
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

 -الوادي –جامعة الشهيد محة خلرض 

 والأدب العريبقسم اللغة                                               الآداب واللغاتلكية 
 

 
 

 

 

 
 

 شهادة الماستر نيلضمن متطلبات معدة مذكرة تخرج 
 اللغة العربية وآدابها في        
 م اللسانو عل تخصص:      

 :تينالطالب إعداد
 حياة رغيوة

 فايزيفوزية 

 :الدكتورة رافــــــــــــــــــإش           
 فتيحة حسيني                

 

 

 م6171-6172ه/7341-7341:الجامعية السنة
  رئيسارئيسا  الواديالوادي  ––  لخضرلخضر  حمهحمه  الشهيدالشهيد  جامعةجامعة  الساسي عمامرةالساسي عمامرةد.د.

  مشرفا ومقررامشرفا ومقررا  الواديالوادي  ––  لخضرلخضر  حمهحمه  الشهيدالشهيد  جامعةجامعة  فتيحة حسينيفتيحة حسينيد.د.

  مناقشامناقشا  الواديالوادي  ––  لخضرلخضر  حمهحمه  الشهيدالشهيد  جامعةجامعة  علي مدللعلي مدلل. . دد
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 شكر وعرفان                         

اهلل عصّ ًجمّ عهَ َعًو انيت ال تُعد ًال تُحصَ ، فيٌ احملًٌد يف األًىل ، ًيف اآلخسة ، كًا َسٍ َشكس 

 "اندزاست  ىره عهَ املشسفت األستاذة إىل انتقديس، بانشكس ًعظيى َتقدو  أٌنصايا عهينا 

 فجصاىا انسديد ًانسأُ باننصيحت دزبنا ًأَازث انبحث ننا سبيم ييدث انيت " فتيحت حسيين

  .ًاملعسفت انعهى نطهبت ذخس ًسندا اهلل ًأداييا خري كم عنّا اهلل

 هلى سيكٌٌ انريٍ املناقشت جلنت أعضاء نهسادة اجلصيم بانشكس َتقدو أٌ إالّ يسعنا ال كًا

 . خري كمَّ اهلل فجصاىى انبحث ، ىرا تقٌيى فضم يف عظيى

 كم أسباب ًفسًا ً ، انعناء يعنا حتًّهٌا انريٍ ، عائهتنا أفساد إىل  مبظاىس انعسفاٌ  ممصًج ًشكس

 . املأيٌل بانشكم ا انبحثىر ختسج حتَ ،  اننجاح

 إعداد يف بكهًت ًنٌ ساىى ًاملساعدة ، ً انعٌٌ يد يدّ يٍ كم إىل ، اجلصيم بانشكس َتقدو كًا

 ًانقادز ذنك ًيل إَو ، كم اخلري جياشييى أٌ ًجم عص املٌىل سائهني املتٌاضع ، انعًم ىرا
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 : مقدمة
 وفضلو على سائر احليوانات بالعقل واللسان، احلمد هلل الذي خلق اإلنسان، علمو البيان

والصالة ،  وصدَّ عن اإلديان،عرض عنوأوحجة على من ، ن ليكون نرباسا لو  يف اجلنانآنزل لو القرأو
زلمد وعلى آلو وصحبو ، وأوتى جوامع الكالم ونور الفرقان، والسالم على من بعث من بٍت عدنان

 . ومن تبعهم بإحسان، وبعد
وحياولون جاىدين مزج ،ويتباىون بلغتو ، منذ الِقدم والعرب يتلذذون بكلمات القرآن الكرمي    

بداع إألن سليقتهم كشفت رقي فصاحتو و، وإتباع سياقاتو مكلماهتم حبالوة أسلوبو وجتويد عباراتو
بداع إنسجامو ادلداد وما محل ىذا اإلنسجام من إجتمع حول معانيو العلماء، وسار على اف، بالغتو

  .الًتكيب والسياقات 

 يف إليو آلت ومبا ودراسات، أحباث من بو ُخِدمت ومبا صورة، من عليو  ىيمبا العربية البالغةف  
 الكرمي بالقرآن االىتمام لوال عليو، ىي ما على لتكون كانت ما العريب، القول فن مجاليات تبيان
 أهنا لوال إليها انتهت اليت الصورة هبذه لتصبح كانت ما مجيعها العربية علوم إن مث إعجازه، سر وإبراز
 البالغيُتم اىتما كان حيث، أسراره ودقائقو وإبراز آياتو وفهم للقرآن الكرمي خدمة أيضا قامت

 جتّسدىا حيوية من اإلنشاء بو يتميز ذلك دلا ؛ الكربى احملاور أىم من  الطلبيةاإلنشائية باألساليب
 التفاعل على قدرتو  وكذا، فالنهي تنطوي حتتو دالالت خفية ومعاٍن بالغية سلتلفة  الّثرية الدالالت

لكن ىذا ال دينع ، إال أنو كان وأقل اىتماما مقارنة باألساليب اإلنشائية األخرى ،مع مجيع النصوص 
 لقيس والبالغيُت النحويُت عند الطلب أساليب :من وجود دراسات متشابو ومتضمنة لو، ومن ذلك

 والوجوب اإلستعالء على الّنهي، وداللتو معٌت : حول موجزة إشارات فيها قدم حيثاألوسي، 
 خرج إليها اليت اجملازية ادلعاين اخلرب، وبعض بلفظ الّنهي الّنهي، وصيغة أداة وادلقدار، وأصل والزمن
 . الّنهي

ليوسف عبد " أساليب األمر والنهي يف القرآن الكرمي وأسرارىا البالغية " وكذلك دراسة حول 
 إشارات حيث قدمت ىذه الدراسة  جامعة أم القرى ، ادلملكة العربية السعودية ،اهلل األنصاري،
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 يف ما، وذكر بعض األغراض البالغية لوماالنهي، كتعريفوباألمر و ادلتعلقة القضايا بعض حول موجزة
 . القرآن الكرمي

نتباىنا وحنن نتلوا آيات القران الكرمي أسلوبو ادلعجز، الذي كان وما يزال رمز إوطادلا لفت 
البالغة والفصاحة، ولكن ىل يستطيع فرد مهما أويت من القدرة أن حييط ببالغتو وخصائصو 

ختيـار أسلوب النهي كموضوع إشجعنا على   وكـّل ذلـك،العظيمة، ال شك أن ذلك أمر مستحيل
ختيار القرآن إستقر يف أنفسنا إىذا وبعد أن ، للدراسة، على أن يكون رلال تطبيقو القرآن الكـرمي

أن خنتـار ادلدونة القرآنية  ،كان لزاما علينا الكرمي نصا تطبيقيا،كونو يعد النموذج األمثل للبالغة العربية
 ولعل من  ،ختيارنا على سورة البقرة منـوإاليت تشكل رلاال واسعا لدراسة ىذه الظاىرة البالغية، فوقع 

 :أىم دواعي ىذا اإلختيار 
وتعلَّمو،  وعلَّمو كتابو خدم دلن عظيم ثواب من تعاىل اهلل أعده الكرمي، وما القرآن يف البحث شرف-

 .هبار بإذن حُت كل ُأُكلها تؤيت طيبة كشجرة إال آياتو يف والتدبر اهلل كتاب يف البحث فما
 .التعرف على األساليب القرآنية يف نسقها البالغي - 
ما يعود على الباحث يف بالغة القرآن من نفع عظيم يف جانب التحصيل العلمي ، حيث يقوي - 

أسلوبو ويستقيم لسانو ويهذب بيانو ،واآليات القرآنية أبلغ شاىد يف البالغة ، إذمل يظهر علم البالغة 
  .العربية إال يف القرآن الكرمي

  .سيما القرآنية منهاالتطبيقية ، وال بالدراسات ادلكتبة إثراء- 
إياه،  ينسلوب، جامع ىذا األإليها دعا اليت ادلختلفة دف بيان ادلضامُتذلك بو   وقد كان 
 بيان إىل إليها، للوصول خرج اليت البالغية هبا، وادلعاين مت اليت ادلختلفة وصوره، حاالتو ومستقصُت

 ، وإدنا مستقلة دراسة نعلم بأية فيمايف سورة البقرة النهي  أسلوبكما مل حيظ ، أديب ذلذا األسلوب
  . القرآن، والبالغة، واللغة وعلوم التفسَت، واإلعجاز، كتب توزعتو
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نطالقا من ىذه احلقيقة فقد أحببنا أن نقف على جانب من أساليب ىذا الكتاب العظيم إو   
 ". وأغراضو البالغية يف سورة البقرةأسلوب النهي" :ىوو

 ؟ دالليا ومجاليا  الذي تفيدهوما  ؟ اجملازيةالنهي ىي أغراض  ما:اآلتية اإلشكالية  عن اإلجابةزلاولُت 
  ؟ وأنواعوه، صيغوما ىي 

 تناولنا، حيث وخامتة وفصلُت مدخل  متضمّنة البحث طبيعة قتضتهاإ خطة ذلك يف متبعُت
بالبالغة، واإلنشاء وأنواعو،  كالتعريف البحث، ومفاىيم مصطلحات عن حديثا ادلدخل يف

 يف بالنهي  التعريفإىل فيو تطرقنا، والذي "ي هــــّــــ النمبفهوم    "فعنوناه األول الفصل أماواألسلوب، 
 الثاين الفصل خصصنا حُت يف، البالغية أغراضوووصيغو، ، أنواعو ذكر أىم االصطالح، مع واللغة

ادلوجودة يف ىذه  واجملازية قيقيةحل االنهي من ناحية أبعاده لوبأس دراسةوللتعريف بسورة البقرة، 
 .السورة 
 .إليها ادلتوصل النتائج أىم يف ادلتمثلة البحث زبدة حيتضن الذي الوعاء مبثابة اخلامتة بذلك لتكون

ولإلجابة عن كل ىذه التساؤالت، إعتمدنا  على ادلنهج الوصفي واإلحصائي والتحليلي، 
 ا، فعتمدناىمالتحليلي واإلحصائي جُتادلنوفوظفنا األول يف اجلزء النظري، مجعا وإدلاما ووصفا، أما 

، ودالالهتا الشواىدك تل أفادهتا اليت ادلعاينحتليل ، والبقرة  ادلوجودة يف سورةالّنهي شواىد إحصاء يف
 الّنهي ظواىر حول دقيقة أحكام تقدمي يتسٌت حىت فيها، وردت اليت ادلختلفة السياقات يف ومضامينها

 .السورةىذه  يف ادلختلفة
 :ل مث العربية راجعاملو ادلصادر أمهات على موضوعاهتا، تقدمي يف الدراسة ىذه إعتمدت وقد

وتيسَت الكرمي الرمحان يف تفسَت بن منظور، اللسان العرب  ، وصفوة التفاسَت حملمد علي الصابوين
ومجالية اخلرب واإلنشاء ، وعلم ادلعاين لعبد العزيز عتيق، كالم ادلنان لعبد الرمحان بن ناصر السعدي

 . دراسة بالغية مجالية نقدية حلسُت مجعة
 يُظهر أن أجل من ،الباحث منها يعاين اليت اتبوالصع  منال خيلو أي حبث من العديد وكما

 اإلعًتاف من ىنا نال والبد، السوي العلمي البحث أحب من كل لو يطمح الذي بادلستوى عملو
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 والصرب الطويل، الوقت قتضتإ وقد واليسَتة بالسهلة تكن مل الظاىرة، ىذه يف البحث رحلة بأن
 ملهبذا الكتاب  يتصل موضوع يف الغوص واهلل، بكالم يتعلق ادلوضوع ألن كلذو ، اجلميلُت والتحمل

البالغة  كتب يف بّدقة، ولّلنهي تفهمها ينبغي البالغة من عالية آفاق قرآنللف اليسَت، بالشيء يكن
 كثَت يف ادلفسرين ختالفإ أن تتبعها، كما من بد ال سلتلفة أبواب يف والّلغة، تفاريق والنحو، والتفسَت

 سياق التأويالت يف حائراً  يقف عديدة مرات يف الباحث علتجوموضوعاتو ودالالتو،  الّنهي من معاين
            .الواحد اللغوي للموقف ادلختلفة
 اليت " فتيحة حسيٍت" ة ادلشرف األستاذة إىل اجلزيل بالشكر نتقدمإال أن   األخَت يفما كان لناو
 اهلل وأدامها خَت كل عّنا اهلل فجزاىا السديد والرأي بالنصيحة دربنا وأنارت البحث لنا سبيل مهدت

  .وادلعرفة العلم لطلبة  وسندااذخر
 
 

 



 مدخل
 

  
6 

 
  

 

 مدخل 
 
 



 مدخل
 

  
7 

 
  

 اجلتاِؿ، إدراؾ ودقغ ااِف طيِّي  اإلس عداد صفاء على تْع ِتدُ  اايت اافنوف من فنًّا االبالغُ  تُػّعد"
 كتا تعطؼ االبالغ بواس  ها , بادل عغ وإحساسو إنفعااو وتثًن ااقارئ، أو ااسامع فؤاد يف تؤثط فهي

 .1" فآوتكشف هبا عن وجوه اإلعجاز يف نظم ااقط، دقائق ااعطبيغ وأسطارىا
ُلُغ بلوالاً وَببالاً وصل وان هى وأَبْػَلَغو من ": االبالغ: فقد عطفها ابن منظور بقواو بلغ ااشيء يَػلػْ

َلغ و،مطاده  تَػلَػلَّلَغ بااشيء وصل إىلو ,ىو إببالاً وبَػلَّلَغو تلليغاً  َلَغ فبف وَملػْ  واالبغ ما يُػَ لَػلَّلُغ بو ،وبَػَلَغ َملػْ
 . 2 "ااشيء ادل لوب وااَلبُغ ما بَػَلَغَك وااَلبُغ ااكفايغ ويُػ َػَوصل ِإىل

 . 3ىي اإلن هاء وااوصوؿ : ومنو فاالبالغ عند أىل االغغ 
أما إص بحا فقد تعددت أقواؿ االلغاء يف حتديد مفهـو االبالغ  

االبالغ اافهم واإلفهاـ، وكشف ادلعاين، : "بد اهلل بن زلتد بن رتيل بقواو   فقد عطفها ع
ومعطفغ اإلعطاب، واالتساع يف االفظ، وااسداد يف اانظم، وادلعطفغ بااقصد، واالياف يف األداء، وصواب 

اادالاغ، وادلعطفغ بااقوؿ، واالك فاء باالخ صار عن اإلكثار، وإمضاء ااعـز على  اإلشارة، وإيضاح
حكومغ االخ يار، وبٌن أيضا أف كل ىذه األبواب زل اج بعضها إىل بعض، كحاجغ بعض أعضاء 

ال الىن افضيلغ أحدىا عن اآلخط، فتن أحاط معطفغ هبذه اخلصاؿ فقد كتل كل : االدف إىل بعض
واالبالغ ختًن : ااكتاؿ، ومن شذ عنو بعضها مل يلعد من اانقص مبا اج تع فيو منها، وقاؿ أيضا 

 .  4"االفظ يف حسن إفهاـ
ىي تأديغ : االبالغ: " بقواو " جواىط االبالغ " كتا أشار إايها  أزتد اذلامشي يف ك ابو  

ادلعىن اجلليل واضحا بعلارة صحيحغ فصيحغ ذلا يف اانفس أثط خبب، مع مبءمغ كل كبـ التوطن 
ااذي يقاؿ فيو، واألشخاص ااذين خياطلوف، ومسيت االبالغ ببالغ ألهنا تنهي ادلعىن إىل قلب ااسامع 

 .  5"فيفهتو

                                                             
. 38-37،ص1984،  2علد ااقادر حسٌن،  فن االبالغ، عامل ااك ب، بًنوت،  ط-  1
 .419،  ص 2003،  1،  دار صادر،  بًنوت،  ط8ابن اافضل رتاؿ اادين زلتد بن منظور، اساف ااعطب،  ج - 2
 .21، ص 1999 سعد سليتاف زتودة، دروس يف االبالغ ااعطبيغ، دار ادلعطفغ اجلامعيغ، اإلسكندريغ، د ط،  - 3
. 10، ص 2009 ، 1 طدار اانهضغ ااعطبيغ، بًنوت، الناف،  ، 1، ج علم ادلعاين ، علد ااعزيز ع يق - 4
.  40، ص1،1999ااسيد أزتد اذلامشي، جواىط االبالغ يف ادلعاين واالياف واالديع، ادلك لغ ااعصطيغ، صيدا، بًنوت، ط-  5
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تقوؿ كبـ بليغ وم كلم بليغ ، وال توصف هبا ااكلتغ  ،و االبالغ يوصف هبا ااكبـ وادل كلم
وايس كل كبـ فصيح بليغا وكل من يوصف باالبالغ ، وال تقوؿ كلتغ بليغغ، فكل كبـ بليغ فصيح

  . 1. يوصف باافصاحغ ألف شطط االليغ أف يكوف فصيحا
تنقسم إىل ثبثغ : كتا اكل علم فن وىي ، وفن او أصواو وأدواتو،      ومنو فاالبالغ علم او قواعد

 :وعلم االديع، ويأيت يف مقدمغ ىذه ااعلـو ااثبثغ ، علم االياف ،علم ادلعاين: أركاف أساسيغ ىي 
ىو قواعد يعطؼ هبا كيفيغ م ابقغ ااكبـ دلق ضى احلاؿ، وفق ااغطض ااذي يساؽ : علم ادلعاين - 
. 2وبعلم ادلعاين حيرتز عن اخل أ يف تأديغ ادلعىن ادلطاد، إايو

وقد ،حيث ىذب مسائلو وأوضح قواعده  ، وأوؿ من دوَف قواعد ىذا ااعلم ىو علد ااقاىط اجلطجاين
إال أهنم مل يصلوا إىل ما وصل ، كاجلاحظ وأبو ىبؿ ااعسكطي، وضع بعض األدباء واانقاد قللو ن فا

 . 3إايو اجلطجاين
أحواؿ ، اإلنشاء، اخلرب: اا ايل  حوعلى اان ىيملاحث و ذتانيغ  موضوعاتو يفٍاضلصطت وقد

اإلجياز واإلطناب وادلساواة ،اافصل وااوصل، ااقصط، أحواؿ م علقغ باافعل، أحواؿ ادلسند إايو ،ادلسند
 االبالغ ّأساس معجم فقد ورد يف ،4ىو اإلنشاءوادللحث ااذي سن ناواو باادراسغ  واا حليل 

.  5ّكذا يّفعل وأنشأ.  را وعتارة ّوّشع حديثا وأنشأ فّنشؤوا، ّاخللق ّتعاىل ّاهلل أّنشأ : ّنشأ :الزسلشطي
فاإلنشاء مص لح جيطي على نوع من ااكبـ ينشئو صاحلو اٍب داء دوف أف : أما يف االص بح- 

 واذاك ٍاس قط يف ،تكوف او حقيقغ خارجيغ ي ابقها أو خياافها فب حي تل اذاك ااصدؽ وال ااكذب
: ، وىو بذاك ينقسم إىل نوعٌن 6االبالغ أف اإلنشاء كبـ ال حي تل ااصدؽ وال ااكذب 

 
 

                                                             
 .           10،ص 1979،  1،  كويت،  طتادل لوعاوكااغ أزتد م لوب،  أساايب بباليغ،  - 1
  .25، ص 2005زلتد طاىط اابدقي،  ادللسط يف علـو االبالغ، ادلك لغ ااعصطيغ ،صيدا،  بًنوت،  د ط، -  2
 .51، ص1999، 1يوسف أبو ااعُدوس، االبالغ واألسلوبيغ، دار األىليغ،  عتاف،  األردف،  ط - 3
.                                                                                                             53، ص 2007، 1يوسف أبو ااعدوس،  مدخل إىل االبالغ ااعطبيغ،  دار ادلسًنة، عتاف،  ط  -4
 . 268، ص1998، 1زلتد باسل عيوف ااسود، دار ااك ب ااعلتيغ، بًنوت، الناف، ط: ، تح 2زلتود بن عتط اازسلّشطي، أساس االبالغ ،ج -  5
   . 105، ص1992، 1األزىط اازناد،  دروس يف االبالغ  ااعطبيغ، ادلطكز ااثقايف ااعطيب، اادار االيضاء، بًنوت، ط - 6
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 . 1وىو ما دؿ على اا لب ويكوف أمطا، وهنيا، وٍاس فهاما، ودتنيا، ونداء: إنشػػاء طػللػي- 
ويضم رلتوعغ من ااصيغ ، وىو ما ال يس دعي م لوبا حاصب وقت اا لب: إنشاء الًن طليب- 
حلذا وال حلذا، واألفعاؿ : أفعاؿ ادلدح وااذـ، ويكوناف ب  نعم وبئس، وما جطى رلطامها ضلو : منها

وكم ، وأفعاؿ ااطجاء ،وصيغ ا اا عجب،وحطوؼ ااقسم ،وأفعاؿ ااعقود،احملواغ إىل معىن ادلدح وااذـ
. 2ورب، اخلربيغ

يبحظ أف وجود معىن اجلتلغ يف اإلنشاء ،  وال فطيق بٌن اإلنشاء ين  اا ليب  والًن اا ليب
إذ ي حقق وجود معناه يف ااوقت ،على عكس اإلنشاء الًن اا ليب  ،اا ليب ي أخط عن وجود افظو
 . 3ااذي ي حقق فيو وجود افظو 

ى تاـ االباليٌن منصلا يف اإلنشاء اا ليب وااذي سن  طؽ إىل أحد أنواعو أال وىو ا كتا كاف 
 . ى تاما من قلل االباليٌن واانحويٌن واالغويٌن ااانهي ااذي القى 

  وااذي سن ناواو يف اافصل األوؿ : فاانهي
: كتا ن  طؽ إىل تعطيف األسلوب وىو كاأليت 

، واألسلوب  اا طيق أسلوب فهو شل د ططيق وكل ،أسلوب :اانخيل من الس ط  يقاؿ: "اغغ- 
اا طيق تأخذ فيو : واألسلوب، أن م يف أسلوب سوء وجُيتع أساايب: يقاؿ، وااوجهغ وادلذىب
  .             4"  أخذ فبف يف أساايب من ااقوؿ أي أفانٌن منو: اافن، يقاؿ: واألسلوب بااضم

ص بحا فقد تعددت اا عطيفات بٌن ااعلتاء واالاحثٌن ااقدماء واحملدثٌن من ااعطب والًنىم اأما  - 
:  بعض اا عطيفات األسلوب يلي ذكط فيتا وسنحاوؿ
أو ططيقغ ٍاخ يار األافاظ وتأايفها ال علًن هبا عن ، أو ططيقغ اإلنشاء، ىو ططيقغ ااك ابغ: األسلوب

 . 5ادلعاين قصد اإليضاح واا أثًن 

                                                             
 .26، ص1999، 1زلتد أمٌن ضناوي،  ادلعجم ادليسط يف ااقواعد واالبالغ واإلنشاء وااعطوض، دار ااك ب ااعلتيغ، بًنوت، الناف،  ط-  1
.              57يوسف أبو ااعدوس،  االبالغ واألسلوبيغ،  ص -  2
. 57زلتد أمٌن ضناوي،  ادلعجم ادليسط يف ااقواعد واالبالغ واإلنشاء وااعطوض،  ص-   3
 .473، ص 1ابن اافضل رتاؿ اادين زلتد بن منظور، اساف ااعطب، ج-  4
. 108،  ص 1994،  1 زلتد علد ادل لب، االبالغ واألسلوبيغ، ااشطكغ ادلصطيغ ااعادليغ، اوصلتاف،  ط -5
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 ىيأة واانظم. ادلعنويغ اا أايفات عن حتصل ىيأة األسلوب: " حاـز ااقططاجين بقواو حسن أبووعطفو 
 .  1 " االفظيغ اا أايفات عن حتصل

 .2"أو ىو ااطجل ، األسلوب ىو األديب : " كتا عطفو بوفوف بقواو
 .    ومن رلتل ىذه اا عطيفات نس ن ج أف األسلوب خاصيغ فطديغ يعكس شخصيغ منشئو، وملدعو 

 

                                                             
ت،   ، د3 الناف،ط ،بًنوت، اإلسبـ ااغطب دار اخلوجغ، ابن احلليب زلتد: تح وسطاج األدباء، االلغاء منهاج طاجين، ااقط حاـز أبو حس - 1

 .364ص
 .114زلتد علد ادل لب،  االبالغ واألسلوبيغ، ص -  2
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:  تعريف النهي :أوال
النػَّْهُي خالؼ اأَلمر ََناه يَػْنهاه نَػْهياً فانْػَتهى وتناىى َكفَّ أَنشد سيبويو : جاء يف لساف العرب :لػػغػػة- 1

                                                                                             .1لزياد بن زيد العذري إذا ما انْػَتهى ِعْلمي تناَىْيُت عنَده َأطاَؿ فَأْملى أَو تَناىى فأَْقَصرا 
وَِنايةكل .  بلَّغتو إياه,ومنو أَنيت إليو اخَلرب.  يدؿ على غايٍة وبلوغ: ف فارس فالنهي اب    أما عند 

   .2ومنو نَػَهيتو عنو, وذلك ألمٍر يفعلو.  غايتو: شيء
فنهاؾ عنها منكر ونكَت  إظلا : وقوؿ الفرزدؽتناىوا عن ادلنكر, أي َنى بعضهم بعضا, : ويف الصحاح 
 وإذا ,أي َنى, نو ألمور بادلعروؼ َنو عن ادلنكر على فعوؿ, وفالف مالو ناىيةإ:  ويقاؿ,شدده للمبالغة

  . 3 رقلت َنيك من رجل كما تقوؿ حسبك من رجل مل تثن ومل جتمع, ألنو مصد
 ,صاه وآخرهؽوَِناية الشيء أ ,ح واجلمع نُػًهى مثل مدية ومدىيَنى عن القبت    َوالنػُّْهَيُة العقل ألَنا 

   . 4 ر بلغ النهايةَوانْػتَػَهى األـ
ع َعن اتن اإلـفالّنهي طلب ,يَقاؿ َنى ِإليو اْلمثل وعن الّشْيء زجر ويقاؿ َنى اهلل َعن كذا حرمو

  .5الشَّْيء
َّ  َعْبًدا ِإَذا َصلَّى(9)أََرأَْيَت الَِّذي يَػنػَْهى      ُّ :كما جاء يف التنزيل احلكيم

6.     

ـَ َربِّْو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن اذْلََوى ُّ:قاؿ تعاىل     .7 َّ  ََّوأَمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا
 

 
 

                                                             
. 343 ص , 15ابن الفضل رتاؿ الدين زلمد بن منظور,  لساف العرب, ج -  1
 .359, ص1979ط,  عبد السالـ زلمد ىاروف, دار الفكر, بَتوت لبناف, د:, تح5أبو احلسُت بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة ج -2
,  4, طأزتد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليُت,  بَتوت :, تح6, ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  إمساعيل بن زتاد اجلوىري, - 3

 . 2518 - 2517, ص1987
 .610ص,   د ط, د ت, ادلكتبة العلمية,  بَتوت, 2ج ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي,  , أزتد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي - 4
 .960, ص2004,  4, مصر, طدار الدعوة , رلمع اللغة العربية: , تح2 ,  جادلعجم الوسيط وآخروف,  إبراىيم مصطفى - 5
 . 10 -9سورة العلق, أآلية - 6
. 40سورة النازعات, اآلية  - 7
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 مضموَنا أف  إال شكال عديدة, تباينت  وحديثا بتعريفات قدؽلا يالنو عرؼ قد : اصطالحا2-
    :متقارب

 يف اجلاـز ال ىو وواحد  حرؼ للنهي: " لو  بقو "العلـو مفتاح"كتابو  يف  السكاكي   فقد عرفو
 سبيل علي يكوف أف ,"ال تفعل" :ٍاستعماؿ أصل أف يف األمر حذو بو زلذو , والنهي"ال تفعل" :قولك

     . 1"فحسب طلب الًتؾ أفاد وإال ,الوجوب أفاد ذلك صادؼ فٍاف ادلذّكور, بالشرط ااٍلستعالء
  . 2"الًتؾ أو الكف طلب غَت يف يستعمل االستعالء, وقد يف كاألمر ىو" :القزويٍت   ويقوؿ

  ااٍلستعالء جهة على الفعل من ادلنع عن ينبئ قوؿ عن عبارة ىو"": الطراز"وعرفو  العلوي يف 
 .  3"ال خترج " ,"تفعل ال"  :كقولك

.   4"تفعل  ال" :دونو  دلن القائل قوؿ "  :النهي أف  :للجرجاين  " التعريفات " يف وجاء
طلب الكف عن شيء ما, مادي أو معنوي, وتدؿ عليو صيغة كالمية :"  وُعرؼ أيضا 

.  5"الناىية  (ال)الفعل ادلضارع الذي دخلت عليو : واحدة ىي 
 للنهي زلدد تعريف وضع يف سبقهم من  معوزلي الدين ديب, , قاسم أزتد زلمداٍتفق  كما

وردت صيغة  , فمىتيف التحرًن حقيقة وىو ادلتكلم من شأنا أقل ىو دلن يكوف :النهي أف  أيضاواوبُت
  6 .  الفورىالنهي أفادت احلظر والتحرًن عل

 االصطالحي وادلفهـو اللغوي ادلفهـو  كل منأف , نالحظ للنهيالسابقة التعريفات خالؿ ومن
.  الشيء فعل عن الكف طلب واحد, وىو معٌت يف يشًتكاف

 

                                                             
, تح -  1 , 1983, 1نعيم زرزور, دار الكتب العلمية, بَتوت, لبناف, ط: أيب يعقوب يوسفٍ إبن أيب بكر زلمد بن علي السكاكي, مفتاح العلـو

. 320ص 
.      117, ص2003, 1اخلطيب القزويٍت, اإليضاح يف علـو البالغة, دار الكتب العلمية, بَتوت, لبناف, ط-  2
     , 1عبد احلميد ىنداوي, ادلكتبة العصرية, صيدا, بَتوت, ط: ,  تح 3, جاإلعجاز حقائق وعلـو البالغة ألسرار الطرازالعلوي,  زتزة بن  ػلي- 3

. 156ص ,د ت
 . 208ص ,2003, الفضيلة, القاىرة, د ط ادلنشاوي, دار صديق زلمد :اجلرجاين, التعريفات, تح زلمد الشريف بن  علي- 4
 .228,ص 1996, 1, دار القلم, دمشق, ط1 عبد الرزتاف حسن حبنكة ادليداين, البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوَنا, ج- 5
. 289, ص2003, 1, ادلؤسسة احلديثة للكتاب, طرابلس, لبناف, ط البياف والبديع وادلعاين  زلمد أزتد قاسم وزلي الدين ديب, علـو البالغة - 6
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  هيػػػػػػػػػػغ النػػػػػػػػػػػػػػػػػ صي  :ثانيا
أَيػَُّها الَِّذيَن  يَا :تعاىل قولو , ضلو1اجلازمة الناىية ال :ػػػ بادلقروف ادلضارع وىي واحدة صيغة للنهي

ُهنَّ  رًا ِمنػْ ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكنَّ َخيػْ رًا ِمنػْ آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَػْوـٌ ِمْن قَػْوـٍ َعَسى َأْف َيُكونُوا َخيػْ
ؽلَاِف َوَمْن ملَْ يَػُتْب فَأُولَِئَك ُىُم  َواَل تَػْلِمُزوا أَنْػُفَسُكْم َواَل تَػَنابَػُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ

 طلبا الفعل عن اإلقالع طلب تعٍت, كماالفعل,  ترؾ هبا يطلب اليت ىي ةوال الناىي, 2﴾ الظَّاِلُموفَ 
 . 3ملزما جازما

يقوؿ , والنحاة غلمعوف على أف ال الناىية ختتص بالدخوؿ على الفعل ادلضارع فتقتضي جزمو
: األمر وذلك قولك  مل,  و دلا, و الالـ اليت يف: سيبويو يف باب ما يعمل يف األفعاؿ فيجزمها و ذلك 

, فإظلا ىي مبنزلة مل , وأعلم أف حروؼ اجلـز ال "ال تفعل :" , و ال يف النهي وذلك قولك "ليفعل " 
 يف ٍاال ال يكوف اجلر ادلضارعة لألمساء ,كما أف جتـز إال األفعاؿ, وال يكوف اجلـز إال يف ىذه األفعاؿ

 يف اجلاـز ال ىو واحد حرؼ  للنهي"  :يقوؿ السكاكي  ,حيث البالغيوف ذلك  يف ووافقهم األمساء,
     .  4"  تفعل ال :"قولك

 نتيجة  , ليس"ال تفعل " النهي   صيغة يف اإلسكاف اجلـز وف أ :قيس األوسي الدكتور  ويرى
عالمة على التشديد " ليفعل"  و"اٍفعل "األمر صيغة يف كما اٍلتـز فيها اٍلتـز إظلا ىو قد, ال الناىيةعمل 

 إىل أف الـ األمر إظلا  السَتايفيف الطلب, وىذا ما أدلح إليو بعض النحاة, حيث ذىب أبو سعيد
, فجعل لفظ ادلعرب كلفظ ادلبٍت ألنو مثلو "ٍاذىب " جزمت ألف األمر للمخاطب موقوؼ األخر, ضلو 

يف ادلعٌت, وزتلت عليها ال يف النهي, من حيث كانت ضدا ذلا, ويؤيد ذلك أف العرب قد يلتزموف 

                                                             
 .83ص , ادلعاين لعزيز عتيق, علماد عب- 1
 .11سورة احلجرات, اآلية - 2
, د ط , حلب اجلامعية, جامعة وادلطبوعات الكتب مديرية,   البديع والبياف  وادلعاين  العربية البالغة علـو يف العاكوب, ادلفصل علي عيسي-  3

 .  257, ص 2000
. 472 والبالغيُت, ص النحويُت عند الطلب أساليب, األوسي إمساعيل قيس - 4
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اجلـز أو اإلسكاف مع غَت أدوات اجلـز إذا أرادوا تقوية ادلعٌت وتأكيده, كما فعلوا ذلك مع ال النافية يف 
.  1"جئتو ال يكن لو على حجة :"ضلو قوذلم 

 فهو والقلة الكثرة من حيث ادلضارعة األفعاؿ على الناىية دخوؿ ال أف إىل النحويُت أكثر ذىب وقد
  :التايل الًتتيب على
" .  ال تفعل, و ال تفعال :  " فأكثر دخوذلا على فعل ادلخاطب, كقولك   -1
" .  ال يقم, وال يقوما, وال يقوموا : " مث دخوذلا على فعل الغائب, ضلو  -2

     .  2, ألف حقيقة األمر فيو للغائب"ال أخرج, وال طلرج : " ويلحق بو فعال ادلتكلم ادلبنياف للمجهوؿ, ضلو
 ىو ىنا احلقيقة يف , وادلنهي"ىاىنا  أرينك ال " :ضلو ادلتكلم, مع تستعمل قليال أف فيها وغلوز_ 3

                                                                                                             . 3السبب مقاـ ادلسبب فيو أقيم وىو شلا ,حىت ال أراؾ  ىاىنا تكن ال :أي ادلخاطب,

  هيػػػػػػػػػػػػػػػواع النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أن :ثالثا
  :ينقسم النهي إىل نوعاف

  كقوؿ القائد,واإللزاـ ااٍلستعالء سبيل على األدىن إىل األعلى من كاف ما ىو : حقيقي نهي- 1
كما تدؿ , 4"أماكنكم, وال تغفلوا عن عدوكم, وال تطلقوا النار إال إذا أمرتكم ال تًتكوا " :جلنوده

يستدعي منو أف يكف " ال تشرب اخلمر"صيغة النهي علي الفور واإلستمرار, فقولك دلن يشرب اخلمر
يف احلاؿ ويستمر كافا عنها, وال يعد شلتثال إذا كف يف احلاؿ مث عاد إليها, أو إذا أستمر يشرب مث 

  .  5كف عنها بعد ذلك

 

                                                             
. 473ص, السابقادلرجع , األوسي إمساعيل قيس - 1
 184 ,ص2001, 5 عبد السالـ زلمد ىاروف, األساليب اإلنشائية يف النحو العريب, مكتبة اخلاصلي, القاىرة, ط -2
   .475 – 474والبالغيُت, ص  النحويُت عند الطلب أساليب, األوسي إمساعيل  قيس- 3
  157., ص1992 ,3 , دار الفكر العريب, القاىرة ,طااٍلصطالحية عبده عبد العزيز قلقيلة, البالغة  -4
.       258ص ,1993 , ط عيسى علي العاكوب وعلى سعد شتيوى, الكايف يف علـو البالغة العربية, اجلامعة ادلفتوحة, اإلسكندرية, د  -5



 للماهيةل انهيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل األولل
 

  
16 

 
  

وتفيد ىذه الصيغة من النهي تشريعاً ما يف النواىي اإلعتقادية الدينية خاصة والنواىي الدنيوية 
.  1عامة؛ أو تشديد الرغبة يف وقوع فعل على ىيئة معينة كما انتهى إليو الزسلشري

ُهْم َماَت أََبًدا َواَل تَػُقْم َعَلى قَػرْبِِه  ُّ   : ومن ذلك خطابو  تعاىل  للرسوؿ الكرًن َواَل ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
ينهى رسولو الكرًن عن أف  وتعاىل سبحانو , فاهلل2 ﴾ِإنػَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوَماتُوا َوُىْم فَاِسُقوفَ 

ُقِل  ﴿ :يصلي على الكافرين وادلنافقُت, بينما  يبُت كيفية ىيئة  الصالة  بشكل زلدد  يف  قولو  تعاىل
اْدُعوا اللََّو أَِو اْدُعوا الرَّزْتََن أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اأْلَمْسَاُء احلُْْسٌَت َواَل جَتَْهْر ِبَصاَلِتَك َواَل خُتَاِفْت هِبَا َوابْػَتِغ بَػُْتَ 

  .  فادلنهي عنو ىنا يف ىذه اآلية ىو أف يصليها جبهارة الصوت أو خبفوتو, 3﴾ َذِلَك َسِبياًل 

أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم اَل  يَا ُّ : ومن النواىي الدنيوية قولو تعاىل
َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَػْغَضاُء ِمْن أَفْػَواِىِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُىْم َأْكبَػُر َقْد بَػيػَّنَّا َلُكُم  يَْألُوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا َما

, فاهلل ينهى اإلنساف عن أف يّتخذ بطانًة لػو ليس قادرة على ُنصحو؛ وإف 4 ﴾اآْليَاِت ِإْف ُكْنُتْم تَػْعِقُلوفَ 
.    كانت من جنسو وملتو

ىذا كلو يؤكد أف أسلوب النهي ال يتصل بالبالغة العربية وحدىا وإظلا يتصل بالقرآف وعلومو و
 . وبالفقو وأصولو

وقد عرض السكاكي أكثر معانيو ,  5 وىو الذي يفتقد إىل شرطي اإلعالء واإللزاـ :نهي بالغي-  2
فقد توسع البالغيوف بأسلوب  . وكذلك قاـ من جاء بعده " مفتاح العلـو"اليت ؼلرج إليها يف كتابو 

النهي, وقلبوا وجوىو فكشفوا عن معاٍف داللية كثَتة, فأصبح ذا حيوية فّعالة مبا فيو من غًٌت يف أساليبو 
 الدعاء, ااٍللتماس,التمٍت, النصح واإلرشاد, التأديب, التيئيس, اللـو والعتاب, التحقَت :اجلمالية, منها

 .  6وتصغَت الشأف, التوبيخ, التعجب, الدواـ وااٍلستمرار, التهديد واإلنذار

                                                             
. 122,ص   2005, ط د, اد الكتاب العرب, دمشقإتحدراسة بالغية رتالية نقدية, منشورات  حسُت رتعة, رتالية اخلرب واإلنشاء- 1
  .84سورة التوبة, اآلية -  2
 .110 سورة اإلسراء, اآلية - 3
 .118 سورة آؿ عمراف, اآلية -4
. 70صيوسف أبو العدوس, مدخل إىل البالغة العربية, - 5
  .125- 124ص , دراسة بالغية رتالية نقدية  حسُت رتعة, رتالية اخلرب واإلنشاء - 6
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 وإف كاف ىناؾ معاٍف أخرى ,تلك ىي أبرز وجوه ادلعاين اليت خرجت إليها أساليب النَّهي البالغي
متعددة "يستطيع أف يقع عليها ذوو السالئق وأصحاب اإلحساس ادلرىف وكلها أكدت أف اللغة الفنية 

واسعة من  النظم؛ وإدراكها ال يتم بصورة آلية؛ ومستوياهتا حتمل معٌت ليس معجمياً بالضبط؛ بل مادة
وىذا يعٍت أف اللغة يف النص األديب تكوف أكثر من رلرد حامل زلايد للمعٌت؛  ,ادلعاين اجلمالية والثقافية

إذ إَنا جزء من ادلعٌت, والشرط األصيل يف ذلك أف يساؽ ادلعٌت على أساس من القالب الفٍت اجلمايل 
وكذلك  نراه  ,ألف الشعر, أو النثر الفٍت ال يطرح منظومة من ادلعارؼ والعلـو كما نراه يف النثر العلمي 

فكل ذلك ػلقق وظيفة عاطفية وفكرية  وتربوية  , يف الكلمة ادلعجزة الراقية أدبياً للغة القرآف الكرًن
وفنية ويدفع العقل الواعي إىل التفكَت فيما وراء الصورة الفنية؛ وال سيما الصورة الشعرية؛ حىت يغدو 

 . 1الشعر أو النثر الفٍت بعد لغة القرآف ادلعجزِة معرفًة فيما وراء ادلعرفة الفنية

 أغػػػراض  النهي البػػالغػػيػة  :رابعا
قد خترج صيغة النهي عن معناىا احلقيقي إىل معاف أخرى رلازية تفهم من سياؽ الكالـ وقرائن 

  : األحواؿ, ومن ىذه ادلعاين 
ويكوف صادرا من األدىن إىل ,وىو الطلب على سبيل االستغاثة والعوف والتضرع والعفو :الدعاء- 1

ْلَنا َربػََّنا اَل جَتَْعْلَنا   ُّ :ومن ذلك قولو عز وجل يف حوار موسى مع قومو, 2األعلى فَػَقالُوا َعَلى اللَِّو تَػوَكَّ
َنًة لِْلَقْوـِ الظَّاِلِمُتَ  َّ   ِفتػْ

3.  

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َربػََّنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ُّٱ  وقولو أيضا          .4 ََّربػََّنا اَل جَتَْعْلَنا ِفتػْ
: عنوللعفو  إليو ويتوسل الُنعماف؛ إىل يعتذر الذبياين النابغة وقاؿ

  .5 إىْل الَنْاس َمطْلّي بو الَقاَر أَجرْب          َفاَل َتًتَُكٍّت بْالَوعَيد َكأنٍّت 

                                                             
 .135 – 134ص , دراسة بالغية رتالية نقدية   حسُت رتعة, رتالية اخلرب واإلنشاء -1
. 102, ص 2014, 1ربد, األردف, طأف الكرًن, عامل الكتب احلديث, آعبد العزيز ادللوكي, األسلوب يف القر-  2
 .85اآلية , يونسسورة - 3
. 5سورة ادلمتحنة, اآلية  -4
 . 28, ص 1996, 3عباس عبد الساتر,  دار الكتب العلمية, بَتوت, لبناف,  ط: النابغة الذبياين,  الديواف, تح  - 5
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, كقولك 1وذلك إذا كاف النهي من ادلساوي والند بدوف إستعالء وال خضوع وال تذلل :اإللتماس- 2
.  ال تفعل ىذا : لنظَتؾ 

نَػُؤَـّ اَل  ﴿ : وضلو قولو تعاىل على لساف ىاروف ؼلاطب أخاه موسى عليهما السالـ قَاَؿ يَػبػْ
َّ تَْأُخْذ بِِلْحَييِت َواَل ِبَرْأِسي ِإينّْ َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػُْتَ َبٍِت ِإْسرَائِيَل وملَْ تَػْرُقْب قَػْويل 

, فالنهي يف 2
 لتماس؛ ألنو ليس فيو إستعالء وإلزاـ, وال تذلل وخضوع, حيث وجوإل بو ا ادلراد﴾ ام يل ﴿: قولو
ىاروف إىل موسى وعلا متساوياف يف الرتبِة وادلنزلِة, فهو يلتمس منو هبذا النهي عدـ إنزاؿ العقوبة من 
  .3بو 

قَاَؿ اَل  ُّ  كما ورد اإللتماس يف خطاب موسى عليو السالـ للخضر عليو السالـ يف قولو تعاىل
  .4 َّ تُػَؤاِخْذين مبَا َنِسيُت َواَل تُػْرِىْقٍِت ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا

َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإىَل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمْن بَػْعِدي َأَعِجْلُتْم   ُّ  :ُّ أيضا    وقولو
َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوا يَػْقتُػُلوَنٍِت  أَْمَر َربُّْكْم َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو غَلُرُُّه ِإلَْيِو قَاَؿ اْبَن ُأ

  .5  ََّفاَل ُتْشِمْت يبَ اأْلَْعَداَء َواَل جَتَْعْلٍِت َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمُتَ 

        :                           وقوؿ الشاعر 
. 6َفما حلِوادَث الَدنْيا بَػَقاءْ            واَل جَتزْع حِلاِدثًة اللَيايل                       

 
 
 

                                                             
 . 366ادلعاين,  جامعة ادلدينة العادلية,  د ط, د ت, ص – 2رلموعة مؤلفُت ,مناىج جامعة ادلدينة العادلية,  البالغة -  1
. 94 سورة طو, اآلية - 2
. 167 -166,  ص ادلعاين – 2البالغة  , مناىج جامعة ادلدينة العادلية-  3
. 73سورة الكهف,  اآلية  -4
. 150سورة األعراؼ, اآلية  -5
. 10, د ت , ص زلمد إبراىيم سليم, مكتبة إبن سينا, القاىرة, د ط: زلمد بن إدريس الشافعي, الديواف ,  تح -  6
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 ليس حينئذوذلك إذا كاف ادلطلوب بالنهي أمرا متعذرا أو بعيد احلصوؿ فيكوف النهي  :التمني-3
كقوؿ اخلنساء يف رثاء  ,1سوى تنفيس عن رغبة حبيسة لدى الشاعر ال جتد طريقها إىل عامل الواقع

: أخيها صخر
  .2أَعْيٍّت ُجوَدا والَ جَتْمَدا                   َأال تبكَياْف لَصَخر الَندْى ؟

أَيػَُّها الَِّذيَن  يَا  ُّ : كقولو تعاىل,3وذلك إذا جاء الّنهي يشمل نصًحا و إرشاًدا :الُنصح واإلرَشاد- 4
َها ِحَُت يُػنَػزَُّؿ اْلُقْرآُف تُػْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّو  آَمُنوا اَل َتْسأَلُوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْف َتْسأَلُوا َعنػْ

َها َواللَُّو َغُفوٌر َحِليٌم  ََّعنػْ
4       .  

َقَلًبا ُّ : وقولو أيضا     َها ُمنػْ رًا ِمنػْ َّ َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإىَل َريبّْ أَلَِجَدفَّ َخيػْ
5.  

َبٍِتَّ اْذَىُبوا فَػَتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِو َواَل تَػْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّو ِإنَُّو اَل  يَا  ُّ:وكذلك قولو عز وجل 
  .6 َّ يَػْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروفَ 

:  قوؿ الشافعيومنو
  .7إَذا نَطَق الَسفيُو فاَل جُتَبُو        َفخيّػُر ِمْن ِإَجابَتُو الُسُكوتْ 

,  ىذا الضَّرب شبيو بالسابق لكن الغاية منو إرساء ُخُلق كرًن أو النهي عن سلوؾ سيئ:التأديب- 5
َوُىَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت   ُّ:, كما يف قولو سبحانو وتعاىل8تأديب السامع وليس رلرد نْصحو  فغايتو

َر ُمَتَشاِبٍو ُكُلوا ِمْن  َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع سُلَْتِلًفا ُأُكُلُو َوالزَّيْػُتوَف َوالرُّمَّاَف ُمَتَشاهِبًا َوَغيػْ َمْعُروَشاٍت َوَغيػْ

                                                             
. 72, ص2004,  2حسن طبل, علم ادلعاين يف ادلوروث البالغي, مكتبة اإلؽلاف,  ادلنصورة, ط-  1
. 31, ص2004, 2, دار ادلعرفة,  بَتوت,  لبناف,  ط زلمد وطماس:اخلنساء,  الديواف,  تح-  2
 . 227, ص 2011أؽلن أمُت عبد الغٍت, الكايف يف البالغة, دار التوفيقية لًتاث, القاىرة, د ط,  - 3
 .101سورة ادلائدة, اآلية   -4
 .36سورة الكهف, اآلية   -5
. 87سورة يوسف, اآلية  -6
 .38زلمد بن إدريس الشافعي, الديواف, ص-  7
. 127, صدراسة بالغية رتالية نقدية  حسُت رتعة, رتالية اخلرب واإلنشاء  -8
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 َوِمَن اأْلَنْػَعاـِ زَتُوَلًة َوفَػْرًشا (141)ذَتَرِِه ِإَذا أذَْتََر َوآتُوا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدِه َواَل ُتْسرِفُوا ِإنَُّو اَل ػلُِبُّ اْلُمْسرِِفَُت 
  .1 َُّكُلوا شلَّا َرَزَقُكُم اللَُّو َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبٌُت 

َّ َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينّْ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا  ُّ :ويقوؿ الزسّلَشري يف قولو تعاىل
, ىذا َني تأديب 2

 سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنُت, : تأديب من اهلل لنبيو حُت قالت اليهود لقريش 
. 3ومل يستثن, فأبطأ عليو الوحي حىت شق عليو وكّذبتو قريش  , ائتوين غدا أخربكم : فقاؿ : فسألوه 

َؾ لِلنَّاِس َواَل دَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ اللََّو اَل ػلُِبُّ ُكلَّ سُلَْتاٍؿ ُّ :وقولو تعاىل. 3قريش َواَل ُتَصعّْْر َخدَّ
 . 4 َّ َفُخورٍ 

, 5 عندما يكوف ادلنهّي عنو أمرا ال يشرؼ اإلنساف وال يليق أف يصدر عنو:التوبيخ والتبكيت -6
ُهْم َواَل  يَا ُّ:  ضلو قولو عز وجل  رًا ِمنػْ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَػْوـٌ ِمْن قَػْوـٍ َعَسى َأْف َيُكونُوا َخيػْ

ُهنَّ َواَل تَػْلِمُزوا أَنْػُفَسُكْم َواَل تَػَنابَػُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم  رًا ِمنػْ ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكنَّ َخيػْ
ؽلَاِف َوَمْن ملَْ يَػُتْب فَأُولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ  َّ   اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ

6 .                                                                                              

َنُكْم َأالَّ  ُقْل يَا   ُّ:   كما ورد ىذا الغرض يف قولو تعاىل  نَػَنا َوبَػيػْ َأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ
نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو َواَل ُنْشرَِؾ ِبِو َشْيًئا َواَل يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَِّو فَِإْف تَػَولَّْوا فَػُقولُوا اْشَهُدوا 

َّ   بِأَنَّا ُمْسِلُموفَ 
7 .  

: وقوؿ أيب األَسْود الُدَؤيل
 .8اَل تَنو ْعن خلُق وتأَأ مثلُو     َعاُُر عليَك ْإَذا فْعلَت َعظيمُ 

                                                             
. 142- 141سورة األنعاـ, االية  -1
 .23 سورة الكهف,  اآلية  -2
 .487 قيس إمساعيل األوس,  أساليب الطلب عند النحويُت والبالغيُت,  ص  -3
. 18سورة لقماف,  اآلية   -4
.  87- 86ص, علم ادلعاين , عبد العزيز عتيق-  5
. 11سورة احلجرات اآلية -  6
. 64سورة آؿ عمراف, اآلية  -7
. 404 ,ص1998 ,2زلمد حسن آؿ ياسُت, دار ومكتبة اذلالؿ, ط :األسود  الدؤيل, الديواف, تح و أب-  8
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وذلك عند ما يكوف الغرض من النهي اإلزراء بادلخاطب والتقليل من  :التحقير وتصغير الشأن- 7
نْػَيا   ُّ :, ضلو قولو تعاىل 1شأنو وقدراتو ُهْم َزْىرََة احْلََياِة الدُّ نَػْيَك ِإىَل َما َمتػَّْعَنا ِبِو أَْزَواًجا ِمنػْ َواَل دَتُدَّفَّ َعيػْ

ٌر َوأَبْػَقى  َّلِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو َورِْزُؽ َربَّْك َخيػْ
2.  

َّقَاَؿ اْخَسُئوا ِفيَها َواَل ُتَكلُّْموفِ   ُّ :ويف قولو أيضا 
3.                                               

 :وصلد احلطيئة يقوؿ يف الزبرقاف بن بدر
  .4      واَقعَد فإّنك أنَت الطاعم الكاسْي دَْع ادلَكارـُ اَل ترَحْل لَبغيَتها

:         وقوؿ أبو دتاـ
 .5اَل تَنتْسب َقْد َحوَيت الْفَخر رَلتمعاً      والذَّكر إْذ صرَت َمّنُسوباً إىْل َجسدي

يتحقق إذا قصد ادلتكلم ختويف ادلخاطب وحتذيره من مغبة تصرفو : التهديد واإلنذار والوعيد- 8
  6اخلاطئ

َا ُكنَّا طَلُوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّو َوآيَاتِِو َوَرُسولِِو ُكْنُتْم   ُّ: كما يف قولو اهلل تعاىل َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإظلَّ
ََّتْستَػْهزِئُوفَ 

7.  
كما ورد التهديد يف قولو تعاىل على لساف صاحل عليو السالـ مهدداً قومو باذلالؾ إف أصابوا الناقة 

بُوا ِب يَاتَِنا َوَما َكانُوا ُمْؤِمِنُتَ  ُّ  :بسوء  َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِبَرزْتٍَة ِمنَّا َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ َّفََأصْلَيػْ
 8.  

َر احلَْقّْ َواَل تَػتَِّبُعوا َأْىَواَء قَػْوـٍ َقْد َضلُّوا ِمْن قَػْبُل ُّ : وقولو أيضا  ُقْل يَاَأْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلوا يف ِديِنُكْم َغيػْ
َّ َوَأَضلُّوا َكِثَتًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 

 9.  

                                                             
 .87علم ادلعاين, ص عبد العزيز عتيق, - 1
. 131سورة طو, - 2
 .108سورة ادلؤمنوف, اآلية - 3
 .10, ص1993,  1دار الكتب العلمية, بَتوت, لبناف, طمفيد زلمد قميحة , : تح ,  احلطيئة, الديواف- 4
. 351, ص1987,  3,  القاىرة, ط زلمد عبده عزاـ, دار ادلعارؼ: , تح 4 دتاـ,  الديواف,  مج وأب -5
 .160عبده عبد العزيز قلقية, البالغة اإلصطالحية, ص -  6
. 65سورة التوبة, اآلية  -7
. 72سورة األعراؼ,  - 8
. 77اآلية سورة ادلائدة, -  9
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 يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل حُتَرُّْموا طَيَّْباِت َما َأَحلَّ اللَُّو َلُكْم َواَل تَػْعَتُدوا ِإفَّ اللََّو اَل ػلُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ُّ  :وقولو أيضا

َّ 1. 
وىو أف يبُت فيو ادلتكلم عاقبة أمٍر ما ,كالظلم أو الغفلة أو التقصَت أو العناد  :بيان عاقبة الشيء -9

 َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اللَِّو ُّ    , ومثاؿ ذلك قولو عّز وجلّ 2أو النفاؽ أو الكذب أو الكفر 
ْم يُػْرَزقُوفَ   .فاجلهاد يف سبيل اهلل جزاؤه جنات َعْدف جتري من حتتها األَنار, 3ََّّ أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِّْ

 .األَنار
َوقَاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَف قُػرَُّت َعُْتٍ يل  ُّ : وكما جاء يف  قولو تعاىل يف قصة موسى عليو السالـ 
َفَعَنا أَْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا َوُىْم اَل َيْشُعُروفَ  َّ َوَلَك اَل تَػْقتُػُلوُه َعَسى َأْف يَػنػْ

 4. 
جاء يف قولو  كما, 5 حُت يستعمل الصيغة يف النهي عما ىو مكفوؼ عنو :الدوام واالستمرار- 10

ُرُىْم لِيَػْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو اأْلَْبَصارُ  ُّ:قولو عز وجل َا يُػَؤخّْ    َواَل حَتَْسََبَّ اللََّو َغاِفاًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموَف ِإظلَّ

َّ
6. 

ـٍ  ُّ  :ويف قولو أيضا  َّ َفاَل حَتَْسََبَّ اللََّو سُلِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُو ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز ُذو اْنِتَقا
أي أف اهلل , 7

 . مطلع بشكل مستمر على كل ظامٍل, وال تغفل عينو عما يقـو بو الكفار
َّ اَل يَػُغرَّنََّك تَػَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا يف اْلِباَلدِ  ُّ  : وقولو أيضا

 8.                                                                               
, ومن ذلك قولو تعاىل على 9 حُت تستعمل الصيغة يف سياؽ بث الطمأنينة واألنس:اإلئتناس -11

 الَّ تَػْنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه اللَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ ُّ (:)لساف رسولو الكرًن ؼلاطب أبا بكر 

                                                             
. 87اآلية سورة ادلائدة,  - 1
 .83,  ص1999,  1, دار ادلاليُت, بَتوت,  لبناف ط1بكري الشيخ أمُت, البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد, ج - 2
 .169سورة أؿ عمراف,  اآلية   -3
  .9سورة القصص,  االية  -4
. 260, الكايف يف علـو البالغة العربية , ص  و علي سعدشتيوى عيسى علي العاكوب-   5
 .42سورة إبراىيم,  اآلية  -6
 47سورة إبراىيم اآلية - 7
 .196سورة أؿ عمراف, اآلية  - 8
. 160, الكايف يف علـو البالغة العربية, ص وعلي سعد شتيوى عيسى علي العاكوب-   9
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اثْػنَػُْتِ ِإْذ عُلَا يف اْلَغاِر ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو اَل حَتَْزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلْيِو َوأَيََّدُه جِبُُنوٍد ملَْ 
َّ تَػَرْوَىا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 

صلى اهلل فالرسوؿ , 1 
 . نتابتوإ يُػَهدئ نفس أبا بكر, و يبثُّ فيو السكينة من حالة اخلوؼ والقلق اليت اهلل عليو وسلم 

َوَلمَّا َأْف َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوطًا ِسيَء هِبِْم َوَضاَؽ هِبِْم َذْرًعا َوقَالُوا اَل خَتَْف َواَل حَتَْزْف ِإنَّا   ُّ  :وقولو أيضا
َّ ُمَنجُّوَؾ َوَأْىَلَك ِإالَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ 

 2  . 
َنا َمْرِجُعُهْم فَػنُػَنبّْئُػُهْم مبَا َعِمُلوا ِإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  ُّ :وأيضا  ََّوَمْن َكَفَر َفاَل ػَلْزُْنَك ُكْفرُُه ِإلَيػْ

 3 . 
3 . 

ادلطلوب يف التعجب اإلهباـ, ألف من شأف الناس أف يتعجبوا شلا ال :  " قاؿ الزماين : التعجب- 12
معٌت التعجب تعِظيُم :" َوقَاَؿ الزسَلَشرِي , "يعرؼ سببو, فكلما إستبهم السبب كاف التعجب أحسن

 .4"عجب اَل َيكوف ِإال من شيء خارج عن نظائرِه َوَأشكالوتالسامعي أِلف اؿ باأَلمر يف قلو
وذلذا يكشف أسلوب النهي التعجيب عن معاٍف دقيقة تتضمنها صيغتو الوحيدة, ما يدؿ على 

اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اأْلَْمثَاَؿ َفَضلُّوا   ُّ :, ومن ذلك قولو عّز وجلثراء يف الداللة؛ لكثرة ما توحيو منها
َّ   َفاَل َيْسَتِطيُعوَف َسِبياًل 

5  . 
 ويكوف يف حاؿ ادلخاطب الذي يهّم بفعل أمر ال يقوى عليو أو ال نفع :التعجيز أو التيئيس -13

َا  يَاُّ : ضلو قولو سبحانو وتعاىل ؛6لو فيو من وجهة نظر ادلتكلم أَيػَُّها الَِّذيَن َكَفُروا اَل تَػْعَتِذُروا اْليَػْوـَ ِإظلَّ
 .       7     َّ  جُتَْزْوَف َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ 

                                                             
. 40سورة التوبة, االية  -1
 .33سورة العنكبوت, اآلية   -2
 .23اآلية ,سورة لقماف   -3
        , اذليئة ادلصرية العامة للكتاب , زلمد أبو الفضل إبراىيم: , تح3, اإلتقاف يف علـو القرآف, جعبد الرزتن بن أيب بكر جالؿ الدين السيوطي - 4

. 259, ص 1974, د ط
 .9, اآليةالفرقافسورة   -5
. 87عبد العزيز عتيق, علم ادلعاين, ص - 6
 .7اآلية ,سورة التحرًن   -7
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اَل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَػْعَد ِإؽلَاِنُكْم ِإْف نَػْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم    ُّ : ويف قولو أيضا :و يف قولو أيضا 
   .1 َّنُػَعذّْْب طَائَِفًة بِأَنػَُّهْم َكانُوا رُلْرِِمُتَ 

ختار أَفظع ادلعاين اليت إ تفرد الزسلشري يف ىذا األسلوب مث  : النهي عن قبح الفعل وتعميمه-14
  ُّ: , كما دؿ عليو قوؿ تعاىل2غتصاب حق اليتيم من َأشنع األفعاؿ قبحاً إتدؿ عليو؛ إذ رأى أف 

لُوا اخْلَِبيَث بِالطَّيِّْب َواَل تَْأُكُلوا أَْمَواذَلُْم ِإىَل أَْمَواِلُكْم ِإنَُّو َكاَف ُحوبًا َكِبَتًا  .3  ََّوآتُوا اْلَيَتاَمى أَْمَواذَلُْم َواَل تَػَتَبدَّ
3. 

رتالية ىذا حيث أف , فالذنب عظيم وكبَت,  َّ ِإنَُّو َكاَف ُحوبًا َكِبَتًاُّ  : فمن خالؿ  قولو عز وجل
.   األسلوب تكمن يف التعبَت ادلعجز الذي صّور شناعة الفعل القبيح الذي يرتكبو مغتصبو ماؿ اليتيم

 على مقوالف : العلوي ذكر كما البالغيُت إصطالح يف الغرض ىذا يعرؼ : والتهييج  اإللهاب-15
فعلو,  منو يتصور ال دلن الفعل ترؾ وعلى تركو منو ال يتصور دلن الفعل على احلث على داؿ كالـ كل

ال  الكف أو الفعل على لو والتهييج اإلذلاب جهة على حالة ىذه شلن والنهي األمر صدور يكوف ولكن
 البالغة, ولوال واخلطب الفصيح الكالـ يف يرداف الكالـ من نوعاف فهذاف : قائالً  ويضيف غَت,

 أو مبثلو اإلتياف الثقلُت أعجز الذي تعاىل اهلل كتاب يف وردا موقع, دلا أحسن البالغة يف موقعهما
 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ هبا خوطب حقيقية نواه الكرًن القرآف ويف ,4سوره من سورة بأقصر
فَاْصربْ ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َواَل   ُّ :َّ وجل عز قولو ضلو لو والتأييد والتسلية والتهييج باإلذلاب تفيض جاءت

 ََّيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن اَل يُوِقُنوفَ 
5. 

يِن َحِنيًفا َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكُتَ   ُّ : أيضا قولوو َّ   َوَأْف أَِقْم َوْجَهَك لِلدّْ
6.  

    

                                                             
 .66اآلية ,سورة التوبة  -1
. 133ص  اخلرب واإلنشاء  دراسة بالغية  رتالية نقدية, ة, رتايل رتعة  حسُت -2
 .2سورة النساء, اآلية  -3
 .93ص,  3, جاإلعجاز حقائق وعلـو البالغة ألسرار الطرازالعلوي,  زتزة بن ػلي-  4
, اآلية  -5  .60سورة الرـو
 .105سورة يونس, اآلية  - 6
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َّ َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقَُت َودَْع أََذاُىْم َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو وََكَفى بِاللَِّو وَِكياًل  ُّ :يف قولو تعاىل
1 .  

 
 ىذه أف بينت البالغي, حيث النَّهي أساليب إليها خرجت اليت ادلعاين وجوه أبرز ىي تلك

 طريق عن اإلنساين بادلوقف تتصل رتالية تشكيلية قرائن وفق ادلتكلم موقف من تنبع اجلماليات
.     والفكرة ادلخاطب

               
 

                                                             
 .48سورة األحزاب, اآلية  -1
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  بين يدي السورة :أوال
اؼبصحف، كقد عيدت السابعة  ترتيب ٓت الثانية السورة ىي البقرة سورة : الــــتعـــــــــــريف بالسورة- 1

كالثمانُت ٓت ترتيب نزكؿ السور، نزلت بعد سورة اؼبطففُت كقبل آؿ عمراف، كعدد آياهتا مائتاف 
كطبس كشبانوف آية عند أىل العدد باؼبدينة كمكة كالشاـ، كست كشبانوف عند أىل العدد بالكوفة، 

ىي أكؿ سورة : "كقيل . كىي مدنية، نزلت ٓت مدد شىت، 1كسبع كشبانوف عند أىل العدد بالبصرة 
كىىيٍم  كىاتػَّلقيوا يػىٍومنا تػيٍر ىعيوفى ًفيًو ًإىلى اللَّلًو ّتيَّل تػيوىْتَّل  يلُّل نػىٍفسو مىا  ىسىبىتٍ ُّٱ: قولو تعاىل إال ، "نزلت باؼبدينة 
     َّ  الى ييٍ لىميوفى 

فإهنا آخر آية نزلت من السماء، كنزلت يـو النحر ٓت حجة الوداع دبٌت، كآيات ، 2
الربا أيضا من 

   .3" أكاخر ما نزؿ من القرآف
إىل النيب صلى  كقعت، أك سؤاال كٌ و حادثةؾ، ىو ما نزلت اآلية متحدثة عنو :أسباب الّنزول- 2    

 ٓت قولو  ما تبياف ما يتصل ّٔلذه اغبادثة، أك جبواب ىذا السؤاؿ، كذلكؿا عليو كسلم، فنزؿ الوحي 
لىةى الصّْليىاـً الرَّلفىثي ًإىلى ًنسىاًئكيٍم ىينَّل لًبىاسه لىكيٍم كىأىنٍػتيٍم لًبىاسه ؽبىينَّل عىًلمى اللَّلوي أىنَّلكيٍم  يٍنتيٍم  ُُّّل: تعاىل أيًحلَّل لىكيٍم لىيػٍ

زبىٍتىانيوفى أىنٍػفيسىكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيٍم فىاآٍلفى بىاًشريكىينَّل كىابٍػتػىغيوا مىا  ىتىبى اللَّلوي لىكيٍم كى يليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّل 
ـى ًإىلى اللَّلٍيًل كىالى تػيبىاًشريكىينَّل كىأىنٍػتيٍم  ى لىكيمي اػبٍىٍيطي اٍْلىبٍػيىضي ًمنى اػبٍىٍيًط اٍْلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر ّتيَّل أىسبُّلوا الصّْليىا يػىتىبػىُتَّل

ي اللَّلوي آيىاتًًو لًلنَّلاًس لىعىلَّل يٍم يػىتػَّلقيوفى  ًلكى يػيبػىُتّْل  ،4َّعىاً فيوفى ٓت اٍلمىسىاً ًد تًٍلكى حيديكدي اللَّلًو فى ى تػىٍقرىبيوىىا  ىذى
، عىًن البػىرىاًء رىً يى اللَّلوي عىٍنوي، قىاؿى  ف اؾ:"حدثنا عبيد اللَّلًو بن موسى، عن ًإسرائيل، عن أًأ ًإٍسحىاؽى

ـى قػىٍبلى أىف يفطر َلٍى اأصحىاب ؿبمد صىلَّلى اي عىلىٍيًو كىسىلَّلمى ًإذىا  ىافى الرَّل يلي صائما، فحضر اإًلفط ر، فػىنىا
، كىًإفَّل قػىٍيسى ٍبنى ًصٍرمىةى اْلنصارم ؾ لىتىوي كىالى يػىٍومىوي حىىتَّل ُييًٍسيى ف صائما، فىلما حىضىرى اإًلفطىار أىتى ايىٍأ يٍل لىيػٍ

نىاهي، ؿال كلكن أنط: ـ؟ قالتاأعندؾ طع: الوؿ اامرىأتو، فق ، كى ىافى يػىٍومىوي يػىٍعمىلي، فػىغىلىبىٍتوي عىيػٍ ؽ فىأىٍطليبي لىكى

                                                             
. 202ص ،1984، ط  د، تونس،الدار التونسية ،1ج،تفسَت التحرير كالتنوير،بن عاشور اؿبمد الطاىر  -1
. 281 اآلية  ،سورة البقرة- 2
 .21ص  ، 2007، 4ط،لبناف، بَتكت، دار اؼبعرفة، فتح القدير،  الشو اينمؿبمد بن عل -3
. 187اآلية  ،سورة البقرة -4
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، فػىلىمَّلا انٍػتىصىفى النػَّل ىاري غيًشيى عىلىٍيًو، فىذيً رى ذىًلكى لًلنَّليبّْل صىلَّلى اي : فىجىاءىٍتوي اٍمرىأىتيوي، فػىلىمَّلا رىأىٍتوي قىالىتٍ  ٍيبىةن لىكى خى
عىلىٍيًو كىسىلَّلمى فػىنػىزىلىٍت ىىًذًه اآليىةي 

1. 

بُّل اٍلميٍحًسًنُتى ٱُّ:قاؿ تعاىل  ًبيًل اللَّلًو كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػَّلٍ ليكىًة كىأىٍحًسنيوا ًإفَّل اللَّلوى  ًي  ٱكىأىٍنًفقيوا ٓت سى

َّٱ
ثػىنىا عىٍبدي ٍبني ضبيىٍيدو، قىاؿى  .2 ، عىٍن يىزًيدى ٍبًن أىًأ : حدى يػٍوىةى ٍبًن شيرىٍيحو ثػىنىا الضَّلحَّلاؾي ٍبني ـبىٍلىدو، عىٍن حى حىدَّل

، عىٍن أىٍسلىمى أىًأ ًعٍمرىافى التُّلًجييبّْل، قىاؿى  ، : حىًبيبو نىا صىفِّلا عىً يمنا ًمنى الرُّلكـً ، فىأىٍخرى يوا ًإلىيػٍ  ينَّلا دبىًدينىًة الرُّلكـً
، كىعىلىى أىٍىًل ًمٍصرى عيٍقبىةي ٍبني عىاًمرو، كىعىلىى اعبىمىاعىًة فىضىالىةي  فىخىرىجى ًإلىٍيً ٍم ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى ًمثٍػلي يٍم أىٍك أىٍ ثػىري

سيٍبحىافى : ٍبني عيبػىٍيدو، فىحىمىلى رى يله ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى صىفّْل الرُّلكـً حىىتَّل دىخىلى ًفيً ٍم، فىصىاحى النَّلاسي كىقىاليوا
ٍيًو ًإىلى التٍ لكىةً  ـى أىبو أىيوبى اْلىنصىارًمُّل فػىقىاؿى . اً يػيٍلًقي بًيىدى يىا أىي ىا الناسي ًإنَّلكيٍم لىتؤىكليوفى ىىذه اآليىةى : فػىقىا

ثػيرى نىاًصركه، فػىقىاؿى  ًإَّنَّلىا أينزًلىت ىىًذًه اآليىةى ًفينىا مىٍعشىرى اْلىٍنصىاًر لىمَّلا أىعىزَّل اللَّلوي اإٍلًس ىـى كى ى ا التَّلٍأًكيلى، كى ىىذى
ًإفَّل أىٍموىالىنىا قىٍد  ىاعىٍت، كىًإفَّل اللَّلوى قىٍد أىعىزَّل : بىعضنىا لًبػىٍعضو ًسرِّلا ديكفى رىسيوًؿ اً صىلَّلى اللَّلوي عىلىٍيًو كىسىلَّلمى 

ثػيرى نىاًصريكهي، فػىلىٍو أىقىمنىا ٓت أىٍموىالًنىا، فىأىٍصلىٍحنىا مىا  ىاعى ًمنػٍ ىا فىأىنٍػزىؿى اللَّلوي تػىعىاىلى عىلىى نىًبيّْلًو صىلَّلى . اإًلٍس ىـى كى ى
نىا مىا قػيٍلنىاذلك اآلية اللَّلوي عىلىٍيًو كىسىلَّلمى  فىكىانىًت التػَّلٍ ليكىةي اإًلقىامىةى عىلىى اْلىٍموىاًؿ كىًإص ىًح ىا، كىتػىرٍ ىنىا ، يػىريدُّل عىلىيػٍ

ًبيًل اً حىىتى دًفنى بًأىٍرًض الرُّلكـً  ، شىاًخصنا ٓت سى الغىٍزكى فىمىا زىاؿى أىبيو أىيوبى
3. 

كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النّْلسىاءى ٓت اٍلمىًحيًض كىالى تػىٍقرىبيوىينَّل حىىتَّل  ُّ:قاؿ تعاىل

بُّل اٍلميتىطى ّْلرًينى  بُّل التػَّلوَّلاًبُتى كى ًي عن  ،4 َّ ٱيىٍط يٍرفى فىًإذىا تىطى َّلٍرفى فىٍأتيوىينَّل ًمٍن حىٍيثي أىمىرى يمي اللَّلوي ًإفَّل اللَّلوى  ًي
ضباد عن ثابت عن أنس، أف الي ود  انوا إذا حا ت اؼبرأة في م َل يؤا لوىا كَل جيامعوىن ٓت البيوت 

 كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى ُّٱ:فسأؿ أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، فأنزؿ ا عز ك ل

                                                             
              ،3ج،اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كسننو كأيامو ، ؿبمد بن إظباعيل أبو عبد ا البخارم اعبعفي-1

 .28ص، د ت ، 1ط،دار طوؽ النجاة، ؿبمد زىَت بن ناصر الناصر: تح 
.  195اآلية  ،سورة البقرة -2
، 1بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلس مي، بَتكت، لبناف، ط: ، تح 5أأ عيسى ؿبمد بن عيسى الًتمذم ،اعبامع الكبَت، مج - 3

. 62ص،1996
. 222اآلية  ،سورة البقرة - 4
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صنعوا إ:   إىل آخر اآلية، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم﴾أىذنل فىاٍعتىزًليوا النّْلسىاءى ٓت اٍلمىًحيًض 
 .1 ل شيٍء إال النكاح

ًإذىا طىلَّلٍقتيمي النّْلسىاءى فػىبػىلىٍغنى أى ىلى ينَّل فى ى تػىٍعضيليوىينَّل أىٍف يػىٍنًكٍحنى أىٍزكىا ى ينَّل ًإذىا تػىرىا ىٍوا  ﴿: كقولو تعاىل كى
نػى يٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ ذىًلكى ييوعىظي ًبًو مىٍن  ىافى ًمٍنكيٍم يػيٍؤًمني بًاللَّلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكيٍم أىزٍ ىى لىكيٍم كىأىٍط ىري كىاللَّلوي  بػىيػٍ

يد، قاؿ 2﴾ ٱٱيػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى  حدثنا اؽباشم بن القاسم، عن اؼببارؾ بن :  ، حدثنا عبدي بن ضبي
فضالة، عن اغبسن، عن معقل بن يسارو، أنو زكج أختو ر   من اؼبسلمُت على ع د رسوؿ ا صلى 

نده ما  انت، ّت طلق ا تطليقة َل ييراً ع ا حىت إنقضت الًعدة، ف وي ا ا عليو كسلم، فكانت عً 
ياليكعي أ رمتيك ّٔلا كزك تك ا فطلقت ا، كا ال تر ع إليك : كىويتو، ّت خطب ا مع اػبيطاًب، فقاؿ لو 

فعًلم ا حا تو إلي ا، كحا ت ا إىل بعل ا، فأنزؿ ا ذلك اآلية، فلما : أبدان آًخر ماعليك، قاؿ 
أيزك ك كأي رميك: ظبعا لرأ كطاعة، ّت دعاهي فقاؿ : ظبع ا مٍعًقل قاؿ 

3 . 

:                                                                                 ؽبذه  السورة عدة مسميات أش رىا : ب التسميةاسبأ- 3
فردت بذ ر حادثة قتل كقعت ٓت بٍت إسرائيل على إفسم ْلهنا إلظبيت سورة البقرة ّٔلذا ا: البقرة - أ

زبذ بنو إسرائيل من نوعو إؽبا ٓت إع د موسى عليو الس ـ ك اف للبقرة كىي اغبيواف اؼبعركؼ الذم 
ختلف إكقت ما يعبدكنو من دكف ا شأف إؽبي عجيب ٓت ىذه اغبادثة، كقعت اعبناية كقتل القتيل، ك

أىل اغبي  الذم بين م اعبناية ٓت القاتل من ىو ؟ كأخذ  ل يدفع اعبناية عن نفسو كيت م ّٔلا غَته، 
كفي م  من يعلم عُت اعباين كيكتم أمره، فًتافع القـو إىل موسى عليو الس ـ ليحكم ٓت ىذه اعبناية 
اليت خفى مرتكب ا، فسأؿ موسى ربو، فأمرىم أف يذحبوا بقرة كيضربوا القتيل بلساهنا، فيحيا، فيخرب 

.        4بقاتلو
                                                                                                                                           

 
                                                             

 .150 ،ص2006، 1ط، ن ر بن ؿبمد الفارياأ أبو قتيبة ، دار طيبة : صحيح مسلم، تح ، مسلم بن اغبجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم -  1
. 232سورة البقرة، اآلية  - 2
 .89-88، ص 5أأ عيسى ؿبمد بن عيسى الًتمذم، اعبامع الكبَت، مج  - 3
. 11ص،د ت ، 1ط، دار إبن اعبوزم ،ف د بن عبد الرضباف الركمي:تح،أىداؼ  ل سورة كمقاصدىا ٓت القرآف الكرمي،عبد ا ؿبمود شحاتو  - 4
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ظبيت ىذه السورة كسورة آؿ عمراف بالزىراكين لنورمها كىدايت ما كع يم أ رمها :  الزهراء- ب
:  للعلماء ٓت تسمية البقرة، كآؿ عمراف بالزىراكين ث ثة أقواؿ : كقاؿ القرطيب ٓت ك و التسمية 

أهنما النَتتاف، مأخوذ من الزىر كالزىرة، ؽبدايت ما قارئ ما دبا يزىر لو من انوارمها أم من : اْلكؿ 
يتا بذلك ْلهنما : ؼبا يًتتب على قراءهتما من النور التاـ يـو القيامة، ك الثالث : ك الثاين ، معاني ما ظبي

.                                                                                                             1إشًت تا فيما تضمنو إسم ا اْلع م 
ظبيت بذلك ْلف سناـ  ل شيء أع ه، كسورة البقرة من أطوؿ سور القرآف  :القرآن سنام- ج

الكرمي، كمن أكائلو، كىي تشتمل على العديد من قواعد التوحيد كاْلحكاـ الشرعية كاؼبواعظ كالعرب، 
  .2إف سناـ القرآف ىو ليس علما للسورة، إَّنا ىو كصف تشريفي كصفت بو السورةؼكؽبذا 

 كظبيت السورة ّٔلده التسمية، كذلك لع م ا كّٔلائ ا، إلحاطت ا بأحكاـ :فسطاط القرآن- د
كلع م فق  ا أقاـ عبد ا بن عمر شباين سنُت ٓت : كمواعظ  ثَتة َل تذ ر ٓت غَتىا كقاؿ اوبن العرأ 

 .                                                                                                                                                                                     4 بيتي من شعر ىو:، كالفسطاط 3تعلىم ا
  :لسورة البقرة عدة أىدا، كاليت من ا :هدافهاأ- 4 
. بياف أصوؿ العقيدة كذ ر أدلة التوحيد كمبدأ خلق االنساف -1
اؼبؤمنوف كالكافركف : بياف أصناؼ اػب ئق أماـ ىداية القرآف، كذ رت أهنم أصناؼ ث ثة  -2

 .كاؼبنافقوف 
س ف م، أتعر ت السورة لتاريخ الي ود الطويل، كناقشت م ٓت عقيدهتم كذ رهتم بنعم ا على  -3

 ما لتوت عقوؽبم عن تلقي دعوة اغبق من أنبيائ م السابقُت، كإكدبا أصاب ىؤالء اْلس ؼ حينما 
.  إرتكبوا من صنوؼ العناد كالتكذيب كاؼبخالفة 

 

                                                             
. 155 ص ،د ت ، 1، ط بن اعبوزمادار ،ف د بن عبد الرضباف الركمي: تح ،أظباء سور القرآف كفضائل ا،منَتة ؿبمد ناصر الركسي - 1
. 158اؼبر ع نفسو، ص - 2
. 160ص ، اؼبر ع نفسو- 3
 .443،ص1989ؿبمد بن أأ بكر الرازم،  ـبتار الصحاح، مكتبة لبناف، بَتكت، د ط، -  4
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 كالنصف اْلخَت من سورة البقرة إشتمل على التشريع اإلس مي الذم إقتضاه تكوف اؼبسلمُت -4
 كذ رت، القتل ٓت القصاص ذلك فمنصباعة متميزة عن غَتىا ٓت عبادهتا كمعام هتا كعاداهتا، 

 كالعمرة، كاغبج اْلىلة،، كذ رت بالباطل الناس أمواؿ أ ل من كالتحذير كاالعتكاؼ، كالوصية الصياـ
 كالط ؽ كالتط ر منو، اغبيضمصاىرة اؼبشر ُت، كحكم  كاليتامى، كاؼبيسر كاػبمر كسببو، كالقتاؿ
 كالربا، ا، كالبيع سبيل ٓت كاإلنفاؽ في ا، اغبنث ك فارة اْلُياف كذ رت كالر اع، كاػبلع كالعدة
     .1كغَتىا   كاإلستش اد كالرىن  بالكتابة الديوف ٓت اإلستيثاؽ طرؽ كذ رت

  دراسة تطبيقية ألغراض النهي البالغية الواردة في السورة: ثانيا

فتفيد دالالت عديدة تستفاد من سياؽ ، تستعمل  ثَتا صيغة الن ي ٓت غَت طلب الًتؾ
نب اْلسلوب ظبتو التقريرية ٓت عملية ، الك ـ كقرائن اْلحواؿ  كىذه الدالالت آّلازية ىي اليت ذبي

الف م كاإلف اـ، كتنقلو إىل فضاءات تتوافر في ا موسيقية اغبر ة، كاػبلق اإلبداعي، كالثراء اػبصب، 
 : كمن ىذه الوظائف اليت ُيكن أف تستفاد من سورة البقرة قبد 

 كاليت تعلقت مو وعاهتا بالتوحيد، كرد ىذا الغرض ٓت عدة آيات من ىذه السورة: التحذير  - 1
، كغَتىا .كشكر نعم ا، كاآلداب ك اْلخ ؽ، كالصـو  

قنا ًلمىا مىعىكيٍم كىالى تىكيونيوا أىكَّلؿى  ىاًفرو ًبًو كىالى تىٍشتػىريكا ًبآيىاِت  ٱُّ : كبو قولو تعاىلٱ- كىآًمنيوا دبىا أىنٍػزىٍلتي ميصىدّْل

ًإيَّلامى فىاتػَّلقيوفً  .ٱ2َّ ٱٱشبىىننا قىًلي ن كى  

  .َّكىالى تىكيونيوا  ٱُّ:فالشاىد ٓت اآلية الكرُية قولو تعاىل 

 أكؿ ، كال تكونوا أمور التوحيد كالنبوةمن التوراة  ٓتلّْلمىاالذم ىو موافقا القرآف الع يم، بمنوا آٱٱ  : أم
ال تستبدلوا بآياِت البينات اليت أنزلت ا ك فحقكم أف تكونوا أكؿ من آمن، ، من  فر من أىل الكتاب

 .3خافوف دكف غَتمكعليكم حطاـ الدنيا الفانية، 

                                                             
. 14- 13ص،أىداؼ  ل سورة كمقاصدىا ٓت القرآ ف الكرمي  ، عبد ا ؿبمود شحاتو  - 1
. 41اآلية ،سورة البقرة  -2
. 46ص، 1981، 4ط،بَتكت ،دار القرآف الكرمي  ،1مج،صفوة التفاسَت ، ؿبمد علي الصابوين -3
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 صلى كالرسوؿ بالقرآف لإلُياف كدعوهتم إسرائيل بٌتؿ تعاىل ا خطاب ٓت سبثل ىنا الب غي  فالغرض
 .ما بو الكفر من كربذيرىم كسلم عليو ا
ا حىٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تػىٍقرىبىا ىىًذًه  ٱُّ:قاؿ تعاىل -  ـي اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍك يكى اعبٍىنَّلةى كى ي ى ًمنػٍ ىا رىغىدن كىقػيٍلنىا يىاآدى

1ٱٱٱٱٱٱٱَّ ٱ الشَّلجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى ال َّلاًلًمُتى 
  .ٱٱٱٱ
                                                                                               .ٱَّ كىالى تػىٍقرىبىاٱُّ:فالشاىد ٓت ىذه اآلية قولو تعاىل 

من أم مكاف كٱ،    من شبار اعبنة أ  ن رغدان كاسعان كأسكن ٓت  نة اػبلد مع زك ك حواء، : أم 
ىي الكرمة، فتصَتكا من الذين : بن عباسإال تأ   من ىذه الشجرة قاؿ كٓت اعبنة أردسبا اْل ل فيو، 
 . 2ظلموا أنفس م دبعصية ا

    هنى ا تعاىل  ٓت ىذه اْلية سيدنا آدـ عليو الس ـ كزك تو عند دخوؽبما اعبنة عن اْل ل من 
 .الشجرة، كذلك إمتحاف ؽبما 

ننا  ُّ:قاؿ تعاىل - ًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍ ًرٍب ًبعىصىاؾى اغبٍىجىرى فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ كى
َّ قىٍد عىًلمى  يلُّل أينىاسو مىٍشرىبػى يٍم  يليوا كىاٍشرىبيوا ًمٍن رًٍزًؽ اللَّلًو كىالى تػىٍعثػىٍوا ٓت اٍْلىٍرًض ميٍفًسًدينى 

3 .  
  .َّ  كىالى تػىٍعثػىٍواٱُّ: فالشاىد ٓت ىذه اآلية قولو تعاىل 

فػىقيٍلنىا ا رب أٌم ٱ اذ ركا يا بٍت ًإسرائيل حُت طلب موسى السقيا لقومو كقد عطشوا ٓت التيو : أم
ثنتا عشرة عينان بقدر غفضرب فتدفق اؼباء منو بقوة كخر ت منو ٱٱ،ٱقحجر  اف تتفجر بقدرتنا العيوف من

 لوا من اؼبٌن كالسلول، كاشربوا من ىذا ؼٱ،قىٍد علمت  ل قبيلة مكاف شرّٔلا لئ  يتنازعوا ؼٱقبائل م 
كال تطغوا ٓت اْلرض بأنواع البغي ٱ،اؼباء، من غَت  ٌد منكم كال تعب، بل ىو من خالص ًإنعاـ ا 

 .4كالفساد

                                                             
. 35اآلية ،سورة البقرة   -1
. 51 ص،1 مجؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت،-  2
. 60اآلية ، سورة البقرة   -3
. 54، ص 1مج، ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت -  4
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      هني ا تعاىل قـو موسى عليو الس ـ بعدما أمرىم باْل ل كالشرب أف ال يقابلوا تلك النعم دبا 
يكفرىا، كىو إرتكاب اؼبعاصي، ْلف النعمة قد تينسي العبد حا تو إىل ربو، فيًتؾ أحكامو، فيقع ٓت 

 .الفساد 
 1َّ ٱ أىيػُّل ىا الَّلًذينى آمىنيوا الى تػىقيوليوا رىاًعنىا كىقيوليوا اٍن يٍرنىا كىاظٍبىعيوا كىلًٍلكىاًفرًينى عىذىابه أىلًيمه  يىا ُّٱٱ:قاؿ تعاىل- 

 .َّ الى تػىقيوليوا ُّٱ :كالشاىد ٓت اآلية الكرُية قولو تعاىل,
راقبنا ال تقولوا للرسوؿ صلى ا علية كسلم : ىذا نداء من ا  ل شأنو للمؤمنُت خياطب م فيو فيقوؿ

 كال تكونوا  أطيعوا أكامركرتقبنا، اظرنا كتف اكقولوا ، كأم لنا حىت نتمكن من حفظ ما تلقيو علينا
 . 2 الذين نالوا من الرسوؿ كسٌبوه، عذاب أليم مو ع  الي ود

فالغرض الب غي ٓت ىذه اآلية يتمثل ٓت ربذير ا تعاىل اؼبؤمنُت من إستعماؿ اْللفاظ اليت 
ٱ .توىم سبان كشتمان،  كيأمرىم باْلخذ باآلداب كاْلخ ؽ الفا لة ٓت تعام هتم 

لىةى الصّْليىاـً الرَّلفىثي ًإىلى ًنسىاًئكيٍم ىينَّل لًبىاسه لىكيٍم كىأىنٍػتيٍم لًبىاسه ؽبىينَّل عىًلمى اللَّلوي  ُّ: قاؿ تعاىل ٱٱ- أيًحلَّل لىكيٍم لىيػٍ
أىنَّلكيٍم  يٍنتيٍم زبىٍتىانيوفى أىنٍػفيسىكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيٍم فىاآٍلفى بىاًشريكىينَّل كىابٍػتػىغيوا مىا  ىتىبى اللَّلوي لىكيٍم كى يليوا 

ـى ًإىلى اللَّلٍيًل كىالى  ى لىكيمي اػبٍىٍيطي اٍْلىبٍػيىضي ًمنى اػبٍىٍيًط اٍْلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر ّتيَّل أىسبُّلوا الصّْليىا كىاٍشرىبيوا حىىتَّل يػىتىبػىُتَّل
ي اللَّلوي آيىاتًًو لًلنَّلاًس  ًلكى يػيبػىُتّْل تػيبىاًشريكىينَّل كىأىنٍػتيٍم عىاً فيوفى ٓت اٍلمىسىاً ًد تًٍلكى حيديكدي اللَّلًو فى ى تػىٍقرىبيوىىا  ىذى

َّ ٱٱلىعىلَّل يٍم يػىتػَّلقيوفى 
3.   

                                                                                  . َّ فى ى تػىٍقرىبيوىىا ُّ، َّ  كىالى تػيبىاًشريكىينَّل ُّٱ: فالشاىد قولو تعاىل 
، : أم علم  ىن سكن لكم كأنتم سكن ؽبن، ؼأبيح لكم أي ا الصائموف غشياف النساء ٓت ليايل الصـو

دبقارفة اعبماع ليلة الصياـ ك اف ىذا ؿبرمان ٓت صدر اإلس ـ، فقبل أنفسكم اللَّلػوي أنكم  نتم زبونوف 
توبتكم كعفا عنكم ؼبا فعلتموه، فىاآٍلفى  امعوىن ٓت ليايل الصـو كاطلبوا بنكاح ن الولد كال تباشركىن 

مسكوا عن الطعاـ كالشراب كالنكاح إىل أّتيَّل  لوا كاشربوا إىل طلوع الفجر،،ك ؾلقضاء الش وة فقط 

                                                             
. 104اآلية ،سورة البقرة - 1
 .76- 75، ص1 مج،صفوة التفاسَت  ،ؿبمد علي الصابوين - 2
 .187سورة البقرة، اآلية   -3
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زكا ره ك  ال تقربوىن لي ن أك هناران مادمتم معتكفُت ٓت اؼبسا د، تلك أكامر ا ككغركب الشمس، 
                               .1 اللَّلػو آياتو للناس لعل م يتقوف ااـر ينأحكامو اليت شرع ا لكم ف  زبالفوىا،  ذلك يب

ىم منوك نسائ م ليلة الصياـ، امعةمجمن  ا تعاىل للر اؿ فالغرض الب غي ٓت ىذه اآلية يتمثل ٓت إباحة
                                                                                                                                    .عن ىذه اؼبباشرة ٓت حاؿ اإلعتكاؼ ٓت اؼبسا د

أف كركد غرض التحذير ٓت ىذه اآليات  اف ّٔلدفو ربذير عباد ا من الوقوع ٓت : الصة القوؿ كخ
 .  اؼبعاصي ك الكفر با الذم يؤدم إىل النار ال ؿباؿ 

كاليت كرد ٓت ىذه السورة عدة نواه تكليفية تشي بالنصح كاإلرشاد أك التو يو، : النصح واإلرشاد- 2
       ٱ: بالشرؾ، كالقتاؿ، كالدىين، كاغبج كالعمرة كأحكام ما، كمن ذلك قولو تعاىلتعلقت مو وعاهتا

ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم الى تػيٍفًسديكا ٓت اٍْلىٍرًض قىاليوا ًإَّنَّلىا كبىٍني ميٍصًلحيوفى  ٱُّٱٱٱ- َّ كى
2
.          

   .َّ الى تػيٍفًسديكا ٱُّ:فالشاىد ٓت ىذه اآلية قولو تعاىل
ال تسعوا ٓت اْلرض باإًلفساد بًإثارة الفنت، كالكفر كالصىدّْل عن :  للي ود بعض اؼبؤمنُت ًإذا قاؿ: أم 

، كالعملي باؼبعصية، فمن عصى ا فقد : قاؿ ابن مسعود، سبيل ا الفسادي ٓت اْلرض ىو الكفري
 أناسه مصلحوف، نسعى للخَت كالص ح ف  كبن ليس شأننا اإًلفسادي أبدان، كإَّنا قالواأفسد ٓت اْلرض، 

 .3يصح ـباطبتنا بذلك
 اْلرض ٓت تفسدكا ال : ؽبم قالوا الذين كأف، للمنافقُت اػبطاب أف اآلية ىذه سياؽ من ال اىر     
 النصح ؽبم فيخلصوف، أمرىم على إط ع ؽبم  اف الذين اؼبؤمنُت من حاؽبم على كقف من بعض ىم
 . العقاب يناؽبم أف من علي م خوفا إفسادىم كيسًتكف، إُياهنم ر اء

الَّلًذم  ىعىلى لىكيمي اٍْلىٍرضى ًفرىاشنا كىالسَّلمىاءى بًنىاءن كىأىنٍػزىؿى ًمنى السَّلمىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبًو ًمنى  ٱُّٱ:قاؿ تعاىلٱ-
ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى  ٱ. 4َّ الثَّلمىرىاًت رًٍزقنا لىكيٍم فى ى ذبىٍعىليوا لًلَّلًو أىٍندى
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 . َّفى ى ذبىٍعىليوا ٱُّ:فالشاىد ٓت ىذه اآلية قولو تعاىل
م ادان كقراران تستقركف علي ا كتفًتشوهنا  البساط اؼبفركش مع  ركيت ا، كإال ما  اْلرض  عل : أم

 علو م يأة ْلف يقعدكا كيناموا علي ا  الفراش : أمكنكم العيش كاالستقرار علي ا، قاؿ البيضاكم
اؼببسوط، كذلك ال يستدعي  وهنا مسطَّلحة، ْلف  ركية شكل ا مع ع م حجم ا ال يأىب االفًتاش 

زؿ مطران عذبان فراتان أنزلو بقدرتو من فالسماء سقفان لألرض مرفوعان فوق ا   يئة القبة، كأ عل علي ا، ك
تتخذكا معو شر اء من اْلصناـ ف   أنواع الثمار كالفوا و كاػبضار غذاءن لكم، بوفأخرج ، السحاب
 تشر وهنم مع ا ٓت العبادة، كأنتم تعلموف أهنا ال زبىٍليق شيئان كال تػىٍرزؽ، كأفَّل ا ىو اػبالق ،كالبشر

 .1الرازؽ كحده، ذك القوة اؼبتُت
 ل من ىؤالء الن راء كأشباه من  ْلف عن عبادة ما سواه،ٓت ىذه اآلية الكرُية         هنى ا تعاىل

       .  ا تعاىلبيدالكوف، كأهنا ؾبرد ـبلوقات خيلقت  أمور اؼبخلوقُت ليس ؽبم مقدرة على تسيَت

بُّل اٍلميٍعتىًدينى ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّ: قاؿ تعاىل–  ًبيًل اللَّلًو الَّلًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكا ًإفَّل اللَّلوى الى  ًي . 2ٱَّكىقىاتًليوا ٓت سى  

 .ٱَّ كىالى تػىٍعتىديكاُّ:      كالشاىد ٓت ىده اآلية قولو تعاىل

ال تبدءكا بقتاؽبم، فإنو تعاىل ال  ب من ظلم أك ك قاتلوا إلع ء دين ا من قاتلكم من الكفار، :أم
 .3عتدل، ك اف ىذا ٓت بدء أمر الدعوة إ

 عادتو من ليس منكيشمل ىذا الن ي  ل ، بالقتاؿ البدء عن اؼبؤمنُت ٓت ىذه اآلية تعاىل ا ين ى
 .ككبوىم كآّلانُت، كاْلطفاؿ ، النساء، كالصبياف، كالكبَت، القتاؿ
نىةي أىشىدُّل ًمنى اٍلقىٍتًل  ٱُّٱ:قاؿ تعاىل- ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ كىاقٍػتػيليوىيٍم حىٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم كىأىٍخرً يوىيٍم ًمٍن حىٍيثي أىٍخرى يو يٍم كىاٍلًفتػٍ

ًلكى  ىزىاءي اٍلكىاًفرًينى  َّ كىالى تػيقىاتًليوىيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً حىىتَّل يػيقىاتًليو يٍم ًفيًو فىًإٍف قىاتػىليو يٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم  ىذى
4.  

 .﴾  كىالى تػيقىاتًليوىيمٍ ﴿:       كالشاىد ٓت اآلية قولو تعاىل 
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، ا اؼبشر ُتقتلوأ: أم  شردكىم من أكطاهنم كأخر وىم من ا  ما ك  حيث ك دسبوىم ٓت حل أك حـر
بلغ من قتلكم ؽبم أشد كأشد من قتلو، أك  فر الكفار أفتنة اؼبؤمن عن دينو ْلف أخر و م من مكة، 

، فإذا  ال تبدءكىم بالقتاؿ ٓت اغبـر حىت يبدءكا ىم ك  ستع موا القتاؿ فيو فكفرىم أع م،إٓت اغبـر
ىذا اغبكم  زاء  ل من ؼنت كوا حرمتو إإف بدءك م بالقتاؿ فلكم حينئذو قتاؽبم ْلهنم ؼ، بقتالكم فيو 
 . 1 فر با
 عند اؼبسجد اغبراـ، كينت ي ىذا الن ي ين عن قتاؿ اؼبشرؾينٓت ىذه اآلية اؼبسلم هنى ا تعاىل       

 .  اؼبسجد اغبراـةإنت كوا حـر القتاؿ فإذا بدؤا بالقتاؿ، ك ب قتاؽبم، ْلهنم ينبابتداء اؼبشرؾ
كىأىسبُّلوا اغبٍىجَّل كىاٍلعيٍمرىةى لًلَّلًو فىًإٍف أيٍحًصٍرُتيٍ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم كىالى ربىًٍلقيوا ريءيكسىكيٍم حىىتَّل  ٱُّ:قاؿ تعاىلٱ-ٱ

قىةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا  لَّلوي فىمىٍن  ىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك ًبًو أىذنل ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى ليغى اؽٍبىٍدمي ؿبًى يػىبػٍ
عىةو  بػٍ ثىًة أىيَّلاـو ٓت اغبٍىجّْل كىسى ـي ثى ى ٍد فىًصيىا أىًمٍنتيٍم فىمىٍن سبىىتَّلعى بًاٍلعيٍمرىًة ًإىلى اغبٍىجّْل فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم فىمىٍن َلٍى جيًى
ًإذىا رى ىٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه  ىاًملىةه ذىًلكى ًلمىٍن َلٍى يىكيٍن أىٍىليوي حىاً رًم اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىاتػَّلقيوا اللَّلوى كىاٍعلىميوا أىفَّل 

َّ ٱٱاللَّلوى شىًديدي اٍلًعقىابً 
2 . 

 .﴾كىالى ربىًٍلقيوا ٱٱُّ: كالشاىد ٓت اآلية قولو تعاىل 
فإف منعتم عن إسباـ اغبج أك العمرة دبرضو أك ، تامُت بأر اهنما كشركط ما لو و ا تعاىلمها أدك: أم 

أك شاة، ك ال تتحللوا من إحرامكم  عدكو كأردُت التحلل فعليكم أف تذحبوا ما تيسر من بدنة أك بقرة و
من  ؼباغبلق أك التقصَت حىت يصل اؽبدم اؼبكاف الذم  ل ذحبو فيو كىو اغبـر أك مكاف اإلحصار، 

معو بالشعر فحلق ،أك  اف بو أذل من رأسو  معشر ارمُت مريضان مر ان يتضرريا  اف منكم 
كصداع و فحلق ٓت اإلحراـ، فعليو فدية كىي إما صياـ ث ثة أياـ أك يتصدؽ بث ثة آصع على ،  قمل و

ستة مسا ُت أك يذبح ذبيحة كأقل ا شاة، فإذا  نتم آمنُت من أكؿ اْلمر، أك صرُت بعد اإلحصار 
ستمتع دبا يستمتع بو غَت اـر من الطيب كالنساء كغَتىا، امن إعتمر ٓت أش ر اغبج كك آمنُت ،

من َل جيد شبن اؽبدم فعليو صياـ عشرة ك ،فعليو ما تيسر من اؽبدم كىو شاة يذحب ا شكرا  تعاىل 
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 ،كثوأّلا الذبح عن ذبزمء  املة أياـ عشرة تلكأياـ، ث ثة حُت  ـر باغبج كسبعة إذا ر ع إىل كطنو، 
 كليس سبتع ؽبم فليس اغبـر  سكاف أما، اغبـر أىل بغَت خاص اؽبدم أك التمتع كذلك نقصاف، غَت من  ثوابو
 .1. أمره خالف ؼبن شديد عقابو أف كاعلموا ا ،كاتقوا ىدم علي م

اؼبكاف إىل حىت يصل اؽبدم  ذلككحراـ باغبلق أك التقصَت، اإلف  ـربللهنى ا تعاىل عن اؿ
 ٱ.اإلحصار كىو اغبـر أك مكاف يوالذم  ل ذحبو ؼ

نىكيٍم  ىاًتبه  يىا ٱُّ:قاؿ تعاىلٱٱٱ-ٱٱٱ ٍينو ًإىلى أى ىلو ميسىمِّلى فىاٍ تيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ ايػىٍنتيٍم ًبدى أىيػُّل ىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
بًاٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى  ىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى  ىمىا عىلَّلمىوي اللَّلوي فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل الَّلًذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّل كىٍليىتَّلًق اللَّلوى رىبَّلوي كىالى 
لَّل ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّلوي  ٍيئنا فىًإٍف  ىافى الَّلًذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّل سىًفي نا أىٍك  ىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف ُيًي يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى

اًء  ٍيًن ًمٍن رً ىاًلكيٍم فىًإٍف َلٍى يىكيونىا رى يلىٍُتً فػىرى يله كىاٍمرىأىتىاًف فبَّلٍن تػىٍر ىٍوفى ًمنى الشُّل ىدى بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشً ديكا شىً يدى
اءي ًإذىا مىا ديعيوا كىالى تىٍسأىميوا أىٍف تىٍكتيبيوهي صىًغَتنا  امهيىا اٍْليٍخرىل كىالى يىٍأبى الشُّل ىدى امهيىا فػىتيذى ّْلرى ًإٍحدى أىٍف تىًضلَّل ًإٍحدى
ـي لًلشَّل ىادىًة كىأىٍدَنى أىالَّل تػىٍرتىابيوا ًإالَّل أىٍف تىكيوفى ذًبىارىةن حىاً رىةن  أىٍك  ىًبَتنا ًإىلى أى ىًلًو ذىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعٍندى اللَّلًو كىأىقٍػوى

ًإٍف  نىكيٍم فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم  ينىاحه أىالَّل تىٍكتيبيوىىا كىأىٍشً ديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم كىالى ييضىارَّل  ىاًتبه كىالى شىً يده كى تيًديريكنػى ىا بػىيػٍ
ٱٱٱٱَّ ٱتػىٍفعىليوا فىًإنَّلوي فيسيوؽه ًبكيٍم كىاتػَّلقيوا اللَّلوى كىيػيعىلّْلميكيمي اللَّلوي كىاللَّلوي ًبكيلّْل شىٍيءو عىًليمه 

 . ٱٱ2
 كىالى ُّ , َّ  كىالى تىٍسأىميواُّ   ، ٱَّكىالى يػىٍبخىسٍ ٱٱُّ،    َّ  كىالى يىٍأبى ُّ:       كالشاىد ٓت اآلية قولو تعاىل 

  .َّ ٱييضىارَّل 
 ًإذا تعاملتم بدينو مؤ ل فا تبوه، كىذا ًإرشاد منو تعاىل لعباده بكتابة يا معشر اؼبؤمنُت : أم

كليكتب لكم  اتب عادؿ مأموف ال ٱ،اؼبعام ت اؼبؤ لة، ليكوف ذلك أحفظ كأكثق ؼبقدارىا كميقاهتا 
 كليمل على الكاتب ،كال ُيتنع أحد من الكتابة بالعدؿ  ما عٌلمو ا، جيور على أحد الطرفُت 

كليخشى ا رب العاؼبُت، كال ،كيلقي عليو اؼبديني، كىو الذم عليو اغبق، ْلنو اؼبقر اؼبش ود عليو 
ًإف  اف اؼبدين ناقص العقل مبذران أك  اف صبيان أك شيخان ىرمان ال يستطيع ؼينقص من اغبق شيئان، 

اطلبوا ك، فليملل قيّْلمو أك ك يلو بالعدؿ من غَت نقصو أك زيادة، اإًلم ء بنفسو لعيٍّ أك خرسو أك عيٍجمة
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فإف َل يكن الشاىداف ر لُت، ، مع الكتابة أف يش د لكم شاىداف من اؼبسلمُت زيادة ٓت التوثيقة 
ف الش ادة فتذٌ رىا اإحدل اؼبرأتذا نست  إ،فليش د ر له كامرأتاف فبن ييوثق بدين م كعدالت م

أك ، كال ُيتنع الش داء عن أداء الش ادة، اْلخرل، كىذا علةه لو وب االثنُت لنقص الضبط في ن
ال سبٌلوا أف تكتبوا الدين صغَتان  اف أك  بَتان، قلي ن أك  ثَتان ًإىل كقت ك، ربمل ا ًإذا طلب من م ذلك

بو من  تابة الدين أعدؿ ٓت حكمو تعاىل، كأثبت للش ادة لئ  ا ما أمرنا م  ذلك ،احلوؿ ميعاده
ٍين كاْل ل ٱ، ًإال ًإذا  اف البيع حا ران يدان بيد كالثمن مقبو ان ، تنسى، كأقرب أف ال تشٌكوا ٓت قدر الدَّل

أش دكا على حقكم مطلقان سواءن  اف البيع نا زان أك بالدين، ك، ف  بأس بعدـ  تابت ا النتفاء اذكر
ًإف فعلتم ما هنيتم عنو ؼ، ال يضرب صاحبي اغبق الكيتَّلاب كالش ود ك، ْلنو أبعد عن النزاع كاالخت ؼ

ُينحكم العلم النافع الذم بو سعادة ،خافوا ا كراقبوه ك ،فقد فسقتم خبرك كم عن طاعة ا
. 1ف  خيفى عليو شيء من اْلشياء، عاَل باؼبصاحل كالعواقب كىو الدارين، 
 الدين  تابة  ثرة من ُيلوا ال بأف كاؼبتداينُت، كينصح م الكيتاب اآلية ىذه ٓت تعاىل ا خياطب     
 . اؼبديوف بو أقر الذم حلولو كقت إىل  بَتا أك  اف اغبق، صغَتا أك

 إىل كنصح م اؼبسلمُت إرشاد ّٔلدؼ  اف اآليات ىذه ٓت كاإلرشاد النصح كركد أف  :القوؿ كخ صة
 . اعبميل كالفعل، الكرمي باػبلق التحلي على ؽبم حثا، فعلو يًت وا أف ّٔلم كأكىل أصبل ىو ما
 

 تعلقت مو وعاهتالقد ح ي ىذا الغرض ٓت سورة البقرة ؾبموعة من اآليات، كاليت : التوبيخ- 3
 :بالكفر ،كالسحر كالض ؿ، ك الصدقة كاإلنفاؽ كغَتىا، كمن ذلك قولو تعاىل

 . ٱٱٱٱ2َّ كىالى تػىٍلًبسيوا اغبٍىقَّل بًاٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوا اغبٍىقَّل كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى  ُّٱٱٱ-
 

 .َّكىالى تػىٍلًبسيوا  ُّٱ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد 
 الذم ىتافبباؿ التوراة ٓت ما ربرفوا كال زبًتعونو، الذم بالباطل ا من اؼبنزؿ اغبق زبلطوا ال :أم

 .1الكتماف  ىذابضرر عاؼبُت ـنتأك ،الس ـ عليو ؿبمد أكصاؼ من  تابكم ٓت ما زبفوا كال، تفًتكنو

                                                             
. 161، ص1مج ، ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت-  1
. 42سورة البقرة، اآلية  - 2
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 ا من اؼبنزؿ اغبق بُت خلطوا حُت بغَته متشأّلا الشيء  علوا ْلهنم، إسرائيل بٍت يوبخ تعاىل فا
 ـ اغبق ك تمانو، كيكتبونو يبتدعونو الذم بالباطل

ليو الشَّليىاًطُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا  ىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكنَّل الشَّليىاًطُتى  ىفىريكا  ٱُّٱ:قاؿ تعاىلٱ-ٱٱ كىاتػَّلبػىعيوا مىا تػىتػٍ
يػيعىلّْلميوفى النَّلاسى السّْلٍحرى كىمىا أيٍنزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى ىىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا يػيعىلّْلمىاًف ًمٍن أىحىدو حىىتَّل يػىقيوالى 
ٍرًء كىزىٍكً ًو كىمىا ىيٍم ًبضىارّْلينى ًبًو ًمٍن أىحىدو  نىةه فى ى تىٍكفيٍر فػىيىتػىعىلَّلميوفى ًمنػٍ يمىا مىا يػيفىرّْلقيوفى ًبًو بػىٍُتى اٍلمى ًإَّنَّلىا كبىٍني ًفتػٍ
ؽو  ًإالَّل بًًإٍذًف اللَّلًو كىيػىتػىعىلَّلميوفى مىا يىضيرُّلىيٍم كىالى يػىنػٍفىعي يٍم كىلىقىٍد عىًلميوا لىمىًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي ٓت اآٍلًخرىًة ًمٍن خى ى

 .ٱٱٱ 2َّ ٱ كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكا ًبًو أىنٍػفيسى يٍم لىٍو  ىانيوا يػىٍعلىميوفى 
  . َّ  فى ى تىٍكفيرٍ ٱُّ:تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد

رؽ السحر ك الشعوذة اليت  انت ربدث م ّٔلا الشياطُت فيع د ملك سليماف، كما اف ط اتبعوا :أم 
سليماف ساحران كال فر بتعلمو السحر، كلكن الشياطُت ىم الذين علموا الناس السحر حىت فشا أمره 
بُت الناس، ك ما إتبع رؤساء الي ود السحر،  ذلك إتبعوا ما أنزؿ على اؼبلكُت، كمها ىاركت كماركت 
دبملكة بابل بأرض الكوفة، كقد أنزؽبما ا إبت ءن كإمتحانان للناس ،كإف اؼبلكُت ال يعلماف أحدان من  

الناس حىت يبذال لو النصيحة، كيقوال إف ىذا الذم نصفو لك إَّنا ىو إمتحاف من ا كإبت ء، ف     
تستعملو لإل رار، كال تكفر بسببو، فمن تعلمو ليدفع  رره عن الناس فقد قبا ،كمن تعلمو ليلحق 

 رره بالناس فقد ىلك ك ل، كيتعلموف من ما من علم السحر ما يكوف سببان ٓت التفريق بُت 
الزك ُت، كماىم دبا إستعملوه من السحر يضركف أحدان إال إذا شاء ا، كاغباؿ أهنم بتعلم السحر 

 صلوف على الضرر ال على النفع، كلقد علم الي ود الذين نبذكا  تاب ا كاستبدلوا بو السحر، أهنم 
ليس ؽبم حظ من رضبة ا كال من اعبنة، ْلهنم آثركا السحر على  تاب ا، كلبئس ىذا الشيء 

  .3الذم باعوا بو أنفس م، لو  اف ؽبم علم أك ف م كإدراؾ

                                                                                                                                                                                              
 ..53، ص1 مج ،صفوة التفاسَت  ، ؿبمد علي الصابوين -1
 .102سورة البقرة، اآلية   -2
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 على قوؽبمك الي ود ٓت  لشياطُتا إتباع من الناس تعاىل ا هني ٓت سبثل ىنا الب غي فالغرض     
 .السحر الناس يعلم كأنو  فر أنو عليو الس ـ سليماف

ٍبتيٍم كىفبَّلا أىٍخرىٍ نىا لىكيٍم ًمنى اٍْلىٍرًض كىالى   يىاٱُّٱ:قاؿ تعاىلٱٱٱٱ- أىيػُّل ىا الَّلًذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيّْلبىاًت مىا  ىسى
يده      .1َّ ٱتػىيىمَّلميوا اػبٍىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوفى كىلىٍستيٍم ًبآًخًذيًو ًإالَّل أىٍف تػيٍغًمضيوا ًفيًو كىاٍعلىميوا أىفَّل اللَّلوى غىًٍتّّل ضبًى

 .َّ  كىالى تػىيىمَّلميواٱُّٱ:تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
 من ؽبم أخرج كفبا اؼبكاسب، من ؽبم يسر ما طيبات من بالنفقة اؼبؤمنُت عباده تعاىل يأمر    

، عليكم إخوانكم حقوؽ لبعض كأداء  شكرا منو فأنفقوا ربصيلو بتس يل عليكم منَّل  فكما، اْلرض
 الذم الردمء تيمموا كال ْلنفسكم، رببونو الذم الطيب النفقة تلك ٓت كاقصدكا ْلموالكم، كتط َتا

 نفعأف ك، عنكم غٍت ا أف كاعلموا، كاؼبساؿبة اإلغماض ك و على إال تأخذكنو كال ترغبونو ال
 كاػبصاؿ اغبميدة اْلكامر من بو يأمر م ما على ضبيد ف و ىذا كمع إليكم، عائد كأعمالكم صدقاتكم
    .2السديدة

، الرديئة اْلصناؼ من قصدقت أك ز اتو إخراج من كين اه اؼبسلم اآلية ىذه ٓت تعاىل ا يوبخ

 . من ا اعبيد كترؾ
إف كركد غرض التوبيخ ٓت ىذه اآليات إف دؿ على شيء، إَّنا يدؿ على  بت ا : كخ صة القوؿ 

 .تعاىل لعباده عامة، كالكافرين خاصة، ؼبا كقعوا فيو من  فر كفجور كعناد
 كاليت تعلقت بأمر القبلة، ك شكر نعم ا  كرد ىذا الغرض ٓت آيتُت من ىذه السورة:التحقير-4

 :قولو تعاىل  كبوتعاىل، 

                                                             
 .267سورة البقرة، اآلية   -1
، 1عبد الرضباف بن مع  اللو ق ، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط: تح ، تيسَت الكرمي الرضبن ٓت تفسَت   ـ اؼبناف، عبد الرضبن بن ناصر السعدم-  2

. 115، ص2001
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كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍ تى فػىوىؿّْل كىٍ  ىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىحىٍيثي مىا  يٍنتيٍم فػىوىلُّلوا كي يوىىكيٍم شىٍطرىهي لًئى َّل  ٱُّ-
يىكيوفى لًلنَّلاًس عىلىٍيكيٍم حيجَّلةه ًإالَّل الَّلًذينى ظىلىميوا ًمنػٍ يٍم فى ى زبىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوين كىًْليًُتَّل نًٍعمىيًت عىلىٍيكيٍم كىلىعىلَّلكيٍم 

  .1َّ ٱٱتػىٍ تىديكفى 
 .َّفى ى زبىٍشىٍوىيٍم  ٱُّٱ:تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد

 فتو و بو  ك ٓت ص تك   ة الكعبة، كحيثما  نتم فولُّلوا ، من أم مكاف خر ت إليو للسفر :أم 
جيحد ديننا كيتبع قبلتنا فتكوف ؽبم حجة : ك وىكم كبو الكعبة، لئ   تج عليكم الي ود فيقولوا  

ُت فضلي عليكم كْلعليكم، ًإالَّل ال لمة اؼبعاندين الذين ال يقبلوف أم تعليل ف  زبافوىم كخافوين، 
  .2باؽبداية إىل قبلة أبيكم إبراىيم كالتوفيق لسعادة الدارين

إىل قبلت م، كدعوة عباده ٓت إزباذ فالغرض الب غي ىنا سبثل ٓت ربقَت ا تعاىل لشأف الي ود 
  .عليو الس ـاػبليل إتباع قبلة إبراىيم 

الن طىيّْلبنا كىالى تػىتَّلًبعيوا خيطيوىاًت الشَّلٍيطىاًف ًإنَّلوي لىكيٍم  يىا ُّٱ:قاؿ تعاىل-       أىيػُّل ىا النَّلاسي  يليوا فبَّلا ٓت اٍْلىٍرًض حى ى
  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.3ٱَّ ٱٱعىديكّّل ميًبُته 

 .َّكىالى تػىتَّلًبعيوا  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
اػبطاب عاـ عبميع البشر، أم  لوا فبا أحلو ا لكم من الطيبات حاؿ  ونو مستطابا ٓت نفسو ىذا 

غَت  ار باْلبداف كالعقوؿ، كال تقتدكا بآثار الشيطاف فيما يزينو لكم من اؼبعاصي كالفواحش، إنو 
 .4ع يم العداكة لكم كعداكتو ظاىرة  ال زبفى على عاقل

 مسبقة،  ؽبم عداكتو ْلف، الشيطاف كمسالك طرائق إتباع من اآلية ىذه ٓت عباده تعاىل ا هنى    
 .أمر أم ٓت يطاع أف يصح كال، ربو عصى الذم ف و، فيو ال ن بسوء  تاطوا أف كجيب

                                                             
 . 150سورة البقرة، اآلية  -1
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 من كالتقليل ،ؼبخاطب باأف كركد غرض التحقَت ٓت ىذه اآليات،  اف ّٔلدؼ اإلزراء: كخ صة القوؿ 
. قيدراتو، ْلف  ل اْلمور بيد ا كحده  ك شأنو

 ىو آخر أمر يقابلو ظاىران  أمران  ىناؾ أف السورة قذق ٓت العاقبة ببياف اؼبراد أف يبدك :بيان العاقبة- 5
ٱ:كتعاىل تبارؾ اغبق قوؿ ٓت  ما، كاؼبطلوب اؼبقصود

ًبيًل اللَّلًو أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه كىلىًكٍن الى تىٍشعيريكفى  ُّٱٱٱٱٱ- َّ كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن يػيٍقتىلي ٓت سى
1  .   

 .َّٱ  كىالى تػىقيوليواُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
 ْلهنمكلكن ال تشعركف بذلك، ، بل ىم أحياء عند رّٔلم يرزقوف، ال تقولوا للش داء إهنم أموات: أم 

 . 2ٓت حياة برزخية أظبى من ىذه اغبياة
  نات ا تعاىل لعاقبة عباده الذين قيتلوا ٓت سبيلو، أف ؽبم     فالغرض الب غي ىنا سبثل ٓت بياف 

 .  ذبرم من ربت ا اْلهنارعدفو 

ره ًمٍن ميٍشرً ىةو كىلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم كىالى  ُّٱ:قاؿ تعاىلٱٱ- يػٍ ىمىةه ميٍؤًمنىةه خى كىالى تػىٍنًكحيوا اٍلميٍشرً ىاًت حىىتَّل يػيٍؤًمنَّل كىْلى
ره ًمٍن ميٍشرًؾو كىلىٍو أىٍعجىبىكيٍم أيكلىًئكى يىٍدعيوفى ًإىلى النَّلاًر كىاللَّلوي  يػٍ تػيٍنًكحيوا اٍلميٍشرًً ُتى حىىتَّل يػيٍؤًمنيوا كىلىعىٍبده ميٍؤًمنه خى

ي آيىاتًًو لًلنَّلاًس لىعىلَّل يٍم يػىتىذى َّلريكفى  َّٱيىٍدعيو ًإىلى اعبٍىنَّلًة كىاٍلمىٍغًفرىًة بًًإٍذنًًو كىيػيبػىُتّْل
3 . 

 .َّكىالى تػىٍنًكحيوا  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
كْلمة  اؼبسلموف باؼبشر ات من غَت أىل الكتاب، حىت يؤمن با كاليـو اْلخر،  أم ال تتزك وا أي ا

يو ب الرغبة في ا  مؤمنة خَت كأفضل من حرة مشر ة، كلو أعجبتكم اؼبشر ة جبماؽبا كماؽبا كسائر ما
كْلف   اه أك سلطاف، كال تزك وا بناتكم من اؼبشر ُت، حىت يؤمنوا با كرسولو،  من حسب أك

مشرؾ م ما أعجبكم ٓت اغبسب  خَت لكم من أف تزك وىن من حر،تزك وىن من عبد مؤمن 
 ُت كاؼبشر ات الذين حرمت عليكم مصاىرهتم رأكلئك اؼبذ وركف من اؼبش، كالنسب كاعبماؿ

الكفر كالفسوؽ، فحقكم أال تتزك وا من م كال   النار، كىوإىلكمنا حت م يدعونكم إىل ما يوصلكم 
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فيو سعادتكم، كىو العمل الذم يو ب اعبنة  تعاىل يريد بكم اػبَت كيدعو م إىل ماكا تزك وىم، 
 . 1يو ح حججو كأدلتو للناس ليتذ ركا فيميزكا بُت اػبَت كالشر، كاػببيث كالطيبككمغفرة الذنوب، 

 تاب ؽبم،  ال عباده اؼبسلمُت عن الزكاج من اؼبشر ُت الذينالكرُية هنى ا تعاىل ٓت ىذه اآلية     
 .لو حىت يؤمنوا با كرسو

يعه عىًليمه  ُّٱٱ:قاؿ تعاىلٱ- ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ كىالى ذبىٍعىليوا اللَّلوى عيٍر ىةن ًْلىٍُيىاًنكيٍم أىٍف تػىبػىرُّلكا كىتػىتػَّلقيوا كىتيٍصًلحيوا بػىٍُتى النَّلاًس كىاللَّلوي ظبًى
            ٱٱٱ2.

 .َّ كىالى ذبىٍعىليوا ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد

اؼبقصود من اليمُت، كالقسم تع يم اؼبقسم بو، كتأ يد اؼبقسم عليو، ك اف ا تعاىل قد أمر حبفظ 
اْلُياف، ك اف مقتضى ذلك حف  ا ٓت  ل شيء، كلكن ا تعاىل استثٌت من ذلك إذا  اف الرب 
باليمُت، يتضمن ترؾ ما ىو أحب إليو، فن ى عباده أف جيعلوا أُياهنم مانعة كحائلة عن أف يفعلوا 
خَتا، أك يتقوا شرا، أك يصلحوا بُت الناس، فمن حلف على ترؾ كا ب ك ب حنثو، كحـر إقامتو 

، ك ب إعلى ُيينو، كمن حلف على ترؾ مستحب،  ستحب لو اغبنث، كمن حلف على فعل ؿبـر
 كا، ستحب اغبنث، كأما اؼبباح فينبغي فيو حفظ اليمُت عن اغبنثإاغبنث، أك على فعل مكركه 

  .3باؼبقاصد كالنيات ـمعل، عبميع اْلصواتٱظبيع
       فالغرض الب غي ىنا سبثل ٓت بياف ا تعاىل لعاقبة من جيعل اليمُت كاغبلف بو علة مانعة من 
الرب كالتقول، ْلف تع يم ا ال ينبغي أف يكوف سببا ٓت قطع ما أمر ا بفعلو، كيأمرىم سبحانو 

 .فليكفر عن ُيينو شيء كَل يفعلو على  لفمن يحف ، كأفاحسإلاػبَت كاك وه بو وب ربرم كتعاىل 
كىالى  ينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا عىرَّلٍ تيٍم ًبًو ًمٍن ًخٍطبىًة النّْلسىاًء أىٍك أىٍ نػىٍنتيٍم ٓت أىنٍػفيًسكيٍم عىًلمى اللَّلوي أىنَّلكيٍم  ٱُّ:قاؿ تعاىلٱٱ-ٱ

ليغى اٍلًكتىابي  سىتىٍذ يريكنػى ينَّل كىلىًكٍن الى تػيوىاًعديكىينَّل ًسرِّلا ًإالَّل أىٍف تػىقيوليوا قػىٍوالن مىٍعريكفنا كىالى تػىٍعزًميوا عيٍقدىةى النّْلكىاًح حىىتَّل يػىبػٍ
َّ ٱٱأى ىلىوي كىاٍعلىميوا أىفَّل اللَّلوى يػىٍعلىمي مىا ٓت أىنٍػفيًسكيٍم فىاٍحذىريكهي كىاٍعلىميوا أىفَّل اللَّلوى غىفيوره حىًليمه 

4.   

                                                             
  141، ص 1ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت ، مج  - 1
. 224سورة البقرة، اآلية  - 2
. 100ص ، تيسَت الكرمي الرضبن ٓت تفسَت   ـ اؼبناف، عبد الرضبن بن ناصر السعدم- 3
 .235سورة البقرة، اآلية -  4



 الفصل الثاني                       دراسة تطبيقية ألسلوب النــــهي وأغراضه البالغية في ســورة البقرة

 

  
44 

 
  

 .َّكىالى تػىٍعزًميوا ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ  الى تػيوىاًعديكىينَّل ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد

 بطريق، العدة ٓت أزكا  ن عن ن اؼبتوْت النساء خبطبة التعريض ٓت الر اؿ أي ا عليكم إّت ال  :أم
 ا علم قد، ّٔلن الزكاج رغبة من أنفسكم ٓت أخفيتموه فيما أيضا عليكم إّت كال، التصريح ال التلميح
 تواعدكىن ال كلكن فاذ ركىن، اغبرج عنكم فرفع، عن ن تصربكف كال  أنفسكم ٓت ستذ ركهنن أنكم

 النكاح عقد تعقدكا كال، الشرع لكم أقره الذم كباؼبعركؼ كالتلميح التعريض بطريق إال، سرا بالنكاح
 أنو كاعلموا، أمره ـبالفتكم ٓت عقابو فاحذركا أنفسكم ٓت ما يعلم ا أف كاعلموا، العدة تنت ي حىت
 . 1عصاه ؼبن العقوبة يعا ل كال أناب من ذنب ُيحو

فالغرض الب غي ٓت اآلية الكرُية يتمثل ٓت ربذير ا تعاىل الر اؿ من مواعدة النساء على   
  .النكاح مادمن ٓت فًتة العدة النكاح سرنا بالزنا، أك اإلتفاؽ على الزكاج ٓت أثناء العدة، كمن عقد

ديكا  ىاتًبنا فىرًىىافه مىٍقبيو ىةه فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا  كى   ُّٱٱٱ :تعاىل ؿاؽ   -  ًإٍف  يٍنتيٍم عىلىى سىفىرو كىَلٍى ذبًى
نى أىمىانػىتىوي كىٍليىتَّلًق اللَّلوى رىبَّلوي كىالى تىٍكتيميوا الشَّل ىادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍم ىا فىًإنَّلوي آًّته قػىٍلبيوي كىاللَّلوي دبىا تػىٍعمىليوفى  فػىٍليػيؤىدّْل الَّلًذم اٍؤسبًي

َّٱٱٱٱٱٱٱعىًليمه 
2. 

 .َّ  كىالى تىٍكتيميواُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد 
كَل ذبدكا من يكتب لكم، فليكن بدؿ الكتابة ،  ًإف  نتم مسافرين كتداينتم ًإىل أ لو مسمى :أم

 فاستغٌت عن الرىن ثقة ،رىافه مقبو ة يقبض ا صاحب اغبق كثيقة لدينو، فًإف أمن الدائن اؼبدين
ًإذا دعيتم ًإىل ك ٱفليدفع ذاؾ اؼبؤسبن الدين الذم عليو كليتق ا ٓت رعاية حقوؽ اْلمانة ، بأمانة صاحبو

فًإف  تماهنا إّت  بَت، جيعل القلب آشبان كصاحبو فا ران، كخيٌص القلب ، أداء ش ادة ف  تكتموىا
 ال خيفى  اكٱٱبالذ ر ْلنو سلطاف اْلعضاء، ًإذا صلح صلح اعبسد  لو كًإذا فسد فسد اعبسد  لو

 . 3عليو شيء من أعماؿ كأفعاؿ العباد
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 في ا، كالنقصاف بالزيادة أك بالكلية، بإنكارىا كذلك الش ادة،  تماف عنكتعاىل  سبحانو هنى
 .بكتمانو لإلّت مكتسب القلب، فا ر فإنو يكتم ا من أف كع   لَّل  مبينا

لقد تناكلنا ىذا الغرض ٓت ىذه اآليات اؼببار ة، كاليت  اف اؽبدؼ من ا بياف ا تعاىل لعباده عاقبة ما 
 . يفعلونو، بعدما بُت ؽبم اْلحكاـ  اؼبشركعة اليت جيب إتباع ا 

:  من معاين الن ي الب غية اليت تفيد ىذا الغرض ٓت ىذه السورة قولو تعاىل:التهويل والتفظيع - 6 
 .1 َّ ٱٱًإنَّلا أىٍرسىٍلنىاؾى بًاغبٍىقّْل بىًشَتنا كىنىًذيرنا كىالى تيٍسأىؿي عىٍن أىٍصحىاًب اعبٍىًحيمً  ُّ- 

 .ٱَّ كىالى تيٍسأىؿي ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
ْلف تبشر كتنذر، ال لتجرب على اإلُياف، كىذه تسلية لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  أرسلناؾ:  أم 

كال نسألك، ما ؽبم َل . كتسرية عنو، ْلنو  اف يغتم كيضيق صدره إلصرارىم كتصميم م على الكفر 
: "  ركم أنو قاؿ ،على الن ي ﴾كال تىٍسأىؿٍ  ﴿: ء مقر  ك،يؤمنوا بعد أف بلغت   دؾ ٓت دعوهتم 

معناه :  فن ى عن السؤاؿ عن أحواؿ الكفرة كاالىتماـ بأعداء ا، كقيل ،"ليت شعرم ما فعل أبوام 
 .2تع يم ما كقع فيو الكفار من العذاب

 ىذا ففي، كاؼبشر ُت الكافرين أحواؿ عن اؼبساءلة عن الكرمي رسولو اآلية ىذه ٓت تعاىل ا هنى
 .العذاب غاية بلغوا فقد عن م تسأؿ ال : أم، العذاب من فيو ؽبم ؼبا كتع يم هتويل اؼبعٌت

ًإذىا طىلَّلٍقتيمي النّْلسىاءى فػىبػىلىٍغنى أى ىلى ينَّل فى ى تػىٍعضيليوىينَّل أىٍف يػىٍنًكٍحنى أىٍزكىا ى ينَّل ًإذىا تػىرىا ىٍوا  ٱُّٱ:تعاىل ؿاؽٱٱٱ-ٱٱٱٱٱٱ كى
نػى يٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ ذىًلكى ييوعىظي ًبًو مىٍن  ىافى ًمٍنكيٍم يػيٍؤًمني بًاللَّلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكيٍم أىزٍ ىى لىكيٍم كىأىٍط ىري كىاللَّلوي  بػىيػٍ

ٱٱٱَّ ٱٱيػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى 
 ٱٱٱ.ٱٱٱٱٱ3

  .َّ  فى ى تػىٍعضيليوىينَّل ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
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 ًإذا طلقتم النساء كانقضت عدهتن، ف  سبنعوىن يا معشر اْلكلياء من العودة ْلزكا  ن ًإذا  :أم 
صلحت اْلحواؿ بُت الزك ُت كظ رت أمارات الندـ كر ي  ل من ما العودة لصاحبو كالسَت دبا 

ما هنيتكم عنو من اإًل رار كالعضل يينصح بو كيوعظ من  اف يؤمن با كاليـو اآلخر ْلنو كير ي، 
االتعاظ دبا ذ ر كالتمسك بأكامر ا خَت كأنفع لكم كأط ر من اآلثاـ ، كىو اؼبنتفع باؼبواعظ الشرعية

كأك ار الذنوب، كا يعلم ما ىو أصلح لكم من اْلحكاـ كالشرائع كأنتم ال تعلموف ذلك، فامتثلوا 
   .1صبيع ما يأتوف كما تذركف أمره تعاىل كهنيو ٓت

 ين ى ا تعاىل ٓت ىذه اآلية اْلكلياء على عدـ التضييق على النساء، كذلك دبنع ن من الر وع 
 .  إىل أزكا  م إذا صلحت اْلحواؿ بين م

زبويف ا تعاىل  ّٔلدؼ  اف اآليات ىذه ٓت لت ويل ك التف يع غرض اكركد أف :القوؿ  كخ صة
 .عباده، كبياف سخطو كعقابو الشديد ؼبن خالف أكامره 

 كاليت كرد ىذا الغرض ٓت آيتُت من ىذه السورة : الحث والرغبة في االتصاف بصفة معينة-7
  :         مو وعاهتا بالوصاية كالثبات على دين اإلس ـ،  ما ٓت قولو تعاىلتعلقت
 ٱ كىكىصَّلى ًّٔلىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي يىابىًٍتَّل ًإفَّل اللَّلوى اٍصطىفىى لىكيمي الدّْلينى فى ى سبىيوتينَّل ًإالَّل كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى  ٱُّ- 
َّ2. 

 .َّ  فى ى سبىيوتينَّل ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
  دينثبتوا علىأختار لكم دين اإًلس ـ دينان كىذا حكاية ؼبا قاؿ إبراىيم كيعقوب ْلبنائ ما، إ  :أم 

  .3اإًلس ـ حىت يدر كم اؼبوت كأنتم متمسكوف بو
 علي ما الس ـ كرغبت ما ٓت إتباع ب     فالغرض الب غي ىنا سبثل ٓت حرص اػبليل إبراىيم كيعقو

 . أبنائ ما لإلس ـ ك الثبات على ىذه الصفة حىت اؼبمات
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ًينى  ٱُّٱ:قاؿ تعاىل ٱٱ- َّ اغبٍىقُّل ًمٍن رىبّْلكى فى ى تىكيونىنَّل ًمنى اٍلميٍمًتى
  ٱ. 1

 .َّ  فى ى تىكيونىنَّل ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
شتمل عليو من اؼبطالب العالية، إؼبا ، ىذا اغبق الذم ىو أحق أف يسمى حقا من  ل شيء: أم 

كاْلكامر اغبسنة، كتز ية النفوس كحث ا على ربصيل مصاغب ا، كدفع مفاسدىا، لصدكره من ربك، 
، الذم من صبلة تربيتو لك أف أنزؿ عليك ىذا القرآف الذم فيو تربية العقوؿ كالنفوس، كصبيع اؼبصاحل
ف   صل لك أدَن شك كريبة فيو، بل تفكَّلر فيو كتأمل، حىت تصل بذلك إىل اليقُت، ْلف التفكر 

 .2فيو ال ؿبالة، دافع للشك، موصل لليقُت
فاؼبخاطب ٓت ىذه اآلية ىو  الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كىو ليس من اؼبمًتين، كحاشاه 

للثبوت على صفة أف يشك، ف و اؼبعصـو فبا ىو أقل من الشك الذم ىو  فر، كإَّنا  اف الن ي 
أف كركد ىذا الغرض ٓت ىذه اآليات ، اف ّٔلدؼ التأ يد :  كخ صة القوؿ  .اغبق اليت ىو علي ا

 .على أف دين اإلس ـ ىو الدين اغبق، كجيب الثبات عليو 
 ، كاليت تعلقت مو وعاهتا، اتآم ث ثة إال ٓت  البقرةَل يرد ىذا الغرض ٓت سورة:التهديد والوعيد- 8 

  ٱٱٱٱ:قولو تعاىلكمن ذلك اْلحكاـ اؼبتعلقة بالط ؽ كالعدة كالر عة، كاْل ل الباطل كالرشوة،  جبملة من
ّتًٍ كىأىنٍػتيٍم  ٱ:- نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوا ًّٔلىا ًإىلى اغبٍيكَّلاـً لًتىٍأ يليوا فىرًيقنا ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّلاًس بًاإٍلً كىالى تىٍأ يليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

َّ تػىٍعلىميوفى 
3.           
 .َّكىالى تىٍأ يليوا  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد

يأ ل بعضكم ماؿ بعض بالو و الذم َل يبحو ا كَل يشرعو، كتلقوا بعض ا إىل حكاـ السوء  ال: أم 
على ك و الرشوة، لتأ لوا طائفة من أمواؿ الناس بش ادة الزكر أك باليمُت الكاذبة أك بالصلح مع العلم 

بأف  اؼبقضي لو ظاَل كأنتم تعلموف حيرمة ذلك
4 .  
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 من ا تعاىل لعباده اؼبؤمنُت، ي ددىم فيو من أ ل قد تضمنت ىذه اآلية الكرُية خطابا       
بعض م ماؿ بعض بالباطل، كىو  ل ما هنى ا تعاىل عنو  الربا، كالرشوة، كالغصب، ك حد 

 :قاؿ تعاىل.اغبقوؽ، كأخذىا بغَت طيب نفس
ٍيئنا  ٱُّٱ- لُّل لىكيٍم أىٍف تىٍأخيذيكا فبَّلا آتػىٍيتيميوىينَّل شى ؽي مىرَّلتىاًف فىًإٍمسىاؾه دبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًإٍحسىافو كىالى  ًى الطَّل ى

ًإالَّل أىٍف خيىىافىا أىالَّل ييًقيمىا حيديكدى اللَّلًو فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّل ييًقيمىا حيديكدى اللَّلًو فى ى  ينىاحى عىلىٍيً مىا ًفيمىا افٍػتىدىٍت ًبًو 
َّ تًٍلكى حيديكدي اللَّلًو فى ى تػىٍعتىديكىىا كىمىٍن يػىتػىعىدَّل حيديكدى اللَّلًو فىأيكلىًئكى ىيمي ال َّلاًلميوفى 

                          .ٱٱٱٱٱ1
 .َّفى ى تػىٍعتىديكىىا  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد

 الط ؽ اؼبشركع الذم ُيلك بو الزكج الر عة مرتاف، كليس بعدمها إال اؼبعاشرة باؼبعركؼ مع حسن  :أم
ال كالتسريح بإحساف، بأال ي لم ا من حق ا شيئا كال يذ رىا بسوء كال ينفر الناس عن ا،  اؼبعاملة أك

 سوء العشرة ااؼتخ ل لكم أي ا اْلزكاج أف تأخذكا فبا دفعتم إلي ن من اؼب ر شيئا كلو قلي ، إال أف  
كأال يرعيا حقوؽ الزك ية اليت أمر ا تعاىل ّٔلا، فإف خفتم سوء العشرة بين ما كأرادت الزك ة أف زبتلع 
بالنزكؿ عن م رىا أك بدفع شيء من اؼباؿ لزك  ا حىت يطلق ا، ف  إّت على الزكج ٓت أخذه كال على 

ىذه اْلحكاـ الع يمة من الط ؽ كالر عة كاػبلع كغَتىا، ىي شرائع ا كأحكامو، ، ك الزك ة ٓت بذلو
كمن خالف أحكاـ ا فقد عرض نفسو  ف  زبالفوىا كال تتجاكزكىا إىل غَتىا فبا َل يشرعو ا، 

  .2اؼبُت اؼبستحقُت للعقاب الشديد ظمن اؿ لسخط ا، كىو
كاليت أمر بالط ؽ كالر عة كاػبلع،   بعدما بُت ا تعاىل ٓت ىذه اآلية اْلحكاـ الع يمة اؼبتعلقة 

      .    عباده إزباذىا، ىٌدد  ل من يتعدل على ىذه اغبرمات كخيالف ا، بأف لو سخط ا كعقابو 
ًإذىا طىلَّلٍقتيمي النّْلسىاءى فػىبػىلىٍغنى أى ىلى ينَّل فىأىٍمًسكيوىينَّل دبىٍعريكؼو أىٍك سىرّْلحيوىينَّل دبىٍعريكؼو كىالى  ُّ: قاؿ تعاىل– كى

سبيًٍسكيوىينَّل ً رىارنا لًتػىٍعتىديكا كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي كىالى تػىتَّلًخذيكا آيىاًت اللَّلًو ىيزيكنا كىاذٍ يريكا نًٍعمىتى اللَّلًو 
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   ٱعىلىٍيكيٍم كىمىا أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمنى اٍلًكتىاًب كىاغبًٍٍكمىًة يىًع يكيٍم ًبًو كىاتػَّلقيوا اللَّلوى كىاٍعلىميوا أىفَّل اللَّلوى ًبكيلّْل شىٍيءو عىًليمه 

َّ
1.  

 .َّكىالى تػىتَّلًخذيكا  ٱُّ, َّ  كىالى سبيًٍسكيوىينَّل ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
نقضاء العدة، فرا عوىن من غَت  رار اإذا طلقتم يا معشر الر اؿ النساء ط قان ر عيان كقاربن : أم 

كال أذل، أك اتر وىن حىت تنقضي عدهتن بإحساف من غَت تطويل العدة علي ن، ال ترا عوىن إرادة 
كمن ُيسك ا لإل رار ّٔلا أك ليكرى ا على االفتداء فقد  اإل رار ّٔلن لت لموىن باإلعباء إىل االفتداء، 

ظلم بذلك العمل نفسو ْلنو عر  ا لعذاب ا، ال هتزءكا بأحكاـ ا كأكامره كنواىيو فتجعلوا شريعتو 
م زكءان ّٔلا دبخالفتكم ؽبا، كاذ ركا فضل ا عليكم ّٔلدايتكم لإلس ـ كما أنعم بو عليكم من  القرآف 

ا خافوه كلسعادتكم ٓت الدارين، بكتابو كىدم رسولو الع يم كالسنة اؼبط رة، يرشد م كيذ ر م 
  .2كراقبوه ٓت أعمالكم كاعلموا أنو تعاىل ال زبفى عليو خافية من أحوالكم

 أردفو ،بعدما هني ا تعاىل ٓت ىذه اآلية اؼبؤمنُت من مرا عة نسائ م بقصد اإل رار ّٔلم
التعبَت يستثَت ٓت نفس اؼبؤمن شعور ا ف ذبالت ديد كالوعيد الشديد من إزبذ آياتو ىزكا كسخرية، 

  .اغبياء من ا تعاىل، إذ  يف يتفق اإلُياف مع اإلست زاء بآيات ا كأحكامو
 اف رغبة من ا تعاىل ٓت تنبيو أف كركد غرض الت ديد كالوعيد ٓت ىذه اآليات، : كخ صة القوؿ 

عباده، ْلف ىناؾ من النفوس البشرية  ال تستجيب لنداء اغبق إال إذا خوطبت خبطاب فيو هتديد 
 .ككعيد

 :  تعاىلقولو كرد ىذا الغرض ٓت سورة البقرة ٓت آية كاحدة،  ما ٓت :الدوام واالستمرار- 9
قىاًتكيٍم بًاٍلمىنّْل كىاٍْلىذىل  ىالَّلًذم يػيٍنًفقي مىالىوي رًئىاءى النَّلاًس كىالى يػيٍؤًمني  يىا ٱُّ- أىيػُّل ىا الَّلًذينى آمىنيوا الى تػيٍبًطليوا صىدى

ا الى يػىٍقًدريكفى عىلىى شىٍيءو فبَّلا  ثػىليوي  ىمىثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيًو تػيرىابه فىأىصىابىوي كىاًبله فػىتػىرى ىوي صىٍلدن  اآٍلًخًر فىمى
بًاللَّلًو كىاٍليػىٍوـً

َّ ٱٱ ىسىبيوا كىاللَّلوي الى يػىٍ ًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى 
 3

.   
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 .َّالى تػيٍبًطليوا  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
 ا بلقاء يصدؽ كال بالرياء إنفاقو يبطل الذم  اؼبرائي، كاْلذل باؼبن صدقاتكم أ ر رببطوا ال:  أم

 ي نو الًتاب من شيء عليو الذم اْلملس اغبجر  مثل، بإنفاقو الرائي ذلك فمثل، عقابا أك ثوابا لَت و
 شيء عليو ليس أملس صلدا فيبقى الًتاب، عنو أذىب شديد مطر أصابو فإذا، منبتة طيبة أر ا ال اف
 طريق إىل الكافرين القـو ي دم ال كا، من ا بشيء ينتفع كال اآلخرة ٓت ثوابان  لو جيدكف ال الغبار، من
 .1كالرشاد اػبَت

، حث ا تبارؾ كتعاىل عباده على إسباـ العمل الصاحل كإتقانو سبثل ٓت ىنافالغرض الب غي 
كمراءاة الناس ،  اؼبن كاْلذل ٓت الصدقة ، من اؼبفسداتةبأم مفسد، كحذرىم من إبطالو كإفساده

 . بالعمل كاإلعجاب بو
رضبة ا سبحانو كتعاىل باػبلق، حيث كركد غرض الدعاء ٓت ىذه السورة دليل على  :الدعاء- 10

ٱٱٱ: ستجاب ؽبم ٓت قولو تعاىلمك، علم م دعاءن يدعونو بو
الى ييكىلّْلفي اللَّلوي نػىٍفسنا ًإالَّل كيٍسعى ىا ؽبىىا مىا  ىسىبىٍت كىعىلىيػٍ ىا مىا اٍ تىسىبىٍت رىبػَّلنىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك  ُّٱ-

نىا ًإٍصرنا  ىمىا ضبىىٍلتىوي عىلىى الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّلنىا كىالى ربيىمّْلٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو  أىٍخطىٍأنىا رىبػَّلنىا كىالى ربىًٍمٍل عىلىيػٍ
نىا فىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى  َّ ٱٱكىاٍعفي عىنَّلا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرضبىٍنىا أىٍنتى مىٍوالى

   ٱٱ.2

 .َّ  كىالى ربيىمّْلٍلنىاٱُّ,ٱٱَّ  كىالى ربىًٍملٍ ُّ ,َّالى تػيؤىاًخٍذنىا  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
لكل نفس  زاء ما قدمت من خَت، ك زاء ما كال يكلف اؼبوىل تعاىل أحدان فوؽ طاقتو، : أم    

 دبا يصدر عنا بسبب النسياف أك اػبطأ، كال ا دعائكم ال تعذبنا يا  ٓتقولواكاقًتفت من شٌر، 
تكلفنا بالتكاليف الشاقة اليت نعجز عن ا  ما  لفت ّٔلا من قبلنا من اْلمم  قتل النفس ٓت التوبة 

محي عنا ذنوبنا كاسًت كاال ربٌملنا ما ال قدرة لنا عليو من التكاليف كالب ء، ككفرض مو ع النجاسة، 
أنت يا أ ناصرنا ؼسيئاتنا ف  تفضحنا يـو اغبشر اْل رب كارضبنا برضبتك اليت كسعت  ل شيء، 
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كمتويل أمورنا ف  زبذلنا، كانصرنا على أعدائنا كأعداء دينك من القـو الكافرين، الذين  حدكا دينك 
كأنكركا كحدانيتك ك ذبوا برسالة نبيك صىلَّلى اللَّلوي عىلىٍيًو كىسىلَّلم

1 . 
 يتجلى أف ٓت اؼبؤمنُت ىؤالء رغبة بٌياف ىو، الكرُية اآلية  ىذهٓت الن ي بصيغة الدُّلعاء من اؼبقصود    ؼ
 .شأنو  ل ا إىل كتذلل م  راعت م  ماؿ كإظ ار، الغفراف ك بالرضبة علي م ا

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:،  ما ٓت قولو تعاىل اء ىذا الغرض ٓت آية كاحدة من ىذه السورة: التأديب- 11
ًإٍف طىلَّلٍقتيميوىينَّل ًمٍن قػىٍبًل أىٍف سبىىسُّلوىينَّل كىقىٍد فػىرىٍ تيٍم ؽبىينَّل فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىٍ تيٍم ًإالَّل أىٍف يػىٍعفيوفى أىٍك  ُّٱ-ٱٱٱ كى

نىكيٍم ًإفَّل اللَّلوى دبىا تػىٍعمىليوفى  يػىٍعفيوى الَّلًذم بًيىًدًه عيٍقدىةي النّْلكىاًح كىأىٍف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي لًلتػَّلٍقوىل كىالى تػىٍنسىويا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ .2َّ ٱ بىًصَته 

 إذا طلقتم النساء  قبل اعبماع، كقد  نتم ذ رُت ؽبن م ران معينان، فالوا ب عليكم أف تدفعوا  :أم
إال إذا أسقطت اؼبطلقة حق ا، أك أسقط كيل  نصف اؼب ر اؼبسمى ؽبن، ْلنو ط ؽ قبل اؼبسيس، 

ىو الزكج ْلنو ىو الذم ُيلك عيقدة النكاح كذلك بأف يساؿب ا : كقيل أمرىا اغبق إذا  انت صغَتة، 
أقرّٔلما للتقول الذم : بكامل اؼب ر الذم دفعو ؽبا، اػبطاب عاـ للر اؿ كالنساء، قاؿ ابن عباس 

  .3اؼبؤمنوف اعبميل كاإلحساف بينكم  كال تنسوا أي ايعفو، 
فاؼبراد من الن ي ىنا تعليم أدب احًتاـ حق الصحبة بُت الزك ُت بعد الط ؽ، كعدـ نسياف 

  .ما  اف بين ما من توادد كتراحم كتعاطف
  كبعدما عر نا اْلغراض الب غية اليت خر ت إلي ا آيات الن ي ٓت سورة البقرة، ك دنا أف ىناؾ 

 :قولو تعاىلبعض اآليات َل زبرج عن معناىا اغبقيقي، كىو التحرمي،  ما ٓت 
ٱٱٱٱٱَّ  ٱٱٱفىاذٍ يريكين أىذٍ يرٍ يٍم كىاٍشكيريكا يل كىالى تىٍكفيريكفً  ٱُّ-

 ٱٱ .ٱٱٱٱ4
 .                                                                      َّ  كىالى تىٍكفيريكفً ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
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فأمر تعاىل بذ ره، ككعد عليو أفضل  زاء، كىو ذ ره ؼبن ذ ره، كذ ر ا تعاىل، أفضلو، ما تواطأ 
عليو القلب كاللساف، كىو الذ ر الذم يثمر معرفة ا كؿببتو، ك ثرة ثوابو، كالذ ر ىو رأس الشكر، 

ما أنعمت عليكم : أم كىاٍشكيريكا يل : فل ذا أمر بو خصوصا، ّت من بعده أمر بالشكر عموما فقاؿ
عًتافا، كباللساف، إّٔلذه النعم، كدفعت عنكم صنوؼ النقم، كالشكر يكوف بالقلب، إقرارا بالنعم، ك

ذ را كثناء، كباعبوارح، طاعة  كانقيادا ْلمره، كا تنابا لن يو، فالشكر فيو بقاء النعمة اؼبو ودة، 
اؼبراد  ؼكىال تىٍكفيريكفً : كزيادة ٓت النعم اؼبفقودة، كؼبا  اف الشكر  ده الكفر، هنى عن  ده فقاؿ

الكفر أنواعا  ثَتة، أع مو الكفر با، ّت أنواع اؼبعاصي، على ك بالكفر ىاىنا ما يقابل الشكر،  
 .1اخت ؼ أنواع ا كأ ناس ا، من الشرؾ، فما دكنو

بعدما أمر تعاىل اؼبؤمنُت بذ ره، كشكره، ككعد عليو أفضل اعبزاء، كىو الثناء ٓت اؼبأل اْلعلى، 
   . حد نعمو علي م، كأف من  حدىا يستحق سخط ا عليومن هناىم 
بُّل  ٱُّٱٱٱٱٱ:قاؿ تعاىل-  ًبيًل اللَّلًو كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػَّلٍ ليكىًة كىأىٍحًسنيوا ًإفَّل اللَّلوى  ًي كىأىٍنًفقيوا ٓت سى

َّ اٍلميٍحًسًنُتى 
 . ٱٱٱٱٱ 2

 .                                                                       َّ  كىالى تػيٍلقيواُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
 كيتقول اؽب ؾ فيصيبكم اإلنفاؽ ٓت تبخلوا كال ،القربات ك وه سائر كٓت اعب اد ٓت أنفقوا  :أم

فت لكوا،  كاْلكالد باْلمواؿ كتشتغلوا، ا سبيل ٓت اعب اد تًت وا ال : معناه اْلعداء، كقيل عليكم
 .3اؼبقربُت أكليائو من كتكونوا ا  بكم حىت عمالكمأ صبيع ٓت كأحسنوا
 ال حىت  ارة نتائج ؽبا تكوف اليت اْلعماؿ عن باإلنفاؽ، هناىم اؼبؤمنُت كتعاىل سبحانو ا أمر بعدما
 عندئذ اْلعداء، كيكوف اإلنفاؽ، كق ر من الرب أعماؿ ٓت مفرطوف كىم ناصرىم ا باف يقين م يدفع م
 اؼبسلمُت نصر من كغَته باإلنفاؽ اْلمر ؼبعٌت  امعا الت لكة إىل بالنفوس اإللقاء عن الن ي

  .كمساعدهتم
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أىيػُّل ىا الَّلًذينى آمىنيوا اٍدخيليوا ٓت السّْلٍلًم  ىافَّلةن كىالى تػىتَّلًبعيوا خيطيوىاًت الشَّلٍيطىاًف ًإنَّلوي لىكيٍم عىديكّّل  يىا ٱُّٱ:قاؿ تعاىلٱٱٱٱ-ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

َّ ٱٱميًبُته 
1. 

 .                                                                       َّ  كىالى تػىتَّلًبعيواُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
ٓت صبيع شرائع الدين، كال يًت وا من ا شيئا، كأف ال ، ىذا أمر من ا تعاىل للمؤمنُت أف يدخلوا 

يكونوا فبن ازبذ إؽبو ىواه، إف كافق اْلمر اؼبشركع ىواه فعلو، كإف خالفو، تر و، بل الوا ب أف يكوف 
اؽبول، تبعا للدين، كأف يفعل  ل ما يقدر عليو، من أفعاؿ اػبَت، كما يعجز عنو، يلتزمو كينويو، 

كؼبا  اف الدخوؿ ٓت السلم  افة، ال ُيكن كال يتصور إال دبخالفة طرؽ الشيطاف، كىال ، فيدر و بنيتو
كالفحشاء، كما بو الضرر  ،  ال يأمر إال بالسوء، كمبُتا  عدك لكمًإنَّلوي ، العمل دبعاصي اق ٓت تػىتَّلًبعيو
. 2عليكم

 ما  ل ْلف، بو اؼبأمور السلم ٓت الدخوؿ عن يصدىم ما إتباع من اؼبؤمنُت تعاىل ا هنى
 .الشيطاف مسالك من ىو السلم ٓت الدخوؿ كبُت بين م  وؿ
كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النّْلسىاءى ٓت اٍلمىًحيًض كىالى تػىٍقرىبيوىينَّل حىىتَّل  ٱُّٱ:قاؿ تعاىل- 

بُّل اٍلميتىطى ّْلرًينى  بُّل التػَّلوَّلاًبُتى كى ًي َّ يىٍط يٍرفى فىًإذىا تىطى َّلٍرفى فىٍأتيوىينَّل ًمٍن حىٍيثي أىمىرى يمي اللَّلوي ًإفَّل اللَّلوى  ًي
3                                                                     .  

 .                                                                      َّكىالى تػىٍقرىبيوىينَّل  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
؟ فقل ؽبم: أم  ًإنو شيء مستقذر : كيسألونك يا ؿبمد عن إتياف النساء ٓت حالة اغبيض أ ل أـ  ـر

 ال ذبامعوف ،ا تنبوا معاشرة النساء ٓت حالة اغبيض ،كمعاشرهتن ٓت ىذه اغبالة فيو أذل للزك ُت 
كاؼبرادي التنبيو على أف الغرض عدـ اؼبعاشرة ال عدـ القرب ،حىت ينقطع عن م دـ اغبيض كيغتسلن

فًإذا تط َّلرف باؼباء ،  لت ن كؾبالست ن  ما  اف يفعل الي ود ًإذا حا ت عندىم اؼبرأة ؤامن ن كعدـ ـ
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  بُّل التائبُت إف ا، ر فأتوىنَّل ٓت اؼبكاف الذم أحلو ا لكم، كىو مكاف النسل كالولد القيبيل ال الدب
 .1اؼبتنزىُت عن الفواحش كاْلقذار من الذنوب،

ْلف غشياهنن سبب ;  من غشياف نسائ م زمن ايض  هنى ا تعاىل ٓت ىذه اآلية الر اؿ
 ْلف الغشياف يزعج أعضاء ،لألذل كالضرر، كإذا سلم الر ل من ىذا اْلذل ف  تكاد تسلم منو اؼبرأة

النسل في ا إىل ما ليست مستعدة لو كال قادرة عليو الشتغاؽبا بوظيفة طبيعية أخرل كىي إفراز الدـ 
   .ؼاؼبعرك
دىىينَّل حىٍولىٍُتً  ىاًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّل الرَّل ىاعىةى كىعىلىى اٍلمىٍوليوًد لىوي  ٱُّٱٱ:تعاىل ؿاؽ- ٱٱ كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرً ٍعنى أىٍكالى

رًٍزقػي ينَّل كىً ٍسوىتػي ينَّل بًاٍلمىٍعريكًؼ الى تيكىلَّلفي نػىٍفسه ًإالَّل كيٍسعى ىا الى تيضىارَّل كىاًلدىةه ًبوىلىًدىىا كىالى مىٍوليوده لىوي ًبوىلىًدًه 
ًإٍف أىرىٍدُتيٍ أىٍف  كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى فىًإٍف أىرىادىا ًفصىاالن عىٍن تػىرىاضو ًمنػٍ يمىا كىتىشىاكيرو فى ى  ينىاحى عىلىٍيً مىا كى
دى يٍم فى ى  ينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلَّلٍمتيٍم مىا آتػىٍيتيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاتػَّلقيوا اللَّلوى كىاٍعلىميوا أىفَّل اللَّلوى دبىا  تىٍستػىٍرً عيوا أىٍكالى

 ٱَّتػىٍعمىليوفى بىًصَته 
2 . 

 .                                                                      َّكىالى مىٍوليوده  ُّ ,َّالى تيضىارَّل  ُّ :تعاىل قولو اآلية ٓت كالشاىد
الوا ب على اْلم ات أف ير عن أكالدىن ؼبدة سنتُت  املتُت، إذا شاء الوالداف إسباـ الر اعة : أم 

 كعلى اْلب نفقة الوالدات اؼبطلقات ك سوهتن دبا ىو متعارؼ بدكف إسراؼ كال ، عليوكال زيادة 
ك تكوف النفقة بقدر الطاقة ْلنو تعاىل ال ييكلف نفسان إال كسع ا، ك تقتَت لتقـو خبدمتو حق القياـ، 

يضر الوالداف بالولد فيفرطا ٓت تع ده كيقصرا ٓت ما ينبغي لو، أك يضار أحدمها اآلخر بسبب الولد  ال
فًتفض اْلـ إر اعو لتضر أباه بًتبيتو، كينتزع اْلب الولد من ا إ راران ّٔلا مع رغبت ا ٓت إر اعو ليغيظ 
أحدمها صاحبو، كعلى الوارث مثلي ما على كالد الطفل من اإلنفاؽ على اْلـ كالقياـ حبقوق ا كعدـ 

 على فطامو قبل اغبولُت كرأيا ٓت ذلك مصلحة لو بعد التشاكر، ف  إّت افتفق الوالدااإل رار ّٔلا، فإذا 
علي ما، كإف أردُت أي ا اآلباء أف تطلبوا مر عة لولد م غَت اْلـ بسبب عجزىا أك إرادهتا الزكاج ف  

                                                             
. 127، ص 1مج ، صفوة التفاسَت ، ؿبمد علي الصابوين  - 1
 .233سورة البقرة، اآلية  - 2



 الفصل الثاني                       دراسة تطبيقية ألسلوب النــــهي وأغراضه البالغية في ســورة البقرة

 

  
55 

 
  

 فإنو، أفعالكم صبيع ٓت كراقبوه ا تقواا كتفقتم عليو من اْل ر،اإّت عليكم شريطة أف تدفعوا ؽبا ما 
.  1كأحوالكم أقوالكم من شيء عليو خيفى ال تعاىل

فوؽ قدرتو، كأف ال يستغل  اآلخر ماأحدمها تكليف من الزك ُت ٓت ىذه اآلية هنى ا تعاىل 
 .ما يعلمو من شفقة اآلخر على كلده، فيعمل على إحرا و كإغباؽ الضرر بو

، كعلى اؼبسلم أف ُيتثل حكم ا، كيؤمن أف ا ىا ا تعاىلشرعاليت  ال اىرة حكاـف ذه بعض اْل
 .  تعاىل لن يأمره إال دبا فيو اغبكمة كاؼبصلحة كالسعادة ٓت الدنيا كاآلخرة

كقد إتضح لنا من خ ؿ أسلوب الن ي ٓت سورة البقرة، أهنا خلصت إىل تصنيف الناس ذباه 
تلقي م آيات ىذه السورة إىل أصناؼ أربعة ، حبسب إخت ؼ أحواؽبم ٓت ذلك التلقي، فكاف طبيعيا 
 أف يتجاكز أسلوب الن ي داللتو النمطية باإلنفتاح على فضاءات تعبَتية  سدت الصيغ الفنية ؽبذه 

كٌ و إلي م اػبطاب بشارة  ، فإذا  اف أ ثر الناس انتفاعا ّٔلدم القرآف ىم اؼبؤمنوف بالغيب، السورة
ا  اؼبشر ُت الصرحاء كاؼبنافقُت، لف الفريقاف لفنا ، كإرشادا كدعاءان  كؼبا  اف أشد اْلصناؼ عنادا كحقدن

ا كك و إلي م توبيخان كتعجيزنا أك احتقارنا  كذلك فبا تزخر بو ىذه السورة من صبالية، كتأثَت ٓت ،كاحدن
 .النفوس، كقوة ب غت ا كإعجازىا 
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 :رةـقـــــــــــــي في سورة البـــــــــــــــراض النهــــــــائية ألغــة إحصــــــــــــدراس
    :  جدول إحصائي ألغراض النهي الواردة في السورة -1 

النػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة العػػػػػػػػػػػػػدد أغػػػػػػػػػػػػػػػراض النػػػػػػػػػػػػ ي رقم اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 9،13% 5التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذير ( . 187)، (104)، (60) ، (35) ، (41)

(11) ،(22) ،(190) ،(191) ،(196) ،
(282 . )

 16 ،7% 6النصػػػػػػػػػػػػػح كاإلرشػػػػػػػػػػػاد 

 8،3% 3التوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ( . 267)، (102)، (42)اآلية 

 5،5% 2التحػػػػػػػػػػػػػػػقَت ( . 168)، (150)اآلية 

، (229( )224)، (221)، (154)اآلية 
(235) ،(283 . )

 9،13    % 5بيػػػػػػػػػػػاف العاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 5،%5 2الت ػػػػػػػػػػػػػػػويل كالتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يع (. 232) ، (119)اآلية 

( . 147)، (132)اآلية 
كالػػػػػػرغبة ٓت  اغبػػػػػػػػػػػث

اإلتصػػػػػػػػػػػػػاؼ 
2 5%،5 

 8،%3 3الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ( . 231)، (188)اآلية 

 2،%8 1الػػػػػػػػػػػػػدكاـ كاإلستمػػػػػػػػػػػرار ( . 264)اآلية 
( .286)اآلية  2، 1 الػػػدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  8% 

 2،8% 1التػأديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ( .237)اآلية 
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         ،(222)،  (208)، (152 ) اآلية 
(233  )  ، (195) 

 9،13 % 5 التػػػػػػػػػػػػػػحريػػػػػػػػػػػػػػػم

 100% 36اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجموع 

 :تقييم النتائج والتعليق عليها 
 ن حظ من خ ؿ اعبدكؿ غلبة غرض النصح كاإلرشاد، ٓت اآليات القرآنية من ىذه السورة، حيث 

، كذلك ما يدؿ على رغبة ا تعاىل ٓت نصح عباده عامة، 16،7  % مرات أم بنسبة6بلغ 
كالكافرين خاصة بعدـ إفساد نعمو اليت أنعم ا علي م، كالتعدم على ما ليس من حق م، كيليو 

 مرات أم 5غرض التحذير، كبياف العاقبة، كالتحرمي ،حيث تكررت ىذه اْلغراض ٓت السورة 
حذرىم من الوقوع ، فا تعاىل حـر على عباده كالكافرين  ل ما فيو  رر عليو، ك13،9  %بنسبة

 بُت ؽبم عاقبة  ل ما يقع فيو العبد، فإف ٓت اؼبعاصي ك الكفر، كالتعدم على تلك اْلكامر كالشرائع،
ٓت حُت قبد أف باقي   اف خَتان فعاقبتو خَتان، كإف  اف شران فعاقبتو ك زاؤه   نم خالدا في ا،

 أم تكرر ث ثة 8،3  %اْلغراض قد  اءت بنسب قليلة كمتفاكتة ، غرض التوبيخ، كالت ديد بنسبة
  %مرات، كغرض التحقَت، كالت ويل ك التف يع، ك اغبث كالرغبة ٓت االتصاؼ بصفة معينة، بنسبة

 أم مرتُت، ليأِت ٓت آخر ىذه اْلغراض كبأقل نسبة  ل من غرض الدكاـ كاإلستمرار، كالدعاء، 5،5
كاحدة، كالدائرة النسبية تو ح  أم َل ترد ىذه اْلغراض ٓت السورة إال مرة 2،8  %كالتأديب بنسبة

  .ذلك 
 كركد غرض النصح كاإلرشاد ، كبياف العاقبة ، كالتحرمي ، أفكمن خ ؿ ىذه النسب الح نا 
 إىل كأرشدىم يدؿ على حب ا تعاىل لعباده ، حيث نصح م إَّناكالتحذير بكثرة ٓت سورة البقرة 

 قالطريق البُت ، كحذرىم كحـر علي م  ل ما فيو  رر ؽبم ، كبُت ؽبم عاقبة  ل من خيالف حدكد
. كيتعداىا 
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 : دائرة نسبية توضح النسبة المئوية ألغراض النهي الموجودة في السورة -2
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العارفني  العلماء أقوال ومدارسة العظيمة، وتفسرياتو الكرمي، القرآن عامل يف الرحلة ىذه بعد
 وحوار ظاىرة النهي ، فيها برزت اليت البقرةمن سورة  القرآنية اآليات وحتليل العزيز، اهلل بكتاب
 نتائج من إليو توصلنا ما وخرجنا لنقدم ايتو، نوإىل بالبحث وصلنا قد البالغة،ىا كتب أمهات
 :يلي فيما نعرضها

الكف عن فعل  " عن العام إطاره يف خيرج ال معىن النهي أن على العربية املعاجم أصحاب إتفاق- 
. " الشيء 

 وىي تتغري، الصيغة ال وىذه الفعل ، عن الكف  هبايطلب واحدة، وىي اليت صيغة للنهي أن- 
 .الناىية بال املقرون املضارع

وردت يف سورة البقرة نواٍه حقيقية تكليفية تشريعية، واملطلوب هبا ترك ما بعدىا على الوجوب، 
وتأتلف هبا معان بالغية تعني على تصوير املراد، ونواٍه ليس املقصود منها األحكام الشرعية التكليفية، 

والتوبيخ،  بل املراد منها املعاين البالغية اليت تستفاد من السياق واملقام كالنصح واإلرشاد، والتحذير
حيث أخرجت ىذه املعاين النهي عن داللتو املعتادة النمطية إىل دالالت خمتلفة  والتحقري وغري ذلك،

. وذلك حسب أصناف املتلقني وأحواهلم من اإلسالم ،ومدى قرهبم أو بعدىم عن اهلل واإلميان بو 

ويف األخري نتمىن  أن تكون نقطة بداية وانطالقة لبحوث الحقة ، إلثراء ىذا املوضوع 
وتزويده بآراء وأفكار جديدة يف مجلة البحوث املعتمدة ملن يريد اإلطالع ، راجينا من املوىل عّز وجّل 

. أن يُنفع هبذا العمل ويبارك يف

 



 ق ائمة المصادر والمراجع
 

  
62 

 
  

 
 

     قائمة املصادر و املراجع
 

 
 
 
 
 
 
 



 ق ائمة المصادر والمراجع
 

  
63 

 
  

 القرآن الكريم  
 :قائمة المصادر والمراجع  

  مصر, دار الدعوة ,رلمع اللغة العربية: تح, 2 ج, ادلعجم الوسيط ,وآخرونإبراىيم مصطفى  .1
. 2004 ,4ط
 2ج, ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ,أمحد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي .2

 . د ط, بريوت, ادلكتبة العلمية
 .           1979,  1وكالة ادلطبوعات, كويت, ط أمحد مطلوب, أساليب بالغية, .3
  .1992 ,1دروس يف البالغة  العربية,ادلركز الثقايف العريب,الدار البيضاء,بريوت,ط, األزىر الزناد .4

أمحد عبد الغفور   :تح,6ج ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,إمساعيل بن محاد اجلوىري  .5
.  1987 , 4ط,بريوت, عطار, دار العلم للماليني 

 .1998,2زلمد حسن آل ياسني,دار ومكتبة اذلالل,ط:األسود  الدؤيل,الديوان,تح أبو  .6
 .2011, د ط , القاىرة , دار التوفيقية للرتاث,الكايف يف البالغة ,أمين أمني عبد الغين  .7
, 1لبنان ط, بريوت ,دار ادلاليني ,1ج,البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد ,بكري الشيخ أمني .8

1999. 
. 1987, 3ط ,القاىرة, دار ادلعارف ,زلمد عبده عزام: تح, 4مج, الديوان ,  متام أبو .9
 اخلوجة, دار ابن احلبيب زلمد: وسراج األدباء, تح البلغاء طاجين, منهاج رالق حازم  حسأبو .10

  ., د ت3 لبنان,ط اإلسالمي, بريوت, الغرب
 .2004, 2ط ,ادلنصورة, مكتبة اإلميان ,علم ادلعاين يف ادلوروث البالغي ,حسن طبل .11
دار ,عبد السالم زلمد ىارون :تح,5معجم مقاييس اللغة ج, احلسني بن فارس بن زكرياأبو .12

 .  1979,د ط ,لبنان بريوت, ,الفكر

اد الكتاب إتحمنشورات  دراسة بالغية مجالية نقدية,  مجالية اخلرب واإلنشاء حسني مجعة, .13
  .2005ط,  د العرب,دمشق,



 ق ائمة المصادر والمراجع
 

  
64 

 
  

 .     2003, 1لبنان,ط بريوت, دار الكتب العلمية, اإليضاح يف علوم البالغة, اخلطيب القزويين, .14

.  2004 ,2ط, لبنان, بريوت, دار ادلعرفة ,زلمد وطماس: تح, الديوان , اخلنساء .15
, دار 1حسن حبنكة ادليداين,البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا,ج عبد الرمحان .16

 .1996, 1ط القلم,دمشق,
زلمد أبو : تح,3ج,اإلتقان يف علوم القرآن ,عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي .17

 .1974، د  ط ,اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ,الفضل إبراىيم
عبد :تح ,تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان,عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي  .18

 .2000, 1ط,  مؤسسة الرسالة ,الرمحن بن معال اللوحيق

 5 ط القاىرة, عبد السالم زلمد ىارون, األساليب اإلنشائية يف النحو العريب, مكتبة اخلاجني, .19
,2001. 

 1ط, األردن, أربد, عامل الكتب احلديث, األسلوب يف القران الكرمي, عبد العزيز ادللوكي .20
,2014. 

فهد بن عبد الرمحان  :تح ,أىداف كل سورة ومقاصدىا يف القران الكرمي ,عبد اهلل زلمود شحاتو .21
 .دت, 1ط, دار ابن اجلوزي, الرومي

صطالحيةالبالغة  عبده عبد العزيز قلقيلة, .22  . 1992 ,3ط القاىرة, دار الفكر العريب, ,اٍلا
دار , كمال بسيوين زغلول:تح ,أسباب النزول, علي بن أمحد الو احدي النيسابوري أبو احلسن .23

. 1,1991 الكتب العلمية ط
, الفضيلة دار ادلنشاوي, صديق زلمد :تح التعريفات, اجلرجاين, زلمد الشريف بن علي .24

  .2003القاىرة,د ط, 

 اجلامعة ادلفتوحة الكايف يف علوم البالغة العربية, علي العاكوب وعلي سعد شتيوى, عيسى .25
 .  1993د ط, اإلسكندرية,



 ق ائمة المصادر والمراجع
 

  
65 

 
  

 دار الغرب , بشار عواد معروف:تح ,5ج, اجلامع الكبري عيسى زلمد بن عيسى الرتمذي,أيب   .26
. 1998 , دت,بريوت,اإلسالمي 

 الكتب البديع, مديرية والبيان  و ادلعاين العربية البالغة علوم يف ادلفصل العاكوب, علي عيسي .27
. 2000 ,ط د ,حلب اجلامعية,جامعة وادلطبوعات

 1,  دار صادر, بريوت, ط8ج الفضل مجال الدين زلمد بن منظور, لسان العرب,ابن  .28
2003.  

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف  , القاسم جار اهلل زلمود بن عمر  الزسلشريأبو .29
  .2009, 3ط لبنان, بريوت, دار ادلعرفة, وجوه التأويل,

وزارة التعليم العايل والبحث  والبالغيني, النحويني عند الطلب أساليب ,األوسي إمساعيل قيس .30
 .    1988د ط, العراق, بيت احلكمة, جامعة بغداد, العلمي,
علوم البالغة البيان والبديع وادلعاين, ادلؤسسة احلديثة  زلمد أمحد قاسم وزلي الدين ديب, .31

 .1,2003ط لبنان, طرابلس, للكتاب,
 . 1984 ,د ط, تونس ,الدار التونسية ,1ج,تفسري التحرير والتنوير ,زلمد الطاىر ابن عاشور .32
دار الكتب العلمية ,ادلعجم ادليسر يف القواعد والبالغة و اإلنشاء والعروض, زلمد أمني ضناوي  .33

 .1999 ,1ط, بريوت, لبنان,
. 1989زلمد بن أيب بكر الرازي,  سلتار الصحاح,مكتبة لبنان, بريوت, د ط, .34
    زلمد إبراىيم سليم,مكتبة إبن سينا,القاىرة, د ط,: تح, الديوان زلمد بن إدريس الشافعي, .35

. د  ت
اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول , زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي .36

 1ط, دار طوق النجاة,زلمد زىري بن ناصر الناصر: تح, 3ج,اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو 
.  د ت
. 2007, 4ط ,لبنان, بريوت, دار ادلعرفة, فتح القدير, زلمد بن على الشوكاين .37



 ق ائمة المصادر والمراجع
 

  
66 

 
  

 .2005,ط د, بريوت, ادلكتبة العصرية, صيدا ,ادلبسط يف علوم البالغة, زلمد طاىر الالدقي .38
 .1994, 1ط, لوجنمان, الشركة ادلصرية, البالغة واألسلوبية, زلمد عبد ادلطلب- .39

ط ,القاىرة, دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع  ,1ج,صفوة التفاسري ,زلمد علي الصابوين .40
1 ,1997.  

زلمد باسل عيون : ,تح2أساس البالغة, ج  زلمود بن عمر الزسلّشري,أبو القاسم جار اهلل  .41
 .1998, 1ط لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, السود,
 .1995 ,د ط ,ادلنصورة,مكتبة اإلميان  ,قاموس قواعد البالغة, مسعد اذلواري  .42
نظر بن زلمد الفاريايب : صحيح مسلم,تح, مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري .43

 . 2006, 1ط, أبو قتيبة, دار طيبة 
 .1993, 1ط ,لبنان ,بريوت ,دار الكتب العلمية مفيد زلمد قميحة: تح , ديوان ال,احلطيئة .44
 ., د ت د ط, العادليةجامعة ادلدينة ، ادلعاين – 2البالغة ، مناىج جامعة ادلدينة العادلية .45
دار  ,فهد بن عبد الرمحان الرومي: تح, أمساء سور القرآن وفضائلها ,منرية زلمد ناصر الروسي .46

 .د ت, 1ابن اجلوزي ط
 3ط, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, عباس عبد الساتر: تح الديوان,, النابغة الذبياين .47

,1996 . 
عبد احلميد : تح , 3, جاإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار الطراز العلوي, محزة بن حيي .48

 ., د ت1, طبريوت صيدا, ادلكتبة العصرية, ىنداوي,
إبن أيب بكر زلمد بن علي السكاكي,مفتاح العلوم, أيب .49 نعيم زرزور, دار : تح يعقوب يوسف ا

 .1987, 2ط ,1983, 1ط لبنان, بريوت, الكتب العلمية,
 .                                                                                                            2007 ,1ط, عمان,دار ادلسرية, مدخل إىل البالغة العربية, يوسف أبو العدوس .50

. 1999 ,1ط, األردن, عمان, دار األىلية  ,البالغة واألسلوبية ,يوسف أبو العُدوس .51



  اآلياتهرسف
 

  
67 

 
  

 

 الفهارس
  

 

 



  اآلياتهرسف
 

  
68 

 
  

 فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية            نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص اآلية السورة
َنُكْم َأَّلا نَ ْعُبَد  ٱُّٱ آل عمران   نَ َنا َوبَ ي ْ ُقْل يَاَأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإََل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ

ِإَّلا اللاَو َوََّل ُنْشرَِك ِبِو َشْيًئا َوََّل يَ تاِخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن 
َّ  اللاِو  َِ ْن تَ َولاْوا  َ ُ ولُوا اْشَ ُدوا بِ َناا ُمْ ِلُمونَ   

 

64 20 
 

أَي َُّ ا الاِذيَن آَمُنوا ََّل تَ تاِخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ََّل يَْ لُوَنُكْم   يَاٱُّٱ آل عمران
َخَباًَّل َودُّوا َماَعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن أَ ْ َواِىِ ْم َوَما ُُتِْفي 

َّ  ُ ُدوُرُىْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي اناا َلُكُم اْايَاِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِ ُلونَ   

 

118 16 

َوََّل ََتَْ ََبا الاِذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اللاِو أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء  ٹٱٹٱُّ آل عمران
ْم يُ ْرَزقُونَ  َّ ٱٱِعْنَد َر ِهِِّب  

 

169 22 

آل 
 عم  ران 

َّ  ََّل يَ ُغراناَ  تَ َ لُُّ  الاِذيَن َكَفُروا ِف اْلِبَ دِ  ٹٱٹٱُّٱ  

 
196 22 

لُوا اْْلَِبيَث بِالطايِهِّبِ  َوََّل  ٹٱٹٱُّ الن            اء  َوآتُوا اْلَيَتاَمى أَْمَواََلُْم َوََّل تَ َتَبدا
  َّ ٱٱتَْ ُكُلوا أَْمَواََلُْم ِإََل أَْمَواِلُكْم ِإناُو َكاَن ُحوبًا َكِبريًا

 

02 24 

َر اْلَْقِهِّب َوََّل  ُقْل يَا ٹٱٹٱُّ امل     ائ              دة َأْىَل اْلِكَتاِب ََّل تَ ْغُلوا ِف ِديِنُكْم َغي ْ
تَ تاِبُعوا َأْىَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء 

  ٱٱال اِبيلِ 

 

 

77 22 



  اآلياتهرسف
 

  
69 

 
  

يَاأَي َُّ ا الاِذيَن آَمُنوا ََّل َُتَرِهِّبُموا طَيِهِّبَباِت َما َأَحلا اللاُو َلُكْم َوََّل تَ ْعَتُدوا ِإنا  املائدة
اللاَو ََّل  ُِ ُّ اْلُمْعَتِدينَ   

87 22 

أَي َُّ ا الاِذيَن آَمُنوا ََّل َتْ  َلُوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُ ؤُْكْم َوِإْن  يَا ٱخل املائدة 
َ ا َواللاُو َغُفوٌر  َ ا ِحنَي يُ نَ زاُل اْلُ ْرآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا اللاُو َعن ْ َتْ  َلُوا َعن ْ

 َحِليمٌ 

101 19 

َر َمْعُروَشاٍت َوالناْخَل َوالزارَْع  األنعام َوُىَو الاِذي أَْنَش َ َجنااٍت َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ
َر ُمَتَشاِبٍو ُكُلوا ِمْن َّتَرِِه ِإَذا  ُُمَْتِلًفا ُأُكُلُو َوالزايْ ُتوَن َوالرُّمااَن ُمَتَشاِ ًا َوَغي ْ

أَّْتََر َوآتُوا َح اُو يَ ْوَم َحَ اِدِه َوََّل ُتْ رِ ُوا ِإناُو ََّل  ُِ ُّ اْلُمْ رِِ نيَ   

141 20 

َوِمَن اأْلَنْ َعاِم ََحُوَلًة َو َ ْرًشا ُكُلوا ِماا َرَزَقُكُم اللاُو َوََّل تَ تاِبُعوا ُخطَُواِت  األنعام
 الشاْيطَاِن ِإناُو َلُكْم َعُدوٌّو ُمِبنيٌ 

 

142 20 

بُوا ِبآيَاتَِنا َوَما  األعراف َناُه َوالاِذيَن َمَعُو ِبَرَْحٍَة ِمناا َوَقَطْعَنا َداِبَر الاِذيَن َكذا  ََ ّْمَي ْ
َكانُوا ُمْؤِمِننيَ   

72 21 

َوَلماا َرَجَع ُموَسى ِإََل قَ ْوِمِو َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَ َما َخَلْفُتُموِن ِمْن  األعراف
بَ ْعِدي َأَعِجْلُتْم أَْمَر َربِهِّبُكْم َوأَْلَ ى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو ََيُرُُّه ِإلَْيِو 
قَاَل اْبَن أُما ِإنا اْلَ ْوَم اْسَتْضَعُفوِن وََكاُدوا يَ ْ تُ ُلوَنِِن َ َ  ُتْشِمْت ِبَ 

 اأْلَْعَداَء َوََّل َ َْعْلِِن َمَع اْلَ ْوِم اللااِلِمنيَ 

150 18 

ِإَّلا تَ ْنُ ُروُه  َ َ ْد َنَ رَُه اللاُو ِإْذ َأْخَرَجُو الاِذيَن َكَفُروا ثَاِنَ اثْ نَ نْيِ ِإْذ ُُهَا   التوبة
ِف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُ وُل ِلَ اِحِبِو ََّل ََتَْزْن ِإنا اللاَو َمَعَنا  َ َنْ َزَل اللاُو َسِكيَنَتُو 
َعَلْيِو َوأَياَدُه ِِبُُنوٍد َلَْ تَ َرْوَىا َوَجَعَل َكِلَمَة الاِذيَن َكَفُروا ال ُّْفَلى وََكِلَمُة 

 اللاِو ِىَي اْلُعْلَيا َواللاُو َعزِيٌز َحِكيمٌ 

40 23 

َا ُكناا ََنُوُض َونَ ْلَعُ  ُقْل أَبِاللاِو َوآيَاتِِو َوَرُسولِِو    التوبة َولَِئْن َس َْلتَ ُ ْم لَيَ ُ وُلنا ِإَّنا
 ُكْنُتْم َتْ تَ ْ زِئُونَ 

65 21 
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ََّل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُ َعذِهِّبْب  التوبة

طَائَِفًة بِ َن اُ ْم َكانُوا ُ ْرِِمنيَ   

66 24 

ُ ْم َماَت أََبًدا َوََّل تَ ُ ْم َعَلى قَ ْْبِِه ِإن اُ ْم َكَفُروا  التوبة َوََّل ُتَ لِهِّب َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
بِاللاِو َوَرُسولِِو َوَماتُوا َوُىْم  َاِسُ ونَ   

84 16 

َنًة لِْلَ ْوِم اللااِلِمنيَ  يونس ْلَنا َرب اَنا ََّل َ َْعْلَنا ِ ت ْ  17 85  َ َ الُوا َعَلى اللاِو تَ وَكا
يِن َحِنيًفا َوََّل َتُكوَننا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  يونس َوَأْن أَِقْم َوْجَ َ  لِلدِهِّب  105 25 

يَاَبِِنا اْذَىُبوا  َ َتَح اُ وا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِو َوََّل تَ ْيَ ُسوا ِمْن َرْوِح اللاِو  يوسف 
ِإناُو ََّل يَ ْيَ ُس ِمْن َرْوِح اللاِو ِإَّلا اْلَ ْوُم اْلَكاِ ُرونَ   

87 19 

ُرُىْم لِيَ ْوٍم  إبراىيم  َا يُ َؤخِهِّب َوََّل ََتَْ ََبا اللاَو َغاِ ً  َعماا يَ ْعَمُل اللااِلُموَن ِإَّنا
َتْشَخُص ِ يِو اأْلَْبَ ار  

42 22 

َ َ  ََتَْ ََبا اللاَو ُُمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُو ِإنا اللاَو َعزِيٌز ُذو اْنِتَ امٍ  إبراىيم  47 22 
ُقِل اْدُعوا اللاَو أَِو اْدُعوا الراَْحََن أَيًّا َما َتْدُعوا  َ َلُو اأْلَْْسَاُء اْلُْْ ََن َوََّل  اإلسراء

َ َْ ْر ِبَ َ ِتَ  َوََّل ُُتَاِ ْت ِ َا َوابْ َتِ  بَ نْيَ َذِلَ  َسِبيً    

110 16 

 19 23 َوََّل تَ ُ وَلنا ِلَشْيٍء ِإِنِهِّب  َاِعٌل َذِلَ  َغًدا الك ف
َ ا  الك ف رًا ِمن ْ َوَما َأُظنُّ ال ااَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإََل َرِبِهِّب أَلَِجَدنا َخي ْ

َ َلًبا  ُمن ْ

36 22 
 

قَاَل ََّل تُ َؤاِخْذِن ِبَا َنِ يُت َوََّل تُ ْرِىْ ِِن ِمْن أَْمرِي ُعْ رًا الك ف  73 18 
نَ ُؤما ََّل تَْ ُخْذ بِِلْحَيِِت َوََّل ِبَرْأِسي ِإِنِهِّب َخِشيُت َأْن تَ ُ وَل  َ راْقَت   ط                           و قَاَل يَ ب ْ

بَ نْيَ َبِِن ِإْسرَائِيَل وَلَْ تَ ْرُقْ  قَ ْوِ    

94 18 

نْ َيا  ط                              و ُ ْم َزْىرََة اْْلََياِة الدُّ نَ ْيَ  ِإََل َما َمت اْعَنا ِبِو أَْزَواًجا ِمن ْ َوََّل َِتُدانا َعي ْ
ٌر َوأَبْ َ ى لِنَ ْفِتنَ ُ ْم ِ يِو َورِْزُق َربِهِّبَ  َخي ْ  

131 21 

قَاَل اْخَ ُئوا ِ يَ ا َوََّل ُتَكلِهِّبُمونِ   املؤمنون  108 21 
اْنلُْر َكْيَف َضَربُوا َلَ  اأْلَْمثَاَل َ َضلُّوا َ َ  َيْ َتِطيُعوَن َسِبيً   الفرقان  9 23 
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َوقَاَلِت اْمرََأُت ِ ْرَعْوَن قُ راُت َعنْيٍ ِ  َوَلَ  ََّل تَ ْ تُ ُلوُه  ال  ص
َفَعَنا أَْو نَ تاِخَذُه َوَلًدا َوُىْم ََّل َيْشُعُرونَ  َعَ ى َأْن يَ ن ْ  

9 22 

َوَلماا َأْن َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوطًا ِسيَء ِ ِْم َوَضاَق ِ ِْم َذْرًعا َوقَالُوا ََّل  العنكبوت
َُتَْف َوََّل ََتَْزْن ِإناا ُمَنجُّوَك َوَأْىَلَ  ِإَّلا اْمَرأََتَ  َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ   

33 23 

 25 60  َاْ ْبْ ِإنا َوْعَد اللاِو َحقٌّو َوََّل َيْ َتِخفاناَ  الاِذيَن ََّل يُوِقُنونَ     ال         روم
َك لِلنااِس َوََّل َِتِْش ِف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنا اللاَو ََّل  ُِ ُّ  ل مان  َوََّل ُتَ عِهِّبْر َخدا

ُكلا ُُمَْتاٍل َ ُخورٍ   

18 20 

َنا َمْرِجُعُ ْم  َ نُ َنبِهِّبئُ ُ ْم ِبَا  ل مان َوَمْن َكَفَر َ َ  َ ْزُْنَ  ُكْفرُُه إِلَي ْ
َعِمُلوا ِإنا اللاَو َعِليٌم ِبَذاِت ال ُُّدورِ   

23 23 

َوََّل ُتِطِع اْلَكاِ رِيَن َواْلُمَناِ ِ نَي َودَْع أََذاُىْم َوتَ وَكاْل َعَلى اللاِو وََكَفى بِاللاِو  األحزاب
 وَِكيً  

48 25 

رًا  اْلجرات يَاأَي َُّ ا الاِذيَن آَمُنوا ََّل َيْ َخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَ ى َأْن َيُكونُوا َخي ْ
ُ نا َوََّل تَ ْلِمُزوا  رًا ِمن ْ ُ ْم َوََّل ِنَ اٌء ِمْن ِنَ اٍء َعَ ى َأْن َيُكنا َخي ْ ِمن ْ

ميَاِن َوَمْن  أَنْ ُفَ ُكْم َوََّل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَ اِب بِْئَس اَِّلْسُم اْلُفُ وُق بَ ْعَد اإْلِ
َلَْ يَ ُتْ   َ ُولَِئَ  ُىُم اللااِلُمونَ   

11 14 

َنًة لِلاِذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَب اَنا ِإناَ  أَْنَت  املمتحنة رَب اَنا ََّل َ َْعْلَنا ِ ت ْ
اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ   

05 17 

َا ُ َْزْوَن َما ُكْنُتْم  يَا التحرمي أَي َُّ ا الاِذيَن َكَفُروا ََّل تَ ْعَتِذُروا اْليَ ْوَم ِإَّنا
تَ ْعَمُلونَ   

7 24 

َوأَماا َمْن َخاَف َمَ اَم رَبِهِّبِو َونَ َ ى الن اْفَس َعِن اَْلََوى النازعات  40 12 
 12 9 َأرَأَْيَت الاِذي يَ ن َْ ى  العلق
 12 10                             َعْبًدا ِإَذا َ لاى   العلق 
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 :فهـــــــــــــــــرس األبيــــــــــــــــــات الشعريـــــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 

 
 

 الصفحة الــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــت  الشاعـــر 
 النابغة 

 بياين ُذ ال
 17   إْا النَفاْا   َف طْا يّن بب اللَفااَف  أَفررْا          َف َف  َف ُذ َفنيّن باْاللَفعيَف   َف أنيّن 

حمم  بن 
 دايس     
 الشا ع 

ادحثًة الطيَفايل  أيْاا بَـفلَفااْا                 وَلَف جتَفزعْا ِلح  18                  َفما ِلحلاددَف ال َف

حمم  بن 
 دايس         

 الشا ع 

بَفبُذ              َف يـيّنرُذ  حنْا  حأَفاببَفبُذ اللُذ ُذلوْا   19    َفا أ َف َف اللَففيبُذ   َف جتُذ

ا         اخلنلاا  19  َفَل  ب يَفانْا لصَف َفر النَف دْا                 عَفيْانيّن أُذلدَفا وَلَف جتَفمْا َف

    بل األسلد 
 ال ؤيل

 20  َلَف  نَفب عْان  ط ُذ و  أَف  مطبُذ            عَفاُذاُذ عطييَف  ْا َفا  عْاطتَف عَف ييُذ 

 21 و ااَفع َف  فأيّني  أتَف ال اعي ال اس ْا         دَفعْا امل َفااُذم َلَف  رحَفلْا لَفبغيبَفها     اِل يئة

َلَف  َفنبلْاب اَف ْا حَفليَفت الفْا َفر جمَفبمعاً   والذَّ ر   ْا صروَف  َفنيّنلُذلباً  إْا     يب متام   
 أَفل ي                                                                    

21 
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 : فهـــــــــــــــــرس المحتويات 

 الصفحة                                    العنػػػػػػػوان 
 انػػػػػػػػرؼػػػػػػػػكر وعػػػػػػػ                                   ش

 د-  أة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقدم
 7ل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدخ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:    الفصل األول  
 12 تعريف الػػػػػنهي : أوال 
 14 صيغ النػػػػػػػػػػػػػهي : ثانيا 
 15 أنواع النػػػػػػػػػػػػػهي : ثالثا 
 17 األغراض البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغية للنػػػػػػػػػػػػهي: رابعا 

                                                                                              يةػػػػػػػػػػالبالغ راضهػػػػػػػػوأغ النػػػػهي لوبػػػػػػػسدراسػػػػػػػػػػة تطبيقية أل:         الفصل الثػػػاين 
  سػػػػػػػػػػػػػورة البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة يف     

 27ورة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػالس بني يدي :أوال 
 31 دراسػة تطبيقية ألغراض النهي البػػػػػػػػػػػالغية  الواردة يف السورة: ثانيا 

 61 خامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 63 املالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق

 70 قائمة املصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر واملراجػػػػػػػػػػػػػػػػع
 75 فهرس اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 80 فهرس األبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرية 
 81 فهرس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػويات
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