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  ﴿            

            ﴾  

109، اآلية كهفال
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شكر وعرفان

فقني وأعانني والشكر هللا الذي يسر لي أموري وهللا الذي لحمد ا

  :سبحانه نعم المرشد والمعين وبعد

أن أتقدم بجزيل شكري وفائق ، فالعرفان بالجميل يقضي وفاء ألهل الفضل

لما بذله من جهد " صالح لحلوحي"تقديري واحترامي ألستاذي المشرف 

عابدة "ضا إلى الطالبة ووقت وصبر في سبيل تصويبه وتقويمه و أي

مني فلكما التي قامت بمجهودات لمساعدتي في هذا البحث، " قرسيف 

أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان، وأعمق معاني الوفاء واالمتنان، 

كل أساتذتي الذين درسوني كما أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى 

  . وأسهموا في تكويني طيلة مشواري الدراسي

مة، التي تبذلها إدارة القسم بكل أعضائها  يفوتني التنويه بالمجهودات القيوال

  .في سبيل تكويننا وتوجيهنا

فجزاكم اهللا جميعا خير الجزاء                                        
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  مقـدمـة



  :مقدمة

أ 

لخطأ، أنزل بلسان القرآن الكريم كالم اهللا المعجز بألفاظه و معانيه، المنزه عن ا

عربي مبين، تحديا للعرب و إعجازا لهم، وقد أواله الدارسون عنايتهم و اهتمامهم على 

  .مر العصور، فهو المعين الذي ال ينضب

اآليات الدالة على الترغيب : وعلى ضوء هذا ورد موضوع بحثنا الموسوم ب

  .-دراسة بالغية -والترهيب في سورة هود

  :هذين السؤالين لىيسعى البحث لإلجابة ع

كيف تحققت داللة الترغيب، و الترهيب من خالل علمي المعاني -

والبيان في سورة هود؟

ترغيب و الترهيب حضور في سورة هود؟لأل-

  :إن اختيارنا لهذا الموضوع ناجم عن عدة أسباب أهمها

.في دراسة القرآن الكريم ةرغبة الباحث-

هو دستورنا الذي ينير أهمية البحث في سورة من سور القرآن، ف-

.حياتنا، ويوجه سلوكنا إلى خيري الدنيا و اآلخرة

يضاف إلى ذلك فضل السورة في معنى قول الرسول صلى اهللا عليه -

وسلم، من قرأ سورة هود أعطي من األجر عشر حسنات، من صدق أو من 

.كذب بعدد األنبياء المعدودين فيها

  .و خاتمةوقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة و فصلين 

في ضوء علم  -اآليات الدالة عن الترغيب و الترهيب : جاء عنوان الفصل األول

  -المعاني



  :مقدمة

ب 

وقد تطرقنا فيه إلى مفهوم علم المعاني، ومن ثّم الخبر إضافة إلى اإلنشاء،           

  .و االستثناء ،و التقديم و التأخير

ترغيب و الترهيب في جاء تحت عنوان اآليات الدالة على ال: أما الفصل الثاني

مفهوم البيان، ومن ثّم المجاز، : ، و قد تناولنا فيه-في ضوء علم البيان-سورة هود

  .إضافة إلى الكناية، و أخيرا التشبيه

لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نتبع، المنهج الوصفي معتمدين على آلية التحليل، 

  .بوصفه أنسب المناهج لمثل هذه الدراسات

هذا البحث  مجموعة من المصادر و المراجع أهمها على سبيل الذكر اعتمدنا في 

  :ال الحصر

.أسرار البالغة في علم البيان لعبد القاهر الجرجاني-

.مفتاح العلوم لسكاكي-

.تفسير التحرير و التنوير البن عاشور-

.صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني-

.حمد الهاشميجواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع أل-

كأي بحث من البحوث واجهتنا بعض المعوقات التي عرقلت في أحايين كثيرة 

  :مسيرة هذا البحث نذكر منها

.صعوبة الدراسة القرآنية-

.صعوبة أساليب بعض كتب التفاسير-

هود جعل البحث غير متوفر بكثرة على  ةحصرنا البحث في سور-

.اآليات الدالة على الترغيب و الترهيب



  :مقدمة

ج 

نحمد اهللا جل و عال اسمه على توفيقه لنا فلواله ما كنا لنصل لهذا،  ألخيرفي ا

ونشكر  الدكتور صالح لحلوحي على تصويباته و إرشاداته التي من دونها لما 

  .اكتمل البحث

تذتنا في سائر مراحل الدراسة، ونسأل اهللا عز و جل أن اونشكر جميع أس

.أمورنايثبت خطانا لطاعته، و أن ينفعنا في سائر 
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  :الفصل األول

  اآليات الدالة على الترغيب والترهيب في سورة هود

_ضوء علم المعاني في _

  المعانيعلم مفهوم : أوال

  الخبر: ثانيا

  اإلنشاء : ثالثا

  التقديم و التأخير: رابعا

االستثناء: خامسا



-المعاني علم ضوء في -هود سورة في والترهيب الترغيب على الدالة تاآليا      :األول الفصل
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ون الترغيب والترهيب من أساليب القرآن الكريم، وفي هذا الفصل ستك يعد

 علم على الترغيب والترهيب من خالل الدالة الدراسة مقتصرة على دراسة اآليات

  .المعاني

  :ىمفهوم المعن: أوال

: العين والنون والحرف المعتل أصول ثالثة: ىعن« :يقول ابن فارس: لغة-1

ل القصد للشيء باناألوّلوذصٍ عليه، والثاني داٌل على خضوع كماش فيه وحر ،

يء إذا ويظهر في الشّ هو القصد الذي يبرز: المعنى .شيء وبروزهوالثالث ظهور 

حث عنه، يقالب :نه هذا معنى الكالم ومعنى الشّعر،أي الذي يبرز من مكنون ما تضم

.)1(»فظاللَّ

ل( هو إما: المعنى«:بقوله ىف الكفوي المعنويعرفْعىعن(كما هو الظاهر من )م 

المقصود : بالتشديد اسم مفعول منه أي) معنّى( إذ قصد المقصد، وإما محقق) يعني

من  ا تقصدهاما كان ال يطلق على الصور الذهنية من حيث هي بل من حيث إنوأي   

فهو معنى يتعلق به القصد باللفظ ما ماأو ،يقصد بشيءماهو :والمعنى مطلقا...اللفظ 

.)2(»اللفظ

والقول  ،صد، والمقصودهو الق: من خالل التعريفين السابقين يظهر أن المعنى

  .القصد باللفظ، هو معنى اللفظ

معجم مقاييس اللّغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار ¡أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي –)1(

  .179- 177، ص2م، مج2008، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكلّيات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، قابله على نسخة –)2(

  .842- 841م، ص1998، 2خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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  :يعرف علم المعاني على النحو اآلتي :صطالحاا-2

 كاكييعرتتبع خواص تراكيب الكالم في اإلفادة، وما  «:)هـ626ت( فه الس

ترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق ما حيتصل بها من االستحسان وغيره، لي

.)1(»يقتضي الحال ذكره

عرف بِه أحوال الّ«:بقوله) هـ739ت( "القزويني" ه وحدلفظ العربي التي علم ي

وال اإلسناد الخبري، أحوال أح: في ثمانية أبواب ربها يطابق مقتضى الحال وينحص

المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعِل، القصر، اإلنشاء، الفصل والوصل، 

.)2(»ساواةواإليجاز واإلطناب والم

موضوع علم المعاني فيما تقدم هو اللفظ العربي من ناحية إفادته على ما يقتضي 

  .الحال ذكره

قد غفال عن الفرق بين نظر علم المعاني في " القزويني" و " السكاكي" ونجد

ة في مباحث علم األلفاظ ونظر علم النحو فيها، فأدخال كثيرا من المعاني النحوي

أن التعريف باإلضمار يكون ألن المقام للمتكلم  : في أحوال التعريف اذكر المعاني، وقد

أو للخطاب أو للغيبة عليه، وعلم النحو ينظر في بعض ما ينظر فيه علم المعاني من 

ما ينظر فيها من جهة بيان الوجوه التي الذكر والحذف والتقديم والتأخير وغير ذلك ، فإنّ

.)3(تخرج بعضها عن بعض

وم، ضبط هوامشه وعلق عليه نعيم  زوزو، أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العل–)1(

  .61م، ص 2،1987دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، التلخيص في علوم البالغة، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن محمد  الخطيب القزويني–)2(

  .38- 37م، ص1904، 1ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط

عبد المتعال الصعيدي، البالغة العالية علم المعاني، قدم له وراجعه وأعد فهارسه عبد القادر حسين، : ينظر–)3(

  .40م، ص1991، 2مكتبة اآلداب،ط
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  :رالخب: ثانيا

ه الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنّ«:فه عبد العزيز عتيقيعر :تعريف الخبر-1

للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير  اصادق فيه أو كاذب فإن كان الكالم مطابق

.)1(»مطابق له كان قائله كاذب

قول يحتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن قائله، فإن  «: كما يعرف

للواقع كان قائله صادقا وإن كان غير مطابق للواقع كان قائله  امطابق كان الكالم

.)2(»كاذبا

  .الخبر يحتمل الصدق، والكذب لذاته ن يمكن القول بأنين السابقيمن خالل التعريف

  :الغرض من إلقاء الخبر-2

)3(:همالغرضين  ىيلق األصل في الخبر أن

  ).فائدة الخبر(، ويسمى ذلكإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة-أ

  ).الزم الفائدة(إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم، ويسمى ذلك-ب

م، 2009، 1عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،ط–)1(

  .46ص

م، 2010، 1أبو المجد، الواضح في البالغة البيان والمعاني والبديع، دار جرير، عمان، األردن، طأحمد السيد –)2(

  .143ص

، 3أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ينظر–)3(

  .46م، ص1993
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  :أضرب الخبر-3

  :ينقسم الخبر إلى ثالثة أضرب

في هذا النوع من الخبر يكون المخاطب خالي الذهن من  :الخبر االبتدائي-أ

لخبر خاليا من أدوات التوكيد لعدم حيث يلقى إليه ا الخبر، غير متردد فيه، وال منكر له

.)1(الحاجة إليه

 ﴿:نجد هذا النوع من الخبر في قوله تعالى     

                ﴾. 

  ]108هود، سورة[

اللهم اجعلنا منهم، " أهل السعادة"هذا بيان لحال الفريق الثاني،  «:يقول الصابوني

أي وأما السعداء األبرار فإنهم مستقرون في الجنة، ال يخرجون منها أبدا، دائمون فيها 

دوام السموات واألرض،أو مادامت سموات الجنة  وأرض الجنة حسب مشيئته 

.)2(»م الخلود والدوامتعالى،وقد شاء تعالى له

) أصحاب الجنة (ال أهل السعادة يظهر معنى الترغيب في اآلية في بيان ح

  .نه أمر ال شك فيهأل) خبر ابتدائي(الخبر ورد في اآلية بدون أدوات التوكيد و

في هذا النوع من الخبر يكون المخاطب مترددا في الحكم  :الخبر الطلبي- ب

          ر مؤكدا بإحدى أدوات التوكيد، أو أحرف التنبيه، المقصود، حيث يلقي إليه الخب

أو أحرف القسم، أو نون التوكيد الثقيلة، أو نون التوكيد الخفيفة، أو الحروف الزائدة، 

علوم البالغة البديع والبيان والمعاني، المؤسسة الحديثة للكتاب،  قاسم ومحي الدين ديب، أحمد محمد: ينظر–)1(

  .276م، ص2003، 1طرابلس، لبنان، ط 

  .35، ص2م، مج1981، 4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط–)2(
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وقد سمي طلبيا ألن المخاطب به متردد في تصديق مضمونه وطالب بلسان حاله 

.)1(معرفة حقيقته

 ﴿:قال اهللا تعالى         

  ﴾ ] ،102سورة هود.[  

م شديد وجِيع صعب على المأخوذ، ال يرجى منه يإن أخذه أل«: يقول أبو السعود

)2(.»الخالص وفيه ما ال يخفى من التهديد والتحذير

 ية من خالل أن اهللا يحذّر ويهدد القوم الظالمين،يظهر معنى الترهيب في اآل

  .، وذلك لتقوية معنى التهديد والوعيد)بمؤكد واحد(والخبر في الجملة ُأكّد 

في هذا النوع من الخبر يكون المخاطب منكرا للحكم الذي  :الخبر اإلنكاري-ج

أو أكثر، على حسب يراد إلقاؤه إليه، معتقد خالفه فيجب تأكيد الخبر بمؤكد أو بمؤكدين 

ه لقادم، أو لعمري إن ه لقادم ، أو واهللا إنّإن أخاك قادم، أو إنّ: إنكاره قوة وضعفا، نحو

.)3(الحق يعلو وال يعلى عليه

 ﴿:قال اهللا تعالى            

  ﴾. ]،76سورة هود.[  

ي علم البيان علم البديع، دار المسيرة، عمان، يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم المعان: ينظر–)1(

  .58م، ص2007، 1األردن،ط

، 4، ج)ت.د(، 1أبو السعود محمد ابن محمد العمادى، تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان،ط–)2(

  .240ص

توثيق يوسف الصميلي، المكتبة السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط :ينظر–)3(

  .58، ص)ت. د(،1العصرية، صيدا، بيروت، ط
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 ﴿«:جاء في تفسير الصابوني       ﴾ يا : أي قالت المالئكة

 ﴿ إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذابهم    

  ﴾ 1(.»كهمأي جاء أمر اهللا بإهال(

 العذاب ليس بمصروف ن اهللا تعالى في هذه اآلية أنبيقومِ إبراهيم، وي مدفوعٍ عن

  . والخبر في اآلية ُأكِّد بِمؤكدين لتقوية ، وتأكيد داللة الترهيب

  .26الصابوني، صفوة التفاسير، ص–)1(
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)1(:يوضحها المخطط التالي :أغراض إلقاء الخبر-4

﴿:االسترحام واالستعطاف كقوله تعالى          ﴾        

  .] 24،القصصسورة [                                    

  تحريك الهمة إلى أمر يجب تحصيله  

﴿:إظهار الضعف كقوله تعالى          

    ﴾   ] 4،مريمسورة[.  

 ﴿:إظهار التحسر واألسف كقوله تعالى         

    ﴾ ] 36، آل عمرانسورة[.  

  حإظهار الفر  

  الفخر  

  المدح  

  التخيير  

  التحقير  

  النصح واإلرشاد  

  التوبيخ  

  .التذكير بين المراتب من التفاوت  

  .57يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني علم البيان علم البديع، ، ص:ينظر –)1(

أ
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  :نشاءاإل :ثالثا

  :تعريفه-1

جقد يقال على الكالم الذي ليس لنسبته خار«:رف الجرجاني اإلنشاء بقولهيع 

إلنشاء اطابقه، وقد يقال على فعل المتكلّم أعني إلقاء الكالم اإلنشائي، وتطابقه أو ال ت

.)1(»وقا بمادة ومدةإيجاد الشيء الذي يكون مسب : أيضا

ما ذلك الكالم الذي ال يحتمل صدقًا وال كذبا، وهو «:كما يعرف اإلنشاء بأنّه

.)2(»يحصل مضمونه وال يتحقق إال إذا تلفظت به

  :اإلنشاء الطلبي، واإلنشاء غير الطلبي: يقسم علماء البالغة اإلنشاء إلى قسمين

هو «:نشاء الطلبي على النحو اآلتييعرف علماء البالغة اإل :اإلنشاء الطلبي: أوال

والنهي،  ،ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون خاصة في األمر

.)3(»واالستفهام، والتمني، والنداء

  :االستفهام-1

هو طلب معرفة شيء مجهول بالنسبة للسائل لم يكن «:فه علماء البالغةيعر

تفهام، وأسلوب االستفهام إنشائي اسم، اس أو معروفا من قبل وذلك باستخدام حرف

.)4(»طلبي

، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات–)1(

  .35، ص)ت.د(، 1الفضيلة،ط

  .63يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني علم البيان، علم البديع،  ص–)2(

  .282محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البالغة البديع والبيان والمعاني، ص–)3(

راميني، البلسم الشافي في علوم البالغة البيان المعاني البديع، دار الكتاب الجامعي، العين، فواز فتح اهللا ال–)4(

  .198م، ص2009، 1اإلمارات العربية المتحدة،ط
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االستفهام طلب الفهم، وهو «:ف فضل حسن عباس االستفهام بقولهكما يعر

استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك علم به، وبعضهم يفرق بين االستفهام 

حرفان، : واالستخبار وليس في ذلك جد عناء في علم البالغة، وأدواته إحدى عشرة أداة

: وتسعة، أسماء، وهي" وهل" الهمزة،: ماه

.)1(»)أي(و ،)مك(و،)كيف(و)ىأنّ(،)أيان(،)أين(،)متى(،)ما(،)من(

أدوات االستفهام تنقسم من حيث المستفهم إلى ثالثة  أن فضل حسن عباس ويرى

)2(:أقسام

  .منها ما يستفهم به عن الحكم إما باإلثبات أو النفي-

  .صورما يستفهم به عن مفرد الت-

  .ما يستفهم به عن هذين معا التصور والتصديق-

حديثا مفصال عن أسلوب االستفهام وأفرد له مبحثا مستقال، فتحدث  "السكاكي"قدم 

الهمزة، أم، هل، ما، من،  أي، كم، :  االستفهام كلمات موضوعة وهي«:عن أدواته

ع أحدهماثالثة أنواان، إن يكون أصلها أي وأن وهذه الكلمات كيف، أين، أنّى، متى،أي :

ال  : يختص بطلب حصول التصديق، وثالثها: ، وثانيهمايختص بطلب حصول التصور

.)3(»يختص

م، 1997، 4فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني، دار الفرقان، عمان ،األردن ، ط–)1(

  .168ص

  .169-168ص المرجع نفسه،: ينظر–)2(

  .308السكاكي، مفتاح العلوم، ص–)3(
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  :خروج االستفهام إلى أغراض بالغية*

" القزويني" قد يخرج االستفهام عن معناه األصلي إلى معان أخرى، ومما أورده

: االستبطاء، نحو« :مثل "ن والبديعاإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيا" في كتابه

 ﴿كم دعوتك؟ وعليه قوله تعالى          

﴿ :، ومنها التعجب، نحو قوله تعالى]214 ،البقرةسورة [ ﴾    

 ﴿بيه على الضالل، نحوومنها التن] 20، النملسورة  [﴾    ﴾  ]  سورة

.)1(»] 26،التكوير

يظهر أن االستفهام خرج عن معناه األصلي " القزويني" من األمثلة التي أوردها

  .االستبطاء، والتعجب، والتنبيه على الضالل: إلى معان أخرى

﴿«:قد يخرج االستفهام إلى معنى األمر، والتقرير مثل   ﴾ 

وهو محل المخاطب على اإلقرار بأمر قد استقر : التقرير .، أي أسلموا]14سورة هود،[

﴿:نحو ،ثبوته      ﴾ ] إقرارا  والجواب بلى]. 36، الزمرسورة

.)2(»وإثباتا

ود قوله اآليات الدالة على الترهيب التي ورد فيها االستفهام في سورة هنجد من 

 ﴿:تعالى                 

الخطيب القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، –)1(

  .112م، ص2003، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .187م، ص2012¡1األردن،طعاطف فضل محمد، البالغة العربية، دار المسيرة، عمان، –)2(
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   ﴾ ]81،سورة هود.[  

﴿ جملةو«:يذكر ابن عاشور في تفسير قوله    ﴾  استئناف

ببانّي صدر من المالئكة جوابا عن سؤال يجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب، 

مع المخاطب نان واالستفهام تقريري، ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للع

.)1(»ه وإنما قالوا ذلك في أول الليلالمقرر ليعرف خطأ

﴿:يظهر معنى الترهيب من خالل االستفهام التقريري، وذلك في قوله تعالى 

   ﴾  فاالستفهام ، )السالم(فهو استفهام تقريري ورد على لسان لوط عليه

  ).الصبح(موعد هالك قوم لوط عليه السالم هو ى بين داللة التقرير و التأكيد عل

﴿:وورد االستفهام أيضا في قوله تعالى         

              

   ﴾ ]8، سورة هود.[  

، 12م، ج1984، 1محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط–)1(

  .134- 133ص
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﴿: وقوله تعالى «:ورد في تفسير المحرر الوجيز البن عطية     

   ﴾ وعدتم به عن اهللا قالوا ما هذا الحابس تاآلية المعنى ولئن تأخر العذاب الذي

.)1(»لهذا العذاب؟ على جهة التكذيب

شور يشير إلى أن االستفهام الموجود في اآلية استفهام تهكم وذلك في ولكن ابن عا

من أفانين عناد المشركين وتهكمهم فن مناسبته لما قبله أن في كليهما وصف «:قوله

شركهم سبب و أن رهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالبعث ببالدعوة اإلسالمية، فإذا خ

م بعقوبة العذاب عن اإلشراك استعجلوه، فإذا أنذره التعذيبهم جعلوا كالمه سخرا وإذ

تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام 

.)2(»تهكم ظنا أن تأخره عجز

السياق  االستفهام في اآلية ورد على طريقة االستفهام التكذيبي التهكمي، فقد بين

ما الذي يمنع العذاب من النزول، واهللا سبحانه  معنى التهكم والسخرية، في قول القوم

ن أنولكنه مؤخر والصيغة التي جاءت عليها اآلية ، العذاب ال يصرف عنهم  وتعالى بي

  .تحمل معنى الترهيب

﴿:يقول اهللا تعالى            

                   

               

﴾ ]17 ،سورة هود.[  

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السالم –)1(

  .164، ص3م، ج2001، 1ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد الشافي محمد، دا

  .10الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)2(
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الء هؤبه  رفالهمزة لالستفهام التقريري، أي وإن ك«:في تفسير ابن عاشورء جا

.)1(»أفيؤمن به من كان على بينة من ربه

، التي ال يستطيع اللةيجسد لنا ابن عاشور في تفسيره لهذه اآلية ما استغلق من الد

ن لنا حال اهللا عز وجل يبي من خالل ما قدمه أن نفهم اإلنسان العادي أن يصل إليها، إذ

الذين يسلكون الطريق الصحيح سواء أكانوا على بينة من ذلك أم ال، والصيغة  الناس

  .التي جاءت عليها اآلية تحمل معنى الترهيب

 ﴿ :يقول اهللا تعالى          

 ﴾ ]30 ،سورة هود.[  

إعانة المقاوم : االستفهام إنكاري والنصر«: سير اآلية عند ابن عاشورجاء في تف

ني من ، أي من يخلصني، أي ينجي)بمن( يعدلضد أو عدو، وضمن معنى اإلنجاء ف

اهللا، أي عقابه، ألن طردهم إهانة تؤذيهم بال موجب معتبر عند اهللا، واهللا ال يحب إهانة 

في إهمالهم التذكر، أي التأمل في الدالئل أوليائه وفرع على ذلك إنكارا على قومه 

.)2(»ومدلوالتها، واألسباب ومسبباتها

االستفهام جاء لتبيين عقاب اهللا عز وجل فال مناص من العقاب الذي سيلحقه اهللا 

  .واالستفهام بهذه الصيغة أعطى لمعنى الترهيب قوة ،عز وجل بهؤالء المنكرين آلياته

  :األمر-2

ومن أنواع اإلنشاء األمر«:ألمر بقولها"  القزويني"ف يعر، صيغته واألظهر أن - 

 - يد بكْراوور ،أكرم عمرا: وغيرها نحو ،ليحضر زيد: من المقترنة بالالم نحو

  .26الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)1(

  .56المرجع نفسه، ص–)2(
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، لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه لب الفعل استعالءطموضوعةٌ ل

.)1(»على القرينة

جه االستعالء والتكليف واإللزام، بمعنى طلب فعل ما على و« :كما يعرف األمر

مر يرى نفسه أعلى منزلة مما يخاطب أو يأمره، سواء أكان ذلك في الواقع أم ال أن اآل

.)2(»وهذا التكليف ال يكون حاصال وقت الطلب، وهو إنشاء طلبي

  :خروج األمر إلى أغراض بالغية*

األغراض التي يخرج " الغةاإليضاح في علوم الب" ن في كتابه بي "القزويني" نجد 

الدعاء، إذا استعملتْ في طلب الفعل على سبيل «:إليها أسلوب األمر منها قوله

﴿:التضرع، نحو   ﴾ ]وااللتماس، إذا استُعملت ]. 28، سورة نوح

قار، بدون استعالء واالحت" أفعل: "ل التلطف كقولك لمن يساويك في الرتبةيفيه سب

 ﴿:نحو   ﴾]3(» ]80سورة يونس(.

جعل األمر وسيلة للتعبير عن كثير من المعاني " القزويني" هنا نلمح أن الخطيب

واألغراض البالغية عن طريق توليد دالالت مختلفة له من خالل خروجه عن السياق 

  .اللغوي ومقام االستعمال

  .116الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، ص–)1(

  .186از فتح اهللا الراميني، البلسم الشافي في علوم البالغة البيان المعاني في البديع، صفو–)2(

  .117، صمرجع سابقالخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان  والبديع، –)3(
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 ﴿:التهديد كقوله تعالى«:ى معنى التهديد والتعجيز نحووقد يخرج األمر إل 

     ﴾ ]كقوله تعالى: ، التعجيز]40، سورة فصلت: 

﴿       ﴾]1(»]23 ،سورة البقرة(.

 ﴿:تعالى لقد ورد األمر في سورة هود في قوله        

              

  ﴾ ]93،سورة هود.[  

اعملوا متمكنين من  :واألمر للتهديد والمعنى «:يقول ابن عاشور في تفسيره

.)2(»مكانتكم، أي حالكم التي أنتم عليها، أي اعملوا ما تحبون أن تعملوه بي

 ﴿«:ونيورد في تفسير الصاب           ﴾ تهديد

ما أنتم اثبتوا على : شديد أي اعملوا على طريقتكم إنّي عامل على طريقتي كأنه يقول

فسوف تعلمون من يأتيه  عليه من الكفر والعداوة، فأنا ثابت على اإلسالم والمصابرة

.)3(»أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينهعذاب يخزيه

فهذه  ،في هذه اآلية خرج معنى األمر عن معناه األصلي إلى معنى آخر التهديد

  .هانة وهو من سوء العاقبةإ و عذاب خزياآلية بينت ما سينال الكفار من العذاب، فال

  .72السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ، ص–)1(

  .152طاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، صال–)2(

  .31-30الصابوني، صفوة التّفاسير، ص–)3(
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 ﴿:لقد ورد األمر أيضا في سورة هود قوله تعالى    ﴾ 

 ﴿:وقوله «:يقول ابن عاشور في تفسيره]. 123، سورة هود[    ﴾  

.)1(»سوف ترى  : تهديد ووعيد، كما يقال في الوعيد

يظهر معنى الترهيب في اآلية من خالل توظيف األمر، وخروجه إلى معنى 

ا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم من التهديد والوعيد، أي انتظروا عاقبة أمرنا فإنّ

  .عذاب اهللا وعقوبته

  :النهي-3

هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء،  « :يعرف البالغيون النهي

 ﴿:المضارع المقرون بالم الناهية كقوله تعالى: دة هيوللنهي صيغة واح  

       ﴾]،2(» ]34سورة اإلسراء(.

3(»ضد األمر، وهو قول القائل لمن هو دونه ال تفعل: النهي«:هونجد حد(.

متناع عنه على وجه النهي أنه طلب الكفّ عن الفعل أو اال «:ف أيضاوعر

.)4(»االستعالء

  .194الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ص–)1(

  .149أحمد السيد أبو المجد، الواضح في البالغة البيان والمعاني والبديع، ص–)2(

  .208الجرجاني، معجم التعريفات، ص–)3(

م، 1996، 2اهر الحمصي، مباحث في علم المعاني، منشورات جامعة البعث، حمص، سوريا، طمحمد ط–)4(

  .173ص
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  :خروج النهي إلى أغراض بالغية*

  :قد تخرج صيغة النهي عن معناها األصلي إلى معان أخرى منها

 ﴿:ومثال قوله تعالى «:الدعاء -        ﴾] سورة آل

 ﴿:، وكقوله تعالى] 8، عمران              

             

             

                  ﴾ ] سورة

.)1(»]286، البقرة

.)2(»وال تجزع فإن اهللا رحيم بعباده: نحو «:التسلية والصبر -

 ﴿:كقوله تعالى «:اإلرشاد -          

 ﴾]كمة تتم عن ، ويكون النهي في شكل نص يتضمن ح] 101،سورة المائدة

.)3(»ال تكن يابسا فتكسر وال تكن لينا فتعصر: تجربة

ومنزلة عاقبة وذلك عندما يقصد المتكلم أن يخوف من هو دونه قدرا  «:التهديد -

ال تقلع عن عنادك أوال : عنه المتكلم، كأن تقول لمن هو دونك القيام بفعل ال يرضى

.)4(»تكفّ عن أذى غيرك

  .70يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني علم البيان علم البديع، ص–)1(

  .79أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، ص–)2(

  .209قاسم ومحي الدين ديب، علوم البالغة البديع والبيان والمعاني، ص محمد أحمد–)3(

  .88م، ص2009، 1عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم المعاني، دار النهضة، بيروت، لبنان، ط–)4(
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 ﴿ :النهي في قوله تعالىنجد في سورة هود أسلوب      

         ﴾ ]37، سورة هود.[  

﴿ :النهي في قوله دّل «:يقول ابن عاشور    ﴾  على أن

سينزل بهم عقاب عظيم ألن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة التي  كفار قومه

.)1(»ترفع عقابهم فتكون لنفعهم كالشفاعة، وطلب تخفيف العقاب ال مطلق المخاطبة

نهي، فالنهي يدل على التيئيس، تظهر داللة الترهيب في اآلية من خالل توظيف ال

فائدة في مخاطبتي في شأن الذين ظلموا من ن اهللا يقول لنبيه نوح عليه السالم ال فكأ

  .قومك فقد قضيت إغراقهم بالطوفان

  :النداء-4

الداعي بأحد حروف  النداء إقبال المدعو إلى «:ف البالغيون النداء بقولهميعر

لنداء قريب، ويا، وآ، وآي، وأيا، وهيا، : الهمزة وأي: ف النداء فهيوحرالنداء، وأما 

.)2(»لنداء البعيد: ووا

  .67الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)1(

  .208صمحمد طاهر الحمصي، مباحث في علم المعاني، –)2(
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:)1(يمثل المخطط اآلتي حروف النداء:حروف النداء*

  حروف النداء                                  

  حروف النداء       حروف النداء                                                

  للقريب                                                             للبعيد

                وا) (آي) (آ)  (هيا)  (أيا)   (يا(                        الهمزة    أي(  

  :بالغية خروج النداء إلى أغراض*

أن النداء قد يخرج إلى معاني أخرى تفهم من السياق وذلك في  "القزويني" يبين 

قولك أقبل معناه، كاإلغراء في النداء، وقد تستعمل صيغته في غير ومنها  «:قوله

أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا أيها : يا مظلم، واالختصاص في قولهم: يتظلّم

متخصصا من بين الرجال، ومتخصصين من : القوم، واغفر اللهم لنا أيتها العصابة، أي

.)2(»بين األقوام والعصائب

معنى اإلغراء يظهر أن النداء خرج إلى " القزويني" من خالل األمثلة التي قدمها

  .واالختصاص

 ﴿:ورد أسلوب النداء في سورة هود في قوله تعالى    

            ﴾] سورة

  ].92، هود

م، 1992، 3عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة اإلصالحية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: ينظر–)1(

  .181ص

  .118الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، ص–)2(
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بر الزمه وهو أنه يعلم مضمون هذا الخبر المقصود من الخ«:يقول ابن عاشور

لب لكم من اهللا فال أحتاج إلى أن ال عنه، أي لقد علمتُ ما رهطي أغوليس غاف

تعاملوني بأني غير عزيز عليكم وال بأن قرابتي فئة قليلة ال تعجزكم لو شئتم رجمي 

.)1(»وإعادة النداء للتنبيه لكالمه وأنه متبصر فيه

لة التي هم غفقظوا من اليليه السالم لقومه من أجل أن يستنداء نبي اهللا شعيب ع

  .الترهيب ةفيها، فالعذاب آت ال محال، وهذا ما يجسد دالل

 ﴿:ورد أسلوب النداء في قوله تعالى       

          

﴾]93 ،سورة هود.[  

عطف نداء على نداء زيادة في التنبيه والمقصود «:جاء في تفسير ابن عاشور

.)2(»عطف ما بعد النداء الثاني على ما بعد النداء األول

النداء نوع من   يفيظهر معنى الترهيب من خالل عطف النداء على النداء، ف

  ).عذاب اآلخرة(لون إليها والتأكيد على الحالة التي سيؤ

  :التمني-5

طلب أمر محبوب ال يرجي حصوله، إما لكونه «:يعرف علماء البالغة التمني بأنه

مستحيال، واإلنسان كثيرا ما يحب المستحيل ويطلبه، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في 

.ي عند هذا النوع من األساليب اإلنشائية في السورةلم أقف في حدود علم، )3(»نيله

  .151الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)1(

.152المرجع نفسه، ص–)2(

  .172عاطف فضل محمد،  البالغة العربية، ص–)3(
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  :اإلنشاء غير الطلبي: ثانيا

: ما ال يستدعي مطلوبا، ومن صيغة«:يعرفه علماء البالغة على النحو اآلتي

1(»م، والقسم، وأفعال الرجاءح، والذّالتعجب، والمد(.

م، أو الذّالمدح : ني إلى صيغ اإلنشاء غير الطلبي منهايويشير حميد آدم ثو

.)2(أو الترجي، وصيغ العقود، وكم الخبريةوالتّعجب، والقسم، والرجاء، 

  التقديم والتأخير: رابعا

:"رياألث"وابن  "الجرجاني "التقديم والتأخير عند-1

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع «":الجرجاني"يقول عبد القاهر 

ف، بعيد الغاية، ال يزال يفْتالتصرر ي بك إلى لطيفة، وال تزال لك عن بديعةفضوي ،

، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف مسمعه، ويلْطَفُ لديك موقعه ترى شعرا، يروقك

.)3(»وحول اللفظ عن مكان إلى مكان ،عندك، أن قُدم فيه شيء

في  قسم صور التقديم والتأخير إلى ضربين، وذلك) هـ637ت" (ابن األثير" ونجد

األول يختص بداللة األلفاظ على المعاني، ولو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغير «:قوله

المعنى والثاني يختص بدرجة التقدم في الذكر اختصاصه بما يوجب له ذلك، فأما 

  .146أحمد السيد أبو المجد، الواضح في البالغة البيان والمعاني والبديع، ص–)1(

 م  ،2007¡1حميد آدم ثويني، البالغة العربية المفهوم والتطبيق، دار المناهج ،عمان ،األردن، ط:ينظر–)2(

  .84/87ص

اهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، كتاب دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه أبو بكر عبد الق–)3(

  .106، ص)ت. د(، 1محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، قاهرة، مصر، ط
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الضرب األول فإنه ينقسم إلى  قسمين أحدهما يكون التقديم فيه هو األبلغ، واآلخر يكون 

.)1(»لغالتأخير فيه هو األب

  :لمسند والمسند إليها -2

  :كنيين أساسيين هما المسند والمسند إليهرالجملة العربية تنبني على 

      سمية، والفاعل في الجملة اال) ما يقوم مقامه(أو  )المبتدأ(وهو : المسند إليه-أ

  .أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية

سمية، والفعل أو ما ي الجملة االف) ما يقوم مقامه( أو )الخبر(وهو : المسند-ب

.)2(يقوم مقامه في الجملة الفعلية

  :تقديم المسند إليه-3

أصله  إما ألن: مجموعة من االعتبارات لتقديم المسند إليه وهي" السكاكي" قدم 

أيهم المنطلق، وإما : ه متضمن لالستفهام، كقولكالتقديم وال مقتضى للعدول عنه، إما ألنّ

تقديمه تشويق للسامع إلى  هو زيد منطلق وإما ألن: ن والقصة، كقولكألنه ضمير الشأ

خبر مقدمك سرني بدل سرني خبر مقدمك :الخبر ليتمكن في ذهنه إذا أورده، كما قلت

)3(.

أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن محمد عبد الكريم، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد –)1(

  .38، ص2م، ج1939الحميد، مطبعة مصطفى البابلي وأوالده، مصر ، محي الدين عبد

مليكة بن عطا اهللا، علوم البالغة عند العلوي اليمني بين التقليد والتيسير والتجديد، مذكرة من متطلبات : ينظر–)2(

  )مخطوط.(78م، ص2010شهادة الماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

  .194السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ينظر–)3(
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)1(:يد به غرض من األغراض اآلتيةيقدم المسند إذا أر :تقديم المسند-4

  .منها ما يكون للتخصيص بالمسند إليه-

  .من أول األمر على أنه خبر ال نعتالتنبيه -

  .التشويق للمتأخر إذا كان في المتقدم ما يشوق لذكره-

  .في عافية أنت: كما يقال للمريض: التفاؤل-

  .المسند إليه على المسند رإفادة قص-

  .المساءة-

:مما وجدنا في السورة من حاالت تقديم المسند على المسند إليه، قوله تعالى

﴿                     

     ﴾ ]123،سورة هود.[

مبتدأ مرفوع  )غيب(جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم  )هللا (لفظ الجاللة

.)2(بالضمة

 ﴿في  ينوتقديم المجرور«:ي تفسير ابن عاشورجاء ف    

        ﴾«  إلفادة االختصاص، أي اهللا ال غيره يملك غيب

  .136السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص: ينظر–)1(

،  1بهجت عبد الواحد صالح، اإلعراب المفصل للكتاب اهللا المرتل، دار الفكر،عمان،األردن، ط: ينظر–)2(

  .261ص،  5ج م، 1993
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ذلك مما ال يشاركه فيه أحد، وإلى اهللا ال إلى غيره يرجع األمر ألن السموات واألرض 

.)1(»كله

﴿ وتأخير المبتدأ ﴾"هللا﴿جار والمجرورتقديم ال "﴾  لالختصاص، أي

اختصاص اهللا بعبادته وحده ال شريك له، والتوكل عليه، ففي اآلية نوع من  الترغيب 

  .والحث على طاعة اهللا

 ﴿:ونجد أيضا تقديم المسند على المسند إليه في قوله تعالى     

                      

              ﴾] سورة

].16-15،هود

﴿ «:األلوسيورد في تفسير  ﴾ر مقدم وخب﴿   ﴾ 2(»هو المبتدأ(.

        لوجه  تعمللم وحق أن يبطل أعمالهم ألنها  «:وورد في تفسير البحر المحيط

.)3(»هلاب ثووالعمل الباطل ال  ،صحيح

﴿المبتدأ ﴾ على﴿تقديم الخبر   ﴾  غرض التقديم أن اهللا سارع

وط أعمالهم التي كانوا يعملونها لغير وجه اهللا أي حبط وبطل عملهم فال ثواب ر حببذك

  .لهم، وهم في اآلخرة من الخاسرين

  .194اهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، صالط–)1(

أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، –)2(

  .25ص ،12،ج)ت.د(، 1دار إحياء التراث، العربي بيروت، لبنان، ط

ة وتحقيق تعليق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، أبو حيان األندلسي ،تفسير البحر المحيط، دراس–)3(

  .211، ص5م، ج1993، 1بيروت، لبنان، ط
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 ﴿:ورد تقديم المسند على المسند إليه في قوله تعالى     

                ﴾]سورة هود ،

16.[

﴿تقديم المسند على المسند إليه، تقديم الجار والمجرور ﴾  خبر ليس مقدم

﴿و)المسند( ﴾  1()المسند إليه(اسم ليس مؤخر(.

أي ليس لهم شيء مما يعطاه الناس في اآلخرة إال النار، وهذا «:يقول ابن عاشور

.)2(»لى الخلود في النار فيدل على أن هؤالء كفار عندنايدل ع

﴿ «:يضيف ابن عطية في تفسيره  ﴾3(»بمعنى لهم أو يحق لهم إال النار(.

﴿تقديم الخبر  ﴾ على المبتدأ﴿   ﴾ لزيادة المعرفة معرفة الشيء الذي سيؤول

  ).خلودهم في النار(له الكفار 

 ﴿:يقول اهللا تعالى              

 ﴾]11،سورة هود.[  

﴿ تقديم المسند على المسند إليه ﴾  جار ومجرور متعلق بخبر مقدم﴿  ﴾

.)4()المسند إليه(مبتدأ مؤخر 

  .147بهجت عبد الواحد صالح، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، ص: ينظر–)1(

  .25الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)2(

  .156ابن عطية، المحرر الوجيز، ص –)3(

  .141صمرجع سابق ، بهجت عبد الواحد صالح، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، : ينظر –)4(
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﴿تقديم الخبر    ﴾أ على المبتد﴿ ﴾هم وتأكيد على أنّ ،فيه تخصيص

  .ما عملوا من الصالحاتواألجر جزاء ب استحقوا المغفرة ،

  االستثناء: خامسا

  :تعريفه-1

اعلم أن االستثناء استفعال من ثناه عن األمر «:االستثناء بقوله" ابن يعيش"يعرف 

مستثنى من أن صرفه عنه  فاالستثناء صرف للفظ عن عمومه بإخراج ال ايثنيه إذ

األول وحقيقته تخصيص صفة عامة فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص  هيتناول

استثناء فإذا قلت قام القوم إال زيدا تبين بقولك إال زيدا أنه لم يكن داخال تحت الصدر 

.)1(»نما ذكرت الكل وأنت تريد بعض مدلوله مجازاوّإ

في  اخالدأو إحدى أخواتها لما كان  إنه اإلخراج بإالَّ «كما نجد تعريف االستثناء

بعدها من المعنى الذي  ما الحكم السابق عليها فليس هذا اإلخراج إال الطرح بإسقاط

.)2(»...قبلها، ومخالفته للمتقدم عليها فيما تقرر من أمر مثبت أو منفي

  .أو إحدى أخواتها) إال(واالستثناء عند علماء النحو يكون بـ

سر االستثناء بمعنى االختصاص فاالستثناء عنده االختصاص قد ف" الطبرسي"نجد 

جاءني القوم إال زيدا فقد اختصصت في هذا المقام زيد : بالشيء، دون غيره، فإذا قلت

  .79-78، ص2، ج1ابن يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ط–)1(

  .316، ص2، ج3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر،ط–)2(
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ما جاءني زيد إال راكبا، فقد اختصصته بهذه الحالة دون : ، وإذا قلتجئبأنه لم ي

.)1(غيرها من المشي والعدو وغيرهما

 ﴿:لدالة على الترغيب التي ورد فيها االستثناء قوله تعالىنذكر من اآليات ا 

               ﴾ ] سورة

  ].11،هود

﴿:وقوله تعالى «: جاء في تفسير ابن عطية   ﴾ ناء اآلية هذا االستث

س ومن قال إنه مخصوص بالكافر جنمتصل على ما قدمناه من اإلنسان عام يراد به ال

ا من جهة اللفظ إن االستثناء منقطع، وهو قول ضعيف من جهة المعنى وأم: قال ها هنا

.)2(»جيد

يظهر معنى الترغيب من خالل توظيف االستثناء، فقد استثنى اهللا تعالى من عباده 

وبين اهللا عز وجل ما أعد لهم من مغفرة  اإليمان والعمل الصالح،بالصبر وين المتصف

  .عظيمة لذنوبهم ثوابا ألعمالهم الحسنة

 ﴿:نجد من اآليات الدالة على الترهيب في قوله تعالى    

             ﴾ ] سورة

  ].16هود

ر القرآن، تصحيح الحاج السيد هاشم الرسولي المحالتي، بيروت، الطبرسي، مجمع البيان في تفسي: ينظر–)1(

، نقال عن، كاظم إبراهيم كاظم، االستثناء في التراث النحوي البالغي ، عالم 242، ص1هـ، مج1379، 1لبنان، ط

  .23م، ص1998، 1الكتب، بيروت، لبنان، ط

  .154ابن عطية، المحرر الوجيز، ص–)2(
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﴿ « :يقول ابن عاشور  ﴾  غ مناستثناء مفر﴿  أي ليس ﴾؛

شيء مما يعطاه الناس في اآلخرة إال النار، وهذا يدل على الخلود في النار فيدل على 

.)1(»أن هؤالء كفار عندنا

مرهم في استحقاق النار وهو معنى  يظهر معنى الترهيب من خالل حصر أ

الخلود أي ليس لهم في اآلخرة إال النار، وذلك لحبوط وبطالن أعمالهم التي كانوا 

  .يعملونها في الدنيا

 ﴿:نجد أيضا من اآليات الدالة على الترهيب قوله تعالى     

               

               ﴾ 

  ].81سورة هود[

﴿«: جاء في تفسير القرطبي قوله    ﴾ 2(»ستثناء من األهلهو ا(.

 حيثاستثنى من أهل لوط امرأته، ديظهر معنى الترهيب من خالل االستثناء، فق

ين،، والقوم الظالمها هيالعذاب واقع ب بينت اآلية أن موعد العذاب الصبح وأن.  

 ﴿:نجد أيضا في قوله تعالى            

        ﴾ ]107، سورة هود.[  

  .25التحرير والتنوير، صالطاهر ابن عاشور، –ا)1(

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، قاهرة، مصر، –)2(

  .80م، ص1939، 1ط
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﴿ «: يقول ابن عاشور      ﴾ استثناء من كل األزمان التي عمها

﴿ :الظرف في قوله   ﴾تبع ستاألزمان التي شاء اهللا فيها عدم خلودهم وي يأ

.)1(»تبعا لألزمانذلك استثناء بعض الخالدين 

﴿« :ورد في تفسير البحر المحيط     ﴾  استثناء من الزمان الدال

﴿: عليه قوله         ﴾  والمراد إال الزمان الذي

.)2(»يشاءه اهللا، وال يكون في النار وال في الجنة

ء الوارد في اآلية هو استثناء من كل األزمان إال الزمان الذي لحظ أن االستثنانو

فهم معلقون ال يعرفون مصيرهم ، وال في الجنة النار يشاءه اهللا، فال يكون عباده ال في

  هل إلى النار أم إلى الجنة؟

 ﴿:يقول اهللا تعالى           

            ﴾ ]109،سورة هود.[  

مقدر أو مفعول محذوف أي هم  االستثناء إما مصدر«:جاء في تفسير األلوسي

ئا إال مثل دون عبادة إال كعبادة آبائهم، أو ما يعبدون شيبهم سواء في الشرك ما يعوآباؤ

.)3(»الذي عبدوه من األوثان

  .165الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)1(

  .263أبو حيان األندلسي، البحر المحيط، ص–)2(

  .147معاني، صاأللوسي، روح ال–)3(
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﴿ :واالستثناء بقوله«:يقول ابن عاشور في تفسيره  ﴾  استثناء من عموم

إال عبادة كما يعبد : وكاف التشبيه نائبة عن مصدر محذوف التقدير: المصادر

.)1(»آباؤهم

عبادة األبناء  الترهيب من خالل االستثناء، فاالستثناء حاصل في أن معنى يظهر

   .األبناء العذاب مثل آبائهم ىوسيوف) الشرك(مثل عبادة آبائهم 

  .168الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص–)1(
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:الفصل الثاني

  -على الترغيب والترهيب في سورة هوداآليات  الدالة 

  -بيانضوء علم الفي  

مفهوم البيان: أوال

  المجاز: ثانيا

  الكناية: ثالثا

  التشبيه: رابعا
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ر في سورة هود من خالل آيات الترغيب والترهيب، يقوم هذا الفصل على النظ

ودراستها بيانيا، والترغيب والترهيب من أساليب القرآن الكريم، فالقرآن يرغب الناس 

لعمل الخير ، والترهيب أيضا في كتاب اهللا عز وجل ال يخفى فلقد حذر اهللا من الكفر 

  . ووعد أهله بالنار

:مفهوم البيان: أوال 

:لغة -1

بان لي الشيء وتَبين وبين،  «:البيان بقوله) هـ538ت"( الزمخشري "يعرف

فصيح ذو بيان ما أبينه، : ورجلَّ بين. وأبان واستَبان، وبينته، وأبنْتُه وتبينتُه واستبتُه

ناءيين منه، وقوم أب1(»وما رأيت أب(.

ما يبين به الشيء من  :البيان «:البيان بقوله) هـ711ت"(ابن منظور" كما يعرف

الفصاحة، وكالم بين : البيان. اتّضح، فهو بين: الداللة وغيرها، وبان الشّيء بيانا

.)2(»اإلفصاح مع ذكاء والبين من الرجال الفصيح: فصيح، والبيان

: والشيء. ظهر واتّضح: الشيء بياناً «: وورد تعريف البيان في معجم الوسيط

بان : ويقال. فصله وقطعه: والشيء بيناً. بائن، وبين أوضحه وأفصح عنه، فهو

أفصح عما يريد : وفالن. ظهر واتّضح): أبان.(فهو باِئن. فارقه وهجره: صاحبه

3(»فصله وأبعده وأظهره وأوضحه: والشيء(.

أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار -)1(

  . 88،ص 1م، ج1998، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
م، 1994، 3اإلفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم -)2(

  ).بين( ، مادة62، ص13مج
  .80- 79م، ص2004، 4شعبان عبد العاطي وآخرون، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط-)3(
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يتَبين أن التعريفات اللغوية للبيان الواردة في معجم أساس البالغة، ولسان العرب، 

الوضوح، والظهور، : يط، كلها تحتوي على معان ودالالت متقاربة منهاوالوس

  .والكشف، واإلفصاح ويشترط في اإلفصاح أن يكون اإلفصاح مع ذكاء ليكشف المعنى

  :اصطالحا -2

أبو " كثرت تعريفات البيان في تصنيفات البالغيين، ومن بين هذه التعريفات نجد

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع  «:يعرفه بقوله) هـ255ت"( عثمان الجاحظ

المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على 

محصوله كائنا ما كان ذلك ومن أي جنسٍ كان ذلك الدليل، ألن مدار األمر والغاية التّي 

إلفهام وأوضحت يجري القائل إليها والسامع وإنّما هو الفهم واإلفهام، فبأي شيء بلغت ا

.)1(»عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

غامض ومبهم، وما على اإلنسان إال أن يحاول "الجاحظ " إن المعنى في نظر

  .معرفة حقيقة ذلك المعنى لكي يصل إلى الفهم واإلفهام، وبذلك يحصل البيان

احد في طرق هو معرفة إيراد المعنى الو« :البيان بقوله" السكاكي" ويعرف

مختلفة، بالزيادة في وضوح الداللة عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك الخطأ 

.)2(»في مطابقة الكالم لتمام المراد منه

البيان هو العلم الذي تستطيع «: كما يعرف فضل حسن عباس البيان بقوله

ق مختلفة من اللفظ، بواسطته وبمعرفته أن تؤدي المعنى الواحد الذي تريد تأديته بطر

بعضها أوضح من بعض، وإن شئت فقل بعضها أكثر تأثيراً من بعضها اآلخر، ولكن 

، 1م، ج2003، 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-)1(

  .76ص
  .162السكاكي، مفتاح العلوم ، ص-)2(
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النظم وحده، و  إلى حذار أن تُهمل جانب  النظم، فإن الكالم الفصيح البليغ إما أن يرجع

إما أن يرجع إلى اللّفظ وذلك لما فيه من صور بديعية، وتراكيب مؤثرة كاالستعارة، 

.)1(»ية، وغيرهماوالكنا

فعلم البيان يعنى بإيراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب متباينة الوضوح والداللة 

على هذا المعنى، فأحيانا يعمد المتكلم إلى التشبيه وأحيانا إلى الكناية وغيرهما من 

  .الطرق، وكل هذه الطرق توصل إلى ما يرمي إليه المتكلم

:المجاز: ثانياً

:تعريفه -1

فن المجاز من أهم أقسام فنون البيان، فهو من الوسائل البالغية البيانية التي  يعد

ريفات علماء عغيره، ولقد تعددت ت مترد بكثرة في الكالم اإلنسان سواء اإلنسان البليغ أ

كتابه أسرار البالغة " المجاز في " الجرجاني" يعرف: البالغة للمجاز يذكر منها ما يلي

كُلُّ كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم « :بقوله " في علم البيان

توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لمالحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها 

.)2(»الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز

 الكلمة المستعملة، في غير ما تدل عليه« :بقوله "السكاكي"ونجد حد المجاز عند 

بنفسها داللة ظاهرة، استعماال في الغير، بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن 

اللّفظ « :أما حد المجاز عند الميداني هو. )3(»إرادة ما تدل عليه بنفسها، في ذلك النوع

م، 2005، 10فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها في علم البيان البديع، دار الفرقان، عمان، األردن، ط-)1(

  .14-13ص
دار الكتب العلمية، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البيان، علق حواشيه السيد محمد رشيد رضا، -)2(

  .304م، ص1988، 1بيروت، لبنان، ط
  .340-359السكاكي، مفتاح العلوم، ص-)3(
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المستعمل في غير ما وضع له في اصطالح به التخاطب، على وجه  يصحّ ضمن 

ة واللّغوية العامة، بقرينة صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ، فالقرينةُ األصول الفكري

هي الصارف عن الحقيقة إلى المجاز، إذ اللّفظ ال يدلُّ على المعنى المجازي بنفسه دون 

.)1(»قرينه

من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن المجاز هو اللفظة أو الكلمة التي 

، وذلك لوجود عالقة بين المعنى اللّغوي )األصلي( ناها المعجمياستعملت في غير مع

  .الناتج عن ذلك االستعمال) الجديد( واألصلي لهذه اللَّفظة، والمعنى المجازي

:أقسامه-2

) مجاز لغوي( مجاز متعلق بالجملة و) عقليمجاز ( :المجاز ينقسم إلى قسمين

.)2(متعلق بالمفرد

:قاتهو عال المجاز العقلي: أوال 

ما عند المتكلم  هو الكالم المفاد به خالف« :المجاز العقلي بقوله يالسكاك" يعرف

أنبت : رب من التأويل، إفادة للخالف ال بواسطة وضع، كقولكمن الحكم فيه، لض

ير الجند، وبنى ، وكسا الخليفة الكعبة، وهزم األمالربيع البقل، وشفى الطّبيب المريض

المجاز العقلي البد «  :بقوله" القزويني" عريف المجاز العقلي عندوت.)3(»الوزير القصر

م، 1996، 1عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البالغة أسسها وعلومها وفُنونها، دار القلم، دمشق، سوريا، ط-)1(

  .218، ص2ج
  .362السكاكي، مفتاح العلوم ، ص: ينظر-)2(
  .393ص : لمصدر نفسها-)3(
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عند المتكلم في الظاهر . له هو فيه من عالقة، فهو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما

.)1(»هو له لعالقة مع قرينة صارفة على أن يكون اإلسناد إلى ما 

هو إسناد الفعل    : ز العقليانطالقا من التعريفين السابقين، يمكن القول بأن المجا

أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد الحقيقي،  

  :و المجاز العقلي له مجموعة من العالقات نذكر منها

حيث تتنوع : يكون المسند إليه هو السبب في إحداث المسند :العالقة السببية*

.)2(يكون الفاعل وسيلة إحداث الفعلالسببية إلى أنواع مثل، أن 

تبني الحكومة المستشفيات، هذا تعبير معنوي، ألن الحكومة ال : أن يقال: مثل

تبني المستشفيات إنما الذي يقوم بالبناء هم العمال، والسبب في قيام البناء هو أمر من 

.)3(ببيةطرف الحكومة، ففي هذه الحالة ُأسند الفعل إلى غير صاحبه ألن العالقة س

سند إليه زمناً يشتمل على الفعل المسند أو ما في يكون الم «:العالقة الزمانية*

نهارك صائم وليلك قائم، أسند فعل الصيام إلى النهار وأسند فعل القيام إلى الليل، : معناه

في ظاهر التركيب، وهما حدثان أنجزهما صاحبهما بالنهار وبالليل، لكن المتكلم 

زاً إلى الزمن، وفي ذلك تقرير لطول التعبد حتى أنه غمر الليل والنهار أسندهما مجا

.)4(»جميعا

الخطيب القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار -)1(

  .83م، ص1980، 5الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان ط
  .47م، ص1992، 1طاألزهر الزنَّاد، دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي، : ينظر-)2(
  .171يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني علم البيان علم البديع، ص: ينظر-)3(
  .48األزهر الزنّاد، دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة، مرجع سابق، ص-)4(
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في  الفعل أو ما(ويكون المسند إليه مكانا يجري فيه المسند « :العالقة المكانية*

.)1(»جرى النهر، أسند فعل الجري إلى النهر وهو مكان جريان الماء وسيالنه): معناه

﴿:في مثل قوله تعالى«  :العالقة المفعولية*      

                   

    ﴾ ] ،اسم فاعل أسند إلى المفع] 43سورة هود ول وهو فعاصم

.)2(»والمعنى ال معصوم اليوم من أمر اهللا. معصوم

كان : إلى الفاعل) اسم المفعول(يكون بإسناد ما بني للمفعول«  :العالقة الفاعلية*

سيل مفعم، فالوعد يأتي في األصل كما أن السيل يفعم الوادي إال أن  .وعده مأتيا

.)3(»التركيب أسند اسم المفعول إلى الفاعل الحقيقي

  :و أقسامه المجاز اللّغوي -ثانيا

هو نقل الكلمة « :يعد المجاز اللغوي القسم الثاني من أقسام المجاز ويعرف بأنه

الذي وضع لها في األصل، إلى معنى جديد، لوجود ) المعجمي( يمن معناها الحقيق

.)4(»انيعالقة بين المعنى األول والثاني، ووجود قرينة تمنع األول وتدل على الث

، هي عبارة عن عضو من )األصلي( كلمة اليد في معناها الحقيقي اللغوي: مثل

أعضاء الجسم التي تكون من المنكب إلى أطراف األصابع، وباستعمال المجاز تنتقل 

.)5(إلى معان أخرى متعددة منها الكرم، والقدرة، والقوة، والنعمة

  .49صاألزهر الزنّاد، دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة، -)1(
  .172- 171صحميد آدم ثويني، البالغة العربية المفهوم والتطبيق،-)2(
  .50ص ، األزهر الزنّاد، دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة،-)3(
  .249م، ص 2008، 1بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب، بنغازي، ليبيا، ط-)4(
  .250نفسه، صالمرجع : ينظر-)5(
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  :قسمين لقد قسم علماء البالغة المجاز اللّغوي إلى

هو « :قوله" السكاكي" حد المجاز المرسل عند :و عالقاته المجاز المرسل - 1

بمعونة القرينة إلى غيره لمالحظة بينهما ونوع  األصلي أن تعدى الكلمة عن مفهومها

تراد النعمة باليد، وهي موضوعة للجارحة المخصوصة لتعلق النعمة  أن: تعلق، نحو

.)1(»ليدبها، من حيث أنها تصدر عن ا

لفظة استعملت في غير معناها األصلي « :و يعرف المجاز المرسل بأنه كل

و سمي مجازاً مرسالً . لعالقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي

ألن العالقة فيه ليست محصورة في واحدة بعينها، وإنما أطلقت وأرسلت، وأصبحت 

.)2(»تشمل أكثر من جهة بيانية

وهذا يعني أن الكلمة مستعملةً قصداً في غير معناها األصلي، لمالحظة عالقة 

  .غير المشابهة بين المعنيين، مع قرينة دالّة على إرادة غير المعنى األصلي

  :يقسم علماء البالغة المجاز المرسل إلى مجموعة من العالقات منها 

: ومؤثراً في شيء آخر، نحو وهي كون الشيء المنقول عنه سبباً«  :السببية-*

.)3(»يثادي المطر، أي الكأل، الحادث بالغرعى جو

أمطرت السماء : وذلك بأن يطلق لفظ السبب ويراد المسبب، نحو«  :المسببية-*

فهذا مجاز . نبات، فذكر النباتْ وُأريد الغيثُ، والنبات مسبب عن الغيث أي المطر

.)4(»مرسل عالقته المسببية

  .365السكاكي، مفتاح العلوم، ص-)1(
  . 174يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني علم البيان علم البديع، ص-)2(
  .250أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، ص -)3(
-158م، ص1985، 1ان، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طعبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم البي)4(

159.
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وهي كون الشيء متضمنا لشيء آخر ولغيره، كاألصابع المستعملة «  :ةالكلي*

﴿:في قوله تعالى في األنامل           

            ﴾ ] سورة

.)1(»أي رؤوس أناملهم] 19البقرة، 

نشر الحاكم عيونه في :و هي كون المذكور ضمن شيء آخر ، نحو « :الجزئية*

المدينة ، أي الجواسيس، فالعين مجاز مرسل ،عالقته جزئية ألن كل عين جزء من 

.)2(»جاسوسها ، و القرينة اإلستمالة

   :العالقة هي كون الشيء يكون حاال في غيره كقوله تعالىفي هذه  «: الحالية*

﴿            ﴾ ] ،سورة آل عمران

ل فيها الذين ابيضت وجوههم، ح، والرحمة ال ي)رحمة( ، فالمجاز وارد في كلمة]107

.)3(»تكون في مكان) الجنة(ي مكان الرحمة المراد بهوإنما هم يحلون ف

وهي أن تذكر المحل أي المكان، وتريد الحال فيه أي المكان الذي  «:المحلية*

.)4(»وأنتَ ال تريد الكأس بل الماء الذّي فيه: يحلَّ فيه، في قولك شربتُ كأسا

إطالق  وهي كون الشيء يجب عند وجوده شيء آخر، كما في «:الملزومية*

       : دخلت الشمس من الكوة، والقرينة على ذلك: الشمس على الضوء، في قولك

.)5(»دخلت

  .250أحمد مصطفى المراغي،علوم البالغة البيان  والمعاني والبديع، ص-)1(
  .253ص السيد أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني و البديع،-)2(
  .90والمعاني والبديع، صأحمد السيد أبو المجد، الواضح في البالغة البيان : ينظر-)3(
  .191حميد آدم ثويني، البالغة العربية المفهوم والتطبيق، ص-)4(
  .251أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، ص -)5(
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ذكر اآللة في الكالم ولكن المراد منها، ما ينتج عنهما في هذه العالقة تُ: اآللية*

﴿:أي األثر الذي تحدثه، كقوله تعالى           

                 ﴾ ] سورة

غة قومه، وعبر باللسان الذي هو آلة القول، وقوله المراد هنا بال ، ]4إبراهيم،

﴿:تعالى      ﴾]حسناً، ؛ ]84ة الشعراء، سور أي ثناء

جميالً، فلسان بمعنى ذكر حسن، واللسان هو اآللة لعرض الذكر الحسن، فهو  اوذكر

.)1( مجاز عالقته اآللية

وهي النظر إلى الشيء بما كان عليه في الزمن الماضي في  :اعتبار ما كان* 

﴿:قوله تعالى: مثل                   

              ﴾] ،سمى الذين أمرنا اهللا ]2سورة النساءي ،

.)2( لما كانوا عليه من اليتم -يتامى -بإيتائهم أموالهم حال البلوغ

  .في حدود علمي على المجاز العقلي والمجاز المرسل في السورةلم أقف  -

:االستعارة-2

أن تذكر أحد طرفي التشبيه، وتريد به  «:هي "السكاكي" حد االستعارة عند

الطرف اآلخر، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به، داالً على ذلك بإثباتك للمشبه 

.)3(»ما يخص المشبه به

.92أحمد السيد أبو المجد، الواضح في البالغة البيان والمعاني والبديع، ص: ينظر-)1(
.254ص د أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع،السي: ينظر-)2(
  .39السكاكي، مفتاح العلوم، ص--)3(
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هي نوع من أنواع التشبيه حذف أحد طرفيه "السكاكي" تعارة عند إذن مفهوم االس

نقل العبارة عن  «:بقوله) هـ395ت"(العسكري" ، ويعرفها)المشبه به( أو)المشبه( إما

أن يكون شرح ) إما( موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض وذلك الغرض

        اإلشارة إليه بقليل من اللفظ) أو( يهتأكيده  والمبالغة ف) أو( المعنى وفضل اإلبانة عنه

.)1(»يحسن المعرض الذي يبرز فيه) أو( 

أنّها تبرز هذا البيان  «:ومن الفضيلة الجامعة فيها" عبد القاهر الجرجاني" ويقول

مستجدة تزيد قدره نبالً، وتوجب له بعد الفضل فضالً، وإنّك لتجد اللفظة أبداً في صورة

ت فيها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كّل واحد من الواحدة قد اكتسب

تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخالبة موموقة، ومن 

أنّها تعطيك الكثير من المعاني باليسير : خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان مناقبها

، وتجنى من الغصن الواحد دررحتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من ال  من اللّفظ

.)2(»أنواعاً من الثمر

يبين الفضيلة الجامعة لالستعارة في أنّها "  الجرجاني" انطالقا مما سبق نجد أن 

من خصائص  "الجرجاني" تبرز البيان في صورة تزيد من قدره نبالً، ويضيف 

  .االستعارة أنها تعطي الكثير من المعاني بقليل من اللّفظ

أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة و الشّعر، مطبعة محمود بك، االستانة -)1(

  .205ه، ص1319، 1، طهالعلي
  .33- 32جاني، أسرار البالغة في علم البيان، صعبد القاهر الجر-)2(
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:ركانهاأ -أ

)1( :لالستعارة ثالثة أركان يوضحها المخطط التالي

أركان االستعارة

المستعار منه                                              المستعار له              المستعار                

:هاأقسام- ب

)2(:ر من الطرفين إلىتقسم االستعارة باعتبار ما يذك

:االستعارة التّصريحية* 

هي كل ما صرح فيها بلفظ المشبه به، أو ما استعير فيها بلفظ المشبه به  «

.)3(»للمشبه

، وورد هذا )المشبه به( وذكر) المشبه( هي ما حذف منها: االستعارة التَّصريحية

﴿:النوع من االستعارة في قوله تعالى             

                  

 ﴾] ،20سورة هود[.  

2006¡1، علوم البالغة المعاني و البيان و البديع، دار البركة، عمان، األردن، ط أمين أبو الليل :ينظر-)1(

.176ص  م،
  .198محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البالغة البديع والبيان والمعاني، ص: ينظر-)2(
  .176يز عتيق، في البالغة العربية علم البيان، صعبد العز-)3(
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﴿« :فييقول محمد القوجوي أن االستعارة التصريحية      

     ﴾ ة شبه تصامهم عن استماع استعارة تصريحية تبعي

الحق وبغضهم له بعدم استطاعتهم السمع، فأطلق على المشبه وكذا شبه تعاميهم عن 

التصريحية، ثم آيات اهللا بعدم إبصارهم فأطلق عليه عدم اإلبصار على سبيل االستعارة 

اشتق اللفظ المستعار لتصامهم ما كانوا يستطيعون السمع ولتعاميهم عن آيات اهللا تعالى 

.)1(»ما كانوا يبصرون

﴿« :ويضيف األلوسي بقوله          ﴾ ،

أي أنّهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به ا لرسول صل اهللا عليه وسلم               

: و يستكرهونه إلى أقصى الغايات حتى كأنهم ال يستطيعونه، وهو نظير قول القائل

.)2(»العاشق ال يستطيع أن يسمع كالم العاذل، ففي الكالم استعارة تصريحية تبعية

كفار يظهر معنى الترهيب في اآلية من خالل االستعارة التصريحية، فقد شبه ال

والمشركين باإلنسان غير المبصر واإلنسان األصم، هذا تشبيه في الجانب الحسي، لكن 

تعداه إلى الجانب المعنوي، حيث أن هؤالء المشركين غير مبصرين للحق غير 

منصتين له، ولقد بينت اآلية الصورة الحقيقية في عدم رضى اهللا تعالى عن الكفار، وما 

  .سينالهم من العذاب

محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفي، حاشية زاده، ضبطه وصححه وخرج آياته محمّد عبد القادر -)1(

  .634، ص4م، ج1999، 1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .32األلوسي ، روح المعاني، ص  -)2(
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 «:بقوله االستعارة المكنية" يالسكاك" يعرف ):بالكناية( تعارة المكنية أواالس* 

يد به المشبه به داالً على ذلك بنصب قرينة تنصبها، وهي أن رأن يذكر المشبه، وت

هي كل ما  «:، كما تُعرف)1(»تنسب إليه، وتضيف شيئا من لوازم المشبه به المساوية

.)2(»لوازمه    ورمز له بشيء منأو المستعار منه، حذف المشبه به 

وبقيت في الكالم قرينة تدل ) المشبه به( هي ما حذف منها: فاالستعارة المكنية

  ).المشبه( عليه، وذكر 

﴿:مما ورد في االستعارة المكنية قوله تعالى          

        ﴾ ] ،98سورة هود[.  

﴿« :ورد في تفسير الصابوني في قوله     ﴾  فيه استعارة مكنية ألن

الورود في األصل يقال للمرور على الماء لالستسقاء منه، فشبه النار بماء يورد وحذف 

به  فرعون في تقدمه على ذكر المشبه به و رمز له بشيء من لوازمه وهو الورود، وش

 ﴿:قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء ليكسر العطش وقوله   

   ﴾  تأكيد له ألن الورد إنما يورد لتسكين العطش وتقطيع األكباد وفي النار

.)3(»إلهاب للعطش وتقطيع لألكباد، نعوذ باهللا من نار جهنم

  .379 - 378السكاكي، مفتاح العلوم، ص-)1(
  .176عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم البيان، ص-)2(
  .32الصابوني، صفوة التَّفاسير، ص-)3(



- بيانالضوء علم في  –اآليات الدالة على الترغيب والترهيب في سورة هود :الفصل الثاني

- 50 -

ن إ، المحققة في اآلية، إذ )(الترهيب بقوة من خالل االستعارة المكنية برز معنى

النار التي النفوس يسكن عطشها بالماء وهو المعنى الذي حذف، وعوض بمعنى آخر

تحرق األكباد، وهذا الحرق يقع فيه فرعون، وهو أول من يتقدم قومه، فهذه اآلية بينت 

.عاقبة فرعون وأتباعه

):المجاز المركب( التمثيليةاالستعارة * 

وأما  «:االستعارة التمثيلية التي يسميها المجاز المركب بقوله" القزويني" يعرف

المجاز المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه، 

هة في أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور باألخرى،ثم تدخل المشب

         فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من ; جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه

.)1(»الوجوه

﴿:ورد هذا النوع من االستعارة في سورة هود قوله تعالى      

        ﴾ ] سورة

﴿ « :، يقول الصابوني]56هود،        ﴾  استعارة تمثيلية

شّبه الخلق وهم في قبضة اهللا وملكه وتحت قهره وسلطانه بالمالك الذي يقود المقدور 

.)2(»عليه بناصيته كما يقاد األسير والفرس بناصيته

)(- على أنها استعارة تهكمية فيهابعض المفسرين ورد في تفاسيرهم على أنها استعارة مكنية، وبعضهم وردت

.ارة مكنية تهكميةوبعضهم وردت على أنها استع
  .231الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، ص-)1(
  .25الصابوني، صفوةُ التفاسير،  ص -)2(
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واألخذ بالنواصي ( «:كما نجد االستعارة التمثيلية عند محمد القوجوي في قوله

فإن الناصية عند العرب الشعر من مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت هناك  )تمثيل لذلك

أيضا ناصية تسميه له باسم منبته، واألخذ بناصية اإلنسان عبارة عن قهره والغلبة 

.)1(»عالى بناصية الخالئق استعارة تمثيلية لنفاذ قدرته فيهمفكان أخذ اهللا ت... عليه

﴿: من خالل قوله تعالى االستعارة التمثيلية جسدت معنى الترهيب

  ﴾ فإن الذي ُأخذ بناصيته، أي بمعنى أنّه قُهِر، وهذا تمثيل لقدرة اهللا

  .وهم تحت قهره وسلطانه وسيـطرته على عباده، فهم خاضعون جميعاً إلرادته،

:االستعارة التهكمية* 

استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين لآلخر، بواسطة  «:بقوله" السكاكي" يعرفها

انتزاع شبه التضاد، والحاقة بشبه التناسب، بطريق التهكم أو التلميح، على ما سبق في 

كر ونصب القرينة، باب التشبيه، ثم ادعاء أحدهما من جنس اآلخر، واإلفراد بالذ

ويخص هذا . عليه البشارات بقتله، ونهب أمواله، وسبي أوالده تإن فالنا تواتر: كقولك

.)2(»االستعارة التهكمية أو التلميحية: النوع باسم

﴿:ومن بين اآليات التي وردت فيها االستعارة التهكمية قوله تعالى    

                ﴾ ] ،98سورة هود[.

  .660- 659محمد القوجوي الحنفي، حاشية زاده، ص-)1(
  .375السكاكي، مفتاح العلوم، ص-)2(
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 ﴿«:يقول ابن عاشور في تفسير اآلية            ﴾ :

استعارة اإليراد إلى التقدم بالناس إلى العذاب، وهي تهكمية ألن اإليراد يكون ألجل 

.)1(»نتفاع بالسقي وأما التقدم بقومه إلى النار فهو ضد ذلكاال

ألوردهم وهي استعارة تهكمية للضد وهو  «:أما األلوسي يقول في تفسير اآلية

، وعلى احتمال المجاز )ينقضون عهد اهللا( الماء، وفي قرينتها احتماالت كما شاع في

إنّه شبه فرعون : نار وجوز أن يقاليكون اإليراد مستعاراً استعارة تبعية لسوقهم إلى ال

وجعل أتباعه واردة وإثبات . بالفارط وهو الذي يتقدم القوم للماء ففيه استعارة مكنية

.)2(»الورود لهم تخييل

﴿ «:يضيف محمد القوجوي بقوله     ﴾ بالكناية : من قبيل االستعارة

ء على سبيل التهكم وجعل إثبات اإليراد لها والتخيلية حيث شبهت النار في النفس بالما

شبه فرعون بمن يسبق إلى الماء ... تخييال فإن الورود عبارة عن المجيء إلى الماء

بئس الذي وردوه أي  : ويلحقه قومه فاستعير الورود للنار استعارة تهكمية والتقدير

.)3(»الورد المورود ورودهم وهو النار يردها فرعون وقومه

اللة الترهيب في اآلية من خالل االستعارة التهكمية، فلفظة اإليراد تحمل تظهر د

، لكن )السقاية( ، فاإليراد يكون من أجل المنفعة)األصلي( معنيين المعنى األساسي

معنى اإليراد انتقل من المعنى األصلي إلى معنى مجازي وهو التقدم من أجل الهالك   

.ك المراد من الترهيب، فيتحقق بذل)هالك فرعون وأتباعه( 

  .156ر، صبن عاشور،التّحرير والتنوياالطاهر -)1(
  .134األلوسي، روح المعاني، ص-)2(
  .693محمد القوجوي الحنفي، حاشية زاده، ص-)3(
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﴿: نجد أيضا من اآليات التي وردت فيها االستعارة التهكمية قوله تعالى   

           ﴾ ] ،99سورة هود[.  

حقيقته : والمرفود...هكميةإطالق الرفد على اللّعنة استعارة ت «:يقول ابن عاشور

ووصف الرفد بالمرفود ألن كلتا اللّغتين معضودة باألخرى، فشبهت كل . المعطى شيئا

وإنما أجري المرفود على التذكير باعتبار أنّه . واحدة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة

.)1(»أطلق عليه رفد

فإن ) المعطى بئس العون المعان أو العطاء( «:ويضيف محمد القوجوي في قوله

رفدته أرفده رفداً إذا أعطيته وكذلك : الرفد قد جاء بمعنى العون وبمعنى العطية تقول

وتُعينهم على ما هم عليه من الضالل وتكون ... واإلرفاد اإلعطاء واإلعانة. إذا أعنته

مدداً لهم في طغيانهم وغيهم فسميت رفداً أي عوناً لهذا المعنى على االستعارة 

.)2(»التهكمية

الترهيب من خالل االستعارة التهكمية، وذلك أن اهللا أتبع فرعون  يظهر معنى

  .وقومه لعنة في الحياة الدنيا وزادهم لعنة في اآلخرة

  .157الطاهر ابن عاشور،التّحرير والتّنوير، ص-)1(
  .694محمد القوجوي الحنفي، حاشية زاده، ، ص-)2(
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  :الكناية: ثالثا

:تعريفها -1

الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من  «:بقوله" الجرجاني عبد القاهر" يعرفها

للّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه المعاني، فال يذكره با

.)1(»وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليالً عليه

هو ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه،  «":السكاكي" وحد الكناية عند

.)2(»لينتقل من المذكور إلى المتروك

)3(:يوضحها المخطط التاليأركان  ةللكناية ثالث   :هاأركان- 2

  أركان الكناية                          

  القرينة)               المعنى (المكنى عنه)        اللفظ(المكنى به 

، 1ني، القاهرة، مصر، طعبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المد-)1(

  ..105م، ص1984
  . 402السكاكي، مفتاح العلوم، ص-)2(
  .247فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها في علم البيان والبديع، ص: ينظر -)3(
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  :هاأقسام-3

وهي أن يطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا  «:الكناية عن صفة*  

، والغنى، والجمال ال النعت المعروف في ، كالكرم، والشجاعة، والحلمةالصفة المعنوي

علم النحو، وفي هذا النوع من الكناية يذكر الموصوف، وتستر الصفة مع أنها 

المقصودة والموصوف هو الملزوم، الذي تلزم عنه الصفة أو تالزمه، ومنه تنتقل 

.)1(»إليها

رح وهي التي يصرح فيها بالصفة وبالنسبة، لكن ال يص :الكناية عن موصوف*

.)2(عن الموصوف بما يدل عليه ويستلزمه ىبالموصوف صاحب النسبة، بل يكن

وفي هذه الكناية تكون الصفة مذكورة ومعها ما له صلة  «:الكناية عن نسبة*

.)3(»نسبة الصفة إلى ماله صلة بالموصوف: بالموصوف والكناية هي في

       :ناية قوله تعالىنجد من اآليات الواردة في سورة هود التي تحتوي على الك

﴿               ﴾] سورة

.]37هود، 

 ﴿«:حيث يقول الصابوني    ﴾  األعين كناية عن الرعاية

.)4(»أي رعاية اهللا وحفظه" صحبتك عين اهللا" ل للمسافروالحفظ يقا

  .212ي علم البيان علم البديع، صعانيوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية علم الم-)1(
  .106العزيز قلقيلة، البالغة االصطالحية، صعبده عبد :ينظر-)2(
م، 2008، 1محمد علي سلطاني، المختار في علوم البالغة والعروض، دار العصماء، دمشق، سوريا،ط-)3(

  .133ص
  .17الصابوني، صفوة التفاسير، ص -)4(
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 ﴿:كما في قوله «:ويقول ابن عاشور    ﴾  والمراد الكناية

.)1(»بالمعنى المجازي عن الزمه وهو الحفظ من الخلل والخطأ في الصنع

ن يعرفه كيف يتخذ أي بعين الملك الذي كا) بأعيننا( «:ويضيف الرازي بقوله

السفينة، يقال فالن عين على فالن نصب عليه ليكون منفحصا عن أحواله وال تحول 

أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنّه يصنع عينه عليه، فلما وضع : الثاني. عنه عينه

.)2(»العين على الشيء سبباً لمبالغة االحتياط والعناية جعل العين كناية عن االحتياط

 ﴿: رز معنى الترغيب في اآلية من خالل وجود الكناية في قوله تعالىيب

     ﴾  كناية عن حفظنا وحراستنا ورعايتنا، أي أن اهللا حفظ نبيه نوح.  

﴿:ومما ورد من صور الكناية أيضا في سورة هود قوله تعالى 

            ﴾ ] ،11سورة هود[.  

المراد بالذين صبروا المؤمنون باهللا ألن الصبر  «:وجاء في تفسير ابن عاشور

من مقارنات اإليمان فكُني بالذين صبروا عن المؤمنين ألن اإليمان يروض صاحبه 

.)3(»الضاللة على مفارقة الهوى ونبذ معتاد

يظهر معنى الترغيب في اآلية من خالل وجود الكناية، فقد كُني بالذين صبروا 

عن المؤمنين، ومن صفات المؤمنين اإليمان والصبر والشكر، وأولئك المؤمنون 

  .الموصوفون بهذه الصفات أعد اهللا لهم مغفرة عظيمة لذنوبهم وثوابا ألعمالهم الصالحة

  .66الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص-)1(
، 17م، ج 1981، 1الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، طمحمد الرازي فخر الدين، تفسير  -)2(

  .231ص
  .156عاشور، التّحرير والتنوير،  صالطاهر ابن -)3(
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﴿:قوله تعالىتظهر الكناية في              

      ﴾] ،58سورة هود[.  

 ﴿«:يقول الصابوني     ﴾ 1(»األمر كناية عن العذاب(.

األمر واحد األمور، فيكون كناية عن العذاب         «:المحيط وذكر في تفسير البحر

.)2(»أمرنا للريح أو لخزنتها: أو القضاء بهالكهم أو مصدر أمر، أي

برز معنى الترهيب بقوة من خالل الكناية، فاألمر كناية عن العذاب الذي قضاه 

اآلية بينت سوء  اهللا على قوم هود، فأرسل اهللا عليهم ريحا أهلكتهم على آخرهم فهذه

  .العاقبة

 :التشبيه: رابعا

  :تعريفه-1

التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب  «:بقوله "أبو هالل العسكري" يعرفه 

فهذا القول الصواب في  -زيد شديد كاألسد -مناب اآلخر بأداة التشبيه وذلك قولك

»...سد على الحقيقةوداخل في محمود المبالغة، وإن لم يكن زيد في شدته كاأل العرف

)3(.

.)4(»الداللة على مشاركة أمر آلخر في معنى «:التشبيه" القزويني" ويعرف

  .25الصابوني، صفوة التفاسير، ص -)1(
  .235-234أبو حيان األندلسي، البحر المحيط، ص -)2(
  .180العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، ص -)3(
  .164الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، ص -)4(
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 - مشاركة أمر ألمر في معنى بأدوات معلومة « :وفي تعريف آخر للتشبيه

فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهداية وجه الشّبه، ... العلم كالنّور في الهداية -كقولك

اة التشبيه، فحينئذ أركان التشبيه أربعة، مشبه ومشبه به، ويسميان طرفي والكاف أد

.)1(»التشبيه،  ووجه شبه، وأداة تشبيه ملفوظة أو ملحوظة

هو جمع بين معنى شيئين أو أكثر : انطالقا مما سبق يمكن القول بأن التشبيه

  .الشتراكهما في صفتين أو أكثر

:أركان التشبيه -2

)2(:ركان يوضحها المخطط التاليللتشبيه أربعة أ

  أركان التشبيه                      

  طرفي التشبيه            أداة التشبيه         وجه الشبه

  لمشبه به االمشبه  

﴿:نجد من اآليات التي ورد فيها التشبيه في سورة هود قوله تعالى 

                    

﴾] وأخبتوا إلى ربهم أي اطمأنوا إليه سبحانه  «: يقول األلوسي.  ]23هود،  سورة

  .219السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص -)1(
  .64عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم البيان، ص: ينظر -)2(
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وخشعوا له، وأصل اإلخبات نزول الخبت وهو المنخفض من األرض، ثم أطلق على 

.)1(»ئنان النفس والخشوع تشبيها للمعقول بالمحسوساطم

نزلوا  في خبت من األرض وخُبوت وهي : خبت «:ورد في معجم أساس البالغة

صاروا في الخَبت مثل أصحروا ومن :البطون الواسعة المطمئنّة، وأخبت القوم

﴿المجاز    ﴾ :وع وإخبات وخضوع اطمأنّوا إليه، وهو يصلّي بخش

.)2(»وإنصات، وقلبه مخبتٌ

يظهر معنى الترغيب في اآلية، من خالل تشبيه المعقول بالمحسوس، فقد شبه 

، بشيء حسي األرض المنخفضة )أخبتوا إلى ربهم(اطمئنان النفوس) معنوي(شيء عقلي

  .الجنة، وهذا تشبيه يبين حال النفوس المطمئنة الخاشعة لربها وهم أصحاب )الخبت(

﴿:نجد من اآليات التي ورد فيها التشبيه في سورة هود قوله تعالى    

                   

 ﴾ ] ،109سورة هود[.  

أن حالهم في : معناه) كما يعبد( التشبيه في قوله «:جاء في تفسير البحر المحيط

الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت، وقد بلغك ما نزل بأسالفهم، فسينزل بهم  

.)3(»مثله

  .34األلوسي، روح المعاني، ص -)1(
  .288، أساس البالغة، صالزمخشري -)2(
  .265أبو حيان األندلسي، البحر المحيط، ص -)3(
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﴿«:كما ورد في تفسير المحرر الوجيز  ﴾ الشك و﴿  ﴾  إشارة إلى كفار

 ﴿:نام، ثم قالالعرب عبدة األص          ﴾ المعنى :

أنهم مقلدون ال برهان عندهم وال حجة، وإنما عبادتهم تشبهاً منهم بآبائهم ال عن 

 ﴿:بصيرة، وفي قوله    ﴾ تي وعيد، ومعناه العقوبة ال

﴿:تقتضيها أعمالهم، ويظهر من قوله ﴾  أن على األولين كفال من كفر

.)1(»اآلخرين

، أي األبناء، )هؤالء(يظهر معنى الترهيب في اآلية من خالل تبيين أن عبادة 

تشبه عبادة آبائهم، فلذلك سيحل بأبنائهم مثل ما حل بآبائهم، وسيوفون نصيبهم من 

ائهم غير منقوص، ألن حكمة اهللا تقتضي المساواة في الجزاء على العذاب مثل آب

  .األعمال المتماثلة

  .209ابن عطية ، المحرر الوجيز، ص -)1(
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  :وفي ختام بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يأتي

تنوعت  أضرب الخبر من حيث الداللة ، الخبر االبتدائي دّل على معنى -

.لبي و اإلنكاري دّل كل منهما على معنى الترهيبالترغيب، أما الخبر الط

.تنوعت األساليب اإلنشائية، بين أمر، واستفهام، ونداء-

االستفهام تنوع بين االستفهام التقريري، و االستفهام التكذيبي التهكمي، -

.واالستفهام اإلنكاري

.يدلقد تبين أن أسلوب األمر خرج عن معناه األصلي إلى معنى التهديد والوع-

.لم يرد أسلوب النهي إال في آية واحدة، وقد دّل على معنى الترهيب-

.بين أسلوب النداء داللة الترهيب-

حيث تنوعت دالالته )تقديم الخبر عن المبتدأ( تقديم المسند على المسند إليه -

.بين الترغيب و الترهيب

.تباينت دالالت االستثناء بين الترغيب و الترهيب-

نواعها المختلفة من تصريحية، مكنية، تمثيلية، تهكمية، كلها لها االستعارات بأ-

.داللة واحدة الترهيب

) الحفظ و الرعاية(الكناية تجسدت من خالل الداللة على الترغيب-

).العذاب(والترهيب

).كفار العرب(و الترهيب) أهل الجنة(التشبيه تنوعت دالالته بين الترغيب-

-اآليات الدالة على الترهيب أكثر ورودا من  بعد دراستنا سورة هود، اتضح أن

.اآليات الدالة على الترغيب
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  )المصحف اإللكتروني(.عن عاصم برواية حفص:القرآن الكريم *

  :المصادر والمراجع: أوال

المثل  ،)ه637ت،الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن محمد عبد الكريم(ثير األابن .1

السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى 

  .2م، ج1939البابلي وأوالده، مصر، 

أحمد السيد أبو المجد، الواضح في البالغة البيان والمعاني والبديع، دار جرير، .2

.م2010، 1ط عمان، األردن،

المعاني والبديع، دار الكتب أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة البيان و.3

  .م1993، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط

ألزهر الزنَّاد، دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي، ا.4

  .م1992، 1ط

، روح المعاني في تفسير )الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي(لوسي األ.5

.د(، 1لتراث، العربي بيروت، لبنان، طالقرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء ا

  .12،ج)ت

أمين أبو ليل، علوم البالغة المعاني و البيان و البديع، دار البركة، عمان، .6

  .م 2006¡1األردن، ط

بهجت عبد الواحد صالح ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، دار الفكر، .7
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:ملخص البحث

أسباب النزول،إضافةً إلى  اهتمت الدراسات القرآنية بدراسة مختلف علوم القرآن، منها علم التفسير،علم

و قد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بدراسة الجانب البالغي للقرآن اهتمامها بدراسة علوم اللغة العربية من نحو و بالغة،

اآليات  : وقد اعتمدنا في دراستنا على أسلوبي الترغيب و الترهيب حيث ورد موضوع بحثنا موسوما بالكريم،

: محاولين اإلجابة عن هذين السؤالين -دراسة بالغية-الترهيب في سورة هود  الدالة على الترغيب و

  ؟ كيف تحققت داللة الترغيب و الترهيب من خالل علم المعاني و البيان-

ترغيب و الترهيب حضور في سورة هود؟لأل-

ترهيب في اآليات الدالة على الترغيب وال : الفصل األول ورد تحت عنوان: تم تقسيم البحث إلى فصلين

تنوع األساليب اإلنشائية  : وقد توصلنا فيه إلى مجموعة من النتائج نذكر منها -في ضوء علم المعاني–سورة هود 

حيث تنوعت دالالته بين الترغيب و الترهيب، أما الفصل بين أمر، واستفهام، و نداء، تقديم المسند على المسند إليه

نذكر بعض -في ضوء علم البيان -لى الترغيب و الترهيب في سورة هوداآليات الدالة ع:الثاني ورد تحت عنوان

وتنوع دالالت التشبيه بين ومكنية،تنوع االستعارات بين استعارة تصريحية، و تهكمية ،و تمثيلية، : النتائج منها

.الترغيب و الترهيب 

Résumé
Des études coraniques ont porté sur l'étude des différentes sciences coraniques, y compris la

science de l'interprétation, conscients des raisons de descendre, en plus de son intérêt pour l'étude
des sciences de la langue arabe de la grammaire, la rhétorique, et les scientifiques intéressés à
l'étude ancienne et moderne côté rhétorique du Coran.

Nous avons adopté dans notre étude sur deux méthodes Targhib (motivation) et Tarhib
(intimidation), où aurait fait l'objet de notre recherche Marquee par :

Les versets coraniques désignant pour Targhib (motivation) et Tarhib (intimidation) dans le
sens de (mise en garde) dans la Sourate de Hud (Juda)- étude rhétorique- essayant de répondre à
ces deux questions :

- Comment vraie la signification de Targhib (motivation) et Tarhib
(intimidation) à travers sémantique et conscient de la déclaration ?

- Est-ce que les deux méthodes Targhib (motivation) et Tarhib (intimidation)
présence dans Sourate de Hud (Juda) ?

La recherche est divisée en deux chapitres: le premier chapitre figurant sous le titre: Les
versets coraniques désignant pour Targhib (motivation) et Tarhib (intimidation) dans le sens de
(mise en garde) dans la Sourate de Hud (Juda)- à la lumière de Sémantique-

Nous sommes venus à l'ensemble des résultats, y compris: la diversité des méthodes de
construction entre ordre, question et appel, fournir des nouvelles sur le débutante, lorsque la
signification variée entre Targhib (motivation) et Tarhib (intimidation), le deuxième chapitre sous
le titre Seigneur : Les versets coraniques désignant pour Targhib (motivation) et Tarhib
(intimidation) dans le sens de (mise en garde) dans la Sourate de Hud (Juda)- à la lumière de
conscient de la déclaration- rappeler quelques résultats : La diversité des métaphores entre
métaphore déclarative, et sarcastique, et le représentant, maknia, et la diversité de la comparaison
entre pour Targhib (motivation) et Tarhib (intimidation).


