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الرابع بابال  

 لب البحث

 نظرة عامة عن سورة النساء . أ

« صحيح البخاري»شتيت ىذه السورة يف كالم السلف سورة النساء ففي 
وكذلك « . ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إال وأنا عنده»عن عائشة قالت: 

شتيت يف اظتصاحف ويف كتب السنة وكتب التفسَت، وال يعرف عتا اسم آخر، لكن 
لنزلت سورة النساء »عن ابن مسعود من قولو: « صحيح البخاري»ؽتا روي يف يؤخذ 

أهنا شاركت ىذه السورة يف التسمية بسورة النساء،  -يعٍت سورة الطالق« القصرى
وأن ىذه السورة دتيز عن سورة الطالق باسم سورة النساء الطوىل، ومل أقف عليو 

َتوزآبادي أن ىذه السورة تسمى للف« بصائر ذوي التمييز»صرحيا. ووقع يف كتاب 
 .1سورة النساء الكربى، واسم سورة الطالق سورة النساء الصغرى. ومل أره لغَته

ووجو تسميتها بإضافة إىل النساء أهنا افتتحت بأحكام صلة الرحم، ٍب 
بأحكام ختص النساء، وأن فيها أحكاما كثَتة من أحكام النساء: األزواج، والبنات، 

 ختص النساء.وختمت بأحكام 
وكان ابتداء نزوعتا باظتدينة، ظتا صح عن عائشة أهنا قالت: ما نزلت سورة 
البقرة وسورة النساء إال وأنا عنده. وقد علم أن النيبء صلى اهلل عليو وسلم بٌت 
بعائشة يف اظتدينة يف شوال، لثمان أشهر خلت من اعتجرة، واتفق العلماء على أن 

 رة، فتعُت أن يكون نزوعتا متأخرا عن اعتجرة مبدة طويلة. سورة النساء نزلت بعد البق
واصتمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران، ومعلوم أن آل عمران نزلت يف خالل 
سنة ثالث أي بعد وقعة أحد، فيتعُت أن تكون سورة النساء نزلت بعدىا. وعن ابن 

                                                           
 .1384مطابع شركة اإلعالنات الشرقية بالقاىرة سنة  1جزء  169صفحة  1



2 

 

ران، ٍب سورة آل عم عباس: أن أول ما نزل باظتدينة سورة البقرة، ٍب األنفال ٍب
األحزاب، ٍب اظتمتحنة، ٍب النساء، فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة 
األحزاب اليت ىي يف أواخر سنة أربع أو أول سنة ستس من اعتجرة، وبعد صلح 

اظتمتحنة شرط إرجاع من يأٌب  اضتديبية الذي ىو يف سنة ست حيث تضمنت سورة
 عدا النساء، وىي آية: إذا جاءكم اظتؤمنات مهاجرات اظتشركُت ىاربا إىل اظتسلمُت

 [ اآلية.11]اظتمتحنة: 
[ نزلت يف رجل من 2وقد قيل: إن آية: وآتوا اليتامى أمواعتم ]النساء: 

غطفان لو ابن أخ لو يتيم، وغطفان أسلموا بعد وقعة األحزاب، إذ ىم من رتلة 
لت سورة النساء عند اعتجرة. األحزاب، أي بعد سنة ستس. ومن العلماء من قال: نز 

وىو بعيد. وأغرب منو من قال: إهنا نزلت مبكة ألهنا افتتحت بيا أيها الناس، وما  
كان فيو يا أيها الناس فهو مكي، ولعلو يعٍت أهنا نزلت مبكة أيام الفتح ال قبل اعتجرة 

 ألهنم يطلقون اظتكي بإطالقُت.
ة. واضتق أن اطتطاب بيا أيها وقال بعضهم: نزل صدرىا مبكة وسائرىا باظتدين

الناس ال يدل إال على إرادة دخول أىل مكة يف اطتطاب، وال يلزم أن يكون ذلك 
مبكة، وال قبل اعتجرة، فإن كثَتا ؽتا فيو يا أيها الناس مدٍل باالتفاق. وال شك يف أهنا 
نزلت بعد آل عمران ألن يف سورة النساء من تفاصيل األحكام ما شأنو أن يكون 

عد استقرار اظتسلمُت باظتدينة، وانتظام أحواعتم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية ب
 التيمم، والتيمم شرع يوم غزاة اظتريسيع سنة ستس، وقيل: سنة ست.

فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان يف حدود سنة سبع وطالت مدة 
تقدمت غتملة يف نزوعتا، ويؤيد ذلك أن كثَتا من األحكام اليت جاءت فيها مفصلة 

سورة البقرة من أحكام األيتام والنساء واظتواريث، فمعظم ما يف سورة النساء شرائع 
تفصيلية يف معظم نواحي حياة اظتسلمُت االجتماعية من نظم األموال واظتعاشرة 
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واضتكم وغَت ذلك، على أنو قد قيل: إن آخر آية منها، وىي آية الكاللة، ىي آخر 
ن، على أنو جيوز أن يكون بُت نزول سائر سورة النساء وبُت نزول آية نزلت من القرآ

آية الكاللة، اليت يف آخرىا مدة طويلة، وأنو ظتا نزلت آية الكاللة األخَتة أمروا 
بإضتاقها بسورة النساء اليت فيها اآلية األوىل. ووردت يف السنة تسمية آية الكاللة 

 آية الصيف.  األوىل آية الشتاء، وآية الكاللة األخَتة
ويتعُت ابتداء نزوعتا قبل فتح مكة لقولو تعاىل: وما لكم ال تقاتلون يف سبيل 
اهلل واظتستضعفُت من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من ىذه 

[ يعٍت مكة. وفيها آية: إن اهلل يأمركم أن تؤدوا 75القرية الظامل أىلها ]النساء: 
 [58ها ]النساء:األمانات إىل أىل

نزلت يوم فتح مكة يف قصة عثمان بن طلحة الشييب، صاحب مفتاح  
ومن يشرك »الكعبة، وليس فيها جدال مع اظتشركُت سوى حتقَت دينهم، ؿتو قولو: 

وسوى التهديد بالقتال،  إخل،« فقد ضل ضالال بعيدا -باهلل فقد افًتى إذتا عظيما
ىُت بأسهم عن اظتسلمُت، ؽتا يدل على أن وقطع معذرة اظتتقاعدين عن اعتجرة، وتو 

أمر اظتشركُت قد صار إىل وىن، وصار اظتسلمون يف قوة عليهم، وأن معظمها، بعد 
التشريع، جدال كثَت مع اليهود وتشويو ألحوال اظتنافقُت، وجدال مع النصارى ليس 
 بكثَت، ولكنو أوسع ؽتا يف سورة آل عمران، ؽتا يدل على أن ؼتالطة اظتسلمُت

للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي اإلسالم يف ختوم اضتجاز الشامية لفتح معظم 
 اضتجاز وهتامة.

وقد عدت الثالثة والتسعُت من السور. نزلت بعد سورة اظتمتحنة وقبل سورة: 
[ .وعدد آيها مائة وستس وسبعون يف عدد أىل اظتدينة 1إذا زلزلت األرض ]الزلزلة: 

بعون يف عدد أىل الكوفة، ومائة وسبع وسبعون يف ومكة والبصرة، ومائة وست وس
 عدد أىل الشام.
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وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثَتة أكثرىا تشريع معامالت األقرباء 
وحقوقهم، فكانت فاحتتها مناسبة لذلك بالتذكَت بنعمة خلق اهلل، وأهنم ػتقوقون بأن 

منو، بأن يصلوا يشكروا رهبم على ذلك، وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا 
أرحامهم القريبة والبعيدة، وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى، ويراعوا حقوق صنف 
النساء من نوعهم بإقامة العدل يف معامالهتن، واإلشارة إىل عقود النكاح والصداق، 
وشرع قوانُت اظتعاملة مع النساء يف حاليت االستقامة واالؿتراف من كال الزوجُت، 

ظتصاضتة معهن، وبيان ما حيل للتزوج منهن، واحملرمات بالقرابة أو ومعاشرهتن وا
الصهر، وأحكام اصتواري مبلك اليمُت. وكذلك حقوق مصَت اظتال إىل القرابة، 

 وتقسيم ذلك، وحقوق حفظ اليتامى يف أمواعتم وحفظها عتم والوصاية عليهم.
وأحكام القتل  ٍب أحكام اظتعامالت بُت رتاعة اظتسلمُت يف األموال والدماء

عمدا وخطأ، وتأصيل اضتكم الشرعي بُت اظتسلمُت يف اضتقوق والدفاع عن اظتعتدى 
عليو، واألمر بإقامة العدل بدون مصانعة، والتحذير من اتباع اعتوى، واألمر بالرب، 

 واظتواساة، وأداء األمانات، والتمهيد لتحرَل شرب اطتمر.
نفس واحدة وخلق منها زوجها  ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

وبث منهما رجاال كثَتا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام إن اهلل كان 
 ( 1سورة النساء: اآلية عليكم رقيبا )

وطائفة من أحكام الصالة، والطهارة، وصالة اطتوف. ٍب أحوال اليهود، 
اصتهاد لدفع شوكة اظتشركُت. لكثرهتم باظتدينة، وأحوال اظتنافقُت وفضائحهم، وأحكام 

وأحكام معاملة اظتشركُت ومساويهم، ووجوب ىجرة اظتؤمنُت من مكة، وإبطال مآثر 
 اصتاىلية.
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وقد ختلل ذلك مواعظ، وترغيب، وهني عن اضتسد، وعن دتٍت ما للغَت من 
اظتزايا اليت حرم منها من حرم حبكم الشرع، أو حبكم الفطرة. والًتغيب يف التوسط يف 

 2َت واإلصالح. وبث احملبة بُت اظتسلمُت.اطت
 ئي الطلبي في سورة النساءاكالم اإلنش . ب

من االطار النظري السابق وجدت أن كالم اإلنشاء ىي ما الحيتمل الصدق 
والكذب لذاتو، ؿتو اغفر وارحم، فال ينسب إىل قائلو صدق أو كذب.  وينقسم 
اإلنشاء غلى نوعُت، إنشاء غَت االلطليب وإنشاء الطليب. وألن أكثر أنواع كالم 

أخرى  اإلنشاء من ناحية اإلنشاء غَت  الطليب يف األصل أخبار نقالت إىل معٌت
ىو كالم ولذلك ليست من مباحث علم اظتعاٍل. وإمنا اظتبحث عنو يف علم اظتعاٍل 

اإلنشاء الطليب وىو الذي يستدعى مطلوبا غَت حاصل يف اعتقاد اظتتكلم وقت 
اإلنشائي  وتنقسم إىل األمر والنهي واالستفهام والتمٍت والنداء. وىذه الكالمالطلب، 

انطلق من تلك النظرية، حتلل  عنها الباحثة يف ىذه الرسالة اصتامعة. اليت ستبحث
 الباحثة أنواع كالم اإلنشائي الطليب يف سورة النساء:

 األمر .1

كما مسبقا يف فصل الثاٍل ان األمر ىو طلب حصول الفعل من 
اظتخاطب على وجو االستعالء، ولو أربع صيغ: فعل األمر واظتضارع اجملزوم بالم 

اسم فعل األمر واظتصدر النائب عن فعل األمر. ووجدت الباحثة األمر يف األمر و 
 سورة النساء وىي مايلي:

                                                           
ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد طاىر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير )حترير اظتعٌت السديد وتنوير العقل اصتديد من تفسَت   2

 .   214-211ه(، ص  1984، 4الكتاب اجمليد، )تونس: الدار التونسية للنشر، اصتزء 
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  ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  اتقواياأيها الناس
اهلل الذي تساءلون بو واألرحام إن اهلل   واتقوا وبث منهما رجاال كثَتا ونساء

فيها األمر بصيغة  الباحثة (. جتد1 )سورة النساء: اآلية كان عليكم رقيبا
واألمر يف ىذا اآلية تدل  واتقوا اهللو  اتقوا ربكمتقع يف اصتملة  .فعل األمر

اظتقصود من التقوى . وأمر الناس ان يتقي اىل رب العاظتُت على معٌت األصلي
واالعًتاف لو يف اتقوا ربكم اتقاء غضبو، ومراعاة حقوقو، وذلك حق توحيده 

 .3بصفات الكمال، وتنزيهو عن الشركاء يف الوجود واألفعال والصفات
  اليتامى أمواعتم وال تتبدلوا اطتبيث بالطيب وال تأكلوا أمواعتم إىل وآتوا

الباحثة ىذا النّص (. 2أموالكم إنو كان حوبا كبَتا )سورة النساء: اآلية 
اصتملة األمر تقع علي  فعل ةووجدت أن الكالم كالم اإلنشائي الطليب بصيغ

اظتراد  . واألمر يف ىذا اآلية تدل على معٌت األصلي.وآتوا اليتامى أموالهم
 .4ىنا األمر حبفظ حقوق اليتامى من اإلضاعة

  ما طاب لكم من النساء مثٌت  فانكحواوإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى
وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أديانكم ذلك أدٌل 

. الحظت الباحثة ىذا النّص ووجدت أن (3أال تعولوا )سورة النساء: اآلية 
فانكحوا ما طاب لكم من الكالم كالم اإلنشائي الطليب تقع علي اصتملة 

وكان ىذه اصتملة استعملت صيغة فعل األمر. النساء مثنى وثالث ورباع، 
واألمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت اإلرشاد. واآلية ليست ىي اظتثبتة 
ظتشروعية النكاح، ألن األمر فيها معلق على حالة اطتوف من اصتور يف 

                                                           

 
3
ر والتنوير )حترير اظتعٌت السديد وتنوير العقل اصتديد من تفسَت ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد طاىر بن عاشور التونسي، التحري  

 .   214ه(، ص  1984، 4الكتاب اجمليد، )تونس: الدار التونسية للنشر، اصتزء 

4
 .222نفس المراجع، ص   
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 اليتامى، فالظاىر أن األمر فيها لإلرشاد، وأن النكاح شرع بالتقرير لإلباحة.
واآلية ليست ىي اظتثبتة ظتشروعية يف كتابو التحرير والتنوير: قال ابن عاشور 

النكاح، ألن األمر فيها معلق على حالة اطتوف من اصتور يف اليتامى، 
فالظاىر أن األمر فيها لإلرشاد، وأن النكاح شرع بالتقرير لإلباحة األصلية ظتا 

على األربع،  عليو الناس قبل اإلسالم مع إبطال ما ال يرضاه الدين كالزيادة
وكنكاح اظتقت، واحملرمات من الرضاعة، واألمر بأن ال خيلوه عن الصداق، 
وؿتو ذلك. وقولو: مثٌت وثالث ورباع أحوال من طاب وال جيوز كوهنا أحواال 
من النساء ألن النساء أريد بو اصتنس كلو ألن )من( إما تبعيضية أو بيانية 

ليصلح للتبعيض وشبهو، واظتعٌت: وكالمها تقتضي بقاء البيان على عمومو، 
أن اهلل وسع عليكم فلكم يف نكاح غَت أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهن 
مع اإلضرار هبن يف الصداق، ويف ىذا إدماج ضتكم شرعي آخر يف خالل 

 حكم القسط لليتامى إىل قولو: ذلك أدٌل أال تعولوا.
 ىنيئا  فكلوه نفساالنساء صدقاهتن ؿتلة فإن طنب لكم عن شيء منو  وآتوا

حظت الباحثة ىذا النّص ووجدت أن  ال .(4 مريئا )سورة النساء: اآلية
وآتوا النساء  الكالم كالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر تقع علي اصتملة

كان ىذه اصتملة األول استعملت   فكلوه ىنيئا مريئاو  صدقاتهن نحلة 
صيغة فعل األمر. واألمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت اإلرشاد. والقول يف 

االمتنان آلية قبلها. اّما اصتملة الثانية تدل على اظتعٍت امعٌت اإليتاء فيو سواء ب
 أي يف معٌت دتام التملك.

  واكسوىم فيها  قوىموارز وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهلل لكم قياما
. الحظت الباحثة ىذا النّص (5سورة النساء: اآلية عتم قوال معروفا )وقولوا 

األمر تقع علي اصتملة فعل ووجدت أن الكالم كالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
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، وكان ىذه اصتملة  وارزقوىم فيها واكسوىم وقولوا لهم قوال معروفا
استعملت صيغة فعل األمر. واألمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت االرشاد  

 كما يف اآليات السابقة. 
 إليهم  فادفعوااليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا  وابتلوا

ومن   فليستعففأمواعتم وال تأكلوىا إسرافا وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا 
عليهم وكفى  فأشهدواباظتعروف فإذا دفعتم إليهم أمواعتم  فليأكل اكان فقَت 

الحظت الباحثة ىذا النّص ووجدت أن .(6سورة النساء: اآلية باهلل حسيبا )
وابتلوا اليتامى الكالم كالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر تقع علي اصتملة 

دفعتم إليهم فإذا و   فادفعوا إليهم أموالهمو  حتى إذا بلغوا النكاح
وبصيغة اظتضارع اجملزوم بالم األمر وىي تدخل  أموالهم فأشهدوا عليهم

ومن كان غنيا فليستعفف ومن  على اظتضارع وتفيد الطلب تقع على اصتملة 
كل األمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت   .كان فقيرا فليأكل بالمعروف

 اإلرشاد ألن مازلت متعلقة بأيات قبلها.
  عتم  وقولوامنو  فارزقوىم القسمة أولوا القرىب واليتامى واظتساكُتوإذا حضر

. الحظت الباحثة ىذا النّص ووجدت (8قوال معروفا )سورة النساء: اآلية 
أن الكالم كالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر تقع علي الكلمتُت يعٌت 

امى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتفارزقوىم و وقولوا يف اصتملة 
ويستعمل كالمها صيغة والمساكين فارزقوىم منو وقولوا لهم قوال معروفا 

ألن طلب فيها لَتزق أولوا القرىب فعل األمر وتدل على اظتعٌت اإلرشاد. 
واليتامى واظتساكُت وطلب ليقل قوال معروفا اليهم واألمر بأن يقولوا عتم قوال 
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م على ما حرموا منو من معروفا أي قوال حسنا وىو ضد اظتنكر تسلية لبعضه
 مال اظتيت كما كانوا يف اصتاىلية.

 اهلل  فليتقواالذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم  وليخش
. الحظت الباحثة ىذه اآلية (9وليقولوا قوال سديدا )سورة النساء: اآلية 

 ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمتُت يعٍت 
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فليتقوا يف اصتملة  و وليخش

وتلك الكلمتان ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهلل وليقولوا قوال سديدا 
األمر األول تدل على معٌت تستعمالن صيغة اظتضارع اجملزوم بالم األمر. 

وتدل على األصلي يعٌت أمر الناس خشية اهلل ٍب األمر الثاٍل ىو األمر بتقوى 
 معٌت األصلي. 

 عليهن أربعة منكم فإن  فاستشهدوا والالٌب يأتُت الفاحشة من نسائكم
يف البيوت حىت يتوفاىن اظتوت أو جيعل اهلل عتن سبيال  فأمسكوىنشهدوا 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (15سورة النساء: اآلية )
اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمتُت يعٌت فاستشهدوا و 

والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فأمسكوىن يف اصتملة 
. األمر يف ىذه عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوىن في البيوت

قال ابن عاشور يف   على معٍت اإلرشاد. يستعمل صيغة فعل األمر وتل اآلية
كتابو التحرير والتنوير: فضمَت نسائكم عام مراد بو نساء اظتسلمُت، وضمَت 
فاستشهدوا ؼتصوص مبن يهمو األمر من األزواج، وضمَت فأمسكوىن 
ؼتصوص بوالة األمور، ألن اإلمساك اظتذكور سجن وىو حكم ال يتواله إال 

 قبول الشهادة فهذه عمومها مراد بو القضاة، وىم الذين ينظرون يف
اطتصوص.وىذه اآلية ىي األصل يف اشًتاط أربعة يف الشهادة على الزٌل، 
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وقد تقرر ذلك بآية سورة النور.ويعترب يف الشهادة اظتوجبة لإلمساك يف 
 البيوت ما يعترب يف شهادة الزٌل إلقامة اضتد سواء.

  عنهما إن اهلل كان  فأعرضوا لحافإن تابا وأصفآذومها والذان يأتياهنا منكم
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت (16)سورة النساء: اآلية  توابا رحيما

أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمتُت يعٌت فآذومها و 
يأتيانها منكم فآذوىما فإن تابا وأصلحا  والذانفأعرضوا يف اصتملة  

ل على دذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وت. األمر يف ىفأعرضوا عنهما
 وىذه االية متعلقة بآية قبلها. معٍت اإلرشاد.

  يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرىا وال تعضلوىن لتذىبوا
باظتعروف فإن  وعاشروىن ببعض ما آتيتموىن إال أن يأتُت بفاحشة مبينة 

اهلل فيو خَتا كثَتا )سورة النساء: كرىتموىن فعسى أن تكرىوا شيئا وجيعل 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (19اآلية 

. وعاشروىن بالمعروفبصيغة األمر يقع على الكلمة وعاشروىن يف اصتملة 
األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على معٍت اإلرشاد يعٍت 

والتفريع يف قولو: فإن كرىتموىن على الزم األمر  .أمر اهلل حبسن معاشرهتا
الذي يف قولو: وعاشروىن وىو النهي عن سوء اظتعاشرة، أي فإن وجد سبب 
سوء اظتعاشرة وىو الكراىية. ورتلة فعسى أن تكرىوا نائبة مناب جواب 
الشرط، وىي عليو لو فعلم اصتواب منها. وتقديره: فتثبتوا وال تعجلوا 

ولو فعسى أن تكرىوا شيئا وجيعل اهلل فيو خَتا يفيد إمكان بالطالق، ألن ق
أن تكون اظترأة اظتكروىة سبب خَتات فيقتضي أن ال يتعجل يف الفراق. 
وفعسى ىنا للمقاربة اجملازية أو الًتجي. أن تكرىوا ساد مسد معموليها، 
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وجيعل معطوف على تكرىوا، ومناط اظتقاربة والرجاء ىو غتموع اظتعطوف 
 5وف عليو، بداللة القرينة على ذلك.واظتعط

  واحملصنات من النساء إال ما ملكت أديانكم كتاب اهلل عليكم وأحل لكم ما
 وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ػتصنُت غَت مسافحُت فما استمتعتم بو منهن

أجورىن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم بو من بعد الفريضة  فآتوىن
. الحظت الباحثة ىذه (24إن اهلل كان عليما حكيما )سورة النساء: اآلية 

اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة 
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل فآتوىن أجورىن فريضةفآتوىن يف اصتملة 

وىذا تأكيدا ظتا سبقو من قولو  صيغة فعل األمر وتدل على معٍت اإلرشاد
 (.4تعاىل: وآتوا النساء صدقاهتن ؿتلة )سورة النساء: اآلية : 

  ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات اظتؤمنات فمن ما ملكت
أديانكم من فتياتكم اظتؤمنات واهلل أعلم بإديانكم بعضكم من بعض 

أجورىن باظتعروف ػتصنات غَت مسافحات  وآتوىنبإذن أىلهن  فانكحوىن
وال متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتُت بفاحشة فعليهن نصف ما على 
احملصنات من العذاب ذلك ظتن خشي العنت منكم وأن تصربوا خَت لكم 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية (25واهلل غفور رحيم )سورة النساء: اآلية 
اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمتُت يعٌت ووجدت أن الكالم 

فانكحوىن بإذن أىلهن وآتوىن أجورىن فانكحوا و وآتوىن يف اصتملة 
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على معٍت بالمعروف

اإلرشاد وىذا تأكيدا ظتا سبقو من قولو تعاىل: واحملصنات من النساء إال ما 
نكم كتاب اهلل عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ملكت أديا

                                                           
5
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بأموالكم ػتصنُت غَت مسافحُت فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن 
فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم بو من بعد الفريضة إن اهلل كان عليما 

( و  وآتوا النساء صدقاهتن ؿتلة )سورة 24حكيما )سورة النساء: اآلية 
 (.4: اآلية : النساء

  وال تتمنوا ما فضل اهلل بو بعضكم على بعض للرجال نصيب ؽتا اكتسبوا
اهلل من فضلو إن اهلل كان بكل شيء  وسئلواوللنساء نصيب ؽتا اكتسنب 
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن  .(32عليما )سورة النساء: اآلية 

الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة وسئلوا يف اصتملة 
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل وسئلوا اهلل من فضلو

على معٍت اإلرشاد ويكون قولو: وسئلوا اهلل من فضلو إرشاد إىل طلب 
ل اهلل ودعاءه يكون يف مرجو اضتصول، وإال  اظتمكن، إذ قد علموا أن سؤا

 كان سوء أدب.
  فآتوىمولكل جعلنا موايل ؽتا ترك الوالدان واألقربون والذين عقدت أديانكم 

. (33نصيبهم إن اهلل كان على كل شيء شهيدا )سورة النساء: اآلية 
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر 

. األمر يف ىذه اآلية فآتوىم نصيبهميقع على الكلمة فآتوىم يف اصتملة 
يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على معٍت اإلرشاد ليعطي نصيب للذين 

 عقدت أديانكم.
 ما من أىلها إن يريدا حكما من أىلو وحكفابعثوا  وإن خفتم شقاق بينهما

. (35إصالحا يوفق اهلل بينهما إن اهلل كان عليما خبَتا )سورة النساء: اآلية 
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر 

. األمر يف ىذه فابعثوا حكما من أىلو يقع على الكلمة فابعثوا يف اصتملة
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واآلية دالة على . األمر وتدل على معٍت اإلرشاداآلية يستعمل صيغة فعل 
وجوب بعث اضتكمُت عند نزاع الزوجُت النزاع اظتستمر اظتعرب عنو بالشقاق، 
وظاىرىا أن الباعث ىو اضتاكم وويل األمر، ال الزوجان، ألن فعل فابعثوا 
مؤذن بتوجيههما إىل الزوجُت، فلو كانا معينُت من الزوجُت ظتا كان لفعل 

 6معٌت.البعث 
 وبذي القرىب واليتامى  إحسانااهلل وال تشركوا بو شيئا وبالوالدين  واعبدوا

واظتساكُت واصتار ذي القرىب واصتار اصتنب والصاحب باصتنب وابن السبيل 
وما ملكت أديانكم إن اهلل ال حيب من كان ؼتتاال فخورا )سورة النساء: اآلية 

لكالم اإلنشائي الطليب الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن ا .(36
ة واعبدوا علي صيغة فعل األمر وتدل على بصيغة األمر يقع على الكلم

األمر بعبادة اهلل تعاىل وعدم اإلشراك على وجو اإلدماج،  يعٍت  ياظتعٌت األصل
لالىتمام هبذا األمر وأنو أحق ما يتوخاه اظتسلم، جتديدا ظتعٌت التوحيد يف 
نفوس اظتسلمُت كما قدم لذلك يف طالع السورة بقولو: اتقوا ربكم الذي 

( . ووجدت يف الكلمة 1خلقكم من نفس واحدة )سورة النساء: اآلية 
اظتصدر النائب عن فعل األمر  بصيغة وبالوالدين إحساناا يف اصتملة إحسان

وقولو: وبالوالدين إحسانا اىتمام بشأن وىذا أيضا تدل على اظتعٌت األصلي 
 الوالدين إذ جعل األمر باإلحسان إليهما عقب األمر بالعبادة.

  لون وال يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقو
جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 

ا صعيدا طيب فتيمموا أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء
بوجوىكم وأيديكم إن اهلل كان عفوا غفورا )سورة النساء: اآلية  فامسحوا

                                                           
6
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نشائي الطليب الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإل. (43
فلم تجدوا ماء  بصيغة األمر يقع على الكلمة فتيمموا و فامسحوا يف اصتملة

. األمر يف ىذه اآلية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوىكم وأيديكم
الن ىذه اآلية تدل  يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على معٍت اإلرشاد.

 للتيمم اذا ال توجد اظتاء او يف حالة أخري.
  غَت واشتع من الذين ىادوا حيرفون الكلم عن مواضعو ويقولون شتعنا وعصينا

واشتع مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف الدين ولو أهنم قالوا شتعنا وأطعنا 
لكان خَتا عتم وأقوم ولكن لعنهم اهلل بكفرىم فال يؤمنون إال قليال  وانظرنا

ه اآلية ووجدت أن الكالم . الحظت الباحثة ىذ(46)سورة النساء: اآلية 
اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة واشتع وانظرنا يستعمل صيغة 

 فعل األمر وتدل على معٍت االصلي.
  مبا نزلنا مصدقا ظتا معكم من قبل أن نطمس  آمنوايا أيها الذين أوتوا الكتاب

وجوىا فنردىا على أدبارىا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت (47اهلل مفعوال )سورة النساء: اآلية 

يستعمل آمنوا و أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة 
 .يعٍت األمر ليأمنوا اىل اهلل تدل على معٍت االصليصيغة فعل األمر و 

 كيف يفًتون على اهلل الكذب وكفى بو إذتا مبينا )سورة النساء: اآلية   انظر
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (51

انظر كيف يفترون على اهلل بصيغة األمر يقع على الكلمة انظر يف اصتملة  
ألمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على معٍت . االكذب
  اإلعتبار.
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  الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم  وأطيعوااهلل  أطيعوايا أيها الذين آمنوا
إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خَت فردوه يف شيء 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية (59وأحسن تأويال )سورة النساء: اآلية 
ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة اطيعوا 

أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن وفردوه يف اصتملة  
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل والرسول

لى معٌت األصلي كلمة فردوه تدل على صيغة فعل األمر. كلمة اطيعوا تدل ع
ومعٌت الرد إىل الرسول إهناء األمور إليو يف حياتو وحضرتو،   معٍت اإلرشاد.

فأما بعد  (83 اآلية النساء:)سورة كما دل عليو قولو يف نظَته إىل الرسول 
 وفاتو أو يف غيبتو، فالرد إليو الرجوع إىل أقوالو وأفعالو، واالحتذاء بسنتو.

 عتم يف  قلو  وعظهمعنهم  فأعرضلذين يعلم اهلل ما يف قلوهبم أولئك ا
الحظت الباحثة ىذه اآلية . (63أنفسهم قوال بليغا )سورة النساء: اآلية 

ة اطيعوا اصتملووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوال الجملة  وفردوه يف 

 األمر يف ىذه اآلية. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. بليغا
والوعظ: األمر بفعل اطتَت وترك الشر بطريقة فيها  اإلرشاد. تدل على معٌت

ختويف وترقيق حيمالن على االمتثال، واالسم منو اظتوعظة، وتقدم آنفا عند 
( . فهذا اإلعراض 58قولو تعاىل: إن اهلل نعما يعظكم بو )سورة النساء اآلية 

إعراض صفح أو إعراض عدم اضتزن من صدودىم عنك، أي ال هتتم 
بصدودىم، فإن اهلل غتازيهم، بدليل قولو: وعظهم وقل عتم يف أنفسهم قوال 
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بليغا، وذلك إبالغ عتم يف اظتعذرة، ورجاء لصالح حاعتم،. شأن الناصح 
 .7الساعي بكل وسيلة إىل اإلرشاد واعتدى

  وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهلل ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك
سورة النساء: اهلل واستغفر عتم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما ) فاستغفروا

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (64اآلية 
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل فاستغفروا اهلل الجملةبصيغة األمر يقع على 

اعترب صيغة فعل األمر. األمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت اإلعتبار يعٍت 
 .عصيانا لكونو يف الواقع ؼتالفة ألمر الرسول

 من دياركم ما فعلوه إال  اخرجواأنفسكم أو  اقتلوا ولو أنا كتبنا عليهم أن
عتم وأشد تثبيتا )سورة  قليل منهم ولو أهنم فعلوا ما يوعظون بو لكان خَتا

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (66النساء: اآلية 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا  اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على اصتملة

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. األمر يف ىذه من دياركم
 األصلي. اآلية تدل على معٌت

  رتيعا )سورة النساء:  انفروا ثبات أو فانفرواحذركم  خذوايا أيها الذين آمنوا
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب . (71اآلية 

. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعابصيغة األمر يقع على اصتملة 
يف ىذه اآلية تدل على  األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. األمر

  معٌت األصلي.
 يف سبيل اهلل الذين يشرون اضتياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل  فليقاتل

 .(74اهلل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيو أجرا عظيما )سورة النساء: اآلية 
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الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر 
فليقاتل في سبيل اهلل الذين يشرون ة فليقاتل يف اصتملة اصتمل يقع على

واظتضارع اجملزوم  . األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغةالحياة الدنيا باآلخرة
. األمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت األصلي. أن األمر بالقتال بالم األمر

 ؼتتص بفريق دون آخر.
 من الرجال والنساء والولدان  وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل واظتستضعفُت

لنا من لدنك  واجعلمن ىذه القرية الظامل أىلها  أخرجناالذين يقولون ربنا 
الحظت الباحثة . (75لنا من لدنك نصَتا )سورة النساء: اآلية  واجعلوليا 

بصيغة األمر يقع على اصتملة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب 
ربنا أخرجنا من ىذه القرية الظالم أىلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل 

صيغة فعل األمر وتدل  األمر يف ىذه اآلية يستعمللنا من لدنك نصيرا. 
 على اظتعٍت الدعاء.

  الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهلل والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت
طان كان ضعيفا )سورة النساء: اآلية أولياء الشيطان إن كيد الشي فقاتلوا

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (76
. فقاتلوا في الجملة فقاتلوا أولياء الشيطانبصيغة األمر يقع على الكلمة 

األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. األمر يف ىذه اآلية تدل على 
 معٌت األصلي.

 الزكاة فلما كتب  وآتواالصالة  وأقيمواأيديكم  كفواالذين قيل عتم   أمل تر إىل
عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهلل أو أشد خشية وقالوا 

متاع الدنيا قليل  قلربنا مل كتبت علينا القتال لوال أخرتنا إىل أجل قريب 
. الحظت (77واآلخرة خَت ظتن اتقى وال تظلمون فتيال )سورة النساء: اآلية 
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الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على 
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا وقلالكلمة  

اآلية تدل على معٌت األصلي. كفوا أيديكم،  صيغة فعل األمر. األمر يف ىذه
 . ألن كف اليد مراد، منو ترك القتال

  ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غَت الذي تقول واهلل
على اهلل وكفى باهلل وكيال )سورة  وتوكلعنهم  فأعرضيكتب ما يبيتون 

أن الكالم . الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت (81النساء: اآلية 
فأعرض عنهم وتوكل على  اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. األمر يف ىذه اآلية تدل اهلل
. فأعرض عنهم أمر بعدم االكًتاث هبم، وأهنم ال خيشى على معٌت األصلي

ي متوكال عليو، وال يتوكل خالفهم، وأنو يتوكل على اهلل وكفى باهلل وكيال أ
 على طاعة ىؤالء وال حيزنو خالفهم.

 اظتؤمنُت عسى اهلل أن يكف  وحرضيف سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك  فقاتل
. (84بأس الذين كفروا واهلل أشد بأسا وأشد تنكيال )سورة النساء: اآلية 

الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر 
الجملة  فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك وحرض يقع على 
. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. األمر يف ىذه اآلية المؤمنين

 تدل على معٌت األصلي. تفريع على ما تقدم من األمر بالقتال. 
 إن اهلل كان على كل شيء  ردوىابأحسن منها أو  فحيوا وإذا حييتم بتحية

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن (86حسيبا )سورة النساء: اآلية 
وإذا حييتم بتحية الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على اصتملة  

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل فحيوا بأحسن منها أو ردوىا



19 

 

وقد دل قولو: والتأديب.  اإلرشاد األمر. األمر يف ىذه اآلية تدل على معٌت
فحيوا بأحسن منها على األمر برد السالم، ووجوب الرد ألن أصل صغية 
األمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذىب اصتمهور يف ػتمل صيغة 

وجوب رد السالم، ٍب اختلفوا إذا كان األمر،ولذلك اتفق الفقهاء على 
اظتسلم عليهم رتاعة ىل جيب الرد على كل واحد منهم: فقال مالك: ىو 
واجب على اصتماعة وجوب الكفاية فإذا رد واحد من اصتماعة أجزأ عنهم، 
وورد يف ذلك حديث صحيح على أنو إذا كانت اصتماعة كثَتة يصَت رد 

رد فرض على كل شخص من اصتماعة اصتميع غوغاء. وقال أبو حنيفة: ال
 بعينو. ولعل دليلو يف ذلك القياس.

  ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منهم أولياء حىت
حيث وجددتوىم وال  واقتلوىم فخذوىميهاجروا يف سبيل اهلل فإن تولوا 

الحظت الباحثة ىذه . (89تتخذوا منهم وليا وال نصَتا )سورة النساء: اآلية 
فخذوىم اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على 

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر. وتدل على اظتعٌت واقتلوىم
 األصلي.

  ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إىل الفتنة
 فخذوىمقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم أركسوا فيها فإن مل يعتزلوكم ويل

حيث ثقفتموىم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا )سورة واقتلوىم 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (91النساء: اآلية 

. األمر يف فخذوىم واقتلوىم اصتملة اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على
 األمر. وتدل على اظتعٌت األصلي.ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل 
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 وال تقولوا ظتن ألقى إليكم  فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهلل
السالم لست مؤمنا تبتغون عرض اضتياة الدنيا فعند اهلل مغاًل كثَتة كذلك  

إن اهلل كان مبا تعملون خبَتا )سورة  فتبينواكنتم من قبل فمن اهلل عليكم 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (94النساء: اآلية 

اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة فتبينوا. األمر يف ىذه اآلية 
 يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على اظتعٌت األصلي.

  اهلل قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم  فاذكروافإذا قضيتم الصالة
الصالة إن الصالة كانت على اظتؤمنُت كتابا موقوتا )سورة النساء:  فأقيموا
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي (113اآلية  

الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة فاذكروا وفأقموا. األمر يف ىذه اآلية 
 غة فعل األمر وتدل على اظتعٌت األصلي.يستعمل صي

 الحظت (116اهلل إن اهلل كان غفورا رحيما )سورة النساء: اآلية   واستغفر .
الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على 

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة واستغفر اهلليف اصتملة  الكلمة واستغفر
 . أمر الناس ان يستغفر اىل اهلل.رشادوتدل على اظتعٌت اإل فعل األمر

 اهلل يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف  قل ويستفتونك يف النساء
يتامى النساء الالٌب ال تؤتوهنن ما كتب عتن وترغبون أن تنكحوىن 
واظتستضعفُت من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خَت فإن 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية (127اهلل كان بو عليما )سورة النساء: اآلية  
يف  الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة قلووجدت أن 

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر قل اهلل يفتيكم فيهناصتملة 
 وتدل على اظتعٌت األصلي.
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   قوامُت بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو  كونوايا أيها الذين آمنوا
فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اعتوى أن  الوالدين واألقربُت إن يكن غنيا أو فقَتا

تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل كان مبا تعملون خبَتا )سورة النساء: اآلية 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (135

. األمر يف ىذه اآلية كونوا قوامين بالقسطاصتملة بصيغة األمر يقع على 
الن فيها توجد الكلمة   تكوين.عل األمر وتدل على اظتعٌت اليستعمل صيغة ف

 كونوا، يعٍت أمر اهلل الناس اي يكون قائمُت بالقصط.
  باهلل ورسولو والكتاب الذي نزل على رسولو  آمنوايا أيها الذين آمنوا

والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم 
. الحظت (136 بعيدا )سورة النساء: اآلية  اآلخر فقد ضل ضالال

الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على 
. األمر آمنوا باهلل ورسولو والكتاب الذي نزل على رسولو والكتاب ملةاصت

يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على اظتعٌت األصلي يعٍت األمر 
 باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر.ليأمن 

 الحظت . (138اظتنافقُت بأن عتم عذابا أليما )سورة النساء: اآلية   بشر
الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على 

األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل  بشر المنافقون.اصتملة 
  اإلىانة. على اظتعٌت

  يسئلك أىل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى
اهلل جهرة فأخذهتم الصاعقة بظلمهم ٍب اختذوا  أرنا أكرب من ذلك فقالوا

العجل من بعد ما جاءهتم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا 
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن .(153مبينا )سورة النساء: اآلية  
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. األمر أرنا اهلل جهرة الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على اصتملة
ليتنا نرى يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على اظتعٌت التمٍت. 

ربنا. وجهرة ضد خفية، أي علنا، فيجوز أن يكون صفة للرؤية اظتستفادة من 
أن يكون حاال من اظترفوع يف )أرنا( : أي حال كونك غتاىرا  )أرنا( ، وجيوز

 .8لنا يف رؤيتو غَت ؼتف رؤيتو
  الباب سجدا وقلنا عتم ال تعدوا  ادخلواورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم وقلنا عتم

. الحظت (154يف السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا )سورة النساء: اآلية  
الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر يقع على الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن 

. األمر يف ىذه اآلية يستعمل ادخلوا الباب سجداادخلوا يف اصتملة  اصتملة
 األصلي.صيغة فعل األمر وتدل على اظتعٌت 

 خَتا لكم وإن تكفروا  فآمنوا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول باضتق من ربكم
سورة النساء: اهلل عليما حكيما ) فإن هلل ما يف السماوات واألرض وكان

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي (171اآلية  
الطليب بصيغة األمر يقع على الكلمة فآمنوا .األمر يف ىذه اآلية يستعمل 

 صيغة فعل األمر وتدل على اظتعٌت األصلي.
  اهلل يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ ىلك ليس لو ولد ولو أخت  قليستفتونك

فلها نصف ما ترك وىو يرثها إن مل يكن عتا ولد فإن كانتا اثنتُت فلهما 
الثلثان ؽتا ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيُت يبُت 

 .(176سورة النساء: اآلية  اهلل لكم أن تضلوا واهلل بكل شيء عليم )
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة األمر 
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يقع على اصتملة قل.األمر يف ىذه اآلية يستعمل صيغة فعل األمر وتدل على 
 اظتعٌت األصلي.

آيات وفيها توجد  46وجدت الباحثة صيغة األمر يف ليل الباحثة، من حت
اظتضارع (، وبصيغة 1النساء: اآلية  األمر بصيغة فعل األمر مثل قل اتقوا )سورة

(. وصيغة اظتصدر 9اجملزوم بالم األمر مثل وليخش و فايتقوا )سورة النساء: اآلية 
 (.36)سورة النساء: اآلية  وبالوالدين إحساناالنائب عن فعل األمر مثل 

 1الجدوال 
 اسلوب األمر في سورة النساء

 البيان ضغر  معنى صيغة آية النمرة
ربكم الذي  اتقواياأيها الناس  1

خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجاال 

اهلل الذي  واتقوا كثَتا ونساء
تساءلون بو واألرحام إن اهلل  
كان عليكم رقيبا )سورة 

 (.1 النساء: اآلية

اظتقصود من التقوى يف اتقوا ربكم  - حقيقي فعل األمر
اتقاء غضبو، ومراعاة حقوقو، 

لك حق توحيده واالعًتاف لو وذ
بصفات الكمال، وتنزيهو عن 
الشركاء يف الوجود واألفعال 

 والصفات.

اليتامى أمواعتم وال تتبدلوا وآتوا  2
اطتبيث بالطيب وال تأكلوا 
أمواعتم إىل أموالكم إنو كان 
حوبا كبَتا )سورة النساء: اآلية 

2.) 

 اظتراد ىنا األمر حبفظ حقوق - حقيقي فعل األمر
 اليتامى من اإلضاعة.

وإن خفتم أال تقسطوا يف  3
ما طاب لكم  فانكحوااليتامى 

من النساء مثٌت وثالث ورباع 
فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أديانكم ذلك أدٌل 
أال تعولوا )سورة النساء: اآلية 

3.) 

واآلية ليست ىي اظتثبتة ظتشروعية  اإلرشاد غتزي فعل األمر
ألن األمر فيها معلق النكاح، 

على حالة اطتوف من اصتور يف 
اليتامى، فالظاىر أن األمر فيها 
لإلرشاد، وأن النكاح شرع 

قال ابن عاشور  بالتقرير لإلباحة.
واآلية يف كتابو التحرير والتنوير: 
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ليست ىي اظتثبتة ظتشروعية 
النكاح، ألن األمر فيها معلق 
على حالة اطتوف من اصتور يف 

فالظاىر أن األمر فيها  اليتامى،
لإلرشاد، وأن النكاح شرع 
بالتقرير لإلباحة األصلية ظتا عليو 
الناس قبل اإلسالم مع إبطال ما 
ال يرضاه الدين كالزيادة على 
األربع، وكنكاح اظتقت، واحملرمات 
من الرضاعة، واألمر بأن ال خيلوه 
عن الصداق، وؿتو ذلك. وقولو: 
 مثٌت وثالث ورباع أحوال من
طاب وال جيوز كوهنا أحواال من 
النساء ألن النساء أريد بو اصتنس  
كلو ألن )من( إما تبعيضية أو 
بيانية وكالمها تقتضي بقاء البيان 
على عمومو، ليصلح للتبعيض 
وشبهو، واظتعٌت: أن اهلل وسع 
عليكم فلكم يف نكاح غَت أولئك 
اليتامى مندوحة عن نكاحهن مع 

ويف اإلضرار هبن يف الصداق، 
ىذا إدماج ضتكم شرعي آخر يف 
خالل حكم القسط لليتامى إىل 

 قولو: ذلك أدٌل أال تعولوا.
النساء صدقاهتن ؿتلة فإن  وآتوا 4

 طنب لكم عن شيء منو نفسا
ىنيئا مريئا )سورة  فكلوه

 (.4النساء: اآلية 

اإلرشد  غتزي فعل األمر
 واالمتنان

اإلرشاد ألن تتعلق بآية فبلهها 
أي يف معٌت دتام واالمتنان 

 التملك.

وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت  5
 وارزقوىمجعل اهلل لكم قياما 

عتم قوال واكسوىم وقولوا فيها 
معروفا )سورة النساء: اآلية 

 كما يف اآليات السابقة. اإلرشاد غتزي فعل األمر
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5.) 
اليتامى حىت إذا بلغوا  وابتلوا 6

النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
إليهم أمواعتم وال  فادفعوا

تأكلوىا إسرافا وبدارا أن يكربوا 
ومن   فليستعففومن كان غنيا 

باظتعروف  فليأكل كان فقَتا
فإذا دفعتم إليهم أمواعتم 

عليهم وكفى باهلل  فأشهدوا
حسيبا )سورة النساء: اآلية 

6.) 

فعل األمر 
واظتضارع 

اجملزوم بالم 
 األمر 

 أيات قبلها.مازلت متعلقة ب اإلرشاد غتزي

وإذا حضر القسمة أولوا القرىب  7
 فارزقوىم واليتامى واظتساكُت

عتم قوال معروفا  وقولوامنو 
 (.8)سورة النساء: اآلية 

طلب فيها لَتزق أولوا القرىب  اإلرشاد غتزي فعل األمر
واليتامى واظتساكُت وطلب ليقل 
قوال معروفا اليهم واألمر بأن 

أي قوال يقولوا عتم قوال معروفا 
حسنا وىو ضد اظتنكر تسلية 
لبعضهم على ما حرموا منو من 
 مال اظتيت كما كانوا يف اصتاىلية.

 
الذين لو تركوا من  وليخش 8

خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
اهلل وليقولوا قوال  فليتقواعليهم 

سديدا )سورة النساء: اآلية 
9.) 

اظتضارع 
اجملزوم بالم 

 األمر

 - - حقيقي

يأتُت الفاحشة من والالٌب  9
عليهن  فاستشهدوا نسائكم

أربعة منكم فإن شهدوا 
يف البيوت حىت  فأمسكوىن

يتوفاىن اظتوت أو جيعل اهلل عتن 
سبيال )سورة النساء: اآلية 

15) 

قال ابن عاشور يف كتابو التحرير  اإلرشاد غتزي فعل األمر
والتنوير: فضمَت نسائكم عام 
مراد بو نساء اظتسلمُت، وضمَت 
فاستشهدوا ؼتصوص مبن يهمو 
األمر من األزواج، وضمَت 
فأمسكوىن ؼتصوص بوالة 
األمور، ألن اإلمساك اظتذكور 
سجن وىو حكم ال يتواله إال 
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القضاة، وىم الذين ينظرون يف 
عمومها مراد  قبول الشهادة فهذه

بو اطتصوص.وىذه اآلية ىي 
األصل يف اشًتاط أربعة يف 
الشهادة على الزٌل، وقد تقرر 
ذلك بآية سورة النور.ويعترب يف 
الشهادة اظتوجبة لإلمساك يف 
البيوت ما يعترب يف شهادة الزٌل 

 إلقامة اضتد سواء.
 

فآذومها والذان يأتياهنا منكم  11
 فأعرضوا فإن تابا وأصلحا

عنهما إن اهلل كان توابا رحيما 
 (.16)سورة النساء: اآلية 

 ىذه االية متعلقة بآية قبلها اإلرشاد غتزي فعل األمر

يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم  11
أن ترثوا النساء كرىا وال 
تعضلوىن لتذىبوا ببعض ما 
آتيتموىن إال أن يأتُت بفاحشة 

باظتعروف فإن وعاشروىن مبينة 
فعسى أن تكرىوا  كرىتموىن

شيئا وجيعل اهلل فيو خَتا كثَتا 
 (.19)سورة النساء: اآلية 

والتفريع يف قولو: فإن كرىتموىن  اإلرشاد غتزي فعل األمر
على الزم األمر الذي يف قولو: 
وعاشروىن وىو النهي عن سوء 
اظتعاشرة، أي فإن وجد سبب 
سوء اظتعاشرة وىو الكراىية. ورتلة 
فعسى أن تكرىوا نائبة مناب 
جواب الشرط، وىي عليو لو فعلم 
اصتواب منها. وتقديره: فتثبتوا وال 

و فعسى تعجلوا بالطالق، ألن قول
أن تكرىوا شيئا وجيعل اهلل فيو 
خَتا يفيد إمكان أن تكون اظترأة 
اظتكروىة سبب خَتات فيقتضي 
أن ال يتعجل يف الفراق. وفعسى 
ىنا للمقاربة اجملازية أو الًتجي. 
أن تكرىوا ساد مسد معموليها، 
وجيعل معطوف على تكرىوا، 
ومناط اظتقاربة والرجاء ىو غتموع 

عليو، بداللة  اظتعطوف واظتعطوف
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 القرينة على ذلك.
واحملصنات من النساء إال ما  12

ملكت أديانكم كتاب اهلل 
عليكم وأحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
ػتصنُت غَت مسافحُت فما 

 فآتوىن استمتعتم بو منهن
أجورىن فريضة وال جناح 
عليكم فيما تراضيتم بو من بعد 
الفريضة إن اهلل كان عليما 
حكيما )سورة النساء: اآلية 

24.) 

ىذا تأكيدا ظتا سبقو من قولو  اإلرشاد غتزي فعل األمر
تعاىل: وآتوا النساء صدقاهتن ؿتلة 

 (4)سورة النساء: اآلية : 

ومن مل يستطع منكم طوال أن  13
ينكح احملصنات اظتؤمنات فمن 
ما ملكت أديانكم من فتياتكم 
اظتؤمنات واهلل أعلم بإديانكم 

 فانكحوىنبعضكم من بعض 
أجورىن  وآتوىنبإذن أىلهن 

باظتعروف ػتصنات غَت 
مسافحات وال متخذات 
أخدان فإذا أحصن فإن أتُت 
بفاحشة فعليهن نصف ما على 

العذاب ذلك ظتن  احملصنات من
خشي العنت منكم وأن تصربوا 
خَت لكم واهلل غفور رحيم 

 (.25)سورة النساء: اآلية 

وىذا تأكيدا ظتا سبقو من قولو  اإلرشاد غتزي فعل األمر
تعاىل: واحملصنات من النساء إال 
ما ملكت أديانكم كتاب اهلل 
عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 

غَت أن تبتغوا بأموالكم ػتصنُت 
مسافحُت فما استمتعتم بو منهن 
فآتوىن أجورىن فريضة وال جناح 
عليكم فيما تراضيتم بو من بعد 
الفريضة إن اهلل كان عليما 

( 24حكيما )سورة النساء: اآلية 
و  وآتوا النساء صدقاهتن ؿتلة 

 (.4)سورة النساء: اآلية : 
 

وال تتمنوا ما فضل اهلل بو  14
بعضكم على بعض للرجال 
نصيب ؽتا اكتسبوا وللنساء 

اهلل  وسئلوانصيب ؽتا اكتسنب 
من فضلو إن اهلل كان بكل 
شيء عليما )سورة النساء: 

ويكون قولو: وسئلوا اهلل من فضلو  اإلرشاد غتزي فعل األمر
إرشاد إىل طلب اظتمكن، إذ قد 

اهلل ودعاءه يكون علموا أن سؤال 
يف مرجو اضتصول، وإال كان سوء 

 أدب.
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 (.32اآلية 
ولكل جعلنا موايل ؽتا ترك  15

الوالدان واألقربون والذين 
نصيبهم  فآتوىمعقدت أديانكم 

إن اهلل كان على كل شيء 
شهيدا )سورة النساء: اآلية 

33.) 

معٍت اإلرشاد ليعطي نصيب  رشاداإل غتزي فعل األمر
 للذين عقدت أديانكم.

فابعثوا  وإن خفتم شقاق بينهما 16
حكما من أىلو وحكما من 
أىلها إن يريدا إصالحا يوفق 
اهلل بينهما إن اهلل كان عليما 
خبَتا )سورة النساء: اآلية 

35.) 

آلية دالة على وجوب بعث  اإلرشاد غتزي فعل األمر
اضتكمُت عند نزاع الزوجُت النزاع 
اظتستمر اظتعرب عنو بالشقاق، 

أن الباعث ىو اضتاكم وظاىرىا 
وويل األمر، ال الزوجان، ألن فعل 
فابعثوا مؤذن بتوجيههما إىل 
الزوجُت، فلو كانا معينُت من 
 الزوجُت ظتا كان لفعل البعث معٌت

اهلل وال تشركوا بو شيئا  واعبدوا 17
وبذي القرىب  إحساناوبالوالدين 

واليتامى واظتساكُت واصتار ذي 
القرىب واصتار اصتنب والصاحب 
باصتنب وابن السبيل وما 
ملكت أديانكم إن اهلل ال حيب 
من كان ؼتتاال فخورا )سورة 

 (.36النساء: اآلية 

فعل األمر 
واظتصدر 

النائب عن 
 فعل األمر

األمر بعبادة اهلل تعاىل وعدم  - حقيقي
اإلدماج،  اإلشراك على وجو

لالىتمام هبذا األمر وأنو أحق ما 
يتوخاه اظتسلم، جتديدا ظتعٌت 
التوحيد يف نفوس اظتسلمُت كما 
قدم لذلك يف طالع السورة بقولو: 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة )سورة النساء: اآلية 

(. وبالوالدين إحسانا اىتمام 1
بشأن الوالدين إذ جعل األمر 

عقب األمر  باإلحسان إليهما
 بالعبادة.

 
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا  18

الصالة وأنتم سكارى حىت 
تعلموا ما تقولون وال جنبا إال 
عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن  

ىذه اآلية تدل للتيمم اذا ال  اإلرشاد غتزي فعل األمر
 توجد اظتاء او يف حالة أخري.
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كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو 
 المستم النساء فلم جتدوا ماء

 ا فامسحواصعيدا طيب فتيمموا
بوجوىكم وأيديكم إن اهلل كان 
عفوا غفورا )سورة النساء: اآلية 

43.) 
من الذين ىادوا حيرفون الكلم  19

عن مواضعو ويقولون شتعنا 
غَت مسمع واشتع وعصينا 

وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف 
الدين ولو أهنم قالوا شتعنا 

لكان خَتا  واشتع وانظرناوأطعنا 
عتم وأقوم ولكن لعنهم اهلل 
بكفرىم فال يؤمنون إال قليال 

 (.46)سورة النساء: اآلية 

 - - حقيقي فعل األمر

يا أيها الذين أوتوا الكتاب  21
مبا نزلنا مصدقا ظتا معكم  آمنوا

من قبل أن نطمس وجوىا 
فنردىا على أدبارىا أو نلعنهم  
كما لعنا أصحاب السبت 
وكان أمر اهلل مفعوال )سورة 

 (.47النساء: اآلية 

 - - حقيقي فعل األمر

كيف يفًتون على اهلل   انظر 21
الكذب وكفى بو إذتا مبينا 

 (.51)سورة النساء: اآلية 

 - اعتبار غتزي فعل األمر

اهلل  أطيعوايا أيها الذين آمنوا  22
الرسول وأويل األمر  وأطيعوا

منكم فإن تنازعتم يف شيء 
إىل اهلل والرسول إن كنتم فردوه 

تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك 
خَت وأحسن تأويال )سورة 

حقيقي  فعل األمر
 وغتري

ومعٌت الرد إىل الرسول إهناء  اإلرشاد
األمور إليو يف حياتو وحضرتو،  
كما دل عليو قولو يف نظَته إىل 

( 83الرسول )سورة النساء: اآلية 
فأما بعد وفاتو أو يف غيبتو، فالرد 
إليو الرجوع إىل أقوالو وأفعالو، 
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 واالحتذاء بسنتو. (.59النساء: اآلية 
 

أولئك الذين يعلم اهلل ما يف  23
 وعظهمعنهم  فأعرضقلوهبم 

عتم يف أنفسهم قوال بليغا  قلو 
 (.63)سورة النساء: اآلية 

والوعظ: األمر بفعل اطتَت وترك  اإلرشاد غتزي فعل األمر
الشر بطريقة فيها ختويف وترقيق 
حيمالن على االمتثال، واالسم 
منو اظتوعظة، وتقدم آنفا عند قولو 
تعاىل: إن اهلل نعما يعظكم بو 

. فهذا ( 58)سورة النساء اآلية 
اإلعراض إعراض صفح أو إعراض 
عدم اضتزن من صدودىم عنك، 
أي ال هتتم بصدودىم، فإن اهلل 
غتازيهم، بدليل قولو: وعظهم 
وقل عتم يف أنفسهم قوال بليغا، 
وذلك إبالغ عتم يف اظتعذرة، 
ورجاء لصالح حاعتم،. شأن 
الناصح الساعي بكل وسيلة إىل 

 اإلرشاد واعتدى
رسول إال ليطاع  وما أرسلنا من 24

بإذن اهلل ولو أهنم إذ ظلموا 
اهلل  فاستغفرواأنفسهم جاؤك 

واستغفر عتم الرسول لوجدوا اهلل 
سورة النساء: اآلية توابا رحيما )

64). 

اعترب عصيانا معٌت اإلعتبار يعٍت  اإلعتبار غتزي فعل األمر
لكونو يف الواقع ؼتالفة ألمر 

 .الرسول
 

 اقتلوا أنولو أنا كتبنا عليهم  25
من دياركم  اخرجواأنفسكم أو 

ما فعلوه إال قليل منهم ولو 
أهنم فعلوا ما يوعظون بو لكان 
خَتا عتم وأشد تثبيتا )سورة 

 (.66النساء: اآلية 

 - - حقيقي فعل األمر

 خذوايا أيها الذين آمنوا  26
 انفروا ثبات أو فانفرواحذركم 

رتيعا )سورة النساء: اآلية 

 - - حقيقي األمرفعل 
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71.) 
يف سبيل اهلل الذين  فليقاتل 27

يشرون اضتياة الدنيا باآلخرة 
ومن يقاتل يف سبيل اهلل فيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيو أجرا 
عظيما )سورة النساء: اآلية 

74.) 

اظتضارع 
اجملزوم بالم 

 األمر

أن األمر بالقتال ؼتتص بفريق  - حقيقي
 دون آخر.

 

وما لكم ال تقاتلون يف سبيل  28
اهلل واظتستضعفُت من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون 

من ىذه القرية  أخرجناربنا 
لنا من  واجعلالظامل أىلها 
لنا من  واجعللدنك وليا 

لدنك نصَتا )سورة النساء: 
 (.75اآلية 

 - الدعاء غتزي فعل األمر

الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل  29
اهلل والذين كفروا يقاتلون يف 

أولياء  فقاتلواسبيل الطاغوت 
الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا )سورة النساء: اآلية 

76.) 

 - - حقيقي فعل األمر

 كفواأمل تر إىل الذين قيل عتم   31
 وآتواالصالة  وأقيمواأيديكم 

الزكاة فلما كتب عليهم القتال 
إذا فريق منهم خيشون الناس  
كخشية اهلل أو أشد خشية 
وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال 

 قللوال أخرتنا إىل أجل قريب 
متاع الدنيا قليل واآلخرة خَت 
ظتن اتقى وال تظلمون فتيال 

 (.77)سورة النساء: اآلية 

ف اليد كفوا أيديكم، ألن ك - حقيقي فعل األمر
 مراد، منو ترك القتال. 

 

فأعرض عنهم أمر بعدم االكًتاث  - حقيقي فعل األمرويقولون طاعة فإذا برزوا من  31
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عندك بيت طائفة منهم غَت 
الذي تقول واهلل يكتب ما 

 وتوكلعنهم  فأعرضيبيتون 
على اهلل وكفى باهلل وكيال 

 (.81)سورة النساء: اآلية 

خالفهم، هبم، وأهنم ال خيشى 
وأنو يتوكل على اهلل وكفى باهلل 
وكيال أي متوكال عليو، وال يتوكل 
على طاعة ىؤالء وال حيزنو 

 خالفهم.
 

يف سبيل اهلل ال تكلف  فقاتل 32
اظتؤمنُت  وحرضإال نفسك 

عسى اهلل أن يكف بأس الذين  
كفروا واهلل أشد بأسا وأشد 
تنكيال )سورة النساء: اآلية 

84.) 

تفريع على ما تقدم من األمر  - حقيقي فعل األمر
 بالقتال.

 فحيوا وإذا حييتم بتحية 33
إن اهلل  ردوىابأحسن منها أو 

كان على كل شيء حسيبا 
 (.86)سورة النساء: اآلية 

اإلرشاد  غتزي فعل األمر
 والتأديب

وقد دل قولو: فحيوا بأحسن منها 
على األمر برد السالم، ووجوب 

األمر أن الرد ألن أصل صغية 
يكون للوجوب على مقتضى 
مذىب اصتمهور يف ػتمل صيغة 
األمر،ولذلك اتفق الفقهاء على 
وجوب رد السالم، ٍب اختلفوا إذا  
كان اظتسلم عليهم رتاعة ىل 
جيب الرد على كل واحد منهم: 
فقال مالك: ىو واجب على 
اصتماعة وجوب الكفاية فإذا رد 
واحد من اصتماعة أجزأ عنهم، 

ذلك حديث صحيح  وورد يف
على أنو إذا كانت اصتماعة كثَتة 
يصَت رد اصتميع غوغاء. وقال 
أبو حنيفة: الرد فرض على كل 
شخص من اصتماعة بعينو. ولعل 

 دليلو يف ذلك القياس.
ودوا لو تكفرون كما كفروا  34

فتكونون سواء فال تتخذوا 
 - - حقيقي فعل األمر
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منهم أولياء حىت يهاجروا يف 
 فخذوىمسبيل اهلل فإن تولوا 

حيث وجددتوىم وال  واقتلوىم
تتخذوا منهم وليا وال نصَتا 

 (.89)سورة النساء: اآلية 
ستجدون آخرين يريدون أن  35

يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما 
ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها فإن 
مل يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 

 فخذوىمويكفوا أيديهم 
ثقفتموىم حيث واقتلوىم 

وأولئكم جعلنا لكم عليهم 
سلطانا مبينا )سورة النساء: 

 (.91اآلية 

 - - حقيقي فعل األمر

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم  36
وال تقولوا  فتبينوا يف سبيل اهلل

ظتن ألقى إليكم السالم لست 
مؤمنا تبتغون عرض اضتياة الدنيا 
فعند اهلل مغاًل كثَتة كذلك  
كنتم من قبل فمن اهلل عليكم 

إن اهلل كان مبا تعملون  فتبينوا
خبَتا )سورة النساء: اآلية 

94.) 

 - - حقيقي فعل األمر

اهلل  فاذكروافإذا قضيتم الصالة  37
قياما وقعودا وعلى جنوبكم 

الصالة  فأقيموافإذا اطمأننتم 
إن الصالة كانت على اظتؤمنُت  
كتابا موقوتا )سورة النساء: 

 (.113اآلية  

 - - حقيقي فعل األمر

اهلل إن اهلل كان غفورا  واستغفر 38
رحيما )سورة النساء: اآلية  

116.) 

 يستغفر اىل اهلل.أمر الناس ان  اإلرشاد غتزي فعل األمر



34 

 

اهلل  قل ويستفتونك يف النساء 39
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
يف الكتاب يف يتامى النساء 
الالٌب ال تؤتوهنن ما كتب عتن 
وترغبون أن تنكحوىن 
واظتستضعفُت من الولدان وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما 
تفعلوا من خَت فإن اهلل كان بو 

اآلية  عليما )سورة النساء: 
127.) 

 - - حقيقي فعل األمر

قوامُت  كونوايا أيها الذين آمنوا   41
بالقسط شهداء هلل ولو على 
أنفسكم أو الوالدين واألقربُت 
إن يكن غنيا أو فقَتا فاهلل أوىل 
هبما فال تتبعوا اعتوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل  
كان مبا تعملون خبَتا )سورة 

 (.135النساء: اآلية 

الن فيها توجد الكلمة كونوا،  التكوين غتزي فعل األمر
 أمر اهلل الناس اي يكون يعٍت

 قائمُت بالقصط.
 

باهلل  آمنوايا أيها الذين آمنوا  41
ورسولو والكتاب الذي نزل 
على رسولو والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن يكفر باهلل 
ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم 
اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا 

 (.136)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي فعل األمر

اظتنافقُت بأن عتم عذابا  بشر 42
أليما )سورة النساء: اآلية  

138.) 

 - اىانة غتزي فعل األمر

يسئلك أىل الكتاب أن تنزل  43
عليهم كتابا من السماء فقد 
سألوا موسى أكرب من ذلك 

اهلل جهرة فأخذهتم  أرنا فقالوا

ليتنا نرى ربنا. وجهرة ضد خفية،  التمٍت غتزي فعل األمر
أي علنا، فيجوز أن يكون صفة 
للرؤية اظتستفادة من )أرنا( ، 
وجيوز أن يكون حاال من اظترفوع 
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الصاعقة بظلمهم ٍب اختذوا 
العجل من بعد ما جاءهتم 

عن ذلك وآتينا البينات فعفونا 
موسى سلطانا مبينا )سورة 

 (.153النساء: اآلية  

يف )أرنا( : أي حال كونك غتاىرا 
 لنا يف رؤيتو غَت ؼتف رؤيتو

ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم  44
الباب سجدا  ادخلواوقلنا عتم 

وقلنا عتم ال تعدوا يف السبت 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 

 (.154)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي فعل األمر

يا أيها الناس قد جاءكم  45
 فآمنوا الرسول باضتق من ربكم

خَتا لكم وإن تكفروا فإن هلل 
ما يف السماوات واألرض وكان 
اهلل عليما حكيما )سورة 

 (171النساء: اآلية  

 - - حقيقي فعل األمر

اهلل يفتيكم يف  قليستفتونك  46
الكاللة إن امرؤ ىلك ليس لو 
ولد ولو أخت فلها نصف ما 
ترك وىو يرثها إن مل يكن عتا 
ولد فإن كانتا اثنتُت فلهما 
الثلثان ؽتا ترك وإن كانوا إخوة 
رجاال ونساء فللذكر مثل حظ 
األنثيُت يبُت اهلل لكم أن تضلوا 
واهلل بكل شيء عليم )سورة 

 (.176النساء: اآلية  

 - - حقيقي فعل األمر

 
 النهي .2
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كما مسبقا يف فصل الثاٍل ان: النهي اصطالحا وىو ما قرن بال اصتازمة، 
. وقد 9ولغة وىو طلب حصول االنتفاء يف اطتارج بذلك على وجو االستعالء

صيغة واحدة وىي اظتضارع اظتقرون بال النهية، وىي تدخل على اظتضارع وتفيد 
، ووجدت الباحثة النهي يف سورة النساء وىي 11يليهاالنهي وجتزم الفعل الذي 

 مايلي:
  أمواعتم إىل  وال تأكلوااطتبيث بالطيب  وال تتبدلواوآتوا اليتامى أمواعتم

الحظت الباحثة ىذه . (2سورة النساء: اآلية  أموالكم إنو كان حوبا كبَتا )
وال  اصتملةاآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على 

. النهي يف ىذه تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
 اآلية تدل على اظتعٌت األصلي.

 السفهاء أموالكم اليت جعل اهلل لكم قياما وارزقوىم فيها واكسوىم  وال تؤتوا
. الحظت الباحثة ىذه اآلية (5سورة النساء: اآلية  وقولوا عتم قوال معروفا )

وال تؤتوا ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتملة 
 . النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت األصلي.السفهاء أموالكم

  وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
إسرافا وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن   وال تأكلوىاأمواعتم 

كان فقَتا فليأكل باظتعروف فإذا دفعتم إليهم أمواعتم فأشهدوا عليهم وكفى 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت (6سورة النساء: اآلية  باهلل حسيبا )

وال تأكلوىا  أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتملة
 النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت األصلي. افا وبدارا.إسر 

                                                           
 .91م(، ص  1989بدر الدين بن مالك، اظتصباح يف اظتعاٍل والبيان والبديع )دون اظتطبع: مكتبة اآلدب،   9

 . 161فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية اصتزء االول قواعد النحو )بَتوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون سنة(، ص    11
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  لتذىبوا  وال تعضلوىنياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرىا
ببعض ما آتيتموىن إال أن يأتُت بفاحشة مبينة وعاشروىن باظتعروف فإن  

النساء: سورة كرىتموىن فعسى أن تكرىوا شيئا وجيعل اهلل فيو خَتا كثَتا )
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (19اآلية  

وال تعضلوىن لتذىبوا ببعض ما آتيتموىن بصيغة النهي يقع على اصتملة 
النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت  إال أن يأتين بفاحشة مبينة. 

 األصلي.
  منو  فال تأخذواوإن أردًب استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداىن قنطارا

. (. الحظت  (21سورة النساء: اآلية  شيئا أتأخذونو هبتانا وإذتا مبينا )
الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع 

على اظتعٌت  النهي يف ىذه اآلية تدلفال تأخذوا منو شيئا. على اصتملة 
 األصلي.

 ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنو كان فاحشة  وال تنكحوا
. الحظت الباحثة ىذه اآلية (22سورة النساء: اآلية  ومقتا وساء سبيال )

وال ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتملة 
ه اآلية تدل على اظتعٌت النهي يف ىذ تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.

 األصلي.
  أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن  ال تأكلواياأيها الذين آمنوا

سورة النساء: اآلية  تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما )
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (29
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. النهي يف ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلبصيغة النهي يقع على اصتملة 
 ىذه اآلية تدل على اظتعٌت األصلي.

 ما فضل اهلل بو بعضكم على بعض للرجال نصيب ؽتا اكتسبوا  وال تتمنوا
اهلل من فضلو إن اهلل كان بكل شيء وللنساء نصيب ؽتا اكتسنب واسألوا 

الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن  .(32سورة النساء: اآلية  عليما )
وال تتمنوا ما فضل الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتملة 

 . النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلرشاد.اهلل بو بعضكم على بعض
وحكمة النهي عن األقسام اظتنهي عنها من التمٍت أهنا تفسد ما بُت الناس يف 
معامالهتم فينشأ عنها التحاسد، وىو أول ذنب عصي اهلل بو، إذ حسد 

 11إبليس آدم، ٍب ينشأ عن اضتسد الغيظ والغضب فيفضي إىل أذى احملسود.
  قرىب واليتامى بو شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي ال وال تشركواواعبدوا اهلل

واظتساكُت واصتار ذي القرىب واصتار اصتنب والصاحب باصتنب وابن السبيل 
سورة النساء: اآلية  وما ملكت أديانكم إن اهلل ال حيب من كان ؼتتاال فخورا )

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (36
. النهي يف ىذه اآلية تدل شيئاوال تشركوا بو بصيغة النهي يقع على اصتملة 

 على اظتعٌت األصلي.
  الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال  ال تقربواياأيها الذين آمنوا

جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 

                                                           
11

ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد طاىر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير )حترير اظتعٌت السديد وتنوير العقل اصتديد من تفسَت   
 .   31ه(، ص  1984، 5الكتاب اجمليد، )تونس: الدار التونسية للنشر، اصتزء 
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سورة النساء: اآلية  مسحوا بوجوىكم وأيديكم إن اهلل كان عفوا غفورا )فا
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (43

. النهي يف ال تقربوا الصالة وأنتم سكارىبصيغة النهي يقع على اصتملة 
 ىذه اآلية تدل على اظتعٌت األصلي. 

  منهم أولياء حىت  فال تتخذواودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء
وال يهاجروا يف سبيل اهلل فإن تولوا فخذوىم واقتلوىم حيث وجددتوىم 

. الحظت الباحثة (89سورة النساء: اآلية  منهم وليا وال نصَتا ) تتخذوا
ى اصتملة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع عل

وال تتخذوا منهم  و فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل اهلل
 . النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت األصلي.وليا وال نصيرا

  ظتن ألقى إليكم  وال تقولواياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهلل فتبينوا
السالم لست مؤمنا تبتغون عرض اضتياة الدنيا فعند اهلل مغاًل كثَتة كذلك  

سورة كنتم من قبل فمن اهلل عليكم فتبينوا إن اهلل كان مبا تعملون خبَتا )
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (94النساء: اآلية  

وال تقولوا لمن ألقى إليكم ة اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتمل
. النهي يف ىذه اآلية تدل السالم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا

على اظتعٌت التوبيخ. مع العلم بأنو لو قال ظتن أظهر اإلسالم: لست مؤمنا، 
وقتلو غَت آخذ منو ماال لكان حكمو أوىل ؽتن قصد أخذ الغنيمة، والقيد 

م أعم من ذلك. وكذلك قولو: فعند اهلل مغاًل  ينظر إىل سبب النزول، واضتك
 .12كثَتة أي مل حيصر اهلل مغامنكم يف ىذه الغنيمة
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 يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأظتون فإهنم يأظتون كما تأظتون وترجون من  وال هتنوا
. (114سورة النساء: اآلية  اهلل ما ال يرجون وكان اهلل عليما حكيما )

ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة الحظت الباحثة ىذه اآلية 
. النهي وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمونالنهي يقع على اصتملة 

 يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت االصلي. 
  وال تكنإنا أنزلنا إليك الكتاب باضتق لتحكم بُت الناس مبا أراك اهلل 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية (115سورة النساء: اآلية  للخائنُت خصيما )
وال تكن ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتملة 

 . النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت االصلي.للخائنين خصيما
 عن الذين خيتانون أنفسهم إن اهلل ال حيب من كان خوانا أثيما  وال جتادل

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن (117سورة النساء: اآلية  )
وال تجادل عن الذين الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع على اصتملة 

واطتطاب يف .رشاد. النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإليختانون أنفسهم
للرسول، واظتراد هني األمة عن ذلك، ألن مثلو ال يًتقب قولو: وال جتادل 

عليو الصالة والسالم كما دل عليو قولو تعاىل: ىا أنتم  صدوره من الرسول
 13ىؤالء جادلتم عنهم يف اضتياة الدنيا.

  كل اظتيل فتذروىا    فال دتيلواولن تستطيعوا أن تعدلوا بُت النساء ولو حرصتم
سورة النساء: اآلية  كاظتعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهلل كان غفورا رحيما )

الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب . (129
. فال تميلوا كل الميل فتذروىا كالمعلقةبصيغة النهي يقع على اصتملة 

 النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلرشاد.
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  ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامُت بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو
اعتوى أن  فال تتبعواغنيا أو فقَتا فاهلل أوىل هبما  الوالدين واألقربُت إن يكن

سورة النساء: اآلية  تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل كان مبا تعملون خبَتا )
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب . (135

تدل . النهي يف ىذه اآلية فال تتبعوا الهوىبصيغة النهي يقع على اصتملة 
 على اظتعٌت اإلرشاد.

  فال وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا شتعتم آيات اهلل يكفر هبا ويستهزأ هبا
معهم حىت خيوضوا يف حديث غَته إنكم إذا مثلهم إن اهلل جامع  تقعدوا

الحظت . (141سورة النساء: اآلية  اظتنافقُت والكافرين يف جهنم رتيعا )
كالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن ال

. النهي يف فال تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهعلى اصتملة 
واجملازاة ىنا لكالم مقدر دل عليو النهي  ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلرشاد.

عن القعود معهم فإن التقدير: إن قعدًب معهم إذن إنكم مثلهم. ووقوع إذن 
 شائع يف كالم العرب كقول العنربي:جزاء لكالم مقدر 

 لو كنت من مازن مل تستبح إبلي ... بنو اللقيطة من ذىل شيبانا
 

 إذن لقام بنصري معشر خشن ... عند اضتفيظة إن ذو لوثة النا
وفائدة )إذن( ىو أنو أخرج البيت الثاٍل « : »شرح اضتماسة»قال اظترزوقي يف 

كان يفعل بنو مازن؟ فقال: إذن   ؼترج جواب قائل لو: ولو استباحوا ماذا
قلت: ومنو قولو تعاىل: وما كنت تتلوا من قبلو « . لقام بنصري معشر خشن
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[ . 48من كتاب وال ختطو بيمينك إذا الرتاب اظتبطلون ]العنكبوت: 
 التقدير: فلو كنت تتلو وختط إذن الرتاب اظتبطلون.

  ن اظتؤمنُت أتريدون أن الكافرين أولياء من دو  ال تتخذواياأيها الذين آمنوا
. الحظت (144سورة النساء: اآلية  جتعلوا هلل عليكم سلطانا مبينا )

الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع 
. النهي يف ىذه ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين على اصتملة

أقبل  عاشور يف كتابو التحرير والتنوير:ىة.قال ابن اآلية تدل على اظتعٌت الكر 
على اظتؤمنُت بالتحذير من مواالة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم 
واستصناعهم للمنافقُت لقصد أذى اظتسلمُت، فعلم السامع أنو لوال عداوة 
الكافرين عتذا الدين ظتا كان النفاق، وما كانت تصاريف اظتنافقُت، فقال: يا 

تتخذوا الكافرين أولياء من دون اظتؤمنُت، فهي استئناف  أيها الذين آمنوا ال
ابتدائي، ألهنا توجيو خطاب بعد االنتهاء من اإلخبار. عن اظتنافقُت بطريق 
الغيبة. وىذه آية جامعة للتحذير من مواالة الكافرين. فالتحذير من مواالة 

ا باإلديان الكافرين واظتنافقُت، ومن الوقوع يف النفاق، إلن اظتنافقُت تظاىرو 
ووالوا الكافرين حتذير من االستشعار بشعار النفاق، وحتذير من مواالة 
اظتنافقُت الذين ىم أولياء الكافرين، وتشهَت بنفاق اظتنافقُت، وتسجيل عليهم 

 14أن ال يقولوا: كنا ؾتهل أن اهلل ال حيب مواالة الكافرين.
 ال تعدوا سجدا وقلنا عتم  ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم وقلنا عتم ادخلوا الباب

. الحظت (154سورة النساء: اآلية  يف السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا )
الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة النهي يقع 
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. النهي يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت ال تعدوا في السبتعلى اصتملة 
 .صلياأل

  على اهلل إال اضتق إمنا اظتسيح  وال تقولوايف دينكم تغلوا ياأىل الكتاب ال
عيسى ابن مرَل رسول اهلل وكلمتو ألقاىا إىل مرَل وروح منو فآمنوا باهلل ورسلو 

ثالثة انتهوا خَتا لكم إمنا اهلل إلو واحد سبحانو أن يكون لو ولد لو  وال تقولوا
 ساء: اآليةسورة النما يف السماوات وما يف األرض وكفى باهلل وكيال )

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (171
وال و  ال تغلوا في دينكمبصيغة النهي يقع على ثالثة، و ىي يف اصتملة 

و فآمنوا باهلل ورسلو وال تقولوا ثالثة انتهوا. النهي تقولوا على اهلل إال الحق 
 األصلي. يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت 

آيات وفيها توجد النهي بصيغة  21وجدت الباحثة صيغة النهي يف 
 اظتضارع اظتقرون بال النهية. 

 2 الجدوال

 اسلوب النهي في سورة النساء 

 البيان غرض معني اآلية النمرة
 وال تتبدلواوآتوا اليتامى أمواعتم  1

 وال تأكلوااطتبيث بالطيب 
أمواعتم إىل أموالكم إنو كان 
حوبا كبَتا )سورة النساء: اآلية  

2). 

 - - حقيقي

السفهاء أموالكم اليت  وال تؤتوا 2
جعل اهلل لكم قياما وارزقوىم 
فيها واكسوىم وقولوا عتم قوال 

 - - حقيقي
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معروفا )سورة النساء: اآلية  
5.) 

وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا  3
النكاح فإن آنستم منهم رشدا 

وال فادفعوا إليهم أمواعتم 
إسرافا وبدارا أن يكربوا  تأكلوىا

ومن كان غنيا فليستعفف ومن  
كان فقَتا فليأكل باظتعروف فإذا 
دفعتم إليهم أمواعتم فأشهدوا 
عليهم وكفى باهلل حسيبا )سورة 

 .(6النساء: اآلية  

 - - حقيقي

ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم  4
وال أن ترثوا النساء كرىا 

لتذىبوا ببعض ما  تعضلوىن
آتيتموىن إال أن يأتُت بفاحشة 
مبينة وعاشروىن باظتعروف فإن  
كرىتموىن فعسى أن تكرىوا 
شيئا وجيعل اهلل فيو خَتا كثَتا 

 (.19)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي

وإن أردًب استبدال زوج مكان  5
فال زوج وآتيتم إحداىن قنطارا 

منو شيئا أتأخذونو هبتانا  تأخذوا
وإذتا مبينا )سورة النساء: اآلية  

21.) 

 - - حقيقي

ما نكح آباؤكم من  وال تنكحوا 6
النساء إال ما قد سلف إنو كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيال 

 (.22)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي

 ال تأكلواياأيها الذين آمنوا  7
أموالكم بينكم بالباطل إال أن 
تكون جتارة عن تراض منكم وال 
تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم 

 - - حقيقي
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رحيما )سورة النساء: اآلية  
29.) 

ما فضل اهلل بو  وال تتمنوا 8
بعضكم على بعض للرجال 
نصيب ؽتا اكتسبوا وللنساء 
نصيب ؽتا اكتسنب واسألوا اهلل 
من فضلو إن اهلل كان بكل 
شيء عليما )سورة النساء: 

 (.32اآلية  

وحكمة النهي عن األقسام اظتنهي عنها من  اإلرشاد غتزي
التمٍت أهنا تفسد ما بُت الناس يف معامالهتم 
فينشأ عنها التحاسد، وىو أول ذنب عصي 
اهلل بو، إذ حسد إبليس آدم، ٍب ينشأ عن 
اضتسد الغيظ والغضب فيفضي إىل أذى 

 احملسود

بو شيئا  وال تشركواواعبدوا اهلل  9
قرىب وبالوالدين إحسانا وبذي ال

واليتامى واظتساكُت واصتار ذي 
القرىب واصتار اصتنب والصاحب 
باصتنب وابن السبيل وما ملكت 
أديانكم إن اهلل ال حيب من كان 
ؼتتاال فخورا )سورة النساء: 

 (.36اآلية  

 - - حقيقي

 ال تقربواياأيها الذين آمنوا  11
الصالة وأنتم سكارى حىت 
تعلموا ما تقولون وال جنبا إال 

ابري سبيل حىت تغتسلوا وإن ع
كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو 
المستم النساء فلم جتدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوىكم وأيديكم إن اهلل كان 
عفوا غفورا )سورة النساء: اآلية  

43.) 

 - - حقيقي

ودوا لو تكفرون كما كفروا  11
منهم  تتخذوافال فتكونون سواء 

أولياء حىت يهاجروا يف سبيل 
اهلل فإن تولوا فخذوىم واقتلوىم 

 - - حقيقي
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 وال تتخذواحيث وجددتوىم 
منهم وليا وال نصَتا )سورة 

 (.89النساء: اآلية  
ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف  12

ظتن  وال تقولواسبيل اهلل فتبينوا 
ألقى إليكم السالم لست مؤمنا 

ض اضتياة الدنيا فعند تبتغون عر 
اهلل مغاًل كثَتة كذلك كنتم من 
قبل فمن اهلل عليكم فتبينوا إن 
اهلل كان مبا تعملون خبَتا )سورة 

 (.94النساء: اآلية  

مع العلم بأنو لو قال ظتن أظهر اإلسالم: لست  التوبيخ غتزي
مؤمنا، وقتلو غَت آخذ منو ماال لكان حكمو 
أوىل ؽتن قصد أخذ الغنيمة، والقيد ينظر إىل 
سبب النزول، واضتكم أعم من ذلك. وكذلك 
قولو: فعند اهلل مغاًل كثَتة أي مل حيصر اهلل 

 مغامنكم يف ىذه الغنيمة.

قوم إن يف ابتغاء ال وال هتنوا 13
تكونوا تأظتون فإهنم يأظتون كما 
تأظتون وترجون من اهلل ما ال 
يرجون وكان اهلل عليما حكيما 

 (.114)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي

إنا أنزلنا إليك الكتاب باضتق  14
لتحكم بُت الناس مبا أراك اهلل 

للخائنُت خصيما  وال تكن
 (.115)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي

عن الذين خيتانون  وال جتادل 15
أنفسهم إن اهلل ال حيب من كان 
خوانا أثيما )سورة النساء: اآلية  

117.) 

واطتطاب يف قولو: وال جتادل للرسول، واظتراد  اإلرشاد غتزي 
هني األمة عن ذلك، ألن مثلو ال يًتقب 
صدوره من الرسول عليو الصالة والسالم كما 

أنتم ىؤالء جادلتم دل عليو قولو تعاىل: ىا 
 عنهم يف اضتياة الدنيا

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بُت  16
  فال دتيلواالنساء ولو حرصتم 

كل اظتيل فتذروىا كاظتعلقة وإن 
تصلحوا وتتقوا فإن اهلل كان 
غفورا رحيما )سورة النساء: 

 (.129اآلية  

وقد دل قولو: ولن تستطيعوا إىل قولو: فال  اإلرشاد غتزي
كل اظتيل على أن احملبة أمر قهري، وأن دتيلوا  

للتعلق باظترأة أسبابا توجبو قد ال تتوفر يف بعض 
النساء، فال يكلف الزوج مبا ليس يف وسعو من 
اضتب واالستحسان، ولكن من اضتب حظا ىو 
اختياري، وىو أن يروض الزوج نفسو على 
اإلحسان المرأتو، وحتمل ما ال يالئمو من 
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ا استطاع، وحسن اظتعاشرة خلقها أو أخالقها م
عتا، حىت حيصل من اإللف هبا واضتنو عليها 
اختيارا بطول التكرر والتعود. ما يقوم مقام 
اظتيل الطبيعي. فذلك من اظتيل إليها اظتوصى بو 
يف قولو: فال دتيلوا كل اظتيل، أي إىل إحداىن 

 أو عن إحداىن.
 

ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامُت  17
بالقسط شهداء هلل ولو على 
أنفسكم أو الوالدين واألقربُت 
إن يكن غنيا أو فقَتا فاهلل أوىل 

اعتوى أن تعدلوا  فال تتبعواهبما 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل  
كان مبا تعملون خبَتا )سورة 

 .(135النساء: اآلية  

 - اإلرشاد غتزي

وقد نزل عليكم يف الكتاب أن  18
إذا شتعتم آيات اهلل يكفر هبا 

معهم  فال تقعدواويستهزأ هبا 
حىت خيوضوا يف حديث غَته 
إنكم إذا مثلهم إن اهلل جامع 
اظتنافقُت والكافرين يف جهنم 
رتيعا )سورة النساء: اآلية  

141.) 

التقدير: فلو كنت تتلو وختط إذن الرتاب  اإلرشاد غتزي
 اظتبطلون.

 

 ال تتخذواياأيها الذين آمنوا  19
الكافرين أولياء من دون اظتؤمنُت 
أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم 
سلطانا مبينا )سورة النساء: 

 .(144اآلية  

أقبل  قال ابن عاشور يف كتابو التحرير والتنوير: الكرىة غتزي
على اظتؤمنُت بالتحذير من مواالة الكافرين بعد 
أن شرح دخائلهم واستصناعهم للمنافقُت 
لقصد أذى اظتسلمُت، فعلم السامع أنو لوال 
عداوة الكافرين عتذا الدين ظتا كان النفاق، وما  
كانت تصاريف اظتنافقُت، فقال: يا أيها الذين 
آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون 

ؤمنُت، فهي استئناف ابتدائي، ألهنا توجيو اظت
خطاب بعد االنتهاء من اإلخبار. عن اظتنافقُت 
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بطريق الغيبة. وىذه آية جامعة للتحذير من 
مواالة الكافرين. فالتحذير من مواالة الكافرين 
واظتنافقُت، ومن الوقوع يف النفاق، إلن اظتنافقُت 

من تظاىروا باإلديان ووالوا الكافرين حتذير 
االستشعار بشعار النفاق، وحتذير من مواالة 
اظتنافقُت الذين ىم أولياء الكافرين، وتشهَت 
بنفاق اظتنافقُت، وتسجيل عليهم أن ال يقولوا: 

 كنا ؾتهل أن اهلل ال حيب مواالة الكافرين
ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم  21

وقلنا عتم ادخلوا الباب سجدا 
بت يف السال تعدوا وقلنا عتم 

وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 
 (.154)سورة النساء: اآلية  

 - - حقيقي

يف تغلوا ياأىل الكتاب ال  21
على اهلل إال  وال تقولوادينكم 

اضتق إمنا اظتسيح عيسى ابن مرَل 
رسول اهلل وكلمتو ألقاىا إىل مرَل 

وال وروح منو فآمنوا باهلل ورسلو 
ثالثة انتهوا خَتا لكم إمنا  تقولوا

اهلل إلو واحد سبحانو أن يكون 
لو ولد لو ما يف السماوات وما 
يف األرض وكفى باهلل وكيال 

 (.171)سورة النساء: اآلية 

 - - حقيقي

 

 اإلستفهام .3

من أنوع اإلنشاء الطليب االستفهام وىو طلب العلم بشيء مل يكن 
أي }اإلعالم   أصلو }طلب الفهم{معلوما من قبل بأداة خاصة. واالستفهام 

بالشيء{. أما يف القواعد اللغة العربة االستفهام لغة ىو الفهم: معرفتك الشيء 
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بالفلب؛ ويف اصطالح ىو طلب اظتتكلم من ؼتاطبو أن حيصل يف ذىنو ما مل 
. وأداوات االستفهام كثَتة منها: اعتمزة، وىل وما ومن 15يكن حاصال من قبل
وجدت وحللت الباحثة االستفهام يف  .16أين وأٌل وكم وأيّ ومىت وأيان وكيف و 
 سورة النساء ما يلي:

  وإن أردًب استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداىن قنطارا فال تأخذوا منو
(. الحظت الباحثة 21سورة النساء: اآلية هبتانا وإذتا مبينا ) أتأخذونوشيئا 

حبرف  بصيغة اإلستفهامىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب 
يف ىذه اإلستفهام .  أتأخذونو بهتانا وإثما مبينا يقع على اصتملة اعتمزة )أ(

النهي، هنى عن أن يأخذوا شيئا ؽتا أعطوه أزواجهم من اآلية تدل على اظتعٌت 
 مهر وغَته.

 تأخذونو وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا  وكيف
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (21سورة النساء: اآلية )

وكيف اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف كيف يقع على اصتملة 
. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على تأخذونو وقد أفضى بعضكم إلى بعض

اظتعٌت النهي، هنى عن أن يأخذوا شيئا ؽتا أعطوه أزواجهم من مهر وغَته كما 
 يف آية السابقة.

 سورة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ىؤالء شهيدا ) فكيف
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (41النساء: اآلية 

فكيف إذا اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف كيف يقع على اصتملة 
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. اإلستفهام يف ىذه جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ىؤالء شهيدا
. واضتالة اليت دل عليها االستفهام اظتستعمل يف دل على اظتعٌت التعجباآلية ت

التعجيب تؤذن حبالة مهولة للمشركُت وتنادي على حَتهتم وػتاولتهم 
التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا أنذروا ؽتا دل عليو غتيء 
شهيد عليهم، ولذلك حذف اظتبتدأ اظتستفهم عنو ويقدر بنحو: كيف 

ولئك، أو كيف اظتشهد، وال يقدر بكيف حاعتم خاصة، إذ ىي أحوال  أ
كثَتة ما منها إال يزيده حال ضده وضوحا، فالناجي يزداد سرورا مبشاىدة 
حال ضده، واظتوبق يزداد حتسرا مبشاىدة حال ضده، والكل يقوى يقينو مبا 

معو  حصل لو بشهادة الصادقُت لو أو عليو، ولذلك ظتا ذكر الشهيد مل يذكر
متعلقو بعلى أو الالم: ليعم األمرين. واالستفهام مستعمل يف الزم معناه من 
التعجيب، وقد تقدم نظَته عند قولو تعاىل: فكيف إذا رتعناىم يف سورة آل 

 . 2517عمران اآلية 
 إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشًتون الضاللة ويريدون أن تضلوا  أمل تر

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن ( 44سورة النساء: اآلية السبيل )
يقع على اصتملة  اعتمزة )أ(الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة ويريدون أن 
لة أمل . اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت التعجب. ورتتضلوا السبيل

الكتاب رتلة يقصد منها التعجيب، واالستفهام فيها تقريري عن  -إىل -تر
نفي فعل ال يود اظتخاطب انتفاءه عنو، ليكون ذلك ػترضا على اإلقرار بأنو 
فعل، وىو مفيد مع ذلك للتعجيب، وتقدم نظَتىا يف قولو تعاىل: أمل تر إىل 
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 ليحكم بينهم يف سورة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهلل
 .2318آل عمران 

 إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهلل يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال  أمل تر
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم . (49سورة النساء: اآلية )

ألم تر اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف اعتمزة )أ( يقع على اصتملة 
ا. أنفسهم بل اهلل يزكي من يشاء وال يظلمون فتيلإلى الذين يزكون 

 . كما يف آية السابقة  اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت التعجب
 إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باصتبت والطاغوت ويقولون  أمل تر

. (51سورة النساء: اآلية للذين كفروا ىؤالء أىدى من الذين آمنوا سبيال )
الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة  الحظت

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا اإلستفهام حبرف اعتمزة )أ( يقع على اصتملة 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ىؤالء 

. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت أىدى من الذين آمنوا سبيال
 .كما يف آية السابقة  التعجب

 إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون  أمل تر
أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بو ويريد الشيطان أن يضلهم 

الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت . (61سورة النساء: اآلية ضالال بعيدا )
الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف اعتمزة )أ( يقع على أن الكالم اإلنشائي 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من اصتملة 
. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت التعجب كما يف آية قبلك

 السابقة.
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 إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم ٍب جاءوك حيلفون باهلل إن أردنا  فكيف
. الحظت الباحثة ىذه اآلية (62سورة النساء: اآلية إال إحسانا وتوفيقا )

ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف كيف يقع على 
لفون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحاصتملة 

. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت باهلل إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا
التهويل. واالستفهام مستعمل يف التهويل، كما تقدم القول فيو يف قولو تعاىل 

 .19آنفا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
 ان ال تقاتلون يف سبيل اهلل واظتستضعفُت من الرجال والنساء والولد وما لكم

الذين يقولون ربنا أخرجنا من ىذه القرية الظامل أىلها واجعل لنا من لدنك 
الحظت الباحثة  .(75سورة النساء: اآلية وليا واجعل لنا من لدنك نصَتا )

ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف ما 
والمستضعفين من وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهلل يقع على اصتملة 

الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من ىذه القرية الظالم 
. اإلستفهام أىلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

األمر، أي قاتلوا يف سبيل اهلل ال يصدكم شيء يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت 
 عن القتال.

 كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب إىل الذين قيل عتم   أمل تر
عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهلل أو أشد خشية وقالوا 

علينا القتال لوال أخرتنا إىل أجل قريب قل متاع الدنيا قليل  مل كتبت ربنا
الحظت  .(77سورة النساء: اآلية واآلخرة خَت ظتن اتقى وال تظلمون فتيال )

الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام 
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: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا حبرف اعتمزة و ما يقع على اصتملتُت
أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 

ت علينا ربنا لم كتبو منهم يخشون الناس كخشية اهلل أو أشد خشية 
. اإلستفهام األول يف ىذه اآلية تدل القتال لوال أخرتنا إلى أجل قريب

التعجيب من شأهنم على طريقة االعًتاض يف أثناء على اظتعٌت التعجب، 
اضتث على اصتهاد، وىؤالء فريق يودون أن يؤذن عتم بالقتال فلما كتب 

قتال قبل أن عليهم القتال يف إبانو جبنوا. وقد علم معٌت حرصهم على ال
يعرض عليهم من قولو: قيل عتم كفوا أيديكم، ألن كف اليد مراد، منو ترك 
القتال، كما قال: وىو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 

التعجب  . اما االستفهام الثاٍل تدّل على اظتعٍت 21(24)سورة الفتح:اآلية 
 كما يف اإلستفهام األول يف ىذه اآلية.  

 كونوا يدرككم اظتوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة أينما ت
يقولوا ىذه من عند اهلل وإن تصبهم سيئة يقولوا ىذه من عندك قل كل من 

سورة النساء: اآلية ىؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا ) فمالعند اهلل 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب (78

فمال ىؤالء القوم ال يكادون بصيغة اإلستفهام حبرف ما يقع على اصتملة 
 . اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت األصلي.يفقهون حديثا

 رة سو القرآن ولو كان من عند غَت اهلل لوجدوا فيو اختالفا كثَتا ) أفال يتدبرون
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم (82النساء: اآلية 

أفال  يقع على الجملةاعتمزة )أ( اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف 
 .اإلنكار. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت يتدبرون القرآن
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ر فاالستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب منهم يف استمرار جهلهم مع توف
 . 21أسباب التدبَت لديهم

  أصدق من اهلل  ومناهلل ال إلو إال ىو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيو
(. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن 87سورة النساء: اآلية حديثا )

ومن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف من يقع على اصتملة 
 يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلنكار. . اإلستفهامأصدق من اهلل حديثا

 أن هتدوا من أضل  أتريدونلكم يف اظتنافقُت فئتُت واهلل أركسهم مبا كسبوا  فما
. الحظت (88سورة النساء: اآلية اهلل ومن يضلل اهلل فلن جتد لو سبيال )

الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام 
 وفما لكم في المنافقين فئتين مزة )أ(  يقع على اصتملة حبرف ما واعت

. اإلستفهام األول يف ىذه اآلية تدل على أتريدون أن تهدوا من أضل اهلل
وقد دل التعجب واإلستفهام الثاٍل تدّل على اظتعٌت اإلنكار. اظتعٌت 

االستفهام اإلنكاري اظتشوب باللوم على رتلة ػتذوفة ىي ػتل االستئناف 
البياٍل، وتقديرىا: إهنم قد أضلهم اهلل، أتريدون أن هتدوا من أضل اهلل، بناء 
على أن قولو: واهلل أركسهم ليس اظتراد منو أنو أضلهم، بل اظتراد منو أساء 
حاعتم، وسوء اضتال أمر غتمل يفتقر إىل البيان، فيكون فصل اصتملة فصل 

م إىل الكفر، كانت رتلة االستئناف. وإن جعلت معٌت واهلل أركسهم أنو ردى
أتريدون استئناف ابتدائيا، ووجو الفصل أنو إقبال على اللوم واإلنكار، بعد 
رتلة واهلل أركسهم اليت ىي خربية، فالفصل لكمال االنقطاع الختالف 

 الغرضُت.
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  كنتم قالوا كنا مستضعفُت   فيمإن الذين توفاىم اظتالئكة ظاظتي أنفسهم قالوا
تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواىم  أمليف األرض قالوا 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية (97سورة النساء: اآلية جهنم وساءت مصَتا )
ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف ما واعتمزة )أ(  

اإلستفهام ألم تكن أرض اهلل واسعة. و قالوا فيم كنتم يقع على اصتملة 
. و )يف( للظرفية اجملازية. و )ما(  ىذه اآلية تدل على االتقريراألول يف

استفهام عن حالة كما دل عليو )يف( . وقد علم اظتسئول أن اضتالة اظتسئولون 
أن اضتالة اظتسئول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم اعتجرة. فقالوا 

واإلستفهام الثاٍل تدّل على اظتعٌت  .22معتذرين كنا مستضعفُت يف األرض
 األمر. 

  جيادل اهلل عنهم يوم القيامة  فمنىاأنتم ىؤالء جادلتم عنهم يف اضتياة الدنيا
. الحظت الباحثة ىذه (119سورة النساء: اآلية يكون عليهم وكيال ) من أم

اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف من  يقع 
. فمن يجادل اهلل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيالصتملة على ا

 اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلنكار.
  والذين آمنوا وعملوا الصاضتات سندخلهم جنات جتري من حتتها األهنار

سورة النساء: أصدق من اهلل قيال ) ومنخالدين فيها أبدا وعد اهلل حقا 
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي (122اآلية 

الجملة ومن أصدق من اهلل الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف من  يقع على 
 اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلنكار. قيال.

                                                           
22

 . 175نفس المراجع، ص   
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 أحسن دينا ؽتن أسلم وجهو هلل وىو ػتسن واتبع ملة إبراىيم حنيفا  ومن
. الحظت الباحثة ىذه (125سورة النساء: اآلية  )واختذ اهلل إبراىيم خليال

اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف من  يقع 
. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على ومن أصدق من اهلل قيالعلى اصتملة 

 اظتعٌت اإلنكار.
 زة فإن عندىم الع أيبتغون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون اظتؤمنُت

. الحظت الباحثة ىذه اآلية (139سورة النساء: اآلية العزة هلل رتيعا )
يقع  اعتمزة )أ(ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف 

. اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت أيبتغون عندىم العزة على اصتملة
 .والتوبيخ اإلنكار

  نكن معكم وإن كان  أمل لكم فتح من اهلل قالواالذين يًتبصون بكم فإن كان
نستحوذ عليكم ومننعكم من اظتؤمنُت فاهلل حيكم  أملللكافرين نصيب قالوا 

سورة النساء: بينكم يوم القيامة ولن جيعل اهلل للكافرين على اظتؤمنُت سبيال )
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي (141اآلية 

 يقع على الجملة ألم نكن معكمغة اإلستفهام حبرف اعتمزة )أ( الطليب بصي
. اإلستفهام يف ىذه اآلية ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنينو 

 والتقرير.تدل على اظتعٌت اإلنكار 
  أن  أتريدونياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون اظتؤمنُت

. الحظت الباحثة (144سورة النساء: اآلية جتعلوا هلل عليكم سلطانا مبينا )
ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة اإلستفهام حبرف 

. أتريدون أن تجعلوا هلل عليكم سلطانا مبينا اعتمزة )أ( يقع على اصتملة
 . اإلستفهام يف ىذه اآلية تدل على اظتعٌت اإلنكار



57 

 

آيات وفيها توجد اإلستفهام  21وجدت الباحثة صيغة األستفهام يف 
(، وبأداة كيف 21أتأخذونو )سورة النساء: اآلية بأداواهتا مثل اعتمزة )أ( مثل 

 (.21مثل وكيف تأخذونو )سورة النساء: اآلية 

 3 الجدوال

 اسلوب اإلستفهام في سورة النساء

حرف  آية النمرة
 اإلستفهام

 البيان ضغر   معنى

وإن أردًب استبدال زوج مكان  1
زوج وآتيتم إحداىن قنطارا فال 

 أتأخذونوتأخذوا منو شيئا 
هبتانا وإذتا مبينا )سورة النساء: 

 (.21اآلية 

هنى عن أن يأخذوا شيئا ؽتا  النهي غتزي اعتمزة )أ(
 أعطوه أزواجهم من مهر وغَته.

 

تأخذونو وقد أفضى  وكيف 2
بعضكم إىل بعض وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا )سورة 

 (.21النساء: اآلية 

ىذه اآلية تدل على اظتعٌت النهي،  النهي غتزي كيف
هنى عن أن يأخذوا شيئا ؽتا 
أعطوه أزواجهم من مهر وغَته  

 كما يف آية السابقة.
 

إذا جئنا من كل أمة  فكيف 3
بشهيد وجئنا بك على ىؤالء 
شهيدا )سورة النساء: اآلية 

41.) 

واضتالة اليت دل عليها االستفهام  التعجب غتزي كيف
اظتستعمل يف التعجيب تؤذن حبالة 
مهولة للمشركُت وتنادي على 
حَتهتم وػتاولتهم التملص من 
العقاب بسلوك طريق إنكار أن 

عليو غتيء يكونوا أنذروا ؽتا دل 
شهيد عليهم، ولذلك حذف 
اظتبتدأ اظتستفهم عنو ويقدر بنحو:  
كيف أولئك، أو كيف اظتشهد، 
وال يقدر بكيف حاعتم خاصة، 
إذ ىي أحوال كثَتة ما منها إال 
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يزيده حال ضده وضوحا، 
فالناجي يزداد سرورا مبشاىدة 
حال ضده، واظتوبق يزداد حتسرا 
مبشاىدة حال ضده، والكل 

نو مبا حصل لو بشهادة يقوى يقي
الصادقُت لو أو عليو، ولذلك ظتا 
ذكر الشهيد مل يذكر معو متعلقو 
بعلى أو الالم: ليعم األمرين. 
واالستفهام مستعمل يف الزم 
معناه من التعجيب، وقد تقدم 
نظَته عند قولو تعاىل: فكيف إذا 
رتعناىم يف سورة آل عمران 

 25اآلية 
صيبا من إىل الذين أوتوا ن أمل تر 4

الكتاب يشًتون الضاللة 
ويريدون أن تضلوا السبيل 

 (. 44)سورة النساء: اآلية 

الكتاب رتلة  -إىل -ورتلة أمل تر التعجب غتزي اعتمزة )أ(
يقصد منها التعجيب، 
واالستفهام فيها تقريري عن نفي 
فعل ال يود اظتخاطب انتفاءه 
عنو، ليكون ذلك ػترضا على 

مفيد مع  اإلقرار بأنو فعل، وىو
ذلك للتعجيب، وتقدم نظَتىا يف 
قولو تعاىل: أمل تر إىل الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يدعون إىل  
كتاب اهلل ليحكم بينهم يف سورة 

 23آل عمران 
إىل الذين يزكون أنفسهم  أمل تر 5

بل اهلل يزكي من يشاء وال 
يظلمون فتيال )سورة النساء: 

 (.49اآلية 

 كما يف آية السابقة. عجبالت غتزي اعتمزة )أ(

إىل الذين أوتوا نصيبا من  أمل تر 6
الكتاب يؤمنون باصتبت 
والطاغوت ويقولون للذين  
كفروا ىؤالء أىدى من الذين 

 كما يف آية السابقة. التعجب غتزي اعتمزة )أ(
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آمنوا سبيال )سورة النساء: 
 (.51اآلية 

إىل الذين يزعمون أهنم  أمل تر 7
آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إىل الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا بو ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضالال بعيدا )سورة 

 (.61النساء: اآلية 

 كما يف آية السابقة. التعجب غتزي اعتمزة )أ(

إذا أصابتهم مصيبة مبا  فكيف 8
هم ٍب جاءوك قدمت أيدي

حيلفون باهلل إن أردنا إال 
إحسانا وتوفيقا )سورة النساء: 

 (.62اآلية 

واالستفهام مستعمل يف التهويل،  التهويل غتزي كيف
كما تقدم القول فيو يف قولو 
تعاىل آنفا: فكيف إذا جئنا من  

 كل أمة بشهيد

ال تقاتلون يف سبيل  وما لكم 9
اهلل واظتستضعفُت من الرجال 

اء والولدان الذين يقولون والنس
ربنا أخرجنا من ىذه القرية 
الظامل أىلها واجعل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من 
لدنك نصَتا )سورة النساء: 

 (.75اآلية 

أي قاتلوا يف سبيل اهلل ال يصدكم  األمر غتزي ما
 شيء عن القتال.

 

إىل الذين قيل عتم كفوا  أمل تر 11
أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال 
إذا فريق منهم خيشون الناس  
كخشية اهلل أو أشد خشية 

علينا القتال  مل كتبت وقالوا ربنا
لوال أخرتنا إىل أجل قريب قل 
متاع الدنيا قليل واآلخرة خَت 
ظتن اتقى وال تظلمون فتيال 

 .(77اء: اآلية )سورة النس

اعتمزة )أ( 
 و مل

التعجيب من شأهنم على طريقة  التعجب غتزي
االعًتاض يف أثناء اضتث على 
اصتهاد، وىؤالء فريق يودون أن 
يؤذن عتم بالقتال فلما كتب 
عليهم القتال يف إبانو جبنوا. وقد 
علم معٌت حرصهم على القتال 
قبل أن يعرض عليهم من قولو: 

م، ألن كف قيل عتم كفوا أيديك
اليد مراد، منو ترك القتال، كما 
قال: وىو الذي كف أيديهم 
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عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
 (24)سورة الفتح:اآلية 

أينما تكونوا يدرككم اظتوت ولو   11
كنتم يف بروج مشيدة وإن 
تصبهم حسنة يقولوا ىذه من 
عند اهلل وإن تصبهم سيئة 
يقولوا ىذه من عندك قل كل 

ىؤالء القوم  فمال من عند اهلل
ال يكادون يفقهون حديثا 

 (.78)سورة النساء: اآلية 

 - - حقيقي ما

القرآن ولو كان  أفال يتدبرون 12
من عند غَت اهلل لوجدوا فيو 
اختالفا كثَتا )سورة النساء: 

 (.82اآلية 

فاالستفهام إنكاري للتوبيخ  اإلنكار غتزي اعتمزة )أ(
والتعجيب منهم يف استمرار 
جهلهم مع توفر أسباب التدبَت 

 لديهم
اهلل ال إلو إال ىو ليجمعنكم  13

إىل يوم القيامة ال ريب فيو 
أصدق من اهلل حديثا  ومن

 (.87)سورة النساء: اآلية 

 - اإلنكار غتزي من

لكم يف اظتنافقُت فئتُت واهلل  فما 14
أن  أتريدونأركسهم مبا كسبوا 

هتدوا من أضل اهلل ومن يضلل 
اهلل فلن جتد لو سبيال )سورة 

 (.88النساء: اآلية 

م واعتمزة 
 )أ(

التعجب  غتزي
 واإلنكار

اإلستفهام األول يف ىذه اآلية 
تدل على اظتعٌت التعجب 
واإلستفهام الثاٍل تدّل على اظتعٌت 
اإلنكار. وقد دل االستفهام 
اإلنكاري اظتشوب باللوم على 

ػتذوفة ىي ػتل االستئناف رتلة 
البياٍل، وتقديرىا: إهنم قد أضلهم 
اهلل، أتريدون أن هتدوا من أضل 
اهلل، بناء على أن قولو: واهلل 
أركسهم ليس اظتراد منو أنو 
أضلهم، بل اظتراد منو أساء 
حاعتم، وسوء اضتال أمر غتمل 
يفتقر إىل البيان، فيكون فصل 
اصتملة فصل االستئناف. وإن 
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عٌت واهلل أركسهم أنو جعلت م
ردىم إىل الكفر، كانت رتلة 
أتريدون استئناف ابتدائيا، ووجو 
الفصل أنو إقبال على اللوم 
واإلنكار، بعد رتلة واهلل أركسهم 
اليت ىي خربية، فالفصل لكمال 

 االنقطاع الختالف الغرضُت.
 

إن الذين توفاىم اظتالئكة  15
كنتم   فيمظاظتي أنفسهم قالوا 

ا مستضعفُت يف األرض قالوا كن
تكن أرض اهلل واسعة  أملقالوا 

فتهاجروا فيها فأولئك مأواىم 
جهنم وساءت مصَتا )سورة 

 (.97النساء: اآلية 

التقرير  غتزي فيم واعتمزة
 واألمر

. و )يف( للظرفية اجملازية. و )ما( 
استفهام عن حالة كما دل عليو 
)يف( . وقد علم اظتسئول أن 

أن اضتالة اظتسئول اضتالة اظتسئولون 
عنها حالة بقائهم على الكفر أو 
عدم اعتجرة. فقالوا معتذرين كنا 

 مستضعفُت يف األرض
ىاأنتم ىؤالء جادلتم عنهم يف  16

جيادل اهلل  فمناضتياة الدنيا 
يكون  من عنهم يوم القيامة أم

عليهم وكيال )سورة النساء: 
 (.119اآلية 

 - اإلنكار غتزي من

والذين آمنوا وعملوا الصاضتات  17
سندخلهم جنات جتري من 
حتتها األهنار خالدين فيها أبدا 

أصدق من  ومنوعد اهلل حقا 
اهلل قيال )سورة النساء: اآلية 

122.) 

 - اإلنكار غتزي من

أحسن دينا ؽتن أسلم  ومن 18
وجهو هلل وىو ػتسن واتبع ملة 
إبراىيم حنيفا واختذ اهلل إبراىيم 
خليال )سورة النساء: اآلية 

125.) 

 - اإلنكار غتزي من

 -اإلنكار  غتزي اعتمزة )أ(الذين يتخذون الكافرين أولياء  19
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 أيبتغون من دون اظتؤمنُت
عندىم العزة فإن العزة هلل رتيعا 

 (.139)سورة النساء: اآلية 

 والتوبيخ

الذين يًتبصون بكم فإن كان  21
نكن  أمل لكم فتح من اهلل قالوا

معكم وإن كان للكافرين 
نستحوذ  أملنصيب قالوا 

عليكم ومننعكم من اظتؤمنُت 
فاهلل حيكم بينكم يوم القيامة 
ولن جيعل اهلل للكافرين على 
اظتؤمنُت سبيال )سورة النساء: 

 (.141اآلية 

اإلنكار  غتزي اعتمزة
 والتقرير

- 

ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا  21
الكافرين أولياء من دون 

أن جتعلوا هلل  أتريدوناظتؤمنُت 
عليكم سلطانا مبينا )سورة 

 (.144النساء: اآلية 

 - اإلنكار غتزي اعتمزة

 

 التمٍت .4

. وعرفو ابن 23التمٍت ىو طلب الشيء احملبوب الذي ال يرجى حصولو
يعقوب اظتغريب بقولو ىو طلب حصول الشيء بشرط احملبة ونفي الطماعية يف 
ذلك الشيء، فخرج ما اليشًتط فيو احملبة، كاألمر والنهي والنداء والرجاء بناء 
على أنو طلب، وأما نفي الطماعية فلتحقيق إخراج نوع الرجاء الذي فيو اإلرادة 

 التمٍت يف سورة النساء ما يلي:وجدت وحللت الباحثة . 24غَت ؽتا فيو الطماعية

                                                           
 . 71م، ص 2119أزتد اعتشمي، جواىر البالغة يف اظتعاٍل والبيان والبديع، القاىرة: القدس،   23
 . 112م(، ص  2119عبد العزيز العتيق، علم اظتعاٍل )لبانن: دار النهضة العربية،   24
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  اهلل أن يكف  عسىفقاتل يف سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك وحرض اظتؤمنُت
. (84سورة النساء: اآلية بأس الذين كفروا واهلل أشد بأسا وأشد تنكيال )

الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة ادتٍت 
. عسى اهلل أن يكف بأس الذين كفروا حبرف عسى يقع على اصتملة

)عسى( ىنا مستعارة للوعد. واظتراد هبم ىنا كفار مكة، فاآليات هتيئة لفتح 
 .25مكة

  سورة النساء: اآلية اهلل أن يعفو عنهم وكان اهلل عفوا غفورا ) عسىفأولئك
الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن الكالم اإلنشائي الطليب . (99

رتلة عسى اهلل أن يعفو عنهم. بصيغة ادتٍت حبرف عسى يقع على اصتملة 
فأولئك عسى اهلل أن يعفو عنهم الفاء فيها للفصيحة، واإلتيان باإلشارة 

وفعل عسى يف قولو:  للتنبيو على أهنم جديرون باضتكم اظتذكور من اظتغفرة.
فأولئك عسى اهلل أن يعفو عنهم يقتضي أن اهلل يرجو أن يعفو عنهم، وإذ  
كان اهلل ىو فاعل العفو وىو عامل بأنو يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيُت 
تعُت أن يكون معٌت الرجاء اظتستفاد من عسى ىنا معٌت غتازيا بأن عفوه عن 

يقطع حبصول  ذنبهم عفو عزيز اظتنال، فمثل حال العفو عنهم حبال من ال
العفو عنو، واظتقصود من ذلك تضييق حتقق عذرىم، لئال يتساىلوا يف شروطو 
اعتمادا على عفو اهلل، فإن عذر اهلل عتم باستضعافهم رخصة وتوسعة من اهلل 
تعاىل، ألن البقاء على إظهار الشرك أمر عظيم، وكان الواجب العزدية أن 

ُت ولو جلب عتم التعذيب واعتالك،  يكلفوا بإعالن اإلديان بُت ظهراٍل اظتشرك
كما فعلت شتية أم عمار بن ياسر.وىذا االستعمال ىو ػتمل موارد عسى و 

                                                           
25

 الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير) والتنوير التحرير التونسي، عاشور بن طاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد  

    . 143 ص ،(ه 1984 ،4 الجزء للنشر، التونسية الدار: تونس) المجيد، الكتاب تفسير من
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)لعل( إذا أسندا إىل اسم اهلل تعاىل كما تقدم عند قولو تعاىل: وإذ آتينا 
 .26موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون يف سورة البقرة

 عمل حرف عسى.وجدت الباحثة صيغة التمٍت يف آيتُت وتست
 4 الجدوال  

 اسلوب التمني في سورة النساء
حرف  آية النمرة

 التمني
 البيان

فقاتل يف سبيل اهلل ال تكلف  1
إال نفسك وحرض اظتؤمنُت 

اهلل أن يكف بأس الذين   عسى
كفروا واهلل أشد بأسا وأشد 
تنكيال )سورة النساء: اآلية 

84.) 

هبم ىنا كفار مكة، )عسى( ىنا مستعارة للوعد. واظتراد  عسى
 فاآليات هتيئة لفتح مكة

اهلل أن يعفو  عسىفأولئك  2
عنهم وكان اهلل عفوا غفورا 

 (.99)سورة النساء: اآلية 

رتلة فأولئك عسى اهلل أن يعفو عنهم الفاء فيها للفصيحة،  عسى
واإلتيان باإلشارة للتنبيو على أهنم جديرون باضتكم اظتذكور 
من اظتغفرة. وفعل عسى يف قولو: فأولئك عسى اهلل أن يعفو 
عنهم يقتضي أن اهلل يرجو أن يعفو عنهم، وإذ كان اهلل ىو 

عن بعضهم  فاعل العفو وىو عامل بأنو يعفو عنهم أو
بالتعيُت تعُت أن يكون معٌت الرجاء اظتستفاد من عسى ىنا 
معٌت غتازيا بأن عفوه عن ذنبهم عفو عزيز اظتنال، فمثل 
حال العفو عنهم حبال من ال يقطع حبصول العفو عنو، 
واظتقصود من ذلك تضييق حتقق عذرىم، لئال يتساىلوا يف 

عتم شروطو اعتمادا على عفو اهلل، فإن عذر اهلل 
باستضعافهم رخصة وتوسعة من اهلل تعاىل، ألن البقاء على 
إظهار الشرك أمر عظيم، وكان الواجب العزدية أن يكلفوا 
بإعالن اإلديان بُت ظهراٍل اظتشركُت ولو جلب عتم التعذيب 
واعتالك، كما فعلت شتية أم عمار بن ياسر.وىذا االستعمال 

 اسم اهلل تعاىل  ىو ػتمل موارد عسى و )لعل( إذا أسندا إىل
                                                           

26
 . 177نفس المراجع، ص   
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كما تقدم عند قولو تعاىل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان 
 لعلكم هتتدون يف سورة البقرة

  
 النداء .5

النداء ىو طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو حبرف نائب مناب أدع 
، وأحرف النداء أو أدواتو ذتان: اعتمزة، و)أي( 27اظتنقول من اطترب إىل اإلنشاء

وجدت وحللت الباحثة النداء يف   و)أيا( و)ىيا( و)آ( و)آي( و)وا(.و)يا( 
 سورة النساء ما يلي:

 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  يا أيها
وبث منهما رجاال كثَتا ونساء واتقوا اهلل الذي تسائلون بو واألرحام إن اهلل  

الحظت الباحثة ىذه اآلية . (1سورة النساء: اآلية كان عليكم رقيبا )
يف البعيد ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة النداء حبرف يا ىي لنداء 

األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال  ى اظتعٌتتدّل عليا أيها الناس رتلة 
 اظتخاطب عليو. 

 الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرىا وال تعضلوىن لتذىبوا  يا أيها
ببعض ما آتيتموىن إال أن يأتُت بفاحشة مبينة وعاشروىن باظتعروف فإن  

سورة النساء: كرىتموىن فعسى أن تكرىوا شيئا وجيعل اهلل فيو خَتا كثَتا )
الطليب . الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء (19اآلية 

تدّل  يا أيها الذين آمنوابصيغة النداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 
 على اظتعٌت األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

                                                           
 . 74م، ص 2119أزتد اعتشمي، جواىر البالغة يف اظتعاٍل والبيان والبديع، القاىرة: القدس،   27
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 الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن  يا أيها
سورة النساء: اآلية تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما )

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة (29
تدّل على اظتعٌت  يا أيها الذين آمنواالنداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 

 األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.
 علموا ما تقولون وال الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت ت يا أيها

جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 

سورة النساء: اآلية فامسحوا بوجوىكم وأيديكم إن اهلل كان عفوا غفورا )
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة (43

تدّل على اظتعٌت  يا أيها الذين آمنواالنداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 
 األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

 الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ظتا معكم من قبل أن نطمس  يا أيها
ىا فنردىا على أدبارىا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر وجو 

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت (47سورة النساء: اآلية اهلل مفعوال )
يا أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة النداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 

األصلى، ألن تدّل على اظتعٌت  أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا
 طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

 الذين آمنوا كونوا قوامُت بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو  يا أيها
الوالدين واألقربُت إن يكن غنيا أو فقَتا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اعتوى أن 

ء: اآلية سورة النساتعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل كان مبا تعملون خبَتا )
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة (135
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تدّل على اظتعٌت  يا أيها الذين آمنواالنداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 
 األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

 الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسولو والكتاب الذي نزل على رسولو  يا أيها
والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم 

. الحظت الباحثة (136سورة النساء: اآلية اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا )
نداء ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة النداء حبرف يا ىي ل

تدّل على اظتعٌت األصلى، ألن طلب  يا أيها الذين آمنواالبعيد يف رتلة 
 اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

 الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون اظتؤمنُت أتريدون أن  يا أيها
. الحظت الباحثة (144سورة النساء: اآلية جتعلوا هلل عليكم سلطانا مبينا )

دت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة النداء حبرف يا ىي لنداء ىذه اآلية ووج
تدّل على اظتعٌت األصلى، ألن طلب  يا أيها الذين آمنواالبعيد يف رتلة 

 اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.
 الناس قد جاءكم الرسول باضتق من ربكم فآمنوا خَتا لكم وإن تكفروا  يا أيها

سورة النساء: اهلل عليما حكيما ) فإن هلل ما يف السماوات واألرض وكان
. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب (171اآلية 

تدّل على  الناس يا أيهابصيغة النداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 
 اظتعٌت األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

 أىل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال اضتق إمنا اظتسيح  يا
عيسى ابن مرَل رسول اهلل وكلمتو ألقاىا إىل مرَل وروح منو فآمنوا باهلل ورسلو 
وال تقولوا ثالثة انتهوا خَتا لكم إمنا اهلل إلو واحد سبحانو أن يكون لو ولد لو 

سورة النساء: اآلية باهلل وكيال )ما يف السماوات وما يف األرض وكفى 
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. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة (171
تدّل على اظتعٌت  يا أىل الكتابالنداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 

 األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.
 سورة ليكم نورا مبينا )الناس قد جاءكم برىان من ربكم وأنزلنا إ يا أيها

. الحظت الباحثة ىذه اآلية ووجدت أن كالم اإلنشاء (174النساء: اآلية 
تدّل  يا أيها الناسالطليب بصيغة النداء حبرف يا ىي لنداء البعيد يف رتلة 

 على اظتعٌت األصلى، ألن طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب عليو.

 يستعمل حرف يا للنداء البعيد. آيات و كلها 11وجدت الباحثة صيغة النداء يف 

 5 الجدوال

 اسلوب النداء في سورة النساء 

حرف  آية النمرة
 النداء

 البيان ضغر  معنى

الناس اتقوا ربكم الذي  يا أيها 1
خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجاال 
كثَتا ونساء واتقوا اهلل الذي 
تسائلون بو واألرحام إن اهلل  
كان عليكم رقيبا )سورة 

 (.1النساء: اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

الذين آمنوا ال حيل لكم  يا أيها 2
أن ترثوا النساء كرىا وال 
تعضلوىن لتذىبوا ببعض ما 
آتيتموىن إال أن يأتُت بفاحشة 
مبينة وعاشروىن باظتعروف فإن 
كرىتموىن فعسى أن تكرىوا 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 
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شيئا وجيعل اهلل فيو خَتا كثَتا 
 (.19)سورة النساء: اآلية 

الذين آمنوا ال تأكلوا  يا أيها 3
أموالكم بينكم بالباطل إال أن 
تكون جتارة عن تراض منكم 
وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان 
بكم رحيما )سورة النساء: 

 (.29اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

الذين آمنوا ال تقربوا  يا أيها 4
الصالة وأنتم سكارى حىت 
تعلموا ما تقولون وال جنبا إال 
عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن  
كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو 
المستم النساء فلم جتدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوىكم وأيديكم إن اهلل كان 

ساء: اآلية عفوا غفورا )سورة الن
43.) 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

الذين أوتوا الكتاب  يا أيها 5
آمنوا مبا نزلنا مصدقا ظتا معكم 
من قبل أن نطمس وجوىا 
فنردىا على أدبارىا أو نلعنهم  
كما لعنا أصحاب السبت 
وكان أمر اهلل مفعوال )سورة 

 (.47النساء: اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

الذين آمنوا كونوا قوامُت  يا أيها 6
بالقسط شهداء هلل ولو على 
أنفسكم أو الوالدين واألقربُت 
إن يكن غنيا أو فقَتا فاهلل أوىل 
هبما فال تتبعوا اعتوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل  

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 



72 

 

كان مبا تعملون خبَتا )سورة 
 (.135ة النساء: اآلي

الذين آمنوا آمنوا باهلل  يا أيها 7
ورسولو والكتاب الذي نزل 
على رسولو والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن يكفر باهلل 
ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم 
اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا 

 (.136)سورة النساء: اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

الذين آمنوا ال تتخذوا  يا أيها 8
الكافرين أولياء من دون 
اظتؤمنُت أتريدون أن جتعلوا هلل 
عليكم سلطانا مبينا )سورة 

 (.144النساء: اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

الناس قد جاءكم  يا أيها 9
الرسول باضتق من ربكم فآمنوا 
خَتا لكم وإن تكفروا فإن هلل 
ما يف السماوات واألرض وكان 
اهلل عليما حكيما )سورة 

 (.171النساء: اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

أىل الكتاب ال تغلوا يف  يا 11
دينكم وال تقولوا على اهلل إال 

اظتسيح عيسى ابن  اضتق إمنا
مرَل رسول اهلل وكلمتو ألقاىا 
إىل مرَل وروح منو فآمنوا باهلل 
ورسلو وال تقولوا ثالثة انتهوا 
خَتا لكم إمنا اهلل إلو واحد 
سبحانو أن يكون لو ولد لو ما 
يف السماوات وما يف األرض 
وكفى باهلل وكيال )سورة النساء: 

 (.171اآلية 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي يا
 عليو. 

 

طلب اظتتكلم إقبال اظتخاطب  - حقيقي ياالناس قد جاءكم برىان  يا أيها 11
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من ربكم وأنزلنا إليكم نورا 
مبينا )سورة النساء: اآلية 

174.) 

 عليو. 
 

 

فمن ىذه التحليلية البالغية، حصلت الباحثة النتائج من أنواع الكالم اإلنشاء الطليب 
 الذي توجد يف سورة النساء وىو ما يلي:

 6الجدوال 

 نتائج البحث

 معنى مجازي معنى حقيقي اإلنشاء الطلبي كالمأنواع ال النمزة
 27 22 األمر 1
 7 14 النهي 2
 21 1 اإلستفهام 3
 - 2 التمٍت 4
 - 11 النداء 5
 


