قدمةُ :
ُُم ُ
خص بكماؿ الفصاحة بيف البدك
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ لمف ِّ
لسحر) سيدنا محمد صمى اهلل
ا
كالحضر كأنطقو بجكامع الكبلـ القائؿ ( :إف مف البياف
عميو كسمـ.
يعتبر أسمكب االستفياـ كاحدان مف األساليب المغكية األساسية التي يكثير استعماليا
في العديد مف المكاقؼ اليكمية التي تكاجو اإلنساف  ،كما أف االستفياـ يعتبر أساسينا
في مختمؼ المغات ،كىك مف األساليب الكاجب تعمميا لكؿ مف يريد أف ينيؿ مف نبع
ىذه المغة التي ال ينضب معينيا  ،كىك مف القضايا الممتعو التي ييكثر التطبيقات
عمييا  ،كلذلؾ جاءت دراستي متناكلة أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة البقرة لما

فيو مف األىميتو التي تجعؿ الدارس يستفيد مف محتكل ىذه الدراسة.
مشكمةُالبحثُ :
تكمف مشكمة البحث في أنو يعالج أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة البقرة.
أىميتوُالبحثُ :
تنبع أىمية البحث في ككنو:
 -1يتناكؿ أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة البقرة التي تعتبر أطكؿ سكر القرآف
الكريـ.
 -2يمكف مف الكقكؼ عمى آراء عمماء الببلغة ك المفسريف في أسمكب االستفياـ
كداللتو في ىذه السكرة.
 -3معرفة المعاني المجازية ألسمكب االستفياـ في سكرة البقرة.
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أىدافُالبحثُ :
 -1دراسة االستفياـ كأدكاتو كاستعماالتيا.
 -2رصد اآليات التي كرد فييا أسمكب االستفياـ في سكرة البقرة كداللتو
الحقيقية.
 -3تكضيح المعاني الببلغية ألسمكب االستفياـ في سكرة البقرة.
 -4التعرؼ عمى القيـ الفنية كالجمالية ألسمكب االستفياـ في سكرة البقرة.
سببُاختيارُالبحثُ :
قرتي لكتاب اهلل العزيز كجدت َّ
أف أسمكب االستفياـ مف
مف خبلؿ أ
األساليب الببلغية التي كردت فيو بكثرة فأردت أف أسيـ في خدمة كتاب اهلل ،
كمف ىذا المنطمؽ جاءت دراستي ليذا األسمكب في سكرة البقرة ألنيا أطكؿ سكرة
في ىذا الكتاب الطاىر.
أسئمةُالبحثُ :
يحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 -1ما االستفياـ؟
 -2ماىي أدكات االستفياـ كدالالتو؟
 -3ماىي المعاني المجازية ألسمكب االستفياـ التي تفيـ مف السياؽ؟
 -4ما اآليات مف سكرة البقرة التي كرد فييا أسمكب االستفياـ؟ كما دالالتو؟
منيجُالبحثُ :
اتبع الدارس في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي .
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حدودُالبحثُ :
أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة البقرة.
الدراساتُالسابقةُ :
لـ أقؼ عمى دراسة بعينيا تناكلت أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة
 ،كلكف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي حممت في طياتيا االستفياـ بشكؿ عاـ
كمف ذلؾ مؤلفات القدماء كالزمخشرم في الكشاؼ  ،كالفراء في معاني القرآف
ك أبي حياف األندلسي في البحر المحيط كغير ذلؾ مف دراسات القدماء.
أما حديثان فينالؾ العديد مف الرسائؿ كالدراسات التي تناكلت عمـ المعاني
كاألساليب اإلنشائية منيا:
 -1رسالة دكتكراة  ،بعنكاف األساليب اإلنشائية في آيات بني إسرائيؿ في القرآف
الكريـ دراسة ببلغية  ،الباحث محمد ياجس مكسى زيادة  ،كمية المغات ،
جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا 2010 ،ـ.
مف أىداؼ دراستو :رصد آيات بني إسرائيؿ التي اشتممت عمى األساليب
اإلنشائية  ،كالكقكؼ عمى آراء العمماء المغكييف كالمفسريف كعمماء القراءات حكؿ
بناء عمى قكة الدليؿ  ،االتصاؿ
األساليب اإلنشائية كدراستيا كتحميميا كالترجيح ن

الكثيؽ بيف األساليب االنشائية يشعر بضركرة بحث ىذا االتصاؿ كتبييف قيمتو
فاألسمكب الكاحد قد يخرج إلى داللة أخرل تصب في أسمكب آخر كداللة أسمكب

االستفياـ عمى اإلنكار كالتقرير  ،كداللة األمر عمى الدعاء كالتمني كمف نتائج
التي تكصؿ إلييا  ،أ َّف ىمزة االستفياـ تكررت إحدل كستيف مرة في أغراض
متعددة منيا :التعجب كالتكبيخ كاإلنكار  ،أما المنيج فقد اتبع الدارس المنيج
الكصفي.
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 -2رسالة دكتكراة ،بعنكاف المعاني الببلغية ألسمكب النيي في الحديث الشريؼ
مف خبلؿ صحيح مسمـ  ،الباحثة ثناء أحمد إبراىيـ بابكر  ،كمية المغات ،
جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا 2017ـ.
مف أىداؼ دراستيا  ،رصد ببلغة أسمكب النيي بنكعيو الحقيقي المباشر
كالببلغي المستفاد مف السياؽ  ،كالنيي بالمعنى في الحديث النبكم الشريؼ
كصكالن لمراد الناىي ك بياف المعاني الببلغية ألسمكب النيي مف خبلؿ صحيح
مسمـ تـ إثبات إيثار النبي-صمى اهلل عميو كسمـ -ألسمكب النيي دكف األساليب
الطمبية األخرل في صحيح مسمـ  ،كمف النتائج التى تكصمت إلييا الدراسة:
جاء أسمكب النيي بمعاف ببلغية كثيرة تفيـ مف السياؽ كقرائف األحكاؿ كالظركؼ
الخارجية منيا :اإلرشاد كالنصح  ،كالكراىية  ،كالحث  ،التحذير  ،كالكعيد ،
كغير ذلؾ مف األغراض االخرل.
أما منيج البحث فقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي كالتطبيقي كالتحميمي.
 -3رسالة ماجستير  ،بحث تكميمي بعنكاف ىمزة االستفياـ  ،دراسة نحكية داللية
في القراف الكريـ  ،الباحثة انتصار حسيف محمد عبد الرحمف  ،كمية المغات ،
جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكجيا 2005 ،ـ
كمف أىداؼ دراستيا :ىذا البحث يجمي معاني ىمزة االستفياـ كتكضيحيا  ،كمف
نتائج دراستيا :سكرة البقرة أكثر السكر التي كردت فييا ىمزة االستفياـ بمعانييا
المختمفة ،اإلنكار مف أكثر المعاني التي كردت في القراف الكريـ  ،كيميو التكبيخ .
أما منيج الدراسة فقد اتبعت الباحثة المنيج االستقرائي التحميمي.
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 -4رسالة ماجستير  ،بحث تكميمي  ،بعنكاف االستفياـ كدالالتو في األجزاء مف
" الثاني عشر إلى الرابع عشر مف القرآف الكريـ"  ،الباحث إبراىيـ العسيؿ
أحمد إدريس  ،كمية المغات  ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا 2008 ،ـ.
كمف أىداؼ دراستو :تكضيح أىمية داللة االستفياـ ك حصر اآليات التى كردت
فييا ألفاظ االستفياـ كداللتو في األجزاء الثبلثة تـ عرض كمناقشة آراء العمماء
في أسمكب االستفياـ كألفاظو كدالالتو .
كمف نتائجو التي تكصؿ إلييا  ،أف اإلنكار كالتكبيخ مف أكثر المعاني كركدان
كيمييا التعجب  ،المنيج الذم اتبعو الدارس المنيج الكصفي.
أوجوُالشبوُبينُىذهُالدراسةُوالدراساتُالسابقةُُ،البحثُفيُاألساليبُاإلنشائيةُ :
ُاالتفاؽ في منيجية البحث.ُُاالعتماد عمى المصادر كالمراجع في جمع المعمكمات.ُاالستشياد بالقرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ كالشعر.ماُيميزُىذهُالدراسةُعنُالدراساتُالسابقة:
إنيا تتناكؿ أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة البقرة بتعمؽ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ىيكلُالبحث:
يتككف ىذا البحث مف تمييد كثبلثة فصكؿ كستة مباحث.
تمييدُالبحثُ :
الفصلُاألولُ:عممُالمعاني ُ
المبحثُاألولُ:التعريفُبعممُالمعانيُ
 تعريؼ عمـ المعاني نبذة عف نشأة عمـ المعاني مكضكعات عمـ المعاني أىمية عمـ المعانيالمبحثُالثاني :تقسيمُالكالمُإلىُخبرُوُإنشاء
 تقسيـ الكبلـ إلى خبر كانشاء تعريؼ اإلنشاء لغة كاصطبلحان أقساـ اإلنشاء (طمبي كغير طمبي)ُمباحث اإلنشاء الطمبيالفصلُالثانيُ:االستفيامُ ُ
المبحثُاألولُ:االستفيامُدالالتوُوأدواتو
 تعريؼ االستفياـ لغة كاصطبلحان أدكات االستفياـ كاستعماالتيا دالالت االستفياـ6

المبحث ُالثانيُ :المعاني ُالمجازية ُالتي ُيخرج ُإلييا ُأسموب ُاالستفيام ُعن ُمعناهُ

الحقيقي

الفصلُالثالثُ:الدراسةُالتطبيقيةُفيُسورةُالبقرةُ ُ
المبحثُاألولُ:االستفيامُالحقيقيُفيُسورةُالبقرة ُ
المبحثُالثانيُ:المعانيُالمجازيةُلالستفيامُفيُسورةُالبقرة ُ
 خاتمة البحث نتائج البحثُتكصيات فيرس المكضكعات -قائمة المصادر كالمراجع

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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تمييدُ ُ:
سكرة البقرة مدنية كميا  ،نزلت بعد سكرة المطففيف في م و
دد شتَّى  ،كىي أكؿ
ي
مانزؿ بالمدينة كقيؿ إال قكلو تعالى( :كاتَّقيكٍا يكما تيرجعكف ًف ً
يو إًلىى المٌ ًو) ()1كعدد آياتيا
ىٍ ن ٍ ى ي ى
ى

مئتاف كست كثمانكف آية (.)2
سببُتسميتيا:

سميت سكرة البقرة بيذا االسـ الشتماليا عمى قصة البقرة التي أمر اهلل بني
إسرائيؿ بذبحيا الكتشاؼ قاتؿ إنساف  ،بأف يضربكا الميت بجزء منيا  ،فيحيا بإذف
اهلل كيخبرىـ عف القاتؿ (.)3
فضمياُ ُ:
كرد في فضميا أحاديث كثيرة منيا :عف يسار أف الرسكؿ صمى اهلل عميو
كسمـ قاؿ ( :البقرة سناـ القراف ك ذركتو نزؿ مع كؿ آية منيا ثمانكف ممكان كاستخرجت
()4

(اهلل ال إلو إال ىك الحي القيكـ) مف تحت العرش)

كفي ركاية أخرل عف أبي

ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ( لكؿ شيء سناـ كاف سناـ القرآف
()5

سكرة البقرة كفييا آية ىي سيدة أم القرآف أم الكرسي)

كفي حديث آخر عف فضؿ

سكرة البقرة عف أنس بف مالؾ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ( :إف
الشيطاف يخرج مف البيت إذا سمع سكرة البقرة تق أر فيو)(.)6

( )1سورة البقرة اآلٌة 281
( )2محمد االمٌن بن عبد هللا األُرمً  ،تفسٌر حدائق الروح و الرٌحان  ،مراجعة د .هاشم محمد علً  ،دار طوق النجاة  ،بٌروت ،
لبنان  ،ج ، 1ط  ، 2001 1ص 95-94
( )3وهبة الزجٌلً  ،التفسٌر المٌسر فً العقٌدة والشرٌعة  ،دار الفكر المعاصر  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج ، 1ص71-70
( )4ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،مؤسسة المختار  ،القاهرة م ، 1ط ،2002 ، 3ص 37
( )5المرجع السابق نفسه  ،ص 37
( )6المراجع السابق نفسه  ،ص37
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كأيضنا كرد حديث يبيف فضميا كمعيا آؿ عمراف عف أبي أمامة الباىمي قاؿ سمعت
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ ( :اق أركا القرآف فإنو شافع ألىمو يكـ القيامة
اق أركا الزىراكيف البقرة كآؿ عمراف فإنيما يأتياف يكـ القيامة كأنيما غمامتاف أك كأنيما
فرقاف مف طير صكاؼ يحاجاف عف أىميا يكـ القيامة  ،ثـ قاؿ اق أركا البقرة فإف
أخذىا بركة كتركيا حسرة كال يستطيعيا البطمة) (.)1
أىمُمميزاتُسورةُالبقرةُ ُ:
 إف سكرة البقرة مف أكائؿ ما نزؿ مف السكر بعد اليجرة. كىي مف أطكؿ سكر القرآف عمى اإلطبلؽ  ،ىذه السكرة تضـ عدة مكضكعات ،كلكف المحكر الذم يجمعيا كميا محكر كاحد مزدكج يترابط الخطاباف الرئيسياف فيو
ترابطنا شديدنا  ،فيي مف ناحية تدكر حكؿ مكقؼ بني إسرائؿ مف الدعكة اإلسبلمية
في المدينة كاستقباليـ ليما  ،كمكاجيتيـ لرسكليا – صمى اهلل عميو كسمـ -
كلمجماعة المسممة الناشئة عمى أساسيا كسائر ما يتعمؽ بيذا المكقؼ بما فيو تمؾ
العبلقات القكية بيف الييكد ك المنافقيف مف جية كبيف الييكد كالمسمميف مف جية
أخرل  ،كىي مف ناحية تدكر حكؿ مكقؼ الجماعة المسممة الناشئة عمى أساسيا(.)2
 إف سكرة البقرة كردت فييا أطكؿ آية في القراف الكريـ كىي آية َّالدٍيف  ،إذا رسمنا

خارطة ذىنية نجد سكرة البقرة اشتممت عمى خطاب المؤمنيف  ،ثـ خطاب الكافريف

ثـ الناس كافة  ،ثـ خاطبت بني إسرائيؿ كىك خطاب طكيؿ جدنا  ،ثـ اشتممت عمى
بعض األحكاـ الشرعية .

( )1ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،ص 38
( )2سٌد القطب  ،فً ظالل القرآن  ،دار الشروق  ،م ، 1ط2003 ،2م  ،ص28-27
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انفصـــــم األول

عهى انًعاني
انًبحث األول :انتعزيف بعهى انًعاني
-

تعزيف عهى انًعاني
نبذة عن نشأة عهى انًعاني
يىضىعاث عهى انًعاني
أهًيت عهى انًعاني

انًبحث انثاني :تقسيى انكالو إنى خبز وإنشاء
-

تقسيى انكالو إنى خبز وإنشاء
تعزيف اإلنشاء نغت واصطالحاً ًً
أقساو اإلنشاء (طهبي وغيز طهبي)
يباحث عهى انًعاني

المبحثُاالول
ُالتعريفُبعممُالمعاني ُ
تعريفُعممُالمعانيُ ُ:
عرفو الخطيب القزكيني :ىك أصكؿ كقكاعد ييعرؼ بيا كيفية مطابقة الكبلـ
()1

لمقتضى الحاؿ

؛ كعرفو أبك زالؿ فيك العمـ الذم يبحث أحكاؿ المفظ ؛ مف حيث

التعريؼ كالتنكير ،كالذكر كالحذؼ كاإلظيار كاإلضمار ،كالتقديـ كالتأخير ،كاإليجاز
كاإلطناب كالمساكاة كغير ذلؾ ،كيبيف كيؼ تككف ىذه األحكاؿ كاقعة في الكبلـ مكقعان
تطابؽ دكاعي النفس كتناسبيا؛ بحيث ال تأتي زائدة ثقيمة ،كال متكمفة كريية(.)2
نبذةُعنُنشأةُعممُالمعانيُ :
كيبدك أف نشأة عمـ المعاني ارتبطت بدراسة إعجاز القرآف الكريـ ،كقد كاف
لمدراسات الببلغية كاألدبية أثر في تكضيح إعجاز القرآف عامة كمسألة التأليؼ
كتكاخي معاني النحك في النظـ خاصة( )3فقد رأل الجاحظ(ت255ق) أف نظـ القرآف
معجز؛ حيث قاؿ ... " :نظمو البديع الذم اليقدر عمى مثمو العباد"...

()4

كتبل الجاحظ عمماء تناكلكا قضية إعجاز القرآف الكريـ في نظمو كتأليفو
كالكاسطي(ت206ق) كالخطابي(ت388ق) الذم أرل أف القرآف عمكد الببلغة
كغيرىـ(. )5

( )1الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،تحقٌق :إبراهٌم شمس الدٌن ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان 2010م ،ط،2
ص23
( )2أبو زالل عصام الدٌن ،إطاللة على نصوص مختارة ،دار الوفاء ،اإلسكندرٌة ،مصر ،ط2010 ،1م ،ص11
()3المرجع السابق نفسه  ،ص14
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص14
( )5المرجع سابق نفسه  ،ص15
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كقد خصص عبد القاىر الجرجاني(ت471ق) كتاب دالئؿ اإلعجاز كتناكؿ
فيو قضية إعجاز القرآف في نظمو تناكالن ممي انز فصاؿ كجاؿ في ذلؾ ،كانتيى إلى أف
النظـ ىك تكاخي معاني النحك في الكمـ(. )1
كيبدك أف َّأكؿ مف سمى عمـ المعاني بيذه التسمية ىك عبد القاىر الجرجاني في
كتابو دالئؿ اإلعجاز ،كىك محاكلة مف عبد القاىر أف يثبت بيا إعجاز القرآف الكريـ
يد
فعمـ أف المعاني ركح النحك كعمتو كبياف أغراضو كأحكالو ،ففي النحك نقكؿ :ز ه
يد ىك المنطمؽ ،فجميع ىذه التراكيب نحكينا
يد المنطمؽ كز ه
يد كز ه
منطمؽ كالمنطمؽ ز ه
مككنة مف مبتدأ كخبر عمى حيف أف دالالتيا تختمؼ كثي نار ،كىذا االختبلؼ في
المعاني مف كظائؼ عمـ المعاني؛ ألنو يكضح الفركؽ الداللية بيف مثؿ تمؾ التراكيب
المغكية ،كلذا أطمؽ عميو بعض العمماء عمـ معاني النحك(. )2
كمف ىنا يؤكد عبد القاىر الجرجاني أف ً
العبرة ليست بمعرفة قكاعد النحك
كحدىا ،بؿ فيما تقكـ عميو مف و
معاف كأغراض القكؿ :إف قضية اإلعجاز القرآني ذات
الفضؿ عمى عمـ المعاني في نشأتو نضجة كازدىار(. )3
كمف يتفحص المسائؿ المطركحة في عمـ المعاني كالتي درسيا الببلغيكف بعد
عبد القاىر الجرجاني ،يجد أنيا ىي نفسيا التي درسيا عبد القاىر كفصؿ فييا القكؿ
في كتابو دالئؿ اإلعجاز قاصدان شرح نظرية النظـ ،كيمكف القكؿ :إف عمـ المعاني
ييعد امتدادان كتطبيقان لنظرية النظـ ،كما أف عمـ المعاني يختص بإبراز األسرار ،كىي
تمؾ المعاني الخفية التي تظؿ محتجبة حتى يستنبطيا راضة ىذا العمـ كقد حمؿ ىذا

العمـ عنكاف النظـ في بداية نشأتة كانتيى بعنكاف عمـ المعاني (.)4

( ) 1أبو زالل عصام الدٌن ،إطاللة على نصوص مختارة  ،ص15
( )2المرجع سابق نفسه ،ص16 ،15
( )4المرجع السابق نفسه ،ص16
()4المرجع السابق نفسه  ،ص 17-16
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موضوعاتُعممُالمعانيُومادتوُوأبوابوُ ُ:
المكضكع الرئيسي لعمـ المعاني ىك المفظ العربي مف حيث إفادتو المعاني
الثَّكاني المستنبطة مف السياؽ تمؾ ىي األغراض المقصكدة لممتكمـ ،بحيث يككف
الكبلـ مشتمبلن عمى خصكصيات تجعمو ييطابؽ مقتضى الحاؿ ،كيستمد عمـ المعاني

النبكم الشريؼ كسائر كبلـ العرب شع نار كنث انر(. )1
مف القرآف الكريـ ،كالحديث
ِّ

كقد حصر عمماء الببلغة القدامى أبكاب عمـ المعاني في المكضكعات
الثمانية اآلتية:
 )1أحكاؿ اإلسناد الخبرم.
 )2أحكاؿ المسند إليو.
 )3أحكاؿ المسند.
 )4أحكاؿ معمقات الفصؿ.
 )5القصر.
 )6اإلنشاء.
 )7الفصؿ كالكصؿ.
 )8اإليجاز كاإلطناب كالمساكاة.
أىميةُعممُالمعانيُ ُ:
لعمـ المعاني أىميتو ذات الجكانب المتعددة ،فيك يثبت أنو ال ترادؼ بيف
التراكيب المغكية؛ ألف لكؿ تركيب داللتو الخاصة؛ فأم تغير يط أر عمى التركيب
مف خبلؿ التقديـ أك التأخير أك الحذؼ أك غير ذلؾ يؤدم إلى تغير في
داللتو(.)2
( )1أبو زالل عصام الدٌن ،إطاللة على نصوص مختارة  ،ص.20
( )2المرجع السابق نفسه  ،ص21
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كمف ثمرات ىذا العمـ الكقؼ عمى األسرار التي يرتفع بيا شأف الكبلـ كيفضؿ
بعضو بعضان ،كمعرفة إعجاز القرآف الكريـ مف جية ما خص اهلل بو مف حسف
الكصؼ كلطؼ اإليجاز كجكدة السبؾ كبراعة التراكيب كجزالة الكممات كعذكبة
األلفاظ كمحاسف الكبلـ(. )1
كمف ثمراتو الكقكؼ عمى أسرار الببلغة كالفصاحة في منثكر كبلـ العرب
ؽ بيف جيد الكبلـ كرديئو(.)2
فر ى
كمنظكمو كي ييحتذل حذكه ،كييٍنسج عمى منكالو ،كيي ٌ

( )1أبو زالل عصام الدٌن ،إطاللة على نصوص مختارة  ،ص21
( )2السٌد أحمد الهاشمً ،جواهر البالغةٌ ،وسف الصمٌلً ،صٌدا ،بٌروت ،لبنان ،ط2010 ،2م ،ص47
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المبحثُالثاني ُ
تقسيمُالكالمُإلىُخبرُوانشاء ُ
الخبر ىك ما يحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو.
()1

كالمراد بصدؽ الخبر يمطابقتو لمكاقع  ،كالمراد بكذبو عدـ يمطابقتو لو
الخبر ً
ص ٍدقنا كيحكـ عميو بالكذب في االعتقاد كما في قكلو تعالى- :عف

كتارة يككف
المنافقيف

َّ ً َّ
ً
سكليوي ىكالمَّوي ىي ٍشيى يد
 (إً ىذا ىج ىاءؾ اٍل يمىنافقي ى
سك يؿ المو ىكالموي ىي ٍعمى يـ إًَّن ىؾ لى ىر ي
كف ىقاليكا ىن ٍشيى يد إًَّن ىؾ لى ىر ي
ً
ًً
كف) (. )2
يف ىل ىكاذيب ى
إً َّف اٍل يمىنافق ى

تعريفُاإلنشاءُ ُ:
لغة :اإليجاد.

()3

اصطبلحان :ىك ما ال يحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو(. )4
أقسامُاإلنشاءُ ُ:
ينقسـ اإلنشاء إلى نكعيف:
 )1اإلنشاء ُغير ُالطمبي :ىك ما ال يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الطمب
كصيغ المدح كالذـ ،كالعقكد ،كالقسـ ،كالتعجب كالرجاء ،ككذا رب كلعؿ ،ككـ الخبرية
()5

كال دخكؿ ليذا القسـ في عمـ المعاني

( )1السٌد أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة ،مرجع سابق ،ص55
( )2سورة المنافقون ،اآلٌة 1
( )3المرجع السابق نفسه ،ص69
( )4المرجع السابق نفسه ،ص69
( )5المرجع السابق نفسه ،ص69
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ُ)2اإلنشاءُالطمبيُ:ىك الذم يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الطمب؛ المتناع
تحصيؿ الحاصؿ( .)1في اعتقاد المتكمـ كقت الطمب( )2كلو خمسة مباحث ىي:
األمر ،كالنيي ،كاالستفياـ ،كالتَّمني ،كالنداء.
مباحثُاإلنشاءُالطمبيُ ُ:
لئلنشاء الطمبي خمسة مباحث ىي:
األمرُ:ىك طمب الفعؿ عمى كجو االستعبلء كاإللزاـ(. )3
صيغُاألمرُ ُ:
لؤلمر أربع صيغ ىي:
ً ً
اب بً يق َّكوة) (. )4
 )1فعؿ األمر :كقكلو تعالى( :ىيا ىي ٍحىيى يخذ اٍلكتى ى
 )2كالمضارع المقركف ببلـ األمر :كقكلو تعالىً( :ليي ًنف ٍؽ يذك ىس ىع وة) (. )5
كدر ً
اؾ كقكلو تعالى ( :ىعىمٍي يك ٍـ
 )3كاسـ فعؿ األمر :نحك :صو ،كآميف ،كنزاؿ ،ى
اىتى ىدٍيتي ٍـ)(. )6
ض َّؿ إً ىذا ٍ
ضريكـ َّمف ى
أىنفي ىس يك ٍـ الى ىي ي
 )4كالمصدر النائب عف فعؿ األمر ،نحك :سعينا في الخير .

( )1الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم البالغة ،ص108
( )2السٌد أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة ،ص70
( )3علً الجارم ،مصطفى أمٌن ،البالغة الواضحة ،مراجعة محمد عبد العزٌز أحمد ،مكتبة ابن سٌنا ،القاهرة2004 ،م ،ط،1
ص139
( )4سورة مرٌم  ،اآلٌة 12
( )5سورة الطالق  ،اآلٌة7
( )6سورة المائدة اآلٌة105 ،
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و
معاف أخرل تيستفاد مف سياؽ
كقد تخرج صيغ األمر عف معناىا األصمي إلى
()1
الكبلـ كقرائف األحكاؿ كالدعاء في قكلو تعالى (:ىر ِّ
ىف أى ٍش يك ىر نً ٍع ىمتى ىؾ)
ب أ ٍىكًزٍعنًي أ ٍ
كالتمني كقكؿ امرئ القيس:
ِ
ُُُُأالُأيَّياُالميلُالطويلُأالُا ِ
ُبأمثلُ(ُ )2
ُوماُاإلصباحُمنك
بح
نجل
ُُُُُُبص ٍ
َ
ُ
كغيرىا.
كاعمـ أف األمر يككف استعبلء مع األدنى ،كدعاء مع األعمى كالتماسان مع
النظير (.)3
النييُ :
َّ
الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء كاإللزاـ
ىك طمب

(، )4

كلو صيغة كاحدة

ال تيٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
بل ًحيىا)
صى
كىي المضارع مع ال الناىية كقكلو تعالى ( :ىك ى
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
و
معاف أخرل تستفاد مف سياؽ
( )5كقد تخرج ىذه الصيغة عف أصؿ معناىا إلى
الكبلـ كقرائف األحكاؿ كالدعاء :نحك قكلو تعالى ( :ىرَّبىنا الى
()6
ال تى ٍسأىليكٍا ىع ٍف أى ٍشىياء إًف تيٍب ىد ىل يك ٍـ
طأىٍنا) كاإلرشاد كقكلو ( :ى
ىخ ى
أٍ

تيؤ ً
اخ ٍذىنا إًف َّن ًس ىينا أى ٍك
ى
()7
س ٍؤ يكـ)
تى ي

كاعمـ أف النيي كاالمر فيككف استعبلء مع األدنى  ،كدعاء مع األعمى  ،كالتماسنا
مع النظير (.)8

( )1سورة النمل اآلٌة 19
()2امرؤ القٌس ،دٌوانه ،دار الصادر بٌروت ،ص49
()3السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص71
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص 76
( )5سورة األعراف اآلٌة 56
( )6سورة البقرة اآلٌة 286
( )7سورة المائدة اآلٌة 101
( )8المرجع السابق نفسه  ،ص 76
* إفادة ٌكون النهً بغٌر ال الناهٌة كأسلوب التحذٌر
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التمنيُ :
ىك طمب الشيء المحبكب الذم ىيرجي حصكلو (.)1
أدواتُالتمنيُ ُ:
ليت " كثبلث غير أصمية نائبة عنيا كيتمنى
لمتمني أربع أدكات كاحدة أصمية كىي " ى

بيا لغرض ببلغي كىي:

ش ىف ىعاء ىفىي ٍش ىف يعكٍا ىلىنا)(.)2
 -1ىؿ -كقكلو تعالى ( :ىفيىؿ لَّىنا ًمف ي
ً
ىف ىلىنا ىكَّرةن ىفىن يك ً
 -2لك -كقكلو تعالى ( :ىفىم ٍك أ َّ
يف)(.)3
كف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى
أحج فأزركؾ "(.)4
 -3لعؿ كقد يتمنى ب " لعؿ " فتعطى حكـ " ليت" نحك ":لعمٌى ي
كقد يجيء التمني فيما يمكف حصكلو استعظامان لممطمكب

()5

كقكؿ أبي فراس

مخاطبنا سيؼ الدكلة:
ِ
ضاب ُ
األنامُغ ُُ
فميتكُتحموُوالحياةُمريرةُُُُُُُوليتكُترضىُو
ابُ
ٌُ
وليتُالذيُبينيُوبينكُعامرُُُُُوبينيُوبينُالعالمينُخر ُ

()6

( )1السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص78
( )2سورة األعراف اآلٌة 53
( )3سورة الشعراء اآلٌة 102
( )4الخطٌب القزوٌنً  ،اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،ص108
زموط  ،دار الجٌل بٌروت  ،ط1996 ،1م ،ص328
( )5اإلمام الطٌبً  ،التبٌان فً البٌان  ،تحقٌق د/عبد الستار حسٌن ُّ
( )6أبو فراس  ،دٌوانه  ،دار الصادر  ،ص27
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بل  ،كقكؿ الشاعر (العجاج):
كقد يككف التمني مستحي ن
ياليتُأيامُالصُباُرواجعُاً(.)1
كاذا كاف األمر المحبكب مما يرجى حصكلو كاف طمبو ترجينا  ،كيعبر فيو " بعسى ،

()2
ً
كلعؿ " كقكلو تعالى( :ىل ىع َّؿ المَّ ىو يي ٍح ًد ي
ث ىب ٍع ىد ىذل ىؾ أ ٍىم نار) ككقكلو تعالى ( :ىف ىع ىسى الٌموي
أىف ىيأٍتً ىي بًاٍلفىتٍ ًح) (.)3

النداءُ :
ىك طمب المتكمـ إقباؿ المخاطب عميو بحرؼ نائب منادم " أينادم"(.)4
أدواتُالنداءُ :
كآم  ،كأيا  ،كىيا  ،ككا (.)5
لمنداء ثمانية أدكات ىي :اليمزة  ،كأم  ،ى
كيا ،ككىا ٍ ،
استعمالُأدواتُالنداءُ :
أم" لنداء القريب  ،ك" أيا كىيا كآ " لممنادل البعيد ك" يا" لكؿ
تستعمؿ " اليمزة ك ٌ
منادم  ،قريبنا كاف  ،أك بعيدنا  ،أك متكسطنا  ،ك" كا" لمندية  ،كىي التي ينادل بيا
المندكب التفجع عميو  ،نحك " :كاكيدل! .كحسرتى"

()6

أم " إلى شدة احتضاره في ذىف
فينادل " باليمزة ك َّ
كقد ينزؿ البعيد منزلة القريب ي

المتكمـ صار كالحاضر معو ال يغيب عف قمبو  ،كقد ينزؿ القريب منزلو البعيد
أم":
فينادل بغير " اليمزة ك َّ

() 1عبد القادر البغدادي  ،خزانة األدب  ،تحقٌق عبد السالم محمد هارون  ،النخانبً  ،القاهرة  ،ج ،1ط 2000 ،م  ،ص 234
( )2سورة الطالق اآلٌة 1
( )3سورة المائدة اآلٌة 52
( )4السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،مرجع سابق ص89
( )5المرجع السابق نفسه ص89
() 6الشٌخ مصطفى الفالٌٌتً  ،جامع الدروس العربٌة  ،دار الفكر ،عمان  ،ج ، 3ط ،2005 ،1ص429
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 -1إشارة لعمك مرتبتو  ،كقكلؾ :أيا مكالم  ،كأنت معو لمداللة عمى أف المنادل
عظيـ القدر كرفيع الشأف.
 -2أك إشارة إلى أنحطاط منزلتو كدرجتو -كقكلؾ :ياىذا لمف ىك معؾ.
 -3أك إشارة إلى أف السامع لغفمتو كشركد ذىنًو كأنو غير حاضر كقكلؾ
لمساىي :أيا فبلف

()1

و
معاف أخرل تفيـ مف سياؽ
كقد تخرج ألفاظ النداء عف معناىا األصمي إلى
الكبلـ كمعكنو القرائف كاألغراء ،نحك :قكلؾ لمف أقبؿ يتظمـ :يامظمكـ.
كاالستغاثو ،نحك :ياهلل لممؤمنيف (.)2
أما االستفياـ فيككف الحديث عنو بالتفصيؿ في الفصؿ القادـ.

( )1السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،مرجع سابق ص89
( )2المرجع السابق نفسه ص90
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منُخاللُدراستيُلمفصلُالسابقُيتبينُلناُالنتائجُاآلتيةُ ُ:
 -1ىنالؾ ارتباط كثيؽ بيف عمـ النحك كعمـ المعاني حتى بعض العمماء سماه
عمـ معاني النحك  ،كأيضان ارتباط بينيما حتى مف خبلؿ المفردات التى تكجد في
المعاني ىي نفسيا التي تكجد في عمـ النحك كالنداء.
 -2أف عمـ المعاني في نشأتو ارتبط بإعجاز القرآف الكريـ.
 -3أف عمـ المعاني اىتـ بدراسة المفظ العربي مف منثكر كمنظكـ كالكقؼ عمى
أس ارره.
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انفصـــــم انثاني

االستفهاو
 انًبحث األول :االستفهاو دالالته وأدواته انًبحث انثاني :األغزاض انبالغيت انتى يخزج إنيهاأسهىب االستفهاو

المبحثُاالول ُ
االستفهام دالالته وأدواته ُ
االستفياـ فف عظيـ مف فنكف القكؿ  ،يسرم في أنماط الكبلـ سرياف النسيـ
كبياء في األساليب األدبية الرفيعة  ،يكشؼ عف
في الرياض العطرة  ،كيزادد تألقان
ن

خبئيات المعاني ك دقائؽ األسرار  ،كيعرضيا عرضنا رائعنا يحمؿ النفس عمى

االنتشاء  ،كالمشاعر عمى التكقد  ،كالقمكب عمى اليقظة  ،كالعكاطؼ عمى االستمتاع
 ،كالعقكؿ عمى اإلقناع  ،كيريؾ المعاني في معارض مجمكة  ،كألكاف ذاىية ،
كمذاقات متفاكتة  ،فتصبح النفكس – بما فييا مف ممكات اإلدراؾ -لكحة شديدة
تقرىا
اإلحساس تنعكس عمييا تمؾ المعاني فتقرأىا األسماع كالقمكب قبؿ أف أ
األبصار.
كليذا احتؿ درس االستفياـ عند الببلغييف منزلة الثريا فصار الببلغيكف
يرصدكف صكره  ،كيحددكف أىدافو  ،كيقننكف دالالتو كمعانيو.
أما النقاد فيكشفكف عف أثره في أجناس األدب كفنكف التعبير الراقي.
كمف أركع ماكتبو الببلغيكف النقاد حكؿ كظيفة االستفياـ في رقي البياف ،
ماكتبو شيخ الببلغييف اإلماـ عبد القاىر الجرجاني في كتابو الذائع الصيت( :دالئؿ
األعجاز) الذم فتؽ فيو أكماـ الببلغة كىك بصدد كضع األسس لنظرية النظـ  ،التي
أشار إلييا مف قبمو كالجاحظ كالقاضي عبد الجبار  ،ثـ أقاـ صرحنا شامخنا سبؽ (.)1
بو زمنو كما ألمح إلى ىذا ناقداف كبيراف في العصر الحديث كىما:
محمد غنيمي ىبلؿ  ،كمحمد مندكر  ،فقد أجمع ىذاف الناقداف الكبيراف عمى أف
اإلماـ عبد القاىر الجرجاني (ـ 471ق) كاف قد سبؽ عصره بكصفو أسس نظرية
() 1عبد العظٌم إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام فً القرآن الحكٌم  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة ج ،1ط ،1ص3
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تكصؿ في عصر النيضة الحديثة عمى يد الناقد العالمي
النظـ  ،كأف النقد األركبي َّ
الشيير ( بند كركتشيو) إلى ما كاف قد فرغ منو اإلماـ عبد القاىر الجرجاني منذ
قركف (.)1
تعريفُاالستفيامُلغة:
الفيـ  ،معرفتؾ الشيء بالقمب  ،كفيمت الشيء :عقمتو كعرفتو
فيـ :ي
كاستفيمو سألو أف ييفيِّو (.)2
اصطالحاًُ :
ىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمنا مف قبؿ بأداة مخصكصة

()3

نحك

قكليـ :أ أنت ضربت زيدان؟ .
أك ىك مصدر مف الفعؿ ا ستفيـ عمى كزف استفعؿ كىك كزف يفيد الطمب  ،أم طمب
العمـ بشئ لـ يكف معمكمنا مف قبؿ (.)4
كعرفو ابف القيـ الجكزية قائبلن" :ىك أف يستفيـ عف شيء لـ يتقدـ لو بو عمـ حتى
يحصؿ لو بو عمـ".
بل :ىك طمب حصكؿ صكرة الشيء في الذىف فإف كانت تمؾ
كعرفو التفتازاني قائ ن
الصكرة كقكع النسبة بيف الشيئيف أك ال كقكعيا  ،فحصكليا ىك التصديؽ  ،كاال فيك
التصكر

(.)5

( ) 1عبد العظٌم إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام فً القرآن الحكٌم  ،ص3
( )2ابن منظور  ،لسان العرب  ،دار الفكر العربً  ،دار الصادر بٌروت  ،م ، 12ط1990 ، 1م  ،ص  ،459مادة (فهم)
( )3محمد شعبان علوان  ،نعمات شعبان علوان  ،من بالغة القرآن  ،الدار العربٌة  ،ط1998 ،2م ،ص 51
( ) 4عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن اآلصالة و المعاصرة  ،دار أسامة  ،األردن  ،عمان  ،ط2012 ، 1م  ،ص178
( ) 5التفتازانً  ،المطول شرح تخلٌص المفتاح  ،تحقٌق عبد الحمٌد هنداوي  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج ،3ط، 1
2001م  ،ص409
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كأيضنا عرفو أبك مكسى قاؿ :اليمز كالسيف كالتاء تفيد معنى الطمب في ىذه الكممة
كالمطمكب ىك الفيـ .كالفيـ يعني حصكؿ صكرة المراد فيمو في النفس ك إقامة ىيأتو
في العقؿ كىذا ىك الذم قالو الببلغيكف في تعريؼ االستفياـ فيك طمب حصكؿ
صكرة الشيء في الذىف (.)1
كنبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة أف االستفياـ ىك طمب الفيـ كأنيا تتفؽ أف
السائؿ عندما يسأؿ عف شيء لـ يكف عالمان بو مف قبؿ لذلؾ يحتاج إلى اإلجابة
حتى يككف عالمنا بذلؾ الشيء الذم سأؿ عنو.
دالالتُاالستفيامُ :
لبلستفياـ داللتاف كسائر أساليب المغة كىي:
 -1داللة كضعية  ،كىي طمب الفيـ  ،بمعنى أف المستفيـ يطمب فيـ شيء يجيمو
مف المخاطب باالستفياـ  ،كقكؿ السائؿ :أيف الطريؽ؟ كما اسمؾ؟ كمتى حضرت؟
كالى أيف تسير؟
إذا كاف المستفيـ يجيؿ الطريؽ ،كاسـ المسؤكؿ  ،كزمف حضركه كالجيو
التي يقصدىا (.)2
 -2داللة مجازية  ،كضابطيا أف يككف المستفيـ ليس في حاجة إلى فيـ شيء مف
المخاطب باالستفياـ  ،بؿ ىك ينشئ معاني يقتضييا المقاـ قاصدنا إعبلـ المخاطب
بيا  ،ال أف يستعمـ ىك مف المخاطب عف شيء كمثالو قكلؾ لمف تراه نير أباه:
أتنير أباؾ؟ تريد أف تنكر عميو نيره أباه كتكبيخو عمى ذلؾ

( ) 1محمد أبو موسى  ،دالالت التراكٌب  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة  ،ط 1979، 1ص 213
( )2عبد العظٌم إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام فً القرآن الحكٌم  ،ص 4
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كمنو قكؿ عمارة بف عقيؿ:
ُلمئيمُ(ُ )1
ُُُُُُُُُُُُُأأتركُإنُقمتُدراىمُخالدُُُُُُزيارتو؟ُإنيُإذاً ُ
ينفي الشاعر أف يككف مف خمقو قطع كده عف الناس مف فقر أصابيـ ،يعني
أنو عمى نيج كاحد في معاممتو لمناس ال طمعان في نفع منيـ  ،أك دفعان لضرر (.)2
كفي ىذه الدراسة سنتحدث بالتفصيؿ عف داللتي االستفياـ الكضعية
كالمجازية كلكف ما يميز أسمكب االستفياـ ىك الداللة المجازية ألنيا ليا قرائف
ككظائؼ تفيـ مف سياؽ الكبلـ  ،كىذا مايسميو الببلغيكف بػػ" خركج االستفياـ عف
معانيو األصمية إ لى معاف تفيـ مف السياؽ ك قرائف األحكاؿ" كسيككف الحديث عنيا
الحقان.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

( )1عبد العظٌم إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام فً القرآن الحكٌم  ،ص 4
( )2المرجع السابق نفسه  ،ص4
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أدواتُاالستفيامُواستعماالتيا ُ
أدواتُاالستفيامُىي:
أم.
اليمزة  ،كىؿ  ،كما  ،كمف  ،كمتى  ،كأياف  ،ككيؼ  ،كأيف  ،ك ٌأنى  ،ككـ  ،ك ٌ
تنقسمُأدواتُاالستفيامُبحسبُالطمبُإلىُثالثةُأقسامُ :
أوالًُ:مايطمبُبوُالتصورُوُالتصديقُوىوُ:اليمزةُ .
أ -التصكر ىك طمب تعييف المفرد  ،نحك قكليـ :أزيد ناجح أـ أسامة؟
كقكليـ أ محمد فاز بالجائزة أـ خالد؟
فالسائؿ ىنا اليعرؼ مف الناجح كمف الفائز فيريد تعييف أحدىما مف خبلؿ السؤاؿ ،
فتأتي اإلجابة بأحدىما.
()1

فيقاؿ مثبلن :زيد في األكلى كمحمد في الثانية

ىخٍير أًىـ المٌو اٍلك ً
اح يد اٍلقىيَّار)(.)2
ه
ي ى

كف
كمنو قكلو تعالى( :أىأ ٍىرىب ه
اب متى ىفِّرقي ى

ب -التصديؽ " ىك إدراؾ كقكع نسبة تامة بيف شيئيف أك عدـ كقكعيما"(.)3
كيكثر التصديؽ في الجمؿ الفعمية – كقكلؾ أحضر األمير؟ تستفيـ عف
ثبكت النسبة كنفييا  ،كفي ىذه الحالة يجاب بمفظة :نعـ أك ال  ،كيقؿ التصديؽ في
الجمؿ اإلسمية نحك :أعمي مسافر؟ كيمتنع أف يذكر مع ىمزة التصديؽ معادؿ  ،فإف
جاءت بعدىا " أـ" قدرت منقطة كتككف بمعنى بؿ نحك :أحضر األمير أـ جيشو-
أم بؿ حضر جيشو(.)4
( )1محمد شعبان علوان  ،نعمات شعبان علوان  ،من بالغة القرآن  ،مرجع سابق  ،ص 51
( )2سورة ٌوسف اآلٌة 39
( )3السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص79
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص79
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مزاياُاالستفيامُباليمزةُ :
 -1جكاز حذفيا كتقديرىا ذىننا ،نحك قكلو تعالى ( :ىق ى ً
آمنتيـ ًب ًو ىقٍب ىؿ أىف آ ىذ ىف
اؿ ف ٍرىع ٍك يف ى
لى يك ٍـ)( )1أم :أأمنتـ بو؟
 -2أنيا أداة يطمب بيا التصكر  ،كيطمب بيا التصديؽ  ،كما سبؽ بيانو.
 -3أنيا تدخؿ عمى اإلثبات  ،كتدخؿ عمى النفي  ،مثؿ :أ درست مادة التفسير؟
ألـ نعممؾ؟
كعند دخكليا عمى النفي نحك ألـ تسرؽ الحقيبة فيجاب بنعـ لبلثبات كببمى لمنفي
 -4أف ليا تماـ الصدارة  ،فتقدـ مف الجممة حتى عمى حركؼ العطؼ (.)2
كت الس ً
كقكلو تعالى( :أىكلىـ ينظيركٍا ًفي ممى يك ً
ات كاأل ٍىر ً
ض)(.)3
ى ٍ ى ي
ى
ى
َّم ىاك ى
 -5أنيا ال يمييا إال المسؤكؿ عنو  ،سكاء أكاف مسندان اليو – نحك :أأنت فعمت ىذا
أـ يكسؼ؟
أك مسندان  -نحك :أراغب أنت عف األمر أـ راغب فيو؟
أك مفعكالن بو  -نحك :إيام تقصد أـ سعيدان؟
أك حاالن  -نحك :أ راكبان حضرت أـ ماشيان؟
أك ظرفان  -نحك :أيكـ الخميس قدمت أـ يكـ الجمعة؟

( )1سورة األعراف األٌة 123
() 2عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن األصالة و المعاصرة  ،ص 179
( )3سورة االعراف اآلٌة 185
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كيذكر غالبنا مع ىمزة التصكر معادؿ مع لفظة " أـ " كتسمى متصمة كاألمثمة
السابقة  ،كيجكز حذؼ ىذا المعادؿ نحك :أ خميؿ حضر؟ (.)1
كخبلصة القكؿ أف ىمزة االستفياـ ليا سمات تميزىا في استعماليا عف بقيو
أدكات االستفياـ األخرل ألنيا يقصد بيا التصكر تارة كالتصديؽ تارة أخرل كىذه
األدكات سنتحدث عنيا الحقان.
ثانياًُ:ماُيطمبُبوُالتصديقُوىوُ:ىل ُ
ييطمب بيا التصديؽ فقط  ،أم معرفة كقكع النسبة أك عدـ كقكعيا الغير ذلؾ  ،نحك:
ىؿ جاء األمير؟ الجكاب بنعـ  ،أك ال.

كألجؿ اختصاصيا بطمب التصديؽ ال يذكر معيا المعادؿ بعد أـ المتصمو فمذا:
أ -امتنع :ىؿ سعد قاـ أـ سعيد؟ ألف كقكع المفرد كىك سعيد بعد " أـ" الكاقعة في
حيز االستفياـ دليؿ عمى أف " أـ" متصمو ،كىي لطمب تعييف أحد األمريف  ،كال بد
ح ً
ال أصؿ الحكـ  ،ك" ىؿ" ال يناسبيا ذلؾ ألنيا لطمب الحكـ فقط
ينئذ أف ييعمـ بيا أك ن

فالحكـ فييا غير معمكـ ،كاالٌ لـ ييستفيـ عنو بيا ألف يؤدم الجمع بيف " ىؿ كأـ" إلى

تناقض  ،ألف " ىؿ" تفيد أف السائؿ جاىؿ بالحكـ ألنيا لطمبو  ،ك " أـ" المتصمة

تفيد أف السائؿ عالـ بو

()2

 ،كانما يطمب تعييف أحد األمريف  ،فيجتمع في الجممة

الكاحدة عممؾ بالحكـ كجيمؾ بو

()3

فإف جاءت " أـ" تككف منقطعة بمعنى بؿ التي

عدكؾ ؟
تفيد اإلضراب نحك :ىؿ جاء صديقؾ أـ ٌ
ب -كقبح :استعماؿ ىؿ زيدنا ضربت؟ ألف تقديـ المفعكؿ عمى الفعؿ يستدعي
حصكؿ التصديؽ بنفس الفعؿ  ،كىؿ يقتضي أف ال يككف التصديؽ حاصبلن كقت
( )1السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص79
( )2المرجع السابق نفسه  ،ص 80
( )3محمد شعبان علوان  ،نعمات شعبان علوان  ،من بالغة القرآن  ،ص 52
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الطمب؟ فبينيما تدافع  ،كانما قاؿ :كقبح  :ىؿ زيدنا ضربت؟ كلـ يقؿ" :امتنع" مع أف
الجمع بيف ىؿ كبيف التقديـ جمع بيف المتنافييف كما سبؽ ألف زيدان في المثاؿ
ال لفعؿ محذكؼ ؛ فيككف مف باب التأكيد بتقديره :ىؿ
المذككر يحمؿ أف يككف مفعك ن
ضربت زيدان ضربت؟ فمـ يقبح عمى ىذا  ،لكف ىذا االحتماؿ مرجكح ألف ضربت ما
أخذ مفعكلو

()1

فتقديـ المفعكؿ عمى الفعؿ يقتضي غالبان حصكؿ العمـ لممتكمـ

ك تككف ىؿ لحصكؿ الحاصؿ عبث

()2

كخبلصة القكؿ إف ىؿ تشترؾ مع اليمزة في التصديؽ كال يذكر معيا معادؿ
فإف جاءت " أـ" تككف منقطعة تفيد اإلضراب فقط.
" ىؿ" كالسيف كسكؼ تخمص المضارع لبلستقباؿ فبل يقاؿ ىؿ تصدؽ؟ جكابنا
لمف قاؿ أحبؾ األف  ،بؿ تقكؿ لو أتصدؽ؟ كألجؿ اختصاصيا بالتصديؽ ،
يجيء
كتخمصيا المضارع لبلستقباؿ قكم اتصاليا بالفعؿ لفظنا أك تقدي نار نحك :ىؿ
ي
()3

يجيء؟
عمي؟ أك ىؿ عمي
ي

فإف عدؿ عف الفعؿ إلى االسـ إلبراز ما يحمؿ في صكرة الحاصؿ داللة عمى
كماؿ العناية بحصكلو  ،كاف ىذا العدكؿ أبمغ في إفادة المقصكد كقكلو تعالى ( :ىفيى ٍؿ
ً
كف) ( )4فيذا التركيب أدؿ عمى طمب الشكر في قكلؾ :ىؿ تشكركف؟ كذلؾ
أىنتي ٍـ ىشاك ير ى
()5
الداعي لذلؾ لما ذكر
ألف الفعؿ الزـ بعد ىؿ كالعدكؿ عنو يدؿ عمى قكة ٌ
وىلُقسمانُ :
ُ-1بسيطة :كىي التي يطمب بيا كجكد شيء في نفسو ،كقكلنا :ىؿ الحرية مكجكدة؟

() 1الخلخالً  ،مفتاح تلخٌص المفتاح  ،المكتبة األزهرٌة  ،ط ,2006 ، 1ص 342
( )2أحمد الهاشمً  ،مرجع سابق ص 80
( )3المرجع السابق نفسه  ،ص 80
()4سورة االنبٌاء اآلٌة 80
()5المرجع السابق نفسه  ،ص 80
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ُ -2مركبة :كىي التي يطمب بيا كجكد شيء لشيء كقكلنا :ىؿ الحركة دائمة؟
فيطمب بيا ىنا كجكد الدكاـ لمحركة(.)1
ممحوظات"ُ:ىل"ُالُتدخلُعمىُ :
 -1المنفي

فبل يقاؿ ىؿ لـ يفيـ عمي؟

 -2كال عمى المضارع الذم ىك الحاؿ

فبل يقاؿ ىؿ تحتقر عمي كىك شجاع؟

 -3كال عمى إف

فبل يقاؿ ىؿ إف األمير مسافر؟

 -4كال عمى الشرط

فبل يقاؿ ىؿ إذا زرتؾ تكرمني؟

 -5كال عمى حركؼ العطؼ

فبل يقاؿ ىؿ فيتقدـ أك ىؿ ثـ يتقدـ؟

 -6كال عمى اسـ بعده فعؿ

فبل يقاؿ ىؿ بش انر ًمنا كاحدان نتبعو؟

()2

كنبلحظ أيضان أف " ىؿ" خرجت عف بابيا كىك االستفياـ إلى معنى " قد"

()3

نحك قكلو تعالى ) :ىى ٍؿ أىتىى ىعىمى ًٍ
يف ِّم ىف َّ
نس ً
كر ((.)4
الد ٍى ًر لى ٍـ ىي يكف ىشٍينئا َّم ٍذ يك نا
اف ًح ه
اإل ى

( )1الخلخالً  ،مفتاح تخلٌص المفتاح ص 346
( )2السٌد أحمد الهاشمً  ،مرجع سابق ص 81
( )3د .عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن األصالة والمعاصرة ص 180
( )4سورة اإلنسان اآلٌة 1
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ثالثاًُ:مايطمبُبوُالتصورُفقطُوىوُ:بقيةُأدواتُاالستفيامُنحو:
ما ،كمتى  ،كمف  ،كأياف  ،كأيف  ،كأنى  ،ككيؼ ،ككـ  ،كأم
ُ-1ما:
مكضكعة لبلستفياـ عف غير العقبلء – كيطمب بيا:
أ -إيضاح االسـ :نحك ما العسجد؟ فيقاؿ في الجكاب إنو الذىب.
ب -أك يطمب بيا بيأف حقيقة المسمى  ،نحك :ما الشمس؟ فيجأب بأنيا كككب
نيارم (.)1
ج -أك يطمب بيا بياف صفة نحك :ما زيد كما عمرك؟ فجكابو الكريـ أك الفاضؿ.
َ ُ-2من:
ظمى يـ ًم َّم ًف ا ٍفتىىرل ىعمىى المَّ ًو
يستفيـ بيا عف العاقؿ  ،نحك قكلو تعالى " :ىك ىم ٍف أى ٍ
()2
استى ٍكىب يركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض بً ىغٍي ًر اٍل ىح ِّ
ؽ ىكقىاليكا ىم ٍف أى ىشد
ىك ًذنبا " ككقكلو تعالى( :فىأ َّ
ىما ىع ه
اد فى ٍ
ًمَّنا قيَّكةن) (.)3
ُ-3متى:
بل ،نحك :متى جئت مف السفر؟
يسأؿ بيا عف الزماف ماضينا كاف أك مستقب ن
فتأتي اإلجابة :باألمس.

( )1السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص 81
( )2سورة العنكبوت اآلٌة 68
( )3سورة فصلت اآلٌة 15
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ُ-4أيان:
مكضكعة لبلستفياـ  ،كيطمب بيا تعييف الزماف المستقبؿ خاصة كتككف في
ً
ام ًة)
مكضكع التيكيؿ ك التفخيـ كقكلو تعالى( :ىي ٍسأى يؿ أَّىي ى
اف ىي ٍكيـ اٍلقىي ى
اف ىي ٍكيـ ِّ
الديف)
كف أَّىي ى
كنحك قكلو تعالى( :ىي ٍسأىلي ى

()1

()2

ُ-5أين:

اٍل ىم ىفر)

يطمب بيا تعييف المكاف  ،نحك قكلو تعالى ( :ىيقيك يؿ ًٍ
اف ىي ٍك ىمئً وذ أٍىي ىف
نس ي
اإل ى

()3

ُ-6أنى:
يسأؿ بيا عف الحاؿ  ،فتستعمؿ بمعنى كيؼ  ،نحك قكلو تعالى( :أَّىن ىى يي ٍحيًي
ىى ًذ ًه الٌموي ىب ٍع ىد ىم ٍكتًيىا) ( ،)4كيسأؿ بيا عف المكاف فتستعمؿ بمعنى :مف أيف نحك قكلو
تعالى ( :ىيا ىم ٍرىي يـ أَّىنى ىل ًؾ ىى ىذا) ( ،)5كتككف بمعنى متى ،نحك :زرني أنى شئت.
ُ-7كيفُ :
مكضكعة لبلستفياـ كيطمب بيا تعييف الحاؿ
أم وة بً ىش ًي ويد)(.)7
ًمف يك ِّؿ َّ

( )1سورة القٌامة اآلٌة 6
( )2سورة الزرٌات اآلٌة 12
( )3سورة القٌامة اآلٌة 10
( )4سورة البقرة اآلٌة 259
( )5سورة آل عمران اآلٌة 37
( )6السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص 82
( )7سورة النساء اآلٌة 41
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()6

ؼ إً ىذا ًجٍئىنا
كقكلو تعالى ( :ىف ىكٍي ى

ُ-8كم:
ً
اؿ
اى ٍـ لًىيتى ىساءليكا ىبٍيىنيي ٍـ ىق ى
يطمب بيا تعييف عدد مبيـ كقكلو تعالى ( :ىك ىك ىذل ىؾ ىب ىعثٍىن ي
ً
ض ىي ٍكوـ)(.)1
ىقائ هؿ ِّمٍنيي ٍـ ىك ٍـ لىبًثٍتي ٍـ ىقاليكا لىبًثٍىنا ىي ٍك نما أ ٍىك ىب ٍع ى
 -9أي:
كىي لمسؤاؿ عما يميز أحد المتشاركيف في أمر ييعميما  ،يقكؿ القائؿ :عندم

أم الثياب ىي؟ فتطمب منو كصفان يميزىا عندؾ عما يشاركيا في
ثياب  ،فتقكؿٌ :
()2
ىح ىس يف ىن ًدًّيا) ( )3أم :نحف أـ
الثكبية كفي التنزيؿ( :أىم اٍلفى ًر ى
اما ىكأ ٍ
يقٍي ًف ىخٍيهر َّم ىق ن
أصحاب محمد عميو السبلـ؟ كمنو قكلو تعالى( :أىي يك ٍـ ىيأٍتً ًيني بً ىع ٍرًشيىا)
اإلنسي أـ الجني؟

( )1سورة الكهف اآلٌة 19
( )2الخطٌب القزوٌنً  ،اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،ص11
( )3سورة مرٌم اآلٌة 73
( )4سورة النمل اآلٌة 38
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()4

أم :اإلنسي

المبحثُالثاني ُ
ُاألغراضُالبالغيةُالتيُيخرجُإليياُأسموبُاالستفيام ُ
األصؿ في أدكات االستفياـ أف تعبر عف الحقيقة لبلستفياـ كلكف أساليب
االستفياـ ال تجرم دائمنا ىذا المجرل  ،بؿ تخرج إلى معاف كدالالت أخرل فنية
كالتقاط تمؾ المعاني كالدالالت مف األساليب الفنية لبلستفياـ ىك الميداف الحقيقي
(.)1

لعمؿ الببلغي كدارس األدب

كال تحمؿ حركؼ االستفياـ بذاتيا داللة ببلغية ،فالسياؽ كالقرائف ىما المذاف
يشكبلف األغراض الببلغية لمخطاب االستفيامي " كلعؿ نصيب القرائف في الداللة
عمى تمؾ المعاني الببلغية أكبر مف نصيب أدكات االستفياـ نفسيا في الداللة
عمييا"

(.)2

كحصر المعاني الببلغية لمخطاب االستفيامي أمر يصعب تحقيقو ،ألف
المعاني تتكزع عمى مسافة شاسعة مف العكاطؼ كاالنفعاالت اإلنسانية التي يصعب
حصرىا  ،كىي " تتغير في سياؽ الكبلـ الذم يككف فيو مف الدالئؿ كالقرائف
كاإلشارات النفسية كاإليماءات الشعكرية عند القائؿ كالمتمقي عمى السكاء  ،ما يفتح
المجاؿ لتقرير و
معاف ببلغية كثيرة" (.)3
كخبلصة القكؿ إ َّف أسمكب االستفياـ عند خركجو مف معناه الحقيقي ال يتركز
فيمو عمى المغة المعجمية فقط بؿ يتعداىا لمغة األدبية ذات الدالالت الفنية التي تفيـ
مف خبلؿ المكاقؼ ك التعبيرات كحالة اليمخاطىب ك الي ً
مخاطب النفسية لكؿ منيما

( ) 1عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن االصالة والمعاصرة  ،ص 180
( )2المرجع السابق نفسه ص180
()3المرجع السابق نفسه ص 190
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كىنا يمعب السياؽ دك نار ميمنا في فيـ النص ؛ ألنو تككف لو دالالت كايحاءات فنية
آخرل كىذه الدالالت ال يكشؼ أسرارىا كمعانييا إال صاحب الذكؽ السميـ.
األغراضُ البالغيةُالتيُيخرجُإليياُأسموبُاالستفيامُعنُمعناهُاألصميُإلىُمعانُ
تفيمُمنُالسياقُوداللتوُكثيرةُمنياُ :
ُ-1التقرير:
كىك حمؿ المخاطب عمى اإلقرار كاالعتراؼ بأمر يعرفو كفي االستفياـ
التقريرم تستخدـ اليمزة كيككف المقرر بو تابع ليا

()1

كتحدث عف ذلؾ اإلماـ عبد

القاىر الجرجاني في نظرية النظـ إذ يقكؿ " :أنؾ إذا قمت" " :أفعمت؟ "  ،فبدأت
بالفعؿ ،كاف الشؾ في الفعؿ نفسو  ،كاذا قمت " :أأنت فعمت؟" فبدأت باالسـ كاف
()2

الشؾ في الفاعؿ

ً ً
ًً ً
يـ )
ىنت ىف ىعٍم ى
ك يبيف ذلؾ قكلو تعالى ( :أىأ ى
ت ىى ىذا بآليىتىنا ىيا إٍب ىراى ي

()3

فيـ يريدكف منو أف ييقَّر كيعترؼ بأنو ىك الفاعؿ الذم كسر األصناـ  ،كقاؿ عميو
السبلـ في الجكاب( :ىب ٍؿ فى ىعمىوي ىكبً ييريى ٍـ ىى ىذا) ( ، )4كلك كاف التقرير بالفعؿ لكاف
()5

فعمت  ،أك لـ أفعؿ"
الجكاب" :
ي
كمنو قكؿ جرير:

()6

احُ
ألستمُخيرُمنُركبُالمطاياُُُُُوأندىُالعالمينُبطونُر ِ

قاؿ أبك مكسي" :إ ف االستفياـ الداخؿ عمى النفي مثؿ قكلو  " :ألستـ خير مف ركب
المطايا" مف االستفياـ التقريرم الذم يككف المقصكد فيو تقرير المخاطب بما يفعمو

()1عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن اآلصالة والمعاصرة  ،ص 181
( ) 2عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز  ،تحقٌق محمود محمد شاكر ،النخانجً  ،القاهرة  ،ط2004 ،5م  ،ص11
( )3سورة االنبٌاء اآلٌة 62
( )4سورة االنبٌاء اآلٌة 63
( )5عبد القاهر الجرجانً  ،المرجع السابق نفسه  ،ص 113
( )6جرٌر دٌوانه  ،ص97
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مف مضمكف الحكـ"

()1

كقاؿ سيبكيو :حركؼ االستفياـ ال يمييا إال الفعؿ
كن يك ٍـ)
كف* أ ٍىك ىي ى
نف يع ى
كقكلو تعالى ( :ىى ٍؿ ىي ٍس ىم يع ى
كن يك ٍـ إً ٍذ تى ٍد يع ى

()2

.

كذىب معظـ العمماء في قكلو تعالى ( :ىؿ يسمعكنكـ) إلى أف ىؿ تشارؾ اليمزة في
معنى " التقرير كالتكبيخ" .إال َّ
أف سيبكيو ال يجيز استفياـ التقرير بػ"ىؿ" ك إنما
يستعمؿ فيو اليمزة .كقد نقؿ أبك َّ
حيأف عف بعضيـ أف "ىؿ" تأتي تقري انر كما في قكلو

تعالى ( :ىى ٍؿ ًفي ىذلً ىؾ ىق ىس هـ لًِّذم ًح ٍج ور)

()3

أرل أف قكؿ أبي َّ
حياف ىك القكؿ األرجح أف "ىؿ" تأتي لبلستفياـ التقرير كما
في اآلية السابقة.

( )1محمد أبو موسى  ،دالالت التراكٌب  ،ص 245
( )2سورة الشعراء االٌاتان 73-72
( )3سورة الفجر  ،اآلٌة 5
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ُ-2اإلنكار:
ىك االستفياـ الذم يدؿ عمى أف المستفيـ عنو أمر منكر عرفنا كشرعنا نحك
قكلؾ :أتسكت عف الحؽ  ،فأنت تنكر عميو سككتو عف الحؽ ،كما أف اإلنكار قد
()1

يجيء لتعريؼ المخاطب أف ذلؾ المدعي ممتنع عميو كليس مف قدرتو
وينقسمُاالستفيامُاإلنكاريُإلىُقسمينُ :
األولُ:إنكارُتكذيبي:

إذا كاف التكذيب في زمف الماضي بمعنى :لـ "يكف"  ،كاذا كاف في المستقبؿ
بمعنى "ال يككف"

ً
يف ىكاتَّ ىخ ىذ ًم ىف اٍل ىمآلئً ىك ًة إًىناثنا
ىصفىا يك ٍـ ىرب يكـ بًاٍلىبن ى
كمثالو قكلو تعالى( :أىفىأ ٍ
ً
يما)( ، )2فقد أفاد االستفياـ تكذيبيـ  ،كالمعنى :لـ يكف مف اهلل
ىعظ ن

ال
كف ىق ٍك ن
ًإَّن يك ٍـ ىلتىقيكلي ى
تعالى اصطفاء البنيف  ،كاتخاذ المبلئكة إناثنا.

كاذا كاف زمف التكذيب في المستقبؿ  ،ال يككف  ،أك أنو ال ينبغي أف يككف
فمثاؿ ذلؾ قكؿ امرلء القيس:
ومسنونةُزرقُكأنيابُأغوال؟
ٌُ
المشرفيُمضاجعيُُُُُُ
ُُُُُُُُُُأيقتمنيُو
ُّ
تيدده بالقتؿ
فيذا
تكذيب منو إلنساف ٌ
ه

()4

( ) 1عمر عبدالهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن األصالة والمعاصرة  ،ص 181
( )2سورة اإلسراء اآلٌة 40
( )3امرؤ القٌس  ،دٌوانه  ،شرح د .محمد اإلسكندرانً  ،نهاد رزوق  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ص47
( )4عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز  ،ص 117-116
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()3

الثانيُ:إنكارُتوبيخي:
يأتي الفعؿ ماضينا كمضارعنا ،فإذا كاف ماضينا جاء بمعنى :ما كاف ينبغي ،
نحك :أ رسبت في االمتحاف؟ فالفعؿ ماض ك المعنى :ما كاف ينبغي أف ترسب في
االمتحاف.
كاذا كاف الفعؿ مضارعنا جاء بمعنى :ال ينبغي  ،نحك :أتسكت عف الحؽ؟ فالفعؿ
مضارع كالمعنى :ال ينبغي أف تسكت عف الحؽ  ،كمف اإلنكار التكبيخي قكلو
ًً ً
كف)
تعالى( :أى ىف يح ٍك ىـ اٍل ىجاىمَّية ىيٍب يغ ى
()2
أىنفي ىس يكـ)

()1

كف َّ
نس ٍك ىف
ٍم ير ى
اس ًباٍلبًِّر ىكتى ى
الن ى
كمنو قكلو تعالى( :أىتىأ ي

لعمؾ الحظت أف األمر المنكر في االستفياـ اإلنكارم بقسميو التكذيبي ك التكبيخي
قد جاء فعبلن  ،ك األمر المنكر ىك الذم يمي اليمزة  -كما تعمـ  -كلكف ال يقتصر
بل في المعنى ،نحك قكلو تعالى ( :ىك ًمٍنييـ
المنكر عمى الفعؿ إذا قد يأتي المنكر فاع ن
()3
ىنت تيس ًمع الص َّـ كىلك ىك يانكٍا ى ً
َّمف ىي ٍستى ًم يع ى ً
ال بو
كف)  ،كقد يأتي مفعك ن
ال ىي ٍعقمي ى
ىٍ
كف إىلٍي ىؾ أى ىفأ ى ٍ ي
()4
ىغٍير المٌ ًو تى ٍدعكف إًف يكنتيـ ً ً
يف)
صادق ى
ي ى
ٍ ى
نحك قكلو تعالى( :أ ى ى
ُ-3التشويقُ :
كىك إثارة شكؽ المخاطب كرغبتو في معرفو المستفيـ عنو  ،نحك قكلو تعالى:
َّ ً
نجي يكـ ِّم ٍف ىع ىذ و
ىدل يكـ ىعمىى تً ىجاروة تي ً
اب أىلً ويـ)
( ىيا أىييىا الذ ى
ى
ىمينكا ىى ٍؿ أ ي ٍ
يف آ ى

()5

فاالستفياـ يثير

شكؽ المتمقي كيحفزه إلى معرفة التجارة التي تنجي مف العذاب األليـ

( )1سورة المائدة اآلٌة 50
( )2سورة البقرة اآلٌة 44
( )3سورة ٌونس اآلٌة 42
( )4سورة األنعام اآلٌة 40
( )5سورة الصف اآلٌة 10

39

كقاؿ تعالى ( :ىفك ٍسكس إًىلٍي ًو َّ
ىدل ىؾ ىعىمى ىش ىج ىرًة اٍل يخٍم ًد ىك يمٍم وؾ َّال
الشٍي ى
اف ىق ى
آد يـ ىى ٍؿ أ ي
اؿ ىيا ى
ط ي
ى ىى
ىيٍبمىى) ( )1فكسكسة الشيطاف تثير التشكيؽ لما يكسكس بو الشيطاف آلدـ عميو السبلـ
أشار السيكطي في كتابو " :شرح عقكد الجماف " إلى استفياـ التشكيؽ مجمكعان مع
استفياـ الترغيب تحت اسـ كاحد

()2

خبلصة القكؿ إ َّف الشيء الجميؿ في أسمكب استفياـ التشكيؽ يجعؿ المتمقي
في سباؽ الىث مع الزمف لمعرفة المستفيـ عنو كما يتضمنو  ،كىذا األسمكب يمعب
دك انر ميمان لجذب أنتباه السامع أك القارئ  ،كىذا النكع مف األساليب يستخدمو بعض
أئمو المساجد كبعض مقدمي البرامج اإلذاعية لجذب المتمقي كغيرىما.
 -4االستبطاء:
كىك االستفياـ عف مكعد حدكث أمر مستحب طاؿ انتظارؾ لو  ،نحك قكلو
ً
َّ ً
ص ىر الٌم ًو
كؿ َّ
تعالى ( :ىحتَّى ىيقي ى
سك يؿ ىكالذ ى
ص ير الٌمو أىال إً َّف ىن ٍ
آمينكٍا ىم ىعوي ىمتىى ىن ٍ
الر ي
يف ى
()3
يب)
ىق ًر ه
فاستبطأ المسممكف النصر لما فيو مف المحف كالككارث  ،كذلؾ ألف الرسؿ
عمييـ السبلـ يككنكف في غاية الثبات كالصبر كضبط النفس عند نزكؿ الببلء  ،فإذا
لـ يبؽ ليـ الصبر حتى ضجكا كاف ذلؾ ىك الغاية القصكل في الشدة فمما بمغت ليـ
يب) فتقدير اآلية :ىكذا
ص ىر الٌم ًو ىق ًر ه
الشدة إلى ىذه الدرجة العظيمة قيؿ ليـ( :أىال إً َّف ىن ٍ
()4
كاف حاليـ إلى أف أتاىـ نصر اهلل

( )1سورة طه اآلٌة 120
( )2أنعام فوّ ال عكاوي  ،المعجم المفصل فً علوم البالغة  ،ص 130
( )3سورة البقرة اآلٌة 42
( ) 4محمد شعبان علوان  ،نعمات شعبان علوان  ،من بالغة القرآن  ،مرجع سابق  ،ص 58-57
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كلك قيؿ :كيؼ يميؽ بالرسكؿ القاطع بصحة كعدالو ككعيده أف يقكؿ عمى
سبيؿ االستبطاء متى نصر اهلل؟ كعف ىذا يجب صاحب التفسير الكبير بقكلو " :إف
ال ال يمنع مف أف يتأذل مف كيد األعداء" قاؿ تعالى( :كىل ىق ٍد ىنعىمـ أَّىن ىؾ ي ً
يؽ
ككنو رسك ن
ض ي
ى
ٍي
ى
()1
ىس الر يس يؿ ىكظىنكٍا أَّىنيي ٍـ قى ٍد يك ًذيبكٍا
ص ٍد ير ىؾ بً ىما ىيقيكلي ى
كف)  ،قاؿ تعالى ( :ىحتَّى إً ىذا ٍ
استىٍيأ ى
ى
()2

ص يرىنا)
ىج ي
اءى ٍـ ىن ٍ

.

كعمى ىذا فإذا ضاؽ قمبو  ،كقمت حيمتو  ،ككاف قد سمع مف اهلل تعالى أنو ينصره إال
أنو ما عيف لو الكقت في ذلؾ  ،كقاؿ عند ضيؽ قمبو :متى نصر اهلل  ،جاء الجكاب
أال إف نصر اهلل قريب (.)3
ككقكؿ الشاعر:
حتىُمتىُأنتُفيُليوُوفيُل ٍ
عبُُُُُُوالموتُنحوكُييويُفاغراًُفاهُ(ُ )4
ٍُ
ُُُُُُُ
ككقكلؾ لمخاطب دعكتو فأبطنا في االستجابة لؾ " :كـ دعكتؾ؟" فميس االستفياـ عف
عدد مرات الدعكة  ،كانما المراد :أف تكرر الدعكة قد باعد بيف زمف اإلجابة ك زمف
السؤاؿ  ،كفي ذلؾ إبطاء  ،كليذا جاء السؤاؿ داالن عمى استبطاء تحقيؽ المسؤكؿ
عنو كىك اإلجابة لمدعكة المتكررة

()5

ُ-5األمرُ ُ:
كىك تحكيؿ سياؽ االستفياـ إلى صيغة أمر في المعنى نحك قكلو تعالى (:فىًإف

َّ
َّ
ً
اعىممكٍا أَّىنما أ ً ً ً ً
َّ
ً
كف)
ينزًؿ بًعٍمـ الٌمو ىكأىف ال إًىل ىو ًإال يى ىك ىفيى ٍؿ أىنتيـ م ٍسم يم ى
ل ٍـ ىي ٍستىج ييبكٍا ىل يك ٍـ ىف ٍ ي ى

()6

( )1سورة الحجر اآلٌة 97
( )2سورة ٌوسف اآلٌة 110
()3محمد شعبان علوان  ،نعمات شعبان علوان  ،من بالغة القرآن  ،مرجع سابق  ،ص  ، 85تفسٌر الرازي  ،ج  ، 6ص 19
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص 85
( )5المرجع السابق  ،ص  ، 85والمعجم المفصل فً علوم البالغة  ،ص 124
( )6سورة هود اآلٌة 14
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ك المعنى أسممكا  ،فالخطاب االستفيامي ال يراد بو السؤاؿ عف حاؿ المخاطبيف ،
كانما أمرىـ كحثيـ عمى اإلستسبلـ (.)1
كمف قكلو تعالى( :كلى ىق ٍد ىيسَّرىنا اٍلقيرآف لً ِّ
مذ ٍك ًر ىفيى ٍؿ ًمف م َّد ًك ور) (.)2
ٍ ى
ٍ
ى
كجاء التعبير عف األمر بمفظ االستفياـ لككف المخاطب معاندنا بعيدنا عف
اإلنصاؼ  ،ألف المنصؼ إذا ظيرت لو الحجة لـ يتكقؼ بؿ يقبؿ في الحاؿ  ،كايراد
بل عما فيو مف تعبير مؤدب – ألنؾ تترؾ المخاطب
األمر بصكرة االستفياـ فض ن
بالخيار بيف أف يفعؿ كأال يفعؿ -فيو إغراء بالفعؿ كحثو عميو

()3

 -6التيكمُواالستيزاء:
ىك إظيار التيكـ كاالستيزاء كالسخرية بالمخاطب كعدـ المباالة بالمسؤكؿ عنو
()4

كلك كاف إنسانان عظيمان  ،كىذا قريب مف االىانة كالتحقير
ب
( ىقاليكٍا ىيا ي
ش ىعٍي ي
ىنت
ىن ىشاء ًإَّن ىؾ ىأل ى

 ،نحك قكلو تعالى ( :ىقاليكٍا

ً
ىم ىكالًىنا ىما
ىص ى
ٍم ير ىؾ أىف َّن ٍت ير ىؾ ىما ىي ٍعيب يد ىآب ي
أ ى
اؤىنا أ ٍىك أىف َّن ٍف ىع ىؿ في أ ٍ
بلتي ىؾ تىأ ي
ً
يد) ( ،)5فقكـ شعيب ال يسألكف إف كانت ىى تأمرىـ أف
يـ َّ
الرًش ي
اٍل ىحم ي

يترككا ما يعبد آباؤىـ  ،كانما أرادكا أف يظيركا لو تيكميـ كاستي ازءىـ بصبلتو  ،فقد
كانكا يسخركف كيضحككف حينما يركنو يقيـ الصبلة.
ً
كف)
غ إًىلى آلًيىًت ًي ٍـ فى ىق ى
كمنو قكلو تعالى ( :ىف ىار ى
كف* ىما ىل يك ٍـ ىال تىنطقي ى
اؿ أ ىىال تىٍأ يكمي ى
ىذا القكؿ تيكمان بيـ.

( )1عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن األصالة والعاصرة  ،ص 183
( )2سورة القمر اآلٌة 40
( )3محمد شعبان علوان  ،نعمات شعبات علوان  ،من بالغة القرآن  ،ص 62
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص 60
( )5سورة هود اآلٌة 87
( )6سورة الصافات اآلٌة 92 -91
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()6

قاؿ ليـ

 -7االستبعاد:
كىك عد األمر بعيدنا ،نحك قكلو تعالى (:أَّىنى ىليـ ِّ
سك هؿ
الذ ٍك ىرل ىكقى ٍد ىج ي
اءى ٍـ ىر ي
يي
يف) ( ،)1أم كيؼ يتذكركف كيتعظمكف كقد جاءىـ رسكؿ ٌبيف ليـ الحؽ  ،فاعرضكا
مبً ه
عنو  ،ك اتيمكه بالجنكف ؛ فتذكرىـ ك اتعاظيـ أمر مستبعد (.)2

كقاؿ ابف حمديس:
ُكيفُالسبيلُإلىُلقاءُغريرةُُُُُُتمقىُابتسامُالشيبُبالتقطيبُ(ُ )3
ما يرمي إليو الشاعر يجعؿ داللة االستفياـ أم انر مستبعدان  ،كىك يعمـ أف لقاء
الغريرة التى تقابؿ ابتسامة الشيب أمر مستبعد ؛ ألف الغريرة ىي الشابة الحديثة التي
لـ تجرب األمكر كال تعمـ ما تعمـ النساء مف الحب  ،كلك لـ يصفيا بالغريرة ألفاد
االستفياـ تمنينا أك رجاء  ،كلك كانت ام أرة ناضجة ألصبحت داللة االستفياـ ممكنة
؛ ألف النضكج كالتجربة قد يدفعاف المرأة إلى تقدير ذلؾ الشائب ك تذكر ما كاف منو
في األياـ الخكالي  ،فاالستفياـ بذاتو ال يحمؿ داللة االستبعاد  ،كذلؾ ال يعبر سياؽ
المقاء عف معنى االستبعاد  ،فكصؼ المرأة بالغريرة ىك المسكغ لخركج االستفياـ إلى
معنى االستبعاد  ،كلكف لماذا تكسؿ الشاعر لمتعبير عف معنى االستبعاد كىك يعمـ
أف المقاء غير ممكف؟ لك قاؿ :إف لقاء الغريرة مستبعد بأسمكب تقريرم لما عبر
المعنى عف إثارة داللة ،لذا تكسؿ باالستفياـ ليجعؿ المتمقي يتأمؿ سبيبلن يضمف لقاء
الغريرة مع الشيب  ،كما أف التعبير عف االستبعاد باالستفياـ أبمغ مف التعبير
باألسمكب الخبرم التقريرم

()4

( )1سورة الدخان اآلٌة 13
( )2عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن االصالة والمعاصرة  ،ص 184
( )3المرجع السابق نفسه  ،ص 184
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص 184
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يرل الباحث أف الشاعر يكفؽ في نظـ البيت الستفياـ االستبعاد كخاصو
عندما استخدـ كممة غريرة.
 -8النفي:
كالنفي ىك التنحي  ،كقد َّ
تحدث عنو الزمخشرم في الكشاؼ كمثؿ لو بقكلو
اف إً َّال ًٍ
تعالى ( :ىى ٍؿ ىج ىزاء ًٍ
اإل ٍح ىس ً
اف) ( )1فمعنى اآلية الكريمة إف المؤمف المطيع
اإل ٍح ىس ي
لربو تعالى سيجزيو الجزاء الحسف باالنعاـ عميو بفضمو كرحمتو

()2

 ،كلك تأممت اآلية

السابقة إذا أردت أف تجيب عف السؤاؿ لقمت " :ليس جزاء اإلحساف اإل اإلحساف ،
فحينما يككف معنى حرؼ االستفياـ بمعنى النفي  ،يككف الغرض الببلغي لبلستفياـ
ىك النفي فالمعنى يدؿ عمى غرض النفي كداللة االستفياـ عمى النفي ابمغ مف النفي
الصريح"

()3

كمنو قكؿ البحترم:
ُُُُُُُُُىلُالدىرُإالُغمرُةٌُوُانجالؤىاُُُُُُوشيكاًُواالُضيقةُوانفراجيا

()4

 -9التعجب:
ىك كؿ أمر يثير التعجب ك االستغراب لخركجو عف المألكؼ  ،نحك قكلو
ىحىيا يك ٍـ ثيَّـ يي ًميتي يك ٍـ ثيَّـ يي ٍحيًي يك ٍـ ثيَّـ إًىلٍي ًو
تعالى ( :ىكٍي ى
كف بًالمَّ ًو ىك يكنتي ٍـ أ ٍىم ىكاتنا ىفأ ٍ
ؼ تى ٍكفيير ى
()5
كف)
تيٍرىج يع ى
فاالستفياـ في ىذه اآلية استفياـ تعجب فيو معنى التكبيخ ك التمكيـ كالتأنيب ك
التقريع  ،فالمعنى أف كفركـ باهلل مع ككنكـ كنتـ أمكاتنا فأحياكـ كلـ تحيكا أنتـ أنفسكـ
( )1سورة الرحمن اآلٌة 60
( )2إنعام فوّ ال عكاوي  ،المعجم المفصل فً علوم البالغة  ،ص 136
( )3عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن اآلصالة و المعاصرة ص 184
( )4البحتري  ،دٌوانه  ،تحقٌق بدر الدٌن الحاضري  ،دار الشرق العربً  ،بٌروت  ،لبنان ،م ، 1ط ، 1991 1ص 149
( )5سورة البقرة اآلٌة 28
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أمر ينبغي أف تعجبكا منو قبؿ غيركـ  ،كأمر يتعجب منو كؿ العقبلء مف أىؿ الرشد
فحاىلي ـ يثير التعجب كاالستغراب  ،فكيؼ يصدر مف ذكم عقكؿ كأفكار؟

()1

 ،كمنو

قكؿ المتنبي في كصؼ الحمى التي أصابتو:
ِ
فكيفُوصمتُأنتُمنُالزحام
ُُُُُُُُُُُأبنتُالدىرُعنديُكلُبنتُُُُُُُ

()2

 -10التحقيرُواإلىانة:
التحقير ىك استصغار المستفيـ عنو ك التقميؿ مف شأنو  ،نحك قكلو تعالى:
كن ىؾ إً َّال ى يزكا أىى ىذا الَّ ًذم بع ى َّ
سكنال)
( ىكًا ىذا ىأرٍىك ىؾ إًف ىيتَّ ًخ يذ ى
ي ن ى
ث الموي ىر ي
ىى
يعرؼ الشخص الذم بعثو اهلل رسكال  ،ك إنما أراد إظيار تحقيره ك استصغاره لمف
()3

 ،فالسائؿ ال يريد أف

بعثو اهلل .
كمف أمثمتو قكؿ زىير بف أبي يسممى:
ُآلُح ٍ ِ
ِ
ساءُ
أقوم
ُُُُُُُ ُُوماُأدر
ُ
صنُأمُن ُ
ىُولستُأخالُأدريُُُُُُُ ٌ

()4

كمنو قكؿ ابف أبي يعيينة:
ماُوعيدكُضائريُُُُُُُأُطنينُأجنحةُالذبابُيضي ُر؟
ُُ
ُُُُُُُفدعُالوعيدُف

ُ()5

جعمو كأنو قد ظف أف طنيف أجنحة الذباب بمثابة ما يضير  ،حتى ظف أف كعيده
()6

يضر

فإذا كاف الطنيف يضر باالنساف  ،فكذلؾ كعدؾ يضر بي كىذا في غاية اإلىانة
ك التحقير لصاحب الكعيد.
( ) 1عمر عبد الهادي عتٌق  ،علم البالغة بٌن اآلصالة و المعاصرة  ،ص 185
( ) 2دٌوان المتنبً  ،شرح العُكبري  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،م ، 4ط149 ،1997 1
( )3سورة الفرقان اآلٌة 41
( )4زهٌر بن أبً سلمى  ،دٌوانه  ،دار الصادر  ،بٌروت  ،ص 12
( )5ورد فً دالئل اإلعجاز  ،ص  ، 121والمعجم المفصل فً علوم البالغة  ،ص 128
( )6عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز  ،ص 121
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 -11الوعيدُوالتيديد:
كيككف الكعيد كالتيديد باالستفياـ حتى تككف داللتو قكية  ،نحك قكلو تعالى:
ًً
يف)
(أىلى ٍـ ين ٍيمؾ ٍاأل َّىكلً ى
تيديدان ك كعيدان ليؤالء المخاطبيف المكذبيف لرسميـ.
()1

 ،فقد ذكر ىبلؾ األمـ السابقة بسبب تكذيبيا ككفرىا لتككف

كيحتمؿ ىذا أف يككف تقري انر كالمعنى آىمكنا اآلكليف.
 -12التيويل:
كىك تعظيـ كتيكيؿ المستفيـ عنو  ،نحك قكلو تعالى( :اٍل ىحاقَّةي ( )1ىما اٍل ىحاقَّةي
اؾ ىما اٍل ىحاقَّةي) ( ، )2فالمستفيـ عنو ىك يكـ القيامة  ،قد جاء االستفياـ لمتيكيؿ
ىك ىما أ ٍىد ىر ى
ك التعظيـ لما سيجرم يكـ القيامة.
()2

ط ىمةي)
اؾ ىما اٍل يح ى
كمنو قكلو تعالى ( :ىك ىما أ ٍىد ىر ى

()3

 -13التنبيو:
كف * إً ٍف
ىك التنبيو عمى حاؿ المخاطبيف  ،كما في قكلو تعالى( :فىأٍىي ىف تى ٍذ ىىيب ى
َّ ً ِّ ً
يف) ( ، )4فاالستفياـ في اآلية ال يراد بو السؤاؿ عف الجيو التي
يى ىك إًال ذ ٍكهر لٍم ىعاىلم ى
سيذىب إلييا المخاطبكف  ،ك إنما التنبية عمى ضبلليـ ك أف ال نجاة ليـ  ،كغالبان ما
يأتي غرض التنبية عمى الضبلؿ أكثر مف غيره (.)5

( )1سورة المرسالت اآلٌة 16
( )2سورة الحاقة األٌات 3-2-1,
( )3سورة الهمزة اآلٌة 5
( )4سورة التكوٌر االٌتان 27-26
( )5عمر عبدالهادي عتٌق  ،البالغة بٌن األصالة والمعاصرة  ،ص186
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ُ-14التسوية:
عرؼ السيكطي التسكية في كتبو ( :المعترؾ) ك (اإلتقاف) ك ( شرح عقكد
الجماف) بقكلة :كىك االستفياـ الداخؿ عمى جممة يصح حمكؿ المصدر محميا
كف)
اء ىعمىٍي ًي ٍـ أىأىن ىذ ٍرتىيي ٍـ أ ٍىـ لى ٍـ تي ًنذ ٍريى ٍـ ى
ال يي ٍؤ ًمين ى
كمثاؿ قكلو تعالى ( :ىس ىك ه
عبيده باستفياـ اإلخبار .

()2

()1

كسماه أبك

كمنو قكؿ المتني:
اكيُالعالُُُُُُأُكانُتراثُاًُماُتناولتُأمُكسبا
ولستُُأًباليُبعدُإدر
ُُ
ُُُُُُُُ
ُ

()3

 -15االستئناس:
بل
تكمـ السيكطي في كتابيو (اإلتقاف) ك (المعترؾ) عف استفياـ االستئناس ممث ن

ًً
ً
كسى) ( )4عمى معنى التقرير الحقيقي في حاؿ
إياه بقكلو تعالى ( :ىك ىما تٍم ىؾ بًىيمين ىؾ ىيا يم ى
()5
تغيرىا فيعرؼ ما في يده حتى ال ينفر إذا انقمبت حيو
 -16التكثير:

الكثرة خبلؼ القمو  ،كلقد أشار السيكطي إلى استفياـ التكثير في كتابو
اىا)
"اإلتقاف" كمثؿ لو بقكلو تعالى ( :ىف ىكأىيِّف ِّمف ىق ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍكىن ى

( )1إنعام فوّ ال العكاوي  ،المعجم المفصل فً علوم البالغة  ،ص 129
( )2سورة البقرة اآلٌة 6
( )3دٌوان المتنبً  ،م ، 1ص 73
( )4سورة طه اآلٌة 17
( )5المرجع السابق نفسه  ،ص 126
( )6سورة الحج اآلٌة 45
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()6

 -17النيي:
ذكره السيكطي في معرض حديث عف االستفياـ كمثؿ لو بقكلو تعالى:
ىحؽ أىف تى ٍخ ىش ٍكهي) (. )1
(أىتى ٍخ ىش ٍكىنيي ٍـ ىفالمٌوي أ ى
بل تى ٍخ ىش يكٍا َّ
اخ ىش ٍك ًف)
بدليؿ قكلو تعالى ( :ىف ى
اس ىك ٍ
الن ى
ىمكا بأخراج الرسكؿ مف مكة لما تشاكركا فيو
تخصيص لممؤمنيف بقتاؿ الكفار الذيف َّ
()2

ففي اآلية الكريمة األكلى

بدار الندكة .
مماُسبقُفيُىذاُالفصلُيتبينُلناُ :
 -1تتميز ىمزة االستفياـ عف سائر بقية أدكات االستفياـ في الطمب ألنيا يطمب بيا
التصكر تارة ك التصديؽ تارة أخرل كىذه الخاصية ال تكجد في باقي أدكات االستفياـ
األخرل.
و
بمعاف أخرل تفيـ مف
 -2بعض أدكات االستفياـ تخرج عف بابيا أحيانان كتستعمؿ
السياؽ ك ػ " ىؿ" التي تستعمؿ بمعنى "قد" ك َّ
"أني" التي تستعمؿ بمعنى "كيؼ"
ك "مف أيف" ك "متى".
 -3األغراض التي يخرج إلييا أسمكب االستفياـ عف مقتضى الظاىر غير محصكرة
في األغراض التي ذكرتيا.

( )1سورة التوبة اآلٌة 13
( )2سورة المائدة اآلٌة 44
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انفصـــــم انثانث
انذراست انتطبيقيت نالستفهاو في سىرة انبقزة
 انًبحث األول :االستفهاو انحقيقي في سىرة انبقزة انًبحث انثاني :انًعاني انًجاسيت نالستفهاو فيسىرة انبقزة

المبحثُاالول ُ
االستفيامُالحقيقيُفيُسورةُالبقرة ُ
االستفيامُالحقيقي ُ
ىك أف يككف السائؿ جاىبلن بحكـ الشيء الذم سأؿ عنو كيريد اإلبانة
بل كقكلؾ لصديقؾ :متى االمتحاف؟
كالتكضيح لذلؾ الحكـ الذم سأؿ عنو  ،مث ن
بل :االمتحاف يكـ
أنت غير عارؼ زمف االمتحاف لذلؾ سألت عف زمنو  ،اإلجابة مث ن
األحد.
كاالستفياـ الحقيقي دائمنا يصدر مف الشخص الذم يريد معرفة الشيء الذم لـ يكف
معمكمان لو مف قبؿ .
االستفياـ الحقيقي كرد في سكرة البقرة في آيات قميمة جدان خبلؼ االستفياـ المجازم
كاليؾ التفصيؿ عف اآليات التي اشتممت عمى االستفياـ الحقيقي.
َّ
ض
 -1قاؿ تعالى ) :قىاليكٍا ٍادعي لىىنا ىرَّب ىؾ ييىبيِّف لٌىنا ىما ًى ىي قى ى
اؿ إًَّن يو ىيقيك يؿ إًَّن ىيا ىب ىق ىرةه ال فى ًار ه
ً
اؿ
ىك ى
ركف * ىقاليكٍا ٍادعي ىلىنا ىرَّب ىؾ ييىبيِّف لَّىنا ىما ىل ٍكينيىا ىق ى
ال بً ٍكهر ىع ىك ه
اف ىبٍي ىف ىذل ىؾ ىفا ٍف ىعميكٍا ىما تي ٍؤ ىم ى
إًَّنو يقيك يؿ إًٌنيا ب ىقرةه ص ٍفراء ىف ًاقع لَّكينيا تىسر َّ ً
يف * ىقاليكٍا ٍادعي لىىنا ىرَّب ىؾ ييىبيِّف لَّىنا ىما
يى
الناظ ًر ى
ه ٍ ى ي
ى ىى ىى
َّ
ً
كف(
ى ىي إً َّف ى
الب ىق ىر تى ىش ىاب ىو ىعىمٍيىنا ىكًاَّنآ إًف ىشاء الموي ىل يم ٍيتى يد ى

()1

اشتممت ىذه اآليات عمى ثبلثة استفيامات حقيقية ىى:
االستفياـ األكؿ ( :ادع لنا ربؾ يبيف لنا ما ىى)؟
الجكاب ( :قاؿ إنو يقكؿ إنيا بقرة ال فارض كال بكر)

( )1سورة البقرة اآلٌات 70 ,69 ,68
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االستفياـ الثاني ( :ادع لنا ربؾ يبيف لنا ما لكنيا)؟
الجكاب ( :إنيا بقرة صفراء فاقع لكنيا)
السؤاؿ األكؿ عف البقرة ماىي كاف جكابو و
كاؼ جدان لكف بني إسرائيؿ شددكا عمى
أنفسيـ لذلؾ جاء الجكاب مشددنا عمييـ
اآلستفياـ الثالث ( :ادع لنا ربؾ يبيف لنا ما ىي)؟
ىذا السؤاؿ تكرار لمسؤاؿ األكؿ كىذا يدؿ عمى عناد بني إسرائيؿ  ،لذلؾ جاء الجكاب
فيو تشدد عمييـ  ،الجكاب " :إنيا بقرة ال ذلكؿ تثير األرض كال تسقي الحرث"
ً
ىنف ٍقتيـ ِّم ٍف
كف يق ٍؿ ىما أ ى
 -2قاؿ تعالى ) :ىي ٍسأىلي ى
كن ىؾ ىما ىذا يينفقي ى
كاٍليتىامى كاٍلمس ً
السبً ً
اك ً
يؿ ىك ىما تى ٍف ىعميكٍا ًم ٍف ىخٍي ور ىفًإ َّف المٌ ىو
يف ىك ٍاب ًف َّ
ى ى ى ى ىى

ً ً
يف
ىخٍي ور ىفمٍم ىكال ىدٍي ًف ىكاألى ٍق ىرًب ى
()1
ً ً
يـ(
بًو ىعم ه

االستفياـ في قكلو ) :ماذا ينفقكف(؟ سؤاؿ مف المؤمنيف لمنبي صمى اهلل عميو ك سمـ
فكانت اإلجابة) :ما أنفقتـ مف خير فمكالديف كاألقربيف كاليتمى كالمساكيف كابف
السبيؿ(
نبلحظ أف اآلية جاء فييا أف االنفاؽ عمى حسب األكلكية ك الصمة بيف األشخاص
قاؿ األ لكسي ( :كالسؤاؿ ىنا لمتعميـ ال لمجدؿ)
كن ىؾ ىع ًف اٍل ىخ ٍم ًر ىكاٍل ىمٍي ًس ًر يق ٍؿ
 ) -3ىي ٍسأىلي ى
ً
كف يق ًؿ
ًمف َّن ٍف ًع ًي ىما ىكىي ٍسأىلي ى
كن ىؾ ىما ىذا يينفقي ى

كف(
تىتى ىف َّك ير ى

()3

()2

ًفي ًي ىما إً ٍث هـ ىكبً هير ك ىمىن ًاف يع لً َّمن ً
اس ىكًاثٍ يميي ىمآ ىأ ٍكىب ير
ى
اٍلع ٍفك ىك ىذلً ىؾ يبيِّف المٌو لى يكـ اآلي ً
ات لى ىعمَّ يك ٍـ
ي ي ى
ي ي
ىى

( )1سورة البقرة اآلٌة 216
( ) 2األلوسً  ،روح المعانً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،م ، 1ط ،2001 ، 1ص 501
( )3سورة البقرة اآلٌة 219
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االستفياـ في قكلو ) :يسألكنؾ ماذا ينفقكف(
ىذا سؤاؿ مف أصحاب الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -عف الشيء الذم ينفقكنو
فكاف الجكاب في قكلو تعالى ) :قؿ العفك( كىك مازاد عف الحاجة.
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المبحثُالثاني ُ
المعانيُالمجازيةُلالستفيامُفيُسورةُالبقرة ُ
و
معاف تفيـ مف السياؽ كقرائف األحكاؿ تسمى بالمعاني المجازية ،
أللفاظ االستفياـ
كىي كثيرة كما أشرنا سابقنا كمف خبلؿ ىذه الدراسة نتناكؿ المعاني المجازية
لبلستفياـ في سكرة البقرة:
َّ ً
كف(
اء ىعمىٍي ًي ٍـ أىأىن ىذ ٍرتىيي ٍـ أى ٍـ لى ٍـ تي ًنذ ٍريى ٍـ ى
ال يي ٍؤ ًمين ى
 -1قاؿ تعالى ) :إً َّف الذ ى
يف ىك ىف يركٍا ىس ىك ه

()1

يقكؿ القرطبي :سكاء عمييـ معناه معتدؿ عندىـ اإلنذار كتركو أم سكاء ىذا ،كجيء
باالستفياـ مف أجؿ التسكية

()2

كقاؿ األلكسي :اليمزة ك "أـ" مجردتاف لمعنى االستكاء كأنو قيؿ سكاء اإلنذار كعدمو
()3

سكاء ك االستفياـ في قكلو " :سكاء عمييـ أنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ" بمعنى التسكية

أما الزمخشرم فيقكؿ" :كاليمزة كأـ مجردتاف لمعنى االستكاء كقد انسمخ عنيما معنى
االستفياـ راسينا .
قاؿ سيبكيو :جرل ىذا عمى حرؼ االستفياـ كما جرل عمى حرؼ النداء قكلؾ :الميـ
اغفر لنا أيتيا العصاية  ،يعنى أف ىذا جرل عمى صكرة النداء كال نداء .
كمعنى االستكاء استكاؤىما في عمـ المستفيـ عنيما ألنو قد عمـ أف أحد األمريف كأئف
 ،إما اإلنذار كاما عدمو  ،كلكف ال يعنيو فكبلىما معمكـ بعمـ غير معيف" (.)4
كىذا النكع مف االستفياـ أم استفياـ التسكية يسمى باالستفياـ المعادؿ كلو صكرتاف
في القرآف الكريـ ىما:
( )1سورة البقرة اآلٌة 6
( )2القرطبً  ،الجامع لألحكام القرآن  ،مكتبة الصفا  ،القاهرة  ،ج ، 1ط ، 2005 ، 1ص 164
( )3األلوسً  ،روح المعانً  ،ص 3
( )4الزمخشري  ،الكشاف  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج ، 1ط2001 ، 2م ،ص 87
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الصكرة األكلى :أف يتقدـ عمى االستفياـ المتعادؿ الطرفيف كممة (سكاء) كما اآلية
السابقة:
الصكرة الثانية :أف يرد ىذا االستفياـ غير مسبكؽ بكممة (سكاء) كىك كثير كركده
في القرآف الكريـ كفي تراث العربية عامة  ،كمثالو مف القرآف قكلو تعالى ) :أىفى ىأرٍىيتيـ َّما
()1
ً
كف(
كف * أىأىنتي ٍـ تى ٍخميقي ى
كنوي أ ٍىـ ىن ٍح يف اٍل ىخالقي ى
تي ٍمين ى
أما في التراث العربي فمف أمثمتو قكؿ زىير بف أبي يسممى:
()2

يُوسوفُأحالُأدريُُُُُُأقومُآلُحصنُأمُنساءُ
ُُُُُُُُُُُُُُُوماُأدر
ُ

كخبلصة القكؿ :إف االستفياـ في قكلو) :سكاء عمييـ أ أنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ(
ا ستفياـ مجازم خرج عف معناه الحقيقي إلى التسكية كالخبلؼ بيف العمماء في ذلؾ.
ً
ً
آم ىف َّ
آم ىف الس ىفيىاء أىال إًَّنيي ٍـ يى يـ
 ) -2ىكًا ىذا ًق ى
الن ي
اس ىقاليكٍا أيىن ٍؤم يف ىك ىما ى
يؿ ىليي ٍـ آمينكٍا ىك ىما ى
()3
ً َّ
كف(
الس ىفيىاء ىكلىكف ال ىي ٍعمى يم ى
اليمزة لئلنكار مع السخرية كاالستيزاء أم قالكا أنؤمف كما آمف ىؤالء الجيمة أمثاؿ
(صييب  ،كعمار  ،كببلؿ) ناقصى العقؿ ك التفكير

()4

ا ستفياـ لئلنكار قصدكا منو التبرؤ مف اإليماف عمى أبمغ كجو كجعمكا اإليماف المتب أر
منو شبيينا بإيماف السفياء

( )1سورة الواقعة اآلٌتان 59-58
( )2زهٌر بن أبً سلمى  ،دٌوانه  ،ص 11
( )3سورة البقرة اآلٌة 13
( )4محمد على الصابونً  ،صفوف التفاسٌر  ،دار القرآن الكرٌم  ،بٌروت  ،لبنان  ،م1999 ، 1م  ،ص  ، 36بدون ط
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بل فاليمزة
كيرل ابف عاشكر أف االستفياـ في قكلو " :أ ينؤمف" أرادكا ال يككف ذلؾ أص ن
لئلنكار اإلبطالي

()1

كيرل الدارس أف االستفياـ في اآلية السابقة استفياـ إنكارم كذلؾ مف خبلؿ أقكاؿ
العمماء ك المفسريف كأيضان السياؽ يكضح ذلؾ اإلنكار.
فىكقىيا فىأ َّ َّ ً
آمينكٍا
ىما الذ ى
ٍ ى
يف ى
بل ي ً
َّ
ضؿ ًب ًو
الموي بًيى ىذا ىمثى ن ي

ال ىي ٍستى ٍحيًي
 ) -3إً َّف المَّ ىو ى
كف أَّىنوي اٍل ىحؽ ًمف َّرِّب ًي ٍـ
ىفىي ٍعىم يم ى
()2
ً ً َّ ً ً
ىكثً ان ً ً ً
يف (
ير ىكىي ٍيدم بًو ىكثي انر ىك ىما ييضؿ بًو إًال اٍل ىفاسق ى

كض نة فى ىما
ب ىمثى ن
أىف ىي ٍ
بل َّما ىب يع ى
ض ًر ى
كأ َّ َّ ً
اد
كف ىما ىذا أ ىىر ى
يف ىك ىف يركٍا ىفىيقيكلي ى
ىما الذ ى
ى

كاالستفياـ ىنا إنكارم أم جعؿ الكبلـ في صكرة االستفياـ الحقيقي كناية عف
اإلنكار ألف الشيء المنكر يستفيـ عف حصكلو فاستعماؿ االستفياـ في اإلنكار مف
()3

قبيؿ الكناية  ،كمثمو ال يجاب عميو بشيء غالبنا ألنو مقصكد بو االستعبلء

بل) يحتمؿ ثبلثة
كيرل الفخر الرازم أف االستفياـ في قكلو ( :ماذا أراد اهلل بيذا مث ن
أغراض ىي " :االستغراب كاالستبعاد كاالستيزاء"

()4

لكف االستغراب كاالستبعاد مدفكعاف بما تقدـ مف أف العرب كانكا يمارسكف بكثرة ىذه
الفنكف الببلغية كلـ يبؽ إال السخرية كالتحقير كاالستيزاء  ،إال إذا كاف االستغراب
كاالستبعاد عمى كجو المعانده كالجيد

()5

كيرل عبد العظيـ المطعني َّ
أف االستيزاء ىك المراد مف ىذا االستفياـ كىك
()6

ناشئ عف إنكارىـ لضرب ىذا المثؿ مسندنا إلى اهلل عز ك جؿ

( )1الطاهر بن عاشور  ،التحرٌر و التنوٌر  ،دار سجون  ،تونس  ،م ، 1بدون ط  ،ص 287
( )2سورة البقرة اآلٌة 26
( )3الطاهر بن عاشور  ،مرجع سابق  ،ص 365-364
( )4عبد العظٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام  ،مرجع سابق  ،ص 42
( )5المرجع السابق نفسه  ،ص 42
( )6المرجع السابق نفسه  ،ص 42

55

كلكف يرل ابف عطية األندلسي أف االستفياـ جاء بمفظ اإلنكار

()1

ىحىيا يك ٍـ ثيَّـ يي ًميتي يك ٍـ ثيَّـ يي ٍحيًي يك ٍـ ثيَّـ إًىلٍي ًو
 ) -4ىكٍي ى
كف بًالمَّ ًو ىك يكنتي ٍـ أ ٍىم ىكاتنا ىفأ ٍ
ؼ تى ٍكفيير ى
()2
كف(
تيٍرىج يع ى
االستفياـ لمتكبيخ كاإلنكار كالمعنى كيؼ تجحدكف الخالؽ كتنكركف الصانع

()3

معنى اليمزة التى في (كيؼ) مثمو في قكلؾ :أتكفركف باهلل كمعكـ ما يصرؼ عف
الكفر كيدعك إلى اإليماف كىك اإلنكار ك التعجب  .كنظيره قكلؾ :أتطير بغير جناح
 ،ككيؼ تطير بغير جناح؟ فإف قمت :أتطير بغير جناح إنكار لمطيراف  ،النو
مستحيؿ بغير جناح ،كأما الكفر فغير مستحيؿ مع ذكر مع ما ذكر مف اإلماتو
كاإلحياء قمت قد أخرج في صكرة المستحيؿ لما قكم الصارؼ عف الكفر ك الداعي
إلى اإليماف

()4

كابف عاشكر يتفؽ مع الزمخشرم في معنى االستفياـ إذ يقكؿ:

كاالستفياـ ىنا مستعمؿ بمعنى التعجب كاإلنكار بقرينة قكلو) :ككنتـ أمكاتا(

()5

كالخبلصة :إف االستفياـ في قكلو تعالى ) :كيؼ تكفركف باهلل (...استفياـ
مجازم كالغرض منو :اإلنكار كالتعجب كالتكبيخ.

( )1ابن عطٌة األندلسً  ،المحرر الوجٌز  ،تحقٌق عبد السالم عبد الشافً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،م ، 1ط2001 ، 1م
 ،ص 112
( )2سورة البقرة اآلٌة 28
( )3محمد علً الصابونً  ،صفوت التفاسٌر  ،مرجع سابق  ،ص 45
( )4الزمخشري  ،الكشاف  ،مرجع سابق  ،ص150
( )5ابن عاشور  ،التحرٌر و التنوٌر ،ص 374
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بلئً ىك ًة إًِّني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
يف نة ىقاليكٍا أىتى ٍج ىع يؿ ًفييىا ىمف يي ٍف ًس يد
اؿ ىرب ىؾ لًٍم ىم ى
 ) -5ىكًا ٍذ ىق ى
ض ىخمً ى
ى
()1
ً
ؾ ِّ
كف(
س لى ىؾ ىق ى
ًفييىا ىكىي ٍس ًف ي
اؿ إًِّني أ ٍ
الد ىماء ىكىن ٍح يف ين ىسب ي
ىعمى يـ ىما الى تى ٍعمى يم ى
ِّح بً ىح ٍمد ىؾ ىكين ىق ِّد ي

ك االستفياـ المحكي عف كبلـ المبلئكة محمكؿ عمى الحقيقة مضمف معنى التعجب
ك االستسبلـ فداللة االستفياـ ىنا عف طرؽ الكناية مع تطمب ما يريد إنكارىـ
()2

كاستبعادىـ عمى حقيقتو  ...ك االستفياـ ىنا لمجرد التعجب

أما الصابكني فتحدث عف االستفياـ في قكلو ":أتجعؿ فييا مف ييفسد" أم عمى سبيؿ
التعجب كاالستعبلء :أم كيؼ تستخمؼ ىؤالء كفييـ مف يفسد في األرض

بالمعاصي

()3

االستفياـ في اآلية استفياـ تعجب ك استعظاـ نشأ عف دىشو المبلئكة مف
أمر الخبلفة مع الصفات التي يعرفكنيا عف المرشح ليا ...كال يجكز أف يككف ىذه
االستفياـ إنكارينا  ،أك مشكبنا باإلنكار

()4

آدـ أىنبًٍئيـ بًأ ً
ىعمى يـ
ىس ىمآئً ًي ٍـ قى ى
 ) -6قى ى
اؿ أىلى ٍـ أى يقؿ لَّ يك ٍـ إًِّني أ ٍ
ىنبأ ي
ىس ىمآئ ًي ٍـ ىفمى َّما أ ى
ىى ٍـ ًبأ ٍ
ي ٍ
اؿ ىيا ى ي
()5
ىغٍيب الس ً
ات كاأل ٍىر ً
كف(
ض ىكأ ٍ
ى
كف ىك ىما يكنتي ٍـ تى ٍكتي يم ى
ىعمى يـ ىما تيٍب يد ى
ى
َّم ىاك ى
قاؿ أبك حياف في قكلو " :قاؿ ألـ أقؿ لكـ" اليمزة إذا دخمت عمى النفي كاف الكبلـ
في كثير مف المكاضيع تقري انر

()6

ت بًىرِّب يك ٍـ(
نحك قكلو تعالى ) :أىىل ٍس ى

()7

ؾ(
ص ٍد ىر ى
كقكلو ) أىىل ٍـ ىن ٍش ىرٍح ىل ىؾ ى

( )1البقرة اآلٌة 30
( )2ابن عاشور  ،التحرٌر و التنوٌر  ،ص 40
( )3محمد على صابونً  ،صفوت التفاسٌر  ،ص 48
( )4عبد العظٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفسار فً القران الكرٌم  ،ص5
( )5سورة البقرة االٌة 33
( )6أبو حٌان األندلسً  ،البحرالمحٌط  ،دار الفكر  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج1992 ، 1م  ،ص  ، 242بدون ط
( )7سورة األعراف 172
( )8سورة الشرح اآلٌة 1
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()8

ليس ىنالؾ خبلؼ بيف الدارسيف فقد أجمعكا عمى أف االستفياـ لمتقرير لذلؾ
اختصرت الكبلـ عمى قكؿ أبي حياف فقط.
الناس بًاٍلبًِّر كتىنسكف أىنفيس يكـ كأىنتيـ تىٍتميكف اٍل ًكتىاب أى ىف ى ً
كف(
ى
بل تى ٍعقمي ى
ى
ٍم ير ى
كف َّ ى
ى ىٍ ى ى ٍ ى ٍ
 ) -7أىتىأ ي

()1

( أتامركف ) اليمزة لمتكبيخ كالتعجب مف حاليـ  ،ك (أفبل تعقمكف) تكبيخ عظيـ
بمعنى :أفبل تف طنكف لقبح ما أقدمتـ عميو حتى يصدكـ استقباحو عف أرتكابو كأنكـ
في ذلؾ مسمكبك العقكؿ

()2

فاالستفياـ األكؿ عنده استفياـ مجازم ال حقيقي قطعنا ،

ألنو كارد في كتاب اهلل العزيز مف قكلو الخالص غير المحكي  ،ككؿ استفياـ في
كتاب اهلل العزيز كارد في كبلـ اهلل الخالص فيك استفياـ مجازم  ،كمحاؿ أف يككف
حقيقينا  ،ألف االستفياـ الحقيقي ال يصدر إال عمف يجيؿ األمر المستفيـ عنو  ،كاهلل
بكؿ شيء عميـ (.)3
أما المعاني المجازية المراده مف ىذا االستفياـ( :أتامركف) فيي ثبلثة عند
الزمخشرم:
 -1التقرير
 -2التكبيخ
 -3التعجب
أما االستفياـ في قكلو ) أفبل تعقمكف( فيك َّ
عند لمتكبيخ العظيـ.
" أتىامركف" االستفياـ خرج عف حقيقتو إلى معنى التكبيخ كالتقريع

( )1سورة البقرة اآلٌة 44
( )2الزمخشري  ،الكشاف  ،ص 162-161
( )3عبد العظٌم المطفً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام فً القران الكرٌم  ،ص59
( )4الصابونً  ،صفوت التفاسٌر  ،ص5
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()4

كخبلصة القكؿ أ َّف االستفياـ في قكلو تعالى( :أتامركف  ...أفبل تعقمكف)
المراد بو التكبيخ كاإلنكار.
 ( -8كًا ٍذ يقٍمتيـ يا مكسى لىف َّنصبًر عمىى طىع واـ ك ً
ت
اح ود ىف ٍادعي لىىنا ىرَّب ىؾ يي ٍخ ًرٍج لىىنا ًم َّما تينبً ي
ٍ ى ي ى
ٍ ى ى ى ى ى
ى
ً
ً
َّ ً
ً
ً
كف الًَّذم يى ىك أ ٍىدىنى
صمًيىا قى ى
األ ٍىر ي
اؿ أىتى ٍستىٍبدلي ى
ض مف ىب ٍقميىا ىكًقثآئيىا ىكفيك ًميىا ىك ىع ىدسيىا ىكىب ى
ً
ص نار ىفًإ َّف ىل يكـ َّما ىسأىٍلتي ٍـ( ( ، )1االستفياـ باليمزة في
بًالَّ ًذم يى ىك ىخٍيهر ٍ
اىبًطيكٍا م ٍ
(أتستبدلكف) خرج االستفياـ ىنا عف معناه الحقيقي إلى اإلنكار.
عمؽ صاحب البحر المحيط بقكلو :كما سئمكا مف المكاظبة عمى مأككؿ كاحد  ،سألكا
مكسى أف يسأؿ اهلل ليـ أف ينكع ليـ الطعاـ فقاؿ ليـ( :أتستبدلكف) عمى سبيؿ
اإلنكار (.)2
كمف خبلؿ كبلـ صاحب البحر المحيط نفيـ أف االستفياـ خرج مف معناه الحقيقي
إلى معنى اإلنكار.
أما المطعني فيقكؿ " :ىذا االستفياـ لـ يرد منو مجرد اإلنكار بؿ ىك اإلنكار
كالتسفية  ،كىذا ظاىر كالشمس مف سياؽ الكبلـ" فبنكا إسرائيؿ زىدكا في الطيب
الذيذ كرغبكا في الخسيس ...لذلؾ أنكر عمييـ مكسى كرماىـ بالسفو كنقص اإلدراؾ
(.)3
كالخبلصة أف االستفياـ في قكلو (أتستبدلكف) استفياـ إنكارم.

( )1سورة البقرة اآلٌة 61
( )2أبو حٌان األندلسً  ،البحر المحٌط  ،ص 374
( )3عبد العظٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام  ،ص 64-63
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اؿ م ى ً ً ً ً
اؿ
ىف تى ٍذىب يحكٍا ىب ىق ىرةن ىقاليكٍا أىتىتَّ ًخ يذىنا يى يزكنا ىق ى
ٍم يريك ٍـ أ ٍ
كسى ل ىق ٍكمو إ َّف الٌم ىو ىيأ ي
 ) -9ىكًا ٍذ ىق ى ي
()1
ًً
ىف أى يك ً
يف(
ىعكيذ بًالمٌ ًو أ ٍ
أي
كف م ىف اٍل ىجاىم ى
ى
يظير مف االستفياـ (أتتخذنا) أنو خرج عف معناه الحقيقي إلى معنى االستيزاء ،
كمما يدؿ أف االستفياـ بمعنى االستيزاء ما قالتو زاىية الدجاني " :فمعنى ذلؾ أف
القائميف لمكسى (أتتخذنا ىزكا) أرادكا السخرية منو ككأنيـ أركا في ذبح البقرة رابطة
باسـ القاتؿ فمـ يجدكا شيئان  ،كلذا كجدكا فرصة سانحة لمسخرية منو  ...كلكف مكسى
تدارؾ األمر  ،كقد فيـ مقصدىـ  ...فأجاب بالقكؿ ( أعكذ باهلل أف أككف مف
الجاىميف)  ...ككأ َّف مكسى يستنكر اتياميـ لو بالسخرية منيـ"

()2

السياؽ يكضح أف االستفياـ لبلستيزاء كالسخرية ألنيـ سخركا مف مكسى –عميو
السبلـ -أف ذبح البقرة كيؼ يبيف لنا القاتؿ؟ كىذا إنما يدؿ عمى عناد بني إسرائيؿ
كسخريتيـ مف مكسى –عميو السبلـ-
الخبلصة :أف االستفياـ في اآلية السابقة استفياـ مجازم معناه -فعبلن -السخرية.
 ) -10أى ىفتى ٍ
اف ىف ًر ه
كف ىكبلى ىـ الٌم ًو ثيَّـ يي ىحِّرفي ى
كنوي
يؽ ِّمٍنيي ٍـ ىي ٍس ىم يع ى
كف أىف يي ٍؤ ًمينكٍا لى يك ٍـ ىكىق ٍد ىك ى
ط ىم يع ى
ً
ً
كف( ( ، )3االستفياـ باليمزة (أفتطمعكف) خرج عف معناه
مف ىب ٍعد ىما ىع ىقميكهي ىك يى ٍـ ىي ٍعىم يم ى
الحقيقي إلى معنى اإلنكار التكبيخي كاالستبعاد (.)4

أما أبكحياف فيقكؿ" :كاليمزة في أفتطمعكف لبلستفياـ كفييا معنى التقرير " (. )5

( )1سورة البقرة اآلٌة 76
( )2محمد باجس موسى زٌادة  ،األسالٌب اإلنشائٌة فً آٌات بنً إسرائٌل  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا  ،رسالة دكتورة غٌر
منشورة 1431 ،ه ، 2010-ص33
( )3سورة البقرة اآلٌة 75
( )4عبد العظٌم إبراهٌم المطفً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام فً القرآن الحكٌم  ،ص 70
( )5أبو حٌان األندلسً  ،البحر المحٌط  ،ص 438
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االستفياـ ليس فيو معنى التقرير كما قاؿ أبك حياف لكف االستفياـ في قكلو:
(أفتطمعكف) ىك استفياـ مجازم إنكارم ألف السياؽ يكضح حقيقة ذلؾ.
َّ ً
ضيي ٍـ
آمَّنا ىكًا ىذا ىخ ى
بل ىب ٍع ي
 ) -11ىكًا ىذا لىقيكٍا الذ ى
آمينكٍا ىقاليكٍا ى
يف ى
ً
كف(
بً ىما فىتى ىح المٌوي ىعمىٍي يك ٍـ لًيي ىحآجك يكـ بً ًو ًع ى
ند ىرِّب يك ٍـ أىفىبلى تى ٍعقمي ى

إًلىى ىب ٍع و
كنييـ
ض ىقاليكٍا أىتي ىح ِّدثي ى
ى
( ، )1كرد في ىذه اآلية

استفياماف أكليما (أتحدثكنيـ) ك الثاني (أفبل تعقمكف) كىما مجازياف  ،قاؿ األلكسي

كاالستفياـ إنكارم في (أتحدثكنيـ) ك (أفبل تعقمكف) معطكؼ عميو (.)2
يفيـ مف كبلـ األلكسي أف االستفياـ في المكضعيف استفياـ مجازم المراد منو
اإلنكار.
إف االستفياـ في المكضعيف استفياـ إنكار كتكبيخ كنضيؼ إلى المراد مف االستفياـ
الثاني التسفيو  ،فالييكد الذيف لـ يتحدثكا مع المسمميف بما في التكراة مف حقائؽ
تتصؿ بصحة اإلسبلـ رمكا الييكد الذيف حدثكا المؤمنيف بتمؾ الحقائؽ –كىـ منافقك
الييكد -رمكىـ بالسفو كسمب عقكليـ
(أتحدثكنيـ) جاء لمتقرير كالتكبيخ

()3

 ،كقاؿ أحمد سعيد ك االستفياـ في قكلو

()4

الخبلصة :أف االستفياـ إنكارم تكبيخي.
ً
ً
كف أ َّ
كف(
 ) -12أ ىىك ى
كف ىك ىما يي ٍعمين ى
ىف الٌم ىو ىي ٍعىم يـ ىما ييسر ى
ال ىي ٍعىم يم ى
(أكال يعممكف) ىنا اليمزة خرجت عف معناىا الحقيقي إلى اإلنكار.
()5

السعكد " :اليمزة لئلنكار كالتكبيخ"
يقكؿ العبلمة أبك ي

 ،االستفياـ في قكلو:

()6

( )1سورة البقرة اآلٌة 76
( )2األلوسً  ،روح المعانً  ،مرجع سابق  ،ص 300-299
( )3عبد العظٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام  ،ص 73
( )4د /أحمد سعٌد محمد  ،التوجٌة البالغً للقراءات القرائنٌة  ،مكتبة األداب  ،القاهرة  ،ط2015 ، 6م  ،ص240
( )5سورة البقرة اآلٌة 77
( )6أبو السعود  ،تفسٌر أبً السعود  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج ، 1ص118
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إف االستفياـ فيو تعريض بالييكد ككصفيـ بالجيؿ  ،كتنزيميـ منزلة مف ال يعمـ
أحاطو عمـ اهلل بكؿ شيء ك تكبيخيـ كتسفيييـ كرمييـ بالحماقة معاف ال تنفؾ عف
ىذا المقاـ

()1

المراد مف ىذا االستفياـ اإلنكار كالتكبيخ كما ذكر أبك السعكد.
 ) -13ىكقىاليكٍا لىف تى ىمسىَّنا َّ
ؼ
ند الٌم ًو ىع ٍي ندا ىفمىف يي ٍخمً ى
كدةن قي ٍؿ أىتَّ ىخ ٍذتي ٍـ ًع ى
الن يار إًالَّ أَّىيامان َّم ٍع يد ى
كف( ( ، )2كرد في ىذه األية االستفياـ في
كف ىعىمى الٌم ًو ىما ى
ال تى ٍعىم يم ى
الٌموي ىع ٍي ىدهي أ ٍىـ تىقيكلي ى
مكضعيف ىما:

المكضع األكؿ :في قكلو تعالى ( :أتخذتـ عند اهلل عيدنا)  ،قاؿ أبكبكر الجزائرم" :
اليمزة لبلستفياـ اإلنكارم" ( )3كالمكضع الثاني ( :أـ يقكلكف ماال تفعمكف)
كأكرد األلكسي تفصيبلن طكيبلن يضيؽ المقاـ عف ذكره كيكفينا مما قاؿ عبارتو اآلتية:
" كتحمؿ أف تككف -يعنى :أـ -منقطعة بمعنى بؿ كالتقدير :بؿ :أتقكلكف كمعنى بؿ
فييا اإلضراب كاالنتقاؿ مف التكبيخ كاإلنكار عمى االتخاذ إلى ما تفيده ىمزتيا مف
التكبيخ عمى القكؿ"

()4

كيعمؽ إبراىيـ المطعني عمى قكؿ األلكسي بقكلو " :يعني

التقرير أم :االستفياـ األكؿ لئلنكار كالتكبيخ كالثاني (أـ تقكلكف) لمتقرير
كالتكبيخ" (.)5
يقكؿ ِّسيد القطب " :أتخذتـ عف اهلل عيدنا أـ تقكلكف عمى اهلل ماال تعممكف" فاالستفياـ
ىنا لمتقرير كلكنو في صكرة االستفياـ يحمؿ كذلؾ معنى االنكار كالتكبيخ(.)6

( )1المطعنً  ،التفسٌر البالغً  ،ص 77
( )2سورة البقرة اآلٌة 80
( )3أبوبكر جابر الجزائري  ،أٌسر التفاسٌر  ،دار لٌنا ،ط ،2002 ، 1ص38
( )4األلوسً  ،روح المعانً  ،ص 305
( )5إبراهٌم المطعنً  ،مرجع سابق  ،ص 77
( )6سٌد القطب  ،فً ظالل القران  ،ص 87-86
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الخبلصة :أف االستفياـ في المكضع األكؿ استفياـ إنكارم ردنا عمى زعـ الييكد
كضبلليـ كانكارىـ لمحؽ ك إبطاؿ حججيـ أما االستفياـ في المكضع الثاني :فيك
استفياـ الغرض منو التقرير ك التكبيخ.
ض فىما ج ىزاء مف ي ٍفع يؿ ىذلً ىؾ ًمن يكـ إًالَّ
ض اٍل ًكتى ً
كف ًبىب ٍع ً
كف بًىب ٍع و ى ى
اب ىكتى ٍكفيير ى
 ) -14أىفىتي ٍؤ ًمين ى
ى ى ى
ٍ
()1
ًخ ٍزم ًفي اٍلحي ًاة الدٍنيا كيكـ اٍل ًقي ً
كف إًىلى أى ىش ِّد اٍل ىع ىذ ً
اب(...
ىى
امة يي ىرد ى
ه
ى ى ىٍ ى ى ى
االستفياـ في قكلو( :أ فتؤمنكف) قاؿ الصابكني " :اليمزة لئلنكار التكبيخي" (. )2
أكرد سيد القطب إنكارىـ إذ يقكؿ :ىذا التناقض ىك الذم يكاجييـ بو القرآف ؛ كىك
يسأليـ في استنكار " :أفتؤمنكف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض"  ،نفيـ مف كبلـ
سيد القطب أف االستفياـ إنكارم
الخبلصة :أف اليمزة لبلستفياـ اإلنكارم التكبيخي.
َّ
استى ٍكىب ٍرتي ٍـ فى ىف ًريقنا ىك َّذٍبتي ٍـ ىكىف ًريقان
س يك يـ ٍ
سك هؿ بً ىما الى تى ٍي ىكل أىنفي ي
 ) -15أى ىف يكم ىما ىجاء يك ٍـ ىر ي
كف( ( ، )3المقصكد مف ىذا االستفياـ المجازم ىنا يقكؿ الزمخشرم ( :أفكمما
تى ٍقتيمي ى
جاءكـ رسكؿ) منيـ بالحؽ ( استكبرتـ) عف اإليماف بو  ،فتكسط بيف الفاء كما

تعمقت بو ىمزة التكبيخ كالتعجب مف شأنيـ ( )4فالمراد مف االستفياـ (المجازم) عند
الزمخشرم التكبيخ كالتعجب.
قاؿ أبكبكر الجزائرم ) :أفكمما جاءكـ رسكؿ  (...إيحاء بالمكـ كالعتاب بؿ ىك تقريع
كتكبيخ لمييكد عمى تمردىـ عمى رسميـ بتكذيب البعض كقتؿ البعض اتباعنا الىكائيـ
كأغراضيـ الدنية ( )5فالمراد مف االستفياـ عند الجزائرم التقريع كالتكبيخ كاإلنكار.
( )1سورة البقرة اآلٌة 85
( )2محمد على الصابونً  ،صفوت التفاسٌر  ،ص 76
( )3سورة البقرة اآلٌة 87
( )4الزمخشري  ،الكشاف  ،ص189
( )5أبو بكرالجزائري  ،أٌسر التفاسٌر  ،ص40

63

الخبلصة :أف االستفياـ مراد بو المعاني المجازية اآلتية:
 التكبيخ.-

التعجب.

 التقريع. اإلنكار.يؿ ىليـ ً
ً
ىنز ىؿ الٌموي ىقاليكٍا ين ٍؤ ًم يف بً ىمآ أ ً
آمينكٍا بً ىما أ ى
ينز ىؿ ىعىمٍيىنا ىكىي ٍكفي ى
ركف بً ىما ىكىراءهي
 ) -16ىكًا ىذا ق ى ي ٍ
()1
ً
ً ً
ً
ِّ
يف(
كف أىنبًىياء المٌو مف ىقٍب يؿ إًف يكنتيـ م ٍؤ ًمن ى
ص ِّدقان ل ىما ىم ىعيي ٍـ يق ٍؿ ىفم ىـ تى ٍقتيمي ى
ىك يى ىك اٍل ىحؽ يم ى
كمف الطرائؼ الببلغية أنو لك قاؿ قائؿ إف اهلل قد تعيد بنصر رسمو كجنده في كثير
مف اآليات فكيؼ يككف ذلؾ مع قتؿ الييكد النبياء اهلل؟  ،كاإلجابة عف ذلؾ أف
االنبياء نكعاف :نكع أمر بالجياد كقد تكفؿ اهلل بنصره.
كنكع لـ يؤمر بالجياد فإذا قتؿ فقد حاز مرتبة الشيادة النبكة.
االستفياـ في قكلو (فمً ىـ تقتمكف أنبياء اهلل) قاؿ األلكسي " :أمر لمنبي صمى اهلل عميو
كسمـ أف يقكؿ :ذلؾ تبكيتنا ليـ حيث قتمكا األنبياء مع إ َّدعى اإليماف بالتكراة" ()2مف
خبلؿ كبلـ األلكسي نفيـ أف االستفياـ المجازم المراد منو التبكيت  ،كأيضان حممو
السعكد عمى التبكيت (.)3
أبك ي
الخبلصة :أف االستفياـ المراد بو التبكيت.

( )1سورة البقرة اآلٌة 91
( )2األلوسً  ،روح المعانً  ،ص 324
( )3أبو السعود  ،تفسٌره  ،ص130
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َّ
كف)
يؽ ِّمٍنييـ ىب ٍؿ أى ٍكثىيريى ٍـ ى
اى يدكٍا ىع ٍيدنا َّنىب ىذهي ىف ًر ه
( -17أ ىىك يكم ىما ىع ى
ال يي ٍؤ ًمين ى
قكلو ( أك كمما عاىدكا عيدان) ىنا االستفياـ خرج عف معناه الحقيقي إلى مجازم آخر
()1

 ،االستفياـ في

كىك اإلنكار ألف اآلية تتحدث عف الييكد كمف كصفاتيـ نقض العيد لذلؾ جاء
القرآف منكر عمييـ تمؾ الصفة.
االستفياـ في ىذه اآلية استفياـ إنكارم.
نسيا ىنأ ً
ً
و
ً
ٍت بً ىخٍي ور ِّمٍنيىا أ ٍىك ًم ٍثمًيىا أىىل ٍـ تى ٍعىم ٍـ أ َّ
ىف الٌم ىو ىعىم ىى يك ِّؿ
 ( -18ىما ىن ى
نس ٍخ م ٍف ىآية أ ٍىك ين ى
ىف المٌو لىو مٍم يؾ الس ً
و ً
ات كاأل ٍىر ً
ض ىك ىما ىل يكـ ِّمف يد ً
كف المٌ ًو ًمف
ى
ىش ٍيء ىقد هير * أىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ أ َّ ى ي ي
َّم ىاك ى
كلً ٍّي كالى ىن ً
صو
ير) ( ، )2االستفياـ جاء في مكضعيف ىما:
ى ى
االستفياـ األكؿ ( ألـ تعمـ أف اهلل عمى كؿ شيء قدير)
االستفياـ الثاني ( ألـ تعمـ أف اهلل لو ممؾ السمكات كاألرض)
االستفياـ في المكضعيف استفياـ مجازم المراد بو التقرير  ،كال خبلؼ بيف أىؿ
العمـ في ذلؾ االستفياـ  ،كمثالو مف الشعر العربي قكؿ جرير يمدح عبد الممؾ بف
مركاف:
()3

ُُُُُُُُُألستمُخيرُمنُركبُالمطاياُُُُُُوأندىُالعالمينُبطونُراح؟ُ

يدكف أىف تىسأىليكٍا رسكىل يكـ ىكما ً
كسى ًمف ىقٍب يؿ ىك ىمف ىيتىىب َّد ًؿ اٍل يك ٍف ىر
( -19أ ٍىـ تيًر ي ى
ٍ
سئ ىؿ يم ى
ىي ٍ ى ي
ً ()4
ً ً
يم ً
السبًيؿ)
ض َّؿ ىس ىكاء َّ
اف ىف ىق ٍد ى
باإل ى
يقكؿ أبك السعكد عف ىذا االستفياـ الكراد في قكلو ( :أـ تريدكف) " تجريد الخطاب
لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ كتخصيص لو بالمؤمنيف كأـ منقطة بمعنى بؿ فييا معنى
( )1سورة البقرة اآلٌة 100
( )2سورة البقرة اآلٌتان 107-106
( )3دٌوان جرٌر  ،تحقٌق  ،ص 97
( )4البقرة اآلٌة 108
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اإلضراب كاالنتقاؿ مف حمميـ عمى العمؿ بمكجب عمميـ ...كفي ذلؾ أمارات التأثر
مف أقاكيؿ الكفر إلى التحذير كمعنى اليمزة إنكار كقكع اإلرادة منيـ ...كىذا ال
()1

يصدر مف عاقؿ ...كالمعنى بؿ أتريدكف (أف تسألكا) "

خبلصة القكؿ إف االستفياـ في قكلو ( :أـ تريدكف) استفياـ مجازم المراد بو اإلنكار
كالتحذير.
ً
ً
ظىمـ ًم َّمف َّمىنع م ىس ً
اس يموي ىك ىس ىعى ًفي ىخ ىاربًيىا أ ٍيكىلئً ىؾ
اج ىد الٌمو أىف يي ٍذ ىك ىر فييىا ٍ
ى ى
 ( -20ىك ىم ٍف أى ٍ ي
()2
َّ ً ً
يف)
اف ىليي ٍـ أىف ىي ٍد يخمي ى
كىا إًال ىخآئف ى
ىما ىك ى
كفي ىذا االستفياـ يقكؿ أبك السعكد (كمف أظمـ ممف منع مساجد اهلل) " إنكار
كاستبعاد الف يككف أحد أظمـ ممف فعؿ ذلؾ أك مساكيان لو"

()3

أما اإلماـ األلكسي  ،فبعد كبلـ طكيؿ عف ىذه اآلية قاؿ ... " :اليراد باالستفياـ
حقيقتو كانما ىك معنى النفي فيؤكؿ إلى الخبر أم ال أحد أظمـ مف ذلؾ"...

()4

كاالستفياـ في ىذه اآلية استفياـ مجازم الغرض منو النفي كما َّ
كضح األلكسي.
ت إً ٍذ قى ى ً ً ً
كف ًمف ىب ٍع ًدم قىاليكٍا
( -21أ ٍىـ يكنتي ٍـ ي
كب اٍل ىم ٍك ي
ض ىر ىي ٍعقي ى
شيى ىداء إً ٍذ ىح ى
اؿ لىبنيو ىما تى ٍعيب يد ى
()5
ً
ً
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً
ً
كف)
اع ى
يؿ ىكًا ٍس ىح ى
ؽ إًىلينا ىكاح ندا ىكىن ٍح يف ىلوي يم ٍسم يم ى
ىن ٍعيب يد إىليى ىؾ ىكًاىل ىو ىآبائ ىؾ إٍب ىر ى ى ٍ ى
االستفياـ في ىذه اآلية كرد في مكضعيف ىما :المكضع األكؿ :في قكلو ( :أـ كنتـ
شيداء)  ،يقكؿ محمد رشيد رضا " :أقكؿ ىذا إضراب عما قبمو كانتقاؿ إلى استفياـ
إنكارم كجو إلى الييكد عف كصية جدىـ يعقكب"...

()6

( )1أبو السعود  ،تفسٌره  ،ص 144
( )2سورة البقرة اآلٌة 114
( )3أبو السعود  ،تفسٌر أبً السعود  ،ص 149
( )4األلوسً  ،روح المعانً  ،ص 363
( )5البقرة اآلٌة 133
( )6محمد رشٌد رضا  ،تفسٌر المنار  ،دار المعرفة  ،بٌروت  ،لبنان  ،م ، 1ط ، 2ص 476
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المكضع الثاني ( :ماتعبدكف مف بعدم) فسؤاؿ يعقكب لبنيو ىنا سؤاؿ تقريرم ليشيدكا
عمى أنفسيـ بالتكحيد
الخبلصة :أف االستفياـ في قكلو ( :أـ كنتـ شيداء) أستفياـ مجازم المراد بو
اإلنكار.
كأما االستفياـ في قكلو ( :ماتعبدكف مف بعدم) استفياـ مجازم فالمراد بو التقرير.
ً ً
ً
ً ( -22
دكف)
صٍب ىغ ىة الٌم ًو ىك ىم ٍف أ ٍ
ىح ىس يف م ىف الٌمو صٍب ىغ نة ىكىن ٍح يف لىوي ىعابً ى

()1

االستفياـ في اآلية استفياـ مجازم المراد بو اإلنكار كالنفي.
ىع ىمالي يك ٍـ ىكىن ٍح يف ىل يو
ىع ىماليىنا ىكىل يك ٍـ أ ٍ
كنىنا ًفي الٌم ًو ىك يى ىك ىربىنا ىكىرب يك ٍـ ىكىلىنا أ ٍ
 ( -23يق ٍؿ أىتي ىحآج ى
()2
ً
كف)
ص ى
يم ٍخم ي
االستفياـ في قكلو ( :قؿ أتحاجكننا) خرجت اليمزة مف معناىا الحقيقي إلى اإلنكار
كالتكبيخ  ،أم :أتحاجكننا ( في اهلل) أم :في دينو

()3

اىيـ كًاسم ً
ً ً ً
كدا أ ٍىك
اع ى
األسىباطى ىك يانكٍا يى ن
يؿ ىكًا ٍس ىح ى
ؽ ىكىي ٍعقي ى
كب ىك ٍ
( -24أ ٍىـ تىقيكليك ىف إ َّف إٍب ىر ى ى ٍ ى
ندهي ًم ىف الٌم ًو ىك ىما الٌموي بً ىغ ًاف وؿ
ىعىم يـ أًىـ الٌموي ىك ىم ٍف أى ٍ
ادةن ًع ى
ظىم يـ ًم َّمف ىكتى ىـ ىشيى ى
ص ىارل يق ٍؿ أىأىنتي ٍـ أ ٍ
ىن ى
كف)
ىع َّما تى ٍع ىممي ى

()4

اشتممت ىذه اآلية عمى ثبلثة استفيامات مجازية إلبطاؿ دعكة الييكد كىى ( :أـ
يقكلكف -أأنتـ أعمـ أـ اهلل -كمف أظمـ ممف كتـ شيادة) االستفياـ األكؿ في

قكلو:

( أـ تقكلكف ) ىذا االستفياـ يختمؼ معناه المجازم باختبلؼ القراء  ،ق أر ابف عامر

( )1سورة البقرة اآلٌة 138
( )2سورة البقرة اآلٌة 139
( )3أبو السعود  ،تفسٌر أبً السعود  ،ص 168
( )4البقرة اآلٌة 140
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كحمزه كالكسائي كخصص أـ تقكلكف بالتاء كق أر الباقكف بالياء  ،فأما قراءة التاء
فتحتمؿ أـ فيو كجييف.
الكجو األكؿ :أف تككف أـ فيو متصمة  ،فاالستفياـ عف كقكع أحد ىذيف األمريف
المحاجة في اهلل كاالدعاء عمى إبراىيـ كمف ذكر معو إنيـ كانكا ييكدان ك نصارل
كىك استفياـ صحبو اإلنكار ك التقريع كالتكبيخ ألف كبلـ مف المستفيـ عنو ليس
صحيح

()1

الكجو الثاني :أف تككف أـ فيو منقطة فتقدـ ببؿ كاليمزة  ،التقدير :بؿ أتقكلكف
فأضراب عف الجممة السابقة كانتقاؿ إلى االستفياـ عف ىذه الجممة البلحقة عمى
سبيؿ اإلنكار أيضنا

()2

يبدك لي أف االستفياـ جاء في الكجييف لئلنكار ك التقريع كالتكبيخ.
االستفياـ الثاني :في قكلو ( :قؿ أأنتـ أعمـ أـ اهلل) ذلؾ عمى سبيؿ التيكـ بيـ
كاالستيزاء  ،كذلؾ ال مشاركة بينيـ كبيف اهلل في العمـ حتى يسأؿ أىـ أزيد عممنا أـ
اهلل

()3

كاالستفياـ ىنا مجازم المراد بو التيكـ كاالستيزاء.
االستفياـ الثالث :في قكلو ( :كمف أظمـ ) ىذا االستفياـ يردا بو النفي  ،فالمعنى ال
أحد أظمـ ممف كتـ الشيادة

()4

( )1أبو حٌان األندلسً  ،البحر المحٌط  ،ص 587-586
( )2المرجع السابق نفسة  ،ص587
( )3المرجع السابق نفسه  ،ص 587
( )4المرجع السابق نفسه  ،ص 588
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الن ً
 ( -25ىسىيقيك يؿ الس ىفيىاء ًم ىف َّ
اس ىما ىكالَّ يى ٍـ ىعف ًقٍبىمتً ًي يـ الَّتًي ىك يانكٍا ىعىمٍييىا يقؿ لٌِّم ًو
ً و ()1
صر و
ً
ً
اط م ٍستىقيـ)
اٍل ىم ٍش ًر ي
ؽ ىكاٍل ىم ٍغ ًر ي
ب ىي ٍيدم ىمف ىي ىشاء إًلىى ى
االستفياـ في قكلو( :ما كالىـ) اختمؼ المفسركف في تعييف ىؤالء الذيف قالكا( :ما
كالىـ عف قبمتيـ).
فسر السرم قكلو تعالى( :ماكالىـ) قاؿ " :قاليا بعض الييكد كالمنافقكف استيزاء
كذلؾ أنيـ قالكا " :استاؽ الرجؿ إلى كطنو"

()2

يبدك لي مف خبلؿ ماقالو السرم إف االستفياـ يراد بو االستيزاء كالسخرية.
اف
 ( -26ىكًا ىذا ًق ى
يؿ لىيي يـ اتًَّب يعكا ىما أ ى
ىنز ىؿ المٌوي قىاليكٍا ىب ٍؿ ىنتَّبًعي ىما أىٍلفىٍيىنا ىعمىٍي ًو ىآب ى
اءنا أ ىىكلى ٍك ىك ى
()3
آباؤىـ ى ً
كف)
كف ىشٍيئنا ىك ى
ال ىي ٍيتى يد ى
ال ىي ٍعقمي ى
ى ي يٍ
االستفياـ في قكلو( :أكلك كاف) قاؿ أبكحياف األندلسي " :اليمزة لبلستفياـ المصحكب
بالتكبيخ كاإلنكار ك التعجب مف حاليـ"

()4

( -27ى ٍؿ ينظيركف ًإالَّ أىف يأ ًٍتييـ الٌمو ًفي ظيىم وؿ ِّمف اٍل ىغم ًاـ كاٍلمآلئً ىك ية كقي ً
ض ىي األ ٍىم ير
ى ى يي ي
ى ى ي ى
ى ى ى ى
ى
()5
ً
كر)
االم ي
ىكًالىى المٌو تيٍرىجعي ي
االستفياـ مجازم في قكلو( :ىؿ ينظركف إال أف يأتييـ) خرج عف معناه الحقيقي إلى
معنى النفي كال خبلؼ بيف عمماء الببلغة في ذلؾ كاليؾ الشاىد يقكؿ أبكحياف في
قكلو( :ىؿ ينظركا إال أف يأتييـ) "ىؿ ىنا لمنفي  ،المعنى :ماينظركف كلذلؾ دخمت

( )1سورة البقرة اآلٌة 142
( )2ابن عطٌة األندلسً  ،المحرر الوجٌز  ،ص 218
( )3سورة البقرة اآلٌة 170
( )4أبو حٌان األندلسً  ،البحر المحٌط  ،ص 655
( )5سورة البقرة اآلٌة 210
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إال كككنيا بمعنى النفي "

()1

إذا جاء بعدىا إال كثير في القرآف ككبلـ العرب ،قاؿ

تعالى( :كىؿ نجازم إال الكفكر)

()2

كمنو قكؿ دريد بف الصمة:
نُترشدُغزيُّةُأُر ِشدُ
ُُُُُُُُوىلُأناُإالَُّمنُغزيةُإنُغوتُُُُُُغويتُوا ُ

()3

اىـ ِّم ٍف ىآي وة ىبيىِّن وة ىك ىمف ييىب ِّد ٍؿ نً ٍع ىم ىة الٌم ًو ًمف ىب ٍع ًد ىما
 ( -28ىس ٍؿ ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
يؿ ىك ٍـ آتىٍيىن ي
()4
يد اٍل ًع ىق ً
اب)
ىج ٍ
اءتوي ىفًإ َّف المٌ ىو ىش ًد ي
االستفياـ في قكلو( :كـ آتيناىـ) قد خرج عف حقيقتو إلى معنى التقرير

()5

يقكؿ األلكسي عف ىذا االستفياـ ... " :الستحقاقيـ التقريع كأنو قيؿ( :سؿ بني
إسرائيؿ) عف طغيانيـ كجحكدىـ لمحؽ بعد كضكحو –كـ آتيناىـ -كاالستفياـ لمتقرير
بمعنى حمؿ المخاطب عمى اإلقرار ،كقيؿ بمعنى :التحقيؽ كالتثيت" ...

()6

يقكؿ المطعني":إف كـ استفيامية كالمراد مف االستفياـ فييا تقرير الييكد بالمعجزات
الباىرة الداعية إلى اإليماف ثـ تكجيو التكبيخ إلييـ عمى إعرافيـ عف تمؾ
المعجزات"

()7

نستنتج مف أقكاؿ المفسريف أف االستفياـ في قكلو( :كـ آتيناىـ) استفياـ مجازم
كالمراد بو التقرير كالتكبيخ كالتقريع.

( )1أبو حٌان االندلسً  ،البحر المحٌط  ،ج ، 2ص132
( )2سورة سبأ اآلٌة 17
( )3انظر اللسان (غوى)  ،والخزانة ( ، )213/4وشرح دٌوان الحماسة للمرزوقً ص 815
( )4سورة البقرة اآلٌة 211
( )5أبو حٌان  ،المرجع السابق نفسه  ،ص 136
( )6األلوسً  ،روح المعانً  ،ص 494
( )7إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام  ،ص122
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ً ً
َّ ً
ً
ً
ٍساء
( -29أ ٍىـ ىحسٍبتي ٍـ أىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجَّن ىة ىكىل َّما ىيأٍت يكـ َّمثى يؿ الذ ى
يف ىخىم ٍكٍا مف ىقٍبم يكـ َّمس ٍَّتيي يـ اٍلىبأ ى
ً
ًَّ
ىك َّ
ص ىر المٌ ًو
كؿ َّ
الضَّراء ىكيزٍل ًزليكٍا ىحتَّى ىيقي ى
سك يؿ ىكالذ ى
ص ير المٌو أىال إً َّف ىن ٍ
آمينكٍا ىم ىعوي ىمتىى ىن ٍ
الر ي
يف ى
()1
يب)
ىق ًر ه
جاء في ىذه اآلية استفيماف:
االستفياـ األكؿ :في قكلو تعالى ( :أـ حسبتـ) يقكؿ أبكبكر الجزائرم " :أـ ىي
المنقطة فتفسر ببؿ كاليمزة لبلستفياـ اإلنكارم"

()2

االستفياـ الثاني :في قكلو تعالى( :متى نصر اهلل) كىنا االستفياـ مجازم المراد بو
االستبطاء كال خبلؼ بيف الببلغييف في ىذا االستفياـ
َّ ً
اؿ ىليي يـ الٌموي يمكتيكٍا
كؼ ىح ىذ ىر اٍل ىم ٍك ًت ىف ىق ى
يف ىخ ىريجكٍا ًمف ًدىي ًارًى ٍـ ىك يى ٍـ أيلي ه
( -30أىىل ٍـ تىىر إًىلى الذ ى
()3
الن ً
الن ً
اس ىكلى ًك َّف أى ٍكثىىر َّ
ض وؿ ىعمىى َّ
كف)
اى ٍـ إً َّف المٌ ىو لى يذك فى ٍ
ثيَّـ أ ٍ
ىحىي ي
اس الى ىي ٍش يك ير ى
االستفياـ في قكلو( :ألـ تر) يقكؿ الجزائرم " :ألـ ينتبو إلى عممؾ ...كاالستفياـ
لمتعجب"

()4

كيقكؿ الجزائرم ىذا االستفياـ لمتنبيو كالتعجب.
يقكؿ الزمخشرم( :ألـ تر) " تقرير لمف سمع بقصتيـ مف أىؿ الكتاب كأخبار األكليف
 ،كتعجيب مف شأنيـ"

()5

نستخمص مف كبلـ الجزائرم كالزمخشرم أف االستفياـ في قكلو( :ألـ تر) استفياـ

( )1سورة البقرة اآلٌة 214
( )2أبوبكر جابر الجزائري  ،أٌسر التفاسٌر  ،ص 93
( )3سورة البقرة اآلٌة 243
( )4المرجع السابق نفسة  ،ص111
( )5الزمخشري  ،الكشاف  ،ص 318
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مجازم كيقصد بو:
 التقرير التنبيو التعجبً
َّ ( -31مف ىذا الَّ ًذم ي ٍق ًرض المٌو قىرضا حسننا فىيض ً
ض
اع ىفوي لىوي أ ٍ
ىض ىعافنا ىكث ىيرةن ىكالمٌوي ىي ٍقبً ي
ى ٍ ن ىى ي ى
ي ي
()1
ً
كف)
سطي ىكًاىلٍيو تيٍرىج يع ى
ىكىيٍب ي
االستفياـ في قكلو ( :مف ذا الذم) استفياـ مجازم المقصكد بو التحضيض ك
التيييج عمى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

()2

أعماؿ البر كاإلنفاؽ في سبيؿ الخير"

()3

 ،كقاؿ عماد الديف الطبرم " :ترغيب في

الخبلصة :المقصكد مف االستفياـ التحضيض كالترغيب.
ً
ئل ًمف بنًي إًسرائً ى ً
( -32أىىل ٍـ تىىر إًىلى اٍلم ً
ث ىلىنا
كسى إً ٍذ ىقاليكٍا لًىن ًب ٍّي لَّيي يـ ٍاب ىع ٍ
ى
يؿ مف ىب ٍعد يم ى
ٍى
ى
ً
ممً نكا نقىاتً ٍؿ ًفي سبً ً
ب ىعمىٍي يك يـ اٍل ًقتىا يؿ أىالَّ تيقىاتًميكٍا قىاليكٍا ىك ىما لىىنا
يؿ المٌ ًو قى ى
اؿ ىى ٍؿ ىع ىسٍيتي ٍـ إًف يكت ى
ى
ى
يخ ًرجنا ًمف ًدي ًارنا كأىبنآئًنا ىفىم َّما يكتًب عىمي ًيـ اٍل ًقتىا يؿ تىكلَّكٍا إًالَّ
أىالَّ ين ىقاتً ىؿ ًفي سبً ً
ى ى ى ٍى ى
يؿ الٌم ًو ىكىق ٍد أ ٍ ٍ ى
ى
ىٍ
ى ىٍ ي
َّ ً ً
ً
يف)
ىقمًي ن
يـ بًالظالم ى
بل ِّمٍنيي ٍـ ىكالمٌوي ىعم ه

()4

اشتممت ىذه اآلية عمى ثبلثة استفيامات:
االستفياـ األكؿ( :ألـ تر إلى المؤل مف بني إسرائيؿ)  ،ىذا االستفياـ المراد بو
التقرير باجماع.

( )1سورة البقرة اآلٌة 245
( )2أبو بكر جابر الجزائري  ،أٌسر التفاسٌر  ،ص 111
( )3عماد الدٌن بن محمد الطبري  ،أحكام القرآن  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج ، 1ط1983 ، 1م  ،ض221
( )4سورة البقرة اآلٌة 246
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االستفياـ الثاني ( :ىؿ عسيتـ إف كتب عميكـ القتاؿ)
قاؿ الزمخشرم ":كأراد باالستفياـ التقرير كتثبيت أف المتكقع كائف  ،كأنو صائبو "
كتابعو أبك السعكد في ذلؾ فقاؿ " :كالمراد أف المتكقع كائف"

()1

()2

ىذا االستفياـ الكارد في قكلو تعالى ( :ىؿ عسيتـ) مجاز كالمراد بو التقرير.
االستفياـ الثالث ( :كمالنا أالَّ ينقاتؿ في سبيؿ اهلل كقد أخرجنا مف ديارنا كأبنائنا)
ىذا االستفياـ لـ يقؼ عميو أحد مف أىؿ العمـ كالمفسريف سكل عبد العظيـ إبراىيـ
المطعني ك أبي حياف
قاؿ المطعني " :كالكاقع أنو لبلستبعاد كالتعجب مف حاليـ إذا لـ يقاتمكا كالحاؿ أنيـ
طردكا مف ديارىـ كحرمكا مف ذريتيـ"

()3

 ،أما أبك حياف فقاؿ " :كماال أالَّ ينقاتؿ" ىك

استفياـ في المفظ كانكار في المعنى ( ، )4لكف االرجح قكؿ أبي حياف أف االستفياـ
إنكارم .
طىالي ى ً
كف لىوي اٍل يمٍم يؾ
كت ىمم نكا قىالي ىكٍا أَّىنى ىي يك ي
ِّم ىف اٍلم ً
ط ىفاهي ىعىمٍي يك ٍـ
اص ى
اؿ ىق ى
اؿ إً َّف الٌم ىو ٍ
ى

ث لى يك ٍـ
 ( -33ىكقى ى
اؿ لىيي ٍـ ىنبًييي ٍـ إً َّف المٌ ىو قى ٍد ىب ىع ى
ت ىس ىع نة
ىحؽ ًباٍل يمٍم ًؾ ًمٍنوي ىكىل ٍـ يي ٍؤ ى
ىعىمٍيىنا ىكىن ٍح يف أ ى
ً ً
ً ًً ً ً
يـ)
ىكىز ى
ادهي ىب ٍسطىةن في اٍلعٍمـ ىكاٍلج ٍسـ ىكالمٌوي يي ٍؤتًي يمٍم ىكوي ىمف ىي ىشاء ىكالمٌوي ىكاسعه ىعم ه

()5

االستفياـ في قكلوَّ :
(أنى يككف لو الممؾ) االستفياـ لئلنكار بمعنى كيؼ يككف لو
الممؾ

()6

( )1الزمخشري  ،الكشاف  ،ص 378
( )2أبو السعود  ،تفسٌر ابً السعود  ،ج ، 2ص293
( )3عبد العظٌم إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام  ،ص 135
( )4أبو حٌان األندلسً  ،البحر المحٌط  ،ج ، 2ص 264
( )5سورة البقرة اآلٌة 247
( )6أبوبكر جابر الجزائري  ،أٌسر التفاسٌر  ،ص 112
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قاؿ أبك حيافَّ (" :أنى يككف لو الممؾ) أف يسممكا األمر هلل  ،كال تنكره قمكبيـ كال
يتعجبكا  ...فقالكا كيؼ يممؾ عمينا مف ىك دكننا"

()1

الخبلصة :أف االستفياـ في ىذه اآلية استفياـ مجازم الغرض منو اإلنكار كالتعجب
كىذا كاضح مف أقكاؿ المفسريف في ىذه اآلية.
ً ً َّ
كـ
( -34المٌوي الى إلى ىو إال يى ىك اٍل ىحي اٍل ىقي ي
ً
َّ ً
ًفي األ ٍىر ً
ض ىمف ىذا الذم ىي ٍش ىفعي عٍن ىدهي

ً
كف
ييحيطي ى
ًح ٍفظييي ىما

ٍخ يذه ًسىنةه كالى ىنكـ لَّو ما ًفي السَّماك ً
ات ىك ىما
الى تىأ ي ي
ى ٍه ي ى
ىى
ال
إًالَّ بًًإ ٍذنً ًو ىي ٍعىم يـ ىما ىبٍي ىف أٍىي ًدي ًي ٍـ ىك ىما ىخٍم ىفيي ٍـ ىك ى

بً ىشي وء ِّم ٍف ًعٍم ًم ًو إًالَّ بًما ىشاء ك ًسع يكرًسيو الس ً
ض ىك ى
ال ىي يؤ ي
َّم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ى ى ٍ ي
كدهي
ى
ى
ٍ
ً
ً
يـ) ( ، )2كاالستفياـ في قكلو( :مف ذا الذم يشفع عنده)
ىك يى ىك اٍل ىعمي اٍل ىعظ ي

يقكؿ محمد عمى الشككاني " :في ىذا االستفياـ مف اإلنكار عمى مف تزعـ عمى أف

أحدان مف عباده يقدر عمى أف ينفع أحد بشفاعتو أك التقريع كالتكبيخ لو"

()3

 ،تابعو

صاحب التفسير الكبير في ذلؾ إذ يقكؿ " :مف ذا الذم  ،استفياـ معناه اإلنكار
المنفي  ،أم ال يشفع عنده أحد إال بأمره"

()4

مما سبؽ مف قكؿ الشككاني كال ارزم أف االستفياـ في ىذه األية جيء بو لبلنكار
كالنفي.
ىف آتىاه المٌو اٍلمٍم ىؾ إً ٍذ ىق ى ً ً
ً
اى ً
( -35أىىلـ تىر إًىلى الَّ ًذم ح َّ ً ً
ِّي
ى
ٍ ى
يـ في ًربِّو أ ٍ ي ي ي
اؿ إٍب ىراى ي
آج إٍب ىر ى
يـ ىرب ى
يت قى ى ً ً
يحيًي كأ ً
اىيـ فىًإ َّف المٌ ىو ىيأٍتًي ًب َّ
الش ٍم ً
س ًم ىف
يت قى ى
اؿ أىىنا أ ٍ
يم ي
الَّ ًذم يي ٍحيًي ىكيي ًم ي
اؿ إٍب ىر ي
ى
َّ ً ً
ت الَّ ًذم ىكفىر كالمٌو ى ً
ؽ ىفأ ً
اٍل ىم ٍش ًر ً
يف)
ٍت بًيىا ًم ىف اٍل ىم ٍغ ًر ًب ىفيب ًي ى
ى ى ي
ال ىي ٍيدم اٍل ىق ٍكىـ الظالم ى

( )1أبو حٌان األندلسً  ،البحر المحٌط  ،ص 266
( )2سورة البقرة اآلٌة 255
( )3محمد بن محمد الشوكانً  ،فتح القدٌر  ،تحقٌق د /عبد الرحمن عمر  ،دار الوفاء  ،ج ، 1ط ، 2005 ، 2ص 465
( )4الفخر الرازي  ،التفسٌر الكبٌر  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،م ، 4ط ، 2001 ، 1ص 9
( )5سورة البقرة اآلٌة 258
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()5

االستفياـ في قكلو( :ألـ تر إلى الذم َّ
حاج إبراىيـ) قاؿ محمد عمى الشككاني " :
كىمزة االستفياـ إلنكار النفي كالتقرير المنفي  ،أم ألـ ينتو عممؾ أك نظرؾ إلى ىذا
الذم صدرت منو ىذه المحاجة"

()1

أما الصابكني فيقكؿ( " :ألـ تر) تعجب لمسامع مف أمر ىذا الكافر المجادؿ في قدرة
اهلل أم لـ ينتو عممؾ إلى ذلؾ المارد كىك ( النمركد بف كنعاف)"

()2

كيرل الدارس أف االستفياـ في قكلو ( :ألـ تر إلى الذم حاج إبراىيـ) استفياـ مجازم
خرج مف معناه الحقيقي لمتقرير كالتعجب كىذا كاضح مف قكؿ الشككاني السابؽ كاف
زاد الشككاني اإلنكار كالنفي  ،كلكف ليس في ىذا االستفياـ إنكار أك نفي  ،كأيضان
قاؿ الصابكني كاهلل أعمـ.
( -36أ ٍىك
ىب ٍع ىد ىم ٍكتًيىا

ىكالَّ ًذم ىمَّر ىعىمى قىٍرىي وة ىكًى ىي
ً
ىماتىوي المٌوي مىئ ىة ىع واـ ثيَّـ ىب ىعثىوي
ىفأ ى

ًً
ىخ ًاكيةه عىمى عر ً
كشيىا ىق ى
اؿ أَّىن ىى يي ٍحيًي ىىذه الٌموي
ى ى
يي
ض ىي ٍكوـ ىقا ىؿ
ت ىق ى
ىق ى
اؿ ىلبًثٍ ي
اؿ ىك ٍـ ىلبًثٍ ى
ت ىي ٍك نما أ ٍىك ىب ٍع ى

ت ًمىئةى ع واـ فىانظير إًلىى طىع ً
ام ىؾ ىك ىش ىاربً ىؾ لى ٍـ ىيتى ىسَّن ٍو ىكانظيٍر إًلىى ًح ىم ًار ىؾ ىكلًىن ٍج ىعمى ىؾ
ىبؿ لَّبًثٍ ى
ى
ى
ٍ
ظ ًاـ ىكٍي ى ً
اس كانظير إًىلى ً
ِّ
ىعىم يـ أى َّف
الع ى
كىا ىل ٍح نما ىفىم َّما تىىبَّي ىف ىلوي ىق ى
اؿ أ ٍ
س ى
ؼ يننش يزىىا ثيَّـ ىن ٍك ي
ىآي نة ل َّمن ً ى ٍ
المٌ ىو ىعمىى يك ِّؿ ىش ٍي وء ىق ًد هير)

()3

في ىذه اآلية استفياماف:
اال ستفياـ االكؿ ( :أنى يحيى ىذه اهلل بعد مكتيا)؟  ،أم متى يحيى أك كيؼ؟ كىك
استبعاد إلحيائيا كىى عمى تمؾ الحالة المشابية لحالة األمكات المباينة لحاؿ
اإلحياء

()4

( )1محمد على الشوكانً  ،فتح القدٌر  ،ص 474
( )2محمد على الصابونً  ،صفوت التفاسٌر  ،ص 165
( )3سورة البقرة اآلٌة 259
( )4محمد على الشوكانً  ،مرجع سابق  ،ص 476
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( ًّأنى يحيى ىذه اهلل بعد مكتيا) يقكؿ الصابكني " :كيؼ يحيى اهلل ىذه البمدة بعد
خرابيا كدمارىا؟  ،قاؿ ذلؾ استعظامان لقدرة اهلل تعالى"

()1

االستفياـ في ىذه اآلية استفياـ مجازم خرج مف معناه الحقيقي إلى االستبعاد ك
االستعظاـ كىذا كاضح كما في أقكاؿ المفسريف لمف ىذه اآلية.
االستفياـ الثاني( :كـ لبثت) قاؿ صاحب التفسير الببلغي " :فيك فيما نرل لمتجييؿ
 ،كأعني ذلؾ تجييؿ المخاطب كتبيف خطئو في تحديد المدة التي قضاىا ميتنا  ،كمف
قاؿ إنو لمتعجيز لـ يجانب  ،كلكف التجييؿ أدؽ"

()2

االستفياـ في قكلو (كـ لبثت) استفياـ مجازم الغرض منو التجييؿ حسب رأم
صاحب التفسير الببلغي.
( -37كًا ٍذ ىق ى ً ً
يـ ىر ِّ
ؼ تي ٍحيًي اٍل ىم ٍكتىى
ب أ ًىرنًي ىكٍي ى
اؿ إٍب ىراى ي
ى
َّ
ص ٍريى َّف إًىلٍي ىؾ
لِّىي ٍ
ط ىمئً َّف ىقٍمبًي ىق ى
اؿ ىف يخ ٍذ أ ٍىرىب ىع نة ِّم ىف الطٍي ًر ىف ي
ً
اعىم ٍـ أ َّ
يـ)
يج ٍزنءا ثيَّـ ٍاد يعيي َّف ىيأٍتً ىين ىؾ ىس ٍعنيا ىك ٍ
ىف الٌم ىو ىع ًز هيز ىحك ه

اؿ ىبمىى ىكلى ًكف
اؿ أ ىىكلى ٍـ تي ٍؤ ًمف ىق ى
ىق ى
اج ىع ٍؿ ىعىمى يك ِّؿ ىجىب وؿ ِّمٍنيي َّف
ثيَّـ ٍ
()3

االستفياـ في قكلو ( :أكلـ تؤمف) كاف مسبكؽ بسؤاؿ مف إبراىيـ عميو السبلـ قاؿ:
َّ
(رب أرني كيؼ تحيى المكتى) جاء الرد مف اهلل سبحانو كتعالى -بطريقة االستفياـ
فقاؿ( :أكلـ تؤمف) كىنا االستفياـ مجازم الغرض منو التقرير ألف معظـ العمماء
كالمفسريف أكدكا ذلؾ ،كلذلؾ ال أريد أف أقؼ عمى قكؿ كاحد بعينو.

( )1محمد على الصابونً  ،صفوت التفاسٌر  ،ص165
( )2عبد العظٌم إبراهٌم المطعنً  ،التفسٌر البالغً لالستفهام  ،ص 145
( )3سورة البقرة اآلٌة 260
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كف ىلوي ىجَّنةه ِّمف َّن ًخ و
ىعىن و
اب تى ٍج ًرم ًمف
يؿ ىكأ ٍ
( -38أىىي ىكد أ ى
ىح يد يك ٍـ أىف تى يك ى
ً
ِّ َّ ً
ً
ً
ىص ىابيىا
ىص ىابوي اٍلكىب ير ىكلىوي يذِّرَّيةه ي
ض ىع ىفاء ىفأ ى
فييىا مف يكؿ الث ىم ىرات ىكأ ى
()1
ً َّ
احتىرىق ٍ ً
كف)
ِّف الٌموي ىل يك يـ ى
اآليات ىل ىعم يك ٍـ تىتى ىف َّك ير ى
ت ىك ىذل ىؾ ييىبي ي
ىف ٍ ى

تى ٍحتً ىيا األٍىنيى يار ىل يو
إً ٍعصار ًف ً
يو ىن هار
ىه

االستفياـ في قكلو ( :أيكد أحدكـ ، )...قاؿ الفخر الرازم " :اليمزة استفياـ ألجؿ
اإلنكار كانما قاؿ (أيكد) كلـ يقؿ أيريد ألف المكدة ىي المحبة التامة ...كفي ىذه
الحالة تنبييان عمى اإلنكار التاـ كالنفرة البالغة إلى الحد الذم ال مرتبة فكقو"

()2

كقاؿ ابف عاشكر " :كاالستفياـ في قكلو( :أيكد أحدكـ) استفياـ إنكار كتحذير"

()3

الخبلصةَّ :
أف االستفياـ في قكلو( :أيكد) استفياـ مجازم الغرض منو اإلنكار
كالتحذير.

( )1سورة البقرة اآلٌة 266
( )2الفخر الرازي  ،التفسٌر الكبٌر  ،م ، 4ص 52
( )3ابن عاشور  ،التحرٌر والتنوٌر  ،ص 54
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الخاتمةُ :
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد بف عبد اهلل
الصادؽ الكعد األميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعكف اهلل كتكفيقو أكممت ىذه
جئت بما
الدراسة بعنكاف :أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة البقرة  ،كال أدعي أنني ي

حاكلت أف أقؼ عمى أسمكب االستفياـ كداللتو في سكرة
لـ يذكر مف قبؿ إال أنني
ي
البقرة  ،باإلضافة إلى تحديد اآليات التي كرد فييا أسمكب االستفياـ في ىذه السكرة

كشرحو كتحميمو كتبييف المقصد مف ىذا االستفياـ  ،كال تعد ىذه الدراسة خاتمة
الدراسات حكؿ ىذا المكضكع.
ومنُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةُ :
 -1إف سكر القرآف الكريـ كمف بينيا سكرة البقرة ميداف خصب لمدراسات الببلغيةُ .
 -2إف ىمزة االستفياـ مف أكثر أدكات االستفياـ استخدامنا كىى أـ الباب.
 -3إف مف أكثر المعاني المجازية كركدان في سكرة البقرة االستفياـ اإلنكار ،ثـ
التعجب  ،ثـ التكبيخ  ،ثـ التقرير  ،ثـ االستبعاد.
 -4أقؿ أنكاع االستفياـ المجازية كركدنا  ،أستفياما التسكية كالنفي حيث كرد كؿ
منيما مرة كاحدة.
 -5كركد االستفياـ الحقيقي في خمس آيات مف صكرة البقرة كبينما كرد االستفياـ
المجازم في تسع كثبلثيف آية منيا.
ُ
ُ
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التوصياتُ :
مف خبلؿ النتائج التي تكصؿ إلييا الدارس يكصي باالتي:
 -1االىتماـ بدراسة األساليب اإلنشائية الطمبية كغير الطمبية في التراث العربي
عامة كالقرآف الكريـ خاصة في سكرة البقرة.
 -2زيادة الدراسات المغكية التي تخدـ كتاب اهلل.
 -3دراسة االستفياـ في بقية سكرة القرآف الكريـ.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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اآلية
َّ ً
كف)
اء ىعىم ٍي ًي ٍـ ىأأىن ىذ ٍرتىيي ٍـ أ ٍىـ ىل ٍـ تي ًنذ ٍريى ٍـ ى
ال يي ٍؤ ًم ين ى
يف ىك ىف يركٍا ىس ىك ه
(إً َّف الذ ى
َّ ً
ىح ىيا يك ٍـ ثيَّـ يي ًميتي يك ٍـ ثيَّـ يي ٍحيًي يك ٍـ ثيَّـ
( ىك ٍي ى
ىم ىكات نا ىفأ ٍ
ؼ تى ٍكفيير ى
كف بًالمو ىك يكنتي ٍـ أ ٍ
ً
كف)
إًىل ٍيو تيٍر ىج يع ى
ً
كف َّ
اب أىفىبلى
كف اٍلكتى ى
نس ٍك ىف أىنفي ىس يك ٍـ ىكأىنتي ٍـ تىتٍمي ى
ٍم ير ى
اس بًاٍل ًبِّر ىكتى ى
الن ى
(أىتىأ ي
ً
كف)
تى ٍعقمي ى
َّ ً
ص ير المٌ ًو أىال إً َّف
كؿ َّ
( ىحتَّى ىيقي ى
آم ينكٍا ىم ىعوي ىمتىى ىن ٍ
الر يسك يؿ ىكالذ ى
يف ى
يب)
ص ىر المٌ ًو قى ًر ه
ىن ٍ
(أَّىن ىى يي ٍحيًي ىى ًذ ًه المٌوي ىب ٍع ىد ىم ٍكتً ىيا)
(كاتَّقيكٍا يكما تيرجعكف ًف ً
يو إًلىى المٌ ًو)
ىٍ ن ٍ ى ي ى
ى
ً
ً
ىخطىأ ىٍنا)
( ىرَّب ىنا الى تي ىؤاخ ٍذ ىنا إًف َّنس ىينا أ ٍىك أ ٍ
( ىيا ىم ٍرىي يـ أَّىنى ىل ًؾ ىى ىذا)
يدا)
ؼ ًإ ىذا ًج ٍئ ىنا ًمف يك ِّؿ َّ
أم وة بً ىش ًي ويد ىك ًج ٍئ ىنا بً ى
ؾ ىعىمى ىى يؤالء ىش ًي ن
( ىف ىك ٍي ى
بل تى ٍخ ىش يكٍا َّ
اخ ىش ٍك ًف)
( ىف ى
اس ىك ٍ
الن ى
ًً ً
كف)
(أىفى يح ٍك ىـ اٍل ىجاىمَّية ىي ٍب يغ ى
(فى ىع ىسى المٌوي أىف ىيأٍتً ىي بًاٍل ىفتٍ ًح)
(الى تى ٍسأىليكٍا ىع ٍف أى ٍش ىياء إًف تيٍب ىد لى يك ٍـ)
اىتى ىد ٍيتي ٍـ)
ض َّؿ إً ىذا ٍ
ضريكـ َّمف ى
( ىعىم ٍي يك ٍـ أىنفي ىس يك ٍـ الى ىي ي
ىغ ٍير الٌم ًو تى ٍدعكف إًف يكنتيـ ً ً
يف)
صادق ى
ي ى
ٍ ى
(أ ى ى
( ىف ىيؿ لَّ ىنا ًمف يش ىف ىعاء ىف ىي ٍش ىف يعكٍا ىل ىنا)
ال تي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
بل ًح ىيا)
صى
( ىك ى
ض ىب ٍع ىد ًإ ٍ
ً
آمنتيـ بً ًو قى ٍب ىؿ أىف آ ىذ ىف لى يك ٍـ)
(قىا ىؿ ف ٍرىع ٍك يف ى

ت بً ىرِّب يك ٍـ)
(أىلى ٍس ى
كت الس ً
(أىكىلـ ينظيركٍا ًفي ممى يك ً
ات كاأل ٍىر ً
ض)
ى
ى
ى ٍ ى ي
َّم ىاك ى
ً
يف)
(أىتى ٍخ ىش ٍكىنيي ٍـ ىفالمٌوي أ ى
ىحؽ أىف تى ٍخ ىش ٍكهي إًف يكنتيـ م يؤ ًمن ى
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19
38

ً
ىنت تي ٍس ًمعي الص َّـ ىكلى ٍك ىك يانكٍا الى
كف إًلى ٍي ى
ؾ أى ىفأ ى
( ىك ًم ٍنييـ َّمف ىي ٍستىم يع ى
ً
كف)
ىي ٍعقمي ى
ال إًلىو إًالَّ
ينزًؿ بً ًعٍمًـ المٌ ًو كأىف َّ
اعمى يمكٍا أَّىن ىما أ ً
( ىفًإف لَّ ٍـ ىي ٍستى ًج ييبكٍا لى يك ٍـ ىف ٍ
ى
ى
ً
كف)
يى ىك ىف ىي ٍؿ أىنتيـ م ٍسم يم ى
اؤىنا أ ٍىك أىف
ىص ى
ٍم ير ى
( ىقاليكٍا ىيا يش ىع ٍي ي
ؾ أىف َّنتٍير ىؾ ىما ىي ٍع يب يد ىآب ي
بأ ى
بلتي ىؾ تىأ ي

ً
ً
يد)
يـ َّ
ىم ىكالً ىنا ىما ىن ىشاء إًَّن ى
الرًش ي
ؾ ىأل ى
َّن ٍف ىع ىؿ في أ ٍ
ىنت اٍل ىحم ي
اب متى ىفِّرقيكف ىخ ٍير أًىـ الٌمو اٍلك ً
اح يد اٍل ىقيَّ يار)
(أىأ ٍىرىب ه
ى ه
ي ى
ً
ص يرىنا)
ىس الر يس يؿ ىك ى
ظنكٍا أَّىنيي ٍـ ىق ٍد يكذ يبكٍا ىج ي
اءى ٍـ ىن ٍ
( ىحتَّى ًإ ىذا ٍ
استىٍيأ ى
ؾي ً
كف)
ض ي
( ىكلىقى ٍد ىن ٍعمى يـ أَّىن ى ى
ص ٍد ير ىؾ بً ىما ىيقيكلي ى
يؽ ى
ً ً
ً
ً
كف قى ٍكالن
يف ىكاتَّ ىخ ىذ م ىف اٍل ىمآلئ ىكة إً ىناثنا إًَّن يك ٍـ لىتى يقكلي ى
ىص ىفا يك ٍـ ىرب يكـ بًاٍل ىبن ى
(أىفىأ ٍ
ً
يما)
ىعظ ن
ً
ض ىي ٍكوـ)
( ىقا ىؿ ىقائ هؿ ِّم ٍنيي ٍـ ىك ٍـ لىبًثٍتي ٍـ ىقاليكا لىبًثٍىنا ىي ٍك نما أ ٍىك ىب ٍع ى
ً ً
صبًًّيا)
( ىيا ىي ٍح ىيى يخذ اٍلكتى ى
اب بًقيَّكوة ىكآتىٍي ىناهي اٍل يح ٍك ىـ ى
ًَّ ً
َّ ً
ىح ىس يف
آم ينكا أىم اٍل ىف ًر ى
اما ىكأ ٍ
يف ىك ىف يركا لمذ ى
( ىقا ىؿ الذ ى
يق ٍي ًف ىخ ٍيهر َّم ىق ن
يف ى
ىن ًدًّيا)
كسى)
ؾ بً ىي ًم ًين ى
( ىك ىما تًٍم ى
ؾ ىيا يم ى
( ىفك ٍسكس ًإىل ٍي ًو َّ
ىدل ىؾ ىعىمى ىش ىج ى ًرة اٍل يخٍم ًد
الش ٍي ى
آد يـ ىى ٍؿ أ ي
اف ىقا ىؿ ىيا ى
ط ي
ى ىى
ىك يمٍم وؾ َّال ىي ٍبىمى)
ً ً
ًً ً
يـ)
ىنت فى ىعٍم ى
(قىاليكا ىأأ ى
ت ىى ىذا بآل ىيت ىنا ىيا إ ٍب ىراى ي

(قىا ىؿ ىب ٍؿ فى ىعمىوي ىكبً ييريى ٍـ ىى ىذا)
ص ىن يكـ ِّمف بأ ً
كس لَّ يكـ لًتي ٍح ً
َّ
ٍس يك ٍـ فى ىي ٍؿ أىنتي ٍـ
ى
( ىك ىعم ٍم ىناهي ى
ص ٍن ىعةى لى يب و ٍ
ً
كف)
ىشاك ير ى
اىا ىكًى ىي ظىالً ىمةه)
( ىف ىكأىيِّف ِّمف ىق ٍرىي وة أ ٍ
ىىىم ٍك ىن ى
ث المَّوي ىر يسكنال)
ىى ىذا َّال ًذم ىب ىع ى
كن ى
( ىكًا ىذا ىأرٍىك ى
ؾ ًإف ىيتَّ ًخ يذ ى
ؾ ًإ َّال يى يزنكا أ ى
كف)
( ىى ٍؿ ىي ٍس ىم يع ى
كن يك ٍـ إً ٍذ تى ٍد يع ى
ً
ىف ىل ىنا ىكَّرةن ىف ىن يك ً
( ىفىم ٍك أ َّ
يف)
كف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى
( ىر ِّ
م)
ت ىعمى َّي ىك ىعىمى ىك ًال ىد َّ
ىف أى ٍش يك ىر نً ٍع ىمتى ى
ؾ الَّتًي أ ٍىن ىع ٍم ى
ب أ ٍىكًز ٍعنًي أ ٍ
ًً
ً
ًً
يف)
الم ىؤلي أىي يك ٍـ ىيأٍتيني بً ىع ٍرش ىيا قى ٍب ىؿ أىف ىيأٍتيكنًي يم ٍسمم ى
(قىا ىؿ ىيا أىي ىيا ى
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13

قيَّكةن)
ىع ىج ًمي
ىع ىج ًمًّيا لَّ ىقاليكا ىل ٍكىال في ِّ
صىم ٍ
ت ىآياتيوي ىأأ ٍ
( ىكىل ٍك ىج ىعٍم ىناهي يق ٍر نآنا أ ٍ
َّ ً
ً
ًَّ ً
كف ًفي
يف ىال يي ٍؤ ًم ين ى
آم ينكا يى ندل ىكش ىفاء ىكالذ ى
ىك ىع ىربًي يق ٍؿ يى ىك لمذ ى
يف ى
اد ٍك ىف ًمف َّم ىك و
اف ىب ًع ويد)
آ ىذانً ًي ٍـ ىكٍقهر ىك يى ىك ىعىم ٍي ًي ٍـ ىع نمى أ ٍيكىل ًئ ى
ؾ يي ىن ى
ِّ
يف)
اءى ٍـ ىر يسك هؿ مبً ه
(أَّىنى ىليي يـ الذ ٍك ىرل ىكىق ٍد ىج ي

اف ىي ٍكـ ِّ
الد ً
يف)
12
( ىي ٍسأىلي ى
كف أَّىي ى ي
آف ًل ِّمذ ٍك ًر فى ىي ٍؿ ًمف م َّد ًك ور)
40
( ىكلى ىق ٍد ىيس ٍَّرىنا اٍل يق ٍر ى
اف إً َّال ًٍ
( ىى ٍؿ ىج ىزاء ًٍ
اإل ٍح ىس ً
اف)
60
اإل ٍح ىس ي
ً
كف)
59-58
كف * أىأىنتي ٍـ تى ٍخميقي ى
كنوي أ ٍىـ ىن ٍح يف اٍل ىخالقي ى
(أى ىف ىأرٍىيتيـ َّما تي ٍم ين ى
َّ ً
ارة تين ًجي يكـ ِّم ٍف ىع ىذ و
ىدل يك ٍـ ىعىمى تً ىج و
اب أىلً ويـ)
10
ىم ينكا ىى ٍؿ أ ي
( ىيا أىي ىيا الذ ى
ى
يف آ ى
الم ًو ك َّ
ؾ ىلرسك يؿ َّ
ً
الموي ىي ٍعىم يـ إًَّن ىؾ
1
(إً ىذا ىجاء ى
ؾ اٍل يم ىنافقي ى
كف ىقاليكا ىن ٍش ىي يد ًإَّن ى ى ي
ى
ً
ًً
َّ
كف)
يف ىل ىكاذ يب ى
ىل ىر يسكليوي ىكالموي ىي ٍش ىي يد إً َّف اٍل يم ىنافق ى
( ىال تى ٍد ًرم ىلع َّؿ َّ
ىم نار)
1
ث ىب ٍع ىد ىذًل ى
الم ىو يي ٍح ًد ي
ى
ؾ أٍ
7

57

الحاقة

3-2-1

58

القيامة

6

59

ظمى يـ ًم َّم ًف ا ٍفتىىرل ىعىمى المَّ ًو ىك ًذ نبا)
( ىك ىم ٍف أى ٍ
ً
كف)
غ ًإلىى آلً ىيتً ًي ٍـ ىف ىق ى
( ىف ىار ى
كف * ىما لى يك ٍـ ىال تىنطقي ى
اؿ أ ىىال تىٍأ يكمي ى
ض بً ىغ ٍي ًر اٍل ىح ِّ
استى ٍك ىب يركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
ؽ ىكىقايلكا ىم ٍف ىأ ىشد ًمَّنا
( ىفأ َّ
ىما ىع ه
اد ىف ٍ

10

60

اإلنساف

1

61

المرسبلت

16

62

التككير

27-26

(لً يي ًنف ٍؽ يذك ىس ىع وة ِّمف ىس ىعتً ًو ىك ىمف قيًد ىر ىعمى ٍي ًو ًرٍزقيوي)
ؾ ىما اٍل ىحاقَّةي)
(اٍل ىحاقَّةي * ىما اٍل ىحاقَّةي * ىك ىما أ ٍىد ىار ى
ً
ام ًة)
( ىي ٍسأى يؿ أَّىي ى
اف ىي ٍكيـ اٍلق ىي ى
( ىيقيك يؿ ًٍ
اف ىي ٍك ىمئً وذ أ ٍىي ىف اٍل ىم ىفر)
نس ي
اإل ى
( ىى ٍؿ أىتىى ىعىمى ًٍ
يف ِّم ىف َّ
نس ً
كر)
الد ٍى ًر ىل ٍـ ىي يكف ىش ٍي نئا َّم ٍذ يك نا
اف ًح ه
اإل ى
ًً
يف)
(أىىل ٍـ ين ٍيمؾ ٍاأل َّىكلً ى
َّ ً ِّ ً
يف)
كف * إً ٍف يى ىك إًال ذ ٍكهر لٍم ىعالىم ى
( ىفأ ٍىي ىف تى ٍذ ىى يب ى

ُ
ُ
ُ

82

32
42
32
ب

43
33
42
44
54
39
15
19
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فيرسُاألحاديث ُ
الرقم ُ

الحديث ُ

رقمُالصفحة ُ

ُ1

(اق أركا القرآف فإنو شافع ألىمو يكـ القيامة اق أركا

ُ8

الزىراكيف البقرة كآؿ عمراف فإنيما يأتياف يكـ القيامة
كأنيما غمامتاف أك كأنيما فرقاف مف طير صكاؼ
يحاجاف عف أىميا يكـ القيامة  ،ثـ قاؿ اق أركا البقرة فإف
أخذىا بركة كتركيا حسرة كال يستطيعيا البطمة) ُ
ُ2

( البقرة سناـ القراف ك ذركتو نزؿ مع كؿ آية منيا

ُ8

ثمانكف ممكان كاستخرجت (اهلل ال إلو إال ىك الحي
القيكـ) مف تحت العرش) ُ

ُ
ُ3

ُ
( إف الشيطاف يخرج مف البيت إذا سمع سكرة البقرة تق أر
فيو) ُ

ُ
ُ4

( لكؿ شيء سناـ كاف سناـ القرآف سكرة البقرة كفييا آية
ىي سيدة أم القراف أم الكرسي) ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ8
ُ8

فيرسُاألشعار ُ
الرقم ُ

البيت ُ

القائل ُ

1

كما أدرم كلست أخاؿ أدرم*** أقكـ آؿ حصف أـ نساء

زىير بف أبي

رقمُ
الصفحة ُ

يسممى

54

2

غضاب
فميتؾ تحمك كالحياة مريرة *** كليتؾ ترضى ك األناـ
ي
كليتؾ الذم بيني كبينؾ عامر*** كبيني كبيف العالميف خراب

أبك فراس

18

3
4

كلست أبالي بعد إدراكي العمى*** أكاف تراثان ماتناكلت أـ كسبا

المتنبي

47

كيؼ السبيؿ إلى لقاء غريزة *** تمقى ابتساـ الشيب بالتقطيب

ابف حمديس

43

5
6

ىؿ الدىر إال غمرة أك انجبلؤىا*** كشيكان كاال ضيقو كانفراجيا

البحترم

44

ليت أياـ الصبا ركاجعا

العجاج

19

7

اح
ألستـ خير مف ركب المطايا *** كأندل العالميف بطكف ر ً

جرير

65-36

8

كىؿ أنا إالَّ مف غزًّية إف غكت *** غكيت كاف ترشد غزية ً
أرشد

دريد بف

70

9

يضير؟
فدع الكعيد فما كعيدؾ ضائرم*** أظنيف أجنحة الذباب
ي

ابف أبي

45

10

أيقتمني كالمشرفي مضاجعي كسنكنة *** زرؽ كانياب أغك و
اؿ

الصمة
عيينة

امرؤ القيس

38

ً
كصمت أنت مف الزحاـ
أبنت الدىر عندم كؿ بنت***فكيؼ

امرؤ القيس

17

المتنبي

45

13

لمئيـ
أأترؾ إف قمت دراىـ خالد*** زيارتو؟! إني إذا ي

عمارة بف

26

14

ليك كفي ل و
حتى متى أنت في و
عب** كالمكت نحكؾ ييكم فاغ انر فاه

11
12

ً
بأمثؿ
أال أييا الميؿ الطكيؿ أال انجؿ*** بصبح كما اإلصباح منؾ

84

عقيؿ
مجيكؿ

41

قائمةُالمصادرُوالمراجعُ :
ُ
أو ًال :القراف الكريـ.
ثانياًُ :
 -1ابف عطية األندلسي  ،أبك محمد عبد الحؽ بف عبد الرحمف  ،المحرر
الكجيز  ،تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،
لبناف  ،ـ ، 1ط2001 ، 1ـ
 -2ابف كثير  ،عماد الديف بف إسماعيؿ بف عمر  ،تفسير القرآف العظيـ ،
مؤسسة المختار  ،القاىرة  ،ـ ، 1ط2002 ،3ـ
 -3ابف منظكر  ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد  ،لساف العرب  ،دار الفكر
العربي  ،دار الصادر بيركت  ،ـ ، 12ط1990 ، 1ـ ماده (فيـ)
 -4أبك السعكد  ،محي الديف محمد  ،تفسير أبي السعكد  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ج1
 -5أبك بكر جابر بف مكسى الجزائرم  ،أيسر التفاسير  ،دار لينا  ،ط، 1
2002ـ
 -6أبك حياف األندلسي  ،محمد بف يكسؼ  ،البحر المحيط  ،دار الفكر ،
بيركت  ،لبناف  ،ج ، 1بدكف ط 1992 ،ـ
 -7أبك زالؿ عصاـ الديف  ،إطبللة عمى نصكص مختارة  ،دار الكفاء ،
اإلسكندية  ،مصر  ،ط2010 ، 1ـ
 -8أحمد محمد سعيد  ،التكجية الببلغي لمقراءات القرآنية  ،مكتبة اآلداب ،
القاىرة  ،ط2015 ، 6ـ
 -9األلكسي  ،أبك الفضؿ شياب الديف محمكد  ،ركح المعاني  ،دار الكتب
العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ـ ، 1ط2001 ، 1ـ
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 -10اإلماـ الطيبي  ،التبياف في البياف  ،تحقيؽ د /عبد الستار زمكط  ،دار الجيؿ
– بيركت  ،ط1996 ، 1ـ
فكاؿ عكاكم  ،المعجـ المفصؿ في عمكـ الببلغة  ،مراجعة أحمد شمس
 -11إنعاـ َّ
الديف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1996 ، 2
 -12التفتازاني  ،سعد الديف مسعكد بف عمر  ،المطكؿ شرح تمخيص المفتاح ،
تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ج ، 3ط، 1
2001ـ
 -13الخطيب القزكيني  ،جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف  ،اإليضاح في عمكـ
الببلغة  ،تحقيؽ إبراىيـ شمس الديف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط، 2
2010ـ
 -14الخمخالي  ،مرتضى محمد جكاد المكسكم  ،مفتاح تمخيص المفتاح  ،الكتبة
األزىرية  ،ج ، 1ط2006 ، 1ـ
 -15الزمخشرم  ،جار اهلل محمكد عمر  ،الكشاؼ  ،دار إحياء التراث العربي ،
بيركت  ،لبناف  ،ج ، 1ط2001 ، 2ـ
 -16السَّيد أحمد الياشمي  ،جكاىر الببلغة  ،تحقيؽ يكسؼ الصميمي  ،صيدا ،
بيركت – لبناف  ،ط2010 ، 2ـ
 -17سيد قطب ،في ظبلؿ القرآف  ،دار الشركؽ  ،ـ ، 1ط2003 ، 32ـ
 -18الشيخ مصطفى الغبلييني  ،جامع الدركس العربية  ،دار الفكر عماف  ،ج، 3
ط2005 ، 1ـ
 -19الطاىر بف عاشكر  ،التحرير كالتنكير  ،دار سجكف  ،تكنس  ،ـ ، 1بدكف ط
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 -20عبد العظيـ إبراىيـ المطفي  ،التفسير الببلغي لبلستفياـ في القرآف الحكيـ ،
مكتبة كىبة  ،القاىرة
 -21عبد القادر البغدادم  ،خزانة األدب  ،تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف ،
النخانجي -القاىرة  ،ج ، 1ط2000 ، 1ـ
 -22عبد القاىر الجرجاني  ،دالئؿ اإلعجاز  ،تحقيؽ محمكد محمد شاكر النخانجي
 ،القاىرة  ،ط2004 ، 2
 -23عمى الجازـ  ،مصطفى أميف  ،الببلغة الكاضحة  ،مراجعة محمد عبد العزيز
أحمد  ،مكتبة أبف سينا ،القاىرة ،ط2004 ، 1ـ
 -24عماد الديف بف محمد الطبرم  ،أحكاـ القرآف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،
لبناف  ،ج ، 1ط1983 ، 1ـ
 -25عمر عبد اليادم عتيؽ  ،عمـ الببلغة بيف األصالة كالمعاصرة  ،دار أسامة ،
األردف –عماف  ،ط2012 ، 1ـ
 -26الفخر الرازم  ،التفسير الكبير  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ـ، 4
ط2001 ، 1ـ
 -27القرطبي  ،الجامع ألحكاـ القرآف  ،مكتبة الصفا  ،القاىرة ،ج ، 1ط،1
2005ـ
 -28محمد أبكمكسى  ،دالالت التراكيب  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة  ،ط1979 ، 1ـ
األرمي  ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف  ،مراجعة د/
 -29محمد األميف عبداهلل ي
ىاشـ محمد عمى  ،دار طكؽ النجاة  ،بيركت  ،لبناف  ،ج ، 1ط2001 ، 1ـ
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 -30محمد بف عمى الشككاني  ،فتح القدير  ،تحقيؽ عبد الرحمف عمر  ،دار الكفاء
 ،ج ، 1ط2005 ، 2ـ
 -31محمد رشيد رضا  ،تفسير المنار  ،دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف  ،ـ 1ط1
 -32محمد شعباف عمكاف  ،نعمات شعباف عمكاف  ،مف ببلغة القرآف  ،الدار العربية
لمنشر كالتكزيع  ،ط1998 ، 2ـ
 -33محمد عمى الصابكني  ،صفكت التفاسير  ،دار القرآف الكريـ  ،بيركت  ،لبناف
 ،ـ ، 1بدكف ط 1999 ،ـ
 -34كىبة الزحيمي  ،التفسير الميسر في العقيدة كالشريعة  ،دار الفكر المعاصر ،
بيركت  ،لبناف  ،ج1
الرسائؿ العممية:
 محمد باجس مكسى زيادة  ،األساليب اإلنشائية في آيات بني إسرائيؿ  ،جامعةالسكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا  ،رسالة دكتكرة غير منشكرة 1431 ،ق2010 -ـ
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