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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

 الطلب ومد البحث أن يكشفَ عن وظيفةٍ من وظائف أساليب  حاول هذا 
ث أحدٌ من الباحثني عن أمهيّة أساليب  اسهامها يف انسجام النصوص، إذ مل يتحدّ
يف  دُرست  قد  األساليب  هذه  أن  ومعلوم  النص،  داخل  الداليل  الربط  يف  الطلب 
البالغة ضمن علم املعاين، لكنّ هذه الدراسات اهتمت هبذه األساليب يف حدود 
اجلملة، ومن خالل هذا البحث بيّنت أمهيتها عىل مستو النص وأثرها يف انسجامه 

من خالل التطبيق عىل سورة الزمر. 

جر يف البحث احلديث عن االنسجام كام هو معلوم يف نظرية علم النص، وأيضاً 
والبالغيون  والنحاة  اللغويون  ذكره  ما  الطلب بحسب  أسالب  بإجياز عن  ثت  حتدّ
هي  األساليب  وهذه  والنداء)،  والتمنّي  واالستفهام  والنهي  (األمر  وهي:  عنها، 
ثت عن سورة الزمر وعن أمهيتها وسبب نزوهلا  التي رصدهتا يف سورة الزمر، ثم حتدّ

ومكاهنا وما ورد فيها من أحاديث بصورة موجزة أيضاً. 

بعد ذلك بيّنت أثر أساليب الطلب يف االنسجام يف سورة الزمر يف ضوء حتليل 
ربط  يف  أسهمت  وكيف  السورة،  هذه  يف  املختلفة  السياقات  يف  األساليب  هذه 
أغراض  إليه من  الكريمة وما كانت هتدف  السورة  مراد  النص عىل وفق  دالالت 

ي النص الكريم.  سعت إليصاهلا ملتلقّ

الكلامت املفتاحية: أساليب الطلب، انسجام النصوص، دالالت النص، التعبري 
القرآين. 
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Abstract :
This research attempts to reveal a function of demand methods 

and the extent of their contribution to the harmony of texts, as no 
researcher tackles the importance of demand methods in seman-
tic cohesion in a text. It is known that these methods are studied 
in rhetoric within the semantics, but these studies are interested 
in these methods within the sentence limits. The current research 
shows their importance at the level of the text and its impact on its 
consistency through the application to Surat Al-Zumar. 

The harmony is presented in the theory of textual science, and 
the research discusses briefly the methods of demand according 
to what linguists, grammarians and rhetoricians mentioned about 
them: command, the prohibition, the question, the wish and voca-
tion. All of these methods are monitored in Surat Al-Zumar. Then Su-
rat Al-Zumar, its importance, the reason for its revelation, its place 
and the hadiths mentioned it are manifested in a brief manner. 

Then it shows the impact of the request methods on the harmo-
ny of Surat Al-Zumar in the light of the analysis of these methods in 
the different contexts in this Surah, and how they relate the seman-
tics of the text to the meaning of the noble Surah and the purposes 
behind the surah to convey to the recipients of the Glorious Quran. 

Keywords: demand methods, text consistency, text semantics, 
Quranic expression. 
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املقدمة:
يسعى هذا البحث من خالل دراسة أساليب الطلب يف سورة الزمر إىل بيان أثر 
ة  القرآين، وأساليب الطلب أدوات أسلوبية مهمّ هذه األساليب يف انسجام النص 
األساليب  مع  عالئقية  وشائج  من  به  تتسم  ملا  القرآين،  التعبري  سيام  وال  التعبري  يف 
االستمرارية  يف  وأيضا  للنصوص  الداللية  الوحدة  بناء  يف  مؤثرة  تكون   األخر

الداللية لتجنّب االنقطاع النيصّ والداليل يف النصوص املثالية. 
ة  وسور القرآن الكريم زاخرة باستعامل هذه األساليب التي تعطي معاين متغريّ
بؤراً  السور  نصوص  بعض  يف  تكون  فهي  لذا  فيها،  املستعملة  السياقات  بحسب 
داللية مركزية تتداخل معها األساليب األخر إلحكام النص وإلغنائه حتى يبدو 
البحث احلديث عن االنسجام كام هو  مت يف  نسيجاً واحداً لفظاً ومعنى، وقد قدّ
ثت بإجياز عن أساليب الطلب بحسب ما ذكره  معلوم يف نظرية علم النص، وحتدّ
والتمنّي  واالستفهام  والنهي  (األمر  وهي:  عنها،  والبالغيون  والنحاة  اللغويون 
أساليب  أثر  وبينت  الزمر،  سورة  يف  رصدهتا  التي  هي  األساليب  وهذه  والنداء)، 
الطلب يف انسجام سورة الزمر يف ضوء حتليل هذه األساليب يف السياقات املختلفة 
السورة  مراد  وفق  عىل  النص  دالالت  ربط  يف  أسهمت  وكيف  السورة،  هذه  يف 

ي النص الكريم.  الكريمة وما كانت هتدف إليه من أغراض سعت إليصاهلا ملتلقّ
أسلوب الطلب

اختلف علامء اللغة العربية يف تقسيم الكالم، فمنهم من رأ أنه ينقسم إىل أربعة 
أقسام(( خرب واستخبار، وطلب، ودعاء، فاخلرب أوسعها، وهو أن خيرب املتكلِّم املكلَّم 
بام يفيد معرفته، واالستخبار أن يطلب املستخربِ من يكون ملن دونك، أو لنظريك، أو 
يته  هو ملن أعىل منك، فإن كان ملن دونك سميته طلباً، وإن كان هللا – سبحانه- سمّ
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، وطلباً، وإنّام اختلفت التسمية الختالف املخاطبني هبذه اللفظة، ألنك  سؤاالً ودعاءً
، كام تستقبح أن تقول: سألت غالمي)). ١ وأمهية  تستقبح أن تقول: أمرتُ والديَّ
هذا التقسيم راجعة إىل مراعاة حال املخاطَب، إن كان أعىل درجة من املخاطِب أو 
انتبهوا يف وقت  النحويني  أنّ  منه، ويدلّ هذا عىل  أدنى  أو  الدرجة  كان يساويه يف 

مبكر إىل مراعاة سياق األحوال يف اخلطابات. 
ومنهم من جعل معاين الكالم ستة: خرب واستخبار وهو طلب اخلرب، ونداء، ومتنٍ 
ع العلامء يف بيان أقسام الكالم،  وعرض، وأضاف آخرون: اإلباحة والندب٢، وتوسّ
٣، إالّ أن بعضهم  فمنهم من رأ أهنا تسعة، ومنهم من أوصلها إىل ستة عرش قسامً
أرجع هذه التقسيامت إىل أصلني اثنني، مها: اخلرب واإلنشاء، كام ذكر السيوطي الذي 
الكالم يف  انحصار  وا عىل  البيان، نصّ النحاة وغريهم من أهل  اق من  أن احلذّ د  أكّ
إما خرب  الكالم  أنَّ  بقوله: ((ووجه احلرص  القزويني  اخلرب واإلنشاء٤. وعلّل ذلك 
أو إنشاء ألنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه أو ال يكون هلا خارج، 

األول: اخلرب، والثاين: اإلنشاء))٥. 
عة  ويف ضوء ما مرَّ يُلحظ أن بعض اآلراء خلطت بني اإلنشاء وبني معانيه املتفرّ
عنه أو األغراض املستفادة منه فجعلوها أقساماً خاصة مستقلة، وربام يكون ذلك 

بسبب التشابه الشكيل بني بعض األساليب أو بسبب اختالف املعاين الناجتة عنها. 
وينقسم االنشاء عىل قسمني: طلبي وغري طلبي. 

الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب، نحو اعمل خرياً. 
زيد.  الطالب  نعم  نحو،  مطلوبا  يستدعي  ال  ما  هو  الطلبي:  غري  اإلنشاء 
ولإلنشاء غري الطلبي صيغ كثرية، كأفعال املدح والذم، منها: (نعم وبئس)، وفعيل 
التعجب وأفعال املقاربـة، منها: (عسى واخلولق) وصيغ العقود، منها: (بعـت 
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واشرتيت)، والقسم. واستبعد البالغيون هذا النوع من مباحث علم املعاين ألن 
هذه االساليب أخبار نقلت اىل االنشاء. 

األمر،  أساليب:  مخسة  يف  الكـائن  الطلبي  االنشاء  عىل  بحثي  سيقترص  وهلذا 
الزمر وكان  التي رصدهتا يف سورة  والنهي، واالستفهام، والتمني، والنداء، وهي 

هلا أثر واضح يف حتقيق االستمرارية الداللية يف نص السورة. 
التي تسهم يف تشكيل اخلطاب، لذا  املهمة  وتعدّ أساليب الطلب من األدوات 
أدوات  وبوصفها  والداليل،  الشكيل   املستو عىل  أثرها  لبيان  دراستها  من  بدّ  ال 
غرضه  اخلطاب  يؤدي  خالهلا  من  التي  ة  اخلاصّ انزياحاهتا  وهلا  خمتلفة  وظائف  هلا 
عن  للكشف  النص  داخل  وبدراستها  هبا  االهتامم  كان  لذا  والداليل،  التأثريي 
عالقاهتا املختلفة ومنها منح النص االستمرارية الداللية ليكون منسجامً متسقاً عىل 

وفق قواعد نظام اخلطاب. 
 . االنسجام النيصّ

اللغوية  متتالية من اجلمل، وتعمل األدوات والوسائل  النص عىل  انسجام  يعتمد 
ونعني  النص،  عامل  يف  املتحققة  باالستمرارية  ((خيتص  فاالنسجام:  بينها،  الربط  عىل 
هذه  بني  الرابطة  والعالقات  املفاهيم  منظومة  يف  تتجىلّ  التي  الداللية  باالستمرارية 
ا  املفاهيم، وكال هذين األمرين هو حاصل العمليات اإلدراكية املصاحبة للنص إنتاجً
ا أو تلقيًا واستيعابًا، وهبا يتم احتباك املفاهيم من خالل قيام العالقات أو إضفائها  وإبداعً
ا ويتعلق بواسطته  عليها إن مل تكن واضحة مستعلنة عىل نحو يستدعي فيه بعضها بعضً
بعضها بعضا))٦، فال بدّ عىل وفق هذا أن تكون هناك عالقات رابطة بني مفاهيم النص 
ألجل أن تتصف باالنسجام والرتابط الداليل، ونظام اللغة العام نظام كفوء خيتار أدواته 
ل منها اخلطاب بطريقة منسجمة مع ادراكات العقل، ففهم انسجام نصٍّ ما  التي يتشكّ
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م يف نسج النصوص بمختلف  النظام املتحكّ هو جزء من االدراك العقيل الواعي هلذا 
اجتاهاهتا، ويف ذلك يقول الدكتور سعد مصلوح: ((حمتو مدرك يمكن استعادته أو 
تنشيطه بدرجات متفاوتة من الوحدة واالتساق يف العقل، أما العالقات فهي حلقات 
االتصال بني املفاهيم، وحتمل كل حلقة اتصال نوعا من التعيني للمفهوم الذي ترتبط 

به بأن حتمل عليه وصفاً أو حكامً أو حتدد له هيئة أو شكال))٧. 
فالنصوص هي عوامل خاصة من املعرفة واخلربة، وكل نص له خصوصيته التي 
جتعل منه مستقال عن غريه، بمعنى أهنا ذوات متأثّرة بالبيئة التي أنتجتها، وحاملة 
عاكسة   أخر صورة  نفسه،  الوقت  يف  وهي  هلا،  وناقلة  والعادات  التقاليد  لكل 
خلربات كاتبها اللغوية واالجتامعية، فال يمكن الفصل بني هذه اخلربات، إنام هي 
ر  منسجمة معا يف طرائق تعبري مميزة من أجل نقل هذه اخلربات التي تدلّ عىل تطوّ

استعامل اللغة يف بيئة معينة من كاتب معني. 
لذا فالبحث عن طريقة لفهم انسجام النصوص ال يتوقف عىل دراسة العالقات 
يف  بالنص  مة  املتحكّ الثقافية  العالمات  عن  الكشف  أيضا  املهم  فمن  اللغوية، 
أُنتج فيها، فاملعرفة هي جزء من اإلدراك، وهي نسبية ختتلف من متلقٍّ  التي  البيئة 
فاملجتمعات  مة،  املتحكّ املعرفة  هذه  بنتائج  القبول  هو  ذلك  من  واألهم  آخر،  إىل 
ختتلف يف االعتقادات والتقاليد، فهي خمتلفة ثقافياً، وهلذا االختالف أثر واضح عىل 
غري  السياقات  بفهم  إال  االنسجام  يتحقق  لذا ال  جمتمع،  املنتجة يف كل  النصوص 

اللغوية املحيطة بالنصوص وبظروف انتاجها. 
وهناك أمر آخر متعلِّق بنظام كلّ لغة، فهناك صفات مشرتكة عامة بني اللغات 
املختلفة، وأيضا هناك فروقات جوهرية بني هذه اللغات، وكل لغة هلا خصائصها 
التي حصلت عليها عرب تاريخ طويل من املامرسة اللغوية والثقافية، وال يمكن ألي 
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ل كثريا من القدرة عىل  لغة أن تتنازل عن هذه اخلصائص بسهولة، وادراكنا هلا يسهّ
دة نوعاً ما، لكنها  بيان انسجام النصوص يف أي لغة من اللغات، وهي عملية معقّ
عىل درجة كبرية من األمهية، ألجل فهم كيف تُبنى النصوص يف أيّ لغة من اللغات، 

وبذلك يتسنّى لنا فهم أرسار انسجامها. 
واللغة العربية هلا خصائصها الفريدة التي اكتسبتها عرب تاريخ طويل من املامرسة، 
وهي تبقى اللغة الوحيدة التي حافظت عىل جوهرها ورصيدها املعريف الكبري، فهي 
ضنا دائام  العام، وهذه ميزة حترّ د مع احلفاظ عىل نظامها  التطور والتجدّ قادرة عىل 
عىل دراستها من أجل حماولة فكّ أرسارها، يضاف إىل ذلك، أهنا اكتسبت هويتها 
من قدسية القرآن الكريم، وأيضا منحها كالم اهللا الذي نزل هبا صفاتٍ مثالية للتعبري 

لتكون اللغة األهم عىل مستو لغات العامل. 
األمهية  من  كبري   مستو عىل  القرآين  النص  يف  دراستها  تكون  ذلك  ضوء  يف 
لبيان فرادهتا أوالً، وللكشف عن أرسار أساليبها ثانياً، وأثر هذه األساليب يف جعل 

النصوص عىل درجة كبرية من التالحم والرتابط واالنسجام ثالثاً. 
النصية  للدراسات  نتيجة  يكن  مل  املفهومي  بالرتابط  يُعرف  ما  أو  واالنسجام 
 والنحوية احلديثة، إذ إن النحاة أدركوا هذا النوع من الرتابط وان كان عىل مستو
اجلملة، فسيبويه كام يراعي الربط النحوي كذلك يراعي الربط الداليل، فأورد أمثلة 
عن ذلك يف باب االستقامة من الكالم واإلحالة وقسمه عىل " مستقيم حسن، وحمال، 
ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو حمال كذب. فأما املستقيم احلسن فقولك: 
فتقول:  بآخره  كالمك  أول  نقض  فإن  املحال  وأما  غدا)،  وسآتيك  أمس،  (أتيتك 
(أتيتك غدا، وسآتيك أمس)، وأما املستقيم الكذب فقول: (محلت اجلبل، ورشبت 
ماء البحر) ونحوه، وأما املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف غري موضعه نحو قولك: 
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(قد زيدا رأيت وكي زيد يأتيك) وأشباه هذا، وأما املحال الكذب فأن تقول: (سوف 
أرشب ماء البحر أمس)"٨، وهذا يؤكد أن النحاة األوائل راعوا يف دراساهتم الرتابط 
 تقوم عليه دراساهتم وإن كان عىل مستو التي  الداليل بني اجلمل وكان األساس 
اجلملة فإن له األمهية الكرب يف بيان األسس املنطقية والعقلية املفرتضة لبناء مجل 

ق االستمرارية الداللية املتوخاة يف النصوص.  داللية منسجمة وحتقّ
وهذا البحث حياول أن يدرس أساليب الطلب يف سورة الزمر، من ثمّ يكشف عن 
أثر هذه األساليب يف انسجام النص القرآين بوصفها أدوات تعبريية مهمة أسهمت يف 
ز عىل أساليب  ترابط النص دالليا، وهذه الدراسة هي جزء من دراسات متتابعة تركّ
للغة،  العميق   املستو عىل  اخلطاب  نظام  يف  األسلويب  أثرها  لبيان  املختلفة  التعبري 

وأيضاً أثرها اللساين ودرجة مسامهتها يف حتقيق االنسجام املضموين للنصوص. 
األمر. 

األمر يف اللغة نقيض النهي، كام يف قولنا: افعلْ لألمر، ال تفعلْ للنهي، ويعرفه العلوي 
بقوله: ((وهو صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغري عىل 
) كام يقول املتكلِّمون واألصوليون، لتدخل  ) و (لِتفعلْ جهة االستعالء، ومل نقل: (افعلْ
ن عىل  )، فإهنام داالّ ) و (صهْ مجيع األقوال الدالّة عىل استدعاء الفعل، نحو قولنا: (نَزالِ
عىل  الدالة  األخر  الصيغ  العلوي  أدخل  وبذا   .٩((  ( (أفعلْ صيغة  غري  من  االستدعاء 
النائب عن فعله باإلضافة إىل صيغة  الدال عىل األمر واملصدر  الفعل  األمر، مثل اسم 

 .( ) وصيغة الم األمر اجلازمة مع الفعل املضارع (لِتفعلْ األمر(افعلْ
واألمر ال يتوقف عىل معنى استدعاء الفعل عىل وجه االستعالء يف االستعامل، 
يف  مهامً  يكون  وبذا  السياق،  خالل  من  تُفهم  ة  عدّ جمازية  أغراض  إلفادة  خيرج  إنام 
ع الداليل للنصوص وطريقاً موصلة لفهمها وحتليل بنيتها، وقد اهتمّ علم  حالة التوسّ
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البالغة بذلك، أي ببيان األغراض البالغية التي يفيدها األمر يف السياقات القرآنية 
املختلفة، فكان يُدرس يف باب علم املعاين ومن أقسام أساليب الطلب اإلنشائية. 

 ،( ة، كلّها كانت بصيغة (افعلْ ل األمر يف هذه السورة الكريمة ثالثني مرّ استُعمِ
 مستو عىل  مهمة  ربط  أداة  وكان  ة،  مرّ عرشة  ست   ( (قلْ الفعل  استعامل  ر  وتكرّ
بني  أي  السورة،  نصّ   ومستو اجلملة   مستو عىل  العميقة  الداللية  العالقات 

اجلمل ومتواليات اجلمل. 
النهي. 

 .١٠ ْياً، فــ (انتهى، ويتناهى): كفَّ اهُ هنَ نْهَ َاه، يَ النّهي: خالف األمر، هنَ
) إنام تأمره بأن يكون  ا يف االصطالح، فقد قال ابن الرساج: ((إذا قلت: (قمْ أمّ
راد منه  ) فقد أردت منه نفي ذلك، فكام أن األمر يُ : (ال تقمْ منه قيام، فإذا هنيتَ فقلتَ

راد منه النفي))١١.  االجياب، فكذلك النهي يُ
)، ال النهاية اجلازمة بعدها فعل مضارع  وللنهي صيغة واحدة وهي صيغة (ال تفعلْ
جمزوم وختلّصه لالستقبال، ويشرتط النحاة االستعالء لتكون هذه الصيغة مفيدة للنهي. 
لكنه ورد يف سورة  الكريم يف سياقات خمتلفة  القرآن  النهي يف  استخدام  وكثر 
ة واحد يف قوله تعاىل: (( ال تقنطوا))، وقد جاء يف هذا املوضع منسجامً مع  الزمر مرّ

دالالت السورة الكريمة كام سيتضح الحقاً. 
االستفهام. 

ه، وقد  مَ هِّ فَ ه، سأله أن يُ همَ تَفْ االستفهام من الفهم كام ذُكر يف لسان العرب، ((اسْ
))١٢، ويف اصطالح النحويني ((هو طلب ما  يامً هِ فْ ته تَ مْ تُه وفَهَّ مْ هَ ني اليشءَ فأَفْ همَ تَفْ اسْ

ليس عند املُستخرب))١٣ و ((طلب حصول صورة اليشء يف الذهن))١٤. 
بقية  ا  أمّ (اهلمزة، واالستفهام) ومها حرفان،  منها  أدوات خاصة،  ولالستفهام 
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))، وهي  ان، أنّى، أيّ األدوات يف أسامء وهي: ((ما، من، كم، أين، متى، كيف، أيّ
بمجموعها أحد عرشة أداة تتناسب مع املعاين التي يُستفهم عنها. 

يف  االستفهام  عن  خيتلف  الكريم  القرآن  يف  االستفهام  أن  إىل  النحاة  وذهب 
كالم البرش، وذلك ألن املُستفهم غري عامل، إنّام يتوقّع اجلواب فيعلم به، واهللا تعاىل 
منفيٌّ عن ذلك، ألنه سبحانه ال يستفهم خلقه عن يشء، فاالستفهام يف القرآن غري 
االستفهام  خيرج  وإنام  اإلفهام،  طلب  عن  ويستغني  يعلم  ممن  واقع  ألنه  حقيقي، 
يف القرآن خمرج التوبيخ واالقرار وغريها من األغراض، فاهللا تعاىل يَستفهم عباده 

رهم أهنم علموا حقّ ذلك اليشء١٥.  رهم ويذكّ ليقرّ
ة وكان له أثر أسلويب واضح يف بيان دالالت  وورد االستفهام يف سورة الزمر (٢٣) مرّ

السورة الكريمة، وأسهم يف ترابطها وانسجامها كام سيتضح ذلك من خالل البحث. 
التمنّي. 

ال  وبام  يكون  بام  النفس  وحديث  فيه  املرغوب  األمر  حصول  ي  تشهّ التمنّي: 
 .١٦ ، ومتنّى اليشء: أرادهُ رته وأحببت أن يصري إيلّ ، أي: قدّ يكون، ومتنيتُ اليشءَ

((التمنّي:  يعيش:  ابن  يقول  الطلبي١٧،  اإلنشاء  أقسام  فالتمني طلب وهو من 
والتمنّي:  باللسان،  يتعلّق  الطلب  أن  الطلب،  وبني  بينه  والفرق  الطلب،  من  نوع 

ره املتمنّي))١٨.  يشء هيجس يف القلب يقدّ
الزمر يف  ، هل)، وقد ورد يف سورة  لعلّ أال،  لو،  (ليت،  التمنّي هي:  وأدوات 

موضعني فيام يتعلّق بتمنّي الكفار اخلروج من النار. 
النداء. 

ناداة، ونِداء) أي: صاح به،  )، و (ناداهُ مُ ) و (ناد بهِ النّداء: الصوت، وقد (ناداهُ
ن صوتُه١٩.  ): إذا حسُ و (أند الرجلُ
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 َفه النحاة بأنه: ((تنبيه املخاطب ليقبل عليك))٢٠، أو ((التصويت باملُناد ويعرّ
ا يف اصطالح البالغيني فإنّه: ((طلب إقبال املدعو عىل  ليعطف عىل املُنادِي))٢١، أمّ

الداعي بأحد حروف خمصوصة))٢٢. 
النداء يف  ورد  وقد  للندبة)،  وا  هيا،  أيا،   ، أيْ يا،  (اهلمزة،  النداء هي:  وأدوات 
ق االنسجام  ق املعاين املطلوبة بام حيقّ سبعة مواضع يف سورة الزمر، وقد أسهم يف حتقّ

للسورة كام سنالحظ ذلك يف التحليل إن شاء اهللا. 
سورة الزمر

وهي مكية لشهادة سياق آياهتا بذلك وكأهنا نزلت دفعة واحدة ملا بني آياهتا من 
االتصال، وهي مخس وسبعون آية. 

يظهر من خالل آيات السورة أن املرشكني من قوم الرسولسألوه أن ينرصف عام 
فوه بآهلتهم فنزلت السورة   هو عليه من التوحيد والدعوة إليه والتعرض آلهلتهم وخوّ
أنه مأمور  يعلمهم  بآهلتهم وأن  يعبأ  دينه هللا سبحانه وال  بأن خيلص  وهي تؤكد األمر 
بالتوحيد وإخالص الدين الذي تواترت اآليات من طريق الوحي والعقل مجيعا عليه. 
ولذلك نراه سبحانه يعطف الكالم عليه يف السورة مرة بعد مرة كقوله يف مفتتح 
} ثم يرجع إليه ويقول:  َالِصُ ينُ اخلْ ينَ أَالَ هللا الدِّ هُ الدِّ ا لَّ ْلِصً بُدِ اهللا خمُ اعْ السورة: { فَ
ا  ْلِصً بُدُ خمُ {  قُلِ اهللا أَعْ } - إىل قوله – ينَ هُ الدِّ ا لَّ ْلِصً بُدَ اهللا خمُ تُ أَنْ أَعْ رْ {قُلْ إِينِّ أُمِ
} الخ ثم  يِّتُونَ ُمْ مَ إِهنَّ يِّتٌ وَ }. ثم يقول: {إِنَّكَ مَ ونِهِ نْ دُ ئْتُمْ مِ ا شِ وا مَ بُدُ اعْ هُ دِينِي فَ لَ
ا  ونِهِ } ثم يقول: {قُلْ يَ ن دُ ينَ مِ ذِ فُونَكَ بِالَّ َوِّ خيُ وَ هُ بْدَ افٍ عَ يْسَ اهللا بِكَ يقول: { أَلَ
َا  بُدُ أَهيُّ وينِّ أَعْ رُ أْمُ َ اهللا تَ ريْ } ثم يقول: {قُلْ أَفَغَ لٌ امِ مْ إِينِّ عَ تِكُ انَ كَ ٰ مَ ىلَ لُوا عَ مَ مِ اعْ وْ قَ

} إىل غري ذلك من االشارات.  لُونَ َاهِ اجلْ
ومن  الوحي  من  واأللوهية  الربوبية  يف  تعاىل  ده  توحّ عىل  االحتجاج  عمم  ثم 
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املؤمنني  فوصف  لطيفة  مقايسات  واملرشكني  املؤمنني  بني  وقايس  الربهان  طريق 
املرشكني  وذكر  ة  مرّ بعد  ة  مرّ اآلخرة  يف  سيثيبهم  بام  وبرشهم  أوصافهم  بأمجل 
وأنذرهم بام سيلحقهم من اخلرسان وعذاب االخرة مضافا إىل ما يصيبهم يف الدنيا 
الدارجة من عذاب اخلزي يف  االمم  الذين كذبوا من  أمرهم كام أصاب  من وبال 
احلياة الدنيا ولعذاب االخرة أكرب، ومن ثم وصفت السورة يوم البعث وخاصة يف 

خمتتمها بأوضح الوصف وأمتّه٢٣. 
اهللا  عبادة  وهو  مركزي  داليل  موضوع  حول  الكريمة  السورة  حماور  تدور 
آهلتهم، وهو  عبادة  إىل  الدعوة  املرشكون من  يقوله  ما  سبحانه وتعاىل وعدم سامع 
البنية الداللية الكرب الذي نزلت السورة الكريمة من أجل تسفيه عقائد املرشكني 

واالحتجاج عليهم وذكر عاقبتهم نتيجة العتقاداهتم الفاسدة. 
أثر أساليب الطلب يف حتقيق االنسجام يف سورة الزمر. 

عن  للكشف  النص  نسيج  ح  يُرشّ أن  البحث  فعىل  األثر  هذا  بيان  أجل  من 
السياقات الداللية احلاكمة ومد ارتباطها باألسلوب املختار من أجل توصيل هذه 
ق وحدها االنسجام،  قّ الدالالت، والبحث ال ير أن أساليب الطلب هي من حتُ
اً  لكنها تشرتك مع غريها من األساليب يف بناء نسيج النص القرآين نسيجاً مثالياً معربِّ
أن تكون  أثر هذه األساليب يف  الكشف عن  ففي ضوئها سيتمّ  تعبري،  أفضل  عنه 

أدوات رابطة عىل املستو الداليل. 
 ،٢٤{ ينَ هُ الدِّ ا لَّ ْلِصً بُدِ اهللا خمُ اعْ َقِّ فَ كِتَابَ بِاحلْ يْكَ الْ نَا إِلَ لْ ا أَنزَ ففي قوله تعاىل: {إِنَّ
) بؤرة داللية مهمة جاء يف مفتتح السورة ليعربّ عن املضمون  كان فعل األمر (فاعبدْ
العام هلا، وهو عبادة اهللا وعدم سامع دعو املرشكني، وبني ذكر حقيقة نزول الكتاب 
ح هذه احلقيقة، ((فاملقصود  بالعبادة ليوضّ الدين جاء األمر  باحلق واإلخالص يف 
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هُ  ا لَّ ْلِصً من األمر بالعبادة التوطئة إىل تقييد العبادة بحالة اإلخالص من قوله: {خمُ
املراد من السورة  ة))٢٥، وهذا املعنى ينسجم مع  }، فاملأمور به عبادة خاصّ ينَ الدِّ
 املرشكني الباطلة، وسنر الكريمة من الدعوة إىل عبادة اهللا واإلعراض عن دعاو
ة، وأن كلّ ما سيأيت سيكون تفريعاً  أن املعاين الالحقة ستبنى عىل هذه الدعوة احلقّ
ة عىل املرشكني، وأن اهللا سبحانه وتعاىل يدعو  ا له إلقامة احلجّ عن هذا املعنى وتوسيعً
إىل عبادته ألنه احلق وهو من خلق كلَّ يشء ووفّر أسباب احلياة، ويستوجب ذلك 

الشكر والرضا والعبادة له سبحانه وتعاىل كام أمرنا. 
لذلك جاء التهديد بفعل األمر بعد إلقاء احلجة واألمر بالعبادة اخلالصة يف قوله 
انَ  ا كَ َ مَ نْهُ نَيسِ ةً مِّ مَ هُ نِعْ لَ وَّ ا خَ يْهِ ثُمَّ إِذَ نِيبًا إِلَ هُ مُ بَّ ا رَ عَ ٌّ دَ انَ رضُ نسَ ا مَسَّ اإلِ إِذَ تعاىل: {وَ
نْ  لِيال إِنَّكَ مِ كَ قَ رِ فْ َتَّعْ بِكُ بِيلِهِ قُلْ متَ ن سَ لَّ عَ يُضِ ا لِّ ادً لَ هللا أَندَ عَ جَ بْلُ وَ ن قَ يْهِ مِ و إِلَ عُ دْ يَ
النار  يدوم لك ألنك من أصحاب  قليال ال  متتُّعا  ((متتّعْ  أي:   ،٢٦{ النَّارِ ابِ  حَ أَصْ
مصريك إليها، وهو أمر هتديدي يف معنى االخبار أي إنك إىل النار وال يدفعها عنك 

متتعك بالكفر أياما قالئل))٢٧. 
) عىل اآليات، من اآلية (٩) إىل اآلية (١٥)، فقد  وهتيمن داللة فعل األمر (قلْ
ق التواصل الذهني واملنطقي عىل مستو داللة  جاء منسجامً مع املعنى العام ليحقّ
سبحانه  اهللا  من  املتتابعة  اإلهلية  األوامر  يف  ذلك  ونلحظ   ،الكرب والبنية  اخلطاب 
انِتٌ  وَ قَ نْ هُ )، كام يف قوله تعاىل: {أَمَّ وتعاىل للرسول الكريم باستعامل صيغة (قلْ
ونَ  لَمُ عْ ينَ يَ ذِ ي الَّ تَوِ سْ لْ يَ هِ قُلْ هَ بِّ َةَ رَ محْ و رَ جُ رْ يَ ةَ وَ رَ رُ اآلخِ ْذَ ائِامً حيَ قَ ا وَ دً اجِ يْلِ سَ آنَاء اللَّ
مْ  بَّكُ رَ وا  قُ اتَّ نُوا  آمَ ينَ  ذِ الَّ بَادِ  عِ ا  يَ قُلْ   * بَابِ األَلْ وا  لُ أُوْ رُ  كَّ تَذَ يَ إِنَّامَ  ونَ  لَمُ عْ يَ ال  ينَ  ذِ الَّ وَ
م  هُ رَ أَجْ ونَ  ابِرُ ىفَّ الصَّ وَ يُ إِنَّامَ  ةٌ  عَ اسِ ضُ اهللا وَ أَرْ نَةٌ وَ سَ يَا حَ نْ هِ الدُّ ذِ نُوا يفِ هَ سَ أَحْ ينَ  لِلَّذِ
لَ  ونَ أَوَّ َنْ أَكُ تُ ألِ رْ أُمِ * وَ ينَ هُ الدِّ ا لَّ ْلِصً بُدَ اهللا خمُ تُ أَنْ أَعْ رْ * قُلْ إِينِّ أُمِ ابٍ سَ ِ حِ ريْ بِغَ
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هُ  ا لَّ ْلِصً بُدُ خمُ * قُلِ اهللا أَعْ ظِيمٍ مٍ عَ وْ ابَ يَ ذَ يبِّ عَ يْتُ رَ صَ افُ إِنْ عَ * قُلْ إِينِّ أَخَ نيَ لِمِ املُْسْ
مْ  لِيهِ أَهْ مْ وَ هُ سَ وا أَنفُ ُ رسِ ينَ خَ ذِ ينَ الَّ ِ َارسِ ونِهِ قُلْ إِنَّ اخلْ ن دُ ئْتُم مِّ ا شِ وا مَ بُدُ اعْ دِينِي* فَ

 .٢٨{ انُ املُْبِنيُ َ ُرسْ وَ اخلْ لِكَ هُ ةِ أَال ذَ يَامَ قِ مَ الْ وْ يَ
) كانت متتابعة ومل خترج عن السياق  األوامر اإلهلية باستعامل صيغة فعل األمر (قلْ
العام للسورة الكريمة، وهي أمر باحلوار مع املرشكني الذين طلبوا من الرسولأن 
يرتك دعوته إىل اهللا، لذلك ابتدأت هذه اآليات باملقارنة والنفي باملساواة بني الذين 
يعلمون والذين ال يعلمون عن طريق أسلوب االستفهام املجازي باألداة (هل) الذي 
ر اآلية الكريمة ب (اهلمزة)، بقوله:  أفاد النفي، وسبق هذا االستفهام استفهام تصدّ
وأفاد   ،{ هِ بِّ رَ َةَ  محْ رَ و  جُ رْ يَ وَ ةَ  رَ اآلخِ رُ  ْذَ حيَ ائِامً  قَ وَ ا  دً اجِ سَ يْلِ  اللَّ آنَاء  انِتٌ  قَ وَ  هُ نْ  {أَمَّ
هذا االستفهام تفضيل املؤمن القانت العابد عىل الكافر، ومل يذكر الكافر يف طرف 
التفضيل حتقرياً له، فالعلم والعمل متالزمان لوجود قرينة اللفظ (قانت)، التي تدلّ 
عىل العمل، واآلية فيها من األوامر غري املبارشة التي تثبّت قلب النبي واملؤمنني معه 
رة أيضاً باألمر بصيغة الفعل  حتى ال يلتفتوا لدعوة املرشكني، ثم تبعتها اآلية املصدّ
)، يتبعه النداء لتخصيص القول باملؤمنني، ثم األمر بصيغة فعل األمر (اتقوا)، يف  (قلْ
}، ونلحظ أن صيغ الطلب كانت  مْ بَّكُ وا رَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ بَادِ الَّ ا عِ قوله تعاىل: {قُلْ يَ

املحور الذي تقوم عليه الداللة املركزية: 
أمر ـــــــــــــــــــــــــ نداء ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمر

األمر بالقول، ثم التخصيص بالنداء، ثمّ األمر بالتقو، فـــ ((ابتداء الكالم باألمر 
العبودية  بالنداء وبوصف  املقول  م يف نظريه سابقاً، وابتداء  الذي تقدّ بالقول للوجه 
م، وهذا وضعٌ  املضاف إىل اهللا تعاىل، كلّ ذلك يؤذن باالهتامم بام سيقال هلم عن رهبّ
هلم يف مقام املخاطبة من اهللا وهي درجة عظيمة. . . واألمر بالتقو مراد به الدوام 
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، وهو يشعر بأهنم قد نزل هبم من األذ يف الدين  عىل املأمور به ألهنم متّقون من قبلُ
الربط  يف  األسلوبان  هذا  وأسهام  تقواهم))٢٩،  يف  وا  يُقرصّ أن  معه  عليهم  خيشى  ما 

املفهومي ملعاين السورة الكريمة، وجعال تتابع الدالالت منسجامً مع املراد منها. 
التتابع  ق هذا  ليحقّ الالحقة  األربع  اآليات  ) يف  األمر (قلْ تتابع فعل  يستمر  ثم 
الكريم  نبيّه  أرشد  تعاىل  اهللا  فإن  الرئيس،  الصورة  بغرض  املرتبط  بالقول  الداليل 
لكيفية حماورة املرشكني بعد أن طلبوا منه الرجوع إىل دين اإلرشاك، كام يف قوله تعاىل: 
هُ  ا لَّ ْلِصً بُدُ خمُ . . . * قُلِ اهللا أَعْ افُ . . . * قُلْ إِينِّ أَخَ تُ رْ أُمِ . . . * وَ تُ رْ {قُلْ إِينِّ أُمِ
. . . }، ففي اآليات ((نوع رجوع  ينَ ِ َارسِ ونِهِ قُلْ إِنَّ اخلْ ن دُ ئْتُم مِّ ا شِ وا مَ بُدُ اعْ دِينِي* فَ
التوحيد وإخالص  إليه من  يدعوهم  الذي  أن  يبلغهم  الكالم وأمرهأن  أول  إىل 
الدين هللا هو مأمور به كأحدهم ويزيد أنه مأمور أن يكون أول مسلم ملا يدعو إليه أي 
يكون بحيث يدعو إىل ما قد أسلم له وآمن به قبل، سواء أجابوا إىل دعوته أو ردوها. 
. . فكأنه يقول: قل هلم إن الذي تلوت عليكم من أمره تعاىل بعبادته بإخالص الدين 
- وقد وجه به اخلطاب إىلَّ - ليس املراد به جمرد دعوتكم إىل ذلك بإقامتي يف اخلطاب 
مقام السامع فيكون من قبيل " إياك أعني واسمعي يا جارة " بل أنا كأحدكم مأمور 
ا له الدين، وال ذلك فحسب، بل مأمور بأن أكون أول املسلمني ملا ينزل  بعبادته خملصً
إيلّ من الوحي فأسلم له أوال ثم ابلغه لغريي - فأنا أخاف ريب وأعبده باإلخالص 
وا))،  بُدُ اعْ ))٣٠، واملراد باألمر الواقع بفعل األمر ((فَ آمنتم به أو كفرتم فال تطمعوا يفَّ
الذي يفيد التخيري التهديد خلذالهنم دعوة النبيوعدم اإليامن بام جاء به، وهو ردّ 
ا عىل  عىل دعوهتم للنبيمن أجل ترك دينه اجلديد، فكان هذا األمر الواقع شديدً

نفوسهم املريضة التي ال ترىض باحلقّ منهجاً حلياهتم. 
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بالتقو ألهنم أقرب لسامع املوعظة من  بالنداء واألمر  اختصّ اهللا تعاىل عباده 
هم ألهنم عباده الذين أخلصوا له الدين واجتنبوا  غريهم، ثم أمر الرسولأن يبرشّ
مْ ظُلَلٌ  تِهِ ْ ن حتَ مِ نَ النَّارِ وَ مْ ظُلَلٌ مِّ قِهِ ن فَوْ م مِّ عبادة الطاغوت، كام يف قوله تعاىل: {هُ
ا  وهَ بُدُ عْ يَ أَن  وتَ  الطَّاغُ تَنَبُوا  اجْ ينَ  ذِ الَّ وَ  * ونِ اتَّقُ فَ بَادِ  عِ ا  يَ هُ  بَادَ عِ بِهِ  اهللا  فُ  َوِّ خيُ لِكَ  ذَ
النداء واألمر يف قوله تعاىل:  }٣١، ونر أن  بَادِ ْ عِ بَرشِّ فَ   َ بُرشْ الْ ُمُ  إِىلَ اهللا هلَ ابُوا  أَنَ وَ
ق االنسجام املضموين مع اآليات السابقة بتوجيه النداء  } قد حقّ ونِ قُ اتَّ بَادِ فَ ا عِ {يَ
قوله  ثم  عليها،  والدوام   بالتقو األمر  مع  تعاىل  العبادة هللا  أخصلوا  الذين  للعباد 
للرسول اخلطاب  بتوجيه  أوسع  املضمون داللة  أعطى   { بَادِ عِ  ْ بَرشِّ {فَ تعاىل: 
هم دون ذكر اجلزاء، ألنه من اهللا فهو جزاء عظيم أُهبِم هلذا السبب.  وأمره أن يبرشّ

للرسول باستعامل أسلوب االستفهام االستنكاري  تعاىل اخلطاب  اهللا  ه  ثمّ وجّ
نافياً عنه قدرته عىل انقاذ هؤالء الذين استحقوا العذاب بكفرهم، يف قوله تعاىل: 
االستفهام  فتكرار   ،٣٢{ النَّارِ يفِ  ن  مَ ذُ  نقِ تُ أَنتَ  أَفَ ابِ  ذَ عَ الْ ةُ  لِمَ كَ يْهِ  لَ عَ قَّ  حَ نْ  {أَفَمَ
االنكاري بـ (اهلمزة) يف اآلية الكريمة لبيان هذا املعنى الدقيق من حرص الرسول
عىل هدايتهم وإنقاذهم النار، لكن اهللا يعلم بظالم نفوسهم وأهنم ال يمكن أن 

يرتكوا ما هم عليه من الرشك. 
دة  ومن أغراض السورة الكريمة هي الردّ عىل دعوة املرشكني إىل عبادة آهلةٍ متعدّ
آياهتا  جاءت  لذا  األحد،  الواحد  اهللا  عبادة  الرسولإىل  دعوة  عن  واإلعراض 
دعوهتم  وإبطال  املرشكني  هؤالء  عىل  الردّ  يف  الغرض  هذا  مع  منسجمة  الكريمة 
وعقيدهتم الفاسدة، وأيضا لتثبيت قلوب املؤمنني الذين آمنوا بالرسولوبام جاء 
سمة  وكانت  املضمون،  هذا  لتأكيد  أدوات  بوصفها  وردت  الطلب  وأساليب  به، 
ة يف احلجاج مع املرشكني لبيان من هو أحقّ بالعبادة، كام يف قوله تعاىل:  تعبريية مهمّ
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ا  ْتَلِفً ا خمُّ عً رْ جُ بِهِ زَ ْرِ ضِ ثُمَّ خيُ نَابِيعَ يفِ األَرْ هُ يَ لَكَ اء فَسَ ء مَ امَ نَ السَّ لَ مِ رَ أَنَّ اهللا أَنزَ ْ تَ {أَملَ
 * بَابِ األَلْ ُويلِ  ألِ   رَ كْ ذِ لَ لِكَ  ذَ إِنَّ يفِ  ا  طَامً لُهُ حُ ْعَ جيَ ثُمَّ  ا  رًّ فَ صْ مُ اهُ  َ فَرتَ ِيجُ  هيَ ثُمَّ  هُ  انُ وَ أَلْ
رِ  ن ذِكْ ُم مِّ لُوهبُ يَةِ قُ اسِ لْقَ لٌ لِّ يْ وَ هِ فَ بِّ ن رَّ ىلَ نُورٍ مِّ وَ عَ هُ المِ فَ هُ لِإلِسْ رَ دْ حَ اهللا صَ َ ن رشَ أَفَمَ

 .٣٣{ بِنيٍ اللٍ مُ ئِكَ يفِ ضَ لَ اهللا أُوْ
رَ أَنَّ اهللا} أفاد التقرير واستؤنف به الكالم إىل غرض التنويه  ْ تَ واالستفهام يف {أَملَ
بالقرآن وما احتو عليه من هد اإلسالم، وهو الغرض الذي ابتدأت به السورة 
 ،٣٤{ ينَ الدِّ هُ  لَّ ا  ْلِصً خمُ اهللا  بُدِ  اعْ {فَ تعاىل:  بقوله  االستطراد  إىل  منه  الكالم  وانثنى 
 اهللا  دَ لِكَ هُ } إىل قوله: {ذَ المِ هُ لِإلِسْ رَ دْ حَ اهللا صَ َ ن رشَ فهو متهيد لقوله: {أَفَمَ
ثّلت حالة إنزال القرآن واهتداء املؤمنني به والوعد بنامء  اء}٣٥، فمُ نْ يَشَ ي بِهِ مَ ْدِ هيَ
ذلك االهتداء، بحالة إنزال املطر ونبات الزرع به واكتامله٣٦. فنلحظ أن االستفهام 
باهلمزة يف املوضعني أصبح أداة ربط موضوعية بني أول السورة والكالم املستأنف 
يف وسطها، وأسهم أسلوبياً يف انسجام نص السورة الكريمة تأكيداً لغرضها العام. 

ا  وقُوا مَ قِيلَ لِلظَّاملِِنيَ ذُ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ابِ يَ ذَ عَ وءَ الْ هِ سُ هِ جْ ي بِوَ تَّقِ ن يَ قوله تعاىل: {أَفَمَ
}٣٧، يف اآلية الكريمة أسلوبان للطلب، االستفهام باهلمزة الذي أفاد  بُونَ سِ تَكْ نتُمْ  كُ
العذاب يوم  يتقي بوجهه سوء  االنكار واالخبار، وهناك حمذوف، والتقدير ((أفمن 
القيامة لكون يده التي هبا كان يتقي املكاره مغلولة إىل عنقه كمن هو آمن من العذاب ال 
وقُوا)) الذي أفاد بيان مآل الظاملني، وجاء  يصيبه مكروه))٣٨، واألمر بفعل األمر ((ذُ
يف  العذاب  يف  النغامسهم  ولكن  يُذاق  ال  فالعذاب  االستعارة،  سبيل  عىل  األسلوب 
ذلك اليوم فكأنّه أصبح طعامهم ورشاهبم، ورسم القرآن الكريم هذه الصورة املؤملة 
ليبنيّ شدة عذاب املرشكني حتى ال نغرتّ بأفعاهلم ودعواهتم، ومن ثمّ نسلك سلوكهم. 
ال  جُ ثَال رَّ بَ اهللا مَ َ وورد االستفهام يف قوله تعاىل بحرف االستفهام (هل): {رضَ
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مْ  هُ ثَرُ أَكْ بَلْ  دُ هللا  َمْ ثَال احلْ انِ مَ يَ تَوِ سْ يَ لْ  لٍ هَ جُ رَ لِّ لَامً  ال سَ جُ رَ ونَ وَ اكِسُ تَشَ مُ اء  كَ َ فِيهِ رشُ
التي  تعاىل ودفع شبهة اإلرشاك  التوحيد اخلالص هللا  لبيان  }٣٩، وكان  ونَ لَمُ عْ يَ ال 
أثارها املرشكون ودعوا الناس إليها، وأفاد االستفهام نفي املساواة بني املرشك الذي 
د الذي خيلص بعبادته هللا تعاىل، نجد أن أساليب الطلب  يعبد أرباباً خمتلفة وبني املوحّ
اآلنفة جاءت مجيعها منسجمة مع مراد السورة الكريمة ومتفقة مع بنيتها الداللية، 
آياهتا  د متاسك  لتؤكّ العام  املضمون  يل عىل  عتبات حتُ كانت  األساليب  أن هذه  بل 

داللياً لتفيض إىل الوحدة املوضوعية. 
وتكذيبهم  اعتقادهم  سوء  وعىل  املرشكني  عىل  بالردّ  الكريمة  السورة  تستمرّ 
بالظاملني، بل ليس هناك أظلم منهم  ملا جاءهم من الصدق، لذا يصفهم اهللا تعاىل 
ىلَ اهللا  بَ عَ ذَ َّن كَ نْ أَظْلَمُ ممِ ن) يف قوله تعاىل: {فَمَ باستعامل أسلوب االستفهام بـ (مَ
ر االستفهام يف  }٤٠، ويتكرّ ينَ افِرِ لْكَ  لِّ ثْوً نَّمَ مَ هَ يْسَ يفِ جَ هُ أَلَ اءَ قِ إِذْ جَ دْ بَ بِالصِّ ذَّ كَ وَ
هناية اآلية بـ (اهلمزة) ليكون تقريرا وإثباتاً ملعنى االستفهام السابق الذي أفاد النفي، 
بوا  بوا عىل اهللا بأن جعلوا له رشكاء وكذّ بمعنى أنه ليس هناك أظلم منهم ألهنم كذّ
بالصدق وأرادوا أن حيلّوا حملّه الكذب، أي عبادة آهلة متعددة، لذا كان االستفهام 
يف اآلية الكريمة أداة ربط عىل املستو العميق لداللة السورة املركزية، أي لتبكيت 

الظاملني وبيان أهنم عىل باطل وأن مآهلم إىل جهنّم نتيجة العتقادهم الفاسد. 
مع  حجاج  إىل  الطلب  أسالب  طريق  عن  اخلطاب  ل  يتحوّ الالحقة  اآليات  يف 
بسبب  لكن  باهللا  موقنون  أنفسهم  وإهنم  دعوهتم،  فساد  عن  للكشف  املرشكني 
لت هبم القدم، فام كان منهم إال أن يرفضوا دعوة الرسول اتباعهم هو أنفسهم زّ

ويظلّوا عاكفني عىل عبادة األصنام، لذا امتاز اخلطاب بالتعنيف والتهديد، كام 
لِلِ  يُضْ ن  مَ وَ ونِهِ  دُ ن  مِ ينَ  ذِ بِالَّ فُونَكَ  َوِّ خيُ وَ هُ  بْدَ عَ افٍ  بِكَ اهللا  يْسَ  {أَلَ تعاىل:  قوله  يف 
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ئِن  لَ * وَ امٍ يزٍ ذِي انتِقَ زِ يْسَ اهللا بِعَ لٍّ أَلَ ضِ ن مُّ هُ مِ امَ لَ ْدِ اهللا فَ ن هيَ مَ ادٍ* وَ نْ هَ هُ مِ امَ لَ اهللا فَ
ن دُونِ اهللا  ونَ مِ عُ ا تَدْ تُم مَّ أَيْ رَ ولُنَّ اهللا قُلْ أَفَ يَقُ ضَ لَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ لَقَ السَّ نْ خَ م مَّ تَهُ أَلْ سَ
َتِهِ قُلْ  محْ اتُ رَ كَ ْسِ نَّ ممُ لْ هُ َةٍ هَ محْ ادَينِ بِرَ هِ أَوْ أَرَ ِّ اتُ رضُ فَ اشِ نَّ كَ لْ هُ ٍّ هَ َ اهللا بِرضُ ينِ ادَ إِنْ أَرَ
فَ  وْ لٌ فَسَ امِ مْ إِينِّ عَ تِكُ انَ كَ ىلَ مَ لُوا عَ مَ مِ اعْ وْ ا قَ * قُلْ يَ لُونَ كِّ لُ املُْتَوَ كَّ تَوَ يْهِ يَ لَ بِيَ اهللا عَ سْ حَ
ر أسلوب الطلب  }٤١، تكرّ يمٌ قِ ابٌ مُّ ذَ يْهِ عَ لَ ِلُّ عَ حيَ يهِ وَ ْزِ ابٌ خيُ ذَ أْتِيهِ عَ ن يَ * مَ ونَ لَمُ عْ تَ
ة، سبعا بأسلوب االستفهام وأربعا بأسلوب األمر  اثنتي عرشة مرّ يف هذه اآليات 
ة واحدة بأسلوب الدعاء، وكانت دالالته البالغية منسجمة  بصيغة فعل األمر، ومرّ
} ردّ عىل هؤالء  هُ بْدَ افٍ عَ يْسَ اهللا بِكَ مع غرض السورة، فاالستفهام بـ (اهلمزة) {أَلَ
الذين طلبوا من الرسولترك دعوته إىل اهللا خوفاً عليه من أن يصيبه  املرشكني 
أذ آهلتهم، وأقرَّ اهللا حفظه ورعايته وإبعاد كلّ أذ عنه، وفيه توبيخ وانكار لعقيدة 
هؤالء املرشكني الذين ظنّوا أهنم قادرون عىل التأثري يف الرسولهبذا التخويف، 
يزٍ ذِي  زِ يْسَ اهللا بِعَ لذا جاء التهديد أيضا باالستفهام بـ (اهلمزة) يف قوله تعاىل: {أَلَ

}، وهي حقيقة واضحة، فإن اهللا يردّ عىل الرشّ بالرشّ وينتقم من املرشكني.  امٍ انتِقَ
تُم} أمر واستفهام، هبام افتتح احلجاج مع املرشكني  أَيْ رَ ويف قوله تعاىل: {قُلْ أَفَ
تعاىل  اهللا  أنّث  لذلك   ،(والعز (الالت  األصنام  عبادة  من  إليه  يدعون  ما  لتفنيد 
وقوله:   { هِ ِّ اتُ رضُ فَ اشِ كَ نَّ  هُ لْ  {هَ قوله:  إليهام يف  لإلشارة  باالستفهام  اخلطاب 
}، وهذا اإلنكار باالستفهام بـ (هل) رابط داليل منسجم  َتِهِ محْ اتُ رَ كَ ْسِ نَّ ممُ لْ هُ {هَ
مع مراد السورة الكريمة العام، وقبله كان احلجاج باألمر واالستفهام التقريري بـ 
رهم أوالً بأن خالق العامل هو اهللا وحده، ثمّ يقول هلم بعد التقرير:  (اهلمزة) لـ ((يقرّ
ذلك  غري  أو  فقر  أو  مرض  من  برضّ  به  أقررتم  الذي  العامل  هذا  خالق  أرادين  فإذا 
فتموين  النوازل، أو برمحة من صحة أو غنى أو نحومها، هل هؤالء الاليت خوّ من 
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ه أو ممسكات رمحته، حتى إذا ألقمهم احلجر وقطعهم حتى  اهنّ كاشفات عني رضّ إيّ
لُ  كَّ تَوَ يَ يْهِ  لَ {عَ أوثانكم  ة  ملعرّ كافياً  اهللا}  بِيَ  سْ حَ {قُلْ  قال:  شفة  ببنت  حيريوا  ال 

م))٤٢.  } وفيه هتكّ لُونَ كِّ املُْتَوَ
لُوا  مَ مِ اعْ وْ ا قَ يَ {قُلْ  واختتمت اآليات بأمر بعده نداء بعده أمر يف قوله تعاىل: 
ما  بالبقاء عىل  وإنذار هلم  }، وهو هتديد  ونَ لَمُ عْ تَ فَ  وْ فَسَ لٌ  امِ عَ إِينِّ  مْ  تِكُ انَ كَ مَ ىلَ  عَ
هم عليه من اجلهل وسوف يعلمون من هو عىل حق ومن له عاقبة األمر، لذا جاء 
}، ليفيد تعظيم وهتويل  يهِ ْزِ ابٌ خيُ ذَ أْتِيهِ عَ ن يَ االستفهام ب (من) يف قوله تعاىل: {مَ
العذاب الذي خيزهيم يف الدنيا واآلخرة ألهنم ظلّوا يعملون بجهلهم ومل يستمعوا 

 .لقول احلقّ ومل يتّبعوا اهلد
اخلطاب  عليها  ارتكز  مهمة  نصيّة  عتبات  كانت  الطلب  أساليب  أن  نلحظ 
يف  العميقة  الداللية  البنية  مع  لتلتئم  النص  دالالت  عت  توسّ ضوئها  يف  القرآين، 
أهنم  لدرجة  األصنام  وعبادة  جهلهم  عىل  البقاء  عىل  احلريصني  املرشكني  جدال 
تقريعاً  أكثر  معهم  اجلدال  فكان  أصنامهم،  لعبادة  الرسولودعوه  عىل  أوا  جترّ
ضهم  ))، لتحرّ مِ وْ ا قَ وإيالما باستعامل أسلوب األمر واالستفهام والنداء بجملة ((يَ

، لكنّهم أبوا ذلك واستكربوا.  عىل االمتثال للحقّ
 * لُونَ قِ عْ يَ ال  يْئًا وَ ونَ شَ لِكُ مْ يَ انُوا ال  وْ كَ لَ أَوَ اء قُلْ  عَ فَ ن دُونِ اهللا شُ وا مِ َذُ {أَمِ اختَّ
كِرَ اهللا  ا ذُ إِذَ * وَ ونَ عُ جَ تُرْ يْهِ  إِلَ ثُمَّ  ضِ  األَرْ اتِ وَ وَ امَ لْكُ السَّ هُ مُ لَّ ا  ِيعً ةُ مجَ اعَ فَ قُل هللاَِِّّ الشَّ
مْ  ا هُ إِذَ ونِهِ  ن دُ ينَ مِ ذِ الَّ كِرَ  ا ذُ إِذَ ةِ وَ رَ نُونَ بِاآلخِ مِ ؤْ يُ ينَ ال  ذِ الَّ لُوبُ  تْ قُ أَزَّ مَ هُ اشْ دَ حْ وَ
مُ  كُ ْ أَنتَ حتَ ةِ  ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ الْ  َ

املِ ضِ عَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ فَاطِرَ السَّ * قُلِ اللهمَّ  ونَ ُ تَبْرشِ سْ يَ
 .٤٣{ ونَ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ خيَ ا كَ بَادِكَ يفِ مَ َ عِ بَنيْ
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تتوارد املعاين يف السورة الكريمة باالعتامد عىل أساليب الطلب لبيان حقيقة بطالن 
الذي  (أم)  ب  فاإلرضاب  عليه،  عاكفون  هم  فيام  عليهم  واإلنكار  املرشكني  معتقد 
ونَ  لِكُ مْ انُوا ال يَ وْ كَ لَ يُستشعر منه اإلنكار واالستفهام بـ (اهلمزة) يف قوله تعاىل: {قُلْ أَوَ
يْئًا} املسبوق باألمر بالقول، كلّ ذلك لتسفيه عقوهلم بعبادة ما ال ينفعهم وال يملك  شَ
بهتهم ويردّ عليهم حججهم،  من دون اهللا شيئاً، فأمر اهللا تعاىل رسولهأن يقول هلم ما يُ
وإن الشفاعة هللا تعاىل وحده وهو مالك كلّ يشء، لذا فالرجوع ال يكون إال إليه وحده. 
ضِ  األَرْ اتِ وَ وَ امَ ض أمره إليه يف قوله: {قُلِ اللهمَّ فَاطِرَ السَّ وأمر اهللا تعاىل نبيّه أن يفوّ
}، بام أن االختالف واقع بني الرسولوبني املرشكني وأهنم  ةِ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ َ الْ

املِ عَ
ه اهللا تعاىل رسوله الكريم بأسلوب النداء  استمروا يف عنادهم ويف إنكار احلقّ لذا وجّ
خطابُ  ((ابتدئ  فقد  وأعامهلم،  املرشكني  ألقوال  االلتفات  وعدم  له  أمره  بتفويض 
املقام مقام توجيه وحتاكم. . . ووصف (فاطر الساموات  بالنداء ألن  الرسولربَّه 
واألرض) مشعر بصفة القدرة، وتقديمه قبل وصف العلم ألن شعور الناس بقدرته 
سابق عىل شعورهم بعلمه، وألن القدرة أشدّ مناسبة لطلب احلكم، ألن احلكم إلزام 
) والنداء بـ (ياء) النداء  وقهر فهو من آثار القدرة مبارشة))٤٤، فاألمر بفعل األمر (قلْ
قا الغرض من التوجيه وعدم االلتفات  املحذوفة يف موضعني (يا فاطر، يا عاملَ) قد حقّ
األمر  كليّاً وتفويض  تعاىل  اهللا  إىل  جه  والتوّ الباطل،  فيه من  للمرشكني وما خيوضون 
إليه، وهذه املعاين منسجمة مع املراد من السورة الكريمة، وكان ألسلوب الطلب األثر 

املناسب يف حتقق هذا الربط الداليل ليكون نسيج نص السورة حمبوكاً ومتامسكاً. 
غرض  مع  ينسجم  بام  الداللية  وظائفها  أدّت  قد  الطلب  أساليب  أن  نلحظ 
السورة الرئيس يف حماكمة املرشكني وابطال ما يعتقدون به، ويف اآليات اآلتية جاءت 
هذه األساليب منسجمة متاماً مع املعاين التي تسعى السورة املباركة لبياهنا يف قوله 
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مٍ  وْ قَ لِّ يَاتٍ  لِكَ آلَ إِنَّ يفِ ذَ رُ  دِ قْ يَ اء وَ يَشَ ملَِن  قَ  زْ الرِّ طُ  بْسُ يَ أَنَّ اهللا  وا  لَمُ عْ يَ  ْ ملَ {أَوَ تعاىل: 
اهللا  إِنَّ  اهللا  َةِ  محْ رَّ ن  مِ نَطُوا  قْ تَ ال  مْ  هِ سِ أَنفُ ىلَ  عَ فُوا  َ أَرسْ ينَ  ذِ الَّ بَادِيَ  عِ ا  يَ قُلْ   * نُونَ مِ ؤْ يُ
بْلِ  ن قَ هُ مِ لَ وا  لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ إِىلَ رَ أَنِيبُوا  * وَ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ غَ الْ وَ  هُ هُ إِنَّ ا  ِيعً نُوبَ مجَ رُ الذُّ فِ غْ يَ
بْلِ  ن قَ م مِّ بِّكُ ن رَّ م مِّ يْكُ لَ إِلَ ا أُنزِ نَ مَ سَ وا أَحْ بِعُ اتَّ * وَ ونَ ُ ابُ ثُمَّ ال تُنرصَ ذَ عَ مُ الْ أْتِيَكُ أَن يَ
طتُ  ا فَرَّ ىلَ مَ تَى عَ َ رسْ ا حَ ولَ نَفْسٌ يَ قُ * أَن تَ ونَ رُ عُ أَنتُمْ ال تَشْ تَةً وَ غْ ابُ بَ ذَ عَ مُ الْ أْتِيَكُ أَن يَ
 * نَ املُْتَّقِنيَ نتُ مِ اينِ لَكُ دَ وْ أَنَّ اهللا هَ ولَ لَ قُ * أَوْ تَ ينَ رِ اخِ ِنَ السَّ نتُ ملَ إِن كُ نبِ اهللا وَ يفِ جَ
ايتِ  تْكَ آيَ اءَ دْ جَ * بَىلَ قَ نِنيَ سِ نَ املُْحْ ونَ مِ أَكُ ةً فَ رَّ وْ أَنَّ يلِ كَ ابَ لَ ذَ عَ  الْ نيَ تَرَ ولَ حِ قُ أَوْ تَ
ىلَ  بُواْ عَ ذَ ينَ كَ ذِ  الَّ ةِ تَرَ يَامَ قِ مَ الْ وْ يَ * وَ ينَ افِرِ كَ نَ الْ نتَ مِ كُ ْتَ وَ ربَ تَكْ اسْ َا وَ بْتَ هبِ ذَّ فَكَ

 .٤٥{ ينَ ِ ربِّ تَكَ لْمُ  لِّ ثْوً نَّمَ مَ هَ يْسَ يفِ جَ ةٌ أَلَ دَّ وَ سْ م مُّ هُ وهُ جُ اهللا وُ
ن توبيخاً هلم بسبب عدم  ابتدأت اآليات باالستفهام اإلنكاري، واإلنكار تضمّ
العمل بام يعلمون به من أن اهللا تعاىل هو مقدر الرزق لعباده، وكأن االستفهام يف هذه 
}٤٦ جاء استهالالً ملا  ونَ لَمُ عْ مْ ال يَ هُ ثَرَ لَكِنَّ أَكْ اآلية الكريمة املعطوفة عىل مجلة {وَ
بعده من اآليات وتقريراً ملعانيها الرشيفة، من أن اهللا مالك كلّ يشء ويغفر لعباده 

كلّ ذنب برشط االسالم واإلنابة. 
{ بَادِيَ عِ ا  يَ {قُلْ  تعاىل:  قوله  يف  والنداء)  (األمر  بـ  استُهلّ  الذي  فاخلطاب 
ترغيبهم  اخلطاب  هبذا  واملراد   ،{ هُ لَ وا  لِمُ أَسْ {وَ مجلة  بدليل  للمرشكني  خطاب 
تعاىل:  قوله  يف  الرتغيب  هذا  لتأكيد  سياقها  يف  النهي  جاء  لذا  باإلسالم،  لاللتحاق 
نَطُوا}، فاهللا تعاىل بعد بيان عقائد املرشكني الفاسدة وتفنيد ما يعتقدون به من  قْ {ال تَ
حجج باطلة مل يغلق الباب أمامهم، وإنام دعاهم للدخول يف اإلسالم وسوف تغفر 
ذنوهبم مجيعاً، ولكي ال يقطع الرجاء يف قلوهبم ويزيدهم ذلك نفوراً وعداءً لإلسالم 
واملسلمني، وهذه اآلية الكريمة مثال لرمحة اهللا تعاىل الواسعة وأنه ال يريد للناس إال 
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د  ) والنداء بـ (يا عبادي) والنهي بـ (ال تقنطوا) قد جسّ اخلري واهلد، فاألمر بـ (قلْ
ر األمر  حقيقة الرمحة اإلهلية وحقيقة ما يدعو له اإلسالم من هداية الناس مجيعاً، وتكرّ
وا} بِعُ اتَّ وا} و {وَ لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ أَنِيبُوا إِىلَ رَ بعد هذه اآلية الكريمة يف قوله تعاىل: {وَ
ومعاندهتم  عنادهم  عىل  داوموا  إذا  ألهنم  العذاب،  من  نجاهتم  طريق  إىل  لريشدهم 
نَ  سَ وا} هو مجلة {أَحْ بِعُ اتَّ سوف يناهلم العذاب الذي ال مفرَّ له، ومتعلّق الفعل {وَ
م} وهو القرآن الكريم الذي نطق به النبيّ حممد ، وهبذا  بِّكُ ن رَّ م مِّ يْكُ لَ إِلَ ا أُنزِ مَ
د خطأ ما يعتقدون به من اإلرشاك وعبادة  ينتهي اجلدال ويُظهر اهللا تعاىل احلقّ ويؤكّ
ها دين فضالً عن اإلسالم،  بون هبا إليه، وهي عقيدة فاسدة مل يقرّ األصنام التي يتقرّ
رغم ذلك كان اخلطاب خطاب رمحة أراد منه اهللا تعاىل استاملة قلوهبم ليخلّصهم من 
النداء  د هذا  تَى}، وقد جسّ َ رسْ ا حَ {يَ النداء يف مجلة  استعامل  إىل  لينتهي  العذاب، 
حقيقة املآل وحقيقة احلرسة بعد زوال هذه الدنيا، وهو مشهد مؤثر وعاطفي ينتزع 
النفوس، كلّ ذلك من أجل تنبيههم حتى يعودوا إىل احلقّ ويسلموا ويتبعوا أحسن 
ما أنزل إليهم من اهللا، وهو تأكيد أن عقائدهم باطلة ومل ينزل هبا أمر من اهللا تعاىل، 
إنام هي بدع ابتدعها الناس ملصاحلهم اخلاصة، ثم تبع احلرسة متنٍّ حمض هلؤالء الذين 
وْ أَنَّ  } و {لَ نيَ نَ املُْتَّقِ نتُ مِ اينِ لَكُ دَ وْ أَنَّ اهللا هَ رفضوا اإلقرار باحلقّ يف قوله تعاىل: {لَ
}، يف موقف ال تنفع معه احلرسة وال الندامة، فاهللا تعاىل  نِنيَ سِ نَ املُْحْ ونَ مِ أَكُ ةً فَ رَّ يلِ كَ
د ما سوف يؤول إليه هؤالء املرشكون إمعاناً يف تنبيههم حتى يتداركوا  أراد أن جيسّ
أمرهم يف الدنيا قبل املوت، وهذا األسلوب التوبيخي كافٍ لردعهم ولرجوعهم عن 

كفرهم لو كان هلم عقولٌ يفكرون هبا. 
ثم ينتهي املقطع باالستفهام التقريري الذي يقرّ حقيقة مهمة من حقائق املعاد، 
  ثْوً مَ نَّمَ  هَ جَ يفِ  يْسَ  {أَلَ تعاىل:  قوله  يف  املتكربين   مثو وأهنا  جهنم  حقيقة  وهي 
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احلقّ  قبول  عن  ردعهم  الذي  هو  الكرب  ألن  باملتكربين  ووصفهم   ،{ ينَ ِ ربِّ تَكَ لْمُ لِّ
مع   (٣٢) اآلية  يف  ذُكر  االستفهام  وهذا   ، الرسول  واتباع  تعاىل  اهللا  وتوحيد 
نَّمَ  هَ جَ يفِ  يْسَ  {أَلَ تعاىل:  قوله  يف  (املتكربين)  بـكلمة  (الكافرين)  كلمة  استبدال 
كان  هنا  فاحلديث  السياق،  إىل  عائدٌ  اجلملتني  بني  والفرق   ،٤٧{ ينَ افِرِ لْكَ لِّ   ثْوً مَ
هو  اهللا  أن  علمهم  رغم  الكرب  هلم  املانع  وكان  اإليامن،  رفضوا  الذين  هؤالء  عن 
اخلالق لكن ظلّوا عىل عقيدة الرشك ألن اإليامن سوف يسلبهم املناصب االجتامعية 
ا املخاطبون يف اآلية (٣٢) فهم الذين ظلموا  والسياسية والتحكم برقاب الناس، أمّ

بوا بالصدق الذي جاءهم لذلك سامهم اهللا تعاىل (الكافرين).  بوا باهللا وكذّ وكذّ
نلحظ أن أساليب الطلب من استفهام وأمر وهني ونداء ومتنٍ كانت بؤراً داللية 
عميقة رابطة اآليات الكريمة بام قبلها عىل مستو الداللة وتقديم املعنى، وقد أدّت 

وظائفها لتكون سمة مهمة من سامت التعبري القرآين. 
هذه اآليات الكريمة تُعالج القضية املحورية التي بسببها نزلت السورة الكريمة، 
يْكَ  إِلَ يَ  أُوحِ دْ  قَ لَ وَ  * لُونَ َاهِ اجلْ َا  أَهيُّ بُدُ  أَعْ وينِّ  رُ أْمُ تَ اهللا   َ ريْ أَفَغَ {قُلْ  تعاىل:  وهو قوله 
* بَلِ اهللا  ينَ ِ َارسِ نَ اخلْ ونَنَّ مِ تَكُ لَ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ يَحْ تَ لَ كْ َ ئِنْ أَرشْ بْلِكَ لَ نْ قَ ينَ مِ ذِ إِىلَ الَّ وَ
}٤٨، وأمر اهللا تعاىل نبيّه الكريم أن يستنكر عليهم طلبهم  ينَ اكِرِ نْ الشَّ ن مِّ كُ بُدْ وَ اعْ فَ
بـ (اهلمزة) ووصفهم باجلاهلني، ألن اإلرشاك  بعبادة غري اهللا باستعامل االستفهام 
 ،{ بُدْ اعْ فَ اهللا  {بَلِ  قوله:  يف  اهللا  يعبد  أن  أمره  ثمّ  مجيعاً،  األعامل  بط  حيُ تعاىل  باهللا 
(فاعبد)  الفعل  عىل  (اهللا)  به  املفعول  بتقديم  تعاىل  اهللا  عىل  مقصورة  هنا  والعبادة 
ه اجلاهلون من أهنم يعبدون األصنام لكي تقرهبم  إلرادة القرص، وأيضا لرفع ما تومهّ
ر يف  من اهللا زلفى، وألن هذا األمر يمثّل الداللة املركزية للسورة الكريمة فقد تكرّ
يف  ركيزة  أهم  فالتوحيد  األمهية،  غاية  يف  أمر  وهو   ،(٦٦  ،١٤  ،١١  ،٢  ) اآليات 
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اإلسالم وينبثق عنه كل ترشيع اسالمي، فتوجيه العبادة هللا سبحانه وتعاىل أهم ما 
)، وهو يمثّل  اعتنت به السورة الكريمة، ألجل ذلك تكرر استعامل فعل األمر (اعبدْ
البنية الداللية العميقة واملحور الرئيس الذي تدور حوله باقي دالالت السورة، مما 

أسهم يف تالحم نسيج النص وترابطه داللياً. 
ة عىل عباده وأمرهم بعبادته وذمّ الرشك  ، وألقى احلجّ بعد أن بنيّ اهللا تعاىل احلقّ
ر  صوّ عاقل،  يرفضه  ال  منطقي  حجاج  يف  عقيدهتم  فساد  عن  وكشف  واملرشكني 
جهنم  إىل  املرشكون  فيه  يُساق  الذي  املشهد  وهو  القيامة،  يوم  مشاهد  من  مشهدا 
من  فيه  يعتقدون  عامّ  لردِّهم  نفوسهم  يف  وقعاً  أكثر  ليكون  اجلنة  إىل  واملؤمنون 
ا  وهَ اؤُ جَ ا  إِذَ تَّى  حَ ا  رً مَ زُ نَّمَ  هَ جَ إِىلَ  وا  رُ فَ كَ ينَ  ذِ الَّ يقَ  سِ تعاىل:{وَ قوله  يف  اإلرشاك، 
مْ  بِّكُ رَ آيَاتِ  مْ  يْكُ لَ عَ تْلُونَ  يَ مْ  نكُ مِّ لٌ  سُ رُ مْ  أْتِكُ يَ  ْ أَملَ ا  تُهَ نَ زَ خَ ُمْ  هلَ الَ  قَ وَ َا  اهبُ أَبْوَ تْ  تِحَ فُ
 * ينَ افِرِ كَ الْ ىلَ  ابِ عَ ذَ عَ الْ ةُ  لِمَ تْ كَ قَّ لَكِنْ حَ بَىلَ وَ وا  الُ قَ ا  ذَ مْ هَ كُ مِ وْ يَ اء  لِقَ مْ  ونَكُ رُ نذِ يُ وَ
ا  وْ قَ ينَ اتَّ ذِ يقَ الَّ سِ * وَ ينَ ِ ربِّ  املُْتَكَ ثْوَ بِئْسَ مَ ا فَ ينَ فِيهَ الِدِ نَّمَ خَ هَ ابَ جَ لُوا أَبْوَ خُ قِيلَ ادْ
مْ  يْكُ لَ المٌ عَ ا سَ تُهَ نَ زَ ُمْ خَ الَ هلَ قَ َا وَ اهبُ تْ أَبْوَ تِحَ فُ ا وَ وهَ اؤُ ا جَ تَّى إِذَ ا حَ رً مَ َنَّةِ زُ ُمْ إِىلَ اجلْ هبَّ رَ

 .٤٩{ ينَ الِدِ ا خَ لُوهَ خُ ادْ طِبْتُمْ فَ
ر حقيقة مآل كلّ فرد بحسب اعتقاده، فاملرشكون يُساقون  هذا املشهد املهيب يصوّ
املالئكة والكافرين يف  يدور بني  الذين  لنا احلوار  تعاىل  اهللا  إىل جهنم زمراً، وينقل 
تعاىل:  قوله  يف  أيضاً  الشديد  االستنكار  أفاد  الذي  التصديقي  االستفهام  صورة 
مْ  ونَكُ رُ نذِ يُ وَ مْ  بِّكُ رَ آيَاتِ  مْ  يْكُ لَ عَ تْلُونَ  يَ مْ  نكُ مِّ لٌ  سُ رُ مْ  أْتِكُ يَ  ْ أَملَ ا  تُهَ نَ زَ خَ ُمْ  هلَ الَ  قَ {وَ
وكان   ،{ ينَ افِرِ كَ الْ ىلَ  عَ ابِ  ذَ عَ الْ ةُ  لِمَ كَ تْ  قَّ حَ لَكِنْ  وَ بَىلَ  وا  الُ قَ ا  ذَ هَ مْ  كُ مِ وْ يَ اء  لِقَ
د استحقاقهم العذاب ألهنم مل يستمعوا إىل احلقّ  اقرارهم بحرف اجلواب (بىل) أكّ
حني دعاهم إليه ((فاملوقف موقف إذعان وتسليم، ال موقف خماصمة وال جمادلة، 
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فجاء  فيها،  واخللود  جهنم  دخول  استحقوا  لذلك  مستسلمون))٥٠  ون  مقرّ وهم 
} لبيان حقيقة مآل املرشكني بعد انقضاء  نَّمَ هَ ابَ جَ لُوا أَبْوَ خُ األمر بفعل األمر {ادْ
ر  الدنيا، وهذا سيكون أشدّ إيالماً هلم، بينام عىل الضدّ من ذلك املشهد الذي صوّ
 .{ ينَ الِدِ ا خَ لُوهَ خُ ادْ مآل املؤمنني، فإن أبواب اجلنة تُفتح هلم وجييئهم األمر بـ {فَ

أرشكوا  والذين  اً  حقّ عبدوه  الذين  اهللا،  يف  نيِ  املتخاصمَ عاقبة  تعاىل  اهللا  أظهر 
تنبيهاً  املشهد  هذا  وليكون  الكريمة،  السورة  بذلك  ليختم  الكفر  عىل  وا  وأرصّ به 
للكافرين عسى أن يعودوا إىل احلقّ ويتبعوا الرسولويعبدوه، وكان ألساليب 
ة للكافرين بدخول جهنم،  الطلب، االستفهام بـ (اهلمزة) وتكرار األمر (ادخلوا) مرّ
وأيضا  طرف،  كل  حالة  بيان  يف  املهم  الداليل  األثر  اجلنة  بدخول  للمؤمنني  ة  ومرّ
منها  الغاية  بيان  ألجل  الكريمة  السورة  دالالت  ربط  يف  األساليب  هذه  أسهمت 
ة منحت النص استمراريته  واهلدف املركزي من نزوهلا، فكانت أدوات مركزية مهمّ

الداللية املطلوبة ليظهر هبذا االنسجام والتامسك. 
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اخلامتة:
نتج عن هذا البحث مجلة من النتائج، كان الباعث عىل أكثرها بيان أمهية أساليب 

ها:  الطلب يف حتقيق انسجام النص القرآين، وفيام يأيت أمهّ
التعبري - يف  واسع  بشكل  املستعملة  ة  املهمّ األساليب  من  الطلب  أساليب  إن 

دها واختالفها فإهنا استُعملت بشكل دقيق إليصال املعاين  القرآين، وهي عىل تعدّ
القرآنية املطلوبة. 

ة ليكون - كان استعامل هذه األساليب إلفادة األغراض املختلفة يف سياقات خاصّ
ما تُعربّ عنه منسجامً مع املعنى العام املهيمن يف النصوص. 

إن لألساليب يف اللغة العربية وظائف خمتلفة، وسعى هذا البحث للكشف عن -
القرآين، وقد اتضح من  النص  أثرها يف انسجام  الطلب فيام خيصّ  وظيفة أساليب 
خالل البحث األثر املبارش هلذه األساليب يف حتقيق االنسجام، بل أحياناً تكون هي 

البؤرة الداللية التي حتكم النص القرآين ليكون نسيجاً متالمحاً. 
تتصف - وأهنا  والرتابط  باالنسجام  تتسم  القرآنية  السورة  أن  البحث  هذا  أبان 

خمتلف  عىل  باالعتامد  اخلاص  لنسيجها  يعود  ذلك  وأن  املوضوعية،  بالوحدة 
األساليب املعروفة يف اللغة العربية، وأساليب الطلب أحد هذه األساليب التي كان 

هلا األثر الواضح يف حتقيق هذا االنسجام والرتابط املثايل. 
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هوامش البحث: 
العلوي (ت: ٥٤٢هـ)، حتقيق  اهللا بن عيل بن حممد محزة احلسيني  الشجريي، هلبة  ابن  أمايل   (١

ودراسة: الدكتور حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ١٩٩٢م: ١٨٨/١.  
٢) ينظر: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (ت: ٩١١هـ)، 

حتقيق: عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب – القاهرة، ٢٠٠١م: ١٢/١.  
٣) ينظر: املصدر نفسه: ١٢/١.  

(ت:  األنصاري  منصور  بن  مكرم  بن  حممد  الفضل  أيب  الدين  مجال  العرب،  لسان  ينظر:   (٤
٧١١هـ)، حتقيق: عامر أمحد حيدر، دار املعارف- مرص: مادة (فهم) ومادة (نشأ).  

٥) اإليضاح: ٨٥/١، والتلخيص: ١٥١.  
٦) يف البالغة العربية: ٢٨٨.  
٧) يف البالغة العربية: ٢٢٨.  

٨) الكتاب: ٨/١.  
٩) الطراز: ٣/ ٢٨١-٢٨٢.  

١٠) لسان العرب: مادة (هنى) 
١١) األصول يف النحو: ٢/ ١٦٣.  

١٢) لسان العرب: مادة (فهم).  
١٣) الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العربية يف كالمها، ابن فارس، حتقيق: عمر الطباع: ١٨٦.  

١٤) رشوح التلخيص: ٢/ ٢٤٦.  
١٥) ينظر: املقتضب: ٢٩٢/٣، والربهان: ٢/ ٢٢٧، واالتقان: ٧٩/٢، ومعرتك األقران: ١/ 

  .٤٣١- ٤٣٢
١٦) لسان العرب: مادة (مني).  

١٧) ينظر: مغني اللبيب: ١/ ٢٨٧.  
١٨) رشح املفصل: ٩/ ١١.  

  .(ند) ١٩) ينظر: لسان العرب: مادة
٢٠) األصول يف النحو: ١/ ٤٠١.  

٢١) رشح املفصل: ٨/ ١١٨.  
٢٢) رشوح التلخيص: ٢/ ٣٣٣.  

٢٣) ينظر: تفسري امليزان: ١٧/ ٢٣١-٢٣٢.  
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٢٤) الزمر: اآلية/ ٢.  
٢٥) تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور: ٣١٦/٢٣.  

٢٦) الزمر: اآلية/ ٨.  
٢٧) تفسري امليزان: ١٧/ ٢٤٢.  

٢٨) الزمر: اآليات/ ٩- ١٥.  
٢٩) التحرير والتنوير: ٢٣/ ٣٥٢.  

٣٠) امليزان: ١٧/ ٢٤٦-٢٤٧.  
٣١) الزمر: اآليتان / ١٦-١٧.  

٣٢) الزمر: اآلية/ ١٩.  
٣٣)الزمر: اآليتان/ ٢١- ٢٢.  

٣٤) الزمر: اآلية/ ٢.  
٣٥) الزمر: اآلية/ ٢٣.  

٣٦) ينظر: التحرير والتنوير: ٢٣/ ٣٦٧.  
٣٧)الزمر: اآلية / ٢٤.  

٣٨) امليزان: ١٧/ ٢٥٧.  
٣٩) الزمر: اآلية/  ٢٩.  
٤٠) الزمر: اآلية/ ٣٢.  

٤١) الزمر: اآليات / ٣٦- ٤٠.  
٤٢) الكشاف: ٤/ ١٣٢.  

٤٣) الزمر: اآليات/ ٤٣-٤٦.  
٤٤) التحرير والتنوير: ٢٤/ ٣١.  

٤٥) الزمر: اآليات/ ٥٢-٦٠.  
٤٦) الزمر: اآلية/ ٤٩.  
٤٧) الزمر: اآلية/ ٣٢.  

٤٨) الزمر: اآليات / ٦٤-٦٦.  
٤٩) الزمر: اآليات/ ٧١-٧٣.  

٢٠٠٣م:   - ١٤٢٣هـ  ط٣٢،  القاهرة،  الرشوق،  دار  قطب،  سيد  القرآن،  ظالل  يف   (٥٠
٣٠٦٢/٢٤
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم. 

(ت٩١١هـ).  * الدين  جالل  السيوطي، 
القرآن:  علوم  يف  اإلتقان  ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م. 
ضبطه وصححه: حممد سامل هاشم. بريوت-

لبنان: دار الكتب العلمية. ط٢. 
ابن الرساج، أبو بكر. ١٩٧٣م. األصول يف *

الفتيل:  احلسني  عبد  الدكتور  حتقيق:  النحو. 
النجف. 

حممد * بن  عيل  بن  اهللا  هبة  العلوي،  احلسيني 
ابن  أمايل  ١٩٩٢م.  ٥٤٢هـ).  (ت:  محزة 
حممود  الدكتور  ودراسة:  حتقيق  الشجريي: 

حممد الطناحي. القاهرة: مكتبة اخلانجي. 
القزويني، جالل الدين حممد ابن عبد الرمحن *

(ت: ٧٣٩هـ). ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م. اإليضاح 
والبديع.  والبيان  املعاين  البالغة:  علوم  يف 
لبنان:  بريوت.  الدين.  شمس  إبراهيم  حتقيق: 

دار الكتب العلمية. ط١. 
اهللا * عبد  أبو  الدين  بدر  اإلمام  الزركيش، 

الربهان  ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.  (ت٧٩٣هـ). 
ج  وخرّ عليه  وعلّق  له  قّدم  القرآن:  علوم  يف 
بريوت.  عطا.  القادر  عبد  مصطفى  أحاديثه: 

لبنان: دار الكتب العلمية. ط١. 
ابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر. ١٩٨٤م. *

تفسري التحرير والتنوير: الدار التونسيّة للنرش. 
التلخيص يف علوم * الدين.  القزويني، جالل 

البالغة: ضبطه ورشحه عبد الرمحن الربقوقي. 
بريوت. لبنان: دار الكتب العلمية. 

املفصل * رشح  الدين.  موفق  يعيش،  ابن 
للزخمرشي. بريوت: عامل الكتب. 

رشوح التلخيص، طبع بمطبعة عيسى البايب *
سعد  خمترص  أ-  ويتضمن:  بمرص،  احللبي 
البن  الفتاح  مواهب  ب-  التفتازاين.  الدين 
لبهاء  األفراح  عروس  جــ-  املغريب.  يعقوب 
 - هـ  للقزويني.  اإليضاح  د-  السبكي.  الدين 

حاشية الدسوقي عىل رشح السعد. 
اللغة * فقه  يف  الصاحبي  أمحد.  فارس،  ابن 

وسنن العربية يف كالمها: حتقيق: عمر الطباع. 
العلوي اليمني، حييى بن محزة (ت: ٧٠٥هـ). *

البالغة  ألرسار  الطراز  ٢٠٠٨م.  ١٤٢٩هـ- 
احلميد  عبد  د.  حتقيق.  اإلعجاز:  حقائق  وعلوم 

هنداوي. صيدا - بريوت املكتبة العرصية. 
العربية: * البالغة  يف  العزيز.  عبد  د.  عتيق، 

لبنان:  بريوت-  والبديع.  والبيان  املعاين  علم 
دار النهضة العربية. 

ظالل * يف  ٢٠٠٣م.  ١٤٢٣هـ-  قطب،  سيد 
القرآن: دار الرشوق: بريوت. ط٣٢. 

(ت: * قنرب.  بن  عثامن  بن  عمرو  سيبويه، 
عبد  حتقيق  الكتاب:  ١٩٧٧م.  ١٨٠هـ)، 

السالم حممد هارون. مرص. 
اخلوارزمي، حممود بن عمر الزخمرشي (ت: *

عن  الكشاف  ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.  ٥٣٨هـ). 
وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق 
املهدي. بريوت.  الرزاق  التأويل: حتقيق: عبد 

لبنان: دار إحياء الرتاث العريب. ط٢. 
ابن منظور، مجال الدين أيب الفضل حممد بن *



٥٦

أساليب الطلب وأثرها يف انسجام النص القرآني سورة الزمر أمنوذجا

مكرم بن منصور (ت: ٧١١هـ). لسان العرب: 
حتقيق عامر أمحد حيدر. مرص: دار املعارف. 

معرتك * ١٩٧٠م.  الدين.  جالل  السيوطي، 
حممد  عيل  حتقيق  القرآن  إعجاز  يف  األقران 

البجاوي. دار الفكر العريب. 
عن * اللبيب  مغني  هشام.  ابن  األنصاري، 

كتاب األعاريب: حتقيق  حممد حميي الدين عبد 
احلميد. مطبعة املدين: القاهرة. 

أبو يعقوب يوسف بن حممد بن *  السكاكي، 
١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.  ٦٢٦هـ).  (ت:  عيل. 
مفتاح العلوم: حتقيق د. عبد احلميد هنداوي. 

بريوت. لبنان: دار الكتب العلمية. ط١. 
(ت: * يزيد  بن  حممد  العباس  أليب  املربد، 

٢٨٦هـ). ١٣٨٦ه. املقتضب: حتقيق حممد عبد 
اخلالق عظيمه. القاهرة. 

١٣٩٣هـ-* حسني.  حممد  السيد  الطبطبائي، 
بريوت:  القرآن.  تفسري  يف  امليزان  ١٩٧٣م. 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات. 
(ت: * الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي، 

مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع  ٢٠٠١م.  ٩١١هـ) 
اجلوامع: حتقيق عبد العال سامل مكرم. القاهرة: 

عامل الكتب.  


