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 بالغة اقتران أساليب االستفهام المتذابهة في سهر الطهاسيم والحهاميم
 

 معن تهفيق دحام          زينب سالم حميد 
 جامعة المهصل كلية االداب قدم اللغة العربية 

 (3/3/2021، قبل للنشر في  22/1/2021)قدم للنشر في 

 الملخص: 
ل رمد البالغة والفراحة الحي كان وما يدا ،الكخيع أسمػبو السعجديات القخان لصالسا لفت انتباىي وأنا أتمػ آ

االستفيام ولكغ  ال وىػمغ ىحه الحكيقة، أحببت أن أقف عمى جانب واحج مغ أساليب القخآن الكخيع أ وانصالًقا
ان ، واقترخت عمى عيشة مغ القخان الكخيع مغ سػر الصػاسيع والحػاميع، وكان البحث تحت عشػ بريغة االقتخان

 )بالغة اقتخان أساليب االستفيام الستذابية في سػر الصػاسيع والحػاميع(.
الثشائي ألسمػب االستفيام  قتزت خصة البحث أن يقع عمى مبحثيغ: السبحث األول كان بعشػان االقتخانإذ ا 

 بحث الثاني:ا السبيغ سػر )الذعخاء، الشحل، غافخ، الدخخف(، أم   الستذابية، وشسل أحج عذخ مػضًعا مػزًعا
االستفيام الستذابية، وانفخدت بو سػرة واحجة مغ سػر الحػاميع وىي سػرة  فكان بعشػان االقتخان الثالثي ألسمػب

ُ َعَمى ِعْمٍع َوَخَتَع َعَمى َسْسِعِو وَ تعالىالجاثية وفي مػضع واحج في قػلو  َقْمِبِو : }َأَفَخَأْيَت َمِغ ات َخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َوَأَضم ُو َّللا 
ِ َأَفاَل َتَحك ُخوَن { ]الجاثية:   [.23َوَجَعَل َعَمى َبَرِخِه ِغَذاَوًة َفَسْغ َيْيِجيِو ِمْغ َبْعِج َّللا 

 علم المعاني، البالغة، أساليب الطلب الكلمات المفتاحية:
 

The Coupling of Structural Ordering Methods similar to the 

Order in Surat al-Tawasim and Al-Hawamim  
Maen Tawfiq Daham                                         Zainab Salem Hamid 

University of Mosul, College of Arts, Department of Arabic Language 

 

Abstract 
I have always caught my attention while I recite the verses of the Holy 

 Qur’an, its miraculous style that was and still is the symbol of eloquence and 

eloquence, and based on this fact, I liked to stand on one side of the methods of the 

Holy Qur’an, which is the interrogation, but in the form of conjugation. The research 

was titled (Rhetoric of Syndication of Similar Interrogative Styles in Surat al-

Tawasim and Hawamim). 

where the research plan required that it fall into two topics: The first topic was titled 

the double conjugation of similar interrogative styles, as it included eleven places 

distributed between Suras (poets, bees, the forgiver, and the decoration), and the 

second topic: it was titled the triple conjugation of similar interrogative styles, and it 

was unique by Sura one of the wall Alhawwamam which al-jathiya and in one 

position in saying the Almighty: {Ofroit who took God desires and the bounty of God 

aware of and seal his hearing and his heart and make his vision blurred it guide him 

after God, do you not remember the} [Jaathiyah: 23]. 

key words: Science of meanings, rhetoric, methods of request 
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 اقتران أسلهب االستفهام
 تهطئة : 

وردت االقتخان الستذابو األسمػب االستفيام في سػر الصػاسيع والحػاميع في اثشي عذخ مػضًعا، 
ع السبحث إلى  مصمبيغ:  تػزعت بيغ االقتخان الثشائي واالقتخان الثالثي؛ لحا ُقدِّ

 الثنائي ألسلهب االستفهام. المطلب االول : االقتران
 المطلب الثاني: االقتران الثالثي ألسلهب االستفهام.

 
 المطلب األول: االقتران الثنائي ألسلهب االستفهام: 

ورد االقتخان الثشائي ألسمػب االستفيام في )أحج عذخ( مػضًعا مػزًعا ما بيغ سػر  الذعخاء، 
 ل أدناه:الشسل وغافخ والدخخف، وكسا ىػ مبيغ في الججو 

 الدهرة رقمها اآلية الكريمة ت
 الذعخاء  7 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ    چ   .1
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ   .2

ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ڱ  ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک   گ  گ  گ

 چڱ      ڱ  

 الشسل  66

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ   .3

  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

 چ﮲    ﮳  ﮴   ﮵    ۓے  ے  ۓ

 الشسل  61

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  چ   .4

ې  ى    ېۉ    ې  ې  ۉۋ  ۅ  ۅ

 چى  

 الشسل  62

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  چ   .5

  یىئ  ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئ

 چی  ی  ی  جئ  

 الشسل  63

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  چ   .6

 چک   
 الشسل  67

ڻ  ۀ    ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  چ   .7

 چھ  ھ  ے         ے    
 الشسل  84

 غافخ 21ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  چ   .8
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 الدهرة رقمها اآلية الكريمة ت
ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ        ڳ  ڳ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  

 چہ  ہ  ہ  ھ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ   .9

 چڈ  
 غافخ 69

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  چ   .16

ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ    ڱڱ  ڱ  ڱ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           

 چھ

 غافخ 82

 الدخخف 87 چېئ  ېئ    ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ   .11
 مالحطة ضبط الججاول واالعجاد

سػرة الشسل اقتخان ىسدة االستفيام مع اليسدة بذكل أكثخ ونتيجة لتذابو ومسا لػحع أن و تكخر في 
األسمػب في أربع آيات متتاليات في سػرة الشسل؛ وقع االختيار عمييع كشسػذج لمجراسة والتحميل، 
ألن يا ُتَعجُّ ضاىخة التكخار وىي ضاىخة أسمػبية بخزت في االقتخان الثشائي ألسمػب االستفيام؛ وذلظ 

ية السػضػع في اآليات القخآنية، فيي أول اآليات القخآنية التي سيقت مداق الكذف عغ ألىس
مطاىخ التػحيج وألػلية هللا هلالج لج وىي بسثابة احتجاج ومشاقذة ودافع لمتأمل وأعسال الفكخ في قجرة 

 .  (1)هللا عد وجل
كل عغ شخيق سمد مٍة مغ االستفيامات التي أغشْت إن  التقابل السػجػد في ىحه اآليات القخآنية ُتذ 

عغ الترخيح بالسفاضمة فقج واجيت السذخكيغ بأسئمة مدتسخة مغ واقع الكػن الحي مغ َحػِلِيع 
ج ذلظ االستفيام اإلنكاري الحي يجل عمى نفي التدػية بيغ مغ  والحي يذاىجونو ويمسدػنو، إذ جد 

لحجة في كل آية الى مطيخ مغ مطاىخ يسمظ الخبػبية ومغ ال يسمظ مشيا شيًئا، وكحلظ استشاد ا
ألػلية هللا  سبحانو تعالى، وىحا أدى دور أساسي كجليل أيًزا، فزاًل عغ أن  تقجيخ تسام 

كسا أن  اخِتَتام ىحه  ،(2)االستفيام أو اإلجابة عشو بشحػ : "كسغ ال يقجر عمى شيء مغ ذلظ"
ىػ استفيام إنكاري آخخ مبشي عمى االستفيام األول في قػلو:  چ  یىئ  ىئ  ىئچاآليات بقػلو: 

                                                           

 .  1/280يشطخ: مغ روائع القخآن تأمالت عمسية وأدبية في كتاب هللا عد وجل: دمحم سعيج رمزان البػشي: ( 1)
،  3/1084يشطخ: األمثال القخآنية الكياسية السزخوبة لإليسان باهلل : عبجهللا بغ عبجالخحسغ الجخبػع: ( 2)

لة ماجدتيخ مقجمة إلى قدع العقيجة والسحاىب واآليات الكػنية دراسة عقجية: عبج السجيج بغ دمحم الػعالن، رسا
م: 2012السعاصخة ، كمية اصػل الجيغ ، جامعة االمام دمحم بغ سعػد االسالمية، بإشخاف:***** الخياض، 

1/87  . 
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، ويخاد مشو التػصل الى إثبات (1))أم ْغ( يجل عمى عجم صحة التدػية بيغ هللا وغيخه مغ األلػلية
 . (2)مقاصج القخآن العطسى، كالتػحيج والبعث والػحي

الخمق والخالق،" وىػ الحي يخد  تعجدت شخق اقتخان االستفيام فتارة يكػن باالستفيام التقخيخي عغ
في صػرة عخض مقجمات أو قزايا مدمسة عشج الخرع عمى صيغة االستفيام ثع التجرج معو 

، وتارة يكػن االستفيام عغ (3)حتى يرل بو لإلقخار بالقزية السشكخة، ويشقاد لمحق ويدمع لو" 
ابقة ىحه مغ اآليات الكػنية العمسية ، واآليات القخآنية الد(5)، وإلى غيخ ذلظ(4)انتطام الكػن واتدانو

التي فييا إعجاز عمسي فزاًل عغ أن يا إعجاز بالغي، فمػ تأممشا قمياًل فييا نجج عالقة واضحة 
  یىئ  ىئ  ىئچ بيغ فاتحة اآلية الكخيسة بقػلو: )أم ْغ(، مع حدغ ختام اآلية الكخيسة الػاحجة بقػلو: 

خار التعبيخ القخآني يكذف لشا عغ ُنطع اآليات ، نجج ىشالظ عالقة مشاسبة وىي سخ مغ أسچ
ل القػل  الكخيسات ما بيغ إبخاز معشى عطسة الخالق فيسا خمق ومعشى َفزمو عمى خمقِو، فيػ ُيفرِّ
حػل خمق الدساوات بارتفاِعيا وصفاِئيا وما فييا مغ كػاكب نيخة والشجػم الداىخة واالفالك الجائخة، 

ال وسيػل وأشجار وثسار، وكحلظ الحيػانات عمى اختالف فزاًل عغ االرض وما فييا مغ جب
، وىي َردٌّ عمى َعَبَجِة األوثان، فيػ الخالق (6)أشكالِيا وألػاِنيا ُكميا تجل عمى قجرة هللا تعالى

، واآليات القخآنية ىحه ىي (7) ألصػل الِشعع وفخوعيا، فكيف َتحدغ ِعبادة ما ال مشفعة مشو الَبت ة؟
فقج وقعت في )خسذ(  چ  یىئ  ىئ  ىئچ حجاٌج بصخيقة االستفيام اإلنكاري عمى التػالي بقػلو: 

آيات عمى التػالي، إال  أن  الشكَتَة البالغية في حدغ ختام  اآليات الكخيسات وتشػع السػضػعات، 
، ويسيمػن عغ الحق ِعمًسا (8)اهلل تعالىأي: يذخكػن ب ،چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  چ فَخَتع األولى بقػلو: 

، ُثع  اخَتَتع چ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  چ ، ُثع  اختتع اآلية الثانية بقػلو: (9)ِعمًسا أن يع يخونو )التػحيج(
ی  ی  چ ، ُثع  أخَتَتع اآلية الخابعة بقػلة:  چې  ى  ى  چ اخَتَتع اآلية الثالثة بقػلو: 

    َتْذَتسل عمى تػالي أمخيغ مَتَتابعيغ بقػلة:ُثع  انفخدت اآلية الخامدة بخاتسة  چی  جئ  

 . چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ  چ 

                                                           

 .  1083/ 3يشطخ: األمثال القخآنية الكياسية السزخوبة لإليسان باهلل : ( 1)
 .  5/332يشطخ: السرجر نفدو :  (2)
 .  1/433مشيج القخآن الكخيع مغ دعػة السذخكيغ إلى االسالم: د. حسػد بغ احسج بغ فخج الخحبمي: ( 3)
 .  19/484يشطخ: جامع البيان في تأويل القخآن:  (4)
 .2/336يشطخ: التفديخ الكبيخ: ( 5)
 .  1/979، و درة التشديل وغخة التأويل : الخصيب االسكافي:  6/201يشطخ: الكذاف : ( 6)
 .  24/562يشطخ: مفاتيح الغيب :  (7)
 .  1/501يشطخ: تفديخ الجالليغ : ( 8)
 . 3/376يشطخ: الكذاف : ( 9)
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فِسغ جسالية الشطع يشتقل بيحا الحجاج إلى أضخب متعجدة فيشقل مغ اآلية االولى إلى الثانية 
بزخب آخخ ُأريج بو االنتقال إلى دليل كػني آخخ متعمق بحكخ خرائز االرض وسسائيا 
الػاضحة مغ حػليع وأمام أعيشيع، وكأنو يقػل: لشتخك أمخ الدساوات وحجيث السصخ واإلنبات إلى 

، والقخار : السدتقخ ويعشي كل ما قج أودع (1)خخى، مغ ىحا الحي جعل لكع االرض قخاًرا؟ حكيقة أُ 
أودع هللا تعالى االرض مغ الخرائز التي تجعميا قار ة بشفديا، وتجعل الشاس متسكشيغ مغ 
القخار عمييا، ويتعمق في ذلظ العجيج مغ األمػر مشيا صالبتيا، وشبيعة االثبات فييا ومجى بعج 

چ ، فشجج البالغة في سياق اآليات تعخض ذلظ في قػلو: (2)شيا ونطام الجاذبية ... الخالذسذ ع

  چ  ھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھچ 
، والخواسي ىي الجبال التي تسدكيا وتسشيا وتحجيًجا بقػلو: وجعل خالليا أنياًرا وجعل ليا رواسي

تعالى جعل بيغ البحخيغ حاجًدا مانًعا مغ قجرتو؛ لئال مغ الحخكة، ُثع  أن  مغ عطستو سبحانو و 
، فعب خ االستفيام فييا عغ چ  ۓے  ے  ۓچ يختمط اأُلجاج بالعحب فيدتفيع بعج ذلظ بقػلو: 

خرػصية السقجرة مقتخنة باهلل سبحانو وتعالى فالقجرة عمى خمق كل ذلظ ىي مغ خرائز 
 .(3)السختز باإلليّية

ُثع  يشتقل الى نػع آخخ مغ األمثمة وبأسمػب االقتخان يػضف السعشى، إْذ نجج حالة مغ حاالت  
اإلندان ومشيا ىػ ُيَحكِّخ اإلندان عغ َمْغ ُيِجيَبو وُيجيب السزصخ وىي "الزخورة الحالة السحػجة 

مغ مخض أو  ، فيشالظ مغ أحػجو(4)إلى المجأ واالضصخار: افتعال مشيا، يقال : اضصخه الى كحا"
أو فقخ أو نازلة مغ نػاز الجىخ إلى إلمجاء والتزخع واالقتخاب مغ خالِقِو، وقيل : ىػ الحي ال 

، ألن و يكذف الزخ ويجعميع خمفاء (6)، وقيل أيًزا: ىػ السحنب إذا استغفخ(5)حػل وال قػة
يع الُزخُّ َدَعػا هللا مخمريغ لو الجيغ؛ ِلِعمّ (7)األرض ِسيع أن و وحجه السقتجر ؛ وليحا كانػا إذا مد 

، فإن و سبحانو وتعالى وعج باالستجابة ولع يحكخ ْأن يدتجيب في الحال، وتسام (8)عمى رفعو وإزالتو
 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ وتسام القػل في شخائط الجعاء واإلجابة محكػر في قػلو تعالى: 

 .(9)[60]غافخ: َّ چ

                                                           

 .  13/222، والجامع ألحكام القخآن:  1/281: الكذافيشطخ: ( 1)
 .  13/222يشطخ: الجامع ألحكام القخآن : ( 2)
 .  13/222، والجامع ألحكام القخآن:  24/565يشطخ: التفديخ الكبيخ: ( 3)
 .  3/376الكذاف : ( 4)
 .  19/485، وجامع البيان في تأويل القخآن:  3/376يشطخ: الكذاف:  (5)
 .  19/485يشطخ: جامع البيان في تأويل القخآن:  (6)
 .  7/219يشطخ: الكذف والبيان في تفديخ القخآن: أحسج بغ دمحم بغ إبخاليع الثعالبي أبػ اسحاق:  (7)
 .  1/608يشطخ: تيديخ الكخيع في تفديخ كالم السشان: الدعجي عبجالخحسغ ناصخ:  (8)
 .  24/565يشطخ: التفديخ الكبيخ:  (9)
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إن  تعجاد األدلة عمى قجرة هللا سبحانو وتعالى ما ىي إال  دليل عمى زيادة في تعجد خصئيع، 
 ،چ  ۓے  ے  ۓچ وفزاًل عغ االقتخان الستذابو باالستفيام اإلنكاري الحي ُفِيعَ مغ قػلو تعالى: 

چ شجج معاني ُأخخى أيًزا ُوِجَجْت مغ خالل التعميق الحي جاء بعج اإلنكار ومشو قػلو تعالى: ف

ففييا معشى الحال مغ ضسيخ الخصاب في قػلو تعالى: ويجعمكع خمفاء  ،چې  ى  ى  
االرض، أي: فعل ذلظ لكع وأنتع قمة تحكخكع، فيحا معشى الحال الجاخل لسعشى التعجب مغ أمخ 

ر ىحه المفطة وعبخ عغ التحكخ بـ )تحكخون(، وىي ضج الشديان وفيو استحزار حاليع، واختا
، أي: قمياًل استحزاركع االفتقار إلى هللا  سبحانو وتعالى، فَيْيَتُجوا بأن و الحقيق بْأن ال (1)السعمػم

ية بالقميل ، والكشا(2)تذخكػا، والقميل ىشا ُمَكش ى بو عغ السعجوم؛ ألن  التحكخ السقرػد معجوم مشيع
، وتعخيس، أي: إْن كشتع تحكخون فإن  (3)عغ السعجوم مدتعسمة في كالميع، وىحه الكشاية تمسيحٌ 

 . (4)تحكختع القميل، وأصل تحكخون: تتحكخون فييا إدغام لمتاء وىػ إدغام سساعي
كخ ُثع  يشتقل بعجىا الحجيث عغ دالئل الترخيف في أمػال السدافخيغ مشيع في البخ والبحخ فح

اليجاية في ضمسات الميل والبخ والبحخ، وإضافة الطمسات )إلى البخ والبحخ( عمى معشى )في( 
ڄ  ڃ  چ ويكػن اليجي بذيخ الشجػم حيغ ذكخت أيًزا في سػرة االنعام في قػلو تعالى : 

[، وذكخ أيًزا فػائج الخياح في إثارة 97]األنعام:   چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ
الدحاب الحي بو السصخ وىػ السغشي بخحستو، ولقج تقجم ذكخىا في سػرة الفخقان في قػلو تعالى: 

[، وكحلظ في سػرة االعخاف بقػلو 48]الفخقان:  چ  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ
يخاد  إن  ىحا التكخار[، 57]االعخاف:   چې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچتعالى: 

مشو التشبيو والتحكيخ وفيو تْشِديُو هللا عد وجل عغ إشخاكيع معو إلية، وكان سبب ذلظ أن  خاتسة 
االستجالل عمييع بسا ال يشازعػن في أن و مغ ترخف هللا سبحانو وتعالى، فكانت خاتسة ىحه اآلية 

 . (5)ترجيًقا بسا أشارت إليو التشديالت الدابقة
واذا عجنا إلى سخ مغ أسخار التعبيخ القخآني الكائغ في تكخار اختياره القتخان االستفيام بمفع  

)أمغ( وىي مشقصعة بسعشى )بل(، التي تقييج اإلضخاب االنتقالي مغ غخض إلى غخض، لكغ مع 
مخاعاة وجػد معشى االستفيام؛ وذلظ ألن )أم( ال تقارن معشى االستفيام وفي ذلظ انفرال  

ستفيام الحكيقي التيكسي إلى االستفيام التقجيخي الحي اشخنا اليو ُمدبًقا، فزاًل عغ أن شا نجج اال
                                                           

 .  24/566:  ، و التفديخ الكبيخ 20/16يشطخ: التحخيخ والتشػيخ : ( 1)
 . 20/16يشطخ: التحخيخ والتشػيخ :  (2)
"التمسيح : ىػ االشارة في فحػى الكالم الى قرة او سفخ مغ غيخ ترجع بو"، يشطخ: التػفيق عمى ميسات  (3)

، و كتاب الكميات ، أبػ البقاء أيػب بغ مػسى الحديشي  1/203ميسات التعاريف : دمحم عبجالخؤوف السشاوي: 
 .  1/301الكفػي: 

 . 24/566، والتفديخ الكبيخ :  20/16يشطخ: التحخيخ والتشػيخ :  (4)
 .  20/17يشطخ: التحخيخ والتشػيخ :( 5)
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[ إلى الغخض 59]الشسل:  چچ  چ  ڇ  ڇ  چ ذلظ في السقجمة االجسالية في قػلو تعالى: 
ثار السقرػد، وىػ االستجالل، فكان تقجيخ هللا سبحانو وتعالى لمخيخات والسشافع مغ آثار رحستو وآ

قجرتو استجالاًل مقتخًنا باالمتشان، فاهلل سبحانو وتعالى ذك خىع باآليات التي فييا قجرتو سبحانو 
تعالى، فيحا امتشان بشعسو وبدابق رحستو ونججه سبحانو وتعالى عجدىا في مػاضع أخخ مشيا 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ بقػلو تعالى: 

 . (1)[ 40]الخوم:  َّ چىئ  ىئ   ىئ  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئ
ک  ک  ک   گ  چ ليع وفييا مشى االختراص بقػلو تعالى: فشجج في اآلية الكخيسة تعجيد 

ڳ  چ ، وكخر االستفيام بقػلو تعالى: (2)[ ومعشى الكيشػنة : االبتغاء60]الشسل: چگ  گ

: أم غ خمق، والسعشى: أتجعمػن والسعشى ،"أمغ خمق" :ىػ مخدود عمى قػلو[  و 60]الشسل:    چ ڳ  ڳ
، إن  االستفيامات التي جاءت بـ )أم غ( ماىي إال تقخيخات (3)الًيا مع هللا أو تتخحون إلًيا مع هللا 

، (5)، فمس ا كان الكالم مقخوًنا باألدلة الطاىخة صار وكأنيع لع يبَق ليع عحر في اإلنكار(4)تػبيخية
 م .وىحا ما لسذ إليو اقتخان االستفيا

ڈ  چومغ مػاضع االقتخان الثشائي ألسمػب االستفيام بيان أقػال الكافخيغ كسا في قػلو تعالى: 

[، فقج تكخر مثل ىكحا استفيام في 67]الشسل:  چڈ  ژ                  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  
، إن  ىحه (7)، في تدع سػر مغ سػر القخآن الكخيع(6)القخآن الكخيع ليرل إلى أحج عذخ مػضًعا

، وىي حكاية (8)اآلية الكخيسة جاءت في سياق استبعاد الكفار البعث وإنكاره، إْذ جدجت الذظ فيو
حكاية عغ قػل السذخكيغ )مذخكػا مكة( وذلظ بأسمػب اقتخان االستفيام، إذ تكخر في )أءذا( 

، وىػ (9)و)أئّشا( وفي "انكار بعث وانكار جحػد عقيب جحػد ودليل عمى كفٍخ مؤكج مبالغ فيو"
الغخض السعتسج بالحكخ والسعشى: أنخخج مغ القبػر ونحغ تخاًبا، وتحقيق ىحا السعشى مغ خالل 

                                                           

 . 4/169يشطخ: فتح القجيخ: ( 1)
 .  3/376يشطخ: الكذاف : ( 2)
 .  2/297يشطخ: معاني القخآن : أبػ زكخيا بغ زياد بغ عبجهللا بغ مشطػر الفخاء: ( 3)
لثعالبي ، الجػاىخ الحدان في تفديخ القخآن : أبػ زيج عبجالخحسغ بغ معمػف الثعالبي: يشطخ: تفديخ ا( 4)
4/255  . 
 . 15/189يشطخ: المباب في عمػم الكتاب : ( 5)
، 29[ ، ]العشكبػت: 67[، ]الشسل:82[، ]السؤمشػن: 98، 49[ مػضعان في ]االسخاء :5]الخعج اآلية: سػرة ( 6)

 [ . 10[ ، ]الشازعات: 47[ ]الػاقعة: 53، 16ات:[ ]الثاف10[ ، ]الدججة: 28، 29
يشطخ: إتحاف فزالء البذخ في القخاءات األربعة عذخ: أحسج بغ دمحم بغ عبجالغشي الجمياشي شياب الجيغ ( 7)

 .  1/69الذييج: 
 .  1/368يشطخ: خرائز التخاكيب دراسة تحميمية لسدائل عمع السعاني :دمحم دمحم ابػ مػسى: ( 8)
 . 3/178تفديخ الشدفي ابػ البخكات عبجهللا بغ احسج بغ محسػد الشدفي : ( 9)
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تكخار تػاٍل في االستفيام، والتتابع الثشائي ليحا األسمػب في اإلنكار وتقييج اإلنكار بػقت كػنيع 
ن يع ُمشِكخون لمحياة بعج تخاًبا؛ لتقػيتو وتػجييو إلى اإلخخاج في حالة مشافية لو وإال لكان السعشى أ

. إن  ججال الكفار في قزية اآلخخة والبعث بعج (1)السػت مصمًقا، أي: سػاء كانػا تخاًبا أو ال 
ج ذلظ  السػت جاء عمى شخيق إضيار العجب واإلنكار عمى أساس االستغخاب واالستبعاد وجد 

َتْدميصيع الزػء عمى مدألة االقتخان الثشائي لالستفيام، ولكغ السبالغة فيو جاءت عغ شخيق 
ميسة وىي قػلو: )كشا تخاًبا(، وعصف عمييا )وآباؤنا( ىحا مسا زاد في االعتشاء والقرج والسبالغة 

 في االنكار واالستغخاب والتعجب. 
السصمػب بيحا الذكل مغ الجقة يتصمب دقة في اختيار األلفاظ فشجج التعبيخ  السعشىإن  إيرال 

ة الكخيسة بالعصف بقػلو: ) وقال( وكان ىحا مشاسًبا؛ ألن يا غايخت الكالم الدابق القخآني يفَتِتح اآلي
ليا، وذلظ في وصف الداعسيغ عمع الغيب بحكخ أن  البعث مدتحيل الػقػع؛ ولحلظ فقج ُأسشج القػل 
إلى جسيع الحيغ كفخوا دون خرػص فعب خ عشيع باسع السػصػل أيساًء إلى عمة قػليع ىحه 

ىي ما أفادتو الرمة في كػنيع كافخيغ، ىحا وجاء بعجىا باإلنكار لريغة االستفيام السقالة و 
( وأراد بالتأكيج التيكع ، ونجج العامل (2)لتجييل معتقج ذلظ وتعجيده عغ الجػاب، وكان التأكيج بـ)إن 
، وال يجػز أْن (3)العامل في )إذا( مححوف فيجل عميو )لسخخجػن(، وتقجيخ ذلظ : نبعث ونخخُج 

فييا )مخخجػن( لثالث مػانع : إن والم االبتجاء، ويالحع في التقجيع دليل عمى أن  السقّجم يعسل 
ج ذلظ االقتخان الحاصل باالستفيام مغيخ عغ (4)السغشي السعتسج بالحكخ وجاء الكالم ألجمو ، وجد 

 .(5)إنكار البعث في القبػر
جىا االقتخان الح اصل في أسمػب االستفيام مغ إنكار وفزاًل عغ كل السعاني الدابقة التي جد 

، أحكع ىحا اقتخان ىسدتيغ (6)وتكحيب جاء ىحا كمو عمى سبيل االستبعاد واالستشكار واالستيداء
متتاليتيغ، وجاء ذلظ مع "استحكام أسباب العمع والتسكيغ مغ السعخفة بسا قبل، وىػ اختراصو 

ي الحي (7)تعالى بعمع الغيب إن  العباد ال عمع ليع بذيئ بحلظ" ، ويصغى عمى اآلية التفكيخ الحدِّ
يؤمشػن فيو بالسادة وحجىا ما تعيغ حّدَيغ في زعسيع الباشل، والسانع األول ىػ: السػت، فيع 

                                                           

، و القخآن العطيع  163/ 6يشطخ: تفديخ روح البيان : اسساعيل بغ مرصفى االستشبػلي الحشفي الحمػاني: ( 1)
 .  65/ 6العطيع السشدػب لإلمام الصبخي ، 

 .  1/62بػ عمي أحسج بغ السخزوقي األصفياني: ، واألزمشة واألمكشة: أ 20/24يشطخ: التحخيخ والتشػيخ : ( 2)
يشطخ: الجر السرػن في عمػم الكتاب السكشػن: شياب الجيغ أحسج بغ يػسف السعخوف بالدسيغ الحمبي:  (3)
8/638  . 
 .  8/638يشطخ: الجر السرػن في عمػم السكشػن :  (4)
 .  10/65، وفتح البيان في مقاصج القخآن :  502/ 1يشطخ:  تفديخ الجالليغ : ( 5)
 . 4/212يشطخ: البحخ السجيج في تفديخ القخآن السجيج، أحسج بغ دمحم بغ السيجي:  ( 6)
 . 4/212البحخ السحيط في تفديخ القخآن السجيج:  (7)
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يخون أن و مانع حدي كيف يعػد السيت حًيا وىحا غيخ مألػف، والثاني: ىػ أن يع يريخون تخاًبا، 
 .(1)وابتعجت عغ الحياة  وكان بسعشى: صار، وفيو معشى تحممت أجداميع

ومغ أسخار التعبيخ القخآني وبالغتو اقتخان أسمػب االستفيام الثشائي وتحجيًجا اقتخان ىسدة  
ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         چ االستفيام مع اسع االستفيام )كيف( في قػلو تعالى: 

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ     ڳگ  گ  گ        ڳ  ڳ

 [ . 21]غافخ: َّ چہ  ہ  ھ  
أكثَخ القخآن الكخيع مغ عخِض الحػادث التاريخية في االمع الساضية ِلَسا فييا مغ استعادة 

، إن  ىحه اآليات اىتست بالحجيث عغ مرارع الغابخيغ (2)واستخجاع الحي فيو تأثيخ في الشفػس
كغ بأسمػب يغخس الخػف في القمػب، ويبعُث عمى التأمل والتجبُّخ، فزاًل عغ أن يا قبَل كلِّ ذلظ ل

ليا أسمػبيا البميغ السؤثخ في إحقاق الحقِّ وإبصال الباشل، وتثبيت السؤمغ وزلدلة الكافخ، كسا أنيا 
ة مغ ذلظ وّجَيت األنطار الى تكحيب األمع الساضية لخسميع وكيف كانت عاقبتيع والغاي

السػعطة، فعخض ذلظ بأسمػب القرز الفشي مع تػافخ مقػمات القرة الفشية في تسييج وعخض 
لألحجاث وعقجة وحل لمعقجة ثع الخاتسة والشياية، وما يدسى باألسمػب التسثيمي دون التخكيد عمى 

ئع لتحقيق الذخريات، فالتعبيخ القخآني يختار مشيا ما يخجم الفكخة الخئيدة ويختار الجػ السال
( مع فخعػن نجُج ما يالئع ، وحيشسا نتأمل ما جاء في سػرة غافخ مغ قرة مػسى )(3)اليجف

ڑ  چ  يالئع عخض الدػرة وىػ معالجة قزية الحق والباشل، فبجأت أواًل بالتسييج بقػلو تعالى :

فعشجىا تتييأ األذىان بيحا التسييج لمقرة التي جاءت بسثابة السثال  ،چڑ  ک    ک  
، ففي اآلية " انتقال مغ إنحراىع بعحاب األخخة عمى كفخىع إلى مػِعَطِتيع وتححيخىع مغ (4)التصبيقي

، والحي ساعج في إعصاء ىحا السعشى ىػ اقتخان (5)مغ أْن َيِحل  ِبيع عحاب الجنيا قبل اآلخخة"
يام الثشائي والحي تقج مت ِبِو اليسدة وىي حخف استفيام إنكاري جاء معشى التخػيف أسمػب االستف

، إن  اقتخان االستفيام مع (7)، وقيل في "أولع يديخوا": الػاو لمتأكيج والتقخيخ(6)مدتأنًفا بحخف الػاو
يذ، مع الشفي أفاد التقخيخ وىػ إثبات السدتفيع عشو وىػ مغ خرائز االستفيام السشفي ب)لع، ل

                                                           

 .  10/5478 يشطخ: زىخة التفاسيخ: دمحم بغ أحسج بغ مرصفى بغ أحسج: (1)
 .  1/212يشطخ: مغ بالغة القخآن :  (2)
يشطخ: سػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمية: عبج القادر فتحي عمػش الحسجاني) أشخوحة دكتػراه مقجمة إلى  (3)

 .139م ( : 2003إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر أحسج فتحي رمزان، 
 .  1/252لقخآن الكخيع : نػر الجيغ عشتخ الحمبي: يشطخ: عمػم ا (4)
 .  24/58، و يشطخ: تفديخ السخاغي : أحسج بغ مرصفى السخاغي:  24/119التحخيخ والتشػيخ :  (5)
، و إعخاب القخآن الكخيع:  24/235يشطخ: الججول في إعخاب القخآن الكخيع : محسػد بغ عبجالخحيع صافي:  (6)

 .  2/53أحسج دمحم حسيجان ، إسساعيل محسػد القاسع:  –الكخيع: أحسج عبج الجعاس 
 .  5/147يشطخ: برائخ ذوي التسيد :  (7)
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، فيكػن االستفيام السدتخجم تقجيخي، وىػ الذائع في مثمو مغ االستفيام الجاخل عمى نفي (1)لس ا(
الساضي بحخف )لع(، وجاء التقجيخ مػجًيا لمحيغ ساروا مغ قخير ونطخوا آثار األمع الحيغ أبادىع 

ر معمػًما هللا سبحانو وتعالى جخاء تكحيبيع رسميع، وكان ذلظ في نػادييع ومجالديع، فرا
، واستخجم العصف (2)لمجسيع، فيحا االعتبار أسشج الفعل السقخر بو إلى ضسيخ الجسع عمى الجسمة

في الفعل فيشطخوا، أي: فيعتبخوا، وفييا نطخَة إعتباٍر، وناسب الفعل )يشطخوا( الفعل )يديخوا(؛ 
لحيغ يدعسػن بأن يع وذلظ ألن  الفعل الديخ يكػن سبًبا في الشطخ كسا ىػ شأن أرباب البرائخ ا

، ولع يشاسب الديخ الشطخ والتأمل فقط، ال بل ناسب البريخة وااللتقاط لحا قال بعجىا: (3)أعالىع
 )فيشطخوا(. 

ومغ بالغة التعبيخ القخآني ما جاء في حكيقة ىسدة االستفيام أْن دخمت عمى الكالم وال واو فيو، 
خق بيغ الحالتيغ كبيخ، فاليسدة وحجىا لإلنكار وأما وفي ىحه اآلية الكخيسة جاءت الػاو بعجىا، والف

مع الػاو ففييا إشارة خفية إلى قبح الفعل، وأن و صار بسشدلة فعميغ قبيحيغ وقج يكػن حخف 
، والفخق بيشيسا أن  )الػاو( تفيج التغايخ فتعصي معشى اإلنكار (4)العصف ) الػاو( أوقج يكػن )الفاء(

يا تفيج التعاقب فسعشى اآلية في ىحا الشسط تكخار األدلة فكأن الديخ اإلنكار الذجيج، أم ا )الفاء( فإن  
دليل والشطخ دليل آخخ، فشجج أن  "كل مػضع تقجم في القخآن الكخيع في قػلو تعالى: "أفمع يديخوا 
في األرض.... "فإن و في مػضع يقتزي األول وقػع ما بعجه بالفاء، وكل مػضع تقجم في القخآن 

و تعالى:" أولع يديخوا ......"، فإن و مغ السػاضع التي ال تقتزي الجعاء إلى الديخ الكخيع في قػل
والحّث عمى االعتبار، فيكػن ذلظ مؤدًيا إليو، وإن سا يكػن بالػاو عصف جسمة عمى جسمة، وإن 

التفكيخ ، وىحه اآلية الكخيسة " حث  هللا سبحانو وتعالى عمى (5)كانت الثانية أجشبية عغ األولى"
والتجبيخ فيسا يجل عمى تػحيجه في خمق الدساوات واألرض، ُثع  في أحػال القخون الخالية واألمع 

، الشظ  أن  في األرض مذاىج وآثار لعل مغ (7)، والسعشى:" أم تدأل فتخبخك الخسػم؟"(6)الساضية"
ا تخيمو لمحذ مغ مغ أشجىا أثخ في الشفذ والحذ، تممظ ىي الخسػم الجوارس والخبػع الخػالي وم

صػر الحياة الغابخة، فيي مذاىج لمعيغ في الطاىخ ولمشفذ في الزسيخ، فالقخآن الكخيع يػجو 
إلييا حاسة الشطخ ُثع  يخد الخيال إلى الحياة الغابخة فييا، وىحا يتحقق ببالغة االستفيام فالشطخ ىشا 

                                                           

 .4/201يشطخ معاني الشحػ: (1)
، و بحخ العمػم: أبػ الميث نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاليع  24/119يشطخ: التحخيخ والتشػيخ : ( 2)

 .  3/202الدسخقشجي: 
 .  17/44يشطخ: نطع الجر :  (3)
 .28/155التفديخ الكبيخ: (4)
 .342درة التشديل وغخة التأويل في تبيان اآليات الستذابيات في كتاب هللا العديد:   (5)
 .4/296مجسع البيان في تفديخ القخآن: أبػ عمي الفزل بغ الحدغ الصبخي: (6)
 .24/6روح السعاني: (7)
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ػا يسخون في أسفارىع إلى الذام ما ىػ إال نطخ عيغ يؤدي إلى االعتبار؛ وذلظ ألن  قخيًذا كان
 .(1)عمى ديار ثسػد ولػط فزاًل عغ أسفارىع إلى اليسغ عمى ديار عاد

ومغ أسخار اقتخان أسمػب االستفيام)كيف( مع غاية االستفيام األول )أو لع يديخوا( بيان غاية  
ن اسع الديخ والشطخ ىي العاقبة لسغ سبقيع، وىالك الطالسيغ، فشجج الشطع القخآني قج قخ 

، ولس ا كان السشطػر فييا الُسعَتَبخ بيا شجيج (2)االستفيام )كيف( الكائغ في محل نرب خبخ َلكان
، فاالقتخان ىشا جاء ليصابق سياق اآلية الكخيسة فحكخ آخخ (3)الغخابة َنب يُو عمييا بقػلو )كيف(

تكبػا الحنػَب مع عمسيع بكل أمخىع بأن أخحىع هللا تعالى بحنػبيع وعاقبيع ثع عم ل ذلظ بأن يع ار 
ذلظ فقج كانت تأتييع الخسل باألدلة الػاضحة والبخاىيغ القاشعة ومع ىحا كفخوا وجحجوا فأىمكيع 

، وأك ج الحكع بزسيِخ الفرِل )ىع( بقػلو تعالى: كانػا ىع، والسقرػد: (4)هللا تعالى ودم خىع
، فزاًل عغ اقتخان (5)الُسدَشج إليو الطالسيغ كفار قخير، وليذ السخاد بو قرخ الُسدَشج عمى

االستفيام التقخيخي باستخجام اليسدة مع االستفيام بـ )كيف( الحي أراد بو اإلنحار والتخػيف، كسا 
 أعصى االقتخان معشى التححيخ والتحكيخ وَبثُّ السػعطة.

يشطخوا، ُثع  إن  االستفيام الحاصل باألداة )كيف( عمق الشطخ )يشطخوا(عغ معسػلو فكأنو قال: ف 
، ومغ َثع  أعقب ذلظ بقػلو:" وكانػا أشجُّ مشيع (6)استؤنف فقال: كيف كان عاقبة الحيغ مغ قبميع

قػة وإثاًرا......."؛ ألن  اإلندان يعتسج عمى ثالثة أشياء: قػة جدسية وقػة مالية، وقػة ضيخية، 
جيو الحخاثة وأنتع ال حخاثة لكع فبيغ لمدامعيغ أن الدابقيغ كانت أمػاليع أكثخ مشيع، إذ كانت ل

 .(7)وأبشية رفيعة ومع ذلظ أىمكػا لس ا كحبػا رسميع فكيف بكع؟
فزاًل عغ ذلظ نجج أسمػب اآلية القخآنية في الجعػة إلى الشطخ في عاقبة الكافخيغ في األمع 

وىػ الدابقة فقج جاءت ىحه الجعػة عمى سبيل االقتخان أو بالغة ما يعخف ب)تخاسل الحػاس( "
مغ قػانيغ التجاعي لػجػد حالتيغ نفديتيغ مًعا في الذعػر ُتحكِّخ إحجاىسا باألخخى ]....[ فالتخابط 
ِخ أي شيئ ميسا كان، والَتَحّكخ سبيٌل لتحخيظ العقل، وإذا تحخك العقل  ىػ الصخيقة الػحيجة ِلَتحكُّ

                                                           

قخآن الكخيع دراسة داللية: عدة عجنان أحسج في ال يشطخ: تخاكيب أبشية الجحور )برخ. رأى. نطخ( (1)
األستاذ السداعج الجكتػر عساد عبج  :بإشخاف مقجمة إلى كمية اآلداب جامعة السػصل، رسالة ماجدتيخ)غدت،
   170: (م2001يحيى،

 .24/435يشطخ: الججول في إعخاب القخآن الكخيع: محسػد بغ عبج الخحيع صافي: (2)
 .17/44يشطخ: نطع الجرر:  (3)
 .1/620، وتفديخ الجالليغ: 7/138يشطخ تفديخ القخآن العطيع تفديخ ابغ كثيخ: (4)
 .  119/ 24يشطخ: التحخيخ والتشػيخ : ( 5)
 .21/56يشطخ: السرجر نفدو: (6)
، وتخاكيب أبشية الجحور)برخ، رأى، نطخ(  في القخآن الكخيع دراسة داللية: 25/10يشطخ: التفديخ الكبيخ: (7)

جنان أحسج عدت، رسالة ماجدتيخ بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر عساد عبج يحيى، جامعة السػصل، عدة ع
 .  171-170م: 2001
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، َفَعَسج القخآن (1)ان باليقيغ "بالشطِخ أو بالكياس، أو االستقخاء فقج يتحخك القمب باإليسان والػجج
الكخيع عمى استخجام الفعل )نطخ(، فالشطخ إلى عاقبة البائجة ُيػِرث التفك خ وأخح العبخة وتغييخ 

 .(2)مدار الحياة
وليحه اآلية الكخيسة آية أخخى شبيو بيا في اقتخان االستفيام السشفي مع اقتخانيا باالستفيام 

  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  بـ)كيف(، كسا في قػلو تعالى:

[، َفِسغ 82]غافخ: چں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   
اإلعجاز القخآني بالغة التكخار في ِذكِخ أخبار األمع السكحبة لمخسل عغ شخيق تكخار االقتخان 
الثشائي لالستفيام )اليسدة + كيف( ولكغ السقتخن بالشفي بـ)لع(، وىػ استفيام مجازي مخاد مشو 

في ىحه اآلية الكخيسة يدتخجم التقخيخ، إذ جاءت ىحه اآلية الكخيسة بعج ذكخ الشعع اإلليية، لكغ 
القخآن الكخيع الفاء بجاًل مغ الػاو مخالفة سابقاتيا بحلظ فجاء االستفيام بقػلة: )أفمع(؛ وذلظ ألن  
آياتيا معصػفة بالفاء لمتفخيع لػقػعيا بعج ما يرمح ألن ُيَفَخع عشو إنكار عجم الشطخ في عاقبة 

، (4)ألفاظ ساعجت عمى إعصاء معشى اإلنكار بجقة كبيخة، واستخجم القخآن الكخيع (3)الحيغ مغ قبميع
، فجاءت لفطة )الديخ( ِلُتعبخ عغ الديخ السدتفيع عشو باإلنكار ولع يقل: )تسذػا( مثاًل؛ (4)كبيخة

وذلظ ألن  الديخ ىشا االمتجاد ويأتي في القخآن الكخيع إم ا لسدافة شػيمة لغخض التجارة و إم ا 
ل لغخض العبخة واالتعاظ وفي اآلية  الكخيسة جاءت لمعبخة واالتعاظ، فشاسب ذكخ الديخ الحي تحر 

مشو آيات ودالئل عمى وجػد هللا عد  وجل  ووحجانيتو قػلو قبل ذلظ: " ولتبمغػا عمييا حاجة في 
صجوركع "، وفي ذلظ إيساء إلى حاجة اإلندان في كل زمان ومكان إلى الَتَجُبِخ في دالئل قجرة هللا 

يكػن صجره عامخا باليقيغ الثابت ؛ ولحلظ نجج أن  التعبيخ القخآني انتقل مغ ذكخ سبحانو وتعالى؛ ل
الِشَعع وانتقل إلى األنعام والفمظ إلى ذكخ الديخ في األرض لمشطخ في دالئل القجرة والتي فييا 

 ، أم ا السذي فيػ مجخد االنتقال وليذ بالزخورة تػجيو إلى(5)عاقبة األمع الدابقة مغ الكافخيغ
، وىحا مسا (6) چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇچ ىجف محجد كسا في قػلو تعالى: 

 يذيخ إلى دقة التعبيخ القخآني في ترػيخ َمّذيج مغ مذاىج القرة القخآنية . 
                                                           

 .467سيكمػجية القرة في القخآن: د. التيامي نقخة:  (1)
دراسة بالغية تحميمية: عبج القادر عبج هللا فتحي عمػش الحسجاني،) أشخوحة دكتػراه مقجمة  سػر الحػاميع (2)

 .139م (: 2003إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر أحسج فتحي رمزان، 
 .220-24/219يشطخ: التحخيخ والتشػيخ: (3)
قخآن الكخيع: عمي بغ نايف: إلعجاز المغػي والبياني في اليشطخ: السرجر نفدو: الرفحة نفديا، وا (4)
1/360 . 
أشخوحة ): عبج القادر عبج هللا فتحي عمػش الحسجاني، -دراسة بالغية تحميمية-سػر الحػاميع يشطخ:  (5)

بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر أحسج فتحي رمزان،  مقجمة إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل،  دكتػراه 
 .142: ( م2003

 .  1/436يشطخ: لسدات بيانية: د.فاضل صالح الدامخائي: ( 6)
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وفزاًل عغ ذلظ نجج أن  لفع )الديخ( جاءت كجليل أو ليبخز دالئل وعطسة ووجػد هللا تعالى 
وكحلظ ليشاسب أسمػب االستفيام السشفي بقػلو تعالى: )أفمع( معشى اإلنكار والتػبيخ   ووحجانيتو

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ چ وِكاَلىسا مترل بقػلو تعالى : 

شاسب االنتقال إلى التحكيخ بعبخة آثار األمع التي استأصميا هللا تعالى لس ا كح بت [، ف8]غافخ: 
، فكان تكخار اإلنكار بقػلو تعالى: )أولع يديخوا( )فيشطخوا كيف( (1)نعسوُرُسمُو وَجحجت آياتو و 

انتقااًل عقب آيات اإلنحار والتيجيج، وكان ىحا انتقااًل عقب آيات االمتشان واالستجالل وفييا تحكيخ 
، والسعشى: أن  ىؤالء الكفار حرل مشيع الِكْبخ العطيع في صجورىع، (2)وتيجيج و وعجيج لقخير

ىحا الدبب في شمب الخياسة والتقجيع عمى الغيخ في السال والجاه وفي تخك الحق و بيع وكان 
، واستخجم لمسحاججة (3)اآلخخة بالجنيا، وىي شخيقة فاسجة فجاءت ىحه اآلية الكخيسة كسحاججة ليع

أسمػب االستفيام بجاية باليسدة وىي وسيمة لمتعبيخ عغ ىحا السعشى فجاءت لالستفيام التػبيخي 
ں  ں  چ  ، وأجاز بعزيع في قػلو تعالى:(5)، وجسمة فيشطخوا معصػفة عمى االستئشاف(4)دتأنفةم

أْن تكػَن ما نافية أو استفيامية بسعشى الشفي، أي: لع يشفعيع أو أي شيء أغشى عشيع  چں  ڻ  
 .(6)َكْدبيع وىحا مجاز

إن  أسمػب االقتخان الحاصل في اآلية الكخيسة بيغ أساليب الصمب الستذابية الكائغ بيغ أسمػب  
االستفيام السشفي مع )كيف( السقتخن مع فعل الشطخ شسل عغ معاني التعخيف بيؤالء )مذخكػا 

بيخا مكة( فزاًل عغ األثخ الحي ُيحجثو في نفػس السخاَشبيغ أمثال أولئظ الغابخيغ، فكان ىحا تػ 
 .(7)ليع وُذالً 

يتزح مغ خالل اآليتيغ الدابقتيغ أن بالغة القخآن الكخيع في استخجام اقتخان االستفيام قػلو  
تعالى:) أولع يديخوا( مع )كيف( في اآلية األولى، وفي اآلية الثانية ) أفمع يديخوا( مع )كيف( 

                                                           

 . 24/219التحخيخ والتشػيخ:  (1)
، و السفرل في مػضػعات سػر القخآن جسع واعجاد: عمي بغ نايف 24/219يشطخ: التحخيخ والتشػيخ : ( 2)

 .  991/ 1الذحػد: 
/ 17بغ عمي بغ عادل الحشبمي الجمذقي الشعساني:  المباب في عمػم الكتاب ، أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ (3)

 .  534/ 27، والتفديخ الكبيخ :  5/65، ويشطخ: أنػار التشديل وأسخار التأويل البيزاوي 92
 .  214/  26يشطخ: الججول في اعخاب القخآن ، ( 4)
 .  88/ 1يشطخ: السجتبى في فزل اعخاب القخآن الكخيع : أ.د. أحسج بغ دمحم الخخاط ( 5)
، ويشطخ: معالع  8/283، ويشطخ: الكذف والبيان عغ تفديخ القخآن:  92/ 17المباب في عمػم الكتاب : ( 6)

، ويشطخ: بيان السعاني :  534/ 27، ويشطخ: التفديخ الكبيخ:  4/123التشديل في تفديخ القخآن تفديخ البغػي: 
3 /602   . 
أشخوحة دكتػراه )عبج القادر عبج هللا فتحي عمػش الحسجاني،  يشطخ: سػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمية:  (7)

(: م2003األستاذ السداعج الجكتػر أحسج فتحي رمزان،  :بإشخافمقجمة إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، 
142. 
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لإلرشاد واإليسان، فيحه غاية أيًزا ما ىػ إال وسيمة مغ وسائل التعبيخ القخآني فيكػن وسيمة 
القخآن الكخيع، فالتعبيخ القخآني يختار مغ األساليب ما يخجم الفكخة الخئيدة ويختار ما يشاسب 

 سياق اآلية الكخيسة ليحقق اليجف عمى وفِق مقتزى حال السخاشبيغ.
م وأسع االستفيام ومغ بالغة التعبيخ القخآني ومشاسبة االقتخان الثشائي لالستفيام بيغ ىسدة االستفيا

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       چ )أنى( لمدياق، وتحجيًجا سياق الحجاج عمى التػحيج ما جاء في قػلو تعالى: 

 [ . 69]غافخ:  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
إن  بشـــاء السعشـــى العـــام لميـــة الكخيســـة قـــائٌع عمـــى إبصـــاِل َجـــَجل الـــحيغ يجـــادلػن فـــي آيـــات هللا جـــجل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ التكحيب، ولقج تقجم ذكخ ذلظ )الججل( في أول الدػرة الكخيسة، إذ قـال: 

، ففـي (1)الدػرة ككل[، فزاًل عغ أن و تكخر ذكخ الججل لخسذ مخات في 4]غافخ:  چڌ  ڌ              
كــل مــخة يــحكخ فييــا السجادلــة يحســل معشــى معــيغ، فســخًة يحســل إلــى معشــى البعــث، ومــخًة أخــخى إلــى 

، ومغ خالل ىحا التكخار نالحع  أن  التعبيخ القخآنـي قـج (2)التػحيج، وفيو تأكيًجا واىتساًما بذأن ذلظ
ءت لمتشبيــو واالىتســام، وجــاء ذلــظ فبالغــة التكــخار ىــحه جــا  -قزــية إبصــال جــجاليع –نب ــو القزــية 

 .(3)إيساًء إلى أن  الباعث ليع عمى السجادلة ما اشتسل عميو القخآن الكخيع مغ أبصال الذخك
ونجـــج بالغــــة وعطســـة التخكيــــب فـــي الــــشطع القخآنــــي أْن ابتـــجأت بأســــمػب االســـتفيام السشفــــي بقػلــــو 

ختيب مكػن مغ ىسدة االستفيام  وحخف وىػ ت، (4)تعالى:)ألع تَخ(؛ استئشاًفا ليشاسب معشى التعجب
عمـــى الشفـــي صـــار إيجاًبـــا فـــال يبقـــى االســـتفيام وال الشفـــي فـــي  وحـــخف الشفـــي، واالســـتفيام إذا دخـــل

ُمحخًِّضــا لمسخاشــب  يــخ عمــى نفيــوخ والســخاد مشــو: " حرــػل اإلقــخار بالفعــل؛ ليكــػن التق ،(5)السعشــى
ولــــحلظ يجــــاب عشــــو ؛ (6)عمــــى االعتــــخاف بــــو بشــــاًء عمــــى أن ــــو ال يخضــــى أن يكــــػن مسكــــغ يجيمــــو"

 :(8)، واستعسل العخب مثل ىحا االستفيام لمتعبيخ عغ معشييغ(7)بـ)بمى(
 األول: الدؤال عغ الخؤية البرخية أو القمبية.

                                                           

 [ . 69، 56، 35، 5-4يشطخ: ]سػرة غافخ اآلية:  (1)
 .2/211القخآن: ، وفتح البيان في مقاصج 2/327يشطخ: روح السعاني: (2)
 .  627/ 1، وتفديخ الجالليغ :  24/200يشطخ: التحخيخ والتشػيخ: ( 3)
 .17/81، والمباب في عمػم القخآن: 24/200يشطخ: التحخيخ والتشػيخ: (4)
أبػ البقاء عبج هللا بغ  :يشطخ: إمالء ما مغ  بو الخحسغ مغ وجػه اإلعخاب والقخاءات في جسيع القخآن   (5)

 .1/101عبج هللا العكبخي:  الحديغ بغ
 .5/71و  3/208يشطخ: التحخيخ والتشػيخ:  (6)
 .4/235يشطخ: معاني الشحػ:  (7)
 .1/340يشطخ: السرجر نفدو:  (8)
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، فزاًل عغ أن ـو يفيـج (3)وفيو حٌث لمشطخ واالعتبار، (2)، وألع يشتو عمسظ(1)الثاني: بسعشى ألع تعمع؟
يفيج التعجب في األمخ العطيع، وىحا ما أفاده األول في اآلية الكخيسة، فيػ اسـتئشاف ناسـب معشـى 

ـــات هللا  (4)التعجـــب؛ لتعجـــب السخاِشـــب )وىـــػ هللا ســـبحانو وتعـــالى( مـــغ أحـــػال السجـــادليغ فـــي آي
يق، وبعج تمـظ الـجالئل الػاضـحة، وجـاء االسـتفيام تعالى، وكان ىحا في حال انرخافيع عغ الترج

 يل ىل مل خل ُّ  مقتخًنا بالشفي؛ ليعصـي معشـى التقخيـخ عمـى اإلثبـات، ومثمـو كسثـل قػلـو تعـالى:
[، ودخـــــــــل 260] البقـــــــــخة:  َّ  مب ىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم

هللا تعــالى، فزــاًل  االســتفيام التقخيــخي فــي معشــى الــحم، فــحم  هللا ســبحانو وتعــالى الــحيغ أنكــخوا آيــات
عـغ ذلــظ أن  ىــحا األســمػب )ألــع تــَخ( يدــتعسل فــي التشبيــو والتــحكيخ، فيــػ مــغ أقدــام األمــخ، بسعشــى 

،  ولــع يحقــق االســتفيام (7)، فتفيــج الخؤيــة البرــخية والقمبيــة(6)،وتعجيتــو بحــخف الجــخ )إلــى((5)أنطــخ
مـع االسـتفيام بــ)أن ى( الـحي أفـاد  ذلظ السعشى وحجه ولكغ تحقق ذلظ بفعـل اقتـخان االسـتفيام بــ)ألع(

، (9)، فجاءت بسعشى كيف وىـي مدـتعسمة اسـتعسال مجـازي يـخاد مشـو التعجـب أيًزـا(8)معشى الحال
، تـــجب خ لمتعجـــب عـــغ (10)، والسعشـــى:" أال تعجـــب يـــا دمحم مـــغ ىـــؤالء السكـــحبيغ ب يـــات هللا "(9)أيًزـــا

مـغ بيـان تكـحيبيع بكـل القـخآن الكـخيع أحػاليع الذشيعة وآرائيع الجنيئة، وىي بسثابة تسييج لسـا يعكبـو 
، (12)، فيع َيْرخفػن عغ الحق مـع قيـام األدلـة(11)وبدائخ الكتب والذخائع وتختيب الػعيج عمى ذلظ

، والعالقة الخابصة بيغ كل ما تقجم شك ل معشى اآلية العام السخاد (13)فكيف ُيرَخفػن عغ ديغ الحق
الســخاد مــغ اقتــخان االســتفيام باالســتفيام إنســا ىــػ  بــو احتجــاج السذــخكيغ عمــى آيــات التػحيــج، وأن  

ــا األول فــالسخاد مشــو إضيــار قزــية  لسشاســبة بــيغ االســتفياميغ، األول: )اليســدة(، والثــاني: )أنــى( أم 
يع برفة الججل، وعالقـة االسـتفيام األول باالسـتفيام الثـاني  ججليع والعشاية بيا وتػضيحيا مع ذمِّ

                                                           

 .1/129يشطخ: مجاز القخآن: أبػ عبيجة:  (1)
 .499يشطخ: تأويل مذكل القخآن: أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػري: (2)
 .124تفديخ غخيب القخآن  يشطخ: (3)
 .3/102، وصفػة التفاسيخ: 4/574يشطخ: فتح القجيخ:  (4)
 .2/42يشطخ: معتخك األقخان في إعجاز القخآن: جالل الجيغ بغ عبج الخحسغ الديػشي:  (5)
 .5/71و  3/208يشطخ: التحخيخ والتشػيخ:  (6)
 .189يشطخ: إصالح الػجػه والشطائخ في القخآن الكخيع: الحديغ بغ دمحم الجامغاني:  (7)
 .81/ 17يشطخ: المباب في عمػم القخآن: (8)
 .1/627، ويشطخ: تفديخ الجالليغ: 24/200يشطخ: التحخيخ والتشػيخ:  (9)
 .7/157تفديخ ابغ كثيخ:  (10)
، و التحخيخ والتشػيخ: 12/211مقاصج القخآن:  ، وفتح البيان في12/327يشطخ: روح السعاني :  (11)

24/200. 
 .4/574يشطخ: فتح القجيخ: (12)
 . 3/213يشطخ: بحخ العمػم الدسخقشجي:  (13)



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

479 

ــج األ ول وليبــالغ وليديــج فــي قزــية َذّم صــفة الجــجل فــييع فجــاء مشاســًبا فــي كــػن الثــاني جــاء ليؤكِّ
 استخجام االستفيام بريغة االقتخان.

، (1)وجاء االستفيام األول بقػلو تعالى:)ألع تَخ الى الحيغ...( استئشاًفا ليشاسب معشى التعجب 
خة العجول في بخزت ضاىوكان ىحا في حال انرخافيع عغ الترجيق وبعج تمظ الجالئل الػاضحة، 

ل أداة أخخى فقال: )أن ى(،  لالتعبيخ القخآني، إذ عج عغ استخجام االستفيام باألداة )كيف( وفز 
والعخض مغ ذلظ تػّسيع السعشى وزيادتو، والفخق بيغ األداتيغ )أن ى، كيف(: أن )أن ى( فييا سعة 

صة بيغ كل ما تقجم شّكل معشى والعالمة الخاب ،(2)في أداء السعشى فزاًل عغ قػتيا في االستفيام
، وأن  السخاد مغ اقتخان االستفيام (3)اآلية العام السخاد بو احتجاج السذخكيغ عمى آيات التػحيج

باالستفيام إن سا ىػ لسشاسبة بيغ االستفيام االول )اليسدة( والثاني )أنى(، أم ا األول فالسخاد مشو 
مع ذميع برفة الججل وعالقة األول بالثاني كػن إضيار قزية ججليع والعشاية بيا وتػضيحيا 

االستفيام الثاني جاء ليؤكج األول وليؤكج وليبالغ وليديج في قزية مغ صفة الججل فييع فجاء 
 مشاسًبا في استخجامو لالستفيام برػرة االقتخان الثشائي.

 
 المطلب الثاني : االقتران الثالثي لألسلهب االستفهام.

 تهطئة: 
لع يخد االقتخان الثالثي ألسمػب االستفيام في سػر الصػاسيع في حيغ ورد مخة واحجة في سػر 
الحػاميع، في تعبيخ قخآني بميغ، َيْعِخُض فيو القخآن الكخيع أنسػذًجا لمشفذ البذخية، تمظ الشفذ التي 

األصل  تخكت إذ انصسدت مشيا مشافح الشػر ومجارك اليجى، حيغ تعصمت فييا أدوات اإلدراك،
وىي الشفذ الكافخة التي  تخزع لو،ل، و (4)ىػاىا لترل الى ،اليػى الستقمب تالثابت، وتتبع

، وتتخح مشيا إليا مرجر ترػراتيا وأحكاميا ومذاعخىا وتحخكاتيا مشو وتجعل تخزع ألىػائيا
ال قاىًخا مدتػلًيا عمييا، تممظ الشفذ التي جعل هللا سبحانو وتعالى عمى برخىا غصاًء حتى 

،وقج سخى ىحا الغصاء مغ القمب إلى العيغ، إذ أن  ما في القمب يطيخ عمى (5)تبرخ اليجى
، فيعخض القخآن الكخيع ىحه الرػرة بريغة االقتخان الثالثي ألسمػب (6)العيغ؛ ألن يا مخآتو

                                                           

 .  17/81، والمباب في عمػم القخآن :  24/200يشطخ: التحخيخ والتشػيخ :  (1)
 .4/219يشطخ: معاني الشحػ:  (2)
، ويشطخ: أساليب االستفيام في  1/11أبػ بكخ الباقالني دمحم بغ الصيب: يشطخ: إعجاز القخآن لمباقالني ، ( 3)

البحث البالغي وأسخار القخآن الكخيع، )أشخوحة دكتػراه مقجمة إلى كمية******** ، اشخاف : الذيخ االستاذ 
 .  348،  347الجكتػر دمحم عبجالدالم أحسج شخف الجيغ***** (: 

 .24/138يشطخ في ضالل القخآن: (4)
 . 2/314يشطخ: صفػة البيان لسعاني القخآن: حديغ دمحم مخمػف: (5)
، وسػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمية: عبج القادر عبج هللا فتحي عمػش 3/186يشطخ: صفػة التفاسيخ: (6)

ج الحسجاني، )أشخوحة دكتػراه مقجمة إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر أحس
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ٱ  ٻ  ٻ   چ االستفيام وعمى التػالي، عمى سبيل االستشكار والتعجيب وذلظ في قػلو تعالى: 

ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  

 .[23]الجاثية:  چڤ  
فسغ أسخار تتابع اقتخان أسمػب االستفيام مع أسمػب االستفيام أن تفتتح اآلية الكخيسة باالستفيام 

 . چٹ   ٹ  ڤ  چ ي بقػلو: وأن تكػن فاصمة اآلية الكخيسة أيًزا ِبِحكخ أسمػب االستفيام الثالث

عخٌض لفخيق مغ الشاس يعجب ألمخه ويذيج بغفمتو وعشاده وإنكاره أمخ األخخة في اآلية الكريمة 
وتذكيكو كل الذظ في قزية البعث والحداب وىػ يتعش ت في االنكار، في حيغ أن  القخآن الكخيع 

، ويرػر ىؤالء برػرة فخيجة مغ (1)يػجو ىحا الفخيق إلى الجالئل القائسة عمى صجق ىحه القزية
جت في قػلو تعالى:  ٱ  ٻ  ٻ   چ نػعيا لفت فييا إلى أربعة أمػر اجتسعت فييع األولى تجد 

 چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  :والثالثة چپ  پ  پ  پ  چ والثانية  في قوله تعالى:  چٻ      ٻ  

الكخيسة فقال بعزيع واختمف اىل التأويل في تأويل اآلية  (2)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چوالرابعة: 
:" أفخأيت مغ اتخح ديشو ىػاه فال ييػى شيئًا َرِكَبو؛ ألن ال يؤمغ باهلل وال يحّخم ما حخ م وال يحمل 

، أي: مصػاع ليػى نفدو فيتبع كل ما تجعػ (3) ما حمل، إن سا ديشو ما ىػ في نفدو  يعسل بو"
لمتعبيخ عغ ميل الشفذ إلى الذيػة أو  ، واستخجم القخآن الكخيع لفع )اليػى((4)وتجنػ إليو نفدو

، وجاءت بمفع السفخد؛ (5)قيل: ألن  صاحبيا ييػي في دنياه إلى كل دالية وفي اآلخخة إلى الياوية
]البقخة:  چٿ  ٿ  ٿ چ كػن السخاشب مفخد في حيغ نججىا بمفع الجسع في قػلو تعالى: 

، وأصل الكالم: )ىػاه (6)واحج ال يتشاىى [؛ ألن  لكل واحج ىػى غيخ ىػى اآلخخ ُثع  ىػى كلّ 120

                                                                                                                                                                      

، وتخاكيب أبشية الجحور)برخ. رأى. نطخ(في القخآن الكخيع دراسة داللية: عدة 139م (: 2003فتحي رمزان،
عجنان أحسج عدت،)رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر: 

 .151م (: 2001عساد عبج يحيى، 
، وخرائز التفديخ القخآني وسساتو البالغية:  1038/ 1ر القخآن : يشطخ : السفرل في مػضػعات سػ  (1)

 .  2/297عبجالعطيع إبخاليع دمحم السصغي: 
 .  2/298خرائز التعبيخ القخآني وسساتو البالغية  (2)
 .  3/177، وتفديخ القخآن )وىػ اخترار لتفديخ الساوردي(: 22/75جامع البيان في تأويل القخآن:  (3)
 .291/ 4لكذاف: يشطخ: ا (4)
، والجامع ألحكام القخآن:  359/ 5، و برائخ ذوي التسييد:  849/ 1يشطخ: السفخدات في غخيب القخآن:  (5)

 .   5/208، والجػاىخ الحدان في تفديخ القخآن: أبػ زيج عبجالخحسغ بغ دمحم بغ مخمػف الثعالبي 16/166
 .  849/ 1يشطخ: السفخدات في غخيب القخآن :  (6)
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فيػ مغ بالغة التذبيو السقمػب، فزاًل عغ أن  أسمػب  (1)إليو(، إذ قجم السفعػل الثاني عشاية بو
 .  (2)االستفيام جاء ليعطع ىحا األمخ ولتيػيمو، وفيو ذمٌّ وتػبيخ إلتباع اليػى أيًزا

وأشــار الــى ذلــظ بقػلــو تعــالى: )وأضــمو هللا عمــى إن  ضــاللَة ىــؤالء الشــاس مــا ىــي إال عــغ قرــج 
( عــغ أبــػ عمــع(، فعب ــخ بيــحه اآليــة الكخيســة عــغ معــاني ىــػى الــشفذ األمــارة التــي ذكخىــا الشبــي )

ــي ارّي عــغ َصــْخَخَة بــغ حبيــب عــغ شــجاد بــغ اوس ) ( قــال : )الكــيذ مــغ دان نفدــو العّبــاس الد 
 . (3)ُو ىػاىا وتسشى عمى هللا عد وجل(وعسل لسا َبْعَج السػت والعاجد مغ أتبع نفد

ُثع  أنو  عب خ عغ ِعمع ىـؤالء الكفـار وجيِميـع السفـخط والعسـى السدـتحكع فـي اإلصـخار والجحـػد عمـى 
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ فقـال :  (4)ما ىع عميو مغ الكفـخ والعشـاد، بسشدلـة َمـْغ ىـػ أصـع وأبكـع وأعسـى

و الغصاء وىحا الغصاء سخى إلييا مغ غصاء [، أي: الطمسة أ23]الجاثية:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
القمب، فإن  في القمـب مـغ الخيـخ والذـخ يطيـخ عمـى العـيغ فـالعيغ مـخآة القمـب ُتْطِيـُخ مـا فيـو وأنـت 
إذا بغزــت رجـــاًل بغًزـــا شـــجيًجا بغزـــت كالمـــو ومجالدــتو، فشجـــج عشـــج عيشيـــظ غذـــاوة عشـــج رؤيـــة 

نطع اآلية الكخيسة بتقجيع الدسع عمى القمب ، فجاء (5)ومخالصتو فمحلظ أثخ البغس واإلعخاض عشو
 جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّ القمــب بخــالف آيــة ســػرة البقــخة فــي قػلــو تعــالى: 

[؛ ألن  الُسْخِبخ عشيع في آيـة سـػرة الجاثيـة اتخـحوا آليـتيع 7]البقخة: َّ ٰذ يي ىي مي خيحي
ىػاىع فعقجوا قمػبيع عمى اليػى وصخفػا الدسع عغ تمقي اآليـات فقـّجم إلفـادة أن يـع كـالسختػم عمـى 

يغ  ـا مـا نجـجه فـي سـػرة البقـخة فالعشايـة ِبـَحمِّ الُسَتَرـامِّ عـغ سسعيع، ُثع  عصف عمى )قمبو( تكسياًل، أم 
، فزاًل عغ إن  الشطع القخآني فـي سـػرة الجاثيـة (6)الدساع، فالتقجيع والتأخيخ لغخض شخف اإلدراك

ـا فـي  م الدـسع عمـى اإلبرـار، أم  الجاثية كان قج ذكخ األسساء السعصمة؛ ولحلظ نجو سـبحانو قـج قـج 
 رث يت ىت نت ُّ  سػرة البقخة فشججه سبحانو وتعالى قج تحج ث عغ القمػب السخيزة فقال:

                                                           

، ويشطخ: معتخك األقخآن في إعجاز القخآن: عبجالخحسغ بغ أبي  277/ 3يشطخ: البخىان في عمػم القخآن :  (1)
 .  130/ 1بكخ ، جالل الجيغ الديػشي: 

 .  253/ 25، ويشطخ : الججل في إعخاب القخآن:  359/ 5برائخ ذوي التسييد:  (2)
 دمحم بغ عبجهللا بغ دمحم بغ حسجوية الشيدابػري: رقع يشطخ : السدتجرك عمى الرحيحيغ لمحاكع : أبػ عبجهللا (3)

 .   4/382: (191)الحجيث: 
 .  192/ 3يشطخ : الصخاز في اسخار البالغة وعمػم حقاق االعجاز: يحيى بغ حسدة العمػي:  (4)
 .  1/475يشطخ : تفديخ القخآن الكخيع )ابغ الكيع( الجػزية :  (5)
وسػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمية: عبج القادر عبج هللا فتحي  ، 3/254يشطخ: البخىان في عمػم القخآن: (6)

األستاذ السداعج الجكتػر  بإشخاف مقجمة إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، أشخوحة دكتػراه )عمػش الحسجاني،
 .361(: م2003أحسج فتحي رمزان،
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ـــع يـــأِت 10]البقـــخة: َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث م القمـــػب، فم ـــحلظ قـــج  [ ؛ ول
 .(1)َوْضُع األلفاظ إعتباًشا وإن سا ُوِضَعْت كل لفطة في مكانيا السشاسب مغ بالغة القخآن الكخيع

إن  ىحا األسمػب أسمػب خبخي مجازي يخاد مشو التحقيخ السرػر لحاليع فيو استخفاف لذأنيع؛ 
إدراك السعخفة واإلدراك لجييع، فمع يعج لجييع إال ىحه الحياة السادية في الصعام  ألن يع عص مػا

والذخاب، وىي أقخب لرػرة الجواب مشيا إلى صػرة االندان السكخم بخاصيتو اإلندانية فيي 
، ىحا أسمػب التحقيخ ناسب االستفيام في قػلو: (2)صػرة رسسيا القخآن الكخيع كشسػذج لمكافخ

مغ بعج هللا(، وىػ استفيام مجازي جاء بسعشى الشفي، أي : ال ييجيو، وناسب سياق )فسغ ييجيو 
اآلية الكخيسة فػضعت ىحه الغذاوة لمكفار عقػبة مغ عشج هللا؛ إلعخاضيع ونفػرىع عغ رسػلو 

(وعس ا جاء بو مغ اليجى والحق وجعميا وكأنيا محاشة بيع كالعسامة )(3) ولس ا بي غ غاية " ،
أن و اإللو  وحجه بسا لو مغ االحاشة بجسيع صفات الكسال، وأن و البج مغ جسعو الخالئق البيان 

ليػم الفرل لمحكع بيشيع بسا لو مغ الحكسة والقجرة، وَحق خ اليػى ونيى عغ اتباعو وكانػا ىع قج 
لظ عطسػه بحيث جعمػه معبػًدا فمدم مغ ذلظ تحقيخىع اإللو ولع يخجعػا عغ ضالليع تدبَب مغ ذ

، فغاية االستفيام الثاني )فَسْغ ييجيو ِمغ َبعج هللا( تعجب مغ (4) التعجب ِمس ْغ يطغُّ أن و يقجر"
أمخىع وتحقيخ ليع مع تعطيع هللا، ُثع  أكَج التعجب مغ أمخىع في االستفيام األخيخ بقػلو تعالى : 

، وجاء ىحا االستفيام (5))أفال يحكخون(، وىػ استفيام عغ عجم تحكخ السخاشبيغ ليحه الحكيقة
لإليحاء بأن  اإلجابة عغ االستفيام األول ىي الشفي ب)ال أحج ييجيو(، وما كان في ذلظ أدنى 
َشظٌّ لسا كان لمثاني ضخورة البت ة، فزاًل عغ أن  االستفيام األخيخ جاء لمحثِّ عمى تحكخ قجرة هللا 

 . (6)وعطيع نعستو
اقتخان أسمػب االستفيام مع أسمػب االستفيام وكحلظ في وسخ الشطع القخآني  يكسغ في تتابع 

ج في )أفخأيت(،  كػن فاصمة اآلية الكخيسة أيًزا بحكخ أسمػب االستفيام واالقتخان الثالثي تجد 
، وىي مغ بالغة التشاسب أن  افتتحت اآلية الكخيسة بأسمػب (7) )َمغ(، )واليسدة السقتخنة بال(

                                                           

 .61ضل صالح الدامخائي: يشطخ: التعبيخ القخآني: د.فا (1)
 .  306/ 1يشطخ : وضيفة الرػرة الفشية في القخآن الكخيع : عبجالدالم أحسج:  (2)
/ 4، ويشطخ: الكذاف:  663/ 1، و الجالليغ:  475/ 1يشطخ : تفديخ القخآن الكخيع : ابغ الكيع الجػزية :  (3)

291   . 
 .  18/63نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر البقاعي:  (4)
أشخوحة دكتػراه  )وسػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمية: عبج القادر عبج هللا فتحي عمػش الحسجاني،  يشطخ: (5)

بإشخاف األستاذ السداعج الجكتػر أحسج فتحي مقجمة إلى كمية اآلداب، جامعة السػصل، دكتػراه 
 .308:(م2003رمزان،

 .308شطخ: أساليب الشفي في القخآن: أحسج ماىخ البقخي:ي (6)
، و تفديخ أبػ  315/ 2يشطخ : الفػاتح االليية والسفاتيح الصيبة السػضحة لمكمع القخآنية والحكع الفخقانية:  (7)

 . 25/357، والتحخيخ والتشػيخ:  663/ 1، وتفديخ الجالليغ :73/ 8الدعػد العسادي دمحم بغ دمحم بغ مرصفى: 
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تدمية لو متحجثة عغ )الذخك( وىػ مشاسب لمحجيث عغ اليجاية في االستفيام وفيو خصاب لمشبي و 
نفذ الػقت فَعخض بعجىا بقػلو: )فَسغ ييجيو مغ بعج هللا(، وكانو يتجرج في الحجيث، ُثع  نجج 
جسالية تعمق السعاني باقتخان أول اآلية الكخيسة بأسمػب األمخ مع خاتستيا بقػلو تعالى: )أفال 

 فار أو بكفار مكة وبيان سػء العافية والسريخ واليالك .تحكخون( وىػ تعخيس لمك
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 الخاتمة وعرض النتائج 
تشػعت االقتخانات الساليب الصمب الخاصة باالستفيام في سػر الصػاسيع والحػاميع، ما بيغ 

لالستفيام اثشا عذخ مػضعًا، احج عذخ مشيا  اقتخان ثشائي ، واقتخان ثالثي. بمغ عجد االقتخانات
لالقتخان الثشائي، وواحج فقط لالقتخان الثالثي. اما بالشدبة لمسػضػعات التي جاء فييا االيات 
القخانية ، فقج تشػعت وكان ابخزىا الكذف عغ مطاىخ التػحيج واثبات ألػلية هللا )عد وجل( ، 

تأمل واعسال الفكخ في قجرة هللا عد وجل. ضيخت وكانت ىحه بسثابة احتجاج ومشاقذة ودافع لم
العجيج مغ االيات القخانية التي تذكل تقاباًل في سمدمة في االستفيامات التي اغشت عغ الترخيح 
بالسفاضمة، وفييا مػاجية لمسذخكيغ بأسئمة مدتسخة مغ واقع الكػن الحي حػليع ، وتجج ذلظ 

دػية بيغ مغ يسمظ الخبػبية ومغ ال يسمظ مشيا شيئًا. باالستفيام االنكاري الحي يجل عمى نفي الت
اما بالشدبة لالقتخان الثالثي فقج تحقق ذكخه في مػضع واحج في سػرة الجاثية، حيث عخضت ىحه 
اآلية نسػذجًا لمشفذ البذخية الكافخة التي تخزع الىػائيا، فكانت غاية االقتخان ابخاز ىيئة ىحه 

 ستخفاف لذأنيا ، والتعجب مغ امخىا . الشفذ البذخية مع تحقيخىا واال
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 م. 2666 -ىـ 1426

ىـ( ، تحقيق: مكتب الجراسات والبحػث 751تفديخ القخان الكخيع )ابغ الكيع( الجػزية )ت -28
، 1ع رمزان، @@@ مكتبة البالد، بيخوت، طالعمسية اإلسالمية، باشخاف: الذيخ إبخالي

 ىـ . 1416

 تفديخ القخشبي @@@ -29

ىــ، الشاشخ : شخكة مكتبة 1371تفديخ السخاغي: احسج حديغ مرصفى السخاغي ت  -36
 م . 1946 -ىـ 1365، 1ومصبعة الباي الحمبي وأوالده بسرخ ، ط

 تفديخ الشدفي أبػ البخكات عبجهللا بغ احسج بغ محسػد الشدفي.  -31

خ روح البيان : إسساعيل بغ مرصفى االستشبػلي الحشفي الحمػاني، دار احياء التخاث تفدي -32
 العخبي . 

 تفديخ غخيب القخان@@@  -33

ىـ( تحقيق: 1376تيديخ الكخيع في تفديخ الكالم السشان، الدعجي عبجالخحسغ ناصخ )ت -34
 م . 2666 -ىـ 1426، 1عبجالخحسغ بغ معال المػيحق، مؤسدة الخسالة ، ط

ىـ(، دار الخشيج، 1376في اعخاب القخان الكخيع: محسػد بغ عبجالخحيع صافي )ت  الججول -35
 ىـ . 1418، 4دمذق، مؤسدة كيسان، بيخوت، ط
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ىـ( دار الخشيج 1376الججول في اعخاب القخان الكخيع: محسػد بغ عبجالخحيع صافي )ت -36
 ىـ . 1418، 4دمذق مؤسدة ايسان بيخوت، ط

، أبػ زيج عبجالخحسغ بغ دمحم بغ مخمػف الثعالبي جػاىخ االحدان في تفديخ القخان -37
ىـ( تحقيق: دمحم عمي معػض والذيخ عادل احسج بغ عبجالسػجػد، دار احياء التخاث 875)

 ىـ . 1418، 1العخبي، بيخوت، ط

خرائز التخاكيب دراسة تحميمة لسدائل عمع السعاني دمحم دمحم أبػ مػسى ، مكتبة ولبة ،  -38
 . 7ط

 خاني وسساتو البالغية .. خرائز التعبيخ الق -39

الجر السرػن في عمػم الكتاب السكشػن: أبػ العباس شياب الجيغ احسج بغ يػسف بغ  -46
ىـ( تحقيق: د. احسج دمحم الخخاط، دار القمع، دمذق 756عبجالجايع السعخوف بالدسيغ الحمبي )ت 

 . 

عديد، الخصيب درة التشديل وعدة التشديل في تبيان االيات الستذابيات في كتاب هللا ال -41
 م. 1973ىـ ، 1339، دار االفاق الججيجة، بيخوت، 1االسكاني @@@ ابي الفخج االردستاني ط

 درر التشديل ووغخة التأويل : أبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا ....  -42

 روح السعاني @@@@ -43

ىـ( ، 1394زىخة التفاسيخ: دمحم بغ احسج بغ مرصفى بغ احسج السعخوف بأبي زىخة )ت  -44
 دار الفكخ العخبي. 

سػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمية : عبجالقادر فتحي عمػش الحسجاني، أشخوحة دكتػراه،  -45
 .  2663غيخ مشذػرة، كمية االداب، جامعة السػصل، 

 ة عبجالقادر .... سػر الحػاميع دراسة بالغية تحميمي -46

سػرة السؤمغ، دراسة تحميمية لغػية، فيرل مخعي حدغ الحخيثي، رسالة ماجدتيخ غيخ  -47
 م . 2661مشذػرة كمية التخبية جامعة السػصل، 

 م. 1971سيكػلػجية القرة في القخان : د. التيامي نقخة ، الذخكة التػندية لمتػزيع،  -48

، دار الكتاب العخبي، مرخ، 1ػف، طصفػة البيان لسعاني القخان : حديغ دمحم مخم -49
 م . 1956 -ىـ 1375

الصخاز في اسخار البالغة وعمػم حقائق االعجاز، يحيى بغ حسدة بغ عمي بغ إبخاليع  -56
ىـ 1423، 1ىـ السكتبة العرخية، بيخوت، ط745الحديشي العمػي الصالبي السمقب بالسؤيج باهلل ت 

 . 

 -ىـ 1414، 1بي، مصبعة الرباح، دمذق، طعمػم القخان الكخيع : نػر الجيغ عشتخ الحم -51
 م . 1993

 فتح البيان في مقاصج القخان.  -52

 فتح القجيخ ... الذػكاني ... -53
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 الفػاتح اإلليية والسفاتح الغيبية السػضحة لمكمع القخآنية والحكع  الفخقانية .  -54

 في ضالل القخان: سيج قصب ...  -55

 القخان العطيع السشدػب لالمام الصبخي ...  -56

عغ حقائق غػامس التشديل : أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ احسج الدمخذخي  الكذاف -57
 ىـ . 1467، 3ىـ( ، دار الكتاب العخبي، ط538)ت

ىـ( 427الكذف والبيان في تفديخ القخان احسج بغ دمحم بغ ابخاليع الثعالبي أبػ إسحاق )ت  -58
دار احياء التخاث العخبي، ، تحقيق االمام ابي دمحم بغ عاشػر، مخاجعة وتجقيق نطيخ الداعجي 

 م . 2662 -ىـ 1422، 1لبشان، ط –بيخوت 

 -ىـ 1419الكميات: أبػ البقاء أيػب بغ مػسى الحديشي الثػري مؤسدة الخسالة ، بيخوت،  -59
 م ، تحقيق: عجنان دروير، دمحم السرخي . 1998

جمذقي المباب في عمػم الكتاب: أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادل الحشبمي ال -66
ىـ( تحقيق: عادل احسج عبجالسػجػد والذيخ عمي معػض، دار الكتب العمسية، 775الشعساني )ت 

 م . 1998 -ىـ 1419، 1بيخوت ، لبشان، ط

لسدات بيانية : فاضل صالح الدامخائي: اعجه لمذاممة األخ : أبػ عبج السعد عزػ في  -61
 ج مصبػعًا . ممتقى اىل الحجيث مالحطة : السمف كتاب الكتخوني وال يػج

 مجاز القخان أبػ عبيجة@@@@ .  -62

 السجتبى في فزل عخاب القخان الكخيع : ا. د. احسج بغ دمحم الخخاط .  -63

مجسع البيان في تفديخ القخان: الذيخ أبػ عمي الفزل بغ الحدغ الصبخي، دار اجحياء  -64
 م . 1999 -ىـ 1379لبشان،  –التخاث العخبي، بيخوت 

حاكع : أبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا بغ دمحم بغ حسجويو بغ السدتجرك عمى الرحيحيغ لم -65
 م . 1997 -ىـ 1417ىادي الػادي الحخميغ، القاىخة، مرخ 

ىـ( تحقيق: احسج 267معاني القخان: أبػ زكخيا بغ زياد بغ عبجالقادر بغ مشطػر الفخاء )ت -66
ية لمتأليف والتخجسة، يػسف اليساني، دمحم عمي الشجار، عبجالفتاح إسساعيل الذمبي، دار السرخ 

 .  1مرخ، ط

 معاني الشحػ @@@@ -67

 معتخك االقخان في اعجاز القخان أبػ الفزل ...  -68

ىـ 911معتدل االقخان في اعجاز القخان عبجالخحسغ بغ ابي بكخ جالل الجيغ الديػشي : ت -69
 م . 1988، 

مفاتيح الغيب : التفديخ الكبيخ: أبػ عبجهللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي  -76
، 3ىـ ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت، ط666الخازي السمقب بفخخ الجيغ خصيب الجيغ ت 

 ىـ . 1426

 السفخدات في غخيب القخان. ... -71
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 السفرل في مػضػعات سػر القخان @@@ .  -72

سػر القخان جسع واعجاد: عمي بغ نايف @@ الباحث في القخان السفرل في مػضػعات  -73
والدشة . المباب في عمػم الكتاب : أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادل الحشبمي 

 ىـ( : تحقيق: الذيخ عادل احسج بغ عبجالسػجػد . 775الجمذقي الشعساني )ت 

ىـ( نيزة مرخ، 1384)تمغ بالغة القخان الكخيع: احسج احسج عبجهللا @@@ البجوي  -74
 .  2665القاىخة، 

مغ روائع القخان تأمالت عمسية وادبية في كتاب هللا عد وجل : دمحم سعيج رمزان البػشي،  -75
 م . 1999 -ىـ 1426مؤسدة الخسالة ، بيخوت، عام الشذخ: 

مغ روائع القخان، تأمالت عمسية وادبية في كتاب هللا عد وجل : دمحم سعيج رمزان  -76
 م . 1999 -ىـ 1426سدة الخسالة ، بيخوت، البػشي، مؤ 

مشيج القخان الكخيع في دعػة السذخكيغ الى اإلسالم : د. حسػد بغ احسج بغ فخج الخحبمي،  -77
، 1عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية ، السجنية السشػرة ، السسمكة العخبية الدعػدية ، ط

 م. 2664 -ىـ 1424

 كػنية @@@مشيج القخان في عخض الطػاىخ ال -78

 نطع الجرر في تشاسب االيات والدػر .....  -79

وضيفة الرػرة الفشية في القخان : عبجالدالم احسج راغب الشاشخ: فرمت دراسة والتخجسة  -86
 م. 2661 -ىـ 1422، 1والشذخ، حمب، ط

 
 


