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 اإلستهالؿ

 قاؿ هللا تعاىل:
ـُ نَُداِك٢ُتَا بَػُْتَ  ُ اَل ُيُِبُّ  النااسِ  َكتِْلَك اْْلََّيا ُ الاِذيَن آَمُنوا َكيَػتاِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َكاَّللا َكلِيَػْعَلَم اَّللا

 [ٓٗٔ]آؿ عمراف:  الظااِلِمُتَ 
 صدؽ هللا العلي العظيم

“Dan masa (kejayaan dan kehacuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar 

mendapat pelajaran). Dan agar Allah membedakan orang-orang beriman (dengan 

orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) 

syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim”.  

(QS. Ali Imran: 140) 
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 اإلىداء

 أىدم ىذا البحث اٞتامعي ىدية خالصة إىل:

 أيب دمحم إرحاـ

 أمي سيت رٛتة أستيٍت

 أخيت سودة عزيزة

 أخيت فره زيد عادال

 كٚتيع ا١تعلمُت ا١تكرمُت 
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 مستخلص البحث

. اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء )دراسة ٖتليلية تداكلية ٜٖٚٓٓٔ٘ٔ عائشة داعية الفصاحة.
عند نظرية سَتؿ(. البحث اٞتامعي، قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية علـو 

 كومية ماالنجاإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟت
 عارؼ مصطفى ا١تاجستَت : شرؼادل

 سورة اإلسراءالتداكلية، : اْلفعاؿ الكالمية اإل٧تازية،  الكلمات ادلفتاحية
  

نواحي ا٠تارجية الاللغة من  التداكلية ىي فرع من فركع علم اللسانيات اٟتديثة اليت تبحث
ٖتدث ُب  اليت ب ُب اٟتوار. أما اْلفعاؿ الكالمية ىي الظواىركتشتمل من السياؽ كا١تتكلم كا١تخاط

 الفعل اإل٧تازم وى عنوبحث ي ذمال اجملاؿك  ،الكالـ. قد يكوف قصد ا١تتكلم ٗتتلف بلفظ كالمو
إلعالنيات كاإللتزاميات كالتعبَتَّيت اإىل ٜتسة أنواع كىي: اإلخبارَّيت ك  سَتؿ كينقسم

ا٠تطاب ُب سورة  يى امنه إحدلرآف على اْلفعاؿ اإل٧تازية ك كالتوجيهيات. تتضمن ا٠تطاب ُب الق
 اإلسراء.

ما ( ٕ ما صور اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء( ٔأما أسئلة البحث ُب ىذا البحث ىي 
( ١تعرفة صور اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة ٔكأىدافها ىي  أنواع اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء

 أنواع اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء.( ١تعرفة ٕاإلسراء 
كأما نوع ىذا البحث ىو الدراسة ا١تكتبية، كتستخدـ الباحثة ا١تنهج الكيفي كالوصفي. كطريقة 
ٚتع الباانت ىي طريقة الواثئقي من ا١تصدر الرئيسية كالثانوية. كٖتليل البياانت ابلطريق ا١تنهج 

 الوصفي.
اْلفعاؿ  ٕٚٔأف سورة اإلسراء تتضمن لت الباحثة حص اليت أما نتيجة من ىذا البحث

كأما من أنواع اإلعالنيات تكّوف  آَّيت. ٛاإلخبارَّيت اليت تتضمن ُب  خطاب ٜ كىياإل٧تازية 
اليت خطاب  ٖٔ. كأما من أنواع اإللتزاميات تكّوف فيها آَّيت ٙٔاليت تتضمن ُب خطاب  ٙٔفيها 

. آَّيت ٖٗاليت تتضمن ُب خطاب  ٖٙت تكّوف فيها . كأما من أنواع التعبَتَّيآَّيت ٜٕتتضمن ُب 
 آَّيت. ٖٗاليت تتضمن ُب خطاب  ٖ٘كأما من أنواع التوجيهيات تكّوف فيها 
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 Pragmatics is a branch of modern linguistics that examines language 

based on factors outside the language which include the language context, 

speakers and speech partners when the conversation occurs. Speech acts are a 

phenomenon that occurs when speech occurs. When a speech occurs, the intention 

desired by the speaker is sometimes different from what he said. The theory that 

examines this is called an illocutionary speech act. In this case, Searle divides it 

into 5 types: assertive, declarative, commissive, expressive and directive. The 

conversations contained in the Qur'an contain many illocutionary speech acts, one 

of which is the conversation in Surat Al Isra. 

 The formulation of the problem in this study, namely: 1) what forms of 

illocutionary speech acts in Surat Al Isra' and 2) what types of illocutionary 

speech acts in Surat Al Isra '. The purpose is 1) to find out the forms of 

illocutionary speech acts in Surat Al Isra' and 2) to find out the types of 

illocutionary speech acts in Surat Al-Isra '. 

 This type of research is a literature study using qualitative descriptive 

methods. The data collection technique is the method of documentation from the 

main source and secondary sources, and data analysis using descriptive analysis. 

 The results of this study are researchers found 127 illocutionary speech 

acts contained in Al Isra’s letter, namely 9 utterances in the form of assertive 

ilocutionary speech acts located in 8 verses. And 16 utterances are declarative 

illocutionary speech acts located in 16 verses. And 31 utterances in the form of 

commissive illocutionary speech acts located in 29 verses. And 36 utterances are 

expressive illocutionary speech acts located in 34 verses. And 35 utterances are 

directive illocutionary speech acts located in 34 verses. 
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Pragmatik adalah suatu cabang ilmu linguistik modern yang mengkaji 

bahasa berdasarkan faktor di luar bahasa yang meliputi konteks bahasa, penutur 

serta mitra tutur ketika terjadinya percakapan. Tindak tutur merupakan suatu 

fenomena yang ada ketika terjadi ujaran. Saat terjadi ujaran, maksud yang 

dikehendaki oleh penutur terkadang berbeda dengan apa yang ia tuturkan. Teori 

yang mengkaji hal tersebut dinamakan dengan tindak tutur ilokusi. Dalam hal ini, 

Searle membaginya menjadi 5 macam yaitu asertif, deklaratif, komisif, ekspresif 

dan direktif. Percakapan yang terdapat di dalam Al-Qur’an mengandung banyak 

sekali tindak tutur ilokusi, salah satunya adalah percakapan dalam surat Al Isra. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: apa bentuk tindak 

tutur ilokusi dalam surat Al Isra’dan apa jenis-jenis tindak tutur ilokusi dalam 

surat Al Isra’. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahu bentuk-bentuk dan 

jenis- jenis tindak tutur ilokusi dalam surat Al-Isra’. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka dengan menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi dari sumber utama dan sumber sekunder, serta analisis data 

menggunakan analisis deskriptif.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 127 tindak 

tutur ilokusi yang terdapat dalam surat Al Isra’yaitu 9 tuturan berupa tindak tutur 

ilokusi asertif yang terletak di 8 ayat. Dan 16 tuturan berupa tindak tutur ilokusi 

deklaratif yang terletak di 16 ayat. Dan 31 tuturan berupa tindak tutur ilokusi 

komisif yang terletak di 29 ayat. Dan 36 tuturan berupa tindak tutur ilokusi 

ekspresif yang terletak di 34 ayat. Dan 35 tuturan berupa tindak tutur ilokusi 

direktif yang terletak di 34 ayat. 
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 الباب األكؿ
 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 
ض كخلق أبحسن تقوًن. كرمهم على سائر جعل هللا اإلنساف خليفة ُب اْلر 

لديو دكر مهم ُب ٣تَت أعماؿ اليومية. ، ك ا١تخلوقات اب١تميزات كنعمهم ابلعقل
 يستطيعوف أف ُيصلوا بظواىر اإلنسانية العجائب.  كونوكّتانب ذلك،  

كأحد من الظواىر اإلنسانية ىو الكالـ الذم ُيستعمل لإلتصاؿ. كل من 
،  بوسيلة اللغة اإلتصاؿ ىو طريق لتحقيقو.تو ك يناسب ْتاج ا٥تتلف اقصديتكلم ميلك 

اللغة ىي ظاىرة لقضاء حاجتو كليعرب ما ُب ذىنو كفكرتو. ك اإلنساف يتصل كاف 
قاؿ  (.ٖ، ص. ٜٕٓٓاجتماعية تستخدـ لتحقيق التفاىم بُت الناس )ْتر الدين، 

ْنَسافَ هللا تعاىل:  ام خلق اإلنساف السميع البصَت ( ٗ( َعلاَمُو اْلبَػَياَف )ٖ) َخَلَق اإْلِ
الناطق كأ٢تمو النطق الذم يستطيع  بو أف يبُت عن مقاصده كرغباتو، كيتميز بو عن 

 (. ٕ٘٘ٔ، ص. ٕٛٔٓسائر اٟتيواف )الصابوين، 
كاف الكالـ يشتمل معاين ا١تختلفة ْلنو يصدر من العقل. درجات اإلنساف 

يتكلم ُب فكرتو، ْلف بيئة اليت ُيي فيها يئثر آداب الكالـ يُعرؼ بكيف ما يعرب ك 
بتأثَت الكبَت. ىناؾ، بعض من يتكلم ابلغيظ كاْلذل كبعض اآلخر ابللطف كاللُت 
كيستخدـ قوال حسنا كلو يقصدكا بعكسو. فإذا، قد يوجد اللفظي ا١توركد خيتلف 

 ٔتعنا ا١تقصود.
إستنادا على الشرح السابق، يُفهم أبف معٌت الكالـ ال يتمسك ببنية اللفظ 
الكالـ أبدا، بل يتأثر اٞتوانب ا٠تارجية كمثل السياؽ كا١تتكلم كا١تخاطب ُب 
استعماؿ اللغة. كمثل قوؿ من "أان متأخرا"، ميكن معناه إبخبار أك أمر ابلسرعة. لو 

نو متأخرا، كخيتلف طور فهو ميكن ٔتعٌت لإلخبار ابيقوؿ اْلب حُت ُُيمر بتناكؿ الف
السياؽ كمثل يكوف اْلب أف يذىب إىل الشركة كيريد تناكؿ  ا١تعٌت ابختالؼ
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الفطور كالطعاـ ليس مستعد فيقوؿ "أان متأخرا" فيمكن ٔتعٌت لألمر ابلسرعة ليعد 
 الطعاـ. 

د على كإذا ٖتدثنا عن الكالـ، أنو شيء يتضمن عديد ا١تعاين كا١تقاص
حسب السياؽ أك ا١تتكلم أك ا١تخاطب ُب عملية اٟتوار. أما علم الذم يتخصص 
ُب دراسة الكالـ ىو "اْلفعاؿ الكالمية" من الدراسة التداكلية. كعموما، أف التدكلية 
ىي نوع العلم يبحث ُب عالقة أشكاؿ الكالـ ٔتن ألقاىا، ككذلك تستخدـ 

 أحواؿ كقوعو. أف التداك ي إصطالحا ىو علم التداكلية لفهم معاين الكالـ بنسبة إىل
الذم يستخدـ بو الناس لفهم معاين أقواؿ غَتىم أك فهم مراد ا١تتكلم ُب أحواؿ 

(. فلذلك، يستطيع الشخص أف يفهم مقاصد غَته ٗٚ، ص. ٕٗٔٓمعُت )درما، 
 (. ٘، ص. ٕٙٓٓعرب الكالـ ٍب يتحدث فيو ابستخداـ العديد من اْلفعاؿ )يو ي، 

ل اإل٧تازم ىو نوع من أنواع اْلفعاؿ الكالمية كيعد مركزية اْلفعاؿ. فيو الفع
يبحث عن ا١تعٌت أك الغرض اإل٧تازم الذم يُنظر ْتسب اٞتوانب ا٠تارجي من 

 كاإلعالنيات اإلخبارَّيت كىياللفظ الكالـ. كينقسم سَتؿ إىل ٜتسة أنواع 
اٟتوارات حىت يفّسر معٌت  هم إىل كضيفةكي .كالتوجيهيات كالتعبَتات كاإللتزاميات

 الكالـ ابلتفصيل.
بوسيطة القرآف يتصل هللا إىل بٍت ك  القرآف ىو كحي يوحى إىل رسوؿ هللا،

كمن أمور الدين كغَتىا. فيو، يشتمل اآلَّيت آدـ عن كل أمور اآلخرة كالدنيا، 
    القرآنية  عن القصة كالوعيد كالوعد كغَتىا.

ْتسب اٞتوانب الداخلي ُيلل فهو  فكعموما، ليكتشف عظيم علـو القرآ
 .النظرية اللسانيات القدمية منها البالغة كالنحو كالصرؼ كغَت ذلكُب لفظو كمثل 

خاصة ُب علم اللغة. ْتث القرآف  بتطور الكبَت العلـو ُب ىذا الزماف نشأت ك
ٖتليل القرآف كثَت  كبسببابلدراسة ا١تتنوعة من اللسانيات القدمية أك اٟتديثة. 
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اختارت الباحثة اللسانيات اٟتديثة ىي التداكلية لتحليل القرآف فللسانيات القدمية، اب
 يعٍت سورة اإلسراء.

من ا١تسجد اٟتراـ  ملسو هيلع هللا ىلصكما يعرؼ، نزلت سورة اإلسراء ْتدث إسراء النيب 
إىل ا١تسجد اْلقصى ُب جزء من الليل. كاف الكافركف كا١تشركوف ال يؤمنوف بو 

 تعاىل ُب سورة اإلسراء عن قصة نيب هللا نوح كموسى كذبوف بصوابو. ذكر هللايك 
عليهما السالـ، كقصة بٍت إسرائيل عن فعلهم بإلفساد ُب الرض مرتُت حىت ٝتيت 

 أيضا سورة اإلسراء بسورة بٍت إسرائيل.
كاف ا٠تطاب القرآين ُب سورة اإلسراء قد ٖتمسو لتحليل خطاهبا بعمق ك 

٘تلك ا١تعاين ٗتتلف أبلفاظها ا١توركدة ُب اآلَّيت ، ْلهنا كتفصيل ابلدراسة التداكلية
إلجياد الغرض اإل٧تازم الذم يتضمن فيها تركز اْلفعاؿ اإل٧تازية فلذلك  القرآنية.

بفهم معٌت ا٠تطاب فيها، نستطيع فهم ابلنظر على التفسَت القرآف ليعرؼ سياقها. 
األفعاؿ اإلصلازية ضوع أخذت الباحثة ا١تو  فبهذا،ُب القرآف.  ةا١تراد اب٠تطاب الكرمي

 .يف سورة اإلسراء )دراسة حتليلية تداكلية على نظرية سريؿ(

 أسئلة البحث .ب 
 انطالقا من خلفية البحث السابقة فأسئلة البحث ىي:

  ُب سورة اإلسراء ؟اْلفعاؿ اإل٧تازية ما صور  -1
 ُب سورة اإلسراء؟اْلفعاؿ اإل٧تازية ما أنواع  -2

 أىداؼ البحث .ج 
 فأىداؼ البحث ىي: ةسئلة البحث السابقمن أ

 ١تعرفة صور اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء -1
 ١تعرفة أنواع اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء  -2
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 أعلية البحث  .د 
 :فهذا البحث أمهيتاف، كىي

 أمهية نظرية -1
ة تعٍت اْلفعاؿ لزَّيدة ا١تعرفة عن الدراسة التداكلية خاصة ُب اْلفعاؿ الكالمي( أ

 اإل٧تازية.
الكتشاؼ علم التداكلية يعٍت اْلفعاؿ الكالمية ُب اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب  ( ب

 القرآف
 أمهية تطبيقية -2

لتسهيل الفهم حوؿ دراسة تداكلية خاصة ُب اْلفعاؿ الكالمية اإل٧تازية ُب ( أ
 القرآف.

ىيم اإلسالمية اٟتكومية لزَّيدة ا١تراجع ُب ا١تكتبة جامعة موالان مالك إبرا( ب
 ماالنج.

 حتديد ادلصطلحات .ق 
التداكلية: عند رأم موريس التدكلية ىي العالقات بُت العالمات 
كمستخدمها كتقتصر على دراسة ضمائر التكلم كا٠تطاب كظرُب ا١تكاف كالزماف 
كالتعابَت اليت تستقي داللتها من معطيات تكوف جزئيا خارج اللغة نفسها )آف، 

(. كالتعريف اْلخر عنها ىو فرع من فركع علم اللغة الذم يدرس ٜٕص.  ،ٖٕٓٓ
استخداـ اللغة كمعنها مناسبا أبحواؿ مستخدـ اللغة. تتصل التداكلية ابستخداـ 

  (. ٜ٘، ص. ٕ٘ٔٓاللغة لفظيا أك لسانيا كيهم مقاـ الكالـ اتما )ركٝتنطا، 
لو معٌت اإل٧تاز الفعل الإل٧تازم ىو الفعل اْلساسي الذم يتأتى من خال

الصرّاؼ، يعٍت يقصد بو أف ا١تتكلم حُت ينطق بقوؿ ما، فهو ينجز معٌت قصدَّي )
الفعل اإل٧تازم من انحية ا١تتكلم كا١تخاطب كالظركؼ . يًتكز (ٕٗ، ص. ٕٓٔٓ
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 ،ٕٔٔٓكأحواؿ. كيكوف الفعل اإل٧تازم مركز الفعل الكالمي )كجياان، رٛتدم، 
 (.ٕٗص. 

 الدراسات السابقة.ك 
مرًن جهي ريٍت، طالبة امعي عن ٖتليل التداكلية ُب لقرآف الذم كتبتو اٞتبحث ال -ٔ

ُب شعبة اللغة العربية كأدهبا ّتامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية اٟتكومية 
افعاؿ الكالـ ُب سورة القصص ُب القرآف الكرًن ٖتت ا١توضوع  جوكجاكرات

ىذا البحث ٖتليل أفعاؿ ـ. تستعمل  ٕٚٔٓ)دراسة ٖتليلية تداكلية( سنة 
الكالـ ٞتوف اكستُت الذم ُيتوم على فعل القولية، كفعل الإل٧تازية كفعل 
التأثَتة. كيسمى الكالـ ُب اللغة العربية، فاستخدـ ىذا التحليل كالـ اإلنشاء 

ما نتائج ىذا البحث اليت حصلت الباحثة ٖتتوم السورة القصص أالطليب. ك 
 ٔٔاع ىي كالـ اإلنشاء الطليب كىي كالـ اْلمر أنو  ٖأية اليت تقسم على  ٕٖ

أية. أما كظيفة أفعاؿ الكالـ من  ٛأية، ككالـ النهي  ٖٔأية، ككالـ اإلستفهاـ 
تلك كالـ الثالث كىي كالـ اْلمر: اإلرشاد اإللتماس، الدعاء، اإلابحة 
كالتهديد. ككالـ اإلستفهاـ: التشويق، اإلنكار، التعجب، التعظيم، التوبيخ، 

لتحقَت، اإلستبطاء، كالتقرير. ككالـ النهي: اإلرشاد، التوبيخ كاإللتماس. فبعد ا
 ٖتليل تلك الكالـ الثالثة ٖتتوم فيو فعل القولية، كفعل اإل٧تازية، كفعل التأثَتة.

صحيح مسلم لإلماـ ا١تنذيرم امعي عن ٖتليل التداكلية ُب ٥تتصر اٞتبحث ال -ٕ
 قسم اللغة العربية كأدهبا ّتامعة موالان مالك فاتح إحساين، طالبة ُب الذم كتبتو

ت ا١توضوع اٟتدث غَت التعبَتم ُب إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج ٖت
. ـ ٕٙٔٓسنة  ٥تتصر صحيح مسلم لإلماـ ا١تنذيرم )دراسة ٖتليلية تداكلية(

تستعمل الباحثة البحث الكيفي ابستخداـ ا١تنهج الوصفي ىو البحث الذم 
البياانت الوصفية احملققة ا١تكتوبة. كأما نتائج البحث اليت حصلت ُيصل على 

الباحثة عن اٟتدث غَت التعبَتم الذم يقع ُب ٥تتصر صحيح مسلم لإلماـ 
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ا١تنذيرم بلغ عدده ثالثة عشر اْلحاديث منها: التوجيهات أك إرشادات الذم 
يات اْلحاديث، اإللتزام ٘اْلحاديث، اإلخبارَّيت الذم يتضمن  ٗيتضمن 

اٟتديث كاإلعالنيات  ٔاٟتديث، التعبَتات الذم يتضمن  ٔالذم يتضمن 
 الذم يتضمن حديثاف.

رسالة ا١تاجستَت عن ٖتليل التداكلية ُب القرآف الذم كتبتو نور الوطٍت طالبة ُب  -ٖ
 ّتامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية اٟتكومية جوكجاكراتكلية الدراسات العليا 

اإلعالنيات ُب القرآف سورة اٟتديد )دراسة ٖتليلية  ٖتت ا١توضوع الكليمات
ـ.  كأما نتائج الرسالة اليت حصلت الباحثة أف  ٕٙٔٓاْلفعاؿ الكالمية( سنة 

أية،  ٜالكليمات اإلعالنيات ُب سورة اٟتديد ميلك معاف ٥تتلفة منها لألمر 
أية،  ٕأية، للتقرير  ٔأية، لإلظهار الوجود البقاء كالقوة  ٕلإلظهار القوة 

أية،  ٔأية، لإلظهار الرٛتن كالرحيم  ٕأية، للتهديد  ٖأية، للعربة  ٗللتشجيع
 . أية ٔأية، لإلظهار الغٌت  ٖللذكر 

امعي عن ٖتليل التداكلية ُب نص ا١تسرحية الذم كتبتو حكمة اٞتبحث ال -ٗ
مية اٟتسنة، طالبة ُب قسم اللغة العربية كأدهبا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسال

اٟتكومية ماالنج ٖتت ا١توضوع ٚتلة التوجيهات ُب نص ا١تسرحية "رحلة إىل 
ـ. تستعمل الباحثة  ٕٙٔٓغد" لتوفيق اٟتكيم )دراسة ٖتليلية تداكلية( سنة 

كاما نتائج ىذا البحث اليت البحث الكيفي ابستخداـ ا١تنهج الوصفي. 
سرحية ُب ابب ٚتلة من نص ا١ت ٗٗعن اٞتملة التوجيهيات  حصلتها الباحثة

٤تاداثت،  ٤ٙتادثة، كالطلب  ٔٔاْلكؿ كالثاين. كىي تتكوف من اْلمر 
 ٤ٕتاداثت، كاْلرغاـ  ٤ٖتاداثت، كالنصح  ٤ٙتاداثت، كالدعوة  ٖكالتوسل 

٤تاداثت،  ٤٘تاداثت، كالنهي  ٤ٕتاداثت، كالتحد  ٤ٕتاداثت، كاالضطرار 
 ٤تاداثت. ٖكاصدار اْلكامر 
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ت السابقة، رٔتا من انحية الدراسة متساكية تعٍت نظرا إىل ىذه الدراسا
الداسة التداكلية. لكن، خيتلف ىذا البحث ابلدراسات السابقة من انحية 
ا١توضع  النظرم كموضع البحث. كانت الدراسات السابقة يستخدموف اْلفالـ 
كالنص ا١تسرحية كسورة اٟتديد كسورة القصص ١توضع البحث. كُب ىذا البحث 

 احث سورة اإلسراء كيركز ُب فعل اإل٧تازم على نظرية سَتؿ.يستخدـ الب

 منهجية البحث .ز 
 نوع البحث كمدخلو -ُ

ىو منهج البحث الذم يقـو ك تستخدـ الباحثة ا١تنهج الكيفي 
(. ككانت ُب ٙ، ص. ٕٙٔٓاإلخًتاعات مل تتحقق فيو اإلحصاء )موليوع، 

يعتمد .  (qualitative descriptive)يفي الوصفيا١تنهج الكيفي طريقة الك
اْلسلوب الوصفي على تعبَت الوقائع أك الظاىرات ا١توجودة من مفعوؿ 
البحث كيوضح خصائصها عرب الوصف كصفا دقيقا على ا١تنهج الكيفي 

 (. ٕٚٗ، ص. ٕ٘ٓٓ)عدس، عبيدات، عبد اٟتق، 
ىو أحد   (library research)البحث ا١تكتيب  مننوع ىذا البحث 

الكيفي يعٍت ٚتيع ا١تعلومات من الكتب كا١تقاالت  ا١تناىج ُب البحث
كاجملالت ا١تتعلقة اب١توضوع ُب ذلك البحث كال ُيتاج البحث ا١تيداين. 

الطريقات ترتبط ابجتماع كالقراءة كالكتابة ا١تصدر ا١تكتيب )زيد، كالتعريفو 
   (.ٖص.  ،ٕٛٓٓ

 البياانت مصادر -ِ
 يتكوف ىذا البحث من ا١تصدرين، مها:
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 ا١تصادر الرئيسية( أ
ا١تصادر الرئيسية ىي ا١تصادر اليت دكنت كسجلت ببياانهتا 

لشخص أك اٞتهة ا١تعنية ّتمع تلك اهتا بشكل مباشر بواسطة اكمعلوم
أما مصدر (. ٜٗٔ، ص. ٕٛٓٓا١تعلومات كنشرىا )قنديلجي، 

 قرآف الكرًن يعٍت سورة اإلسراء.الرئيسي ُب ىذا البحث ال
 الثانوية صادرا١ت( ب

ا١تصادر الثانوية ىي اليت تنقل معلومتها عن ا١تصادر اْلكلية 
بشكل مباشر أك غَت مباشر أم أف الباانت ا١تتوفرة ُب ا١تصادر الثانوية 
قد تكوف منقولة أك مًتٚتة اىل لغة أخرل اليت ظهرت فيو تلك البياانت 

صادر ا١ت(. أما ٜٙٔ، ص. ٕٛٓٓباشرة )قنديلجي، كا١تعلومات ا١ت
الثانوية يعٍت الكتب اْلجنبية كالعربية اليت تتعلق ابلتداكلية منها الكتاب 
اْلفعاؿ اإل٧تازية لعا ي ٤تمود حجي الصرّاؼ الطبعة اْلكىل ٔتكتب 

النظرية الرباٚتتية اللسانية حملمد ككتاب  ـ ٕٓٔٓاآلداب القاىرة سنة 
كغَت ذلك من كتب ـ  ٖٕٔٓآلداب القاىرة سنة عكاشة ٔتكتب ا

 ا١تعلقة ٔتوضوع البحث.

 طريقة مجع البياانت -ّ
ُب ىذا البحث تستخدـ الباحثة الطريقة ٞتمع البياانت ابالطريقة 

تتضمن الواثئق ا١تصادر للتفسَت كالتدقيق  .(documenter method) الواثئقية
(. تصدر الواثئق من الكتب كا١تقاالت ٕٚٔ. ، صٕٙٔٓ)موليوع، 

كا٢تدؼ ُب استخداـ ىذه الطريقة ىو كاجملالت اليت تتضمن الدراسة التداكلية. 
 ٟتصوؿ البياانت اليت تتعلق هبذا البحث.
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 طريقة حتليل البياانت -ْ
ماد على ٖتليل البياانت ىو عملية التحليل ُب البياانت ا١تتوفرة ابعت

كُب ىذا الطريقة ا١تعينة كتناسب نوع البحث لتحصل على النتائج ا١تقصودة. 
. إف ا١تنهج الوصفي البحث، استخدمت الباحثة طريقة التحليل الوصفي

بل إنو يشمل   اليتمثل فقط ُب ٚتع البياانت كا١تعلومات كتبويبها كعرضها،
 )علياف، غنيم، البياانت كتفسر عميق ٢تاكذلك على ٖتليل دقيق ٢تذه 

(. كأىداؼ ىذه الطريقة ىي كصف سياؽ مفعوؿ البحث ٗٗ، ص. ٕٓٓٓ
ذه الطريقة، ٖتلل الباحثة عن اْلفعاؿ الوقائع ا١توجودة. هب ىابستناد عل

 كخطواهتا كالتا ي:  اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء.
الباحثة فهما اتما عن ا١تعٌت ُب سورة  فهمحيت تقراءة سورة اإلسراء (أ 

 اإلسراء
 تبحث الباحثة عن اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء(ب 
 تكتب الباحثة اْلَّيت اليت تتضمن اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء(ج 
.تعُت الباحثة عن اْلنواع اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة اإلسراء(د 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظرم

 التداكلية مفهـو .أ 
كلية فرع حديث من فركع العلـو اللغوية هتتم بدراسة كٖتليل عمليات اإف التد

ية اليت الكالـ كالكتابة لعرؼ كظائف اْلقواؿ اللغوية. فيها تبحث عن الكيف
يستعمل الناس لفهم معاين اْلقواؿ، ككذا ليفصل أسباب ٧تاح ا١تخاطبُت كا١تتكلمُت 

. ُٕٗٔٓب ا١توقف الكالمي الذم يدكر بينهم ُب عملية التحدث  )جاد الكرًن، 
ا١توقف الكالمي يشتمل جوانب عديدة، منها: ا١تتكلموف (. كُب ٕٚص. 

)جاد عل اإل٧تازم كالتفوه بوصفو نتاجا كا١تستمعوف كسياؽ التفوه كىدؼ التفوه كالف
 .(ٕٖ. ص. ٕٗٔٓالكرًن، 

أما الدراسة التداكلية ال ٖتيط ُب ٣تاؿ معُت لكنها تتعدد ُب ٣تاالهتا كاتساع 
التداكلية" ا١تقابل العريب "تعد ا١تصطلح  ُب ْتوثها، فحصلت تنوع مهمومها.

 Charles) موريسيتفقو الدارسوف على إرجاعو إىل فليسوؼ تشارلز   اْلشهرم

Morris ) للمصطلح اإل٧تليزم pragmatics  ،ُب  (.ٔ، ص. ٕٓٔٓ)الصراؼ
عل ما لو عالقة ابْلعماؿ كالوقائع اٟتقيقة   pragmaticsالغالب، يدؿ ا١تصطلح 

 (. ٚ، ص. ٕٙٔٓ)اليزيد، 
فالتداكلية ترجع إىل مادة "دكؿ" يدؿ على تنقل شيء من مكاف إىل آخر. 

كىو يستحدث مفهـو "التداك ي" ُب ترٚتتو  طو عبد الرٛتن الباحث ا١تغريب كاف
تعريفو للفعل "التداكؿ": كالفعل  ُبقوؿ ي ٜٓٚٔسنة  pragmatics ١تصطلح 

)تداكؿ( ُب قولنا: تداكؿ الناس كذا بينهم، ٔتعٌت تناقلو الناس كأداركه بينهم. كما 
تعملة كاستعماؿ ُب يعرؼ أف مفهـو النقل كالدكراف مستعمالف ُب نطاؽ اللغة ا١تس

ا١تثاؿ التاىل، فيقاؿ: نقل الكالـ عن قائلو، ٔتعٌت ركاه عنهم. أما النقل كالدكراف 
يستخدماف ُب اللغوم على معٌت التواصل، فالتداكؿ يشتمل على اٟتركة بُت اثنُت 
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اؿ التداك ي اجملإذف، ُب (. ٗٔ. ص. ٕٗٔٓ)جاد الكرًن،  يعٍت التواصل كالتفاعل
القوؿ موصوال ابلفعل كيشتمل معٌت التواصل  بُت ا١تخاطبُت  معناه أف يكوف

 (.ٖٔكالتفاعل بينهم )بوخشة، د.ت. ص. 
إرتبط دراسة التداكلية ابْلمرين، مها يهتم بوجو اإلستعماؿ اللغة ُب متنوعة 
السياقات كمنطلقو فلسفي ابلتحاكؿ ْتث القظاَّي ا١تعرفية من خالؿ آاثرىا العملية 

إعتمادا على نظر يوىل يشتمل التدكلية أربع جوانب (. ٘ٔ. )بوخشة، د. ت. ص
يعٍت  دراسة عن ا٢تدؼ ا١تتكلم كمعٌت السياؽ كإلقاء الرسالة أبلغ من الكالـ كالتعبَت 

  .(ٚٔ، ص. ٕٚٔٓ) كاكف، عن اإلرتباط 
 مفهـو موضوع التداكلية للدارسُت منها: 
اللغة، تدرس اللغة عند استعما٢تا التداكلية ىي دراسة استعماؿ اللغة ليس البنية   -1

ُب الدرجات ا١تتنوعة، كاعتبارىا "كالما ٤تددا" صادرا من "متكلم ٤تدد" كموجها 
إىل "٥تاطب ٤تدد" ب"لفظ ٤تدد" ُب مقاـ تواصلي ٤تدد" لتحقيق "غرض 

 .(ٕٚ . ص.ٕٗٔٓ)جاد الكرًن،  تواصلي ٤تدد"
رؼ ُب معاٞتة ا١تلفوظات شرح أسباب فشل ا١تعاٞتة اللسانية البنيوية الص  -2

 (.ٕٛ، ص. ٕ٘ٓٓ)صحراكم، 
تسعى التداكلية لتوجيو ا١تعٌت ا١تتضمن ُب القوؿ )غَت اٟترُب( ْلف ُب اإلستعماؿ   -3

 .(ٖٓ. ص. ٕٗٔٓ)جاد الكرًن،  أفضل من اٟترُب ا١تباشر 
التداكلية ىي دراسة عن العالقة اللغة ابلسياؽ تعٍت هتم على ا١تستعملُت اللغة  -4

 (.ٗ، ص. ٕٓٔٓركؼ الواقع العملي الذم تستخدـ فيو اللغة )الصراؼ، كظ
كعلى الرغم من اختالؼ النظر بُت الدارسُت حوؿ "التداكلية" كتساؤالهتم 
عن القيمة العلمية للبحوث التداكلية كتشكيكهم ُب جدكاىا ... فإف معظمهم يثبت 

اللغوم كالتعرؼ على  أبف قضية التداكلية ىي إجياد القوانُت الكلية لإلستعماؿ
القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوم، كتصَت التداكلية من ٍب جديرة أبف تسمى "علم 
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(. كأقدـ التعريفات ىو تعريف ٚٔ، ص. ٕ٘ٓٓاالستعماؿ اللغوم" )صحراكم، 
شارؿ موريس كىو أكؿ من ابدر بوضع تعريف مقصود أم ا١تيالد اْلكؿ ١تصطلح 

ها كالتا ي: كابإلٚتاؿ النحوم الذم يقتصر على دراسة ، كعرفpragmaticsالتداكلية 
العالقات كعلم الداللة الذم يدكر على الداللة اليت تتحدد بعالقة تعُت ا١تعٌت 

 (. ٓٔ، ص. ٕٙٔٓاٟتقيقي القائمة بُت الدالالت كما تدؿ عليو )اليزيد، 
اين كما يذكر اللس  دراسة ٖتليلية عن ا١تعٌت الكالـ ُب السياؽ يالتدكلية ى

الفرنسي )مييو( أف الكلمة اٟتقيقية ىي الكلمة ُب السياؽ كالكلمات ليس ٢تا معاف 
بل ٢تا إستعماالت، ٗترج اإلستعماالت من ٤تيط اللغة الساكن إىل ٤تيط الكالـ 
ا١تتحرؾ. لذلك، أف ٣تاؿ التداكلية اللسانية كل ما يرتبط ابلتواصل اللغوم هتم 

ة الكالـ كإبالغ الكالـ كا١تناسبة بُت الواقع كعدمو اب١تتكلم كاعتبار ا١تخاطب كصياغ
. يرل فَتث أف ا١تعٌت الكالـ اليتعلق على (ٖ٘. ص. ٕٗٔٓ)جاد الكرًن،  

اْلصوات كالكلمات كاْلبنية فقط، بل يتعلق على السياؽ. اعتمادا على ذلك، أف 
)جاد  ا٠تارجيالتفاىم ُب ا١تعاين اْلقواؿ اليؤثر عن العامل الداخلي بل يؤثر ابلعامل 

 (.ٖٗ. ص. ٕٗٔٓالكرًن، 

 التداكلية دراسةال رلاالت .ب 
أف اٟتقل التداك ي ُب الدراسات اللسانية اٟتديثة ىو الذم يشتمل بدراسة 
عالقة العالمات ابستعما٢تا كمقاماهتا كأطرافها التداكلية ىي دراسة العالقة بُت اللغة 

كتبحث ُب التداكلية اللسانية (.  ٔٔ، ص. ٕٗٔٓكالناطقُت كا١تؤكلُت )قدكر، 
 (:ٕٛ، ص. ٖٕٔٓا١تعاصرة اٞتوانب اآلتية )عكاشة، 

  (Deixis) اإلشارايت -1
قد تسمى ا١تعينات أك ا١تؤشرات، كىي تعبَتات ٖتيل إىل عناصر 
السياؽ ُب اْلتصاؿ ٖتيط ا١تتكلم كا١تخاطب كزمن ا١تنطوؽ كمكانو كغَت 
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باطا اتما ابلسياؽ الذم ُتستخدـ ذلك. كأف ىذه التعبَتات كلها ترتبط ارت
 (. ٛ، ص. ٕٓٔٓفيو، كال يستطيع تفسَتىا بدكنو )الصراؼ، 

كتربط الركابط الداخلية بُت كحدات النص كٖتقق ٘تاسكو كانسجامو 
كتربطو بعا١تو ا٠تارجي كىي اإلحالة الىت تتحدد من خالؿ العنصر اللغوم 

إلشارم جزء من مقاصد كالسياؽ الوجودم أك ا٠تارجي كتعد دراسة البعد ا
ا٠تطاب. ككظيفة اإلشارَّيت اليت تتصل ابلسياؽ ىي لتوضيح غاية ا١تتكلم 
اليت يفسرىا السياؽ اللفظي كالسياؽ ا٠تارجي. كتفيد التأكيد كاإلختصار ُب 
اللفظ إلغناىا عن ذكر ا١تشار إليو كاستحضاره ُب اللفظ. كأما أنواعها فهي: 

شارة كالظركؼ كألفاظ اْلمكنة كدالالت ا١توصوالت كالضمائر كأٝتاء اإل
 (.ٗٛ، ص. ٖٕٔٓاْلزمنة  )عكاشة، 

 :(ٗٗ. ص. ٕٗٔٓ)جاد الكرًن، ىناؾ أنواع من اإلشارَّيت، كاات ي 
 (Personal Deixis)اإلشارايت الشخصية  (أ 

٘تثل ابلضمائر تدؿ على ا١تتكلم كا١تخاطب كمن تشاركوا ُب 
. (ٗٛ، ص. ٖٕٔٓكاشة، )ع اٟتوار، سواء كانت متصلة أـ منفصلة

كمن ٨توىا: ىو، مها، ىم، ىي، مها، ىن، أنت، أنتما، أنتم، انت، 
 أنتما، أننت، أان، ٨تن كغَتىا.

  (Temporal Deixis)  اإلشارايت الزمانية (ب 
ُب صورة عامة، ٘تثل ابلظركؼ الزماف. كقد تدؿ اإلشارَّيت على 

ىو الظركؼ اليت ٖتيل معٌت الزماف الكوين كالنحوم. أما الزماف الكوين 
إىل العامل ا٠تارجي كالظركؼ كأٝتاء الوقت كالزمن اليت تقدر ابلعامل 

،  (.٘ٛ، ص. ٖٕٔٓا٠تارجي )عكاشة،  كمن ٨توىا: اآلف، اليـو
 الصباح، ا١تساء كغَتىا.
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   (Spatial Deixis)اإلشارايت ادلكانية (ج 
خاطب كاستعما٢تا لعرؼ مكاف ا١تتكلم كا١ت ٘تثل ابلظركؼ ا١تكاف

   كالسامع حُت كقوع اٟتوار. كاإلحساس اب١تكاف أسبق من إحساس
ابلزماف ْلف إدراؾ ا١تكاف يقًتف أببعاد حسية مادية كإدراؾ الزماف يقًتف 

كمن ٨توىا: ٖتت،  (.٘ٛ، ص. ٖٕٔٓأببعاد ذىنية شعورية )عكاشة، 
 فوؽ، ىنا، ىناؾ كغَتىا.

  (Social Deixis)اإلشارايت اإلجتماعية  (د 
٘تثل ابلعبارات تشَت إىل عالقة اإلجتماعية بُت ا١تتكلم كا١تخاطب 

 (intimacy)أك ٛتيمة  (informal)أك غَت رٝتية  (formal)من عالقة رٝتية 
كمن  أك غَت ذلك من مستواَّيت العالقة. (non intimacy)أك غَت ٛتيمة  

 ٨توىا: شيخ، أستاذ، أـ، أب كغَتىا.
  (Presupposition) بقااإلفرتاض الس -2

يقصد ابإلفًتاض السابق ىو ا١تعلومات ا١تشًتكة بُت ا١تتكلم 
كا١تخاطب ا١تعركفة سابقا. ٔتعٌت، يؤسس ا١تتكلم اإلفًتاض ُب السابق حُت 

 (. ٜ، ص. ٕٓٔٓيوجو كالمو إىل ا١تخاطب )الصراؼ، 
ينطلق ا١تتخاطبوف من معطيات أساسية معًتؼ هبا كال يصرح هبا 

اإلفًتاضات ا١تسبقة كإمنا تشكل خلفية التبليغ الضركرية لنجاح ا١تتكلموف 
 .(٘ٗ. ص. ٕٗٔٓ)جاد الكرًن، العملية التبليغية 

  (Conversational Implicature) اإلستلزاـ احلوارم -3
بدأ الفيلسوؼ "جرايس"  ُب ىذ اجملاؿ عندما ألقى ٤تاضراتو ُب 

رات، اف الناس قد ـ. قاؿ "جرايس" ُب حوا ٜٛٙٔجامعة ىارفاد سنة 
يقولوف ما يقصدكف كقد يقصدكف اكثر ٦تا يقولوف، فأراد أف يقيم معربا بُت 
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ما ُيملو القوؿ من معٌت صريح، كما ُيملو القوؿ من معٌت متضمن ٦تا نشأ 
 (.ٜ، ص. ٕٓٔٓعنو فكرة اإلستلزاـ اٟتوارم )الصراؼ، 

لغاؤه أما خواص اإلستلزاـ اٟتوارم عند جرايس: اإلستلزاـ ميكن إ
، ٕٓٔٓكمتصل اب١تعٌت الدال ي ١تا يقاؿ كميكن تقديره كمتغَت )الصراؼ، 

، ص. ٖٕٔٓقسم اإلستلزاـ اٟتوارم إىل قسمُت، )عكاشة، ك  (.ٓٔص. 
ٛٛ:) 

اإلستلزاـ العرُب ىو ا١تعاين اْلصلية ا١تباشرة دكف ٣تازية كا١تعاين الًتكيبية (أ 
 كالسياقية.

 ين الىت متغَت ببتغَت السياقات الىت يرد فيها.اإلستلزاـ اٟتوارم ىو ا١تعا(ب 
  (Speech Acts) األفعاؿ الكالمية -4

الفعل الكالمي ىو أحد أىم اْلمور ُب التداكلية. كالتعريف عنو: 
التصرؼ )أك العمل( اإلجتماعي أك ا١تؤسساٌب الذم ينجزه اإلنساف ابلكالـ، 

و ا١تتكلم ٔتجرد تلفظو كمن ٍب فالفعل الكالمي يراد بو اإل٧تاز الذم يؤدي
 (.ٕٕ، ص. ٕٓٔٓٔتلفوظات معينة )الصراؼ، 

 نظرية األفعاؿ الكالمية .ج 
نسبت نظرية اْلفعاؿ الكالمية إىل أكسنت، ىو بداية اٟتديث الذم ألقي 

ُب كتابو "كيف تصنع اْلشياء  ٤ٜٔ٘٘تاضراتو ُب جامعة ىاردفورد سنة 
هـو اْلفعاؿ الكالمية يتميز ُب أما موقع مف(. ٜ. ص. ٕٗٔٓابلكلمات" )قدكر، 

ا١تذىب اللساين اٞتديد ُب تصور ا١تعاصرين كأصبحت نواة مركزية لكثَت من البحوث 
نشأت فكرة اْلفعاؿ الكالمية من أىم  (.ٕٙ، ص. ٕٓٔٓالتداكلية )الصراؼ، 

مبدإ ُب الفلسفة اللغوية اٟتديثة ُب ٣تاؿ نشأة التداكلية كتطورىا كىو إستعماؿ 
س إبراز منطوؽ لغوم فقط، بل إ٧تاز حدث اجتماعي معُت أيضا ُب اللغوم لي

(. كتعد نشأة كتطورة اْلفعاؿ الكالمية ٜٛ، ص. ٜٕٓٓالوقت نفسو )بوجادم، 
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على يد فالسفة كمثل أكستُت كسَتؿ ال على يد اللغويُت ْلف مفهـو اْلفعاؿ 
ة التحليلية"  ٔتا الكالمية مفهـو تداك ي منبثق من مناخ فلسفي عاـ ىو تيار "الفلسف

 احتوتو من مناىج كتيارات كقضاَّي. 
ٔتعٌت    أضحى الفعل الكالمي نواة مركزية ُب الكثَت من اْلعماؿ التداكلية

كل منطوؽ ُيصل على نظاـ شكلي دال ي إ٧تازم أتثَتم كيعد نشاطا مادَّي ٨توَّي 
١تتلقي كمن ٍب يرتبط أفعاال قولية لتحقيق أغراض إ٧تازية كغاَّيت أتثَتية ردكد فعل ا

ما  فهو يطمح أف يكوف ذا أتثَت ُب ا١تتلقي اجتماعيا أك مؤسستيا كمن ٍب إ٧تاز شيء
  (.ٕٕ، ص. ٕٓٔٓ)الصراؼ، 

كأكرد العلماء كالدارسوف عن خصائص الفعل الكالمي كىي مهمة لنجاح 
 :(ٕ٘، ص. ٕٓٔٓ)الصراؼ، الفعل اإل٧تازم، كىي كالتا ي 

ات غَت اللغوية ام غَت كالمية عن اْلفعاؿ اإل٧تازية  فعل قو ي، لتمييز اإل٧تاز (أ 
 كدؽ جرس الباب لإلذف ُب الدخوؿ.

فعل إنساين، فعل لغوم يصدر من اإلنساف إبتباع غاَّيت معينة اليت خيتارىا  (ب 
 اإلنساف لنفسو.

 فعل قصدم، استطاع الطلب ا١تسئولية عنو.(ج 
 لفهم.فعل لو معٌت، كيشًتط أف يكوف الفعل قابال (د 
فعل متوجو بو إىل ا١تخاطب، بوجود التعاكف بُت ا١تتخطبُت كيشًتط اف يتعارفوا (ق 

ىذا التعاكف سابقا حيث من إسًتاتيجيات التخاطب كتواضع احملادثة أك 
 عرفيتها ككاف ذلك ُب فهم قصد ا١تتكلم شيء ضركرم.  

 فعل مقيد، كونو يقيد ابلقواعد مثاال.(ك 
ة كالتعاقد، ُيقق على مراعة نظاـ التعاقد اإلجتماعي بُت فعل خاضع للمواضع(ز 

الناس من جهة كإسًتاتيجيات اليت ٗتوؿ للمتكلم إخراج مقاصده إلمكاف 
 الفهم للمخاطب من جهة أخرل.
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 فعل لو طبيعة إجتماعية، ُيتوم على سلوؾ ا١تشاركُت معنا ُب اٟتوارات.(ح 
 لسياؽ على شكل عاـ إلدراؾ ا١تقاصد.فعل لو طبيعة سياقية، يعتمد ا١تتكلم اب(ط 

كاشتهر ُب النظرية اْلفعاؿ الكالمية الفيلسوؼ اإل٧تليزم جوف أكسنت 
 كتلميذه جوف سَتؿ، كشرحها كالتا ي:

 األفعاؿ الكالمية عند أكسنت -1
قد إتفق الدارسوف أف موضوع اْلفعاؿ الكالمية ظهر ُب اْلفق 

سوؼ اإل٧تليزم "جوف ال٧تشو الفلسفي كالتداك ي ٍب اللغوم بفضل الفيل
( كفتح ىذا ا١توضوع أماـ أصدقائو كتالميذه ٜٓٙٔ-ٜٔٔٔ)أكسنت" 

ليتوسعوا كيتعمقوا بعض جوانب فيو كيعّدلوا كثَتا من آراء أستاذىم حىت يعد 
 (. ٜٕ، ص. ٕٓٔٓأكسنت مئسسا ُب ىذا اجملاؿ )الصراؼ، 

لغة على أهنا عند أكستُت أف نظرية اْلفعاؿ الكالمية ٗتتص بدراسة ال
ما القوؿ إال كاحد منها "حُت يتحدث ا١تتكلم فإنو ك أعماؿ ُب كقت كاحد، 

ُب حقيقة اْلمر خيرب عن شيء أك يصرح بتصريح ما أك ُيمر أك ينهى أك 
يلتمس أك يعد أك يشكر أك يتزكج أك يطلق أك يعقد صفقة ٕتارية )قدكر، 

 (. ٜ، ص. ٕٗٔٓ
ّكب بثالثة أفعاؿ تؤدم ُب نفس كرأل أكسنت أف اْلفعاؿ الكالمية تر 

الوقت اليت تنطق ابلفعل الكالمي، فهي ليست للمتكلم أف يستطيع أداءىا 
)الصراؼ، كاحدا كراء اآلخر بل ىي نواحي ٥تتلفة لفعل كالمي كاحد 

. كمييز إىل ثالثة أنواع من اْلفعاؿ الكالمية، فهي  (ٓٗ، ص. ٕٓٔٓ
 :كالتا ي

   (Locutionary act)   يل الفعل اللفظي أك الفعل القو  (أ 
يتمثل الفعل اللفظي من نطق أصوات معينة ٖتصل ألفاظا أك  
كلمات معينة كىذا اْللفاظ مرّكب ُب ٚتل ٨توية ٤تددة كىي تستعمل 
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بقصد ٤تدد كإبشارة ٤تددة تقريبا ٔتعٌت معُت. كخالصتو أف الفعل 
دال ي  اللفظي ُيتوم من فعل صوٌب كفعل صرُب كفعل تركييب ٨توم كفعل

 (.  ٕٗ، ص. ٕٓٔٓ)الصراؼ، 
أكسنت أفعاال: الفعل الصوٌب ىو التلفظ بسلسلة من  يهايسمك 

اْلصوات ا١تنتمية إىل لغة معينة، كالفعل الًتكييب ىو فيؤلف مفرادات طبقا 
لقواعد لغة معينة، كالفعل الدال ي ىو توظيف ىذه اْلفعاؿ حسب معاف 

 (.ٔٗ، ص. ٕ٘ٓٓكإحاالت ٤تددة )صحراكم، 
كأما مثل من الفعل اللفظي: "أان متأخرا" ميكن أف يفهم إبخبار أبنو 
متأخرا أك أمر ابلسرعة كغَت ذلك كا١تعٌت ال يعرؼ إال ابلرجوع إىل قرائن 

 السياؽ لتحديد القصد ا١تتكلم أك غرض الكالـ.
 (Illocutionary act)فعل اإلصلازم ال (ب 

ؿ، كالفرؽ بُت الفعل ىو الفعل اْلسسي الذم يتضمن الفعل ُب القو 
اللفظي كالفعل اإل٧تازم ىو أف الفعل اللفظي خيص ابلقوؿ فقط كالفعل 

، ص. ٖٕٔٓاإل٧تازم يقـو بفعل شيء متضمن ُب القوؿ )عكاشة، 
ٜٜ). 

كالتعريف اآلخر ىو ُيصل ابلتعبَت عن قصد ا١تتكلم من أدائو 
(. كأٝتاه أكسنت بقوة الفعل، كاشًتط ٜٙ، ص. ٜٕٓٓ)بوجادم، 

تحقيق ىذا ا١تعٌت اإل٧تازم ضركرة توفر السياؽ العرُب ا١تئسساٌب لغة ل
 (.ٕٗ، ص. ٕٓٔٓك٤تيطا كأشخاصا )الصراؼ، 

ابعتمادا على مفهـو القوة اإل٧تازية، ميز أكسنت إىل ٜتسة أنواع 
 (:ٜٚ، ص. ٜٕٓٓلألفعاؿ الكالمية )بوجادم، 
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ا: كعد،حكم، كمن أمثلته verdictifs اْلفعاؿ اٟتكمية )اإلقرارية( (1
  كصف.

كمن أمثلتها: إصدار قرار لصاحل أك  exersitifsاْلفعاؿ التمرسية  (2
 ضد...، أمر، قاد، طلب.

تلـز ا١تتكلم: كعد، ٘تٌت، التـز  comessifs اْلفعاؿ التكليف )الوعدية( (3
 بعقد، أقسم...

كمن أمثلتها: عرض مفاىيم   expositifsاْلفعاؿ العرضية )التعبَتية( (4
 فصلة )أكد، أنكر، أجاب، كىب...(من

ردكد أفعاؿ،  comportementaux اْلفعاؿ السلوكات )اإلخبارَّيت( (5
 تعبَتات ٕتاه السلوؾ: اعتذر، ىّنأ، حّي، رّحب.

  (Perlocutionary act) الفعل التأثريم (ج 
إحصاؿ الفعل أك التأثَت عن الذم ُيدثو الفعل اإل٧تازم ُب 

 . (ٓٓٔ. ، صٖٕٔٓ)عكاشة، ا١تخاطب 
كجد أكسنت ثالثة خصائص للفعل الكالمي الكامل ىي فعل داؿ 
كفعل إ٧تازم )أم ينجز اْلشياء كاْلفعاؿ اإلجتماعية ابلكلمات( كإنو 
فعل أتثَتم أم يًتؾ آاثرا معينة ُب الواقع خاصة إذا ٧تح الفعل 

 (.ٗٗ، ص. ٕ٘ٓٓ)صحراكم، 
 األفعاؿ الكالمية عند سريؿ -2

كشرحها أكثر بتقدميو  رة أكسنت السابقةىو اكؿ من أكضح فك
شركط إ٧تاز كل فعل كبيانو عن ٖتوؿ فعل من حاؿ إىل حاؿ أخرل 

(. كيرل سَتؿ أف ٜٛ، ص. ٜٕٓٓكاستنتاج الفعل ا١تقصود )بوجادم، 
الفعل الكالمي أكسع من أف يقتصر على مراده ا١تتكلم، بل ىو مرتبط أيضا 

 (. ٔ٘، ص. ٕٓٔٓ ابلعرؼ اللغوم كاإلجتماعي )الصراؼ،
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أكسنت،  أستاذه  أعاد سَتؿ بتقسيم اْلفعاؿ الكالمية الذم قدمو
 كميز بُت أربعة أقساـ:

 فعل التلفظ )الصوٌب كالًتكييب(ال (أ 
 الفعل القظوم )اإلحا ي كاٞتملي( (ب 
 الفعل اإل٧تازم )على ٨تو ما فعل أكسنت( (ج 
 الفعل التأثَتم )على ٨تو ما فعل أكسنت( (د 

   

 سريؿرؤية األفعاؿ اإلصلازية عند رلاالت  .د 
كأما ٣تاالت  تعد اْلفعاؿ اإل٧تازية مهم ٣تاؿ ُب ٣تاالت البحث التداك ي.

 (:ٔٙ، ص. ٕٓٔٓاْلفعاؿ اإل٧تازية ْتسب رؤية سَتؿ فهي كالتا ي )الصراؼ، 
  (assertifs) اإلخبارايت -1

المي اإل٧تاجي الذم ٝتيت أيضا ابلتأكيدَّيت أك التقريرَّيت. الفعل الك
يتضمن غرض تعهد ا١ترسل بدراجة متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 

(proposition) . ،كىذا اْلفعاؿ كلها ٖتتوم على الصدؽ كالكذب )قدكر
  (.ٖٗ. ص. ٕٗٔٓ

ىذه اْلفعاؿ تقـو بنقل أك كصف الواقع كصفا أك نقال أمينا، فإذا 
قد أ٧تزت اْلفعاؿ إ٧تازا اتما. كأما إٕتاه ٖتققت اْلمانة ُب النقل أك الوصف ف

ا١تطابقة ُب ٣تاؿ اإلخبارَّيت يكوف القوؿ إىل العامل كاٟتياة النفسية اليت تعرب 
(. كمن أمثلتها ىي اإلخبار ٕ٘ٓ، ص. ٕٓٔٓعنها اإلخبارَّيت )الصراؼ، 

 كاإلرشاد كالداللة.
 (declaratifs) اإلعالنيات -2

أيضا ابإلدالءات، كهتدؼ إىل جعل العامل يطابق ا٠تطاب كا٠تطاب ٝتيت 
(. كتعتمد على ٕٗيطابق العامل كمثل أصرح كأعلن )بوخشة، د. ت. ص. 
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اْلداء النجاح الذم يتميز ٔتطابقة ٤تتواىا القضول الواقعى اك التقريب بُت 
ل إلحداث ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفض

كغرضها اإل٧تازم ىو (. ٚٓٔ، ص. ٖٕٔٓتغَت ُب الوضع الواقع )عكاشة، 
 (.ٖٙ، ص. ٕٓٔٓ)الصراؼ،   إحداث تغيَت ُب العامل

لنجاح إ٧تاز أفعاؿ اإلعالنيات يشًتط كجود عرؼ غَت لغوم، لذلك 
ٖتتاج ىذه اْلفعاؿ إىل مؤسسة خارج اللغة أم نسق من القواعد التنظيمية 

(. كال ُيتاج ٕٛٓ، ص. ٕٓٔٓالقواعد اللسانية )الصراؼ،  يضاؼ إىل نسق
 شرط اإلخالص فيو. كمن امثلتها ىي اإلعالف كالتصريح كالتقرير كالتحكيم.

 commissifs) )اإللتزاميات  -3
الفعل الكالمي اإل٧تازم الذم يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة بفعل 

إىل الكلمات كشرط اإلخالص ىو  شيء ما ُب ا١تستقبل كىدفو إىل جعل العامل
(. كىي أفعاؿ التكليف عند أكسنت ٕٙ، ص. ٕٓٔٓالقصد )الصراؼ، 

. كمن أمثلتها ىي الوعد كالوعيد كالقسم (ٜٜ، ص. ٜٕٓٓ)بوجادم، 
 كالتخيَت.

  (expressifs) تايالتعبري  -4
رضها اإل٧تازم ىو التعبَت عن ا١توقف النفسي لإلنساف كخاصة تعبَتا كغ
(. كشرط ٕٙ، ص. ٕٓٔٓحالة  السيكولوجية كالنفسية )الصراؼ، ن حقيقيا ع

كمن كمطلوب اإلخالص ُب التعبَت.  ىذه اٟتالة النفسية ىو عقد النية كالصدؽ
، ص. ٕٗٔٓ)قدكر،  كالتعزية كا١تدح كاإلىانة أمثلتها: اإلعتذار كالشكر كالتهنئة

مل ليماثل الكلمات لتماثل كأما ىذا التعبَت ال ُياكؿ ا١تتكلم أف يؤثر ُب العا(. ٖٗ
)بوجادم، كىي أفعاؿ التمرسية عند أكسنت  (.ٕٛالعامل )بوخشة، د. ت. ص. 

 (. ٓٓٔ، ص. ٜٕٓٓ
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  (directifs) يهياتجالتو  -5
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف الفعل الكالمي اإل٧تازم الذم يغرض  

إبلزاـ كاإلستعالء  يفعل شيئا معينا. كاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح
كٖتقيق ىذا ا٢تدؼ ُياكؿ بدرجات متفاكة (. ٙٓٔ، ص. ٖٕٔٓ)عكاشة، 

تًتاكح بُت اللُت كذلك ابإلغراء كاإلقًتاح أك النصح كالعنف كالشدة كذلك 
ابإلصرار على فعل الشيء كهتدؼ إىل جعل العامل يطابق الكلمات )بوخشة، د. 

أيضا ابْلكامر.كاحملتول القضوم فيها دائما فعل السامع (. كتسمي ٕٛت. ص. 
(. كمن أمثلتها ىي اْلمر كالطلب ٖٖ، ص. ٕٗٔٓ)قدكر،  شيئا ُب ا١تستقبل 

 كاإلقًتاح كالنصح كالعنف كاإلغراء كغَتىا.
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 الباب الثالث

 مناقشة نتائج البحث
 سورة اإلسراءعن  حملة .أ 

من مكة إىل  ملسو هيلع هللا ىلصٝتيت سورة اإلسراء الفتتاحها بقصة معجزة اإلسراء للنيب 
ُسْبَحاَف الاِذم َأْسَرل ِبَعْبِدِه لَْيالن ِمَن اْلَمْسِجِد اْٟتَرَاـِ ِإىَل مسجد اْلقصى ليال : 

( ُٔو لُِنرِيَُو ِمْن آََّيتَِنا إِناُو ُىَو الساِميُع اْلَبِصَُت )اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الاِذم اَبرَْكَنا َحْولَ 
كٝتيت أيضا بسورة بٍت إسرائيل لذكر قصة تشردىم ُب اْلرض مرتُت بسبب 

إال  ككانت ىذه السورة اإلسراء مكية   (.٘، ص. ٖٕٓٓفسادىم )الزحيلي، 
حدل عشرة كمائة كآَّيهتا إ فمدينة ٓٛإىل غاية  ٖٚمن أية  ٚ٘ك ٕٖك ٕٙاآلَّيت 

 (. ٕٗٓٓ)اْلزىر ُب دار التقول،  آية
اىتمت سورة اإلسراء بشئوف العقيدة كشأهنا  كشأف كسور ةا١تكية اآلخر 

تشرح العناية أبصوؿ الدين )الرسالة كالبعث كالوحدانية( كتربز ىذه السورة  اليت
تدؿ  بشرح شخصية الرسوؿ كما أيده هللا من ا١تعجزات العظيمة كاٟتجج القاطعة

 (. ٖ٘ٙ، ص. ٕٛٔٓعلى صدقو )الصابوين، 
اشتملت سورة اإلسراء عن حدث عظيم معجزة للرسوؿ ا٠تاًب اْلنبياء كىي 

. كأخربت عن قصة بٍت ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة اإلسراء الدالة على قدرة هللا تعاىل كإكرامو للنيب 
(. ٚ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  إسرائيل بتشردىم ُب اْلرض مرتُت بسبب عصياهنم 

أيضا عن بعض اآلداب كاْلخالؽ الكرمية، كٖتدثت عن بعض اآلَّيت  كتعرضت
 (. ٖ٘ٙ، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، الكونية كالنشور كالبعث كاٞتزاء 
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 تضمنت األفعاؿ اإلصلازية اليت سورة اإلسراء آايت .ب 
 تضمنت اآلَّيت ُب سورة اإلسراء اْلفعاؿ اإل٧تازية، كىي كاات ي:

سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمنى اٍلمىٍسًجًد احلٍىرىاـً  :ُٔب اْلية  ولو تعاىلق -1
تًنىا إًنَّوي ىيوى السًَّميعي  رىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آايى ًإَلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم َبى

 اٍلبىًصريي 
نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىجىعىٍلنىاهي ىيدنل لًبىًِن ًإٍسرىائًيلى  :ٕية ُب اْل قولو تعاىل -2  كىآتػىيػٍ
 أىالَّ تػىتًَّخذيكا ًمٍن ديكين كىًكيالن  :ُٕب اْلية  قولو تعاىل -3
ا شىكيورنا  :ُٖب اْلية  قولو تعاىل -4  ذيرًٌيَّةى مىٍن َحىىٍلنىا مىعى نيوحو ًإنَّوي كىافى عىٍبدن
نىا ًإَلى بىًِن ًإٍسرىائًيلى يف اٍلًكتىاًب لىتػيٍفًسديفَّ يف  :ْٗلية ُب ا قولو تعاىل -5 كىقىضىيػٍ

 اأٍلىٍرًض مىرَّتػىٍْيً كىلىتػىٍعلينَّ عيليوِّا كىًبرينا 
ًإٍف أىسىٍأتيٍ  :ُٚب اْلية  قولو تعاىل -6 تيٍم أًلىنٍػفيًسكيٍم كى تيٍم أىٍحسىنػٍ  فػىلىهىا ًإٍف أىٍحسىنػٍ
 عىسىى رىبُّكيٍم أىٍف يػىٍرَحىىكيٍم  :ُٛب اْلية  قولو تعاىل -7
ًإٍف عيٍدتيٍ عيٍدانى كىجىعىٍلنىا جىهىنَّمى لًٍلكىاًفرًينى حىًصرينا  :ُٛب اْلية  قولو تعاىل -8  كى
ري اٍلميٍؤًمًنْيى  :ُٜب اْلية  قولو تعاىل -9 ـي كىيػيبىشًٌ ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى ًإفَّ ىىذى

 ليوفى الصَّاحًلىاًت أىفَّ ذلىيٍم أىٍجرنا كىًبرينا الًَّذينى يػىٍعمى 
اَبن  :ُٓٔب اْلية  قولو تعاىل  -11 كىأىفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى ًَبٍْلًخرىًة أىٍعتىٍدانى ذلىيٍم عىذى

 أىلًيمنا 
ٍنسىافي ًَبلشَّرًٌ ديعىاءىهي ًَبخلٍىرٍيً كىكىافى  :ُٔٔب اْلية  قولو تعاىل  -11 ٍنسىافي  كىيىدٍعي اإٍلً اإٍلً

 عىجيوالن 
كىجىعىٍلنىا اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى آيػىتػىٍْيً فىمىحىٍوانى آيىةى اللٍَّيًل  :ُٕٔب اْلية  قولو تعاىل  -12

ًنْيى  تػىغيوا فىٍضالن ًمٍن رىبًٌكيٍم كىلًتػىٍعلىميوا عىدىدى السًٌ كىجىعىٍلنىا آيىةى النػَّهىاًر ميٍبًصرىةن لًتػىبػٍ
 شىٍيءو فىصٍَّلنىاهي تػىٍفًصيالن كىاحلًٍسىابى كىكيلَّ 

 كىكيلَّ ًإٍنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىاًئرىهي يف عينيًقًو  :ُٖٔب اْلية  قولو تعاىل  -13
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 كىطليٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىاَبن يػىٍلقىاهي مىٍنشيورنا  :ُٖٔب اْلية  قولو تعاىل  -14
 كى كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبنا اقٍػرىٍأ ًكتىابى  :ُٗٔب اْلية  قولو تعاىل  -15
مىًن اٍىتىدىل فىًإظلَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإظلَّىا  :ُ٘ٔب اْلية  قولو تعاىل  -16

هىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل   يىًضلُّ عىلىيػٍ
 ْيى حىَّتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن كىمىا كينَّا ميعىذًٌبً  :ُ٘ٔب اْلية  قولو تعاىل  -17
رىًفيهىا فػىفىسىقيوا  :ُٙٔب اْلية  قولو تعاىل  -18 كىًإذىا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍ

ىىا تىٍدًمرينا  مٍَّرانى هىا اٍلقىٍوؿي فىدى  ًفيهىا فىحىقَّ عىلىيػٍ
 ريكًف ًمٍن بػىٍعًد نيوحو كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا ًمنى اٍلقي  :ُٚٔب اْلية  قولو تعاىل  -19
 كىكىفىى ًبرىبًٌكى ًبذينيوًب ًعبىاًدًه خىًبرينا بىًصرينا  :ُٚٔب اْلية  قولو تعاىل  -21
ٍلنىا لىوي ًفيهىا مىا نىشىاءي ًلمىٍن  :ُٛٔب اْلية  قولو تعاىل  -21 مىٍن كىافى ييرًيدي اٍلعىاًجلىةى عىجَّ

ىىا مىٍذميومنا مىٍدحيورنا نيرًيدي ُثيَّ جىعىٍلنىا لىوي جىهىنَّمى يىصٍ   الى
ٍعيػىهىا كىىيوى ميٍؤًمنه : ُٜٔب اْلية  قولو تعاىل  -22 كىمىٍن أىرىادى اٍْلًخرىةى كىسىعىى ذلىىا سى

ٍعيػيهيٍم مىٍشكيورنا   فىأيكلىًئكى كىافى سى
ًء ًمٍن عىطىاًء رىبًٌكى كىمى  :ُٕٓب اْلية  قولو تعاىل  -23 ًء كىىىؤيالى دُّ ىىؤيالى ا كىافى كيالِّ ظلًي

 عىطىاءي رىبًٌكى زلىٍظيورنا 
اٍنظيٍر كىٍيفى فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىلىٍْلًخرىةي  :ُٕٔب اْلية  قولو تعاىل  -24

 أىٍكبػىري دىرىجىاتو كىأىٍكبػىري تػىٍفًضيالن 
 ميومنا سلىٍذيكالن الى َتىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آخىرى فػىتػىٍقعيدى مىذٍ  :ُٕٕب اْلية  قولو تعاىل  -25
هي : ُٖٕب اْلية  قولو تعاىل  -26  كىقىضىى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ
ليغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبػىرى  :ٕٗ-ُٖٕب اْلية  قولو تعاىل  -27 ٍيًن ًإٍحسىاانن ًإمَّا يػىبػٍ كىًَبٍلوىاًلدى

عليىا فىالى تػىقيٍل ذلىيمىا أيؼٌو كىالى  هىٍرعليىا كىقيٍل ذلىيمىا قػىٍوالن كىًرًمنا أىحىديعليىا أىٍك ًكالى *  تػىنػٍ
 كىاٍخًفٍض ذلىيمىا جىنىاحى الذُّؿًٌ ًمنى الرٍََّحىًة كىقيٍل رىبًٌ اٍرَحىٍهيمىا كىمىا رىبػَّيىاين صىًغرينا 
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نَّوي  رىبُّكيٍم أىٍعلىمي ًِبىا يف نػيفيوًسكيٍم ًإٍف تىكيونيوا صىاحلًًْيى فىإً  :ُٕ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -28
  كىافى ًلٍْلىكَّاًبْيى غىفيورنا

 كىآًت ذىا اٍلقيٍرَبى حىقَّوي كىاٍلًمٍسًكْيى كىاٍبنى السًَّبيلً  :ُٕٙب اْلية  قولو تعاىل  -29
ٍر تػىٍبًذيرنا  :ٕٚ-ُٕٙب اْلية  قولو تعاىل  -31 ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى  *كىالى تػيبىذًٌ

 شٍَّيطىافي ًلرىبًًٌو كىفيورنا الشَّيىاًطًْي كىكىافى ال
هيمي ابًٍتغىاءى رىٍَحىةو ًمٍن رىبًٌكى تػىٍرجيوىىا  :ُٕٛب اْلية  قولو تعاىل  -31 ًإمَّا تػيٍعًرضىنَّ عىنػٍ كى

 فػىقيٍل ذلىيٍم قػىٍوالن مىٍيسيورنا 
سيٍطهىا كيلَّ كىالى َتىٍعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن ًإَلى عينيًقكى كىالى تػىبٍ  :ُٜٕب اْلية  قولو تعاىل  -32

 اٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا زلىٍسيورنا 
ًإفَّ رىبَّكى يػىٍبسيطي الرًٌٍزؽى ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍقًدري إًنَّوي كىافى  :ُٖٓب اْلية  قولو تعاىل  -33

 ًبًعبىاًدًه خىًبرينا بىًصرينا 
دىكيٍم خىٍشيىةى  :ُٖٔب اْلية  قولو تعاىل  -34 ؽو  كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى  ًإٍمالى
كيٍم  :ُٖٔب اْلية  قولو تعاىل  -35  ضلىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإايَّ
لىهيٍم كىافى ًخطٍئنا كىًبرينا  :ُٖٔب اْلية  قولو تعاىل  -36  ًإفَّ قػىتػٍ
 كىالى تػىٍقرىبيوا الٌزانى ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيالن  :ُٕٖب اْلية  قولو تعاىل  -37
ـى اَّللَّي ًإالَّ ًَبحلٍىقًٌ  :ُٖٖب اْلية  ىلقولو تعا  -38  كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّ
لًيًًٌو سيٍلطىاانن فىالى  :ُٖٖب اْلية  قولو تعاىل  -39 كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوى

 ييٍسًرٍؼ يف اٍلقىٍتًل ًإنَّوي كىافى مىٍنصيورنا 
كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ ًَبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىَّتَّ  :ٖٗية ُب اْل قولو تعاىل  -41

هي  ليغى أىشيدَّ  يػىبػٍ
 كىأىٍكفيوا ًَبٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئيوالن  :ُٖٗب اْلية  قولو تعاىل  -41
وا ًَبٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًم كىأىٍكفيوا اٍلكىٍيلى ًإذىا ًكٍلتيٍم كىزًني  :ُٖ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -42

ره كىأىٍحسىني َتىًٍكيالن   ذىًلكى خىيػٍ
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 كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه  :ٖٙ ُب اْلية قولو تعاىل  -43
ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي  :ُٖٙب اْلية  قولو تعاىل  -44

 مىٍسئيوالن 
كىالى َتىًٍش يف اأٍلىٍرًض مىرىحنا ًإنَّكى لىٍن َتىًٍرؽى اأٍلىٍرضى كىلىٍن  :ُٖٚب اْلية  قولو تعاىل  -45

ليغى اٍْلًبىاؿى طيوالن   تػىبػٍ
 كيلُّ ذىًلكى كىافى سىيًٌئيوي ًعٍندى رىبًٌكى مىٍكريكىنا  :ُٖٛب اْلية  قولو تعاىل  -46
 ٍكحىى ًإلىٍيكى رىبُّكى ًمنى احلًٍٍكمىةً ذىًلكى شلَّا أى  :ُٜٖب اْلية  قولو تعاىل  -47
 كىالى َتىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آخىرى  :ُٜٖب اْلية  قولو تعاىل  -48
 فػىتػيٍلقىى يف جىهىنَّمى مىليومنا مىٍدحيورنا  :ُٜٖب اْلية  قولو تعاىل  -49
ًثن أىفىأىٍصفىاكيٍم رىبُّكيٍم ًَبٍلبىًنْيى كى  :ُٓٗب اْلية  قولو تعاىل  -51 ًة ًإانى ًئكى اَتَّىذى ًمنى اٍلمىالى

 ًإنَّكيٍم لىتػىقيوليوفى قػىٍوالن عىًظيمنا 
ا اٍلقيٍرآًف لًيىذَّكَّريكا كىمىا يىزًيديىيٍم ًإالَّ  :ُٔٗب اْلية  قولو تعاىل  -51 كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا يف ىىذى

 نػيفيورنا 
بٍػتػىغىٍوا ًإَلى قيٍل لىٍو كىافى مىعىوي آذًلى  :ُٕٗب اْلية  قولو تعاىل  -52 ةه كىمىا يػىقيوليوفى ًإذنا الى

 ًذم اٍلعىٍرًش سىًبيالن 
 سيٍبحىانىوي كىتػىعىاَلى عىمَّا يػىقيوليوفى عيليوِّا كىًبرينا   :ُٖٗب اْلية  قولو تعاىل  -53
ًمنيوفى كىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى جىعىٍلنىا بػىيػٍنىكى كىبػىٍْيى الًَّذينى الى يػيؤٍ  :ٙٗ-٘ٗ قولو تعاىل  -54

كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي كىيف آذىاًِنًٍم  *ًَبٍْلًخرىًة ًحجىاَبن مىٍستيورنا 
  كىقٍػرنا

كىًإذىا ذىكىٍرتى رىبَّكى يف اٍلقيٍرآًف كىٍحدىهي كىلٍَّوا عىلىى  :ُٙٗب اْلية  قولو تعاىل  -55
رًًىٍم نػيفيورنا   أىٍدَبى

ًإٍذ  :ُٚٗب اْلية  ىلقولو تعا  -56 ضلىٍني أىٍعلىمي ِبىا يىٍستىًمعيوفى بًًو ًإٍذ يىٍستىًمعيوفى إًلىٍيكى كى
 ىيٍم صلىٍوىل ًإٍذ يػىقيوؿي الظَّاًلميوفى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيالن مىٍسحيورنا 
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ا فىالى اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى فىضىلُّو : ُٛٗب اْلية  قولو تعاىل  -57
 يىٍستىًطيعيوفى سىًبيالن 

عيوثيوفى خىٍلقنا  :ُٜٗب اْلية  قولو تعاىل  -58 كىقىاليوا أىًإذىا كينَّا ًعظىامنا كىريفىاًتن أىًإانَّ لىمىبػٍ
ا   جىًديدن

ا  :ٔ٘-ُٓ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -59 أىٍك خىٍلقنا شلَّا * قيٍل كيونيوا ًحجىارىةن أىٍك حىًديدن
 كرًكيمٍ يىٍكبػيري يف صيدي 

  فىسىيػىقيوليوفى مىٍن ييًعيديانى : ُٔ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -61
  قيًل الًَّذم فىطىرىكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو  :ُٔ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -61
 كىيػىقيوليوفى مىَّتى ىيوى  :ُٔ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -62
يػىٍوـى يىٍدعيوكيٍم * ا قيٍل عىسىى أىٍف يىكيوفى قىرًيبن  :ٕ٘-ُٔ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -63

 فػىتىٍستىًجيبيوفى حبىٍمًدًه كىتىظينُّوفى ًإٍف لىًبثٍػتيٍم ًإالَّ قىًليالن 
 كىقيٍل ًلًعبىاًدم يػىقيوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىني  :ُٖ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -64
نػىهيٍم ًإفَّ الشَّيٍ  :ُٖ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -65 طىافى كىافى ًلٍْلًٍنسىاًف ًإفَّ الشٍَّيطىافى يػىنػٍزىغي بػىيػٍ

 عىديكِّا ميًبيننا 
ٍأ يػىٍرَحىٍكيٍم أىٍك ًإٍف يىشىأٍ  :ُٗ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -66 رىبُّكيٍم أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍف يىشى

  يػيعىذًٌٍبكيمٍ 
ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم كىًكيالن  :ُٗ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -67  كىمىا أىٍرسى
 كىرىبُّكى أىٍعلىمي ِبىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  :ُ٘٘ب اْلية  قولو تعاىل  -68
نىا دىاكيكدى  :ُ٘٘ب اْلية  قولو تعاىل  -69 كىلىقىٍد فىضٍَّلنىا بػىٍعضى النًَّبيًٌْيى عىلىى بػىٍعضو كىآتػىيػٍ

 زىبيورنا 
ًلكيوفى كىٍشفى قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكنًًو فىالى ًمىٍ  :ُٙ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -71

 الضُّرًٌ عىٍنكيٍم كىالى حتىًٍويالن 
 ًإفَّ عىذىابى رىبًٌكى كىافى زلىٍذيكرنا  :ُٚ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -71
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كىًإٍف ًمٍن قػىٍريىةو ًإالَّ ضلىٍني ميٍهًلكيوىىا قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة أىٍك  :ُٛ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -72
اَبن شىدً  ا كىافى ذىًلكى يف اٍلًكتىاًب مىٍسطيورنا ميعىذًٌبيوىىا عىذى  يدن

ًت ًإالَّ أىٍف كىذَّبى هًبىا  :ُٜ٘ب اْلية  قولو تعاىل  -73 كىمىا مىنػىعىنىا أىٍف نػيٍرًسلى ًَبٍْلايى
ًٍوي ًت ًإالَّ َتى نىا َثىيودى النَّاقىةى ميٍبًصرىةن فىظىلىميوا هًبىا كىمىا نػيٍرًسلي ًَبٍْلايى  فنا اأٍلىكَّليوفى كىآتػىيػٍ

 كىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى ًَبلنَّاسً  :ُٓٙب اْلية  قولو تعاىل  -74
نىةن لًلنَّاًس  :ُٓٙب اْلية  قولو تعاىل  -75 كىمىا جىعىٍلنىا الرٍُّؤايى الَّيًت أىرىيٍػنىاؾى ًإالَّ ًفتػٍ

 زًيديىيٍم ًإالَّ طيٍغيىاانن كىًبرينا كىالشَّجىرىةى اٍلمىٍلعيونىةى يف اٍلقيٍرآًف كىطليىوًٌفػيهيٍم فىمىا يى 
ـى فىسىجىديكا ًإالَّ  :ُٔٙب اْلية  قولو تعاىل  -76 ًئكىًة اٍسجيديكا ًْلدى ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىالى كى

 ًإٍبًليسى 
 قىاؿى أىأىٍسجيدي ًلمىٍن خىلىٍقتى ًطيننا  :ُٔٙب اْلية  قولو تعاىل  -77
ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيَّ قىاؿى أىرىأى  :ُٕٙب اْلية  قولو تعاىل  -78  يٍػتىكى ىىذى
ىٍحتىًنكىنَّ ذيرًٌيػَّتىوي ًإالَّ قىًليالن  :ُٕٙب اْلية  قولو تعاىل  -79  لىًئٍن أىخٍَّرتىًن ًإَلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ألى
 قىاؿى اٍذىىٍب  :ُٖٙب اْلية  قولو تعاىل  -81
هيمٍ : ُٖٙب اْلية  قولو تعاىل  -81  فىًإفَّ جىهىنَّمى جىزىاؤيكيٍم جىزىاءن مىٍوفيورنا  فىمىٍن تىًبعىكى ًمنػٍ
هيٍم ًبصىٍوًتكى كىأىٍجًلٍب  :ُٗٙب اْلية  قولو تعاىل  -82 كىاٍستػىٍفًزٍز مىًن اٍستىطىٍعتى ًمنػٍ

ًد كىًعٍدىيٍم كىمىا يىًعديىيمي  عىلىٍيًهٍم ِبىٍيًلكى كىرىًجًلكى كىشىارًٍكهيٍم يف اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى
 طىافي ًإالَّ غيريكرنا الشَّيٍ 

ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه كىكىفىى ًبرىبًٌكى  :ُ٘ٙب اْلية  قولو تعاىل  -83
 كىًكيالن 

كىًإذىا مىسَّكيمي الضُّرُّ يف اٍلبىٍحًر ضىلَّ مىٍن تىٍدعيوفى ًإالَّ  :ُٚٙب اْلية  قولو تعاىل  -84
هي   َلى اٍلبػىرًٌ أىٍعرىٍضتيٍم كىكىافى اإٍلًٍنسىافي كىفيورنا فػىلىمَّا صلىَّاكيٍم إً  ًإايَّ

ـى كىَحىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر  :ُٓٚب اْلية  قولو تعاىل  -85 كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًِن آدى
 كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كىًثريو شلٍَّن خىلىٍقنىا تػىٍفًضيالن 
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سو ِبًًمىاًمًهٍم فىمىٍن أيكِتى ًكتىابىوي بًيىًميًنًو  :ُٔٚب اْلية  قولو تعاىل  -86 يػىٍوـى نىٍدعيو كيلَّ أيانى
 فىأيكلىًئكى يػىٍقرىءيكفى ًكتىابػىهيٍم كىالى ييٍظلىميوفى فىًتيالن 

نىاؾى لىقىٍد ًكٍدتى تػىرٍكىني ًإلى  :ُٗٚب اْلية  قولو تعاىل  -87 ئنا قىًليالن كىلىٍوالى أىٍف ثػىبػَّتػٍ  ٍيًهٍم شىيػٍ
هىا  :ُٙٚب اْلية  قولو تعاىل  -88 كىًإٍف كىاديكا لىيىٍستىًفزُّكنىكى ًمنى اأٍلىٍرًض لًييٍخرًجيوؾى ًمنػٍ

فىكى ًإالَّ قىًليالن  ًإذنا الى يػىٍلبػىثيوفى ًخالى  كى
لىكى ًمٍن ريسيلً  :ُٚٚب اْلية  قولو تعاىل  -89 ٍلنىا قػىبػٍ دي ًلسينًَّتنىا سينَّةى مىٍن قىٍد أىٍرسى نىا كىالى َتًى

 حتىًٍويالن 
ةى ًلديليوًؾ الشٍَّمًس ًإَلى غىسىًق اللٍَّيًل كىقػيٍرآفى  :ُٛٚب اْلية  قولو تعاىل  -91 أىًقًم الصَّالى

 اٍلفىٍجًر ًإفَّ قػيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشهيودنا 
ٍد ًبوً  :ُٜٚب اْلية  قولو تعاىل  -91 ًفلىةن لىكى  كىًمنى اللٍَّيًل فػىتػىهىجَّ  انى
عىثىكى رىبُّكى مىقىامنا زلىٍميودنا  :ُٜٚب اْلية  قولو تعاىل  -92  عىسىى أىٍف يػىبػٍ
رىبًٌ أىٍدًخٍلًِن ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأىٍخرًٍجًِن سليٍرىجى  كىقيلٍ  :ُٓٛب اْلية  قولو تعاىل  -93

 ًصٍدؽو كىاٍجعىٍل يل ًمٍن لىديٍنكى سيٍلطىاانن نىًصرينا 
 كىقيٍل جىاءى احلٍىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي ًإفَّ اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقنا  :ُٔٛب اْلية  تعاىلقولو   -94
 كىنػينػىزًٌؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى ًشفىاءه كىرىٍَحىةه لًٍلميٍؤًمًنْيى  :ُٕٛب اْلية  قولو تعاىل  -95
  خىسىارنا كىالى يىزًيدي الظَّاًلًمْيى ًإالَّ  :ُٕٛب اْلية  قولو تعاىل  -96
ًإذىا  :ُٖٛب اْلية  قولو تعاىل  -97 َنىىل ِبىانًًبًو كى ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى كىًإذىا أىنٍػعىٍمنىا عىلىى اإٍلً

 مىسَّوي الشَّرُّ كىافى يػىئيوسنا 
قيٍل كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتًو فػىرىبُّكيٍم أىٍعلىمي ِبىٍن ىيوى  :ُٗٛب اْلية  قولو تعاىل  -98

 ل سىًبيالن أىٍىدى 
 كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىّبًٌ  :ُ٘ٛب اْلية  قولو تعاىل  -99
 كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليالن  :ُ٘ٛب اْلية  قولو تعاىل -111



ٖٔ 
 

 

نىا لىنىٍذىىَبىَّ ًَبلًَّذم أى  :ُٙٛب اْلية  قولو تعاىل -111 دي كىلىًئٍن ًشئػٍ نىا ًإلىٍيكى ُثيَّ الى َتًى ٍكحىيػٍ
نىا كىًكيالن   لىكى ًبًو عىلىيػٍ

 ًإالَّ رىٍَحىةن ًمٍن رىبًٌكى ًإفَّ فىٍضلىوي كىافى عىلىٍيكى كىًبرينا  :ُٚٛب اْلية  قولو تعاىل -112
ٍنسي كىاْلًٍنُّ عىلىى أىٍف َيىٍتيو  :ُٛٛب اْلية  قولو تعاىل -113 ا ِبًٍثًل قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلً

ا اٍلقيٍرآًف الى َيىٍتيوفى ِبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهرينا   ىىذى
ا اٍلقيٍرآًف ًمٍن كيلًٌ مىثىلو  :ُٜٛب اْلية  قولو تعاىل -114 كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا لًلنَّاًس يف ىىذى

 فىأىَبى أىٍكثػىري النَّاًس ًإالَّ كيفيورنا 
كىقىاليوا لىٍن نػيٍؤًمنى لىكى حىَّتَّ تػىٍفجيرى لىنىا ًمنى اأٍلىٍرًض  :ٜٓاْلية ُب  قولو تعاىل -115

بيوعنا   يػىنػٍ
ًإالَّ أىٍف  كىمىا مىنىعى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي اذٍليدىل :ُٜٗب اْلية  قولو تعاىل -116

 قىاليوا أىبػىعىثى اَّللَّي بىشىرنا رىسيوالن 
ًئكىةه ًمىٍشيوفى ميٍطمىًئنًٌْيى  :ٜ٘ية ُب اْل قولو تعاىل -117 قيٍل لىٍو كىافى يف اأٍلىٍرًض مىالى

 لىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيًهٍم ًمنى السَّمىاًء مىلىكنا رىسيوالن 
نىكيٍم  :ُٜٙب اْلية  قولو تعاىل -118 ا بػىٍيًِن كىبػىيػٍ  قيٍل كىفىى ًَبَّللًَّ شىًهيدن
 ًبًعبىاًدًه خىًبرينا بىًصرينا إًنَّوي كىافى  :ُٜٙب اْلية  قولو تعاىل -119
دى ذلىيٍم  :ُٜٚب اْلية قولو تعاىل -111 كىمىٍن يػىٍهًد اَّللَّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن َتًى

 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكنًًو 
كىضلىٍشيريىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىى كيجيوًىًهٍم عيٍمينا  :ٜٛ-ُٜٚب اْلية  قولو تعاىل -111

ىيٍم سىًعرينا  ذىًلكى جىزىاؤيىيٍم  *كىبيٍكمنا كىصيمِّا مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كيلَّمىا خىبىٍت زًٍدانى
تًنىا  ِبًىنػَّهيٍم كىفىريكا ًِبايى

عيوثيوفى خىٍلقنا  :ُٜٛب اْلية  قولو تعاىل -112 كىقىاليوا أىًإذىا كينَّا ًعظىامنا كىريفىاًتن أىًإانَّ لىمىبػٍ
ا   جىًديدن
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أىكىَلٍى يػىرىٍكا أىفَّ اَّللَّى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى  :ُٜٜب اْلية  و تعاىلقول -113
ٍليقى ًمثٍػلىهيٍم   قىاًدره عىلىى أىٍف َيى

 كىجىعىلى ذلىيٍم أىجىالن الى رىٍيبى ًفيًو : ُٜٜب اْلية  قولو تعاىل -114
 الَّ كيفيورنا فىأىَبى الظَّاًلميوفى إً : ُٜٜب اْلية  قولو تعاىل -115
ًٍلكيوفى خىزىاًئنى رىٍَحىًة رىّبًٌ ًإذنا  :ُٓٓٔب اْلية  قولو تعاىل -116 قيٍل لىٍو أىنٍػتيٍم َتى

ٍنسىافي قػىتيورنا  نٍػفىاًؽ كىكىافى اإٍلً ىٍمسىٍكتيٍم خىٍشيىةى اإٍلً  ألى
تو بػىيًٌنىاتو  :ُٔٓٔب اْلية  قولو تعاىل -117 نىا ميوسىى ًتٍسعى آايى  كىلىقىٍد آتػىيػٍ
ميوسىى مىٍسحيورنا  :ُٔٓٔب اْلية  قولو تعاىل -118 ىظينُّكى ايى  فػىقىاؿى لىوي ًفٍرعىٍوفي ًإيٌنً ألى
ًء ًإالَّ رىبُّ قىاؿى لىقىٍد  :ُٕٓٔب اْلية  قولو تعاىل -119 عىًلٍمتى مىا أىنٍػزىؿى ىىؤيالى

 السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض بىصىاًئرى 
ًإيٌنً  :ُٕٓٔب اْلية  قولو تعاىل -121 ًفٍرعىٍوفي مىثٍػبيورنا  كى ىظينُّكى ايى  ألى
 كىًَبحلٍىقًٌ أىنٍػزىٍلنىاهي كىًَبحلٍىقًٌ نػىزىؿى  :ُ٘ٓٔب اْلية  قولو تعاىل -121
نىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو  :ُٙٓٔب اْلية  قولو تعاىل -122 كىقػيٍرآانن فػىرىقػٍ

 كىنػىزٍَّلنىاهي تػىٍنزًيالن 
 بًًو أىٍك الى تػيٍؤًمنيوا  قيٍل آًمنيوا :ُٚٓٔب اْلية  قولو تعاىل -123
لىى عىلىٍيًهٍم  :ُٚٓٔب اْلية  قولو تعاىل -124 ًإفَّ الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ًمٍن قػىٍبًلًو ًإذىا يػيتػٍ

رُّكفى ًلٍْلىٍذقىاًف سيجَّدنا   َيًى
الرٍََّحىنى أىايِّ مىا تىٍدعيوا فػىلىوي قيًل اٍدعيوا اَّللَّى أىًك اٍدعيوا  :ُٓٔٔب اْلية  قولو تعاىل -125

 اأٍلىٍْسىاءي احلٍيٍسنى 
ًتكى كىالى َتيىاًفٍت هًبىا كىابٍػتىًغ بػىٍْيى ذىًلكى  :ُٓٔٔب اْلية  قولو تعاىل -126 كىالى َتىٍهىٍر ًبصىالى

 سىًبيالن 
ٍ يػىتًَّخٍذ كى  :ُٔٔٔب اْلية  قولو تعاىل -127 ٍ يىكيٍن كىقيًل احلٍىٍمدي َّلًلًَّ الًَّذم َلى ا كىَلى لىدن

ٍهي تىٍكًبرينا     لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىَلىٍ يىكيٍن لىوي كىيلّّ ًمنى الذُّؿًٌ كىكىّبًٌ
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 أنواع األفعاؿ اإلصلازية يف سورة اإلسراء .ج 
َّيت ُب سورة اإلسراء اليت تتضمن اْلفعاؿ تصنف الباحثة اآلُب ىذا القسم، 

 اإل٧تازية ْتسب جنسها، كىي كاات ي:
 (assertifs)اإلخبارايت األكؿ: األفعاؿ اإلصلازية 

نىا: ٗقولو تعاىل َب اْلية   -1 يف  ًإَلى بىًِن ًإٍسرىائًيلى يف اٍلًكتىاًب لىتػيٍفًسديفَّ  كىقىضىيػٍ
 اأٍلىٍرًض مىرَّتػىٍْيً كىلىتػىٍعلينَّ عيليوِّا كىًبرينا 

سياؽ الكالـ: أعلم كأخرب هللا لبٍت إسرائيل ُب التوراة أهنم ستفسدكف ُب 
. أنعم هللا عليهم إبنزاؿ التوراة أرض الشاـ مرتُت اب١تعاصي كالعدكاف كالطغياف

ابن عباس: أكؿ الفساد بقتل اْلنبياء، قاؿ ليهتدكف هبا، بل أفسدكا ُب اْلرض 
كأما  (.ٖٛٙ، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، قتل زكرَّي كالثاين قتل ُيِت عليهما السالـ 

معٌت اللفظي ُب ىذه اْلية ىو أف هللا قد كتب عليهم بفعل الفساد مرتُت، 
 كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب ىو بنو إسرائيل.

٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل
يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتأبنواع 

 .لْلخبار ِبعن كىو (proposition)أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 
ةي كىٍيفى فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىلىٍْلًخرى   اٍنظيرٍ  :ٕٔقولو تعاىل َب اْلية   -2

 أىٍكبػىري دىرىجىاتو كىأىٍكبػىري تػىٍفًضيالن 
كت اسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب إىل رسوؿ هللا أكضح هللا عن التف

 اْلرزاؽ كاْلخالؽ فهناؾ غٍت كىنا فقَتا مثاال كأف اآلخرة ىو خَت كأبقى
كأما معٌت اللفظي ُب ىذه اْلية ىو أف اهللا أمر  .(ٛٗ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
ابلنظر اإلعتبار على قدرة هللا ُب مسألة اإلنساف من أمور الدنيا  رسوؿ هللا

 كاْلخرة. كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب ىو رسوؿ هللا.
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غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو 
يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتأبنواع ٚتلة 
 ِبعن لْلخبار. كىو (proposition)يئا قد كقع من خالؿ قضية متنوعة أبف ش

ـى اَّللَّي ًإالَّ ًَبحلٍىقًٌ  كىالى تػىٍقتػيليوا: ٖٖقولو تعاىل ُب اْلية  -3  النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّ
سياؽ الكالـ: أخرب هللا الناس إف القتل يبيح بوجود اٟتق شرعي كالقتل 

كأما معٌت (. ٕٚ، ص. ٖٕٓٓيلي، بغَت حق يصدر اإلفساد بُت الناس )الزح
اللفظي ُب ىذه اْلية أف هللا هنى عن قتل النفس بدكف حق شرعي، كا١تتكلم فيها 

 هللا كا١تخاطب ىو الناس.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

راجة يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتكىو أبنواع ٚتلة 
 ِبعن لْلرشاد. كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 

مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ ًَبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىَّتَّ  كىالى تػىٍقرىبيوا: ٖٗقولو تعاىل ُب اْلية   -4
ليغى أىشيدَّهي   يػىبػٍ

سياؽ الكالـ: خاطب هللا الناس كأنصحهم عن التصرؼ ماؿ اليتيم إال 
، ٕٛٔٓ)الصابوين،  يبلغ رشيدا ككامل السن حىت يستطيع أف يقيم ٔتصاحل مالو

أف هللا هنى عن القرب ٔتاؿ اليتيم ُب ىذه اْلية كأما معٌت اللفظي  .(ٖٗٙص. 
 إال يبلغ اليتيم بكماؿ السن، كهللا كا١تتكلم كالناس كا١تخاطب فيها. 

بفعل اإل٧تازم  ىي اْلفعاؿ الكالمية قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتكىو أبنواع ٚتلة 

 ِبعن لْلرشاد. كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 
ةى : ٛٚقولو تعاىل ُب اْلية   -5 ًلديليوًؾ الشٍَّمًس ًإَلى غىسىًق اللٍَّيًل كىقػيٍرآفى  أىًقًم الصَّالى

 ٍلفىٍجًر ًإفَّ قػيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشهيودنا ا
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أمر هللا تعاىل نبيو إبقاـ الصالة ُب كقتها كأخرب هللا بوقت سياؽ الكالـ: 
(. كأما معٌت اللفظي ُب ىذه ٘٘ٔ، ص. ٖٕٓٓصلوات ا٠تمس )الزحيلي، 

 اْلية ىو اْلمر هبا ُب كقتها كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو رسوؿ هللا.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْلية غرض اإل٧تازم: ىذه

يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتأبنواع ٚتلة 
 ِبعن لْلخبار. كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 

ًئكىةه ًمىٍشيوفى ميٍطمىًئنًٌْيى  لىٍو كىافى يف اأٍلىٍرضً قيٍل : ٜ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -6 مىالى
  لىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيًهٍم ًمنى السَّمىاًء مىلىكنا رىسيوالن 

بسبب بعث الرسوؿ من  هللا تعاىل مشركي مكة أخربسياؽ الكالـ: 
برٛتتو كلطفو بعباده ١تاذا أف يبعث الرسوؿ من جنسهم ك  جنس اإلنساف.

كأما معٌت  .(٘ٛٔ، ص. ٖٕٓٓلي، )الزحي ليكلمهم حىت يفهموا كيتفقهوا منو
ىو إخبار ٢تم، لو كانت مالئكة كمثل اإلنساف فنزؿ هللا ُب ىذه اْلية اللفظي 

عليهم ملكا رسوال ٢تم، كىذا إجابة ٢تم. كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو 
 مشركي مكة.

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو ْلية غرض اإل٧تازم: ىذه ا
يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتة أبنواع ٚتل

 للداللة. ِبعن كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 
 أىكىَلٍى يػىرىٍكا أىفَّ اَّللَّى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى : ٜٜقولو تعاىل فياْلية   -7

ٍليقى مً   ثٍػلىهيٍم قىاًدره عىلىى أىٍف َيى
أبنو  ، سأؿ هللا ْتاؿ ا١تشركُت أكمل يركااإلستفهاـسياؽ الكالـ: ىذا 

 خالق السموات كاْلرض كىو قادر أف يبعثوا مرة اثنية كلو يكونوا عظاما رفاات
(. كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو ا١تشركُت، ٛ٘ٙ، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، 
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، ٕٛٔٓىو معٌت اللفظي )الصابوين، فنبههم على عظيم قدرتو  كىذا اإلستفهاـ 
ٙ٘ٛ.) 

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتكىو أبنواع ٚتلة 

 ِبعن لْلخبار كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 
 نو خالق السموات كاْلرض.أب أخرب هللا ٢تم

أىايِّ مىا تىٍدعيوا فػىلىوي  اٍدعيوا اَّللَّى أىًك اٍدعيوا الرٍََّحىنى قيًل : ٓٔٔقولو تعاىل ُب اْلية   -8
 اأٍلىٍْسىاءي احلٍيٍسنى 

، كُب ركاية أخرج ابن ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: هللا يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
،  جرير كابن مردكيو عن ابن عباس قاؿ: صلى صلوات هللا عليو ٔتكة ذات يـو

فدعا هللا تعاىل، فقاؿ ُب دعائو: َّي هللا، َّي رٛتن، فقاؿ ا١تشركوف: انظركا إىل ىذه 
، ص. ٖٕٓٓالصابئ، ينهنا أف ندعو إ٢تُت، كىو يدعو إ٢تُت )الزليحي، 

 كأما معٌت اللفظي ىو اْلمر ابلدعاء بلفظ اٞتاللة أك بلفظ الرٛتن.(. ٕٙٓ
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم طعة اْلية قغرض اإل٧تازم: ىذه 

يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتكىو أبنواع ٚتلة 
أم  ِبعن لْلخبار كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 

هلل أخرب هللا تعاىل أبف الرٛتن ىو صفة هللا، الفرؽ ُب الدعاء بُت استخداـ اب
 .كالرٛتن

ًتكى  كىالى َتىٍهىرٍ : ٓٔٔقولو تعاىل ُب اْلية   -9 بػىٍْيى ذىًلكى  كىابٍػتىغً هًبىا  كىالى َتيىاًفتٍ ًبصىالى
 سىًبيالن 

، كُب ركاية أخرج أٛتد ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: هللا يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
هللا كالشيخاف كالًتمذم كغَتىم عن ابن عباس ُب ىذه اآلية، قاؿ: نزلت كرسوؿ 
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٥تتف ٔتكة، ككانوا إذا ٝتعوا القرآف، سبوا القرآف كمن أنزلو، كمن جاء بو، فقاؿ 
أم بقراءتك فيسمع ا١تشركوف، فيسبوا  َكاَل َٕتَْهْر ِبَصاَلِتكَ : ملسو هيلع هللا ىلصهللا عز كجل لنبيو 

 َكابْػَتِغ بَػُْتَ َذِلَك َسِبيالن عن أصحابك فال يسمعوف  َكاَل ُٗتَاِفْت هِبَاالقرآف 
. تتضمن ىذه اآلية عن الكيفية القراءة كالدعاء، (ٕٙٓ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

ينبغي أف جيهر بقراءة الصالة ليسمعها ا١تسلموف كمن أراد السماع كاإلسرار فيها 
 كأما معٌت اللفظي ىو النهي كاْلمر. حىت ال يسمع ا١تشركوف فيسبوا القرآف.

ل اإل٧تازم ىي اْلفعاؿ الكالمية بفع قطعة اْلية غرض اإل٧تازم: ىذه
يتضمن غرضا تعهد ا١ترسل بدراجة ْلف ىذا الكالـ  اإلخبارايتكىو أبنواع ٚتلة 

عن  ِبعن لْلرشاد كىو (proposition)متنوعة أبف شيئا قد كقع من خالؿ قضية 
 .كيفية القراءة كالدعاء

 (declaratifs)اإلعالنيات الثاين: األفعاؿ اإلصلازية 
 اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبنا اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى : ٗٔقولو تعاىل ُب اْلية   -1

سياؽ الكالـ: ُب يـو القيامة، ْلبناء آدـ كتاب عملها كأمر هللا تعاىل ٢تم 
، ٖٕٓٓبقراءتو كال ُيتاج لغَته من شاىد أك حسيب ٟتساب عملو )الزحيلي، 

 ا كاف هللا كا١تتكلم كأبناء آدـ كا١تخاطب.(. كىذا معٌت اللفظي، كفيهٖٚص. 
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  غرض اإل٧تازم: :

عتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز يْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 
القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت  لٔتطابقة ٤تتو 

 ِبعنكىو  كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل الواقع ا
 .ككفي لكل نفس ُياسب بنفسو بيـو اٟتساب للتقرير

فىًإظلَّىا  كىمىٍن ضىلَّ فىًإظلَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو  مىًن اٍىتىدىل: ٘ٔقولو تعاىل ُب اْلية   -2
هىا كىالى    تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل يىًضلُّ عىلىيػٍ
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سياؽ الكالـ: نزلت ىذه اْلية ُب الوليد بن ا١تغَتة حُت قاؿ: اكفركا 
ٔتحمد كعلي أكزاركم، كرد على اٞتاىلُت الذين يقولوف: ٨تن ال نعذب ُب شيء 

، ٖٕٓٓكإف كاف ىناؾ عقاب فهو على آابئنا إذ ٨تن مقلدكىم فقط )الزحيلي، 
أبف هللا خيرب أبمور ا٢تداية كالضاللة  ُب ىذه اْليةاللفظي كأما معٌت (. ٖٛص. 

، كهللا كا١تتكلم كهللا يضح أيضا أبف كل نفس ذنبها دكف ذنب غَتىا من عنده
 كالناس كا١تخاطب.  

ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم: :
ى اْلداء النجاح الذم عتمد عليْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 

القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب  ليتميز ٔتطابقة ٤تتو 
 كيغرض إلحداث تغيَت ُب العاملهبا كبُت الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل 

 أبف هللا يستحق على ا٢تداية أك الضاللة ٔتن يشاء.قرير ِبعن للتكىو 
ًء ًمٍن عىطىاًء رىبًٌكى : ٕٓقولو تعاىل ُب اْلية   -3 ًء كىىىؤيالى دُّ ىىؤيالى كىمىا كىافى  كيالِّ ظلًي

 عىطىاءي رىبًٌكى زلىٍظيورنا 
سياؽ الكالـ: أابف هللا تعاىل للناس أهنم ال يتفاكتوف ُب مسألة الرزؽ 
كنصيبو ال يرتبط بُت ا١تؤمنُت كالكافرين كىذا ُب الدنيا فقط. أما ُب اْلخرة،  

ؤمنُت أفضل كأكرب من الكافرين، ككلها من نصيب الرزؽ قد كانت درجات ا١ت
ُب ىذه كأما معٌت اللفظي (. ٓ٘، ص. ٖٕٓٓاقتضت حكمة هللا )الزحيلي، 

ىو اإلخبار بنصيب الرزؽ ُب الدنيا لكل الفريقُت يعٍت مؤمنا ككافرا.  اْلية
 كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو الناس. 

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  ىذه اْلية غرض اإل٧تازم: :
عتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز يْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 

القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت  لٔتطابقة ٤تتو 
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ِبعن  كىو كيغرض إلحداث تغيَت ُب العاملالواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل 
 .للتقرير

 مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا سلىٍذيكالن  الى َتىٍعىلٍ : ٕٕقولو تعاىل ُب اْلية   -4
عن البياف حقيقة اإلمياف  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: خاطب هللا تعاىل الرسوؿ 

، ص. ٖٕٓٓ، لييعٍت التوحيد كعدـ الشركاء كمها عماد للمجتمع ا١تسلم )الزحي
النهي على رسوؿ هللا عن العبادة غَته ْلف  ُب ىذه اْليةاللفظي  أما معٌت(. ٚ٘

هللا ال إلو إال ىو كال رب سواه كاعبد كحده فإف جعل مع هللا إ٢تا آخر فال ميلك 
 ككيال كهللا ينساه. كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو رسوؿ هللا.

ازم كىو ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧ت غرض اإل٧تازم: :
عتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز يْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 

القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت  لٔتطابقة ٤تتو 
 ِبعن كىو كيغرض إلحداث تغيَت ُب العاملالواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل 

 بوحده. للتقرير
إًنَّوي كىافى  ًإفَّ رىبَّكى يػىٍبسيطي الرًٌٍزؽى ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍقًدري : ُٖٓب اْلية قولو تعاىل   -5

 ًبًعبىاًدًه خىًبرينا بىًصرينا 
سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس أنو أعلم أبحواؿ عباده، كهللا يفعل 

أما معٌت . (ٛٙ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  ما يشاء من كسعة أك ضيق الرزؽ
ىو إخبار فقط أبف هللا يستطيع أف مينع كيرزؽ من يشاء   ىذه اْليةُباللفظي 

 كىو رب العباد. كا١تتكلم ُب ىذه اْلية ىو هللا كا١تخاطب ىو الناس.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه  غرض اإل٧تازم:

 يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميزْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 
ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
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ِبعن  الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو
 .أبنو قادر على كسعة أك ضيق الرزؽ للتقرير

لًيًًٌو سيٍلطىاانن كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىلٍ : ٖٖقولو تعاىل ُب اْلية   -6 فىالى  نىا ًلوى
 ييٍسًرٍؼ يف اٍلقىٍتًل ًإنَّوي كىافى مىٍنصيورنا 

ضي أبف من يُقتل بظلم فقد تسياؽ الكالـ: خاطب هللا الناس، فاهلل يق
أف خيتار بُت القصاص كالعفو بدكف إسراؼ ْلنو ك جعل لوليو سلطة على القاتل 

ُب ىذه اْلية ىو اللفظي  كأما معٌت .(ٓٚ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  منصور
إخبار عن حكم من الذم يقتل غَته بظلم، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو 

 الناس.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه  غرض اإل٧تازم: :

يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز ْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 
لواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت ٔتطابقة ٤تتول القضول ا

 ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو
 .اٟتكمللتقرير 

نػىهيٍم : ٖ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -7 ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى ًلٍْلًٍنسىاًف ًإفَّ الشٍَّيطىافى يػىنػٍزىغي بػىيػٍ
 ميًبيننا  عىديكِّا

سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل عباد ا١تؤمنُت فإف مل يقولوا قوال كرميا إف 
الشيطاف يلقي الشر كاإلفساد بينهم ككاف الشيطاف عدكا مبينا للناس كأعلن 

(. كأما معٌت اللفظي ُب ىذه ٛٓٔ، ص. ٖٕٓٓخصمو منذ القدـ )الزحيلي، 
ا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب اْلية ىو إخبار أبف الشيطاف عدك اإلنساف، ك 

 ىو عباد ا١تؤمنُت.
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ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم:
يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز ْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 

 ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت
 ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو

 بعداكة الشيطاف. للتقرير
ٍأ يػىٍرَحىٍكيٍم أىٍك ًإٍف يىشىأٍ : ٗ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -8 رىبُّكيٍم أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍف يىشى

  يػيعىذًٌٍبكيمٍ 
يشاء هللا يوفقكم لإلسالـ سياؽ الكالـ: أعلم هللا ا١تشركُت كاشتمالو، إف 

فَتٛتكم، أك مييتكم على الشرؾ فيعذبكم كىذا قوؿ ابن جريج. أما قوؿ اآلخر، 
ا٠تطاب يوجو للمؤمنُت ٔتعٌت: إف يشأ يرٛتكم أبف ُيفظكم من كفار مكة، أك 

، ص. ٖٕٓٓإف يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم كىذا قوؿ الكليب )الزحيلي، 
ذه اْلية ىو اإلخبار بقدرتو ُب الرٛتة كالعذاب، كأما معٌت اللفظي ُب ى (.ٓٔٔ

 كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو ا١تشركُت كا١تؤمنُت. 
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم: :

يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز ْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 
ول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت ٔتطابقة ٤تتول القض

 ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو
 بقدرة هللا. للتقرير

 ِبىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  كىرىبُّكى أىٍعلىمي : ٘٘قولو تعاىل ُب اْلية   -9
 تعاىل للناس أبنو ىو خالقهم كجعلهم ُب صورىم سياؽ الكالـ: أخرب هللا

(. كأما معٌت اللفظي ُب ٓٔٔ، ٖٕٓٓكأخالقهم كأموا٢تم ٥تتلفُت )الزحيلي، 
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ىذه اْلية ىو إخبار أف هللا أعلم ٔتن ُب العامل، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب 
 ىو الناس.

ل اإل٧تازم ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفع غرض اإل٧تازم: :
يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز ْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 

ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
ٔتعٌت  الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو

 اْلمور.أبنو رب يعلم كل  للتقرير
كىًإٍف ًمٍن قػىٍريىةو ًإالَّ ضلىٍني ميٍهًلكيوىىا قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة أىٍك : ٛ٘قولو تعاىل ُب اْلية    -11

ا   اَبن شىًديدن   كىافى ذىًلكى يف اٍلًكتىاًب مىٍسطيورناميعىذًٌبيوىىا عىذى
سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس إذا ىلك قوما فعليو كتب ُب لوح 

(. كأما معٌت اللفظي ُب ىذ اْلية ىو ٛٔٔ، ص. ٖٕٓٓحملفوظ )الزحيلي، ا
 إخبار بواقع العذاب على قرية، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب ىو الناس.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  غرض اإل٧تازم: :
تميز يعتمد على اْلداء النجاح الذم يْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 

ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
ِبعن  الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو

 أبف العذاب ىو مكتوب ُب لوح احملفوظ. للتقرير
نىاؾى : ٗٚقولو تعاىل ُب اْلية   -11 ئنا قىًليالن لى  كىلىٍوالى أىٍف ثػىبػَّتػٍ  قىٍد ًكٍدتى تػىرٍكىني ًإلىٍيًهٍم شىيػٍ

. كصف هللا عن اٟتاؿ ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
ا١تشركُت ىم يقاربوف الرسوؿ ليصرفونو عن الذم أكحي هللا إليو. كفضل هللا على 
الرسوؿ بثبوتو ُب اإلمياف ابهلل كعصمتو من الفتنة. كذكر ُب الركاية، أخرج ابن 
مردكيو كابن أيب حاًب كابن إسحاؽ كغَتىم عن ابن عباس قاؿ: خرج أمية بن 
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، فقالوا: َّي ملسو هيلع هللا ىلصخلف، كأبو جهل بن ىشاـ، كرجاؿ من قريش، فأتوا رسوؿ هللا 
دمحم، تعاؿ ٘تسح آب٢تتنا، كندخل معك ُب دينك، ككاف ُيب إسالـ قومو، فرؽ 

ييد هللا لنبيو (. كىذا أتٗٗٔ، ص. ٢ٕٖٓٓتم فنزلت ىذه اآلية )الزحيلي، 
بتسليمو كعصمتو من كيد الكافرين. كأما معٌت اللفظي ُب ىذه اْلية ىو إخبار 
للنيب أبف هللا يعصمو بكيد الكافرين، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو رسوؿ 

 هللا.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  غرض اإل٧تازم:

يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز الكالـ ْلف ىذا  اإلعالنياتأبنواع 
ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 

 ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو
 بعصمة هللا على النيب. للتقرير

لىكى ًمٍن ريسيًلنىا  سينَّةى : ٚٚقولو تعاىل ُب اْلية   -12 ٍلنىا قػىبػٍ دي ًلسينًَّتنىا مىٍن قىٍد أىٍرسى كىالى َتًى
 حتىًٍويالن 

سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للكافرين، كاف ُب العادة، يؤذكف 
الرسوؿ الذم أرسل إليهم من حيث إبخراجو من بينهم كغَته، كالٖتويل كال 

(. كأما ٛٗٔ، ص. ٖٕٓٓزحيلي، تغيَت ُب تثبيت هللا تعاىل يعٍت إبىالكهم )ال
معٌت اللفظي ُب ىذه اْلية ىو إخبار أبف سنة هللا ال يتغَت، كا١تتكلم فيها هللا 

 كا١تخاطب ىو الكافركف. 
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  غرض اإل٧تازم: :

ز يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتأبنواع 
ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
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ِبعن  الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو
 بسنة هللا. للتقرير

دى ذلىيٍم كىمىٍن يػىٍهًد اَّللَّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل : ٜٚقولو تعاىل ُب اْلية   -13 فػىلىٍن َتًى
 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكنًًو 

سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس أبنو ىو يهدم الكفار، فإنو يهدم 
الىتدكا كالعكسو كال يهديهم إال هللا. كال يكوف قصد كجود العلم كاٟتكم 
السابق إبجبار البشر على اإلمياف كالكفر ْلف اإلنساف ٥تتار ُب حدكد ما 

(. كأما معٌت اللفظي ُب ىذه اْلية ٚٛٔ، ص. ٖٕٓٓ لو )الزحيلي، اختار هللا
 ىو إخبار ٔتسالة ا٢تداية كالضاللة، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو الناس.

ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم:
نجاح الذم يتميز يعتمد على اْلداء الْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 

ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو 

 إبرادة هللا ُب ا٢تداية كالضاللة. لْلعالف
نىا مي  :ٔٓٔقولو تعاىل ُب اْلية   -14 تو بػىيًٌنىاتو كىلىقىٍد آتػىيػٍ  وسىى ًتٍسعى آايى

سياؽ الكالـ: ىذا إجابة هللا للمشركُت عن قو٢تم "لن نؤمن لك" حىت 
أتتيهم ا١تعجزة كميثل بقصة نيب هللا موسى الذم نزؿ تسع آَّيت كيبقى بنو 
إسرائيل ُب كفرىم كلو كانوا يؤمنوف ُب ذىنهم.، كحاؿ ا١تشركُت مثلهم، مل يؤمنوا 

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٜٙٔ، ص. ٖٕٓٓيلي، إال إبذف هللا )الزح
ٔتعجزات نيب هللا موسى عليو السالـ، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب 

 ا١تشركوف.
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ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم:
ميز يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 

ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو 

 ٔتعجزات نيب هللا موسى عليو السالـ. لْلعالف
ًء ًإالَّ رىبُّ لىقىٍد عىًلٍمتى مىا أىنػٍ قىاؿى : ٕٓٔقولو تعاىل ُب اْلية   -15 زىؿى ىىؤيالى

 السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض بىصىاًئرى 
سياؽ الكالـ: ىذا ا٠تطاب ىو جواب موسى عليو السالـ لفرعوف. 
أصرح موسى لو أبف هللا ىو رب السموات كاْلرض الذم أنزلت تسع اَّيت 

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أبف فرعوف يعلم ٜٛٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
 رب السماكات كاْلرض، كا١تتكلم ىو نيب هللا موسى عليو السالـ أف هللا

 كا١تخاطب ىو فرعوف.
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم: :

يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز ْلف ىذا الكالـ  اإلعالنياتكىو أبنواع 
بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت  ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب

ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو 
 أبف هللا ىو رب السماكات كاْلرض.لْلعالف 

 كىًَبحلٍىقًٌ أىنٍػزىٍلنىاهي كىًَبحلٍىقًٌ نػىزىؿى : ٘ٓٔقولو تعاىل ُب اْلية   -16
أخرب عن شأف القرآف ٠تطاب للناس، سياؽ الكالـ: هللا يوجو ىذا ا

(. كأما ٜٜٔ، ص. ٖٕٓٓالذم يتضمن اٟتق من حيث إنزالو كنزلو )الزحيلي، 
 معٌت اللفظي ىو إخبار بشأف القرآف، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب ىو الناس.
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ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  غرض اإل٧تازم: :
يعتمد على اْلداء النجاح الذم يتميز ف ىذا الكالـ ْل اإلعالنياتكىو أبنواع 

ٔتطابقة ٤تتول القضول الواقعى اك التقريب بُت ا١تضموف القضية ا١تعرب هبا كبُت 
ِبعن الواقع ا١تعرب عنو لضماف إ٧تاز أفضل كيغرض إلحداث تغيَت ُب العامل كىو 

 ابلقرآف. لْلعالف
 commissifs) )اإللتزاميات إلصلازية الثالث: األفعاؿ ا

  عىسىى رىبُّكيٍم أىٍف يػىٍرَحىىكيمٍ : ٛقولو تعاىل ُب اْلية   -1
سياؽ الكالـ: كاف هللا يوجو ىذا ا٠تطاب لبٍت إسرائيل، فاهلل يرٛتهم 

، ٖٕٓٓبكشف العذاب عنهم إذا رجعوا إىل هللا كاتبوا من ا١تعاصي )الزحيلي، 
ىو الدعاء، كا١تتكلم ُب ىذه اْلية ىو هللا  (. كأما معٌت اللفظيٕٛص. 

 كا١تخاطب ىو بنو إسرائيل. 
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 عذاب.بكشف ال ِبعن للوعدمتنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 

ًإٍف عيٍدتيٍ عيٍدانى : ٛقولو تعاىل ُب اْلية   -2   كىجىعىٍلنىا جىهىنَّمى لًٍلكىاًفرًينى حىًصريناكى
سياؽ الكالـ: أنذر هللا إىل بٍت إسرائيل ْلهنم يعودكف إىل اإلفساد حىت 

م ُب اآلخرة ىذا اليـو فالعقوبة كاإلنتقاـ عليهم بصورة ذؿ الدنيا كعذاب جهن
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٢تم، كا١تتكلم ىو ٖٛٙ، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، 

 هللا كا١تخاطب ىو بنو إسرائيل.
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 ّتزاء جهنم للكافرين. ِبعن للوعيدشيء ما ُب ا١تستقبل كىو  متنوعة بفعل
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ـي  :ٜقولو تعاىل ُب اْلية   -3 ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى ري اٍلميٍؤًمًنْيى ًإفَّ ىىذى  كىيػيبىشًٌ
  أىفَّ ذلىيٍم أىٍجرنا كىًبرينا الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاحًلىاتً 

ىل بٍت إسرائيل ١تاذا ال يؤمنوف ابلقرآف كالقرآف  سياؽ الكالـ: سأؿ هللا إ
ببشارتُت مها  تبشَت للمؤمنُتفيو ك ملسو هيلع هللا ىلصكالتوراة الذم انزؿ هللا على رسولو اْلمُت 

(. كأما معٌت اللفظي ُب ىذه ٖٓ، ص. ٖٕٓٓثواهبم كعقابة أعدائهم )الزحيلي، 
  إسرائيل.  اْلية ىو إخبار لبٍت إسرائيل، كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب ىو بنو

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 للمؤمنُت. ِبعن للوعدبفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 
اَبن وفى ًَبٍْلًخرىًة كىأىفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمني : ٓٔقولو تعاىل ُب اْلية   -4 أىٍعتىٍدانى ذلىيٍم عىذى

  أىلًيمنا
سياؽ الكالـ: سأؿ هللا إىل بٍت إسرائيل ١تاذا ال يؤمنوف ابلقرآف كالقرآف  

كفيو إنذار للكافرين الذين ال  ملسو هيلع هللا ىلصكالتوراة الذم انزؿ هللا على رسولو اْلمُت 
(. ٖٓ، ص. ٖٕٓٓ )الزحيلي،يؤمنوف ابهلل ككحدانيتو كال ابلثواب كيـو احملشر 

كأما معٌت اللفظي ُب ىذه اْلية ىو إخبار ٢تم، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب 
 ىو بنو إسرائيل.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 للذين ال يؤمنوف ابْلخرة. ِبعن للوعيدا١تستقبل كىو  بفعل شيء ما ُب
 كىطليٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىاَبن يػىٍلقىاهي مىٍنشيورنا: ٖٔقولو تعاىل ُب اْلية   -5

سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل اإلنساف أبهنم سُيخرجوف يـو القيامة كتااب 
(. كأما معٌت اللفظي ىو ٖٚ، ص. ٖٕٓٓ يراه كيستقبلو منشورا أمامو )الزحيلي،
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إخبار إبلقاء الكتاب على اإلنساف ُب يـو القيامة، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل 
 كا١تخاطب اإلنساف.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
تنوعة يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات مْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 إبلقاء الكتاب ُب يـو القيامةد ِبعن للوعبفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 
  كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا ًمنى اٍلقيريكًف ًمٍن بػىٍعًد نيوحو : ٚٔقولو تعاىل ُب اْلية   -6

الرسوؿ  سياؽ الكالـ: أنذر هللا تعاىل كفار قريش كأمثا٢تم من مكذيب
هللا القركف اليت مضت بُت آدـ  ُب كل زماف بشديد العقاب. كقد أىلك ملسو هيلع هللا ىلص

(. ٓٗ، ص. ٖٕٓٓكنوح كقـو عاد كٙتود كفرعوف بسبب عصياهنم )الزحيلي، 
، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو  أما معٌت اللفظي ىو إخبار بعذاب هللاك 

 كفار قريش.
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 ١تكذيب الرسوؿ. ِبعن للوعيدمتنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 

ٍلنىا لىوي ًفيهىا مىا نىشىاءي ًلمىٍن : ٛٔقولو تعاىل ُب اْلية   -7 مىٍن كىافى ييرًيدي اٍلعىاًجلىةى عىجَّ
ىىا مىٍذميومنا مىٍدحيورنا  مى ُثيَّ جىعىٍلنىا لىوي جىهىنَّ نيرًيدي   يىٍصالى

سياؽ الكالـ: شرح هللا للناس عن أحوا٢تم ُب الدنيا أبهنم ينقسم إىل 
فريقُت فريق يعمل للدنيا كفريق يعمل لآلخرة. أما فريق يطلب للدنيا فقط كينسى 
اآلخرة فاهلل يعطيو من العطاء الدنيوم ْتسب يريد كيشاء كجهنم مستعد لو 

كأما معٌت اللفظي  .(ٙٗ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  كر كالتصرؼبسبب قلة الش
ُب ىذه اْلية ىو إخبار ّتزاء من يطلب حياة الدنيا، كا١تتكلم فيها ىو هللا 

 كا١تخاطب الناس. 
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ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
تكلم بدرجات متنوعة يغرض إللتزاـ ا١تْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 ٔتن يطلب الدنيا. ِبعن للوعيد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
ٍعيػىهىا كىىيوى : ٜٔقولو تعاىل ُب اْلية   -8 ميٍؤًمنه كىمىٍن أىرىادى اٍْلًخرىةى كىسىعىى ذلىىا سى

ٍعيػيهيٍم مىٍشكيورنا   فىأيكلىًئكى كىافى سى
لدنيا أبهنم ينقسم إىل سياؽ الكالـ: شرح هللا للناس عن أحوا٢تم ُب ا

فريقُت فريق يعمل للدنيا كفريق يعمل لآلخرة. أما فريق يعمل لآلخرة كىو 
يرجوف ثواب اآلخرة كيتبع الرسوؿ كُب قلبو اإلمياف كالتصديق فلو جزاء اٟتسن 
من هللا كسيجزم كل منهم ْتسب أعما٢تم يفعلوهنا ُب الدنيا )الزحيلي، 

ُب ىذه اْلية ىو إخبار ّتزاء من يطلب  (. أما معٌت اللفظيٚٗ، ص. ٖٕٓٓ
 اْلخرة، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب الناس.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 ١تن يريد اٟتياة اْلخرة. عدِبعن للو  بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
كيمٍ : ٖٔقولو تعاىل ُب اْلية   -9   ضلىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإايَّ

كانوا يقتلوف أكالدىم   سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب ْلىل اٞتاىلية،
 .(ٖٚ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  ىمهللا الذم يرزؽ اآلابء كأكالد كأف ٠توؼ الفقر

 يرزقهم، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب أىل كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أف هللا
 اٞتاىلية.

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 

 .أبف يرزقهم كأكالدىم ِبعن للوعد متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
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كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى  : ٖٙ قولو تعاىل ُب اْلية  -11
 مىٍسئيوالن 

سياؽ الكالـ:  أخرب هللا الناس أبف كل اٟتسية تسئلوف ُب يـو اٟتساب.  
كاف هللا هنى عن ثالثة أشياء يعٍت القوؿ ابٟتسد كالتخمُت كسوء الظن كىذا 

ذمـو ينتشر بُت ا١تسلمُت فحذر هللا بنزلت ىذه اْلية )الزحيلي، ا٠تلق ا١ت
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بيـو اٟتساب، كا١تتكلم فيها ٔٛ، ص. ٕٔٓٓ

 ىو هللا كا١تخاطب الناس.
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ـ ْلف ىذا الكال اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 بيـو اٟتساب. ِبعن للوعد متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

 فػىتػيٍلقىى يف جىهىنَّمى مىليومنا مىٍدحيورنا: ٜٖ قولو تعاىل ُب اْلية  -11
كا١تراد ىو  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب لألمة بواسطة الرسوؿ 

كر جيب أف يكوف مبتدائ كمقًتان ابلتوحيد للتنبيو ابف كل عمل كقوؿ كذكر كف
كأما معٌت اللفظي أف هللا يثبت ّتهنم للذين جيعلوف  .(ٖٛ، ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

مع هللا إ٢تا ءاخر مدحورا أم إىانتهم، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ 
 هللا. 

ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتىو أبنواع ٚتلة ك 

 .ديِبعن للوع متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
فىالى اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى فىضىلُّوا : ٛٗ قولو تعاىل ُب اْلية  -12

  يىٍستىًطيعيوفى سىًبيالن 
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تسلية لو كهتديدا للمشركُت  ملسو هيلع هللا ىلصطاب للنيب يوجو ىذا ا٠تسياؽ الكالـ: 
الذين يستمعوف قراءة النيب كمقاصدىم اإلستهزاء ليس ْلجل قبوؿ اإلسًتشاد 

، ٕٛٔٓ)الصابوين،  أف ا١تشركُت ال جيدكف طريقا إىل اٟتق بسبب كربَّيءىمك 
(. كأما معٌت اللفظي ىو اْلمر ابلنظر اْلمثاؿ الذم جيعلونو ا١تشركوف، ٘ٗٙص. 

 فيها ىو هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا. كا١تتكلم
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 .ديِبعن للوع متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

  م فىطىرىكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو الَّذً قيًل : ٔ٘ قولو تعاىل ُب اْلية  -13
سياؽ الكالـ: أجاب هللا عن اْلسئلة ا١تشركُت عن البعث أبنو ىو الذم 

، ص. ٖٕٓٓككانو ينكركف بيـو ا١تعاد )الزحيلي،  يبعثهم ُب يـو القيامة.
(.  كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٢تم، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ٓٓٔ

 ا١تشركوف.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 .بيـو ا١تعاد ديِبعن للوع متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

 ٍدعيوكيمٍ يػىٍوـى يى *  عىسىى أىٍف يىكيوفى قىرًيبناقيٍل : ٕ٘-ٔ٘ قولو تعاىل ُب اْلية  -14
 فػىتىٍستىًجيبيوفى حبىٍمًدًه كىتىظينُّوفى ًإٍف لىًبثٍػتيٍم ًإالَّ قىًليالن 

ىو هللا الذم سياؽ الكالـ: أجاب هللا عن اْلسئلة ا١تشركُت عن البعث 
ف كل ما ىو آت أكؿ مرة ككقتو قريب ْل ـخلقكم  كيبعثكم كيعيدكم من العد

 اللفظي ىو إخبار بوقت كأما معٌت (.ٚٗٙ، ص. ٕٛٔٓالصابوين، )قريب 
 البعث، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ا١تشركوف.
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ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو اْلية ىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 .عث ُب كقت القريبٔتجيء الب ِبعن للوعد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
ىٍحتىًنكىنَّ ذيرًٌيػَّتىوي ًإالَّ قىًليالن لىًئٍن أىخٍَّرتىًن ًإَلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة : ٕٙ قولو تعاىل ُب اْلية  -15   ألى

سياؽ الكالـ: سأؿ إبليس ربو إببقاءه حىت يـو القيامة لضاللة ذرية آدـ 
: لئن أخرت إىالكي إىل إال قليال منهم. قاؿ الطربم: أقسم عدك هللا فقاؿ لربو

يـو القيامة، ْلستأسلنهم كْلستميلنهم كْلضلنهم إال قليال منهم )الصابوين، 
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار إبليس عن إرادتو عن ضاللة ٜٗٙ، ص. ٕٛٔٓ

 أبناء آدـ، كا١تتكلم فيها إبليس كا١تخاطب ىو هللا.
بفعل اإل٧تازم  ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالميةغرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 .ِبعن للقسممتنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 

هيٍم : ٖٙ قولو تعاىل ُب اْلية  -16  فىًإفَّ جىهىنَّمى جىزىاؤيكيٍم جىزىاءن مىٍوفيورنافىمىٍن تىًبعىكى ًمنػٍ
ذا ا٠تطاب إلبليس، فأجاز هللا إليو ليضل سياؽ الكالـ: يوجو ى

اإلنساف كأخرب هللا أبف من اتبع منهم فعليو جهنم. قاؿ القرطيب: كاف اْلمر ُب 
، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، إذىب أمر لإلىانة ٔتعٌت: إجهد جهدؾ فقد أنظرانؾ 

 (. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ّتزاء اإلنساف الذم يتبع إبليس.ٜٗٙ
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
عن جزاء اإلنساف متبعوف للوعيد  ِبعنمتنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 

 إببليس.
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كىكىفىى ًبرىبًٌكى لىٍيًهٍم سيٍلطىافه ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عى : ٘ٙ قولو تعاىل ُب اْلية  -17
 كىًكيالن 

سياؽ الكالـ: هللا يوجو ىذا ا٠تطاب للشيطاف، ليس لو قدرة كلو يسعى 
. كأخرب هللا تعاىل ا١تؤمنُت ا١تخلصُت بكل كفائتو كقضى أف هللا حافظا لعباده

(. كأما معٌت ٕٛٔ، ص. ٖٕٓٓم )الزحيلي، للناس أبف إعانة كٛتاية هللا ٢ت
  ظي ىو إخبار ْتفظ للمؤمنُت، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب الشيطاف.اللف

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

  من كيد الشيطاف.ْتفظ للمؤمنُت ِبعن للوعدبفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو 
سو ِبًًمىاًمًهمٍ : ٔٚ قولو تعاىل ُب اْلية  -18 فىمىٍن أيكِتى ًكتىابىوي بًيىًميًنًو  يػىٍوـى نىٍدعيو كيلَّ أيانى

 فىأيكلىًئكى يػىٍقرىءيكفى ًكتىابػىهيٍم كىالى ييٍظلىميوفى فىًتيالن 
ع لناس، كأخربىم هللا تعاىل أبحوا٢تم ملسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب 

قادهتم ُب يـو القيامة، فأما من يسعد كيبصر عن حجج هللا كبيانو يؤتوف كتابو 
فأىل اإلمياف  بيمينو كالعكس، فالسعادة ١تن أطاع هللا كالشقية ١تن عصى هللا.

، ٖٕٓٓائتموا ابْلنبياء عليهم السالـ كأىل الكفار ائتموا أبئمتهم )الزحيلي، 
عن يـو اٟتساب، كا١تتكلم فيها ىو (. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٓٗٔص. 

 هللا كا١تخاطب ىو الناس.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 
 .بيـو اٟتساب  ِبعن للوعد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

هىا : ٙٚ تعاىل ُب اْليةقولو   -19 كىًإٍف كىاديكا لىيىٍستىًفزُّكنىكى ًمنى اأٍلىٍرًض لًييٍخرًجيوؾى ًمنػٍ
فىكى ًإالَّ قىًليالن  ًإذنا الى يػىٍلبػىثيوفى ًخالى   كى
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، أراد أىل مكة إلخراجو من ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
أيب حاًب كالبيهقي ُب بلده فإذا أخرجوه فأىلكوا. ذكر ُب راكية اليت أخرج ابن 

فقالو: إف كنت نبيا  ملسو هيلع هللا ىلصالدالئل عن عبد الرٛتن بن غنم: أف اليهود أتوا النيب 
ما  ملسو هيلع هللا ىلصفاٟتق ابلشاـ، فإف الشاـ أرض احملشر كأرض اْلنبياء فصدؽ رسوؿ هللا 

قالوا، فغزا غزكة تبوؾ يريد الشاـ، فلما بلغ تبوؾ نزلت ىذه اآلية كأمره ابلرجوع 
لو جربيل: سل ربك، فإف لكل نيب مسألة، فقاؿ: ما أتمرين أف  إىل ا١تدينة، كقاؿ
َربِّ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َكَأْخرِْجٍِت ٥ُتْرََج ِصْدٍؽ َكاْجَعْل  ي ِمْن أسأؿ قاؿ: قل: 

، ص. ٖٕٓٓ، ليَلُدْنَك ُسْلطَاانن َنِصَتنا فهؤالء نزلن ُب رجعتو من تبوؾ )الزحي
رجوا النيب من أرض مكة فلم يلبثوا فيها إال زمنا هتدد هللا عنهم لوأخ(. ٘ٗٔ
كأما معٌت اللفظي ىو إخبار عن كيد أىل مكة إبخراج الرسوؿ عن بلده،  قصَتا.

 كا١تتكلم ُب ىذه اْلية ىو هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ف ىذا الكالـ ْل اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 
ّتزاء الكافرين لو يؤذكف رسوؿ  ِبعن للوعيد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

 .هللا
عىثىكى رىبُّكى مىقىامنا زلىٍميودنا : ٜٚقولو تعاىل ُب اْلية   -21   عىسىى أىٍف يػىبػٍ

هللا فلو كعد  ، فإذا فعل أبمرملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
هللا يعٍت مقاما ٤تمودا ُب يـو القيامة كىو مقاـ الشفاعة العظمى. ككلمة عسى 

 (.ٛ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓ، ليُب كالـ العرب تفيد التوقيع كىي ىنا للوجوب )الزحي
كأما معٌت اللفظي ىو الرجاء برفع درجة إىل مقاـ ٤تمود، كا١تتكلم فيها هللا 

 كا١تخاطب ىو سوؿ هللا.
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ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةىذه ازم: غرض اإل٧ت
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 

 .ٔتقاـ ٤تمود ِبعن للوعد متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
  ًإفَّ اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقنا كىقيٍل جىاءى احلٍىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي : ٔٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -21

مكة كحوؿ البيت ستوف  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: إذا فتح مكة، دخل النيب 
كثالث مئة كستوف صنما الذم تعبد من دكف هللا فكسر اْلصناـ كتال النيب ىذه 
اآلية. كا١تعٌت ىو هتدد هللا أف الشرؾ كعبادة اْلصناـ ال ثبوت كال بقاء كىو يوجو 

كأما معٌت اللفظي ىو  .(ٓٙٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  كعيد لكفار قريش كىذا
 إخبار ٔتجيء اٟتق كضيع الباطل، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب كفار قريش.

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 
عة يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنو ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 . أبف الباطل غَت اثبت ِبعن للوعيد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
 ىيوى ًشفىاءه كىرىٍَحىةه لًٍلميٍؤًمًنْيى كىنػينػىزًٌؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا : ٕٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -22

من ابلشفاء كالرٛتة ضسياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس أبف القرآف يت
  ا٠تَت فيحصل بدخوؿ اٞتنة كالنجاة من العذابللمؤمنُت ْلنو يرشد إىل

كأما معٌت اللفظي ىو إخبار فضائل القرآف  .(ٔٙٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
 للمؤمنُت، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب الناس.

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات  ْلف ىذا الكالـ اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 

 .بشفاء كرٛتة للمؤمنُت ِبعن للوعد متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
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  كىالى يىزًيدي الظَّاًلًمْيى ًإالَّ خىسىارنا: ٕٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -23
بعد عن اإلمياف كىذا يستسياؽ الكالـ: كأخرب هللا للناس أبف القرآف 

، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  نفسو بسبب كفرىم كتكذيبهم بو خيصص للكافر الظامل
كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٓتسر الظا١تُت، كا١تتكلم فيها ىو هللا  .(ٔٙٔ

 كا١تخاطب الظا١توف.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم قطعة اْلية ىذه غرض اإل٧تازم: 

١تتكلم بدرجات يغرض إللتزاـ اْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 
 . ٓتسر الظا١تُت ِبعن للوعيد متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

فػىرىبُّكيٍم أىٍعلىمي ِبىٍن ىيوى  كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتوً قيٍل  : ٗٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -24
 أىٍىدىل سىًبيالن 

و من سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل ألناس أف كل منهم يعمل على طريقت
(. سيجزم كل نفس ْتسب ٖٙٔ، ص. ٖٕٓٓ، ليكالضالؿ )الزحي ا٢تدٌن

كثَت أف  بناكذكر ُب تفسَت  عملو كهللا أعلم بطريقة عبده من ا٢تدل كالضالؿ.
كأما معٌت اللفظي ىو إخبار عن أعماؿ الناس ُب  ىذه اآلية هتديد للمشركُت.

 الدنيا، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب ا١تشركُت.
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه ٧تازم: غرض اإل

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ اإللتزاميات أبنواع ٚتلة 
 .بعمل ا١تشركُت ِبعن للوعيد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

نىا: ٙٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -25 دي لىنىٍذىىَبىَّ ًَبلًَّذم أى  كىلىًئٍن ًشئػٍ نىا ًإلىٍيكى ُثيَّ الى َتًى ٍكحىيػٍ
نىا كىًكيالن   لىكى ًبًو عىلىيػٍ
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، أخرب هللا تعاىل بقادره على ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
، ص. ٖٕٓٓ، كالالـ الـ القسم )الزحيلي، إذىاب القرآف حىت ينساه اإلنساف

 طب رسوؿ هللا.(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاٜٙٔ
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 
أبف هللا إذا أراد ذىاب القرآف فال  ِبعن للقسم بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

 .يوجد ككيال
  ًإفَّ فىٍضلىوي كىافى عىلىٍيكى كىًبريناًإالَّ رىٍَحىةن ًمٍن رىبًٌكى  :ْٚٛلية قولو تعاىل ُب ا  -26

، أخرب هللا تعاىل بقادره على ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
 إذىاب القرآف حىت ينساه اإلنساف، لكن بفضلو كبرٛتتو حفظ هللا على الدكاـ

و إخبار بلطف هللا، كأما معٌت اللفظي ى .(ٓٚٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
 كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا.

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 ْتفظ القرآف. ِبعن للوعد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
نىكيٍم قيٍل  : ٜٙعاىل ُب اْلية قولو ت  -27 ا بػىٍيًِن كىبػىيػٍ  كىفىى ًَبَّللًَّ شىًهيدن

الكاؼ شهيدا بينو كبُت  سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للنيب أبنو
ا١تشركُت كأرشده إلقامة اٟتجة. كىو خبَت بعباده من حيث قبوؿ أك إعراضو عن 

، ص. ٖٕٓٓي، اٟتق، كىذه اْلية تسلية للنيب كهتديد للكافرين ) الزحيل
 (. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار، كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا. ٖٛٔ
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اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم قطعة ىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 

 بعصياف رسوؿ هللا.للوعد  عنِب متنوعة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
 إًنَّوي كىافى ًبًعبىاًدًه خىًبرينا بىًصرينا : ٜٙقولو تعاىل ُب اْلية   -28

الكاؼ شهيدا بينو كبُت  هللا تعاىل للنيب أبنو خربسياؽ الكالـ: أ
. كىو خبَت بعباده من حيث قبوؿ أك إعراضو عن ا١تشركُت كأرشده إلقامة اٟتجة

، ص. ٖٕٓٓة للنيب كهتديد للكافرين ) الزحيلي، اٟتق، كىذه اْلية تسلي
 (. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار، كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا. ٖٛٔ

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  ْليةاقطعة ىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتكىو أبنواع ٚتلة 

للناس أبهنم جيزؤكف بوفق  للوعيدٔتعٌت  ة بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىومتنوع
 .عملهم

يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىى كيجيوًىًهٍم عيٍمينا  كىضلىٍشيريىيمٍ : ٜٛ-ٜٚقولو تعاىل ُب اْلية   -29
ىيٍم سىًعرينا   مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىبيٍكمنا كىصيمِّا  ِبًىنػَّهيٍم   زىاؤيىيمٍ ذىًلكى جى  *كيلَّمىا خىبىٍت ًزٍدانى
تًنىا   كىفىريكا ًِبايى

سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس عن حاؿ الكفار ُب يـو اٟتشر 
كالبعث كذلك جزائهم عن كفرىم آبَّيت هللا تعاىل كىم عميا كبكما كصما 

، ص. ْٖٕٓٓتسب حا٢تم ُب الدنيا عميا كبكما كصما عن اٟتق )الزحيلي، 
ي ىو إخبار عن حاؿ الكفار ُب يـو احملشر. كا١تتكلم (. كأما معٌت اللفظٛٛٔ

 فيها ىو هللا كا١تخاطب ىو الكفار.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 
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عن حاؿ الكفار كجزائهم ُب  يدِبعن للوع بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
 اْلخرة.

 كىجىعىلى ذلىيٍم أىجىالن الى رىٍيبى ًفيوً : ٜٜقولو تعاىل فياْلية   -31
هللا ا١تشركُت أبنو خالق السموات كاْلرض كىو قادر  أخربسياؽ الكالـ: 

. كهللا جعل عليهم موعدا ٤تددا ١توهتم أف يبعثوا مرة اثنية كلو يكونوا عظاما رفاات
(. كأما معٌت ٛ٘ٙ، ص. ٕٛٔٓكال ريب كال شك فيو )الصابوين،  كبعثهم

 .فو ا١تشرك بكا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطاللفظي ىو إخبار اب١توت كالبعث، 
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 

نوعة يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 
 كبعثهم. ٔتوهتم ِبعن للوعد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو

 بًًو أىٍك الى تػيٍؤًمنيوا  آًمنيواقيٍل : ٚٓٔقولو تعاىل ُب اْلية   -31
الذين اقًتحوا  سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركي قريش

: كمعناىا ، ىدد هللا ٢تم من أجل انكارىم بكوف القرآف معجزة كافية.ا١تعجزات
آمنوا أك ال تؤمنوا؟ فإف إميانكم بو كال يزيده كماال، كتكذيبكم لو ال يورثو نقصا 

(. كأما معٌت اللفظي ىو التخيَت ابإلمياف أك ٜ٘ٙ، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، 
 عكسو، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب مشركو مكة.

ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 
يغرض إللتزاـ ا١تتكلم بدرجات متنوعة ْلف ىذا الكالـ  اإللتزامياتأبنواع ٚتلة 

 بتكذيب ا١تشركُت. ِبعن للوعيد بفعل شيء ما ُب ا١تستقبل كىو
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  (expressifs)       التعبريايتالرابع: األفعاؿ اإلصلازية 
ًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمنى اٍلمىٍسًجًد احلٍىرىاـً الَّ  سيٍبحىافى : ٔقولو تعاىل ُب اْلية   -1

تًنىا إًنَّوي ىيوى السًَّميعي  رىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آايى ًإَلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم َبى
 اٍلبىًصريي 

سياؽ الكالـ: أنزؿ هللا ىذه اآلية إجابة لقريش كا١تشركُت كىم يكذبوف 
عّظم كتقدس هللا نفسو ٞتاللو لنيب ُب إسرائو من مكة إىل القدس. كيستهزؤكف اب

من ا١تسجد اٟتراـ إىل ا١تسجد اْلقصى ُب جزء من  ملسو هيلع هللا ىلصالكرًن، أسرل نيب دمحم 
كأما معٌت  .(ٖٚٙ، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين،  الليل كىو قادر على كل شيء

 ش كا١تشركوف.اللفظي ىو إخبار إبسراء النيب، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب قـو قري
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كا١تدح لإللو كىو أبنواع ٚتلة  للمدح
نىا ميوسىى اٍلًكتىابى : ٕ قولو تعاىل ُب اْلية  -2  ًإٍسرىائًيلى كىجىعىٍلنىاهي ىيدنل لًبىًِن  كىآتػىيػٍ

سياؽ الكالـ: خاطب هللا لبٍت إسرائيل أف نيب هللا موسى ُأكـر ابلكتاب 
الذم أعطاه كىو التوراة إرشادا كىداية ليخرجهم من الظلمات إىل النور 

. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار إبنزاؿ التوراة على (٘ٔ، ص.ٖٕٓٓزحيلي، )ال
 ىو هللا كا١تخاطب بنو إسرائيل.نيب هللا موسى عليو السالـ، كا١تتكلم فيها 

 ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 
 التعبريايت.كا١تدح لنيب هللا موسى عليو السالـ كىو أبنواع ٚتلة  مدحللِبعن 

ٍنسىافي ًَبلشَّرًٌ ديعىاءىهي ًَبخلٍىرٍيً : ٔٔقولو تعاىل ُب اْلية   -3 ٍنسىافي كىكى كىيىدٍعي اإٍلً افى اإٍلً
  عىجيوالن 

سياؽ الكالـ: قاؿ هللا تعاىل لإلنساف أنو ٥تلوؽ بطبع القلق كالعجلة.  
كانوا يدعوا ْلنفسهم كأىلهم كأكالدىم كأموا٢تم ابلشر كما يدعوا اب٠تَت. فلو 

فهلك، لكن بفضلو ال يستجيب دعائو  استجاب هللا دعائو عليو ابلشر
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معٌت اللفظي ىو إخبار بطبع اإلنساف، (. كأما ٕٖ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
 كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب اإلنساف.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
 .التعبريايتكىو أبنواع ٚتلة كاإلىانة يوجو لإلنساف  لْلىانة ِبعن

فىمىحىٍوانى آيىةى اللٍَّيًل  هىارى آيػىتػىٍْيً كىجىعىٍلنىا اللٍَّيلى كىالنػَّ : ٕٔقولو تعاىل ُب اْلية   -4
ًنْيى  تػىغيوا فىٍضالن ًمٍن رىبًٌكيٍم كىلًتػىٍعلىميوا عىدىدى السًٌ كىجىعىٍلنىا آيىةى النػَّهىاًر ميٍبًصرىةن لًتػىبػٍ

 كىاحلًٍسىابى كىكيلَّ شىٍيءو فىصٍَّلنىاهي تػىٍفًصيالن 
ب كاختالؼ الليل سياؽ الكالـ: أبرز هللا اإلنساف على قدرتو ُب تعاق

كالنهار كىو لتحقيق مصاحل اإلنساف كمثل طلب الرزؽ كعدد اْلَّيـ 
(. ٖ٘، ص. ٖٕٓٓكاْلشهار كاْلعواـ كغَتىا من ُب أمور الدنيا )الزحيلي، 

كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بقدرة هللا تعاىل ُب اختالؼ الليل كالنهار، 
 كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب اإلنساف.

ِبعن إل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم غرض ا
  التعبريايت.كا١تدح لإللو كىو أبنواع ٚتلة  للمدح

  كىمىا كينَّا ميعىذًًٌبْيى حىَّتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن : ٘ٔقولو تعاىل ُب اْلية   -5
ال يعذب ، أخرب هللا اإلنساف أنو خالق حكيم عادؿ بعبدهسياؽ الكالـ: 

 دا ُب الدنيا كاآلخرة على فعل شيء أك تركو إال بعد إرساؿ الرسوؿ إلنذارىمأح
كأما معٌت اللفطي ىو إخبار بلطف هللا على  .(ٜٖ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

 عبده، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب اإلنساف.
ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كا١تدح لإللو كىو أبنواع ٚتلة  حِبعن للمد 
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لىهيٍم كىافى ًخطٍئنا كىًبرينا: ٖٔقولو تعاىل ُب اْلية   -6  ًإفَّ قػىتػٍ
سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب ْلىل اٞتاىلية، كاف أىل اٞتاىلية 
يئدكف البنات ٥تافة الفقر أك العار فنهاىم هللا عن ذلك كضمن أرزاقهم 

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أبف القتل ٖٗٙص.  ،ٕٛٔٓالصابوين، )
 خطيء كبَت، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب أىل اٞتاىلية.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
 .التعبريايتكىو أبنواع ٚتلة كاإلىانة يوجو ْلىل اٞتاىلية  لْلىانة ِبعن

ًثن : ٓٗة قولو تعاىل ُب اْلي  -7 ًة ًإانى ًئكى أىفىأىٍصفىاكيٍم رىبُّكيٍم ًَبٍلبىًنْيى كىاَتَّىذى ًمنى اٍلمىالى
  ًإنَّكيٍم لىتػىقيوليوفى قػىٍوالن عىًظيمنا

سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركُت الذيُت جعلوا ا١تالئكة إاناث 
يخ (. كُب ركاية أخرل، ىذا ا٠تطاب على كجو التوبٛٛ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

(. كأما ٗٗٙ، ص. ٕٛٔٓالصابوين، للعرب الذين قالوا: إف ا١تالئكة بنات هللا )
معٌت اللفظي ىو إخبار أبف قو٢تم عن بنات هللا ىو شيء عظيم، كا١تتكلم فيها 

 ىو هللا كا١تخاطب ا١تشركوف.
غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو 

 .التعبريايتكىو أبنواع ٚتلة جو للمشركُت كالرفض يو  للرفض ِبعن
ا اٍلقيٍرآًف لًيىذَّكَّريكا : ٔٗقولو تعاىل ُب اْلية    -8 كىمىا يىزًيديىيٍم كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا يف ىىذى

 ًإالَّ نػيفيورنا 
سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركُت، أابف هللا تعاىل اٟتجج 

د ىذا البياف إال الشرؾ كالضالؿ كيزيد بعدىم كا١تواعظ كاْلمثاؿ ليذكركا بل ال يزي
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ْتاؿ ٜٛ، ص. ٖٕٓٓعن اٟتق )الزحيلي، 

 ا١تشركُت، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب ا١تشركوف.
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غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو 
 .التعبريايتكىو أبنواع ٚتلة ُت كاإلىانة يوجو للمشرك لْلىانة ِبعن

 كىتػىعىاَلى عىمَّا يػىقيوليوفى عيليوِّا كىًبرينا  سيٍبحىانىوي : ٖٗقولو تعاىل ُب اْلية   -9
سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركُت الذين جيعلوف مع هللا آ٢تة 
 أخرل. تنزه هللا عما يقوؿ ا١تشركُت عنو ىو الذم الفرد اْلحد الصمد )الزحيلي،

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أبف هللا ىو اْلحد الفرد، ٜٓ، ص. ٖٕٓٓ
 كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ا١تشركوف.

ِبعن غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم 
 .التعبريايتكا١تدح لإللو كىو أبنواع ٚتلة  للمدح

ًإذى : ٙٗ-٘ٗقولو تعاىل ُب اْلية  -11 نىكى كىبػىٍْيى الًَّذينى الى ا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى كى جىعىٍلنىا بػىيػٍ
كىيف أىٍف يػىٍفقىهيوهي  كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم أىًكنَّةن *  يػيٍؤًمنيوفى ًَبٍْلًخرىًة ًحجىاَبن مىٍستيورنا

 آذىاًِنًٍم كىقٍػرنا 
. كاف رسوؿ هللا إذا تال ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 

لقرآف على قريش، كدعاىم إىل الكتاب قالوا يهزؤكف بو، فنزلت ىذه اآلية. كُب ا
ركاية أخرل نزلت ُب قـو كانوا يؤذكف رسوؿ هللا إذا قرأ القرآف على الناس 

(. كهللا جيعل على قلوهبم أكنة ككقر ُب آذاهنم لئال ٜ٘، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
ف الذين ال يؤمنوف ابْلخرة ىم يفهموا القرآف. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أب

 ٤تجوبوف عن فهم القرآف، كا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب ىو رسوؿ هللا.
ِبعن غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم 

 التعبريايت.كاإلىانة يوجو إىل قـو يؤذكف رسوؿ هللا كىو أبنواع ٚتلة  لْلىانة
كىلٍَّوا عىلىى كىًإذىا ذىكىٍرتى رىبَّكى يف اٍلقيٍرآًف كىٍحدىهي : ٙٗ قولو تعاىل ُب اْلية  -11

رًًىٍم نػيفيورنا   أىٍدَبى
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. نزلت ىذه اآلية حُت دخل ملسو هيلع هللا ىلصيوجو ىذا ا٠تطاب للنيب سياؽ الكالـ: 
مأل قريش على أيب طالب يزكركنو، فدخل رسوؿ هللا فقرأ، كمر ابلتوحيد، ٍب 

ال هللا، ٘تلكوف هبا العرب، كتدين لكم قاؿ: َّي معشر قريش، قولوا: الإلو إ
(. كا١تراد ىم مشركوف نفركا حُت ٜٙ، ص. ٖٕٓٓ، ليالعجم، فولوا )الزحي

كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بتكرب ا١تشركُت  التوحيد تكربا من ذكر هللا تعاىل.
 عن ذكر هللا تعاىل، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا. 

ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
 التعبريايت.كاإلىانة يوجو إىل ا١تشركُت كىو أبنواع ٚتلة  ِبعن لْلىانة

ًإٍذ  ضلىٍني أىٍعلىمي ِبىا يىٍستىًمعيوفى بًوً : ٚٗقولو تعاىل ُب اْلية   -12 ًإٍذ يىٍستىًمعيوفى إًلىٍيكى كى
 وفى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيالن مىٍسحيورنا ىيٍم صلىٍوىل ًإٍذ يػىقيوؿي الظَّاًلمي 

تسلية لو كهتديدا للمشركُت  ملسو هيلع هللا ىلصيوجو ىذا ا٠تطاب للنيب سياؽ الكالـ: 
الذين يستمعوف قراءة النيب كمقاصدىم اإلستهزاء ليس ْلجل قبوؿ اإلسًتشاد 

، ٕٛٔٓ)الصابوين،  أف ا١تشركُت ال جيدكف طريقا إىل اٟتق بسبب كربَّيءىمك 
كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أبف هللا عليم ٔتا خيفى ا١تشركوف عن  .(٘ٗٙ. ص

 النيب، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب رسوؿ هللا.
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم اْلية غرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كىو أبنواع ٚتلة  كا١تدح لإللو للمدح
عيوثيوفى خىٍلقنا  أىًإذىا كينَّا ًعظىامنا كىريفىاًتن كىقىاليوا : ٜٗ قولو تعاىل ُب اْلية  -13 أىًإانَّ لىمىبػٍ

ا   جىًديدن
أهنم ال يؤمنوف بيـو ا١تيعاد حُت  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ا١تشركوف للنيب سياؽ الكالـ: 

يسمعوف القرآف كٝتاع أمر البعث، فكيف يبعثوف بعد ا١تمات كصاركا عظاما 
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عٌت اللفظي أف ا١تشركُت يسئلوف عن يـو كأما م (.ٔٓٔ، ص. ٖٕٓٓ، حيلي)الز 
 كا١تخاطب رسوؿ هللا. البعث، كا١تتكلم فيها ىو ا١تشركوف

ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
 .التعبريايتكاإلنكار يوجو إىل سنة هللا أم يـو البعث كىو أبنواع ٚتلة  لْلنكار

اقيٍل   : ٔ٘-ٓ٘ قولو تعاىل ُب اْلية  -14 أىٍك خىٍلقنا شلَّا *  كيونيوا ًحجىارىةن أىٍك حىًديدن
 يىٍكبػيري يف صيديكرًكيمٍ 

سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركُت الذين ينكركف يـو البعث. 
أعلم هللا ٢تم أنو قادر بعث كإحياء ا١تشركُت كلو كانت أجسامهم من حجارة أك 

اٟتياة كأصلب اْلشياء فكيف ال يقدر  حديد فاٟتجارة كاٟتديد أبعد عن
كأما  .(ٕٓٔ، ص. ٖٕٓٓفقط )الزحيلي،  إعادهتم إذا كانوا عظاما كرفاات

معٌت اللفظي ىو إخبار لو كاف ا١تشركوف حجارة أك حديدا أك مثلهما، فاهلل 
 قادر على بعثهم، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب ا١تشركوف.

فعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم ىي اْل اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
 التعبريايت.كاإلنكار يوجو إىل ا١تشركُت كىو أبنواع ٚتلة  معن لْلنكارب

  مىٍن ييًعيديانى فىسىيػىقيوليوفى : ٔ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -15
البعث كىم  الذم يبعث ُب يـوسياؽ الكالـ: سأؿ ا١تشركوف عن 
ىو خالقهم مرة أكال )الزحيلي،  نويسئلوف بإلستهزاء.فأجاب هللا عن أسئلتهم أب

كأما معٌت اللفظي أف ا١تشركُت يسئلو ف عن الذم  .(ٕٓٔ، ص. ٖٕٓٓ
 سيبعثهم ُب يـو القيامة، كا١تتكلم فيها ىو ا١تشركوف كا١تخاطب رسوؿ هللا.

ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
كىو أبنواع ٚتلة  لرسوؿ هللا ُب مسألة يـو البعثيوجو كاإلنكار ِبعن لْلنكار 

 التعبريايت.
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 مىَّتى ىيوى كىيػىقيوليوفى  :ٔ٘قولو تعاىل ُب اْلية  -16
 البعث كىم يسئلوف بإلستهزاءكقت ف عن و ا١تشركسأؿ سياؽ الكالـ: 

تهم أبنو جييئ ُب كقت أجاب هللا عن أسئلف.كىم قاصدكف عن استبعاد كقوعو 
(. كأما معٌت اللفظي أف ا١تشركُت يسئلوف ٖٓٔ، ص. ٖٕٓٓ القريب )الزحيلي،

 عن كقت يـو البعث، كا١تتكلم فيها ىو ا١تشركوف كا١تخاطب رسوؿ هللا.
ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم قطعة اْلية غرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كىو أبنواع ٚتلة  كاإلنكار ُب مسألة يـو البعثِبعن لْلنكار 
ًٍلكيوفى كىٍشفى  اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكنًوً قيًل : ٙ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -17 فىالى ًمى

 الضُّرًٌ عىٍنكيٍم كىالى حتىًٍويالن 
سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب لذـ ا١تشركُت، ُيمرىم ابلدعوة آ٢تتهم 

م أنو ١تا أصاب رك من دكف هللا كاْلصناـ كاْلنداد ىل تستطيع رفع البالء عنهم. 
)الزحيلي،  فأنزؿ ىذه اآلية ملسو هيلع هللا ىلصالقحط قريشا، كشكوا ذلك إىل رسوؿ هللا 

كأما معٌت اللفظي أبمر الدعوة للذين يعبدكف من دكف  .(ٗٔٔ، ص. ٖٕٓٓ
 هللا، كا١تتكلم فيها ىو هللا بوسيلة رسوؿ هللا كا١تخاطب ا١تشركوف.

ِبعن عل اإل٧تازم ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلف اْلية غرض اإل٧تازم: ىذه
 التعبريايت.كاإلىانة يوجو إىل ا١تشركُت كىو أبنواع ٚتلة  لْلىانة

نىةن لًلنَّاًس : ٓٙقولو تعاىل ُب اْلية   -18 كىمىا جىعىٍلنىا الرٍُّؤايى الَّيًت أىرىيٍػنىاؾى ًإالَّ ًفتػٍ
  ىيٍم ًإالَّ طيٍغيىاانن كىًبرينافىمىا يىزًيدي كىالشَّجىرىةى اٍلمىٍلعيونىةى يف اٍلقيٍرآًف كىطليىوًٌفػيهيٍم 

سياؽ الكالـ: قبح هللا عن ا١تشركُت، جافت قلوهبم حىت ال يؤثر كل 
، فكيف يؤمن الوعيد كالعذاب كاآلَّيت إىل إمياهنم كيغطوف كيفجركف فجارا كبَتا
، ص. ٖٕٓٓقـو ىذه حا٢تم إبرساؿ ما يقًتحوف من اآلَّيت؟ )الزحيلي، 
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إخبار إبتياف اآلَّيت من هللا، كا١تتكلم فيها ىو هللا (. كأما معٌت اللفظي ىو ٕٓٔ
 كا١تخاطب ا١تشركوف.

ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
 التعبريايت.لمشركُت كىو أبنواع ٚتلة لكاإلىانة يوجو  ِبعن لْلىانة

  ٍقتى ًطينناأىأىٍسجيدي ًلمىٍن خىلى قىاؿى : ٔٙقولو تعاىل ُب اْلية   -19
أمر تعاىل كل ا١تالئكة ُب اْلرض ك سياؽ الكالـ: يسأؿ إبليس ربو 

 كالسماء فسجدكا إال إبليس كيتكرب ْلنو خلق من انر كخلق آدـ من طُت
كأما معٌت اللفظي يسأؿ إبليس ىل ُُيمر  .(ٕ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

 .بسجود إىل آدـ، كا١تتكلم فيها ىو إبليس كا١تخاطب هللا تعاىل
ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم قطعة اْلية غرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كاإلىانة يوجو إىل نيب هللا آدـ كىو أبنواع ٚتلة  ِبعن لْلىانة
  اٍذىىبٍ قىاؿى : ٖٙقولو تعاىل ُب اْلية   -21

سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب إلبليس، فأجاز هللا إليو ليضل 
هللا أبف من اتبع منهم فعليو جهنم. قاؿ القرطيب: كاف اْلمر ُب  اإلنساف كأخرب

، ص. ٕٛٔٓ)الصابوين، إذىب أمر لإلىانة ٔتعٌت: إجهد جهدؾ فقد أنظرانؾ 
كأما معٌت اللفظي ىو أمر بذىاب ليضل ذرية آدـ، كا١تتكلم فيها ىو هللا  (.ٜٗٙ

 كا١تخاطب إبليس.
الكالمية ابلفعل اإل٧تازم ىي اْلفعاؿ  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كاإلىانة يوجو إىل إبليس لعنة هللا كىو أبنواع ٚتلة  ِبعن لْلىانة
هيٍم ًبصىٍوًتكى  كىاٍستػىٍفًزٍز مىًن اٍستىطىٍعتى : ٗٙقولو تعاىل ُب اْلية   -21 كىأىٍجًلٍب ًمنػٍ

ًد كىًعٍدىيٍم كىمىا يىًعديىيمي يف اأٍلىٍموىاًؿ  كىشىارًٍكهيمٍ ِبىٍيًلكى كىرىًجًلكى  عىلىٍيًهمٍ  كىاأٍلىٍكالى
  الشٍَّيطىافي ًإالَّ غيريكرنا 
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سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للشيطاف، فأمر هللا إليو إبخراج كل 
جنودىم ليضل اإلنساف قاؿ القرطيب: ا١تعٌت اٚتع عليهم من ركباف جندؾ 

)الصابوين، يت كمشاهتم، من يصيح عليهم ابلدعاء إىل طاعتك كالصرؼ عن طاع
ما معٌت اللفظي منها اْلمر للشيطاف بكل كفائتو ليضل أك  (.ٜٗٙ، ص. ٕٛٔٓ

اإلنساف من الصراط ا١تستقيم ْلف هللا يقتضي بعباده ٤تفوظ منو. كا١تتكلم فيها 
 ىو هللا ك١تخاطب ىو الشيطاف.

ِبعن  غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم
 التعبريايت.كاإلىانة يوجو إىل الشيطاف كىو أبنواع ٚتلة  لْلىانة

كىًإذىا مىسَّكيمي الضُّرُّ يف اٍلبىٍحًر ضىلَّ مىٍن تىٍدعيوفى ًإالَّ : ٚٙ قولو تعاىل ُب اْلية  -22
هي    كىكىافى اإٍلًٍنسىافي كىفيورنافػىلىمَّا صلىَّاكيٍم ًإَلى اٍلبػىرًٌ أىٍعرىٍضتيٍم  ًإايَّ

جو ىذا ا٠تطاب لإلنساف كاف كافرا أـ مؤمنا. ذكر هللا سياؽ الكالـ: يو 
يعٍت كفر من نعمو، إذا أصابتهم ا١تصيبة فنجاىم منها ٍب  اإلنسافتعاىل بطبع 

كأما  .(ٖ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  أعرضوا بعد ذلك فلن جيدكا نصَتا إال ىو
يها ىو إخبار بطبع اإلنساف حُت ينجوف عن البالء، كا١تتكلم ف معٌت اللفظي ىو

 هللا كا١تخاطب اإلنساف.
ِبعن  غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم

 التعبريايت.كىو أبنواع ٚتلة  لإلنسافكاإلىانة يوجو  لْلىانة
ـى : ٓٚقولو تعاىل ُب اْلية   -23 كىَحىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر  كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًِن آدى

  كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كىًثريو شلٍَّن خىلىٍقنىا تػىٍفًضيالن كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت 
سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس أبهنم يُفضلوف على سائر ا١تخلوقات 
من العقل كحسن الصورة كغَتمها كا١تراد هبذا ىو تفضيل اٞتنس ليس تفضيل 

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ْتاؿ بٌت ٖٔٔ ، ص.ٖٕٓٓأفراده )الزحيلي، 
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آدـ الذم ُيكـر بكل الفضائل من هللا، كا١تتكلم فيها ىو هللا تعاىل كا١تخاطب 
 اإلنساف.

ِبعن غرض اإل٧تازم: ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم 
 .التعبريايتكا١تدح يوجو للناس كىو أبنواع ٚتلة  للمدح

ٍنسىاًف : ٖٛ  ُب اْليةقولو تعاىل  -24 ًإذىا كىًإذىا أىنٍػعىٍمنىا عىلىى اإٍلً َنىىل ِبىانًًبًو كى أىٍعرىضى كى
 مىسَّوي الشَّرُّ كىافى يػىئيوسنا 

ا١تتكربكف الذين  مبطبعهم كى اإلنساف إىل سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل
اما ك . (ٕٙٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  يعرضوف عن النعمة هللا كييئسوف عن الشر

 معٌت اللفظي ىو إخبار بطبع اإلنساف، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا١تخاطب اإلنساف
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 .التعبريايتكاإلىانة يوجو لإلنساف كىو أبنواع ٚتلة  لْلىانة
  الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىّبًٌ كًح قيًل كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّ  :٘ٛقولو تعاىل ُب اْلية   -25

سياؽ الكالـ: سأؿ اليهود للنيب عن الركح كقالوا لقريش: سلوه  عن 
أصحاب الكهف كعن ذم القرنُت كعن الركح فإف اجاب عنها اك سكت فليس 
بنيب كإف اجاب عن بعض كسكت عن بعض فهو نيب، فبُت ٢تم القصتُت كأهبم 

كىذا إجابة عن (. ٖ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓ، لياة )الزحيأمر الركح كىو مبهم ُب التور 
سؤا٢تم. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار عن مسألة الركح كا١تتكلم فيها ىو هللا 

  كا١تخاطب اليهود كالقريش.
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 تعبريايت.الكالرفض يوجو لليهود كالقريش كىو أبنواع ٚتلة  للرفض
  كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليالن : ٘ٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -26

سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل لليهود كالقريش أبف الركح من شأف هللا، 
ُيدث بتكوينو كإجياده كىو أمر عظيم كالناس عجز عن إدراؾ حقيقتو كليس 
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(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار أبف ٕٙٔ. ، صٖٕٓٓقدرة ٢تم عليو )الزحيلي، 
مسألة الركح حقيقة ال يعلمها إال هللا كالناس عجز عنها، كا١تتكلم فيها ىو هللا 

 كا١تخاطب اليهود كالقريش.
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 ريايت.التعبكاإلىانة يوجو لإلنساف كىو أبنواع ٚتلة  لْلىانة
ٍنسي كىاْلًٍنُّ عىلىى أىٍف َيىٍتيوا ِبًٍثًل قيٍل : ٛٛقولو تعاىل ُب اْلية   -27 لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلً

ا اٍلقيٍرآًف الى َيىٍتيوفى ِبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهرينا   ىىذى
 سياؽ الكالـ: نزلت ىذه اآلية عن اْلسئلة اليهود. أخرج ابن إسحاؽ

سالـ بن مشكم ُب عامة من يهود  ملسو هيلع هللا ىلصكابن جرير عن ابن عباس قاؿ: أتى النيب 
، ال نراه ٝتاىم، فقالوا: كيف نتبعك كقد تركت قبلتنا؟ كإف ىذا الذم جئت بو

متناسقا كما تتناسق التوراة، فأنزؿ علينا كتااب نعرفو، كإال جئناؾ ٔتثل ماأتٌب بو 
ثل القرآف، لكن لن أف ُيتوا ٔت(. يريد اليهود ٔٚٔ، ص. ٖٕٓٓ، لي)الزحي

كأما معٌت اللفظي ىو أعلم هللا ٢تم أبهنم ال يستطيعوف أف ُيتوا يستطيعوا إبرادهتم. 
ٔتثل القرآف ْلف القرآف كحي من هللا، كا١تتكلم فيها ىو هللا تعاىل كا١تخاطب 

 اليهود.
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كاإلنكار يوجو لليهود كىو أبنواع ٚتلة  لْلنكار
ا اٍلقيٍرآًف ًمٍن كيلًٌ مىثىلو : ٜٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -28 فىأىَبى كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا لًلنَّاًس يف ىىذى

  أىٍكثػىري النَّاًس ًإالَّ كيفيورنا
نكار كرد كثَت اإل  وانككا أىل مكة سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل أبحولو

، ٖٕٓٓ)الزحيلي،  كلو كرر ا١تثاؿ كا١تواعظ ُب القرآف كبقاء على الكفر الصواب
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كأما معٌت اللفظي ىو إخبار إبنكار أىل مكة، كا١تتكلم فيها ىو  .(ٖٚٔص. 
 هللا كا١تخاطب أىل مكة.

ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
 .التعبريايتيوجو لإلنساف كىو أبنواع ٚتلة  كاإلىانة لْلىانة

كىمىا مىنىعى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي اذٍليدىل ًإالَّ أىٍف : ٜٗ قولو تعاىل ُب اْلية  -29
  أىبػىعىثى اَّللَّي بىشىرنا رىسيوالن قىاليوا 

ق، سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل للناس أبنو ال مينع إمياهنم بعد ظهور اٟت
كعاند كفار قريش للنيب فقالوا لو: أنت مثلنا، فال يلزمنا االنقياد لك، كغفلوا عن 

  (.ٜٓٔ، ص. ٖٕٓٓ، ليالقرآف ا١تعجزة الذم يثبت صدقو ُب رسالتو )الزحي
كأما معٌت اللفظي ىو إخبار عن اإلنكار كفار قريش بسبب الرسوؿ الذم يُرسل 

 ١تخاطب كفار قريش.إليهم من جنسو، كا١تتكلم فيها ىو هللا كا
عن ِبىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 التعبريايت.كاإلنكار يوجو للنيب كىو أبنواع ٚتلة لْلنكار 
عيوثيوفى خىٍلقنا كىقىاليوا : ٜٛ قولو تعاىل ُب اْلية  -31 أىًإذىا كينَّا ًعظىامنا كىريفىاًتن أىًإانَّ لىمىبػٍ

ا   جىًديدن
كاف الكفار يسأؿ ىل يُبعثوف مرة اثنية ككوهنم عظاما سياؽ الكالـ:  

(. كأما معٌت ٛٛٔ، ص. ٖٕٓٓكىم ينكركف بيـو البعث )الزحيلي،  رفاات
اللفظي ىو إستفهاـ عن كقوع البعث، كا١تتكلم فيها ىو الكفار كا١تخاطب رسوؿ 

 .هللا
عل اإل٧تازم ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلف قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 

 .التعبريايتكاإلنكار إىل كقوع البعث كىو أبنواع ٚتلة  ِبعن لْلنكار
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  فىأىَبى الظَّاًلميوفى ًإالَّ كيفيورنا: ٜٜ قولو تعاىل ُب اْلية  -31
هللا ا١تشركُت أبنو خالق السموات كاْلرض كىو قادر  أخربسياؽ الكالـ: 

كا١تتكلم فيها هللا فأىب ىؤالء ا١تشركوف  ،أف يبعثوا مرة اثنية كلو يكونوا عظاما رفاات
ف، فنبههم على عظيم قدرتو  كىذا اإلستفهاـ ىو معٌت اللفظي و كا١تخاطب ا١تشرك

كأما معٌت اللفظي ىو إخبار برد ا١تشركُت على  (.ٛ٘ٙ، ٕٛٔٓ)الصابوين، 
 قدرة هللا.

ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةغرض اإل٧تازم: ىذه 
 .التعبريايتكىو أبنواع ٚتلة  كاإلىانة يوجو لإلنساف ىانةعن لْلِب
ىٍمسىٍكتيٍم ٓٓٔ قولو تعاىل ُب اْلية  -32 ًٍلكيوفى خىزىاًئنى رىٍَحىًة رىّبًٌ ًإذنا ألى : قيٍل لىٍو أىنٍػتيٍم َتى

نٍػفىاًؽ  ٍنسىافي قػىتيورناخىٍشيىةى اإٍلً   كىكىافى اإٍلً
طبع اإلنساف ىو ٓتيل، لو كانوا سياؽ الكالـ: أمثل هللا تعاىل على 

كىذا ا٠تطاب يوجو ، بسبب خوفهم لقلة أموا٢تمقتورا ميلكوف خزائن هللا لبقوا 
كأما معٌت اللفظي  .(ٕٜٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  للمشركُت كغَتىم ُب عامة

 ىو إخبار بطبع اإلنساف، كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب ا١تشركوف كغَتىم.
ِبعن ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  يةاْلغرض اإل٧تازم: ىذه 

 .التعبريايتكىو أبنواع ٚتلة  للمشركُت كغَتىمكاإلىانة يوجو  لْلىانة
ميوسىى مىٍسحيورنافػىقىاؿى لىوي ًفٍرعىٍوفي : ٔٓٔ قولو تعاىل ُب اْلية  -33 ىظينُّكى ايى   ًإيٌنً ألى

كمل يؤمن آَّيت  سياؽ الكالـ: جاء النيب هللا موسى عليو السالـ بتسع
فرعوف هبا، فقاؿ لو: إين ْلظنك َّيموسى أف الناس سحركؾ كخلبوؾ، فصرت 

كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بظن (. ٜٛٔ، ٖٕٓٓي، حيل٥تتلط العقل )الز 
ا١تتكلم ُب ىذا اٟتوار ىو فرعوف كا١تخاطب فرعوف أف نيب هللا موسى مسحورا، ك 

 نيب هللا موسى عليو السالـ.
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ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةىذه  غرض اإل٧تازم:
كاإلنكار يوجو لنيب هللا موسى عليو السالـ كىو أبنواع ٚتلة ِبعن لْلنكار 

 التعبريايت.
ًفٍرعىٍوفي مىثٍػبيورنا: ٕٓٔ قولو تعاىل ُب اْلية  -34 ىظينُّكى ايى ًإيٌنً ألى   كى

ـ لفرعوف. كاف فرعوف سياؽ الكالـ: ىذا قوؿ نيب هللا موسى عليو السال
لذلك  صرؼ هللا لو  ،مل يؤمن كىو يعلم الصواب أبف هللا رب السموات كاْلرض

كأما معٌت اللفظي ىو  .(ٜٛٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  عن ا٠تَت مغلواب ىالكا
 إخبار أبف فرعوف ىالك، كا١تتكلم فيها نيب هللا موسى كا١تخاطب فرعوف.

اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم ىذه قطعة اْلية ىي غرض اإل٧تازم: 
 التعبريايت.كاإلىانة يوجو لفرعوف كىو أبنواع ٚتلة  ِبعن لْلىانة

لىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ًمٍن قػىٍبًلًو : ٚٓٔ قولو تعاىل ُب اْلية  -35 ًإذىا يػيتػٍ
رُّكفى ًلٍْلىٍذقىاًف سيجَّدنا   َيًى

عن العالمة ذك علم أم علماء أىل الكتاب سياؽ الكالـ: كصف هللا 
كهللا  ،تبديل كال ٖتويلالصاٟتُت ىم يتضرعوف ككانوا يتمسكوا بكتاهبم بدكف 

كأما معٌت  .(ٕٓٓ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركي قريش
اللفظي ىو إخبار بقصة ذك علم، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب مشركو 

 مكة.
ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةازم: ىذه غرض اإل٧ت

 التعبريايت.كا١تدح ْلىل الكتاب كىو أبنواع ٚتلة  ِبعن للمدح
ا كىَلٍى يىكيٍن لىوي كىقيًل : ٔٔٔ قولو تعاىل ُب اْلية  -36 احلٍىٍمدي َّلًلًَّ الًَّذم َلٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن

ٍهي تىٍكًبريناشىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىَلىٍ يىكيٍن   ( ُُُ) لىوي كىيلّّ ًمنى الذُّؿًٌ كىكىّبًٌ
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، كُب ركاية أخرج ابن ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: هللا يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
جريح عن دمحم بن كعب القرظي قاؿ: إف اليهود كالنصارل: قالوا اٗتذ هللا كلدا، 

ؿ كقالت العرب: لبيك ال شريك لك إال شريكا ىو لك ٘تلكو كما ملك، كقا
، ٖٕٓٓ، ليالصابئوف كاجملوس، لوال أكلياء هللا لذؿ، فنزلت ىذه اآلية )الزحي

(. تنزه هللا تعاىل عن قوؿ اليهود كالنصارل كالعرب كىو رد عن قو٢تم: ٕٓٔص. 
عزير كعيسى كا١تالئكة ذرية هللا سبحانو ليس لو شريك ُب ملكو كال كالد كال 

هللا، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بعظيم  مولود.
 للنيب.

ِبعن غرض اإل٧تازم: ىذه اٞتملة ىي اْلفعاؿ الكالمية ابلفعل اإل٧تازم 
 التعبريايت.كىو أبنواع ٚتلة  لليهود كالنصارل كالعرب فضكالر  للرفض

  (directifs)  هياتالتوجياخلامس: األفعاؿ اإلصلازية 
  أىالَّ تػىتًَّخذيكا ًمٍن ديكين كىًكيالن : ٕ قولو تعاىل ُب اْلية  -1

كُيمرىم ينهى هللا على بٍت إسرائيل عن أخذ ككيال إال ىو سياؽ الكالـ: 
كأما معٌت اللفظي ىو  (.ٔٔ، ص. ٖٕٓٓفوضوا إليو أمورىم )الزحيلي، يأف 

 .ا١تتكلم ىو هللا كا١تخاطب ىو بنو إسرائيلإللو إال ىو، النهي عن اخذ ا
ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم  قطعة اْليةىذه غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتكىو أبنواع ٚتلة 
اـ كاإلستعالء أف يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلز 

 .بفوض اْلمر إىل هللا لْلمر ِبعن كىو
ا شىكيورنا  ذيرًٌيَّةى مىٍن َحىىٍلنىا مىعى نيوحو : ٖ قولو تعاىل ُب اْلية  -2  ًإنَّوي كىافى عىٍبدن

ؤمنُت الذين كانوا مع نوح ُب سياؽ الكالـ: اندل هللا إىل ذرية كأبناء ا١ت
السفينة. أمرىم أف يتبعوا بو كليذكركا على كل ا١تنة اليت يعطيهم. كقد ٧تا هللا قـو 
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نوح من العذاب الغرؽ بوسيلة ركوب السفينة كُيمد هللا على كل نعم هللا من 
الطعاـ كالشربة كاللباس حىت ٝتي عبدا شكورا لذلك، فاقتفوا أثره، كاتبعوا 

، ص. ٖٕٓٓسنتو كاقتدكا بو كما أف آابءكم اقتدكا بو )الزحيلي، منهجو ك 
تقديره َّي  ُذرِّياَة َمْن َٛتَْلَنا َمَع نُوحٍ (. كقد كرد ُب تفسَت ابن كثَت أف اْلية ٙٔ

ذرية من ٛتلنا مع نوح كفيو معٌت تنبيو على ا١تنة. كاما معٌت اللفظي ىو إخبار 
تكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب أبناء عن صفة نيب هللا نوح عليو السالـ، كا١ت

 ا١تؤمنُت الذين مع نوح ُب السفينة.
ىذه اٞتملة ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
 ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالءكاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ك يفعل شيئا معينا.

 . إبتباع نيب نوح عليو السالـ للنصح ِبعن كىو
ًإٍف أىسىٍأتيٍ فػىلىهىا: ٚ قولو تعاىل ُب اْلية  -3 تيٍم أًلىنٍػفيًسكيٍم كى تيٍم أىٍحسىنػٍ  ًإٍف أىٍحسىنػٍ

سياؽ الكالـ: بطريقة التخيَت، أشار هللا على بٍت إسرائيل بفعل ا٠تَتات 
ات فقد أحسنوا إليهم كابلعكس ْلف اٞتزاء على حسب فإذا يفعلوف اٟتسن

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٕ٘، ص. ٖٕٓٓعملهم ُب الدنيا )الزحيلي، 
عن اٞتزاء من اْلعماؿ اليت يفعلها اإلنساف، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب 

 بنو إسرائيل.
كىو  ازمىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تغرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
 كاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالءك يفعل شيئا معينا.

 بفعل اٟتسنات أك السيئات.ِبعن للتخيري  كىو
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  نىاهي طىاًئرىهي يف عينيًقوً كىكيلَّ ًإٍنسىافو أىٍلزىمٍ  :ٖٔقولو تعاىل ُب اْلية   -4
سياؽ الكالـ: أخرب هللا إىل الناس أنو تعاىل جيعل عملهم من خَت كشر 
، كىذا ال يسبب نفي الإلختيار أك اإلجبار  مالزما ٢تم أمر ٤تتـو كقضاء معلـو
الذم ىو مناط الثواب كالعقاب ْلف كل إنساف ٥تَت ُب اختيار ما ىو خَت 

، ص. ٖٕٓٓشر يقتضي عقااب سيئا )الزحيلي،  يقتضي ثوااب حسنا كما ىو
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بقضاء هللا تعاىل، كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب ٖٚ

 الناس.
كىو  ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 

أف  حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطبيغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
 كاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالءك يفعل شيئا معينا.

 عن فعل اٟتسنات أك السيئات. ِبعن للتخيري كىو
رىًفيهىا فػىفىسىقيوا : ٙٔقولو تعاىل ُب اْلية   -5 كىًإذىا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍ

هىا اٍلقى ًفيهىا  ىىا تىٍدًمرينافىحىقَّ عىلىيػٍ مٍَّرانى   ٍوؿي فىدى
سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل الناس عن كيفية كقوع العذاب بعد إرساؿ 
، أمر هللا تعاىل اب٠تَتات كالطاعات ٞتميع  الرسل. فإذا قرب كقت إىالؾ قـو
ا١تكلفُت كخاصة ١تًتفُت ْلهنم قادة كغَتىم تبع ٢تم. فإذا يعصوف بذلك اْلمر  

(. كأما معٌت ٜٖ، ص. ٖٕٓٓاب جزاء لعصياهنم )الزحيلي، كتب عليهم العذ
اللفظي ىو إخبار بوقوع عذاب هللا تعاىل، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب 

 الناس.
كىو  ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 

ا١تخاطب أف حملاكلة ا١تتكلم إىل يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 بعذاب هللا. ِبعن للتنبيو كىو
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  كىكىفىى ًبرىبًٌكى ًبذينيوًب ًعبىاًدًه خىًبرينا بىًصرينا: ٚٔقولو تعاىل ُب اْلية   -6
ىا كشرىا سياؽ الكالـ: أخرب هللا للناس أنو عامل ّتميع أعما٢تم خَت 

كيبصر كلها فإَّيؾ أف ُيفظوا أفعالكم ْلف الذنوب أسباب ا٢تالؾ كالدمار ال 
(. كأما معٌت اللفظي ىو ٓٗ، ص. ٖٕٓٓغَته كهللا يعقب عليها )الزحيلي، 

 إخبار بقدرة هللا ُب مسألة عباده، كا١تتكلم فيها هللا كا١تخاطب الناس.
كىو  بفعل اإل٧تازم ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالميةغرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـالتوجيهيات أبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 أبف الذنوب أسباب الدمار كا٢تالؾ . ِبعن للتنبيو كىو
هي رىبُّكى كىقىضىى : ٖٕقولو تعاىل ُب اْلية   -7   أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ

سياؽ الكالـ: خاطب هللا الناس أبمر التوحيد يعٍت بعبادة هللا كحدة 
(. كأما معٌت اللفظي ىو هني عن عبادة غَت هللا، ٛ٘، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

 كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب الناس.
ية بفعل اإل٧تازم كىو ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمغرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 بعبادة هللا كحده.  ِبعن لْلمر كىو
ٍيًن إً : ٕٗ-ٖٕقولو تعاىل ُب اْلية   -8 ليغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبػىرى كىًَبٍلوىاًلدى ٍحسىاانن ًإمَّا يػىبػٍ

هىٍرعليىا كىقيٍل ذلىيمىا قػىٍوالن كىًرًمنا *  عليىا فىالى تػىقيٍل ذلىيمىا أيؼٌو كىالى تػىنػٍ أىحىديعليىا أىٍك ًكالى
 رينا كىاٍخًفٍض ذلىيمىا جىنىاحى الذُّؿًٌ ًمنى الرٍََّحىًة كىقيٍل رىبًٌ اٍرَحىٍهيمىا كىمىا رىبػَّيىاين صىغً 

سياؽ الكالـ: بعد أمر هللا تعاىل بعبادة هللا كحده ٍب أمر برب الوالدين 
بطريقة فعل اإلحساف كالدعاء ٢تما ْلهنما سبب الوجود اْلكالد كربياىم من 



ٚٛ 
 

 

(. كأما معٌت اللفظي ىو ٛ٘، ص. ٖٕٓٓالصغار ابٟتناف كللطف )الزحيلي، 
 ها هللا تعاىل كا١تخاطب اإلنساف.النهي كاْلمر ُب مسألة بر الوالدين، كا١تتكلم في

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 برب الوالدين. صحِبعن للنكىو 

ًإٍف تىكيونيوا صىاحلًًْيى فىًإنَّوي  رىبُّكيٍم أىٍعلىمي ًِبىا يف نػيفيوًسكيٍم : ٕ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -9
 كىافى ًلٍْلىكَّاًبْيى غىفيورنا 

سياؽ الكالـ: أكضح هللا للناس أنو يعلم ما ُب صدكرىم من اإلخالص 
(. كاحذركا بًتؾ ٔٙ، ٖٕٓٓي، ُب الطاعة هللا كعدـ اإلخالص فيها )الزحيل

اإلخالص ْلف هللا أعلم أبحوالكم من الرب أك االتهاكف ابلوالدين، فإذا ال 
يقصدكف الفساد فهو تواب كغفور للراجعُت كالتائبُت من ا١تعصية. كأما معٌت 
اللفظي ىو إخبار بعلم هللا على أحواؿ عباده، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب 

 الناس.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو إل٧تازم: غرض ا

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهيات أبنواع ٚتلة
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 ابلتحذير عن ترؾ اإلخالص. ِبعن للنصحكىو 
  كىآًت ذىا اٍلقيٍرَبى حىقَّوي كىاٍلًمٍسًكْيى كىاٍبنى السًَّبيلً : ٕٙتعاىل ُب اْلية  قولو  -11

كا١تراد بو أمتو من  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: هللا يوجو ىذا ا٠تطاب للرسوؿ 
بعده. امر هللا تعاىل اإلنساف إبعطاء اْلقارب كا١تساكُت من الزَّيرة كالنفقة 
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(. كأما معٌت اللفظي ىو أمر ٔٙ.، صٖٕٓٓ، ليكا١تساعدة كغَتىا )الزحي
 إبعطاء اْلقارب، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

بدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء يفعل شيئا معينا. ككاف اْلمر ي
 إبعطاء اْلقارب. ِبعن للنصحكىو 

ٍر تػىٍبًذيرنا * ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى  :ٕٚ-ٕٙقولو تعاىل ُب اْلية   -11 كىالى تػيبىذًٌ
 الشَّيىاًطًْي كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلرىبًًٌو كىفيورنا 

كا١تراد بو أمتو من  ملسو هيلع هللا ىلصو ىذ ا٠تطاب للرسوؿ سياؽ الكالـ: هللا يوج
بعده. كنزلت ىذه اآلية بوفق عادة العرب كانوا جيمعوف اْلمواؿ ابلسرقة كالغارة 
ٍب ينفقوهنا للتكابر كالتفاخر. كأما ا١تشركوف من قريش كغَتىم ىم ينفقوف أموا٢تم 

قبح التبذير ليمتنعوا الناس عن اإلسالـ كغَته من السيئات، فنبو هللا تعاىل على 
(. كأما معٌت اللفظي ىو ٕٙ، ص. ٖٕٓٓكميثل أبفعاؿ الشياطُت )الزحيلي، 

 النهي عن التبذير، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

تكلم إىل ا١تخاطب أف حملاكلة ا١تيغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا. ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 ابإلنفاؽ بدكف التبذير.ِبعن للنصح كىو 
هيمي ابًٍتغىاءى رىٍَحىةو ًمٍن رىبًٌكى تػىٍرجيوىىا : ٕٛقولو تعاىل ُب اْلية   -12 ًإمَّا تػيٍعًرضىنَّ عىنػٍ كى

 الن مىٍيسيورنا  فػىقيٍل ذلىيٍم قػىوٍ 
سياؽ الكالـ: إف هللا يوجو ىذا ا٠تطاب لرسوؿ هللا، نزلت ىذه اآلية 

فقاؿ: ال أجد ما أٛتلكم  ملسو هيلع هللا ىلصحُت جاء انس من مزينة يستحملوف رسوؿ هللا
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عليو، فتولوا كأعينهم تفيض من الدمع حزان ظنوا ذلك من غضب رسوؿ هللا، 
(. كأما معٌت اللفظي ٘ٙص.  ،ٖٕٓٓ، ليكا١تقصود ابلرٛتة يعٍت الفيء )الزحي

هللا ُيمره أبحسن القوؿ حُت يرد ابإلعطائهم أم اْلقارب لضيق يد، كا١تتكلم 
 فيها هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
 ا١تخاطب أف حملاكلة ا١تتكلم إىليغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 ْتسن القوؿ. ِبعن للنصحكىو 

كىالى َتىٍعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن ًإَلى عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ : ٜٕقولو تعاىل ُب اْلية   -13
  ااٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا زلىٍسيورن 

سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب لرسوؿ هلل، إذ قاؿ رسوؿ هللا لعائشة: 
أُنفق ما على ظهر كفي، قالت: إذف ال يبقى شيء فنزلت ىذه اآلية )الزحيلي، 

(. أمر هللا تعاىل ابلتوسط كالإلعتداؿ من غَت ٓتل كال إسراؼ ٙ٘، ص. ٖٕٓٓ
، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، ُب اإلنفاؽ ْلف اإلسراؼ فيو جيعل ا١تنفق ُب العسر

(. كأما معٌت اللفظي ك النهي عن البخل كاإلسراؼ ُب اإلنفاؽ، كا١تتكلم فيها ٚٙ
 هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
أف  حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطبيغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 ابلتوسط ُب اإلنفاؽ. ِبعن للنصحكىو 
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ؽو : ٖٔقولو تعاىل ُب اْلية   -14 دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمالى   كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
ة سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب ْلىل اٞتاىلية، كاف أىل اٞتاىلي

يئدكف البنات ٥تافة الفقر أك العار فنهاىم هللا عن ذلك كضمن أرزاقهم 
(. كأما معٌت اللفظي ىو النهي عن عادةىم ٖٗٙ، ص. ٕٛٔٓالصابوين، )

 بقتل أكالدىم، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب أىل اٞتاىلية.
كىو  ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتنواع ٚتلة أب
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 على عادة أىل اٞتاىلية. لْلقرتاحِبعن  كىو
 فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيالن   كىالى تػىٍقرىبيوا الٌزانى ًإنَّوي كىافى : ٕٖقولو تعاىل ُب اْلية   -15

سياؽ الكالـ: أنصح هللا الناس أبف الزىن ىو سوء سبيال، كلفظ "كال 
تقرب ىذا " إذا قيل لإلنساف معناه "ال تفعلو" كأتكيد عن النهي بفعلو 

(. كأما معٌت اللفظي ىو النهي عن قرب الزان، ٘ٚ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي، 
 ب الناس.كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاط

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 ب ابلزان  .ابجتناب ما الذم يُقر  ِبعن للنصحكىو 

  كىأىٍكفيوا ًَبٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئيوالن : ٖٗقولو تعاىل ُب اْلية   -16
ْلنو يسأؿ  العهدكفاء سياؽ الكالـ: خاطب هللا الناس كأنصحهم عن 

. كأما معٌت اللفظي ىو أمر بوفاء (ٛٚ، ص. ُٖٕٓٓب يـو القيامة )الزحيلي، 
 اىل كا١تخاطب الناس. العهد، كا١تتكلم فيها هللا تع
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ىذه اٞتملة ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 لعهد.بوفاء ا ِبعن للنصحكىو 

 كىأىٍكفيوا اٍلكىٍيلى ًإذىا ًكٍلتيٍم كىزًنيوا ًَبٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيمً : ٖ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -17
ره كىأىٍحسىني َتىًٍكيالن   ذىًلكى خىيػٍ

سياؽ الكالـ: خياطب هللا الناس كأنصحهم عن اإليفاء ُب الكيل كالوزف 
فظي ىو أمر بوفاء الكيل . كأما معٌت الل(ٜٚ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  ابلعدؿ

 كا١تيزاف، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب الناس. 
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
هي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينت

 بوفاء الكيل كا١تيزاف. ِبعن للنصحكىو 
 كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه : ٖٙقولو تعاىل ُب اْلية   -18

سياؽ الكالـ: خياطب هللا الناس كأنصحهم عن التباع بدكف علم كيشمل 
(. ٓٛ، ٖٕٓٓي، أيضا عن هني ا١تشركُت عن اإلعتقاد ُب أمر اإل٢تية )الزحيل

كأما معٌت اللفظي ىو النهي عن اتباع بدكف علم، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل 
 كا١تخاطب الناس.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

ف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء يفعل شيئا معينا. ككا
 على التباع بعلم. للنصح ِبعنكىو 
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مىرىحنا ًإنَّكى لىٍن َتىًٍرؽى اأٍلىٍرضى كىلىٍن  كىالى َتىًٍش يف اأٍلىٍرضً : ٖٚقولو تعاىل ُب اْلية   -19
ليغى اٍْلًبىاؿى طيوالن   تػىبػٍ

قصة قاركف الذم خيرج على قومو سياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل الناس ب
ُب زينتو فخسفو هللا تعاىل بسبب تكربه فلذلك، أمر هللا تعاىل الناس بوسيلة 

. كأما معٌت اللفظي ىو (ٕٛ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  الرسوؿ على التواضع
 النهي عن التكرب، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب الناس.

الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  ىذه اْلية ىي اْلفعاؿغرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 ابلتوضع. لْلمر ِبعنكىو 

  وي ًعٍندى رىبًٌكى مىٍكريكىناكيلُّ ذىًلكى كىافى سىيًٌئي : ٖٛقولو تعاىل ُب اْلية   -21
سياؽ الكالـ: أتكد هللا ابف اْلكامر كالنواىي من ا٠تصاؿ القبيحة 
ا١تفهومة ُب اآلَّيت السابقة كلها مكركه عند هللا كىذا خطاب للناس )الزحيلي، 

(. كأما معٌت اللفظي منها أف هللا أعلم للناس أبف كل اْلمور ٕٛ، ٖٕٓٓ
اىي مقبوح كمكركه عند هللا، كا١تخاطب فيها هللا كا١تتكلم ا١تذكور من اْلكامر كالنو 

 الناس.
غرض اإل٧تازم: ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم 

حملاكلة ا١تتكلم إىل يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتكىو كىو أبنواع ٚتلة 
لتصريح إبلزاـ ا١تخاطب أف يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي اب

 .ابجتناهباِبعن لْلمر كاإلستعالء كىو 
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  ذىًلكى شلَّا أىٍكحىى ًإلىٍيكى رىبُّكى ًمنى احلًٍٍكمىةً : ٜٖقولو تعاىل ُب اْلية   -21
أبف اْلمر من اْلخالؽ  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: أخرب هللا تعاىل لنيب دمحم 

وؿ الشريعة احملمودة كالنهي عن اْلخالؽ ا١تذمومة ىو كحي يوحى من أص
(. كأما معٌت اللفظي ٖٛ، ص. ٖٕٓٓكالدين، ليأمر النيب الناس بو )الزحيلي، 

ىو إخبار أبف كل ما أكحى إىل رسوؿ هللا أصوؿ الشريعة كالدين، كا١تتكلم فيها 
 هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.

كىو  ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتلة أبنواع ٚت

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 بفعل شريعة الدين. لْلمر ِبعن كىو

  كىالى َتىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آخىرى  :ٜٖقولو تعاىل ُب اْلية   -22
كا١تراد ىو  ملسو هيلع هللا ىلصـ: يوجو ىذا ا٠تطاب لألمة بواسطة الرسوؿ سياؽ الكال

للتنبيو ابف كل عمل كقوؿ كذكر كفكر جيب أف يكوف مبتدائ كمقًتان ابلتوحيد 
. كأما معٌت اللفظي ىو النهي عن جعل اإللو إال هللا، (ٖٛ، ٖٕٓٓ)الزحيلي، 

 كا١تتكلم هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.
كىو  ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمىذه اْلية غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 أبف كل عمل يقًتف ابلتوحيد. للتنبيو ِبعن كىو
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بٍػتػىغىٍوا ًإَلى قيٍل : ٕٗية قولو تعاىل ُب اْل  -23 لىٍو كىافى مىعىوي آذًلىةه كىمىا يػىقيوليوفى ًإذنا الى
 ًذم اٍلعىٍرًش سىًبيالن 

سياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للمشركُت الذين جيعلوف مع هللا آ٢تة 
آخر. كلو كانت مع هللا آ٢تة أخرل لطلبت طريقا إىل مغالبة ذم العزة ليسلبوا 

(. ٗٗٙ، ص. ٕٛٔٓالصابوين، وؾ الدنيا بعضهم ببعض )ملكو كما يفعل مل
فاعبدكه أنتم كحده، كما يعبده من تدعوف من دكنو، كال حاجة لكم إىل معبود 
يكوف كاسطة بينكم كبينو فإنو ال يرضاه ذلك كقد هنى عن ذلك على ألسنة 

كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ْتاؿ  (.ٜٛ، ص. ٖٕٓٓأنبيائو كرسلو )الزحيلي، 
و من دكف هللا كما يقوؿ ا١تشركوف، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب اإلل

 ا١تشركوف.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
نتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كي

 بعبادة هللا كحده. لْلمر ِبعنكىو 
 كىقيٍل ًلًعبىاًدم يػىقيوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىني : ٖ٘قولو تعاىل ُب اْلية    -24

أبف يبلغ عباد هللا ا١تؤمنُت أف يقولو  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: أمر هللا تعاىل النيب
فنزلت ىذه اآلية،  ملسو هيلع هللا ىلصإيذائهم رسوؿ هللا  أف ا١تشركُت أفرطوا ُب  قوال حسنا. ركم

، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  كقيل شتم عمر رجل منهم فهم بو فأمره هللا ابلعفو
(. كأما معٌت اللفظي ىو أمر بقوؿ اٟتسن، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل ٙٓٔ

 كا١تخاطب رسوؿ هللا.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتواع ٚتلة أبن
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يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 بقوؿ اٟتسن. للنصح ِبعنكىو 

ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم كىًكيالن : ٗ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -25   كىمىا أىٍرسى
أبنو يُرسل للتبشَت كاإلنذار  ملسو هيلع هللا ىلص: أكضح هللا للرسوؿ سياؽ الكالـ

للكافرين ليس حفيظا على أعما٢تم فليتلطف ُب دعوهتم كال يغلظ عليهم ْلف من 
(. كأما ٛٓٔ، ص. ٖٕٓٓأطاعو دخل اٞتنة كمن عصاه دخل النار )الزحيلي، 

 معٌت اللفظي ىو إخبار عن حاؿ رسوؿ هللا أبنو يرسل رسوال، كا١تتكلم فيها هللا
 تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 أبف رسوؿ هللا يرسل رسوال فقط. للنصح ِبعنكىو 
نىا دىاكيكدى كىلىقىٍد فىضٍَّلنىا بػىٍعضى النًَّبيًٌْيى عىلىى بػىٍعضو : ٘٘قولو تعاىل ُب اْلية   -26 كىآتػىيػٍ

 زىبيورنا 
سياؽ الكالـ: إف هللا يوجو ىذا ا٠تطاب حملاجة اليهود كإعالمهم انو كما 

، ٖٕٓٓالقرآف الكرًن )الزحيلي،  ملسو هيلع هللا ىلصآتينا داككد الزبور فال تنكركا أف يؤتى دمحم 
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار عن إنزاؿ كتاب الزبور، كا١تتكلم فيها هللا ٓٔٔ

 تعاىل كا١تخاطب اليهود.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 

طب أف حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخايغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 عن اإلنكار القرآف. للنهي ِبعن كىو



ٛٚ 
 

 

  ًإفَّ عىذىابى رىبًٌكى كىافى زلىٍذيكرنا: ٚ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -27
سياؽ الكالـ: أخرب هللا الناس أبف عذب هللا ٥توؼ كال عاصم إال ىو 

(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار ٛٔٔ، ص. ٖٕٓٓبوقوعو )الزحيلي،  فليحذركا
 بشديد العذاب هللا تعاىل، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب الناس.

ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو غرض اإل٧تازم: 
ب أف حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطيغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 
 ابلتحذير على كقوع عذاب هللا تعاىل. لْلمر ِبعن كىو

ًت ًإالَّ أىٍف كىذَّبى هًبىا  :ٜ٘قولو تعاىل ُب اْلية   -28 كىمىا مىنػىعىنىا أىٍف نػيٍرًسلى ًَبٍْلايى
نىا َثىي  اأٍلىكَّليوفى  ًٍويفنا كىآتػىيػٍ ًت ًإالَّ َتى  ودى النَّاقىةى ميٍبًصرىةن فىظىلىميوا هًبىا كىمىا نػيٍرًسلي ًَبٍْلايى

يوجو ىذا ا٠تطاب ْلىل مكة، أخرج أٛتد كالنسائي سياؽ الكالـ: 
أف جيعل ٢تم  ملسو هيلع هللا ىلصكاٟتاكم كالطرباين عن ابن عباس قاؿ: سأؿ أىل مكة النيب 

، فقيل لو: إف شئت أف تستأين الصفا ذىبا، كأف ينحي عنهم اٞتباؿ، فيزرعوا
هبم، كإف شئت نؤهتم الذم سألوا، فإف كفركا أىلكوا، كما أىلكت من قبلهم، 

(. كأما معٌت ٘ٔٔ، ص. ٖٕٓٓقاؿ: بل أستأين هبم، فنزؿ ىذه اآلية )الزحيلي، 
اللفظي ىو إخبار عن إتياف اآلَّيت، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب أىل 

 مكة.
ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو  غرض اإل٧تازم:

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 أف ال يقًتحوا ا٠توارؽ. للنصح ِبعنكىو 
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 ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى ًَبلنَّاسً  كىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى : ٓٙاْلية  قولو تعاىل ُب  -29
، أخرب هللا أبنو أحاط أىل ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 

مكة كيعصمو من الناس. كُيمر بذكره إذ أكحى هللا إليو أبنو قادر على ٥تلوقاتو 
اللفظي ىو  (. كأما معٌتٜٔٔ، ٖٕٓٓكعصمو هللا من أعداء قريش )الزحيلي، 

إخبار أبف هللا قادر ك٤تيط على ٥تلوقاتو علما، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب 
 رسوؿ هللا.

ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتكىو أبنواع ٚتلة 

ا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء أف يفعل شيئا معين
 بذكر هللا كىو ٤تيط ابلناس علما. ِبعن لْلمر كىو

ًإٍذ قػيٍلنىا: ٔٙقولو تعاىل ُب اْلية   -31 ـى فىسىجىديكا ًإالَّ  كى ًئكىًة اٍسجيديكا ًْلدى لًٍلمىالى
 ًإٍبًليسى 

ىم بذكر الناس عن قصة سياؽ الكالـ: ا٠تطاب يوجو للرسوؿ كىو ُيمر 
 ملسو هيلع هللا ىلصعداكة إبليس كذريتو. تشاهبت قصة ٤تنة آدـ عليو السالـ كإبليس ك٤تنة النيب 

، ٖٕٓٓابإلسراء كشجرة الزقـو )الزحيلي، كا١تشركُت حُت انزعوا ُب نبوتو ككذبوا 
(. كأما معٌت اللفظي ىو إخبار بقصة نيب آدـ كإبليس، كا١تتكلم فيها ٕ٘ٔص. 

 طب رسوؿ هللا.هللا تعاىل كا١تخا
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتكىو أبنواع ٚتلة 
أف يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 وؿ هللا للناس عداكة إبليس آلدـ كذريتو.أف يذكر رس ِبعن لْلمر كىو
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ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيَّ قىاؿى  :ٕٙقولو تعاىل ُب اْلية   -31  أىرىأىيٍػتىكى ىىذى
سياؽ الكالـ:سأؿ إبليس ربو إبخبار فضالء آدـ منو. يظن أبنو خَتا 
منو بسبب عنصر ا٠تلق، خلق من انر كخلق آدـ من طُت. كُب اٟتقيقة، إف 

لها من جنس كاحد، أكجدىا هللا كإف الطُت أنفع من النار )الزحيلي، العناصر ك
(. كأما معٌت اللفظي ىو إستفهاـ إبليس عن النيب آدـ، ٕ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓ

 كا١تتكلم فيها إبليس كا١تخاطب أهلل تعاىل.
ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم غرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتكىو أبنواع ٚتلة 
أف يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 إبخبار عن فضالء نيب. ِبعن للطلب كىو
ًفلىةن لىكى  :ٜٚقولو تعاىل ُب اْلية   -32 ٍد ًبًو انى   كىًمنى اللٍَّيًل فػىتػىهىجَّ

أمر هللا تعاىل للنيب بقياـ الليل متهجدا كقراءة القرآف سياؽ الكالـ: 
(. كأما معٌت ٚ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  مأمور ْلهنما زَّيدة كتطوعا هلل

 اللفظي ىو أمر بقياـ الليل، كا١تتكلم فيها ىو هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا.
 ىذه قطعة اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتكىو أبنواع ٚتلة 
أف يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 بقياـ الليل. ِبعن للنصح كىو
ٍخرًٍجًِن سليٍرىجى رىبًٌ أىٍدًخٍلًِن ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأى كىقيٍل : ٓٛقولو تعاىل ُب اْلية   -33

  ًصٍدؽو كىاٍجعىٍل يل ًمٍن لىديٍنكى سيٍلطىاانن نىًصرينا
سياؽ الكالـ: أمر هللا الرسوؿ هبجرة إىل ا١تدينة فأنزؿ هللا ىذه اآلية. 
كا١تعٌت عن ذلك الدعاء ىو طلب إىل هللا كىو الطلب من اْلدىن إىل اْلعلى، 
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كىذا يشمل كل دخوؿ  من مدخل ك٥ترج مرضي حسن ُب الدنيا كاآلخرة،
كخركج كإدخالو ا١تدينة مهاجرا كمكة فاٖتا كُب القرب مغفورا لو آمنا كإخراجو من 
مكة مهاجرا كإخراجو من القرب للبعث مطمئنا موصوفا ابلصدؽ )الزحيلي، 

(. كأما معٌت اللفظي ىو الدعاء، كا١تتكلم فيها رسوؿ هللا ٘ٙٔ، ص. ٖٕٓٓ
 كا١تخاطب هللا تعاىل.
ىذه اٞتملة ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازم كىو ازم: غرض اإل٧ت

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 مدخل ك٥ترج صدقُت كالسلطة. للطلب ِبعن كىو
لىٍن نػيٍؤًمنى لىكى حىَّتَّ تػىٍفجيرى لىنىا ًمنى اأٍلىٍرًض كىقىاليوا : ٜٓتعاىل ُب اْلية قولو   -34

بيوعنا   يػىنػٍ
سياؽ الكالـ: ىذا ا٠تطاب ىو قوؿ زعماء ا١تكة كىم عتبة كشيبة ابنا 
ربيعة كأبو سفياف بن حرب كأبو جهل بن ىشاـ كالوليد بن ا١تغَتة كالنضر بن 

(. ٛٚٔ، ص. ٖٕٓٓ)الزحيلي،  ملسو هيلع هللا ىلصلبخًتم للنيب اٟتارث كأمية بن خلف كأبو ا
كأما معٌت اللفظي ىو  طلبوا عنو إبتياف اآلَّيت كما اقًتحوا كلوال لن يؤمنوا ابلنيب.

إخبار بقوؿ زعماء ا١تكة أهنم لن يؤمنوا إال إبتياف ا١تعجزة، كا١تتكلم فيها زعماء 
 ا١تكة كا١تخاطب رسوؿ هللا.
كىو  اؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمىذه اْلية ىي اْلفعغرض اإل٧تازم: 

حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 
يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلميح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء 

 إبتياف ا١تعجزة. لْلقرتاح ِبعن كىو
 



ٜٔ 
 

 

نىاهي كىقػيٍرآانن : ٙٓٔقولو تعاىل ُب اْلية   -35 عىلىى ميٍكثو لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس فػىرىقػٍ
 كىنػىزٍَّلنىاهي تػىٍنزًيالن 

كمعناه ىو أمر لو بقراءة  ملسو هيلع هللا ىلصسياؽ الكالـ: يوجو ىذا ا٠تطاب للنيب 
القرآف مهال كعلمو ليتدبر الناس منو . كأما مدة إنزالو ُب ثالث كعشرين سنة 

فظي ىو إخبار عن إنزاؿ (. كأما معٌت اللٕٕٓ، ص. ٖٕٓٓمنجما )الزحيلي، 
 القرآف منجما، كا١تتكلم فيها هللا تعاىل كا١تخاطب رسوؿ هللا. 

كىو  ىذه اْلية ىي اْلفعاؿ الكالمية بفعل اإل٧تازمغرض اإل٧تازم: 
حملاكلة ا١تتكلم إىل ا١تخاطب أف يغرض  ْلف ىذا الكالـ التوجيهياتأبنواع ٚتلة 

يح كينتهي ابلتصريح إبلزاـ كاإلستعالء يفعل شيئا معينا.ككاف اْلمر يبدأ ابلتلم
 بقراءة القرآف مهال. لْلمر ِبعن كىو

 
 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

 الباب الرابع
 اخلالصة كاإلقرتاحات

 اخلالصة .أ 
خيتص موضوع ىذا البحث عن اْلفعاؿ اإل٧تازية عند نظرية سَتؿ ُب سورة 

ؿ اإل٧تازية ىي نوعة من أنواع اْلفعاؿ الكالمية كتعد مركزية اْلفعاؿ. . اْلفعااإلسراء
فيها تبحث عن ا١تعٌت أك الغرض اإل٧تازم الذم يُنظر ْتسب اٞتوانب ا٠تارجي من 

 كاإلعالنيات اإلخبارَّيت كىياللفظ الكالـ. كينقسمها سَتؿ إىل ٜتسة أنواع 
 كالتوجيهيات كالتعبَتات كاإللتزاميات

 كالتا ي:لبياانت كٖتليلها حصلت الباحثة النتيجة  كبعد عرض ا
اْلفعاؿ  ٕٚٔتضمنت فيها آَّيت  ٔٔٔأبف ُب سورة اإلسراء اليت تكّوف  -ٔ

اإل٧تازية من أنواع اإلخبارَّيت كاإلعالنيات كاإللتزاميات كالتعبَتَّيت 
 كالتوجيهيات.

خطاب  ٜف فيها كاْلفعاؿ اإل٧تازية من أنواع اإلخبارَّيت ُب سورة اإلسراء تكوّ   -ٕ
ٔتعٌت  ٔٔتعٌت لإلرشاد،  ٖٔتعٌت لإلخبار،  ٘آَّيت كىي  ٛاليت تتضمن ُب 

 ٙٔخطاب اليت تتضمن ُب  ٙٔللداللة. كأما من أنواع اإلعالنيات تكّوف فيها 
ٔتعٌت لإلعالف. كأما من أنواع اإللتزاميات  ٗٔتعٌت للتقرير،  ٕٔآَّيت كىي 
 ٘ٔٔتعٌت للوعد،  ٗٔآَّيت كىي  ٜٕخطاب اليت تتضمن ُب  ٖٔتكّوف فيها 

خطاب  ٖٙٔتعٌت للقسم. كأما من أنواع التعبَتَّيت تكّوف فيها  ٕٔتعٌت للوعيد، 
ٔتعٌت  ٖٔتعٌت لإلىانة،  ٚٔٔتعٌت للمدح،  ٛآَّيت كىي  ٖٗاليت تتضمن ُب 

خطاب  ٖ٘ٔتعٌت لإلنكار. كأما من أنواع التوجيهيات تكّوف فيها  ٛللرفض، 
ٔتعٌت  ٕٔتعٌت للنصح،  ٘ٔٔتعٌت لألمر،  ٓٔت كىي آَّي ٖٗاليت تتضمن ُب 

 ٔتعٌت للطلب. ٕٔتعٌت للنهي،  ٔٔتعٌت لإلقًتاح،  ٕٔتعٌت للتنبيو،  ٖللتخيَت، 
 



ٜٖ 
 

 

 اإلقرتاحات .ب 
بتحت العنواف "اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب سورة قد انتهى ىذا البحث اٞتامعي 

كيكوف بعيد عن الكماؿ كفيو ة عند نظرية سَتؿ" اإلسراء دراسة ٖتليلية تداكلي
ا١تتقدمُت أف يستمركا ىذا البحث ُت النقصاف. لذلك ترجو الباحثة على الباحث

فعاؿ اليت تتعلق أبُب سورة اْلخرل من القرآف الكرًن اٞتامعي من الدراسات 
من ة ُب ىذه الدراسكينبغي على الباحثُت أف يتعمقوا  .الكالمية ُب علم التداكلية

 معلومات اٟتديثة. ُيصلوا انحية أخرل لتوسيع دراسة ىذا اجملاؿ ك 
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 قائمة ادلصادر كادلراجع
 ادلصادر .أ 

 القرآف الكرًن
 ادلراجع العربية .ب 

اْلفعاؿ اإل٧تازية ُب العربية ا١تعاصرة دراسة داللية (. ٕٓٔٓالصرّاؼ، علي دمحم حجي. )
 . القاىرة: مكتبة اآلداب.معجم سياقيك 

(. بَتكت: دار ٔ، )ط التداكلية اليـو علم جديدُب التواصل(. ٖٕٓٓآف، ربوؿ. )
 الطليعة للطباعة كالنشر.

ُب اللسانيات التداكلية مع ٤تاكلة أتصيلية ُب الدرس العريب (. ٜٕٓٓبوجادم، خليفة. )
 وزيع.(. اٞتزائر: بيت اٟتكمة للنشر كالتٔ)ط  القدًن،

 . مستول السنة الثالثة ؿ ـ٤تاضرات ُب اللسانيات التداكليةبوخشة، خدجية. )د.ت(. 
 .د

القاىرة: مكتبة  التداكلية ُب الدراسات النحوية.(. ٕٗٔٓجاد الكرًن، عبد هللا. )
 اآلداب.

 . لبناف: ا١تكتبة العصرية.صفوة التفاسَت(. ٕٛٔٓالصابوين، الشيخ دمحم علي. )
. اجمللد الثامن (. التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة كالشريعة كا١تنهجٜٕٓٓ. )الزحيلي، كىبة

 دمشق: دار الفكر.
. تفسَت اٞتاللُت ٥تيال أبسباب النزكؿ القرآف الكرًن كهبامشو(. ٕٗٓٓدار التقول، )

 اْلزىر: ٣تمع البحوث الإلسالمية.
علومات البحث العلمي كاستخداـ مصادر ا١ت(. ٕٛٓٓقنديلجي، عامر إبراىيم. )
 . اْلردف: دار اليا زكرم.التقليدية كاإلكًتكنية

النظرية الربٚتاتية اللسانية )التداكلية( دراسة ا١تفاىيم كالنشأة (. ٖٕٔٓعكاشة، ٤تمود. )
 القاىرة: مكتبة اآلداب. كا١تبادئ.
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مناىج كأساليب البحث العلمي  (.ٕٓٓٓعلياف، رْتي مصطفى، عثماف دمحم غنيم. )
 عماف: دار صفاء للنشر كالتوزيع. بيق.النظرية كالتط

البحث العلمي مفهومو (. ٕ٘ٓٓعدس، عبدالرٛتن، زرقاف عبيدات، كايد عبد اٟتق. )
 الرَّيض: دار أسامة للنشر كالتوزيع. أداكتو أساليبو.
. . فقو اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقو اللغة(ْٜٕٓٓتر الدين، أكريل. )

 .Uin Malang Pressماالنج: 
(. بَتكت: دار ٔ)ط  التداكلية عند علماء العرب،(. ٕ٘ٓٓصحراكم، مسعودم. )

 الطلعيعة للطباعة كالنشر.
أفعاؿ الكالـ ُب سورة القصص ُب القرآف الكرًن )دراسة (. ٕٚٔٓريٍت، مرًن جيهي. )

. البحث اٞتامعي غَت منشورة. جوكجاكرات: كلية اآلداب كالعلـو ٖتليلية تداكلية(
 ّتامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية اٟتكومية جوكجاكارات. الثقافة

اٟتدث غَت التعبَتم ُب ٥تتصر صحيح مسلم لإلماـ ا١تنذيرم (. ٕٙٔٓإحساين، فاتح. )
. البحث اٞتامعي غَت منشورة. ماالنج: كلية العلـو )دراسة ٖتليلية تداكلية(

 االنج.سالمية اٟتكومية مإلاإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم ا
ٚتلة التوجيهات ُب نص ا١تسرحية "رحلة إىل الغد" لتوفيق (. ٕٙٔٓاٟتسنة، حكمة. )

البحث اٞتامعي غَت منشورة. ماالنج: كلية  اٟتكيم )دراسة ٖتليلية تداكلية(.
 سالمية اٟتكومية ماالنج.إلالعلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم ا

عاؿ الكالمية ُب ا٠تطاب القرآين سورة الكهف مستوَّيت اْلف(. ٕٗٔٓقدكر، خلوُب. )
البحث العلمي غَت منشورة. كلية اآلداب كاللغات كالفنوف جامعة  أمنوذجا.
 كىَتف.
مذكرة. الدميقراطية: كلية اآلداب  التداكلية عند علماء اْلصوؿ.(. ٕٙٔٓاليزيد، هبلوؿ. )

 كاللغات جامعة عبد الرٛتن مَتة ّتاية.
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 سرية ذاتية

 ٜٜٚٔأبريل  ٔٔ عائشة داعية الفصاحة، كلدت ُب ماكيتاف اتريخ
ـ، ٍب  ٜٕٓٓـ. ٗترجت ُب ا١تدرسة اإلبتدائية الفتح ُب ماكيتاف سنة 

التحقت اب١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية الفتح ُب ماكيتاف كٗترجت سنة 
ـ، ٍب التحقت اب١تدرسة الثانوية اإلسالمية كاىل صاعا  ٕٕٔٓ

إلسالمية اٟتكومية ـ، ٍب التحقت ابٞتامعة موالان مالك إبراىيم ا ٕ٘ٔٓكٗترجت سنة 
 .ٜٕٔٓعلى درجة البكالوريوس ُب قسم اللغة العربية كأدهبا سنة  حصلتٔتاالنج حىت 

 
 


