١تا أومأّف من األرض فلق، فعلى هذا يصح هذا القوؿ. وقاؿ النار. النحاس: 
جابر بن عبد اهلل واٟتسن وسعيد بن جبَت أيضا و٣تاهد وقتادة والقرظي وبن زيد: الفلق، 

وٖتليلية  الصبح. وقاله ابن عباس. تقوؿ العرب: هو أبُت من فلق الصبح وفرؽ الصبح.
ونستطيع أف نأخذ  ستعاذة إىل اهلل من كل سوء.بابالغية ُب هذ  اآلية أف اهلل يأمر علينا 

 الفائدة أي مناسبة من تلك آية كما يلي:
  كقوله تعاىل:                      

             )اإلسراء( 

28.     )الناس( 
أي  70صيغة األمر ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التأديب. ]قل أعوذ برب الناس[

مالكهم ومصلح أمورهم. وإمنا ذكر أنه رب الناس، وإف كاف ربا ٞتميع ا٠تلق ألمرين: 
ألنه أمر  –ألف الناس معظموف، فاعلم بذكرهم أنه رب ٢تم وإف عظموا. الثاين -أحدمها 

وٖتليلية بالغية ُب هذ  باالستعاذة من شرهم، فاعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. 
 ر علينا أف يكوف متأدبا حيث ال يعمل عمله الشيطاف.اآلية أف اهلل يأم
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29.     )الضحى( 
 وٖتليلية بالغية من هذ  اآليةصيغة النهي  ُب هذ  اآلية تدؿ على معٌت التهديد.

قاله  ادفع إليه حقه، واذكر كرديتك.]فأما اليتيم فال تقهر[ أي ال تسلط عليه بالظلم، 
األخفش. وقيل: مها لغتاف ٔتعٌت. وعن ٣تاهد ))فال تقهر(( فال حيتقَت. وقرأ النجعي 
واألشهاب العقيلي ))تكهر(( بالكاؼ، وكذلك هو ُب مصحف ابن مسعود. فعلى هذا 
حيتمل أف يكوف هنيا عن قهر ، بظلمه وأخذ ماله. وخص اليتيم ألنه ال ناصر له غَت اهلل 

بتغليظ العقوبة على ظا١ته. والعرب تعاقب بُت الكاؼ والقاؼ.  تعاىل، فغلظ ُب أمر ،
النحاس: وهذا غلط، إمنا يقوؿ كهر : إذا اشتّد عليه وغّلظ. وُب صحيح مسلم من 
حديث معاوية بن اٟتكم السلمى، حُت تكلم ُب الصالة برّد السالـ، قاؿ: فبأيب هو 

يعٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه  – ما رأيت معلما قبله وال بعد  أحسن تعليما منه ! وأمي
فواهلل ما كهرين، وال ضربٍت، وال شتمي ... اٟتديث. وقيل: القهر الغلبة.  –وسلم 

  71والكهر: الزجر.
30.     )الضحى( 

صيغة النهي ُب هذ  اآلية تدؿ على التهديد. أسباب النزوؿ هذ  السورة يعٍت: 
منصور البغدادي، أخربنا أبو اٟتسن أٛتد بن اٟتسن السراج، أخربنا اٟتسن  أخربنا أبو

بن مثٌت بن معاذ، أخربنا أبو حذيفة، أخربنا سفياف الثوري، عن األسود بن قيس، عن 
جندب، قاؿ: قالت امرأة من قريش للنيب صلى اهلل عليه وسلم: ما أرى شيطانك إال 

ودعك، فنزؿ )            روا  البخاري، عن أٛتد بن )
يونس، عن زهَت، عن األسود، وروا  مسلم، عن ٤تمد بن رافع، عن حيِت بن آدـ، عن 

أف اهلل يأمر على الرسوؿ حيث ال تقهر مع اليتيم اآلية  وٖتليلية بالغية من هذ  72زهَت.
]وأما السائل فال تنهر[ أي ال تزجر ، فهو والسائل وال بد لنا أف يشكر على نعم اهلل. 
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هني عن إغالظ القوؿ. ولكن رد  ببذؿ يسَت، أو رّد ٚتيل، واذكر فقرؾ، قاله قتادة 
وغَت . وروي عن أيب هريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاؿ: "ال دينعن أحدكم 

إبراهيم بن أدهم: السائل، وأف يعطيه إذا سأؿ، ولو رأى ُب يد  قلبُت من ذهب". وقاؿ 
  73نعم القـو السؤاؿ: حيملوف زادنا إىل اآلخرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
70

  .101أليب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد األنصري القرويب،    



37 
 

 الفصل الرابع

 االختتام

 نتائج البحث . أ
 ومما سبق من الشرح والتحليالت نستطيع أن نأخذ نتائج البحث، كما يلي:

( اآلية يف جزء 9:8( سورة ومخس مائة اربع وستني  );7(. من سبع وثالثني )1
لفظا من صيغة األمر والنهي، وأن أنواع  77توجد فيها  الثالثني من القرآن الكرمي

( صيغة فعل األمر وفعل املضارع املقرون بالم األمر :6صيغ األمر يف جزء عّم ىي )
 ألفاظ والنهي لو صيغ واحد ىي فعل املضارع مع ال الناىية وىي لفظان. 9
( يدل على 11ناه األصلي يف جزء عّم ىي )(. واملعاين اجملازية اليت خترج عن مع2

( 7للتعجيز و) 1( للنذب و:للتأديب و) 7( لإلرشاد و6معىن األمر احلقيقي و)
 للتهديد، ولفظان تدل على النهي اجملازي  للتهديد. 9لإلباحة و

 االقتراحات . ب
 قد انتهي ىذا البحث وترجو الباحثة االقرتاحات وستكتب كما يلي:

 البحث نافعا على الباحثة ومن يقرأ ىذا البحث.أن يكون ىذا (. 1
أن يكون الباحث القادم يبحث البحث اجلامعي هبذا املوضوع بتحليل اجلزء (. 2

 األخرى.

واعرتفت الباحثة أن ىذا البحث مل يكن على درجة الكمال ومازال بعيدا عن (. 3
يقرا ىذا البحث  الكمال وفيو األخطاء والنقصان، لذا ترجو الباحثة االقرتاحات ملن

 عسى ان يكون ىذا البحث فوائد عديدة وينتفع هبا.
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