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ديةكلمة تمهي
بسم اهللا الرمحن الرحيم

نه ونستغفره، ونعوذه من شرور أنفسنا ياحلمد هللا حنمده ونستع
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد وسيئاتنا 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شرك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا 
.صحبته وسلم، وعلى ال ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينعليه وعلى اله 

وبعد أشكر اهللا شكرا جزيال على ما أعطاين من صحة واستطاع ىف إمتام  
وإين أعرتف بأن هناك مشاك وحتديات تواجهين . كتابة هذه الرسالة العلمية
يد ولو مل يشاركين األساتذة والزمالء حيث بسطوا يل خالل كتابة هذه الرسالة، 

.املعونة واملساعدة وقدموا االرشادات ملا استطعت إمتام كتابة هذا البحث
:ولذا، جيب على أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والتقرمي إىل كل من

س مدير اجلامع .قادر غاس، ه ت، م. أالدكتور بسور و االستاذ الفاضل الرب ) ١
.االسالمية احلكومية عالء الدين مبكاسر

عميد كلية األدب جبامعة عالءالدين . أغ.الربوبسور الدكتور مردان، م) ٢
.اإلسالمية احلكومية مبكاسر

املشرف األول . أغ.، م.الدكتور احلاج حبر الدين ح ساألستاذ الفاضل ) ٣
قد املشرف الثاىن اللذاىن . أغ. ، م.أغ. امحد موفق، سواألستاذ الفاضل 

رسالة، منهما كثريا من التوجهات تفضال باإلشراف على كتابة هذه ال
.واإلرشادات النافعة حىت متكنت امتام هذه الرسالة



ه

هم، رئيس قسم اللغة العربية .أغ، م.غفار، س.األستاذ نور خالص أ) ٤
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.ذه الكلية أىل أن خيرج منهاخدمة منذ اتصلت 

والدي العزيزين اللذين ربياين تربية صاحلا منذ صغري، وساعداين ىف مواصلة ) ٦
.دراسىت وأسأل اهللا أن جيزيهما خريا ويبارك هلما ىف أعماهلما

مجيع زمالئي بكلية األداب واإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية  ) ٧
عهم باملذاكرة ىف خمتلف الدراسة حىت أستطيع احلكومية مبكاسر الذين قمت م
.أن أكتب هذه الرسالة البسيطة

: ىف شاريع مينسئوف مكسر، أعين " املركز املسروري"مجيع زمالئي مبسكنيت ) ٨
، (Jamaluddin)مجال الدين، (ChaerulMundzir)ر، خري املنذ)Ruhiyat(ةحيو ر 

الذين Ummul Khatima)(و ام اخلامتة)Mahrid(حمريض،)Jumardi(وجومردى
.ىف مكسر حىت االنأعطوين احلماسات والسعادات منذ تعلمت 

م٢٠١٤سبتمرب ٥مسات، 
ه١٤٣٥ذوالقعدة ١٠

الباحث،

عباس
٤٠١٠٠١١٠٠٠٢: رقم القيد
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تجريد البحث
عباس: سم الباحثا

٤٠١٠٠١١٠٠٠٢:رقم التسجيل
دراسة تحليلية (أسلوب اإلستفهام فى سورة القمر:موضوع الرسالة

)بالغية

حتليليــة دراســة(لة تبحــث عــن أســلوب اإلســتفهام ىف ســورة القمــر اهــذه الرســ
مــأخوذ مــن اإلنشــاء الطلــىب مــن ناحيــة علــم املعــاىن، هــو الــذى األســلوب). بالغيــة

.يستدعى مطلوبا غري حاصل ىف إعتقاد املتكلم وقت الطلىب

األمـر، والنهـى، واإلسـتفهام، والتمـىن، : وإن اإلنشاء الطلىب ينقسم إىل مخسة
. وىف هـــــذه الرســـــالة يبحـــــث الكاتـــــب فيهـــــا أســـــلوب اإلســـــنفهام فحســـــب. والنـــــداء

والنهــى والتمــىن والنــداء ال يبحــث فيهــا ألن الكاتــب أراد أن يفصــل فأســلوب األمــر
.تفصيال عن البحث

ىف سورة القمر، وجد الكاتب كثريا مـن وبعد اإلطالع على األيات املوجودة
ا اهلأدوات اإلستفهام وأغراض أدواتـه فيهـا، وتلـك األدوات ختتلـف بـاختالف اسـتعم

اختالف ســياق اآليــات وقــرائن األحــوال ها ختتلــف بــىف ســورة القمــر، وكــذلك أغراضــ
.املوجودة فيها



١

الباب األول

مقدمة

الخلفية:الفصل األول

إن اللغة العربية هى لغة عاملية،و بالنسبة للمسلمني هي لغة الدين  و لغة القرآن 

ا ال يستطيع املسلمون أن يفهموا  م القرآن،وبدو م وقراء ا يف صال الكرمي اليت يستعملو

القرآن الكرمي و بالغته و دقته دينهم فهما صحيحا و كان املفسرون اتفقوا علي فصاحة 

ولطفه،ال يستطيع اإلنسان و املخلوقات األخرى أن يأتوا مبثل سورة، و مجال البالغة ختفى 

.على بعض الطلبة الذين ال ينطقون اللغة العربية

ســطة هــذه اللغــة نســتطيع أن نفهــم معــاىن القــرآن الكــرمي كمــا يشــري إحــدى اآليــات ابو 

وكــــذلك نســــتطيع أن نفهــــم ١".إنّــــا أنزلنــــه قرآنــــا عربيّــــا لعلكــــم تعقلــــون": القرآنيــــة قولــــه تعــــاىل

وال عجـب إذا  . األحاديث النبوية والكتب الـىت حتتـوى خمتلـف العلـوم الدينيـة والعلـوم العموميـة

كان الناس يف عصرنا احلاضر يتسابقون ىف تعليم اللغة العربيـة ومعرفتهـا للتوسـع يف علـومهم،

٢: لقرآن الكرمي ، سورة يوسف.١



٢

ا مســلمون، وأن اللغــة العربيــة أصــبحت إحــدى والســيما ىف إندونســيا حيــ ث أن معظــم ســكا

.املواد املقررة ىف املؤسسات التعلمية اإلسالمية 

أما أمهية اللغة العربية فما زالت عميقة اجلذور ىف قلوب املسلمني ىف العامل، نظرا 

ر الىت لوضع هذه اللغة العربية بالنسبة للقرآن واحلديث النبوى املصدرين من أهم املصاد

م  تنشق منها مجيع تعاليم اإلسالم الىت جيب أن يفهمها املسلمون ويطبقوها ىف حيا

فمن أراد أن يتعمق فيها تعمقا فال بّد له أن يتقنها كل اإلتقان، ألن اللغات ٢.اليومية

ية األخرى منها اإلندونسية  واإلجنليزية والفرنسية واألسبابية والصينية وغريها من اللغات العامل

يد فإنه منزل باللغة العربية .ال تستطيع أن تأيت معىن صحيحا من معاىن يضمنها القرآن ا

ومن املعروف أن العلوم العربية تنقسم اىل فروع منها الصرف النحو، الرسم، البالغة، 

إن : جامع الدروس العربية"كما قال الشيخ مصطفى الغاليني ىف كتابه . العروض وغري ذلك

عربية تنقسم إىل فروع كثرية وهى الصرف واالعراب والرسم واملعاىن والبياىن والبديع العلوم ال

٣.والعروض والقواىف وقرض الشعر واالنشاء واخلطاب وتاريخ االدب ومنت اللغة

/ هـ١٤٢٩فوستاكا عارف، : جاكرتا: الطبعة األوىل (مقدمة العربية امليسرةلدكتور الفخرى احلاج مصطفى حممد نور واحلاجة حفصة إنتان، .٢
.، ص)م٢٠٠٤

م١٩٨٧مكنة العصرية : بريوت) ج(جامع الدروسالشيخ مصطفى الغالبيني، .٣



٣

وهكذا أيضا آيات القرآن الكرمي تتضمن االحكام الشريعة والعلوم الشرعية وعلوم 

وحنن النستطيع ان نفهم العلوم الىت . بالدين االسالمىالبالغة وعلوم األخرى الىت تتعلق 

.توجد ىف القرآن الكرمي بدون فهم اللغة العربية فينبغى لنا ان نتعلمها تعّلما عميقا

ا الفصيحة  والقرآن الكرمي أيضا هو معجزة وإعجازه يظهر ىف مجال أساليبها وعبارا

ن غايتها إىل ان لو اجتمع اجلن واالنس وألفاظه وأسلوبه، وقد بلغت بالغة القرآ. وبالغتها

قل لّئن اجتمعت االنس " أن يأتوا مبثل القرأن فلن يستطيعوا االتياَن مبثله، كما قال تعاىل 

٤."واجلن على ان يأتوا مبثل هذا القرأن اليأتون مبثله  ولو كان بعضهم لبعض ظهريا

اإلنشاء ينقسم اىل مث. يتضمن الكالم ىف األسلوب البالغى منه اخلرب و اإلنشاء

قد علمنا أن اإلنشاء غري الطلىب ال يبحث عنه . قسمني؛ إنشاء طلىب وإنشاء غري طلىب

و إمنا املبحوث عنه ىف . علماء البالغة، ألن أكثر صيغته ىف األصل أخبار نقلت إىل اإلنشاء

.والتمىناألمر، والنهى، واالستفهام،: و انواعه مخسة.  علم املعاىن هو اإلنشاء الطلىب

اإلستفهام من مباحث علم البالغة و هو نوع من أنواع علم املعاىن، وهو طلب 

اهلمزة، هل، : العلم أو الفهم بشيء مل يكن معلوما مبجهول من قبل، وله أدوات كثرية منها

٨٨. سورة اإلسراء. القرآن الكرمي.٤



٤

هذا معناه األصلى، و قد خترج . مىت، ما ، من، كيف،  أين ،  أيّان،  كم، أّىن، و أيّ 

ا عن الشىء مع أدوات اإلستفه ام عن معناها األصلى وهو طلب العلم مبجهول ،فيستفهم 

العلم به ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم و داللته كالنفى و اإلنكار و التقرير و 

.التوبيخ و التعظيم و التحقري و اإلستبطاء و التعجب و التسوية و التمىن و التشويق

أسلوب اإلستفهام ىف هذه السورة حبثاً و لذلك،سيحاول الباحث ان ببحث عن 

.عميقاً إن شاء اهللا

المشكلة:الفصل الثانى

ما أن يفمن اخللفية السابقة  ستطيع الباحث أن يرسم املشكلتني اللتني من شأ

.تكونا حبثاً علميا كامال يف هذه الرسالة

:الرسالة، مهاحّدد الباحث هذه املشكالت إىل املشكلتني اللتني سيعاجلهما ىف هذه

هي أدوات اإلستفهام واستعماهلا ىف سورة القمر؟ما .١

ما هى أغراض أدوات اإلستفهام ىف سورة القمر؟.٢



٥

توضيح معانى الموضوع:الفصل الثالث

إذا أراد الباحث احلديث عن مسألة من املسائل،فينبغى للباحث أن يفصل تفاصيلها 

لتحقيق ذلك كله، طبعا، الخيلو من كل جهود و .أوال إىل القراء لكى يفهموها فهما جيدا

وحماوالت اليت يبذهلا الباحث يركز اهتمامه يف شرح االصطالحات اليت التزال غامضة يف 

:أذهان القرّاء، واالصطالحات املقصودة هى

وهي اللغة العربية مبعىن الطريق، الوجه، " اساليب"اسم املفرد من مجعه :اسلوب

وأما ىف االصطالح فهي طريقة الكاتب ىف الكتابة،وقيل . ٥املذهب

٦.الفن من القول

مبعىن طلب من أن يفهمه إيّاه وخيرب "يستفهم -إستفهم" صيغة املصدر لـ:اإلستفهام         

هو طلب العلم بشيئ مل يكن : و قال البلغاء ىف تعريفهم. عنه

٧.معلوما من قبل

١٩٤. ص) م ١٩٦١اهلداية، : الطبعة اخلامسة عشرة، سورابايا(البالغة الواضعة البيان،واملعاىن،والبديع على اجلارم مصطفى أمني، .٥
٣٤٢. ، ص)دار املشرف دون سنة: الطبعة الثالثة وثالثون، بريوت(املنجد ىف اللغة و االعالم لويس معلوف، .٦
٥٩٨. نفس املرجع، ص.٧



٦

السورة ىف اللغة املنزلة "القاموس اإلسالمى"هللا ىف كتابهقال أمحد عطية ا:السورة            

قطعة مستقلة : و ىف اإلصطالح"سور"املستعملة من البناء و مجعه

٨.من القرآن تتألف من فقرات اآليات

احدى سور القرآن املكية الواقعة يف اجلزء السابع و العشرين من : سورة القمر

منه، و هي تتكون من القرآن، وهي السورة الرابعة و اخلمسون 

مخسة و مخسني آية، وتقع متوسطة بني سورة النجم و سورة الرمحن، 

" ﴾ ۱إقرتبت الساعة وانشق القمر ﴿: " و هي مبدوءة بقوله تعاىل 

"﴾٥٥ىف مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴿: "خمتومة بقوله 

ضرر فيها من طريقة سلكها الباحث ىف حتليل البحث و إخراج ما : بالغيةحتليليةدراسة

.البينات و الشرحات

الدراسات السابقة:الفصل الرابع

بعد أن حاول الباحث قراءة الكتب و مطالعة املؤلفات العلمية يف صناعة هذه 

الرسالة عربية كانت ام غريها، كثريا ما يستخدم الباحث الكتب املرجعية املتعلقة مبوضوع 

لد الثالث امحد عطية اهللا، .٨ ٥٥٩.، ص)م١٩٦٩النهضة املصرية،: القاهرة(القاموس االسالم، ا



٧

البالغة ألمحد اهلامشى، و البالغة الواضحة لعلى جواهر البحث أساسيا كان أو ثانوياً، منها 

البياىن واملعاىن والبديع للشيخ أمحد مصطفى : اجلارم وامصطفى أمني، و علوم البالغة

يف العقيدة والشريعة، و املنهج : املراغي، وفن البالغة لعبد القادر حسني، والتفسري املنري

خ امحد مصطفى املراغى، وفتح القدير للشيخ وهبة مصطفى الزحيلى، وتفسري املراغى للشي

اجلامع بني فىن الرواية والدراية من علم التفسري لإلمام حممد علي بن حممد الشو كاين، 

.وصفوة التفاسري حملمد على الصابوىن

وإن هذا . وهلذا أن الباحث خيتار هذا املوضوع ويبحث عنه لتصنيف الرسالة األدبية

ون و لذالك فمن املمكن أن يكتبه الباحث حىت يكون املوضوع مل يبحثه الطالب اآلخر 

. شيئا مفيدا و هو زيادة علم األدب

المناهج المستعملة فى كتابة الرسالة:الفصل الخامس

من املعهود أن املناهج املستعملة يف تنظيم الرسالة كثرية، فمنها مايسمى بطريقة مجع 

.ومنها ما يسمى بتحليل املواد وتنظيمها. املواد

طريقة مجع املواد.١



٨

سيقوم الباحث حني مجع املواد باالعتماد على طريقة املكتبة و التالقى مع االساتذة 

.وسيجمع الباحث كتبا متعلقة باملوضوع و أكثرها مكتوبة باللغة العربية. املتخصصني فيه

.طريقة حتليل املواد و تنظيمها.٢

:و هى متكّونة من

واد بواسطة استنتاج اخلالصة  من املنهج اإلستقرائى وهو حتليل امل)١

.األشياء العامة إىل األشياء اخلاصة

املنهج القياسي أو اإلستنباطي وهو حتليل األحوال اخلاصة إىل األحوال )٢

.العامة أو بعبارة أخرى إستنتاج النتائج من اخلاص إىل العام

املواد منهج املقارنة وهو طريقة حتليل املواد بواسطة القيام باملقارنة بني )٣

.املوجودة مث تصدر عنها نتيجة من هذه املقارنة خالصة من اخلالصات

.تلك املناهج يعتمد عليها الباحث أثناء القيام بإمتام املباحث  فصال فصال

فوائدهو البحثأغراض:السادسالفصل

:استهدف الباحث بتقدمي هذا البحث إىل حتقيق أغراض منها 



٩

أساليب القرآن من الناحية التحليلية يريد الباحث أن يعرف عن أوجه.١

.البالغية خصوصا املتعلقة باإلستفهام

يريد الباحث أن يعطي بيانا وافيا عن خصائص إعجاز القرآن .٢

.باستحدام الدراسة التحليلية البالغية

أن حياول الباحث ملعرفة مدى امكاناته املتعلقة بالعلوم اللغوية منذ .٣

لوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين دراسته يف كلية األداب ىف الع

.اإلسالمية احلكومية

: أما فوائد هذا البحث فمنها 

لينتفع منه الباحث و القراء ىف فهم اإلستفهام ىف سورة القمر.١

لتكون زيادة مواد القراءة للقراء الذين يريدون أن يتعلموا اإلستفهامِ من .٢

.الناحية التحليلية البالغية من حبوث دراسة القرآن

ليكون مرجعا من املراجع على الكتب األخرى الىت تتعلق بالبحث عن .٣

.البالغة عامة وعن اإلستفهام خاصة



١٠

الباب الثانى

أسلوب اإلستفهام

: إن اإلســتفهام مــأ خــوذ مــن أقســام األنشــاء الطلــىب، وإن اإلنشــاء ينقســم إىل نــوعني

هـو مـا ال يسـتدعى مطلوبـا غـري اإلنشاء الطلىب و اإلنشاء غري الطلـىب، و اإلنشـاء غـري الطلـىب

وأنــواع اإلنشــاء غــري الطلـــىب . التعجــب، واملـــدح: حاصــل وقــت الطلــىب، ولــه صـــيغ كثــرية منهــا

ليست من مباحث علـم املعـاىن، وال يبحـث عنـه علمـاء البالغـة، ألن اكثـر صـيغته ىف األصـل 

٩.أخبار نقلت إىل اإلنشاء

ملـــا ميتـــاز بـــه مـــن لطـــائف " الطلـــىباإلنشـــاء"وإمنـــا املبحـــوث عنـــه ىف علـــم املعـــاىن هـــو 

إذن يتضـــح أن اإلنشـــاء الطلـــىب هـــو الـــذى يســـتدعى مطلوبـــا غـــري حاصـــل ىف اعتقـــاد . بالغيـــة

.األمر، والنهى، والتمىن، والنداء: وأنواعه محسة١٠.املتكلم وقت الطلىب

" أســلوب اإلســتفهام ىف ســورة القمــر"وىف هــذه الرســالة بنســبة موضــوع الكاتــب يعــىن 

.تفصيال عن تعريف اإلستفهام أّوالسيفصل 

٧٥.ص،)١٩٦٠. دار احياء الكتب العربية. الطبعة الثانية عشرة، اندونيسيا(جواهر البالغة ىف العلم املعاىن والبديع محد اهلامشى، ا.٩
٧٧-٧٦. نفس المرجع، ص. ١٠



١١

تعريف اإلستفهام: الفصل األول

مبعــىن طلــب مــن أن يفهمــه إيــاه " يســتفهم-إســتفهام: "كلمــة اإلســتفهام مصــدر مــن

واإلستفهام عند على اجلارم ومصطفى امني هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلومـا . وخيرب عنه

١١.من قبل

هــو طلــب فهـــم شــيئ مل يتقـــدم لــك علـــم اإلســـتفهام" علـــوم البالغــة"جــاء ىف كتــاب 

أمــا ١٣.وقــال أمحــد اهلــامشى اإلســتفهام هــو طلــب العلــم بشــيئ مل يكــن معلومــا مــن قبــل١٢.بــه

١٤.اإلستفهام عند عبد القادر حسني فهو طلب علم بشيئ مل يكن معلوما من قبل

بناء على تعريفات مذكورة، فاإلستفهام عند الكاتب هو طلب العلم بشـيئ مل يتقـدم 

.علم به من قبللك

١٩٤. ص، )م ١٩٦١اهلداية، : الطبعة اخلامسة عشرة، وسورابايا( على اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضعة البيان واملعاىن والبديع . ١١
٦٣. ، ص)م ١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، : الطبعة الثالثة، بريوت( أمجد مصطفى املراغى، علوم البالغة البيان واملعاىن والبديع . ١٢
٨٠. ص. أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ١٣
١٥٠. ، ص)١٩٨٤- هـ١٤٠٥طبع والنشر حمفوظة، عامل الكتب حقوق ال: الطبعة الثانية، بريوت( الدكتور عبد القادر حسني، فن البالغة . ١٤



١٢

أدوات اإلستفهام واستعمالها: الفصل الثانى

بعــد أن نعــرف تعريــف اإلســتفهام ىف الفصــل الســابق، حيــاول الكاتــب أن يــأتى بضــوء 

.من حبث أدوات اإلستفهام واستعماهلا كما ىف التالية

اهلمـزة، وهـل، ومـىت، ومـا، ومـن، وكيـف، وأيـن، : كانت أدوات اإلستفهام كثـرية منهـا

: واستعملت أدوات اإلستفهام حبسب الطلب ثالثة أقسام منها. يّان، وكم، وأّىن، وأيّ وأ

.ما يطلب به التصور تارة، والتصديق تارة أخرى، وهو اهلمزة. ١

.ما يطلب به التصديق فقط، وهو هل. ٢

١٥.ما يطلب التصور فقط، وهو بقية أدوات اإلستفام. ٣

"الهمزة"الكالم على 

١٦.تصوير أو تصديق: أحد أمرينيطلب باهلمزة 

نفس المرجع. ١٥
٨٦. أحمد الھاشمى، المرجع السابق، ص. ١٦



١٣

أعلـــي مســـافر أم ســـعيد؟ تعتقـــد أن الســـفر حصـــل مـــن : هـــو تعيـــني املفـــرد، حنـــو: فالتصـــور .أ

.ولذا جياب بالتعيني، فيقال سعيد مثال. أحدامها، ولكن تطلب تعيينه

ا، سواء أكان  :وحكم اهلمزة الىت الطلب التصور، أن يليها املسئول عنه 

أنت فعلت هذا أم يوسف؟:مسند اليه،حنو. ١

أراغب أنت عن األمر أم راغب فيه؟: أم مسندا، حنو. ٢

إياى تقصد أم سعيدا؟: أم مفعوال،حنو. ٣

اراكبا حضرت أم ما شيا؟: أم حاال، حنو. ٤

أيوم اخلميس قدمت أم يوم اجلمعة؟: أم ظرفا،حنو . ٥

له معادل يذكر بعد أم غالبا وتسـمى ويذكر املسئول عنه ىف التصور بعد اهلمزة ويكون 

.أأنت فعلت هذا بَِئاِهلَِتَنا يا إبراهم: وقد يستغىن عن ذكر معادل،حنو. متصلة

ـــا ونفيهـــا، والكثـــري أن يكـــون ذلـــك : والتصـــديق . ب  هـــو إدراك نســـبة يـــرتدد العقـــل بـــني ثبو

صديقك؟ وجيـاب أقادم : أقدم صديقك؟ ويقل أن يكون جبملة إمسية، حنو: جبملة فعلية، حنو

.هذين بال أو بنعم



١٤

.وميتنع أن يذكر مع هذه معادل، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة مبعىن بل

"هل"الكالم فى 

ـــا التصـــديق فقـــط أى معرفـــة وقـــوع النســـبه بـــني املســـند واملســـند إليـــه أو عـــدم  يطلـــب 

هل حفظ املصريون على حممد أسالفهم؟: وفوعها، حنو

: وألجل إختصاصها بطلب التصديق ال يذكر معها املعادل بعد أم املتصلة، فلذا

امتنع أن يذكر معها معادل بعد أم، ألن ذلـك يـؤدى إىل التنـاقض، فـإن هـل تفيـد أن .١

ا لطلبه، وأم املتصلة تفيد أن السامع عامل به، وإمنـا يطلـب  املسائل جاهل باحلكم أل

.دها أم كانت منقطعة مبعىن بل تفيد األضرابتعيني أحد األمرين، فإن جاءت بع

هــل حممــدا  : وقــبح إســتعماهلا ىف الرتاكيــب الــىت هــى مظئــة العلــم مبضــمون احلكــم، حنــو.٢

كلمــت؟إذ تقـــدمي املعمـــول علــى الفعـــل يكـــون للتخصـــيص غالبــا، وهـــذا علـــم املـــتكلم 

بــاحلكم، وإمنــا يطلــب املخصــص فحســب، وحينئــذ تكــون هــل لطلــب حتصــيل مــا هــو 

١٧.و  عبثحاصل وه

"ما"و " من"الكالم فى 
٦٥. أجمد مصطفى المراغى، المرجع السابق، ص. ١٧



١٥

مـن فـتح مصـر؟ : من شـيد اهلـرم األكـرب؟ وحنـو: يطلب تعيني أحد العقالء، حنو" من"

من شيد القناطر اخلريية؟: حنو ذلك

١٨:لإلستفهام عن غري عقالء، وهى أقسام" ما"و 

ــا إيضــاح اإلســم وشــرحة، حنــو.١ مــا العســجد؟ فيقــال ىف اجلــواب إنــه : مــا يطلــب 

.ذهب

ـا بيـان حقيقـة املسـمى،حنو.٢ مـا احلسـد؟ فيجـاب بأنـه متـىن زوال نعمـة : ما يطلب 

.احملسود

ا بيان حال الشـئ،حنو قولـك لقـادم عليـك وأنـت ال تعرفـه.٣ مـا أنـت؟ : ما يطلب 

:وقول املتنىب

فما كليب وأهل األعصر األول# ليت الدائح تستو ىف مناقيه 

ا تعيني الزمان " مىت" مىت قدمت؟  ومىت تسافر؟: ماضيا او مستقبال، حنويطلب 

ــا تعيــني مســتقبل خاصــة، وتكــون ىف مقــام التفخــيم والتهويــل، حنــو" أيّــان" : يطلــب 

).٦: سورة القيامة" (يسأل أيان يوم القيامة"

٦٧. نفس المرجع، ص. ١٨



١٦

ا تعيني املكان، حنو" أين" أين تسافر؟: يطلب 

١٩:تأتى ملعان كثرية منها" أىنّ 

ا؟:مبعىن كيف، حنو. ١ أىن حيىي هذه اهللا بعد مو

يا مرمي أّىن لك هذا؟: مبعىن من أين، حنو. ٢

زرىن أىن شئت؟: مبعىن مىت، حنو. ٣

ا تعيني احلال،حنو" كيف" كيف التعليم مبصر؟: يطلب 

ا تعيني عدد منهم، حنو" كم" كم مملكة اشرتكت ىف احلرب العظمى؟: يطلب 

ــا تعيــني أحــد " أيّ " أّي البلــدين أدفــأجو : املتشــاركني ىف شــيئ يعمهمــا، حنــويطلــب 

ـــا عـــن الزمـــان  القـــاهرة أم اإلســـكندرية؟ وهـــي حبســـب مـــا تظـــاف أليـــه فيســـأل 

ىف أى يــوم تســافر؟ ىف أى مكــان : واملكــان واحلــال والعــدد إىل غــري ذلــك، حنــو

٢٠تقيم؟ أى صاحبيك أحسن خلقا حممد أم على؟ بأى ذنب قتلت؟

٩٣-٩٢. أحمد الھاشمى، المرجع السابق، ص. ١٩
٦٨. أحمد مصطفى المراغى، المرجع السابق، ص.٢٠



١٧

ض أدوات اإلستفهامأغر : الفصل الثالث

أغراض من أدوات اإلستفهام لن يبدو جليا إال إذا  وقفنا على حـال القائـل، و حـال 

مـا، عنـد ئـذ نسـتطيع أن نلمـس املغـزى البالغـى واهلـدف البعيـد  اخلاطـب، والظـروف احمليطـة 

٢١.الذى يرمى إليه الكالم

فيسـتفهم مبجهـول،وقد خترج أدوات اإلستفهام عـن معناهـا األصـل وهـو طلـب العلـم 

: سياق الكالم و داللته، ومن أهم ذلكا عن الشيئ مع العلم به ألغراض أخرى تفهم من

"ويصدكم عن ذكر اهللا و عن الصالة فهل أنتم منتهون : " األمر، كقوله تعاىل.١

.أى انتهوا) ٩١: سورة املائدة(

م فـــاهللا أحــــق أن ختشـــوه : " النهـــى، كقولــــه تعـــاىل.٢ أى ) ١٣: التوبــــةســــورة " (أختشــــو

٢٢.ختشوهم فاهللا أحق أن ختشوه

١٦٢. الدكتور عبد القادر حسین، المرجع السابق، ص. ٢١
.أحمد الھاشمى، المرجع السابق. ٢٢



١٨

ســــورة " (ســــواء علينـــا أو عظــــت أم مل تكـــن  مــــن الـــواعظني: "التســـوية، كقولــــه تعـــاىل.٣

١٣٦: الشعراء

أى ما ) ٦٠: سورة الرمحن" (هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: " النفى، كقوله تعاىل.٤

٢٣.جزاء اإلحسان

: ة، ويكوناإلنكار، ويشرتط فيه أن يلى املنكر اهلمز .٥

: إمــــا للتــــوبيح علــــى الفعــــل مبغــــىن مــــا كــــان ينبغــــى أن يكــــون كقولــــه تعــــاىل. أ 

وأمـا مبعـىن ). ٤٤: سـورة البقـرة" (النـاس بـالرب وتنسـون أنفسـكمأتأمرون"

أتنســـى قـــدمي إحســـان : ال ينبغـــى أن يكـــون كقولـــك للرجـــل يضـــيع احلـــق

والغـرض أخترج ىف هذا الوقـت؟ : فالن إليك؟ وقولك للرجل يركب اخلطر

ىف مثل هذا تنبيه السامع حىت يرجع إىل نفسـه فيخجـل ويرتـدع عـن فعـل 

.ما هم به

أفأصطفا كم ربكم : " و إما للتكذيب ىف املاضى مبعىن مل يكن، حنو. ب 

أو ىف املستقبل ) ٤٠: سورة االسراء" ( بالبني واختذ من املالئكة إناثًا 

نسف المرجع. ٢٣



١٩

أى أنلز مكم " هلا كارهون انلز مكموها وأنتم : " مبعىن ال يكون، حنو

٢٤.تلك احلجة وتفسر كم على قبوهلا وأنتم كارهون هلا

سورة " (هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم : " التشويق، كقوله تعاىل.٦

).١٠: الصف

).١٧: سورة طه" (وما تلك بيمينك ميوسى : " اإلستثناس، كقوله تعاىل.٧

.يعرفه وإجلائه إليهالتقرير جيعل املخاطب على اإلقرار مبا.٨

: وحكم اهلمزة فيه حكمها ىف مهزة اإلستفهام من إيالء املقاربة اهلمزة، فإذا قلت

أأنت فعلت : أفعلت هذا؟ كان غرضك أن تقرره بأن الفعل كان منه، وإذا قالت

: هذا؟ كان غرضك أن تقرره بأنه هو الفاعل، وعليه قوله تعاىل حكاية عن قوم منرود

إذ غرضهم أن يقر هلم ) ٦٢: سورة األنبياء" (ا بَِئاِهلَِتَنا يا إبراهيم أأنت فعلت هذ" 

بأنه قد أصنامهم  ال أن يقر هلم بأنه هل حصل كسر، يدل على ذلك جواب 

ولو كان التقرير بالفعل )٦٣: سورة األنبياء" (بل فعله كبريهم هذا : " إبراهيم يقول

٢٥.لكان اجلواب فعلت أم مل أفعل

٦٩. أحمد مصطفى المراغى، المرجع السابق، ص. ٢٤
.نفس المرجع. ٢٥



٢٠

سورة " ( وما أدراك ما القارعة ۞ما القارعة۞القارعة: " قوله تعاىلالتهويل، ك.٩

٢٦.النازلة الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم وبه مسى يوم القيامة) ٣-١: القارعة

أىن هلم : " أىن يرى ذلك وهو أكمه، وعليه قوله تعاىل: اإلستبعاد، حنو.١٠

سورة " ( جمنون الذكرى وقد جاءهم رسول مبني مث تولوا عنه وقالوا معلم

) ١٣:الدخان

"من ذا الذى يشفع عنده إال بإذنه : " التعظيم، كقوله تعاىل.١١

أهذا الذى كنت تطنب ىف مدحه؟ و أهذا الذى كنت تركن : التحقري، حنو.١٢

اليه؟ 

سورة " (وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق : " التعجب، كقوله تعاىل.١٣

)٨٤: املائدة

أصالتك :" أيك يرشدك إىل ما تقول؟ وعليه قوله تعاىلأر: التهكم، حنو.١٤

٢٧).٨٧: سورة هود" (تأمرك أن نرتك ما يعبد آباؤنا 

لك األولني : " الوعيد و التخويف، كقوله تعاىل.١٥ : سورة املرسالت" (أمل 

١٦(
٧٠. نفس المرجع، ص. ٢٦
.نسف المرجع. ٢٧



٢١

كم : حنو). ٢١٤:سورة البقر" (مىت نصر اهللا : " اإلستثباط، كقوله تعاىل.١٦

.دعوك

: التكثري، كقول أىب العالء املعرى.١٧

٢٨فأين القبور من عهد عاد؟صاح هذه قبورنا متأل الرحب 

: التحسر، كقول مشس الدين الكوىف.١٨

ا خرياىنما للمنازل أصبحت ال أهلها أهلى، وال حريا

هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا : " التمىن، كقوله تعاىل.١٩

)١: اإلنسانسورة " ( مذكورا 

وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت : " اإلستبطاء، كقوله تعاىل.٢٠

)٢١٤: سورة البقرة" (نصر اهللا 

: سورة التكوير" ( فأين تذهبون : " التشبية على ضالل الطريق، كقول تعاىل.٢١

فليس املقصد اإلستفهام عن مذهبهم بل التشبية عن ضالهلم وأنه ). ٢٦

.هلم ينجون بهال مذهب 

٩٥. أحمد الھاشمى، المرجع السابق، ص.٢٨



٢٢

أتستبدلون الذى هو أدىن بالذى هو : " التشبيه على اخلطأ، كقوله تعاىل.٢٢

".خري 

دى العمى : " التشبيه على الباطل، كقوله تعاىل.٢٣ " أفأنت تسمع الصم أو 

.)٤٠:سورة الزحرف(



٢٣

الباب الثالث

نظرة عامة عن سورة القمر

تسمية سورة القمر وآياتها: الفصل األول

مــن الســور املكيــة ، وقــد عاجلــت أصــول العقيــدة القمــرســورة : مسيــت ســورة القمــر

ايتها محلة عنيفة مفزعة على املكذبني بآيات القرآن، وطـابع  اإلسالمية، وهى من بدئها إىل 

إلعـــذار واإلنـــذار مـــع صـــور شـــىت مـــن مشـــاهد الســـورة اخلـــاص هـــو طـــابع التهديـــد والوعيـــد وا

٣٠.الفتتـــا حهــا بـــاخلرب عــن انشــقاق القمـــر، لنبينــا صـــلى اهللا عليــه وســـلم٢٩.العــذاب والــدمار

تعــاجل أصــول العقيــدة وحتمــل محلــة عنيفــة علــى املكــذبني بآيــات القــرآن وطابعهــا اخلــاص هــو 

مخسـة تتكـون مـن ٣١.وهـذه السـورة مكيـة.التهديد والوعيد مع مشاهد شىت للدمار والعـذاب

ىف : ( ، و ختتــتم بقولــه)إقرتبــت الســاعة وانشــق القمــر: ( ، تفتــتح بقولــه تعــاىلو مخســني آيــة

ا، فهى كما يلى). مقعد صدق عند مليك مقتدر :واما ترتيب آيا

 .٢٩

١٤٢.ص، )م ١٩٩١/ه١٤١١دار الفكر املعاصر:لبنان -بريوت.الطبعة األوىل( ىف القيدة والشريعة واملنهج تفسري املنري.الزحيلي، وهبة. ٣٠

دار الكتب : لبنان-بیروت(المجلد التاسع . الجامع االحكم القرآنابو عبد هللا محمد بن احمد االنصارى القرطبى، . ٣١
٢١. ص). م ١٩٩٢\ھـ١٤١٣العلمیة، 



٢٤

بسم اهللا الرمحن الرحيم                
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بعدهأسباب نزول أياتها و منا سبتها لما قبلها وما: الفصل الثانى

٢- ١سبب النزول اآلية .١

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا ﴿ اقرتبت الساعة وانشق القمر: قوله عز وجل

]-١٢[مستمر ﴾ سحر 

رأيت قمر منشقًا شقني : عن ابن مسعود قال-والفظ له- أخرج الشيخان واحلاكم

﴿ اقرتبت الساعة، : ُسِحَر القمر، فنزلت: مبكة، قبل خمرج النىب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

٣٢.وانشق القمر﴾

١٤٦.ص. نفس المرجع. ٣٢



٢٧

ســـأل أهـــل مكـــة النـــىب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم آيـــة، : وأخـــرج الرتمـــذي عـــن أنـــس قـــال

﴿ ســحر : ﴿ اقرتبــت الســاعة، وانشــق القمــر﴾ إىل قولــه: فانشــق القمــر مبكــة، مــرتني، فنزلــت

.مستمر ﴾

انشق القمـر : وأخرج حممد بن جرير وأبو دأود الطيالسي عن عبد اهللا بن مسعود قال

هـذا سـحر ابـن أىب كبشـة، سـحر  : على عهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، فقالـت قـريش

ــــ ﴿ اقرتبــــت : نعــــم قــــد رأينــــا، فــــأنرل اهللا عــــز وجــــل: فَّار، فســــألوهم، فقــــالواكــــم، فاســــألوا السُّ

.سحر مستمر ﴾: ويقولوا.الساعة، وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا

عقيل بن حممد اجلرجين إجازة بلفظه، ان أبا الفجر القاضي : أخربنا أبو حكيم

: يب حيىي املقدسى، قالحدثنا احلسني بن أ: أخربنا حممد بن جرير، قال: أخربهم، قال

حدثنا أبو عوانة، عن املغرية، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن : حدثنا حيىي بن محاد، قال

:عبد اهللا، قال



٢٨

هذا سحر بن : انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت قريش

﴿ :فأنزل اهللا عز وجلنعم قد رأينا،: أيب َكبَشَتة سحركم، فاسألوا السفار، فسألوهم فقالوا

٣٣.وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر﴾اقرتبت الساعت وانشق القمر 

.نزلت سورة القمر مبكة: اخرج النحاس عن ابن عباس قال

نزلت مبكة : اخرج ابن الضريس وابن مردوته والبيهقى ىف الدالئل عن ابن عباس قال

.﴾اقرتبت الساعة ﴿سورة 

اخرج ابن الضريس عن ليث عن معن عن شيخ من مهدان رفعه إىل النيب صلى اهللا 

غبا ليلة وليلة حىت ميوت لقى اهللا تعاىل ووجهه  ﴾اقرتبت الساعة ﴿من قرأ : عليه وسلم قال

٣٤.كالقمر ليلة البدر

اخرج عبد بن محيد والبخارى ومسلم والرتمذي وابن جرير وابن مردويه من طريق أىب 

انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرقتني، : عن ابن مسعود قالمعمر 

)).اشهدوا : (( فرقت فوق اجلبل وفرقت دونه، فقال رسول اهللا

دار الكنب العلمیة : لبنان-الطبعة األول، بیروت( اسباب نزول القرآن الكریم. االمام ابى الحسن على احمد الواحدى. ٣٣
٤١٩-٤١٨. ص.٤٢١. ص).م ١٩١١/ ھـ١٤١١

دار الكتب العلمیة : لبنان-الطبعة األول، بیروت( جالل الدین عبد الرحمن بن ابى بكر السیوطي، التفسیر المأثور . ٣٤
.١٤٠. ص). م ١٩٩٠/ ھـ١٤١١



٢٩

٤٥سبب النزول اآلية 

﴿حنن مجع : قالوا يوم بدر: ﴾ أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال..﴿سيهزم اجلمع

٣٥.ولون الدبر ﴾﴿ سيهزم اجلمع، وي: منتصر ﴾، فنزلت

أخرج ابن أىب شيبة وابن منيع وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى اهللا عنهما 

.سيهزم اجلمع، ويولون الدبر ﴾﴿ىف قوله 

٤٩-٤٧سبب النزول اآلية 

ر مني يف ضالل وسعر﴾ إىل ﴿ إنا كل شيء : قوله تعاىل ﴿ إن ا

]٤٩: ٤٧. [خلقناه بقدر ﴾

حدثنا أبو حممد عبد اهللا : عبد الرمحن بن حممد السراج إمالء، قالحدثنا أبو القاسم 

حدثنا عبد اهللا بن : حدثنا محدان بن صاحل األشج، قال: بن حممد بن موسى الكعيب، قال

حدثنا سفيان الثوري، عن زياد بن إمساعيل املخزومي، عن : عبد العزيز بن أيب رواد، قال

:الحممد عباد بن جعفر، عن أيب هريرة، ق

١٨٠.ص.،)م١٩٩١/ه١٤١١دار الفكر املعاصر:لبنان - بريوت.الطبعة األوىل( ىف القيدة والشريعة واملنهج تفسري املنري.الزحيلي، وهبة. ٣٥



٣٠

رمني يف ضالل : جاءت قريش خيتصمون يف القدر، فأنزل اهللا تعاىل ﴿ إن ا

إنا كل شيء خلقناه يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقروسعر

٣٦.بقدر ﴾

.رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبه، عن وكيع، عن سفيان

: مد بن إبراهيم البزاز قالأشهد باهللا لقد أخربنا أبو نعيم أمحد بن حم: قال الشيخ

أشهد باهللا لسمعت أبا احلسن حممد بن أمحد : أشهد باهللا لقد مسعت على بن جندل يقول

أشهد باهللا : أشهد باهللا لسمعت عبد اهللا بن الصقر احلافظ يقول: بن أيب خبراسان يقول

با أمامة أشهد باهللا أ: أ شهد باهللا لسمعت سليم عامر يقول: لسمعت عفري بن معدان يقول

: الباهلى يقول

إن هذه اآلية نزلت يف : أشهد باهللا لسمعت رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

رمني يف ضالل وسعر: القدرية يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس ﴿ إن ا

٣٧.﴾ اآليات...سقر

.نفس المرجع. ٣٦
٤٢٠. ص. نفس المرجع. ٣٧



٣١

حدثنا : قالأخربنا عبد اهللا بن حممد األصفهاين،: أخربنا أبو بكر بن احلارث قال

: حدثنا عبيد اهللا بن موسى، قال: حدثنا علي بن الطنافسي، قال: جرير بن هارون، قال

:حدثنا حبر السقاء، عن شيخ من قريش، عن عطاء، قال

يا حممد، تزعم أن : جاء أسقف جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فقال رسول اهللا . در، فأما املعاصى فالاملعاصى بقدر، والبحار بقدر، وهذ األمور ختري بق

رمني يف ضالل وسعر ﴾ : أنتم خصماء اهللا، فأنزل اهللا تعاىل: صلى اهللا عليه وسلم ﴿ إن ا

٣٨.﴿خلقناه بقدر﴾: إىل قوله

حدثنا عمرو بن عبد اهللا بن احلسن، : أخربنا غبد اهللا، قال: أخربنا أبو بكر، قال

حدثنا عمرو بن : حدثنا عبد اهللا بن رجاء األزدي، قال: حدثنا أمحد بن اخلليل، قال: قال

حدثنا سعيد بن : حدثنا خالد بن سلمة القرشي، قال: العالء أخو أيب عمر بن العالء، قال

أن رسول اهللا صلى اهللا :عمرو بن جعدة املخزومي، عن ابن أيب زرارة األنصاري، عن أبيه

رمني يف ضال: عليه وسلم قرأ هذه األية نزلت هذه األية أناس من : ل وسعر ﴾ قال﴿ إن ا

٣٩.آخر هذه األمة يكذبون بقدر اهللا تعاىل

.نسف المرجع. ٣٨
٤٢٠. ص. نفس المرجع.٣٩



٣٢

حدثنا : حدثنا حممد بن يعقوب املعقيلي، قال: أخربنا أمحد بن احلسن اخلريي، قال

حدثنا ابن ثوبان، عن بكري بن أسيد، عن : حدثنا بقية، قال: أبو عتبة أمحد بن الفرخ، قال

: أبيه،قال

إذ رأيتموين أنطلق يف القدر فغلوين فإين جمنون، : بن كعب وهو يقولحضرت حممد

رمني يف ضالل وسعر : مث قرأ. فوالذي نفسي بيده ما أنزلت هذه اآليات إال فيهم ﴿ إن ا

٤٠.﴿ خلقناه بقدر ﴾: ﴾ إىل قوله

ا ملا قبلها.٢ منا سبا

:تتضح مناسبة هذه سورة ملا قبلها من نواح ثالث هى

السورة السابقة وفاحتة هذه السورة حول إعالن قرب القيامة، اتفاق خامتة.أ

وقال ىف هذه ) ٥٧(﴿ أزفت اآلزفة ﴾ ): النجم ( فقال تعاىل ىف سورة 

﴿ اقرتبت الساعة ﴾ إال أنه ذكر ههنا دليًال على االقرتاب، وهو : السورة

أن الكفارسألوا : (( ﴿ وانشق القمر ﴾ جاء يف الصحيحني عن أنس: قول

))اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية، فانشق القمر مرتني رسول 

دار الكنب العلمیة : لبنان-الطبعة األول، بیروت( اسباب نزول القرآن الكریم. االمام ابى الحسن على احمد الواحدى.  ٤٠
٤٢١. ص).م ١٩١١/ ھـ١٤١١



٣٣

تناسب التسمية وحسن التناسق، ملا بني النجم والقمر من تقارب، كما ىف .ب

.تواىل سورة الشمس، والليل، والضحى، ومن قبلها سورة الفجر

فصلت هذه السورة أحوال األمم املشار اىل إهال كهم بسبب تكذيب .ج

﴿ وأنه أهلك عادًا األوىل، ومثود : ىف قوله تعاىلرسلهم ىف السورة املتقدمة 

م كانوا هم أظلَم وأطغى، واملؤتفكة أهوى  فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إ

وهذا يشابه األعراف بعد األنعام، والشعراء بعد الفرقان، ). ٥٣-٥٠(﴾ 

٤١.والصافات بعد يس

ا ملا بعدها.٣ مناسبا

ر بذكر معجزة تدل على الغزة واخلربوت أن اهللا سبحانه وتعاىل افتتح سورة القم.أ

.واهليبة وهو انشاق القمر

وافتتح هذه . فإن من يقدر على شق القمر يقدر على هد اجلبال وقد الرجال

السورة بذكر معجزة تدل على  الرمحة واحلموات وهو القرآن الكرمي فإنه شفاء 

.القلوب بالصفاء عن الذنوب

. ص.،)م ١٩٩١/ه١٤١١دار الفكر املعاصر:لبنان - بريوت.الطبعة األوىل( ىف القيدة والشريعة واملنهج تفسري املنري.الزحيلي، وهبة. ٤١
١٤٣-١٤٢



٣٤

وذكر ىف . غري مرة" فكيف كان عذاىب ونذر " ة أنه تعاىل ذكر ىف السورة املتقدم.ب

. مرة بعد مرة ملا بني أن تلك السورة" فبأي ءاآلء ربكما تكذبان " هذه السورة 

.سورة إظهار اهليبة وسورة إظهار الرمحة

مث أن أول هذه السورة مناسب ألخرما قبلها حيث قال سبحانه ىف أخر تلك .ج

: إشارة إىل اهليبة والعظمة، وقال هناواإلقتدار " عند ملك مقتدر " السورة 

الرمحن أى عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إىل الكفار والفجار، الرمحن منهم 

غافر لألبرار

تتكلم ىف سورة القمر عن أحوال الكافرين واملؤمنني امجاال، وىف سورة الرمحن .د

.مفصال

ا األمم .ه السابقة، وبني ىف تتكلم سورة القمر عن أنواع العذاب الذى عذبت 

٤٢.سورة الرمحن عن أنواع العذاب للمجرمني وأنواع النعم للمتقني

٤٥-٤٤. ص. م٢٠٠٦، البدیعیة فى سورة الرحمنالصور . حیاتى اسكندار علم. ٤٢



٣٥

مضمون سورة القمر: الفصل الثالث

سورة القمر هي سورة املكية، وقد عاجلت أصول العقيدة االسالمية، وهـي مـن بـدئها 

ايتها مجلة عنيفة مفزعة على املكـذبني بآيـات القـرآن، وطـابع السـورة اخلـ اص، هـو طـابع إىل 

٤٣.التهديد والوعيد، واإلعذار، واإلنذار، مع صور شىت من مشاهد العذاب والدمار

معجــزة انشــقاق القمــر، الــيت ) املعجــزة الكونيــة ( ابتــدأت الســورة الكرميــة بــذكر تلــك، 

هى إحدى املعجزات العديدة لسيد البشر صلى اهللا عليه وسلم، وذلك حني طلب املشـركون 

تــــدل علــــى صــــدقه، وخصصــــوا بالــــذكر أن يشــــق هلــــم القمــــر ليشــــهدوا لــــه منــــه معجــــزة جليــــة

وإن يـروا آيـة يعرضـوا بالرسالة، ومع ذلك عانـدوا وكـابروا ﴿ اقرتبـت السـاعة وانشـق القمـر

.ويقولوا سحر مستمر ﴾ اآليات

مث انتقلت للحديث عن أهوال القيامـة وشـدائدها، بأسـلوب خميـف يهـز املشـاعر هـزاً، 

الرعــب والفـزع مــن هـول ذلــك اليـوم العصـيب ﴿ فتــولَّ عـنهم يــوم يـدع الــداع وحيـرك يف الـنفس

٢٨٢.ص).م١٩٨١/ ھـ١٤٠١دار القرآن الكریم، : لبنان-الطبعة الثانیة، بیروت(صفوة التفاسیر . محمد علي الصابوني. ٤٣



٣٦

م جراٌد منتشر. إىل شيءنكر مهطعـني إىل الـداع . ُخشًَّعا أبصارهم خيرجون من األحداث كأ

٤٤.يقول الكافرون هذا يوم عسر﴾

وبعـــد احلـــديث عـــن كفـــار مكـــة، يـــأتى احلـــديث عـــن مصـــارع املكـــذبني، ومـــا نـــاهلم يف 

ن ضروب العذاب والدمار بدءاً  بقـوم نـوح ﴿ كـذبت  قـبلهم قـوم نـوح فكـذبوا عبـدنا الدنيا م

.وقالوا جمنوٌن وازدجر ﴾

الــذي حــلَّ باملكــذبني -مشــاهد العــذاب والنكــال-وبعــد عــرض هــذه املشــاهد األليمــة

م مصــرعاً كهــذه  لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم توجهــت الســورة إىل خماطبــة قــريش، وحــذر

بـــل الســـاعة موعـــدهم ۞بـــل مـــا هـــو أشـــد وأنكـــى ﴿ســـيهزم اجلمـــع ويولـــون الـــدبراملصـــارع 

.﴾ اآليات..والساعُة أدهى وأمرّ 

ــرمني، علــى  وختمــت الســورة ببيــان مــآل الســعداء املتقــني، بعــد ذكــر مــأل األشــقياء ا

طريقـــة القـــرآن يف اجلمـــع بـــني الرتغيـــب والرتهيـــب، بأســـلوبه العجيـــب ﴿ إن املتقـــني يف جنـــاٍت 

ر ٤٥.يف مقعد صدٍق عند مليٍك مقتدر ﴾۞و

٢٨٢. ص.نفس المرجع. ٤٤
٢٨٣-٢٨٢. ص.نسف المراجع. ٤٥



٣٧

موضــوع هــذه الســورة كســائر الســور املكيــة لتقريــر أصــول العقيــدة اإلســالمية، بــدأً مــن 

ديـــد املكـــذبني بآياتـــه، وانتهـــاًء بـــاجلزاء احلتمـــي يـــوم القيامـــة ومشـــاهد  إنـــزال القـــرآن بـــالوحي و

.عذاب الكفار، وأنواع ثواب املتقني وتكريهم

بقــرب وقــت القيامــة ودليــل ذلــك وهــو انشــقاق القمــر الــذي هــو أخــربت الســورة أوالً 

أحــــد املعجــــزات الكــــربى للنــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، وموقــــف املشــــركني مــــن تلــــك املعجــــزة 

ا سحر مفرتى، وغفلتهم عما ىف القرآن من الزواجر .ووصفها بأ

رهم أذلـة وتال ذلك أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم باإلعراض عنهم، وإنذارهم حبشـ

ـز املشـاعر، وتثـري املخـاوف، ومتـأل الـنفس رعبـاً وفزعـاً مـن  مسرعني كاجلراد املنتشـر، بعبـارات 

٤٦.أهوال القيامة

مث أنذرت كفار مكة بعذاب مشابه لعذاب األمم السابقة كقوم نوح وعاد ومثود وقـوم 

يم الرسـل، وأفـردت كـل قصـة عـن األخـرى، وعق بتهـا بعبـارة لوط وقوم فرعون جزاء على تكذ

ـــا بقولـــه! ﴿ فكيـــف كـــان عـــذايب ونـــذر؟: خميفـــة تـــدعو للعجـــب وهـــى ﴿ : ﴾ وقر      

             ﴾.

١٤٣ص  .،)م ١٩٩١/ه١٤١١دار الفكر املعاصر:لبنان - بريوت.الطبعة األوىل( ىف القيدة والشريعة واملنهج تفسري املنري.الزحيلي، وهبة.٤٦



٣٨

م مصـرًعا ممـاثالً ملصـارع  مث وخبت مشركي قريش على غفلتهم عن هذه النذر، وخـذر

الــدنيا، وعــذاب أآلخــرة األدهــى واألمــر، الــذي يصــاحبه أولئــك األقــوام، وهــو القتــل واهلزميــة يف 

.الذل واملهانة بالسحب على وجوههم يف النار، فهم يف ضالل وسعر

وختمت السورة ببيان ظاهرة التوازن يف خلق األشياء، وسرعة نفاذ أمر اهللا ومشيئته كلمح 

الك الطغاة، ورصد مجيع أعمال البشر يف سجالت حمفوظة، البصر، وضرورة العظة والتذكر 

م املليك املقتدر ٤٧.وتبشري املتقني باجلنات والكرامات عند ر

١٤٤-١٤٣. ص.نفس المرجع. ٤٧



٣٩

الباب الرابع

أسلوب اإلستفهام فى سورة القمر

ــــا ىف البــــاب الســــابق، أن لكــــل مــــن أدوات اإلســــتفهام إســــتعماالت منفــــردة  قــــد عرفن

اإلســـــتفهام وأغـــــراض مـــــن أدواتـــــه، ففـــــى هـــــذا البـــــاب، أراد الكاتـــــب أن يبحـــــث عـــــن أدوات 

.واستعماهلا ىف سورة القمر وأغراض أدواته فيها، كما ستأتى

أدوات اإلستفهام واستععمالها فى سورة القمر: الفصل األول

لقــد درســنا ىف البــاب الســابق، أن أدوات اإلســتفهام تتكــون مــن اهلمــزة، وهــل، ومــا، 

ىف هــذا الفصــل، ســوف .ومــن، وأيــّان، أّىن، وأيــن، وأّى، وكيــف، وكــم، باســتعماالت خمتلفــة

:نرى ىف أّى شيئ أدوات اإلستفهام واستعماهلا ىف سورة القمر، كما تأتى

)١٥. (وَلَقد تـَّرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

ــا عــن " هــل"ىف هـذه اآليــة تكــون بــأداة التصــديق، اى فــا لســؤ ال هنــا عــن يســأل 

.نسبة مسند واملسند اليه



٤٠

)١٦. (ِيب َونُُذرِ َفَكْيَف َكاَن َعَذا

ـا نسـبة " كيـف"ىف هـذه اآليـة تكـون بـأداة ـا عـن تعيـني احلـال، أى يطلـب  يسـأل 

. عذايب ملن كفر يب

)١٧. (َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

ـا عـن"" هـل"اآليـة تكـون بـأداةىف هـذه التصـديق، اى فـا لسـؤ ال هنـا عـن يسـأل 

.نسبة مسند واملسند اليه

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ  )١٨. (َكذَّ

ا عن" كيف"ىف هذه اآلية تكون بأداة تعيني احلال، أى إنذار هلم بالعـذاب يسأل 

. قبل نزوله

)٢١. (َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ 

ــا عــن تعيــني احلــال، أى ذكــر مــرتني ىف " كيــف"ىف هــذه اآليــة تكــون بــأداة يســأل 

.قصة عاد

)٢٢. (َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 



٤١

ــا عــن" هــل"ىف هــذه اآليــة تكــون بــأداة التصــديق، اى فــا لســؤ ال هنــا عــن يســأل 

.نسبة مسند واملسند اليه

)٢٥. (َبْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشرٌ ءأُْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمن بـَْيِنَنا

ا نسبة كيـف " اهلمزة"ىف هذه اآلية تكون بأداة ا عن التصديق، أى يطلب  يسأل 

.ُحّص من بيننا بالوحي والنبوة

)٢٦(.َسيَـْعَلُموَن َغًدا مَِّن اْلَكذَّاُب اْألَِشرُ 

ـا عــن تعيــني أحــد العقــالء، أى نســبة املــراد " مــن"ىف هـذه اآليــة تكــون بــأداة يســأل 

م هم الكذابون البطرون املتكربون .أ

)٣٠. (َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ 

ا عـن تعيـني احلـال، أى نسـبة علـى كفـرهم " كيف"ىف هذه اآلية تكون بأداة يسأل 

. خيوفهم عذاب اهللا

)٣٢(َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ َوَلَقْد 



٤٢

ــا عــن " هــل"ىف هــذه اآليــة تكــون بــأداة التصــديق، اى فــا لســؤ ال هنــا عــن يســأل 

.نسبة مسند واملسند اليه

)٤٠. (َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

التصـديق، اى نسـبة القصـص األربـع ـا عـنيسـأل" هـل"ىف هـذه اآليـة تكـون بـأداة

.للتأكيد والتنبية

ٌر مِّْن أُولَِٰئُكْم أَْم َلُكم بـَرَاَءٌة ِيف الزُّبُرِ  )٤٣. (َأُكفَّارُُكْم َخيـْ

ـا عـن مسـن" اهلمـزة"ىف هـذه اآليـة تكـون بـأداة د اليـه ألنـه تبـدأ بالفاعـل، أى يسـأل 

ا نسبة قريش يطلب 

)٥١. (َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

ا عن" هل"ىف هذه اآلية تكون بأداة التصديق، اى نسبة الكفاريسأل 



٤٣

أغراض أدوات اإلستفهام فى سورة القمر: الفصل الثانى

أدوات اإلستفهام واستعماهلا ىف سورة القمـر، ففـى هـذا ىف الفصل السابق، قد درسنا

:الفصل، سوف نرى أغراض من أدوات اإلستفهام ىف سورة القمر،كما تلى

)١٥(وَلَقد تـَّرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر 

التشــويق، اى فهــل وهــو " هـل"الغـرض مــن هــذه اآليــة الـىت تــذكر فيهــا أداة اإلســتفهام 

.من معترب ومتعظ

)١٦(َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر 

ويل وتعجيب، " كيف"الغرض من هذه اآلية الىت تذكر فيها أداة اإلستفهام  وهو 

.أى فكيف كان عذاىب  وإنذارى ملن كذب رسلي

١٧)(لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن 

التشــويق، اى فهــل وهــو " هـل"الغـرض مــن هــذه اآليــة الـىت تــذكر فيهــا أداة اإلســتفهام 

آن وفيـــه احلـــث علـــى تعلـــيم القـــر : مـــن مـــتعظ مبواعظـــه، معتـــرب بقصصـــه وزواجـــره؟ قـــال اخلـــازن

.واالشتغال به، ألنه قد يسره اهللا وسهله على من يشاء من عباده



٤٤

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ  )١٨(َكذَّ

وهــــو االســــتفهام" كيــــف"الغــــرض مــــن هــــذه اآليــــة الــــىت تــــذكر فيهــــا أداة اإلســــتفهام 

مســتعمل يف التعجــب، اى كــذبت عــاٌد رســوهلم هــوداً فكيــف كــان إنــذارى هلــم بالعــذاب؟ مث 

م من العذاب الفظيع املدمر .شرع ىف بيان ما حلَّ 

)٢١(َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ 

ويـل، أى كيـف  " كيـف"الـىت تـذكر فيهـا أداة اإلسـتفهام الغرض من هذه اآليـة  وهـو 

.كان عذاىب وإنذارى هلم؟ أمل يكن هائالً فظيعاً 

)٢٢(ذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ اَوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن ِلل

التشـويق، اى ولقـد وهـو " هـل"يـة الـىت تـذكر فيهـا أداة اإلسـتفهام الغرض من هـذه اآل

فهـل مـن مـتعظ ومعتـرب بزواجـر القـرآن؟ مث أخـرب تعـاىل عـن قـوم . سهلنا القرآن للحفظ والفهـم

ا نبيهم صاحل . مثود واملواعظ الىت أنظرهم 

)٢٥(ءأُْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمن بـَْيِنَنا َبْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشٌر 



٤٥

وهـو إنكـارى، أى هـل " اهلمـزة"الغرض من هذه اآلية الـىت تـذكر فيهـا أداة اإلسـتفهام 

خــّص بــالوحى والرســالة وحــده دوننــا، وفينــا مــن هــوأكثر منــه مــاالً وأحســن حــاالً ؟ وىف اآليــة 

.إشارة إىل ما كانوا ينكرونه بطريق املبالغة، وذلك ألن اإللقاء إنزال بسرعة

(٢٦)َسيَـْعَلُموَن َغًدا مَِّن اْلَكذَّاُب اْألَِشرُ 

وهــو الوعيــد والتخويــف، "مــن"الغــرض مــن هــذه اآليــة الــىت تــذكر فيهــا أداة اإلســتفهام 

ىف اآلخرة م هو الكذاب األشر، هل هـو صـاحل عليـه السـالم ام قومـه املكـذبون اى سيعلمون

رمــون؟ قــال األلوســى ــم هــم الكــذابون األشــرون، لكــن أورد ذلــك مــورد : ا املــراد ســيعلمون أ

ام إمياء إىل أنه مما ال يكاد خيفى .اال

)٣٠(َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر 

وهــــو االســــتفهام " كيــــف"كر فيهــــا أداة اإلســــتفهام الغــــرض مــــن هــــذه اآليــــة الــــىت تــــذ 

مستعمل يف التعجب، أى فعاقبتهم، فانظر كيف كان عقايب هلم على كفر هم يب وتكـذيبهم 

.رسويل الذى ينذرهم وخيوفهم عذاب اهللا

)٣٢(َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر 



٤٦

التشـويق، أى ولقـد وهـو" هـل"فيهـا أداة اإلسـتفهام الغرض من هـذه اآليـة الـىت تـذكر 

. سهلنا القرآن للذكر واملتعظ، واالعتبار باألحداث والواقع، فهل من متعظ

)٤٠(َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر 

لقـد التشـويق، اى و وهـو" هـل"الغرض من هـذه اآليـة الـىت تـذكر فيهـا أداة اإلسـتفهام 

.سهلنا آيات القرآن لالتعاظ والتذكر، فهل من متعظ معترب

ٌر مِّْن أُولَِٰئُكْم أَْم َلُكم بـَرَاَءٌة ِيف الزُّبُرِ  )٤٣(َأُكفَّارُُكْم َخيـْ

وهـــو إنكـــارى، اى " اهلمـــزة"م الغـــرض مـــن هـــذه اآليـــة الـــىت تـــذكر فيهـــا أداة اإلســـتفها

ـم نقمــىت مثـل قـوم نــوح،  أكفـاركم يـا معشـر العــرب خـري مـن أولـئكم  الكفــار الـذين أحللـت 

. وعاد، ومثود، وقوم لوط، وقوم فرعون

)٥١(َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر 

التشـويق، أى وتـاهللا وهـو "هـل"الغرض من هذه اآليـة الـىت تـذكر فيهـا أداة اإلسـتفهام 

.لقد أهلكنا أمثالكم وأشباهكم ىف الكفر يامعشر قريش



٤٧

الباب الخامس

الخاتمة

الخالصات: الفصل األول 

بعد أن أقمنا بدراسـة أسـلوب اإلسـتفهام يف سـورة القمـر، ففـى هـذا البحـث سـنعرض 

:خالصات، كما تاىل

. اسـتخدام أدوات اإلسـتفهام فيهـاقد جاء أسلوب اإلستفهام يف سورة القمر لتصـوير .١

وكــذلك أغــراض أدواتــه تفهــم مــن ســياق اآليــات الــىت تتضــمن فيهــا أداة اإلســتفهام يف 

.سورة القمر

. ، وكيـــفالقمـــر تتكـــون مـــن اهلمـــزة، وهـــل، ومـــنكانـــت أدوات أإلســـتفهام ىف ســـورة.٢

.وهذه كلها تستعمل إستعماالت منفردة حبسب ما تشري عليها

ســـورة القمـــر تتكـــون مـــن األمـــر، والتعجـــب، واإلســـتنباط، كانـــت أغـــراض أدوات  ىف.٣

والتشـــــــــويق، والـــــــــتهكم، والتهويـــــــــل، والتســـــــــوية، والتعظـــــــــيم، والتمـــــــــىن، واإلســـــــــتبعاد، 

.كلها تفهم من سياق اآليات الىت تدل عليها ىف سورة القمر. واإلستئناس



٤٨

اإلقتراحات: الفصل الثانى

:قرتاحات اآلتيةبعد اإلنتهاء من تقدمي اخلالصات، نقدم هنا اإل

من أراد أن ينشر تعاليم القرآن، فينبغ عليه أن يفهم علوم القرآن وعلوم اللغـة العربيـة، .١

ا تساعد ىف فهم مضامني القرآن .ومنها البالغة فإ

ـا بكليـة األداب جبامعـة عـالء الـدين اإلسـالمية .٢ نرجو من طلبة قسم اللغة العربية وأدا

الغـــة لكـــى يســـهل علـــيهم أن يفســـروا آيـــات القـــرآن، احلكوميـــة أن يتعمقـــوا علـــوم الب

ونرجـــو أن جيتهـــدوا كـــل اإلجتهـــاد ىف دروســـهم خاصـــة ىف علـــوم اللغـــة العربيـــة بطريقـــة 

ــا هــذه اجلام عــة وغــري ذلــك مــن خمتلفــة منهــا إتبــاع النــدوة واحللقــة العربيــة الــىت تقــوم 

.تب املختلفةغة العربية وغري ذلك من الكل، إطالع الكتب املكتوبة بالاجلامعات

ا كليـة األدابوخاصة من قسم اللغ.٣ ـا أن لـة العربية وأدا رئس قسـم اللغـة العربيـة وأدا

يرفع أستاذ الكرماء هلم علوم واسعة وعميقة حىت يستطيع قسم اللغة العربية أن يطـور 

.نفسه كما تطورت األقسام األخرى

إىل صراط مستقيم، وهـو أعلـم وأخريا، اهللا املسئول أن يوفقنا إىل الصواب وأن يهدينا 

.بالصواب
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اإلتقـــان يف علـــوم . ســـنةبـــدون . الســيوطي، جـــالل الـــدين عبـــد الرمحــــن بـــن أيب بكــــر

.دار املعرفة: بريوت. القرآن

ــــاب املعــــاين. شرشـــر، حممـــد حســـن دار : القـــاهرة. الطبعـــة األوىل. القســـم الثـــاين. لب

.م١٩٨٨/ه١٤٠.الطباعة احملمدية باألزهر

شــــرح . ســـنةبـــدون . طـــاش، كـــربى زادة أبـــو اخلـــري عصــــام الـــدين أمحـــد بـــن مصـــطفي

دار : بــدون ذكــر مكــان الطباعــة. الفوائــد الغياثيــة مــن علمــي املعــاين والبيــان

.الطباعة العامرة



، دار الرفـــــاعي: الريـــــاض. عـــــة الثالثـــــةالطب. معجــــــم البالغــــــة. طبانـــــة، أمحـــــد بـــــدوي

.م١٩٨٨/ه١٤٠٨

عــــــــــــامل : بــــــــــــريوت. الطبعــــــــــــة الثانيــــــــــــة. فــــــــــــن البالغــــــــــــة. عبـــــــــــد القــــــــــــادر، حســــــــــــني

.م١٩٨٤/ه١٤٠٥.الكتب

.دار النهضة العربية: بريوت. علم املعاين. ١٩٨٥-هـ١٤٠٥. عبد العزيز، عتيق

)م١٩٨٧مكنة العصرية : بريوت) ج(جامع الدروس.الشيخ مصطفى،الغالبيني 

.املعاصردار الفكر :بيوروت.تفسري املراغى.٢٠٠٦.مصطفى،أمحد املراغى

دار : الطبعـــة الثالثـــة وثالثـــون، بـــريوت(املنجـــد ىف اللغـــة و االعـــالم لـــويس معلـــوف، 
.)املشرف دون سنة

الطبعـــة الثانيـــة ( جـــواهر البالغـــة ىف علـــم املعـــاىن والبـــديع. ١٩٦٠. اهلـــامشى، امحـــد
).دار إحياء الكتب العربية: عشرة، اندونيسيا

الطبعـة ( اسباب نزول القرآن الكـرمي. ١٩٩١. الواحدى، اىب احلسن على بن امحد
).دار الكتب العلمية: لبنان-األول، بريوت

.الصور البديعية ىف سورة الرمحن. ٢٠٠٦.علم، حياتى اسكندار



الطبعــــة الثالثـــــة، ( ،علوم البالغــــة البيـــــان واملعــــاىن والبــــديع مصــــطفى،أمحــــد املراغــــى
.م١٩٩٣/ه١٤١٤، سنة )دار الكتب العلمية : لبنان-بريوت

-اجلـامع األحكـام القـرآن، بـريوت. القرطىب، أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد األنصـارى
.م١٩٩٣/ه١٤١٣سنة . دار الكتب العلمية: لبنان

الطبعــة األول، ( جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن اىب بكــر الســيوطي، التفســري املــأثور 
١٤٠. ص). م ١٩٩٠/ هـ١٤١١العلمية دار الكتب : لبنان-بريوت



لمحة قصيرة عن الكاتب

٠٧يخ ىف تار . ، سولويسى جنوبيةولد يف ماروسى، عباس
. سنوانو أمه،عثمانأبوه. طةمن األسرة البسي١٩٩٣أبريل 

درسة اإلبتدائية خيرج امل. والدالكاتب اإلبن األوىل من ثالثة أ
م، ٢٠٠٤حىت ١٩٩٨يف سنة احلكومية فرسغن بريو

٢٠٠٧حىت ٢٠٠٤يف سنة واملدرسة الثانوية  ددإ مجبالغى
حىت ٢٠٠٧يف سنة ية ددإ تكالسىواملدرسة العال، م

واآلن خيرج من اجلامعة عالء الدين اإلسالمية . م٢٠١٠
احلكومية مبكاسر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وقسم اللغة 

ا ىف سنة  .٢٠١٤العربية وآدا


