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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ان ق اإلنس ذى خل دهللا ال ان, الحم ه البي ل , عّلم ات بالعق ائر الحيوان ى س له عل وفّض
ه  , وأنزل له القرآن ليكون نبراسًاله فى الجنان,واللسان , وحّجة على من أعرض عن

ان  ن اإليم ث م  , وصدف ع ن بع ى م الم عل دنانوالصالة والس ى ع ى , ن بن وأوت
 .محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان, جوامع الكالم ونورالفرقان

 :أمابعد
دالعقيان   ن قالئ ة م ة محل اليتيم وم العربي ن عل ل م ة يحت م البالغ إن عل ومحل , ف

ه       , الرأس من بدن اإلنسان  ى قلب السامع فيفهم ه يوّصل المعنى إل ؤثرعلى  , ألن وي
ل ه فينفع ث الم, وجدان ةبحي ى الحاج د عل ة, زي ى الفاق ى إل الل يفض ه , والإخ ب

الم مين عن غث الك دفى تفضيل  , يمتازالس ه يعتم ام، وعلي ى األن ب عل ويؤثرخطي
ة الكالم  , والحكم ألديب على نظيره, شاعرعلى مثيله رام   , فهوحلي ى الم ه إل , وزمام
 ...وسهم األديب إلى األعادى و, وهوجنة المعادى

ة نظ    ه أداة معرف رآن وحسبنا أن رحمن    , م الق درك إعجازآالم ال يلة ل آشاف  , ووس
ة  ه اللطيف ة ,نكت راره الدقيق م     , و أس ذا العل ى ه ة ف اإال بالبراع ل إليه تم التوص , الي

 .والتضلع بغيره ممايسانده من العلوم
اوى      م الفت ذآرالزمخشرى فىمقدمةتفسيره أن الفقيه وإن بّرز على األقران فى عل

ام ّز  , واألحك تكلم وإن ب الم  والم ناعة الك ى ص دنيا ف ل ال ص  , أه افظ القص وح
ظ ة أحف ن القّري ان من اب اروإن آ ان من الحسن البصرى , واألخب واعظ وإن آ وال

ه  , والنحوى وإن آان أنحى من سيبويه, أوعظ وة لحيي , واللغوى وإن علك اللغات بق
ائق  إال , اليتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق واليغوص على شىء من تلك الحق

ان           رجل م البي انى وعل اعلم المع القرآن وهم ين مختصين ب رع فى علم د ب دأن  , ق بع
ك         , يكون آخذا من سائر العلوم بحظ ان مع ذل ظ، وآ ين أمرين تحقيق وحف ا ب جامع

نفس   , مسترسل الطبيعة منقادها، مستعمل القريحة  وّقادها ا للمحة   , يقضان ال دراآ
زة وإن خفى مكا  , وإن لطف شأنها ا منتبها على الرم م آيف يرتب الكالم      , نه د عل ق

ف  ف, ويؤل نظم ويرص ف ي ايقه, وآي ع إلىمض ا دف ه , طالم ى مداحض ع ف ووق
 .)1(ومزالقه

وتفتحت أزهاره بضوء القرآن الكريم العامل األساسى فى    , ولهذا تشعبت فروعه
فال غرو أن اهتم به العلماء منذ سطوع فجره   ,والباعث القوى على  تطوره ,نشأته 

 .واعتنى به الفضالء  تقليدا وتكريرا, يساتأليفا وتدر
دالها وبتناسب     , إن علم البالغة يماثل تمثاال اآتسب الجمال بحسن األعضاء واعت

راف ا, األط زات     , واآتماله ن مي ئ ع ه صريحا ينب ب من زات جان ن مي الكالم ع ف
                                                 

 / 1: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل, جار اهللا محمود بن عمر: الزمخشرى 1
 .م1947هـ 1366بيروت  -تاب العربىدارالك -باختصار -ن و س
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ب أخرى ضمنا رنظرى,جوان ذى أس ب ال و ,والجان ى ه ب قلب رى وخل د فك : ( و قي
ا     ) امأسلوب اإلستفه د من أدق مباحث اإلنشاء وأجمله ومن أغزرقوالب   , والذى يع

د فى   , واستعالء الطلب, المعنى وألطفها يجمع بين لين اللفظ وربت أدواته على العق
رب الم الع ا  , آ ه حين ى الموضوع ل تعمل للمعن اآخر, يس ره حين ويحظى , ولغي وه

لوبية  ة وأس ع بخصائص داللي ا يتمت د ا, بخصائص موضوعية آم يوع وق متازبالش
وخاصة فى أعظم نموذج للكالم العربى       , واالنتشار آامتيازه باللطائف واألسرار 

ه د , وأبلغ ه محم ى نبي الى عل ه اهللا تع ذى أنزل ريم ال والقرآن الك ه (وه صلى اهللا علي
ورا ) وسلم اس  , ن ا فى ا لصدور    , وهدى للن فاء لم ا لكل األمور   , وش ه  ,وتبيان و جعل

ره  , ه من أن تمسه األيدى اآلثمةمعجزةاإلسالم الخالدة وحفظ ه أوتغي حارت  , فتحرف
ه  ى إدراك آنه ام ف ه   , األن راره وجنيات ر أس ن تحبي الم ع رت األق و , وقص إذه

ا﴾    سمعته الجن, ونجم اليرام شأوه, بحراليدرك غوره ًا عجب الوا إناسمعنا قرآن  )1(﴿فق
الى ت ,) 2(ال إن هذا إالسحريؤثر﴾ق﴿ف, وآفربه بعض اإلنس, ه تجارة   جعل اهللا تع الوت

ة    , ﴿ إن الذين يتلون آتاب اهللا وأقاموا الصالةنافقة اهم سرا وعالني وأنفقوا مما رزقن
 )3(يرجون تجارة لن تبور﴾

ة       وب خافق م قل ت له ن آان رحفظه لم ن      ويّس ذآرفهل م رآن لل رنا الق د يس ﴿ولق
دآر﴾ ول  ,  )4(م ا الرس لم  (وأخبرن ه وس لى اهللا علي فاعته   ) ص ه بش رم أهل أن اهللا أآ

فيعا ألصحابه       ( ة ش وم القيام أتى ي ه ي رآن فإن ائرأهل    , )5()اقروا الق ى س وفضلهم عل
ه     : (طاعته رآن وعلم م الق رآم من تعل ه     ,  )6()خي رين مالئكت ه ق رة ب م  , جعل المه ول

ه    ه أجرمكابدت رام        ( يحرم المتتعتع في ه مع السفرة الك رآن وهوماهرب رأ الق ذى يق ال
ع ,البررة ه  والذى يقرأ القرآن وهويتتعت ه أجران    , في ه شاق ل والعجب  , )7()وهوعلي
ه ذى  , في الم اهللا ال ه آ واء (فإن ه األه غ ب نة ,التزي ه األلس بس ب ه , والتلت بع من واليش

 .)8()وال تنقضى عجائبه, واليخلق على آثرة الرد, العلماء

                                                 
 .1: سورة الجن  1
 .24: سورة المدثر  2
 .29: سو رة فاطر  3
 .17: سورة القمر  4
 آتاب صالة المسافرين وقصرها, رواه مسلم بن الحجاج القشيرى فى باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة  5

 الطبعة االولى , 804رقم الحديث  553/ 1: الباقى تحقيق وتصحيح وترقيم محمدفؤاد عبد,صحيح  اإلمام مسلم ( 
 ).م1955 هـ 1374ترآيا -استانبول, المكتبة االسالمية (

 فتح البارى ) آتاب فضائل القرآن, خيرآم من  تعلم القران وعلمه( رواه البخارى محمدبن إسماعيل فى باب   6
 رقم  93/ 9: قيم االستاذ  محمد فؤاد عبدالباقىتر, شرح صحيح البخارى لإلمام أحمد بن على بن حجراالعسقالنى 

 ).م1997هـ 1481دمشق , الرياض ومكتبة دارالفيحاء, مكتبة دارالسالم(الطبعة األولى , 5027الحديث 
 / 1: صحيح مسلم (آتاب صالة المسافرين وقصرها , و الذى يتتعتع فيه,رواه مسلم فى باب فضل الماهر بالقرآن    7 

 ).798الحديث  رقم, 550و 549  
 

 آتاب فضائل , رواه  الترمذى أبو عيسى محمدبن عيسى بن سورة فى  حديث طويل باب ماجا ء فى فضل القرآن   8
دارإحياء (2906رقم الحديث , 173و 172/ 5: تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه عوض, الجامع الصحيح  ( القرآن 

 ).بيروت–التراث العربى 
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ا    , وإيحاءاتها ثّرة متنوعة , إن أساليب االستفهام متعددة , نعم  وع أدواته ّوع بتن تتن
ام  , وتتبين بتتبع استعماالتها , تهاوسياقا الهمزة  , ولكل أسلوب مجال   , فلكل أداة مق ف

ة    ة ومعنوي رد    , تمتازمن غيرها بخصائص لفظي تفهام عن المف وعن  , وتصلح لالس
ة بة التام اء , النس دم الف د العطف تتق واو, وهى عن ات,وال م العاطف ذا , وث رد به وتنف

ائر األخوات   م عن س ة  , الحك ا فى تأدي ر أو  آماأنه ر األصلية من تقري انى غي المع
 .أوغيرها من الدالالت تسبق على سائراألدوات,أو توبيخ أو إنذار, إنكار

تفهام مع     , فتساند أختها الهمزة فى إفادة المعادلة) أم(وأما  د اإلضراب واالس أوتفي
 .المخالفة

ل(واختصت  ة  ) ه بة التام ن النس ؤال ع ى   , بالس دة عل ردت بخصائص عدي وانف
 . ا العامةأخواته

ن األدوات دا الحروف م ا ماع ردات, وأم ا عن المف تفهم به ا عن , فيس أل به ويس
ل و  ) من(فـ , وأحواله ومتعلقاته, شىء خاص ومالبساته ين ذى العاق ا (لطلب تعي ) م

فقد اختصت  ,  فى االستفهام ) أّى(وإن عمت , لشرح اإلسم أوماهية المسمى للسائل
ا د المتش ام لتمييزأح ة المق امبدالل ى أمرالع ردت , رآين ف ن(وانف تفهام عن ) أي لالس

) آيف (و, عن العدد فى السؤال ) آم(وآانت , عن الزمان) أيان(و) متى(و, المكان 
ال   ن الح ا ع أل به رددت , يس ى(وت تفهام  ) أن ى االس ى,ف ف(بمعن ن (و) آي ن أي ) م

 .على مايأتى بإذن اهللا تعالى التفصيل التام, بداللة المقام) متى(أو
إذ ان هف واردة في تفهام ال اليب االس ين أس ريم متتبعي رآن الك ى الق ا إل دناأنها , تقلن وج

ة أخرى جديرة       , غالبا ماخرجت عن المعانى األصلية ى أسرار وأغراض بالغي إل
, وحاولت بيان بعض أسباب اإلعجاز  , قامت بتفصيلها هذه الدراسة, بدراسة علمية

رب   , وسرعجز العرب ة آالم ال ى معارضته  لماتحداه , عن مقابل نهم   , م إل وطلب م
أتوا       : ولوبأصغرسورة من مثله, اإلتيان دنا ف ى عب ا عل ﴿ وإن آنتم فى ريب ممانزلن

اعرف عنهم من البراعة فى الفصاحة         -ذلك أن العرب  )1(بسورة من مثله ﴾ مع م
ة  يهم    , والبالغة ومن الشهرة فى البيان والخطاب م  , ورغم سيطرة العصبية عل وتحك

ة  ة والحمي يهماألنف ريم -ف رآن الك زوا عن معارضة الق رأيهم , عج ه ب وا  في وتفوه
قيم والهم   , الس أنه أق ى ش اربت ف امهم   , فتض ده أحك ى ح ت ف د أن  , وتناقض ى ح إل

أحوالهم تم ب يمهم المه والهم,زع رة, والخبيربضروب أق دبن المغي د أن , وهوالولي بع
ة   ه العجيب ول حالوة    :" قال فيه قولت ذى يق ه ال ه لطالوة   وإن, واهللا إن لقول ه  , علي وإن

ال , وآذب نفسه  , سفه عقله" وإنه ليعلوا ومايعلى, مغدق أسفله, لمثمرأعاله ذا  : فق ه
 )2(.يأثره عن غيره, سحريؤثر

ريم أعجز العرب عن           رآن الك ى أن الق ذ العصور األول وقدقرر العلماء جميعا من
انى آرسائل أبى الحسن على بن عيسى ا , وحرروا فيه آتبا مجودة, المعارضة , لرم

                                                 
 .23: البقرة   1
 ,476و  475: تحقيق السيد أحمدصقر ص, أسباب نزول القرآن: حمدأأبوا لحسن على بن : الواحدى: ينظر 2

 ).م1984هـ 1404المملكة العربية السعودية , دارالقبلة للثقافة اإلسالمية( الطبعة الثانية 
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ابى   د الخط دبن محم ليمان حم ى س انى , وأب د القاهرالجرج ى بكرعب , وأب
 .وغيرها,وآإعجازالقرآن ألبى بكرمحمدالباقالنى

از   بب اإلعج ى س وا ف ن     , واختلف رب ع رف الع الى ص ون اهللا تع ين أن يك ب
ة  ام المعتزل اهو رأى نظ ة آم ابى )1(,المعارض ه الخط انى, )2(وأبطل , )3(والجرج

اقالنى زا ا, والب ع معج ون المن ول بالصرفة أن يك ى الق ه يترتب عل ذى ذآرأن ال , ل
 .)4(الكالم، فلم يتضمن الكالم فضيلة على غيره فى  نفسه

از  ى اإلعج واردة ف بعض اآلراء ال ابى ل رق الخط ه , تط اأذآره عن ت م م أثب ث
ة , إن أجناس الكالم مخلتفة ومراتبها متفاوتة: باإليجاز , ودرجاتها فى البالغة متباين

غ الرصين الجزل    ا الفصيح القريب السهل    , فمنها البلي ق    , ومنه ا الجائز الطل ومنه
ود   , الرسل ام الكالم المحم رآن من آل قسم حصة       , وهى أقس , فحازت بالغات الق

عبة وع ش ل ن الم , وأخذت من آ ذه األوصاف نمط من الك امتزاج ه ا ب انتظم له , ف
اع  , نفراد آالمتضادينوهما على اال, و العذوبة,يجمع بين صفتى الفخامة فكان اجتم

ه  , وإنما تعذرعلى البشراإلتيان بمثله, األمرين فضيلة خص بها القرآن ألن مايقوم ب
قدوجدت فى غاية , والرباط الناظم, ومابه من المعنى القائم, الكالم من اللفظ الحامل

اك لفظ أفصح، وال أجزل     , الشرف يس هن والنظم أحسن   , والأعذب من ألفاظه   ,فل
ه  , ا وأشد تالؤماسبك ه       , وتشاآال من نظم والمعنى أفضل وأجود وأرقى من معاني

ذى أحاط بكل شىء              دير ال يم الق ذه الفضائل مجموعةإال فى آالم العل ولم توجد ه
 .)5(وأحصى آل شىء عددا, علما

وهوالصحيح فى نفسه أن التحدى  , الذى عليه الجمهور والحذاق: وقال ابن عطية 
ه  ع بنظم ا وق هوصح, إنم ه , ة معاني والى فصاحة ألفاظ ازه أن اهللا , وت ه إعج ووج

ا د أحاط بكل شىء علم الى ق ا,تع ه علم الكالم آل إذا ترتبت اللفظة من , وأحاط ب ف
ى ى األول ه أى لفظة تصلح أن تل م بإحاطت رآن عل دالمعنى, الق ى بع ين المعن م ,وتب ث

ره  ى أخ رآن إل ن أول الق ذلك م ذه , آ يان وال ل والنس رمعهم الجه وم ,ولوالبش ومعل
فبهذا جاءنظم  القرآن فى الغاية القصوى من  , ضرورة  أن بشرا لم يكن قط محيطا

 .)6(الفصاحة

                                                 
 , 93/ 2:ضل إبراهيمتحقيق محمد أبىالف, البرهان فى علوم القرآن, بدرالدين محمدبن عبداهللا: الزرآشى: ينظر   1

 ).لبنان–بيروت , دارالمعرفة  للطباعة والنشر(الطبعة الثانية
 المطبوع ضمن ثالث رسائل فى , آتاب بيان إعجازالقرآن,أبوسليمان حمدبن محمدبن إبراهيم: الخطابى: ينظر  2

 ).دارالمعارف بمصر( 21: ص, ومحمد زغلول سالم, تحقيق وتعليق محمدخلف اهللا, إعجازالقرآن
 : الرسالة الشافية المطبوعة ضمن ثالث رسائل فى إعجازالقرآن ص, عبدالقاهربن عبدالرحمن: الجرجانى: ينظر  3

133- 140. 
 الطبعة األولى  54: تحقيق الشيخ عمادالدين احمدحيدر ص,إعجازالقرآن, أبوبكرمحمدبن الطيب: الباقالنى: ينظر  4

 ).م1991هـ 1411لبنان –بيروت , مؤسسة الكتب الثقافية(
 .24  -23: آتاب بيان إعجازالقرآن ص: ينظر  5
 تحقيق , المحرر الوجيز فى  تفسير الكتاب العزيز, أبومحمد عبدالحق بن  غالب بن عطية األندلسى: ابن عطية   6

 ).م1992هت 1413مكتبة ابن تيمية ( 39و38/ 1: المجلس العلمى بفاس
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وال       ن األق ة م ى مجموع ر الزرآش د  أن ذآ ال, وبع ق  : ق ل التحقي ول أه إن : ق
 .)1(اإلعجاز وقع بجميع ماسبق من األقوال

ه العجيب  , ومهما قيل  اه الصحيح الينفك    , فإن اإلعجازبأسلوبه البديع ونظم ومعن
ه ب , عن أى حرف من ذا الجان ان ه ديم ببي ذ الق اء من تم العلم ذا اه ه , وله دموا في فق

والكشاف لمحمود , آمجازالقرآن ألبى عبيدة معمربن المثنى الراوية, دراسات فائقة
اهرة     ن     ,  بن عمرالزمخشرى صاحب التصانيف الب دالحق اب وجيز لعب والمحرر ال

 .وغيرها من التاليف الزاهرة, عةعطية من أندلس الضائ
ريم  ة  ,ولكنها لم تستقص خبّيات القرآن الك ه المكنون ن تستطيع الدراسات    , وآللئ ول

ة استقصاءها ه, الالحق ه ال انقضاء لعجبائب ره, ألن احل لبح ل , والس ى آ فالبحث ف
ا لطراوة األصل       ه يكون غضا طري ع     , جانب من جوانب ووجود اإلعجاز فى جمي

ه و , علوم ا يق راره     فم ب أس دى آشف بعض جوان اال يتع ث م ه بح باب , م ب وأس
 .إعجازه فى حدود قدرته واستطاعته

ّيقا    ة    , فلما وجدت مبحث االستفهام فى البالغة ش ة وأغراضه دقيق اليبه رائع , وأس
ريم   رآن الك درر واليواقيت    -رغم مخاطره   -ووجدت بحرالق ا بال م أجد فى    , مليئ ول

ن أ    ة ع ة علمي ى دراس ا العلم ى    محيطن رارها ف ة وأس تفهام فىالبالغ اليب االس س
رآن       . القرآن الكريم وم الق زا فى آتب البالغة وعل تفهام حي اول  , وإن  شغل االس فتن

ان اليبه بالبحث  والبي ون أس ة , البالغي ة باألمثل ة والداللي روا خصائها الترآيبي وذآ
اليب , وتطرق له العلماء فى أصول القرآن, والبرهان ات   وأوجزوا ماتفيده أس ه فى آي
ان ى      , الفرق رة ف احات آبي الى مس اب اهللا تع ى  آت راره ف ن أس ث ع غل البح آماش

ذا الجانب        -تفاسير أولى العلم والعرفان ى ه وأدرس , أحببت أن أصرف جهدى إل
اليب    ن أس ه م تفهام في ا لإلس دل   , م لية وي ا األص اءت لغيرمعانيه ى ج يما الت والس

ى    , لخفيةالسياق وقرائن األحوال على دالالتها ا ذى ربيت عل إذ القرآن هوالكتاب ال
غر   ذ الص ه من ه  , حب ى تعلم أت عل ر  , ونش غار األخ ه للص تورنا  , وتعليم و دس وه

ة  , الذى ننطلق منه فى طريقنا السديد, الوحيد ا البليغ ا  , وهوالحافظ لعربيتن ومفرداته
ذآرو    وقدتكفل اهللا بحفظه آماقال فى محكم تنزيله, الفصيحة ا ال ا نحن نزلن ه  ﴿ إن إنا ل

افظون﴾ ة   )2( لح وم عربي دنا الي واله ماوج ة , فل ات متنوع دناها بلهج اظ , أووج وألف
التكلم  ا ب اهم أهله ة اليتف تعلم, متباين ى ال دوا عل ان , إال إذا اعتم ة ببي فصرفت العناي

رآن     , القواعد النظرية لالستفهام  اليبه فى الق ة ألس انى البالغي فجمعت  , وتجلية المع
ى دررالمتناثرة ف ان ال ل اإلتق ب أه دان, آت ّى الفكروالوج ى عل حتهابما أمل ,  ووش

 مقدمة إلى الناس بهذا , فنظمتها نظم العقد من العقيان
  :العنوان

 وأسرارها فى القرآن الكريم, أساليب االستفهام فىالبحث البالغى
 :والموضوع تناول جانبين أساسيين

                                                 
 .106/ 2: البرهان  فى علوم القرآن  1
 .9:سورة الحجر  2
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ان ا , أساليب االستفهام فى البحث البالغى   : األول ى الدراسات     وآ ه عل ز في لترآي
 .النظرية مؤيدة بالشواهد واألمثلة المستفيضة للقواعد

ى       :الثاني ة عل ه بالدراسات التطبيقي ام في ان االهتم أساليب االستفهام فى القرآن،وآ
م   ّدها، ث اليب وع ك األس اء تل دءًا بإحص ريم ب رآن الك ى الق تفهام ف اليب االس أس

اليب   المقامات األساسية التى وردت فيها،ف ك األس األغراض البالغية التى أفادتها تل
 .على النهج الذى يأتى بيانه

ذا  ى دراسة بعض جوانب الموضوع,ه اء إل بقنى بعض العلم ا وقفت ,وقدس فمم
دهارون    الم محم تاذ عبدالس ه األس ه ماآتب وان, علي ى   : "بعن ائية ف اليب اإلنش األس

والعربى ريع يا    " النح دالعزيز أبوس دآتور عب اف ال ا أض ات   وم ى الدراس ين إل س
ة ة    : "البالغي ة العربي ى البالغ ائية ف اليب اإلنش دآتور   " األس ى ال ا استقص وم

ريم المتنوعة رآن الك اليب الق دالخالق عضيمة من جمع أس وعرضها فى ,محمدعب
 ".دراسات ألسلوب القرآن الكريم" آتابه

ردة      زة المج ة للهم ة بالغي ن دراس ى م دالعظيم المطعن دآتور عب ه ال ع وماقدم م
يدفوده     دالعليم س تاذ عب ه  األس درجة الماجستير   , الفعل الماضى والبحث الذى نال ب

ذا   " أساليب االستفهام فى القرآن: " وأسماه بعنوان, من جامعة القاهرة وقد أضاع ه
ألننى لم أسمع به إال بعد أن حصلت على موافقة مجلس , اإلسم علّى بعض األزمان

وع  ى الموض ة عل ه,الكلي ى ب رف   وأخبرن تاذ المش ل األس يخى الفاض ش
دين  رف ال ه       , الدآتورمحمودش بق ب ى الأآررماس ه حت الع علي ى االط ب من وطل

تانية  زمالء بالبحث فى     ,األستاذ فتتبعت المكتبات الباآس ات السعودية   وآلفت ال المكتب
ى  , فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميةفوجدته بالمراسلة فى مرآز الملك  وعثرت عل

ه , أن قطعت بعض األشواط فى البحث والدراسة صورة منه بعد د هللا  -فوجدت  -الحم
مت  ذى رس نهج ال ق الم ا أردت   -اليواف ى لم رض طريق يلته  ,واليعت ام  فض ه ق ألن

ه     ا امتازب ين م فية وب ة وص ها دراس رآن ودرس ى الق تفهام ف اليب االس بإحصاء أس
 .)1(البالغية وتطرق لبعض التحليالت, األساليب القرآنيه على األساليب الشعرية

ه من    , وأما أنا فكما يأتى التفصيل فى المنهج فقداعتمدت على التفاسير  ا وجدت وم
ادر  ى المص ار , األصول ف ذوق ليخت ت ال رار  , وأعلم ن األس روق م ه وي , مايعجب

فأسأل اهللا تعالى أن أآون قد وفقت لما بذلت الجهد فى تحقيقه من آشف الغطاء عن  
ه    , ابهبعض الخبايا وأسباب إعجازآت ا زللت في ى م , آماأسأله أن يوفقنى لالهتداء إل

ة اتنى بالكلي ذهول   , أوف ن ال رية م نقص البش ة ال ه طبيع ّرت إلي د ج ا ق تغفره لم وأس
 .إنه العفو الغفور الرحيم الرحمن , والخطأ والنسيان

 
 

                                                 
 والثانى أغراض االستفهام فى, أدوات االستفهام فى القرآن الكريم: الباب األول: وهى, تضّمن الكتاب ستة أبواب  1

 :والخامس, أساليب االستفهام  الجوازي: والرابع, قراءات وأثرها فى االستفهام القرأني:والثالث, القرآن الكريم 
  .واالستفهام فى الشعر والنثر  االستفهام فى القرآن: والسادس, ظواهرفى االستفهام القرأني 
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 :خطة البحث ومنهجه
 .وبابين وخاتمة, يتألف هذا البحث من مقدمة 

 :وهى اشتملت على,المقدمة
 .االفتتاحية -1
 .أسباب اختيار الموضوع وأهميته-2
 .الدراسات السابقة حول الموضوع -3
 .خطة البحث ومنهجه -4
 .شكر وتقدير -5

اب األول ى: الب ث البالغ ى البح تفهام ف اليب اإلس ة , أس ة  وثالث من مقّدم وتض
 :فصول

 .مقدمة فى أساليب االستفهام عندالنحويين
ل األولا ق : لفص ة والمنط و والبالغ ين النح تفهام ب ة  , االس دخل وثالث ه م وفي

 .مباحث، وأهم نتائج هذا الفصل
 .مدخل 

 .استثمارالبالغيين قواعد النحويين فى دراسة أساليب االستفهام: المبحث األول
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 .دورالسياق فى دراسة أساليب االستفهام: المبحث الثانى
 .المنطق إلى درس االستفهام تسّرب مصطلحات: المبحث الثالث

 .أهم نتائج هذا الفصل
تفهام     : الفصل الثانى ة واالستعمالية ألدوات االس دخل   , الخصائص الداللي ه م وفي

 .ومبحثان، وأهم نتائج هذا الفصل
 .مدخل 

 .الخصائص الداللية واالستعمالية لحروف االستفهام: المبحث األول
 .ستعمالية ألسماء االستفهامالخصائص الداللية و اال: المبحث الثانى

 .أهم نتائج هذا الفصل
م : الفصل الثالث ان، وأه دخل و مبحث ه م تفهام وفي ياقية ألدوات االس اني الس المع
 .نتائج هذا الفصل

 .مدخل  
 .المعانى السياقية لحروف االستفهام: المبحث األول
 .المعانى السياقية ألسماء االستفهام: المبحث الثاني
 .ذا الفصلأهم نتائج ه
 :وتضمن ثالثة فصول, أساليب االستفهام فى القرآن الكريم: الباب الثانى
ريم،  : الفصل األول رآن الك ى الق تفهام ف اليب االس ة إحصائية  وصفية ألس دراس

 .وفيه مدخل، ومبحثان ، وأهم نتائج هذا الفصل
 .مدخل 

 .دراسة إحصائية وصفية ألساليب حروف االستفهام: المبحث  األول
 .دراسة إحصائية وصفية ألساليب أسماء االستفهام: المبحث الثاني

 .أهم نتائج هذا الفصل
اني  ه     : الفصل الث ريم وفي رآن الك ى الق تفهام ف اليب االس ية ألس ات األساس المقام

 .مدخل،ومبحثان، وأهم نتائج هذا الفصل
 .مدخل 

 .المقامات األساسية ألساليب حروف االستفهام : المبحث األول
 .المقامات األساسية ألساليب أسماء االستفهام: بحث الثانيالم

 .أهم نتائج هذا  الفصل
ث ل الثال ه   : الفص ريم وفي رآن الك ى الق تفهام ف اليب االس رارالبالغية ألس األس

 .مدخل،ومبحثان،وأهم نتائج هذا الفصل
 .األسرارالبالغية ألساليب حروف االستفهام: المبحث األول
 .ارالبالغية ألساليب أسماء االستفهاماألسر: المبحث الثاني

 .أهم نتائج هذا الفصل
 الخاتمة

 .وهى تشتمل على خالصة البحث وأهم نتائجه
 :هذا وقد اتبع البحث فى  منهجه النكات التالية
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ة ,اعتمد هذا البحث على المصادر األساسية من المعاجم اللغوية -أ , والكتب النحوي
ة   ادر البالغي دواوين ال, والمص عريةوال ة ,ش ير القيم ن   , والتفاس ه م اج إلي ا احت وم

 .غيرها
جامع البيان عن : وفيما يخص التفاسيرفقدآان جل االعتماد فىجانب المعنى على 

رآن العظيم للحافظ    , تأويل آى القرآن ألبى جعفرمحمد بن جريرالطبرى وتفسير الق
أث     ا بالم ر الدمشقى الهتمامهم ان جل   أبى الفداء عمادالدين إسماعيل بن آثي ور آماآ

ائق غوامض   : االعتماد فى جانب التحليالت اللغوية والبالغية على الكشاف عن حق
ل ودبن , التنزي م محم ى القاس ل ألب وه التأوي ى وج ل ف ون األقاوي وعي

ن      ,عمرالزمخشرى دالحق ب د عب يرالكتاب العزيزألبى محم والمحرر الوجيزفى تفس
اتي ,غالب بن عطية األندلسي دبن     والتفسيرالكبير ومف دين محم ام فخرال ح الغيب لإلم

رازي  دين عمرال ياء ال ى   ,ض ف األندلس دبن يوس ان محم ى حي رالمحيط ألب , والبح
د           ربن محم ن عم داهللا ب عيد عب ى س ى أب ل للقاض رار التأوي ل وأس وار التنزي وأن

ن       ,الشيرازى البيضاوى ى ب ام أبى حفص عمربن عل واللباب فى علوم الكتاب لإلم
دبن     وإرشاد ال,عادل الدمشقى ريم ألبى السعود محم عقل السليم إلى مزايا القرآن الك
اني ألبى الفضل    ,محمد العمادى وروح المعانى فى تفسيرالقرآن العظيم والسبع المث

ى   ود األلوس دين محم هاب ال اهربن    ,ش د الط يخ محم وير للش ير التحريروالتن وتفس
افى ثبت , عاشور أتى ذآره ى ي ا من التفاسير الت م يستغن عن غيره , المراجعول

ة   توعبوا البالغي د اس رى ق هم الزمخش ى رأس رين وعل ؤالء المفس ك أن ه والش
ة يم     , العربي رآن العظ يرهم للق ى تفس ة ف ة عملي وها ممارس ه  , ومارس ان معاني وبي
ه     , وأسراره ا الضوء فى درب بس منه , ولهذا آانت تفاسيرهم آالدليل لهذا البحث يقت

 .وليس آال عليها فى مطالبه
راءة       انحصرمجا: -ب ى ق تفهام الظاهرة التى جاءت عل ل البحث فى أساليب االس

وفى         ن أبى النجود الك , حفص بن سليمان بن المغيرة األسدى الكوفى عن عاصم ب
دة     ذه البل بالد اإلسالمية األخرى     , وهى القراءة الرائجة فى ه رمن ال م  , وفى آثي ول

 .يتطرق ألساليب االستفهام التى انفردت بها قراءات أخرى
ذوقى :-ج ى الجانب الت ز عل ن خالل  ,رّآ ى م نظم القرآن زات ال راز مي اول إب وح

اولى  , الدراسة والتحليل ألساليبه االستفهامية التى رتبها ترتيبا خاصًا معتمدا على م
قّلت , وجعل أساليب آل أداة فى مجموعة على حدة, أداة االستفهام من فعل أوغيره 

 .أساليبها أوآثرت
ه       , اء إلى أصحابهانسب أقوال العلم: -د ا اختلف في اش مم ا استحق النق اقش م , ون

 .وبين موقفه منه
ر        : -ه ن الغي بس م ل أو اقت ل مانق ى آ ة ف ة العلمي ى األمان افظ عل ى  , ح ع ف واتب

ديث   ى الح ث العلم نهج البح االت م رة  , اإلح ى م ع ألول د ورود المرج فذآرعن
ة ع آامل ات المرج ف, معلوم م المؤل دءا باس اب, ب م الكت ات , فاس م معلوم ث

 .ورقم الجزء والصفحة, واآتفى فى المرات األخرى بذآر اسم الكتاب,الطبع
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ة      : -و ة غريب ى  توضيحه من آلم تن إل رة  , وضح فى الهوامش ما احتاج الم أوفك
 .أو إحالة سابقة أوغيرها, غامضة

أونص أدبى شعرا , أوحديث نبوى, خّرج آل ماورد فى متنه من آية قرآنية: -ز
 .اآان أم نثر

والترتيب ,اتبع فى وضع الفهارس الترتيب المصحفى فى فهرس اآليات: -ح
األلفبائى فيماعداه من الفهارس على اّن الترتيب فى  فهرس 

 .األشعارواألرجازحسب  القوافى
ار  , ومراعاة قواعد الترقيم, اهتم قبل آل شىء بالصحة اللغوية: -ط وتسلسل األفك

أن يتقبل هذا الجهد المتواضع وأن يوفق للمزيد من فأسأل اهللا تعالى , قدر المستطاع
 .خدمة آتابه
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 شكروتقدير

ان دانى لإليم ذى ه دهللا ال ان , الحم إنزال الفرق ا ب ّن علين ى أن م كرله عل ى , والش ووفقن
رآن  ى الق ام بالبحث ف ان  , لالهتم ن الزم نوات م ى س ه ف درلى تمام يخنا , وق ه  ش بتوجي

ان      وأ الى من نوائب الزم دين حفظه اهللا تع ذى  , ستاذنا فضيلة الدآتور محمود شرف ال ال
يلته       ى فض ال عل راآم األعم م ت ث رغ ذا البح ى ه راف عل ول اإلش وع بقب ل , تط فتحم

ه    بيل تصحيحه وتهذيب ى س ديدة   ,المشاق ف ه الس ادنى بتوجيهات دة , و أف اداته الحمي , وإرش
ذوره   , وأخالقه الكريمة اره       منذ ماجمعت ب ى سوقه وأينعت ثم ى حتى استوى عل . األول

اء  , فهو الجديربالشكر والدعاء يد األنبي د المصطفى   , على ماقاله س ه   (محم صلى اهللا علي
ه    , وإخالصه  , شكراهللا سعيه  ) 1("اليشكراهللا من اليشكرالناس   ):" وسلم ارك فى علم وب

ره دارين     , وعم ى  ال زاء  ف را لج ا خي ى جميع ى وزمالئ زاه عن ك وج أ آماأش رمن أنش
يفد إليه أبناء المسلمين من آل  ,الجامعة اإلسالمية العالمية لتكون منهل العلوم والمعارف

 .لينالوا حظهم من التربية والتعليم ثم يرجعوا إلى بالدهم مصلحين مدرسين, صوب
ارفهم خالل    , ثم أقدم خالص الشكر لجيمع أساتذة آلية اللغة العربية  الذى نهلت من مع

ة الدر امرحل ات العلي تير, اس دآتوراه, الماجس يم   , أوال ى تعل يهم الحرص عل دت ف ووج
وجعل ,وجزاهم خيرالجزاء , تقبل اهللا منهم, فلم يكونوا يضّنون بما مّن اهللا عليهم, أبنائهم

 .حسناتهم فى ميزان أعمالهم
تاذين   لين األس يخّى الفاض دآتور   : وأخص بالشكرش وى وال د العيس دآتور عبدالحمي ال

ة    , حفظهما اهللا تعالى,األآرت محمدعادل ديهما فى مرحل اللذين نلت شرف التتلمذ على ي
دآتوراة  , الماجستير وألفيت فى األول   ,ووجدت فى الثانى تخفيزا وترغيبا فى مواصلة ال

ى    ه إل ل انتقال ه قب ه اإلشراف علي ذا الموضوع وقبول ديم خطة ه ى تق اعدة ف ا ومس عون
 .مّتعهمابالفرح والسرور فى الدنيا واآلخرةبارك اهللا فى علمهما وعمرهما و, مصر

ة    ة العربي ة اللغ كر آلي را أش ى     , وأخي ا ل ى أن أتاحت ة عل المية العالمي ة اإلس والجامع
داده     , والقيام بهذا البحث ,فرصة الدراسة فى الدآتوراه آما أشكرآل من ساعدنى فى إع
اب    ة أو إعارة آت يلة أخرى   , برأى أوآلم وفير وس ى األخص ال  , أوت ة الشمسية   وعل مكتب

لفية  ين    , الس ارى مؤسس ماعيل البخ ن إس د ب ام محم ة اإلم ؤظفين , ومكتب كراهللا , وم ش
نهم  سعيهم          , إخالصهم  ل م ذا البحث و تقب د فى إنجاز ه ه ي , وإخالص آل من آانت ل

ى    , إنه على آل شىء قدير وباإلجابة جدير, وجزاهم أحسن الجزاء الى عل وصلى اهللا تع
 .حبه أجمعيننبينا محمد وآله وص

 .محمد إبراهيم محمدشريف البلخى
 

                                                 
/ 4: الجامع الصحيح(باب ماجاء فى الشكرلمن أحسن إليك , رواه الترمذى عن أبى هريرة فى آتاب البروالصلة       1

 ).1954رقم الحديث  339



 13
 

 
 
 

 الباب األول         
ث   ى البح تفهام ف اليب االس أس

 البالغي
 .مقدمة في أساليب االستفهام عندالنحويين

 .االستفهام بين النحو والبالغة  والمنطق: الفصل األول
اني تفهامية ألدوات :الفصل الث ة  واالس الخصائص الداللي

 .االستفهام
 .المعاني السياقية ألدوات االستفهام: الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة 
 فى أساليب االستفهام عند النحويين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  نشاءواإل, الخبر:  للكالم نوعان أساسيان     



 15

ه           م فروع ذا أه ون ه ل يك تفهام ،ب ه االس من فروع من ض اء يتض ألن , واإلنش
ه      وبحك, اإلنسان منذ وجوده ا يحيط ب م غريزته مدفوع إلى االستطالع والبحث فيم

ات  ن الكائن ر أبالت, م ل والتفك اؤل , م تفهام والتس تّم  , وإن عجزفباالس رو أن يه فالغ
اء اً  -العلم لفًا وخلف ول     -س اتهم ح اة مالحظ ّجل النح تفهام وأن يس ى االس ث ف بالبح
اليبه  ه  , أس ى درب الكين ف ق الس ى طري بوا الصوى عل انحن, وينص إذن اهللا -وه  -ب

 .نحاول فى هذه المقدمة اإللمام بأهم الجوانب من أساليبه لدى النحاة
 :ستفهامتعريف اال: األول
تفهام مشتق مناال م((  س اه ))الفه ة بالقلب: معن م والمعرف ال, العل فهمت الشىء , يق

ه ى   -أفَهم ى الماض رالعين ف ارع , بكس افى المض ا -وفتحه ًا,َفْهم ة -وَفَهم  )1(وَفَهام
ه : أفهمت فالنًا الكالم وفّهمته إياه, فأنافاهم ) 2(اميةوفه : وتفّهمت الكالم  , جعلته يفهم

م , اسم ابن عمروبن قيس بن عيالن)) َفْهم((و, فهمته شيئا بعدشىء : ويقال لسريع الفه
 .بسكون الهاء وفتحهاوآسرها,) 4(وَفِهم )3(وَفَهم, َفْهم
أفهمنى , إياه طلبت منه أن يفهمنى:واستفهمت فالنا الكالم   اه  , ف أى أّن , وفّهمنى إي

ب  ا للطل تفعال هن ره ) 5(االس تخبار: ونظي د  , االس اليس عن ب خبرم هوطل
تفهام     , فهومثل االستفهام لفظا ومعنى ,المستخبر ّرق بعضهم بينهمابجعل االس وإن ف

تخبار ن االس تخبريجاب بشىء, أخّص م ه, ألّن المس ه, قديفهم أله , أواليفهم إذا س ف
 ).6(يقول أفهمنى ماقلته لى , ستفهمثانية فهوم

الم   : واالستفهالم فى االصطالح  ذهن م طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل فى ال
 )7(يكن حاصال عنده مماسأله عنه 

 

 

 :أدوات االستفهام: الثاني 
 :وهى تنقسم إلى قسمين, داةأتبلغ أدوات االستفهام فى اللغة العربية ثالث عشرة 

 ".هل"و" أم" الهمزة و: وهى, ثةوعددها ثال: الحروف  - أ

                                                 
 )بيروت-دارالفكر( الطبعة الثانية  12/459, لسان العرب, جمال الدين محمدبن مكرم: ابن منظور:ينظر          1 

 دارإحياء التراث العربى(الطبعة األولى  1056: ص, القاموس المحيط, مجدالدين محمدبن يعقوب: الفيروزآبادى 2
 .م2001هـ 1422لبان  -بيروت 

.  460و  459/ 12: لسان العرب: ينظر     3 
 دارالمعرفة( 349: ص,ستاذ عبدالرحيم محمود تحقيق األ, أساس البالغة, جاراهللا محمودبن عمر: الزمخشرى 4

 .م1982 -هـ1402بيروت  
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية و تحقي, إسماعيل بن حماد : والجوهرى 459/ 12: لسان العرب:ينظر   5

  ).م1984 -هـ 1404بيروت , دارالعلم للماليين( الطبعة الثالثة  5/2005أحمد عبدالغفورعّطار 
 مطبعة عيسى البابى الحلبى( 292: تحقيق السيد احمدصقر ص, الصاحبّى, احمدبن فارس: ابن فارس: ينظر           6

   )القاهرة -وشرآاه 
 /7:تحقيق الدآتورعبدالعال سالم مكرم, األشباه والنظائرفى النحو, جالل الدين عبدالرحمن بن أبى بكر: السيوطى          7

   ).م1985هـ 1406الة بيروت مؤسسة الرس(الطبعة األولى , 43
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ماء  - ب رة: األس ددها عش ن : وهى, وع ا, م اذا, وم مو, وأى, م  ,آ
 .وأّنى, وأين, وأيان, ومتى , وآيف

 :ويمكن أن نقسم هذه األسماء إلى ثالثة أقسام
 .وآيف, وآم, وماذا, وما, من: وهى, ماتكون اسمًا غيرظرف: األول
 .وأّنى, وأين , وأيان, متى: وهى,ماتكون اسمًا ظرفًا: الثاني
ه  , أّى : هى, ماتكون ظرفا وغيرظرف: الثالث إن  , ألنها بحسب ماتضاف إلي ف

افر؟ وأّى طالب    أ: نحو, واال فال, آان المضاف إليه ظرفا آانت ظرفا وم تس ّى ي
 ).1(وأّى طالب مبتدأ , حضر؟ فأّى يوم ظرف

ازت   , اوليس لالستفهام فى األصل غيره   ,فأما الهمزة فهى أم الباب  ذا امت وله
وأما غيرها من األدوات فأفادت االستفهام , بعدم خروجها من هذا المعنى إلى سواه

زة   منهامعنى الهم دا      ) 2(لتض تفهام ماع ماء االس ت أس بب بني ذا الس ا( وبه ) أي
وىّ " رحمه اهللا"وقدعّبرعنه ابن مالك  اء االسم     ,بالشبه المعن د أن حصروجوه بن بع
 :فقال, فى مشابهة الحرف

 لشبه مـن الحروف مدنى*  واالســم منه معرب ومبنى             
 )3(والمعنوّى فى متى وفى  هنا*  آالشبه الوضعّى فى اسمى جئتنا            

ا  ى ) أّى( وأّم ة حمال عل تفهامية فمعرب بعض" االس أولضعف  ) 4(" الكل" و" ال
 .)5(الشبه بماعارضه فيها من لزوم اإلضافة 

 

 

                                                 
 

عالم الكتب و( , الطبعة الثانية 52: تحقيق حامد المؤمن ص, اللمع فى العربية, عثمان بن جنى : ابن جّنى :ينظر 1
 , أسرارالعربية, عبدالرحمن بن محمدبن أبى سعيد: ؛ واألنباري)م  1985 -هـ1405 -مكتبة  النهضة العربية 

 ).م1957 -هـ7137مطبعة الترقى بدمش (385 ص,تحقيق محمدبهجة البيطار
 الطبعة, 1/99:تحيقيق وشرح عبدالسالم محمدهارون, آتاب سيبوية, عمروبن عثمان بن قنبر: سيبوية:  ينظر 2

     ).م1983هـ 1403عالم الكتب  (لثالثة ا 
 الطبعة , 13: ص, الصرفألفية بن مالك فى النحوو, أبوعبداهللا محمدبن عبداهللا بن مالك األندلسى: ابن مالك 3

      ).م 2003 -هـ1324دارالسالم للطباعة والنشروالتوزبع (الثانية
   .300: ص: اللمع فى العربية  4 

 دارإحياء الكتب العربية ( 55/ 1: شرح األشمونى على ألفية ابن مالك, نورالدين على بن محمد: األشمونى : ينظر 5
  ).عيسى البابى الحلبى وشرآاه           
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 :دارة أدوات االستفهامص: الثالث
افى تصدرالكالم   تفهام تشترك آله دا , أدوات االس اذا(ماع اجّوزه ) م ى م ا عل فإنه

 ) 1(فيجوزأن يعمل فيها ماقبلها من العوامل, الكوفيون التجب لها الصدارة فى الكالم
تدالال  دين اس دمحى ال م محم د رجح رأيه روبن العاص وق ديث عم ال  بح ه ق : " أن

ه  , ) لى اهللا عليه وسلمص(أتيت النبى  ه   , ابسط يمينك فألبايعك    : فقلت ل فبسط يمين
اذا  : " قلت أردت أن أشترط قال" مالك ياعمرو؟: "فقال, فقبضت يدى , " تشترط م
 ).2(الحديث ... ؟

راب    ن اإلع ا م ل له ا فالمح ت األدوات خروف إن آان االهمزة و , ف ل " أم " ه
د ورد فى آالم العرب حذف بعض        ,فتدخالن على الجمل اسمية آانت أم فعلية وق

ذوف     ى المح ة عل ة الدال ود القرين زة لوج ا الهم ة عليه ة الداخل زاء الجمل ل, اج : مث
 )3( أقعودا وقدسارالناس؟ أى أتقعد قعودا وقدسارالناس؟

 )4(والدهرباإلنسان دّوارى؟ * أطربا وأنت قّنسرى :   وقال الشاعر

 أى أتطرب طربا؟ 
ى  : نحو) 5(ثم علىالجملة, مفرد آثيرافتدخل علىال) أم (وأما  أمحمد عندك أم عل

  )6( ﴿ أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ﴾: على ؟  ونحوقوله تعالى 
امن العوامل    ا   ,وإن آانت األدوات أسماء فاليعمل فيهاماقبله إالحروف الجرلتنزله

وم بنفسها  , دخولها منزلة الجزء من االسم  ممن  بمن مررت   : التوّخرنحو و, فالتق
الم       ) 7( ذا تحذف األلف وال وإال المضاف ألنه والمضاف إليه آالكلمة الواحدة وله

                                                 
        

دارإحياء(  1/159: حاشية الصبان على شرح األشمونى على ألفية ابن مالك, محمدبن على : الصّبان: ينظر  1
 .) الكتب العربية عيسىالبابى الحلبى 

 دارإحياء التراث(، الطبعة الثامنة1/113:هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، المطبوعة مع األوضح: ينظر 2
 الحسين بن مسعود بن الفراء فى مصابيح  : والحديث رواه البغوى) م1996هـ 1406بيروت لبنان  العربى، 

 تحقيق الدآتوريوسف عبدالرحمن المرعشلى ومحمدسليم , 122و 121/ 1:الباب األول -آتاب اإليمان -السنة
 ). 1987هـ 1407لبنان  -بيروت, دارالمعرفة (إبراهيم سماره وجمال حمدى الذهبى الطبعة األولى 

 الطبعة, 2/188:مراجعة الدآتور أميل يعقوب, تحقيق حسن حمد, المقتضب, محمدبن يزيد: المبرد: ينظر 3
    )م1999 -هـ1420-لبنان -بيروت, دارالكتب العلمية( األولى

 عةمطب(الطبعة األولى  87: ص, تحقيق الدآتورفخرالدين قباوة, الجمل فى النحو, الخليل بن أحمد: الفراهيدى 4
 دّوار والدّوارالذى يدوربالناس ينقلهم من : أراد بها: دّوارى.الكبير المسّن : والقنسري. هـ1410إيران ,أميرقم  

 تحقيق وتقديم , شرح   أبيات سيبويه, أبومحمديوسف بن أبى سعيدالسيرافى: ابن السيرافى(حال إلى حال
  ).1979بيروت   -دمشق, دارالمأمون للتراث( 1/153: الدآتورمحمدعلى سلطان 

 , 70: تحقيق وتعليق الدآتورعبدالفتاح إسماعيل شلبى ص, معانى الحروف, على بن عيسى: الرّمانى: ينظر 5
 جمال الدين عبداهللا بن: وابن هشام, ) م 1986هـ 1407مكة المكرمة , مكتبة الطالب الجامعى(   الطبعة الثانية

 تحقيق وتعليق الدآتور مازن المبارك ومحمدعلى, األعاريبمغنى اللبيب عن آتب , يوسف بن هشام األنصارى 
  ).هـ 1410إيران , مطبعة أميرقم(الطبعة الرابعة , 62/ 1:حمداهللا 

    .59: سورة الواقعة  6
, 47/ 1: تحقيق الدآتورفتحى أحمد مصطفى , التبصرة والتذآرة, عبداهللا بن على بن إسحاق: الصيمرى: ينظر      7

, شرح الكافية الشافية, محمدجمال الدين بن مالك : وابن مالك) م1982هـ 402دمشق ,  دارالفكر( الطبعة األولى
 )م1982 -هـ 1402دارالمأمون للتراث (الطبعة األولى ,368/ 1:تحقيق الدآتورعبدالمنعم أحمدهريرى 
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ا , من المضاف ة  ال فى اإل إ, إلغناء اإلضافة عنه آمايحذف من   , ضافة غيرالحقيقي
 ).1(المضاف التنوين لوقوع المضاف إليه موقعه

ى      ف عل ى الوق ه ف د حديث يبويه عن ا(وقدذآرس ة  ) م رورة أمثل تفهامية المج  االس
ا ال, لإلضافة إليه اقولهم: " فق ت  : وأم ك إذا وقف ت؟ فإن ل م أن ت؟ ومث مجىء م جئ
ه   ,ألزمتها الهاء  اء  إال إولم يكن في ات اله ل يستعمالن فى الكالم      ,ثب ألن مجىء ومث

  .)2(ألنهما اسمان,مفردين

ايكون  , أومحل جر  , أومحل نصب, قد تكون فى محل رفع,ثم إن تلك األسماء   فم
ماعندك؟ ومن فى الدار؟ وأّى أستاذ فى الصف؟   : نحو, يكون مبتدأفى محل رفع قد

دما  را مق ديكون خب و, وق الى   :نح ه تع ك؟ ونحوقول ف حال وم  : آي ان ي ألون أي ﴿ يس
اقص   ًارومايكون فى محل نصب قديكون خب. )3(الدين﴾  ت؟  : نحو , للفعل الن ن آن  أي

و ه نح وًال ب ه : اومفع وال في ت؟ اومفع ن قابل و, م افر: نح ى تس ا ؟مت , أومفعوالمطلق
ون﴾    ﴿وسيعلم الذين ظلموا أّى: نحوقوله تعالى  آيف  : نحو , اوحاال   )4(منقلب ينقلب
 .أقبل زمليك؟

ر       ارحرف ج ديكون الج ل جرق ى مح ايكون ف و,وم ديكون   : نح أخرت؟ وق م ت ل
 .)5(آتاب من قرآت؟ : نحو, المضاف
 :أسلوب االستفهام بالهمزة: الرابع

ا   , وهى أم الباب, الهمزة من حروف االستفهام اأن اليليه إال , الالفعل إواألصل فيه
ا  عوا فيه م توس دها ,أنه م بع ازوامجىء االس تفهام ,فأج اب االس التهافى ب ) 6(ألص

ويجوزأن . أحضرمحمد؟ وأمحمدحضر؟ وأمحمدقائم؟ وأقائم محمد؟: فيجوزأن يقال
 .)7(علّى؟ ألم يحضر: نحو, تدخل على الجملة  المنفية آماتدخل على الجملة المثبتة

ك الحروف    " ثم "أو, أوالفاء, وإذا آانت الهمزة فى جملة معطوفة بالواو سبقت تل
 .)1(﴾ فريق منهم  ﴿ أوآلما عاهدوا عهدا نبذه: قال تعالى  )8(

                                                 
, 108: مازن المبارك صتحقيق الدآتور, اإليضاح فى علل النحو, عبدالرحمن بن إسحاق : الزجاجى: ينظر  1

: ص, تحقيق الدآتورعلى توفيق الحمد,الجمل فى النحو,؛ والزجاجى)ش1363قم  -مطبعة أمير(الطبعة الثانية 
     ).م 1988 -هـ 1408مؤسسة الرسالة بيروت (الطبعة الرابعة  , 144

    165 -164/ 4: آتاب سيبوية   2
    .12: سورة الذاريات   3
   .227 :سورة الشعراء   4
 ؛ 411و  398و  160/ 2و 216/ 1: آتاب سيبويه : والسيما, دوات آتب النحوفى إعراب هذه األ: ينظر 5

شرح , موفق الدين يعيش بن على بن يعيش: ؛ وابن يعيش54و 2/47و, 578و  568 -566و93/ 1: والمقتضب
عبداهللا : ؛ وابن هشام) قم -أميرمطبعة (الطبعة االولى , 128و 127و 110او  4/109و 133 -131/ 2: المفصل

 151و 148/ 1: تحقيق محمدمحى الدين عبدالحميد, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, جمال الدين بن يوسف 
جالل الدين عبد : ؟ والسيوطى)م1986 -هـ 1406بيروت لبنان , دارإحياء التراث العربى( الطبعة الثامنة 

، الطبعة 468و 467/ 2ى شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين الرحمن بن أبى بكر ، همع الهوامع ف
  ). م1998هـ 1418دار الكتب العلمية، بيروت ( األولى

 تقديم وتعليق, المفصل فى علم العربية,جاراهللا محمود بن عمر: ؛ والزمخشري99/ 1: آتاب سيبويه : ينظر 6
  ).م1990 -هـ 1410بيروت , دارإحياء العلوم(  الطبعة األولى 380:الدآتورمحمدعزالدين السعيدى ص 

 .482/ 2: همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع : ينظر 7
؛ 467/ 1: والتبصرة والتذآرة  389: ؛ والمفصل فى علم العربية ص189 -187/ 1: آتاب سيبويه : ينظر 1

 ؛8/151:وشرح المفصل
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﴿ :وقال عزوجل)2(منه﴾ د﴿أفمن آان على بينة من ربه ويتلوه شاه: وقال سبحانه   
 )3(أثم إذا ماوقع آمنتم به﴾ 

, فإن آانت مفتوحة جازفى األسلوب أوجه, همزَة االستفهام همزُة قطعوإذا وليت  
 :أشهرها

الى   )4(تحقيقهما معًا -أ ه تع روا سواء   :نحوقول ذين آف ذرتهم    ﴿ إن ال يهم أ أن م  أعل م ل
 .)5(تنذرهم اليؤمنون﴾

 ".أْا نذرتهم: " نحو )6(أى تليينها, وتخفيف الثانية, تحقيق األولى -ب
 ".أاأ نذرتهم: " نحو )7(خال ألف بينهمادوإ, تحقيق الهمزتين -ج
 ".أانذرتهم: " نحو )8(ة ألفًاوإبدال الثاني, تحقيق األولى -د
 ".أاْانذرتهم: " نحو )9(وإدخال ألف بينهما, تخفيف الثانيةو, تحقيق األولى -هـ
 ".أنذرتهم : " نحو )10(بقاء الثانيةإو,حذف األولى -ز

 :ى األسلوب أوجهوإن آانت همزة القطع مضمومة جازف
 .أُأآرمك؟: نحو, تحقيق الهمزتين -أ
 .أُأآرمك؟: نحو, وإدخال ألف بينهما, تحقيقهما -ب
 .أُوآرمك؟: نحو,وإبدال الثانية واوًا مضمومة,تحقيق األولى -ج
ى -د ق األول مومة, تحقي ة واوًا مض دال الثاني ا, وإب ف بينهم ال أل و,وإدخ أ :نح

 .)11(اُوآرمك؟
 :طع مكسورة جازفى األسلوب أوجهوإن آانت همزة الق

 .أ إّنك ذاهب؟: نحو,تحقيق الهمزتين  - أ
 .أاإّنك ذاهب؟: نحو,وإدخال ألف بينهما, تحقيقهما - ب
 .أيّنك ذاهب؟: نحو,وإبدال الثانية ياًء مكسورة , تحقيق األولى - ج

                                                                                                                                                         
 .24 -1/22: ومغنى اللبيب   
 .100: سورة البقرة 2
 .17: رة هودسو 2
 .51: سورة يونس  4
البيان: عبدالرحمن بن محمدبن عبيداهللا: ؛ وابن األنباري35: ؛ ومعانى الحروف ص231: الجمل للفراهيدى ص 4

 ؛)هـ 1403قم  -إيران, انتشارات الهجرة(  1/50: فىغريب إعراب القرآن؛ تحقيق الدآتور طه عبدالحميد طه 
 ,عبداهللا، إمالء مامّن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات فى جميع القرآن عبداهللا بن الحسين بن: والعكبرى 
 ؛) هـ1402طهران , منشورات مكتبة الصادق( الطبعة الثانية, 14: ص, تحقيق إبراهيم عطوه عوض 
شرح وتحقيق الدآتور     , جواهراألدب فى معرفة آالم العرب, عالءالدين على بن محمدبن على: واإلربلّى 

   ).م1984 -هـ1404القاهرة , مكتبة النهضة المصرية( 33: حامدأحمدنيل ص
 .6: سورة البقرة 6
 ؛14: ص, ؛ وإمالء مامّن به الرحمن50/ 1: ؛ والبيان فى غريب إعراب القرآن35: معانى الحروف ص:ينظر 6

 .33:ص,وجواهراألدب فى معرفة آالم العرب 
 ؛ وإمالء50/ 1:؛ والبيان فى غريب إعراب القرآن 35: انى الحروف ص؛ ومع231: لجمل للفراهيدى صا         8

 .33: وجواهراألدب فى معرفة آالم العرب ص, 1/15:مامن به الرحمن
 .15: ؛ وإمالء مامّن به الرحمن ص50/ 1: ؛ والبيان فى غريب اعراب القرآن 231: الجمل للفراهيدي ص 9

 .35: ؛ وجواهراألدب فى معرفة آالم العرب ص15/ 1:رحمن وإمالء مامن به ال 35: معانى الحروف ص  10
 .14: ؛ وإمالء مامن به الرحمن ص50/ 1: البيان فى غريب إعراب القرآن 11
 الطبعة, 38ص , تحقيق عبد المعين المّلوحى, األزهّية فى علم الحروف, على بن محمد: الهروى: ينظر 1

 ).م 1993هـ 1413مجمع اللغة بدمشق (الثانية 
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ك  : نحو , وإدخال ألف بينهما, وإبدال الثانية ياءًَ مكسورة, تحقيق األولى - د أاِيّن
 .)1(ذاهب؟ 

زة   , وإذا وليت همزة االستفهام همزُة وصل ه   ,)2(مّدت ) ال(فإن آانت هم نحو قول
الى رآون : ((تع ا يش ذفت  )3()) آهللا خيرأم ا ح ت غيره ول اهللا ,)4(وإن آان نحوق
 .)5())أصطفى البنات على البنين: (( تعالى

تفهام       زة االس ا   , وقد ورد فى آالم العرب حذف هم ا بأمارته ) أم(واالستغناء عنه
 .)6()أّى(متصلة التى  تأتى معادلة لها على معنى ال

 :قال امرؤالقيس
 .)7(؟وماذا عليك بأن تنتظر* تبتكر؟  م تروح من الحّى أ               

الى   ه تع ن محيصن قول رأ اب ذرهم: وق م تن ذرتهم أم ل يهم أأن بحذف )8(﴾ ﴿سواء عل
 . )9(همزة االستفهام

تفهام من الكالم ل    ة  وقدتحذف همزة االس ة المعنوي ه   , لقرين م يكن في  ,) 10()أم(وإن ل
 :نحوقول الكميت

 )11( واللعبًا مّنى وذوالشيب يلعب؟  * طربت وماشوقا الى البيض أطرب            
. 

 .أوذوالشيب يلعب؟: أى
مامن ): "صلى اهللا عليه وسلم(قال الرسول, وماجاء من سؤال أبى ذرفى الحديث 

ى ,الإله إالاهللا: عبدقال ك  ثم مات عل ة  , ذل وذر  " إال دخل الجن ال أب وإن زنى  : قلت :ق
ال  رق؟ ق رق : " وإن س ى وإن س ديره  )  12(" وإن زن ؤال؛ تق ى ذرس ول أب أوإن : فق
 زنى وإن سرق؟

                                                 
  .39و 38: ص,المصدر السابق : ينظر  1
 .34: ص,  معانى الحروف: ينظر  2
 .59: سورة النمل  3
 .34: ؛  ومعانى الحروف ص233و 232ص ,الجمل للفراهيدى: ينظر  4
 .153: سورة الصافات  5
 .381: ص, ؛ والمفصل فى علم العربية175و174/ 3؛ وآتاب سيبويه235ص ,الجمل للفراهيدى: ينظر  6
 ).القاهرة, دارالمعارف(الطبعة الرابعة , 154: تحقيق محمدأبى الفضل إبراهيم ص, ديوان امرئ القيس  7
 .6: سورة البقرة  8
 .14/ 1: إمالء مامن به الرحمن: ينظر  9
 , حسن بن قاسم: ؛ والمرادى23و 22: ص, وجواهراالدب فى معرفة آالم العرب, 296: الصاحبى ص: ينظر 10

  -هـ 1396مؤسسة دارالكتب للطباعة والنشر( 100: تحقيق طه محسن ص, ى حروف المعانىالجنى الدانى ف
 .1/20: ؛ ومغنى اللبيب)م1976

 نشرأدب( 1/34:أحمدظافرآوجان  تعليق, شرح شواهد المغنى, جالل  الدين عبدالرحمن بن ابى بكر: السيوطى  11
 .إيران, الحوزة 

 ومسلم فى باب ,5828رقم الحديث , 10/348فتح البارى (تاب اللباس آ, رواه البخارى فى باب الثياب البيض 12
 رقم , 95/ 1صحيح مسلم (ومن مات مشرآا دخل النار آتاب اإليمان,من مات اليشرك باهللا شيئا دخل الجنة

 .154الحديث 
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الى    )1(ويجوزأن يلي همزة االستفهام الشرط ول اهللا تع تم   إن ذآرتم أ﴿:نحوق ل أن ؟ب
رفون وم مس ا )2(﴾ق ايجوز أن يليه بح)3("إّن " آم ول اهللا س ت :انهنحوق ك ألن ﴿أإن

 .)4(يوسف؟﴾ 
م    ﴿:نحوقوله عزوجل )5(فاالستفهام فى الحقيقة للجزاء,فإن وليها الشرط إن مت فه أف

 .)7(أفهم الخالدون إن مت؟ : أى   )6( ﴾الخالدون 
 ):أم(أسلوب االستفهام بـ : الخامس

 :حرف يستفهم بهاعلى أوجه) أم(
ى معن   : األول تفهام عل دك   : نحو  )8() أّى(ى أن تكون معادلة لهمزة االس د عن أمحم

 أيهما قابلت؟: وأحامدا قابلت أم خالدا؟ أى. أيهما عندك؟: أم على؟ أى
ـ    , يكون بتعيين المسئول عنه) أم(فالجواب عن  تفهام ب ) أّى(آما هوالحال فى االس

, ذلك أن المستفهم يّدعى وجود أحد الشيئين عند المخاطب, )ال(أو) نعم(واليكون بـ 
ل تعيين  ين   , هويجه د الشخص ود أح دعى وج ال األول ي د: فهوفىالمث ى , محم وعل
ه ه, عندمخاطب ل تعيين واب  , ويجه ان الج تفهم لك وى المس ان األمرعلىغيردع فلوآ

 :قال ذوالرمة, ليس عندى أحد منهما: فيقال فى الجواب, بالرد
 على بابها من عند أهلى وغاديا* تقول عجوز مدرجى متروِّحا        
 أراك لهابتتالبصرة الـعام ثاويا* ة بالمصرأم ذوخصومة  أذو زوج     
 ألآثبة الـدهنا جميعا ومـاليا* إن أهلى جيرة   , ال: فقلت لها      

 )9(أراجع فيها ياابنة القوم قاضيا* وماآنت مذ أبصرتنى فى خصومة    
ول فى الجواب     ال  , أوذوخصومة , ذو زوجة  : آان الوجه أن يق ه ق رّدا , ال: ولكن
رين    ل د األم وع أح ن وق ه م ا توهمت رد   , م ا لل ال إتمام ذا ق رة : وله ى جي ... إّن أهل

 .)10(البيت... وماآنت مذ أبصرتنى
ّمى  لة ) أم(وتس ذه متص ا  , ه دها بماقبله ال مابع ن   , التص دهما ع تغنى بأح فاليس

 ).11(اآلخر

                                                 
 .458/ 1: ؛ ومغنى اللبيب82/ 3: آتاب  سيبويه: ينظر  1
 .19: سورة يس   2
 .458/ 1: ؛ ومغنى اللبيب82/ 3: آتاب سيبويه: ينظر  3
 .90: سورة يوسف  4
 .396و 395: الصاحبى ص: ينظر  5
 .34: سورة األنبياء   6
  .396: ص: الصاحبى  7
 , 2/57:تحقيق الدآتورعبدالحسين الفتلى, األصول فى النحو, محمدبن سهل بن السراج: ابن السراج: ينظر  8

 / 1:؛ والتبصرة والتذآرة70: ؛ ومعانى الحروف ص)م1985هـ 1405بيروت , مؤسسة الرسالة(الطبعة األولى 
 تحقيق الدآتورأحمد محمدالخراط , رصف المبانى فى شرح حروف المعانى, احمدبن عبدالنور: ؛ والمالقى472
 .1/61: ؛ ومغنى اللبيب)1985 -هـ 1405دمشق , دارالقلم(الطبعة الثانية , 178: ص

 ) م1964 -هـ1384المكتب اإلسالمى للطباعة والنشر( الطبعة الثانية , 733و 732: ديوان ذى الرمة ص 1
 الرمل المجتمع : األآثبة جمع الكثيب. الجيرة جمع الجار: المقيم: الثاوي. المدرج مصدردرج الرجل اذامشى

 .140و1/139:ينظر شرح شواهد المغنى( موضع ببالد تميم: الدهنا. آالكوم
 .63/ 1: ؛ ومغنى اللبيب 179: روف المعانى صرصف المباني فى شرح ح: ينظر  10
 .61/ 1: مغنى اللبيب: ينظر  11
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أوالتى تتضمن   ,التى لإلضراب المجرد   ) بل(أن تكون منقطعة على معنى :الثاني
تفهام  مع ذلك ى   )1(االس ال األول الى   : مث ه تع أم ,ل يستوى األعمى والبصير   ق ﴿: قول

فتشابه الخلق عليهم﴾ , أم جعلوا هللا شرآاء خلقوا آخلقه, هل تستوى الظلمات والنور
)2( 

 :وقول الشاعر
م                  وءى بفعله امرا س زوا ع ى ج ن   * أّن وءى م ى الس ف يجزونن أم آي
 الحسن ؟

 )3(رئمـاَن أنف إذا مـاضّن بـاللبن * يف ينفع ماتعطي العلوق به أم آ             
رب    ول الع ة ق ال الثاني اء   : ومث ل أم ش ا إلب د أن    : أى  )4(إنه اء؟ فبع ى ش ل أه ب

ياها  ون  ش أن تك ك ب ه الش ين طرأعلي رعن اليق ر, أخب ن الخب رب ع ال , أض فق
 )5(" أم شاء:"مستفهما

ين  أن مايقع بعدها) بل(والفرق بينها وبين   د   , ليس بيق ايقع بع ل (وم ين ) ب إذا  , يق ف
ا  : معناه, رأيت محمدا بل عليا: قال شخص ياأو غالط دا  : أنه قال ناس م  , رأيت محم ث
 .)6(بل عليا،بترك األول وإثبات الثاني: فقال, تذآرأوتنبه
فإذا قال , فالكالم معها على آالمين, هذه منقطعة؛ النقطاعها مماقبلها) أم(وتسّمى 
ى ؟  أق: مستفهم د      , ام محمد أم قام عل ام محم د أن سأل عن قي ه بع د  ( فإن ام محم ؟ )أق

ى   ى  ( أضرب عنه إلى السؤال عن قيام عل ام عل ى؟    : ؟ أى )أم ق ام عل ل أق ذا  , ب وله
 .)7() ال(أو) نعم( الجواب عن االستفهام بهايكون بـ 

 :المنقطعة فى االستعمال) أم(المتصلة و) أم(أوجه الفرق بين  
ى ) أم (أن  -1 ا ومعن تفهام لفظ بقها االس و, المتصلة يجب أن يس دقام أم :نح أمحم

 على؟
 .)8(سواء علّى أحضرت أم غبت : أولفظاالمعنى، نحو

تفهام ة فيجوزأن يسبقهااس ا المنقطع الى , وأم ه تع ﴿ هل يستوى األعمى : نحوقول
ور﴾   ر  )9(والبصيرأم هل تستوى الظلمات والن بقها خب ول , أويس دم من ق ا تق نحوم

 .)10(إنها إلبل أم شاء؟ : العرب
                                                 

 , 374و 373/ 2:شرح الكافية فى النحو, محمدبن الحسن: ؛ والرضي اإلستراباذى66/ 1: مغنى اللبيب: ينظر  1
 ).ش 1366مطبعة حيدرى إيران (الطبعة الرابعة 

 .16: سورة الرعد  2
 تحقيق, شرح اختيارات المفضل, يحيى بن على بن محمد: الخطيب التبريزي (  البيتان ألفنون التغلبى  3

 العلوق). م 1987 -هـ 1407بيروت , دارالكتب العلمية ( الطبعة الثانية , 3/1164:الدآتورفخرالدين قباوة  
 أنتم تحسنون : وليق. إذا أحبته وحّنت عليه: رئمت الناقة ولدها رئمانا. الناقة تعطف على غيرولدها فال ترأمه: 

 .146/ 1:شرح شواهد المغنى ( والتعطون شيئا فكيف ينفعنى ذلك ,القول 
 .153: اللمع فى العربيةص  4
 .المصدرنفسه : ينظر   5
 .58/ 2: األصول فى النحو: ينظر  6
 .272/ 2: ؛ وشرح الكافية فى النحو98/ 8: شرح المفصل: ينظر  7
 .61/ 1: مغنى اللبيب: ينظر  8
 .16: سورة الرعد  9

 .127: األزهية فى علم الحروف ص: ينظر  10
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ل   -2 تفهام قب ودبن      ) أم(أن االس ول األس ى ق دم ف الهمزة آماتق ون ب لة يك المتص
ر ل,يعف تفهام قب و ) أم(واالس الهمزة نح ديكون ب ة ق ى  : المنقطع د حاضرأم عل أمحم

 .)1(آمافى اآلية المتقدمة آنفا, غائب؟ وقديكون بغيرالهمزة
ه    ) أم(بخالف ,فهامالمتصلة على است) أم(التدخل  -3 دخل علي ا قدت ة فإنه , المنقطع

 .)2(﴾هذا الذى هو جند لكم ينصرآم من دون الرحمن  ﴿ أمن: نحوقوله تعالى 
ا  ) أم(أّن  -4 ردين غالب ين مف ع ب لة تق الى , المتص ه تع دخلقا أم  : نحوقول تم أش ﴿أأن

 :نحوقول زيادبن منقذ,وبين جملتين فعليتين , )3(السماء بناها﴾
 .)4(أهى سرت أم عادنى حلم: فقلت*  للطيف مرتاعا فأّرقنى  فقمت     

 ). سرت(فاعل لفعل محذوف يفسره ) هى (على أن 
 :نحوقول األسودبن يعفر, وبين  جملتين اسميتين

 )5(شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر* لعمرك ماأدرى وإن آنت داريا 

 على  )6(أم نحن الخالقون﴾ ﴿أأنتم تخلقونه:وبين جملتيني مختلفتين نحوقوله تعالى 
 .أنه فاعل لفعل محذوف) أنتم(أن األرجح فى 

ا  ين ) أم(وأم ين جملت ع إالب ة فالتق و, المنقطع د؟  : نح دك حام دك أم عن ٌد عن أمحم
درا   رة مق ول العرب  , وقديكون أحد جزئى األخي ل أم شاء  إنهاإل: نحوق أى أم هى  : ب

 .)7(شاء 
على ماذهب إليه أبوعبيدة فى  أن تكون بمعنى همزة االستفهام: الثالث

وفصل الهروى  )9(وتبعه ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن )8(تفسيربعض اآليات 
منها , واستشهدله بآيات آريمات, هذا النوع) األزهية فىعلم الحروف(فى آتابه 

 .)10(﴿أم تريدون أن تسألوا رسولكم ﴾ :قوله تعالى 
﴿ أم له البنات ولكم البنون﴾ : وقوله عزشأنه )11(﴿أم يقولون افتراه﴾ : وقوله سبحانه

)12(. 
ألنه لم يتقدمها , فيهابمعنى الهمزة) أم (وأن , فذآرأن نحوهافى القرآن آثير

 .)13(استفهام
                                                 

 .49و7/48:األشباه والنظائر: ينظر  1
 .49و  48/ 7:االشباه والنظائر:وينظر 20: سورة الملك   2
 .27: سورة النازعات  3
 ..137/ 1: أقلقنى شرح شواهد المغنى: أرقنى. فزعا: مرتاعا. الخيال الزائر: الطيف. 62/ 1: مغنى اللبيب   4
 .61/ 1: مغنى اللبيب  5
 .59: سورةالواقعة   6
 .374/ 2:وشرح الكافية فى النحو, 62/ 1: مغنى اللبيب : ينظر  7
 الطبعة الثانية, 59/ 1: تعليق الدآتورمحمدفؤادسزآين, مجازالقرآن, معمربن المثنى التيمي: أبوعبيدة: ينظر 8

 ).1981 -هـ1401بيروت  -مؤسسة الرسالة( 
 و 546: تاويل مشكل القرآن شرح ونشرالسيد أحمدصقرص, عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينورى: ابن قتيبة 3

 )م1973 -هـ 1393المكتبة العلمية (547
 .108: سورة البقرة 10
   .3: سورة السجدة  11
 .39: سورة الطور  12
 .131و  130: األزهية فى علم الحروف ص: ينظر  13
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 )1(تكون بمعنى ألف االستفهام فى صدرالكالم لغة يمانية) أم(وذآرابن عطية أن 
منقطعة فقال أبوالبقاء فى  الواردة فى تلك األمثلة القرآنية) أم(وقدعد غيرالهروى 

 :قوله سبحانه
 .؟)3(بل أتريدون:والتقدير, هنامنقطعة) أم( )2(﴿ أم تريدون أن تسألوا رسولكم ﴾
 )5(منقطعة) أم(على أن  )4(﴿ أم يقولون افتراه﴾: واستشهدالرضّى بقوله تعالى

 )6(﴿ أم له البنات ولكم البنون﴾: فىقوله جل وعال) أم(لى أن إوذهب ابن هشام 
 .)7(منقطعة

ورّد أبوحيان على ابن عطية بانه لم يصح النقل عن أحد من النحاة أنه يستفهم بأم 
 .)8(فى صدرالكالم

 
 

ولم ) أم(ولم يسمع عن العرب استفهام بها: فإذا اعتمدنا على ماقاله الطبرى
إن االستفهام بأم مشوب باإلضراب : مع ماسبق من أبى حيان نقول, )9(يتقدمهاآالم

اإلضراب و, أوفسرناها بمعنى الهمزة فقط, سواء فسرناها بمعنى بل والهمزة, مادائ
, ليهإوهوماأميل , آمايظهرمن سياق آثيرمن اآليات القرآنية, مفهوم من السياق

 .ورغم ذلك أعّدها فى هذه الحالة منقطعة أيضا النوعا مستقًال
 ):هل(أسلوب االستفهام بـ : السادس

هل قدم على؟ ويجوزوقوع المبتدأ : نحو, أن يليهاالفعلاألصل فيها , حرف) هل(
رأن يليها عهل هشام حاضر؟ واليجوزفى غيرالش: نحو, إذا آان الخبرمفردا, بعدها

هل محمدذهب؟ وهل : فيقبح أن يقال, أويليهامعمول لعامل متأخر, مبتدأ خبره جملة
 .)10(محمودا أآرمت؟

ال المتصلة المعادلة , المنقطعة) مأ(أو, العاطفة) أو(ويجوزأن تأتى فى جملتها 
هل تأتينى أوتّحدثنى؟ واليجوزهل تأتينى أم تحدثنى؟ : نحو, التى تأتى مع الهمزة

                                                 
 .365/ 1:المحرر الوجيز  1
 .108: سورة البقرة  2
 .57/ 1:إمالء مامّن به الرحمن   3
 .3: سورة السجدة  4
 .373/ 2:شرح الكافية فى النحو: ينظر  5
 .39: سورةالطور  6
 .66/ 1: مغنى اللبيب  7
 خ الشي, الشيخ عادل أحمد عبدالموجود: تحقيق وتعليق, البحرالمحيط, محمدبن يوسف: أبوحيان األندلسي: ينظر  8

 الطبعة , 572/ 1:علىمحمدمعوض مع مشارآةالدآتورزآريا عبدالمجيد النونى والدآتورأحمد النجولى الجمل
 )م1993هـ 1413لبنان  -بيروت, دارالكتب العلمية( األولى 

  
شرآة مكتبة ومطبعة ( الطبعة الثالثة, 485/ 1: جامع البيان عن تأويل أي القرآن, أبوجعفربن جرير: الطبرى 1

 ).م1968 -هـ1388فى البابى الحلبى واوالده بمصر مصط
 .458/ 1: ؛ ومغنى اللبيب167: الجمل فى النحوللفراهيدي ص: ينظر  10
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هل تأتيناأم : آماجاء عن العرب, منقطعة) أم(على أن تكون : أى, االعلى آالمين
 . )1(هل تحدثنا؟

 :وآقول الجحاف بن حكيم
أم هل المنى لك , علىالقتل*  ضتنى  أبامالك هل  لمتنى مذ حض              

 .)2(الئم
على أنه ذآرالمالقى أنها قدتدخل فى موضع الهمزة المعادلة بين الجهتين 

 : استشهادا بقول علقمة بن عبدة
 أم حبلها إذ نأيت اليوم مصروم*  هل ماعلمت وما استودعت مكتوم           
 )3(حبة يـوم البين مشكومألإثرا*  أم هـل آبيربكى لم يقـض عبرته           

 .)4(وليست بمتصلة, فى نحوالبيت منقطعة) أم(والظاهرمن آالم سيبويه أن 
 
 

 .)5(نصارى على انقطاعهافى البيتونص ابن هشام األ
 :عندوجود المفسر،آقوله الشاعر) هل(وقدتحذف الجملة الداخلة عليها

 )6(ون ذاك الردىأويحولن من د*  ليت شعرى هل، ثم هل آتيّنهم           
 .)7(بالثانى عن األول أزثم اجت, فكررتوآيدا, هل آيتينهم ثم هل آتينهم: أى 

 من ﴿ هل أتى على اإلنسان حين: قال اهللا عزوجل" قد" بمعنى ) هل(وقدتكون 
 .)9(قدأتى: أى )8(الدهرلم يكن شيئا مذآورا﴾

 :وقال زيدالخيل
 .)10(ونا بسفح القف ذى األآمأهل رأ* سائل فوارس يربوع بشدتنا           
 ):من( أسلوب االستفهام بـ : السابع

                                                 
 .176و  175/ 3: آتاب سيبويه: ينظر  1
 الطبعة, 237/ 12:شرح وتحشية األستاذ عبدعلى مهّنا, األغانى, على بن الحسين بن محمد: أبوالفرج األصفهانى 2

 ).م1992 -هـ1412لبنان  -بيروت, دارالكتب العلمية (الثانية 
و 1600/ 3: وينظرالبيتان ايضا فى شرح اختيارات المفضل, 470: رصف المباني فى شرح حروف المعانى ص

المجزّى من شكمته أشكمه شكما من باب نصرته : المشكوم. ُبعد: نأى. استعارة للوصل والمحبة: الحبل. 1601
خزانة االدب ولب لباب ,عبدالقادربن عمر: البغدادي(بالضم وهوالمكافأة بحسن الصنيع الشكم : واإلسم, نصرا

 -مكتبة الخانجى  بالقاهرة(الطبعة األولى , 292و 11/289: تحقيق وشرح عبدالسالم محمدهارون,لسان العرب
 ).م1983 -هـ1403دارالرفاعى بالرياض 

 .178/ 3: آتاب سيبويه:بنظر  4
 , مجلة عالم الكتب(تحقيق وتعليق عبدالفتاح السيدسليم ,اإللمام بشرح حقيقة االستفهام  -ألنصارىابن هشام ا: ينظر 5

 .441: ص) م1993أغسطس  -يوليو/ هـ1414صفر –محرم  4العدد
 .771/ 2؛ وشرح شواهد المغني151/ 8: شرح المفصل   6
 ) هل(شام على دخول العاطف على واستشهدبه ابن ه 470: رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ص: ينظر  7

 .458/ 1:مغنى اللبيب
 .1: سورة الدهر  8
 .460/ 1: ؛ ومغنى اللبيب 25: ؛ وأسرارالعربية ص85/ 1: المقتضب: ينظر  9

 الطبعة األولى , 628و 160: ص, معجم شواهد النحوالشعرية,وحنا جميل حداد,261/ 11: خزانة األدب  10
 . أسفله الذى يغلظ فيسفح فيه الماء:سفح الجبل: السفح). م1984 -هـ1404الرياض , دارالعلم للطباعة والنشر( 

 /1: المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية.التل: جمع األآمه: األآم. ما ارتفع من األرض وصلبت حجارته: القف
 ).م1973هـ 1393دارالمعارف بمصر (الطبعة الثانية , 752/ 2و 432و  23 
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ل      ا يعق ا عم تفهم به م يس ى اس د , ه ون للواح ين, وتك ذآر , واالثن ع والم , والجم
 )1(المؤنث

ا   , ويحمل الفعل على لفظهاالمذآرآثيرا ى معناه ديحمل عل دك؟   : نحو  )2(وق من عن
 .ماأونحوه, أوفرس, جمل: واليجوزأن يقال, محمد: جوابه

ه   , أوزينب, حامدا: ومن أآرمت؟ جوابه دمت؟ جواب دم أوق ة : ومن ق وحكى  , فاطم
ونس ك: " ي ت أم ن آان ى) 3("م ى النف رب معن الى )4(وقدتش ال اهللا تع ن : ق ﴿ وم

 .)5(يغفرالذنوب اال اهللا ﴾
 ):من(الحكايةبـ 
ة ) من(يستفهم بـ  ل        , عن نكرة أو عن معرف ا دالئ رة لحقته ا عن نك إن استفهم به ف

ال , جاءنى طالب: فإذا قال أحد,عراب حالة الوقف للحكايةاإل : ففى االستفهام عنه يق
و؟ ال, من ا : وإذا ق ت طالب ال, رأي ال : يق ا؟ وإذا ق ب : من ررت بطال ال, م ى؟ : يق من

ال ان: وإذاق اءنى طالب تفهام , ج ى االس ال ف البين : يق ت ط ال رأي ان؟ وإذا ق , من
منون؟ فى : فى االستفهام عن جمع الذآورَمَنين؟ ويقال : يقال,مررت بطالبين:أوقال

 .وَمِنين؟ فى حالتى النصب والجر, حالة الرفع
ال , رأيت طالبة: أوقال, جاءتنى طالبة: وإذاقال أحد ة  : أوق ال فى   , مررت بطالب يق

ا تفهام عنه ه؟: االس ث . مَن ى المؤن ن المثن تفهام ع ال فىاالس ة : ويق ى حال ان؟ ف منت
 .صب والجرومنَتين؟ فى حالتى الن, الرفع

 .)6(منات؟ فى جميع الحاالت: ويقال فى االستفهام عن جمع اإلناث
لت  ن(وإذا وص دها) م ع   ,بمابع ن جمي تفهام ع ى االس ة،فيقال ف فالتلحقهاعالم

 .            من يافتى؟: ماسبق
 :أماقول الشاعر 

 .)7(قلت  عموا ظالمًا, الجن: فقالوا*  أتوا نارى فقلت منون أنتم ؟              
 .)8(فشاذ اليقاس عليه

رد    , وبعض العرب اليزيد عالمة التثنية تفهام عن المف , والجمع ،بل يقول فى االس
, منو؟ فى حالة الرفع ومنا؟ فى حالة النصب: والمذآر، والمؤنث, والمثنى، والجمع

 .)9(واألول هواألآثر, ومنى؟ فى حالةالجر

                                                 
 .274: ؛ والصاحبى ص565/ 1: ؛ والمقتضب 233و  228/ 4: بويه آتاب سي: ينظر  1
 .14 -10/ 4: وشرح المفصل ,178: المفصل فى علم العربية ص: ينظر  2
 .14/ 4: شرح المفصل  3
 .431/ 1: مغنى اللبيب : ينظر  4
 .135: سورة آل عمران  5
  -334: جمل فى النحوللزجاجى صوال 394/ 1: ؛ واألصول فى النحو575 -573/ 1: المقتضب : ينظر  6

 .488و 477/ 1: ؛والتبصرة والتذآرة180و 179: ؛و المفصل فى علم العربية ص337
 : ينظر(من وعم آوعد وورث , أى أنعموا: عموا" حسب" مادة 149/ 3: لسان العرب( البيت لشمربن الحارث 2
 ).1076: فصل الواو ص, القاموس المحيط،باب الميم 3
 .411/ 2: بويه آتاب سي: ينظر  8
 .410/ 2: آتاب سيبويه : ينظر  9
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ا أم ال فاليخلو أن يك, عن معرفة) َمن( وإن استفهم بـ  ا    , ون علم م يكن علم إن ل , ف
داء   ى االبت تفهم عل ه المس ال شخص , فيرفع إذا ق ل : ف اءنى الرج ال, ج ت : أوق رأي

 .)1(من الرجل؟: قال المستفهم, مررت بالرجل: أوقال, الرجل
يعلم السامع أن السؤال     , وإن آان علما ه ،ل فمذهب أهل الحجازحكاية المستفهم عن

ذآور م الم ن االس ال , ع إذا ق د:شخص ف اءنى محم تفهم, ج ال المس د؟ : ق ن محم م
ال دا: وإذاق ت محم تفهم, رأي ال المس ال: ق دا؟ وإذاق ن محم د: م ررت بمحم ال , م ق
تفهم ٍد؟: المس ن محم االت   . م ع الح ى جمي ع ف ه ُيرف تفهم عن وتميم أن المس رى بن وي

 .من محمد؟ فى حالة الرفع والنصب والجر: أى أن المستفهم يقول, علىاالبتداء
ع        , حرف العطف  ) من(ا دخل على وإذ ذهبين فى جمي ه فى الم تفهم عن ع المس ُرف

د  : ومن محمد؟ لمن قال: فيقول المستفهم, الحاالت ال , جاء محم دا  : أوق , رأيت محم
 .)2(مررت بمحمد: أوقال

الم     ) من (وإن استفهم بـ  ا األلف وال م دخلته اء النسب  ,عن صفة العل ال   , وي إذا ق ف
د د : أح اءنى حام ال ل , ج ّى ؟ أى: هيق ه   : المن ون إعراب ورى؟ ويك ى أم الس آلعراق

 . مرفوعا اومنصوباأومجرورا حسب االسم المتقدم
التى النصب والجر    المنّي: يقال له, جاءنى محمد وأحمد: وإذاقال : ان؟ ويقال فى ح
التى    : يقال له, جاءنى محمود وخالد وبكر: وإذا قال. المنّيين؟ ال فى ح المنّيون؟ ويق

 .)3(المنيِّين؟: النصب والجر
 :منذا

يبويه أن   الم س دو من آ ذى يب ذا(ال ان )من ان من  آلمت ن(مرآبت تفهامية) َم , االس
 :توجيهات) ذا(ويجوزفى , مبتدأ) َمن(, وأن آال منهما يستقل باإلعراب) ذا(و

 .منذا جالساعلىالكرسى؟: أن يكون اسم إشارة ، فيعرب خبرا للمبتدأ نحو -1
ى الكرسى؟   : ، فيعرب خبرا للمبتدأ نحو أن يكون اسم موصول -2 منذا جالس عل

دير ى؟    : والتق ى الكرس الس عل ذى هوج ن ال ون  . )4(م هم أن يك ن(وجوزبعض ) َم
 .)5(أواسم الموصول مبتدأ مؤخرا, واسم اإلشارة, خبرامقدما

 .)6(منذا أفضل منك؟: زائدا نحو) ذا(أن يكون  -3
ى أن       ه عل ّص فى ألفيت ذا (ولكن ابن مالك ن ل     ) من دة مث ة واح دتكون آلم اذا (ق ) م

 :فقال فى باب الموصوالت
 .)7(إذالم تلغ فى الكالم) من(أو*  استفهام  ) ما(بعد ) ذا) (ما(ومثل            

 ).8(اسما واحدا لالستفهام) من(أو) ما(مع ) ذا(أى أن تجعل 

                                                 
 .333 -330: ؛ والجمل فى النحوللزجاجى ص395/ 2: ؛ واألصول فى النحو576/ 1: المقتضب: ينظر  1
 .476 -475/ 1: ؛ والتبصرة والتذآرة181و  180: المفصل فى علم العربية ص: ينظر  2
 .20/ 4: وشرح المفصل 181: علم العربية ص؛ والمفصل فى 395/ 2: األصول فى النحو: ينظر  3
 .61/ 2: آتاب سيبويه: ينظر  4
 .159/ 1: حاشية الصبان: ينظر  5
 .432/ 1: ؛ ومغنى اللبيب58/ 2: شرح الكافية فى النحو: ينظر  6
 .284/ 1: شرح الكافية الشافية : وينظر 29: ألفية ابن مالك ص  7
 / 1:شرح ابن عقيل على ألفيةابن مالك تحقيق محمدمحى الدين عبد الحميد, عقيلبهاءالدين عبداهللا :ابن عقيل: ينظر 8 
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ان ال أبوحي زون: وق حابنا يجي ب وأص ن ( ترآي ع ) م تفهام ) ذا(م ى االس ف
 ).1()ذا(و) ما(آما يجيزون ذلك فى  دا آاسم واحمرهوتصيي

 

 

 
 

 ):ما(أسلوب االستفهام بـ :الثامن
وان  ن حي ل م ل مااليعق ن آ ا ع تفهم به بهم ، يس م م ى اس اد , ه ات أوجم أونب

هوفقيه : ماهذا؟ وماعملت؟ وماهشام؟ جوابه: نحو, وعن صفات مايعقل )2(أوغيرها
 .)3(مثال

ام الموصوف  ويجوزأن يستفهم بهاعما يعقل  دك؟  : نحو , إذا أقيمت الصفة مق ماعن
ا (وذلك على إقامة , خالد: جوابه ام    ) م فى  ) من ( وهى لالستخبارعن األوصاف مق

ارف  تخبارعن المع ار    ,االس ى األخب ام الموصوف ف فة مق ة الص اعلى إقام  )4(قياس
ار  ) من (مقام ) ما(وآالم العرب إقامة , وقدجاء فى القرآن الكريم ال اهللا ,فى األخب  ق

الى ا﴾: تع ماء ومابناه ى    )5(﴿ والس ذا الموضع بمعن ى ه ا ف دة أنه ى عبي ن أب ل ع نق
 .)6()من(

 .)7("وسبحان ماسخرآّن لنا, سبحان ماسبح الرعد بحمده :" وقال العرب
 )8(آان المعطوف مرفوعا عنداألآثر) ما(وإذا عطف اسم على مدخول 

 :نحوقول المخّبل السعدي 
 )9(ماأنت ويَل أبيك والفخُر؟*  نى خلف  يازبرقان أخاب           

 :آماحكاه ابن مالك,ويرى البعض أن المعطوف يكون منصوبا بفعل مضمر 
 .)10(بفعل آون مضمربعض العرب* استفهام أوآيف نصب) ما(وبعد         

﴿ عّم : قوله تعالى: نحو, أوباالسم حذفت ألفها,االستفهامية بالحرف) ما(وإذا جرت
إن  , جلوس م جلست؟ فإذا أريدالوقوف عليها وهى مجرورة : نحوو )11(يتساءلون﴾ ف

                                                                                                                                                         
 .159/ 1: وشرح األشمونى على ألفية ابن مالك ) م1980هـ 1400دارمصرللطباعة (الطبعة العشرون, 152

 .261/ 2: البحرالمحيط  1
 .177: ؛ والمفصل فى علم العربيةص228/ 4: آتاب سيبويه : ينظر  2
 .86: ومعاني الحروف ص 565/ 1: المقتضب :ينظر  3
 .6و5/ 4: شرح المفصل : ينظر  4
 .5: سورة الشمس  5
 الطبعة  55 -54: تحقيق الدآتورعلى توفيق الحمدص,حروف المعانى , عبدالرحمن بن إ سحاق: الزجاجى  6

 ).م1984 -هـ1404مؤسسة الرسالة بيروت  (األولى 
 .565/ 1:المقتضب  7
 .309: ل فى النحوللفراهيدي صالجم: ينظر  8
 .362و 211/ 1:وشرح أبيات سيبويه ,  299/ 1: آتاب سيبويه   9

 .76: ألفية ابن مالك ص  10
 .1: سورة النبأ  11
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وم  : نحو, آان الجارحرفا فاألجود أن تلحقهاهاء الوقف ال ق ام؟  وإن  : حّتامه؟ وق حّت
 )1(جلوس مه ؟: نحو, آان الجاراسما وجب عندالوقف عليهاإلحاق الهاءبها

 :قال ابن مالك
 وأولـها الهاء إن تقف, ـهاألفـ*  ومافى االستفهام إن جّرت حذف         
 )2(اقتضاء م اقتضى؟: آقولك, باسم* وليس حتما فى سوى ما انخفضا           

ا  ذفت ألفه ا ح رورة  , وربم ى غيرمج ا وه ا وقف اء به ت اله ى  )3(وألحق ديث أب آح
: فقلت ,قدمت المدينة وألهلهاضجيج بالبكاء آضيج الحجيج أهلوا باإلحرام: " ذؤيب
ه : (فقوله  )4()"صلى اهللا عليه وسلم(ل اهللا هلك رسو: فقيل , مه ر ؟   ) م ا الخب أى  م

 .ثم ألحقت بهاهاء السكت للوقف, إال أنه حذفت ألفها
: " )5(فقال, أن الهاء بدل من األلف) ما(وقررالزمخشرى فى معرض آالمه على 

: فالقلب فى االستفهامية جاء فى حديث أبى ذؤيب     , ويصيب ألفها القلب والحذف" 
 ..".وألهلهاضجيج بالبكاء, مدينةقدمت ال

ة      ذه الكلم رة استعمال ه ا (وأفاد ابن يعيش أن آث وتشعب مواضعها واالتساع    ) م
فالقلب فى , وبالحذف أخرى,لفها بالقلب تارة أفيها ساقت العرب إلى االجتراء على 

اء , ألنها من مخرجها, فقلبوا األلف هاء) مه: (نحو, االستفهامية , وتجانسها فى الخف
 .ال أنها أبين منهاإ

 :قال الراجز 
 )6(إن لم أرّوهافمه -من ههنا ومن هنه –قدوردت من أمكنه 

 .)7(فماأصنع ؟ : أى  
ول       اء غيرمقب ف ه ب األل ه قل ل ب ك أن ماعل ى    ,الش ف ف الف األل اء تخ ألن اله

دماء ه بعض الق أخرون, المخرج والصفة آماأثبت دالجزرى , والمت ام محم ل اإلم نق
 .)8(لم يذآرحرف األلف فى حروف الحلق عن الخليل أنه

د  , والهاء صوت حنجرى, أى أن مخرجها غيرمخرج الهاء عنده  يندفع الهواء عن
الحنجرة  ا من الحفيف    , النطق بها من الرئتين ماراب دثا نوع وتران   ,مح واليتحرك ال

واء  )9(فهى صوت رخومهموس, الصوتيان ارى يمراله ا األلف فصوت انفج وأم
                                                 

 .54/ 2: ؛ وشرح الكافية فى النحو471 -470/ 1: ؛ والتبصرة والتذآرة164/ 4: آتاب سيبوه : ينظر  1
 .199: ألفية ابن مالك ص 2
 , تحقيق محمد نورالحسن و محمد الزقراف, شرح شافية ابن الحاجب, محمدبن الحسن: ى الدينرض: ينظر 3

 :؛ وابن قيم الجوزية )م 1982 -هـ1402لبنان  -بيروت,دارالكتب العلمية(  3/224:ومحمدمحى الدين عبدالحميد
 .دارالفكر 154/ 1: بدائع الفوائد,محمدبن أبى بكرالدمشقى  

 تقديم وتعليق طه ,الروض األنف فى تفسيرالسيرة النبوية البن هشام, عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد :السهيلّى         3
 ).1989هـ 1409لبنان  -بيروت, دارالفكر( 275 -274/ 4:عبدالروف سعد

 .178 -177: المفصل فى علم العربية ص  5
 / 1:ة وتحقيق الدآتورحسن هنداويدراس, سرصناعة اإلعراب,عثمان بن جنى : ابن جنى( األبيات لقطرب  6

 ).1958 -هـ 1405دمشق  -دارالقلم(الطبعة االولى , 163
 .7و 6/ 4: شرح المفصل : ينظر  7
  -مكتبة المعارف( الطبعة االولى 106: تحقيق الدآتورعلى حسين البواب ص, التمهيد فى علم التجويد: ينظر  8

 ).م1985هـ 1405الرياض 
 ).م1990القاهرة  -مكتبة األنجلوالمصرية( 89و  88: األصوات اللغوية ص, إبراهيم أنيس: ينظر  9
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ودون أن , دون أن يعترض طريقه عائق , ا طليقاخالل الحلق والفمعندالنطق بهاحر
 .)1(يضيق مجرى الهواء ضيقا من شأنه أن يحدث احتكاآامسموعا

م  -فالذى يبدولى ا (أن حذف ألف    -واهللا أعل ى     ) م ا عل ع حمالله غيرالمجرورة وق
ذا  وألن فى األخذ ب, المجرورة؛ لعدم صحة التعليل الذى ذآره ابن يعيش أوال) ما( ه

ذى سبق   , اختصارقاعدتين فى واحدة ثانيا ه    ,أما االستشهاد بالبيت ال ه بأن فيجاب عن
ه  : وقد قال فى سّرالصناعة  , محتمل ه (قول ه   ) فم ا؟ أى فماأصنع؟ أوفم أى : أراد فم

 .ثم إنه اليخالف ماقدمناه )2(فاآفف عنى فلست بشىء ينتفع به
 ):ماذا(أسلوب االستفهام بـ : التاسع 

ين   هى اسم مرآب ا (من آلمت ـ     ) ذا(و) م ا صارت جزءا ل اذا (آل منهم ذا  , )م وله
 .)3(عّماذاتسأل: وقدجاء عن العرب) ماذا(إذا جّرت ) ما(التحذف ألف 

ل   ن غيرالعاق ا ع تفهم به الى , ويس ال اهللا تع ل  و﴿: ق ون؟ ق اذا ينفق ألونك م يس
 )4(العفو﴾

ع      ة برف ة الكريم دقرئت اآلي و (وق الرفع جعل    فمن قرأ  )5(وبنصبها ) العف ا ب ا(ه ) م
تفهامية، و ول  ) ذا(اس م موص ون(و, اس ا بالنصب   ) ينفق ن قرأه لته وم ل , ص جع

ـ        ) ماذا( ه ل ون (آلمة واحدة فى موضع النصب مفعول ب دير ) ينفق أى شىء  : والتق
 .)6(ينفقون العفو: أى قل) قل العفو: (ينفقون؟ فجاء الجواب

 :وقال جرير
 )7(اليستفقن إلى الديرين تحنانا*  ياخزرتغلب ماذا بال نسوتكم         

 

 

 

 
و    واب نح وزفى ج ه يج ى أن ار   :  عل ع اعتب ت؟ م اذا رأي اذا(م دة  ) م ة واح آلم

 : أن يقال , لالستفهام
ر  ر: أى , خي ال , مارأيت خي را: ولكن األفضل أن يق را: أى , خي ه , رأيت خي ألن

 .)8(يوافق سؤال المستفهم
 ):أّى( أسلوب االستفهام بـ : العاشر

                                                 
 ).م1986دارالمعارف بمصر(  90و 74: األصوات ص -علم اللغة العام, دآتورآمال محمدبشر: ينظر  1
2  1 /164. 
 .417/ 2:آتاب سيبويه : ينظر  3
 .219: سورة البقرة   4
 .1/93من ؛ وإمالء مامّن به الرح1/262: الكشاف 5
 .1453/ 1: البيان فى غريب إعراب القرآن : ينظٍر 7
 :خزر جمع) م1983هـ 1403 -بيروت, داربيروت للطباعة والنشر(  494: ديوان جريربن عطية الخطفى ص 8

 الشوق : والتحنان. وهوخان النصارى, تثنية دير: الديرين. يفقن:يستتفقن: الحال: البال. أخزر وهوالضعيف العين 
 ).إصفهان إيران, الشفيعى مكتبة (1/301:حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب, مصطفى محمدعرفه: الدسوقى: رينظ(

 وشرح األشمونى على ألفية ابن 350: والجمل فى النحوللزجاجى ص, 418و 417/ 2: آتاب سيبويه :ينظر          1
 .160او 159/ 1:مالك 
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: قال الزمخشرى ,وتلزم اإلضافة معنى,وغيرالعاقل,اسم يستفهم بها عن العاقلهى 

)1( 
 ".وبين صفته فى النداء, اإلضافة عوضوا منها توسيط المقحم بينه هوالستيجاب" 

وع  ى أومجم ى مثن ة أضيفت إل ى معرف إذا أضيفت إل رد  )2(,ف ى مف م تضف ال ول
ررة زاء , إالمك ه األج وى ب ى ال,أوين ه معن و, )3(بعضيةليصح في البين : نح أى الط

 أخوك؟ وأى الطالب ابنك؟ 
أخزاه اهللا     : وقول العرب ان شرا ف ك آ ى وأّي أخزاه    : والمعنى )  4(!أّي ان شرا ف أيناآ

  )5(!اهللا
 .أّى أجزائه حسن: أّى محمدحسن؟ أى: ونحو

: نحو ,أومثنى أومجموعا, وإذا أضيفت إلى نكرة جازأن يكون المضاف إليه مفردا
ى       أّى طالب  ا إذا أضيفت إل ك أنه نجح؟ وأى طالبين نجحا؟ وأّى طالب نجحوا؟ ذل

بعض  ت آ ة آان ّل    , معرف ت آك رة آان ى نك يفت إل ه  , وإذا أض ت علي ل ماوقع وآ
تفهام  زة االس يره يكون بهم يره: فنحو) أم (و, فتفس البين أخوك؟ تفس ذا : أّى الط أه

 ؟)6(أخوك أم هذا
 :االستفهامية) أّي( الحكاية بـ 

ه         ) أّى(تفهم بـ إذا اس تفهم عن ة إعراب االسم المس ى الحكاي رة أعربت عل , عن نك
ا  : قيل له: رأيت طالبا: قيل له أّى يارجل؟ وإن قال, جاءنى طالب: رجل: فإذا قال أّي

ال  : قيل له, مررت بطالب: يارجل ؟ وإن قال ة يق ان؟ فى   : أىٍّ يارجل؟ وفى التثني أي
 .النصب والجر أّيين؟ فى حالتى: ويقال, حالة الرفع 

ع   : وفىالجمع يقال ة الرف ال ,أّيون؟ فى حال التى النصب والجر     : ويق ين؟ فى ح , أيِّ
ذآرا ه م تفهم عن ان المس ذا إذا آ ـ , ه ه ب تفهم عن ا اس ان مؤنث ة(وإن آ ا ) أّي وفروعه

 .)7(معربة إعراب االسم المحكّى
ا ) أّى(وإذا وقف على  الت   , أبدل تنوينها فى حالة النصب ألف ع  وحذف فى ح ى الرف

ر وين , والج ذف تن ا يح ة"آم ات"و" أي ا" أي وع ,مطلق ى والمجم ون المثن ا ن أم
 .)8(فتسكنان

ـ  , والمذآر, والجمع, والمثنى, ويجوزأن يحكى عن المفرد ردة  ) أّى(والمؤنث ب مف
 ).9(معربة إعراب االسم المحكى

                                                 
 .109: المفصل فى علم العربية ص 1
 .108: ؛ والمفصل فى علم العربية ص 109و 108: األزهية فى علم الصرف ص: ينظر 2
 .290و 289/ 1: ؛ وشرح الكافية فى النحو132/ 2: شرح المفصل: ينظر 4
 .108ص :المفصل فى علم العربية 5
 .132/ 2: شرح المفصل : ينظر 6
, 290و 1/289: افية فى النحو؛وشرح الك133/ 2: وشرح المفصل, 109: المفصل فى علم العربية ص: ينظر 7

 .447و 2/426:وهمع الهوامع
؛ والجمل فى 396و 395/ 2:؛ واألصول فى النحو570/ 1: ؛ والمقتضب407/ 2: آتاب سيبويه : ينظر 1

 .22/ 4: وشرح المفصل, 1/480: والتبصرة والتذآرة , 338: النحوللزجاجى ص
 .570/ 1: المقتضب: ينظر 8
 .المصدر نفسه: ينظر 3
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ال جاءنى طفالن   , جاءنى طفل: فإذا قال أحد ال  , أوق ل    : أوق ال قي ه جاءنى أطف : ل
 . أّى يارجل؟
ال   : قيل له , رأيت طالبتين أوطالبات: وإذاقال ًا يارجل؟ وإذاق مررت بُمدرِّسة   : أي

 .أىٍّ يارجل؟: قيل له, اومدرستين
ع ماسبق ة فى جمي ال, ويجوزترك الحكاي ر، فيق داء والخب ى االبت ع عل أّى : والرف

دير ل؟ والتق رد : يارج ال المب ل؟ ق ذآور يارج وأظهرت: ")1(أّى الم ن  ل رلم تك الخب
 ".أّى من ذآرت؟ وأّى هؤالء؟ : قولك: نحو, ال مرفوعةإ) أّى(

ة ) أّى( وإذا أريد االستثبات بـ  الخبر   , عن معرف ان ب ة ,وجب اإلتي , والتجوزالحكاي
ر      , رأيت حامدا: فإذا قال رجل داء والخب ى االبت د؟ عل وإن , قيل فى السؤال أّى حام

ا  , رسان؟ حمال ألّى على المعنىأّى المد: قيل له, رأيت المدرسين: قال ويجوزحمله
 . ؟)2(أيان المدرسان: فيقال, على اللفظ

ى أّى حسن   راد ف رد أن اإلف رى المب ع  , وي ى والجم رد والمثن ا للمف لجوازوقوعه
 .)3(فى جميع ماوقعتاعليه على لفظ واحد) من(و) ما(ألنها بمنزلة , على لفظ واحد

ة  ويعلل السيرافى وابن يعيش عدم جوازح  ة المعرف ا     كاي ين السؤال عنه الفرق ب , ب
رة  ا       , وبين السؤال عن النك اهو عن ذاته رة إنم إن السؤال عن النك والسؤال عن   , ف

ا    ن نعته اهو ع ة إنم ا , المعرف ب ذآره ت , فوج واب نع ن    , ألن الج ّد م ن ب م يك فل
 .)4(ذآرالمنعوت

دم أن  ا(تق ل  ) أي ل وغيرالعاق تعمل للعاق ة تس تبدلنا  , عام ذا إذا اس ة  وله ى األمثل ف
ه  . أتعبنى فرس : فإذا قال رجل,المتقدمة غيرالعاقل بالعاقل لم تختلف األحكام ل ل : قي

ه  . أوأفراسا, رآبت فرسين: أّى يارجل؟ وإذا قال ل ل ال جئت     : قي ا يارجل؟ وإذا ق أي
ه   . على فرس ل ل ال  : قي ذاالفرس  : أّى يارجل؟ وإذاق ه  .اشتريت ه ل ل أى الفرس  : قي

 ).5(يارجل؟ وهلم جرا

 ):آم(أسلوب االستفهام بـ : لحادى عشرا
دد       ن الع ا ع تفهم به بهم يس م م ى اس التمييزنحو   , ه دها على ب مابع م  : وتنص آ

 ؟)6(قلماعندك
 .فذهب البصريون إلى أنها مفردة, وقد اختلف النحاة فى ترآيبها 

 . والكاف الزائدة) ما(إنها مرآبة من : وقال الكوفيون

                                                 
 .571/ 1: المقتضب 4
 ؛ والتبصرة 182: ؛ والمفصل فى علم العربية ص396/ 2:؛ واألصول فى النحو408/ 2: آتاب سيبويه: ينظر 2
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 هـ 1403عالم الكتب (الطبعة الثالثة  ,408/ 2: شرحه على آتاب سيبويه , عبدالسالم محمدهارون : ينظر  4

 .4/23:وشرح المفصل) م1983
 .572/ 1: المقتضب: ينظر  5
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دم ا    ل ع أن األص ريون ب تدل البص ب واس ن    ,لترآي ة م ة مكون ى آلم يما ف والس
رفين ل ,ح م(مث راء). 1()آ ال الف رب : )2(وق ول الع رى أن ق ا : ن ك؟ أنه م مال ا(آ ) م

ا بكاف   ـ    , وصلت من أوله م إن الكالم آثرب م (ث ا     ) آ , حتى حذفت األلف من آخره
 ولماقلت؟ ) ِلَم: (ِلْم قلت ذاك؟ومعناه : آماقالوا,وسكنت ميمها
 )3(رَآلهموم طارقات وِذ* األسود لم أسلمتنى ياأبا :   قال الشاعر

ادة الكاف   , مذآم قصدفالن؟ فقال آمذ أخذت فى حديثك   : وقيل لبعض العرب فزي
 ".زائدة ) آم(دليل على أن الكاف فى ) مذ(فى

ألة  ى المس رفين ف ين الط ات ب د دارت المناقش ه, وق ل صّوب رأي ل رأى , آ وأبط
ارس للموضوع   فترجحت آراء العلماء فيها، تط,مخالفه  ن ف ى ر  , رق اب ال إل ى أوم
ا رأى  , وتوسع األنبارى والعكبرى فى ذآرأدلة الطرفين ونقاشها )4(الكوفيين ورجح

 .)6(آمارجحه غيرهما )5(رأى البصريين
 :وذلك, وبعد دراسة أدلة الجانبين ظهرلى أن رأى البصريين أرجح

 .اأن ثبوت الترآيب فى بعض الكلمات اليوجب الترآيب فى ماعداه -1
ا (و, سؤال عن العدد) آم(فـ ,تختلفان فى المعنى ) ما(و) آم(أن  -2 سؤال عن   ) م

 ).7(الحقيقة

 :االستفهامية) آم( تمييز 
ا فى الصف؟     : نحو, يكون مفردا منصوبا هتمييزها آتمييزعشرين وشبه  م طالب آ

 :فيجوزفيه وجهان, إال أن يدخلها حرف جر
 .همااشتريت قلمك؟ بكم در: نحو, النصب علىالتمييز: األول
اني مار : الث ى إض ن " الجرعل و" م ك   : نح تريت قلم م اش م دره ى أن )8(بك ؟ عل
ز م(جرتميي مار)  آ ن(بإض يبويه   ) م ال س ن ق رف جرغيرمستحس ا ح : " إذا دخله
ألته ل -وس ه  -الخلي ن قول ال    : ع ى؟ فق ك مبن ذع بيت م ج ى آ اس النصب : عل , القي

ذين جروا  , وهوقول عامة الناس إنهم , فأما ال نهم حذفوها   " من "أرادوا معنى   ف ولك
 .)9("وصارت على عوضا منها,ههنا تخفيفا على اللسان 

                                                 
فى مسائل الخالف بين النحويين البصريين  اإلنصاف, عبدالرحمن بن محمد أبى سعيد: األنباري: بنظر 3

, عبداهللا بن الحسين بن عبداهللا: والعكبرى) م1961هـ 1380نشرأدب الحوزة ( الطبعة الرابعة 300/ 1:والكوفيين
: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين تحقيق ودراسة الدآتورعبدالرحمن بن سليمان العثيمين ص

 ).م1986هـ 1406بيروت لبنان ,دارالغرب اإلسالمى (الطبعة األولى , 423
بيروت , دارالسرور( 1/466:تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجار, معانى القرآن, يحيى بن زياد الفراء 4

 ).لبنان
أوجمع ذآرة بمعنى, جمع ذآرى وهونقيض النسيان: ذآر. 108/ 7و 100/ 6: خزانة االدب( اليعرف قائله  3

 .110/ 7:خزانة االدب (على الثانى مقيس ,وعلى األول محفوظ ذآرى وه 
 .242و 241: الصاحبى ص: ينظر  4
 .425و 423: والتبيين عن مذاهب النحويين ص 303و 298/ 1:اإلنصاف فى مسائل الخالف : ينظر  5
 .275: الجنى الدانى فى حروف المعانى ص: ينظر  6
 .425و 424: صريين والكوفيين صالتبيين عن مذاهب النحويين الب: ينظر  7
 ؛والمفصل فى 315/ 1:؛ واألصول فى النحو48 -46/ 2: ؛والمقتضب 160و 157/ 2: آتاب سيبويه: ينظر 8 

 .1704/ 4: ؛ وشرح الكافية الشافية217: علم العربية ص 
 .160/ 2: آتاب سيبويه  9
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م جذع؟  : والبصريون يجيزون على قبح: " وقال المبرد دون  ... علىك ى  :ويري عل
ذع؟   ن ج م م ض  ... آ رف الخف دخلها ح م ي إذا ل ه   , ف ى أن تالف ف ال اخ ف
يس إضمار  , اليجوزاإلضمار وى  مع حروف الخفض بحسن    " من "ول ا  , والق وإنم
 .)1("وماذآرت لك حجة من أجازه, إجازته على بعد

ون متصالبها   ا أن يك ى تمييزه ا ,واألصل ف وزأن يفصل بينهم إذا فصل , ويج ف
زإال النصب    ا        : نحو , بينهما فاليجوزفى التميي وم الخميس طالب م ي ا؟ وبك ك ابن م ل آ

 )2(مررت؟
ك؟    آم درهم : آم قلمك؟ أى: نحو) آم(ويجوزأن يحذف مميز م أوالد ل ا قلمك؟ وآ

 .)3(أى آم ولدا أوالدك؟
 
 
 
 
 
 

 ):آيف(أسلوب االستفهام بـ : الثاني عشر
ه نحو     م      : هى اسم يستفهم بهاعن حال الشىء وهيئت ت؟ وآيف وجدت عل آيف أن

 :قال الشاعر,) آى(وهى , وفيها لغة أخرى. )4(النحو؟
 )5(الهيجاء تضطرم قتالآم ولظى*  آى تجنحون إلى سلم وماثئرت              

ـ   تفهام ب ف(واالس رة  ) آي ن النك ون ع رة  , يك واب إالنك ون الج ى  , فاليك ال ف فيق
 . )6(الصحيح: واليقال, آيف أنت؟ صحيح:جواب

ون   ن آ دم م ف(وماتق اة ) آي ما رأى جمهورالنح ش  , اس هم األخف ى رأس وعل
ا ظرف     , والسيرافى ه أنه يبويه ومن اتبع يبويه  , ويرى س ال س ى أ  : " ق ى وآيف عل

ه , وقدناقش هذا الرأى ابن يعيش وغيره )7("حال ن يعيش    . وأثبتوا مرجوحيت ال اب ق
دليل  : وإن أدى أحيانا معناهامعنى , إنها اسم غيرظرف ): مامعناه( على أّىحال وال

قيم  : نحو,أن البدل منهااالسم : على ذلك ع   , آيف أنت؟ أصحيح أم س وأن الجواب يق
                                                 

 .48/ 2: المقتضب   1
 ؛ 321/ 1: ؛ والتبصرة والتذآرة135: جمل فى النحوللزجاجى ص؛ وال159و 158/ 2: آتاب سيبويه : ينظر  2

 .4/1705:وشرح الكافية الشافية
 والجمل فى النحو, 317و 316/ 1:؛ واألصول فى النحو46/ 2: ؛ والمقتضب160/ 2: آتاب سيبويه: بنظر 3

 .217: ؛ والمفصل فى علم العربية ص138: للزجاجى ص 
 ؛ وشرح المفصل 243: ص, ؛ والصاحبى297و 296: لمع فى العربية ص؛ وال35: حروف المعانى ص: ينظر 1

 الفوائد الضيائية شرح آافية ابن, نور الدين عبدالرحمن: والجامى.  116/ 2:؛ وشرح الكافية فى النحو109/ 4: 
  الجمهورية, مطبعة  وزارة األوقاف والشؤن الدينية( 142/ 2: دراسة وتحقيق أسامة طه الرفاعى , الحاجب 

 ).م1983هـ 1403العراقية 
 .507/ 1:ينظرشرح شواهد المغنى(الحرب : الهيجاء. قتل قاتله: ثئرالقتيل. 1/241: مغنى اللبيب  5
 .117/ 2:شرح الكافية فى النحو: ينظر  6
 .211: المفصل فى علم العربية ص: وينظر, 233/ 4: آتاب سيبويه  7
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ا  , ف أنت؟  صحيحآي: فيقال فى جواب من قال, باإلسم قيم أونحوهم ولوآانت  , أوس
على أنه يجوزأن يجاب عن السؤال  , والجواب عنهابالظرف, ظرفا لوقع البدل منها
ى حال الصحة   :فيقال,العلى اللفظ, السابق على المعنى ايجوزأن يجاب عن    , عل آم

ان اللفظ يقتضى أن    , نظرا الى المعنى ) صحيح(على أّى حال أنت؟ بـ : نحو وإن آ
 .)1(على الصحة: ليقا

مية  ام الس ف(وانتصرابن هش ى الموضوع ) آي ك ف ن مال د أن أورد رأى اب , فبع
دل   , ويؤيده اإلجماع, وهوحسن:" قال ال فى الب ت؟ أصحيح أم    : على أنه يق آيف أن

 . )2("واليبدل المرفوع من المنصوب, سقيم؟ بالرفع
 
 
 
 
 
 

 ):متى(أسلوب االستفهام بـ : الثالث عشر
ان هى اسم يستف يبويه    )3(هم بها عن الزم ال س متى  : نحو , )4("أّى حين : ومتى  "ق

رد ,بالنكرة ) متى (قدومك؟ ومتى جئت؟ واليجوزالجواب عن  ل :" قال المب : وإن قي
اء اليكون إالفى بعض الشهر        م يجز،ألن اللق ا  , متى لقيت زيدا؟ فقلت شهرا ل وإنم

ك  , فتعرفه, لتوقت له) متى: (قال لك و : فإنما جواب ذل ة ي , أوشهررمضان , م الجمع
 )5("اوماأشبه ذلك

 :ذلك أن الزمان أربعة أقسام
 ).متى(و) آم(فيقع جوابا لـ ,والصيف, آرمضان, مختص معدود -1  

 .فاليقع جوابا لواحدمنهما, ووقت,آحين , غيرمعدود وغيرمختص-2
 .فقط) آم(فيقع جوابا لـ ,وشهر, آيومين, معدود غيرمختص -3
 .فقط) متى(فيقع جوابالـ , وشهررمضان, آيوم الجمعة,مختص غيرمعدود -4

ة ـ       : والخالص ا ل ع جواب ذى يق ان ال ى الزم ترط ف ى(يش ا  ) مت ون مختص أن يك
 .)6(معدوداآان أوغيرمعدود

 ):أّيان(أسلوب االستفهام بـ : الرابع عشر

                                                 
 .109/ 4: شرح المفصل: ينظر  1
 .272/ 1: يب مغنى اللب  2
 :؛ والتبصرة والتذآرة296: ؛ واللمع فى العربية ص59: ؛ وحروف المعانى ص218/ 1: آتاب سيبويه: ينظر  3

  .450/ 2: ؛ وهمع الهوامع 104/ 4:وشرح المفصل 448؛و311/ 1 
 .233/ 4: آتاب سيبويه  4
  .469و 311/ 1: التبصرة والتذآرة: ؛ وينظر555/ 2: المقتضب  5
 .127/ 2: حاشية الصبان على شرح األشمونى : ينظر  6
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ـ    ان آ ن الزم ا ع تفهم به م يس ى اس ى(ه ن   )1()مت ة م ى مرآب ) أَوان( و) أّى(وه
وأدغمت فى , ثم قلبت الواوياء) أوان( والهمزة من ) أّى( ء األخيرة من فحذفت اليا

رة  ) آن(و) أّى( هى مرآبة من : وقيل )2()أّيان(فصارت , الياء زة األخي , فحذفت هم
تنادا  , ) أّيان: (فصارت الكلمتان بعداالتصال ولكن الرضّى لم يسترض هذاالقول اس

 .)3(التضاف إلى مفرد معرفة) أّيا( أن و, اليستعمل بغيرالم التعريف) آن(إلى أن 
 :مع اتحادهمامعنىفى أمور) أيان(و) متى(وتختلف  

 .فى الزمان) أيان(أآثر استعماال من ) متى(أن  -1
ى (أن  -2 ر ) مت ل أم ى آ تعمل ف ا , تس ان(وأم ة ) أي تص باألمورالمعظم فتخ

  )4(المفخمة
 .)5(﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴾: قال اهللا تعالى 

, فلم يسمع استعمالهاللشرط) نأيا(وأما , تستعمل للشرط واالستفهام ) متى(أن  -3
 .وإن أجاز ذلك بعض المتأخرين

تقبل  , يستفهم بها عن الماضى ) متى(أن  -4 ا  , وعن المس ان (وأم فتختض فى   ) أي
 )6(االستفهام بالمستقبل
 ):أين(أسلوب االستفهام بـ : الخامس عشر

: " وقال أيضا" )8(أّى مكان:وأين: " قال سيبويه )7(ن المكانهى اسم يستفهم بها ع
ون "  ن(واليك االيكون ) أي اآن آم ى(إال لألم الىإ) مت ام واللي و )9("ال لألي ن : نح أي

 .تدرس اللغة؟ وأين على؟
 ):أّنى(أسلوب االستفهام بـ : السادس عشر 
أين      ان آ ن المك ا ع تفهم به م يس ى اس الى   )10(ه ه تع امريم : نحوقول ّى﴿ي ك  أن ل

 .؟)12(أى من أين لك هذا) 11(هذا﴾
 )13(﴿ أّنى يحيى هذه اهللا بعدموتها﴾: نحوقوله تعالى ) آيف(وقدتكون بمعنى 

                                                 
 .201: والصاحبى ص 12: وحروف المعانى ص 93/ 1: ؛ والمقتضب235/ 4: آتاب سيبويه : ينظر  1
 .201: الصاحبى ص: ينظر  2
 .116/ 2: شرح الكافية فى النحو: ينظر  3
 .119/ 4: واألشباه والنظائرفى النحو, 106/ 4: شرح المفصل : ينظر  4
 .42: سورة النازعات  5
 .450و 449/ 2: ؛وهمع الهوامع116/ 2: شرح الكافية فى النحو: ينظر  6
 / 1:؛ والتبصرة والتذآرة 201: والصاحبى ص 295: ؛واللمع فى العربية ص 34: حروف المعانى ص: ينظر  7

  162: رق نجم عبداهللا صتحقيق الدآتورطا, الكافية فى النحو, عثمان بن عمربن  أبى بكر: ؛و ابن الحاجب468
 ).م1978هـ 1407جدة , مكتبة دارالوفاء للنشروالتوزيع(الطبعة االولى 

 .233/ 4: آتاب سيبويه   8
 .220و 219/ 1: المصدرالسابق  9

 .292: اللمع فى العربية ص: ينظر  10
 .37: سورة آل عمران   11
  -بيروت, دارالكتب العلمية(104: لسيدأحمدصقرصتحقيق ا, تفسيرغريب القرآن,عبداهللا بن مسلم : ابن قتيبة  12

 ).1978هـ 1398لبنان 
 .259: سورة البقرة  13
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يبويه, آيف: أى ال س ذا ق ن: " وله ى آيف وأي ون فى  معن ى تك دجمع " )1(وأن وق
 :فقال) من أين ( الكميت بينها وبين 

 )2(وة والريبمن حيث الصب* أنى ومن أين آبك الطرب           
ن   ( ىءج مف د) من أي ابمعنى   ) أنى (بع ى أنه ل عل ه  )3(فى البيت  ) آيف (دلي علىأن

رارالختالف اللفظين   , آررت للتوآيد) من أين( المانع أن تكون بمعنى  وحسن التك
يش   ن يع ايراه اب ى. )4(آم يوطى    : وقدذآرالرض امى، والس دالرحمن الج ه عب وتبع
﴿ فأتوا حرثكم أنى   :الضحاك فى قوله تعالى نحوماجاء عن ) متى(أنهاقدتأتي بمعنى

 .)6(تمئأى متى ش )5(تم﴾ئش
ـ  )أنى (ويبدوا أن آل موضع أمكن تفسير ـ   ) متى (ب ك  , ) آيف (أمكن تفسيرها ب ذل

ىء      ترط لمج ه اش ة وألن ه الثالث ت باألوج ة أّول أن اآلي راف الرضى ب ى(العت ) أن
 .)7(أن يكون بعدها فعل) آيف(وأ) متى(بمعنى
ة     , لم يوجد مانع من أحدالمعنيينهذا إذا,نعم افى اآلي رك ذاك المعنى آم فإذا وجد ت

ع تفسير  , المتقدمة رضى اهللا  (عن جابر  ): متى (بمعنى  ) أنى (فإن سبب نزولها يمن
ا  : أن يهودآانت تقول) عنه دها     ,إذا أتيت المرأة من دبرها فى قبله ان ول م حملت آ ث
 فأنزلت: قال,أحول

 .)8(تم ﴾ئأنى ش ﴿ نساءآم حرث لكم فأتوا حرثكم
ان     , فأتوا حرثكم من أين شئتم: فالصحيح فى معنى اآلية ان اإلتي ئتم إذاآ أوآيف ش

 )9(.آمايدل عليه سبب نزولها,فى القبل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .235/ 4: آتاب سيبويه   1
 والدآتورنورى ,تحقيق الدآتورداودسّلوم , تفسيرأحمدبن إبراهيم القيسى, شرح هاشميات الكميت بن زيد االسدى  2
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 .200: ؛والصاحبى ص61: حروف المعانى ص: ينظر  3
 .111و 110/ 4: شرح المفصل: ينظر  4
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 ).بيروت-التراث العربى دارإحياء( 
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 من قدامها ومن ورائها من, امرأته فى قبلها هباب جوازجماع,آتاب النكاح, موصحيح مسل. 8/238) أنى شىءتم 
 .2/1058, 118غيرتعرض للدبررقم الحديث  

 .124/ 2: روح المعانى :ينظر  9
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 لالفصل األو                      

 

 .االستفهام بين النحو والبالغة والمنطق         
 .مدخل 

اليب  اس: المبحث األول ة أس ى دراس وين ف د النح ين قواع تثمار البالغي
 .االستفهام

 .دور السياق فى دراسـة أسالـيب االستفهام: المبحث الثاني
 .تسّرب مصطلحات المنطق إلى درس االستفهام: المبحث الثالث

 .أهم نتائج هذا الفصل
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 :مدخل
ريم،  رآن الك زل الق ا ن ة اإلسالم، به ة لغ ة العربي ا بعث  إّن اللغ ومن أفصح أهله

رحيم ان, الرسول ال ا بقى الزم ى م القرآن, فهى تبق ا ب ا الحتمائه د آغيره , وال تفس
ذ فجر اإلسالم     اس من ا     , ولهذا وجدت طريقها إلى نفوس الن ه اينم فسارت فى رآاب

ا, ارتحل وا به لمون واحتفل قها المس ّل، عش ا ح ه حيثم تقرت مع ّمروا عن , واس وش
ا،   ّد لتعّلمه اعد الج ا  س ى بحاره ا ف اه م ا ال آتن ى لججه ذلوا أقصى , فخاضوا ف وب

ا    ى أغواره ة ف درر الكامن ات وال تخراج الخبّي ى اس ود ف ا , الجه لوا عنه ا ناض , آم
ال  , فصّوبوا رشاش األلسنة، وسهام األقالم تجاه آل من أراد أن يتحامل عليها أو ين

دين فوجب   , منها بشىء ا     ألّن االنحراف فيها يستلزم الضالل فى ال ا آم دفاع عنه ال
درداء    , وجب الدفاع عن الدين ه  (وقد جاء بإسناد صحيح عن أبى ال ) رضى اهللا عن

صلى  (فقال رسول اهللا  , رجال قرأ فلحن) صلى اهللا عليه وسلم(سمع النبى : أنه قال
لم  ه فى         ) 1("أرشدوا أخاآم  ): " اهللا عليه وس م النحو سبق أخوات ا نجد أن عل من هن

ورغم أن شأن واضعه مستور    , شأته دينّية آانت أو غيردينيةالنشأة لسبق بواعث ن
و األسود              ب، أو أب ن أبى طال ى ب ه عل ات أن ر الروي ه أآث دور علي ذى ت بضباب وال

وا فى أّول من رسم النحو      ,الدؤلى ه    ,ذآرالسيرافى أّن الناس اختلف ى أن رهم عل وأآث
 .)2(أبواألسود الدولئ

ل خزا   د رج ه رأى عن ديم أن ن الن ة    وأورد اب و، واللغ ى النح ة ف ب العربي ة للكت ن
اتهم  ة أوراق بخط يحيى      , واألدب وغيرها بخطوط العلماء وتوقيع ا أربع ووجد فيه

 )3()رحمه اهللا (بن يعمر فيها آالم فى الفاعل والمفعول من أبى األسود 
يّ  ال القفط ر      : وق و أمي ع النح ن وض ى أّن أول م ة عل ل الرواي ن أه ور م الجمه

ن أ  ى ب ؤمنين عل ب الم ى طال ال )4("ب ل    : " وق د النق رون بع ة ي ل مصر قاطب وأه

                                                 
 أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا، المستدرك على الصحيحين طبعة مزيدة بفهرس األحاديث : الحاآم النيسابورى  1
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ى طالب ن أب ّى ب و األسود، , والتصحيح أن أول من وضع النحو عل ه أب وأخذ عن
 ). 1(...."وأخذ عن أبى األسود نصر بن عاصم

ونحن رضينا بهذا الرأى أو بذاك أولم نرتض بواحد منهما ال نستطيع أن ننكر أّن  
اد        أبا األسود هو واضع النح أمر من زي ريم ب رآن الك و العملى، المتمثل فى نقط الق

ره أن       يس، وأم د الق بن أبيه أو ابنه عبيداهللا، فإنه اختار آاتبًا حاذقًا فطنًا من بنى عب
ه  د فتحت    : يأخذ المصحف وصبغًا يخالف لون مداد المصحف، وقال ل إذا رأيتنى ق

دّى الحرف،      وإن ضممت شفتّى فانقط, شفتّى بالحرف فانقط نقطة فوقه ين ي نقطة ب
رف     فل الح ى أس ة ف ل النقط فتّى فاجع رت ش ك    , وإن آس ن ذل يئاًَ م ت ش إن أتبع ف

 )2(.فابتدأ المصحف حتى انتهى منه,فاجعل مكان النقطة نقطتين) تنوينا(غّنه

ا      أمر أب ريم ف رآن الك تدّل الحكاية على أّن زيادا أو ابنه الحظ تسرب اللحن إلى الق
ذا      األسود بالقيام بهذه ّل ه ة نفسها، ولع المهّمة، آما تدّل على سريان اللحن إلى اللغ

ة فى إعراب الجمل           ة المتمثل ة اللفظي وا بالناحي ى أن يعن السبب ساق رّواد النحو إل
ده           ين، ويؤي انى واألغراض التى تختلج فى صدور المتكلم ايتهم بالمع أآثر من عن

 :منها, الروايات التى وردت فى سبب وضع النحو
) عليه السالم (دخلت على أمير المؤمنين على : " جاء عن أبى األسود أنه قالما  

ال  : فرأيته مطرقًا مفكرا، فقلت ؤمنين؟ فق ًا،    : فيم تفّكر يا أمير الم دآم لحن سمعت ببل
ذه     : " فأردت أن أصنع آتابًا فى أصول العربية، فقلت له ا ه ذا أبقيت فين إن فعلت ه

 . )3(...."اللغة العربية
الى     وما جا ه تع رأ قول ا يق رئ من   : ء عن أبى األسود نفسه أنه سمع قارئ ﴿إّن اهللا ب

اس   ) رسوله(بجّر آلمة )4(﴾المشرآين ورسوله فاستأذن زياد بن أبيه فى أن يضع للن
ة م العربي ة)5(,رس ول متعجب ه تق مع ابنت لوب : أو س ى أس ماِء؟ عل ن الس ا أحس م

 . )6(ضع آتابا فى العربيةفو! ما أحسن السماء: قولى: االستفهام، فقال لها
دة         ال أبى عبي دءًا بأمث ة ب دًا فى أدوار مختلف أما البالغة آعلم فقد نشأت رويدًا روي
رآن      د أّن الق ا، والمؤآ ى فلكهم ن دار ف ب وم كاآى والخطي اء بالس احظ وانته والج
ان العامل األصلّى فى      الكريم آما آان العامل األساسّى فى نشأة علم النحو،آذلك آ

ى          نشأة  ورين عل راءة ساق بعض الغي ان اللحن فى النطق والق علم البالغة، فإذا آ
ريم         رآن الك م الق ى فه رص عل ا الح د دع و، فق م النح ع عل ى وض ة إل دين واللغ ال
ه ال يعني       ى أن م البالغة، عل واستكشاف أسراره و مكنوناته اآلخرين إلى وضع عل

 :ت ِبأسبات وعوامل أهمهاهذا استقالل هذا العامل بنشأة البالغة، إذ أنها نشأ

                                                 
  .41المصدر السابق ، ص  1
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اء الكالم    -1 الجدل الذى اشتعلت ناره صدر الدولة العباسية بين أئمة األدب وعلم
 . فى بيان وجه إعجاز القرآن الكريم

ن   -2 اهلّى م ين أنصار الشعر الج ا ب ى دارت رحاه ات الت اظرات والمماحك المن
 . الشعراءأئمة اللغة والنحو، وبين أنصار الشعر المحدث من األدباء و

ال         -3 ه فى وجوه تحسين الكالم فم الخالف الذى شجر بين أساطين األدب وأئمت
بعضهم إلى الكالم الرصين الجامع بين العذوبة والجزالة ومال اآلخرون إلى الكالم 

 .)1(الموّشى بصنعة البديع 
ايتهم           ن عن وى م رارها أق ل وأس انى الجم ين بمع ام البالغي ان اهتم ا آ ن هن وم

ب،     بصيغها و  نهم عبء البحث فى الصيغ والتراآي وا ع اة خّفف أنٍّ النح ا، فك ألفاظه
اني          انى، فالمع اظ قوالب للمع ك أّن األلف ى، ذل وهذا ال يعني انفكاك اللفظ عن المعن
ا      وم بنفسها، آم ا ال تق التى تختلج فى صدر المتكلم تستدعى ألفاظًا تصّب فيها، ألنه

ل    أن األلفاظ العارية عن المعانى مهدرة  يما األوائ النحويون وال س ال التفات إليها، ف
ة           ل لمسوها لمسات خفيف اني، ب م يستغنوا عن المع اإلعراب ل حينماأولوا عنايتهم ب

إذا عدنا   , ولكّنها لم تبلغ حّد النظرية التى توّصل إليها الشيخ عبد القاهر الجرجاني ف
د ذآ          ة فق ك اللمسات جلّي دنا تل يبويه وج اة س ر تقسيمات للكالم   إلى آتاب شيخ النح

ه " باب االستقامة من الكالم واإلحالة: " تحت عنوان تقيم حسن،    : " قال في ه مس فمن
ا هو محال آذب       , ومحاٌل يح وم تقيم قب ذب، ومس تقيم الحسن    . ومستقيم آ ا المس فأم
ك دا  : فقول آتيك غ س، وس ك أم آخره،    , أتيت ك ب نقض أول آالم أن ت ال ف ا المح وأم
ول داً : فتق ك غ آتيك, أتيت س وس ك   , أم ذب فقول تقيم الك ا المس ل،  : وأم ت الجب حمل

ر موضعه،      وشربت ماء البحر ونحوه، وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ فى غي
دًا رأيت  : نحو قولك أن          , قد زي ا المحال الكذب ف ذا، وأم باه ه ك وأش دًا يأتي وآى زي

  )2("سوف أشرب ماء البحر أمس: تقول
ّين     : وعّرف منها  أورد سيبويه خمسة أقسام للكالم، يح، وب تقيم القب المحال، والمس

ما عداهما باألمثلة، فإذا قارنا بين مثاله عن المستقيم الحسن وبين مثاله عن المحال  
ذى يجعل  ا ال المعنى، فم ه ب ا مدى اهتمام ى لن ك أمس(تجّل نا، و ) أتيت تقيما حس مس

دا( ك غ ين ) أتيت ين الجملت ن ب م يك ى ل اة المعن وال مراع اال؟ ل ة  مح ن الناحي رق م ف
 والظرف ,والمفعول,والفاعل,الفظية اإلعرابية ألّن آًال منهما مرآب من الفعل

 
 :آمافى الشكل اآلتي

 نوع الجملة الظرف المفعول الفاعل الفعل
تقيم  أمس ك ُت أتى مس

 حسن
                                                 

 دار الكتب ( ، الطبعة األولى8و7ن والمعانى والبديع، صأحمد مصطفى، علوم البالغة، البيا: المراغى: ينظر  1
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 محال غدا ك  ُت أتى 
النكرة       رة ب ار عن النك اب اإلخب ان رجل من آل   : ولوقلت : " ويقول فى ب فالن   آ

ه، ولوقلت       د يجهل فارسًا حُسن، ألنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أّن ذلك فى آل فالن وق
ل وأن          دنيا عاق تنكر أن يكون فى ال ه ال يس ن، ألّن م يحُس آان رجل فى قوم عاقال، ل

 )1("يكون من قوم، فعلى هذا النحو يحسن ويقبح
ن        ه م يبويه مثالي ا س ى عليهم ذين بن بح الل ن والق ح أن الحس ة   واض ث الدالل حي

ى      ة األول إّن الجمل والمعنى آما صّرح بنفسه، وأّما من ناحية الترآيب و اإلعراب ف
اقص          ل الن ن الفع ت م ا ترآب دة منهم ل واح ة، ألن آ ة الثاني ن الجمل ف ع ال تختل
ا فى     ومعموليه، والجار والمجرور، واتفقت موقعية الكلمات فى الثانية مع موقعيته

 :تالياألولى آما فى الجدول ال
الجار  اسمه  الفعل الناقص

 والمجرور
نوع الجملة خبره 

من آل  رجٌل آان 
 فالن

 حسٌن  فارسًا

 قبيٌح عاقًال فى قوم رجٌل آان 
انى      يبويه واضع علمى المع أمثال هذه اللمسات الدقيقة حدت بالبعض إلى جعل س

ه لل   )2(والبيان لكه، ورأوا رؤيت ل مس ن    وقد سلك غيره من النحاة األوائ ذا اب ة، فه جمل
هو انتحاء سمت آالم العرب فى تصّرفه        : " جّنى اللغوّى يقول فى تعريف النحو

ره   ر، والتكسير، واإلضافة، والنسب،       , من إعراب وغي ع، والتحقي ة، والجم آالتثني
ا فى الفصاحة،         ة بأهله ة العربي والترآيب، وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغ

ا، وهو فى األصل        فينطق بها وإن لم يكن منهم  ه إليه ا رّد ب ، وإن شذ بعضهم عنه
ل  : مصدر شائع، أى نحوت نحوا،آقولك قصدت قصدًا، ثم خّص به انتحاء هذا القبي

ه            م خّص ب ه، ث ه فى األصل مصدر فقهت الشىء، أى عرفت من العلم، آما أّن الفق
ة، وإ        ه الكعب ا أّن بيت اهللا خّص ب ل والتحريم، وآم ن آانت  علم الشريعة من التحلي
 )3(".البيوت آلها هللا، وله نظائر فى قصر ما آان شائعًا فى جنسه على أحد أنواعه

ه    ل جعل واضح أنه لم يقصر النحو على انتحاء سمت آالم العرب فى اإلعراب، ب
 : يشمل اللغة بأساليبها الفصيحة، ويقول ابن مالك فى الكافية الشافية

 س إن تعدم سناه فى سنهوالنف*     وبعد، فالنحو صالح األلسنة  
 )4(وجـلوة المفهوم ذا إذعان *     به انكشاف حجب المعانى    

                                                 
 . 54ص 1المصدر السابق ج   1
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راب     ب واإلع ب الترآي اول جان و يتن ذآر أّن النح نة ( ف و صالح األلس ا ) فه آم
 ).1()به انكشاف حجب المعانى ، وجلوة المفهوم(فـ, يتناول جانب الغرض والمعنى

دنا ى تعريف البالغة وج ا إل ول وإذا رجعن ّرد يق اس المب ا العب ة : " أب حق البالغ
ة     ة مقارب ون الكلم ى تك نظم حت الم، وحسن ال ار الك المعنى، واختي ول ب ة الق إحاط

ا الفضول    ول  .  )2("أختها، ومعاضدة شكلها، وأن يقّرب بها البعيد، ويحذف منه ويق
كرى الل العس و ه ا، وبّلغ  : " أب ت إليه ة إذا انتهي ولهم بلغت الغاي ن ق ة م ا البالغ ته

ّميت      ه، فس ى غايت اء إل ىء االنته ى الش ة ف اه، والمبالغ ىء منته غ الش رى، ومبل غي
 . )3("البالغة بالغة ألّنها تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه

نظم          نظم، ويعرف ال ى ال اهر الجرجانى أّن البالغة ترجع إل ويرى الشيخ عبد الق
م النحو،    واعلم أن ليس النظم إّال أن تضع آالمك ال: " بقوله وضع الذى يقتضيه عل

ا، وتحفظ      غ عنه وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التى نهجت فال تزي
اظم          ه الن يئًا يبتغي م ش ا ال نعل ك أّن ا، وذل الرسوم التى رسمت لك فال تخّل بشىء منه
ى الوجوه التى     بنظمه غير أن ينظر فى وجوه آل باب وفروقه، فينظر فى الخبر إل

دٌ   : قولكتراها فى  ق زي ق، ومنطل وفى الشرط والجزاء    .... زيد منطلق، وزيد ينطل
ك   ى قول ا ف ى تراه وه الت ى الوج ت، وإن  : إل رج، وإن خرجت خرج رج أخ إن تخ

ارج ا خ ك .... تخرج فأن ى قول ا ف ى تراه وه الت ى الوج ال إل ى الح ٌد : وف اءنى زي ج
ك م    ... مسرعًا، وجاءنى يسرع، وجاءنى وهو يسرع      وضعه،  فيعرف لكل من ذل

 . )4("ويجئ به حيث ينبغى له
ا   وبالتوقف عند هذه التعريفات الثالثة يتبّين للناظر أّن البالغة تتضّمن النحو، ألنه
و أيضا    امع، والنح ب الس ى قل ى إل المعنى، أو ينهي المعن يط ب ول يح ارة عن ق عب

ى  يقصد إيصال المعنى إلى السامع، والقول الخطأ نحويا ال يوّصل المعنى المراد  إل
 . متلقيه، ولهذا ال حظ الشيخ عبد القاهر فعّرف النظم بمراعاة قوانين النحو وأصوله

 فما الفرف بين علم النحو وعلم البالغة؟ : فإن قيل
اهر، وآالم من         : أجيب د الق م من آالم عب إّن الحدود الفاصلة بينهما واضحة تفه

الكالم وصحته، وأ رتبط ب ّل من النحو والبالغة ي ده ، فك ًا صّح بع ّن ماصّح بالغّي
ى          نحويا، وليس آل ما صح فى النحو صح فى البالغة، فهى أخص من النحو عل

آل ما وجب لغة وجب بالغة وليس آل ما وجب بالغة   : " اإلطالق، يقول السبكى
ول الشيخ       )5("وجب لغة ة، يق د الصحة النحوي فإّن البالغة تهتم بالمعانى الثانوية بع
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 ).م1985 -هـ1405الدينية، القاهرة  
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اهر  د الق د : " عب وه     وإذ ق ى الوج و، وعل انى النح ى مع نظم عل دار ال ت أّن م عرف
ا         يس له رة، ل روق والوجوه آثي اعلم أّن الف ه، ف والفروق التى من شأنها أن تكون في
ة    ة بواجب غاية تقف عندها، ونهاية ال تجد لها ازديادًا بعدها، ثّم اعلم أن ليست المزي

ب  رض بس ن تع الق، ولك ى اإلط ى عل ث ه ن حي ها وم ى أنفس ا ف انى له ب المع
ع بعضها من بعض، واستعمال       واالغراض التى يوضع لها الكالم، ثم بحسب موق

 ). 1("بعضها مع بعض

ا من              رد به روق التى ي ى الوجوه والف ة والحسن فى الكالم إل أرجع الشيخ المزي
رط أن     ك، بش ر ذل ادة أو غي ذف أو زي أخير، أو ح ديم أو ت ر، أو تق ف أو تنكي تعري

ع، فال حسن         يكون الوجه الذى بنى ه الموق عليه الكالم، يستدعيه الغرض، ويتطلب
 . لوجه على إطالقه

م    د قّس دناه ق ة وج ى البالغ ة المطاف ف ّد خاتم ذى يع كاآى ال ى الس ا إل وإذا رجعن
األول فى علم الصرف والثانى فى علم النحو، : إلى ثالثة أقسام) مفتاح العلوم(آتابه

ذا التقسيم، وهو أّن الغرض      والثالث فى علمى المعانى والبيان، وب ّين السبب من ه
أ  ارات الخط أ فى آالم العرب ، وأّن مث راز عن الخط م األدب االحت األول من عل

واع  : ثالثة المفرد، والتأليف، وآون المرآب مطابقًا لما يجب أن يتكّلم له، وهذه األن
 ). 2(هى التى يرجع إليها فى آفاية ذلك ما لم يتخّط ذلك إلى الشعر 

دم فى          ث ال المتق ا اإلجم ّين لن انى تب م المع ه لعل م إذا قابلنا تعريفه لعلم النحو بتعريف
و     م النح ف عل ى تعري ول ف ين، يق ين العلم رق ب ة   : " الف ة آيفي و معرف و أن تنح ه

تقراء            تنبطة من اس اييس مس ًا بمق ة أصل المعنى مطلق م لتأدي ين الكل الترآيب فيما ب
ك   آالم العرب، وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ فى الترآيب من حيث تل

ع خواص تراآيب الكالم فى       : " ويقول فى تعريف علم المعانى) 3(" الكيفية هو تتب
أ        ا عن الخط الوقوف عليه رز ب ره ليحت اإلفادة ، وما يتصل بها من االستحسان وغي

 . 4" فى تطبيق الكالم على ما يقتضى الحال ذآره
ًا وهو         علم يعّرف: فالنحو عنده  ة أصل المعنى مطلق ة ترآيب الكلمات لتأدي نا آيفي

ة           أ فى آيفي وع فى الخط راز عن الوق م االحت ذا العل المعنى األولى للكالم، وفائدة ه
ا من   رتبط به ا ي ا خواص التراآيب وم انى فيعّرفن م المع ا عل ل، وأم تراآيب الجم

اب    االستحسان أو االستهجان، وهى المعانى الثانوية للكالم، وفائ م االجتن ذا العل دة ه
ار عن وجود       إذا أراد أحد اإلخب عن الوقوع فى إيراد الكالم على مقتضى الحال، ف

ول     ه يق ثال، فإن دار م ول    : رجل فى ال ٌل، وال يق دار رج دار، ألن    : فى ال ٌل فى ال رج
ة  ل (آلم ارًا        ) رج ًا ج ر مختص ون الخب أن يك ّوغ، آ ا إال بمس دأ به رة، وال يبت نك
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ًا،  رورًا أوظرف و       ومج م النح ّدم، ألن عل ال المتق ى المث ا ف دأ، آم ى المبت دم عل وتق
 : يوجب ذلك، يقول ابن مالك

 ).1(مالم تفد آعند زيد نمره* وال يجوز االبتدا بالنكرة                   

ة ك الجمل د تل ـ وإذا أراد توآي ول) إّن(ب ثًال، يق ًال: م دار رج ى ال ب . إن ف بنص
 . لمبتدأ وترفع الخبرتنصب ا) إّن(، ألّن )رجل(آلمة

م        ى عل اج إل ا يحت ة؟ هن ة الثاني أما متى يلجأ إلى استعمال الجملة األولى ، أو الجلم
وال           اة أح ه بمراع ة، ويلزم ل جمل تعمال لك ام االس ى مق ده إل ذى يرش انى ال المع
المخاطب، فالمخاطب خالى الذهن الذى ال يحتاج إلى توآيد، تناسبه الجملة األولى، 

ذ ردد ال ردده    والمت ة لت ة إزال ة الثاني به الجمل ه، تناس ر ويطلب ى الخب ع إل  )2(ى يتطل
ألول،     م يحسن ل فحسن للمقام األول ما لم يحسن للثانى ،آما حسن للمقام الثانى ما ل
إذ لكل مقام مقال، ولكل آلمة مع صاحبتها مقام، وعلم المعانى هو الذى يتولى بيان 

دى   هذه األشياء، ولهذا لّما خفيت هذه الدق ائق على يعقوب بن إسحاق المتفلسف الكن
ه   : " رآب إلى أبى العباس المبرد، وقال له ال ل إّنى ألجد فى آالم العرب حشوا، فق

ائم : أجد العرب يقولون: فى أى موضع وجدت ذلك؟ فقال: أبو العباس م  , عبد اهللا ق ث
ون    : يقولون ّم يقول ائم، ث داهللا ق اظ   : إّن عب ائم، فاأللف د اهللا لق متكررة، والمعنى    إّن عب

ائم  : بل المعانى مختلفة الختالف األلفاظ ، فقولهم: واحٌد، فقال أبو العباس داهللا ق : عب
ولهم  ه، وق ار عن قيام ائم: إخب داهللا ق ولهم : إنٍّ عب ائل، وق ؤال س ن س واب ع إّن : ج

 . )3(" جواب عن إنكار منكر قيامه، فقد تكررت األلفاظ لتكرر المعانى: عبداهللا لقائم
ن مها  وس ى رس د واألصول الت تثمارالبالغيين القواع ى اس ذا الفصل عل ى ه قف ف

تفهام    : نحو , النحويون ألساليب االستفهام زة أصل فى االس وهل تخصص   ,أّن الهم
تقبال ى    , المضارع لالس انى الخاصة الت ن المع ا ع أل به تفهام يس ماء االس وأّن أس

 .تحملها آالحال والزمان والمكان وغيرها
ى د ل إل اليب  فننتق ة أس ى دراس امى ف الى والمق ه المق ياق بنوعي ور الس

ا ,االستفهام ونوّضح  , ونبّين اهتمام البالغيين العرب بفكرة المقام منذ ألف سنة تقريب
ياق   ة الس ى معرف نفس ف م ال ه عل ذى يلعب ى  , الدورال أثيرالمنطق ف ى ت ّرج عل م نع ث

ة ليقة , البالغ ان بالس بابها آ ان ش ذّوقها إّب ّر,وأّن ت م تس قث ا المنط ل , ب إليه ونفّص
 .ونختم الفصل بفائدة المنطق للبليغ, أشهرالمصطلحات المنطقية التى انتقلت إليها
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 المبحث األول
 استثمارالبالغيين قواعد النحويين فى دراسة

 .أساليب االستفهام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :إّن األساليب اإلنشائية تنقسم إلى قسمين

 .إنشاء طلبى-1
 .إنشاء غير طلبى-2

 )1(" يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب" ما : والمراد من اإلنشاء الطلبى
ال   : وباإلنشاء غير الطلبى ل أفع ماال يستدعى مطلوبا غيرحاصل وقت الطلب، مث

ون     تّم البالغي ا وال يه المقاربة، وأفعال المدح والذم، وصيغ العقود، والقسم، ونحوه
ار        بهذا اليبه فى األصل أخب ر أس ه، وألّن أآث القسم لقلة المباحث البالغية المتعلقة ب

 .)2(نقلت إلى معنى اإلنشاء 
ر،  : وأما اإلنشاء الطلبى فينقسم إلى خمسة أقسام، وهى   التمنى واالستفهام، واألم

ا أم ال  . والنهى، والنداء ووجه الحصر فى ذلك أّن الطلب إما أن يكون مطلوبه ممكن
ذهن أم         ,  ه حصول أمر فى ال وب ب ا أن يكون المطل والثانى هو التمنى، واألول إم

فى الخارج، واألول هو االستفهام، والثانى إن آان المطلوب به حصوله انتفاء فعل  

                                                 
 . 52/ 3:اإليضاح   1
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داء فهو             وت فعل بإحدى حروف الن ه حصوله ثب وب ب ان المطل فهو النهى، وإن آ
 ). 1(النداء، وإال فهو األمر 

هو  : ")2(درو البحث حوله هو االستفهام، وقد عّرفه التفتازانى بقولهوالنوع الذى ي
ذهن وزاد بعضهم   ى ال ىء ف ب حصول صورة الش أدوات مخصوصة:"طل  )3(" ب

ه هى   ا    :واأللفاظ الموضوعة ل زة، وأم،وهل، وم اذا   –الهم ا م وأّى، , ومن  -وفرعه
ة  " ت فى وقد سبق ذآر هذه األدوا )4(آيف، وأين، وأنى، ومتى، وأيان،, وآم  مقدم

د النحويين     تفهام عن اليب االس ى حروف وأسماء، وأّن       " فى أس ا تنقسم إل دم أنه وتق
ًا آانت أو        تفهام حروف ر ظروف، وأّن أدوات االس األسماء تتنّوع إلى ظروف وغي

ا من اإلعراب  ال محل له ًا ف إن آانت حروف الم ، ف ماء تتصّدر الك وإن آانت , أس
ا   . يقتضيه العامل الموجود فى الكالم   أسماء فمحلها اإلعرابى حسب ما ذى يهمن وال

ى       ة ف د النحوي ك القواع ين تل تثمار البالغي ى اس اء الضوء عل ذا المبحث إلق ى ه ف
 .الموضوع

ا إال الفعل إال أّن          ا أال يليه يبويه أن األصل فيه ّرر س د ق تفهام فق فأما حروف االس
 ).5(العرب أجازوا مجىء االسم بعدها توسعًا 

بة،          وهذا األصل المقرر يقتضى أن يكون األصل فى الحروف السؤال عن النس
ألّن الظاهر من إيالء الفعل لألداة أن االستفهام عن النسب لكن حروف االستفهام لم 
رد،        تفهام استعملت لطلب المف تحتفظ آلها بهذا األصل، فالهمزة ألصالتها فى االس

ا أن تستعمل     , ) 6(ولطلب النسبة  ى له ان األول لطلب النسبة ، أو رد السبكى    وإن آ
ال    ى مث تفهام ف ه االس االت لتوجي ال  : احتم م ق ٌد؟ ث ام زي اهر أن  : " أق ر أن الظ غي

االستفهام عن التصديق، ألن النسب هى الجديرة باالستفهام، ولذلك آان إيالء الفعل 
 . )7("لهمزة االستفهام، وتأخير االسم أولى من العكس

و  ور، وه رد بالتص ب المف مى طل ة أو : "  ويس بة اإليقاعي ر النس إدراك غي
ورد اإليجاب والسلب    ا   )8("االنتزاعية من موضوع، أو محمول، أو نسبة هى م آم

و   ديق ،وه بة بالتص ب النس مى طل دم   : يس ة أو ع بة الكالمي ة النس إدراك مطابق
 .  )9(" مطابقتها للواقع
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ات،     ة الكلم ياق، وموقعي ى الس الهمزة إل ب ب وع الطل د ن أ لتحدي ال ويلج ديمًا ق وق
ا       : " سيبويه فى جواز تقديم المفعول على الفاعل  أنهم إّنم ر، آ د آثي ّى جي وهو عرب

انهم             ًا يهم ا جميع ى ، وإن آان ه أعن م ببيان م، وه م له ه أه ذى بيان ّدمون ال يق
 ).1("ويعنيانهم

ير     ه بتفس يبويه، وعّقب الم س أخير آ ديم والت اب التق ى ب اهر ف د الق يخ عب أورد الش
ى       : وء بعض األمثلة، من نحو النحاة فى ض ديم المفعول عل ٌد، بتق ل الخارجّى زي قت

ارجّي ال      ل بالخ وع القت و وق ه ه ل ويعني ه غرض القائ ق ب ذى يتعل ل، ألّن ال الفاع
ه ينبغى أن       : " صدروه من شخص معين، ثم قال الغ إال أّن الشأن فى أن د ب فهذا جّي

ة  يعرف فى آل شىء قّدم فى موضع من الكالم مثل هذا ال معنى، ويفسر وجه العناي
 .  )2("فيه هذا التفسير

روق           ّين الف الهمزة، فب تفهام ب ه فى مسائل من االس ديم وترآ بعد ذلك بدأ ببيان التق
ه         ا في ا وليه ه فعل وم زة في اولي الهم الداللية بين الجمل االستفهامية بالهمزة، بين م

ان الشك فى الفعل نفسه واال          زة فعل ، آ ى الهم إذا ول تفهام  اسم ، ف ه ،   يس كون عن
 أفرغت من الكتاب الذى آنت تكتبه؟ : نحو

ان      ذى آ اب ال ى الكت ه، ال ف وده وانتفائ ين وج ه ب ل، والشك في ن الفع ؤال ع فالس
ه، نحو        ردد في ان الت أ : المخاطب يكتبه، وإذا وليها االسم آان الشك فى الفاعل، وآ

اب ا       ة للكت اب؟ فالسؤال عن فاعل الكتاب ام    أنت آتبت هذا الكت وب الموجود أم لمكت
: السائل، ال عن الكتابة نفسها، وإذا استعمل أحدهما مكان اآلخر فسد الكالم ، فنحو   

ة           اس، ألنٍّ أول الجمل يس من آالم الن ه؟ ل ذى آنت تكتب اب ال أ أنت فرغت من الكت
وٌم،     ره، والفعل معل يدّل على أن السؤال عن تعيين الفاعل، هل هو المخاطب أو غي

أآتبت هذا : على أّن الفاعل هو المخاطب، والشك فى الفعل، وآذا نحو وآخرها يدّل
ين  أموجوٌد  : الكتاب؟ ليس بقول؛ لفساد أن يقال فى الشىء المشاهد الذى نصب العين

 .أم ال؟
و     ل، يصح نح ديم الفاع ين تق ل وب ديم الفع ين تق رق  ب ود الف وم : ولوج ت الي أرأي

ل      أ أنت رأيت إنسانا؟: إنسانا؟ وال يصح نحو إذ ال معنى للسؤال عن الفاعل فى مث
ور         ا يتص ه، وإنم ين فاعل ن ع أل ع ى يس ذا دون ذاك حت تص به ه ال يخ ذا، ألن ه

ل    ل مخصوص ، مث ى فع ارة إل ت اإلش ل إذا آان ن الفاع ؤال ع ذه  : الس ى ه ن بن م
الدار؟ ولو لم يكن بين تقديم االسم وتأخيره فرق الستقام آل ذلك، وإذا جاء    االسم 

اعًال أو        نكرةلم ي ان أوف زة ،فعال آ ايلى الهم ه هو م ختلف الحكم أى أن المستفهم عن
 .)3(غيرهما

: إذا آان الكالم بها بمنزلة أيهما وأّيهم، أن قولك) أم(هذا وقد ذآر سيبويه فى باب 
ك  ة قول را؟ بمنزل ت أم بش دا لقي رو؟ وأزي دك أم عم د عن ا : أزي دك؟ وأيهم ا عن أيهم
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درى من        لقيت؟ فأنت مدع عند المخاط ك ال ت ه لقى أحدهما، ولكنٍّ ب أحدهما، أو أن
ديم االسم أحسن، ألّن     المستقّر عنده، أو من الملتقى به؟ فإذا أردت هذا المعنى ، فتق

ت      و قل ى، ول تقرار واللق ن االس مين ، ال ع د االس ن أح ؤال ع ٌد أم  : الس دك زي أعن
 .)1(عمرو؟ وألقيت زيدًا أم عمرًا؟ آان جائزا حسنا 

د    وقد أجا  يبويه وعب ب الدآتور محمد أبو موسى عن اإلشكال القائم بين نظرى س
 : القاهر بجوابين

يبويه من      -1 ا أجازه س أن ماذآره عبد القاهر هو األسلوب األشهر واألفصح، وم
 . األسلوب الذى رفضه عبد القاهر فضعيف، آما تدّل عليه عبارة سيبويه نفسه

م إن الترقى       أن الترآيب الذى ذآره سيبويه قد يكو-2 ابقة ث ة س ًا فى مرحل ن نظام
ى الصورة المنضبطة التى          د تجاوزه إل ة الصياغة ق فى التراآيب الهادف إلى تنقي
د أن       رآيبين يفي اك ت ى أن هن يبويه إل قررها عبد القاهر، ورفض خالفها، وعبارة س

 . )2(توحى بإمكان هذا الرأى  -هذا المعنى، أحدهما أحسن من اآلخر
الجوابين نظر، ذلك أن عبارة سيبويه ال تدّل على ضعف ما رفضه   ولنا فى هذين

ذا الجواز أن تكون              م، يشترط فى ه ى جوازه وحسنه، نع دل عل ل ت اهر، ب عبد الق
) أم(هناك قرينة دالة على المسؤل عنه، آما يظهر من أمثلة سيبويه، حيث جاء بعد 

 . و مؤخراالمتصلة بالمعادل، وهو يدل على المسؤل عنه مقّدما آان أ
زة           د هم ه بع ان ب ب اإلتي ه وج ؤل عن ى المس دل عل ة ت اك قرين ن هن م تك وإن ل

 . االستفهام احترازا عن اإللباس على المخاطب آما تدل عليه أمثلة عبد القاهر
ر الفعل ،             ا غي د يليه ارى ق تفهام اإلنك زة فى االس ه أن الهم ذا التوجي د ه ومما يؤي

ر     ولكن اإلنكار منصّب على الفعل، وذل ك إذا آان الفعل محصورا فى واحد أو أآث
من الفاعل أو المفعول أو أحد متعّلقاته، فيؤتى باالسم عقب الهمزة، والغرض إنكار 

ه    : الفعل من أصله، نحو قوله تعالى تم من ﴿قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعل
إن المعن   )3(﴾حرامًا وحالال، قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون اراإلذن   ف ى إنك ى عل

 ) . 4(فيما قالوه، ال على إنكار أن يكون من اهللا 

زة االسم،     ى الهم والذى جعل اإلنكار فى اآلية موجهًا إلى الفعل، رغم أن الذى ول
م يكن       إذا ل الى، ف اهللا تع هو القرينة المعنوية، أى أّن إذن التحليل والتحريم مختص ب

ة،  اك إذن ألبت ن يكون هن بحانه، فل ه س ة دور من ة اللفظي أفال يمكن أن تلعب القرين
 !القرينة المعنوية فى تعيين المسؤل عنه؟

ة    ) أم(و التى تقدم ذآرها تسّمى مّتصلة، تستعمل لطلب التصور؛ألنها تكون معادل
ولهذا ال تستعمل إال مع الهمزة ظاهرة أو مقّدرة، " أّى" لهمزة االستفهام على معنى

ين   زة لطلب التصور نحو    وتكون قرينة لفظية على تعي ٌد فى الصف أم    : الهم أمحم
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ّى؟  ب           )1(عل تعمل لطل ة، تس ت منقطع تفهام آان زة االس ة لهم ن معادل م تك إن ل ف
ّى  : نحو) الهمزة(و) بل(فتقدر بـ, التصديق ، وتكون لإلضراب واالستفهام غالبا أعل

 .)2(فى الصف أم فى الصف محمٌد؟ 
باألصل، فاختصت بطلب التصديق،   فهى الحرف الوحيد الذى احتفظ) هل(وأما  

و ب   : نح ى طل دل عل لوب ي ل أس ى آ تعمالها ف ع اس ذلك امتن ٌد؟ ول ل حضر محم ه
ال ) هل(ألن  )3(هل عندك علىٌّ أم حامٌد؟ وهل زيد حضر أم عمرٌو؟: التصور، نحو

ديق، و  ب التص تعمل إال لطل الجمع   ) أم(تس ين، ف ب التعي ون إال لطل لة ال تك المتص
م، و   ) أم(ى التناقض، ثمَّ إّنبينهما يؤّدى إل وت أصل الحك تقتضى  ) هل (تدل على ثب

  )4(عدم حصوله، فال يمكن الجمع بينهما، فال يتوجه السؤال من أصله 
بح استعمال    م بحصول التصديق،         ) هل (آما ق ة العل ا مظّن اليب التى فيه فى األس

و ديم يقتضى حصول التص    : نح ت؟ ألن التق ًا أآرم ل علي ام؟ وه د ق ل محم ديق ه
ال أن يكون      ) هل(بالفعل ، فتكون  ّن احتم لطلب حصول الحاصل،وهو محال، ولك

ام ال   رد االهتم ديم لمج ون التق ذوف، أو أن يك ل مح وال لعام دم معم م المتق االس
ا     ه قبيح م السابق فجعل ع    )5ً(للتخصيص خفف الحك ال العامل المحذوف يمن إذ احتم

ديم المنصوب    العامل الظاهر عن العمل بال شاغل، وهو قبيح، آما أّن الغالب فى تق
ة    ب قبيح ة الغال ه للتخصيص، ومخالف ا أّن  )6(آون ل(وبم دخل) ه ا -ت ى  -غالب عل

ول        ذا فضل ق ة، وله ة بالغي الفعل لفظًاأو تقديرا، آان العدول عن هذا األصل لنكتت
الى اآرون :اهللا تع تم ش ل أن ا)7(﴾﴿فه ى قولن ا : ؟ عل كرون؟ وقولن ل تش تم : فه ل أن فه
دل        تشكرون ة ت ة الفعلي ك أّن الجمل ا، ذل ؟ ألّن اآلية أدل على طلب الشكر من غيره

ا    دوام،فإبراز م وت وال ى الثب دل عل مية ت ة االس دد، وأن الجمل دوث والتج ى الح عل
 )8(سيتجدد فى معرض الثابت أدل على آمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله 

)8( . 
ة أفضل من نحو     أنتم شاآرون؟   : ثّم إن اآلي وت     أف ة وإن آانت للثب ذه الجمل ألن ه

رك الفعل مع        ) هل (والدوام أيضا، لكن زة فت ى  ) هل (أدعى للفعل من الهم أدّل عل
ا سيتجدد   ون نحو     , )9(آمال العناية بحصول م م يستحسن البالغي ذا ل ٌد   : وله هل خال

 ، ألنه الذى يدرك اللطائف البالغية الكامنة فيه، فيعتبر أنه)10(مسافر؟ إال من البليغ 
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ه          غ، فإن ر البلي أنه، بخالف غي ام بش ّدة االهتم إلبراز المتجدد فى معرض الثابت لش
رره  –)  هل(ومن خصائص )1(وإن اتفق له ذلك فال يحسن لحصوله بال قصد  آما ق

ولهذا منع البالغيون , )2(أنها إذا دخلت على المضارع خصصته باالستقبال  -النحاة
دًا وهو   : ل فى زمن الحال، نحوأن يقع بعدها ما يدّل على إنكار الفع هل تضرب زي

ة  )3(أخوك؟ ا     " وهو أخوك  " فجمل د زمن عامله ة تقي ة حالي ان   ) تضرب (جمل إذا آ ف
مضمون الحال حاصال فى زمن التكلم وجب أن يكون مضمون العامل حاصال فى   

ان     ده فى الزم افى استعمال    )4(ذلك الزمن أيضا، لوجوب مقارنة المقّيد لقي ذا يتن وله
ل( تفهام        ف) ه زة االس تعمل هم ن تس تقبال ولك ا لالس وع ألنه ذا الموض ل ه ى مث

 ). 5(أتضرب زيدا وهو أخوك؟: لصالحيتها للحال واالستقبال،فيقال

ر وحال      دأ وخب وأما أسماء االستفهام فكما تقدم أنها تحتّل مواضع إعرابية من مبت
ك تفهام ذل ه المسار فى االس ى توجي ؤثر عل ذه الخصوصية ت ا، وه أن اسم  وغيره

االستفهام قد يكون رآنا للجملة، وقد ال يكون رآنا لها، فإن آان رآنا للجملة لم يبق  
ابه       : لها إال رآن آخر يتّم به معناها، نحو ى؟ وماش ن عل ذا؟ ومتى السفر؟ وأي من ه

ا، نحو      , ذلك دًا له ان قي ة، آ ا للجمل دا؟ متى     : وإن لم يكن االسم رآن ن قابلت محم أي
 . ؟ وأمثالهماتخّرجت فى الجامعة

ان أو        انى خاصة من وصف أو زم وهذه األسماء أرآانا آانت أو قيودا تحمل مع
ماء  ذه األس ذا آانت ه ه السؤال إليها،وله ى يتوج ا،وهى الت ان أو حال أو غيره مك

ه،     . )6(لالستفهام عن التصور، أى المفرد ول، أو زمان ألن السؤال عن وصف مجه
م      : يقول السائل أو مكانه مثال ال يجدى شيئًا، فال د عل د أن يكون ق دك؟ إال بع من عن

ك الشخص وتشخيصه     ا  , )7(أّن أحدًا موجود عند المخاطب، ويريد منه تعيين ذل فم
ول السائل   : على المخاطب إال أن يعين المسؤول عنه، آأن يقول ٌد، وال يق م  : محم آ

الم،         ة المخاطب عددا من األق م أن فى حقيب ك؟ إال إذا عل ه    قلما فى حقيبت د من ويري
ول       الم، فيق ين عدد األق ى المخاطب أن يع ثًال، وال    : تعيين قدرها، فعل الم م ة أق ثالث

ائل ول الس د   : يق ه تحدي ب من افر، ويطل م أن المخاطب سيس افر؟ إال إذا عل ى تس مت
 )8(غدا مثال : الوقت الذى سيسافر فيه، فعلى المخاطب أن يحدد ذاك الوقت، فيقول

ـ      وهكذا يقال فى سائر أسم  تفهم ب ه يس تفهام مع مالحظة أن ا (اء االس عن شرح   ) م
ـ  ّمى، وب ة المس م، أو ماهي ا،   ) أى(االس ر يعمهم ى أم ارآين ف د المتش ز أح ا يمّي عّم

ـ ف(وب ـ) آي ال، وب ن(عن الح ـ) أي ان، وب ى(عن المك ان، ) أّن ة، أو المك عن الكيفي
 .اء اهللا على ما يأتى تفصيله فى الفصل الثاني إن ش, )9(عن الزمان)أيان(وبـ
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) 1(إن السياق بنوعيه المقالى والمقامى مصدر القرائن للمعنى المقصود من الكالم 

 : ، ألّن المعنى ينبنى على جانبين أساسيين) 1(
وظيفى   -1 توى ال ه المس ا في الى بم ب المق وىالصوتى، والص(الجان )  رفى والنح

اء الشكلى       أّن المعنى ال يتعدى البن والمستوى المعجمى  ويسّمى المعنى الحرفّى فك
 . للكلمات إلى ما يحيط بالكالم من قرائن أخرى

ر،       -2 دح، والفخ ن الم ل م الم، فلك اعى للك ف االجتم امى، أو الموق ب المق الجان
ى   والدعاء، واالستعطاف، والتمّنى، وأمثالها مقام يستقّل ب ون إل ه، ولقد فطن البالغي

ّرروا أّن  ا، فق ذى يتكّلمه ة الشعب ال ا مرتبطة بثقاف ة وأّنه اهرة اجتماعي ة ظ أّن اللغ
ا،       احبتها مقام ع ص ة م ل آلم اال، ولك ام مق ل مق ن    )2(لك ر ب حيفة بش ى ص اء ف ج

يس يتضع   : " المعتمر والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة، وآذلك ل
نى العامة، وأنما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة مع بأن يكون من معا

الوا فى تعريف بالغة       )3(" موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال ا ق ومن هن
 . )4("هى مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته: " الكالم

ه فى البالغة     )5(الوقت، : والحال فى اللغة راد ب تك    :" والم داعى للم لم هو األمر ال
ا، وهو مقتضى          راد خصوصية م ه أصل الم ؤّدى ب إلى أن يعتبر مع الكالم الذى ي

ال ى         )6(,الح ان ف وم، ومختلف ى المفه ان ف ا متقارب ا، فهم ام أيض ال المق ال للح ويق
ه     ام آون ى المق وهم ف الم، ويت ًا للك ه زمان ال آون ى الح وهم ف ه يت ك أنٍّ ار، ذل االعتب

ه،   د   )7(محًالل ة أّن األمر ال يس     والحقيق ا فى الكالم ل ار خصوصية م ى اعتب اعى إل
ار       ا، فباعتب ع فيهم ان يق ان، ومك زمانًا، وال مكانًا، غير أّنه ال بّد لذلك األمر من زم
ه        وهم أّن ان يت ه للمك ار مطابقت اًال، وباعتب مطابقته للزمان يتوهم أنه زمان فيسّمى ح

ازانى فى مختصره   ولمقتضى الحال معنيان، ذآرهما الت )8(مكان، فيسّمى مقامًا  : فت
ه، مثالً   را    :أحدهما الخصوصية التى يعتبرها المتكلم فى آالم ان المخاطب منك إذاآ

ار المخاطب حال              دا لفى الصف، فإنك د، نحو، إّن محم ه بكالم مؤآ ؤتى ل م ي للحك
ى        د معن ى التأآي تمال الكالم عل د مقتضى الحال، واش م، والتأآي د الحك يقتضى تأآي

 .)9( مطابقته لمقتضى الحال
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ا ة  : وثانيهم ة مخصوص ف بكيفي ى المتكّي الم الكّل و الك ب )1(ه ، أى أّن المخاط
د        ى التأآي وي عل دا، والكالم المخصوص المحت المنكر يقتضى حاله آالمًا آليا مؤآ
ذا معنى             راده وه رد من أف ى، وف ه مطابق للكالم الكّل ذى يخاطب ب المخصوص ال

 .)2(مطابقته لمقتضى الحال 
اون       الكالم لمقتضىولفهم مطابقة  ه يع نفس، فإّن م ال الحال فهمًا شامًال، يستعان بعل

نفس     ائع ال د أّن طب ه نج دنا إلي إذا ع ة، ف ير المطابق ى تفس ى ف د األدب ة، والنق البالغ
 : اإلنسانية، ومواهبها المختلفة أنواع، فهناك

اج        -1 تنبط، وهى تحت ل، ويس ر، ويعل ا يعرف اإلنسان، ويفّك  قوة اإلدراك التى به
تمكن    ى ي البراهين الصادقة، حت ة ب ائق المعقول ى الحق ا إل أثير فيه ا، والت ى ثقافته ف
ر العلمى أو األدب     وة، النث المتلّقى من إدراك المعانى، واالقتناع بها، ويالئم هذه الق

 . بالمعنى العام
ام           -2 ّوة إفه ذه الق ى ه ل، وال يكف ان، ويتخّي عر اإلنس ا يش ى به ة الت وة العاطف ق

ر األدبى         الحقائق،  ا الشعر والنث اظ الشعور، وبعث الخيال،ويالئمه بل البّد من إيق
 . الممتاز آالقصص والروايات

د وفى   -3 قوة اإلرادة، وهى القوة العملية التى يعتمد عليه اإلنسان فى تنفيذ ما يعتق
ى اإلدراك        ن طريق أثير ع ام والت ى اإلفه ر إل ى تفتق اة، وه ى بالحي ال العلم االتص

اع           والوجدان، و وتى اإلقن ين ق ذى يجمع ب ى ال ّن العمل ه الف ة، ألنٍّ ّن الخطاب يناسبها ف
 . والتأثير اللذين يسوقان اإلرادة إلى العمل

دة  ة الوح عة لنظري ة خاض ة متعاون ت متالحم ة، وإن آان وى المعنوي ذه الق وه
ؤثرات،     دواعى والم الروحية، إال أّنها مظاهر تتوارد على النفس اإلنسانية حسب ال

ذ وة         وله بهم ق ة تغل فة والسياس م والفلس ال العل ر، فرج ى آخ ر عل ب مظه د يغل ا ق
ى    اإلدراك، فى حين تغلب على الفنيين والشبان والنساء قوة االنفعال، آما تغلب عل

وة اإلرادة      ة ق ذاهب الحديث ل الم واد وأه ود، والق ع    . الجن ون م غ أن يك ى البلي فعل
ه من      مخاطبه آالطبيب مع المريض يجب عليه أن يفحصه ًا، ويصف ل فحصًا دقيق

ه من        ام الحصن، يجب أن يهاجم د أم الدواء ما يناسب مرضه، أو يكون معه آالقائ
فمطابقة الكالم لمقتضى الحال تعنى .)3(حيث ينتظر الظفر، وبالسالح الذى به يفوز 

واعى        تكلم ال ل الم ر قصد، ب تعنى أّن الكالم بترآيبه ومفرداته اليأتى صدفة من غي
ه أحوال مخاطب الم   ب تدعى ذاك الك ب تس ال المخاط ا، وح رادًا وترآيب وه إف ينح

اوت : وتتطّلبه، ولهذا لّما قال البعض لبّشار بن برد ! إّنك لتجئ بالشىء الهجين المتف
 : بينما تقول شعرا تثير به النقع، وتخلع به القلوب مثل قولك: وماذاك؟ قال: قال

 جاب الشمس أو تمطر الدماهتكنا ح* إذا ما غضبنا غضبة مضرية             
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 ذرى مـنبر صّلى عـلينا وسـّلما * إذا ما أعرنا سيدًا من قبيلة             
 : تقول

 تصب الخّل فى الزيت*  ربـابة رّبة البيت              
 !وديك حسن الصوت* له عشر دجاجات             
ه ف      : فقال بشار ذا قلت ّد، وه القول األول ج ة جارتيى،   لكل وجه وموضع، ف ى رباب

ك، فهى تجمع        ا عشر دجاجات، ودي وأنا ال آآل البيض من السوق، وربابة هذه له
قفانبك من ذآرى    : " لى البيض وتحفظه عندها ، فهذا عندها من قولى أحسن من   

 . )1(عندك " حبيب ومنزل
ى      " المقام" ولقد آان البالغيون عند اعترافهم بفكرة  ًا عل دمين ألف سنة تقريب متق

ام " مانهم، ألّن االعتراف بفكرتىز ال " و" المق زين    " المق ا أساسين متمّي باعتبارهم
ة   اءت نتيج ى ج ى الغرب من الكشوف الت ر أآلن ف ى، يعتب ل المعن من أسس تحلي

 . )2(لمغامرات العقل المعاصر فى دراسة اللغة 
فهام، وللسياق بنوعيه المقامى والمقالى دور بارز فى تحديد المعنى ألساليب االست

ل          إذا قي ى أخرى، ف ة إل ا من جمل ثًال يخلتف معناه الهمزة م : ألّن الحرف الواحد آ
ى ا غيرمعن ان معناه ة؟ آ ة : أذاآرت البالغ ى الجمل زة ف ة؟ إذ الهم أ أهملت البالغ

ادة           ال بإف ام والمق د اشترك المق ار، وق د اإلنك ة تفي األولى تفيد االستفهام، وفى الثاني
ين ف  ين مختلف زة معني ين   الهم ز ب ى التميي ام ف ة المق ون دالل د تك ل ق ين، ب ى الجملت

انى          ا المع ّين لن م يتب ال ل ام مع المق ة المق المعنيين أقوى من داللة المقال، ولوال دالل
ا      دّل عليه ة التى ت األصلية ألساليب االستفهام المتنوعة أوًال، وال األغراض البالغي

ا     ال متالحم ام والمق ًا، فالمق ّك     تلك األساليب ثاني ة، الينف ان للظاهرة اللغوي ن متالزم
ا فى الكالم، وال يعنى     , أحدهما عن اآلخر، نعم، قد يكون دور المقام ضئيال أو خفي

تفهامية؛         اليب االس ا مع األس اء تعاملن ا دوره أثن ذلك انعدامه بالكلية، فإذا خفى علين
ثالً          اليب، م ك األس ره فى تل ى آشف أث ة عل القرائن المقالي تفهم السائل  يس : استعنا ب
إذا تساوى  ) هل(بالهمزة إذا هجس فى نفسه إثبات المستفهم عنه، فى حين يستفهم بـ

ان   ) أيان(و) متى(وأّن  )3(عنده إثبات المستفهم عنه ونفيه وإن استفهم بهما عن الزم
 . وهلّم جّرا)4(تختّص باألمر المفّخم المستقبل ) أيان(إال أّن

إّن األول    : يختلف عن قولهأحضرت؟ : وال شّك أّن قول السائل أ أنت حضرت؟ ف
رائن        ق الق ذا التفري اد ه ذى أف رد، وال ن المف ؤال ع اني س بة، والث ن النس ؤال ع س

 . المقالية، حيث ولى الهمزة فى الجملة األولى الفعل، ووليها فى الثانية االسم
ان االس    : أتهمل واجبك؟ أو قال له: وإذا قال األستاذ لتلميذه ك؟ آ ؤّدى واجب تفهام أت

ى     ذا المعن ن ه كف ع ياق يش إن الس ار، ف ى لإلنك ة األول ى الجمل اهر أن , ف إذا الظ
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د   ون ق ه، إال أن يك ؤال عن ى الس اج إل ال يحت ه، ف ذ لواجب ال التلمي م بإهم تاذ عل األس
ك     قصد معنى آخر آاإلنكار، وآان االستفهام فى الجملة الثانية للحث والتشويق، ذل

ل    ن آ وب م ب مطل د      أّن أداء الواج ه إال إذا أري ؤال عن ى الس ى إل ال داع د ف واح
ى معنى     ه األول اد بجملت ال : بالسؤال معنى آخر آما فى هذا المثال ، فكأّن األستاذ أف

ة معنى    ه الثاني ين من      : تهمل واجبك، وأفاد بجملت ين الجملت ا ب ك، وإذا وازن أّد واجب
ن         ب م ا ترآ ًال منهم ًا ، ألَن آ ا فرق د بينهم م نج ب ل ة الترآي ر  جه مة عناص خس

 : بالترتيب التالى
تفهام  زة االس ل المضارع + هم تتر + الفع ل المس ه المضاف + الفاع ول ب + المفع

ام         ضمير المخاطب المضاف إليه، ا هو المق ى اختالف المعنى بينهم فالذى أّدى إل
 . من المعنى المعجمّى) تؤّدى(و) تهمل(مع ما تحمل آلمة 

ا،     هل تتلو القرآن ؟ وهل أنت : وإذا قيل ان ترآيب ين مختلفت إن الجملت تاٍل القرآن؟ ف
ا       ك أنن بعض الخصوصيات، ذل ا ب ومتٍّحدتان فى أصل المعنى، وإن امتازت ثانيتهم

 )1(المفعول به+ الفاعل المستتر+ الفعل المضارع+هل:نجد األولى مرآبة مما يأتى
 : فى حين نجد الجملة الثانية مرآبة مما يأتى 

 .المفعول به+ فاعل الوصف المستتر)+فوهووص(الخبر+ المبتدأ+ هل
ر،   بعض العناص ا ب ل منهم ردت آ ر، وانف ى عناص ان ف ترآت الجملت د اش فق

نٍّ    ريم، ولك رآن الك الوة الق ى ت ه ف ويق المخاطب وترغيب ى تش دالن عل ا ت وآلتاهم
رز          ة هى التى تب رائن المقالي غ من األول، والق وب أبل الثانية فى داللتها على المطل

ك األبلغ ك أن  تل ة، ذل ل(ي ه  ) ه كاآى وأخالف ّرره الس ا ق د اختصاص   -آم ا مزي له
ّى   ان    , بالفعل،فالعدول عن هذا األصل ال يكون إال لغرض بالغ ه إذا آ وال ريب أّن

ت       رض الثاب ى مع دد ف يحدث ويتج ا س إبراز م ام    , ب ال االهتم ى آم ان أدّل عل آ
 ).2(بحصوله من إبقائه على أصله

ى الف   اء ف دعني العلم ذا، وق ير    ه اء التفس ياق فعلم ة دور الس ة بأهمي ون المختلف ن
اء الحديث      ريم، وعلم رآن الك اهتموا ِبأسباب النزول، والمناسبات التى نزل فيها الق
د   اء األدب والنق ديث الشريف، وعلم ا الح ى ورد فيه وال الت ائع واألح وا بالوق اهتم

ى الم     ك للوصول إل ذى   عنوا بالظروف ومالبسات النصوص األدبية، آل ذل عنى ال
تفهام       ا أّن أدوات االس ى، وبم وى، أو نص أدب ديث نب ة أو ح ة قرآني ه آي ى إلي يرم
اء دور     متنوعة اإليحاءات آان االعتناء بالسياق أوجب، ولهذا قد يخفى المعنى لخف

 : السياق، فقوله تعالى
ّنم﴾   ار جه افقون   )3(﴿ألم يعلموا أنه من يحادد اهللا ورسوله فإّن له ن ه المن د ب ،  إن أري

ود         ان المقص يم، وإن آ ب وتعظ ول فتعج د الرس ار، وإن أري وبيخ وإنك و ت فه
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اء دور السياق     )1(" المؤمنون فهو تقرير د خف ويستعان فى الوصول إلى المعنى عن
 :بالقرائن المالئمة ولوآانت بعيدة، نحو قوله تعالى

راهيم    ﴿ ا إب ا ي ذا بآلهتن ت ه ت فعل ك    )2(﴾ أ أن اهر والس د الق ام عب رى اإلم اآى أّن ي
ل     ر بالفاع ة للتقري ى اآلي تفهام ف ائال  )3(االس ب ق ا الخطبي ر،  : " وخالفهم ه نظ وفي

انوا        م آ ى أّنه دّل عل ا ي لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها إذ ليس فى السياق م
ذى آسر األصنام     ب،     )4(" عالمين بأنه عليه السالم هو ال ى الخطي ورّد السبكى عل

يهم     إّن الدليل ال ي: " فقال  م يكن ف ارا، ول نحصر فيما تضّمنه السياق، وهم آانوا آف
ر أصنامهم  ى آس دم عل ن يق ه   )5(" م ى رأي اه اعتراضات عل ن عربش ا أورد اب آم

ا ياق  : " منه ى الس دال ف اء ال تلزام انتف ع اس ياق، يمن ى الس دال ف اء ال ليم انتف د تس بع
 . )6(" انتفاء الدال مطلقا
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 لثالمبحث الثا

 تسّرب مصطلحات المنطق إلى درس االستفهام
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الم،   ريض والك ان الق ان، وفرس اب الفصاحة والبي اهليتهم أرب ى ج ان العرب ف آ
الحا     ان س ه آ راب، ألّن ام والش ايتهم بالطع ه عن ن زمام ك م ان، والتمل ون بالبي يعن

ان          ه آ ا أّن ابهم، آم رف أحس ولهم وش رم أص ن آ ه ع دافعون ب جيل   ي يلة تس وس
يهم، أو خطيب    فغرو أن يحت مفاخرهم، وسّلم ترقية مناصبهم، فال غ ف لوا بشاعر ينب

 : يبرع منهم، قال ابن رشيق
نعت       "  ا، وص ل فهنأته ت القبائ اعر، أت ا ش غ فيه رب إذا نب ن الع ة م ت القبيل آان

ة ر      ,األطعم راس، ويتباش ى األع نعون ف ا يص بن بالمزاهر،آم اء يلع ع النس واجتم
آثرهم،         الرجا د لم ابهم، وتخلي ة ألعراضهم ، وذب عن أحس ه حماي دان، ألّن ل والول

رس      يهم، أوف غ ف اعر ينب د، أو ش الم يول ون إال بغ انوا ال يهنئ ذآرهم، وآ ادة ب وإش
تج ه    )1(...." تن غ في ا نب ن جنس م ه م ل نبيٍّ زة آ ون معج نة اهللا أن يك د جرت س وق

يهم،     وم الحجة عل زامهم، وتق ه  (فكانت من معجزات موسى      قومه، حّتى يتّم إل علي
الم ن     ) الس ان م ده، وآ ى عه يا ف ان متفش حر آ إذن اهللا، ألن الس احّية ب ب العص قل
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 ).م1981 -هـ1401دار الجيل، بيروت ( ، الطبعة الخامسة 65عبد الحميد، ص



 60

لم   (معجزات نبّينا محمد  ه وس ه آالم       ) صلى اهللا علي اق بنظم ذى ف ريم ال رآن الك الق
ه    تم فى   ﴿والعرب، وبهرهم بفصاحته وبيانه، وتحّداهم باإلتيان بسورة من مثل إن آن

ه، وادعوا شهداءآم من دون اهللا إن     ريب مما ن زلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل
فآمن من شرح اهللا صدره لإلسالم ، وأصّر المعاندون على الكفر  )1(﴾ آنتم صادقين

قالوا إن ﴿و: والطغيان ولجأوا إلى سخف القول والبهتان، من وصف القرأن بالسحر
ؤثر  ين  ) 2(﴾ هذا إال سحر ي ا، فهى      و﴿:أو بأساطير األول ين اآتتبه الوا أساطير األول ق

رة وأصيال  ه بك ى علي ك )3(﴾تمل باه ذل الم أو أش الوا أضغاث ﴿ب: أو أضغاث أح ل ق
اعر   و ش ل ه راه، ب ل افت الم، ب يد قطب )4(﴾أح ال س ذ  : " ق رب من رآن الع حر الق س

ى بصره          اللحظة األولى، سواء منهم من شرح اهللا صدره لإلسالم، ومن جعل عل
د        منهم غشاوة، وإذ ذى آانت شخصية محم ل ال ر القلي ا عن النف صلى اهللا  (ا تجاوزن

لم  ه وس ة،         ) علي ه خديج ر آزوج ى أول األم ان ف ى اإليم تهم إل ى داعي دها ه وح
ان              رآن آ ا نجد الق الهم، فإنن د وأمث واله زي ى، وم ه عل ن عم ر، واب وصديقه أبى بك

ل         وا أوائ ان من آمن دعوة،    العامل الحاسم، أو أحد العوامل الحاسمة، فى إيم ام ال أي
 . يوم لم يكن لمحمد حول وال طول، ويوم لم يكن لإلسالم قوة وال منعة

ن     ان م رة نموذج ن المغي د ب وّلى الولي ة ت اب، وقّص ن الخط ر ب ان عم وقصة إيم
ذى أخذ    قصص آثيرة لإليمان والتولى، وآلتاهما تكشفان عن هذا السحر القرآنى ال

ين  -العرب منذ اللحظة األولى ، و تبّينان ذا السحر      -فى اتجاهين مختلف عن مدى ه
 )5(" القاهر، الذى يستوى فى اإلقرار به المؤمنون والكافرون

ه،       رآن علي أثير الق لم بت حقًا، إّن الروايات الواردة فى إسالم عمر تدّل على أّنه أس
ة، ووجد النبى       ه دخل الكعب لم   (فقد جاء فى إحدى الروايات أن ه وس ) صلى اهللا علي

ا         : فقلت: الرآنين، قال مصليا بين ة حتى أسمع م د الليل ى استمعت لمحم و أّن واهللا ل
 . )6(فلّما سمعت القرآن رّق له قلبى، فبكيت ودخلنى اإلسالم : يقول

د رسول اهللا        يفه يري ه خرج متوشحا س ه   (وجاء فى رواية أخرى أّن صلى اهللا علي
د الصفا، فلقي     )وسلم داهللا،    ورهطًا من أصحابه قد اجتمعوا فى بيت عن ن عب يم ب ه نع

وصرفه عن وجهته، وأخبره بإسالم ختنه سعيد بن زيد وأخته فاطمة بنت الخطاب   
زوج سعيد، فذهب إليهما عمر، وسمع خّبابًا يقرئهما القرآن، فدخل عليهما، وبطش  
ا       حيفة، وفيه ذ الص ه، أخ ين أخت ه وب وار دار بين د ح ه، وبع ج أخت ه، وش بختن

ال  فلّما قرأ صدرًا من) طه(سورة ا ق ه     : ه ذا الكالم وأآرم ا أحسن ه ى    ! م ّم ذهب إل ث
 . )7(فأعلن إسالمه ) صلى اهللا عليه وسلم(النبى 
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ا  ات منه ى رواي اءت ف رة فج ن المغي د ب وّلى الولي ا قصة ت ن : وأم ا ورد عن اب م
لم  (، أّن الوليد ابن المغيرة جاء إلى النبى)رضى اهللا عنه(عباس ه وس ) صلى اهللا علي

رآن  ه الق رأ علي ال فق اه فق ك أباجهل،فأت غ ذل ه ، فبل ه رق ل ك : ، وآأن اعم، إّن قوم ي
ا     : يريدون أن يجمعوا لك ماال قال لم؟ قال دا لتتعرض لم ليعطوآه، فإّنك أتيت محم

اال : قال. قبله ال .قد علمت قريش أّنى من أآثرها م ك       : ق غ قومك أّن وال يبل ه ق ل في فق
اره  ه وآ ال . منكرل يك  : ق ا ف واهللا، م ول؟ ف اذا أق ى   وم م باألشعار مّن وال , م رجل أعل

يئا من          ول ش ذى يق ا يشبه ال ّن، واهللا م أعلم برجز وال بقصيدة مّنى وال بأشعار الج
ه لمثمر أعاله، مغدق        ه لطالوة،وإّن هذا، واهللا إّن لقوله الذى يقول حالوة، وإّن علي

ال ال يرضى عنك قومك        , أسفله، وإّنه ليعلو وما يعلى ه ق ا تحت يحطم م حتى  وإّنه ل
ه ول في ال. تق ال : ق ه، فق ر في ى أفك دعنى حت حر يؤثر:ف ذا س ره،  ﴿ه ن غي أثره ع ﴾ي
 .)1(﴾﴿ذرنى ومن خلقت وحيدًا: فنزلت

ى النظر، والبحث عن أسرار           ل إل د جي اس جيال بع لقد ساق اإلعجاز القرآنى الن
ى   دون عل ل يعتم ان العرب األوائ ه، فك ات معاني ى خبّي اه، والتوغل ف ه ومزاي نظم

وق          طبائهم و ه يف انوا يجدون ه، إذ آ ال، ويندهشون ل ذّوق ذاك الجم أحاسيسهم فى ت
ه    ون عن ّن يتلّق اال للف ذوه مث ذا اتخ ه، وله ن جنس ه م دهم،رغم أّن ألوف عن ان الم البي
ه            دهم يأخذ من م صار من بع ة، وإحساس الفطرة، ث البالغة بوجدان الحاسة اللغوي

تقرت البال    ى اس ل حت د قبي يال بع م قب ذا العل رآن  أصول ه دها، والق ى قواع ة عل غ
ه،        م تستطع الفطرة أن تستوفى مافي ه، فل الكريم ال يزال سرا محجّبا فى نمط بالغت

 .)2(وال الصناعة أن تدرك ما يكتنيه 
د          ام عب د اإلم ى ي ا عل ة ازدهاره ى مرحل وبعد أن وصلت البالغة رويدًا رويدًا إل

د جار اهللا      القاهر الجرجانى فى آتابيه دالئل اإلعجاز، وأسرار    ى ي ّم عل البالغة، ث
ه  ا      ) الكشاف ( محمود الزمخشرى فى آتاب د تسرى إليه ود والتعقي أخذت روح الجم

بط         اهر بض د الق رآتابى عب ذى اختص ى ال رازى المنطق دين ال ر ال ام فخ ذ اإلم من
ل النصوص والكشف      ى تحلي القواعد البالغية، وتحديد فروعها، دون أن يتطرق إل

ّمى مخت  ا، وس ن جماله رهع و     : ص ه أب ّم تبع از، ث ة اإلعج ى دراي از ف ة اإليج نهاي
العلوم    كاآى مضطلعا ب ان الس وم، آ اح العل كاآى، صاحب مفت وب يوسف الس يعق

ام         ة أقس ى ثالث ّمه إل ه قس ه، فإّن ه آتاب دّل علي ا ي فية آم ة والفلس ى : اللغوي األول ف
ن ال      ر فصوال م م ذآ ة، ث ى البالغ ث ف و،و الثال ى النح اني ف فة الصرف، والث فلس

م          ى عل ول ف اب بفص ى الكت انى، وأنه م المع ة لعل ث مكّمل ّدها مباح ق وع والمنط
 ).3(العروض و القوافى 
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ن      دها م وم البالغة،وصاغ قواع ه عل ن آتاب ث م م الثال ى القس كاآى ف اول الس تن
ى     ة ف ه المنطقي ه بقدرت تعان في ه صوغًا مضبوطًا، اس ابقين علي ات الس خالل آتاب

ى التعريف والتقسيم، فامتاز آتابه بالدقة، والتبويب، واإلحاطة التعليل والتجريد، وف
الكاملة باألقسام والفروع، غير أنه خال من تحليالت عبد القاهر، والزمخشرى التى 
د     ى قواع بك ف م س ى عل ده إل ة عن ت البالغ د تحّول ة، فق ًا ومتع وس إعجاب أل النف تم

من أمثال الخطيب القزوينى   وصار هذا الكتاب عمدة لمن جاء بعده,)1(منطقية جافة
ن عمر              دين مسعود ب افى السبكى، وآسعد ال د الك ن عب ى ب ن عل د ب وشّراحه آأحم
ا ممن مزجوا          ًا فى المنطق والفلسفة والكالم، وغيرهم التفتازانى ، الذىكان بارع

وم  , بين البالغة  وبين المنطق، والفلسفة، فترآت المباحث المنطقية صداها على عل
ى ال ذى البالغة ف ا، وال ل، وغيره ر، والتمثي ب، والتنظي يم، والتبوي ف، والتقس تعري

 .يهمنا فى هذا الفصل أن نقف على األصداء التى ترتبط بباب االستفهام
واع            ن أن تفهام م اء، وأن االس ر وإنش ى خب الم إل يم الك ى تقس ظ ف ا نالح أول م

 :اإلنشاء، أّن هذا التقسيم تقسيم منطقى، جاء فى الرسالة الشمسية
ام إن          ام، والت ه، أوغيرت ذى يصح السكوت علي وأّما المرآب فهو إمّا تام، وهو ال

 . )2(...احتمل الصدق والكذب فهو الخبر، والقضية، وإن لم يحتمل فهو اإلنشاء
ان يحتمل الصدق    : " وقال السيد الشريف الجرجانى ما معناه والمرآب التام إن آ

ه    ال ل ه يق ر والقضية، و  : والكذب لذات م       الخب اب التصديقات، وإن ل دة فى ب هو العم
ه ال ل ذب يق ل الصدق والك األمر، : يحتم ذات آ ب بال ى الطل واء دّل عل اء، س اإلنش

داء،    والنهى، واالستفهام، أم لم يدّل على الطلب آالتمنى، والترجى ،والتعجب، والن
 .)3("وأمثالها

 : استفاد البالغيون من المناطقة، فقسّموا الكالم إلى قسمين
اءخب ذب    . ر،وإنش ل للصدق والك الم المحتم ه الك ر بأّن وا الخب الم )4(وعّرف أو الك

ه     ه أوال تطابق ارج تطابق بته خ ون لنس ذى يك و, )5(ال عة : فنح ة واس ر، . الجامع خب
ة،       ة تطابق النسبة الكالمي الحتماله الصدق والكذب، أو الشتماله على نسبة خارجي

ى الح  تمل عل ه يش و قضية ألّن ه، وه ا أو  أو تخالف ر إيجاب ى آخ ر إل بة أم م أى نس ك
 . )6(سلبًا
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وقى  ال الدس ث      : ق ن حي رًا م ّمى خب ذب يس دق والك ل للص ام المحتم ب الت المرآ
م   ه الحك ث إفادت يًة،ومن حي م قض ى الحك تماله عل ث اش ن حي ا، وم ه لهم احتمال

 . )1(فالذات واحدة، واختالف العبارات بحسب االعتبارات.... إخبارا
 . )2(الكالم الذى ال يكون لنسبته خارج تطابقه أوال تطابقهوعرفوا اإلنشاء ب

ة : فنحو ه         . اذهب إلى الجامع د ب ه أري ا إنشاء ألّن دروس، ونحوهم أخر عن ال ال تت
 . حصول نسبة غير حاصلة

ه         د تسربت إلي رًا، وق تفهام آثي اب االس ومن المصطلحات التى يتردد ذآرها فى ب
م التصور، والتصديق  : من المنطق مصطلحا م     . أو الحك ة يقسّمون العل إّن المناطق ف

ون التصور   : إلى قسمين بحصول صورة الشىء فى     : تصور، وتصديق   ،ويعرف
 .)3(العقل

م   ر        , )4(أو باإلدراك الخالى عن الحك ا من غي راد به ة،وفهم الم إدراك معنى آلم ف
ا ى شىء عنه ا، وال نف ات شىء له ة, إثب يارة: يسّمى تصّورا، فكلّم ة، والس  الجامع

ا،     , واإلنسان , ا معناه ا صورها إلدراآن ونحوها، إذا سمعناها، وانطبعت فى أذهانن
ّورناها   د تص لبا     )5(فق ا أو س ر إيجاب ى آخ ر إل ناد أم ديق بإس ون التص أو ,)6(ويعّرف

 . )7(باإلدراك الذى معه حكم
ل  إذا قي رٌ : ف تاذ حاض ى . األس إدراك معن ى   : ف ور، وإدراك معن ط تص تاذ فق األس

يس حاضرا بالفعل      حاضر فقط ت ل، أو ل صّور، وإدراك آون األستاذ حاضرًا بالفع
ور      تاذ بالحض ى األس َم عل ه ُحِك ٌم، ألّن ديق، وحك ن   . تص ب م ديق يترآ فالتص

 : تصورات
 . تصّور الموضوع، وهو المحكوم عليه: األول
 . تصّور المحمول، وهوالمحكوم به: الثاني
م ب : الثالث ع      تصّور النسبة الحكمية من غير حك ا يق ا آم ا، وال عدم وقوعه وقوعه

ا ،      من الشاك فى حضور األستاذ، فإّنه رغم تصّوره لطرفى القضية وللنسبة بينهم
دم       ل، أو ع ا بالفع ّور وقوعه إذا تص ا، ف دم وقوعه ا، والع ورًا لوقوعه يس متص ل

 . )8(وقوعها بالفعل فهو التصديق
 : م إلى ثالثة أقساموإذا عدنا إلى البالغيين نجدهم يقسّمون أدوات االستفها

 . المنقطعة" أم"و" هل"قسم يطلب به التصور فقط، وهو ماعدا الهمزة، و-1
 .المنقطعة" أم"و" هل"وقسم يطلب به التصديق فقط، وهو -2
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 . )1(وهو الهمزة,والتصديق أخرى,وقسم يطلب به التصور تارة-3
ة   ة أو االنتزاعي أى أّن إدراك آل  ,)2(ويعّرفون التصور بإدراك غيرالنسبة اإليقاعي

ورد اإليجاب و السلب تصّور،        من الموضوع، أو المحمول، أو النسبة التى هى م
ائل ول الس د  : فق ود أح م بوج د عل ه ق ى أّن دّل عل ّى؟ ي ف أم عل ى الص ٌد ف أمحم

ه ليحصل   , الشخصين فى الصّف ال على التعيين ويطلب من المخاطب تعيين من في
ل   ذى خفى        له تصوٍّره، ولهذا يأتى جواب مث ه ال ين المسئول عن تفهام بتعي ذا االس ه

 . )3(إدراآه على السائل 
ة النسبة   ,)4(ويعرفون التصديق بإدراك وقوع النسبة أوال وقوعها أو بإدراك مطابق

أنجح علّى؟ سؤال عن التصديق،  : النسبة الكالمية للواقع، أو عدم مطابقتهاله، فنحو
اً      ائل تصّور النجاج، وتصّور علي الوقوع، أو    أى الحكم، فإن الس ا ب ، والنسبة بينهم

ى،    : فإذا قال المخاطب , عدم الوقوع، فطلب من المخاطب تعيين ذلك م، نجح عل نع
ح ديق   . أو نج ل التص د حص طلحات   . )5(فق د أّن مص ذا نج ور، : وهك التص

 . والتصديق، والحكم قد انتقلت بمعناها من المنطق إلى البالغة
البسيط، والمرآب فالبسيط ما : البالغة ومن المصطلحات السارية من المنطق إلى

ائع   ة      )6(ال يكون مرآبا من األجسام المختلفة الطب ام مختلف ى أجس اال ينقسم إل ، أو م
 . الطبائع، آالماء

ا     )7(ما ينقسم إلى أجسام مختلفة الطبائع، آالحيوان : والمرآب د يكون آل منهم وق
 إضافيًا، 

افى يط اإلض ّل با: فالبس زاؤه أق ت أج ا آان ب م و المرآ ر، وه ى اآلخ بة إل لنس
 . )8(اإلضافى 

األخّص     " المرآب "و" البسيط " واستعمل المناطقة مصطح  اب القضايا، وب فى ب
ى        و ف ول ال تخل ين الموضوع والمحم بة ب ل نس ك أّن آ ة، ذل ايا الموجه ى القض ف

رورة    رورة أو الالض ون الض ة ، تك ن آيفي ر م س األم ع، ونف دوام أو ,الواق وال
الدوام، وا رها،  ال ية و عنص ادة القض ة م ك الكيفي مٍّى تل ة أو الممتنعة،وتس لممكن

ية   ة القض دال عليهاجه ظ ال مٍّى اللف ّمى   , ويس ة تس ا الجه رت فيه ى ذآ ية الت والقض
وان نسبة       .الحيون متنفس بالضرورة : موجهة،نحو ى الحي نفس إل ّك أّن نسبة الت الش
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جهة القضية " الضرورةب" ضرورية، فالضرورة آيفية النسبة ومادة القضية، ولفظ
)1.( 

 . بسيطة، ومرآبة: والقضايا الموجهة تنقسم إلى قسمين
ط   لب فق ط أوبالس ا باإليجاب فق م فيه ون الحك ى يك يطة هى الت ات البس , والموجه

 . الحجر ليس بمتنّفس بالضرورة: فمثال اإليجاب تقّدم، وأّما مثال السلب فنحو
يت    ن قض ت م ى ترآب ى الت ة ه ات المرآب يطتينوالموجه البة، : ين بس ة وس موجب

ذآر صريحًا، ال     ذى ي واالعتماد فى تسميتها بالموجبة والسالبة على الجزء األّول ال
على الجزء الثاني الذى يذآر ضمنًا، أى إذا آان الجزء األول موجبًا آانت القضية   

البة  ت س البًا آان ان س ة، وإن آ ة,)2(موجب ال الموجب ام بالضرورة  : فمث ل شجر ن آ
 .شجرًا الدائمامادام 

ادام شجراً     : األولى: فى هذا المثال قضيتان  ام بالضرورة م ة . آل شجر ن : والثاني
اٍم        جر بن ن الش ىء م ة ، أى ال ش ة عام ة مطلق البة آلي ى س اربها إل ًا، المش ال دائم

 . باإلطالق العام
اً        : ومثال السالبة ادام شجرًا ال دائم ام بالضرورة م ر ن : أى,الشىء من الشجر غي

 . )3(شجر نام بالضرورة مادام شجرًاآل 
و البسيط اإلضافى ال   ات ه ى الموجه راد بالبسيط ف دم أّن الم ا تق دو مم ذى يب وال

إال أّن األولى ذات قضية , الحقيقى، ألّن آال من الموجهة البسيطة، والمرآبة مرآبة
 .واحدة، والثانية ذات قضيتين

ذآرو    ين ي د البالغي ى البالغة،نج ل إل ا ننتق ـ وحينم تفهام ب ى االس ل"ن ف ا " ه أّنه
 . بسيطة ومرآبة: قسمان

ة   : والبسيطة هى التى يطلب به التصديق بوجود الشىء أو عدمه، نحو  هل الحرآ
 موجودة؟ 
نحو . هى التى يطلب بها التصديق بوجود شىء لشىء آخر، أوعدمه له: والمرآبة

 . )4(هل الحرآة دائمة؟ : 
ى   وب المغرب ن يعق ال اب ميت األول : ق ا،    س ه فيه ئول عن اطة المس يطة لبس ى بس

اطة  أن البس ك ش ا وزيادة،وذل ى فيه ى األول ر ف ا اعتب ود م ة لوج ة مرآب والثاني
ة،وقولنا   : والترآيب، فإّن قولنا ه وجود الحرآ هل  : هل الحرآة موجودة، المعتبر في

ر الوجود فى          ى غي إن نظرإل ا، ف ة ودوامه الحرآة دائمة، المعتبر فيه وجود الحرآ
يئان         األمرين ا ش ة، وفى ثانيهم ا شىء واحد، هو الحرآ ة   : ، ففى أولهم ا الحرآ هم
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ودوامها، وإن اعتبر الوجود مع ذلك، ففى األول شيئان،وفى الثاني ثالثة وعلى آل 
 . )1(حال، فاالعتبار األول فيه بساطة بالنسبة إلى الثانى بمعنى قلة المعتبر وآثرته 

اال ج   : وقال الدسوقى ى م ا يكون      يطلق البسيط عل ى م الجوهر الفرد،وعل ه آ زء ل
ذا هو           ذا المعنى أمر نسبىٌّ ، وه ه، والبساطة به ل ل أقل أجزاء بالنسبة لغيره المقاب

 . )2(المراد هنا 
ان     " المرآب " و" البسيط " فقد اتضح مما ذآر أن  فى األصل مصطلحان منطقي

 . إلى البسيط والمرآب تقسيم عقلى منطقى" هل" بل إّن تقسيم
ن ال طلح وم تفهام مص ى درس االس ربت إل ى تس ة الت طلحات المنطقي " مص
ى    "الماهية اهو " وهى نسبة إل ى األمر        " م ق عل ة واحدة، تطل ان آلم جعلت الكلمت

ل        ل من اإلنسان ، وهو     : المتعّقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجى، مث المتعق
لفة،فمن حيث  الحيوان الناطق، واألمر المتعقل يحمل أسماء متنوعة باعتبارات مخت

ّمى   ارج يس ى الخ ه ف ة، ومن حيث ثبوت ّمى ماهي و؟ يس ا ه ى جواب م ول ف ه مق إّن
ا، ومن    حقيقة، ومن حيث امتيازه عن األغيار هوية، ومن حيث حمل اللوازم له ذات

 .)3ً(ومن حيث إنه محل الحوادث جوهرا, حيث يستنبط من اللفظ مدلوال
ّن ال يكون إال     ولعل السبب فى شيوع المصطلح فى المنطق أّن ذا الف السؤال فى ه

ه،        " ما" فاألصل فى " أى"و" ما" بلفظتى ا هيت ة الشىء وم ا عن حقيق أن يسأل به
ان أو عرضيًا     " أى" ويسأل بلفظة ًا آ عن ما يمّيز الشىء ويفّصله عما يشارآه ذاتي

)4( . 
غل مصطلح   د ش ة" وق ا   " الماهي ى م س، والكّل ات الخم اس الكلي ى المنطق أس ف

ان     اليمن ه، آاإلنس رآة في وع الش ن وق ه م ل مدلول ة   )5(ع تعق ى خمس م إل وهوينقس
ام :أقسام ك     ,الجنس،والنوع، والفصل،والخاصة ،والعرض الع ووجه الحصر فى ذل

راده،     ة أف ام ماهي أّن الكلّى إّما أن يكون تمام ماهية أفراده، وهوالنوع، أوال يكون تم
 : وهو ال يخلو عن قسمين

ا           ما يكون داخال: األول ان أعم منه ة إن آ داخل فى الماهي راد، وال ة األف فى ماهي
 . فهو الجنس، وإن آان مساويا لها فهو الفصل

ما يكون خارجًا عن الماهية، والخارج عن الماهية إن آان أعّم منها فهو  : والثاني
 . )6(العرض العام، وإن آان مساويًا لها فهى الخاصة 

نس ّدم أّن الج ا تق ح مم وع،, يّتض ك  والن ى فل دور ف ل ت ة"والفص وأّن " الماهي
هو جزء   : العرض العام، والخاصة يخرجان منها ، ولهذا قالوا فى تعريف الجنس   
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الحيوان، فهو جزء من            ا، آ ى غيره ا وعل ا لصدقه عليه الماهية الذى هو أعم منه
 . ماهية اإلنسان، ألّن اإلنسان عندهم مرآب من حيوان ناطق

 .)1(ويها فى الماصدق، ال ختصاصه بها آالناطقوالفصل هوجزء الماهية المسا
يظهر لنا مرة أخرى فى بحث   " الماهية" وحينما نعود إلى البالغة نجد مصطلح  

يستفهم بها عن شرح الكلمة ، " ما" إن لفطة: حيث يقول البالغيون) ما(االستفهام بـ
رره  . )2(أو ماهية المسمى، وحقيقته الثابتة فى نفس األمر   ا ق المنطق ُوجد    أى أنٍّ م

ان فى فصل      ا سيجئ البي ة   " فى البالغة مع شىء من التوسع آم الخصائص الداللي
 . إن شاء اهللا" ما" واالستعمالية ألداة

اءين  " هل: "وقد وصل التفكير المنطقى ببعض البالغيين إلى أن يقول ين م , تقع ب
ى    " ما"يعنى أن )3(تقع بين هلين" ما"و دم عل ة تتق ل البسيطة،  ه " التى لشرح الكلم
البسيطة  " هل "المرآبة دون البسيطة، فـ" هل" التى لطلب الماهية تتقدم على"ما"و

 . )4(" هل" التى لطلب الماهية واقعة بين قسمى " ما"، و" ما"واقعة بين قمسى 
ب        ّم يطل رحه أوال،ث ب ش ل يقتضى أن يطل ا، فالعق مع لفظ ان إذا س أى أن اإلنس

ب     ّم يطل ه، ث ى نفس وم ف ود المفه ه   وج ه، وحقيقت ان ماهيت ه   )5(بي ب أحوال ّم يطل ،ث
ول    : ما العنقاء؟ فيجاب: العارضة،مثاليقول ّم يق ر، ث هل  : نوع مخصوص من الطي
: ما ماهيتها وحقيقتها؟ فيجاب : ّ يقول نعم، هى موجودة، ثم: هى موجودة؟ فيجاب

ة   : هل هى دائمة؟ فيجاب: طائر آبير يختطف الصبيان، ثّم يقول اهى بدائم  )6(ال، م
إذ من ال يعرف مفهوم اللفظ ال يسأل عن وجوده،ومن ال يعرف وجوده اليطلب   )6(

ن اليعرف   ه، وم ة ل دوم،وال ماهي ة للمع ه، إذال حقيق ه، وماهيت ان حقيقت ب بي اليطل
 .)7(حقيقته و ماهيته ال يسأل عن أحوال العارضة

ة،        م الماهي ان يستدعى سبق عل وقد اعترض السبكى بأّن السؤال عن الدوام إن آ
 . )8(سؤال عن الوجود آذلكفال

ا          ّدم بجواز سبق السؤال عن وجود م ورفض ابن يعقوب المغربى الترتيب المتق
عرف إجماال على شرح لفظه، وبجواز تأخر السؤال عن وجود شىء على السؤال  

ه ه وماهيت دم   )9(عن حقيقت ذآورة ع ة الم ات النظري ن المباحث ه م ذى نخلص إلي وال
ى للصلة الموجود     التسليم الكلى للترتيب العق رفض الكل لّى المنطقى المتقدم وعدم ال

ه، ويستضئ   " هل"و"ما"بين ألّن اإلنسان بطبعه يميل إلى البحث والنظر فيما يجهل
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ل        اه، والعق ا إي ه، ويواصل متعقب ه عقل دل علي ث ي ن حي دأ م ه فيب ى طريق ه ف بعقل
ع          ل يطٍّل اظ، ب الى لأللف المفهوم اإلجم ى شرحها   يقتضى من صاحبه أال يكتفى ب عل

وبيان حقائقها،فإذا عرفها تتبع معرفة ما يرتبط بها من الوجود واألحوال العارضة   
فى باب االستفهام وإن لم يكن هذا االرتباط " هل"و" ما" لها، فهناك ارتباط ما بين 
 ". تقع بين هلين" ما"تقع بين ماءين و" هل: "آما قّرره بعضهم من أن 

ى أ    ق ف داء المنط د أص ذا، ونج دى     ه ورة ل ا المبت ة، وأمثلته ب البالغ اليب آت س
وا     ل أن يكون فة، قب ى المنطق والفلس اء ف انوا علم م آ اء، ألنه ن العلم أخرين م المت

ذا  هد به ى المنطق تش ة، وتصنيفاتهم ف ى البالغ اء ف ازانى صاحب , علم ذا التفت فه
رر      انى مح ريف الجرج يد الش ا، وذاك الس ذيب وغيرهم ق، والته زان المنط مي

ذا أّن المنطق عديم      األصغر ا، وال يعنى ه ،واألوسط والكبرى، وهكذا شأن أمثالهم
النفع للبليغ بتاتًا، وآيف يكون عديم النفع والغرض منه، معرفة األمور التى تسوق   

 !؟)1(الذهن إلى أن ينقاد لحكم ما على الشىء باإليجاب أو السلب
غ إلي   دور حول    فهو وسيلة التفكير الصحيح،الذى يشتد احتياج البلي ه ت ه، ألّن مهمت

ا       ن ترتيبه طة أحس ورة مبس ن بص ر، ولك ى الغي حيحة إل ار الص ال األفك إيص
وبذلك يتحقق فى آالمه الصحة فى   , وأسلوبها والءم بينها وبين متلقيها, وعرضها 

  .)2(العبارة والفكرة مع المطابقة التى هى وظيفة البالغة

 

 

 

 

 

 

 

 :أهم نتائج هذا الفصل
اب (وأّن قضية , أّم الباب فى االستفهام إن الهمزة تعّد م     ) أم الب فى النحو العربى ل

 .تنشأ إال باالستناد إلى الشواهد واألمثلة التى تؤيد ذلك
ديق         تعملت للتصوروالتص ا اس مائه بأنه ن أس ازت م تفهام امت روف االس وأن ح

 .وأما أسماء االستفهام فلم يستعمل إال للتصور, أوللتصديق
 .اجتماعية تخضع ألعراف المجتمع وتقاليدهأن اللغة ظاهرة 

ا   -رغم وجود بعض الفروق بينها -أن المعارف اإلنسانية ا بينه , متآلفة متآزرة فيم
 .والصرف وعلم النفس, والسيما علم النحو, فاليستغنى البليغ عن العلوم األخرى

 .األوائلأّن هناك افتخارات تدعيها الغرب وتنسبها إلى نفسها قدسبقهم بها أسالفنا 
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وجعلهم فرسان  , أّن اعتزاز العرب الجاهليين بلغتهم حفظ لهم فصاحتهم وبالغتهم
تهم     زل بلغ ذى ن د ال القرآن المجي ّدوا ب ذا تح ان، وله ريض والبي تطيعوا , الق م يس فل

 . معارضته
 .قل أن يوجد لدى غير أهلها, أن الذوق اللغوى للغة ما

ى ا   ه عل ى بظالل د ألق انى ق ةأن المنطق اليون وده, لبالغ ا بقي ن , فكّبله ا م وحرمه
 .حّريته الطبيعية

ه من  قواعد        دعّما ألصق ب د والتجري ى التجدي ومصطلحات  , أن البالغة تحتاج إل
 .منطقية التتماشى مع روحها األصيلة
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 الفصل الثاني
 . الخصائص الداللية واالستعمالية ألدوات االستفهام

 .مدخل
ث روف    : األول المبح تعمالية لح ة واالس ائص الداللي الخص
 .االستفهام

اني  ث الث ماء   : المبح تعمالية ألس ة واالس ائص الداللي الخص
 .االستفهام

 .أهم نتائج هذا الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :مدخل 
تفهام أحّب      ة واالستعمالية ألدوات االس قبل أن أدخل فى حديث الخصائص الداللي

 . بالخصائص، وما يقصد إليه هذا الفصل أن اقدم إضاءة حول ما يراد
ة ذرها  ) الخصائص(إّن آلم د أّن ج اجم نج ى المع ا ف ا(إذا بحثناه دل ) خصوص ي

ال   وم، يق ا وخصوصا وخصوصية،       : على نقيض العم ه خّص ه بالشىء يخّص خّص
 .أفرده به دون غيره: وخّصصه به، واختّصه

ه     األمر، وتخصص ل رد: واختّص فالن ب ا اشتق  )1(إذا انف من الجذر السابق   ومم
ا ة: (آلمت ة(و) الخاص األولى )الخصيص ى ب ة : ويعن الف العام الوا )2(خ ة : ق خاّص
 . خواّص: ما يختص به دون غيره، والجمع: الشىء
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ّدده، والجمع   :ويعنى بالثانية يظهر من   )1(خصائص : الصفة التى تمّيز الشىء وتح
ذا أن  ل وصف يم ) الخصائص(ه ى آ زم ف واص، إذ ال يل ن الخ م م ىء أع ز الش ي

زه           ره، ولكن آل وصف يختص بالشىء يمي ه دون غي ويحدده أن يكون مختصا ب
 .ويحّدده

ا أن تكون مختصة         تكلم عنه تفهام التى ن ولهذا ال يجب فى خصائص أدوات االس
ذه األدوات آاقتضاء    بها دون غيرها من األدوات، بل هناك خصائص استعمالية له

ك الخصيصة  ى تل ا ف ترك معه لالصدارة، تش ا(أدوات أخرى، مث ة، و ) م التعجبي
م( ال) آ ة، وأدوات الشرط فيق ذا الصف: الخبري ا أحسن ه ذا ! م ٍب فى ه م طال وآ

ف نجح. الص ذاآر ي ن ي در  . وم ن ص أخر ع ك األدوات أن تت ى تل وز ف ال يج ف
 .)2(جملتها

ا،      ا دون أخواته تفهام مختصة به وآذلك ال يجب أن تكون خصائص آل أداة لالس
ة خصائص اس  ا، وخصائص   فثّم ك األدوات جميع ا تل ترك فيه ة تش تعمالية وداللي

ا،      تخبار به دارة، واالس اؤها الص ض، فاقتض ها دون بع ا بعض ترك فيه رى يش أخ
ى        ع اإلعراب تالل الموق ا، واح ا جميع ترآة بينه ور مش ة أم انى بالغي ا مع وإفادته

ماء دون الحروف ين األس بعض الخصائص،. مشترك ب ل أداة ب رد آ ه تنف ى أّن  عل
ل،         واع الجم ى أن دخول عل تعمالية آال ائص اس ا بخص ن أخواته از م الهمزة تمت ف
ان  ادة مع ا عن التصور، وعن التصديق، وآإف تخبار به ة آاالس وبخصائص داللي

 . بالغية أخرى ال يفيد بعضها غيرها من األدوات
ادة     ) هل(و واع الجمل،وفى إف رغم اشتراآها مع الهمزة فى الدخول على بعض أن

 .امتازت بإيحاءات بالغية قصرت عنها الهمزة التصديق
ة       ا بالدالل از آل منه واألدوات الباقية مع تشارآهّن فى االستفهام عن التصور يمت

ثال   ا م ان (و ) متى : (على معنى،يقصر عنها غيره ى     ) أي ة عل وإن اّتحدتا فى الدالل
 .)3(لةاختصت بالداللة على األمور المفخّمة المستقب) أّيان(الزمان، إال أّن 

تفهام        ة واالستعمالية ألدوات االس ى الخصائص الداللي وسنقف فى هذا الفصل عل
ا تفهام به ام االس زة من نحو مق دءًا بخصائص الهم ا, ب ه معه تفهم عن ع المس , وموق

ر      , والفرق بين الهمزة للتصور والهمزة للتصديق زة معنيي التقري ادة الهم رة إف وآث
ار ار مت  , واإلنك ل بإنك ار الفع هوإنك ى  , علقات ل إل لة  ) أم(فننتق ا المتص ونوعيه
ة ردين  , والمنقطع ين مف ع ب ى المتصلة أن تق ب ف ع  , وأن الغال ة فالتق ا المنقطع وأم

زة  ) هل(ونبّين موضع االستفهام بـ , إالبين جملتين ين الهم وأوجه  , والفرق بينها وب
 .ةالبسيطة من المرآب) هل(وماتتمّيز به , استعمالها من حسن وقبيح وممتنع
ماء ائص األس اول خص م نتن ور, ث تعمل للتص ا تس ى , وأنه الف ف اقش الخ ونن

ة  ) ما(فنوضح نوعى ) من (ماتستعمل له  والتى يطلب   , التى يطلب بها شرح الكلم
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ائر األسماء     , وحقيقته الثابتة فى نفس األمر   , بها ماهية المسّمى  ى س ّرج عل م نع , ث
يسأل  ) آيف(و, يسأل بها عن العدد )آم(فى االستفهام وأّن ) أّى(فنعرض  عمومية 

ان  (و) من أين(أو) متى(أو) آيف(بمعنى )  أّنى(و, بها عن الحال للسؤال  ) متى وأي
 .عن الزمان على مايأتى التفصيل فى هذا الفصل إن شاء اهللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 الخصائص الداللية واالستعمالية لحروف االستفهام

 .ائص الداللية واالستعمالية للهمزةالخص: األول
 ).أم(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثانى
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 ).هل(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثالث  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الخصائص الداللية واالستعمالية للهمزة: األول
رد، وعن          ا عن المف تفهم به تفهام، تتصّدر الكالم، ويس الهمزة أصل حروف االس

ه من     )1(لة فى مقام الشك والترددالجم تفهم عن فإن استفهم بها عن المفرد وليها المس
ه؟ وأرجع       : مسند أو مسند إليه أو غيرهما، نحو ذى آنت تكتب أفرغت من البحث ال

 أستاذنا الذى آان فى السفر؟ 
فاالستفهام فى هاتين الجملتين عن المسند، وهو الفعل، العن الفاعل ألّن الفعل هو 

 . شّك السائل فى وقوعه، ويريد أن يعلمه، وأّما الفاعل فيهما فمعلوم لهالذى ي
ا         : ونحو تفهام فيهم ذه القصيدة؟ واالس ٌد أنشد ه الة؟ و أمحم ذه الرس أ أنت آتبت ه

يمن        ,) االسم ( عن المسند إليه، وهو الفاعل    ى ف ة األول إّن السائل يشك فى الجمل ف
ره،      آتب الرسالة الموجودة أمامه، ويتردد بين  ا المخاطب وغي أن يكون الكاتب له

ين أن يكون         ا، ب ويشك فى الجملة الثانية فيمن أنشد القصيدة الموجودة المشار إليه
 .)2(محمدا وغيره، فسأل إزالة للتردد

و دروس؟ : ونح رت ال ة حض وم الجمع رة؟ وأي ت المحاض ف آان ى الص أف
ى الثاني  انى، وف رف المك ن الظ ةاألولى ع ى الجمل تفهام ف رف واالس ن الظ ة ع
 . )3(الزمانى، وهما اللذان ال يعلمهما السائل، فسأل المخاطب ليعلمهما

: وإذا وجد فى الكالم قرينة معينة للمستفهم عنه، فال بأس بتأخيره عن مكانه، نحو 
 .)1(أجاءك محمٌد أم على؟ 
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،ولم يتعّين إيالء لفظ )2(وإن آان المستفهم بها جملة، آانت الهمزة لطلب التصديق 
ن        ذ ع تفهام حينئ ه، ألن االس ند إلي ند أو المس ا المس وز أن يليه زة، فيج ين الهم مع

ر   ن اآلخ ى م دهما أول ديم أح يس تق ا، فل ة بينهم بة القائم ى  )3(النس ن ف م يك ذا إذا ل ه
يبويه     )4(اإلسناد فعٌل،فإن آان فيه فعٌل، فتقديم الفعل على االسم أولى ا سبق من س لم

تفهام د ى حروف االس الأن األصل ف ى األفع ا عل تاذ؟ : ، نحو)5(خوله أحضر األس
 . وأذاآرت البالغة؟ وأعلى حاضٌر؟ 

أ أنت : وبما أّن إيالء المستفهم عنه الهمزة فى طلب التصور ضرورى ، آان نحو
فرغت من البحث الذى آنت تكتبه؟ خطًأ، ألّن أول الجملة يدّل على أن السؤال عن  

ذى   ( تعيين الفاعل، وقوله  ه  من البحث ال دل أن الفاعل هو المخاطب،     )آنت تكتب ي
ى  : والتردد فى الفعل، وآذا نحو أآتبت هذا المقال؟ اليصح، ألن أول الجملة يدّل عل

ى وجود    أن السؤال عن الفعل هل وجد أم ال؟ واإلشارة إلى المقال الموجود تدّل عل
 . )6(الفعل

 : الفرق بين الهمزة لطلب التصور، والهمزة لطلب التصديق
 : بين نوعى الهمزة من جهتين يفرق

 : من جهة األسلوب-1
ـ  دها ب ؤتى بع زة للتصور إذا صلح أن ي ون الهم ة، ) أم(تك المتصلة دون المنقطع

 أراآبا جئت أم ماشيا؟ وأ محمٌد جاء أم على؟ وأآتبت هذا الدرس أم حفظته؟ : نحو
ـ   ة، دون المتصل  ) أم(وتكون للتصديق إذا صلح أن يؤتى بعدها ب : ة، نحو المنقطع

 أحضرهاشم أم حضر خالد؟ وأحامٌد فى الجامعة أم فى الجامعة محمود؟ 
تكون الهمزة للتصور إذا تردد الذهن فى تعيين أحد الشيئين : ومن حيث المعنى-2
بة،    : نحو وت نس ين ثب أ أنت أنشأت هذه القصيدة؟ وتكون للتصديق إذا تردد الذهن ب

تفهام أن يكون لطلب التصور،      فإذا)7(أ أنشأت قصيدة؟ : وانتفائها، نحو احتمل االس
ة فنحو   ودا؟   : ولطلب التصديق رجعنا إلى القرائن اللفظية أو المعنوي أ أآرمت محم

زة لطلب التصديق      يأتى      –يحتمل أن تكون الهم ا س ى آم ويحتمل أن   –وهو األول
زة،           وع الهم ين ن ة نستطيع تعي ة اللفظي ى القرين الرجوع إل تكون لطلب التصور، فب

زة لطلب التصديق، وإن    : ا آان تقدير الجملةفإذ أ أآرمت محمودا أم ال؟ آانت الهم
ديرها ان تق ب التصور   : آ زة لطل ت الهم ه؟ آان ودا أم أهنت ت محم و. أ أآرم : ونح

ه لطلب التصديق ، ألّن           زة في ا؟ الهم درس فيه ة التى آنت ت أتخرجت فى آلية اللغ
أنٍّ المخاطب    قرينة معنوية تدل ) التى آنت تدرس فيها(قوله  الم ب على أن السائل ع
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ة         أله إزال ا ، فس يدرس فى آلية اللغة، ولكّنه متردد فى تخرجه ، وعدم تخرجه فيه
 .)1(للتردد

ة    ة المحتمل حونا باألمثل ا، مش ا ممّل رائن آالم ث الق ى بح بكى ف ر الس د ذآ وق
ى: إذا قلت: " خالصته د؟ احتمل أن يكون المعن د أم قع ام زي رين آ: أق ان أى األم

ذلك   ) أم(منه؟ ويكون استفهاما واحدا لطلب التصور و  ه متصلة، آ ائم أم   : في ٌد ق أزي
د؟   و قاع م أردت     .... ه ن األول ، ث ل ع ذه المث ى ه تفهمت ف ون اس ل أن تك واحتم

ون     ا، فتك تفهاما ثاني ه ، واس رابًا عن ن     ) أم(إض تفهاما ع ك اس ون ذل ة، ويك منقطع
ديق ا    .... التص ة أيض ة المحتمل ن األمثل كوم رو؟    : قول دك عم د أم عن دك زي أعن

د أن تكون         : والظاهر فيه االتصال، وإذا قلت   ه يبع ر أن ذلك ، غي م؟ فك م يق ام أم ل أق
تفهام عن   ) أم( ى االس ه إضراب عن األول إل ون في زم أن يك ه يل ة، ألن ه منقطع في

تفهام عن             تفهام عن أحدهما االس تلزم االس ا يكون فى سنن ال يس ك إّنم الثانى، وذل
ذآر   )أم(هذا آله إذا ذآرت .... اآلخر م ت إن ل د؟ احتمل أن تكون     : فقلت , ، ف ام زي أق

ند، وأن تكون لطلب تصور المسند       لطلب التصديق، وأن تكون لطلب تصّور المس
ه ى األول... إلي المعنى عل انى : ف ى الث ام أم ال؟ وعل ى  : أق رو؟ وعل د أم عم ام زي أق

 .)2(أقام زيٌد أم قعد؟ : الثالث
نفس             والذى تبين  ه عدم إرهاق ال و، ومن تبع ا ذآر ه د البحث والنظر فيم ى بع ل

رائن المفترضة االت المتصّيدة, وراء البحث عن الق ة الفصيحة , واالحتم والعربي
الى فى وصفه         ال اهللا تع ذى ق د ال رآن المجي ة الق ل   :لغة ظاهرة بّينة ، لغ ه لتنزي ﴿وإّن

ذرين، بلسان عربى      رّب العالمين، نزل به الروح األمين،على قلبك لتكون  من المن
 .)3(مبين﴾

ب        تفهام لطل ى أن االس دّل عل ة ، ت ة، أو معنوي ة لفظي الم قرين ى الك د ف إذا وج ف
التصور أو لطلب التصديق اعتمدنا على تلك القرينة، وحملنا االستفهام على ما تدل 

ذا البحث أم    : عليه من طلب التصور، أو طلب التصديق،فنحو أفى الجامعة آتبت ه
ه، ونحو   ) أم(البيت؟ لطلب التصور، إذ القرينة اللفظية وهى  فى دل علي : المتصلة ت

ى           ة وهى اإلشارة إل ة المعنوي إن القرين اب؟ لطلب التصور، ف أ أنت آتبت هذا الكت
ه  دل علي ود، ت اب الموج و. الكت ود  : ونح ب التصديق لوج ٌد أم ال؟ لطل اءك محم أج

الى  المنقطعة، ونحو ) أم(القرينة اللفظية وهى  ه تع ا أم     : قول م أرجل يمشون به ﴿أله
د  م أي اله ه اليصّح)4(﴾يبطشون به رين من األرجل : ، لطلب التصديق ألن أّى األم

 .)5("منقطعة) أم(اجتمع العقل والنقل على أّن: "واأليدى لهم ولهذا قال السبكى
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و     ى التصديق نح تفهام عل ا االس اهرة، حملن ة ظ الم قرين ى الك د ف م توج أ : وإن ل
و    أآرم ى نح ازانى ف ه التفت ا قال ذا ال نرتضى م دا ؟ وله دا؟  : ت محم أضربت زي

د،    ن المخاطب بزي ل م ق فع م تعل أن تعل ند، ب ب تصّور المس ون لطل ل أن يك يحتم
ان    )1("ولكن ال تعرف أنه ضرب أو إآرام ا آ ألّن النسب أولى باالستفهام ، ومن هن

س    ن العك ى م تفهام أول زة االس ل لهم الء الفع د    ، وألن)2(إي ين أح ن تعي ؤال ع الس
ة هو    طرفى النسبة أو مال بساتها و إن آان فى الظاهر هو التصور فقط، فى الحقيق
ائل،        ة للس ه معلوم تفهم عن سؤال عن التصور مع التصديق، إذ حقيقية آل من المس
ق التصور،    أل عن تصديق خاص يحصل بتصور خاص، ال عن مطل ا يس وإنم

 . )3(ديق سّمى تصّورًا توسعا ولحصول تصور أحد الطرفين مع التص
ة الخطيب لطلب التصور،       وقى أمثل ولهذا بعد ما شرح األستاذ عبد الرحمن البرق

ال ب        : " ق ون إال لطل زة ال تك دنا الهم ر، وج ا الفك ر، وألطفن ا النظ ا إذا أنعمن وإن
ـين        المطلوب هو تعي ه، ف ند إلي ين المس التصديق فى سائر أحواله، ألنه إذا قصد تعي

ا        النسبة ين النسبة فى أحدهما، أم ، فإذا قلت أزيد قام أم عمرو؟ فإنما تسأل عن تعي
 .  )4("زيد وعمرو فكالهما معلوم، وآذلك استـناد القيام ألحدهما

ثم إّن الهمزة تستعمل إلفادة معان بالغية آثيرة، سنتحدث عنها فى الفصل الثالث   
ا    إن شاء اهللا ، والذى يهمنا هنا تحرير خصائصها الدال لية واالستعمالية حين إفادته

ار ر واإلنك ا التقري انى معني ك المع رز تل انى، فمن أب ك المع ذان توقف . تل ا الل وهم
ا         زة عليهم ة الهم رة دالل ى آث ود إل د  )5(عندهما البالغيون آثيرا، ولعل السبب يع وق

راف  ب االعت ق وطل ه التحقي ر بمعنيي د، ألن التقري ى محل واح ان ف ع المعني  -يجتم
ة عمل      0يأتى فى المبحث األول من الفصل الثالث   على ما ار وآراه اليضاد اإلنك

الى   ه تع ى قول اهر ف د الق يخ عب اء عن الش د ج ا، وق تم  : م اهللا وآن رون ب ف تكف ﴿آي
اآمأمواتا ون       فأحي ه ترجع م إلي يكم ث م يحي تكم ث م يمي ر  " )6(﴾ث تفهام للتقري أن االس

د ينفرد آل من المعنيين بموضع دون  وق )7(بالفعل، واإلنكارله والتوبيخ لفاعله عليه
إذا        امى، ف الى والمق ه المق دون اآلخر، والمعّول فى تحديد المعنى هو السياق بنوعي
ا،     ال أو غيرهم ان، أو فع اعال آ زة، ف ه الهم رر ب ى المق ر، ول الهمزة التقري د ب أري

ر بالفاعل   : فنحو ذا البحث؟    : ونحو ) االسم ( أ أنت آتبت هذا البحث؟ تقري أآتبت ه
 .)8ً(أهذا الرجل ضربت؟ تقرير بالمفعول به، وهّلم جرا: ر بالفعل، ونحوتقري
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ا   وقد يتوجه التقرير إلى مايعرفه المخاطب من الحكم الذى اشتمل عليه الكالم إثبات
أى بلى أنت ربنا شهدنا )1(بلى شهدنا﴾: ﴿ألست بربكم؟ قالوا: أو نفيُا، نحو قوله تعالى

ا لعيسى        )2(على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك الى خطاب ه سبحانه وتع ه  (ونحو قول علي
الم  الة والس ال      ):الص ن دون اهللا؟ ق ين م ى إله ذونى ، وأم اس اتخ ت للن ت قل ﴿أ أن

ه عيسى     )3(سبحانك﴾ ا يعرف ر بم ه الصالة والسالم   (فإّن الهمزة فيها للتقري من  ) علي
ل      م يق ه ل ين من دون اهللا     "الحكم، وهو أن د   " اتخذونى وأمى إله ه ق ك   ال بأن ال ذل ق

اعال،      )4(القول ان ف زة سواء أآ د الهم وإذا أريد بالهمزة اإلنكار وقع األمر المنكر بع
أ أهملت واجبك؟ أم غيرهما آالمفعول، نحو  : أ أنت أهنت أباك؟ أم فعال، نحو: نحو

 )5(أ أباك ضربت؟
م   ه، ث ق من متعلقات دها متعل ذآر بع ل ي زة، ب د الهم ر بع ل المنك ذآر الفع د ال ي وق

ه           يعطف  ان الفعل منحصرا فى تعلق ك إذا آ ا، وذل أم أو بغيره ق ب ك المتعل على ذل
دا أم  : بهما،فيلزم من إنكار المتعلق إنكار الفعل من أصله، نحو أفى الليل رأيت محم

ى      ل أو ف ى اللي ع إال ف ا ال تق ا أنه ة أصال، وبم ار الرؤي ار؟ والغرض إنك ى النه ف
 . )6(النهار،فلزم من إنكار وقتها إنكارها

 : ولهذا األسلوب مزيتان
أّن السائل يفترض وقوع شىء ثم يبدأ فى استقصاء المظاهر الضرورية    : األولى

ذا     ى ه ل بالضرورة ،وف ى الفع ى نف ذا إل ى ه دا، وينته دا واح ا واح ه فينفيه لوقوع
 . إيناس وإقناع للمخاطب

ة ل ب :الثاني دنفى الفع ه يفي نفس وينشط الفكر،ألن ّرك ال لوب يح ذا األس ق أّن ه طري
 .)7(الكناية واللزوم

ذى       الهمزة معنى بالغّى آخر، وال هذا، ولم يفّصل البالغيون القول فيما إذا أريد ب
دخول        ى م ك المعن ون ذال ن أن يك ابق م م الس رد الحك ه ال يّط تهم أن ن أمثل م م يفه
ذى              م ال ه المخاطب من الحك ا يفهم د يكون م دخولها، وق ا يكون م ا م الهمزة، فغالب

م أو        اشتمل عليه ا زة المعّظ ى الهم ثال، ول ر م ا التعظيم أو التحقي لكالم، فإذا أريد به
يم   ال التعظ ر، فمث ال        : المحّق ك ومث ن ذل ة م ع هم و أرف ا؟ ه أل فالن و يس أه

ا تظنّ          :التحقير ر مم ة فى الخي ل رغب ك وأق أهويرتاح للجميل؟هوأقصرهمة من ذل
)8( . 

ر فى     الذى عظّ ) هو( فقد ولى الهمزة فى المثالين الضمير ال األول وحّق م فى المث
 . المثال الثانى
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ذى      م ال وإذا أريد بالهمزة التخويف آان المخّوف منه ما يفهمه المخاطب من الحك
ذاك       : اشتمل عليه الكالم، نحو قول الوالد البنه له الم ب ن ع م أضرب أخاك؟ واالب أل

 . الضرب
 :ل الشاعرفالمعتبر فى الموضوع هو السياق وإيحاءات األساليب، مثال قو

 )1(أبعد شيبى يبغى عندى األدبا* أنشا يمّزق أثوابى يؤدبنى               
ّدا       غ ح يبًا وبل د أن صار ش فلم يتعجب من بغاء األدب منه، ولكن تعجب من أنه بع
د     ن عب ال ينفع معه األدب، ثم يبغى فى مثل هذه الحالة منه األدب، وقد قال صالح ب

 : القدوس
 )2(حتى يوارى فى ثرى رمسه * قه والشيح اليترك أخال

 ):أم(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ : الثاني
 : االستفهامية حرف تنقسم إلى قسمين) أم(

ا       ) أم: (األول ب به تفهام، ويطل زة االس ّدمها هم ى تتق ى الت لة، وه المتص
درة، نح    : نحو)3(التصور زة مّق و أمحمٌد جاء أم على؟ أى أيهما جاء؟ وقد تكون الهم

 : قول الشاعر
 )4(بسبع رمين الجمر أم بثمان؟* لعمرك ما أدرى وإن آنت داريا             

 أبسبع رمين الجمر أم بثمان؟: أى
ة اتصال  ـ )أم(فعالم ا، وب ين التى يطلب به زة التعي ّدم هم ين المسئول ) أم(تق تعي

 : ال سيبويهعنه الذى يعلمه السائل مجمال، ولهذا يجب أن يكون الجواب بالتعيين، ق
و    : أزيد عندك أم عمرو؟ بمنزلة قولك: والدليل على أن قولك" ك ل دك؟ أّن أيهما عن
ت ؤل : قل ال المس ر؟ فق دك أم بش د عن ال : أزي ه إذا ق ا أن اال، آم ان مح ا :ال ، آ أيهم

 . )5("ال فقد أحال:عندك؟فقال
ـ  ين و   ) أم(ف ين، أم مختلفت ا أم جملت ردين آان ادلين، مف ين المتع ع ب ذه تق ب ه الغال

الى    ه تع و قول ردين، نح ين المف ا ب د   : وقوعه ر أم اهللا الواح ون خي اب متفرق ﴿أ أرب
 . )7(أى أيهما خير)6(﴾القهار

د لفظ   ) أم(وقد تتقدم  د لفظ آخر    ) سواء (المتصلة همزة التسوية التى يقع بع أو بع
ال     ا، مث عرى، و نحوه ت ش ا أدرى، ولي الى، وم ا أب ل م وية، مث ى التس د معن : يفي

 .ء علّى أحسنًا أآرمت أم حامداسوا
ى          اج إل ر، فال تحت ى الخب تفهام إل ولكن الهمزة مع معادلتها تخرج عن معنى االس

ا أى فى أسلوب التسوية      : " الجواب، يقول سيبويه تفهام ههن  -إنما جاز حرف االس
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دك أم عمرو؟ فجرى     : آما استويا حين قلت   –ألنك سّويت األمرين عليك  د عن أزي
ولهم      هذا على حرف  داء ق ى حرف الن تفهام،آما جرى عل ا    : االس ا أيته م اغفرلن الله

 . )1("العصابة
اني ع       ) أم: (والث تفهام م ى االس ا معن منة غالب ون متض ى تك ى الت ة، وه المنقطع

ديق  ا التص ب به راب، ويطل الى.)2(اإلض ه تع و قول م :نح ات ولك ه البن ﴿أم ل
  .)4(بل أله البنات ولكم البنون:والتقدير)3(﴾؟البنون

د      أتى بع د ت ر، وق د الخب ا (و) من (وهى تدخل على الجمل، واألآثر أنها تأتى بع ) م
﴿الم، :فمثال مجيئها بعد الخبر قوله تعالى)5(والهمزة االستفهاميات، وبعد التحضيض

ل هو           :تعالى ون افتراه؟ب المين، أم يقول ه من رّب الع اب الريب في ل الكت م، تنزي ﴿ال
 : ّزةوبعد االستفهام قول آثير ع) 6(﴾ الحق من ربك

 . )7(لكل نجيب من خزاعة أزهرا* أليس أبى بالنضر أم ليس والدى             
زة،            ر الهم تفهام غي ع أدوات االس ى جمي دخل عل ا ت يبويه أنه والظاهر من آالم س

ال ه ق ان: " ألن اب تبي ذا ب ى ) أم(ه دخل عل م ت تفهام ول ى حروف االس م دخلت عل ل
ى بعض األدوات،      وذهب الدآتور أبو سريع ياسين إ  )8("األلف دخل عل ا ال ت ى أنه ل
ال ى  : " فق ا عل تفهام أثره تعمال بعض أدوات االس رة اس د ترآت آث أيضا ) أم(وق

ذه األدوات عن  تغنت ه زة فاس ل الهم زة ،  ) أم(مث ك عن الهم ل ذل تغنت قب ا اس آم
ال ال: فأصبح ال يق ا اليق ف، مثلم ى، وال أم آي تنى : أم مت ف، وال يس ى، وال أآي أمت

تفهام، تكون أيضا، بمعنى     ) هل(ال من ذلك إ د (فإنها آما تكون أداة اس ا   ) ق ومن هن
 "قبلها دون الهمزة) أم(تقع

 :وهى, وال يسّلم للدآتور ماذهب إليه ألسباب
 . مخالفته لظاهر آالم سيبويه المتقدم-1
 : فى شعر العرب، قال الشاعر) آيف(بعد ) أم(وقد ورد -2

أم آيف يجزوننى السوءى من   * را سوءى بفعلهم   أّنى جزوا عام                  
 الحسن؟

اللبن؟  * أم آيف ينفع ما تعطي العلوق به                    رئمـان أنـف إذا ماُضّن ب
)9(. 

انع من         ) هل(قبل) أم(إنه أجاز مجىء -3 ا الم ا، فم زة قبله ه مجىء الهم رغم منع
 لها؟ قبل أدوات أخرى، ال يجوز مجىء الهمزة قب) أم(مجىء 

تفهام    زة االس د وردت هم ره، وإال فق ى تقري اء عل ه بن ه إلي ؤال متوج ذا الس ه
 : فى آالم العرب) هل(قبل

 )1(ّريين؟غأهل عرفت الدار بال
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 ).هل(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ : الثالث
ل ( ة           ) ه ة الفعلي ى الجمل دخل عل ط، وت ديق فق ا التص ب به تفهام يطل رف اس ح
 . )2(هل محمد حاضٌر؟ : ؟ وعلى الجملة االسمية، نحوهل حضر األستاذ:نحو

 : الفرق بينها وبين الهمزة التى يطلب بها التصديق
ه،نحو     -1 تفهم عن ات المس نفس إثب ى ال ى يهجس ف الهمزة حت تفهم ب ح : ال يس أنج

ه ،نحو     ) هل(عامٌر؟ ويستفهم بـ ه، وال نفي تفهم عن ات المس هل  : عندما ال يترجح إثب
 .نجح عامر؟ 

ـ    فالمس تفهم ب ا المس امر، وأم اح ع اس بنج يالن وإحس ه م الهمزة لدي ل(تفهم ب ) ه
 .)3(فيستوى عنده نجاح عامر ورسوبه

دوث     -2 دمًا، والح ودا أو ع ا وج ر م دوث أم م ح ب فه تراآهما لطل د اش ا بع أنهم
ه   ) هل(مختص بالفعل أو مافيه معناه، ولهذا اقتضيا أن يليهما الفعل، إال أن  أدعى ل

من خواص األفعال، وآذا ما " قد" و" قد"بمعنى لفى األص) هل(ن من الهمزة ، أل
 ). 4(هو بمعناها

تقبا -غالبا–تخصص المضارع ) هل(أّن -3 زة،فال يجوز أن    لباالس ، بخالف الهم
ال ال : يق وز أن يق وك؟ ويج و أب ما وه ل تنهرهاش وك؟ : ه و أب ما وه ر هاش  )5(أتنه

ه تع  هومثال عدم تخصيص وإذاماأنزلت سورة نظر    ﴿:الىا المضارع باالستقبال قول
 .)6(﴾بعضهم إلى بعض هل يراآم من أحد، ثم انصرفوا صرف اهللا قلوبهم

ا فى األصل بمعنى      ) هل(ال تدخل -4 ّى ، ألنه ى منف د (عل ى    ) ق دخل عل وهى ال ت
ال   فمن زة فيجوز أن        : ى، فال يجوز أن يق د دروسه؟ بخالف الهم ذاآر أحم هل ال ي

 . )7(أال تذهب إلى المدرسة؟ : يقال
ال  -5 زة ،      : أنها التدخل على الشرط، فال يق هل إن ذاآرت نجحت؟ بخالف الهم

 أإن جاءك على أآرمته؟ : فيجوز أن يقال
ى-6 دخل عل ا ال ت ال) إّن(أنه ال يق وز أن  : ف زة فيج ب؟ بخالف الهم ك طال ل إن ه
 : يقال

 .)8(أإنك طالب؟

 :)هل(أوجه استعمال 
 : الم إلى ثالثة أوجهفى الك) هل(يمكن لنا أن نقسم استعمال 
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 .حسن، وقبيح، وممتنع
ا فى األصل بمعنى       ) هل (يحسن أن يلى : األول ديرا، ألنه د (الفعل لفظا، أو تق ) ق

ه        : آما تقدم، نحو راجح في دير ال ه؟ ألن التق دا أآرمت افرعلٌي؟وهل محم هل  : هل س
 . )1(أآرمت محمدا أآرمته؟ 

ة بال      م إال لنكت ى االس ل إل ن الفع دل ع ذا اليع يتجدد    وله ا س ل م ى جع ة، وه غي
م لتحصنك   ع﴿وعّلمناه صن :آالموجود الحاصل اعتناء بشأنه فقوله تعالى  مة لبوس لك

أدّل على طلب الشكر من   " فهل أنتم شاآرون"قوله) 2(﴾من بأسكم فهل أنتم شاآرون
ة الف    : من  دول عن الجمل دل    عفهل تشكرون؟ وفهل أنتم تشكرن؟ ألن الع ة وهى ت لي

دوام         على الحدوث والتجدد  وت وال ى الثب دل عل ة االسمية وهى ت ى الجمل وى   -إل أق
 .)3(داللة على آمال العناية بحصول المطلوب 

 : بل آما ذآر بعضهم أن لهذا الكالم ست صور، وهى
 أفأنتم شاآرون -4فهل تشكرون؟ -3فهل أنتم تشكرون؟  -2فهل أنتم شاآرون؟ -1
 أفتشكرون؟-6أفأنتم تشكرون؟ -5

 )4(على طلب الشكر من الخمسة الباقية  وأنٍّ األولى أدّل
ا دون      ) أفانتم شاآرون؟ (أما جملة دوام، فإنه وت وال ى الثب تم   (وإن دلت عل فهل أن
ا بالفعل من    ) هل(؟ للداللة على االهتمام بطلب الشكر، ألن )شاآرون أقوى ارتباط

ان        ذا آ زة ، فله ن الهم اله ع ن انفص ر م ا أعس اله عنه زة، فانفص تم  (الهم ل أن فه
؟وآذا الحال فى نظائره  )أفأنتم له شاآرون(أدل على الثبوت والدوام من) اآرون؟ش

الى  بحانه وتع ه س و قول ن نح ون:م تم منته ل أن ل وعال  )5(﴾﴿فه ه ج تم وقول ل أن ﴿فه
 .وغير ذلك من األمثلة التى تأتى فى موضعها من هذا البحث)6(﴾مسلمون

ذا األسلوب     ) هل (ولشّدة تعلق  ل ه د؟ إال من      :بالفعل ال يحسن مث هل أنت مجته
لمراعاته اللطائف البالغية بخالف غيره الذى يرمى الكالم من     –آما تقدم )7(البليغ

 ).8(غير نظر إلى معنى لطيف

انى  ه الث تعمال   :الوج بح اس ل(يق ب هو  ) ه ل ترآي ى آ م ّنمظف ول بة العل حص
ل ذلك، هل طالب جاء؟ هل محمدا عرفت؟ هل ماشيا أتى خالٌد؟ وأمثا: نحو)9(النسبة
ذى يستدعى التصديق        ّنذلك، أل د يكون لالختصاص ال ه ق ، تقديم متعلق الفعل علي

د يكون       ) هل (فيتنافى المقام استعمال , بأصل النسبة ط، وق ا لطلب التصديق فق النه
ام، ففى نحو         ة واالهتم د يكون للعناي ذآور، وق ره الم هل  : بتقدير فعل محذوف يفّس
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م    , الحكمطالب جاء؟ الظاهر أن السائل يعلم أصل  ه ال يعل وهو المجىء ألحد، ولكن
ه  ره؟ والسؤال لطلب التصور،       : الجائى، فسأل المخاطب ليعينه ل أطالب هو أم غي

ذا   ) هل (إال لطلب التصديق،  فالمناسب أن يكون استعمال   ) هل(ستعملتوال  فى ه
العامل  المقام ممتنعا، إال أنه لم يمتنع الحتمال تقدير عامل قبل االسم المتقدم، فيبقى 

 . الظاهر بال شاغل، وهو قبيح
ديم      ون التق ال أن يك ل احتم ى العام م عل ديم االس اع تق دم امتن بب ع ون س د يك وق
ديم لالختصاص،       بح ذاك األسلوب ألن الغالب أن التق للعناية واالهتمام بالمتقدم، فق

بح التق    ه ال يق ديم ولكن رّجح بعضهم احتمال تقدير العامل على االحتمال الثانى، ألن
 . )1(المقصود به االهتمام

ة أخرى، فنحو      ى الفعل بعل ى نجح؟    : على أنه قد يعلل قبح تقديم االسم عل هل عل
ى فصل الفعل عن         ى الفعل أّدى إل ) هل (مثله قبيح عند النحاة، ألن تقديم االسم عل

ر       : فأصل) قد(وهى فى األصل بمعنى ا آث ّى؟ثم لم ى؟ أهل حضر عل هل حضر عل
 . مقامها) هل(ستفهام أسقطت الهمزة ، وقامت استعمالها فى اال

 :وقد وردا معًا فى آالم العرب، قال زيد الخيل
 .)2(أهل رأونا بسفح القاع ذى األآم* رس يربوع بشّدتنا اسائل فو                  

ذا إذا رأت    ) هل(ل، آانت افعمن لوازم األ) قد(ولما آانت ذلك، فله ا آ التى بمعناه
ا إذا      الفعل فى جملتها  ه، وأم االفتراق من م ترض ب تذآرت العهود ونزعت إليه ، ول

 .)3(لم تره، فذهلت عنه، ورضيت بالدخول على الجملة االسمية آما تقدم منذ قريب
 .)3(قريب

ورأى أنه بين امتناع وحسن، ) هل(هذا، وقد عارض السبكى وجه تقبيح استعمال 
ه من  ا نقل ع لم فتهافهوممتن ره أّن أدوات االس ن عصفور وغي زة، إذا ب ر الهم ام غي

وقع بعدها الفعل واالسم قّدم الفعل على االسم، وال يجوز تقديم االسم على الفعل إال  
دير        ايراه الكسائى من وجوب االشتغال وتق فى ضرورة الشعر، وهو حسن على م

 . )4(الفعل قبل المعمول، فليس هناك تقديم يدل على االختصاص حتى يقبح نحوه 
ث  ه الثال تعمال يمتن: الوج ل(ع اس ب حصول    ) ه ى طل دل عل لوب ي ل أس ى آ ف

د    : التصور بقرينة، نحو رد بع ل  ) أم(هل محمٌد حاضٌر أم علىٌّ؟ ألّن مجىء المف دلي
بة،       م بثبوت النس على أنها مّتصلة، وهى تستعمل لطلب تعيين أحد األمرين مع العل

تعمل   ب التصور، وال تس ى لطل ل(فه دا ) ه ا ت ب التصديق، فبينهم ع إال لطل فع يمن
ة  ) أم(، وال يجوز أن يكون المفرد الواقع بعد )5(اجتماعهما فى الكالم جزءًا من جمل

ذى هو جزء من          ) أم(جملة ، فتكون  رد ال وع المف ه اشترط لجواز وق منقطعة، ألن

                                                 
 .2/257: ، ومواهب الفتاح411المطول، ص : ينظر  1
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ر، نحو     ) أم(جملة بعد  د الخب ة أن يكون بع ل أهى      :المنقطع ل أم شاء؟ أى ب ا إلب إنه
 )1(شاء؟

 : والفرق بينها) هل(أقسام 
 .بسيطة، ومرآبة: قسمان) هل(
 .هل الجّن آائٌن؟ : مايطلب بها وجود شىء ، نحو: البسيطة -1
 هل الجن موذ؟ : مايطلب بها وجود شىء لشىء، نحو :والمرآبة -2

المراد  اطة بف ل(بس ا ) ه بة لمقابله ا بالنس ة أجزائه يطة)2(قل : ،ألن المقصود بالبس
دم  وع وجود الشىء أو ع ةطلب التصديق لوق وده، وبالمرآب طلب التصديق : وج

 .)3(أو عدم وجوده له: بوقوع وجود شىء لشىء
 : فالفرق بينهما من وجهين

ود        -1 ا وج ب به ة يطل وع، والمرآب س الموض ود نف ا وج ب به يطة يطل أن البس
 . المحمول

ه مثبت للموضوع، والوجود فى          -2 ه ألن أن الوجود فى البسيطة مقصود فى ذات
 .)4(ى ذاته ألنه رابطة بين المحمول والموضوعالمرآبة ليس مقصودا ف

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الخصائص الداللية واالستعمالية أسماء االستفهام

 ).من(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: األول
 ).ما(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثانى
 ).أّى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثالث
 ).آم(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الرابع

الخصائص الداللية واالستعمالية : الخامس      
 ).آيف(لـ

                                                 
 .257و 2/255: الدسوقىحاشية : تنظر  1
 . 3/61: ؛ واإليضاح106و 105اإلشارات والتنبيهات، ص : تنظر  2
 .2/271: حاشية الدسوقى: تنظر  3
 . 282و 581، واألطول،ص 272و271/ 2: مختصر المعانى: ينظر  4
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 ).أين(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: السادس      
 ).أّنى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: السابع      

 ).متى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثامن
 ).أيان(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: عالتاس      

 
 
 
 
 

 
 ): من(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: األول

 . )1(اسم يسأل بها عن العارض المشّخص لذى العلم" من"
والمراد بالعارض المشخص هو األمر الذى يعرض لذى العلم، ويوجب تشخيصا  

ا سواه من ذوات الع     ز عم ا، أم     ل وتعييناله ، بحيث يتمّي ان العارض علم م، سواء آ
ٌد أو : من فى الصف؟ يجاب  :نحو)2(آان وصفا خاصا به  ه    : محم ذى قابلت الطالب ال

 . س، عند تعيينه بالوصف المذآورمأ
ـ    العارضو غير المشّخص أو العام آكاتب ونحوه ال يصح أن يقع جوابا للسؤال ب

 . )3(ألنه ال يعّين حقيقة ذى العلم) من(
 :من عندك؟ يتضمن أمرين: التصور، ال التصديق، ألّن قولنا) من(ويطلب بـ

 . علم السائل باستقرار شخص أو أشخاص عند المخاطب: األول
انى ور         : الث و تص ب، فه ن المخاط خاص م خص أو األش ك الش ين ذل ب تعي طل

ان         ذا آ ك الشخص وله ى ذل د المخاطب إل محض، وإن لزم منه نسبة االستقرار عن
ردا ال ا مف االجواب عنه الى" )4(مرآب ال اهللا تع ولّن :ق م؟ ليق ن خلقه ألتهم م ئن س ﴿ول

 )5(﴾اهللا
ول     ) من(ويرى السكاآى أّن  م، تق ل؟   : للسؤال عن الجنس من ذوى العل من جبري

ة عن فرعون   : بمعنى ال فمن   : أبشر هو أم ملك أم جّنى؟، ومنه قوله تعالى حكاي ﴿ق
ا، أى )6(ربكما ياموسى﴾ ى؟      :أراد من مالككما، ومدبر أمرآم ك هو أم بشرأم جّن أمل

                                                 
 .3/64:اإليضاح: ينظر  1
 . 2/279:مواهب الفتّاح: ينظر  2
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ى       ذا إل ا فى سؤاله ه منكرا ألن يكون لهما رّب سواه، الّدعائه الربوبية لنفسه، ذاهب
ه   : معنى ذى أعطى آل     :ألكما رّب سواى؟ فأجاب موسى عليه السالم بقول ا ال ﴿رّبن

ذى إذا سلكت     : ، آأنه قال)1(﴾شىء خلقه ثّم هدى نعم، لنا رّب سواك، هو الصانع ال
ه الخّريت    الطريق  الذى بّين بإيجاده لما أوجد، وتقديره إياه على ما قّدر، واتبعت في

ا، وأن ال رّب          ه رب راف بكون ادى عن الضالل لزمك االعت ل اله الماهر، وهو العق
 . )2(سواه، وأنٍّ العبادة له مّنى ومنك ومن الخلق أجمع حق ال مدفع له

ى     تنادا إل ؤتى فى جواب     وقد رفض القزوينى ما قاله السكاآى اس ه ي ا  ) من (أن بم
 .)3(يفيد التشخيص والتعيين 

ال    ه، وق ى رأي ب ف ازانى الخطي د التفت ّلم أن : " وأّي ن(ال نس ن  ) م ؤال ع للس
ه : بريل؟ أن يقالجمن : الجنس،وأنه يصّح فى جواب أتى    : ملك، بل جواب ك ي ه مل إن

ه، وأم    امع تشّخصه، وتعيٍّن د الس ك ممايفي و ذل ل، ونح ى الرس الوحى إل اذآره ب ا م
اه )4(﴾﴿فمن ربكما ياموسى:السكاآى فى قوله تعالى حكاية عن فرعون أبشر  : إّن معن

ه   ذى أعطى    :أبشر هو أم ملك أم جّنى؟ ففساده يظهر من جواب موسى بقول ا ال ﴿ربن
 . )6("فإنه قد أجاب بما يفيد تعينه وتشّخصه).5(آل شىء خلقه ثم هدى﴾

انى ر  ى الجرج ن عل د ب ر محم كاآى، واأوذآ ي الس رّد ي ا، ف ى،ورّد عليهم لقزوين
فيقع ) ما(على السكاآى استـنادا إلى أّن الموضوع للسؤال عن تعّين الجنس هو أداة 

ا  هفى الجواب جنس معين آاإلنسان ونحو  يٍّن     ) من (، وأم فموضوع للسؤال عن تع
شخص من ذوى العقول، فال يقع فى الجواب غير شخص من العقالء آزيد ونحوه، 

 ما جبريل؟ : ريل؟ بل أوجب أن يقالمن جب: ولم يجّوز
ل       ) من(ورّد على القزوينى بأّن  ين العق ل، وب ن يوصف بالعق يختص بالسؤال عّم

ة    ه لفظ ق علي ل،وال يطل العلم ال بالعق الى يوصف ب إن اهللا تع رق، ف م ف ن(والعل ) م
ا    : موصولة آانت أو استفهامية، ولهذا قال تعالى ا، واألرض وم ا بناه ﴿والسماء وم

ارون : ولم يقل)7(﴾طحاها من  :" ومن بناها، وإنما قال فرعون فى خطابه موسى وه
 . )8(لجهله باهللا تعالى واعتقاده أنه هو الرب، وأنه من ذوى العقول " ربكما؟
هللا ) من(آيف غابت عنه آيات آثيرة تدّل على استعمال ! رحم اهللا الجرجانى: قلت

ل من يرزقكم من السماء واألرض؟  ﴿ق:لمالآته، ولجنته، منها قوله سبحانهوتعالى، 
ت، ويخرج الميت من   ّى من المي ك السمع واألبصار؟ ومن يخرج الح أم من يمل

                                                 
 . 50/سورة طه  1
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ل من رّب   :وقوله تعالى)1(﴾الحّى؟ ومن يدّبراألمر؟ فسيقولون اهللا، فقل أفال تتقون ﴿ق
 )2(﴾السماوات واألرض؟ قل اهللا

ه من فى السماوات واأل    :وقوله عزوجل  ده ال  ﴿ول يستكبرون عن    رض، ومن عن
 .)3(﴾عبادته وال يستحسرون

عن : على الرّب سبحانه وتعالى ) من(وقد ورد فى الحديث الصحيح إطالق لفظة 
لم (البراء بن عازب عن النبى  ال ) صلى اهللا عليه وس القول    ﴿:ق ذين آمنوب يثبت اهللا ال

ه   ) 4(الثابت﴾ ال ل ول   : قال نزلت فى عذاب القبر، فيق ك؟ فيق ونبى  ربى اهللا،  : من رب
د  لم (محم ه وس لى اهللا علي ل ,)ص ه عزج ذلك قول القول   : ف وا ب ذين آمن ت اهللا ال ﴿يثب

 . )5(﴾الثابت فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة
ة      ا لفظ ق فيه ى أطل ث الت ات واألحادي ل اآلي انى آ ؤّول الجرج ف ي وال أدرى آي

ه  على اهللا تعالى، فبهذا يظهر أّن ما ذهب إليه القزوينى أولى بالقبول ) من( وأما قول
ا﴾   :تعالى ا بناه د      )6(﴿والسماء وم و عبي ه أب ا قال ه بم ا ( من أنّ  ةفيجاب عن ذا   ) م فى ه

 .)7()من(الموضع بمعنى
 ): ما(الخصائص الداللية والستعمالية لـ: الثانى

 : اسم، يطلب بها أحد الشيئين" ما"
ا ا : نحو )8(شرح الكلمة، أو ماهية المسّمى وحقيقته الثابتة فى نفس األمر للجين؟  م

 . هو فّضة: أشهر، فيقال ظالجواب يكون بلف
 .آوآب ليلّى: ما القمر؟ فيقال: ونحو

 : التى يطلب بها شرح الكلمة تنقسم إلى قسمين) ما(و
أن يطلب بها بيان المعنى الذى وضع له اللفظ، وهى لطلب التصديق، ألّن   : األول

ان يعرف ذاك المعنى    مقصود السائل أن يعلم المعنى الذى وضع له اللفظ، سواء   آ
ه          ة أنسب لدوران ذا القسم بالمباحث اللغوي الموضوع بإزائه مجمال أو مفصال، وه

دلوالت األ ان م االحول بي اظ إجم ائللف ول الس و يعرف : ، نحوق ا الغضنفر؟ وه م
ظ أشهر،  ظ الغضنفر، فيجاب بلف دلول لف ه م ه من حيث إن د، وال يعرف ى األس معن

 . هو أسد: فيقال

                                                 
 . 31/ سورة يونس  1
 .16/ سورة الرعد  2
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اال، فهى لطلب التصور، ألن         أن: الثانى ه اللفظ إجم ادّل علي يطلب بها تفصيل م
قصد السائل معرفة معنى ما يعرفه إجماال بالتفصيل، وهذا القسم بالمباحث الحكمية 
أنسب، ألنها لبيان تفاصيل الحقائق الموجودة، والمفهومات االصطالحية، نحو قول 

طائر عظيم   : ر، فيقال فى الجواب ما العنقاء؟ وهو يعرف أنه نوع من الطي: السائل
 ).1(يختطف الصبيان

 : تنقسم على ثالثة أقسام) ما(فنخلص من هذا أن 
 . ظفالتى يطلب بها بيان معنى الل) ما(-1
 .التى يطلب بها تفصيل معنى اللفظ) ما(-2
ا(-3 ان        ) م ديق واألخيرت ى للتص ىء، وأن األول ة الش ا حقيق ب به ى يطل الت

ام ، فنحو    هذه ينويفّرق ب.للتصور مااإلنسان؟ يجوز   : األقسام بحسب السياق والمق
أن يكون لطلب التصديق، ولطلب التصور بنوعيه، فالسائل إذا لم يكن يعرف معنى 

ه فى الجواب      ال ل ان  .بشر : اإلنسان أصال، آان السؤال لطلب التصديق، فيق وإن آ
ه أراد       ه شىء موجود فى نفسه، ولكّن ك    يعرف معنى اإلنسان إجماال بأن تفصيل ذل

ه فى الجواب      ال ل وع مخصوص من    : اإلجمال، آان السؤال لطلب التصور، فيق ن
ى نفس    ة ف ه الثابت ة ماهيت ب معرف ان، وطل ى اإلنس ان يعرف معن وان، وإن آ الحي

 .)2(حيوان ناطق : األمر، آان السؤال لطلب التصور، فيقال له فى الجواب
 ):أّي(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثالث

 .)3(اسم للسؤال عما يميز أحد المتشارآين فى أمر يعمهما" أّي"
راد بالمتشارآين ر، فإذاقلت: والم دا أم أآث ان واح ره، سواء آ أى : المسئول وغي

اه   ام؟ معن ال ق ره؟ : الرج د أم غي و       . )4(زي ون ه د يك ه ق ترك في ر المش ذا األم وه
اية عن سؤال المشرآين   المضاف إليه،وقد يكون غيره، فاألول نحو قوله تعالى حك

ة      ه الخيري ت ل ذى تثب ق ال ن الفري ود ع اء اليه ريقينمعلم رآين، : ن الف المش
لمين ديا ﴿أ:والمس ن ن ا، وأحس ر مقام ريقين خي د )5(﴾ّى الف ن أم أصحاب محم أى أنح

ة      ) صلى اهللا عليه وسلم( إن المشرآين، والمسلمين مشترآان فى الفريقي ذى  )6(ف وال
ز  وأيمّي ر ه ن اآلخ دهما م و   ح ه ه ز ب ع التميي ذى يق ر ال التعيين ، واألم واب ب الج
 . )7(الخيرية
انى الى : والث ه تع ل قول ه، مث ر المضاف إلي ه غي ان األمر المشترك في ا آ وهو م

أى )8(﴾ها قبل أن يأتونى مسلمين﴿أيكم يأتينى بعرش):عليه السالم(حكاية عن سليمان 
لمين ها  )8(﴾مس أتينى بعرش ّن ي س والج رب في )1(أى أّى اإلن ر ،ألن األق ه أّن األم
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التكلف    المشترك هوآون آل منهم من جند سليمان، ومنقادا ألمره، ولو آان يمكن ب
ا باإلضمار    أن يجعل ذاك األمر مضمون المضاف إليه،بأن يكون آل منهما مخاطب

ها؟ أتينى بعرش نكم ي رد م ى أّي ف ى معن أو أّي شخص من أشخاص البشر أو )2(عل
ه مح   ا وّجه ها؟ آم أتينى بعرش ّن ي ر أّن   الج ه ذآ انى، فإن ى الجرج ن عل د ب ا(م ) أي

النوع األول، أو         ان، آ ا آ ا يشارآه فى أمر ذاتي للسؤال عن العدد المميز لشىء عم
ذا  انى ه النوع الث فة )3(عرضيا آ د الفالس ا : ألّن الشخص عن ة لكيانه ذات الواعي ال

ّن اش       )4(المستقلة فى إرادتها ين اإلنس والج تراآا والريب أن هذا المعنى مشترك ب
 .عرضيا

 : فى االستفهام للتصور) أّى(عمومية
ل،  ) أى(تمتاز  بعموميتها فى االستفهام للتصور، فيسأل بها عن العاقل وغير العاق

ه     ى حسب ماتضاف إلي ا عل دد، وغيره ان، والحال، والع ان ، والمك  )5(وعن الزم
و ان  : نح دمت؟ وأّى مك ت ق ت؟ وأّى وق رس امتطي وك؟ وأّى ف البين أخ  أّى الط

  .سافرت؟ وعلى أّى حال جئت؟ وأى مقدار بلغت مكافأتك؟ وماشابه ذلك
 ): آم(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ :الرابع

ا، فيقع الجواب بما يعين قدره، م، حيث يكون مبه )6(اسم يسأل بها عن العدد" آم"
ة؟ ف       : نحو)7(إذا آان السؤال على ظاهره ا فى الجامع م طالب دك؟ وآ ًا عن م قلم ال  آ يق

الم : فى الجواب ة ألف طالب    . عندى خمسة أق ا    . وفى الجامع وال يصح الجواب بم
ا عن     . )8(اليفيد تعيين المقدار آألوف من األقالم أو الطالب ان السؤال به وأما إن آ

 نحو )10(، فال تحتاج إلى جواب)9(العدد على غير ظاهره
م (فآية تمييز  )11(آتيناهم من آية بّينة﴾ آمسرائيل إسل بنى ﴿:قوله تعالى دير ) آ : والتق

ين  ) من(آم آية آتيناهم، وجّر التمييز بـ  م (للفصل ب م      ) آ و ل د، فل ا بفعل متع ومميزه
ه مفعول للفعل     وهم أن وبيخ        . )12(يجّر لت ع والت ذا السؤال هو التقري والغرض من ه

ه سبحانه    معلى عدم اتباع مقتضى اآليات  دليل قول ا، ب ّدل   :ع آثرتها وبيانه ﴿ومن يب
ة  اب   نعم ديد العق إّن اهللا ش ه ف ا جاءت د م ن بع ىء   )13(﴾اهللا م ن الش ا ع أل به د يس وق

ل ه دلي ز إذا دّل علي ه، ويجوز حذف الممي ز ألجزائ ال )14(الواحد، فيكون التميي ، ق
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كاآى ول : "  )1(الس ارا  : وتق م دين ا، وآ م دانق ك؟ أى آ م مال ك؟ وآ م درهم م , آ وآ
د ماآث؟    م زي م شهرا     ثوبك؟ أى آم شبرًا وآم ذراعا، وآ ا أو آ م يوم ال  .... أى آ ق

 . أى آم يوما، أو آم ساعة)2(﴾آم لبثـتم؟: ﴿قال قائل منهم : اهللا عزوجل
 ): آيف(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ : الخامس

ف( ال ) آي ن الح ا ع أل به م يس و)3(اس ن   : نح ت م ال أن ى أى ح ت؟ أى ف ف أن آي
ه   ا؟ فجواب صحيح ، أو مريض، او   : الصحة والمرض، والحزن، والسرور ونحوه

ك  اآل ذل و)4(ماش ه     : ونح ه؟ فجواب ال وجدت ى أى ح دا؟ أى عل دت حام ف وج : آي
ه      : ونحو, )5(صحيحا، أومريضا اء؟ فجواب ى أى حال ج ود؟ أى عل : آيف جاء محم

 : يتبين من هذه األمثلة أمران)6(راآبا أو ماشيا
ـ : األول ا ب تفهم عنه ون من الصفات أن تك) آيف(أّن الغالب فى الحال التى يس

 ، ويؤّيده تفسير ابن عباس وغيره )7(الغريزية ويجوز أن تكون من غيرها 
 . )9(أى آيف شئتم )8(﴾تمئ﴿نساؤآم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ش: لقوله تعالى

جاء  : بأى حال تفسير معنوى، يشبه تفسير الحال فى نحو)آيف(أن تفسير : الثانى
و  ال الرآ ى ح اء ف ا، أى ج ب راآب ل تعرب  الطال ا ظرف، ب ى أنه دّل عل ال ي ب، ف

 . )10(حسب العوامل، فتكون خبرا، أو مفعوال به أو حاال آما تقدم
 )أين(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ : السادس

ان    : أين أحمد؟ جوابه: نحو)11(اسم يسأل بها عن المكان) أين( ن آ زل، وأي فى المن
 )12(. األستاذ ملصف؟ أماوأين جلس فى ا. فى الجامعة: أحمد أمس؟ جوابه

 ): أّنى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: السابع
 : اسم تستعمل على أوجه) أّنى(

ة      ﴿: نحو قوله تعالى )13()آيف(بمعنى : األول ة وهى خاوي ى قري ّر عل أو آالذى م
ا؟﴾    : على عروشها قال د موته ذه اهللا بع د     )14(أّنى يحيى ه ذه اهللا بع أى آيف يحيى ه

 . )15(موتها
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وجب أن يكون بعدها فعل آما فى اآلية السابقة ، ) آيف(بمعنى ) أّنى(وإذا جاءت 
 .)1(آيف هو: أّنى زيٌد؟ على معنى: ولم يأت
ه السالم  ( نحو قوله تعالى حكاية عن زآريا )2(بمعنى من أين: والثانى ال  ): علي ﴿ق

دنيا، وهو    من أين لك هذا الرزق الذى ال يشبه أرزاق: أى)3(﴾يامريم أّنى لك هذا؟ ال
ذا  )4(وهو آت فى غير حينه، واألبواب مغلقة عليك ال سبيل للداخل به عليك ويؤّيد ه

 . )5(﴾﴿قالت هو من عند اهللا:هذا المعنى جواب مريم عليها السالم
 . )6(يقع بعدها فعٌل أن) من أين(بمعنى ) أّنى(وال يجب لمجىء 

و    ) متى(بمعنى : والثالث د تفسير ق الى آما ذآره بعض التفاسير عن ى  :ل اهللا تع ﴿أّن
 . )8(أى متى يحيى هذه اهللا بعد موتها)7(﴾يحيى هذه اهللا بعد موتها

 
 
 
 

 ) :متى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: الثامن
ان أو مستقبال       ) متى( ان ، ماضيا آ ا عن الزم : نحو  )10(أو حاال . )9(اسم يسأل به

ت؟والجواب ى جئ ه: مت افر؟ جواب ى تس ه اآلن، ومت: أمس، ومت ان؟ جواب ى االمتح
 .بعد أسبوع
 ): أّيان(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ: التاسع

تقبل خاصة، وال تستعمل إال فى مواضع          ) أيان( ان المس ا عن الزم اسم يسأل به
 )12(﴿يسأل أيان يوم القيامة﴾:نحو قوله تعالى)11(التفخيم

ـ   ا السكاآى ب ل له د مّث ت؟(وق ان جئ ه )13()أّي ى أن دل عل ذا ي ينه ّرق ب ى(اليف ) مت
 . بل يرى استعمالهما للماضى والمضارع على السواء)أيان(و

ـ  أل ب ه يس ى تلخيصه أن ذآر ف ى ف ا الخطيب القزوين ان(وأم تقبل) أّي  )14(عن المس
ان     ا عن الزم ا سبق عن السكاآى      ,وذآر فى إيضاحه أنه يسأل به ا بم ل له  )15(ومّث
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ه رأى    : نقولوبما أّن اإليضاح أّلف بعد التلخيص نستطيع أن  تقّر علي ا اس إّن آخر م
 . فى االستعمال) أيان(و ) متى(الخطيب عدم التفريق بين 

ان        ك وأبى حي ن مال ل عن اب رّجح السبكى رأى التفتازانى وهو الرأى األول، ونق
ريم     )1(أنهما جزما به، ولم يذآرا فيه خالفا رآن الك ده ظاهر الق ذى يؤي ى  . وهو ال فعل

 : من جهتين) تىم(أخّص من ) أّيان(ذلك 
 . من جهة زمن االستعمال-1
 .من جهة ما استعملت فيه، فهى تختص باألمور المفّخمة المستقبلة-2
 
 
 
 
 
 
 

 :أهم نتائج هذا الفصل
 .مواضع خاصة يجب على البليغ مراعاتها) هل(أّن لالستفهام بكل من الهمزة و

و    ل المعن الهمزة هوالفاع ه ب تفهم عن ل المس راد بالفاع ذى , ىوأّن الم م ال أى االس
ذى هو   , الالفاعل النحوى, تعّلق به الحدث ألن السؤال فى الحقيقة عن المسند إليه ال
ه    ) أنت (أأنت آتبت هذا البحث؟  : فنحو, وليس بفاعل, متبدأ إعرابا دأ أسندت إلي مبت
 .فهوفاعل الكتابة معنى,آتابة البحث

بة     ن النس ون ع الهمزة أن يك تفهام ب ى االس ل ف ى   ,وأّن األص ب أول ألن النس
اتها هوسؤال عن التصورمع     باالستفهام،  وألن السؤال عن أحد  طرفى النسبة أومالبس

 .ال عن مطلق التصور,التصديق
رة   اره مباش ن إنك غ م اته أبل ه ومالبس ل بإنكارمتعلقات ًا , وأّن إنكارالفع ه نفي ألن في

 .عه بالغرضفيستدعى ذلك إيناس المخاطب واقنا, للفعل بطريق الكناية واللزوم
زة        ) أم(وأن دخول  ى أصالة الهم دّل عل زة ي دا الهم ا ماع االستفهامية على أخواته

 .فى باب االستفهام
الء           دل عن إي ة وصاحبتها فى الكالم أوجبت أال يع ين  آلم ) هل (وأن المناسبة ب

وب      ة بحصول المطل ال العناي ى آم , الفعل إال لنكتة بالغية اقتضت ذلك آالداللة عل
آل  , وامتنع فى موضع ثالث , وقبح فى آخر, فى موضع) هل(استعمال  فلهذا حسن

 .وعدم اقتضائها, ذلك القتضاء المناسبة
ن ذات       م م ل اس ه آ دل علي تفهام هوماي ماء االس ه بأس تفهم عن دد , وأن المس أوع

 .أوزمان أومكان أوغيرها
دالنقاش أّن  ا بع ذ) من(وأثبتن ا عن العارض المشّخص ل تفهام يسأل به ى اسم اس

م ا(وأن , العل ا) م م منه ا(وأن , أع ا) أي ن أخواتهم ا وم م منهم ا(ألن , أع تصلح ) م
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ل    ن العاق ا ع تفهام به ل, لالس ا أن ,وغيرالعاق ا(آم ل    ) أّي ن آ تفهام ع لح لالس تص
 .ماتضاف إليه من إنسان أوغيره
ـ   ؤال ب ن الس واب ع م(وأن الج دار ) آ ين المق ون مع ّد أن يك و, الب : فاليصلح نح

 . وألوف جوابا له, اتومئ, عشرات
, والمرض , أن يستفهم بها عن األحوال الغريزية آالصحة) آيف(وأن األصل فى 

 .والسرور ونحوها, والحزن
د    ) متى(أو) من أين(أو ) آيف(معنى ) أّنى(وأّن إفادة  ذا يؤّي يرجع إلى السياق وه

 .أهمية دور السياق فى دراسة أساليب االستفهام
ى(وأّن  ان(و) مت ان     وإن) أي ن الزم ا ع ؤال بهم ى الس ترآتا ف ان(إال أّن , اش ) أي

 .ألنها تختّص باألمور المفّخمة المستقبلة, أخّص من نظيرتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث 

 المعانى السياقية ألدوات االستفهام
 .مدخل       
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انى السياقية ألسماء المعـ: البحث الثانى       

 .االستفهام
 .أهم نتائج هذا الفصل       
 
 
 



 93

 
 
 
 
 
 

 : مدخل
ون     ا أورده البالغي إّن األغراض التى تدّل عليها أدوات االستفهام آثيرة، تتعدى م
م يسبق        ا، ل ا أن يكشف أغراضا له فى آتبهم، ويستطيع من رزق ذوقا بالغيا رفيع

ك ا   ة تل الكالم،      إلى ذآرها، والمعتمد فى تجلي رائن المحيطة ب ألغراض السياق والق
ازانى    ال التفت تحيال، ق ى األصلّى مس ى المعن تفهام عل ل االس ون حم أن يك إّن : " آ

ا يناسب  رائن م ة الق ه بمعون د من ا توّل ى حقيقته ا عل ع حمله تفهام إذا امتن ة االس آلم
ره المصنف  ا ذآ دات فيم ام، وال ينحصر المتوّل يضا وال ينحصر أ) الخطيب(المق

ب،   شىء منها فى أداة دون أداة، بل الحاآم فى ذلك هو سالمة الذوق، وتتبع التراآي
ر أن     ن غي ه، م ال وجدت معته، أو مث ى س ى معن ك عل ى ذل ى أن تقتصر ف ال ينبغ ف

 . )1("تتخطاه، بل عليك بالتصرف ، واستعمال الروية، واهللا الهادى
د جاءهم رسول    : فنحو قوله تعال ذآرى وق ين  ﴿أّنى لهم ال ه حمل    )2(﴾مب اليجوز في

ور،     )3(على حقيقة االستفهام) أّنى( ات األم الم بخفي الستحالة حقيقة االستفهام من الع
ى          ل عل افى الحم ة تن ة الحالي ة، ألنٍّ الجمل ة الحالي ه للجمل ع منافات ا، م وظواهره
ى     ه معن ب ل ه ، طل ى حقيقت ا عل تفهام هن ل االس ع حم ى، وإذا امتن تفهام الحقيق االس

ه          يناسب  دليل قول ذآرهم، ب تبعاد ت ا هو اس ه ، والمناسب هن د  المقام فيحمل علي ﴿وق
ه      وا عن م تّول ين، ث ه          )4(﴾جاءهم رسول مب راد ب ا ي ا إنم ذا الكالم عرف ل ه وأيضا مث

ل ه قي تبعاد ، فكأن اءهم  : االس ه ج ال أن ق، والح ذآر، والرجوع للح م الت ن له ن أي م
الهم،     رسول يعلمون أمانته فتولوا، وأعرضوا عنه، ب دة من ح ذآرى بعي معنى أّن ال

 . )5(وغاية البعد النفى لذلك 
ه      رائن المحيطة ب ّن الق وقد يكون حمل االستفهام على المعنى األصلّى ممكنا، ولك
و المقصود من   ه ه ذوق المرهف أّن درك ال ّى بحيث ي ى الفرع رجح جانب المعن ت
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ة    أ أهنت أباك؟  فال شك أن إهانة األب ممكن : االستفهام نحو ة، ولكن النفوس العاقل
ه     ال ترضى بها، ولهذا لم يكن الغرض من هذا االستفهام سؤال المخاطب عن إهانت
د     ا، ألن الوال ه عليه ب، وتوبيخ ى المخاط ة عل ار اإلهان ه إنك ل الغرض من اه، ب أب
د   المطلوب من الول د، ف ى الول رام عل رام واالحت ا يستحق اإلآ ال وعرف شرعا وعق

ه، ال  ه وإجالل يغ       احترام ه ال يستس ل وقوع يغ العق ا ال يستس ه، وم ره وإهانت تحقي
 . السؤال عنه، ومن ثّم آان الغرض من السؤال اإلنكار والتوبيخ

ة      راض البالغي ى األغ تفهام عل ة أدوات االس ه دالل ن وج تكلم ع م ي ذا ، ول ه
د        نهم بتعدي ل اآتفى آل م المتقدمون من أمثال عبد القاهر والزمخشرى وغيرهما،ب

ا     بعض ال ا بالغي ك األدوات ، وتحليله ة لتل اني البالغي د أن     . مع اهر فبع د الق ا عب فأم
ال      الهمزة، ق تفهام المحض ب ذا   : " تكّلم عن رتبة المستفهم عنه فى االس م أّن ه واعل

إذا            ر، ف ا إذا هى آانت للتقري ائم فيه تفهام ق زة، وهى لالس الذى ذآرت لك فى الهم
 .  )1(" رره بأّنه الفاعلأ أنت فعلت ذاك ، آان غرضك أن تق:قلت

ى          تفهام فى تفسيره عل اليب االس ة ألس انى البالغي د أورد المع وأما الزمخشرى فق
 نحو قوله فى معنى 

ة ) آيف(  ة الكريم ى اآلي واردة ف م  ال اآم، ث ا فأحي تم أموات اهللا وآن رون ب ﴿آيف تكف
: نظيره قولكهو اإلنكار والتعجب، و: " قال)2(﴾يميتكم، ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون

ر      )3(" أتطير بغير جناح؟ وآيف تطير بغير جناح؟  ار الكف ة إنك ان أبلغي وتطّرق لبي
إذا    : " وهى فى األصل للسؤال عن الحال، فقال) آيف(بـ ه، ف ة لذات حال الشىء تابع

ع ذات     ا تبي ر ألنه امتنع ثبوت الذات، تبعه امتناع ثبوت الحال، فكان إنكار حال الكف
ار        الكفر ورديفها إنك وى إلنك ك أق ة، وذل ى طريق الكناي ا عل ارا لذات الكفر، وثباته

 . الكفر، وأبلغ
أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها، وقد علم أن آل موجود   : وتحريره

ان     ال ينفك عن حال وصفة عند وجوده، ومحال أن يوجد بغير صفة من الصفات آ
 ) . 4"(إنكارا لوجوده على الطريق البرهانّى

ار     تلزم إنك ف يس ىء، وآي ال الش ىء ، وح ين ذات الش ّين الصلة ب ه يب واضح أن
ذا    ى ه أحدهما إنكار اآلخر، ويرى طريق الكناية واشجة قوية تربط بينهما، بناء عل
ك    ما فهمه الدآتور عبد العزيز أبو سريع من آالم الزمخشرى يجانب الصواب، ذل

ال أنه بعد أن ذآر رأى سيبويه فى إفادة االستفه ا    : " ام التسوية، ق ا سبق أن فهمن إنن
رأى الزمخشرى فى طريق المعنى المتولد ألنه على سبيل الكناية، وذلك من خالل  

ق    )5(﴾﴿آيف تكفرون باهللا وآنتم أمواتا فأحياآم: تحليليه اآلية الكريمة م حاول التوفي ث
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زة التسوية      يبويه فى هم ه س ا     : " بين ما قال تفهام ههن ا جاز حرف االس ، ألنك  وإنم
 أزيد عندك أم عمرو؟:سّويت األمرين عليك آما استوياحين قلت

 
ولهم       داء ق رف الن ى ح رى عل ا ج تفهام آم رف االس ى ح ذا عل رى ه م : فج الله

ا العصابة   ا من آالم الزمخشرى،         )1(" اغفرلنا أيته ة التى فهمه ين طريق الكناي وب
ا بنى   ه وهو     ووصل إلى عدم التعارض بينهما، فعل آل ذلك ليصل إلى م ه رأي علي
تفهام دة ألدوات االس انى المتوّل ا للمع ة طريق ق الكناي ار طري ا . )2(اختي واضح أّن م

ين بجامع االستواء فى      يرمى إليه آالم سيبويه هو تشبيه همزة التسوية بهمزة التعي
آل ، فجاء أسلوب التسوية بالهمزة آما جاء أسلوب االختصاص بحرف النداء، وال 

الم  ذا الك دّل ه الم  ي ا آ دل عليه م ي ا ل دآتور، آم ا ال ى فهمه ة الت ق الكناي ى طري عل
ى         . الزمخشرى تفهام عل ة االس أخرين البحث فى وجه دالل نعم اختار آثير من المت

ذه         بكى أّن ه ذآر الس د، ف ىء واح ى ش تهم عل ق آلم م تتف ة، ول راض البالغي األغ
 .) 3(الكلمات الموضوعة لالستفهام قد تستعمل فى غيره مجازا

انى األصلية      و  ين المع ات ب توّغل ابن يعقوب المغربى، والدسوقى فى ذآر العالق
ثال   ات، م ن يعقوب المغربى     : والمعانى المجازية، واختلفا فى توضيح العالق ال اب ق

دعوة   : " آم دعوتك؟ المقصود به االستبطاء: فى نحو العالقة أن السؤال عن عدد ال
ذلك  ادة، أو       الذى هو مدلول اللفظ، يستلزم الجهل ب ه ع تلزم آثرت دد، والجهل يس الع

ادعاًء وأنه ال يحصره اإلدراك من أول وهلة، وآثرته تستلزم بعد زمن االجابة عن 
زوم، من        ة الل زمن السؤال، والبعد يستلزم االستبطاء، فهو آالمجاز المرسل لعالق

 . )4("استعمال الدال على الملزوم فى الالزم
ب : " وقال الدسوقى ذى        العالقة الس دعوة ال ك أن السؤال عن عدد ال ان ذل بية ، وبي

ادة، إذ      ه ع هو مدلول اللفظ سبب عن الجهل بذلك العدد، والجهل به سبب عن آثرت
يبعد جهل القليل، وآثرته مسببة عن االستبطاء، وأطلق اسم المسبب، وأراد السبب   

ول    أن تق ك ب تفهام   ولو بوسائط، واألولى إسقاط الوسائط التى ال حاجة لها، وذل االس
بتطاء، فهو       ا مسبب عن االس عن عدد الدعاء مسبب عن تكرير الدعوة ، وتكريره

 .  )5("من باب استعمال اسم المسبب فى السبب
ت     ق والثبي ى التحقي ر بمعن ه التقري راد ب تفهام الم ى االس ة ف ن العالق ر ع : " وذآ

تلزم    ) العالقة(قيل تفهام عن الشىء يس ه    اإلطالق والتقييد ، ألّن االس ه، وتثبيت تحقيق
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وقيل إن العالقة اللزوم، ألّن ... بالجواب، فاستعمل اللفظ فى مطلق التحقيق والثبيت
تفهام فى التحقيق    ... االستفهام يلزمه التحقيق والثبيت فلعّل األولى أن استعمال االس

 .)1(" على طريق الكناية، أو أنه من مستتبعات الكالم
ى ع     دل عل ل        ال شك أن هذا التردد ي ى تنزي دّل عل ا ي اع بوجه واحد، آم دم االقتن

انى       ى المع تفهام عل ة أدوات االس ّد دالل قيمة رأى قائله، والذى يبدولى راجحا أن نع
ال      اهر، حيث ق د الق : " البالغية من مستتبعات الكالم، ويؤيده ظاهر آالم الشيخ عب

ى هو محض المعنى  واعلم أّنا وإن آنا نفسر االسفهام فى مثل هذا باإلنكار، فإّن الذ
د    ه ق أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب، إما ألن

ه      ل ل واه قي ى دع ت عل إذا ثب ه ، ف در علي ل ال يق ى فع درة عل ى الق ل: " ادع " فافع
ه   ه تنب إذا روجع في ه، ف ا ال يتصوب فعل ل م أن يفع ّم ب ه ه ا ألن ك، وإم فيفضحه ذل

خ     وعرف الخطأ، وإما ألنه ى تجويزه وّب جوز وجود أمر ال يوجد مثله فإذا ثبت عل
ان فى          : على تعنته، وقيل له ه آ ى أن اهدا عل م ش فأرناه فى موضع، وفى حال، وأق

ان ينبغى أن              ر، لك دء األم ه من ب ان المعنى في ار، وآ ان يكون لإلنك و آ وقت ، ول
ولهم   ه ، آق ى السماء؟   أتصع : اليجئ فيما ال يقول عاقل إنه يكون حتى ينكر علي د إل

 . )2(" أتستطيع أن تنقل الجبال؟ أ إلى رّد ما مضى سبيل
انى          ؤّدى مع ا، وت ى حقائقه تفهام عل ون أدوات االس كال أن تك ذا ال إش ى ه وعل

 : فإنه قدم له أمثلة من نحو)3(أخرى، آما ذهب إليه السبكى فى تجاهل العارف
 ملك ذاك أم ملك؟ فقلت هل * بدا فراع فؤادى حسن صورته                

ن        : ثم قال ّماه اب ات وس ه ، يسّمى اإلعن تفهام عن حقيقت هذا النوع من خروج االس
ول     ارف، وهل نق ه       : المعتز تجاهل الع ه موجود، وانضم إلي تفهام في إّن معنى االس

ر األول،    ذى يظه ر، وال ل نظ ة؟ مح تفهام بالكي ن االس ّرد م ر، أو تج ى آخ معن
وخ ن التن دماه ع ا ّق اعده م ى  ويس اء معن ع بق تفهام م ون لالس ّل تك ن أّن لع ى م

اه : ومما يرجح األول أّن االستبطاء فى قولك... الترجى دعاء  : آم أدعوك؟ معن أن ال
أن        ادة تقضى ب دده، والع م ع ب أن أفه ا أطل دده، فأن م ع ّد ال أعل ى ح د وصل إل ق

م عد     ه،وفى طلب فه ده الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا آثر فلم يعلم
الى    . )4("ما يشعر باالستبطاء ول اهللا تع ى ق ه عل الى  : وآما قال الدسوقى فى تعليق ﴿م

ة    )5(﴾ال أرى الهد هد إن آان استفهاما عن حائل فى جانب المرئى يوجب عدم الرؤي
ه التعجب، وجهل           إن قصد ب ه ، ف ى حقيقت تفهام عل آا لساتر، فيجوز أن يكون االس

ه المعنى الحقيقى مع       إرادة المعنى الحقيقى بمجرد االنت ة، وإن قصد ب قال آان آناي
ى    تفهام عل ون االس ين آ ع ب ر الجم ذا ظه الم، وبه تتبعات الك ن مس ان م التعجب آ

ومما يعّضد هذا الرأى أننا نالحظ تعدد المعانى البالغية )6("حقيقته ، وآونه للتعجب
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ذا بآله :قوله تعالى: البالغية لبعض األساليب االستفهامية، مثال ا   ﴿أ أنت فعلت ه ا ي تن
ة    )1(﴾إبراهيم تفهام فى اآلي ا     : " قال عبد القاهر عن االس ا ذآرن زة فيم م أّن الهم واعل

ه     ه علي وبيخ لفاعل ان؟ وت ال السكاآى  .)2("تقرير بفعل قد آان ، وإنكار له لم آ : " وق
الى      ه تع ه قول وبيخ، وعلي رون   ﴿آيف :وآيف تؤذى أباك؟ لإلنكار والتعجب والت تكف

ا فأح تم أموات اهللا وآن اآمب ى)3(﴾ي ذه : والمعن م به ال عل ال ح اهللا والح رون ب آيف تكف
د         ر أبع ذا، صير الكف ذا وآ اء، وسيكون آ القصة، وهى أن آنتم أمواتا، فصرتم أحي

ة   : شىء عن العاقل، فصار وجوده منه مظّنة التعجب، ووجه بعده هو  ذه الحال أّن ه
أبى     تأبى أن ال يكون للعاقل علم بأّن له صانعًا متصفا بصفات الك م ي ذا العل ال، وه م

ة تعجب ، وتعجيب        وى مظن ه مع الصارف الق , أن يكفر العاقل، وصدور الكفر من
بحانه    ه س ون قول ّح أن يك وبيخ، فص ار وت رون " وإنك ف تكف ة... وآي ا " اآلي تعجب

 . )4(" وتعجيبا، وإنكارا وتوبيخا
ا         ب جميع وبيخ والتعجي ابقة للت ة الس ى اآلي تفهام ف ب أّن االس ر الخطي ا وذآ ، أم

ا             ل، وأم ة أو الجه اك فى الغفل ذه الحال ينبئ عن االنهم ر مع ه التوبيخ، فألّن الكف
أبى أن    ه ي التعجيب، فألّن هذه الحال تأبى أن ال يكون للعاقل علم بالصانع، وعلمه ب

ة  . )5(" يكفر، وصدور الفعل مع الصارف القوّى مظّنة تعجب فتعدد المعانى البالغي
ة وغ  اليب المتقّدم ة لألس م من إيحاءات البالغي انى تفه ك المع ى أّن تل دّل عل ا ي يره

رائن األحوال    رأى أّن       , األساليب مع ما يحيط بها من ق ذا ال ة ه ع من قيم ا يرف ومم
لوبية  ر أس ارات غي ف باعتب ة تختل انى البالغي ار : المع تكلم، وباعتب ار الم باعتب
الى     ه تع ا فمن األول قول ا نحن   :المخاطب، وباعتبار أحوالهم ي ب﴿أفم ا  مّيت ن إال موتتن

ّذبين   ه فهو         . )6(﴾األولى، وما نحن بمع رين لقرين ول الق ان من ق تفهام إن آ إن االس ف
 )7(توبيخ، وإن آان من قول المؤمنين فى الجنة فهو تقرير وغبطة

ّنم         و﴿ألم يعلم : ومن الثانى قوله تعالى ار جه ه ن إّن ل ادد اهللا ورسوله ف ه من يح ا أن
 . )8(﴾خالدا فيها

منافقون فهو توبيخ وإنكار، وإن إريد الرسول فتعجب و تعظيم، وإن   إن أريد به ال
 . )9(آان المقصود المؤمنون فهو تقرير

 : ومن الثالث قول الشاعر
 )10(أبعلى هذا بالرحى المتقاعس؟* وصّكت وجهها بيمينها  -تقول              

                                                 
 .62/ األنبياء  1
 .89: دالئل اإلعجاز  2
 .28/ سورة البقرة  3
 .باختصار يسير 136و135مفتاح العلوم، ص   4
 ..79/ 3: إليضاحا  5
 .59و58/ سورة الصافات 6
 .237 \13المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، : ينظر  7
 . 63/ سورة التوبة  8
  .64/ 5: البحر المحيط: ينظر  9

 يحيى بن على بن محمد: حبيب بن أوس الطائى، ديوان الحماسة، شرح العالمة الخطيب التبريزى: أبو تمام  10
 ).لبنان -دار القلم بيروت(1/289:الشيبانى
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اعس؟   : فلو قال حاآيا عنها: " قال ابن جّنى الرحى المتق ذآر    أبعلى هذا ب ر أن ي من غي

ال    وصّكت  : صّك الوجه ألعلمنا بذلك أنها آانت متعّجبة منكرة،لكّنه لما حكى الحال، فق
 ).1(وجهها، علم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها

ا      الحروف تليه دءا ب تفهام ب وسنتناول فى هذا الفصل المعاني السياقية ألدوات االس
ًا       األسماء، فنذآرمعاني للهمزة، ونلحق به ورد لكل معنى بيان ا، ون انى ألخواته ا مع

ام     لغويا واصطالحيا،وشاهدا أو أآثرمن القران الكريم أوآالم العرب، ونفصل أقس
ر        ري، واألم ى التقري ه ف ين أن المقّررب ارى، ونب ري، واإلنك تفهام التقري االس
رى،    اني األخ ى المع ّرج عل زة، ونع ا الهم ل منهم ى آ د اليل ارى ق ى االنك المنكرف

اني  ون ى المع دخل ف م ن ا ث تفهام وأخواته زة االس واهدها لهم ة بش اني مختلف ذآر مع
ماء،       واهدها لألس رى بش ة أخ ذآرمعاني مختلف تفهام ، فن ماء االس ياقية ألس الس

 .وبالتمعن فى تلك الشواهد يتجّلى لنا أن السياق هو الكاشف عن تلك المعاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث األول

 قية لحروف االستفهامالمعانى السيا
 .التقرير_ 1

                                                 
  .245/ 1: الخصائص   1
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 .اإلنكار_ 2
 .الوعيد_ 3
 .التهكم_ 4
 .التحقير_ 5
 .التعظيم_ 6
 .التحضيض_ 7
 .التمنى_ 8
 .األمر_ 9

 .النهى_ 10
 .النفى_ 11
 .التعجب_ 12
 .التسوية بين الشيئين_ 13

 
 

رة آالتقريرواإلنك    ة آثي ار، امتازت الهمزة من سائر أخواتها بإفادتها معانى بالغي
والتحقير، والتعظيم، والتعجيب، والتحضيض وغيرها، ولكن إفادتها معنيى التقرير 
ذا سنبسط الكالم     واإلنكار نالت عناية خاصة لدى البالغيين بالبحث والدراسة، وله

 . فيهما، ونعّرج على بعض المعانى المهّمة لها وألخواتها إن شاء اهللا تعالى
ر_ 1 ة مص  : التقري ى اللغ ر ف ذا التقري ى آ ّرره عل ال   : در ق ه ، ق ّر علي ه يق جعل

 . )1(اإلذعان للحق، وقد قرره عليه : اإلقرار: الفيروزآبادى
ون ال البالغي ى ق ذا المعن ى ه ه : وعل ا يعرف رار بم ى اإلق و حمل المخاطب عل ه

 .)3(من ثبوت شىء أو نفيه لغرض من األغراض)2(وإلجائه إليه 
اموس ى الق اء ف ّر با: وج ان يق ّر بالمك ّرا ق رورا وق رارا وق تح ق ر والف ت : لكس ثب

 )5(جعله فى قراره : قّرر الشىء: وقال الرازى. )4( وسكن وأقّره فيه، وعليه وقّرره

                                                 
 .429القاموس المحيط، ص   1
 .294/ 2: مختصر المعانى  2
 .. 294/ 2: حاشية الدسوقى: تنظر  3
 .429:ص 4
 زين الدين محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى، مختار الصحاح، تحقيق وضبط حمزة فتح اهللا ، : الرازى  5

 ).م1985 -هـ 1405لبنان   -بيروت–دار البصائر  -مؤسسة الرسالة(529د خاطر، ص ترتيب محمو
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ا نحو  بة وتثبيته ق النس و تحقي ان، وه ى ث ر معن ون للتقري ال البالغي أضربت : وق
اعال    )1(عليا؟ أى أّنك ضربته ألبتة  زة، ف ى الهم ان أو آ )اسما ( والمقرر به هو ما يل

 . أ أنت صنعت هذا؟ إذا أريد التقرير بالفاعل: نحو)2( غيره
اهر )3(﴾﴿أ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهم: ونحو قوله تعالى : " ، قال الشيخ عبد الق

، وهم يريدون أن يقّر لهم بأّن آسر  )عليه السالم(ال شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له 
ولهم    األصنام قد آان، ولكن أن يقّر بأّنه : " منه آان، وقد أشاروا له إلى الفعل فى ق

ذا؟ ت ه ت فعل ال " أ أن الم(وق ه الس واب) علي ى الج رهم " ف ه آبي ل فعل ﴿ب
م أفعل     )4(﴾هذا ان الجواب فعلت أول أصنعت  : ونحو .  )5("ولوآان التقرير بالفعل لك

و   ل، ونح ر بالفع د التقري ذا؟ إذا أري ت؟ إذ : ه ادة أهمل ذه الم ر   1أه د التقري أري
 . أيوم االمتحان غبت؟ إذا أريد التقرير بالمفعول فيه، وهكذا: المفعول، ونحوب

ا أو     ه الكالم إثبات وقد يكون التقريربما يعرفه المخاطب من الحكم الذى اشتمل علي
 نفيا،نحو 

ين      ):عليه السالم(قوله تعالى خطابا لعيسى  ى إله اس اتخذونى وأّم ﴿أ أنت قلت للن
 . )6(﴾من دون اهللا؟ قال سبحانك

ه    ) عليه السالم( فإن الهمزة فى اآلية للتقرير بما يعرفه عيسى  م، وهو أن من الحك
 .)7(ال بأنه قد قال ذلك القول " اتخذونى وأمى إلهين من دون اهللا : " لم يقل

ة   وقد عّد السبكى هذه اآلية مما جاء التقرير فيه بالفاعل، وتكّلف فى إثبات معلومي
اتخذوا عيسى إلها،وهذا القول لو صدر عنه لكان التعبير عنه قدقيل : " النسبة، فقال

 .)8("باّتخذونى، فعّبر به فى االستفهام ، فأصل النسبة معلوم بهذا االعتبار
ه     : قلت اه من أّن ابقون إي ولعّل الذى حمل السبكى على هذا التكلف هو ما قّرره الس

والذى يبدو . فعال آما تقدم يشترط فى همزة التقرير أن يليها المقرر به اسما آان أو
رر    ى المق صوابا أن التقرير إذا آان بمفرد من فعل أو فاعل أو غيرهما وجب أن يل
ا           م يجب أن يليه الحكم ل ر ب ان التقري ة، وإذا آ ّدم فى األمثل به الهمزة على نحو ماتق

 ).9(المقرر به آما فى هذه اآلية 

 : ى قول الشاعربمعنى التقرير بالنسبة الحكمية ف) هل(وقد جاءت 
ا                   اء طارق يف إن ج وى الض رم مث ل أآ ه دون   * ه ى ل ذل معروف وأب

 )10(منكرى 

                                                 
 .2/307: ، وعروس األفراح295ن 294/ 2: شروح التلخيص: ينظر  1
 .3/71: اإليضاح: ينظر  2
 . 62/ سورة األنبياء  3
 .63/سورة األنبياء  4
  .89و  88دالئل اإلعجاز، ص   5
 .116/ سورة المائدة  6
 . 298و297/ 2: مختصر المعانى: ظرين  7
 . 294/ 2: عروس األفراح  8
 . 297/ 2: حاشية الدسوقى: تنظر  9

 الحسن بن بشر بن يحيى، الموازنة بين أبى تّمام والبحترى، تحقيق وتعليق محمد محيى الدين عبد : اآلمدى  10
 )لبنان –المكتبة العلمية ، بيروت (190الحميد،ص 



 101

إآرام       دة آ فات الحمي ن الص ه م ت لنفس ا أثب ه بم ّرر مخاطب د أن يق اعر يري فالش
الضيف واحترامه، وهذا أقوى من الدعوى المجردة عن التقرير آما جاءت بمعنى   

 :تعالى التحقيق واإلثبات فى قوله 
 .)2(أى قد أتى )1(﴾ ﴿ هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذآورا

ذى  ﴿أم أنا خير من هذ: للتقرير قوله تعالى حكاية عن فرعون) أم(ومن مجىء  ا ال
ر من    )3(﴾ هو مهين، وال يكاد يبين ه خي أى أن فرعون قّرر قومه على مازعم من أن

 .)4()عليه السالم(موسى 
 
 
اراإل -2 ار: نك ه، واإلنك را، جهل ارا ونك ار مصدر أنكر األمر إنك تفهام : اإلنك اس

ه           ا قّبحه الشرع، وحّرم عما ينكره ، والمنكر من األمر خالف المعروف، وآل م
 ) 5(وآرهه 

 .)6(فإنكار الشىء يعنى آراهته والنفور عن وقوعه 
ى    ه المخاطب للرجوع إل ار يجئ لتنبي اهر أّن اإلنك د الق ر عب ه فيخجل وذآ نفس

ه أو      در علي ى فعل ال يق ويرتدع عما آان بسبيله، ألنه إما أن يكون ادعى القدرة عل
ه    تاذ    )7(هّم بأن يفعل ما ليس بصواب، أو جّوز وجود أمر ال يوجد مثل ال األس إذا ق ف

ذه ب   : لتلمي ى الطال ال عل ار اإلهم ه إنك ان الغرض من ب؟ آ ل الواج ر . أتهم واألم
ول، أو الفعل أو شىء آخر      المنكر يقع بعد الهمزة ، فإذا أريد إنكار الفاعل أو المفع

ر األداة     المنكر إث ار الفاعل    )8(من متعّلقاته أتى ب ال إنك أ أنت تهمل الواجب؟    : فمث
ن        : ومثال إنكار المفعول ل ب ن عقي ارة ب ول عم ار الفعل ق أمحمدا أهنت؟ ومثال إنك

 : جرير
 )9(زيارته إّنى إذا للئيم * د أ أترك إن قلت دراهم خال                  

ذين           اء ال أن اللؤم و ش ا ه ه، آم ة مال بب قل د بس ارة خال رك زي ر أن يت و ينك فه
 .يواصلون لمنافعهم المادية، فإذا أحّسوا بعدم تحققها قطعوا حبل المواصلة

                                                 
 . 1/ سورة الدهر  1
 ، وسيأتى الكالم عليها فى مبحث األسرار البالغية لالستفهام بهل الدالخلة على الفعل فى395الصاحبى : ينظر  2

 .القرآن الكريم 
 .52/ سورة الزخرف  3
 السهيلى، عبد الرحمن بن عبداهللا بن أحمد، نتائج الفكر فى النحو، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود،: ينظر  4

 ). م1992 -هـ 1412دار الكتب العلمية بيروت ( ، الطبعة األولى 205معّوض، ص  وعلى محمد 
 لسان اللسان تهذيب لسان العرب ألبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن : المكتب الثقافى لتحقيق الكتب  5

 ).م1993-هـ 1413لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ( ، الطبعة األولى 647/ 2: منظور
 .2/295:حاشية الدسوقى: ينظر  6
 .94دالئل اإلعجاز،ص : ينظر  7
 .92و 92المصدرالسابق : ينظر  8
 /1:نعيم زرزور وتغاريد بيضون: أبو العباس محمد بن يزيد، الكامل فى اللغة واألدب، آتب هوامشه: المبّرد  9

 ).م1987هـ 1407لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت (، الطبعة األولى 257
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ا     {: وقوله تعالى ه اباءن دنا علي ا عماوج أى أنكرفرعون  )  1( }....قالوا أجئتنا لتلفتن
 .ى موسى عليه الصالة والسالم بعثته بالرسالةومأله عل

 : قول جرير
 .)2(وأندى العالمين بطون راح *  ألستم خير من رآب المطايا                 

ى    ى النف ارى  عل تفهام اإلنك ل االس د دخ تم(فق المعنى  ) لس ات ، ف ى إثب ى النف ونف
ال ا      , إثبات الخيرية للمدوح  ذا ق ن مروان وله ك ب د المل بعض وهو عب زة  : ل إّن الهم

وقد ينكر الفعل، ويذآر بعد الهمزة متعّلقه من فاعل  ,  )3(فيه للتقرير بما دخله النفى 
ـ  ق ب ك المتعل ى ذل ف عل م يعط ا، ث رف أو غيره ول أو ظ ل أو مفع أو ) أم(فاع

بغيرها، وذلك إذا آان الفعل منحصرا فى تعّلقه بهما، فيلزم من إنكار المتعلق إنكار 
ه             الفعل من أصله، أل  زم نفي ه ل إذا نفى محّل ه، ف ق ب ّل يتعل ه من مح ّد ل ن الفعل ال ب

و)4( ى : نح ر ف ذى انحص ول ال ار الق ى إنك رك؟ ف الم أم غي ذا الك ت ه ت قل أ أن
و  ره، ونح ار   : المخاطب وغي ى إنك ارج؟ ف ى الخ تاذ أم ف ت األس ة قابل ى الجامع أف

ا، و     ى خارجه ة وف ى الجامع رة ف ه منحص تاذ، ألن مقابلت ة األس ول اهللا  مقابل ه ق من
بحانه ين    :س ام األنثي ه أرح تملت علي ا اش ين أم ّرم أم األنثي ذآرين ح ل آل ال  )5( }ق ق

ا : الزمخشري نم ضأنها، ومعزه الى من جنس الغ ار أن يحرم اهللا تع ى إنك والمعن
 ).6(شيئا من نوعى ذآورها وإناثها، وال مماتحمل إناث الجنسين 

 :أقسام االستفهام اإلنكارى
 : االستفهام اإلنكارّى إلى قسمين قسم البالغيون

 : االستفهام اإلنكارّى للتوبيخ، وهو نوعان: األول
ان ينبغى    , )7(تعيير المخاطب وتقريعه على أمر وقع منه فى الماضى  -1 ا آ أى م

و    ان، نح ذى آ ر ال ك األم ون ذل ى    : أن يك ه إل ار متوج إّن اإلنك ك؟ ف يت رّب أعص
ذا قي     ب، وله ن الخاط ع م ذى وق يان ال ى   : لالعص ر بمعن تفهام للتقري ذا االس إّن ه

 .)8(التحقيق والتثبيت 
 : ومنه قول أبى العالء المعرى

 )9(أم الجوزا تحت يدى وساد * أفوق البدر يوضع لى مهاد                  
 .)10(فإنه يقّرر مع اإلنكار باّدعاء علو منزلته 

                                                 
 .78: يونس  1
 .77ديوان جرير ص   2
 . 75/ 3: اإليضاج: ينظر  3
 . 299و 298/ 2: شروح التلخيص: ينظر  4
 .143: األنعام  5
 .47 -2:الكشاف  6
 .300/ 2: حاشية الدسوقى: ينظر  7
 .300/ 2: مختصر المعانى: ينظر  8
 ديع والبيان، تحقيق وتقديم الدآتور هادى عطية شرف الدين حسين بن محمد ، التبيان فى علم المعانى والب: الطيبى  9

 ).م1987 -هـ 1407عالم الكتب، بيروت ( ، الطبعة األولى 166مطر الهاللى، ص
 . 423المطّول، ص : ينظر  10
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ع فى الحال، أو خيف    _ 2 وقوعه   تعيير المخاطب وتقريعه على أمر واق
ك       :فى االستقبال، نحو   ك؟ أى ال ينبغى أن يحدث ويتحقق ذل أتعصى رب

 : ونحو قول هند بنت عقبة )1(
 ).2(وفى الحرب أشباه اإلماء العوارك * أفى السلم أعيارًا جفاء وغلظة              

)2.( 

در، ومحّرضة              وا من ب ريش حين رجع ّل ق ى ف رة عل ل إسالمها منك د قب قالته هن
الجبن  إياهم على الم سلمين، فعّيرتهم بالفظاظه والغلظة الموجودة فيهم حال السلم وب

 ؟)3(والخور حال الحرب 

 : االستفهام اإلنكارّى للتكذيب، وهو أيضا نوعان :الثانى
 )5(بمعنى لم يكن ذلك  ,)4(تكذيب ما ادعاه المخاطب فى الماضى  -1

 )6(﴾ئكة إناثام بالبنين، واتخذ من المال﴿أفأصفاآم رّبك: نحوقوله تعالى

ه أوالدًا       ذ لنفس ذآور، واتخ و األوالد ال ذى ه كم باألفضل ال ن اهللا خّص م يك أى ل
الى عن   بحانه وتع ه س دعوى لتعالي ذه ال ى ه اذبون ف تم آ ل أن م البنات،ب م، وه دونه

  )7(الولد مطلقًا 
ـ      ة، ولكن ب ة المتقّدم ه   ) أم(ومما جاء لمثل هذا اإلنكار، وبمعنى اآلي ة قول المنقطع

 . )8(نين؟﴾ ب﴿أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاآم بال: تعالى
تقبال     -2 ال، أو اإلس ى الح ه ف ى وقوع ا اّدع ب فيم ذيب المخاط ى ال )9(تك ، بمعن

 :، نحو قول امرئ القيس)10(يكون ذلك
 .)11(ومسنونة زرق آأنياب أغوال* أيقتلنى والمشرفّى مضاجعى                   

ّدده    ن ه ه لم ذيب من ذا تك ا     فه ز بم ه مجّه ك ألن ى ذل در عل ار أن يق ل، وإنك بالقت
ة، نحو هل      ) هل(وتجئ  )12( يستطيع أن يدفع تعّدى الخصوم ار النسبة الكالمي إلنك

 . )13( الظالم راحم للناس؟ فهذا إنكار وتكذيب أن يرحم الظالم الناس

                                                 
 مكتبة فاروقية، ( 219أبو الحامد محمد معّز الدين، حاشيته على المطول، ص : المصدر نفسه؛ واآلسى: ينظر  1

 ).هـ ش 1311 باآستان –آويته 
 .344/ 1: آتاب سيبويه  2
 واألعيار جمع العير السيد والملك، وعير القوم سيدهم، العوارك جمع العارك . 1/344: شرح آتاب سيبويه: ينظر  3

 . 246، 175/ 2:لسان العرب : ينظر(حاضت : بمعنى الحائض من عرآت المرأة تعرك عرآا
 .2/301: مواهب الفتاح: ينظر  4
 .3/72: احاإليض  5
 .40/سورة اإلسرء  6
 .2/301:حاشية الدسوقى  7
 .16/سورة الزخرف  8
 .301/ 2: مواهب الفتاح: ينظر  9

 .3/72: اإليضاج  10
 السهام المحددة: المسنونة الزرق. السيف المنسوب إلى مشارف الشام: ، المشرفّى33ديوان امرئ القيس، ص  11

 ).33امش المحقق، صه: ينظر(الشياطين : الصافية ، األغوال 
 .91دالئل اإلعجاز، ص : ينظر  12
 .2/296: مواهب الفتاح: ينظر  13
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ون﴾    : لإلنكار التكذيبى قوله تعالى) أم(ومن مجىء  م البن ات ولك ه البن ه   )1(﴿أم ل فإن
الى اهللا عن        ات اهللا ،تع ة بن وا أن المالئك ذين ادع إنكار من اهللا وتكذيب للمشرآين ال

 . )2(زعمهم علوا آبيرا 
ان فى أن النفى     وقد تبين بما تقدم أن التوبيخ والتكذيب يشترآان فى النفى، ويختلف

ع، أو ف         دخولها واق اء،وأّن م زة، وهو االنبغ دخول الهم ر م ى فى التوبيخ يتوجه لغي
ر     دخولها غي زة، وأن م حكم الواقع،وأن النفى فى التكذيب يتوجه لنفس مدخول الهم

د      )3(واقع آما تبين أنه ال منافاة بين التقرير واإلنكار، فيجتمعان فى محل واحد، وق
ال    ه ق اهر أن ان ،         :"سبق عن عبد الق د آ ر بفعل ق ا تقري ا ذآرن زة فيم م أّن الهم واعل
 )4("اعله عليهوإنكار له لم آان، وتوبيخ لف

أى تخويف المخاطب على ما صدر منه، آأن يقول األستاذ ) 5(التهديد : الوعيد -3
تاذ للطالب المهمل ا : األس ا بم ون المخاطب عالم ّد أن يك ك؟ وال ب م أرسب زميل أل

تفهام     وقع تجاه زميله، واألستاذ يعلم أّن المخاطب يعلم ذلك، فيكون القصد من االس
د أل )6(الوعيد اه    وآأن يقول الوال ّددا إي ه مه ك؟     : حد أبنائ ا صنعت بأخي ! هل رأيت م

تفهام     والولد قد رأى تأديب الوالد ألخيه، والوالد يعلم ذلك، فيكون الغرض من االس
 . الوعيد والتهديد

بحانه  ه س و قول با   : ونح يكم حاص ل عل ماء أن يرس ى الس ن ف تم م ر )7(﴾﴿أم أمن ذآ
ى تحصب بالحصاء،  ريح الت رى أن الحاصب هى ال وهى الحصى الصغار الطب

 .أى هدد اهللا جل وعال المشرآين بإرساله عليهم ريحا فيها حجارة وحصباء)8(
ه      :أى )9( هواالستهزاء والوقوع فى القوم: التهكم -4 المتهّكم ب االة ب ار عدم المب إظه

ه  ى نفس ا ف ان  عظيم الى)10(ولوآ ول اهللا تع م {: ، نحو ق ذين ه ة ال وا المالئك وجعل
ا،  م؟    عبادالرحمن إناث ال الزمخشرى  ) 11(}أشهدوا خلقه م، بمعنى     : ق م به ذا تهك وه

 : وقول الشاعر )12(أنهم يقولون ذلك من غيرأن يستند قولهم إلى علم 
 )13(أقوم آل حصن أم نساء * وما أدرى، وسوف إخال أدرى                    

                                                 
 .39/سورة الطور  1
 محمد بن أحمد؛ تفسير الجاللين بهامش المصحف الشريف تقديم ومراجعة األستاذ : جالل الدين المحلى: ينظر  2

 )وت، لبناندار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بير(  699مروان سوار، ص 
 .303/ 2: حاشية الدسوقى: تنظر  3
 .89دالئل اإلعجاز، ص   4
 .308القاموس المحيط، ص   5
 .293/ 2:شروح التلخيص: ينظر  6
 .17/سورة الملك  7
 . 124/ 15: جامع البيان: ينظر  8
 .691/ 2: لسان اللسان   9

 .304/ 2: مواهب الفتاح: ينظر  10
 .19: الزخرف  11
 .244/ 4: الكشاف  12
 ديوان زهير بن أبى سلمى، ص(قاله فى هجائه بنى غليب، وهم آل بيت من آلب،   -البيت لزهير بن أبى سلمى  13

 )بيروت –دار صادر ( 12
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م والنساء         ّد صاروا ه ى ح م الجبن إل يسخر الشاعر من آل حصن حيث وصل به
 . ءسوا
 
 
 
 
اد  )1(هو التصغير  :التحقير -5 أى إظهار حقارة ما دخله االستفهام ، وإظهار اعتق

ه   غره أو قلت اد ص ره   )2( اعتق ل وذآ ول اهللا ج و ق روا إن   {: نح ذين آف وإذا رآك ال
 .؟ )3(}يتخذونك إال هزوا ، أهذا الذى يذآر آلهتكم

فيان بر     ه أبوس ل ومع تهزأ أبوجه ا اس ت لم ة نزل ة أن االي رابن عطي ول اهللا ذآ س
 .)4() صلى اهللا عليه وسلم(

 : وقول أبى العالء المعري
 ؟)5(وخّبى أمرك شّرة وشنار * أتظّن أنك للمحاسن آاسب                    

فقد حّط من شأن مخاطبه وأنه ليس أهال للمعالى، ألن الصفات القبيحة الكامنة فيه 
 .تحول دون آسبها

تفهام نحو      ضد التحقير، فهو إظهار: التعظيم -6 ه االس ا دخل : عظم ورفعة شأن م
 . )6(أمحمٌد يسأل الناس؟ هو أرفع هّمة من هذا

ل   : التحضيض -7 ى فع و)7(أى حث المخاطب وحضه عل ى  : ،نح ت إل ا ذهب أم
 الجامعة؟ 

 .)8( }قال لمن حوله أالتستمعون {: وآقول اهللا جل وعال
ة ن عطي ال اب ال فرعون : ق ى وجه اإل) أال تستمعون( فق غراء والتعجب من عل

 : وآقول الشاعر       )9(شعنة المقالة
 )10(أو عبد رّب أخا عون بن محراق * هل أنت باعث دينار لحاجتنا              

                                                 
 .354القاموس المحيط، ص   1
 فغير سديد، ألّن مدخول الهمزة قد) إظهار حقارة المخاطب0:، وأما قول المغربى304/ 2: مواهب الفتاح: ينظر  2

 أهو يرتاج للجميل؟ هو أقصر همة من ذلك، وأقل رغبة مما: يكون غيرالمخاطب ، آمثال الشيخ عبد القاهر 
 ).92دالئل اإلعجاز،ص ( تظّن 

 .36: األنبياء  3
 .135 \11:المحرر الوجيز: ينظر  4
 زوميات مما يسبق حرفالل( أبو العالء أحمد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخى، ديوان لزوم ما اليلزم : المعرى  5

 برواية اإلمام التبريزى، ومراجعة االمام أبى منصور بن الجواليقى، تقديم وشرح وفهرسة الدآتور) الروى  
 ) .م1996 -هـ 1416لبنان  –دار الكتاب العربى، بيروت (، الطبعة األولى 1/437: وحيد آبابة، وحسن حمد  
 ).1/696: لسان العرب( أقبح العيب والعار : شنار 

 .303، ونهاية اإليجاز، ص 92دالئل اإلعجاز ص : ينظر  6
 . 243/ 2: وحاشية الدسوقى. 590ينظر، القاموس المحيط، ص   7
  .25: سورة الشعراء  8
 .57 -12: المحررالوجيز  9

 أجده فىولكنى لم ) 168التبيان فى علم المعانى والبديع والبيان، ص( لتأبط شرا  -آما نسبه الطيبى -البيت  10
 وما بعدها، الطبعة  125ديوان تأّبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح على ذوالفقار شاآر، ص: ينظر.(ديوانه 

 ).م1984 -هـ 1404دار الغرب اإلسالمى ( (األولى
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 .فإن الشاعر يستفهم المخاطب حاثا إياه على معونته
ى الشىء  :قال ابن منظور : التمّنى -8 تشّهى حصول األمر    : أراده، والتمنى : تمّن

 )1(ه ، وحديث النفس بما يكون وما ال يكونالمرغوب في

ك          :وقال المغربى ة فى ذل ة،ونفى الطماعي هو طلب حصول الشىء بشرط المحّب
 : نحو قول المتنبى) 2(الشىء
 ؟)3(بغيضا تـنائى أو حبيبا تقّرب* أما تغَلُط األيام فّي بأن أرى       

ه، يتمنى    يتمنى المتنبّى من الدهر الذى يقّرب إليه من يبغضه، ويبع د عنه من يحّب
 . )4(منه أن يغلط فيقّرب الحبيب،و يبعد البغيض 

 : نحو قول الشاعر
 ؟)5(هل األزمن الالتى مضين رواجع* أمنزلتى مّى سالم عليكما                 

 .تذآر الشاعر برؤية ديار محبوبته العهود السالفة، فتمّنى أن ترجع تلك العهود
ة االستعالء     وهو طلب الفعل :األمر -9 ى جه الى   )6(عل ه تع ذين   :نحو قول ل لل ﴿وق

 .)8(أى أسلموا )7(﴾أوتوا الكتاب واألميين أ أسلمتم
 )10(أى أسلموا )9(﴾﴿فهل أنتم مسلمون: وقوله تعالى

الى   )11(وهو طلب الكّف عن الفعل استعالء   :النهى -10 ه تع ﴿أتخشونهم  :نحو قول
 .)13(أى ال تخشوهم )12(﴾فاهللا أحق أن تخشوه

 : ول حسان بن ثابت فى هجاء أبى سفيانوق
 )14(فشّرآما لخير آما الفداء ! * أتهجوه ولست له بكفء؟                 

 . ولست آفؤاله) صلى اهللا عليه  وسلم(أى ال تهج محمدًا
ن محد   : النفى -11 أى جعل ما بعد األداة منفيا،نحو قول المتنبى فى مدح شجاع ب

 :الطائى
  )15( .أيحيط ما يفنى بما ال ينفد* نى الكالم وال يحيط بوصفكم يف                

                                                 
 .576/ 2: لسان اللسان  1
 ). هـ ش 1368إيران  –م مطبعة أمير ق( ، الطبعة األولى 123/ 1: عبد الرحمن البرقوقى، شرح ديوان المتنبى   2
  . 238/ 2: مواهب الفتاح  3
 . المصدر نفسه: ينظر  4
 . 332ديوان ذى الرمة، ص ( البيت لذى الرمة   5
 . 424المطول، ص : ينظر  6
 . 20/ سورة آل عمران  7
 . 129/ 1: إمالء ما مّن به الرحمن   8
 .14/ سورة هود  9

 . 110التنبيهات فى علم البالغة، ص ، واإلشارات و70/ 3: اإليضاح: ينظر  10
 . 324/ 2: ، ومختصر المعانى 427المطول، ص   11
 .13/ سورة التوبة  12
 الدآتور يوسف أبو العدوس، همزة االستفهام بين المفهومين النحوى والبالغّى، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد  13

 . 198م ،ص 1987الثانى، العدد الثانى  
 بيروت  –دار بيروت للطباعة والنشر ( 9األنصارى، ديوان حسان بن ثابت األنصارى، ص حسان بن ثابت   14

 ).م1983 -هـ 1403
 

 .217/ 1: شرح ديوان المتنبى  15
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 . أى ال يحيط ما يفنى بما ال ينفد
 : وقول البحترى
 )1(وشيكا وإال ضيقة وانفراجها* هل الدهرإال غمرة وانجالؤها                 

 .ما الدهر إال شّدة وشيكة االنجالء، وإال ضيقة سريعة االنفراج: أى
اده      : الُعْجب والَعجب  : قال ابن منظور: التعجب -12 ة اعتي ايرد عليك لقل ار م إنك

 .)3(وتعجبت منه، واستعجبت منه آعجبت منه )2(
انى  ال الجرج ببه    : وق ى س ا خف نفس عّم ال ال و انفع الى  )4(ه ول اهللا تع و ق  {: نح

 .)5( }أبشرتمونى على أن مّسنى الكبرفبم تبّشرون
ه السالم  (أى أن إبراهيم  ا    لمابشّ ) علي ال متعجب د ق ة بالول ) أبشرتمونى :(ره المالئك

ان    ال أبوحي ا، ق ادة فيه د ع د الول ى اليول ر الت ة الكب ى حال م  : عل م أنه م يعل ه ل وآأن
ل اهللا        م رس وعلم أنه ه، ول تنكرأن يولدل تفهم واس ذلك اس ه، فل ل اهللا إلي ة رس مالئك

وتى  ماتعجب و ال استنكر، والسيما وقد رأى من آيات اهللا عيانا  آيف أحيى    )6(.الم
 : وقول المتنبى فى سيف الدولة لما أصيب بالدّمل

 )7(وهل ترقى إلى الفلك الخطوب* أيدرى ما أرابك من يريب               
وٍّ   ! أى هل يدرى هذا المرض الذى أفزعك وأقلقك من أقلقه وأفزعه؟ وأنت فى عل

 !؟)8(قدرك ورفعة شأنك آالفلك، وهل ترقى الخطوب إلى الفلك
 : الشاعر وقول

 )9(!فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك؟* بدا فراع فؤادى حسُن منظره             
ال   ر، فق ذا الشخص    : أوقع الشاعر حسن منظر الممدوح فى التعجب والتحي هل ه

 !ملك أم هو ملك؟
يئين   -13 ين الش وية ب ا    :التس احبة أخته زة بمص د الهم ى  ) أم(تفي لة معن المتص

وية  ول اهللا )10(التس و ق الىنح بحانه وتع ذرهم   {:  س م تن ذرتهم أم ل يهم أأن واء عل س
ه       ) 11(}اليؤمنون ا جرى علي ر، وإنم ذآر ابن عطية أن اللفظ استفهام، والمعنى خب

م    لفظ االستفهام، ألن فيه التسوية التى هى فى االستفهام، وآل استفهام تسوية، وإالل
 )12(يكن آل تسوية استفهاما 

 : وقول الشاعر 
 )13(أموتى ناء أم هو اآلن واقع * ولست أبالى بعد فقدى مالكا                 

                                                 
 ). م1980 -هـ 1400بيروت  –دار بيروت للطباعة والنشر ( 247/ 1: ديوان البحترى  1
 . 137/ 2: لسان اللسان  2
 .117القاموس المحيط، ص  3
 .62التعريفات، ص  4
 .54: سورة الحجر  5
 .446 \5: البحرالمحيط  6
 . 52/ 1: شرح ديوان المتنبى  7
 المرجع نفسه، : ينظر  8
  .68التبيان فى علم المعانى والبديع والبيان، ص   9

 ن الفصلفى المبحث األول م) أم(، وماسبق من الخصائص الداللية واالستعمالية لـ170/ 3: آتاب سيبويه: ينظر  10
 .الثانى 

 .6: سورة البقرة  11
 .107 \1: المحرر الوجيز: ينظر  12
 ، وذآر محمد محيى الدين استنادا إلى صدر البيت أنه من آالم 46/ 3: و أوضح المسالك  61/ 1: مغنى اللبيب  13
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در       يان ، لتك دى س ا عن ده، فهم وتى وبع رب م ك بق الك مال د ه رث بع أى ال أآت
 .العيش بعد فقده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 المعانى السياقية ألسماء االستفهام

                                                                                                                                                         
 ).46/ 3: هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك( متمم بن نويرة فى رثاء أخيه مالك 
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 .التعجب_ 1
 .التعظيم_ 2
 .التهويل_ 3
 .االستخفاف و التحقير_ 4
 .التوبيخ_ 5
 .اإلنكار_ 6
 .االستبطاء_ 7
 .االستبعاد_ 8
 .التحّسر_ 9

 .النفى_ 10
 .التمّنى_ 11
 
 
 
 

ليمان   : التعجب  -1 ة عن س الى حكاي ه تع ه السالم ( نحو قول ر، ):علي د الطي ﴿وتفق
ال ائبين     : فق ن الغ ان م د أم آ د ه الى ال أرى اله ادت   )1(﴾م د أف ا(فق ة ) م ى اآلي  ف

د، فتعّجب من       ) عليه السالم(التعجب، ذلك أن سليمان ر الهده م ي ر، فل لما تفّقد الطي
 .)2(حال نفسه فى عدم رؤيته إياه

 : ونحو قول المتنبى
 ! ؟)3(فلم منهم الدعوى ومّنى القصائد* خليلّى إنى  ال أرى غير شاعر              

 ! ؟)3(القصائد
دّ     ن م ره م ال غي ن ح اعريته، ويتعجب م ى بش ر المتنب ذين ال يفتخ عر ال عى الش

ذين    يستحقون أن يسّموا شعراء، ويصح أن يكون التعجب من حال منتحلى شعره ال
 .)4(يأخذونه ويّدعونه ألنفسهم 

 : ونحو قوله فى حّمى أصابته
 !؟)1(فيكف وصلِت أنِت من الزِّحام * أبنت الدهر عندى آل بنت             

                                                 
 .20/ النمل سورة  1
 .292و291/ 2: شروح التلخيص: ينظر  2
 .180/ 1: شرح ديوان المتنبى  3
 .المصدر نفسه: ينظر  4



 110

دهر  ت ال د ببن دهر : يري ات ال ى، وبن د: الحّم ا ش ى متعجب ول للحّم ف : ائده، يق آي
 !؟)2(وصلت إلّى مع ازدحام المصائب المحدقة بى، والمسيطرة علّى

 )3(!أّنى تعتمد على خائن؟: ونحو
 .الخائن ال يعتمد عليه، فإذا وجد من يعتمد عليه تعّجب منه

 : نحو قول طرفة بن العبد :التعظيم -2
 )4(عنيت فلم أآسل ولم أتبّلد * ى من فتى؟ خلت أنن: إذا القوم قالوا           

م أآسل،          راد، فل ّر؟ خلت أننى الم ع الش م ودف أى إذا قال القوم من فتى لكفالة المه
 . )5(ولم أتبّلد فيما أرادوه 

 : ونحو قول ابن هانئ األندلسى فى مدح جعفر بن على
 )6(تحت السوابغ تّبع فى حمير * من منكم الملك المطاع آأنه          
ه مطاع يشبه          الري ل يعظم شأن ممدوحه بأن ك المطاع، ب ب أنه ال يسأل عن المل

 . الملك تّبعا عند اليمنيين
 : ونحو قول الشاعر

 )7(ليوم آريهة وسداد ثغر * أضاعونى وأّي فتى أضاعو                  

ة    ور، ومقابل ة الثغ ان لحماي ا آ ى عظيم اى أضاعوا فت وم بإضاعتهم إي أى أن الق
 . األعداء

ل -3 ور: التهوي ن منظ ال اب والً : ق ولنى ه ر يه النى األم ل: ه ى، والتهوي : أفزعن
ك من شىء     )8(, التفزيع ا هال ال المغربى  . )9(وم ه      : وق تفهم عن يم شأن المس هو تفخ

الى    )10(لغرض من األغراض،    ه تع ال الجالل   )11(﴾رعة ﴿القارعة مالقا : نحو قول ق
 )12(بر القارعة تهويل لشأنها وهما مبتدأ وخبر، خ: " المحلى 

 )13(﴾﴿ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين من فرعون: وقوله سبحانه

اس    ن عب ه السالم  (فقد قرأ أب تفهام   " من فرعون  ) " علي دل   )14(؟ بلفظ االس فهو ي
ه     على التهويل بشأن فرعون، وشّدة عتّوه وتكّبره، وأّن العذاب الذى يصدر من مثل
                                                                                                                                                         

 .408/ 2: المصدر السابق  1
 .المصدر نفسه  2
 .136مفتاح العلوم، ص   3
 . م1980، دار صعب ، بيروت 42ديوان طرفة بن العبد؛ تحقيق وتقديم المحامي فوزى عطوى، ص   4
 . 48: شرح المعلقات السبع: ظرين  5
 ).م1980هـ  1400دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت (  161ص : ديوان ابن هانئ األندلسى  6
 أحمد بن على صبح األعشى شرح وتعليق الدآتور يوسف: القلقشندى( البيت لعبد اهللا بن عمرو بن عثمان العرجى  7

 ).م1987هـ 1407لبنان  –تب العلمية، بيروت دار الك( ، الطبعة األولى 54/ 6: على طويل 
 .2/703:لسان اللسان  8 

 . 702ص : مختار الصحاح  9
 .2/304:مواهب الفتاح   10
 .2و1:سورة القارعة   11
 .819: تفسير الجاللين  12
 . 31و 30: سورة الدخان  13
 هيم، الدر المصون فى علوم الكتابشهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن بن إبرا: السمين الحلبى: ينظر  14

 لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ( الطبعة األولى 116/ 6: المكنون، تحقيق وتعليق مجموعة من العلماء 
 ). م1994هـ 1414
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اك العذاب نعمة عظيمة تستوجب التقدير واالعتراف فظيع، وال شك أن النجاة من ذ
 . )1(بها 
ا   : نحو قوله تعالى: االستخفاف والتحقير -4 راهيم إذا ق أ إب ه  ﴿واتل عليهم نب ل ألبي

و السعود     )2(﴾وقومه ما تعبدون  ال أب دونها؟ ق : " أى ماهذه األصنام المهانة التى تعب
ز        ودهم بمع وابهم أن معب ى ج ى عل ك ليبن ن ذل ألهم ع ادة    س تحقاق العب ن اس ل ع

 )3("بالكلية
 : وقول الشاعر

 )4(فماذا الذى تجدى عليك األراقم * أيشتمنا عبد األراقم ضّلة؟             

م      د األراق ى عب هجاءه لألنصار   ) األخطل ( ينكر النعمان بن بشير األنصارى عل
 .هاعلى غير رشد، وأنه ليس أهال لهجاء غيره، فإنه من حّى مهانة ال خير في

 
 : وقول المتنبى

 )5(أين المحاجم يا آافور والجلم* من أية الطرق يأتى نحوك الكرم           
أى ال طريق للكرم إليك، ألنك لست أهال منه، ولكنك أهل ألن تكون حجامًا، فأين 

 )6(آالت الحجامة لتعمل بها؟ 
وبيخ -5 الى:الت ول اهللا تع ر والبح:نحوق ات الب ن ظلم يكم م ل من ينج ه ﴿ق رتدعون

 )7(تضرعا وخفية﴾

ى سوء الفعل     :قال ابن عطية وقيفهم عل هذا تماد فى توبيخ العادلين باهللا األوثان وت
 . )8(فى عبادتهم األصنام وترآهم الذى ينجى من المهلكات ويلجأ إليه فى الشدائد 

 :وقول أبى العتاهية
وي فاغرًا والموت نحوك يه* حتى متى أنت فى لهو وفى لعب؟                 

 )9(فاه
نقض       أبو العتاهية يعّير مخاطبه بانخراطه فى اللهو واللعب، والحال أن الموت ي

 . عليه فاغرًا فاه ليختطفه
 : ونحو قول شوقى

 )10(وهذه الضّجة الكبرى عالما؟* إالم الخلف بينكم إالما؟              
                                                 

 . 305و 304/ 2: ، وشروح التلخيص78/ 3: اإليضاح: ينظر   1
 .70: سورة الشعراء 2
 دارإحياء التراث (، 247/ 6: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم محمد بن محمد العمادى،: أبو السعود  3

 )لبنان -العربى، بيروت
 .).149/ 1: الكامل( البيت للنعمان بن بشير بن سعد األنصارى واألراقم حّى من تغلب   4
 . 404/ 2: شرح ديوان المتنبى  5
 . المرجع نفسه: ينظر  6
 .63: سورة األنعام  7
 .68 \6: حررالوجيزالم  8
  –دار بيروت للطباعة والنشر ( 470إسماعيل بن القاسم بن سويد آيسان، ديوان أبى العتاهية ص : أبو العتاهية  9

 ). م1980 -هـ 1400بيروت
 ). معلومات الطبع ناقصة) م1987(، 203/ 1: أحمد شوقى بن أحمد شوقى، الشوقيات: شوقى  10
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نهم،  شوقى يوبخ الزعماء المتناحرين فيما بينهم، ويعيرهم بحالهم  من االختالف بي
 . والشقاق والضوضاء فيهم 

  )1(﴿ قل من يكلؤآم بالليل والنهار من الرحمن﴾؟: نحو قول اهللا تعالى :اإلنكار -6
ون     : قال ابن عاشور ه أحد، فكيف تجهل واالستفهام إنكار وتقريع، أى اليكلؤآم من

 )2(.ذلك تنبيها لهم إذا نسوا نعمه

 :وقول الشاعر
 )3(تشمل الشام غارة شعواء؟ * نومى على الفراش ولمّا آيف            

 .الشاعر ينكر أن ينام قبل أن يشمل الشام غارة فاشية
 : ونحو قول الشاعر

 )4(آثير ولكن أين بالسيف ضارب؟* فهدى سيوف ياصدى بن مالك            

 . أين الضارب بالسيف؟ أى ال يوجد رغم آثرة السيوف: يقول
 : األصغرونحو قول المرقش 

 )5(أشعرنى الهّم فالقلُب سقيُم؟* من لخيال تسّدى موهنا              

ل، فجعلنى     : يقول الشاعر مستفهما منكرا من لخيال تخّطى إلى بعد ساعة من اللي
 . مهموما مريض القلب؟ أى ال يوجد من يكفل لى هذا الخيال ويريحنى منه

ا منتظرا   وهو عّد الشىء بطيئا فى زمن ا :االستبطاء -7 نتظاره،وقد يكون محبوب
)6( 

الى بحانه وتع ول اهللا س ذين : نحو ق ل ال أتكم مث ة ولماي دخلوا الجن بتم أن ت ﴿ أم حس
وا         ذين آمن ول الرسول وال وا حتى يق خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل

  )7(معه متى نصراهللا﴾
 ).8(لالستبطاء ) متى (أفاد الطبرى أن االستفهام بـ 

 :ل المتنبىوقو
  )9(وما سراه على خّف وال قدم* حّتام نحن نسارى النجم فى الظلم

ل وال       ى خف آاإلب يس سيرها عل أى إلى متى نسرى مع النجوم فى ظلم الليل، ول
ا؟  تريح جميع ب فنس ى تتع اس ، حت دم آالن ى ق وم )10(عل تبطأ زوال النج د اس فق

 . ومجىء النهار

                                                 
 .42: سورة األنبياء  1
 .73 \17: رير والتنويرالتح  2
 ).5/86:األغانى ألبى الفرج األصبهانى( البيت لعبيد اهللا بن قيس الرقيات  3
 . 164/ 1: معانى القرآن  4
 المفضل بن محمد بن يعلى، المفّضليات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاآر وعبد السالم محمد: المفضل الضّبى  5

 ).1993عارف دار الم( ، الطبعة العاشرة 248ص : هارون 
 . 306/ 2: مواهب الفتاح  6
  .214: سورة البقرة  7
 .341 \3جامع البيان : ينظر   8
 . 408/ 2: شرح ديوان المتنبى  9

 . المرجع نفسه  10
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دا  : االستبعاد -8 ا        وهو عّد الشىء بعي رًا مكروه د يكون منك ًا، أو معنى ، وق حس
 )1(غير منتظر أصال 
 )2(﴾﴿أّنى لهم الذآرى وقد جاءهم رسول مبين: نحو قوله تعالى

 .)3(االستبعاد للذآر) أنى(فقد أفادت 
 : وقول مهيار
 )4(أين فى الناس أب مثل أبى؟ * وأبى آسرى على إيوانه               

 . لناس من يشبه أباهيستبعد مهيار أن يكون فى ا
 : وقول الشاعر
 )5(ببالد ليس فيها متسع؟* آيف باستقرار حّر شاحط                

 .)6(يستبعدالشاعر أن يستقر رجل حّر بعيد عن مؤنس له بمكان يتضايق فيه
 : وقول أبى تّمام

 )7(وجهلت آان الحلم رّد جوابه *  أغضبته  إذا  من لى بإنسان              
 . بعد أبو تّمام أن يكفل له بإنسان يتحّمل منه الغضب والجهل، ويقابله بالحلميست

الى   وهو التحزن على شىء، نحو قول :التحّسر -9 ا   ﴿:اهللا سبحانه وتع الوا ياويلن ق
 .8﴾هذا ماوعدالرحمن وصدق المرسلون من بعثنا من مرقدنا؟
تفهام عن فاعل البعث مستعمل فى الت      ] من : [قال ابن عاشور عجب والتحسر   اس
 .9من حصول البعث

ة     ف القيام ث لموق ة البع نفخ نفخ ين ي رآين ح ى  , أى ان المش م إل وردت أرواحه
 .ياويلنا من بعثنا من منامنا؟: أجسامهم بعد نومة ناموها قالوا متعجبين ومتحسرين

 :البارودى فى رثاء زوجته وقول
 وعتادى؟ آانت خالصة عّدتى* يـادهر فيـم فـجعتنى بحليلة           
 )10(أفال رحمت من األسى أوالدى؟* إن آنت لم ترحم ضناى لبعدها          

اده     ه وعت يتحّسر البارودى ويتفجع على الرزية التى ذهبت بحليلته،وقد آانت عدت
 . فى الحياة

 : وآقول حافط إبراهيم فى وصف حريق
 ؟آيف باتت نساؤهم والعذارى* سائلوا الليل عنهم والنهارا         

 م ،وآيف اصطلى مع القوم نارا؟ -آيف أمسى رضيعهم فقد األ
                                                 

 . 306/ 2: مواهب الفتاح  1
 .13:سورة الدخان  2
  .136ص : مفتاح العلوم : ينظر  3
 -هـ1414بيروت –دار الجيل ( الطبعة الثالثة  3/79اإليضاح،  محمد عبد المنعم خفاجى، شرح وتعليقه على  4

 )م1993 
 ).197: المفضليات( البيت لسويد بن أبى آاهل اليشكرى  5
 .899/ 2: شرح اختيارات المفضل: ينظر  6
 انى،مكتبة الطالب وشرآة الكتاب اللبن( ، الطبعة األولى26: ديوان أبى تمام، شرح وتعليق الدآتور شاهين عطية  7

 ). م1968هـ  1387بيروت  
 .52: سورة يس  8
 .37/ 23:التحرير والتنوير  9

 ).معلومات الطبع ناقصة( ،الطبعة الرابعة والعشرون 494ص : أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربى  10
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 )1(يتداعى وأسقف تتجارى؟* آيف طاح العجوز تحت جدار        

ه الحريق من إهالك      فى هذه األبيات يبدى الشاعر تحّزنه وتألمه على ما أتى علي
 .الناس صغارا وآبارا،وتدمير المنازل عليهم

ا اسمه     ﴿و: نحو قوله تعالى: النفى -10 ذآر فيه من أظلم ممن منع مساجد اهللا أن ي
ا﴾ ى خرابه ع  . )2(وسعى ف م ممن من د أظل ى، أى ال أح د النف ة يفي ى اآلي تفهام ف االس

 )3(...مساجد اهللا أن يذآر فيها اسمه

 :)4(وقول الفرزدق
 . أم من إلى سلفى طهّية تجعل* أين الذين بهم تسامى دارما؟              

رزدق ب  ر الف ن      يفتخ ود م ا وج تفهما نافي ه مس ر، فيخاطب ى جري ه عل ه وقبائل آبائ
 . يسامى بهم جرير دارما، بل من يعادل بينهم وبين سلفى طهّية

 : وقول المتنبى
 )5(أحمد حاليه غير محمود * فما ترّجى النفوس من زمن             

ه ب         ود، ألن معّجل ر محم اء غي ه، وهو البق د حالي الء ، أى ال رجاء عند زمان أحم
 .)6(ومؤجله فناء

 : وقول أبى فراس فى رثاء أمه
 إذا ضاقت بما فيها الصدور؟ * إلى من أشتكى؟ولمن أناجى             
 بـأّى ضياء وجـه أستنير؟* بـأى دعاء داعية أوقى؟               

 )7(بمن يستفتح األمر العسير؟* بمن يستدفع القدر الموّفى؟ 

تفيد النفى، جاشت بها نفس أبى فراس المتفجعة على  هذه مجموعة من استفهامات
 . وفاة أمه، فليس هناك من يشتكى الشاعر إليه، أو يناجيه، أو يتوقى بدعائه

 
 

 : وقول المتنبى
 )8(من بعد ما أنشبن فّى مخالبا* آيف الرجاء من الخطوب تخّلصًا             

 .)9(ّى حكمهاالرجاء للتخلص من الخطوب بعد أن نالت مّنى ونفذ ف

                                                 
 : األبيارى أحمد أمين وأحمد الزين وإيراهيم: حافط إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم،ضبطه وصححه وشرحه ورتبه 1

 ).1937لبنان  –للصحافة والطباعة والنشر، بيروت  دار العودة(251/  1
 .114:سورة البقرة  2
 .347/ 1: الدر المصون  3
 ). م1980 -هـ 1400بيروت  -دار بيروت للطباعة والنشر( 155/ 2:ديوان الفرزدق  4
 . 174/ 1: شرح ديوان المتنبى  5
 . المرجع نفسه: ينظر  6
 دا رالكتب(،الطبعة األولى 68:فراس الحمدانى،ديوان أبى فراس الحمدانى، شرح وتقديم عباس عبدالساتر،ص أبو  7

 ). م1983هـ 1404لبنان،-العلمية،بيروت 
 

 . 89/ 1: شرح ديوان المتنبى  8
 . المرجع نفسه: ينظر  9
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ل       ﴿:نحو قول اهللا جال وعال  :التمّنى -11 أتكم مث ة ولماي دخلوا الجن بتم أن ت أم حس
ذين        ول الرسول وال وا حتى يق الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل

 ؟ )1( ﴾آمنوا معه متى نصراهللا
ـ   : قال  الزمخشري تفهام ب ت     ]: متى [فى االس ه واس اه طلب النصر  وتمني طاله معن

 )2(.زمان الشدة
 : وقول أبى العتاهية لما حبسه الرشيد 

 وما آنت تولينى لّعلك تذآر * تذآر أمين اهللا حّقى وحـرمتى                
 )3(إلّى بها فى سالف الدهر تنظر؟* فمن لى بالعين التى آنَت مرًة                  

ذآرا    لما حبس الرشيد أبا العتاهية آتب إليه من السجن ه    ات مستعطفا وم ذه األبي
ه أن ينظر           ا من ه، ومتمّني ه علي ان يتفّضل ب إياه بما آان بينهما من المجالسة، وماآ

 .إليه بعين العطف والرحمة آما عهد منه سابقًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أهم نتائج هذا الفصل
 :بالوقوف على هذا الفصل نخرج بنتائج أهمها

تفهام أن يحمل   , استفهاما آان, نشاءأن األصل فى آل آالم خبرا آان أوإ أوغيراس
ة من إرادة          ة مانع داع وقرين ره إال ل ى غي دل إل ى، فاليع على المعنى األصلي األول

تفهامية فى        , المعنى األولى ألدوات االس ة ل انى الثانوي ددت األغراض والمع وقد تع
 .وفى القرآن الكريم خاصة, اللغة العربية عامة

                                                 
 .214: سورة البقرة  1
 .256/ 1: الكشاف  2
 .215و 214ص :ديوان أبى العتاهية  3
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ة       تطرق مدخل الفصل لالختال    أخرين فى وجه دالل ين المت ين البالغي دائر ب ف ال
ها  د دراسة اآلراء ونقاش ة، وانتهى بع انى البالغي ى األغراض والمع تفهام عل االس

 .إلى أن داللة األدوات على المعانى البالغية من مستتبعات الكالم
ا      ين م تفهام ،فب روف االس ياقية لح انى الس ى المبحث األول المع اول الفصل ف تن

ا  امتا ى رأسها       , زت به الهمزة على سائر أخواته رة عل ة آثي انى بالغي ادت مع إذ أف
ار ر واإلنك ا التقري وق , معني ين ف ذين المعني ين به ام البالغي رلنا سر اهتم ذا يفس وه

ه   , اهتمامهم بسواهما ا , وبين موقع آل من المقررب ان   , واألمرالمنكرمعه ه إذا آ وأن
زة  ا وأن األمر       وإ, المقرربه مفردا وجب أن يلي الهم م يجب أن يليه ا ل ان حكم ن آ
ال  ان أوفع ما آ زة اس ي الهم ى   , المنكريل ه إل ار متوج ل واإلنك ق الفع ديليها متعل وق

ق ان الفعل منحصرا فى المتعل ك إذا آ ل، وذل ـ, الفع ه ب اعطف علي وفصل ,]أم[وم
راد    دم الم أقسام االستفهام اإلنكارى، وأورد بضعة عشرمعنى لحروف االستفهام، ق

 .آل معنى أوال، ثم ذآر شواهد له من القرآن الكريم وشعرالعرب أومن أحدهمامن 
تفهام ،فعرض بضعة     ماء االس ياقية ألس انى الس انى المع ى المبحث الث اول ف وتن

 .عشرمعنى لها بشواهد من القرآن الكريم وشعرالعرب أومن أحدهما
ائ        ا وس انى، وأنه تفهام للمع اليب االس ى غزارة أس ة   وآل هذا يدل عل ة لتأدي ل طيع

دان   ك الوج ارة وتحري ن اإلث ا م ى طياته ل ف ة، وتحم األغراض والمقاصد المختلف
 .وإيقاظ الشعور إلى الهدف مااليحمل غيرها

 
 
 
 



 127

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثانى
 أساليب االستفهام فى القرآن الكريم

 دراسةإحصائيةوصفيةألساليب االستفهام:الفصل األول
 .فىالقرآن الكريم
المقامات األساسية ألساليب االستفهام :الفصل الثانى

 .فىالقرآن الكريم
األسرار البالغية ألساليب االستفهام فى القرآن :الفصل الثالث

 .الكريم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 .دراسة وصفية ألساليب االستفهام فى القرآن الكريم

 .مدخل
دراسة إحصائية وصفية ألساليب حروف : المبحث األول 

 .االستفهام
دراسة إحـصائية وصفية ألسالـيب أسماء : المبحث الثاني

 .االستفهام
 .أهم نتائج هذا الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 



 129

 
 :مدخل

أن , وما لم يكن, م آالم ربنا الذى يعلم ماآان ومايكونالشك أن القرآن الكري
أنزل اهللا عربيا على رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم معجزة , لوآان آيف يكون

فقد اختص باللغة ,ودستورًا ألمته إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها, خالدة له
ائص اللغة ولهذا نجد خص, وامتاز بالصالحية لكل جنس وزمان ومكان, العربية

إذ , و والغرو فى ذلك, العربية ومرونتها على أحسن الوجه وأبلغه متوفرة فيه
واإلحاطة بجميع خصائص اللغة , إعجازه من ناحية النظم يستدعى تلك الميزات

ألن الموضوع يدورفى , وليس لموضوع البحث فيه مجال, القرآنية أمرعسيرالمنال
وقد اختص هذا , وج عن ذلك إلى غيره ويتأبى الخر, فلك االستفهام وأساليبه

ولكن بحصر المجال فى , الفصل بالدراسة اإلحصائية الوصفية لكل أسلوب
األساليب االستفهامية البارزة التى وردت فى القرأن الكريم على قراءة حفص عن 

 )1(﴿ وتلك نعمة تمنها علّى أن عبدت بنى إسرائيل﴾ :فلم أعّد قوله تعالى, عاصم
 : والتقدير, هاميا رغم أّن بعضهم يرى فيه همزة لالستفهام محذوفةأسلوبا استف

 .؟)2()أوتلك( 
فقوله , واخترت فى المواضع المحتملة وجوها، ما رأيته ألصق بالنظم القرآنى  
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق , ﴿ أّمن خلق السماوات واألرض: تعالى

 ؟)3( ها﴾ذات بهجة ماآان لكم أن تنبتوا شجر
وقرأه , على أن أداة االستفهام هى الهمزة )4(بالتخفيف ) أمن: (قراءه األعمش

والذى , استفهامية منقطعة) أم(فاعتبرأآثرالمفسرين , حفص ومن معه بالتشديد
ولهذا , استفهامية للتقرير) من(و, لإلضراب) أم(ظهرلى من النص الكريم أّن 

الفى , االستفهامية) من(لية له فى أساليب حَسْبت األسلوب ونظائره األربعة التا
 .المنقطعة) أم(والفى أساليب , أساليب الهمزة

والسيما المعجم , وقد اعتمدت فى العّد واإلحصاء على القرآن المجيد ومعاجمه
, )6(ومعجم األدوات والضمائرفى القرآن الكريم , )5(المفهرس أللفاظ القرآن الكريم 
على البناء الظاهري لألسلوب االستفهامى بالوقوف وسرت فى الدراسة الوصفية 

ونسبة , أومضارع أو اسم أوظرف,ومالحظة األداة وماوليها من  فعل ماض, عليه
 .وعضدت آل ماذآرت بشواهد متنوعة له, ورود آل نوع من األساليب

                                                 
 .22/ سورة النمل  1
 .167/ 2إمالء مامّن به سورة الرحمن : ينظر  2
 .60: سورة النمل   3
 .276/ 3: الكشاف  4
 مكة -توزيع دار الباز للنشر والتوزيع) لبنان -بيروت, دارإحياء التراث العربى( وضعه محمدفؤاد عبدالباقى   5

 .المكرمة 
 -مؤسسة الرسالة(الطبعة األولى , والدآتور عبدالحميد مصطفى السيد, وضعه الدآتور إسماعيل أحمد عمايره  6

 .م1986هـ 1407 -بيروت 
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ومعينها الصافى نستمّد منه اللغة مع , وبما أّن القرآن الكريم ينبوع اللغة العربية

آان لهذه الدراسة اإلحصائية الوصفية أثرها البالغ فى توجيهنا نحو , دينال
 .األسلوب القرآنى من حيث محاآاته نظما وترآيبا ومسايرته تكثيرا وتقليال

فقد وردت الهمزة فى القرآن الكريم فيما يقرب من خمس مائة مرة للمعانى 
ذآرها فى آتابه المجيد  فلولم يكن حسن لكثرة ورودها لما أآثراهللا من, البالغية

فى حين أنه قل  ورود , االستفهامية) ما(ووليها فى آثرة األمثلة , وفرقانه الحميد
فقد اشترآت بعض , بعض األدوات إلى حّد لم تبلغ أساليبها عدد أصابع آف واحدة

فالهمزة , وانفرد بعضها اآلخرببعض الخصائص, األدوات فى خصائص أسلوبية
وبالتقدم على , وبعض أدوات النفى, بعض أدوات الشرطاختصت بالدخول على 

وآثر , المنقطعة بعاطف) أم(ولم تعطف , عند العطف بها) ثم(الواو والفاء و
معها واختصت ) ماذا(و) ما(و) من(فى حين قل اجتماع ) إال(مع ) هل(اجتماع 

بحذف ألفها حالة ) ما(آما انفردت ,) أفعل التفضيل(بالدخول على ) من(
هذه الجوانب , ولم يرد بعضها اآلخر إال مرة واحد,وتكرر بعض األساليب,جرها

 .ونحوها  تتبين من خالل هذا الفصل
 :انقسم الفصل إلى مبحثين

, تضمن المبحث األول دراسة إحصائية وصفية ألساليب حروف االستفهام
وقّدم , فعرض إحصاء ووصفها ألساليب آل حرف لالستفهام فى القرآن الكريم

ثم أمثلة لمجىء , فأمثلة لمجىء المضارع بعده, متنوعة لمجىء الماضى بعده أمثلة
االسم أوالظرف بعده وأدخلت الجاروالمجرورفى الظرف على ماهورأى بضع 

 .بعد ذلك عرض باألمثلة ما امتازبه بعض حروف االستفهام من بعض )1(.النحاة
فقّدم , ء االستفهاموتضّمن المبحث الثاني دراسة إحصائية وصفية ألساليب أسما

وذآرللفائدة , إحصاء ووصفا ألساليب آل اسم لالستفهام فى القرآن الكريم
ثم تكلم عن  األمثلة المتبّقية , المواضع التى وردت فيها األسماء لحقيقة االستفهام

فعرض أمثلة متنوعة لكل اسم على نحو أمثلة , التى جاءت الفادة معان بالغية
 .ة ما امتازبه بعض أسماء االستفهام من بعضثم ذآرباألمثل, الحروف

هذا والسّر فى آثرة ورود بعض األمثلة وقلة ورود بعضها اآلخريرجع إلى آثرة 
 .ورود األداة وقلة ورودها فى القرآن الكريم
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 المبحث األول
دراسة إحصائية وصفية ألساليب حروف االستفهام فى 

 القرآن الكريم
 .أساليب الهمزة_ 1
 .المنقطعة) أم(أساليب _ 2
 ).هل(أساليب _ 3
 .ما امتازبه بعض حروف االستفهام من بعض_ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :أساليب الهمزة_ 1
وليها , وردت أساليب الهمزة فى القرآن الكريم ثمانياوتسعين  وأربعمائة مرة

والمضارع فى ثمانية وأربعين ومائتى , الفعل الماضى فى ستة عشر ومائة موضع
وإذا جمعنا بين , ووليها االسم أوالظرف فى أربعة وثالثين ومائة موضع, موضع

وشواهد الفعل المضارع  وجدنا أنها تبلغ أربعة وستين , شواهد الفعل الماضى
وهذا  العدد يقارب ثالثة أرباع جميع  شواهد الهمزة ويقرر أن , وثالثمائة شاهد

 .الغالب فى هذه األداة أن يليها الفعل
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ت الهمزة فى جميع أمثلتها معانى بالغية متنوعة، وسيأتى تفصيلها فى وقد أفاد

 .الفصل الثالث من  هذا الباب بإذن اهللا
 :فمن أمثلة مجىء الماضى بعد الهمزة

﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجدالحرام آمن آمن باهللا : قول اهللا سبحانه
 ؟)1( ﴾...واليوم اآلخروجاهد فى  سبيل اهللا

وتكون لكما , ﴿ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا: ّل وعالوقوله ج
 .)2(الكبرياء فى األرض﴾
 )3(ن  يترآوا أن يقولوا آمنا وهم اليفتنون﴾؟ أ﴿أحسب الناس : وقوله جّل وعال
 ؟ )4(﴾ّذب بالدين﴿ أرأيت الذى يك: وقوله سبحانه
نى ماذا خلقوا من ﴿ قل أرأيتم ماتدعون من دون اهللا أرو: وقوله تعالى

 ؟)5(األرض﴾
 ؟ )6(﴿ أ أشفقتم أن تقّدموا بين يدى نجواآم صدقة﴾: وقوله جل ذآره 
 ؟)7(أعجلتم أمرربكم﴾ , بئسما خلفتمونى من بعدى: ﴿ قال: وقوله جل وعال

 ؟ )8(أآذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما﴾ : ﴿ قال: وقوله تبارك اسمه 
 ؟ )9(ليس هذا بالحق﴾أعلى ربهم قال  ﴿ ولوترى إذ وقفوا: وقوله تعالى

 )10(﴿ أأنزل عليه الذآرمن بيننا؟ بل هم فى شك من ذآرى﴾ : وقوله عزشأنه
 )11(﴾ ين﴿ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ: وقوله سبحانه 

 :ومن أمثلة مجىء المضارع بعدالهزة
 ؟ )12(﴿ أتأتون الذآران من العالمين﴾: قول اهللا تعالى

ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ﴿ : له سبحانهوقو
 ؟ )13(﴾وأصحاب مدين والمؤتفكات

﴿ أ أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر التغن عّنى : وقوله تبارك اسمه
 )14(﴾ ذونشفاعتهم  شيئاوالينق
 ؟ )15(﴿ قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون﴾: وقوله جل شأنه

                                                 
 19: سورة التوبة  1
 .78: سورة يونس  2
 .2: سورة العنكبوت  3
 .1: سورة الماعون  4
 .4: سورة األحقاف  5
 .13: سورة المجادلة  6
 .150: سورة األعراف  7
 .84: سورة النمل  8
 .30: سورة األنعام  9

 .8: سورة ص  10
 .136: سورة االشعراء  11
 .165: سورة الشعراء  12
 .70: التوبة سورة  13
 .23: سورة يس  14
 .111: سورة الشعراء  15
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﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآراهللا ومانزل من  : قوله جل وعالو

 ؟)1(الحق﴾ 
 )2(﴿ قال أتسبدلون الذى هو أدنى بالذى هوخير﴾؟: وقوله سبحانه
 )3(﴿ أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤآم﴾ : وقوله تعالى

 ؟ )4(﴾﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء : قوله جل شأنه
عمالنا ولكم أ﴿ قل أتحاجوننا فى اهللا وهوربنا وربكم ولنا : وقوله تبارك وتعالى

 ؟ )5(أعمالكم ونحن له مخلصون﴾ 
﴿ وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بمافتح اهللا عليكم : وقوله جل وعال

 )6(وآم به عندربكم ﴾ ليحاّج

 ؟)7(قدرعليه أحد﴾ ي﴿ أيحسب أن لن : قوله عزشأنه
﴿ ألم ترإلى المأل من بنى إسرائيل من بعدموسى إذ قالوا لنبى : وقوله تبارك اسمه

 ؟ )8(لهم ابعث لنا ملكا نقاتل لى سبيل اهللا ﴾ 
 )9(اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هوخصيم مبين﴾ ر﴿أولم ي: وقوله تعالى

أنسجد لما وما الرحمن : ﴿ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وقوله جل ذآره
 )10(﴾ ا؟ وزادهم نفورا تأمرن

 ؟ )11(﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾: وقوله سبحانه
﴿ قالوا أتعجبين من أمراهللا ؟ رحمة اهللا وبرآاته عليكم أهل : وقوله عزذآره

 )12(البيت﴾ 

﴿ والذى قال لوا لديه أف  لكما أتعداننى أن أخرج وقدخلت القرون : قوله تعالى
 ؟)13(من قبلى﴾

 :جىء االسم أوالظرف بعدالهزةومن أمثلة م
 ؟ )14(﴾ عجلون﴿ آآلن وقدآنتم به تست: قول اهللا تعالى

﴿ وقالوا أ إذآنا عظاما ورفاتا أ إنا لمبعوثون خلقا جديدا ﴾ : وقوله تبارك اسمه
 ؟ )15(

                                                 
 .16: سورة الحديد  1
 .61: سورة البقرة  2
 .71: سورة األعراف  3
 .30: سورة البقرة  4
 139: سورة البقرة  5
 .76: سورة البقرة  6
 .5: سورة البلد  7
 .246: سورة البقرة  8
 .77: سورة يس  9

 .60: سورة الفرقان  10
 .1: الشرحسورة   11
 .73: سورة هود  12
 .17: سورة األحقاف  13
 .51: سورة يونس  14
 .98: سورة اإلسراء  15
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﴿ قل الحمدهللا وسالم على عباده الذين اصطفى آ هللا خير أما : وقوله سبحانه

 ؟ )1(يشرآون﴾
﴿ وإذ قال اهللا ياعيسى بن مريم أ أنت قلت للناس اتخذونى وأمى : وقوله جل وعال
 ؟ )2(﴾إلهين من دون اهللا 
 ؟ )3(﴿ أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾: قوله عزشأنه

 ؟)4(غيراهللا أبغيكم إلها وهوفضلكم على العالمين﴾أ﴿ قال : وقوله جل ذآره
 ؟)5( له ربى أمدا ﴾ ﴿ قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل: وقوله سبحانه
﴿ أ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم : وقوله تعالى

 )6(تجهلون﴾
﴿ أومن آان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس : وقوله تبارك اسمه

 ؟)7(آمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها﴾ 
 )8(﴾ ها أفهم يؤمنونكنا﴿ ما آمنت قبلهم من قرية أهل: وقوله عزوجل
؟ إنا خلقناهم من طين ﴿ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا: وقوله جل وعال

 )9(﴾الزب

 :المنقطعة) أم(أساليب _ 2 
متصلة : االستفهامية على ماسبق الترجيح فى الباب األول ينقسم إلى قسمين) أم(

 .ومنقطعة,
ا القرآنية بالنسبة إلى قسميها فالمتصلة تكون مع الهمزة أسلوبا واحدا،وأمثلته

قليلة، فقدبلغت حسب إحصائى لها اثنين وأربعين مثاال،ولشدة لصوقها بالهمزة، 
 .وتبعيتها لها اآتفيت بما ورد من أمثلتها مع الهمزة

والمنقطعة وهى التى تعنى انقطاع مابعدها عماقبلها مع اإليذان باإلضراب سواء 
والهمزة، وهى تأتى بعداالستفهام ) بل(بمعنى  أم فسرت, فّسرت بمعنى الهمزة فقط

أربعا وثمانين  -على ما استقر عندى -وبعدالخبر، فقد وردت هذه فى القرآن الكريم
مرة، وليها الماضى فى ستة و عشرين مثاال، والمضارع فى تسعة وعشرين مثاال، 
واالسم أوالظرف فى تسعة وعشرين مثاال،وإذجمعنا بين أمثلة الفعل 

،وأمثلة الفعل المضارع وجدناها تبلغ خمسة و خمسين مثاال،وهومايقارب الماضى
المنقطعة أن يليها الفعل، وإن قلت ) أم(ثلثى جميع تلك األمثلة، ويثبت أن الكثير فى 
 .نسبة والية الفعل إياها عن نسبة واليته الهمزة

فى موضعه المنقطعة فى جميع أمثلتها معانى بالغية، يأتى بيانها ) أم(وقدأفادت 
 .إن شاءاهللا

                                                 
 .59: سورة النمل  1
 .116: سورة المائدة  2
 .64: سورة الواقعة  3
 .140: سورة األعراف  4
 .25: سورة الجن  5
 .55: سورة النمل  6
 .122: سورة األنعام  7
 .6: سورة األنبياء  8
 .11: رة الصافاتسو  9
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 :المنقطعة) أم(فمن أمثلة مجىء الماضى بعد  

 ؟ )1(﴿ أم اتخذوا آلهة من األرض هم ينشرون﴾: وقول اهللا سبحانه
﴿ أم أمنتم أن  يعيدآم فيه تارة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من : وقوله جل وعال

 ؟ )2(الريح فيغرقكم بما آفرتم﴾ 
ذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج اهللا ﴿ أم حسب ال: وقوله تبارك اسمه

 ؟ )3(أضغانهم﴾
 )4(﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم آانوا من آياتنا عجبا﴾ : وقوله تعالى

 ؟ )5(﴿ أم خلقوا من غيرشىء أم هم الخالقون﴾: وقوله عزشأنه
 
 
 
 

 :المنقطعة) أم(ومن أمثلة مجىء المضارع بعد 
 )6(بهذا ؟ أم هم قوم طاغون﴾  ﴿ أم تأمرهم أحالمهم:قول اهللا تعالى

﴿ أم يحسبون أنا النسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم :  وقوله جل وعال
 )7(يكتبون﴾

 .)8(﴿ أم يريدون آيدا؟ فالذين آفروا هم المكيدون﴾: وقوله سبحانه
 . )9(﴿ أم تسألهم خرجا؟ فخراج ربك خير وهوخير الرازقين﴾: وقوله تبارك اسمه

﴿ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأآثرهم للحق : هوقوله جل شأن
 .)10(آارهون﴾

وإبراهيم الذى وفى؟ اال , ﴿ أم لم ينبأ بمافى صحف موسى: وقوله عزذآره
 .)11(خرى﴾أتزروازرة وزر 

 :المنقطعة) أم(ومن أمثلة مجىء االسم أوالظرف بعد 
 ؟)12(﴿ أفسحر هذا أم أنتم التبصرون﴾:قول اهللا تعالى

 ؟ )13(﴿ أم  عندهم خزائن ربك؟ أم هم المصيطرون﴾: ل شأنهوقوله ج
                                                 

 .21: سورة األنبياء  1
 .69: سورة اإلسراء  2
 .29: سورة محمد  3
 .9: سورة الكهف  4
 .35: سورة الطور  5
 .32: سورة الطور  6
 .80:سورة الزخرف  7
 .42: سورة الطور  8
 .72: سورة المؤمنون  9

 .70: سورة المؤمنون  10
 .36: سورة النجم  11
 .15: سورة الطور  12
 .37: سورة الطور  13
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 ؟)1(إن لكم فيه لماتخيرون﴾, ﴿أم لكم آتاب فيه تدرسون: وقوله سبحانه

﴿ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا اليستطيعون نصرأنفسهم : وقوله تبارك اسمه
 )2(والهم منايصحبون﴾

 ؟)3(آانوا صادقين﴾ ﴿ أم لهم شرآاء فليأتوا بشرآائهم إن: وقوله عزثناؤه
 
 
 
 
 
 

 
 ):هل(أساليب _ 3

فى القرآن الكريم ثالثا وتسعين مرة، وليها الماضى فى أربعة ) هل(وردت 
عشرمثاال، والمضارع فى خمسة وأربعين مثاال،واالسم أوالظرف فى أربعة 
وثالثين مثاال، وبالجمع بين أمثلة الماضى وأمثلة المضارع يتجلى أن أمثلة الفعل 

فى القرآن الكريم، ) هل(سعة و خمسين مثاال، وهو مايقارب ثلثى جميع أمثلة تبلغ ت
أن يليها الفعل، وأن نسبة والية الفعل إياها تساوى ) هل(وبهذا يتقررأن الكثيرفى 

 .المنقطعة) أم(نسبة واليته 
فى جميع أمثلتها معانى بالغية، موضع تفصيلها الفعل الثالث ) هل(وقد أفادت 
 .بمن هذا البا

 ):هل(فمن أمثلة مجىء الماضى بعد 
 ؟ )4(﴾أتاك حديث موسى ﴿ هل: قول اهللا جل شأنه
 ؟)5(﴾أتاك حديث الغاشية ﴿ هل:وقوله سبحانه

ن  تفسدوا فى األرض وتقطعوا ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أ:وقوله تبارك وتعالى
 ؟)6(﴾أرحاآم

ا ما وعدنا ربنا حاب النار أن قد وجدن﴿ ونادى أصحاب الجنة أص:وقوله عزشأنه
 ؟)7(﴾فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا,حقا

 ؟)8(﴿هل ثّوب الكفارماآانوا يفعلون﴾:وقوله جل وعال

                                                 
 .38و 37: سورة القلم  1
 .43: سورة األنبياء  2
 .41: سورة القلم  3
 .15: سورة النازعات  4
 .1: سورة الغاشية  5
 .22: سورة محمد  6
 .44: سورة األعراف  7
 .36:سورة المطففين  8
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 ):هل(ومن أمثلة مجىء المضارع بعد 

ذين آذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعمالهم هل يجزون ﴿ وال:قول اهللا سبحانه
 . )1(﴾إالماآانوا يعملون
 ؟)2(﴾هل أدلكم على من يكفله: ك فتقولخت﴿ إذ تمشى أ: وقوله تعالى

صرهل من من فارجع الب,  ﴿ ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت:وقوله عزاسمه
 ؟)3(﴾فطور

 ؟)4(﴾عمى والبصير؟ أفال تتفكرون﴿ قل هل يستوى األ:وقوله جل شأنه
 ؟)5(﴾ نبئكم على من تنزل الشياطين﴿ هل أ: وقوله سبحانه

والمالئكة , ظلل من الغمامأن  يأتيهم اهللا فى  ﴿ هل ينظرون إال:وقوله جل ذآره
 .)6(﴾وقضى األمر,

 )7(﴾ظالمون﴿ هل يهلك إال القوم ال:وقوله عزثناؤه
 ):هل(ومن أمثلة مجىء  االسم أوالظرف بعد

وأن ال اله اال هو فهل أنتم , ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلم اهللا:قول اهللا جل وعال
 ؟)8(مسلمون﴾

ه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم ﴿ وعلمنا:وقوله عزشأنه
 .؟)9(شاآرون﴾

 ؟) 10(﴿ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون﴾:وقوله سبحانه
يقولون هل إلى مرد من ,﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب:وقوله جل ذآره

 ؟) 11(سبيل﴾
 .؟ )12( ﴿ فقل هل لك إلى أن تزآى﴾:وقوله تعالى

 .؟)13( من يهدى الى الحق﴾ ﴿قل هل من شرآائكم: وقوله عزاسمه
 ؟ )14(﴿ ولقد ترآناهاآية فهل مدآر﴾:وقوله جل جالله

 
 

                                                 
 .147: سورة األعراف  1
 .40: سورة طه  2
 .3: سورة الملك  3
 .50: سورة األنعام  4
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 .210: سورة البقرة  6
 .47: سورة األنعام  7
 .14: سورة هود  8
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 :ما امتازبه بعض حروف االستفهام من بعض

 :امتازت الهمزة من أختيها بمايأتى: أوال
نحوقول اهللا ,إذا دخلت على الفعل الماضى المبدوء بهزة وصل حذفت همزته_ 1
 .؟)1(أم زاغت عنهم األبصار﴾﴿ أتخذناهم سخريا :تعالى

 .؟ )2(﴿ أفترى على اهللا آذبا أم به جنة﴾:وقوله جل ذآره
ن تسجد لما خلقت بيدّى أستكبرت أم آنت أ﴿قال ياإبليس مامنعك : وقوله سبحانه

 .)3(من العالين﴾
 .على الفعل المبدوء بها) هل(أو) أم(والتحذف تلك الهمزة بدخول 

 )4(﴿ أم اتخذوا من دون اهللا شفعاء﴾:هللا تبارك اسمهقول ا) أم(فمن عدم حذفها مع  
 ؟

 .؟ )5(﴿ يوم نقول لجهنم هل امتألت﴾:قول اهللا عزوجل) هل(ومن عدم حذفها مع 
 .وليس له مثال آخرفى القرآن الكريم

سبقت الهمزة , أوثم, أوالفاء, إذا عطفت جملة الهمزة االستفهامية بالواو_ 2
 .العاطف

  :فمن أمثلتها مع الواو
 .؟ )6(﴾﴿ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون:قول اهللا سبحانه
 .؟) 7(﴿ أولوآان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير﴾:وقوله عزذآره

                                                 
 .63: سورة ص  1
 .8: سورة سبأ  2
 .75:سورة ص  3
 43: الزمر سورة  4
 .30: سورة ق  5
 .98: سورة األعراف  6
 .21: سورة لقمان  7
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 .؟ )1(﴿ أوليس اهللا بأعلم بمافى صدورالعالمين﴾:وقوله عزذآره
 .؟ )2(﴿ أولم تأتهم بينة مافى الصحف األولى﴾: وقوله تعالى

 ؟ )3(﴿ أواليذآراإلنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا﴾: تبارك اسمهوقوله 
 ؟ )4(﴿ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم﴾: وقوله تعالى جّل وعال

 )5(ينشأ فى الحلية وهوفى الخصام غيرمبين﴾ من ﴿ أو: وقوله تعالى جده
 :ومن أمثلتها مع الفاء

ذتم من دون اهللا أولياء اليملكون ألنفسهم نفعا ﴿ قل أفاتخ: قول اهللا جل وعال
 ؟ )6(والضرا﴾

 ؟ )7(بآياتنا وقال ألوتين ماال وولدا﴾ آفر ﴿ أفرأيت الذى:وقوله سبحانه
 ؟ )8(﴿ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم﴾: وقوله تعالى

 .)9(﴾ ﴿أفنجعل المسلمين آالمجرمين: وقوله تبارك اسمه
 ؟ )10( ﴾﴿أفاليعلم إذا بعثر مافى القبور: جل ذآرهوقوله 

أفأنت تهدى العمى ولوآانوا , ﴿ ومنهم من ينظراليك: وقوله عزشأنه
 ؟ ) 11(اليبصرون﴾

 ؟ )12(﴿ أفبعذابنا يستعجلون﴾: وقوله تعالى
 ):ثم(ومن أمثلتها مع 
 ؟ )13(﴿ أثم إذا ماوقع آمنتم به﴾:قول اهللا عزوجل

 .ن الكريموليس لها مثال آخرفى القرآ
بحرف قطعًا،ألّن المتصلة عاطفة بنفسها،والمنقطعة تتضمن ) أم(ولم تعطف 

 .)14(ولهذا لم يستفهم بها فى صدرالكالم,وتغنى عن العاطف, معنى اإلضراب
 .وسبق آل منهماعليها, فى القرآن الكريم بالواو والفاء فقط) هل(وعطفت 

 :فمثال عطفها بالواو
 ؟ )15(وهل أتاك حديث موسى﴾﴿ : قول اهللا تبارك وتعالى

 ؟ )1(﴿ وهل نجازى إال الكفور﴾:وقوله جل وعال
                                                 

 .10: سورة العنكبوت  1
 .133: سورة طه  2
  .67: سورة مريم  3
 .51: سورة العنكبوت  4
 .18: سورة الزخرف  5
   .16: سورة الرعد  6
  .77: سورة مريم  7
 .86: سورة طه  8
  .35: سورة القلم  9

 .9: اتسورة العادي  10
  .43: سورة يونس  11
  .204: سورة الشعراء  12
 .51: سورة يونس  13
 .572/ 1:و البحرالمحيط,485/ 1جامع البيان : ينظر  14
 .9: سورة طه  15
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 :ومثال عطفها بالفاء
 ؟)2(﴿ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينناوبينهم سدا﴾:قول اهللا عزشأنه
 ؟ )3(﴿فهل أنتم مغنون عنانصيبا من النار﴾: وقوله جل ذآره
 .)4(لمبين﴾ ﴿ فهل على الرسول إال البالغ ا:وقوله تعالى

) إذا(و) لو(و) لّما(و) آّلما(و) إْن:(اختصت الهمزة بالدخول على األدوات _ 3
 .التوآيدية) إّن(و, الشرطية

 ):إْن(فمن أمثلة دخولها على 
  ؟ )5(﴿ قالوا طائرآم معكم أ إن ذآرتم﴾:قول اهللا جل جالله

 ):آلما(ومن أمثلة دخولها على 
 ؟ )6(ا عهدا نبذه فريق منهم﴾﴿ أوآلما عاهدو: قول اهللا سبحانه

 ):لّما(ومن دخولها على 
 ؟ )7(﴿ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاقلتم أنى هذا﴾: قول اهللا تبارك اسمه

 .وليس لها مثال آخرفى القرآن الكريم
 ):لو(ومن أمثلة دخولها على 

 ؟ )8(﴿ أولوآان آباؤهم اليعلمون شيئا واليهتدون﴾:قول اهللا عزشأنه
 ):إذا(أمثلة دخولها على  ومن

 ؟ )9(خرج حيا﴾أ﴿ويقول اإلنسان أ إذا مامت لسوف : قول اهللا جل وعال
 ):إّن(ومن أمثلة دخولها على 

 ؟ )10(﴿ يقول أ إنك لمن المصدقين﴾:قول اهللا تعالى
 
 

 :معا لتوآيد المعنى) إّن(و) إذا(ومن أمثلة دخولها على 

                                                                                                                                                         
 .17: سورة سبأ  1
 .94: سورة الكهف  2
 .47: سورة غافر  3
 .35: سورة النحل  4
 .19: سورة يس  5
 .100: سورة البقرة  6
 .165: انسورة آل عمر  7
 .104: سورة المائدة  8
 .66: سورة مريم  9

 .52: سورة الصافات  10
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 ؟ )1(ا وعظاما أ إنا لمبعوثون﴾﴿ أ إذا متنا وآنا تراب:قول اهللا عزوجل

) لن(و) لم(و) ما(و) ليس(و) ال:(اختصت الهمزة بالدخول على األدوات _ 4
 .النافية

 ):ال(فمن أمثلة دخولها على 
 ؟ )2(﴿ أفاليتوبون إلى اهللا ويستغفرونه﴾:قول اهللا تبارك وتعالى

 :نحو,وآثردخولها عليها فى فواصل اآليات 
 ؟ )3(ا من  الماء آل شىء حى أفاليؤمنون﴾﴿ وجعلن:قول اهللا سبحانه
وهذه األنهار تجرى من تحتى ,﴿قال ياقوم أليس لىملك مصر:وقوله جل ذآره

 ؟ )4(أفالتبصرون﴾
 ؟ )5(﴿ والداراآلخرة خيرللذين يتقون أفال تعقلون﴾:وقوله عزوجل

 ):ليس(ومن أمثلة دخولها على 
 ؟ )6(﴾فىجهنم مثوى للكافرين ﴿ أليس:قول اهللا عز ذآره

 ):ما(ومن  دخولها على 
 ؟ )7(﴿ أفما نحن بميتين إال موتتنا األولى ومانحن بمعذبين﴾:قول اهللا تعالى

 .وليس لها مثال آخرفى القرآن الكريم
 ):لم(ومن أمثلة دخولها على 

 ؟ )8(﴿ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين﴾:قول اهللا جل وعال
وآثروقوعهما فى ,ى ماسواها من أدوات النفىوفاق دخولها عليها دخولها عل

 :نحو,صدور اآليات 
 )9(﴿ افلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم األولين﴾:قول اهللا تبارك اسمه

 ؟ )10(﴿ ألم ترإلى الذين يزآون أنفسهم﴾: وقوله سبحانه
 
 

﴿ أولم يتفكروا فى أنفسهم ماخلق اهللا السماوات واألرض : وقوله جل شأنه
 ؟ )11(مابينهما إال بالحق وأجل مسمى﴾و

 ):لن(ومن دخولها على 

                                                 
 .16: سورة الصافات  1
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ألن يكفيكم أن يمدآم ربكم بثالثة آالف من  ﴿ إذ تقول للمؤمنين:قول اهللا عزوجل
 .وليس لها مثال آخرفى القرآن الكريم)1(﴾المالئكة منزلين

 :من أختيها) هل(ما أمتازت به : ثانيا
 فى اثنين وعشرين مثاال) إال(من اختيها باالجتماع مع ) هل(امتازت 

ويأتى ربك أويأتى أ﴿ هل ينظرون إال أن يأتيهم المالئكة :قول اهللا جل ذآره: نحو
 .)2(بعض آيات ربك﴾
﴿ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا : وقوله تعالى

 )3(وما أنزل من قبل﴾
 )4(﴾ ذا إال بشرمثلكملموا هل  ه﴿ وأسروا النجوى الذين ظ:وقوله جل وعال

 .أصال) إال( ولم تجتمع أختاها الحرفيتان مع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .124: سورة آل عمران  1
 .158: سورة األنعام  2
 .59: سورة المائدة  3
 .3: سورة األنبياء  4
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 المبحث الثانى
دراسة إحصائية وصفية ألساليب أسماء االستفهام فى 

 .القرآن الكريم
 ).من(أساليب_ 1
 ).ما(أساليب _ 2
 ).ماذا(أساليب _ 3
 ).أّى(أساليب _ 4
 )آيف(أساليب _ 5
 ).أّنى(أساليب_ 6
 ).أين(أساليب _ 7
 ).متى(أساليب _ 8
 ).أيان(أساليب _ 9

 ).آم(أساليب _ 10
 .ما امتازبه بعض أسماء االستفهام من بعض_ 11

 
 
 
 
 

 
 ):من(أساليب _1
دخلت على , االستفهامية فقد وردت فى القرآن الكريم اثنتين وتسعين مرة) من( 

والفعل , عل الماضى فى ثالثة عشر مثاالوليها الف,الفعل فى واحد وأربعين مثاال
ووليها االسم أوالظرف فى واحد وخمسين , المضارع فى ثمانية وعشرين مثاال

قول اهللا تبارك :فى مثال واحد حقيقة االستفهام وهو) من(وقد أفادت , مثاال
 )1(﴿قال فمن ربكما ياموسى﴾؟:وتعالى

 .وأفادت  فيماعداه معانى بالغية أخرى
 ):من(جىء الماضى بعدفمن أمثلة م

                                                 
 .49: سورة  طه  1
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وجعل لها ,﴿ أمن جعل األرض قرارا وجعل خاللها أنهارا:قول اهللا تعالى

 ؟ )1(وجعل بين البحرين حاجزا﴾,رواسى
 . )2(﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض؟ ليقولون اهللا﴾:وقوله عزوجل
 )3(﴿قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين﴾:وقوله جل ذآره

 ):من(مثلة مجىء المضارع بعد ومن أ
 ؟ )4(﴿ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم﴾:قول اهللا تبارك اسمه

 . )5(﴿ قل من يرزقكم من السماوات واألرض؟ قل اهللا﴾:وقوله جل وعال
 .)6(﴿ ومن يغفرالذنوب إال اهللا﴾:وقوله تعالى

مريم وأمه  ﴿قل فمن يملك من اهللا شيئاإن أراد أن يهلك مسيح ابن: وقوله عزشأنه
 ؟ )7(ومن فى األرض جميعا﴾

 ؟ )8(﴿فمن ينصرنى من اهللا إن عصيته﴾:وقوله جل ذآره
﴿ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغيرعلم فمن يهدى من أضل :وقوله عزوجل

 ؟ )9(اهللا﴾
 

 
 ):من(ومن أمثلة مجىء االسم أوالظرف بعد

وختم على قلوبكم من ﴿قل أرأيتم إن أخذ اهللا سمعكم وأبصارآم :قول اهللا سبحانه
 ؟ )10(إله غيراهللا يأتيكم به﴾
 ؟ )11(﴿ قل من بيده ملكوت آل شىء وهويجير واليجارعليه﴾:وقوله جل وعال

 .مثال آخرفى القرآن الكريم) من(وليس لمجىء الظرف بعد
وإن يخذلكم فمن ذا الذى , ﴿ إن ينصرآم اهللا فالغالب لكم:وقوله تبارك وتعالى

 )12(ينصرآم﴾

 ؟ )13(﴿ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم﴾:شأنهوقوله جل 
 ؟ )14(﴿ومن أظلم ممن آتم شهادة عنده من اهللا﴾: وفوله عزثناؤه

                                                 
 .61: سورة النمل  1
 .38:وسورة الزمر 25:سورة لقمان  2
 .59: سورة األنبياء  3
 .28: سورة الملك  4
 .24:سورة سبأ  5
 .135: سورة آل عمران  6
 .17: سورة المائدة  7
 .63: سورة هود  8
 .29: سورة الروم  9

 .46: سورة األنعام  10
 .88: سورة المؤمنون  11
 .160: سورة آل عمران  12
 .86: سورة المؤمنون  13
 .140: سورة البقرة  14
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  .)1(﴿فسيعلمون من هوشرمكانا وأضعف جندا﴾ :وقوله جل ذآره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ):ما(أساليب _2

ة مثال، وليها الفعل فى االستفهامية فى القرآن الكريم ثالثين ومائ) ما(بلغت أمثلة 
تسعة وخمسين مثاال، اختّص الفعل الماضى بتسعة وعشرين مثاال، والفعل 
المضارع بثالثين مثاال، واختص االسم والظرف بواحد وسبعين مثاال، وقد أفادت 

 :حقيقة االستفهام فى عشرة مواضع ،وهى) ما(
  .)2(ى موضعين؟ ف﴾قالوا ادع  لنا ربك يبين  لنا ماهى ﴿:قول اهللا سبحانه
 ؟)3(﴿قالوا ادع ربك يبين لنا مالونها﴾:وقوله تعالى

ل ﴿ أم آنتم  شهداء إذ حضريعقوب الموت إذ قا:وقوله تبارك اسمه
 ؟)4(﴾ماتعبدون من بعدى:لبنيه

 ؟)5(﴿ قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه﴾:وقوله عزشأنه
 .)6(عين﴿قال فماخطبكم أيها المرسلون﴾؟ فى موض:وقوله جل ثناؤه

                                                 
 .75: سورة مريم  1
 .70و68:سورة البقرة  2
 .69: سورة البقرة  3
 .133: سورة البقرة 4
 .51:سورة يوسف  5
 .31:،والذاريات57:سورة الحجر  6
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 ؟)1(﴾قال فما بال القرون األولى﴿:وقوله تعالى
 ؟)2(﴿وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون﴾:وقوله سبحانه
 ؟)3(﴿قال فما خطبكما﴾:وقوله عزاسمه

 .فى تسعة عشرومائة مثال معانى بالغية أخرى) ما(وأفادت 
 ):ما(فمن أمثلة مجىء الماضى بعد

 ؟ )4(ا أدراك ماسقر﴾﴿ وم:قول اهللا عزوجل 
 ؟ )5(﴿ ماسلككم فى سقر﴾:وقوله جل وعال
 ؟) 6(﴿ ما أغنى عنهم ماآانوا يمتعون﴾:وقوله سبحانه
 ؟ )7(﴿ وقالوا ربنا لم آتبت علينا القتال﴾:وقول عزشأنه

 ؟ )8(﴿ قال ياهارون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن﴾:وقوله جل جالله
 ):ما(ومن أمثلة مجىء المضارع بعد 

 .)9(﴿قالوا يا أبانا مانبغى؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا﴾:قول اهللا عزوجل
﴿ هاأنتم هؤالء حاججتم فيمالكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به :وقوله تعالى

 ؟)10(علم﴾
 ؟ )11(﴿  ومايدريك لعل الساعة قريب﴾:وقوله جل ذآره
ن آمن تبغونها عوجا ﴿ قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اهللا م:وقوله سبحانه
 ؟)12(وأنتم شهداء﴾

 ؟ )13(﴿ حكمة بالغة فماتغن النذر﴾:وقوله عزشأنه
 ؟ )14(﴿ فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن آنتم مؤمنين﴾:وقوله تبارك اسمه
 ؟ )15(﴿ ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون﴾:وقوله جل ثناؤه

 ):ما(ومن أمثلة مجىء االسم أوالظرف بعد
﴿ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الالتى قطعن :قول اهللا تعالى

 ؟ )16(أيديهن﴾
 ؟ )17(﴿ وماتلك بيمينك ياموسى﴾:وقوله جل شأنه

                                                 
 .51: سورة طه  1
 .35:سورة النمل  2
 .23:سورة القصص  3
 .27:سورة المدثر  4
 .42: سورة المدثر  5
 .207: سورة الشعراء  6
 .77: سورة النساء  7
 .94و  93: سورة طه  8
 .65: سورة يوسف  9

 .66: سورة آل عمران  10
 .17: سورة الشورى  11
 .99: سورة آل عمران  12
 .5: سورة القمر  13
 .91: سورة البقرة  14
 .70: سورة آل عمران  15
 .50:سورة يوسف  16
 .17: سورة طه  17
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 ؟ )1(﴿ ولم أدر ماحسابيه﴾:وقوله عزاسمه
 ؟ )2(﴿ وما أدراك ماسجين﴾:وقوله سبحانه

 ؟ )3(﴿ وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين﴾:وقوله جل ذآره
 ؟ )4(﴾رب العالمينب﴿ فماظنكم :له تبارك اسمهوقو

 ؟ )5(﴿ قالوا ياأبانا مالك التأمنا على يوسف وإناله لناصحون﴾:وقوله جل جالله
 ؟ )6(﴿ ومالنا أالنتوآل علىاهللا وقد هدانا سبلنا﴾:وقوله عزشأنه
 ؟ )7(﴿ ومالى الأعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون﴾:وقوله جل ثناؤه

 ):ماذا(أساليب _ 3
فى القرآن الكريم سبعة وعشرين مثاال،وليها الفعل فى أربعة ) ماذا(وصلت أمثلة 

وعشرين مثاال، انفرد الفعل الماضى بثالثة عشر مثاال، والفعل المضارع بأحد 
حقيقة االستفهام فى ) ماذا(عشرمثاال، وانفرد الظرف بثالثة أمثلة، وقد أفادت 

 :ثمانية أمثلة،وهى
 ؟)8(لونك ماذا ينفقون﴾﴿ يسأ:قول اهللا تعالى
 ؟)9(﴿ويسألونك ماذا ينفقون﴾:وقوله جل ذآره

 ؟)10(﴿ يسألونك ماذا أحل  لهم﴾:وقوله تبارك اسمه
 ؟)11(﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون﴾:وقوله عزثناؤه
 .)12(﴾يريدأن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ﴿:وقوله جل وعال
 ؟)13(جعون﴾﴿فانظرماذا ير:وقوله سبحانه
 ؟)14(﴿ واألمرإليك فانظرى ماذا تأمرين﴾:وقوله عزشأنه
 ؟)15(﴾بحك فانظرماذا ترى﴿ قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذ:وقوله عزشأنه

 .وأفادت فى تسعة عشرمثاال معانى بالغية أخرى
 ):ماذا(فمن أمثلة مجىء الماضى بعد 

 ؟ )16(﴾المرسلين اذا أجبتمم: ﴿ ويوم يناديهم فيقول:قول اهللا تعالى
 ؟ )17(﴿ أرونى ماذا خلقوا من األرض﴾:وقوله جل وعال

                                                 
 .26: سورة الحاقة  1
 .8: سورة المطففين  2
 .27:سورة الواقعة  3
 .87: سورة الصافات  4
 .11: سورة يوسف  5
 .12: سورة إبراهيم  6
 .22: سورة يس  7
 .215: سورة البقرة  8
 .219: سورة البقرة  9

 .4: سورة المائدة  10
 .110:سورة األعراف  11
 .35: سورة الشعراء  12
 .28:سورة النمل  13
 .33:سورة النمل  14
 .102:سورة الصافات  15
  .65: سورة القصص  16
 .40: سورة فاطر  17
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﴿ وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد اهللا بهذا :وقوله عزذآره

 )1( مثال﴾

 ):ماذا(ومن أمثلة مجىء المضارع بعد
 منه ﴿ قل أرأيتم إن أتاآم عذابه بياتا أونهارا ماذا يستعجل:قول اهللا تبارك اسمه

 )2(﴾المجرمون

 .وقد أفاد أآثرأمثلة المضارع حقيقة االستفهام  آما تقّدمت قريبًا
 
 

 ):ماذا(ومن أمثلة مجىء الظرف بعد 
 ؟ )3(﴿ قل انظروا ماذا فى السماوات واألرض﴾:قول اهللا سبحانه

 ):أّى(أساليب _4
ى ف) أى(فى القرآن الكريم إلى أربعة وخمسين مثاال، دخلت ) أّى(انتهت أمثلة 

جميعها على االسم مضافة إليه، وقعت متعلقالفعل متأخرعنها فى اثنين وأربعين 
مثاال، ورفعت على االبتداء فى أحد عشرمثاال،وحذف متعلقها فى قول اهللا 

 ؟)4(﴿فستبصرويبصرون بأيكم المفتون﴾:سبحانه
 :فى مثالين حقيقة االستفهام، وهما) أى(وقدأفادت 

 ؟)5(﴾قالمهم أيهم يكفل مريميهم إذ يلقون أ﴿ وماآنت  لد:قول اهللا تعالى
 ؟)6(﴿قال ياأيها المأل أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين﴾:وقوله عزوجل

 .وأفادت معانى بالغية أخرى فى بقية أمثلتها
 ):أّى(فمن أمثلة مجىء المتعلق بعد

 ؟ )7(﴿ فبأى حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون﴾:قول اهللا عزوجل
 ؟ )8(﴿ فى أى صورة ماشاء رآبك﴾:شأنهوقوله جل 
 ؟  )9(﴿وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون﴾:وقوله تعالى

 ):أّى(ومن أمثلة مجىء الخبربعد 
 ؟ )10(﴿ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لمالبثوا أمدا﴾: قول اهللا جل وعال
ا وأحسن ﴿قال الذين آفروا للذين آمنوا أى الفريقين خيرمقام:وقوله عزثناؤه

 ؟ )11(نديا﴾
                                                 

 .31: سورة المدثر  1
 .50: سورة يونس  2
 .101: سورة يونس  3
 .6و5:سورة القلم  4
 .44:سورة آل عمران  5
 .38: سورة النمل   6
 .6: سورة الجاثية  7
 .8: سورة االنفطار  8
 .227:سورة الشعراء  9

 .12: سورة الكهف  10
 .73: سورة مريم  11
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 ؟ )1(﴿ الذى خلق الموت و الحياة ليبلوآم أيكم أحسن عمال﴾:وقوله تبارك اسمه

 
 
 

 
 ):آيف(أساليب _ 5

فى القرآن الكريم ثمانين مثاال، وليها الفعل فى أربعة ) آيف(وصلت أمثلة 
وسبعين مثاال، انفرد الفعل الماضى بتسعة وأربعين مثاال،والفعل المضارع بخمسة 

 .عشرين مثاال، ووليها االسم فى مثال، وحذف عاملها فىخمسة أمثلةو
 :حقيقة االستفهام فى قوله تعالى) آيف(وقد أفادت 

 ؟)2(﴾إذ قال إبراهيم رب أرنى آيف تحيى الموتى﴿و
 .وأفادت فيما عداه معانى بالغية أخرى

 ):آيف(فمن أمثلة مجىء الماضى بعد
 ؟ )3(خلق اهللا سبع سماوات طباقا﴾ ﴿ ألم تروا آيف:قول اهللا تبارك اسمه

﴿ ألم ترآيف ضرب اهللا مثال آلمة طيبة آشجرة طيبة أصلها :وقوله عزاسمه
 ؟ )4(ثابت وفرعها فى السماء﴾

 ؟)5(﴿ انظرآيف فضلنا بعضهم على بعض﴾:وقوله جل ذآره
 ؟ )6(﴿ فقتل آيف قدرثم قتل آيف قدر﴾:وقوله سبحانه
 )7(ظروا آيف آان عاقبة المكذبين﴾﴿ فسيروا فىاألرض فان:وقوله عزوجل
خذتهم أ﴿ ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين آفروا ثم :وقوله جل ثناؤه
 ؟ )8(فكيف آان عقاب﴾

 ؟ )9(﴿ ولقد آذب الذين من قبلهم فكيف آان نكير﴾:وقوله تعالى
 ):آيف(ومن أمثلة مجىء المضارع بعد 

 ؟ )10(﴾الخلق  ثم  يعيدهأولم يروا آيف يبدئ اهللا : قول اهللا سبحانه
 ؟ )11(﴿ انظرآيف نبين لهم اآليات﴾:وقوله جل وعال

 

                                                 
 .2:سورة الملك  1
 .260:سورة البقرة  2
 .15: سورة نوح  3
 .24: سورة إبراهيم  4
 .21: سورة اإلسراء  5
 .20و19: سورة المدثر  6
 .137: سورة آل عمران  7
 .32: سورة الرعد  8
 .18: سورة الملك  9

 .19: سورة العنكبوت  10
 .75: سورة المائدة  11
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 ؟ )1(﴿ مالكم آيف تحكمون﴾:وقوله عزشأنه
 .؟ )2(﴿ وآيف تصبرعلى مالم تحيط به خبرا﴾:وقوله جل ذآره
 رض فينظرآيف ﴿قال عسى ربكم أن يهلك عدوآم ويستخلفكم فى األ:وقوله تعالى
 ؟)3(تعلمون﴾

 ؟ )4(انظرآيف يفترون على اهللا الكذب﴾ ﴿:وقوله عزوجل
 ؟ )5(﴿قالوا آيف نكلم من آان فىالمهد صبيا﴾: وقوله جل ثناؤه

 ):آيف(ومن أمثلة حذف عامل 
 ؟ )6(﴿ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بماقدمت أيديهم﴾:قول اهللا عزاسمه
 ؟ )7(﴿ فكيف إذا توفتهم المالئكة يضربون وجوههم وادبارهم﴾: وقوله جل وعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ):أّنى(أساليب _ 6

                                                 
 .36: و سورة القلم 154:سورة الصافات   1
 .68: سورة الكهف  2
 .129: سورة األعراف  3
 .50: سورة النساء  4
 .29: يمسورة مر  5
 .62: سورة النساء  6
 .27: سورة محمد  7
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االستفهامية فى القرآن الكريم، سبعا وعشرين مرة، وليهاالفعل ) أنى(جاءت 

المضارع فى واحد وعشرين مثاال، والظرف الذى وقع خبرا لمبتدأ متأخرفى 
 .خبرا له فى مثال واحد) أنى(خمسة أمثلة،واالسم الذى وقعت 

 .معانى  بالغيةفى جميع أمثلتها ) أنى(وقد أفادت 
 ):أّنى(فمن أمثلة مجىء المضارع بعد 

﴿ ذلكم اهللا ربكم خالق آل شىء الإله إالهو فأنى :قول اهللا تبارك وتعالى
 ؟ )1(تؤفكون﴾

﴿ولونشاء لطمسناعلى أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى :وقوله جل ذآره
 ؟ )2(يبصرون﴾

 ؟ )3(﴾نى تصرفونالإله إالهوفأ, ذلكم اهللا ربكم له الملك: وقوله عزوجل
 ؟ )4(﴿ ألم ترإلى الذين يجادلون فى آيات اهللا أنى يصرفون﴾:وقوله سبحانه
 ؟ )5(﴿ قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر﴾:وقوله تعالى

 ):أنى(ومن أمثلة مجىء خبرالمبتدأ المتأخربعد 
 ؟ )6(﴿ أنى لهم الذآرى وقد جاءهم رسول مبين﴾:قول اهللا جل وعال

 ؟ )7(شراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذآراهم﴾أ﴿ فقد جاء :ارك اسمهوقوله تب
 ):أنى(والمثال الواحد الذى جاء المبتدأ بعد 

 ؟ )8(﴿ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا﴾:قول اهللا عزشأنه
 
 
 
 
 

 
 ):أين(أساليب  -7

الفعل المضارع فى االستفهامية فى القرآن الكريم عشرة وليها ) أين(بلغت أمثلة 
 .مثال،واالسم فيما عداه

 .فى آل أمثلتها معانى بالغية) أين(وقد أفادت 

                                                 
 .62: سورة غافر  1
 .66: سورة يس  2
 .6: سورة الزمر  3
 .69: سورة غافر  4
 .47: سورة آل عمران  5
 .13: سورة الدخان  6
 .18: سورة محمد  7
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 ):أين(فالمثال الواحد الذى جاء المضارع بعد 

 ؟ )1(﴿ فأين تذهبون﴾:قول اهللا تعالى
 ):أين(ومن أمثلة مجىء االسم بعد 

مامنا من أين شرآائى؟ قالوا آذناك : ﴿ ويوم يناديهم فيقول:قول اهللا عزاسمه
 . )2(شهيد﴾

 ؟ )3(﴿يقول اإلنسان يومئذ أين المفر﴾: وقوله جل ذآره
أين ما آنتم تعبدون من دون : وقيل لهم,﴿ وبرزت الجحيم للغاوين:وقوله تعالى

 ؟ )4(اهللا﴾
 ):متى(أساليب  -8 

االستفهامية فى القرآن الكريم تسعة، وليها االسم فى جميع ) متى(وردت أمثلة 
 .األمثلة
 .فيها آلهامعانى بالغية) متى(أفادت وقد 

 ):متى(فمن أمثلة مجىء االسم بعد 
 ؟ )5(﴾إن آنتم صادقين ﴿ ويقولون متى هذا الفتح:قول اهللا سبحانه
 ؟ )6(﴿ويقولون متى هذا الفتح إن آنتم صادقين﴾:وقوله جل شأنه
 ؟ )7(متى هو﴾:ويقولون,﴿ فسينغضون إليك رؤوسم:وقوله عزوجل
 .فى القرآن الكريم إال االسم) تىم(ولم يجىء بعد 

 
 
 
 

 
 ):أيان(أساليب  -9

االستفهامية فى القرآن الكريم ستة، وليها الفعل المضارع ) أيان(وصلت أمثلة 
فىجميع أمثلتها معانى ) أيان(فى مثالين، واالسم فى أربعة أمثلة، وقد أفادت 

 .بالغية
 ):أيان(فمن أمثلة مجىء المضارع بعد 

﴿ قل اليعلم من فى السماوات واألرض الغيب إال اهللا :وتعالى قول اهللا تبارك
 ؟)1(ومايشعرون أيان يبعثون﴾

                                                 
 .26: سورة التكوير  1
 .47: سورة فصلت  2
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 .28: سورة السجدة  6
 .51: سورة اإلسراء  7



 153
 ):أيان(ومن أمثلة مجىء االسم بعد   

 ؟ )2(﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴾:قول اهللا جل وعال
 ؟ )3(﴿ يسأل أيان يوم القيامة﴾:وقوله عزشانه

 ):آم(أساليب  -10
هامية فى القرآن الكريم أربعة، وليها الفعل الماضى فى االستف) آم(بلغت أمثلة 

جميع األمثلة، ولم يذآرتمييزها إثرها، بل حذف فى مثالين لداللة الفعل عليه، 
حقيقة االستفهام فى قول اهللا ) آم(وذآرفى مثالين آخرين مؤخرا، وقد أفادت 

 ؟)4(﴿ قال قائل منهم آم  لبثتم﴾:تعالى
 .الغية أخرىوأفادت فيما سواه معانى ب

 ):آم(فمن أمثلة حذف تمييز 
 ؟)5(﴾آم لبثت: ته اهللا مائة عام ثم بعثه قال﴿ فأما:قول اهللا تبارك وتعالى
 :مؤخرا) آم(ومن أمثلة ذآرتمييز
 ؟ )6(﴿ قال آم لبثتم فى األرض عددسنين﴾:قول اهللا جل وعال

 
 
 
 
 
 

 :ما امتازت به بعض أسماء االستفهام من بعض
فجاء , الدخول على اسم التفضيل فى ثمانية وعشرين مثاالب) من(اختصت _ 1

 :منها,فى خمسة عشرمثاال) من أظلم(
 ؟)7( ﴿ ومن أظلم من افترى على اهللا آذبا أوآذب بآياته﴾:قول اهللا عزوجل
 ؟)8(﴾آّذب بآيات اهللا وصدف عنها من أظلم ممنف﴿ :وقوله جل ذآره
 ؟ )9(م أعرض عنها﴾ث, ﴿فمن أظلم ممن ذآربآيات ربه: وقوله سبحانه

 :منها,فى أربعة أمثلة ) من أحسن(وورد  
 ؟ )10(﴿ ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون﴾: قول اهللا تعالى

                                                                                                                                                         
 .65: سورة النمل  1
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 :فى أربعة أمثلة منها) من أضل(وجاء 

 ؟ )1(﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغيرهدى من اهللا﴾: قول اهللا عزوجل
 :وهما,فىمثالين ) من أصدق(وورد  

 ؟ )2(﴿ ومن أصدق من اهللا  حديثا﴾ : آرهقول اهللا جل ذ
 ؟ )3(﴿ ومن أصدق من اهللا قيال﴾:وقوله عز اسمه

 :وهو قول اهللا تبارك وتعالى,فى مثال ) من أوفى(وجاء 
 ؟ )4(﴿ومن أوفى بعهده من اهللا﴾

 :فىمثال،وهو قول اهللا جل وعال) من أشد(وجاء 
 ؟)5(﴿ وقالوا من أشد منا قوة﴾

 :وهوقول اهللا سبحانه,لفىمثا) من أضعف(وورد  
 ؟ )6( ﴿فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا﴾

وليت الهمزة فى ,االستفهامية أآثراألسماء ورودا فى القرآن الكريم) ما(أن _ 2
 .ولمعان بالغية أخرى,فجاءت لحقيقة االستفهام , وتنّوعت إفادتها, آثرة األمثلة

جّرت بالالم فى تسعة  وقد, بحذف ألفها إذا وقعت مجرورة) ما(اختصت _ 3
 :منها,عشر أسلوبا

ذ قال ألبيه يا أبت لم تعبد مااليسمع واليبصرواليغنى العنك ﴿ إ: قول اهللا سبحانه
 ؟)7(﴾شيئا

 ؟)8(﴿ قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة﴾:وقوله جل ذآره
 ﴿يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم:وقوله عزشأنه

 ؟ )9(تعلمون﴾
 :هما,وجّرت بالباء فى مثالين 

 ؟ )10(﴿ قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون﴾:قول اهللا تبارك اسمه
 ؟ )11(﴿ وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون﴾: وقوله سبحانه

 :فى مثالين هما) فى(وجّرت بـ
فيم : ئكة ظالمى أنفسهم قالوا﴿ إن الذين توفاهم المال:قول اهللا تبارك وتعالى

 ؟ )12(آنتم﴾
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 ؟ )1(﴿فيم أنت من ذآراها﴾:وقوله جل جالله

 :وهو قول اهللا سبحانه,فىمثال ) من(وجرت بـ 
 )2(﴿فلينظراإلنسان مم خلق﴾

 ؟)3(﴿ عم يتساءلون﴾ : وهوقول اهللا جل وعال,فى مثال) عن(وجرت بـ  
فى ) عليك(على  فدخلت, على الظرف فى ثالثين أسلوبا) ما(دخلت _ 4

 )4(﴾ ﴿ وماعليك أاليزآى:وهوقول اهللا عزوجل,أسلوب

ودخلت على الم الجر الداخلة علىا لضمير أوالظاهر فى تسعة وعشرين 
 :منها,أسلوبا

﴿ ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب اليغادر صغيرة والآبيرة إال :قول اهللا جل ذآره
 ؟)5(أحصاها﴾

 ؟ )6(ا قبلك مهطعين﴾﴿ فما للذين آفرو:وقوله تعالى 
 

 ؟ )7(﴿ ومالكم أال تنفقوا فى سبيل اهللا ﴾:وقوله تبارك اسمه
 ؟ )8(﴿ وقالوا  مالنا النرى رجاال آنا نعدهم من األشرار﴾:وقوله سبحانه
 ؟ )9(﴿فمالهم عن التذآرة معرضين﴾:وقوله عزاسمه
 ؟ )10(﴿وياقوم مالى أدعوآم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار﴾:وقوله جل جالله

فاجتمعت ) إال(دون أخواتها فى االجتماع مع ) ماذا(و) ما(و) من(اشترآت _ 5
 :منها,معها فى أربعة أساليب ) من(

 ؟ )11(﴿ من ذا الذى يشفع عنده إال بإذنه﴾:قول اهللا  تعالى
 ؟)12(﴿ قال ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالون﴾:وقوله جل ذآره

 :هما,معها فى  مثالين) ما(واجتمعت
 ؟ )13(﴾﴿ فماجزاء من يفعل ذلك منكم إالخزى فى الحياة الدنيا:ول اهللا عزثناؤهق

وعذاب أ﴿ قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إال أن يسجن وقوله سبحانه 
 ؟ )14(أليم﴾

 :وهوقول اهللا تبارك وتعالى, معها فىمثال  واحد) ماذا(واجتمعت 
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 ؟)1(﴾لفماذا بعد الحق إال الضال, ذلكم اهللا ربكم الحق﴿ف
فى سورة الرحمن إحدى وثالثين  )2() فبأى آالء ربكما تكذبان(تكرر أسلوب _ 6

 .ولهذا التكرار سّر سنقف عليه فى موضعه إن شاء اهللا , وثالثين مرة
ولى , فعل النظر للمضارع أواألمر فى ستة وثالثين أسلوبا) آيف(عّلقت _ 7

 :منها,فى واحد وعشرين أسلوبا ) آان(فعُل ) آيف(
 ؟ )3(﴿ فانظرآيف آان عاقبة المجرمين﴾:جل وعال قول اهللا

 ؟ )4(﴿فسيروا فى األرض فانظروا آيف آان عاقبة المكذبين﴾:وقوله سبحانه
 

 )5(﴿ فانظرآيف آان عاقبة مكرهم؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين﴾:وقوله عزاسمه
 )5(أجمعين﴾

ين من ﴿ أولم يسيروا فى األرض فينظروا آيف آان عاقبة الذ:وقوله تعالى
 ؟ )6(﴾قبلهم

 :منها, ووليها أفعال أخرى فى بقية األساليب
 )7(﴿ انظرآيف نصرف اآليات ثم هم يصدفون﴾ :قول اهللا تبارك اسمه

رض من بعدهم لننظرآيف ﴿ ثم جعلناآم خالئف فى األ:وقوله جل ذآره
 ؟)8(تعلمون﴾

 ؟ )9(ثم نكسوها لحما﴾,﴿ وانظرإلى العظام آيف ننشزها:وقوله عزوجل
االستفهامية على الفعل ) أيان(و) متى(و) أين(و) ىأن(لم تدخل  -8

﴿ نساؤآم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى :أما قوله تعالى, آماسبقت أمثلتها,الماضى
 .)11(شرطية لعدم استغنائها بالجملة الواقعة بعدها) أنى(فالظاهرأن ,)10(شئتم﴾

 .بأنها لم تدخل إال على االسم) متى(وانفردت 
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 :ائج هذا الفصلأهم نت

تبّين من خالل هذا الفصل أن أساليب االستفهام فى القرآن الكريم بلغت أربعة 
المنقطعة ) أم(ولـ, فللهمزة ثمانية وتسعون وأربعمائة أسلوب, عشروألف أسلوب

اثنان وتسعون ) من(ولـ, ثالثة وتسعون أسلوبا) هل(ولـ, أربعة وثمانون أسلوبا
) أى(ولـ, سبعة وعشرون أسلوبا) ماذا(ئة أسلوب ولـثالثون وما) ما(ولـ, أسلوبا

, سبعة وعشرون أسلوبا) أنى(ولـ, ثمانون أسلوبا) آيف(ولـ, أربعة وخمسون أسلوبا
) آم(ولـ,ستة أساليب) أيان(ولـ, تسعة أساليب) متى(ولـ, عشرة أساليب) أين(ولـ

 .أربعة أساليب
ا معانى بالغية وأما آما اتضح أن حروف االستفهام أفادت فى جميع  شواهده
وأفادت فيما عداها , األسماء فقد أفادت فى ثالثة وعشرين شاهدا معانى حقيقية

وتقدمت شواهد متنوعة لكل ماتقدم بلغ عددها أربعا وستين ومائتى , معانى بالغية
 .شاهد

وتجّلى مماتضمن هذا الفصل أن همزة االستفهام أآثر األدوات ورودافى القرآن 
والمضارع , فقد دخلت على الفعل الماضى, ها تنوعا فى االستعمالوأآثر, الكريم

) إْن(واختصت بالدخول على األدوات , و على االسم والظرف , بصيغهماالمختلفة
آما اختصت  ,التوآيدية) إّن(وعلى , الشرطية) إذا(و) لو(و) لما(و) آلما(و

وانفردت من , النافية) لن(و,) لم(و) ما(و) ليس(و) ال(بالدخول على األدوات
آل هذا يحقق جدارة ,سبقت العاطف) ثم(أخواتها بأنها إذاعطفت بالواو أوالفاء أو

 .الهمزة بأن تكون أم الباب
فقد , ثبت مماتقدم دخول معظم األدوات على االسم أوالظرف فى آثيرمن أمثلتها

 فى تسعة) أم(و, دخلت الهمزة على االسم أوالظرف فى أربعة وثالثين ومائة مثال
, فى واحد وخمسين مثاال) من(و,فى أربعة وثالثين مثاال) هل(و, وعشرين مثاال

ولم , فى ثمانية أمثلة) أين(و, عل االسم أوالظرف فى ستة أمثلة ) أنى(ودخلت 
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هذا ينقض , على االسم فى أربعة أمثلة) أيان(ودخلت , إال على االسم) متى(تدخل 

 .)1(اعدا الهمزة تختص بالفعلماقرره النحاة من أّن أدوات االستفهام م
آماظهرمماسبق أن أدوات االستفهام تختلف مؤانستها لماعداها من األفعال 

) من(و, واألسماء والظروف فالهمزة تأنس بالفعل المضارع ماال تأنس بغيره
تستأنس ) آيف(و,يألفان االسم والظرف فوق إلفهما بالماضى والمضارع ) ما(و

تؤثرالمضارع على ) أنى(بالمضارع و بالماضى أآثرمن استئناسها
والريب أن للبناء , االسم على الماضى والمضارع) متى(آماتؤثر,الماضى

 .األسلوبى تأثيرا فى المعنى البالغى
, فى اثنين وعشرين مثاال) إال(من أختيها الحرفيتين باالجتماع مع ) هل(امتازت 

فى بعض ) إال(االجتماع مع من أخواتها االسمية ب) ماذا(و) ما(و) من(آما امتازت 
ولهذا عبرعن االستفهام اإلنكارى , وهذا يقوى الصلة بين النفى واالستفهام , األمثلة

 .)2(فى آتب النحوبشبه النفى
, االستفهامية بالدخول على اسم التفضيل فى ثمانية وعشرين مثاال) من(اختصت 

) من أضل(و, مثلةفى أربعة أ) من أحسن(و, فى خمسة عشرمثاال) من أظلم(فجاء 
( ومن , فى أربعة أمثلة) من أضل(و, فىمثالين) من أصدق(و, فى أربعة أمثلة

) من أضعف(فى مثال و) من أشد(و, فى مثال) من أوفى(و, فى مثالين) أصدق
 .فىمثال

جاء ذلك فى القرآن الكريم , بحذف ألفهاإذا وقعت مجرورة)ما(اختصت 
, فى أسلوبين) بَم(تسعة عشر أسلوبا و فى) لَم(فجاء , فىخمسة وعشرين أسلوبا

 .فى أسلوب) عّم(و, فى أسلوب)مّم(و, فى أسلوبين) فيَم(و
؟ فى سورة الرحمن إحدى وثالثين مرة )3()فباى آالء ربكما تكذبان(تكررأسلوب 

 .مرة لسربالغى يأتى فى موضعه إن شاء اهللا
ولى , وبامعّلقة فعل النظرللمضارع أواألمرفى ستة وثالثين أسل) آيف(جاءت 

 .ووليها أفعال أخرى فى بقية األساليب,فى واحد وعشرين أسلوبا) آان(األداة فعل 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/ 2:وشرح األشموني على ألفية ابن مالك,2/5:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر  1
 .144/ 2:؛ وشرح األشموني على ألفية ابن مالك212/ 1/2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن  مالك:  ينظر  2
 .13: سورة الرحمن  3
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 الفصل الثانى
 المقامات األساسية ألساليب االستفهام فى القرآن الكريم

 .مدخل         
المقامات األساسية ألساليب حروف : لمبحث األولا        

 .االستفهام
المقامـات األساسية ألساليب أسماء : المبحث الثانى      

 .االستفهام
 .أهم نتائج هذا الفصل        
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 :مدخل

سبق الحديث فى الفصل األول من الباب األول عن دورالسياق فى دراسة 
, وأن اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع لثقافة الشعب الذى يتكلمها, أساليب االستفهام

 .)1(ولهذا قرر البالغيون منذ قديم الزمن وجوب مراعاة المقام للكالم
ه االستفهامية تكون على أبلغ والريب أن مراعاة القرآن الكريم المقام فى أساليب

ثم فصلت من لدن حكيم ,﴿ أحكمت آياته ألنه الكتاب الذى , وأرقى صورة, وجه
فكم يتطرق الخطأ إلى  البليغ فى فهم المقام لقصور العلم أوالغفلة , )2(خبير﴾

 .)3(﴿يعلم خائنة األعين وماتخفى الصدور﴾ولكنه اليتطرق إلى اهللا الذى , أونحوها
, ن القرآن الكريم فى عهده المكى آان يواجه قوما آفارا مشرآينوالمعروف أ

  )4(﴿مانعبدهم إالليقربونا إلى اهللا زلفى﴾ :وقالوا, اتخذوا من دون اهللا أولياء
وعجبوا , )5(وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغيرعلم﴾, ﴿وجعلواهللا شرآاء الجن

أجعل , ﴿ هذا ساحرآذاب:افقالو,من أن  جاءهم رسول من أنفسهم ينذرهم بأس اهللا 
وانطلق المأل منهم أن امشوا واصبروا , إن هذا لشىء عجاب, اآللهة إلها واحدا

ماسمعنا بهذا فى الملة اآلخرة إن هذا إال اختالق﴾ , على آلهتكم إن هذا لشىء  يراد
ومانحن ,﴿إن هى إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا:و قالوا,وأنكروا البعث والنشور, )6(

 .)7(ثين﴾بمبعو
والقرآن الكريم فى عهده المدنى آان يواجه قوما مؤمنين أو أهل الكتاب 

وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا , وباإلسالم دينا, فاألول آمن با هللا ربا, أومنافقين
 .وإرشادات نبيه, فسلس قياده ألوامراهللا, ورسوال

ولهذا اتسم , با ونفاقاوالثالث تزّيى بزّى اإلسالم آذ, والثانى عرف الحق وأنكره
وقد اهتم العلماء , آل من القرآن المكى والمدنى بما اقتضت به أحوال المخاطبين

وما يمتازبه آل منهما من ,وذآرخواصهما,بمعرفة المكى والمدنى من القرآن 
آمالم يتفقوا فى تقسيم , ولكنهم لم يتفقوا فى المراد بالمكى والمدنى, اآلخر

صلى اهللا (أن السبب يرجع إلى عدم التوقيف من قبل النبى  والظاهر, السورإليهما
 .)8(فى ذلك) عليه وسلم

والجدال أن القرآن الكريم فى عهده المكى عالج تصحيح العقائد باإلنكارعلى 
وإثبات البعث  ,وإثبات الرسالة,وعبادة اهللا وحده,والدعوة إلى التوحيد, الشرك
, شرآين بالحجج العقلية واآليات الكونيةوجادل الم,وذآر أهوال القيامة, والجزاء

ليعتبروا بمصير المكذبين من ,ولفت أنظارهم إلى قصص  األنبياء واألمم الغابرة
                                                 

 .136/ 1: البيان والتبين: ينظر  1
 .1: سورة هود  2
 .19: سورة غافر  3
 .3: سورة الزمر  4
 .10: سورة األنعام  5
 37:سورة  المؤمنون  6
7   
 .1/191:البرهان فى علوم القرآن: ينظر  8
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واالستفهام هواألسلوب المناسب لتلك األغراض لما يحمل فى طّياته من ,)1(قبلهم

, وقرع المسامع, وتنبيه المدارك, وتحريك الوجدان وإثارة المشاعر,وخز الضمير
آمايظهرمن خالل هذا الفصل، ولهذا اختص أآثرمن  ثالثة أرباع أساليب 

 .االستفهام القرآنى بالقرآن المكى
, والمعامالت و الحدود,والقرآن الكريم فى عهده المدنى وضع أساس العبادات

وتحريفهم , وأنكرعلى اليهود  والنصارى اختالفهم فى الحق, والعالقات العامة
وآشف عن خبايا المنافقين وخطرهم , م إلى التوحيد ودعاه,  لكتاب اهللا 
 .فقلت أساليب االستفهام القرآنى فىالقرآن المدنى,)2(علىالدين

وهذه ,تضّمن هذا الفصل المقامات األساسية ألساليب االستفهام فى القرآن الكريم
, بل استنبطها من دالالت أساليب االستفهام خاصة, المقامات لم أجدها فى  آتاب

وقسمتها إلى عشرة مقامات بمالحظة جانب , خصائص أساليب القرآن عامة ومن
ولهذا ,فهوتقسيم اعتبارى اليعنى التباين بين األقسام,وضوح المعنى فى آل أسلوب

بل نستطيع , نجدبعض األساليب يفيدمعانى متنوعة نستطيع أن نصنّفه تحت مقامات
, ك والدعوة إلى التوحيدأن نجمع جميع األساليب تحت مقام واحد هورّد الشر

 :فقدقال ابن القيم
فإن , داعية إليه, شاهدة به, إن آل سورة فى القرآن متضمنة لنوعى التوحيد

فهو التوحيد ,وأفعاله وأقواله , وأسمائه وصفاته, إماخبرعن اهللا تعالى: القرآن
, وخلع مايعبد من دونه,وإما دعوة إلى عبادته وحده الشريك له, العلمى الخبرى

 .فهوالتوحيد اإلرادى الطلبى
, فهوحقوق التوحيد ومكّمالته, وإما أمرونهى وإلزام بطاعته وأمره ونهيه

ومايكرمهم به فى اآلخرة ,ومافعل بهم فىالدنيا,وإماخبرعن إآرام أهل التوحيد
 .فهوجزاء توحيده

وما يحل بهم فى ,وإما خبرعن أهل الشرك ومافعل بهم فى الدنيا من النكال
 .فهوجزاء من خرج عن حكم التوحيد, ن العذابالعقبى م

 .)3(وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم, فالقرآن آله فى التوحيد وحقوقه وجزائه
 :وقد انقسم الفصل إلى مبحثين

 .المقامات األساسية ألساليب حروف االستفهام: األول

                                                 
 1/23:اإلتقان فى علوم القرآن, نجالل الدين بن عبدالرحم: السيوطى: فى خواص القرآن المكى: ينظر  1

 203و 202/ 1:محمدعبدالعظيم، مناهل العرفان فى علوم القرآن: والزرقانى, )لبنان -بيروت,دارالمعرفة(  
 ).وشرآاه,مطبعة عيسى البابى الحلبى( 

 .204/ 1:ومناهل العرفان,23/ 1:اإلتقان فىعلوم القرآن: خواص القرآن المدنى: ينظر  2
 تحقيق الدآتور الوليد بن, فتح المجيد  لشرح آتاب التوحيد, بن حسن بن سورة محمد بن عبدالوهابعبدالرحمن   3

 الرياض  -دارعالم الكتب للطباعة والنشروالتوزيع(الطبعة األولى , 38ص ,عبدالرحمن بن محمد آل فرّيان 
 ).م1997هـ 1470
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جاءت , اشتمل آل مقام على شواهد متنوعة,فقد تضمن هذا المبحث تسعةمقامات

آما تضمن  شواهد معارضات المعاندين لبعض ,فى القرآن لحروف االستفهام
 .ذآرت تلك الشواهد إثرالمقام الذى تتعلق به,المقامات
 .المقامات األساسية ألساليب أسماء االستفهام: والثانى

آل مقام يضّم شواهد متنّوعة وردت ,فقد احتوى هذا المبحث على عشرة مقامات
آما احتوى على شواهد معارضات المعاندين لبعض , ستفهامفى القرآن ألسماء اال

 .أوردت تلك الشواهد إثرالمقام الذى ترتبط به, المقامات
آما لم أذآربعد ,ولم أذآرفى آثيرمن المقامات شواهد لبعض األدوات,هذا 

لم أجدلها -حسب فهمى القاصر -ألنى, آثيرمن المقامات شواهد للمعارضات
 .ب لالستفهامماأستشهد به من أسالي
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 المبحث األول
المقامات األساسية ألساليب حروف االستفهام فى القرآن 

 .الكريم
 .رّد الشرك والدعوة إلى التوحيد: األول
 .حّقية القرآن الكريم والرسالة: الثانى
 .إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة: الثالث
 .يمكنهم دفعهاالحتجاج على الناس بماال: الرابع

 .إنكارشىء  واستبعاده: الخامس
 .توبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم: السادس
 .زجرالمؤمنين على الخطأوالنسيان: السابع
 .تشويق الناس وترغيبهم فيما أريد لهم من الخير: الثامن
تنبيه الرصول صلى اهللا عليه وسلم أوالمخاطب وتعجيبه : التاسع
 .مماوقع

 
 
 
 
 
 

 
 

 :رد الشرك والدعوة إلى التوحيد: األول
 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام

﴿قال له صاحبه وهويحاوره أآفرت بالذى خلقك من تراب ثم :قول اهللا جل وعال
 ؟)1(من نطفة ثم سواك رجال﴾

 ؟)2(﴿ وإذقال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة﴾:وقوله تعالى
 ؟ )3(قال أتحاجونى فى اهللا وقد هدان﴾, ﴿ وحاجه  قومه:وقوله جل ذآره

 )4(﴿أتدعون بعال وتزرون أحسن الخالقين﴾:وقوله تبارك اسمه
                                                 

 .37: سورة الكهف  1
 .74: سورة األنعام  2
 .80 :سورة األنعام  3
 .125: سورة الصافات  4
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 ؟)1(﴿ أيشرآون مااليخلق شيئا وهم  يخلقون﴾:وقوله عزثناؤه
 ؟)2(واهللا خلقكم وماتعملون﴾,﴿ قال أتعبدون ماتنحتون:وقوله جل شأنه

 ؟)3(﴾أتقولون علىاهللا ماال تعلمون.. .﴿ قالوا اتخذ اهللا ولدا سبحانه:وقوله عزاسمه 
قال ياقوم اعبدوا اهللا مالكم من إله ,﴿ وإلى عاد أخاهم هودا:وقوله سبحانه

 ؟)4(أفالتتقون﴾,غيره
 ؟)5(﴾أإفكا آلهة دون اهللا تريدون ﴿:وقوله تعالى

 .)6(﴿ أإله مع اهللا ؟ بل هم قوم  يعدلون﴾:وقوله جل وعال
 .)7(الى اهللا عمايشرآون﴾﴿أ إله مع اهللا؟ تع:وقوله عزوجل

 ؟ )8(﴿ قل أغيراهللا أتخذ وليا فاطرالسماوات واألرض﴾:وقوله تبارك وتعالى
 ؟)9(يراهللا تأمرونى أعبد أيها الجاهلون﴾﴿ قل أفغ:وقوله جل شأنه
 ؟) 10(﴾ض﴿قالت رسلهم أفى اهللا شك فاطرالسماوات واألر:وقوله عزثناؤه

وتجعلون , لذى خلق األرض فى يومينلتكفرون با إنكم أ ﴿قل:وقوله تبارك اسمه
 ؟)11(﴾له أندادا

 :المنقطعة لرد الشرك والدعوة إلى التوحيد)أم (ومن مجىء 
 .)12(﴿أم اتخذوا من دونه آلهة ؟ قل هاتوا برهانكم﴾: قول اهللا تعالى
 )13(ولياء؟ فاهللا هوالولى﴾أ﴿ أم اتخذوا من دونه :وقوله عزوجل
 ؟)14(لطانا فهويتكلم بماآانوا به يشرآون﴾﴿أم أنزلنا عليهم س: وقوله عزذآره
 )15(﴿ أم لهم إله غيراهللا؟ سبحان اهللا عمايشرآون﴾ :وقوله سبحانه

 :لردالشرك والدعوة إلى التوحيد) هل(ومن مجىء 
 ؟ )16(﴿ قال هل يسمعونكم إذتدعون أوينفعونكم أويضرون﴾:قول اهللا جل وعال

 ؟ )17(﴾ه واحد فهل أنتم مسلمونقل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إل﴿:وقوله سبحانه
هل لكم مماملكت أيمانكم من , نفسكمأ﴿ضرب لكم مثال من : وقوله عزثناؤه

 ؟)1(فأنتم فيه سواء﴾, شرآاء فيما رزقناآم
                                                 

 .191: سورة األعراف  1
 .96و 95: سورة الصافات  2
 .68: سورة يونس  3
 .65: سورة األعراف  4
 .86: سورة الصافات  5
 .60: سورة النمل  6
 .63:سورة النمل  7
 .14: سورة األنعام  8
 .64:سورة الزمر  9

 .10: سورة إبراهيم  10
 .9: سورة فصلت 11

 .24: ألنبياءسورة ا  12
 .9:سورةالشورى  13
  .35: سورة الروم  14
 .43: سورة الطور  15
 .73و 72: سورة الشعراء  16
 .108: سورة األنبياء  17
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 :معارضة المشرآين ردالشرك والدعوة إلى التوحيد

 :فقد جاءت الهمزة لهذه المعارضة فى آيات منها
 .)2(ا واحدا؟ إن هذا لشىء عجاب﴾﴿ أجعل اآللهة إله:قول اهللا تعالى

 ؟)3(﴿ قالوا أجئتنا لنعبداهللا وحده ونذرماآان يعبد آباؤنا﴾:وقوله تبارك اسمه
 ؟)4(﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا﴾:وقوله عزشأنه
ه ألرجمنك تنتنت عن آلهتىيا إبراهيم؟ لئن لم أ﴿ قال أراغب :وقوله سبحانه
 .)5(﴾واهجرنى مليا

﴿قالوا ياشعيب أصالتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل :هوقوله جل ثناؤ
 ؟)6(فى أموالنا مانشاء﴾
 )7(﴿ ويقولون أ إنا لتارآوا آلهتنا لشاعرمجنون﴾ :وقوله عزوجل

 

 :حّقية القرآن الكريم والرسالة: الثانى
 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام

إنا : ما وجدتم عليه آباءآم؟ قالوا﴿قال أولوجئتكم بأهدى م:قول اهللا تبارك وتعالى
 .)8(بما أرسلتم به آافرون﴾

وآتانى منه رحمة ,﴿ قال ياقوم أرأيتم إن آنت على بينة من ربى:وقوله جل و عال
 ؟ )9(فمن ينصرنى من اهللا إ ن عصيته﴾

من أضل ممن هوفى , ﴿ قل أرأيتم إن آان من عند اهللا ثم آفرتم به:وقوله عزاسمه
 ؟)10(شقاق بعيد﴾

 ؟)11(﴿ أوعجبتم أن  جاءآم ذآرمن ربكم على رجل منكم لينذرآم﴾: قوله سبحانهو
, ﴿ أآان للناس عجبا أن  أوحينا إلى رجل منهم أن أنذرالناس:وقوله جل ذآره

 ؟ )12(وبشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق عندربهم﴾
 )13(﴿ وسواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون﴾:وقوله عزثناؤه

 ؟ )14(﴿ أيحسب اإلنسان أن يترك سدى﴾:عالىوقوله ت
 ؟)1(﴿ لقد أنزلنا إليكم آتابافيه ذآرآم أفالتعقلون﴾:وقوله جل شأنه

                                                                                                                                                         
 .28: سورة الروم  1
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 ؟ )2(﴿ وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أال تتقون﴾:وقوله سبحانه
 :المنقطعة لحّقية القرآن الكريم والرسالة) أم(ومن مجىء 

 )3(سولهم فهم له منكرون﴾﴿ أم لم يعرفوا ر: قول اهللا عزوجل
 )4(﴾...﴿ أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلّى إجرامى:وقوله جل شأنه
أم يقولون افترى على اهللا آذبا؟ فإن يشأ اهللا  يختم على  ﴿:وقوله عزذآره

 )5(﴾...قلبك

 

 )6(﴿ أم يقولون تقوله؟ بل اليؤمنون﴾:وقوله تبارك وتعالى
 ؟)7(زائن رحمة ربك العزيز الوهاب﴾﴿ أم عندهم خ:وقوله تقدس اسمه

 :لحقية القرآن الكريم والرسالة) هل(ومن مجىء 
 )8(هل آنت إالبشرا رسوال﴾,﴿قل سبحان ربى :قول اهللا عزوجل

 )9(ال البالغ المبين﴾إ﴿ فهل على الرسل :وقوله جل ثناؤه
 :معارضة المنكرين حّقية القرآن الكريم والرسالة

 :ارضةفمن مجىء الهمزة لهذه المع
﴿ ومامنع الناس أن يؤمنوا إذجاءهم الهدى إال أن قالوا أبعث اهللا :قول اهللا سبحانه

 ؟)10(بشرا رسوال﴾
 ؟)11(﴿ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى﴾:وقوله جل وعال
 .)12(﴿ أ ألقى عليه الذآرمن بيننا؟ بل هوآذاب أشر﴾:وقوله عزشأنه
 ؟)13(مثلنا وقومهمالنا عابدون﴾ ﴿ فقالوا أنؤمن لبشرين:وقوله تعالى

 )14(﴿ فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى اهللا﴾:وقوله تبارك اسمه

 .)15(نا إذا لفى ضالل وسعر﴾إ﴿فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ :وقوله عزثناؤه
 :المنقطعة لمعارضة حقية الرسالة) أم(ومن مجىء 

 ؟)16(و اليكاد يبين﴾,لذى هومهين﴿ أم أنا خير من هذا ا:قول اهللا جل ذآره
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 :لمعارضة حقية الرسالة) هل(ومن مجىء 

 ؟ )1(هل هذا إالبشرمثلكم﴾,﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا :قول اهللا عزاسمه
 

 
 :إثبات البعث و الجزاء وأهوال يوم القيامة: الثالث

 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام
 ؟)2(بقريب﴾ بحالص ﴿إن موعدهم الصبح أليس:قول اهللا سبحانه
 )3(﴿ أليس فى جهنم مثوى للكافرين﴾:وقوله جل وعال

 ؟)4(أليس هذا بالحق﴾, ﴿ ويوم يعرض الذين آفروا علىالنار:وقوله عزذآره
 ؟)5(﴿ أليس ذلك بقادرعلى أن يحي الموتى﴾:وقوله تبارك اسمه
ا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرن،﴿وأنذرالناس يوم يأتيهم العذاب:وقوله جل ثناؤه
أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من , نجب دعوتك ونتبع الرسل إلى أجل قريب

 ؟)6(زوال﴾
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم , بلى: ﴿ ينادونهم ألم تكن معكم؟ قالوا:وقوله تعالى

 .)7(﴾...وارتبتم
﴿ قل أفأنبئكم بشرمن ذلكم؟ النار وعدها اهللا الذين آفروا وبئس :وقوله عزوجل

 .)8(المصير﴾
﴿ ويوم يحشرهم ومايعبدون من دون اهللا فيقول أ أنتم أضللتم :وقوله جل شأنه

 .)9(عبادى هؤالء أم هم ضلوا السبيل﴾
 ؟)10(﴿ أذلك خيرنزال أم شجرة الزقوم﴾:وقوله سبحانه
 :المنقطعة إلثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة)أم(ومن مجىء 

ن السيئات أن يسبقونا؟ساء ﴿ أم حسب الذين يعلمو:قول اهللا عزاسمه
 .)11(مايحكمون﴾

﴿أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم : وقوله تبارك اسمه
 ؟)12(لماتحكمون﴾

 :إلثبات البعث و الجزاء وأهوال يوم  القيامة) هل(ومن مجىء 
                                                 

 .3: سورة األنبياء  1
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 .32:روسورة الزم,68: سورة العنكبوت  3
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هل تجزون إالما , وجوههم فى النار﴿ومن جاء بالسيئة فكبت :قول اهللا جل وعال

 )1(﴾لمونآنتم تع
﴿وجعلنا األغالل فى أعناق الذين آفروا هل يجزون :وقوله تعالى
 .)2(إالماآانوايعلمون﴾
 .)3(﴿ هل ينظرون إالالساعة أن تأتيهم بغتة وهم اليشعرون﴾:وقوله عزشأنه

يرون مايوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار  ﴿ آأنهم يوم:وقوله جل ذآره
 ؟)4(﴾فهل يهلك إال القوم الفاسقون,بالغ

فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا آنا لكم ,﴿وإذيتحاجون فى النار:وقوله سبحانه
 ؟)5(تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار﴾

 :معارضة الكفرة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة
لمعارضة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة فى ) هل(فقد جاءت الهمزة و

 :آيات
 :فمن مجىء الهمزة لهذه المعارضة

 ؟ )6(﴿ أيعدآم أنكم إذا متم وآنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون﴾:قول اهللا تعالى
 ؟)7(﴿ ويقول اإلنسان أ إذا مامت لسوف أخرج حيا﴾:وقوله جل وعال

﴿ وقال الذين آفروا أ إذا آنا ترابا وآباؤنا أ :وقوله تبارك وتعالى
 ؟)8(إنالمخرجون﴾
 )9(﴿ أ إذا متنا وآنا ترابا وعظاما أ إنا لمدينون﴾:رهوقوله عزذآ

قل إى وربى إن لحق وما أنتم    ﴿ ويستنبئونك أحق هو؟:وقوله سبحانه
 )10(بمعجزين﴾

 :لمعارضة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) هل(ومن مجىء 
م آل هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقت: ﴿ وقال الذين آفروا:قول اهللا عزوجل

 ؟)11(ممزق إنكم لفى خلق جديد﴾
 
 
 
 

                                                 
 .90: سورة النمل 1
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 :االحتجاج علىالناس بما اليمكنهم دفعه: الرابع
 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام

﴿ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم : قول اهللا عزوجل
 .)1(بلى﴾: وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا 

 .)2(بلى﴾:لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالواأو: ﴿ قالوا:وقوله جل شأنه
 ؟)3(﴿ أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾:وقوله سبحانه
 .)4(شدخلقا أم السماء ؟بناها﴾أ﴿ أ أنتم : وقوله جل ثناؤه

﴿ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن :وقوله تبارك وتعالى
 ؟)5(﴾أعمىهو

 ؟ )6(يخلق؟ أفال تذآرون﴾﴿ أفمن يخلق آمن ال:وقوله جل وعال
 ؟)7(﴿ أفمن يلقى فى النارخيرأم من يأتى  آمنا يوم القيامة﴾:وقوله عز ذآره

﴿ أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا :وقوله تبارك وتعالى
 ؟)8(علىصراط مستقيم﴾

 :المنقطعة لالحتجاج على الناس بمااليمكنهم دفعه) أم(ومن مجىء 
 ؟)9(﴿ أم خلقنا المالئكة إناثا وهم شاهدون﴾:قول اهللا جل جالله
 )10(﴿ أم خلقوا السماوات واألرض؟ بل اليوقنون﴾:وقوله  عزشأنه

 )11(﴿ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن آنتم صادقين﴾:وقوله سبحانه
 )12(ولئكم؟ أم لكم براءة فى الزبر﴾أ﴿ أآفارآم خيرمن :وقوله جل ذآره
السماوات واألرض ومابينهما؟ فليرتقوا فى  ﴿ أم لهم ملك:وقوله عزوجل

 ؟)13(األسباب﴾
 

 
 :لالحتجاج على الناس بما اليمكنهم دفعه) هل(ومن مجىء 
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اليعلمون؟ إنما يتذآرأولو  ﴿قل هل يستوى الذين يعلمون والذين:قول اهللا تعالى

 )1(﴾األلباب

تويان هل يس,﴿ مثل الفريقين آاألعمى واألصم والبصيروالسميع:وقوله جل شأنه
 ؟)2(مثال﴾

﴿ضرب اهللا مثال عبدا مملوآا اليقدرعلى شىء ومن رزقناه رزقا :وقوله عزذآره
 ؟)3(﴾هل يستوون,وجهرافهوينفق منه سرا , حسنا

إن أرادنى اهللا بضرهل , ماتدعون من دون اهللا  ﴿ قل أفرأيتم:وقوله تبارك اسمه
 ؟)4(﴾هن  آاشفات ضره؟ أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته

 :إنكارشىء واستبعاده: الخامس
 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام

 ؟)5(﴿ أصطفى البنات على البنين﴾:قول اهللا سبحانه
 .)6(﴿ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ باهللا أن أآون من الجاهلين﴾:وقوله جل جالله
 ؟)7(تترآون فيما ههنا آمنين﴾أ﴿ :وقوله عزشأنه
 ؟)8(أتى األرض ننقصها من أطرافها﴾﴿ أفال يرون أنا ن:وقوله تعالى

 ؟)9(﴿ قال ياموسى أتريد أن تقتلنى آماقتلت نفسا باألمس﴾:وقوله جل شأنه
قال أ أسجد , ﴿ وإذقلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس:وقوله عزوجل
 ؟)10(لمن خلقت طينا﴾

 ؟ )11(﴿ أفنضرب عنكم الذآرصفحا أن آنتم قوما مسرفين﴾:وقوله تبارك وتعالى
, وآنا ذرية من بعدهم, ﴿ أوتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل:وقوله جل وعال

 ؟)12(أفتهلكنابمافعل المبطلون﴾
 

﴿وقال المأل من قوم فرعون أتذرموسى وقومه ليفسدوا فى :وقوله عزثناؤه
 ؟)13(األرض ويذرك وآلهتك﴾

ا الذى ا رآك الذين  آفروا إن يتخذونك إالهزوا أهذ﴿ وإذ:وقوله تعالى جده
 ؟)14(﴾يذآرآلهتكم

                                                 
 .9:سورة الزمر  1
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 ؟)1(﴿ قال أغيراهللا أبغيكم إلها وهوفضلكم على العالمين﴾ :وقوله تبارك اسمه

 :المنقطعة إلنكارشىء واستبعاده) أم(ومن مجىء 
 )2(﴿أم عندهم الغيب فهم يكتبون﴾:قول اهللا عزذآره

 ؟)3(﴿ أم له  البنات ولكم البنون﴾:وقوله جل ثناؤه
أم لهم أيديبطشون بها؟ أم لهم أعين , ل يمشون بها﴿ألهم أرج:وقوله عزشأنه
 ؟)4(﴾م لهم آذان يسمعون بهايبصرون بها؟ أ
 ؟)5(﴾أم لهم شرك فى السماوات﴿:وقوله سبحانه
 :إلنكارشىء واستبعاده) هل(ومن مجىء 
هل تحس منهم من أحد أوتسمع لهم ,﴿ وآم أهلكنا قبلهم من قرن:قول اهللا تعالى

 .)6(رآزا﴾
 ؟ )7(﴿فهل ترى لهم من باقية﴾:وقوله عزوجل
 ؟)8(﴿قل هل عندآم من علم فتخرجوه لنا﴾:وقوله جل جالله

﴿وآم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا فى البالد :وقوله تبارك اسمه
 ؟)9(هل من محيص﴾

 
 
 
 
 

 
 :توبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم: السادس

 :قامفمن مجىء الهمزة لهذا الم
, ين مكروا السيئات أن يخسف اهللا بهم األرض﴿ أفأمن الذ:قول اهللا سبحانه

 ؟)10(﴾أويأتيهم العذاب من حيث اليشعرون
, ﴿ أأمنتم أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أوتاتيهم الساعة بغتة:وقوله جل وعال
 )11(وهم اليشعرون﴾

                                                 
 .140: سورة األعراف   1
 .47وسورة القلم ,41: سورة الطور  2
 .39: سورة الطور  3
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الساعة بغتة  تاتيهم﴿ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أو:وقوله عزثناؤه

 )1(﴾وهم اليشعرون,
ماسبقكم بها من أحد , أتأتون الفاحشة: ﴿ ولوطا إذ قال لقومه:وقوله تبارك وتعالى

 ؟)2(من العالمين﴾
لهم فى  نسارع, ﴿ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين:وقوله جل شأنه

 )3(﴾الخيرات؟بل اليشعرون
 )4(﴾خل جنة نعيمأيطمع آل امرئ منهم أن يد: وقوله عزوجل
وأنتم تتلون الكتاب؟ أفال , ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم:وقوله تعالى

 ؟)5(تعقلون﴾
وأن اهللا عالم ,﴿ ألم يعلموا أن اهللا يعلم سرهم ونجواهم:وقوله جل جالله

 ؟)6(الغيوب﴾
 ؟)7(﴿أوال يعلمون أن اهللا يعلم مايسرون ومايعلنون﴾:وقوله تبارك اسمه

 ؟)8(﴿ اآلن وقدعصيت قبل  وآنت من المفسدين﴾:شأنهوقوله عز
 ؟)9(﴿ قل أباهللا وآياته ورسوله آنتم تستهزئون﴾:وقوله تعالى جده

 
 

 
 :المنقطعة لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) أم(ومن مجىء 

 ؟)10(﴿ أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا﴾:قول اهللا عزوجل
 ؟)11(﴿ أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج اهللا أضغانهم﴾:وقوله سبحانه

 ؟)12(﴿ أم يقولون شاعرنتربص به ريب المنون﴾:وقوله جل وعال
 :لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) هل(ومن مجىء 
 ؟)13(﴿ قل هل تربصون بنا إال إحدى الحسنين﴾:قول اهللا تعالى
 ؟)14(م أوينتصرون﴾﴿ هل ينصرونك:وقوله جل شأنه

                                                 
 .107: سورة  يوسف  1
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 .38: سورة  المعارج  4
 .44: بقرةسورة ال  5
 .78: سورة التوبة  6
 .77: سورة البقرة  7
 .91: سورة يونس  8
 .65: سورة التوبة  9

 .17: سورة الملك  10
 .29: سورة محمد  11
 .30: سورة الطور  12
 .52: سورة التوبة  13
 .93: سورة الشعراء  14
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﴿قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمناباهللا وما أنزل : وقوله تبارك وتعالى
 ؟)1(وأن أآثرهم فاسقون﴾, إلينا وما أنزل من قبل

 :معارضة الكفرة والمشرآين توبيخهم وتهديدهم على خبائثهم
 :منها,فقدجاءت الهمزة لهذه المعارضة فى آيات

الواياصالح قدآنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبدمايعبد ﴿ ق:قول اهللا عزذآره
 ؟)2(آباؤنا﴾

 ؟ )3(ولم ننهك عن العالمين﴾أ﴿قالوا :وقوله تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :زجرالمؤمنين على الخطأ  والنسيان: السابع
 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام

أخرقتها لتغرق : قال, ا رآبا فى السفينة خرقها﴿ فانطلقا حتى إذ:قول اهللا سبحانه
 ؟)4(﴾أهلها

﴿ قال ياهارون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن؟ أفعصيت :وقوله جل وعال
 ؟)5(أمرى﴾

 )6(﴾أ يحب أحدآم أن يأآل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه ﴿:وقوله تبارك وتعالى
 )7(﴿ أتخشونهم؟ فاهللا أحق أن تخشوه إن  آنتم مؤمنين﴾: وقوله جل ذآره

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد آان فريق منهم يسمعون آالم اهللا : وقوله عزوجل
 ؟)8(﴾ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون

                                                 
 .59: سورة المائدة  1
 .62: سورة هود  2
 .70: سورة الحجر  3
 .71 :سورة الكهف  4
 .93و 92: سورة طه  5
 .12: سورة الحجرات  6
 .13: سورة التوبة  7
 .75: سورة البقرة  8
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 )1(طيع معى صبرا﴾تتسلن ﴿قال ألم أقل إنك :وقوله تبارك اسمه
نهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن أ﴿ وناداهما ربهما ألم :وقوله جل شأنه

 ؟)2(الشيطان لكما عدو مبين﴾
 :المنقطعة لزجرالمؤمنين على الخطأ والنسيان) أم(من مجىء و

﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من :قول اهللا تعالى
 ؟)3(قبلكم﴾

ولم , ﴿ أم  حسبتم أن تترآوا ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم:وقوله عزشأنه
 ؟)4(يتخذوا من دون اهللا والرسوله وال المؤمنين وليجة﴾

 :لزجرالمؤمنين على الخطأ والنسيان) هل(ومن مجىء 
 ؟)5(﴿قال هل آمنكم عليه إال آما أمنتكم على أخيه من قبل﴾:قول اهللا سبحانه
 ؟)6(﴿قال هل  علمتم مافعلتم  بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون﴾:وقوله جل وعال

 
 
 

 :تشويق الناس وترغيبهم فيما أريد لهم من الخير: الثامن
 :ء الهمزة لهذا المقامفمن مجى

إذقال لهم أخوهم نوح ,﴿ آذبت قوم نوح المرسلين :قول اهللا تبارك  وتعالى
 ؟)7(أالتتقون﴾

 )8(﴿ آذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود أال تتقون﴾:وقوله عزوجل

 ؟)9(إذقال لهم أخوهم لوط أال تتقون﴾, ﴿ آذبت قوم لوط المرسلين:وقول جل ذآره
 ؟)9(تتقون﴾

 :لتشويق الناس وترغيبهم فيما أريد لهم من الخير) هل(ومن مجىء 
قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى األرض ﴿:قول اهللا جل جالله

 ؟)10(﴾فهل نجعك لك خرجا على أن تجعل بينانا وبينهم سدا
هل أدلك على شجرة الخلد : قال يا آدم , ﴿ فوسوس إليه الشيطان:وقوله عزذآره

 ؟)11(﴾وملك اليبلى

                                                 
 .72: سورة الكهف  1
 .22: سورة األعراف  2
 .214: سورة البقرة  3
 .16: سورة التوبة  4
 .64: سورة  يوسف  5
 .89: سورة  يوسف  6
 .106و  105: سورة الشعراء  7
 .124و 123: سورة الشعراء  8
 .161و 160: سورة الشعراء  9

 .94: سورة الكهف  10
 .120: سورة طه  11
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هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له : ﴿ فقالت :وقوله تعالى جده

 ؟)1(ناصحون﴾
﴿ ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب :وقوله جل ثناؤه

 ؟ )2(أليم﴾
تنبيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوالمخاطب وتعجيبه : التاسع
 :مماوقع

 :فمن مجىء الهمزة لهذا المقام
 ؟)3(﴿ أرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾:قول اهللا تبارك اسمه

 ؟ )4(وأعطى قليال وأآدى﴾, ﴿ أفرأيت الذى تولى :وقوله جل وعال
 ؟)5(﴾حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه اهللا الملك لى الذىإ﴿ ألم تر :وقوله عزشأنه
﴿ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة :وقوله سبحانه

 ؟ )6(﴾ضلوا السبيليدون أن توير
﴿ ألم ترإلى الذين بدلوا نعمة اهللا آفرا وأحلوا قومهم :وقوله جل ذآره

 ؟)7(دارالبوار﴾
فترى , ثم يجعله رآاما, ثم يؤلف بينه, ﴿ألم تر أن اهللا يزجى سحابا:وقوله عزثناؤه

وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من ,الودق يخرج من خالله
 ؟)8(ء ويصرفه عمن يشاء﴾يشا

 .)9(﴿ ألم تر أنهم فى آل واد يهيمون﴾:وقوله تعالى

 :المنقطعة لتنبيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم) أم(ومن مجىء 
﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم آانوا من آياتنا :قول اهللا جل شأنه

 ؟)10(عجبا﴾
خاطب وتعجيبه لتنبيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوالم) هل(ومن مجىء 

 :مماوقع
 !؟)11( ﴿وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾:قول اهللا تبارك وتعالى

 ؟)12(فرعون وثمود﴾,﴿ هل أتاك حديث الجنود:وقوله عزذآره
 

                                                 
 .12: سورة القصص  1
 .10: سورة الصف  2
 .43: سورة الفرقان  3
 .34و 33: سورة النجم  4
 .258: سورة البقرة  5
 .44: سورة النساء  6
 .28: سورة إبراهيم  7
 .43: سورة النور  8
 .225: سورة الشعراء  9

 .9: رة الكهفسو  10
 .24:سورة الذاريات  11
 .18و 17: سورة البروج  12
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 المبحث الثانى
المقامات األساسية ألساليب أسماء االستفهام فى القرآن 

  .الكريم
 .ى التوحيدرّد الشرك والدعوة إل: األول
 .حّقية القرآن الكريم والرسالة: الثانى
  .إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة: الثالث
 .االحتجاج على الناس  بما اليمكنهم دفعه: الرابع

  .إنكارشىء واستبعاده: الخامس
 .توبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم: السادس
 .والنسيان زجرالمؤمنين على الخطأ: السابع
 .تشويق الناس وترغيبهم  فيما أريد لهم من الخير: الثامن
أوالمخاطب وتعجيبه ) صلى اهللا عليه وسلم(تنبيه الرسول : التاسع
 .مماوقع
 .التفخيم والتعظيم: العاشر
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 :رد الشرك والدعوة إلى التوحيد: األول
 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

جيب المضطر إذ دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ﴿ أم من ي:قول اهللا  تعالى
 ؟)1(األرض﴾

 ؟ )2(فمن يهديه من بعداهللا﴾...﴿ أفرأيت من اتخذا إلهه هواه:وقوله جل وعال
﴿ قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله :وقوله عزوجل

 ؟)3(غيراهللا يأتيكم بضياء﴾
جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله  ﴿قل أرأيتم إن:وقوله سبحانه

 ؟)4(غيراهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه﴾
﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من اليستجيب له إلى يوم :وقوله جل شأنه

 ؟)5(القيامة﴾
 :لردالشرك والدعوة إلى التوحيد) ما(ومن مجىء 

م تعبد مااليسمع واليبصرواليغنى ياأبت ل, إذقال ألبيه  ﴿:قول اهللا تبارك اسمه
 ؟)6(﴾عنك شيئا

 ؟)7(﴿ ومالكم التؤمنون باهللا والرسول يدعوآم لتؤمنوا بربكم﴾:وقوله عزذآره
 ؟)8(﴿ فمالهم اليؤمنون﴾:وقوله جل جالله

 :لردالشرك والدعوة إلى التوحيد) ماذا(ومن مجىء 
 ؟)9(﴿ إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون﴾:قول اهللا عزشأنه

 :لردالشرك والدعوة إلى التوحيد) آيف(ن مجىء وم
                                                 

 .62: سورة النمل  1
 .23: سورة الجاثية  2
 .71: سورة القصص  3
 .72: سورة القصص  4
 .5: سورة األحقاف  5
 .42: سورة مريم  6
 .8: سورة الحديد  7
 .20: سورة االنشقاق  8
 .85: سورة الصافات  9
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 ؟ )1(﴿فمالكم آيف تحكمون﴾:قول اهللا جل ثناؤه

 :لرد الشرك والدعوة إلى التوحيد) أنى(ومن مجىء 
 ؟)2(﴿الإله إالهوفأنى تؤفكون﴾:قول اهللا سبحانه وتعالى

 ؟)3(﴿قاتلهم اهللا أنى يؤفكون﴾:وقوله تبارك اسمه
 ؟)4(حرون﴾﴿ قل فأنى تس:وقوله عزثناؤه

 :لرد الشرك والدعوة إلى التوحيد) أين(ومن مجىء 
أين شرآائى الذين آنتم : ﴿ ويوم يناديهم فيقول:قول اهللا تبارك وتعالى

 ؟)5(تزعمون﴾
 ؟)6(﴿ثم قيل لهم أين ماآنتم تشرآون من دون اهللا﴾:وقوله جل وعال

 :معارضة المشرآين ردالشرك والدعوة إلى التوحيد
 :ه المعارضة فىلهذ) ما(فقدجاءت 

 ؟)7(ومارب العالمين﴾:﴿قال فرعون:قول اهللا تعالى جده
 ؟)8(﴾وما الرحمن:﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا:وقوله عزوجل

 :حّقية القرآن الكريم والرسالة:الثانى
 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

بشرمن ﴿وما قدروا اهللا حق قدره إذقالوا ما أنزل اهللا على :قول اهللا سبحانه
 ؟)9(من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس﴾: قل,شئ

 ؟)10(﴾﴿ومن أظلم ممن افترى على اهللا آذبا أوآذب بالحق لماجاءه:وقوله تعالى
 :لحّقية القرآن الكريم والرسالة) ما(ومن مجىء 

 ؟)11(﴿ وماتغنى اآليات والنذرعن قوم اليؤمنون﴾:قول اهللا تبارك اسمه
 ؟)12(وما أدرى مايفعل بى والبكم﴾,﴿ قل ماآنت بدعا من الرسل:أنهوقوله جل ش
 :لحّقية الرسالة) ماذا(ومن مجىء 

 ؟)13(ماذا أجبتم المرسلين﴾: ﴿ ويوم يناديهم فيقول:قول اهللا عزذآره
 :لحّقية القرآن الكريم)أّى(ومن مجىء 

 وآياته اهللابعد فبأىحديث,﴿تلك آيات اهللا نتلوهاعليك بالحق:قول اهللا جل جالله
 ؟)1(يؤمنون﴾

                                                 
 .35: سورة يونس  1
 .3:سورة فاطر  2
 .30: سورة التوبة  3
 .89: سورة  المؤمنون  4
 .62: سورة القصص  5
 .74و 73: سورة غافر  6
 .23: سورة الشعراء  7
 .60:سورة الفرقان  8
 .91: سورة األنعام  9

 .68: سورة العنكبوت  10
 .101: سورة يونس  11
 .9: سورة األحقاف  12
 .65: سورة القصص  13
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 :معارضة المنكرين حقية القرآن الكريم

 :لهذه المعارضة فى) أى(فقدجاءت 
أيكم زادته هذه : ﴿ وإذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول:قوله اهللا عزوجل

 ؟)2(إيمان﴾
 .إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة: الثالث

 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 
فمن ينصرنا من ,﴿ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فىاألرض:هقول اهللا جل ثناؤ
 ؟)3(بأس اهللا إن جاءنا﴾
 ؟)4(﴾لذى هوجند لكم ينصرآم من دون الرحمن﴿ أمن هذا ا:وقوله عزشأنه

ومن ,﴿ اهللا الإله إالهوليجمعنكم إلى يوم القيامة الريب فيه:وقوله تبارك وتعالى
 ؟)5(أصدق من اهللا حديثا﴾
يوم هم بارزون اليخفى على اهللا منهم شىء لمن الملك اليوم؟  ﴿:وقوله جل وعال
 .)6(هللا  الواحدالقهار﴾

 :إلثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) ما(ومن مجىء 
 ؟)7(﴿ وما أدراك ما يوم الفصل﴾:قول اهللا تعالى
 ؟)8(﴿ وما أدراك مايوم الدين﴾:وقوله جل شأنه
 ؟)9(ة﴾﴿ وما أدراك ما القارع:وقول سبحانه

 ؟)10(﴿ وما أدراك ما الحطمة﴾:وقوله تبارك اسمه
 ؟)11(﴿ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة﴾:وقوله جل جالله

 
 
 
 

 :إلثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) ماذ(ومن مجىء 
حتى إذا فّزع عن قلوبهم , ﴿ والتنفع الشفاعة عنده إاللمن أذن له:قول اهللا عزوجل

 ؟)12(﴾ربكم ماذا قال: قالوا
                                                                                                                                                         

 .6 :سورة الجاثية  1
 .124: سورة التوبة  2
 .29:سورة غافر  3
 .20: سورة الملك  4
 .87: سورة النساء  5
 .16:سورة غافر  6
 .14: سورة المرسالت  7
 .17:سورة االنفطار  8
 .3:سورة القارعة  9

 .5: سورة الهمزة  10
 .9:سورة الواقعة  11
 .23: سورة سبأ  12
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 :إلثبات البعث و الجزاء وأهوال يوم القيامة) أّى(ومن مجىء 

 ؟)1(﴿ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون﴾:قول اهللا جل  وعال
 .)2(﴿ألى يوم أجلت؟ ليوم الفصل﴾: وقوله عزوجل

 :إلثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) آيف(ومن مجىء 
سيروا فى األرض فانظروا آيف بدأ الخلق؟ ثم اهللا ﴿ قل :قول اهللا تبارك وتعالى

 .)3(ينشئ النشأة اآلخرة﴾
 ؟)4(﴿ فيكف تتقون إن آفرتم يوما يجعل الولدان شيبا﴾:وقوله جل ثناؤه

 :إلثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) أنى(ومن مجىء 
 ؟)5(رى﴾﴿ وجىء يومئذ بجهنم يومئذ يتذآراإلنسان وأنى له الذآ:وقوله جل ثناؤه
 :إلثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) أّيان(ومن مجىء

﴿ قل اليعلم من فى السماوات واألرض الغيب إال اهللا :قول اهللا سبحانه
 ؟)6(ومايشعرون أيان يبعثون﴾

 :معارضة الكفرة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة
البعث و الجزاء وأهوال  فقدجاءت بعض األسماء االستفهامية لمعارضة إثبات

 .يوم القيامة
 :لهذه المعارضة) من(فمن مجىء 

 ؟)7(﴿ قال من يحيى العظام وهى  رميم﴾:قول اهللا جل شأنه
 ؟)8(﴿ فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذى فطرآم أول مرة﴾:وقوله عزثناؤه

 
 

االستفهامية لمعارضة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم ) ما(ومن مجىء 
 :القيامة

قلتم ماندرى  والساعة الريب فيها,﴿ وإذا قيل إن وعد اهللا حق:قول اهللا جل ذآره
 .)9(﴾ماالساعة؟ إن نظن إالظنا ومانحن بمستيقنين

 :لمعارضة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة) متى(ومن مجىء 
 ؟ )10(﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين﴾:قول اهللا عزاسمه

                                                 
 .227: سورة الشعراء  1
 .13و 12:سورة المرسالت  2
 .20: سورة العنكبوت  3
 .23:سورة الفجر  4
 .17:سورة المزمل  5
 .65:سورة النمل  6
 .78: سورة يس  7
 .51: سورة اإلسراء  8
 .32: سورة الجاثية  9

 .48: سورة يونس  10
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االستفهامية لمعارضة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم ) يانأ(ومن مجىء 

 :القيامة
 ؟)1(﴿يسألونك أيان يوم الدين﴾:قول اهللا تعالى

 :االحتجاج على الناس بما اليمكنهم دفعه: الرابع
 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

﴿ أم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ومن يرزقكم من السماء :قول اهللا عزشأنه
 ؟)2(واألرض﴾

﴿ قل من يرزقكم من السماء واألرض؟ أمن يملك السمع :وقوله تبارك اسمه
ويخرج الميت من الحى؟ومن يدبر األمر؟  ,واألبصار؟ومن يخرج الحى من الميت

 .)3(فسيقولون اهللا﴾
﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخرالشمس :وقوله جل وعال
 .)4(والقمر؟ ليقولن اهللا﴾
 ؟ )5(﴿قل لمن األرض ومن فيها إن آنتم تعلمون﴾:وقوله جل ثناؤه
 ؟)6(﴾ض؟ قل هللا﴿ قل من رب السماوات واألر:وقوله سبحانه
 .)7(﴾﴿ قل لمن مافى السماوات واألرض؟ قل هللا:وقوله جل شأنه

 :لالحتجاج على الناس بمااليمكنهم دفعه) ما(ومن مجىء 
قل فلم , اهللا وأحباؤه ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء:قول اهللا عزثناؤه

 ؟)8(يعذبكم بذنوبكم﴾
﴿ قل قد جاءآم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم :وقوله تعالى جده
 ؟)9(إن آنتم صادقين﴾
 :لالحتجاج على الناس بمااليمكنهم دفعه) ماذا(ومن مجىء

من ﴿ قل أرأيتم ماتدعون من دون اهللا أرونى ماذا خلقوا :قول اهللا جل ذآره
 ؟)10(األرض﴾

 :لالحتجاج على الناس بمااليمكنهم دفعه) أّى(ومن مجىء 
 ؟)11(﴾﴿ من أى شىء خلقه:قول اهللا عزاسمه
 ؟)12(﴿ سلهم أيهم بذلك زعيم﴾:وقوله جل وعال

                                                 
   .12: سورة الذاريات  1
 .64:سورة النمل  2
 .31: سورة يونس  3
 .61:سورة العنكبوت 4
 .84: سورة  المؤمنون  5
 .16: سورة الرعد  6
 .12: سورة األنعام  7
 .18: سورة المائدة  8
 .183: سورة آل عمران  9

 .4: سورة األحقاف  10
 .18: سورة عبس  11
 .40:سورة القلم  12
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 :لالحتجاج على الناس بمااليمكنهم دفعه) آيف(ومن مجىء 

ى السماء آيف ﴿ أفال ينظرون إلى اإلبل آيف خلقت؟ وإل:قول اهللا تبارك وتعالى
 ؟ )1(آيف  سطحت﴾ األرضرفعت؟ وإلى الجبال آيف نصبت؟ وإلى 

 .إنكارشىء واستبعاده: الخامس 
 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

 .؟)2(﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إالمن سفه نفسه﴾:قول اهللا عزشأنه
 .؟ )3(﴿ ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون﴾:وقوله جل ثناؤه

 :إلنكارشىء واستبعاده) ما(ومن مجىء 
 ؟)4( ﴾وقدخلقكم أطورا, مالكم الترجون هللا وقارا﴿:قول اهللا عزوجل
ونطمع أن يدخلناربنا ,﴿ ومالنا النؤمن باهللا وماجاءنا من الحق:وقوله تبارك اسمه
 .)5(مع القوم الصالحين﴾ 

 :إلنكارشىء واستبعاده) ماذا(ومن مجىء 
وأنفقوا ممارزقهم , وا باهللا واليوم اآلخر﴿ وماذاعليهم لوآمن:قول اهللا سبحانه

 ؟)6(اهللا﴾
 

 :إلنكارشىء واستبعاده) أى(ومن مجىء 
 ؟)7(﴿ فبأّى  حديث بعده يؤمنون﴾:قول اهللا تعالى جده

 :إلنكارشىء واستبعاده) آيف(ومن مجىء 
م رساالت ربى ونصحت لكم فكيف آسى ك﴿ وقال ياقوم لقد أبلغت:قول اهللا عزثناؤه

 ؟)8(رين﴾على قوم  آاف
﴿ وآيف أخاف ماأشرآتم والتخافون أنكم أشرآتم باهللا مالم :وقوله تبارك وتعالى
 ؟)9(ينزل به عليكم سلطانا﴾

 ؟)10(﴿آيف وإن يظهروا عليكم اليرقبوا فيكم إال والذمة﴾:وقوله جل ذآره
 .)11(﴿ وآيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله﴾:وقوله عزاسمه
﴿ آيف يهدى اهللا قوما آفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق :وقوله تعالى

 ؟)12(وجاءهم البينات﴾
                                                 

 .20-17: سورة الغاشية  1
 .130: سورة البقرة  2
 .50: سورة المائدة  3
 .14و 13: سورة نوح  4
 .84: سورة المائدة  5
 .39: سورة النساء  6
 .50:وسورة المرسالت, 185:سورة األعراف  7
 .93:سورة األعراف  8
 .81: سورة األنعام  9

 .8: سورة التوبة  10
 .101: سورة آل عمران  11
 .86: سورة آل عمران  12
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 :إلنكارشىء واستبعاده) أّنى(ومن مجىء 

فأنى ...﴿ ولئن سألتهم من خلق  السماوات واألرض:قول اهللا جل وعال
 ؟)1(يؤفكون﴾

أنى يكون له ولد ولم تكن له ,﴿ بديع السماوات واألرض :وقوله عزذآره
 ؟)2(احبة﴾ص

 ؟)3(وأنى لهم التناوش من مكان بعيد﴾, ﴿ وقالوا آمنابه:وقوله جل ثناؤه
 :إلنكارشىء واستبعاده) متى(ومن مجىء 

 ؟)4(﴿ ويقولون متى هذا الفتح إن آنتم صادقين﴾:قول اهللا عزوجل
 :إلنكارشىء واستبعاده) أيان(ومن مجىء 
 ؟)5(﴿ يسأل أيان يوم  القيامة﴾:قوله تعالى

 
 

 .توبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم: دسالسا
 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

﴿قل فمن يملك لكم من اهللا شيئاإن أرادبكم ضرا أو أرادبكم :قول اهللا تبارك اسمه
 ؟)6(نفعا﴾

﴿ قل من ذا الذى يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم :وقوله عزثناؤه
 ؟)7(رحمة﴾

﴿ قل آل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط :نهوقوله جل شأ
 ؟)8(السوّى؟ ومن اهتدى﴾

ولم يوح , ﴿ ومن أظلم ممن افترى على اهللا آذبا أوقال أوحى إلى:وقوله عزشأنه
 ؟)9(﴾سأنزل مثل ما أنزل اهللا ومن قال,إليه شىء

 :لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) ما(ومن مجىء 
﴿ ياأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة : جل وعالقول اهللا

 ؟)10(واإلنجيل إالمن بعده﴾
 ؟)11(﴿ قال فما خطبك ياسامرى﴾:وقوله تعالى جده
 ؟ )1(﴿ قال ياإبليس مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدّى﴾:وقوله سبحانه

                                                 
 .61: سورة العنكبوت  1
 .101: سورة األنعام  2
 .52: سورة سبأ  3
 .28: سورة السجدة  4
 .6: مةسورة القيا  5
 .11: سورة الفتح  6
 .17: سورة األحزاب  7
 .135: سورة طه  8
 .93: سورة األنعام  9

 .65: سورة آل عمران  10
 .95: سورة سورة طه  11
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الحرام  ﴿ ومالهم أاليعذبهم اهللا وهم يصدون عن المسجد:وقوله تبارك اسمه

 ؟)2(وماآانوا أولياءه﴾
 :لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) ماذا(ومن مجىء 

﴿ قال أآذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا آنتم  :قول اهللا جل جالله
 ؟)3(تعملون﴾

 :لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) أّى(ومن مجىء 
 ؟)4(﴾ذ الموءودة سئلت بأّى ذنب قتلت﴿ وإ:قول اهللا تعالى
 ؟)5(﴿ فأّى الفريقين أحق باألمن إن آنتم تعلمون﴾:وقوله عزوجل

 
 

 :لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) آيف(ومن مجىء 
ذين من ﴿أفلم يسيروا فى األرض فينظروا آيف آان عاقبة ال:قول اهللا جل شأنه

 ؟)6(﴾قبلهم
أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟فستعلمون آيف ﴿ أم :وقوله عزذآره

 ؟)7(نذير﴾
 :لتوبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم) أين(ومن مجىء 

أين شرآاؤآم : ين أشرآوا﴿ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذ:قول اهللا جل وعال
 ؟)8(﴾الذين آنتم تزعمون

 :زجرالمؤمنين على الخطأ والنسيان: السابع
 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

فمن يجادل اهللا ,﴿ ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا:قول اهللا عزثناؤه
 ؟)9(عنهم يوم القيامة؟أم من يكون عليهم وآيال﴾

 :لزجرالمؤمنين على الخطأ والنسيان) ما(ومن مجىء 
 ؟)10(﴾رىذآأويذآرفتنفعه ال, ﴿ ومايدريك لعله يزآى:قول اهللا تبارك اسمه

 ؟)11(﴿ وما أعجلك عن قومك ياموسى﴾:وقوله جل ثناؤه
 .تشويق الناس وترغيبهم فيما أريدلهم من الخير: الثامن

                                                                                                                                                         
 .75: سورة ص  1
 .34: سورة األنفال  2
 .84: سورة النمل  3
 .9و8: سورة  التكوير  4
 .81: سورة األنعام  5
 .10:وسورة محمد, 82وسورة غافر,109:سورة  يوسف  6
 .17: سورة الملك  7
 .22: سورة األنعام  8
 .109: سورة النساء  9

 .4و3:سورة عبس  10
 .83: سورة طه  11
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 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 

وقال إننى من , ﴿ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا وعمل صالحا:قول اهللا تعالى
 ؟)1(المسلمين﴾

قرضا حسنا فيضاعفه له وله ﴿ من ذا الذى يقرض اهللا :وقوله عزاسمه
 ؟)2(أجرآريم﴾

﴿فلّما أحّس عيسى منهم الكفر،قال من أنصارى إلى اهللا؟قال :وقوله جل جالله
 .)3(نحن أنصاراهللا﴾:الحوارّيون

 
 
 

 :لتشويق الناس وترغيبهم فيما أريد لهم من الخير) ما(ومن مجىء 
 ؟)4(﴿ وما أدراك ماعليون﴾:قول اهللا جل ذآره

 ؟)5(﴿وما أدراك ماليلة القدر﴾:وقوله سبحانه
 :لتشويق الناس وترغيبهم فيماأريد لهم من الخير) أّى(ومن مجىء 

ذى خلق السماوات واألرض فى ستة أيام وآان ﴿وهوال:قول اهللا  تبارك  وتعالى
 ؟)6(﴾عرشه على الماء ليبلوآم أيكم أحسن عمال

 ؟)7(هم أحسن عمال﴾﴿ إناجعلنا ماعلى األرض زينة لها لنبلوآم أي:وقوله عزوجل
تنبيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوالمخاطب وتعجيبه : التاسع
 .مماوقع

 :لهذا المقام) ما(فمن مجىء 
 ؟)8(﴿فلينظراإلنسان مم خلق﴾:قول اهللا جل شأنه
 ؟)9(﴿ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة﴾:وقوله عز سلطانه

 :لتنبيه المخاطب وتعجيبه مماوقع) ماذا(ومن مجىء 
 ؟)10(﴿قل انظروا ماذا فى السماوات واألرض﴾:قول اهللا تعالى جده

 :لتنبيه الرسول أوالمخاطب وتعجيبه مماوقع) أّى(ومن  مجىء 
 ؟)11(﴿من أّى شىء خلقه﴾:قول اهللا جل جالله

                                                 
 .33:سورة فصلت  1
 .11:سورة الحديد  2
 .52: سورة آل عمران  3
 .19: سورة  المطففين  4
 .2:سورة  القدر  5
 .7:سورة هود  6
 .7:سورة الكهف  7
 .5: رقسورة  الطا  8
 .8: سورة الواقعة  9

 .101: سورة يونس  10
 .18: سورة عبس  11
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 ؟)1(﴿ فى أى صورة ماشاء رآبك﴾:وقوله عزثناؤه

 :لتنبيه الرسول أوالمخاطب وتعجيبه مماوقع) آيف(ومن مجىء 
﴿ فانظرإلى آثار رحمة اهللا آيف  يحيى األرض بعد :ل اهللا تبارك اسمهقو

 ؟)2(موتها﴾
فضلوا؟ فاليستطيعون , ﴿ انظرآيف ضربوا لك األمثال:وقوله جل ثناؤه

 .)3(سبيال﴾
 ؟)4(﴿ ألم ترآيف فعل ربك بعاد﴾:وقوله عزذآره
 ؟)5(﴿ألم ترآيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾:وقوله تعالى

 ؟ )6(﴾انظرآيف آان عاقبة المفسدينف﴿:وقوله جل وعال
ذين آانوا ﴿أولم يسيروا فى األرض فينظروا آيف آان عاقبة ال:وقوله عزاسمه

 ؟)7(﴾من قبلهم
 :التفخيم والتعظيم: العاشر

قدأفادت بعض األسماء االستفهامية معنى التفخيم والتعظيم مع معنى أومعان 
 .أخرى فى الغالب

 :لهذا المقام) من(فمن مجىء 
﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض؟ ليقولن خلقهن :ل اهللا سبحانهقو

 .)8(العزيزالعليم﴾
ر؟ومن يرسل الرياح ح﴿أم من يهديكم فى ظلمات البروالب:وقوله جل ذآره

 ؟)9(بشرابين يدى رحمته﴾
﴿قل من بيده ملكوت آل شىء وهويجيرواليجارعليه إن آنتم :وقوله عزشأنه

 ؟)10(تعلمون﴾
 .)11(﴿ من ذا الذى يشفع عنده إال بإذنه﴾:عالوقوله جل و

 .)12(﴿قل لمن مافى السماوات واألرض؟ قل هللا﴾:وقوله تعالى جده
 :للتفخيم والتعظيم) ما(ومن مجىء 

 ؟)13(﴿ثم ما أدراك مايوم الدين﴾:قول اهللا عزسلطانه

                                                 
 .8:سورة االنفطار  1
 .50: سورة الروم  2
 .48: سورة اإلسراء  3
 .6:سورة الفجر  4
 .1:سورة  الفيل  5
 .14:سورة النمل  6
 .21:وسورة غافر, 9: سورة الروم  7
 .9:سورة الزخرف  8
 .63: سورة النمل  9

 .88: لمؤمنونسورة  ا  10
 .255: سورة البقرة  11
 .12: سورة األنعام  12
 .18: سورة االنفطار  13
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 ؟)1(﴾راك ماالطارق﴿ وما أد:وقوله جل ثناؤه

 ؟)2(قبة﴾﴿ وما أدراك ما الع:وقوله تبارك اسمه
 ؟)3(﴿ وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين﴾:وقوله عزوجل
 ؟)4(﴿ القارعة ما القارعة﴾:وقوله جل شأنه

 
 

 :للتفخيم والتعظيم) أى(ومن مجىء 
 ؟)5(﴿قل أّى شىء أآبرشهادة﴾:قول اهللا تعالى

 ؟)6(﴿ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون﴾:وقوله جل جالله
 :لتعظيمللتفخيم وا) آيف(ومن مجىء 

ينظروا إلى السماء فوقهم آيف بنيناها وزيناها ومالها من  ﴿أفلم:قول اهللا عزثناؤه
 ؟)7(﴾فروج

 ؟)8(﴿ وأغرقنا الذين آذبوا بآياتنا فانظرآيف آان عاقبة المنذرين﴾:وقوله سبحانه
ين من قبلهم ومابلغوا معشارما آتيناهم فكذبوا رسلى ﴿آذب الذ:وقوله جل وعال
 ؟ )9(﴾فكيف آان نكير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2:سورة  الطارق  1
 .12: سورة  البلد  2
 .27: سورة الواقعة  3
 .2و1:سورة القارعة  4
 .19: سورة األنعام  5
 .227:سورة الشعراء  6
 .6:سورة ق  7
 .73: سورة يونس  8
 .45: سورة سبأ  9
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 :أهم نتائج هذا الفصل
تناول الفصل فى مبحثيه المقامات األساسية ألساليب االستفهام فعرض فى 

وقدبلغت تلك , المقامات األساسية ألساليب حروف االستفهام: المبحث األول
 :المقامات تسعة وهى

 .رّد الشرك والدعوة إلى التوحيد: األول
 .رآن الكريم والرسالةحّقية الق: والثاني
  .إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة: والثالث

 .االحتجاج على الناس بما اليمكنهم دفعه: والرابع   
 .إنكارشىء واستبعاده: والخامس
 .توبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم على خبائثهم: والسادس
 .زجرالمؤمنين على الخطأ والنسيان: والسابع
 .ويق الناس وترغيبهم فيما أريد لهم من الخيرتش: والثامن
 .تنبيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو المخاطب وتعجيبه مماوقع: والتاسع

وتبعتها , بدئ بشواهد الهمزة, وتضمن آل مقام عدة شواهد لحروف االستفهام
المنقطعة ) أم(على أنه لم يعثرعلى شاهد لـ) هل(وختم بشواهد, المنقطعة) أم(شواهد

 .ذآرفى المقام الثامن أوالمقام التاسعي
 .معارضات المشرآين والمعاندين:وذآربعد المقامات الثالث األولى

 .معارضة المشرآين ردالشرك والدعوة إلى التوحيد: فذآربعد المقام األول
 .معارضة المنكرين حقية القرآن الكريم  والرسالة: وبعد المقام الثانى
 .الكفرة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة معارضة: وبعد المقام الثالث

 .وتضمنت آل معارضة عدة شواهد لبعض حروف االستفهام أوآلها
المقامات األساسية ألساليب أسماء : وعرض الفصل فى المبحث الثانى

التفخيم : والعاشر, وهى التسعة المتقدمة, وقدبلغت تلك المقامات عشرة,االستفهام
 .والتعظيم

وختم ) من(بدئ بشواهد, آل مقام على عدة شواهد ألسماء االستفهامواحتوى 
على أننا النجد مقاما تضمن شواهد جميع أسماء االستفهام ) آم(بشواهد 
 .االستفهامتين) ما(و) من(آما النجد مقاما خال من شواهد,العشرة
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وقد تضمن هذا المبحث آالمبحث األول معارضات الكفرة والمعاندين للمقامات 

 .ذآرت شواهد آل معارضة عقب المقام الذى ترتبط به, ثالثة األولى ال
وبالنظرفى الشواهد االستفهامية الواردة فى هذا الفصل والتى تبلغ ثمانية وسبعين 
ومائتى شاهد يتجّلى لنا أن الهمزة االستفهامية آما آانت أآثراألدوات ورودا 

ولهذا ,غرضا ومعنى فى القرآنفإنها أوفراألدوات ,وتنوعا فى االستعمال القرآنى
 .استحقت أن تكون أم الباب

آمايتبين لنا أن األدوات االستفهامية تختلف مقاماتها المعنوية آمقاماتها 
) أم(فلو تمعّنا فى معانى األدوات واحدة واحدة لوجدنا أن أظهرمعنى لـ,النظمية

يروالتشويق وحمل التقر): هل(وأبرزمعنى لـ, الزجروالتوبيخ واإلنكار: االستفهامية
االستفهاميتين تحسنان ) أيا(و) من(المخاطب على  ما أريدمنه وأن 

وتتضمن ثالثتها من معنى ,االستفهامية لإلنكاروالنفى) ما(للتقريرواالحتجاج، و
 .التعظيم أوالتحقير مااليتضمنه غيرها

آان الظاهرعليها معنى التعجب أوالتعجيب مع معنى ,على الحال) آيف(ولداللة 
معنى ) أين(ويالحظ على, معنى اإلنكار واالستبعاد) أنى(وآان الغالب على , آخر

استعجال العذاب على وجه اإلنكار ) متى(وعلى , التقرير والتبكيت والتوبيخ باديا
معنى  التفخيم مع التهديد أوالتكذيب، ) أيان(وغلبت على , و االستهزاء ظاهرا

 .المقامات السابقة ولهذا تخّلف آثيرمن األدوات عن آثيرمن
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 الفصل الثالث
 .األسرارالبالغية ألسـاليب االستفهام فى القـرآن الكريم

 .مدخل
 .األسرارالبالغية ألساليب حروف االستفهام: المبحث األول

األسرارالـبالغية ألساليب أسماء : المبحث الثانى
 .االستفهام

 .أهم نتائج هذا الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مدخل
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لكريم بحثا عن األسرار البالغية ألساليبه إن الخوض فى غماربحر القرآن ا

أنزله قانونا صالحا , ألنه آالم من اليدرك آنه ذاته, ليس أمرا هينا, االستفهامية
وهذه الصالحية تقتضى أن يكون نظم , لخلقه إلى أن يرث األرض ومن عليها

فلهذا اختلف أسلوبه عن غيره من الكتب الدينية , القرآن الكريم من نوع خاص
ابقة، فلم يلتزم الترتيب الموضوعى،ولكنه مزج الفكرة الواحدة بغيرها مزج الس

 .)1(وقائع الحياة بأصحابها
, يسايرالحوادث المتجددة, ولكى تفسرالنصوص القرآنية تفسيرا صحيحا

: يجب أن يتبع فى تفسيرها منهج السلف الصالح،وهو, والمستجدات المتطورة
والسيما , ثم بأقوال الصحابة وسيرهم, نةثم بالس,تفسيرالقرآن بالقرآن أوال

, المشهورون منهم، وعلى رأسهم ابن عباس الذى دعا له النبى صلى اهللا عليه وسلم
 .)2("اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل:" فقال

مانزلت آية من آتاب اهللا إال وأنا أعلم , والذى الإله غيره:( وابن مسعود الذى قال
لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب اهللا مّنى تناله المطايا فيم نزلت؟وأين نزلت؟ و

 .ثم بما تقتضيه اللغة وقواعدها,)3()ألتيته
فما أجمل فى مكان ,أحسن طريق التفسيرأن يفسرالقرآن بالقرآن: قال الزرآشى

فقد فّصل فى موضع آخر، وما اختصرفى مكان ، فإنه قد بسط فى آخر، فإن أعياك 
﴿وما أنزلنا عليك :شارحة للقرآن، وموضحة له، قال تعالىذلك فعليك بالسنة،فإنها 

ولهذا قال  ،)4(الكتاب إال لتبين لهم الذى اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾
،يعنى السنة،فإن لم يوجد )5()أال إنى أوتيت القرآن ومثله معه:(صلى اهللا عليه وسلم

لما شاهدوه من القرائن، فى السنة يرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك،
ولما أعطاهم اهللا من الفهم العجيب،فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر 

 .)6(,واالستنباط
إلى المنقول عمن  يعتبرتفسيره :وهذه األقسام األربعة المرتبة ترجع إلى قسمين

،وإلى المعقول الذى يتوصل إليه بالنظرإلى مفردات األلفاظ، ومدلوالتها، 
 .)7(سب السياقواستعمالهابح

وقد دارت التفاسيرآلها فى فلك هذين المحورين أوأحدهما، ولهذا تنوعت إلى 
 .التفسيربالمأثور، والتفسيربالمعقول، والتفسيرالجامع بين المأثور والمعقول

                                                 
).م1969لبنان -، بيروتدارالنهضة العربية للطباعة والنشر( 14:السيد أحمد خليل، دراسات فى القرآن، ص: ينطر  1

  
 المكتب اإلسالمى للطباعة والنشر،بيروت(،الطبعة الثانية 1/266:رواه اإلمام أحمدبن حنبل،مسند اإلمام أحمد  2

 .م1978هـ 1398 
 .36/ 1:البيانجامع   3
 .64: سورة النحل  4
 سليمان بن األشعث السجستانى، سنن أبى داود : ، واإلمام أبوداود130/ 4:رواه اإلمام أحمد، مسند اإلمام أحمد  5

 دارالحديث (،  الطبعة األولى 4604رقم الحديث  5/10:تعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، آتاب السنة
 ).1996هـ1388،بيروتللطباعة والنشروالتوزيع

 .17/ 2: البرهان فى علوم القرآن  6
 .172/ 2:المرجع السابق  7
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نوع أريد به  حقيقته : وأساليب االستفهام القرآنية منّوعة إلى نوعين

عليه السياق،وما أحيط به من القرائن،  االستفهام،وآخرأريد به معنى بالغى يدل
 .وأغلب  األساليب من النوع الثانى آما سبق البيان فى الفصل األول من هذا الباب

وهذا الفصل يتناول بالبحث والدراسة األسرار البالغية ألساليب االستفهام 
ن القرآنية،معتمدا على المنقول، والمعقول، ولكن المنقول فى هذا الحقل قليل ، فم

ياويلتى أ ألد وأناعجوز، : ﴿ قالت:األساليب التى  بينها القرآن الكريم قوله تعالى
 .)1(﴾إن هذا لشىء عجيب! وهذا بعلى شيخا؟

يدل على أن االستفهام ) ا لشىء عجيبإن هذ :(فقول امرأة إبراهيم عليه السالم
 .للتعجب...) أ ألد(بالهمزة

صلى اهللا عليه وسلم،قول اهللا جل ومن األساليب التى روى تفسيرها عن النبى 
ومن المعزاثنين، قل آلذآرين حّرم أم , ﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين:شأنه

 ؟)2(األنثيين، أما اشتملت عليه أرحام األنثيين﴾
قال مالك بن عوف بن أبى األحوص خطيب المشرآين للرسول صلى اهللا عليه 

إنكم :" الرسول صلى ا هللا عليه وسلميامحمد، بلغنا أنك تحّل أشياء، فقال له : وسلم
قدحرمتم أشياء على غيرأصل، وإنما خلق اهللا هذه األزواج الثمانية لألآل  
واالنتفاع فمن أين جاء هذا التحريم؟ أمن قبل الذآرأم من قبل األنثى؟ فسكت مالك 

 .أى  بّكته عليه الصالة والسالم. )3("بن عوف وتحّير
﴿وآذلك :قول اهللا سبحان: صحابة والتابعون لهمومن األساليب التى  فسرها ال

 ؟)4(أهؤالء مّن اهللا عليهم من بيننا﴾: فتنابعضهم ببعض ليقولوا
ذلك فتنا بعضهم ﴿وآ:قوله":روى الطبرى عن ابن عباس رضى اهللا عنه أنه قال

: ضهم فقراء، فقال األغنياء  للفقراءوبع, ﴾ يعنى أنه جعل بعضهم أغنياءببعض
 عليهم من بيننا، أهؤالء من اهللا

 
 .)5("يعنى هداهم اهللا، وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية  

 ؟)6(﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآراهللا﴾:وقوله تبارك اسمه
ماآان بين إسالمنا وبين أن عاتبنا اهللا بهذه :" عن ابن مسعود رضى اهللا عنه قال

 .)7("اآلية إالأربع سنين
 ؟)8(ل أبشرتمونى على أن مسنى الكبرفبم تبشرون﴾﴿قا:وقوله جل وعال

 .)1("عجب من آبره وآبر امرأته" :روى الطبرى عن مجاهد قال
                                                 

 .72: سورة هود  1
 .143: سورة األنعام  2
 .4/241:البحرالمحيط  3
 .53:سورة األنعام  4
 .7/207:جامع البيان  5
 .16: سورة ا لحديد  6
 .3027رقم الحديث  4/2319...)ألم يأن  للذين آمنوا(:رواه مسلم، صحيح مسلم، آتاب التفسير، باب قوله تعالى  7
 .54:سورة الحجر  8
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وأمثال هذه اإلضاءات الواردة فى القرآن الكريم، أوفى األحاديث النبوية ، أوفى 
تفاسيرالسلف التحيط بجميع أسرار األساليب االستفهامية القرآنية، ولهذا استندت 

ذآره أهل النظرواالستنباط والسيما المهتّمون بحقل البالغة، ولم أغفل عن  إلى ما
 .ذآرأسباب النزول الدالة على المعنى المقصود

ومما الينكرأن آثيرا من الجمل القرآنية تحتمل وجوها إعرابية،وإيحائية متعددة 
 إما أنه اآتفى به عن  غيره ،وإما أن, تطرق بعض العلماء إلى جانب دون آخر

ولهذا اختلفت األنظارفى تجلية األسرار الكامنة فى بعض , غيره احتجب عليه
األساليب،وال ضير فى هذا االختالف إذا آان النص يحتمله، بل هو مفيد ألنه 
يوسع مجال دالالت النصوص، ويثرى معطياتها، ومن هنا تعدد المعانى لألساليب 

 .االستفامية
 :وقد قسمت الفصل إلى مبحثين

 .األسرار البالغية  ألساليب حروف االستفهام: األول  المبحث
 .األسرار البالغية ألساليب أسماء االستفهام: المبحث الثانى

جعلت : وتضمن  المبحث األول ثالث مجموعات والثانى عشرمجموعات ألنه
 .أساليب آل أداة فى مجموعة، قّلت أساليبها أوآثرت

فية ألساليبها الواردة فى القرآن ج الكا وقد احتوت آل مجموعة على النماذ
وسيق فى الغالب مع آل نموذج آراء العلماء عليه ثم عقب بماظهرأنه ,الكريم

فأسأل اهللا تعالى أن أآون قد وفقت لكشف الغطاء عن بعض , األوفق بالنظم القرآنى
 .أسرارآتابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 .14/40:جامع البيان  1
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 المبحث األول
 .األسرار البالغية ألساليب حروف االستفهام

 .أساليب الهمزة: لمجموعة األولى ا
 .المنقطعة) أم(أساليب : المجموعة الثانية
 ).هل(أساليب : المجموعة الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :أساليب الهمزة:  المجموعة األولى

﴿ قل أتخذتم عنداهللا عهدا فلن يخلف اهللا عهده أم تقولون على اهللا : قال تعالى 
 ).1(ماالتعلمون﴾

أى األمرين آائن على سبيل : إماأن تكون معادلة بمعنى) مأ: (قال الزمخشرى
وتبعه ابن عطية . )2(التقرير،ألن العلم واقع بكون  أحدهما، ويجوزأن تكون منقطعة

 )3(فى معنى التقرير
ليس باستفهام بل هوإنكار،ألنه اليجوزأن ) أتخذتم(قوله تعالى: وقال الرازي

يستفهم،بل المراد التنبيه على طريقة  يجعل تعالى حجة رسوله فى إبطال قولهم أن
 .)4(االستدالل

 .)5(تقريع وتوبيخ) أم تقولون: (وقال القرطبى
                                                 

 .80: سورة البقرة  1
 .158/ 1: الكشاف  2
 .274/ 1: المحررالوجيز: ينظر  3
 رالفكر،دا(، الطبعة الثالثة، 153/ 3:محمدفخرالدين بن ضياء الدين عمر، التفسيرالكبيرومفاتيح الغيب: الرازي  4

 ).م1985هـ 1405لبنان  -بيروت 
 بيروت  -دارالكتب العلمية( 10/ 2: أبوعبداهللا محمدبن أحمد األنصارى، الجامع ألحكام القرآن : القرطبى  5
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مثل هذا اإلخبارالجزم اليكون إال ممن ا تخذ عنداهللا عهدا : وقال أبوحيان فىاآلية

) صلى اهللا عليه وسلم(وأنتم لم تتخذوابه عهدا، فهوآذب وافتراء، وأمرنبيه , بذلك
 .)1(يهم بهذا االستفهام الذى يدل على إنكارماقالوهبأن يرد عل

: والهمزة، والتقدير) بل(أن تكون منقطعة، فتقدربـ ) أم(وجوزالسمين الحلبى فى 
 )5(واأللوسي )4(، وأبوالسعود)3(وتبعه ابن عادل. )2(بل أتقولون؟ واالستفهام لإلنكار

 .)6(ريروالتقريعوجهين، وفسرالمنقطعة بمعنى التق) أم(وأجازالبيضاوي فى  
فهواستفهام ) بلى(واالستفهام غيرحقيقى؛ بدليل قوله بعده :وقال ابن عاشور

 .)7(تقريرى لإللجاء إلى االعتراف بأصدق األمرين، وليس إنكاريا لوجود المعادل
 
 
 

 :تعقيب
فيرى جمهورهم ) أم(المالحظ أن المفسرين ربطوا معنى الهمزة فى اآلية بنوع 

تصلة فاالستفهام للتقرير، وإن آانت منقطعة فاالستفهام لإلنكار، إذاآانت م) أم(أن 
 .ويرى البيضاوى أن االستفهام على آال الوجهين للتقرير

: ذلك, والذى يظهرلى من النظم القرآنى أ ن االستفهام للتقريروالتوبيخ والتبكيت
, ةأن النارلن تمسهم إال أياما معدود: أن صدراآلية يحكى ادعاء لليهود، وهو

ولماآان ادعاؤهم مجرد آذب، أمراهللا تعالى نبيه أن يطالبهم بالدليل، وبهذا 
عاء؟ ﴾ أى من أين هذا االد...تخذتم عنداهللا عهداأ﴿ األسلوب الذى يبكتهم ويفضحهم 

لم أجد فيما أنزل علّى شيئا مما تزعمون ،فأخبرونى عن مصدره، أهوعهد من اهللا 
قرار ل على اهللا بالعلم؟ فقد طلب منهم اإل﴿فلن يخلف اهللا عهده﴾ ، أم هو تقو

متقولون على اهللا تعالى  موالمعلوم عندالجميع أنه, واالعتراف ببيان مصدراالدعاء
بالعلم، ورغم ذلك جاء االستفهام مجئ المتردد فيه، ليكون أخف وقعافى الدخول 

ب، فإذا الذى يّدعى أّنه شعب اهللا المختار، ومن أهل الكتا  إلى الحوارمع الخصم 
 -أن لم يقربمقاله -الحوار، وطلب منه الحجة على دعواه، افتضح وأقربحالهدخل 

 .بأنه آذاب مفترعلى اهللا تعالى، ولهذا آان االستفهام للتقريرمع التوبيخ والتبكيت

                                                                                                                                                         
 ).م1988هـ 1408

 .445/ 1: البحرالمحيط  1
 .272/ 1: الدرالمصون  2
 لوم الكتاب، تحقيق وتعليق مجموعة من العلماء اللباب فى ع, أبوحفص عمربن عادل الدمشقي: ابن عادل: ينظر  3

 ).م1998هـ 1419لبنان  -دارالكتب العلمية، بيروت( ، الطبعة األولى 215و 214/ 2
 .121/ 1: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ينظر  4
 .305/ 1: روح المعاني: ينظر  5
 :داهللا بن عمربن محمد الشيرازي،  أنوار التنزيل وأسرارالتاويلالقاضى ناصرالدين أبوسعيد عب: البيضاوي: ينظر  6

 ).م1988هـ 1408لبنان  -دارالكتب العلمية بيروت(الطبعة األولى  72و 1/71
 والدارالجماهيرية  -الدارالتونسية للنشر( 580/ 1: محمد الطاهربن عاشور، تفسيرالتحريروالتنوير: ابن عاشور  7

 .للنشروالتوزيع واإلعالم
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أويرسل عليكم حاصبا،ثم  ﴿ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر،: قال اهللا تعالى 
 .)1(﴾التجدوا لكم وآيال

الريح تحصب بالحصباء، والحصباء  األرض : أصل الحاصب: الطبرى قال
فيها الرمل، والحصى الصغاروإنما وصفت الريح بأنها تحصب لرميها الناس 

 .)2(بذلك
أنجوتم : الهمزة لإلنكار،والفاء للعطف على محذوف، تقديره: وقال الزمخشرى

 . )3(فأمنتم فحملكم ذلك على اإلعراض
 .)7(واأللوسي )6(والشوآاني )5(أبوالسعود،و)4(وتبعه البيضاوي

 
 .)9(وتبعه سليمان الجمل ).8(وذآرابن عادل أن االستفهام للتوبيخ والتقريع

 .)10(واالستفهام إنكارى وتوبيخى: وقال ابن عاشور
 :تعقيب

االستفهام لإلنكاروالتوبيخ والتهديد، أى أن اهللا تعالى نبه الكفرة بكفرانهم للنعمة  
العقيدة، ذلك أنهم آانوا إذا مسهم الضرفى البحردعوا اهللا وحده، فإذا  وارتباآهم فى

نجاهم إلى البرأعرضوا عن التوحيد، فأنكراهللا تعالى عليهم ووبخهم مهددا بأمنهم 
يحفظهم من  -أن يخسف بهم  األرض، أويرسل عليهم حاصبا، ثم اليجدوا وآيال

 .العذاب
اء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من ﴿سو: قال اهللا تعالى حكاية عن أهل النار

 )11(محيص﴾

 .)12(مستويان عليناالجزع والصبر، والهمزة وأم للتسوية: قال الزمخشرى
, )16(والبيضاوي, )15(والسمين الحلبى, )14(وأبوحيان, )13(وتبعه ابن عطية

  .)4(وابن عاشور, )3(واأللوسى )2(وسليمان الجمل، )1(أبوالسعود،
                                                 

 .68: سورة اإلسراء  1
 .124/ 15: جامع البيان  2
 .679/ 2: الكشاف  3
 .577/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  4
 .185/ 5: إرشاد العقل السليم  5
 الطبعة (243/ 3محمدبن على، فتح القديرالجامع بين فّنى الرواية والدراية من علم التفسير :الشوآانى: ينظر  6

 ).م1464هـ1383ة مصطفى البابىوأوالده بمصرالثانية،شرآة مكتبة ومطبع
 .184/ 15: روح المعانى:ينظر  7
 .337/ 12: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  8
 حاشية الجمل على الجاللين المسماة بالفتوحات اإللهية، المطبوعة مع تفسيرالجاللين ضبط: سليمان الجمل: ينظر  9

 ).باآستان -قديمى آتب خانه آراتشى( 331/ 4: دينالتفسير وصححه وخرج آياته إبراهيم شمس ال 
 .162/ 15: التحريروالتنوير  10
 .21: سورة إبراهيم  11
 .549/ 2: الكشاف  12
 .76/ 10: المحررالوجيز: ينظر  13
 .407/ 4: البحرالمحيط: ينظر  14
 .261/ 4: الدرالمصون: ينظر  15
 .571/ 1: أنوار التنزيل: ينظر   16
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 :تعقيب

ذلك أن الضعفاء , سلوب االستفهام وسباقه أنه للتسوية والتسليةالظاهرمن سياق أ
﴿ إنا :الذين اتبعوا القادة على الكفرباهللا تعالى، يراجعونهم يوم القيامة، ويقولون لهم

 ؟)5(﴾ىءآنالكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اهللا من ش
﴾ فالظاهرأن ..برنا﴿لوهدانااهللا لهديناآم، سواءعليناأجزعناأم ص: فيجيبهم القادة

المراجعات  أّنأسلوب االستفهام من تتمة آالم القادة، ويبدومن اآليات القرآنية 
: فهذه مراجعة فى المحشر، وهناك مراجعة فى النار، قال تعالى  )6(تتعدد

﴿وإذيتحاجون فى النارفيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا آنا لكم تبعا فهل أنتم 
ار،؟ قال الذين استكبروا إناآل فيها إن اهللا قدحكم بين مغنون عنانصيبا من الن

 ).7(العباد﴾

ويظهرلى أن هذه المراجعات لون آخرمن العذاب قدرها اهللا تعالى بين قادة  
  .واهللا اعلم.الكفر وأتباعهم لزيادة التقريع والتنكيل بهم

من آلهة رسلنا قبلك من رسلنا،أجعلنا من دون الرحأ﴿واسأل من : قال اهللا تعالى 
 )8(يعبدون﴾

 :قولين) اسأل من أرسلنا( ذآرالفراء فى المراد من 
اسأل أهل التوراة واإلنجيل إلخبارهم عن آتب الرسل، فإذا سألهم ، : حدهماأ

 .فكأنه سأل الرسل
 .)9(اسأل األنبياء ليلة اإلسراء : والثاني

 .)11(والقرطبى القول الثاني, )10(رجح الطبرى القول األول 
لآللهة، وذلك أن اآللهة تكلم، ويدعى لها، وتعظم فأجريت ) يعبدون: (راءقال الف

 .)12(مجرى الملوك واألمراء وماأشبههم
 ).13(أمراهللا رسوله لسؤال األنبياء على جهة التوقيف والتقرير: قال القرطبى

 .)14(وذآرابن عاشورأن االستفهام لإلنكار
 :تعقيب

                                                                                                                                                         
 .41/ 5: قل السليمإرشاد الع: ينظر  1
 .145/ 4: الفتوحات اإللهية: ينظر  2
 .207/ 13: روح المعانى: ينظر  3
 .217/ 13: التحرير والتنوير:ينظر  4
 .21: سورة إبراهيم  5
 .687/ 2: تفسيرالقرآن العظيم: ينظر  6
 .48و 47: سورة غافر  7
 .45: سورة الزخرف  8
 .34/ 3: معانى القرآن: ينظر  9

 .78/ 25:جامع البيان:ينظر  10
 .64/ 16: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  11
 .34/ 3: معانى القرآن  12
 .64/ 16: الجامع ألحكام القرآن  13
 .222/ 25: التحريروالتنوير: ينظر   14



 204
ح إلفادة السؤال توبيخ المشرآين يظهرأن القول األول فى المسئول هوالراج 

على شرآهم، سواء اعتبرنا االستفهام للتقريرآماذهب إليه القرطبى، أواعتبرناه 
لإلنكارعلى ماارتضاه ابن عاشور، وهوما أميل إليه، أى اسأل أهل التوراة 
واإلنجيل، لم نجعل ولم نأمربعبادة آلهة أخرى من دوننا، فما اتخذه المشرآون من 

 .أنزل اهللا بها من سلطان اآللهة ما
 .)1(﴾قال أولوجئتك بشئ مبين﴿: قال اهللا عزشأنه
 .)2(أتفعل بى ذلك ولوجئتك بشئ مبين: معناه: قال الزمخشرى
أولوجئتك (فقال له موسى على جهة اللطف والطمع فى إيمانه : وقال ابن عطية

 .)3()بشئ مبين
واوالعطف دخلت عليها : وأبوحيان ونقل عن الحوفى أنه قال )4(وتبعه القرطبى

أتسجننى حتى فى هذه الحالة التى التناسب أن : همزة االستفهام للتقرير، والمعنى
 .)5(أسجن وأنا متلبس بها
التقدرعلى فعل ذلك مع أنى : أنه لإلنكارعلى معنى: األول: وذآراأللوسي رأيين

 .نبى بالمعجزة
ى إن جئتك بعد االحتجاج أنه للتقريرعلىمعنى أتقربالوحدانية،وبرسالت:والثانى

 .)6(بالبراهين القاهرة والمعجزات الظاهرة
 :تعقيب

لماتغلب على فرعون فى ) عليه السالم(الظاهرمن سياق القصة أن موسى  
بالقول طمعافى ) عليه السالم(فتلطف له موسى , المحاورة هدده اللعين بالسجن

فرعون أمام حواشيه إيمانه فجاء بهذا األسلوب التقريرى الذى يتضمن إحراج 
 .ولوتلجج فى عناده

وأما توجيه االستفهام لإلنكاراوالتقريراللذين ذآرهما األلوسى فظاهراألسلوب 
 .أتسجننى ولوجئتك بشئ مبين؟: يأباه ألن التقدير
وفى هذا إحراج لفرعون أمام المأل الذين استمعوا لماسبق من قول : قال سيدقطب

ه المبين لدل على خوفه من حجته موسى، ولورفض اإلصغاء إلى برهان
 .)7(،وهويدعى أنه مجنون، ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل

 .؟)8(﴿ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبين﴾: قال اهللا عزذآره

                                                 
 .30:سورة الشعراء  1
 .309/ 3: الكشاف  2
 .58/ 12: المحررالوجيز  3
 .68/ 13: الجامع ألحكام القران: ينظر  4
 .14/ 7: البحرالمحيط   5
 .75/ 19: روح المعانى : ينظر  6
 ).م1985هـ 1405دارالشروق بيروت ( ، الطبعة الحادية عشرة 2593/ 5: سيد قطب، فى ظالل القران  7
 .55: سورة األنبياء   8
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﴿ لقد آنتم أنتم أن قوم إبراهيم تعجبوا من تضليل إبراهيم إياهم : ذآرالزمخشرى

وحسبوها مزاحا ومداعبة الجدا وعزما، فلهذا قالوا , )1(وآباؤآم فى ضالل مبين﴾
  .)2(هذا الذى جئت به أهوجد وحق أم لعب وهزل: له

 )3(وتبعه البيضاوي 

جاءت اسمية للداللة على الثبات ، فكأنهم ) أم(وذآرأبوحيان أن الجملة بعد
 .)6(واأللوسى )5(وتبعه أبوالسعود. )4(حكمواعليه بأنه العب هازل فى مقالته لهم

 :تعقيب
الظاهرمن األسلوب القرآنى وتفاسيرالمتقدمين أن االستفهام للتقريرويتضمن 

وبيانه , أنه فى دعوته إلى التوحيد) عليه السالم(االستهزاء فقد زعم قوم إبراهيم 
للحق مازح ومداعب فأرادوا تقريره بمازعموا أنه ثابت له آماتدل اسمية الجملة 

 .نعليه، علىما تقدم من أبى حيا
ولياء ، إنا أ﴿ أفحسب الذين آفروا أن يتخذوا عبادى من دونى : قال اهللا جل وعال

 .)7(اعتدنا جهنم للكافرين نزال﴾
أفظن الذين آفروا باهللا من عبدة المالئكة، والمسيح أن يتخذوا :قال الطبرى

 .)8(عبادى الذين عبدوهم من دون اهللا أولياء، آال بل هم لهم أعداء
 ).9(واستفهام على سبيل التوبيخه: وقال الرازي

،وسليمان )13(وأبوالسعود)12(وابن عادل)11(،والبيضاوي)10(وتبعه أبوحيان
 ).17(وابن عاشور )16(، واأللوسى) 15(والشوآانى )14(الجمل

 :تعقيب
االستفهام لإلنكاروالتوبيخ، أى أنكراهللا تعالى على عبدة عباده ووّبخهم بحسبانهم 

، وأخبرأنه )18(ونه أولياء يدفع عنهم عقابه وينفعهموظنهم أن اتخاذ عباداهللا من د
 .أعد جهنم نزال للكافرين

                                                 
 .54: سورة األنبياء   1
 .122/ 3: الكشاف: ينظر  2
 .73و 72/ 2: أنوار التنزيل:  ينظر  3
 .300/ 6: البحرالمحيط: نظري  4
 .73/ 6: إرشاد العقل السليم  5
 .60/ 17: روح المعانى: ينظر  6
 .102: سورة الكهف  7
 .31/ 16: جامع البيان  8
 .174/ 21: التفسيرالكبير  9

 .156/ 6: البحرالمحيط: ينظر  10
 .24/ 2: أنوار التنزيل:  ينظر  11
 .571/ 12: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  12
 .248/ 5: إرشادالعقل السليم: ينظر  13
 .461/ 3: الفتوحات اإللهية:ينظر  14
 .315/ 3: فتح القدير:ينظر  15
 .45/ 16: روح المعانى: ينظر  16
 .43/ 16: التحريروالتنوير: ينظر  17
 .44/ 11: الجامع ألحكام القران: ينظر  18
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 )1(﴾... ﴿قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت: قال اهللا تعالى

ورداالستفهام عن الرؤية فى القرآ ن الكريم آثيرا، وللعلماء آالم طويل فى 
 .المعنىناحية اإلعراب، ناحية : الناحيتين من أساليبه

 :لغتان ومعنيان) أرأيت( ذآرالفراء أن للعرب فى 
أرأيت زيدا بعينك؟ فهذه مهموزة فإذا أوقعتها : أن يسأل الرجل الرجل: أحدهما

على آاف الخطاب، تبعت الكاف المخاطب فى اإلفراد وغيره، وفى التذآير 
 تّنكّن؟أرأيتك، وأرأيتماآما، وأرأيتموآم، وأرأيتِك، وأرأي: والتأنيث، فنقول

بمعنى أخبرنى ،ألن العرب لم يريدوا أن يكون الفعل منها ) أرأيتك: (والثاني
واقعا على نفسها ،فاآتفوابذآرها فىالكاف، وموضع الكاف نصب، وتأويله 

 .)2(رفع
وذآرالرازي عن البصريين أنهم يرون أن الضميرالثاني، وهوالكاف المحل له 

أرأيتك : ،ففى نحو )3(ا الذى آرمت على ﴾رأيتك هذأ﴿ : من اإلعراب لقوله تعالى 
أرأيت نفسك زيدا ماشأنه؟ فثبت أن الكاف حرف خطاب :زيدا ماشأنه؟ اليجوز
 )4(المحل له من االعراب

الكاف حرف للخطاب، وليست اسمًا والدليل على ذلك أنها لو : وقال العكبرى
ة، وهو باطل آانت اسما لكان إما مجرورة، وهو باطل إذ ال جاّر هنا، أو مرفوع

أن الكاف ليست من ضمائر المرفوع، والثانى أنه ال رافع : أحدها: أيضا ألمرين
لها، إذ ليست فاعال، ألن التاء فاعل وال يكون لفعل واحد فاعالن، وإما أن تكون 

 :منصوبة، وذلك باطل من ثالثة أوجه
ل؟ فلو أرأيت زيدًا ما فع: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، آقولك: أحدها 

جعلت الكاف مفعوال لكان ثالثا، والثانى أنه لوآان مفعوال ، لكان هو الفاعل فى 
المعنى، وليس المعنى على ذلك، إذ ليس الغرض أرأيت نفسك، بل أرأيت 

، والثالث أنه لو آان منصوبا على أنه مفعول لظهرت عالمة التثنية، ...غيرك
يتماآما، وأرأيتموآم، وأرأيتنكن، وقد أرأ: والجمع، والتأنيث فى التاء، فكنت تقول

أن الكاف اسم مضمر منصوب فى معنى المرفوع، وفيما ذآرناه : ذهب الفراء
 .)5(إبطال لمذهبه

بمعنى ) أرأيت: (وأما معنى االستفهام فى اآلية المتقدمة، فقد قال الزمخشرى
) إذ أوينا( و) أرأيت(أخبرنى، فإن قلت ما وجه التئام هذا الكالم، فإن آل واحد من 

الحوت، ) عليه السالم(ال متعلق له؟ قلت لما طلب موسى ) فإنى نسيت الحوت(و 
ذآر يوشع مارأى منه، وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية، فدهش وطفق يسأل 

                                                 
 .63: سورة الكهف  1
 .333/ 1: معانى القرآن: ينظر  2
 .62: سورة اإلسراء  3
 .233/ 12:التفسيرالكبير: ينظر  4
  .1/242: إمالء ما مّن به الرحمن  5
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أرأيت ما دهانى إذ أوينا إلى : عن سبب ذلك آأنه قال) عليه السالم(موسى 

 ).2(وتبعه البيضاوى)1(الصخرة؟ فإنى نسيت الحوت، فحذف ذلك

قد جاء هذا الكالم على ما هو االمتعارف بين الناس، فإنه إذا حدث : وقال الرازى
: أرأيت ما حدث لى؟ آذلك ههنا، آأنه قال: ألحدهم أمر عجيب، قال لصاحبه

وتبعه أبو )3()أرأيت( أرأيت ما وقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة، فحذف مفعول 
 ).4(السعود

ويكون أبدا ) أما( قد يخرج لمعنى) أرأيت( و حيان عن األخفش أن ونقل أب 
أما إذا أوينا ، : معناه) فإنى نسيت الحوت(بعدها الشرط، وظرف الزمان ، فقوله 

ألن إذ ال ) أرأيت(فإنى نسيت الحوت، أو تنبه إذ أوينا، وليس الفاء إال جوابا لـ
 . )5(يصح أن يجازى بها إال مقرونة بما بال خالف

إن آانت بصرية، أو بمعنى عرف احتاجت ) رأى(ال يخفى أن : وقال األلوسى
أ أبصرت، أو أعرفت حإلى إذ : إلى مفعول واحد، والتقدير عند بعض المحققين

 . )6(أوينا، وفيه تقليل للحذف،  وال يخفى حسنه
 : تعقيب

 بشكل موجز،) عليه السالم(هذه اآلية من اآليات التى تحكى لنا قصة لموسى 
وقد وردت أحاديث توضح لنا تلك القصة بشكل أبسط، منها ما جاء عن ابن عباس 

إن موسى ): صلى اهللا عليه وسلم(حدثنا أبى بن آعب أنه سمع رسول اهللا: أنه قال
أنا، فعتب اهللا عليه، إذ لم :أّى الناس أعلم؟ قال: قام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل
لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال  يرد العلم إليه، فأوحى اهللا إليه إن

تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، فحيثما فقدت : وآيف لى به؟ قال: يارب: موسى
الحوت فهو ثّم، فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون 

، حتى إذا أتيا الصخرة، وضعا رأسيهما فناما واضطرب الحوت فى ) عليه السالم(
فلما استيقظ ... المكتل، فخرج منه فسقط فى البحر، فاتخذ سبيله فى البحر سربا

﴿آتنا :حتى إذا آان من الغد، قال موسى لفتاه.. نسى صاحبه أن يخبره بالحوت
﴿أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة : قال له فتاه.. )7(غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا﴾

 ).8(الحديث ... ت سربا، ولموسى وفتاه عجبافكان الحو: ﴾قال..فإنى نسيت الحوت

علم باتخاذ الحوت سبيله فى البحر ) عليه السالم(الظاهر من الحديث أن يوشع
، وبعدأن أخذهما النصب والتعب، وطلب )عليه السالم(عجبا، ولم يعلم به موسى 

                                                 
 . 733/ 2: الكشاف  1
  .2/17:أنوار التنزيل: ينظر  2
 ..148/ 21: التفسير الكبير: ينظر  3
 .233/ 6: إرشاد العقل السليم: ينظر  4
 . 138/ 6: البحر المحيط  5
 . 317/ 15: روح المعانى   6
 . 62: سورة الكهف  7
 / 1فتح البارى : (رواه البخارىفى باب مايستحب للعالم إذا سئل أّى الناس أعلم فيكل العلم إلى  اهللا، آتاب العلم  8

 ).122، رقم الحديث 288و 287



 208
موسى منه إحضار الغداء تذآر الفتى، وذّآره بالمكان الذى نسى فيه الحوت، وما 

ان من حياته واتخاذ سبيله فى البحر عجبا، فليس هناك ما يوجب المصير إلى أن آ
علمية،آما ال يوجد ما يثبت أن يكون االستفهام للتقرير، فماذهب إليه ) رأى(يكون 

) رأى(الزمخشرى ومن تبعه غير سديد، إذ الظاهر من اآلية والحديث أن 
أعرفت وأبصرت حإلى : دير الكالمعرفانية، وأن االستفهام للتنبيه والتعجيب، وتق

إذ أوينا إلى الصخرة التى رقدنا عندها، فإنى نسيت الحوت، واتخذ سبيله فى 
 .البحرعجبا

﴿ أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ماآانوا يوعدون : قال اهللا جل وعال
  .)1(ماأغنى عنهم ماآانوا يمتعون﴾

أن  وجوز محذوف، ولول األبمعنى أخبرنى،وأن المفع) أرأيت( ذآرأبوحيان أن
) ماأغنى عنهم ماآانوايمتعون(ول، وجملة أمفعوال  )ماآانوايوعدون(يكون 

 )2(مفعوالثانيا
 )5(وسليمان الجمل )4(، وأبوالسعود)3(وتبعه الجالل المحلىفى معنى االستفهام

 )6(واأللوسى
 :تعقيب

عالى قررنبيه االستفهام فىاآلية للتقريرويتضمن تهديد المجرمين أى أن اهللا ت
بمصيرالمجرمين الذين بطرتهم النعمة، فأنستهم ):صلى اهللا عليه وسلم(محمدا 

: النقمة، فإذا جاءهم العذاب لم يغن عنهم تمتعهم بمتاع الحياة الدنياشيئا،يعنى
قدعلمت يامحمدإن متعنا هؤالء المجرمين سنينا متطاولة بطول األعماروطيب 

 ).7(لم يغن عنهم تمتعهم بمتاع الدنياشيئا المعاش ثم جاءهم وعدنا بالعذاب،

رأيت إن آان على الهدى أوأمربالتقوى ؟أرأيت إن آذب أ﴿ : قال اهللا عزاسمه
 .)8(وتولى ، ألم يعلم بأن اهللا يرى﴾

، واختلف العلماء فى المعنّى )9(هذه اآليات نزلت فى أبى جهل
) آان على الهدى( فذآرالفراء أن المعنّى بـ) آذب(و ) آان(بالضميرالمستترفى

وتبعه  ). 10(أبوجهل) آذب وتولى(محمد عليه الصالة والسالم، وأن المراد بـ 
 .)12(والقرطبى )11(الطبرى
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 .)1(وذهب الزمخشرى إلى أن المراد بالضمائرالمستترة أبوجهل

 .)5(، واأللوسى)4(، وأبوالسعود)3(، وأبوحيان)2(وتبعه الرازى
 :تعقيب

ن تبعه فى أن الضمائرالمستترة ترجع إلى يظهرلى أن رأى الزمخشرى وم
الناهى عن الصالة ،وهوأبوجهل، أرجح من الرأى اآلخر، العتضاده بنسق النظم 

 .القرآنى واالبتعاد عن انتشارالضمائر
وقدتضمن االستفهام مع التقريروالتعجيب تهديدأبى جهل ومن آان على شاآلته 

الى، وعجب نبيه بحال الطاغية قرراهللا تع:  ممن أعرض عن الدين وآذب به، أى 
أبى جهل الذى حمله استغناؤه على الطغيان، ومجاوزة الحد، فكذب بالحق، وتولى 

 .عنه،وجهل بأن اهللا يراه ويجازيه على أعماله
خرتن إلى يوم القيامة أهذا الذى آرمت على؟ لئن  ك﴿ قال أرأيت: قال اهللا تعالى

 ).6(﴾ذريته إالقليالألحتنكن 
أخبرنى عن هذا الذى آرمته على ، لم آرمته على، : والمعنى: ى قال الزمخشر

 ؟)7(وأناخيرمنه
 .)11(، واأللوسى)10(، وسليمان الجمل)9(وأبوالسعود, )8(وتبعه القرطبى
والكاف حرف خطاب، ومبالغة فى التنبيه ، الموضع لها من : وقال ابن عطية

لمخاطب بهاينبه أتأملت ونحوه ، آأن ا) أرأيت(اإلعراب فهى زائدة ومعنى 
 .)12(المخاطب ليستجمع لماينصه عليه بعد
 :وذآرالرازى وجوها فى تفسيراآلية

مبتدأ محذوف منه حرف ) هذا(أن : ماتقدم من الزمخشرى، والثانى: األول
 االستفهام و

أخبرنى أهذا الذى آرمته على؟ وذلك علىوجه : مع صلته خبر، تقديره) الذى(
 .االستصغار واالستحقار

أأبصرت أوعلمت : مفعول ، آأنه قال على وجه التعجب واإلنكار) هذا: (لثوالثا
 .)13(هذا الذى آرمته على؟ بمعنى لوأبصرته أوعلمته لكان يجب أال تكرمه على
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مفعوال أول والجملة القسمية مفعوالثانيا، ) هذا(وفضل أبوحيان أن يكون  

 .)2(وتبعه السمين الحلبى. )1(إذاليكون فى الكالم إضمار
 :تعقيب

أرأيت هذا الذى : واضح أن جمهورالمفسرين يرون أن فىاآلية محذوفا، تقديره
آرمته على لم آرمته على؟ والذى يظهرلى بعدالبحث أنه الداعى إلى تصّيد 
تقديرات محذوفة ، فيمكن أن نعّد الكاف حرف خطاب، الموضع له من اإلعراب، 

 ).هذا الذى آرمته على(، وهووتكون الرؤية بصرية، فالتطلب إالمفعوال واحدا
، إذيجوزفى أفعال القلوب أن يكون )3(أونعّد الكاف مفعوال أول آمايراه الكسائى

 .)4(علمتنى مجتهدا: فاعلها ومفعولهاضميرين لواحد، نحو
واالستفهام للتقريروالتعجيب، ذلك أن اهللا تعالى لماأمرالمالئكة بالسجود آلدم، 

 )5(﴿ أأسجدلمن خلقت طينا﴾ :سجدوا إالإبليس، استنكرقائال
فعاد إلى التقريرالمشوب باإلنكاروالتعجب من تفضيل هذا المخلوق عليه، فأعلن 

بأنه اليدخرجهدا فى استئصال ذرية هذا المخلوق المفضل  -عداوته مؤآدا بالقسم
 .عليه

 ﴿ قل أرأيتكم إن أتاآم عذاب اهللا أوأتتكم الساعة أغيراهللا تدعون إن: قال اهللا تعالى
 .)6(آنتم صادقين﴾

فى موضع المفعول الثانى ، وأن ) أغيراهللا تدعون(جّوزالزمخشرى أن يكون 
 .)7(يكون جواباللشرط

 :رأيين للعلماء) أرأيتكم(وذآرالعكبرى فى مفعول 
أرأيتكم عبادتكم األصنام؟ هل تنفعكم :أن المفعول محذوف، تقديره: األول 

 عندمجئ الساعة؟
تاج إلى مفعول ، ألن  الشرط وجوابه قدحصال معنى ان الفعل اليح: والثاني
 )8(المفعول

أغيراهللا (وذآرأبوحيان أن المفعول األول محذوف ، والمفعول الثانى جملة 
: أغيراهللا تدعون لكشفه، والمعنى: تقديره, والربط بين المفعولين محذوف) تدعون

تدعون لكشفه أوآشف قل أرأيتكم عذاب اهللا إن أتاآم أوالساعة إن أتتكم أغيراهللا 
نوازلها؟ وحكم على ماذآره العكبرى بالضعف، وأوردفى جواب الشرط أربعة 

 :اقوال
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إنه محذوف : والثالث) أغيراهللا تدعون(إنه : ، والثاني)أرأيتكم(إنه : األول
ورجح حذفه لداللة . دعوتم اهللا: إنه محذوف تقديره: من تدعون؟ والرابع: تقديره

إن أتاآم عذاب اهللا فأخبرونى عنه أتدعون غيراهللا : يره عليه، وتقد) أرأيتكم(
 .)1(لكشفه؟

رأى البصريين أن الكاف ): أرأيتكم(وذآرالسمين الحلبى آراء ثالثة فى إعراب 
حرف المحل له من االعراب، ورأى الفراء أنه ضميرنصب فى محل رفع، ورأى 

 .)2(الكسائى أنه ضميرفى موضع نصب مفعول أول
 .)3(أخبرونى) أرأيتكم: (لمعنى فقد قال الزمخشرىوأما من حيث ا
 .)6(والسيوطى,  )5(وابن عادل,  )4(وتبعه أبوحيان
بأن ):  صلى اهللا عليه وسلم(أمرلرسول اهللا ) قل أرأيتكم: (وقال أبوالسعود

ومبنى الترآيب، وإن آان على ... يبّكتهم، ويلقمهم الحجربماالسبيل لهم إلى النكير
ية قلبية آانت أوبصرية، لكن المرادبه االستخبارعن متعلقها، االستخبارعن الرؤ

 .)8(وتبعه األلوسى. )7(أى أخبرونى
ترآيب شهيراالستعمال يفتح بمثله الكالم، ) أرأيتكم(وقوله :وقال ابن عاشور

 .)9(الذى يراد تحقيقه، واالهتمام به، وهمزة االستفهام فيه لالستفهام التقريرى
 

 :تعقيب
إعراب الزمخشرى أن الجملة االستفهامية الواقعة بعدالشرط الذى يبدو من 

يجوزفيها أن تكون جواباللشرط،والجملة الشرطية فى موضع المفعول الثانى، 
ويجوزأن يكون المفعول الثانى محذوفا ، آمايجوزأن تكون الجملة االستفهامية فى 

لة وجواب الشرط محذوف، وخالفه أبوحيان فى جعل الجم, موضع المفعول 
االستفهامية جواباللشرط، ألن جواب الشرط إذاآان جملة استفهامية بالحرف، 

 .)10(آانت بهل المسبوقة بالفاء
والذى يظهرمن االستعمال القرآنى لالستفهام مع الشرط، أن االستفهام إن وليه 
الشرط يراعى فى الجملة التالية لهماجانب واحدمنهما، فإن روعى فيهاجانب 

عن الفاء الرابطة، وإن روعى فيها جانب الشرط اقترنت بالفاء،  االستفهام تجردت
على أننالم نجدفى الجملة المبدوءة بالهمزة اوبهل روعى فيها جانب الشرط، 
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غيروجيه، إال إذا وافقناالرضّى أن جواب  )1(فماذهب إليه الزمخشرى ومن تبعه

الهمزة على أداة الشرط المصدربهمزة االستفهام اليدخل عليه الفاء، لجوازدخول 
أ إن أآرمتك : إن أآرمتك أتكرمنى؟ والتقدير: الشرط فيقدرتقديمها على األداة، نحو

 .والريب أن عدم التقديرهواألصل.)2(تكرمنى؟
واالستفهام فى اآلية للتقريروتبكيت المشرآين، وتهديدهم به ، فقدأمراهللا تعالى 

ذى إذا مسهم الضراليدعون إال نبيه أن يحتج على المشرآين، ويهددهم ببأس اهللا ال
إياه، إذ الفطر حين تتعرى من رآام الشرك فى مواجهة الهول، وحين يهّزها الهول 

تتجه من فورها إلى ربها , فيتساقط عنهاذلك الرآام، وتنسى حكاية اآللهة الزائفة
، وإذا زال الهول ،و أقبلت )3(الذى تعرفه فى قرارتها سائلة وحده الخالص والنجاة

نيابنعمها ومتاعها، فحجبت الفطر، ضعفت صلتهابخالقها وتسّربت أوشاب الد
 .الشرك إلى أصحابها
وتهزفطرهم باالعتراف بمن يدعون إن أتاهم عذاب الهالك , فاآلية تقررالكفار

أغيراهللا تدعون إن : والدمارفى الدنياأوأتتهم الساعة على غيرانتظار، وتقول لهم
بل إياه تدعون ﴿: واب المطابق لمافى فطرهمثم أتى تقريرالج) آنتم صادقين

 .)4(﴾فيكشف ماتدعون إليه إن  شاء وتنسون ماتشرآون
﴿ قل أرأيتم إن أخذاهللا سمعكم وأبصارآم : ونحوه االستفهام فى قوله جل ثناؤه

  .)5(﴾...،وختم على قلوبكم من إله غيراهللا يأتيكم به
قريرويتضمن التبكيت والتهديد، اآلية للت) بأرأيتكم(آاالستفهام ) بأرأيتم(االستفهام 

مكية خوطب بها المشرآون  الذين يقرون بأن اهللا خلقهم وجعل لهم السمع 
واألبصار واألفئدة، ومع ذلك صدفوا عن سبيل الهداية واتخذوا هللا أندادا، ففىاآلية 
أمراهللا نبيه أن يقررهم بمن يقدرعلى رّد مشاعرهم إن سلبها اهللا تعالى، والريب 

ه الأحد يقدرعلى ذلك، فيتم تبكيتهم على عبادتهم ماالينفعهم شيئا، وتهديدهم أن
 .بسلب مشاعرهم

 ):أرأيتم(وبين ) ﴿ أرأيتكمالفرق بين 
 تطرق المفسرون لسّر اشتمال أحد األسلوبين على الكاف، وتعرى اآلخرمنهما،  

نها زائدة ، وأفاد القرطبى أ)6(فذآرابن عطية أنها زائدة للمبالغة فى التنبيه
 .)7(لتأآيدالخطاب
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وذآرأبوحيان أن تهديد المشرآين لماآان فى اآلية السابقة أعظم، إذ أنه آان 
بإتيان العذاب أوالساعة، أآد خطابهم بحرف الكاف، ولماآان تهديدهم فى هذه اآلية 

 .)2(وتبعه السمين الحلبى. )1(أخف من ذلك لم يؤآد به، بل اآتفى بضميرالرفع
﴿قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حالال وحراما قل : الىقال اهللا تع

 .)3(آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون﴾
أخبرونى آهللا أذن لكم فى التحليل : الثانى توآيدا لألول ،وقال) قل(عدالزمشرى 

والتحريم، فأنتم تفعلونه ذلك بإذنه، أم تتكذبون على اهللا فى نسبة ذلك إليه، 
بل أتفترون على اهللا؟ تقريرا : أن تكون الهمزة لإلنكار، وأم منقطعة بمعنىويجوز
 .)4(لالفتراء

 .)6(وآذا السمين الحلبى )5(االتصال) أم(وتبعه أبوحيان ،ورجح فى 
متصلة ، واالستفهام للتقريروالتبكيت لتحقق  العلم بالشق ) أم: (وقال أبوالسعود

بل تفترون عليه سبحانه ، فأظهراالسم  األخيرقطعا، آأنه قيل أم لم يأذن لكم،
الجليل وقدم على الفعل داللة على آمال قبح افترائهم، وتأآيدا للتبكيت إثرتأآيد مع 
مراعاةالفواصل، ويجوزأن يكون االستفهام لإلنكار، وأم منقطعة، ومعنى بل فيها 

التوبيخ  اإلضراب واالنتقال من التوبيخ والزجربإنكاراإلذن إلى ماتفيده همزتها من
على االفتراء عليه سبحانه ،وتقريره، وتقديم الجاروالمجرورعلى هذا يجوزأن 

 )7(.بل أعلى اهللا تعالى خاصة تفترون: يكون للقصر، آأنه قيل
تقريرى باعتبارإلزامهم بأحد ) آهللا(و) أرأيتم(واالستفهام فى : وقال ابن عاشور

 :األمرين
مفترين على اهللا، وقدشيب التقريرفى ذلك  إماأن يكون اهللا أذن لهم، أو أن يكونوا

 .)8( باإلنكار علىالوجهين
 :تعقيب

مستقلة رغم ) آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون(الظاهرمن النظم القرآنى أن جملة 
االرتباط المعنوى بينها وبين سابقتها، فإذا اعتمدنا على هذا الظاهرآان أرأيتم 

من االستفهام التحقيق والتوقيف، ويتضمن متعديا إلى مفعول واحد، وآان الغرض 
التعجب، أى أن اهللا تعالى أمرنبيه أن يوقف الكفرة على الحقايق الماثلة أمامهم من 
جعلهم مارزقهم اهللا حالال وحراما، ثم أمره أن يقررهم بافترائهم علىاهللا تعالى فى 

 .)9(تقسيمهم الرزق إلى حالل وحرام
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متعديا ) أرأيتم(لألول آماهورأى الجمهور، آان الثانى تكريرا ) قل(وإذا جعلنا

وآان الغرض من االستفهام ...) آهللا أذن لكم(إلى مفعولين، والثانى منهماجملة 
قل يامحمد : تقريرالكفرة، وتبكيتهم على جعلهم رزق اهللا تعالى حالال وحراما، أى

ا، وبعضه أعلمتم رزق اهللا الذى خّولكم إياه، فجعلتم بعضه حرام:لهؤالء الكفرة
 ؟)آهللا أذن لكم أم علىاهللا تفترون(حالال، من أين هذا التحليل والتحريم 

والجاهليون العرب آانوا يعترفون بوجوداهللا سبحانه، وبأنه الخالق : قال سيدقطب
ثم آانوا مع هذا ) المسلمين(الرازق،آمايعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم 

سهم فيمارزقهم اهللا آمايزاول ذلك اليوم االعتراف يزاولون التحريم والتحليل ألنف
وهذا القرآن يواجههم بهذا التناقض، بين ) المسلمين(ناس يسمون أنفسهم 

مايعترفون به من وجوداهللا، ومن أنه الخالق الرازق، ومايزاولونه فى حياتهم من 
 ربوبية لغيراهللا تتمثل فى التشريع الذى يزاوله نفرمنهم، وهوتناقض 

لشرك، آمايدمغ آل من يزاول هذا التناقض اليوم وغدا إلى صارخ يدمغهم با
 )1(.آخرالزمان

ورزقنى منه رزقا , ﴿ قال ياقوم أرأيتم إن آنت على بينة من ربى : قال اهللا تعالى
 .)2(﴾...حسنا

محذوف ،وإنما لم يثبت ألن إثباته فى القصتين ) أرأيتم(جواب : قال الزمخشرى
أخبرونى إن آنت على حجة : نادى عليه، والمعنىدّل على مكانه، ومعنى الكالم ي

واضحة، ويقين من ربى، وآنت نبيا على الحقيقة، أيصح لى أن ال آمرآم بترك 
 .)3(عبادة األوثان، والكف عن المعاصى؟ واألنبياء اليبعثون إاللذلك

أنه تعالى لماآتانى جميع : وذآرالرازى أن جواب الشرط محذوف تقديره
ة وهى البينة، والسعادات الجسمانية، وهى المال والرزق السعادات الروحاني

الحسن فهل يسعنى مع هذا اإلنعام العظيم أن أخون فى وحيه، وأن أخالفه فى أمره 
 .)4(ونهيه

: أفالأنهاآم عن الضالل؟ والثانى: وأورد القرطبى احتماالت للمحذوف؛ األول
أرأيتم إن آنت على : (لثأتبع الضالل؟ والثا) أرأيتم إن آنت على بينة من ربى(

 .)5(أتأمروننى بالعصيان فى البخس والتطفيف وقد أغنانى اهللا عنه) بينة من ربى
أخبرونى إن آنت من جهة : وقال أبوالسعودبعدأن ذآرأن جواب الشرط محذوف

ربى ومالك أمورى ثابتا على النبوة والحكمة التى ليس وراءها غاية للكمال ، 
بذلك رزقا حسنا، أتقولون فى شأنى وشأن أفعالى والمطمح لطامح، ورزقنى 
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ماتقولون مماالخيرفيه والشر وراءه ، هذا هوالجواب الذى يستدعيه السباق 

 . والسياق ويساعده النظم الكريم 
هذا جاء ) عليه السلم(ورفض ماقاله الزمخشرى والرازى ، ألن خطاب شعيب 

 .)1(ردا على استخفاف قومه واستهزائهم به 
 :تعقيب

بغيرمفعول، آمااحتوت شرطا ) أرأيتم(واضح أن اآلية الكريمة تضمنت فعل 
بالجواب، ولهذا آثرت تقديرات المفسرين للمحذوف، اآتفينابما أوردناه، فمنهم من 
, قدرالمحذوف جوابا لالستفهام أومفعوال ثانياله، وهويغنى عن جواب الشرط

فهام أوللشرط والذى ومنهم من عكس، ومنهم من جوزأن يقدرالمحذوف لالست
: يظهرلى راجحا أن نقدرلالستفهام مفعوال ثانيا تقديره على ما ارتضاه أبوالسعود

 !أتقولون فى شأنى وشأن أفعالى ماتقولون؟
وهويغنى عن جواب الشرط، ويجوز أن نقدرللشرط جوابا محذوفا، 

والشرط بجوابه سدمسد ! أفتقولون فى شأنى وشأن أفعالى ماتقولون؟:تقديره
 .)2()وآل ماله صدارة يعلق(المفعولين، ألن أدوات الشرط مماله الصدارة 
يقررقومه بماآانوا ) عليه السالم(واالستفهام للتقريروالتعجب، فإن شعيبا

يتفوهون به فى شأنه متعجبا من ذلك رغم أنه نبى مرسل يدعوهم إلى توحيداهللا 
 .ماآانوا يتفوهون بهويصلح مايستطيع من شؤونهم، والغرض من التقريرنهيهم ع

﴿ قل أرأيتم شرآاءآم الذين تدعون من دون اهللا أرونى : قال اهللا عزشأنه
 .)3(﴾...ماذاخلقوا من  األرض

 )4()أرأيتم(فذآرالزمخشرى أنه بدل من ) أرونى(اختلف العلماء فى إعراب  

 .)6(، واأللوسى)5(وتبعه أبوالسعود
عليه، وألن البدل على نية  وخالفهم أبوحيان لعدم دخول أداة االستفهام

ماذا خلقوا من  (اعتراض ، و) أرونى(تكرارالعامل، واليتأتى ذلك هنا، فجملة 
 )7()أرأيتم(فى موضع المفعول الثانى لفعل الرؤية ) األرض

 :تعقيب
يحتاج إلى ) أرأيتم(هذه النقاشات النحوية مبنية على ما استقرفى أذهانهم من أن 

إلى ما أّصلوا فى النحومن أن هذا الفعل إذاآان بصريا مفعولين، فلوأنهم رجعوا 
 .الستراحوا، وأراحوغيرهم -أوبمعنى عرف تعّدى إلى مفعول واحد

والذى يظهرللعبد الفقيرإلى عفوربه، أن أمامنا جملتين مستقلتين بنيت الثانية 
وهى المبدوءة بفعل ااألمرعلى األولى وهى المبدوءة بهمزة االستفهام ، وأفادت 
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لتقريرأوالتوقيف والتعجب، أى أن اهللا تعالى أمرنبيه أن يقرر المشرآين ويوقفهم ا

على عبادتهم شرآاءهم الذين اليستحقون شيئا من ذلك فيعجزهم مبكتا وموبخا 
إياهم على أن يخبروه بماخلقه هؤالء الشرآاء من أجزاء  األرض ويؤيد هذا 

واهللا . ذى يفهم من توجيه الجمهورالتوجيه أن فيه تأسيسا، وهوأولى من التأآيد ال
 .أعلم

يتم الالت والعزى، ومناة الثالثة األخرى، ألكم الذآروله ﴿ أفرأ: قال اهللا عزوجل
 )1(﴾األنثى

ذآرالطبرى أن المشرآين سموا أوثانهم بأسماء اهللا تعالى، وزعموا أنهن بنات 
ى ومناة الثالثة بنات أفرأيتم أيهاالزاعمون أن الالت والعز: اهللا، فقال جل ثناؤه لهم

التى الترضونها ألنفسكم،بل ) له األثنى(وتجعلون ) ألكم الذآر(اهللا 
 )2(تقتلونهالكراهتكم إياها

مخاطبة لقريش، وهى من رؤية العين، ألنه أحال على ) أفرأيتم:(وقال ابن عطية
 .)3(التى هى استفتاء لم تتعّد ) أرأيت(أجرام مرئية، ولوآانت 
﴿ أفرأيتم الالت والعزى﴾ إشارة إلى لفاء للتعقيب، وأن قوله وذآرالرازى أن ا

انظروا إلى : بطال قولهم بنفس القول، آأن يدعى ضعيف الملك فيقول له العقالءإ
هذا الذى يدعى الملك منكرين عليه غيرمستدلين بدليل لظهورأمره، والظاهرأن 

 .)4(ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة: صفة ذم والمعنى) األخرى(
أفرأيتم هذه اآللهة هل نفعت : فى اآلية حذف دل عليه الكالم، أى : وقال القرطبى

﴿ألكم الذآروله : أوضرت حتى تكون شرآاء هللا؟ ثم قال على جهة التوبيخ والتقريع
 .)5(المالئكة بنات اهللا، واألصنام بنات اهللا: ؟ ردا عليهم قولهماألنثى﴾

نى األسماء ،وأماآنها، وأثبت أنهاآانت وبعد أن أطال أبوحيان الكالم فى معا
أخبرنى : بمعنى) أرأيتم(أوثانا بمكة لتوجه الخطاب إلى قريش، ذآرأن 

ألكم الذآروله (وماعطف عليها، ومفعولها الثانى جملة ) الالت(فمفعولهااألول 
) أرأيت(؟ ورّد ماتقدم من ابن عطية ، وذآرأنه لم يطالع ماقاله الناس فى )األنثى
 .)6(اء على اصطالحهلالستفت

 .)8(،والبيضاوى)7(وتبعه السمين الحلبى
الهمزة لإلنكار،والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذآرمن : وقال أبوالسعود

شؤن اهللا تعالى المنافية لهاغاية المنافاة، وهى قلبية، ومفعولهاالثانى محذوف لداللة 
ال عظمة اهللا عزوجل فى ملكه أعقيب ماسمعتم من آثارآم: الحال عليه، فالمعنى
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وملكوته، وجالله وجبروته ، وإحكام قدرته، ونفاذ أمره فى المأل األعلى وماتحت 
... الثرى، ومابينهمارأيتم هذه األصنام مع غاية حقارتها، وقماءتها بنات له تعالى

﴿ألكم الذآروله األنثى﴾ شهادة بينة ، فإنه توبيخ مبنى على : ويشهدبه قوله تعالى
 .)1(توبيخ األولال

وجوزابن عاشورأن تكون الرؤية بصرية، فالتطلب مفعوالثانيا، ويكون 
 )2(.االستفهام للتقرير والتهكم

 :تعقيب 
 .تبين أن العلماء اختلفوافى فعل الرؤية بين أن يكون بصريا أو يكون قلبيا

آروله ألكم الذ( بين أن يكون مفعوله الثانى جملة  -إنه قلبى: ثم اختلف القائلون
وأن تكون محذوفا والذى اقتنعت به أن أمامناجملتين استفهامتين مستقلتين ) األنثى

 .وإن ارتبطت الثانية باألولى من حيث المعنى
فاالستفهام األول يفيدالتقريرالمشوب بالتعجيب والتوبيخ، والثانى يفيد 

لبالغى اإلنكاروالتوبيخ، فيحصل لنامن الفصل بين الجملتين من غزارة المعنى ا
مااليحصل لنا من الوصل بينهما، إذ فى الفصل بينهما تكون الجملة األولى 
لتوبيخهم على نسبة الولد إليه سبحانه ، وتكون الثانية لتوبيخهم على ترجيح جانبهم 
على جانب اهللا تعالى وفى الوصل بينهما، يكون التوبيخ متوجها إلى ترجيح جانبهم 

 .)3(على جانب اهللا فقط
بمعنى أأبصرتم أو أعرفتم تحاشيامن التقدير، ألن عدمه أولى ) أفرأيتم(فى ثم إن 
 .ماأمكن

أأبصرتم أوأعرفتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى التى جعلتموها : والمعنى
 .﴿ ألكم الذآروله األنثى﴾: فأنكرعليهم شرآهم ووبخهم فقال   بنات هللا تعالى؟

ة الدنيا من اآلخرة ،فمامتاع الحياة الدنيا فى ﴿ أرضيتم بالحيا: قال اهللا سبحانه
 .)4(اآلخرة إالقليل﴾

نقل ابن عطية االتفاق على أن األية نزلت عتابا على تخّلف عن غزوة تبوك، 
 .)6(وتبعه القرطبى)5(وذآر أن االستفهام للتقرير

 .)8(، وتبعه ابن عاشورفى معنى اإلنكار)7(وذآرأبوحيان أنه لإلنكاروالتعجب
 :تعقيب

الظاهرمن سبب نزول اآلية وأسلوبها أن االستفهام لإلنكاروالتوبيخ أى أن 
): صلى اهللا عليه وسلم(المتخلفين الذين تقاعسوا عن الجهاد لما استنفرهم الرسول 

                                                 
 .158/ 8: إرشاد العقل السليم  1
 .102/ 27: التحريروالتنوير: ينظر  2
 .158/ 8: إرشاد العقل السليم: ينظر  3
 .38: سورة التوبة  4
 .184و 183/ 8:المحررالوجيز: ينظر  5
 .90/ 8: الجامع ألحكا م القرآن: ينظر  6
 .44/ 5: البحرالمحيط: ينظر  7
 .198/ 10: التحريروالتنوير: ينظر  8
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وآثروا الحياة الدنيا على اآلخرة، أنكراهللا عليهم رضاهم بالحياة الدنيا بدل األخرة، 

 .لدنياجنب متاع اآلخرة قليل وحقيرووبخهم على ذلك، وأخبرأن متاع ا
﴿ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى هللا ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا : قال اهللا تعالى

الكتاب واألميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البالغ واهللا 
 )1(بصيربالعباد﴾

 .)2(ذآرالفراء أن االستفهام بمعنى األمر
 )7(، وابن عادل)6(، والعكبرى)5(والرازى )4(والسمرقندى )3(ىوتبعه الطبر
 .)8(،والسيوطى

قد جاءآم من البينات مايوجب اإلسالم، ويقتضى  هيعنى أّن: وقال الزمخشرى
حصوله المحالة، فهل أسلمتم أم أنتم بعدعلى آفرآم؟ وهذا آقولك لمن لّخصت له 

 ...هل فهمتها ال أم لك؟: سلكتهالمسألة ولم تبق من طرق الكشف والبيان طريقا إال
ومن هذا االستفهام استقصار،وتعييربالمعاندة، وقلة اإلنصاف، ألن المنصف إذا 
تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق، وللمعاندة بعدتجلى الحجة مايضرب أسدادا 

 .)9(بينه وبين اإلذعان
 .)13(واأللوسى )12(،آماتبعه أبوالسعود)11(، والسمين الحلبى)10(وحسنه أبوحيان

ونقل ابن عطية، والقرطبى عن الزجاج أن االستفهام للتهديد، وحسناه، ألن 
واالستفهام مستعمل فى االستبطاء : وقال ابن عاشور. )14(أأسلتم أم ال؟: المعنى

والتحضيض، وجئ بصيغة الماضى للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسالمهم حتى 
 .)15(يكون آالحاصل فى الماضى

 :تعقيب
ى يظهرلى أن االستفهام لألمر، ويتضمن التعييروالتهديد، ذلك أن اهللا تعالى الذ

وأتبعه , )16(﴿ إن الدين عنداهللا اإلسالم﴾: أخبربأن الدين الحق عنده اإلسالم
بذآرسبب اختالف أهل الكتاب، وأنه آان بغيا وحسدا، وطلباللرياسة 
                                                 

 .20: سورة آل عمران  1
 .202/ 1: معانى القرآن: ينظر  2
 .214/ 3: جامع البيان: ينظر  3
 ، الطبعة1/266:، تحقيق مجموعة من العلماءأبوالليث نصربن محمدبن أحمد،بحرالعلوم: السمرقندى:ينظر   4

 ).1993 -هـ1413لبنان  -دارالكتب العلمية،بيرةت(األولى 
 .230/ 7: التفسيرالكبير:ينظر  5
 .129/ 1: إمالء ما من به الرحمن :ينظر  6
 .112/ 5:اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  7
 68: سيرالجاللين بهامش المصحف الشريف صجالل الدين عبدالرحمن بن أبى بكر، تف: السيوطى: ينظر  8

 ).دارالمعرفة للطباعة والنشروالتوزيع، بيروت لبنان( 
 .347/ 1:  الكشاف  9

 .429/ 2: البحرالميحط: ينظر  10
 .51/ 2: الدرالمصون: ينظر  11
 .19/ 2: إرشادالعقل السليم: ينظر  12
 .108/ 3: روح ا لمعانى: ينظر  13
 .30/ 4: ، والجامع ألحكام القرآن 44/ 3: المحررالوجيز: ينظر  14
 .202/ 2: التحرير والتنوير  15
 .19: سورة آل عمران  16
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لكتاب إالمن بعد ماجاءهم ﴿ ومااختلف الذين أوتوا ا: والزعامة،بعدعلمهم بالحقائق

، ثم أمرنبيه بأن يقول للمحاجين والمجادلين الذين تبينت الحقائق )1(العلم بغيابينهم﴾
: ﴿ أسلمت وجهى هللا ومن اتبعن﴾ وأن يقول لهم ولألميين من مشرآى العرب: لهم
﴿فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما : ﴾؟ أى أسلموا، ولهذا جاء بعدهأأسلمتم﴿
يك البالغ، واهللا بصيربالعباد﴾، والتعارض بين األمروبين التعييروالتهديد، عل

وتهديده عليها ولكن  سالم، وتعييرالمخاطب على معاندته،فاالستفهام يفيد األمرباإل
ماذهب إليه ابن عاشورمن أن االستفهام لالستبطاء والتحضيض ال أراه وجيها، 

لة، والمجادل معاند يحتاج إلى ألن األسلوب وردفى معرض المحاجة والمجاد
 .التعييروالتهديد على معاندته للحق ليزدجر ويعود إليه

نين، واتخذ من المالئكة إناثا،إنكم لتقولون ب﴿ أفأصفاآم ربكم بال: قال اهللا تعالى
 .)2(قوالعظيما﴾

 .)3(المالئكة بنات اهللا : ذآرالطبرى أن الخطاب لمشرآى العرب الذين قالوا
الهمزة لإلنكار، يعنى  أفخصكم ربكم على وجه الخلوص : قال الزمخشرى

والصفاء بأفضل األوالد، وهم البنون ، لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه، واتخذ أدونهم، 
 ،وهى البنات؟ 

وهذا خالف الحكمة،وماعليه معقولكم وعادتكم، فإن العبيد اليؤثرون بأجود 
 .)4(للساداتاألشياء وأصفاها من الشوب، ويكون أردأها وأدونها 

 
 

 . )8(، واأللوسى )7(، وأبوالسعود)6(والبيضاوى )5(وتبعه الرازى
أّن االستفهام لتقريرالعرب القائلين المالئكة بنات اهللا على هذه : وذآرابن عطية

 .)9(الحجة
 .)10(االستفهام معناه اإلنكاروالتوبيخ: وقال أبوحيان

 .)13(ى ،والشوآان )12(، وسليمان الجمل )11(وتبعه ابن عادل
 .)14(االستفهام إنكاروتهكم: وقال ابن عاشور

                                                 
 .19: سورة ال عمران   1
 .40: سورة اإلسراء  2
 .90/ 15: جامع البيان: ينظر  3
 .668/ 2: الكشاف  4
 .216/ 20: التفسيرالكبير: ينظر  5
 .571/ 1: أنوار التنزيل:  ينظر  6
 .172/ 5: إرشادالعقل السليم :ينظر  7
 .81/ 15: روح المعانى: ينظر  8
 .297/ 10: المحررالوجيز:ينظر  9

 .36/ 6: البحرالمحيط  10
 .291/ 12: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  11
 .315/ 3: الفتوحات اإللهية: ينظر  12
 .229/ 3: فتح القدير: ينظر  13
 .107/ 15: التحريروالتنوير: ينظر  14
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 :تقيب

الظاهرأّن االستفهام لإلنكاروالنفى ويتضمن التوبيخ أى أن اهللا تعالى أنكرعلى 
قولتهم، ونفى أن يكون قدخصهم بالذآور، -المالئكة بنات اهللا: المشرآين القائلين

 .يم الشناعةواتخذ من المالئكة إناثا، وأخبرهم بأن مايقولونه قول عظ
﴿أوعجبتم أن جاءآم ذآرمن ربكم على رجل منكم لينذرآم : قال اهللا جل ذآره

  .)1(ولعلكم ترحمون﴾ ولتتقوا
الهمزة لإلنكار،والواوللعطف،والمعطوف عليه محذوف ، آأنه : قال الزمخشرى

 ؟)2(أآذبتم وعجبتم من أن جاءآم ذآرمن ربكم: قيل
 .)7(، واأللوسى)6(، والشوآانى)5(السعود، وأبو)4(والبيضاوى )3(وتبعه الرازى

واالستفهام هنابمعنى التقريروالتوبيخ، وعجبهم الذى وقع إنما : وقال ابن عطية
 .)9(وذآرالقرطبى أن الهمزة للتقرير.  )8(آان على جهة االستبعاد واالستمحال

 .)10(الهمزة لإلنكاروالتوبيخ: وقال أبوحيان 
 :تعقيب

لذى يظهرلى أن االستفهام لإلنكاروالتوبيخ، ذلك أن رغم تقارب هذه اآلراء، ا 
آذبه المأل منهم  -لماأرسل إلى قومه ،فدعاهم إلى عبادة اهللا) عليه السالم(نوحا

،ونسبوه إلى الضالل،وعجبوا أن يرسل اهللا إليهم رجالمنهم يحمل رسالة ربهم 
،فكأنما  ونلمح هنافجوة فىالسياق: إليهم، آما توحى اآلية، ولهذا قال سيدقطب

عجبوا أن يختاراهللا رسوال من البشرمن بينهم يحمله رسالة إلى قومه ، وأن يجدهذا 
 .)11(الرسول فىنفسه علما عن ربه اليجده اآلخرون، الذين لم يختاروا هذا االختيار

من قومه اإلنكاروالتكذيب أنكرعليهم ووبخهم بتعجبهم ) عليه السالم(فلماوجدنوح
هم إلنذارهم بأس اهللا وأليم عقابه على الكفربه، ولكى يتقوا من حمله رسالة ربهم إلي

 .اهللا بطاعته فيرحمهم بمغفرته
﴿فبعث اهللا غرابا يبحث فى  األرض ليريه آيف يوارى سوءة : قال اهللا تعالى

قال ياويلتى أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من  أخيه
 )12(﴾النادمين

                                                 
 .63: ورة األعرافس  1
 .115/ 2: الكشاف  2
 .59/ 14: التفسيرالكبير: ينظر  3
 .344/ 1: أنوار التنزيل:  ينظر  4
 .236/ 3: إرشاد العقل السليم: ينظر  5
 .216/ 2: فتح القدير: ينظر  6
 .153/ 8: روح المعانى: ينظر  7
 .88/ 7: المحررالوجيز:ينظر  8
 .150/ 7: الجامع ألحكام القرآن:  ينظر  9

 .325/ 4: البحرالمحيط  10
 .1309/ 3: فى ظالل القرآن  11
 31: سورة المائدة  12
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آلمة تحسروتلهف، تستعمل عندوقوع الداهية ) ياويلتى( ذآرالرازى أن قوله

 .)1(العظيمة،أى أيها الويل احضر، فهذا أوان حضورك
: اإلنكارعلى نفسه والنعى،أى ) أعجزت(ومعنى هذا االستفهام : قال أبوحيان

 )2(الأعجزعن آونى مثل هذا الغراب، وفى ذلك هضم لنفسه واستصغارلها

 .)3(وتبعه ابن عاشور
وتبعه . )4(تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب: بوالسعودوقال أ
 .)5(األلوسى
 :تعقيب

الذى يظهرلى أن االستفهام لإلنكاروالتعجب، ذلك أن اآلية تذآرمشهدا من مشاهد 
قصة ابنى آدم قابيل وهابيل ،فلما قتل  قابيل أخاه حسدا وبغيا لم يدرماذا يفعل به، 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : آماجاء عن ابن مسعود قال ألنه أول من سن القتل
التقتل نفس ظلما إال آان على ابن آدم األول آفل من دمها ،ألنه أول من ) : " وسلم

فعلمه اهللا تعالى آيف يوارى جسد أخيه، حيث بعث غرابا يبحث فى   )6("سن القتل
ءة أخيه، فلمارآى األرض ليوارى جثة غراب ميت، وليرى قابيل آيف يوارى سو

﴿أعجزت أن أآون مثل :ماصنع الغراب تحسّر وتأسف علىماصدرمنه، وقال
أنكرعجزه وتعجب منه حيث لم يهتد إلى أى ! هذاالغراب، فأوارى سوءة أخى﴾؟

مواراة جثة أخيه آما اهتدى الغراب إلى ذلك، فندم على مابدرمنه من الجناية على 
 .أخيه

أستغفرت لهم أم لم تستغفرلهم لن يغفراهللا لهم إن اهللا  ﴿ سواء عليهم: قال اهللا تعالى
 )7(اليهدى القوم الفاسقين ﴾

نزلت هذه اآلية بعداآلية التىفى سورة : روى الطبرى عن ابن عباس قال
صلى اهللا (فقال رسول اهللا  )8(﴿إن تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفراهللا لهم ﴾التوبة

 زيادة على سبعين مرة ،):  عليه وسلم
 .)9(لهم أم لم تستغفرلهم لن يغفراهللا لهم﴾ت ﴿سواء عليهم أستغفر: فأنزل اهللا

االستغفاروعدمه، ألنهم اليلتفتون إليه ) سواء عليهم:(وقال الزمخشرى
 .أى أن االستفهام للتسوية. )10(،واليعتدون به لكفرهم، أوألن اهللا اليغفرلهم

                                                 
 .215/ 11: التفسيرالكبير: ينظر  1
 .481/ 3: البحرالمحيط  2
 .174/ 6: التحريروالتنوير: ينظر  3
 .28/ 3: إرشادالعقل السليم  4
 .116/ 6: روح المعانى: ينظر  5
 د عبدالباقى، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، آتاب القسامة، باب بيان إثم من محمدفؤا( رواه الشيخان  6

 -هـ  1414الرياض  -مكتبة دارالفيحاء، دمشق مكتبة دارالسالم( ، الطبعة االولى 1092سن القتل، رقم الحديث 
 ).م 1994 

 .6: سورة المنافقون  7
 .80: سورة ا لتوبة  8
 .111 /28: جامع البيان  9

 .543/ 4:الكشاف  10
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 .)4(وابن عاشور ،)3(واأللوسى )2(،وسليمان الجمل )1(وتبعه أبوحيان

من إيمانهم ):  صلى اهللا عليه وسلم(وذآربعضهم أن األسلوب يفيدتيئيس النبى 
 .)5(على معنى أن استغفارك وعدمه سواء، فهم اليؤمنون لسبق الشقاوة لهم

 :تعقيب
يبدو من سبب النزول المتقدم أن االستفهام يفيد التسوية والتيئيس ذلك أن النبى 

ستغفرلهم إن تستغفرلهم أوالا﴿ :فهم من قوله تعالى:  )صلى اهللا عليه وسلم(
 .)6(تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفراهللا لهم﴾

،فنزلت هذه اآلية، وبينت أن  )7(التخييربين االستغفارللمنافقين وعدم االستغفارلهم
المراد بالعددفى تلك اآلية التكثيردون التحديد، فالمراد بهما عنداهللا تعالى واحد، 

لمغفرة للمنافقين مطلقا، لخروجهم عن طاعته، إن اهللا اليوفق لإليمان القوم هوعدم ا
 .الفاسقين

﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت : قال اهللا سبحانه وتعالى
 )8(وجوههم أآفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بماآنتم تكفرون﴾

 به نينكم﴾ بين أن يكون ع﴿ أآفرتم بعدإيمااختلف المفسرون فيمن عنى بقوله 
المسلمون، أوالكفار،أوالمنافقون ، أوغيرهم ،ورجح الطبرى أن المعنّى به جميع 
الكفار، وأن اإليمان الذى يوّبخون على ارتدادهم عنه،هواإليمان الذى أقروا به يوم 

 .)9(اإلشهاد على أنفسهم
أنهم أهل والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم، والظاهر: وقال الزمخشرى 

):  صلى اهللا عليه وسلم(الكتاب، وآفرهم بعداإليمان تكذيبهم رسول اهللا 
 .)10(بعداعترافهم به قبل مجيئه

 .)13(،واأللوسى)12(، وأبوالسعود)11(وتبعه البيضاوى
 .)14(وذآرابن عطية أن همزة االستفهام للتقريروالتوبيخ

 .)15(معناها التوبيخ واإلنكار: وقال ابن األنبارى 
 .)1(هذا استفهام بمعنى اإلنكار: لرازىوقال ا

                                                 
 .269/ 8: البحرالمحيط: ينظر  1
 .15/ 8: الفتوحات اإلليهة: ينظر  2
 .113/ 28: روح المعانى:ينظر  3
 .245/ 28: التحرير والتنوير: ينظر  4
 دارإحياء التراث العربى،(  209 \4أحمد الصاوى، حاشية الصاوى  على تفسيرالجاللين :الصاوى: ينظر  5

 ).لبنان -بيروت 
 .80: سورة التوبة  6
 . 257و 256: أسباب نزول القرآن  ص, 200و 100/ 10: جامع البيان: ينظر            7

 .106: سورة آل عمران  8
 .41و 40/ 4: جامع البيان: ينظر  9

 .399/ 1: الكشاف  10
 .174/ 1: أنوار التنزيل :  ينظر  11
 .69/ 2: إرشاد العقل السليم: ينظر  12
 .25/ 4: روح المعانى: نظري  13
 .190/ 3: المحررالوجيز: ينظر  14
 .214/ 1: البيان فى غريب إعراب القرآأن: ينظر  15
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 .)2(وذآرأبوحيان أن االستفهام للتوبيخ واإلرذال بهم

الهمزة فيه لإلنكارعليهم،والتوبيخ لهم، والتعجيب من : وقال السمين الحلبى 
 .)3(حالهم

 .)4(وتبعه ابن عادل
 :تعقيب

والتوبيخ  التعارض بين المعانى البالغية التى ذآروها للهمزة ، فهى لإلنكار،
والتعجيب، والتقرير الذى ذآره ابن عطية بمعنى التحقيق والتثبيت، وهواليضاد 

 .اإلنكار
وأما اختالف المفسرين فيمن عنى بالمسّودة وجوههم فاليضر فى اإليحاء 
البالغى لهمزة االستفهام ،ويؤيد ترجيح الطبرى ظاهراآلية من أنها قسمت أهل 

لوجوه ، وآخرسودالوجوه ،والريب أن جميع فريق بيض ا: اآلخرة إلى فريقين
المؤمنين يدخلون فى الفريق األول، وأن جميع الكفاريدخلون فى الثانى ، وارتباط 

﴿ والتكونوا آالذين تفرقوا واختلفوا : اآلية باآلية السابقة عليها، وهى قوله تعالى
 )5(من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم﴾

بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، بل يدل على أنهم  اليعنى اختصاصها
 .داخلون فى عمومها

﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ فيقال للذين فاآلية تخوف الكفاربيوم القيامة
أآفرتم ﴿: اسودت وجوههم إنكارا لكفرهم ،وتوبيخا عليه، وتعجيبا منه بعد اإليمان

 .﴾بعدإيمانكم، فذوقوا العذاب بماآنتم تكفرون
﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا : قال اهللا تعالى 

 )6(أولوآان آباؤهم اليعقلون شيئا واليهتدون﴾
دعا اليهود ):  صلى اهللا عليه وسلم(روى الطبرى عن ابن عباس أن رسول اهللا 

نتبع ماألفينا عليه آباءنا بل : إلى اإلسالم، ورغبهم فيه ، وحذرهم عقاب اهللا ، فقالوا
 .)7(،فإنهم آانوا أعلم وخيرا منا، فأنزل اهللا هذه اآلية

 .)10(، والرازى)9(، وتبعه السمرقندى)8(وذآرالفراء أن االستفهام للتعيير
أيتبعونهم : الواو للحال، والهمزة بمعنى الرد والتعجيب، معناه : وقال الزمخشرى

 .)11(دين، واليهتدون للصوابولوآان آباؤهم اليعقلون شيئا من ال
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 .)2(، واأللوسى)1(وتبعه البيضاوى

 .)3(وذآرأبوحيان أن الهمزة للتوبيخ واإلنكاروالتعجيب
 .)5(، وسليمان الجمل)4(وتبعه أبوالسعود

 .)8(والسيوطى )7(وتبعه ابن آثير. )6(الهمزة لإلنكار: وقال السمين الحلبى
 :تعقيب

هى تجتمع فى أن االستفهام لإلنكار،والتوبيخ التضادبين هذه األراء المختلفة ،ف
 .والتعجيب، آماذهب إليه أبوحيان ومن تبعه

ذلك أن اهللا تعالى ذآرفى هذه اآلية حماقة الكفرة من اليهود، أوالمشرآين ، أنهم 
إذا طلب منهم اتباع ماأنزل اهللا ، قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه اآلباء واألجداد، 

: ذلك التقليد، ووبخهم به ، وعجب السامع من حالهم، فقال فأنكراهللا تعالى عليهم
أى أيتبعونهم ولوآان آباؤهم جهلة  ﴿أولوآان أباؤهم اليعقلون شيئا واليهتدون﴾

 !وضالين؟
الشرطية التى جاءت للتنبيه على ) لو(ويالحظ أن أسلوب االستفهام اشتمل على 

قصاء األحوال التى يقع أن ما بعدها لم يكن يناسب ماقبلها، لكنها جاءت الست
فيهاالفعل ، ولتدل على أن المراد وجودالفعل فى آل حال، حتى فى هذه الحال التى 
التناسب الفعل، فالنص القرآنى ينكرعلى الكفرة اتباع اآلباء فى آل حال، حتى فى 
هذه الحالة التى التناسب أن يتبعوافيها، وهى تلبسهم بعدم العقل، وعدم الهداية 

 .)9(إذاآانت للمعنى المتقدم) لو(جوزحذف الواوالداخلة على ولذلك الي
﴿قال المأل الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين : قال اهللا تعالى

  .)10(آمنوا معك من قريتنا أولتعودن فى ملتنا قال أولوآنا آارهين﴾
 أتخرجوننامن قريتكم ،وتصدوننا عن سبيل اهللا: ومعنى الكالم: قال الطبرى

 )11()أولو(،ولوآنا آارهين لذلك؟ ثم أدخلت ألف االستفهام على واو 

أتعيدوننا فى : الهمزة لالستفهام ، والواو واوالحال ،تقديره: وقال الزمخشرى
ملتكم فى حال آراهتنا ،ومع آوننا آارهين، ومايكون لنا، وماينبغى لنا، ومايصح 

 .أى أنها لإلنكار )12(لنا،
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، )4(، وأبوالسعود)3(، والسيوطى)2(ن عادل، واب)1(وتبعه الرازى

 .)6(،والشوآانى)5(واأللوسى
المعصية، وطلب  ةتوقيف منه لهم على شنع) أولوآنا آارهين(: وقال ابن عطية

وتبعه . )7(أن يقروا بألسنتهم بإآراه المؤمنين على اإلخراج ظلما وغشما
 .)8(أبوحيان

أولتعودن فى (تعجبا من قولهم واالستفهام مستعمل فى التعجب،:وقال ابن عاشور
 .)9()ملتنا

 :تعقيب
أولتعودن ( للردعلى قولهم) أولوآناآارهين) (عليه السالم(الظاهرأن قول شعيب 

  .الللتقريربإخراجهم شعيبا والمؤمنين من قريتهم) فىملتنا
عليه (واالستفهام لإلنكاروالتعجب، ذلك أن المأل المستكبرين من قوم شعيب

عوته إلى توحيداهللا وعبادته، وهددوه بإخراجه مع المؤمنين من عارضوا د)السالم
قريتهم إن لم يعودوا فى ملتهم، فأنكرعليهم شعيب إجبارهم المؤمنين على العود فى 
ملتهم ،وهم يكرهونها آرهاشديدا، واإلنكاريتضمن التعجب ممايريد أولئك المأل 

 .من إعادة المؤمنين إلى الكفر
﴿ وإذ أخذربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم : ىقال اهللا سبحانه وتعال

 )10(﴾...بلى شهدنا: على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا
واذآريامحمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصالب آبائهم فقررهم :قال الطبرى

وتبعه سليمان . )11(بتوحيده، وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به
 .)12(الجمل

مشخرى أن السؤال والجواب من باب التمثيل والتخييل، فعبرعن نصب وذآرالز
األدلة على الربوبية والوحدانية، وشهادة العقول والبصائربهذا السؤال 

 .)16(، وأبوالسعود)15(، والبيضاوى)14(وتبعه أبوحيان
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ونسب الرازى القول األول للمفسرين وأهل األثر، ونسب القول الثانى ألصحاب 

 .)1(لنظر وأرباب المعقوالتا
 :تعقيب

الظاهرأن هناك اتفاقا فى أن االستفهام للتقرير، وإن اختلفوا بين أن تكون اآلية 
 .بيانا لحقيقة، أوتمثيال

ويبدولى أنها بيان لحقيقة شهدت بها أحاديث، منها ماأخرجه اإلمام أحمد عن ابن 
ميثاق من ظهرآدم بنعمان، أخذاهللا ال: قال) صلى اهللا عليه وسلم(عباس عن النبى

: فأخرج من صلبه آل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه آالذر، ثم آلمهم، قبال، فقال
 .)2(....بلى شهدنا: ألست بربكم؟ قالوا

 .ويؤيدها مانشاهده اليوم من التقدم المدهش فىالعلوم والتكنالوجيا
هرآدم بنيه وقدأجيب عن االختالف بين الحديث واآلية بأنه تعالى أخرج من ظ

لصلبه، ثم أخرج  بنى بنيه من ظهوربنيه، فاستغنى عن ذآرإخراج بنى آدم بقوله 
 .)3(من بنى آدم، إذمن المعلوم أن بنى بنيه اليخرجون عن بنيه

: ألست بربكم؟ فأجابوا جميعا: أى أن اهللا تعالى أخرج أوالد آدم، فسألهم مقررا
 .بلى شهدنا،أنت ربنا
محمد إالرسول قدخلت من قبله الرسل، أفإن مات أوقتل ﴿ وما: قال اهللا تعالى

 )4(﴾...انقلبتم على أعقابكم
قد أصيب فأعطوه بأيديكم، فإنما : لماآان يوم أحد انهزم الناس، فقال بعض الناس

إن آان محمد قدأصيب أالتمضون على مامضى عليه : هم إخوانكم،وقال بعضهم
الرسول قدخلت من قبله إ﴿ ومامحمد ذلك نبيكم حتى تلحقوابه؟ فأنزل اهللا تعالى فى 

 )5(﴿ فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة﴾الرسل﴾ إلى  قوله
والهمزة إلنكارأن يجعلوا خلو الرسل قبله سببا النقالبهم على : قال الزمخشرى

أعقابهم بعدهالآه بموت أوقتل، مع علمهم أن خلو الرسل قبله،وبقاء دينهم متمسكا 
ال لالنقالب ) صلى اهللا عليه وسلم(يجعل سببا للتمسك بدين محمد به يجب أن

 )6(عنه
،وابن )9(،والبيضاوى)8(،والسمين الحلبى)7(وتبعه فى معنى الهمزة أبوحيان

 .)2(، وابن عاشور)1(، واأللوسى)11(وأبوالسعود  )10(عادل
                                                 

 .53و 50/ 15: التفسيرالكبير:ينظر  1
 .1/273:مسند اإلمام أحمد  2
 .141/ 3: الفتوحات اإللهية  3
 .144: آل عمران  4
 .148: ، واآلية من سورة آل عمران120: اسباب نزول القرآن ص   5
 .423/ 1:الكشاف  6
 .74/ 3: البحرالمحيط: ينظر  7
 .221/ 2: الدرالمصون: ينظر  8
 .182/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  9

 .572/ 5: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  10
 .92/ 2:إرشاد العقل السليم: ينظر  11



 227
 دخلت ألف االستفهام على جملة الكالم علىالحد الذى يخبربه: وقال ابن عطية

إن مات محمد أوقتل انقلبنا، فلماآان فعلهم : ملتزمه، ألن أقبح األحوال أن يقولوا
  .)3(ينحوهذا المنحى، وقفوا على الحد الذى يقع به اإلخبار

دخل حرف االستفهام على حرف الجزاء، ألن الشرط قدانعقد به، : وقال القرطبى
عقابكم إن مات أوقتل، أفتنقلبون على أ: وصارجملة واحدة وخبرا واحدا، والمعنى
 .)4(وآذلك آل استفهام دخل على حرف الجزاء

 :تعقيب
صلى (االستفهام فى اآلية لإلنكاروالتوبيخ، ذلك أن اهللا تعالى قررفيها موت محمد

، فهورسول، يموت آمامات الرسل قبله، وليس بإله، فأنكرعلى ) اهللا عليه وسلم
) صلى اهللا عليه وسلم(لوالنبىضعيفى اإليمان ووبخهم بارتدادهم عن الدين بخ

ودخلت همزة االستفهام على الشرط، وإن آان الذى أنكرعليهم , بموت أوقتل
ارتدادهم عن الدين مراعاة لنمط الخبرعلى ماتقدم من ابن عطية، أوألن الشرط 

 .والجزاء آخبرواحداليستغنى أحدهما عن اآلخر
عريض المستفاد من أوالهما بالت: وقدحصل اإلنكارعليهم من اآلية مرتين

 )5(واألخرى بالتصريح الواقع فى جملة االستفهام. القصرالواقع فى صدراآلية
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب : (وفى التعبيرتصويرحى لالرتداد: قال سيدقطب
الرتداد عن هذه ا﴾ فهذه الحرآة الحسية فى االنقالب تجسم معنى على عاقبيه

تداد الحسية بالهزيمة مقصود أصال ليس حرآة االرالعقيدة، آأنه منظرمشهود، وال
إن : فى المعرآة، ولكن حرآة االرتداد النفسية التى صاحبتها حينما هتف الهاتف

محمدا قدقتل، فأحّس بعض المسلمين أن الجدوى إذن من قتال المشرآين، وبموت 
 سيةمحمد انتهى أمر هذا الدين،وانتهى أمرالجهاد للمشرآين ،فهذه الحرآة النف

يجسمها التعبيرهنا، فيصورهاحرآة ارتداد على األعقاب آارتدادهم فى المعرآة  
 .)6(على األعقاب
 )7(﴿ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون﴾: قال اهللا تعالى

أفاد الطبرى أن الكالم ظهرظهوراالستفهام ، وهوخبر، لوقوعه موقع أّى ، 
 ؟ )8(مانبالى أّى هذين آان منك:عناهالنبالى ٌأقمت أم قعدت، م: آمايقال

سواء عليهم إنذارك : وقال الزمخشرى بعدذآره إلعراب األسلوب، والتقدير
 .)9(وعدمه، فالهمزة وأم لمعنى التسوية
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 )5(، وأبوحيان)4(، والقرطبى)3(، والعكبرى)2(، والرازى)1(وتبعه ابن األنبارى

 .، وغيرهم)6(والبيضاوى
لفظه لفظ االستفهام، ومعناه الخبر، وإنما جرى عليه ..) .أأنذرتهم(وقال ابن عطية

: لفظ االستفهام ألن فيه التسوية التى هى فى االستفهام ، أالترى أنك إذا قلت مخبرا
أخرج زيدأم قام؟ فقد استوى : سواء علّى أقمت أم قعدت، وإذا قلت مستفهما

م أحدهما بعينه، األمران عندك، هذان فى الخبر، وهذان فى االستفهام ،وعدم عل
فلما عمتها التسوية جرى على هذا الخبرلفظ االستفهام لمشارآته إياه فى اإلبهام، 

 .)7(وآل استفهام تسوية، وإن لم يكن آل تسوية استفهاما
لفظى، وهوحسن دخول : وذآراأللوسى للعدول عن المصدرإلى الفعل وجهين

أولى، ومعنوى وهوإيهام الهمزة وأم، ألنهما فى األصل لالستفهام، وهوبالفعل 
أحدث ذلك )  صلى اهللا عليه وسلم(التجدد نظرا لظاهرالصيغة، وفيه إشارة إلى أنه 

وأوجده فأّدى األمانة، وبلغ الرسالة،وإنما لم يؤمنوا لسبق الشقاء، اللتقصير منه 
 .)8( ) صلى اهللا عليه وسلم(وحاشاه، فهو وإن أفاد اليأس فيه تسلية له

 
 

 :تعقيب
)  صلى اهللا عليه وسلم(ام على ماتبين للتسوية، ويتضمن تسلية النبىاالستفه

صلى (آان رسول اهللا : وتحريضه على الدعوة، وذلك لماجاء عن ابن عباس قال
يحرص علىأن يؤمن جميع الناس، ويتابعوه على الهدى ،فأخبره )  اهللا عليه وسلم

فى الذآراألول، واليضل اهللا تعالى أنه لن يؤمن إال من سبق له من اهللا السعادة 
 .)9(إالمن سبق له من اهللا الشقاوة فى الذآراألول

فهذا الخبريدل على أن األسلوب وإن أفاد التسوية بالنظرإلى جانب الكفار، فإنه 
من إعراض من آتب  عليه الشقاء ،آمايفيد ) صلى اهللا عليه وسلم(يفيد تسلية النبى

أهل السعادة استجاب لها، ومن آان من تحريضه على القيام بالدعوة، فمن آان من 
أهل الشقاوة لم يرفع لهارأسا، ولم ينزجرباإلنذار، ألن اإلنذاروعدمه عنده سيان 

﴿ : ،وقدجاء بعد نحوهذه اآلية فى سورة يس ذآرمن ينتفع باإلنذار، قال تعالى
 .)10(إنماتنذرمن اتبع الذآروخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجرآريم﴾

                                                 
 .50, 49/ 1: البيان فى غريب إعراب القرآن: ينظر  1
 .45/ 2: التفسيرالكبير: ينظر  2
 .15/ 1: إمالء مامن به الرحمن: ينظر  3
 .1/129:الجامع ألحكام القرآن: ينظر  4
 .171/ 1: البحرالمحيط: ينظر  5
 .22/ 1: أنوار التنزيل:  ينظر  6
 .107/ 1:المحررالوجيز  7
 .129/ 1: روح المعانى  8
 مؤسسة (، الطبعة األولى1/65: أبوالفداء إسماعيل بن آثيرالقرشى الدمشقى، تفسيرالقرآن العظيم: ابن آثير: ينظر  9

 ). م1996هـ1416الريان، الكويت
 .11: سورة يس  10
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آياتى  منكم يقصون عليكم سل﴿يا معشر الجّن واإلنس ألم يأتكم ر: تعالى قال اهللا

 )1(﴾....وينذرونكم لقاء يومكم؟ هذا قالوا شهدنا على أنفسنا
ذآر الطبرى أن اهللا تعالى يخاطب مشرآى اإلنس والجن يوم القيامة هذا 

اصى، الخطاب على سبيل التوبيخ والتقريع لهم على ما سلف منهم من الكفر والمع
ومعناه قد أتاآم رسل منكم ينبهونكم على أخطائكم بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيد 

 .)2(ولم تعتبروا, اهللا على تلك األخطاء، فلم تقبلوا، ولم تتذآروا
وتبعه 

وابن )8(واأللوسى)7(وأبوالسعود)6(وأبوحيان)5(والقرطبى)4(والرازى)3(الزمخشرى
 .)9(عاشور

 
 

 : تعقيب
م آما ذآروه للتقرير والتوبيخ ، ذلك أن اهللا تعالى يخاطب مشرآى نعم، االستفها

اإلنس والجّن يوم القيامة فيقررهم على مجئ رسل منهم يتلون عليهم آيات ربهم 
وينذرونهم يوم يأتيهم العذاب، ويوّبخهم على ما فرط منهم من الكفر والمعاصى 

 ).شهدنا على أنفسنا: ( فيقّر المشرآون ويقولون
﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فال : تعالىقال اهللا

 .)10(تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾
ألف ومائتا : أورد الطبرى فى معنى القنطار روايات مختلفة عن السلف مثل

 أوقية، وألف ومائتا دينار، وسبعون ألف دينار، وملء مسك ثورذهبا، ورّجح أنه
 .)11(المال الكثير الذى ال يحّدد قدر وزنه بحّد

القنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة، وذلك غير : وقال الراغب
محدود القدر فى نفسه، وإنما هو بحسب اإلضافة آالغنى، فرّب إنسان يستغنى 

 )12(بالقليل، وآخر ال يستغنى بالكثير، ولما قلنا اختلفوا فى حّده
 . )13(استفهام على معنى اإلنكار واإلعظام) أتأخذونه(قوله : الرازىقال 

                                                 
 .130: سورة األنعام  1
 .35/ 8: جامع البيان   2
 .66/ 2: الكشاف: ينظر  3
 .13/204: التفسير الكبير: ينظر  4
 .7/56: الجامع ألحكام القرآن : ينظر  5
 .4/225: البحر المحيط  6
 .186و 3/185: إرشاد العقل السليم:ينظر  7
 .28/ 8: روح المعانى: ينظر  8
 .75/ 8: التحرير والتنوير: ينظر  9

 .20: سورة النساء  10
 .201– 3/199: جامع البيان : ينظر  11
 أبوالقاسم الحسين بن محمد، المفردات فى غريب القرآن ،تحقيق وضبط محمدسيد: لراغب األصفهانىا   12

 ).لبنان -دارالمعرفة،بيرو( 407آيالني،ص
 .10/15:التفسير الكبير  13
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 .)4(وابن عاشور)3(وابن عادل)2(والسمين الحلبى)1(وتبعه أبو حيان

وتبعه . )5(استفهام إنكار وتوبيخ، أى أتأخذونه باهتين آثمين: وقال البيضاوى 
 ,)6(السيوطى

 . )9(واأللوسى)8(وسليمان الجمل)7(وأبو السعود
 : يبتعق

نعم االستفهام لإلنكار والتوبيخ، ذلك أن اهللا تعالى بين فى هذه اآلية جانبا من 
قانون الزواج، ونهى المسلمين عما تسّرب إليهم من أوضار القانون الجاهلى، وهو 

مرة نهى اهللا : استرداد الصداق من المطّلقة، وقد جاء النهى فى اآلية مرتين
تزوج بأخرى، عن أخذ شئ مما أمهرها صراحة الزوج الذى طلق امرأته لي

 .ولوآان ماال آثيرا
 .وأخرى باالستفهام المفيد لإلنكار والتوبيخ على أخذ المهر بهتانا وإثما مبينا

﴿أتأمرون الناس بالبّر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب : قال اهللا سبحانه وتعالى
 .)10(﴾أفال تعقلون

هللا ، وتترآون أنفسكم تعصيه، فهال أتأمرون الناس بطاعة ا: قال الطبرى
تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم،معّيرهم بذلك، ومقبحًا إليهم ما 

 . )11(أتوابه
 . )12(الهمزة للتقرير مع التوبيخ، والتعجيب من حالهم: وقال الزمخشرى
 . )15(وأبو السعود)14(والبيضاوى)13(وتبعه الرازى

 . )16(يخوذآر ابن عطية أن الهمزة للتوب
 .)19(وسليمان الجمل)18(وأبو حيان)17(وتبعه القرطبى

                                                 
 .3/215:البحر المحيط  1
 .2/338:الدر المصون  2
 .6/266: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  3
 .4/289: ويرالتحرير والتن: ينظر  4
 .1/207:أنوار النزيل  5
 .102ص :تفسير الجاللين: ينظر  6
 . 2/159: إرشاد العقل السليم: ينظر  7
 .31/ 2: الفتوحات اإللهية: ينظر  8
 .244/ 4: روح المعانى: ينظر  9

 .44: سورة البقرة  10
 .1/259: جامع البيان   11
 .1/133: الكشاف  12
 .3/48: التفسير الكبير: ينظر  13
 .1/59: أنوار التنزيل: ينظر  14
 .1/97: إرشاد العقل السليم: ينظر  15
 .1/203:المحرر الوجيز: ينظر  16
 .1/248:الجامع ألحكام القرآن : ينظر  17
 .1/338: البحر المحيط: ينظر  18
 .1/70: الفتوحات اإللهية: ينظر  19
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وتبعه . )1(الهمزة لإلنكار والتوبيخ أو التعجيب من حالهم: وقال السمين الحلبى

 .)2(ابن عادل
 :تعقيب

ال تعارض بين اآلراء المتقدمة رغم اختالفها الظاهرى، ويبدو أّن ما ذهب إليه  
للتقرير والتوبيخ والتعجيب أجمع من الزمخشرى ومن تبعه من أن االستفهام 

غيره، ذلك أن أحبار اليهود آانوا يأمرون أقرباءهم، ومقّلديهم بالبر، ويخالفونهم 
 )3(فى العمل، فقررهم اهللا تعالى ووبخهم على مخالفتهم قولهم

ويتوّلد من توبيخهم التعجبيب من حالهم، ألنهم يريدون الخير للغير، ويهملون 
ولما آان التناقض بين القول  )4(ق بكل سامع أن يعجب من حالهمأنفسهم منه، فحقي

والعمل غير سائغ من ذوى العقول، ألن العقل يمنع صاحبه من ارتكاب المحظور، 
 ). أفال تعقلون: (وبخهم اهللا تعالى على عدم تعقلهم فقال

لكفر بعد ﴿وال يأمرآم أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابًا أيأمرآم با:قال اهللا تعالى
حين دعاهم ) عليه الصالة السالم(قال قوم من أهل الكتاب للنبى )5(﴾إذ أنتم مسلمون
أتريد يا محمدأن نعبدك،آما تعبد النصارى عيسى بن مريم، فأنزل اهللا : إلى اإلسالم

 .)6(﴾﴿بعد إذ أنتم مسلمون﴾إلى قوله...﴿ما آان لبشر أن يؤتيه
ه أن يأمر عباده باتخاذ المالئكة والنبيين ذآر الطبرى أن اهللا تعالى نفى عن نبي

أيامرآم أيها الناس نبيكم بالكفر وجحود وحدانية : آلهة يعبدون من دون اهللا ، فقال
أى أن االستفهام لإلنكار والنفى، )7(اهللا بعد إذ أنتم مسلمون؟ إن ذلك غير آائن
، )10(وأبوحيان)9(وتبعه الرازى. )8(وصّرح الزمخشرى أن الهمزة لإلنكار

 .)14(وابن عاشور)13(واأللوسى)12(وابن عادل)11(والبيضاوى
 . )15(تقرير على هذا المعنى الظاهر فساده...) أيأمرآم: (وقال ابن عطية

 . )16(وذآر القرطبى أن االستفهام لإلنكار والتعجب
 :تعقيب

                                                 
 .1/210:الدر المصون  1
 .2/26/ اللباب فى علوم الكتاب:ينظر  2
 .1/248: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  3
 .1/475:التحرير والتنوير: ينظر  4
 .80: سورة آل عمران  5
 .3/325: جامع البيان: ينظر  6
 .3/329: المصدر السابق: ينظر  7
 .1/378: الكشاف  8
 .8/125: التفسير الكبير: ينظر  9

 .2/531: البحر المحيط: ينظر  10
 .1/167:يلأنوار التنز: ينظر  11
 .5/353: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  12
 .3/209: روح المعانى: ينظر  13
 .3/296:التحرير والتنوير: ينظر  14
 .3/142: المحرر الوجيز  15
 .4/80: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  16
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الظاهر من األسلوب، ومن سبب نزول اآلية أن االستفهام لإلنكار ويتضمن  

وم على ما زعموا، أى نفى اهللا عن نبيه أن يدعو الناس إلى عبادة توبيخ أولئك الق
عليه الصالة (نفسه، أو إلى عبادة المالئكة والنبيين، وأنكر أن يأمر النبى 

أولئك القوم بالكفر بعد إسالمهم واإلنكار تضمن التوبيخ لهم على زعمهم، )السالم
 .وأما وصفهم باإلسالم فلالستدراج 

أيأمرآم بالكفر بعد إذ أنتم ( ز أن يقال ألهل الكتابيجو: قال األلوسى
 .)1(أى منقادون مستعّدون للدين الحق إرخاء للعنان واستدراجا)مسلمون

﴿ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من :قال اهللا سبحانه وتعالى
حّرم ديارهم تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان وإن يأتوآم أسارى تفادوهم وهو م

 .)2(﴾....عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
وتبعه )3(وهذا توبيخ لهم وبيان لقبح فعلهم...) أفتؤمنون(قال ابن عطية

 .)4(القرطبى
وذآر أبو حيان أن االستفهام للتوبيخ واإلنكارعلى المناقضة العلى  

م للتهديد والتوبيخ على واالستفها: وقال األلوسى .)6(وتبعه أبو السعود)5(الفداء
 .)7(التفريق بين أحكام اهللا

 :تعقيب
االستفهام لإلنكار والتوبيخ،ذلك أن اهللا تعالى ذآر فى هذه اآلية واآلية السابقة  

خبث اليهود وغدرهم، حيث أخذ )8(﴾...عليها ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءآم
رك اإلخراج ، وترك المظاهرة، ترك القتل، وت: اهللا تعالى عليهم أربعة عهود وهى

وفداء أساراهم، فأعرضوا بعد اإلقرار والشهادة على أنفسهم بالقبول عن آل ذلك 
إال الفداء،فأنكر اهللا تعالى عليهم، ووبخهم على نقضهم للعهود والمواثيق، ثم هددهم 

﴿فما جزاء من يفعل ذلك : بالخزى فى الدنيا، وبالعذاب الشديد فى اآلخرة، فقال
م إال خزى فى الحياة الدنيا، ويوم القيامة يرّدون إلى أشّد العذاب وما اهللا بغافل منك

 ).9(عما تعملون﴾

قال اهللا سبحانه وتعالى﴿وإذا قيل لهم آمنوا آما آمن الناس قالوا أنؤمن آما أمن 
 )10(السفهاء﴾

                                                 
 .3/209: روح المعانى  1
 .85:سورة البقرة  2
 .1/284:المحرر الوجيز  3
 .2/17: حكام القرآنالجامع أل: ينظر  4
 .1/284: البحر المحيط: ينظر  5
 .1/125:إرشاد العقل السليم  6
 .1/313:روح المعانى  7
 .84: سورة البقرة  8
 .85: سورة البقرة  9

 .13: سورة البقرة  10
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آما  أنؤمن: آمنوا آما آمن المؤمنون، قالوا: ذآر الطبرى أن المنافقين إذا قيل لهم

 ).1()صلى اهللا عليه وسلم(آمن السفهاء، يعنون أصحاب النبى

 ).4(واأللوسى)3(وتبعه البيضاوى)2(واالستفهام فى معنى اإلنكار: وقال الزمخشرى

وهذا القول من المنافقين إنما آانوا يقولون فى خفاء واستهزاء : وقال القرطبى
ورقة الحلوم وفساد البصائر فأطلع اهللا نبيه والمؤمنين على ذلك، وقرر أن السفه 

 .)5(ولكن ال يعلمون للرين الذى على قلوبهم... حّيزهم وصفة لهمفى إنما هى 
وتبعه ابن )6(لإلنكار واالستهزاء) أنؤمن(الهمزة فى : وقال السمين الحلبى 

 . )7(عادل
وذآر أبو السعود أن االستفهام لإلنكار، وأن قولهم ضرب من الكفر أنيق، وفّن 

اق عريق محتمل للشّر وللخير، بأن يحمل على ادعاء اإليمان آإيمان الناس فى النف
أنؤمن آما آمن السفهاء والمجانين : وإنكار ما اتهموا به من النفاق، على معنى

الذين ال اعتداد بإيمانهم لو آمنوا، وال نؤمن آإيمان الناس حتى تأمرونا بذلك قد 
إلرادة المعنى األخير، وهم معولون خاطبوا به الناصحين استهزاء بهم مرائين 

 . )8(على األول
 :تعقيب

نعم، االستفهام لإلنكار، واالستهزاء بالمؤمنين، ذلك أن المنافقين على ما آان  
﴿قالوا آمنا وإذا خلوا ) آمنوا آما آمن الناس( وقيل لهم) إذا لقوا الذين آمنوا(دأبهم 

 )9(﴾إلى شياطنهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
؟ إنكارا لإليمان واستهزاء )أنؤمن آما آمن السفهاء: (وآان يقول بعضهم لبعض

بالمؤمنين، وال مانع من أنهم قالوا ذلك الجواب عند من لم يفش سرهم من المؤمنين 
 )10(لقرابة أو مصلحة أخرى

 .فما ذهب إليه أبو السعود متكلف ال حاجة إليه
بتغون عندهم ين أولياء من دون المؤمنين أي﴿الذين يتخذون الكافر: قال اهللا تعالى

ذآر الرازى اتفاق المفسرين على أن المراد بالذين )11(﴾العزة، فإّن العزة هللا جميعا

                                                 
 .128و1/127: جامع البيان: ينظر  1
 .1/64:الكشاف  2
 .1/27:أنوار التنزيل: ينظر  3
 .1/155:انىروح المع: ينظر  4
 .1/143:الجامع ألحكام القرآن   5
 .1/122: الدر المصون  6
 .1/357: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  7
 .45و 1/44: إرشاد العقل السليم: ينظر  8
 .14: سورة البقرة  9

 .1/155: روح المعانى: ينظر  10
 .139: سورة النساء  11
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) أيبتغون عندهم العزة: (قال الطبرى)1(المنافقون، وأن المراد بالكافرين اليهود

 .)2(اإليمان أيطلبون عندهم المنعة، والقّوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل 
 

وتبعه )3(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتوقيف على جهة التوبيخ علىمقصدهم
 ).4(الشوآانى

، )7(،وأبو السعود )6(وتبعه السيوطى)5(وذآر ابن آثير أن االستفهام لإلنكار
 )8(واأللوسى

 . )9(واالستفهام إنكار وتوبيخ: وقال ابن عاشور
 :تعقيب

التوبيخ،ذلك أن اهللا تعالى أمر نبيه فى اآلية السابقة على نعم، االستفهام لإلنكار و 
ر المنافقين بأّن لهم عذابا ﴿بشهذه اآلية أن يبّشر المنافقين بالعذاب األليم

وبّين فى هذه اآلية صفتهم الخبيثة، وهى أنهم يتخذون الكافرين أولياء، )10(﴾أليما
ك وبّين أّن العزة هللا وأنكر عليهم طلبهم العزة عند الكافرين، ووبخهم على ذل
) صلى اهللا عليه وسلم(جميعا، فهو يعّز من يشاء ويذل من يشاء، وقد أعّز رسوله 

 .)11(﴾﴿وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكّن المنافقين ال يعلمونوالمؤمنين 
 )12(﴾﴿أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم:قال اهللا تعالى

لفظه لفظ االستفهام، والمراد به األمر،فكأنه ...) يتوبونأفال : (قال السمرقندى
 .)14(ونسبه الرازى إلى الفراء )13(توبوا إلى اهللا:قال

أاليتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر، وهذا الوعيد : وقال الزمخشرى
وابن )16(وتبعه البيضاوى)15(الشديد مما هم عليه، وفيه تعجب من إصرارهم

 .)18(ر ابن عطية أن االستفهام للتحضيض على التوبة، وطلب المغفرةوذآ

                                                 
 .81/ 11: التفسير الكبير: ينظر  1
 .329/ 5: لبيانجامع ا  2
 .4/285: المحرر الوجيز: ينظر  3
 .526/ 1: فتح القدير: ينظر  4
 .1/742: تفسير القرآن العظيم: ينظر  5
 .127: /تفسير الجاللين: ينظر  6
 .2/244: إرشاد العقل السليم: ينظر  7
 .172/ 5: روح المعانى: ينظر  8
 .234/ 5: التحرير والتنوير  9

 .138: سورة النساء  10
 .8: سورة المنافقون  11
 .74: سورة المائدة  12
 .451/ 1: بحر العلوم  13
 .64/ 12: التفسير الكبير: ينظر  14
 .664/ 1: الكشاف  15
 .278/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  16
 .462/ 7: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  17
 .162/ 5: المحرر الوجيز: ينظر  18



 235
تقرير وتوبيخ، أى فليتوبوا ) أفال يتوبون: (وقال القرطبى. )1(وتبعه ابن عاشور

 . )2(إليه، وليسألوه ستر ذنوبهم، والمراد الكفرة منهم
والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم،وعدم استغفارهم،وهم :وقال أبوحيان

 جدر الناس أ
 .)3(بذلك

وهمزة االستفهام إلنكار الواقع، واستبعاده، ال إلنكار الوقوع : وقال أبو السعود
 .)5(وتبعه األلوسى )4(وفيه تعجيب من إصرارهم

 :تعقيب
تشعبت اآلراء حول المعنى البالغى لالستفهام بين أن يكون لألمر أو لغيره آما  

كار والتوبيخ والتعجيب، ذلك أن اهللا تعالى تقدم والذى يظهر لى أن االستفهام لإلن
لقد آفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما ﴿أخبر بكفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة

ففى هذه اآلية أنكر عليهم عدم توبتهم واستغفارهم من )6(﴾...من إله إال إله واحد
اآان إنكار الترك آفرهم، ووبخهم على ذلك الترك، وعّجب السامع من حالهم، ولم

 . يتضمن الطلب للفعل فما ذهب إليه بعضهم من أن االستفهام لألمر غير مستبعد
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح يفسد  ﴿قالوا أتجعل فيها من:قال اهللا عّزوجل

 )7(﴾بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ماال تعلمون
والمالئكة لم تستفهم جاءت على لفظ االستفهام، ...) أتجعل فيها(قال أبوعبيدة 

ولكن معناها معنى )8(﴾﴿إنى جاعل فى األرض خليفةربها وقد قال تبارك وتعالى 
 )9(اإليجاب، أى إنك ستفعل

 .)10(وأورد الطبرى أراء فى معنى االستفهام، ورجح أنه لالستخبار، واالستعالم
 .)13(، وسليمان الجمل)12(، وابن آثير)11(وتبعه العكبرى 

الستفهام للتعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل وذآرالزمخشرى أن ا
 . )15(وتبعه البيضاوى)14(المعصية
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فهذا إما على طريق التعجب من استخالف اهللا من يعصيه، أو : وقال ابن عطية

من عصيان من يستخلفه اهللا فى أرضه، وينعم عليه بذلك، وإما على طريق 
، )2(وتبعه القرطبى. )1(، والعصياناالستعظام واإلآبار للفصلين جميعا؛ االستخالف

 .)3(وأبو حيان
وذآر الرازى أنه تعجب من آمال علم اهللا تعالى،وإحاطة حكمته بما خفى على 

أنت خبير بأن مدار تعجبهم ليس خلق من يفسد فى : قال أبو السعود. )4(آل العقالء
نوعه األرض، بل مداره أن يستخلف لعمارة األرض وإصالحها، من ِمْن شأن بنى 

اإلفساد وسفك الدماء، وإنما أظهروا تعجبهم استكشافا عما خفى عليهم من الحكم 
التى بدت على تلك المفاسد وألغتها، واستخبارا عما يزيح شبهتهم،ويرشدهم إلى 

من الفضائل التى جعلته أهال لذلك، آسؤال المتعلم عما ) عليه السالم(معرفة ما فيه 
لى فعل اهللا سبحانه، وال شكًا فى اشتماله على ينقدح فى ذهنه، ال اعتراضًا ع

وال فى ذريته على وجه ) عليه السالم(وال طعنا فيه , الحكمة والمصلحة إجماًال
 . )5(الغيبة 

 : تعقيب
اتفق المفسرون قاطبة أن سؤال المالئكة ليس على وجه االعتراض على اهللا 

ن ال يسبقونه بالقول وهم ﴿عباد مكرموتعالى، وال على وجه الحسد لبنى آدم، ألنهم
نعم، نسب الرازى إلى )7(أى ال يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه)6(﴾بأمره يعملون

ليست الهمزة : وقال األلوسى. )8(الحشوية أنهم اعتبروا السؤال اعتراضا على اهللا 
 . )9(لإلنكار آما زعمته الحشوية

أن ما ارتضاه أبو  أما معنى االستفهام فالذى يبدو من سياق األسلوب وسباقه
السعود من أنه للتعجب من استخالف َمن من شأن بنى نوعه اإلفساد وسفك الدماء، 
ولالستعالم واالستكشاف عن الحكم الخفية وراء هذا االستخالف ويؤيد ذلك ما 
روى عن ابن عباس وابن مسعود أن اهللا جل وعال أخبر مالئكته أنه جاعل فى 

: ون فيها، ويسفكون فيها الدماء، فقالت المالئكةاألرض خليفة تكون ذريته يفسد
فظاهر األسلوب، وهذا الخبر يدالن  )10(﴾﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

فتعجبوأ من هذا االستخالف : على أن اهللا أعلم مالئكته من يستخلف لعمارة األرض
 .وسألوا عن حكمته
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ذآر الواحدى أن عدى بن )1(﴾هن نجمع عظام﴿أيحسب اإلنسان أّل: قال اهللا تعالى

حدثنى عن يوم القيامة متى : فقال) صلى اهللا عليه وسلم(أبى أتى النبى 
لو : فقال)صلى اهللا عليه وسلم(يكون؟وآيف يكون أمرها وحالها؟ فأخبره النبى

عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يامحمد، ولم أومن به أو يجمع اهللا هذه العظام؟ فأنزل 
 .)2(يةاهللا تعالى هذه اآل

 .)4(وتبعه أبوحيان)3(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتقرير والتوبيخ 
، )6(وتبعه الشوآانى.  )5(والهمزة إلنكار الواقع واستقباحه: وقال أبو السعود

 .)8(، وابن عاشور)7(واأللوسى
 .)9(استفهام تقريع وتوبيخ..) أيحسب( وقال سليمان الجمل 

دون اهللا ماال ينفعنا وال يضّرنا، ونرّد على أعقابنا  أندعو من ل﴿ق: قال اهللا تعالى
 .)10(﴾؟بعد إذ هدانا اهللا

اتبعوا سبيلنا واترآوا : قال المشرآون للمؤمنين: روى الطبرى عن السّدى، قال
 ) . صلى اهللا عليه وسلم(دين محمد 

 ).11(﴾..ل أندعوا من دون اهللا ما الينفعنا﴿ق:فقال اهللا ذآره

 .)13(، وتبعه الشوآانى)12(االستفهام بمعنى التوبيخ: كبرىقال أبو البقاء الع
، )15(وتبعه أبو السعود)14(ال يقع شئ من هذا: وذآر أبوحيان أنه لإلنكار، معناه

 .)16(واأللوسى
 

 . )17(استفهام توبيخ وإنكار) أندعو(قوله : وقال ابن عادل
غيره ألن االستفهام إنكار وتأييس، وجئ بنون المتكلم ومعه : وقال ابن عاشور

 .)18(الكالم من الرسول عن نفسه ، وعن المسلمين آلهم
 : تعقيب
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ما ذآره العلماء ال تعارض بينها، ولكّن الظاهر أن االستفهام لإلنكار ويتضمن 
توبيخ المشرآين على طلبهم، وتأييسهم من طمعهم، أى أمر اهللا تعالى نبيه أن 

المسلمون غير اهللا مما ال ينفع يستنكر على المشرآين  طلبهم، فينكر أن يعبد هو و
 .وال يضّر شيئا، وينكر إمكان أن يرّدهم المشرآون إلى الكفر بعد أن أنقدهم اهللا منه

وإيثار نرد على نرتد لتوجيه اإلنكار إلى االرتداد برّد الغير، : قال أبو السعود
ن تصريحا بمخالفة المضلين، وقطعا ألطماعهم الفارغة، وإيذانا بأن االرتداد م

 ).1(غير راد ليس فى حيز االحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره

﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر : قال اهللا تعالى
 )2(﴾؟....الموت

قد تكرر هذا األسلوب فى القرآن الكريم بضعا وثالثين مرة، وهذا أولها،فنورد  
 : نقل آرائهم فى غيره بعض ما قاله العلماء فى هذا الموضع ونستغنى به عن

إدخال العرب إلى )3(﴾....﴿ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم: قال الفراء فى قوله تعالى
 –أما ترى إلى هذا، والمعنى : فى هذا الموضع على جهة التعجب،آما تقول للرجل

 .)4(!هل رأيت مثل هذا، أو رأيت هكذا؟ -واهللا أعلم
صلى اهللا عليه (ذآره نبيه محمدا هذا تعجيب من اهللا تعالى: وقال الطبرى

 .)5(من الذى حاّج إبراهيم فى ربه)وسلم
ألم تخبر، وهذا على سبيل التعجب ،آما يقال : وقال السمر قندى فى اآلية األولى

 )6(!أال ترى إلى ما صنع فالن؟
تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب، وأخبار )ألم تر: (وقال الزمخشرى

أنهم، ويجوز أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع، ألن هذ األولين وتعجيب من ش
 .)7(الكالم جرى مجرى المثل فى معنى التعجيب

وأبو )11(، وابن عادل)10(،والبيضاوى)9(، والسمين الحلبى)8(وتبعه أبوحيان
 ،)12(السعود

 .)13(واأللوسى
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وقال ابن عطية، هذه رؤية القلب، بمعنى ألم تعلم، والكالم عند سيبويه بمعنى 

 . )1(نّبه إلى أمر الذين، وال تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولينت
وذآر العكبرى أن همزة االستفهام دخلت على النفى، فأفادت اإليجاب، 

 . )2(والتقرير
 .)3(استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده) ألم تر: (وقال السيوطى

 :تعقيب
يل، وخرجوا من ديارهم اآلية تحكى قصة أهل بلدة آانوا فى زمن بنى إسرائ 

فرارا من الطاعون، أو الجهاد، وآان عددهم يتجاوز عشرة آالف شخص على ما 
، فأذاقهم اهللا الموت  الذى فّروا منه،ثم بعد دهر أحياهم بدعاء )4(ذهب إليه الطبرى

حزقيل من أنبياء بنى إسرائيل، وآان فى إحيائهم عبرة، ودليل قاطع للمعاد 
 . )5(ةالجسمانى يوم القيام

قبل نزول اآلية آما يبدو ) صلى اهللا عليه وسلم(فإذا آانت القصة معلومة للنبى 
، فاالستفهام للتقرير والتعجيب أى )6(من الراوايات الواردة عن السلف فى تفسيرها

أن اهللا تعالى قرر رسوله بعلمه قصة أولئك القوم، وعّجبه من شأنهم، وإن آانت 
ول اآلية، فاالستفهام للتـنبيه والتعجيب، وذلك بتشبيه القصة غير معلومة له قبل نز

حال من لم ير الشئ بحال من رآه، بناء على دعوى ظهوره وجالئه ، بحيث 
استوى فى إدراآه الشاهد والغائب، ثم أجرى الكلم معه آما يجرى مع من رآه، 

 ).7(قصدا إلى المبالغة فى شهرته وعراقته فى التعجب

أسبغ م تروا أن اهللا سّخر لكم مافى السماوات وما فى األرض و﴿ أل: قال اهللا تعالى
 ).8(﴾.....عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وتبعه أبو  )9(هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع: قال ابن عطية
 .)10(حيان

رجوع إلى سنن ما سلف قبل قصة لقمان من ...) ألم تروا:(وقال أبو السعود 
بيخ لهم على إصرارهم على ما هم عليه مع مشاهدتهم خطاب المشرآين، وتو

لدالئل التوحيد،و المراد بالتسخير إما جعل المسخر بحيث ينفع المسخر له، أعم من 
أن يكون منقادا له،يتصرف فيه آيف يشاء، ويستعمله حسبما يريد آعامة ما فى 

ن،أوال يكون األرض من األشياء المسخرة لإلنسان المستعملة له من الجماد والحيوا
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آذلك ، بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكون له دخل فى استعماله 
آجيمع ما فى السماوات من األشياء التى نيطت بها مصالح العباد معاشًا ومعادا، 

 . )2(وتبعه األلوسى )1(وما جعله منقادا لألمر مذلال
 . )3(قامة الحجج عليهموذآر الشوآانى أن االستفهام لتوبيخ المشرآين وتبكيتهم وإ

واالستفهام تقرير، أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم : وقال ابن عاشور
 .)4(يروا آثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها فى إثبات الوحداينة، والرؤية بصرية

  :تعقيب
 إذا آانت الرؤية بصرية فالظاهر أن االستفهام للتقرير والتوبيخ، أى قرر اهللا

تعالى المشرآين على رؤيتهم أن اهللا سخر لهم ما فى السماوات وما فى األرض، 
وأتم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، ووبخهم على إصرارهم على شرآهم مع هذه 

 .الدالئل الظاهرة فى اآلفاق وفى األنفس على توحيده سبحانه
 
 

انتا رتقا ففتقناهما ﴿أولم ير الذين آفروا أن السماوات واألرض آ:قال اهللا تعالى
  )5(﴾....وجعلنا من الماء آل شئ حى

عدم خروج شئ منها، ففتق ) الرتق(ذآر الطبرى عن عكرمة وغيره أن معنى 
وجعلنا من الماء آل شئ  ﴿اهللا السماء بالمطر، واألرض بالنبات، وأّيده بدليل قوله

 )6(﴾حي

على وحدانية اهللا وذآر ابن عطية أن االستفهام للتوقيف على العبرة الدالة 
  )7(تعالى

هذا استفهام توبيخ لمن أّدعى مع اهللا )أولم ير: (وقال أبو حيان )8(وتبعه القرطبى
 )9(آلهة

والرؤية قلبية، والواو للعطف على مقدر، أى , والهمزة لإلنكار: وقال أبو السعود
 ).13(، وابن عاشور)12(، واأللوسى)11(وتبعه الشوآانى)10(ألم يتفكروا ، ولم يعلموا

  :تعقيب

                                                 
 .7/73: إرشاد العقل السليم  1
 .92/ 21: روح المعانى: ينظر   2
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االستفهام لإلنكار والتوبيخ، أى أنكراهللا تعالى على الذين آفروا ،ووبخهم بعدم 
رؤيتهم رؤية اعتبار الحجة المذآورة الدالة على وحدانية اهللا، وهى أن السماوات 
واألرض آانتا رتقا، اليخرج منهما شىء ففتق اهللا السماء بالقطرواألرض بالنبت، 

 .حّى وجعل من الماء آل شئ
هم يفتنون فى آل عام مرة أو مرتين ثم ال ّن﴿أوال يرون أ:قال اهللا سبحانه وتعالى

 ؟)1(﴾ون والهم يذآرونبيتو
قراءتين بالياء وبالتاء ورجح القراءة بالياء على ) أواليرون(نقل الطبرى فى  

 ).2(أنها توبيخ للمنافقين، والتفاق القراء عليها
طبة آان المعنى أن المؤمنين نّبهوا على إعراض فعلى قراءة المخا: وقال الرازى

المنافقين عن النظر والتدبر، ومن قرأ على المغايبة، آان المعنى تقريع المنافقين 
 .)3(باإلعراض عن االعتبار بما يحدث فى حقهم من األمور الموجبة لالعتبار

 
، )5(وتبعه سليمان الجمل )4(الهمزة لإلنكار والتوبيخ: وقال أبو السعود

 ).6(واأللوسى

والتوبيخ، وتعجيب المؤمنين من حال , وذآر الشوآانى أن األسلوب يفيد اإلنكار 
 .)8(وتبعه ابن عاشور,  )7(المنافقين
  :تعقيب

نعم، االستفهام لإلنكار والتوبيخ والتعجيب، أى أنكر اهللا تعالى على المنافقين 
عام مرة أومرتين بالقحط ووبخهم بعدم رؤيتهم رؤية اعتبار أنهم يختبرون فى آل 

 .ثم ال يتوبون وال يتعظون، فحالهم عجيبة يستحق أن يتعجب منها)9(والشّدة
﴿فما لكم فى المنافقين فئتين واهللا أرآسهم بما آسبوا أتريدون أن : قال اهللا تعالى

 ).10(تهدوا من أضّل اهللا ومن يضلل اهللا فلن تجد له سبيال﴾

الف الصحابة فى قوم من أهل مكة ارتّدوا رجح الطبرى أن اآلية نزلت فى اخت
 .)11(بعد إسالمهم
 .)12(رّدهم إلى الكفر) أرآسهم: (قال الفراء

 .)13(استفهام معناه اإلبعاد واليأس مما أرادوه) أتريدون: (وقال ابن عطية
                                                 

 .126:سورة التوبة  1
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 ).3(والسيوطى)2(وتبعه ابن عادل)1(وذآر أبوحيان أنه لإلنكار

واإلنكار، وقد توجه اإلنكار إلى الهداية ال  وذآر أبوالسعود أن االستفهام للتوبيخ
إلى متعلقها للمبالغة فى إنكاره ، ببيان أنه مما ال يمكن إرادته فضال عن إمكان 

 .)4(نفسه 
 . )6(واأللوسى )5(وتبعه الشوآانى
وقد دّل االستفهام اإلنكارى المشوب باللوم على جملة محذوفة :وقال ابن عاشور

إنهم قد أضلهم اهللا أتريدون أن تهدوا من :ّى،وتقديرهاهى محل االستئناف البيان
 .)7(أضل اهللا
 :تعقيب

ال تضاد بين هذه اآلراء، فهى تجتمع فى أن االستفهام لإلنكار والتوبيخ، أى  
أنكر اهللا تعالى على المؤمنين اختالفهم فى شأن المنافقين، والحال أنه سبحانه ردهم 

ووبخهم بإرادتهم هداية  -المؤمنين–كر عليهم إلى الكفر بما آسبوه من النفاق، فأن
 .من أضله اهللا، ومن يضلل اهللا فلن تجد له سبيال إلى الهداية

﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إال إنهم ليأآلون الطعام ويمشون : قال اهللا تعالى
 )8(﴾وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟وآان ربك بصيرا سواقألفى ا

﴿مالهذا الرسول :باس أن اآلية نزلت لما قال المشرآون روى الطبرى عن ابن ع
 )9(﴾ويمشى فى األسواق آل الطعامأي

اللفظ لفظ االستفهام، والمراد به األمر، يعنى ) أتصبرون( وقال السمرقندى 
 .)13(، وابن عاشور)12(، والبيضاوى)11(وتبعه القرطبى. )10(اصبروا

صلى اهللا (لمحقين من أمة محمد وذآر ابن عطية أن االستفهام لتوقيف المؤمنين ا
 .)15(وتبعه أبوحيان )14()عليه وسلم

، )17(، وتبعه ابن عادل)16(استفهام والمرد منه التقرير) أتصبرون: ( وقال الرازى
 .)2(وجّوز األلوسى أن يكون االستفهام للتقرير والحث )1(والشوآانى
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 :تعقيب

مذآور، فاالستفهام غاية للجعل ال) أتصبرون( الظاهر من النّص الكريم أن  
للتقرير والحث، ذلك أن اهللا تعالى فى الرد على المشرآين سّلى نبّيه، وأخبره أن 
شأنه لم يختلف عن شأن الرسل قبله، فهم آانوا يأآلون الطعام، ويمشون فى 

وجعلنا األمم الكافرة فتنة لكم أيها الرسل، : األسواق، وهو آذلك ، وقال له
 .حمد بمن يصبر ومن يجزع بصيراأتصبرون؟ وآان رّبك يا م
روا للذين ف﴿وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اهللا قال الذين آ:قال اهللا تبارك وتعالى

 ).3(﴾...آمنوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه 

ذآر الزمخشرى أن زنادقة مكة آانوا يسمعون المؤمنين، يعلقون أفعال اهللا تعالى 
رج االستهزاء بالمؤمنين، وبما آانوا بمشيئته، فأخرجوا هذا الجواب مخ

 .)4(أنطعم المقول فيه هذا القول بينكم: يقولون،ومعناه
، )8(وأبو السعود)7(، والجالل المحلى)6(، والبيضاوى)5(وتبعه القرطبى

 .)9(والشوآانى
ظاهر ما تقدم يقتضى أنها فى آفار مكة، أمروا باإلنفاق مما :وقال األلوسى

عام فى اإلطعام وغيره، فأجابوا بنفى اإلطعام الذى لم  رزقهم اهللا تعالى، وهو
 .)10(يزالوا يفتخرون به داللة على نفى غيره بالطريق األولى، ولذا لم يقل أننفق

 :تعقيب
نعم، االستفهام لإلنكار والنفى، ويتضمن االستهزاء بالمؤمنين، أى إذا قيل  

اصحين منكرين اإلطعام على للكفار أنفقوا على الفقراء مما رزقكم اهللا، قالوا للن
 !أنطعم من لويشاء اهللا أطعمه؟: الفقراء، ومستهزئين بالمؤمنين ومعتقدهم

ضرا وال نفعا واهللا هو ﴿ قل أتعبدون من دون اهللا ماال يملك لكم :قال اهللا عزوجل
  )11(﴾السميع العليم

ى وآان قد لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء اإللهية عن عيس: قال أبو حيان
توعدهم، ثم استدعاهم للتوبة وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم من وجه آخر 
وهو عجزه، وعدم اقتداره على دفع ضرر، وجلب نفع، وإّن من آان ال يدفع عن 

 ).12(نفسه حرّى أن ال يدفع عنكم والخطاب للنصارى
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،وابن )2(األلوسىوتبعه )1(وذآر أبو السعود أن االستفهام لإلنكاروالتوبيخ والتبكيت

 .)3(عاشور
 :تعقيب

صلى اهللا (نعم، االستفهام لإلنكار والتوبيخ والتبكيت، أى أن اهللا تعالى أمر نبيه  
، ويوبخهم، )عليه السالم(أن ينكر على النصارى عبادتهم عيسى ) عليه وسلم

ويبكتهم بتلك العبادة التى صرفت إلى ماال يملك لهم دفع ضر يحله اهللا بهم، وال 
لب نفع لم يقدره اهللا لهم، والحال أنه تعالى هو السميع للمسموعات، والعليم ج

 .بالمعلومات، فال يخفى عليه شئ مما عليه الناس
﴿ألم يعلموا أنه من يحادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها :قال اهللا عزوجل

 ).4(﴾وذلك الخزى العظيم

 .)5(تقرير ووعيد) ألم(قوله: قال ابن عطية 
وذآر الرازى أنه خطاب لمن حاوله اإلنسان تعليمه مرة ، وبالغ فيه، ثم إنه لم 

) صلى اهللا عليه وسلم(يعلم، وإنما حسن ذلك مع المنافقين لطول مكث الرسول 
 .)6(معهم، وآثرة تحذيراته عن معصية اهللا وترغيباته فى طاعته

 .)7(هو استفهام معناه التوبيخ واإلنكار: وقال أبوحيان
 .)10(، وابن عاشور)9(، واأللوسى)8(وتبعه أبو السعود

 :تعقيب
الظاهر من سياق اآلية وسباقها أنها فى شأن المنافقين، إذ ما قبلها وما بعدها  

فيهم، فلهذا االستفهام لإلنكار والتوبيخ والتهديد ، أى أنكر اهللا تعالى على المنافقين، 
له وجب له الخلود فى نار جهنم، ووبخهم بعدم علمهم بأن من يشاقق اهللا ورسو

 .واالنتهاء إلى ذلك الخزى العظيم
﴿أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهّموا بإخراج الرسول وهم بدأوآم :قال اهللا تعالى

 )11(﴾أول مرة

ذآر الزمخشرى أن الهمزة للتقرير بانتفاء المقاتلة، ومعناه الحض عليها على 
 .)12(سبيل المبالغة

 .)1(، وتبعه أبوحيان)13(عرض وتحضيض) أال تقاتلون( :وقال ابن عطية
                                                 

 .68/ 3: إرشاد العقل السليم: ينظر  1
 .6/209: روح المعانى  2
 .288/ 6: التحرير والتنوير: ينظر  3
 .63:سورة التوبة  4
 .8/222: المحرر الوجيز  5
 .16/122: التفسير الكبير: ينظر  6
 .5/66: البحر المحيط  7
 .4:78: إرشاد العقل السليم: ينظر  8
 .10/129: روح المعانى: ينظر  9

 .10/246:التحرير التنوير: ينظر  10
 .13:سورة التوبة  11
 .2/252:الكشاف: ينظر  12
 .8/142: المحرر الوجيز  13



 245
،وتبعه )2(توبيخ وفيه معنى التحضيض) أال تقاتلون: (وقال القرطبى

 .)5(، واأللوسى)4(،والشوآانى)3(أبوالسعود
 .)6(وذآر البيضاوى أن الهمزة لإلنكار، وأفادت المبالغة فى الفعل

 :تعقيب
ذى يظهر لى من صلته ومالبساته أنه األسلوب يتحمل آل ما ذآره العلماء، وال 

لإلنكار والتوبيخ، ذلك أن اهللا تعالى ذآر صفات للمشرآين من نقض األيمان 
،والهّم بإخراج الرسول، وبداءة المؤمنين بالقتال، فترك قتالهم مع هذه الموجبات 
يستدعى اإلنكار والتوبيخ، أى أنكر اهللا تعالى على المؤمنين،ووبخهم بعدم قتالهم 

 .مشرآين الموصوفين بما ذآر من الصفاتال
﴿إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمّدآم رّبكم بثالثة آالف من : قال اهللا سبحانه

 )7(﴾ة منزلينالمالئك
إنكار أن ال يكفيهم اإلمداد بثالثة آالف من ) ألن يكفيكم(معنى: قال الزمخشرى

ر بأنهم آانوا لقلتهم وضعفهم المالئكة وإنما جئ بلن الذى هو لتأآيد النفى، لإلشعا
 .)8(وآثرة عدّوهم وشوآته آاآليسين من النصر

 .)11(، واأللوسى)10(، وأبوالسعود)9(وتبعه البيضاوى
تقرير على اعتقادهم الكفاية فى هذا العدد من ) ألن يكفيكم: (وقال ابن عطية

 .)12(المالئكة، ومن حيث أن األمر آان بينا فى  نفسه أن المالئكة آافية
، )15(،وابن عادل)14(،والسمين الحلبى)13(تبعه العكبرى فى معنى التقريرو

 .)17(،وابن عاشور)16(وسليمان الجمل
 :تعقيب

القوالن فى مؤداهما قريبان جدا، ألن إنكار عدم الكفاية يؤدى إلى التقرير  
بالكفاية، ويظهرلى أن التقرير هنا أولى، ألنه ال يتصّور أن يتردد أحدمن المسلمين 

فايتهم هذا العدد من المالئكة، والذى يفوق ضعفى عدد العدّو وهويتضمن فى آ
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 .4/48:إرشاد العقل السليم: ينظر  3
 .2/340:فتح القدير: ينظر  4
 .10/60: روح المعانى: ينظر  5
 .1/397:أنوار التنزيل: ينظر  6
 .124: سورة آل عمران  7
 .1/411: الكشاف  8
 .179و 1/178: أنوار التنزيل : ينظر  9

 .80/ 2: إرشاد العقل السليم: ينظر  10
 .4/44: روح المعانى: ينظر  11
 .221/ 3: المحرر الوجيز  12
 .1/148: إمالء مامّن به الرحمن: ينظر  13
 .2/204 :الدر المصون: ينظر  14
 .520/ 5: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  15
 .476/ 1: الفتوحات اإللهية: ينظر  16
 .73/ 4: التحرير والتنوير: ينظر  17
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: التبشير أيضا أى أن اهللا تعالى أخبر نبيه بما آان يقرر المؤمنين عليه ويبّشرهم به
 .أما يكفيهم أن يعيينكم ربكم بإنزال ثالثة آالف من المالئكة يقاتلون معكم األعداء؟

ن قال أتمدونن بمال فما أتانى اهللا خير مما آتاآم بل فلما جاء سليما﴿:قال اهللا تعالى
 )1(﴾أنتم بهديتكم تفرحون

 .)2(استفهام إنكار واستقالل) أتمدونن بمال: (قال أبوحيان
 .)6(، وابن عاشور)5(، والشوآانى)4(، وابن عادل)3(وتبعه البيضاوى

 . )7(وذآر أبو السعود أن االستفهام إلنكار اإلمداد والتوبيخ بذلك
 .)9(، واأللوسى)8(تبعه سليمان الجملو

 : تعقيب
أنكر على ) عليه السالم(الظاهر أن االستفهام لإلنكار والتوبيخ، أى أن سليمان 

وفد ملكة سبأ، ووبخهم بإمدادهم إياه بمال، وأخبرهم بخيرية ما أعطاه اهللا من الملك 
 .بل هم بها يفرحونوالنبوة على ما أعطاهم من متاع الدنيا، فهو ال يفرح بالهدايا، 

للذين اتقوا عند ربهم جنات  م﴿قل أ أنبئكم بخير من ذلك:قال اهللا سبحانه وتعالى
 )10(﴾...تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهللا 

 .)11()بخيرمن ذلكم(رجح الطبرى أن االستفهام ينتهى عند قوله سبحانه
تقرير أن ثواب اهللا تعالى خير من مستلّذات وذآر البيضاوى أن االستفهام لل 

 . )12(الدنيا
 .)15(، واأللوسى)14(، وأبوالسعود)13(وتبعه السيوطى

واالستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلقى ما :وقال ابن عاشور
 . )16(سيقص عليهم

 :تعقيب
أن اهللا  نعم، الظاهر من سياق اآلية وسباقها أن االستفهام للحث والتشويق ذلك 

﴿زين للناس حب الشهوات من النساء تعالى ذآر قبل هذه اآلية ما زينها للناس 

                                                 
 .36: سورة النمل  1
 .7/71: البحر المحيط  2
 .176/ 2أنوارالتنزبل : ينظر  3
 . 15/161: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  4
 .138/ 4: فتح القدير: ينظر  5
 .19/268: التحرير والتنوير: ينظر  6
 .285/ 6: إرشاد العقل السليم: ينظر  7
 .441/ 5: الفتوحات اإللهية: ينظر  8
 .200/ 19: روح المعانى: ينظر  9

 .15:سورة آ ل عمران  10
 .3/206: جامع البيان: ينظر  11
 .1/151:أنوار التنزيل: ينظر  12
 .67ص:تفسير الجاللين: ينظر  13
 .2/15: إرشاد العقل السليم: ظرين  14
 .3/100: روح المعانى: ينظر  15
 .154/ 3: التحرير والتنوير  16



 247
﴿إنا جعلنا ابتالء واختبارا لهم )1 (﴾....والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة

 ).2(﴾ما على األرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمال
: قلت) ن للناس حب الشهواتزّي(لما نزل :وقد جاء عن عمر رضى اهللا عنه قال 

 )3(اآلية﴾...﴿قل أ أنبئكم بخير من ذلكم:اآلن يا رّب حين زينتها لنا فنزلت
أى رغم أن اهللا تعالى زين أمتعة الدنيا لعباده، لم يرد منهم أن يطغوا ويتجاوزوا 
الحّد فى لّذاتها، فرغّبهم إلى ما أعّد للمتقين منهم، ويؤّيد هذا المعنى اشتمال 

الذى يثير اهتمام المخاطب إلى ما )بخير من ذلكم(وب على عنصر التشويقاألسل
 .يقدم له

﴿ويعبدون من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء :قال اهللا عزوجل
 )4(﴾...شفعاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا بما ال يعلم فى السماوات وال فى األرض

بهم وبما اّدعوه من المحال الذى هو شفاعة ذآر الزمخشرى أن االستفهام للتهكم 
 .)5(األصنام

، وابن )9(، واأللوسى)8(، والشوآانى)7(، وأبوالسعود)6(وتبعه البيضاوى 
 .)10(عاشور

 .)11(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتقرير والتوبيخ
 ).12(وذآر أبوحيان أنه للتهكم والتقريع والتوبيخ واإلنكار 

 :تعقيب
حيان متجه، ذلك أن اهللا تعالى أخبر عن المشرآين بأنهم يعبدون نعم، ماذآره أبو 

تهكما ..) أتنّبؤن اهللا: (األصنام ويتخذونها شفعاء لهم عنداهللا، وأمر نبيه أن يقول لهم
بهم، وإنكارا ألدعائهم أن أصنامهم شفعاء لهم عند اهللا، وتوبيخا لهم على ذاك 

 .االدعاء، سبحان اهللا عما يشرآون
﴿أولم يهد للذين يرثون األرض من بعدأهلها أن لونشاء : سبحانه وتعالىقال اهللا 

 )13(أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم ال يسمعون﴾
 .)14(أولم يبن)أولم يهد(روى الطبرى عن ابن عباس وغيره أن معنى 

 .)1(هذه ألف تقرير دخلت على واو العطف: وقال ابن عطية
                                                 

 .14: سورة آل عمران  1
 . 7:سورة الكهف  2
 .199/ 3: جامع البيان  3
 .18:سورة يونس  4
 .336/ 2: الكشاف : ينظر  5
 .131/ 1:أنوار التنزيل: ينظر  6
 .132 /4:إرشاد العقل السليم: ينظر  7
 .432/ 2: فتح القدير: ينظر  8
 .11/79: روح المعانى: ينظر  9

 .126/ 11: التحرير والتنوير: يظر  10
 .9/21: المحرر الوجيز: ينظر  11
 .138/ 5: البحر المحيط: ينظر  12
 .100: سورة األعراف  13
 .10/ 9: جامع البيان: ينظر  14
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 .)2(للتعجيب وذآر ابن عاشور أن االستفهام 

 : تعقيب
الظاهر أن االستفهام لإلنكار والتهديد، أى أن اهللا تعالى أنكر على المشرآين 
الذين ورثوا األرض بعد إهالك من قبلهم بذنوبهم عدم التبين واالتضاح لهم أنه 
سبحانه لوشاء ألصابهم بذنوبهم، آما أصاب من قبلهم بذنوبهم، وهو سبحانه يطبع 

 . يهتدون، فال يسمعون ما ينفعهمعلى قلوب الذين ال
لميقاتنا فلما أخذتهم  ر موسى قومه سبعين رجالتا﴿واخ:قال اهللا تبارك وتعالى

 ؟)3(﴾الرجفة قال رّب لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا
أن يأتيه فى ناس ) عليه السالم(إن اهللا أمر موسى : روى الطبرى عن السدى قال

ى إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا فاختار موسى من بن
: قومه سبعين رجال على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان، قالوا

لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة، فإنك قد آلمته، فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا 
ا ذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم، وقد رب م: فقام موسى يبكى، ويدعو اهللا ، ويقول

 .)4(أهلكت خيارهم ، لوشئت أهلكتهم وإياى
 . أنه للجحد، أى أنك ال تفعل ذلك: األول: ذآر الرازى لالستفهام توجيهين

 .)6(، وتبعه أبو السعود)5(أنه لالستعطاف، أى ال تهلكنا: الثانى
 .)7(أى ال تهلكناأنه للدعاء والطلب : وأضاف القرطبى توجيها أخر وهو

 . )8(والذى يظهر أنه استفهام استعالم: وقال أبوحيان
واالستفهام مستعمل فى التفجع، أى أخشى ذلك، ألن القوم : وقال ابن عاشور

استحقوا العذاب، ويخشى أن يشمل عذاب اهللا من آان مع القوم المستحقين وإن لم 
 .)9(يشارآهم فى سبب العذاب

 : تعقيب
الحكيم ومن رواية السّدى أن االستفهام لالستعطاف  الظاهر من النص

لما شاهد الرجفة أخذت ) عليه السالم(والضراعة إلى اهللا تعالى، ذلك أن موسى 
أولئك الذين أتى بهم إلى ميقات ربه وهم خيار بنى إسرائيل خاف أن يلقى من 

أهلكتنا رّب لوشئت : غيرهم التهمة فى قتلهم، والصّد فى سبيل دعوته، ولهذا قال
 .من قبل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أى ال تهلكنا بفعل السفهاء منا

                                                                                                                                                         
 .120/ 7: المحرر الوجيز  1
 .9/26: لتنويرالتحرير وا: ينظر  2
 .155:سورة األعراف  3
 . 72/ 9: جامع البيان  4
 . 21/ 15: التفسير الكبير: ينظر  5
 .377/ 3: إرشاد العقل السليم: ينظر  6
 .188/ 7: الجامع ألحكام القرآن : ينظر  7
 .399/ 4: البحر المحيط: ينظر  8
 .126/ 9: والتنوير: التحرير  9
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﴿أيوّد أحدآم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها :قال اهللا تعالى

نهار له فيها من آل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار األ
 ).1 (﴾...فيه نار فاحترقت

عباس روايات مختلفة تدل على أن اآلية مثل لكل من أبطل عمله ورد عن ابن 
 . )2(بالكفر أو النفاق أو المن أو غيرها

، )6(، والبيضاوى)5(، وأبوحيان)4(وتبعه الرازى)3(الهمزة لإلنكار:قال الزمخشرى
 .)11(، وابن عاشور)10(، واأللوسى)9(وأبوالسعود )8(، والسيوطى)7(وابن عادل

 
 : تعقيب
ستفهام لإلنكار والنفى، أى أنكراهللا تعالى ونفى أن تحصل لواحد موّدة نعم، اال

هذه الحالة، وهى أن تصيب ريح فيها ناٌر بستانه الموسوم بكثرة األنهار والثمار 
فى وقت آبره وضعف ذّريته، فتحرقه، فال ينتفع من بستانه فى أحوج الحاالت 

مّن واإليذاء، حاله فى الحسرة فمن يحبط أعماله بالكفر، أو النفاق، أو ال: إليه
والتأسف يوم القيامة تشبه حال صاحب البستان فى عدم االنتفاع من االعمال 

 .)12(المحبطة فى أشد الحاالت احتياجا إليها
﴿فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال ياقوم ألم يعدآم ربكم :قال اهللا سبحانه

 ؟)13(﴾...وعدا حسنا
وذآر الزمخشرى أن المراد من الوعد الحسن )14(حزينا) أسفا: (قال ابن عباس 

 .)15(إنزال التوراة فيها هدى ونور
 .)17(وتبعه أبوحيان )16(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتوبيخ 
والهمزة إلنكار عدم الوعد ونفيه، وتقرير وجوده على أبلغ : وقال أبوالسعود 

 . )18(وجه وآآده
                                                 

 .266: سورة البقرة  1
 .207و 206/ 3: وما بعدها؛ والجامع ألحكام القرآن 75/ 3: جامع البيان: نظري  2
 .313/ 1: الكشاف  3
 .63/ 7: التفسير الكبير: ينظر  4
 .326/ 2: البحر المحيط: ينظر  5
 .139/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  6
 . 403/ 4: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  7
 .59ص :تفسير الجاللين: ينظر  8
 .260/ 1: إرشاد العقل السليم: ينظر  9

 .37/ 3: روح المعانى: ينظر  10
 .3/54: التحرير والتنوير: ينظر  11
 .139/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  12
 .86: سورة طه  13
 .196/ 16: جامع البيان  14
 .82/ 3: الكشاف: ينظر  15
 .11/97: المحرر الوجيز: ينظر  16
 .248/ 6: البحر المحيط: ينظر  17
 .35/ 6: إرشاد العقل السليم  18
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 .)3(شور، وابن عا)2(، واأللوسى)1(وتبعه الشوآانى

 :تعقيب
) عليه السالم(االستفهام للتقرير ويتضمن التوبيخ، أى لما أخبر اهللا موسى  

بالفتنة التى وقع فيها قومه، رجع إليهم غضبان حزينا، فقررهم بالوعد الحسن الذى 
 .وعدهم ربهم من إنزال التوراة،ووبخهم على شرآهم وعدم رعايتهم وعد اهللا

هذا لشئ  لتى أ ألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إّن﴿ قالت ياويقال اهللا تعالى 
 )4(﴾عجيب

 )5(ذآر الرازى أن االستفهام للتعجب 

 

 .)8(، وابن عاشور)7(، والشوآانى)6(وتبعه القرطبى
 .)9(أ ألد استفهام إنكار وتعجب: وقال أبوحيان 

لى وذآر أبو السعود أن االستفهام لالسبتعاد بالنسبة إلى أحوالهما،ال بالنسبة إ
 .)11(، وتبعه األلوسى)10(قدرة اهللا تعالى

 :تعقيب
نعم ، االستفهام لالستبعاد والتعجب، أى أن المالئكة لما بشروا امرأة إبراهيم  

عليه السالم بإسحاق، تعجبت من هذه الوالدة، واستبعدتها ألنها آانت عجوزا،وآان 
 ).إن هذا لشئ عجيب: (بعلها شيخا، ولهذا قالت

ألرض أوآّلم به عت به ا﴿ولو أن قرآنا سّيرت به الجبال أوقّط:  قال اهللا سبحانه
الموتى بل هللا األمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء اهللا لهدى الناس 

 ).12(؟﴾..جميعا

صلى (روى الطبرى عن ابن عباس أن المشرآين من قريش قالوا لرسول اهللا  
رت جبالها، فاحترثناها، وأحييت من لو وسعت لنا أودية مكة، وسي) اهللا عليه وسلم

و أن قرأنا سيرت لو: (مات منا أو قّطع به األرض أوآّلم به الموتى، فقال اهللا تعالى
 )13()بل هللا األمر جميعا... به الجبال

 )14(أفلم يعلم ويتبين) أفلم ييأس(ونقل عن ابن عباس وغيره أن معنى
                                                 

 .380/ 3: فتح القدير: ينظر  1
 .16/244: روح المعانى: ينظر  2
 .282/ 16: التحرير والتنوير: ينظر  3
 .72: سورة هود  4
 .29/ 18: التفسير الكبير: ينظر  5
 .47/ 9: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  6
 .511/ 2: فتح القدير: ينظر  7
 .120/ 12:حرير والتنويرالت: ينظر  8
 .244/ 5: البحر المحيط  9

 .226و 225/ 4: إرشاد العقل السليم: ينظر  10
 .12/100: روح المعانى: ينظر  11
 .31: سورة الرعد  12
 .151/ 13: جامع البيان  13
 .155و 154/ 13: المصدر السابق: ينظر  14
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أولم يقنط عن : على) آمنوا(بـ) أن لويشاء( ويجوز أن يتعلق : وقال الزمخشرى

 )1(إيمان الكفرة الذين آمنوا بأن لويشاء اهللا لهدى الناس جميعا
 .)3(، وتبعه األلوسى)2(وذآر أبوالسعود أن االستفهام لإلنكار

 : تعقيب
نعم، االستفهام لإلنكار، ذلك أن اهللا تعالى بعد أن رّد على مطالب المشرآين بأنه 

أن يتحكم أويقترح عليه مايهواه، أنكر على  مالك األمر جميعا، وليس ألحد
المؤمنين عدم علمهم بأنه سبحانه لويشاء لهدى الناس جميعا من غير مشاهدة 
اآليات، أو أنكر عليهم عدم يأسهم من إيمان هؤالء الكفار لعلمهم أن اهللا تعالى 

 .)4(لوأراد هدايتهم لهداهم ، ألن المؤمنين تمنوا نزول اآليات طمعا فى إيمانهم

﴿وإن تعجب فعجب قولهم أ إذا آنا ترابا أ إنا لفى خلق :قال اهللا سبحانه وتعالى
 )5(﴾..جديد

ذآر الطبرى أن قول المشرآين تكذيب منهم بقدرة اهللا وجحود للثواب والعقاب 
 .)6(والبعث بعد الموت

يامحمد من قولهم فى إنكار البعث فقولهم عجيب ) وإن تعجب(وقال الزمخشرى، 
هذه اآلية توبيخ للكفرة أى إن تعجب يا : وقال ابن عطية. )7(ن يتعجب منهحقيق بأ

 .)8(محمد من جهالتهم و إعراضهم عن الحق ، فهم أهل لذلك
 :وقال السمين الحلبى بعد أن أورد مواضع هذا االستفهام فى ا لقرآن الكريم
الجملة  الوجه فى قراءة من استفهم فى األول والثانى قصدالمبالغة، فأتى به فى

األولى، وأعاده فى الثانية تاآيدا له،والوجه فى قراءة من أتى به مرة واحدة 
ألن آل جملة مرتبطة باألخرى، فإذا أنكرفى أحدهما حصل , حصول المقصود به
 .)9( اإلنكارفى األخرى

وابن  )13(، واأللوسى)12(، والشوآانى)11(، وأبوالسعود)10(وتبعه ابن عادل 
 :تعقيب

م، االستفهام لإلنكار، ويفيد معه التعجب، أى أن اهللا تعالى أخبر نبيه محمدا نع 
بأعجوبة من العجائب، وهى قول المشرآين المنبى عن )صلى اهللا عليه وسلم (

                                                 
 .531/ 2: الكشاف  1
 .22/ 5: إرشادالعقل السليم: ينظر  2
 .156: 13: روح المعانى: ينظر  3
 .210/ 9: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  4
 . 5: سورة الرعد  5
 .104و 103/ 13: جامع البيان: ينظر  6
 .513/ 2: الكشاف  7
 .10/12: المحر الوجيز  8
 .228/ 4: الدر المصون  9

 .250/ 11: اللباب فى علوم الكتاب  10
 .6/ 5: إرشاد العقل السليم: ينظر  11
 .67/ 3فتح القدير : ينظر  12
 .104/ 13: روح المعانى: ينظر  13
 .90/ 13: التحرير والتنوير  14
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أإذا آنا ترابا أإنا لفى خلق (إنكارهم للبعث وتعجبهم منه بعد صيرورتهم ترابا 

 ...).جديد
أ أرباب متفرقون خير أم اهللا الواحد ﴿ياصاحبى السجن :قال اهللا سبحانه

 .)1(﴾القهار
: وقال ابن عادل.)3(، وتبعه الشوآانى)2(ذآر الرازى أن االستفهام لإلنكار 

  )4(والمراد منه االستفهام على سبيل اإلنكار، وتقرير فساد القول بعبادة األصنام
 .)6(وتبعه ابن عاشور )5(وذآر السيوطى أنه استفهام تقرير

  :تعقيب
قال للفتيين ) عليه السالم(الظاهر أن االستفهام للتقرير واالحتجاج أى أن يوسف 

اللذين دخال معه السجن مقررا إياهما بما هو خير من عبادة أرباب وآلهة شتى 
متفرقين ال تنفع وال تضر، ومن عبادة المعبود الواحد القهار الذى قهر آل شئ 

 . وسخره
قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أ أعجمّى ﴿ ولو جعلناه :قال اهللا عز شأنه

 ؟)7(﴾وعربى
 ).8(ذآر الطبرى أن االستفهام لإلنكار

، )11(،والقرطبى)10(، والرازى)9(وتبعه الزمخشرى 
 .)16(واأللوسى ،15)(، والشوآانى)14(وأبوالسعود
 :تعقيب

معه التعجب أى أخبر اهللا تعالى  نعم، االستفهام آما اتفقوا عليه لإلنكار ويفيد 
هّال بّينت أدلته وآياته فنفقهه ونعلم ما : نبيه أنه لوجعل القرآن أعجميا، لقالت قريش

؟ أى تعجبوا من عجمية )17(فيه أ أعجمى هذا القرأن، ولسان الذى أنزل عليه عربى
ى ،وأنكروا هذا االختالف اللغو)صلى اهللا عليه وسلم(القرآن مع عربية الرسول 

 .بينهما
                                                 

 .39: سورة يوسف  1
 .143/ 1: التفسير الكبير: ينظر  2
 .27/ 3: فتح القدير: ينظر  3
 .105/ 11: اللباب فى علوم الكتاب  4
 .309ص : تفسير الجاللين  5
 .274/ 12: يرالتحرير والتنو: ينظر  6
 .44: سورة فصلت  7
 .24/126: جامع البيان: ينظر  8
 .202/ 4: الكشاف: ينظر  9

 .134/ 27: التفسير الكبير: ينظر  10
 .240/ 15: الجامع الحكام القرأن: ينظر  11
 .7/48: البحر المحيط: ينظر  12
 .2/355:أنوار التنزيل: ينظر  13
 .8/16:إرشاد العقل السليم: ينظر  14
 .519/ 4: فتح القدير: ينظر  15
 .24/129: روح المعانى: ينظر  16
 .126: 24: جامع البيان: ينظر  17
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 ؟ )1(﴾﴿قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون: قال اهللا جل ذآره
والمعنى أخبرونى آهللا أذن لكم فى التحليل والتحريم، فأنتم : قال الزمخشرى

تفعلون ذلك بإذنه أم تتكذبون على اهللا فى نسبة ذلك إليه ويجوز أن تكون الهمزة 
وتبعه . )2(اهللا؟ تقريرا لالفتراء بل أتفترون على: لإلنكار، وأم منقطعة بمعنى

 .)6(، وابن عاشور)5(، وأبوالسعود)4(، وابن عادل)3(البيضاوى
وتبعه السمين  )7(وذآر أن االستفهام للتقرير) أم(ورجح أبوحيان االّتصال فى 

 .)8(الحلبى
 : تعقيب

أن ) صلى اهللا عليه وسلم(االستفهام للتقرير والتبكيت، أى أن اهللا تعالى أمر نبيه 
 .يقرر المشرآين بافترائهم على اهللا فى التحليل والتحريم، ويبكتهم على ذلك

﴿ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو آانوا ال :قال اهللا عزوجل
  )9(﴾يعقلون

أى التسمع،فظاهره االستفهام،ومعناه )أفأنت تسمع الصم:( قال القرطبى
طبع عليها ،أى ال تقدر على هداية من النفى،وجعلهم آالصم للختم على قلوبهم،وال

 .)10أصّمه اهللا عن سماع الهدى
 .)12(، وتبعه الشوآانى)11(همزة االستفهام إنكارية: وقال أبوالسعود
فى تقديم الفاعل المعنوى، وإيالئه همزة اإلنكار الداللة على أن : وقال األلوسى

يمان القوم أنه تصور فى نفسه من حرصه على إ) صلى اهللا عليه وسلم(نبى اهللا 
 ).13(قادر على اإلسماع،أونزل منزلة  من تصور أنه قادر عليه

 : تعقيب
عما ) صلى اهللا عليه وسلم(نعم، االستفهام لإلنكار والنفى ويتضمن تسلية الرسول

آان يواجهه به المشرآون فقدأخبر اهللا تعالى نبيه أن بعض المشرآين يستمعون 
مع الصم الذين ال يعقلون أى آما ال تقدر يا إلى قوله ، فأنكر عليه ونفى أن يس

محمد على إسماع الصم آذلك ال تقدر على هداية هؤالء المشرآين إال أن يشاء اهللا 
 .)14(تعالى 

                                                 
 .59: سورة يونس  1
 .354/ 2: الكشاف  2
 .439/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  3
 .10/360: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  4
 .156/ 4: إرشاد العقل السليم: ينظر  5
 .208/ 11: يرالتحرير والتنو: ينظر  6
 .71/ 5: البحر الميحط: ينظر  7
 .46/ 4: الدر المصون: ينظر  8
 .42: سورة يونس  9

 .221/ 8: الجامع ألحكام القرآن  10
 .148/ 4: إرشاد العقل السليم  11
 .448/ 2فتح القديرك : ينظر  12
 .125/ 11: روح المعانى  13
 .547/ 2: تفسير القرآن العظيم: ينظر  14
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 ).1(﴾﴿قل أ أنتم أعلم أم اهللا:  قال اهللا جل ذآره

ههنا المتصلة، أى أيكم أعلم؟ وهو استفهام بمعنى ) أم(و : قال العكبرى 
 .)2(اإلنكار
 .)4(، وتبعه ابن عاشور)3(ذآر القرطبى أن االستفهام للتقرير والتوبيخو

أهم أزيد علما أم : ال مشارآة بينهم وبين اهللا فى العلم حتى يسأل: وقال أبوحيان
. )5(اهللا؟ ولكن ذلك على سبيل التهكم بهم واالستهزاء، وعلى تقدير أن يظن بهم علم

 .)6(وتبعه السمين الحلبى
 : تعقيب
ر أن االستفهام للتقرير والتبكيت والتوبيخ، ذلك أن اليهود والنصارى الظاه

واّدعوا )7(﴾آونوا هودا أو نصارى تهتدوا﴿:تّحاجوا المسلمين فى دينهم، وقالوا لهم 
سباط آانوا هودا أونصارى والحال أن إبراهيم ،وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب واأل

أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعدهم، أنهم لم يكونوا يهوديين وال نصرانيين، وما 
؟ رب )أ أنتم أعلم أم اهللا: (فأمر اهللا تعالى نبيه عليه الصالة والسالم أن يقول لهم

البشرية، شارع األديان، العليم بما آان وبما يكون أن لوآان آيف يكون، وهو الذى 
 . )8(﴾يا ولكن آان حنيفا مسلمان﴿ ماآان إبراهيم يهوديا وال نصرا:قال

وال ريب أن هذا السؤال التقريرى يفحمهم فى المحاجة، ألنهم ال ينكرون أن اهللا 
 .تعالى أعلم بحال هؤالء األنبياء منهم ، فيحصل تبكيتهم وتوبيخهم

ليهم من اهللا ع ا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء مّن﴿وآذلك فتّن:قال اهللا عز اسمه
 ) 9(؟﴾...بيننا

يعنى أنه ) وآذلك فتنا بعضهم ببعض( قوله: روى الطبرى عن ابن عباس قال
أهؤالء مّن اهللا عليهم : جعل بعضهم أغنياء، وبعضهم فقراء، فقال األغنياء للفقراء
 .)10(من بيننا يعنى هداهم اهللا، وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية

 .)13(، والسمين الحلبى)12(، وابن عادل)11(وتبعه ابن عطية 
، )2(وأبوحيان, )1(، وتبعه القرطبى)14(لإلنكاروذآر الزمخشرى أن االستفهام 

 .)5(،وابن عاشور)4(، وأبوالسعود)3(والبيضاوى
                                                 

 .140: بقرةسورة ال  1
 .66/ 1: إمالء مامّن به الرحمن  2
 .99/ 2: الجامع ألحكام القرآن : ينظر  3
 .747/ 1: التحرير والتنوير: ينظر  4
 .587/ 1: البحر المحيط  5
 .390/ 1: الدر المصون: ينظر  6
 .135: سورة البقرة  7
 .67: سورة آل عمران  8
 . 53: سورة االنعام  9

 .7/207: جامع البيان  10
 . 6/58: المحرر الوجيز: ينظر  11
 . 3/72: الدر المصون: ينظر  12
 . 8/170: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  13
 .2/28: الكشاف: ينظر  14
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 :تعقيب

أسلوب االستفهام يفيد اإلنكار واالستهزاء، أى أن اهللا تعالى ابتلى الغنّى بالفقير 
والقوّى بالضعيف لعاقبة هو أدرى بها ، وهى االغترار بالنفس، واإلعجاب بها، 

لغير، آما وقع للكفرة والمشرآين مع المسلمن فى عصور التاريخ واالزدراء با
البشرى، وفى هذه اآلية نالحظ أن األغنياء والرؤساء من المشرآين استهزأو 
بالفقراء والمساآين من المسلمين، وأنكروا أن يكون هؤالء مّن عليهم باإليمان 

وقال الذين ﴿لذلك  والهداية إلى اإلسالم، ألنهم حسب منطق الجاهلية ليسوا أهال
 )6( ﴾آفروا للذين آمنوا لو آان خيرا ما سبقونا إليه

 )7(﴾...﴿أهؤالء الذين أقسمتم الينالهم اهللا برحمة: قال اهللا سبحانه
آثرت التفسيرات لآلية،والظاهر من السياق أنها من مقول أصحاب األعراف 

أهؤالء (ملةوإليه ذهب آثير من المفسرين وعلى رأسهم ابن عطية حيث قال وج
 من آالم أصحاب األعراف، ...)الذين أقسمتم

 .)9(،وتبعه ابن عاشور )8(مستعمل فى التقرير..)أهؤالء(واالستفهام فى قوله
 )10(.وأفاد الرازى أن االستفهام للتبكيت والتحسير

 .)11(وذآر القرطبى أنه للتوبيخ
 .)12(وتبعه الشوآانى

 .)13(وتوبيخ وشماتة استفهام تقرير)أهؤالء: (وقال سليمان الجمل
  :تعقيب

ال تضاد بين المعانى التى ذآروها، فاالستفهام للتقرير والتبكيبت ويتضمن 
التوبيخ، أى أن أصحاب األعراف يخاطبون أهل النار،ويقولون لهم مشيرين إلى 

أى يقررونهم ويبكتونهم على ماآانوا ...)أهؤالء الذين أقسمتم: (ضعفاء المؤمنين
لدنيا من أن أولئك المؤمنين اليدخلون الجنة، وفيه توبيخ لهم يقسمون عليه فى ا

 .على إعجابهم بأنفسهم وازدرائهم بالمؤمنين،وتحكمهم فى شئون اهللا تعالى
﴿واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين : قال اهللا تعالى

 ؟ )14(﴾يكفرونوحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا هم 
                                                                                                                                                         

 .6/280: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  1
 .4/142: البحر المحيط: ينظر  2
 .1/303: أنوار التنزيل: ينظر  3
 .3/140: إرشاد العقل السليم: ينظر  4
 .7/254: التحرير والتنوير: ينظر  5
 .11: سورة األحقاف  6
 .49: سورة األعراف  7
 .8/146: المحرر الوجيز  8
 .146/ القسم الثانى/  8: التحرير والتنوير: ينظر  9

 .14/97: التفسير الكبير: ينظر  10
 .7/137: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  11
 .2/208: فتح القدير: ينظر  12
 .3/45: الفتوحات اإللهية  13
 .72: سورة النحل  14
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ذآر ابن عطية أن اآلية توقيف لمحمد على إيمانهم بالباطل،وآفرهم بنعمة   
 .)2(،وتبعه أبوحيان)1(اهللا

 .)5(، واأللوسى)4(وتبعه الشوآانى )3(وأفاد أبو السعود أن االستفهام لإلنكار
 .)7(وتبعه ابن عاشور )6(هذا استفهام وتوبيخ وتقريع: وقال سليمان الجمل

 : تعقيب
االستفهام لإلنكار والتوبيخ ذلك أن اهللا تعالى عّدد للناس بعض نعمه آنعمة 
الخلق، والرزق من الطيبات،وهذه النعم تستوجب شكر المنعم والوقوف عند 
حدوده، ولكّن المشرآين عكسوا األمر، فأنكر اهللا تعالى عليهم،ووبخهم بإيمانهم 

 .بالباطل وآفرهم بنعمة اهللا
ثنين قل آلذآرين زواج من الضأن اثنين ومن المعز اأثمانية ﴿:قال اهللا سبحانه

 ).8(﴾..حّرم أم األنثيين أما اشتملت عليه أرحام األنثيين

صلى اهللا عليه (قال مالك بن عوف بن أبى األحوص خطيب المشرآين للرسول  
 يا محمد ):وسلم

د حرمتم إنكم ق): صلى اهللا عليه وسلم(بلغنا أنك تحل أشياء، فقال له الرسول 
 أشياء على غير

أصل، وإنما خلق اهللا هذه األزواج الثمانية لألآل، واالنتفاع بها، فمن أين جاء  
 هذا التحريم؟ 

 .)9(أمن قبل الذآر أم من قبل األنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحّير
وذآر الطبرى أن اآلية تقريع من اهللا تعالى للمشرآين الذين حرموا بعض 

الحجة عليهم فى تحريمهم ما ) صلى اهللا عليه وسلم(ه لنبيه األنعام، وتعليم من
 . )10(حرموا من ذلك

لإلنكار، والمراد بالذآرين الذآر من )آلذآرين(الهمزة فى : وقال الزمخشرى
األنثى من الضأن، واألنثى من المعز على : الضأن، والذآر من المعز، وباألنثيين

تعالى من جنس الغنم ضأنها  طريق الجنسية، والمعنى إنكار أن يحرم اهللا
وتبعه .   )11(ومعزهاشيئا من نوعى ذآورهاوإناثها ،وال مما تحمل إناث الجنسين

 .)12(الرازى
                                                 

 .10/211:المحرر الوجيز: ينظر  1
 .5/500: البحر المحيط: ينظر  2
 .5/128: إرشاد العقل السليم: ينظر  3
 .3/179: فتح القدير: ينظر  4
 .14/191: روح المعانى: ينظر  5
 .3/249: الفتوحات اإلليهة: ينظر  6
 .14/220: نويرالتحرير والت: ينظر  7
  .143: سورة األنعام  8
 .4/241: البحر المحيط  9

 .8/65: جامع البيان: ينظر  10
 .2/74: الكشاف  11
 . 13/229: التفسير الكبير: ينظر  12
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وهذا االستفهام هو استفهام إنكاروتوبيخ وتقريع، حيث نسبوا : وقال أبوحيان

 .)1(ماحرموه إلى اهللا تعالى
عنى إنكار أن اهللا حّرم وذآر أبوالسعود أن االستفهام للتبكيت واإلفحام، والم

 .)3(، وتبعه األلوسى)2(عليهم شيئا من األشياء األربعة،وإظهار آذبهم فى ذلك
 : تعقيب

نخلص مماتقدم أن االستفهام لإلنكار والتبكيت والتوبيخ، ذلك أن اهللا تعالى بين ما 
، امتّن به على عباده من األنعام، وهى ثمانية أفراد،ذآر أربعة منها فى هذه اآلية

وأمر نبيه أن ينكر على المشرآين تحريمهم بعض األنعام ويبكتهم بسؤالهم آلذآرين 
من الضأن والمعز حّرم أم األنثيين منهما، أم ماحملت إناثهما؟ ويوبخهم على 

ورغم أن المقصود هو إنكار تحريم شىء مما ذآر من . افترائهم على اهللا تعالى
عها، وذلك للمبالغة فى الرد عليهم بإيراد األنعام، لكنه ولى أداة االستفهام أنوا
وليتم اإلنكار على أبلغ وجه، إذ الفعل ال بّد  )4(اإلنكار على آل نوع من تلك األنواع

 ).5ٍ(له من محّل يتعلق به، فإذا نفى محله لزم منه اإلنكار على وجه برهانى

م تنته لئن ل ؟﴿قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم: قال اهللا سبحانه وتعال
 . )6(﴾ألرجمنك واهجرنى مليا

اجتنبنى سالما قبل أن )واهجرنى مليا:(روى الطبرى عن ابن عباس أنه قال
 .)7(يصيبك منى عقوبة
فيه ضرب من التعجب واإلنكار لرغبته عن آلهته ..) أراغب: (وقال الزمخشرى

، )10(، والبيضاوى)9(وتبعه أبوحيان. )8(وأن آلهته ما ينبغى أن يرغب عنها أحد
 . )14(، وابن عاشور)13(، واأللوسى)12(، والشوآانى)11(وأبوالسعود

 .)15(وذآر ابن عطية أنه للتقرير على جهة اإلنكار
 : تعقيب

                                                 
 .4/241: البحر المحيط  1
 . 3/193: إرشاد العقل السليم: ينظر  2
 .42و8/41: روح المعانى: ينظر  3
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 .136ص : مفتاح العلوم: ينظر  5
 . 46:سورة مريم  6
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 .2/33: أنوار التنزيل: ينظر  10
 .5/268: إرشاد العقل السليم: ينظر  11
 .3/336: فقح القدير: ينظر  12
 .16/98: روح المعانى: ينظر  13
 .16/118: التحرير والتنوير: ينظر  14
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نعم االستفهام لإلنكار والتعجب، أى أن والد إبراهيم لما دعاه ابنه عليه السالم 

: متعجبا منهإلى التوحيد ونبذ الشرك ، قال له منكرا عليه رغبته عن آلهة أبيه، و
 ؟)أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم(

وهدده بالرجم إن لم ينته عن التعرض لها، وطلب منه أن يهجره من غير أن 
 .يناله منه مكروه
واألرض طوعا  ت﴿أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من فى السماوا: قال اهللا تعالى

ختصم أهل الكتابين ا: ذآر الواحدى عن ابن عباس قال )1(﴾وآرها وإليه يرجعون
فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم، آل فرقة )صلى اهللا عليه وسلم(إلى رسول اهللا 

، آال الفريقين برىء من )صلى اهللا عليه وسلم(زعمت أنها أولى بدينه، فقال النبى 
واهللا مانرضى بقضائك،وال نأخذ بدينك، فأنزل اهللا : دين إبراهيم، فغضبوا، وقالوا

 ).2(﴾فغير دين اهللا يبغون﴿أ: تعالى

 .)3(وذآر الزمخشرى أن االستفهام لإلنكار
 
 
 

 ، )8(، والسيوطى)7(، وابن عادل)6(، والبيضاوى)5(، وأبوحيان)4(وتبعه الرازى
 .)11(، واأللوسى)10(وسليمان الجمل )9(وأبوالسعود

 : تعقيب
لكتاب أن يكون نعم، االستفهام لإلنكار والتوبيخ، أى أن اهللا تعالى أنكر على أهل ا

غير دين اهللا مبتغاهم، ووبخهم على توليهم وإعراضهم عن دينه، وله أسلم وخضع 
مؤمن من فى السماوات واألرض طائعا، وآافرهم مكرها، وإليه يرجع الجميع يوم 

 .المعاد للجزاء والحساب
أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف اهللا عليهم ﴿: قال اهللا جل ثناؤه

 .)12(﴾رسوله بل أولئك هم الظالمونو

                                                 
 .83: سورة آل عمران  1
 .108أسباب نزول القرآن، ص   2
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وقفهم اهللا على أسباب فعلهم توقيف توبيخ، ليقّروا بأحد هذه : قال ابن عطية 

، )3(، والقرطبى)2(وتبعه الرازى. )1(الوجوه التى عليهم فى اإلقرار بها ما عليهم
 .)5(، وابن عادل)4(وأبوحيان

عراضهم المذآور، إنكار واستقباح إل) أفى قلوبهم مرض: (وقال أبوالسعود
ترديد ,وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح المحققة فيهم ، والمتوقعة منهم 

أذلك أى إعراضهم المذآور ألنهم مرضى القلوب : آأنه قيل... المنشيئة بينها
مع ظهور ) صلى اهللا عليه وسلم(لكفرهم ونفاقهم، أم ألنهم ارتابوا فى امر نبوته 

يخافون أن يحيف اهللا عليهم ورسوله، ثم أضرب عن الكل وأبطل  حقيقتها، أم ألنهم
وتبعه )6(﴾﴿بل أولئك هم الظالمون:منشئيته ، وحكم بأن المنشأ شىء آخر حيث قيل

 .)9(، ومال إليه األلوسى)8(، والشوآانى)7(سليمان الجمل
 

 : تعقيب
ائح المذآورة نعم، اآلية آما يّدل عليه السياق فى المنافقين الذين جمعوا آل القب

آان بسبب ظلمهم آما يظهر )صلى اهللا عليه وسلم(ولكّن إعراضهم عن حكم النبى 
من حرف اإلضراب، واالستفهام للتقرير والتوبيخ، أى قرر اهللا تعالى موبخا 

على أحد من ) صلى اهللا عليه وسلم(المنافقين فى إعراضهم عن حكم النبى 
ى نبوته، وخوفهم من أن يحيف اهللا مرض قلوبهم، وشكهم ف: األسباب المذآورة

عليهم ورسوله ثم أضرب عن تلك األسباب وبين السبب وهو ظلمهم وعنادهم 
 . للحق

ى قد مّن اهللا أخقال أنا يوسف وهذا ؟يوسف ت﴿قالوا أ إنك ألن: قال اهللا تعالى
 ).10(﴾...علينا

وهذا آالم متعجب مستغرب لما يسمع، فهويكرر : قال الزمخشرى 
 . )12(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتقرير

 .)1(، وابن عاشور)15(، واأللوسى)14(، والشوآانى)13(وتبعه أبوالسعود
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واستفهموه استفهام استخبار، وقيل استفهام تقرير ألنهم عرفوه : وقال أبوحيان

)2(. 
 :تعقيب

ته االستفهام للتقرير والتعجب، أى أن إخوة يوسف عرفوه فتعجبوا من حيا 
وقرروه على أنه يوسف، فأقر يوسف ، وأشار لما مّن اهللا به عليه وعلى أخيه من 

 .االجتماع بعد الفرقة
أآبر شهادة قل اهللا شهيد بينى وبينكم  ىء﴿قل أّى ش: قال اهللا سبحانه وتعالى

 وأوحى إلّى هذا 
 ؟)3(﴾...اهللا آلهة آخرى لقرآن ألنذرآم به ومن بلغ، أ إّنكم لتشهدون أّن معا
يا محمد، مانرى أحدًا يصدقك : روى الواحدى عن الكلبى أن رؤساء مكة قالوا 

بما تقول من أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى، فزعموا أن ليس لك 
عندهم ذآروال صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول آما تزعم، فأنزل اهللا تعالى 

 . )4(هذه اآلية
 

 ) .5(تقرير لهم مع إنكار واستبعاد) تشهدونأ إنكم ل: (قال الزمخشرى
وذآر ابن عطية أن االستفهام بالهمزة للتوبيخ .)7(،وأبوالسعود)6(وتبعه البيضاوى

 .)9(وتبعه أبوحيان )8(وتسفيه الرأى
 .)11(وتبعه ابن عاشور )10(استفهام معناه الجحد واإلنكار) أ إنكم: (وقال الرازى
 .)13(، وتبعه ابن عادل)12(وبيخ وتقريعاستفهام ت) أ إنكم: (وقال القرطبى

 : تعقيب
ال تعارض بين هذه اآلرء، فاالستفهام بالهمزة لتقرير المشرآين بشرآهم 
واإلنكار له والتوبيخ عليه، أى أن اهللا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يرّد على 
المشرآين الذين طلبوا منه شهودا يشهدون له بصدقه، فيقررهم بمن أآبر وأعظم 

دة؟ ثم يتولى الجواب بنفسه، ويخبرهم بمهمته، فيقررهم مرة أخرى بشرآهم شها
 .وشهادتهم أن مع اهللا آلهة أخرى، وينكر عليهم ذلك ويوبخهم عليه 
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 ؟)1(﴾فى الزبر﴿ أآفارآم خير من أولئكم أم لكم براءة : قال اهللا جل شأنه

خيرا من آفار من هو استفهام إنكار ومعناه النفى،أى ليس آفارآم : قال القرطبى 
أى فى الكتب المنزلة ) أم لكم براءة فى الزبر(تقدم من األمم الذين أهلكوا بكفرهم 

، )4(، والبيضاوى)3(وتبعه أبوحيان.)2(على األنبياء بالسالمة من العقوبة
 .)7(واأللوسى, )6(، والشوآانى)5(وأبوالسعود
 : تعقيب

ى، ويتضمن التهديد، أى أنكر اهللا نعم، االستفهام آما اتفقوا عليه لإلنكار والنف
تعالى على العرب أن يكون آفارهم خيرًا من آفار األمم السابقة الذين أهلكهم اهللا 
بكفرهم، ثم بّكتهم وأنكر أن يكون عندهم براءة فى الكتب المنزلة من العذاب، أى 

 . إن لم يؤمنوا فسيكون مصيرهم آمصير أسالفهم من الكفار
كلما جاءآم رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا آذبتم أف: قال اهللا سبحانه
 . )8(﴾وفريقًا تقتلون

 .  )9(ذآر الزمخشرى أن الهمزة للتوبيخ والتعجيب من شأنهم
 .)12(، واأللوسى)11(، وأبوالسعود)10(وتبعه البيضاوى
 .)13(وظاهر الكالم االستفهام ، ومعناه التوبيخ والتقرير: وقال ابن عطية

 . )14(األنبارى أن االستفهام للتوبيخ وذآر ابن
وقال ابن .)18(، والسيوطى)17(، وابن عادل)16(، وأبوحيان)15(وتبعه العكبرى

واالستفهام للتعجيب من طغيانهم ومقابلتهم جيمع الرسل فى جميع األزمان مقابلة 
 .)19(واحدة، ساوى فيها الخلف السلف مما دّل على أن ذلك سجية فى الجميع

  :تعقيب
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ال تضاد بين هذه اآلراء، فاالستفهام للتقرير والتوبيخ والتعجيب ذلك أن اهللا تعالى 
ذّآر بنى إسرائيل بطغيانهم تجاه نعمه سبحانه، فقد أنعم عليهم بإرسال الرسل، وأّيد 
رسلهم بالمعجزات، ولكنهم جابهوا رسلهم بالكفر، فكلما جاءهم رسول بما التهوى 

وا فريقا وقتلوا آخرفقررهم اهللا تعالى بصنيعهم ووبخهم أنفسهم استكبروا ، فكّذب
 .عليه وعجب من حالهم، إذ مقابلة النعمة بالكفران ليس من شأن ذوى العقول

قل هو من  ؟أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أّنى هذا﴿: قال اهللا تعالى
 .)1(﴾عند أنفسكم إن اهللا على آل شئ قدير

قتل : على أن المراد بالمصيبة التى أصيب بها المسلون نقل الطبرى اإلجماع 
قتلهم سبعين من المشرآين : سبعين منهم يوم أحد، والمراد بإصابتهم مثليها

 .)2(وأسرهم سبعين منهم
 .)3(أقلتم حين أصابتكم،والهمزة للتقرير والتقريع:تقديره: وقال الزمخشرى 

 .)7(، واأللوسى)6(، وأبوالسعود)5(والبيضاوى,)4(وتبعه ابن عطية
 . )8(الهمزة لالستفهام الذى معناه اإلنكار: وقال أبوحيان 

 .)12(، وسليمان الجمل)11(، والسيوطى)10(، وابن عادل)9(وتبعه السمين الحلبى
عطف االستفهام اإلنكارى التعجيبى على ما تقدم، فإن قولهم : وقال ابن عاشور 

منه بعد ما علموا ما أتوا من مما ينكر، ويتعجب السامع من صدوره ) أنى هذا(
 . )13(أسباب المصيبة

 : تعقيب
ال تعارض بين قول الزمخشرى وقول أبى حيان بأتباعهما فاالستفهام لإلنكار، 
وهو اليعارض التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت، ألن اإلنكار يتوجه إلى ما ثبتتت 

: ماقاله أبوالسعودنكارته، ويبدو أن الزمخشرى وأتباعه قصدوا إلى هذا، ويؤيده 
وتوسيط الظرف وما تعلق به بينه وبين الهمزة مع أنه ) قلتم( مقول) وأنى هذا(

المقصود إنكاره، والمعطوف بالواو حقيقة لتأآيد النكير، وتشديد التقريع، فإّن فعل 
 .)14()أدخل(القبيح فى غير وقته أقبح واإلنكار على فاعله
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حين أصابهم ) أّنى هذا(عهم على قولهم أى أنكر اهللا تعالى على المؤمنين وقّر

مصيبة من جهة المشرآين نصف ما أصاب المشرآين من جهتهم، فأمر نبيه أن 
إن ما أصابكم أصابكم من قبل أنفسكم، إن اهللا على آل شىء آالنصر : يقول لهم 
 .ومنعه قدير

ين م لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعألهم أرجل يمشون بها أ﴿ : قال اهللا عزوجل
 ).1(﴾....رون بها أم لهم آذان يسمعون بهايبص

 .)2(أفاد أبوحيان أن اآلية إلنكار اآلالت لألصنام واألوثان 
وقد وجه اإلنكار إلى آل واحدة من هذه اآلالت األربع على : وقال أبوالسعود 

حدة تكريرا للتبكيت، وتثنية للتقريع، وإشعارا بأّن انتفاء آل واحدة منها بحيالها 
فى الداللة على استحالة اإلجابة، ووصف األرجل بالمشى بها لإليذان بأن  آاف

وتبعه . )3(وآذا الكالم فيما بعده من الجوارح... مدار اإلنكار هو الوصف 
 . )5(واأللوسى)4(الشوآانى
 : تعقيب

نعم، االستفهامات الواردة فى اآلية الكريمة بالهمزة وبأم تفيد اإلنكار وتبكيت 
توبيخهم على عبادة معبوداتهم، أى أنكر اهللا تعالى أن تكون لألصنام المشرآين، و

واألوثان التى يعبدها المشرآون جوارح تنفعها، وبكّتهم بخلوها مما ينفعها توبيخا 
 .لهم على عبادتهم ما ال ينفع نفسها فكيف ينفع غيرها؟

وبئس  جهنم؟ه﴿أفمن اتبع رضوان اهللا آمن باء بسخط من اهللا ومأوا:قال اهللا سبحانه
من : (اختلف فى معنى اآلية، فذآر الطبرى عن الضحاك أن المعنّى بها) 6(﴾المصير

فى فعل الغلول، ) آمن باء بسخط من اهللا(فى ترك الغلول ) اتبع رضوان اهللا
 .)7(ونصره

 .)8(توقيف على تباين المنزلتين، وافتراق الحالتين...) أفمن اتبع: (وقال ابن عطية
 )11(وسليمان الجمل)10(، وتبعه ابن عادل)9(ن االستفهام لإلنكاروذآر الرازى أ

 .)12(عاشور
هذا االستفهام معناه النفى،أى ليس من اتبع رضا اهللا فامتثل :وقال أبوحيان

 .)2(وتبعه السمين الحلبى.)1(أوامره،واجتنب مناهيه آمن عصاه، وباء بسخطه
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جيه اإلنكار إلى ترتب توهم والجمع بين الهمزة والفاء بتو: وقال أبوالسعود

 .)3(المماثلة بينهما، والحكم بها على ما ذآر من حال الغاّل
 : تعقيب

واضح مما تقدم اتفاق المفسرين على أن االستفهام لإلنكار والنفى أى أنكر اهللا 
تعالى ونفى أن يكون من اتبع رضاه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه آترك الغلول 

بترك أوامره وفعل مناهيه آارتكاب الغلول، أى ال يستويان، مثل من باء بسخطه 
ألن من اتبع رضا اهللا صار إلى الجنة، ومن اتبع ما يسخط اهللا أوى إلى جهنم، 

 .وبئس المصير
خير أم من  ﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان: قال اهللا جل وعال

 ؟)4(﴾....أسس بنيانه شفا جرف هار
جانبه الذى يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول : جرف الوادى: قال الزمخشرى 

الهائر، وهو المتصّدع الذى أشفى على التهدم والسقوط و : فيبقى واهيا، والهار
أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة تقوى اهللا ورضوانه خير أم من أسسه : المعنى

الثبات  على قاعدة الباطل والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار فى قلة
 .)5(واالستمساك

وتبعه  )6(استفهام بمعنى التقرير...) أفمن أسس بنيانه: (وقال ابن عطية
 .)10(، وابن عاشور)9(، وسليمان الجمل)8(، والسيوطى)7(القرطبى

 .)12(، وتبعه األلوسى)11(الهمزة لإلنكار: وقال أبو السعود
 : تعقيب

ن، أى قرر اهللا عباده بخيرية أحد الظاهر أن االستفهام للتقرير، والتهكم بالمنافقي
من أسس بنيانه على تقوى اهللا ورضوانه ومن أسس بنيانه : الصنفين المذآورين

على شفير واد متجرف هائر، والريب أن الصنف األول خير، وذآر الصنف 
 .الثانى فى مقابله للتهكم بالمنافقين الذين بنوا أساس دينهم على الكفر والنفاق

﴿قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناآم عن الهدى : قال اهللا سبحانه
 )13(﴾بعد إذ جاءآم بل آنتم مجرمين
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حرف اإلنكار،ألّن الغرض إنكار أن ) نحن(أولي االسم أعنى :قال الزمخشرى

يكونوا هم الصاّدين لهم عن اإليمان،وإثبات أنهم هم الذين صّدوا بأنفسهم عنه، 
 .)1(هموأنهم أبوا من قبل اختيار

، )3(، وأبوحيان)2(وتبعه القرطبى
 .)8(، وابن عاشور)7(،واأللوسى)6(،والشوآانى)5(،وأبوالسعود)4(والبيضاوى

 .)9(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتقرير والتكذيب 
 : تعقيب

عليه ، أى أن المستكبرين يوم الحشر ينكرون على ) بل(االستفهام لإلنكار لداللة 
عن أنفسهم أن يكونوا هم الصادين لهم عن اإليمان ،  المستضعفين، وينفون

 . ويثبتون أنهم آانوا أهل إجرام أبوا اإليمان باختيارهم وآسبهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :المنقطعة) أم(أساليب : المجموعة الثانية
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﴿قل أرأيتم شرآاءآم الذين تدعون من دون اهللا؟ أرونى ماذاخلقوا : قال اهللا سبحانه

 )1(؟لهم شرك فى السماوات؟ أم آيتناهم آتابافهم على بينة منه﴾من األرض؟ أم 
أرونى أى جزء من أجزاء األرض استبدوا بخلقه دون اهللا؟ أم لهم : قال الزمخشرى

مع اهللا شرآة فى خلق  السماوات؟أم معهم آتاب من عنداهللا ينطق بأنهم شرآاؤه 
 .)2(فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب

 .)3(االستفهام بأم للتوقيف وذآرابن عطية أن
 )4(فى الموضعين منقطعة، واالستفهام إنكارى) أم(وذآرسليمان الجمل أن 

 :تعقيب
الظاهرمن السياق ومن تفسيرالزمخشرى وابن عطية أن االستفهام بأم المنقطعة 
للتقريروالتبكيت، ويتضمن توبيخ  المشرآين على اتخاذهم شرآاء من دون اهللا، أى 

ى نبيه أن يقررالمشرآين ويبكتهم بأشياء، فيقررهم بعجزشرآائهم عن أمراهللا تعال
خلق شئ من األرض، ثم يقررهم  بعدم شرآتهم مع اهللا فى خلق السموات، ثم 
يقررهم بعدم آتاب  معهم ينطق بأنهم شرآاء اهللا ، فهم على برهان  من ذلك 

 .الكتاب، وآل تقريريحمل معه التبكيت، والتوبيخ على الشرك
 ).5(﴿أم آتيناهم آتابا من قبله فهم به مستمسكون﴾: اهللا تعالى قال

ماآتيناهؤالء المتخرصين القائلين لوشاء الرحمن ماعبدنا اآللهة آتابًا :قال الطبرى
، وتبعه )6(بحقيقة مايقولون من ذلك من  قبل هذا القرآن الذى أنزلنا إليك يامحمد

 .)7(أبوحيان 
رعلى المشرآين فى عبادتهم غيراهللا بالبرهان وذآرابن آثيرأن اهللا تعالى أنك

 .)8(والدليل والحجة
 .)10(، وأبوالسعود )9(وتبعه ابن عادل

 .)11(لإلضراب واالستفهام الذى تؤذن به بعدها إنكارى ) أم(وذآرابن عاشور أّن 

 
 :تعقيب

نعم، االستفهام لإلنكار والنفى ويتضمن توبيخ المشرآين على شرآهم، أى 
 )1(﴿ لوشاء الرحمن ماعبدناهم﴾ : ى أنه لم يؤت المشرآين الذين قالواأخبراهللا تعال

 .آتابًا بحقيقة مايقولون من قبل هذا القرآن فهم بذلك الكتاب مستمسكون ويعملون به
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 )2(﴾ذى هومهين، واليكاديبين﴿ أم أناخيرمن هذا ال: قال اهللا سبحانه

ترك ذآرأم هو، لمافى الكالم أأناخيرمن هذا الذى هومهين أم هو؟ ثم : قال الطبرى 
 .)3(من  الدليل عليه

أفالتبصرون أم تبصرون، : متصلة، على معنى) أم(وجوزالزمخشرى أن تكون 
بل أأناخير، : موضع تبصرون، وأن تكون منقطعة على معنى) أناخير(ووضع 

أناخير، : والهمزة للتقرير، وذلك أنه قدم تعديد أسباب الفضل والتقدم عليهم، ثم قال
 .)4(أثبت عندآم واستقرأنى أناخير: آأنه يقول

 .)6(، وأبوالسعود)5(البيضاوى وتبعه
 :تعقيب

لالتصال، والذى يظهرلى أنها منقطعة بمعنى الهمزة، ) أم(اليخفى بعدتوجيه 
ومفيدة للتقريروالتثبيت، أى أن فرعون بعد أن قررقومه بما ُفّضل به من ملك 

) عليه السالم(،  ادعى أنه خيرمن موسىمصر،واألنهار التى تجرى  بين يديه
 .هوضعيف، واليكاد يبين الكالم ،وقررهم على ذلك -على زعمه-،الذى

  .)7(﴿ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون﴾: قال اهللا جل وعال
صلى اهللا عليه (نقل القرطبى عن مقاتل أن اآلية نزلت فى تدبيرهم المكربالنبى

هم على ما أشاربه أبوجهل عليهم أن يبرزمن فى دارالندوة، حين استقّر أمر) وسلم
آل قبيلة رجل ليشترآوا فى قتله؛ فتضعف المطالبة بدمه، فنزلت هذه اآلية وقتل  

 .)8(اهللا  جميعهم ببدر
 .)9(أم أجمعوا أمرا فإنا مجمعون: وروى الطبرى عن قتادة أنه قال

فإنا مبرمون أى بل أحكموا أمرا من آيدهم للرسول، ومكرهم ، : وقال أبوحيان 
 .)10(آيدنا آما أبرموا آيدهم

لالنتقال من توبيخ أهل ) بل(منقطعة ومافيها من معنى ) أم: (وقال أبوالسعود
  .)11(النارإلى حكاية جناية هؤالء، والهمزة لإلنكار

 .)14(، واأللوسى)13(، والشوآانى)12(وتبعه سليمان الجمل
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وأن االستفهام منقطعة لإلضراب االنتقالى، ) أم(وذآرابن عاشورأن 

 )1(للتقريروالتهديد
 :تعقيب

منقطعة  بمعنىالهمزة، واالستفهام لإلنكاروالتوبيخ ) أم(الذى يظهرلى أن 
والتهديد،أى أنكراهللا تعالى على المشرآين ووبخهم بما أبرموه وأحكموه من الكيد، 

، وهددهم على ذلك تصريحابعدالتلويح باالستفهام )صلى ا هللا عليه وسلم(بالنبى
 ).فإنامبرمون: (فقال

أم تنبئونه بمااليعلم فى األرض،  م﴿وجعلوا هللا شرآاء، قل سموه: قال  اهللا سبحانه
 )2(﴾...أم بظاهرمن القول

 )3(نقل الطبرى عن قتادة وغيره أن الظاهرمن  القول هوالباطل
بل أتنبئونه شرآاء : فى الموضعين منقطعة، والمعنى) أم(وذآرالزمخشرى أن 

فى  األرض ، وهوالعالم بمافى السماوات واألرض، بل أتسمونهم اليعلمهم  
 .)4(شرآاء بظاهرمن القول من غيرأن يكون لذلك  حقيقة

 .)8(، واأللوسى)7(، والشوآانى)6(، وأبوالسعود)5(وتبعه البيضاوى
أتنبئون  اهللا بباطن  : الثانية والمعنى) أم(وذآرالقرطبى جواز االتصال فى 

 .)10(وتبعه أبوحيان. )9(من القول يعلمهاليعلمه، أم بظاهر
 :تعقيب

فى الموضعين منقطعة ) أم(الظاهرمن تفسيرقتادة وغيره  من السلف  أن 
، واالستفهام لإلنكاروالتوبيخ، أى أخبراهللا تعالى عن اتخاذ )11(وهوماأيده األلوسى

خهم المشرآين شرآاء هللا، فأمرنبيه أن يطالبهم  ببيان أسمائهم، فينكرعليهم ويوب
بإخبارهم اهللا بشرآاء اليعلمهم فى األرض، ثم ينكرعليهم ويوبخهم بتسميتهم 

 .أصنامهم شرآاء بباطل من القول وآذب منه
أتنبئونه بآلهة اليعلمهم : الثانية لإلضراب فقط، والمعنى) أم(واليستبعد أن تكون 

 ).12(فى  األرض، بل بباطل من القول
 )13(ا هللا شرآاء خلقوا آخلقه،فتشابه الخلق عليهم﴾﴿ أم جعلو: قال اهللا تبارك وتعالى
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  .)2(، وتبعه ابن آثير)1(بالهمزة) أم(فسرالطبرى

  .)3(بل أجعلوا، ومعنى الهمزة اإلنكار) أم جعلوا: (وقال الزمخشرى
  .)7(واأللوسى )6(وأبوالسعود, )5(،والسيوطى)4(البيضاوى وتبعه

 )8(إلنكارعليهم، والتهكم بهموذآرأبوحيان أن االستفهام للتعجيب منهم، وا
 .)9(واالستفهام مستعمل فى التهكم والتغليط: وقال ابن عاشور

 :تعقيب
بالهمزة أقرب إلى ظاهرالنص، وأن االستفهام آماذهب إليه ) أم(يبدولى أن تفسير

أجعل المشرآون هللا : المفسرون لإلنكار، ويتضمن معه التهكم بالمشرآين، أى
ماخلق اهللا تعالى ، حتى يتشابه خلق الشرآاء بخلق اهللا تعالى شرآاء خلقوا مثل 

عندهم، فيقولوا هؤالء خلقوا آماخلق اهللا ،فاستحقوا العبادة آما استحقها، أى ليس 
األمرآذلك حتى يشتبه عليهم ، بل جعلوا هللا شرآاء عاجزين اليقدرون على 

 .)10(شئ
 )11(يأت آباءهم األولين﴾ ﴿ أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم: قال اهللا جل  ثناؤه

 )12()بل(أجازاحتمال أن تكون بمعنى ) أم(بعد أن فسرالطبرى اآلية على انقطاع 
  .)13(بمعنى بل والهمزة) أم(وذآرالزمخشرى أن 

  .)15(،وتبعه أبوحيان)14(لتوبيخاوذآرابن عطية أن االستفهام بالهمزة وبأم 
وأم منقطعة، والهمزة والهمزة إلنكارالواقع واستقباحه، : وقال أبوالسعود

  .)18(واأللوسى )17(، وتبعه الشوآانى)16(إلنكارالوقوع
 :تعقيب
منقطعة  بمعنى الهمزة، واالستفهام  بهالإلنكار، ويتضمن توبيخ ) أم(نعم، 

المشرآين على إنكارهم للقرآن الكريم، أى أنكراهللا تعالى على المشرآين ووبخهم 

                                                 
 .133/ 13: جامع البيان:  ينظر  1
 .660/ 2: العظيمتفسيرالقرآن : ينظر  2
 .522/ 2:الكشاف  3
 .505/ 1: انوارالتنزيل: ينظر  4
 .324: تفسيرالجاللين ص: ينظر  5
 .13/ 5: إرشاد العقل السليم: ينظر  6
 .129و 128/ 13: روح المعانى: ينظر  7
 .371/ 5: البحرالمحيط: ينظر  8
 .115/ 13: التحريروالتنوير:ينظر  9

 .505/ 1: أنوارالتنزيل : ينظر  10
 .68: سورة المؤمنون  11
 .41/ 18: جامع البيان: ينظر  12
 .194/ 3: ا لكشاف: ينظر  13
 .243/ 11: المحررالوجيز: ينظر  14
 .381/ 6: البحرالمحيط: ينظر  15
 .باختصار 143/ 6: ارشادالعقل ا لسليم: ينظر  16
 .492/ 3: فتح القدير:  ينظر  17
 .50/ 18: روح المعانى: ينظر  18
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اإلنكارعليهم أن يكون  قدأتاهم من بعدم تدبرهم القرآن الكريم، وأضرب إلى 

 .الكتاب مالم يأت آباءهم األولين
مجئ الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السالم سنة قديمةله : قال أبوالسعود

 ).1(تعالى اليكاد يتسنى إنكاره، وأن مجئ القرآن على طريقته ، فمن أين ينكرونه

ن أويعقلون؟ إن هم إال آاألنعام بل ﴿ أم تحسب أن أآثرهم يسمعو: قال اهللا سبحانه
 ).2(هم أضل سبيال﴾

بل أتحسب، آأّن هذه المذّمة أشّد من : هذه منقطعة، معناه) أم: (قال الزمخشرى
التى تقّدمتها حتى حّقت باإلضراب عنها إليها، وهو آونهم مسلوبى األسماع 

ال، ومشّبهين والعقول، ألنهم اليلقون إلى استماع الحق أذنا، وال إلى تدّبره عق
 .)3(باألنعام التى هى مثل فى الغفلة والضاللة،ثم أرجح ضاللة منها

 .)7(،واأللوسى)6(وأبوالسعود,)5(والبيضاوى,)4(تبعه أبوحيانو
 .)8(ههنامنقطعة معناه بل تحسب) أم:(وقال الرازى

أتحسب أن أآثرهم يسمعون ماتتلوعليهم من آيات القرآن ومن : وقال الشوآانى
 .)9(المواعظة
 :تعقيب

المنقطعة بمعنى الهمزة آماذهب إليه الشوآانى،واالستفهام لإلنكار، ) أم(الظاهرأن 
أى أنكراهللا تعالى على نبيه إزالة لطمعه فى إيمان المشرآين حسبانه أن أآثرهم 
يسمعون مايتلوعليهم، سماع قبول، أويعقلونه، ذلك أنهم آاألنعام فى عدم السماع و 

 .منها سبيال التعقل ،بل هم أضل
﴿ أم تريدون أن تسألوا رسولكم آماسئل موسى من قبل، ومن : قال اهللا جل شأنه

 )10(يتبدل الكفرباإليمان فقد ضل سواء السبيل﴾

ذآرالواحدى عن ابن عباس أن رهطا من قريش قالوا يامحمد اجعل لنا الصفا ذهبا 
اهللا تعالى هذه ووسع لنا أرض مكة ،وفجراألنهارخاللهاتفجيرا، نؤمن بك فأنزل 

 .)11(اآلية
 .)12(االتصال واالنقطاع) أم(أجازالفراء فى 
، واأللوسى، وذآرأنها على آل من الوجهين )2(، وابن عادل)1(وتبعه البيضاوى

 .)3(لإلنكار
                                                 

 .143/ 3: إرشاد العقل السليم  1
 .44: سورة الفرقان  2
 .282/ 3: الكشاف  3
 .6/459:البحرالميحط: ينظر  4
 .2/142: أنوارالتنزيل: ينظر  5
 .6/221:إرشادالعقل السليم:ينظر   6
 .24/ 19:روح المعانى: ينظر  7
 .86/ 24:التفسيرالكبير: ينظر  8
 .4/88:فتح القدير  9

 .108: سورة البقرة  10
 .32: ص:أسباب نزول القرآن  11
 .71/ 1: معانى القرآن: ينظر  12
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أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم األشياء : وذآرالطبرى أنهابمعنى 

 .)4(نظيرماسأل قوم موسى من  قبلكم
أى بل تريدون، ومعنى الكالم ) بل(المنقطعة التى بمعنى ) أم(هذه : رطبى وقال الق
 .)6(،وتبعه الشوآانى)5(التوبيخ

 .)7(بل أتريدون:هنامنقطعة، والتقدير) أم: (وقال أبوالبقاء
معنى الهمزة إنكاروقوع اإلرادة : وأبوالسعود، وقال )9(والسيوطى )8(وتبعه أبوحيان
 .)10(منهم واستبعاده

 :تعقيب
المنقطعة فى اآلية، لورودها أولىمرة فى القرآن ) أم(آثرت أراء المفسرين حول

الكريم ،والذى يبدو من سياق النص القرآنى أن ما ارتضاه الطبرى أوجه، ذلك أن 
 بجوازاالتصال اليصح،: القول

 .)12(فى شئ) أم(ليست من  )11(...)ألم تعلم(والهمزة فى قوله: وقدقال أبوالبقاء 
  .)13(هذا استفهام معناه التقرير، فاليحتاج إلى معادل البتة: يان فيهاوقال أبوح
فقط، فيترتب عليه التوبيخ بالجملة الخبرية، والريب ) بل(بمعنى ) أم(وأما تفسير

أن التوبيخ بالجملة االستفهامية أبلغ منه بالجملة الخبرية، ألن الجملة االستفهامية 
 .ةارة والتحريك بخالف الخبريثتحمل اإل

بمعنى بل والهمزة ،فالضرورة إليه مادام االستفهام بها ) أم(وأما تفسير
 .مؤذناباإلضراب

صلى (أن اهللا تعالى أنكرعلى رهط قريش الذين تعنتوا فى طلبهم من النبى: أى
، ووبخهم بإرادتهم أن يسألوا رسولهم آما سأل بنوإسرائيل موسى )اهللا عليه وسلم

، وبين أن من يتبدل )14(هللا جهرة﴾ا رناأ﴿فقالوا  تعنتا وتكذيبا) عليه السالم(
 .الكفرباإليمان فقد ضل الصراط المستقيم، وصار من أهل الكفر

 )15(قفالها﴾أ﴿ أفاليتدبرون القرآن أم على قلوب : قال اهللا جل شأنه

                                                                                                                                                         
 .81/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  1
 .215/ 2: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  2
 .355/ 1: روح المعانى: ينظر  3
 .485/ 1: جامع البيان: ينظر  4
 .48/ 2: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  5
 .128/ 1: فتح القدير:ينظر  6
 .57/ 1: إمال مامن به الرحمن  7
 .516/ 1: البحرالمحيط: ينظر  8
 .23ص : تفسيرالجاللين: ينظر  9

 .144/ 1: إرشاد العقل السليم  10
 .107: سورة البقرة  11
 .57/ 1: إمالء مامن به الرحمن  12
 .515/ 1: البحرالمحيط  13
 .153: سورة  النساء  14
 .24:سورة محمد  15
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بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة ) أم(و: قال الزمخشرى

 .)1(اليتوصل إليهاذآر
، )6(،والشوآانى)5(، وأبوالسعود)4(، وأبوحيان)3(، والقرطبى)2(وتبعه ابن عطية

 .)7(واأللوسى
 
 
 
 

 :تعقيب
نعم؛ االستفهام بأم للتقريرويتضمن التوبيخ، أى بعد أن أنكراهللا تعالى على المنافقين 

 ووبخهم بعدم 
وبيخالهم علىعدم تدبرهم القرآن الكريم، قرر أن قلوبهم مقفلة اليدخلها اإليمان ت

 إعمالها فيما دعوا 
 .إليه من اإليمان

﴿ أم يقولون افتراه ،قل فأتوا  بسورة مثله وادعوا من : قال اهللا تبارك وتعالى
 )8(استطعتم من دون اهللا إن آنتم صادقين﴾

 .)9(فى هذه اآلية بمعنى الواو) أم(أن : ذآرأبوعبيدة
ولون اختلقه،على أن الهمزة تقرير بل أيق) أم يقولون افتراه: (وقال الزمخشرى

وتبعه ) 10(إللزام الحجة عليهم ، أوإنكارلقولهم واستبعاد، والمعنيان متقاربان
 .  )11(أبوحيان

 .)12(ههنافى موضع ألف االستفهام، ألنها اتصلت بماقبلها) أم: (وقال القرطبى
الهمزة ، ومعنى ) صلى اهللا عليه وسلم(بل أيقولون افتراه محمد: وقال البيضاوى

 .)13(فيه اإلنكار
 .)2(، واأللوسى)1(، وأبوالسعود)15(،والسيوطى )14(وتبعه ابن عادل

                                                 
 .326/  4: الكشاف  1
 .71/  15: المحررالوجيز:ينظر]  2
 .16/163: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  3
 . 82/ 8: البحرالمحيط: ينظر  4
 .99/ 8:إرشاد العقل السليم: ينظر  5
 ..26/74: فتح القدير: ينظر  6
 .129/ 23: جامع البيان: ينظر  7
 .38: سورة يونس  8
 .278/ 1: مجازالقرآن: ينظر  9

 . 347/ 2: الكشاف  :ينظر  10
 .159/ 5: ينظر البحرالمحيط  11
 .220/ 8: الجامع ألحكام القرآن   12
 .436/ 1: أنوارالتنزيل  13
 .332/ 10: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  14
 .272: تفسيرالجاللين ص:ينظر  15
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 استفهام تعجيبى إنكارى) أم(االستفهام الذى تشعربه : وقال ابن عاشور

بل أيقولون افتراه، بعد ماتبين لهم من الدالئل على صدقه وبراءته من : والمعنى
 .)3(االفتراء
 :تعقيب

المنقطعة بمعنىالهمزة ، ) أم(الذىيظهرلى أن , تلك اآلراءبعدالوقوف على 
واالستفهام لإلنكار والتوبيخ والتعجيب، أى أنكراهللا تعالى على المشرآين زعمهم 
أن محمدا اختلق القرآن ووبخهم على ذلك الزعم، وعجب منهم مع ثبوت صدقه 

له مع االستعانة لديهم، وأمرنبيه أن يبكتهم بمعارضة القرآن من اإلتيان بسورة مث
 .على ذلك بمن استطاعوا من دون اهللا إن آانوا صادقين فى زعمهم

 
 

 )4(﴾...﴿ أم يقولون افتراه؟ بل هوالحق من ربك: ونحوه االستفهام فى قوله عزاسمه

أى أنكراهللا تعالى على ا لمشرآين ووبخهم وعجب من حالهم حيث يقولون إن 
 .تلقا، بل هوالحق من عندالرب سبحانهمحمدا اختلق القرآن الكريم، وهوليس مخ

﴿ أم آنتم شهداء إذحضريعقوب الموت إذقال لبنيه ماتعبدون : قال اهللا تبارك وتعالى
 ؟.)5(من بعدى﴾
هذه اآليات نزلت تكذيبا من اهللا تعالى لليهود والنصارى فى دعواهم : قال الطبرى

أآنتم : لكالمفى إبراهيم ،وولده يعقوب، أنهم آانوا على ملتهم، وتأويل ا
الجاحدين نبوته ) صلىاهللا عليه وسلم(يامعشراليهود والنصارى  المكذبين بمحمد

وتبعه ابن . )6(حضوريعقوب وشهوده إذحضره الموت؟ أى أنكم لم تحضروا ذلك
 .)7(عطية

 .)8(المنقطعة ومعنى الهمزة فيهااإلنكار) أم(هى : وقال الزمخشرى
 .)12(، وابن عاشور)11(بوالسعود، وأ)10(، والبيضاوى)9(وتبعه أبوحيان

 .)14(،وتبعه الشوآانى)13(االتصال، واالنقطاع: رأيين) أم(وذآرالرازىفى 
 :تعقيب

                                                                                                                                                         
 .146/ 4: إرشاد العقل السليم: ينظر   1
 .118/ 11: روح المعانى: ينظر  2
 .170/ 11: روالتنويرالتحري  3
 .3: سورة السجدة  4
 .133: سورة البقرة  5
 .562/ 1: جامع البيان  6
 .365/ 1: المحررالوجيز: ينظر  7
 .192/ 1: الكشاف  8
 .572/ 1: البحرالمحيط: ينظر  9

 .88/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  10
 .164/ 1: إرشاد العقل السليم  11
 .730/ 1: التحريروالتنوير: ينظر  12
 .82/ 4:التفسيرالكبير: ينظر  13
 .146/ 1: فتح القدير: ينظر  14
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منقطعة بمعنى الهمزة ألنه يترتب على اتصالها أن يكون معادلها ) أم(الظاهرأن 

والنعلم أحدا أجازحذف هذه الجملة واليحفظ ذلك الفى : محذوفا ،وقدقال أبوحيان
 أقام عمرو أم زيد؟ : أم زيد، وأنت تريد: ى غيره، فاليجوزشعر، والف
 )1(أى األمرين وقع؟ فهى فى الحقيقة جملة واحدة: أن الكالم فى معنى: والسبب فيه

واالستفهام لإلنكارويتضمن التوبيخ،أى أنكراهللا تعالى على اليهود والنصارى 
 عدى؟شهودهم وقت حضريعقوب الموت، وقت قال لبنيه ماتعبدون من ب

وتوصيته لبنيه، وفيه ) عليه السالم(أى لم يكونوا حاضرين وقت موت يعقوب
 .توبيخ لليهود والنصارى على ادعاء نسبة اليهودية أوالنصرانية إليهم

 ؟)2(﴿ أم لإلنسان ماتمنى﴾: قال اهللا سبحانه
 .)3(اشتهى): تمنى: (قال الفراء

ليس لإلنسان : ا اإلنكار، أىالمنقطعة،ومعنى الهمزة فيه) أم(هى : قال الزمخشرى
 .)4(ماتمنى، والمراد طمعهم فى شفاعة اآللهة ، وهوتمن على اهللا فى غاية البعد

وابن  ) 8(،وسليمان الجمل)7(،وأبوالسعود)6(، والبيضاوى)5(وتبعه القرطبى
 .)9(عاشور

وذآرابن عطية أن االستفهام بأم للتوقيف على جهة التوبيخ واإلنكارلحالهم 
 )10(ورأيهم
 :تعقيب

بمعنى الهمزة ، واالستفهام بهاآما اتفق عليه العلماء ) أم(الظاهرأن 
لإلنكاروالنفى،ويتضمن توبيخ المشرآين على أمانيهم الفارغة من أن آلهتهم 

 . تشفعهم
أى أنكراهللا تعالى ونفى أن يكون لإلنسان الكافر مايشتهيه وتتمناه نفسه من 

ه، بل اهللا مالك الدنيا واآلخرة يعطى من يشاء شفاعة اآللهة، فإنه ليس له مايتمنا
 .ويمنع من يشاء، بيده الخير،وهوعلى آل شئ قدير

 )11(﴿ أم لهم نصيب من الملك فإذا اليؤتون الناس نقيرا﴾: قال اهللا جل وعال
  .)12(روى الطبرى عن ابن عباس وغيره أن النقيرهوالنقطة التى فى ظهرالنواة

ومعنى الهمزة إلنكارأن يكون  لهم نصيب من   منقطعة،) أم: (وقال الزمخشرى
 .)1(الملك

                                                 
 .باختصار 572/ 1:البحرالمحيط  1
 .24: سورة النجم  2
 .89/ 3: معانى القرآن  3
 .424/ 4: الكشاف  4
 .68/ 17: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  5
 .440/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  6
 .159 /8: ارشاد العقل السليم: ينظر  7
 .325و 324/ 7: الفتوحات اإللهية: ينظر  8
 .111/ 27: التحريروالتوير: ينظر  9

 .269/ 15: المحررالوجيز: ينظر  10
 .53: سورة النساء  11
 .136/ 5: جامع البيان  12
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،وابن )6(،واأللوسى)5(،والشوآانى)4(،وأبوالسعود)3(،والسيوطى)2(وتبعه البيضاوى

 .)7(عاشور
أنهابمعنى بل والهمزة ، وأنها بمعنى بل : وذآرابن عطية فيها ثالثة آراء وهى

 .)8(فقط، وأنهابمعنى الهمزة فقط
 .)11(وأبوحيان )10(والقرطبى، )9(وتبعه الرازى

 : تعقيب
الظاهرمن سياق اآليات أنها بمعنى الهمزة، واالستفهام لإلنكاروالنفى، أى يقول 

أى ليس لهم نصيب من الملك، لوآان   ألليهود نصيب من الملك؟: اهللا تعالى لنبيه
 .لهم نصيب منه فإذا اليؤتون الناس شيئا من شدة بخلهم

أم لهم ملك السماوات واألرض ومابينهما؟ فليرتقوا فى   ﴿: ونحوه قول اهللا سبحانه
 ).12(األسباب﴾

 )13(طرق السماء وأبوابها): األسباب(روى الطبرى عن مجاهد وغيره أن 
ألهؤالء المشرآين ملك السماوات واألرض ومابينهما، حتى يعطوا ماشاءوا : أى

وات وليمنعوا ولمن شاءوا؟ أى ليس لهم ذلك، فإن آان لهم فليصعدوا إلى السما
 ).14(المالئكة من إنزال الوحى على محمد

 )15(﴿ أم لهم شرآاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به اهللا ﴾: قال اهللا جل ثناؤه

التقريروالتقريع، وشرآاؤهم شياطنهم الذين ) أم(معنى الهمزة فى : قال الزمخشرى
 .)16(زينوا لهم الشرك وإنكارالبعث والعمل للدنيا

 )19(والبيضاوى )18(أبوحيان و، )17(طبى فى معنى االستفهاموتبعه القر
  .)2(،وابن عاشور)1(، واأللوسى)22(،والشوآانى )21(وسليمان الجمل

                                                                                                                                                         
 .521/ 1: الكشاف  1
 .219/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  2
 .110: تفسيرالجاللين ص: ينظر  3
 .189/ 2: السليم إرشاد العقل:ينظر  4
 .478/ 1: فتح القدير: ينظر  5
 .56/ 5: روح المعانى: ينظر  6
 .88/ 5: التحرير والتنوير: ينظر  7
 .151/ 4: المحررالوجيز: ينظر  8
 .134/ 10: التفسيرالكبير: ينظر  9

 .161/ 5: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  10
 .284/ 3: البحرالمحيط: ينظر  11
 .10: سورة ص  12
 .129/ 23: جامع البيان  13
 .101/ 15: الجامع ألحكام القرآن  14
 .21: سورة الشورى   15
 .218: الكشاف  16
 .14/ 16: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  17
 .492/ 7: البحرالمحيط: ينظر  18
 .362/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  19
 .29/ 8: إرشاد العقل السليم: ينظر  20
 .53/ 7: يةالفتوحات اإلله: ينظر  21
 .533/ 4: فتح القدير:ينظر  22
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 تعقيب

ألهؤالء المشرآين شرآاء من : نعم، االستفهام بأم المنقطعة للتقريروالتوبيخ، أى
 !اهللا ؟ الشياطين شرعوا لهم من الدين الفاسد ما لم يأذن به

﴿ أمن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذراآلخرة، ويرجو : قال اهللا تبارك وتعالى
 .)3(رحمة ربه﴾

 .)4(الطاعة: روى الطبرى عن ابن عباس وغيره أن القنوت
 فقدتبين فىالكالم أنه مضمر؟) أمن هو( فأين جواب: فإن قال قائل: قال الفراء

آر الضال ثم ذآرالمهتدى باالستفهام فهودليل قدجرى معناه فى أول الكلمة ، إذ ذ
 .)5(أهذا مثل هذا؟ أو أهذا أفضل أم هذا؟: على أنه يريد
  .)7(، وأبوحيان)6(وتبعه الطبرى

أمن هوقانت آغيره : ومن مبتدأ خبره محذوف، تقديره: وقال الزمخشرى
 .)8(وإنماحذف لداللة الكالم عليه، وهوجرى ذآرالكافرقبله

 :تعقيب
) أم(أوبعدها وعليه جاز أن تكون) أم(فقت عليه التفاسيرأن هناك مقدرا قبلالذى ات

،والذى يظهرلى أن )9(متصلة أو منقطعة آمايشيرإليه توجيه الفراء ومن تبعه
وأنها منقطعة أليق بظاهرالنص ) أم(ماارتضاه الزمخشرى من أن التقديربعد
نبيه أن يقول لإلنسان  أمراهللا تعالى: واالستفهام لإلنكارويتضمن التوبيخ، أى

العاصى الكافر، أمن هومطيع هللا فى ساعات الليل ساجدا وقائما يحذراآلخرة 
 !ويرجو رحمة ربه آمن هومثلك؟

﴿ قل هل :أى المماثلة والاستواء بينكما،آماال استواء بين العالم والجاهل ولهذا قال
 )10(يستوى الذين يعلمون والذين اليعلمون إنما يتذآرأولو األلباب﴾

 
 

 
 ):هل(أساليب :المجموعة  الثالثة

 )11(﴿هل أتى على اإلنسان حين من الدهرلم يكن شيئا مذآورا﴾: قال اهللا تعالى

                                                                                                                                                         
 .28/ 25: روح المعانى: ينظر  1
 .76/ 25: التحرير والتنوير: ينظر  2
 .9: سورةالزمر  3
 .202/ 23: جامع البيان: ينظر   4
 .417/ 2: معانى القرآن  5
 .201/ 23: جامع ا لبيان: ينظر  6
 .402/ 7: البحرالمحيط: رينظ  7
 .116/ 4: االكشاف  8
 .245/ 7: ارشاد العقل السليم: ينظر  9

 .9: سورة الزمر  10
 .1: سورة اإلنسان  11
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قدأتى على اإلنسان حين من الدهر، وهل قدتكون جحدا، : معناه:قال الفراء

 فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ : وقدتكون خبرا، فهذا من الخبر،ألنك قدتقول
 ؟)1(وهل يقدرواحد على  مثل هذا: عطيته ووعظته،والجحدأن تقولتقرره بأنك قد أ

 ).3(والرازى. )2(،الطبرىوتبعه 

 .)4(أقدأتى؟ على التقريروالتقريب جميعا: فالمعنى: وقال الزمخشرى
 )9(، وابن عاشور)8(، واأللوسى)7(، وأبوالسعود)6(،والبيضاوى)5(وتبعه أبوحيان

حكاه سيبويه لكنه  التخلو  ) قد(دتجئ بمعنىهل فى آالم العرب ق:وقال ابن عطية 
 .)10(هى هنا للتقرير: من تقرير، فذآر أن أآثرالمتأولين يقولون

 :تعقيب
يتبين من آالم ابن عطية أنه التعارض بين الرأيين،  فاالستفهام بهل للتقرير، أى 
 قرراهللا تعالى من ينكرالبعث بأنه أتى على جنس  اإلنسان حين من الزمان الممتد

 .)11(لم يكن شيئا يذآر، بل آان شيئا منسيا نطفة فى األصالب
 ؟)12(﴿ وهل أتاك نبأالخصم إذ تسوروا المحراب﴾: قال اهللا جل وعال

ذآرالطبرى أن المقصود بالخصم ملكان، وأن المحراب مقدم آل مجلس، وبيت 
 .)13( وأشرفه

الداللة على ﴿ وهل أتاك نبأالخصم﴾ ظاهره االستفهام، ومعناه : وقال الزمخشرى
 أنه من األنباء العجيبة التى حقها أن تشيع، والتخفى على أحد والتشويق إلى

 )14(استماعه
، والجالل )18(، والبيضاوى)17(، وأبوحيان)16(، والرازى)15(وتبعه ابن عطية

 .)21(، واأللوسى)20(وأبوالسعود
                                                 

 .213/ 3: معانى القرآن  1
 .202/ 29: جامع البيان  2
 .235/ 30: التفسيرالكبير:  ينظر  3
 .665/ 4: الكشاف  4
 .385/ 8: البحرالمحيط: ينظر  5
 .551/ 2: أنوارالتنزيل:ينظر  6
 .70/ 9: العقل السليمإرشاد :ينظر  7
 .150/ 29: روح المعانى: ينظر  8
 .371/ 29: التحريروالتنوير: ينظر  9

 .182/ 16: المحررالوجيز: ينظر  10
 .151و 150/ 29: روح المعانى: ينظر  11
 .21: سورة ص  12
 .141/ 23: جامع البيان: ينظر  13
 .82/ 4: الكشاف  14
 .18/ 14: المحررالوجيز: ينظر  15
 .189/ 26: التفسيرالكبير: رينظ  16
 .375/ 7: البحرالمحيط: ينظر  17
 .309/ 2: انوارالتنزيل: ينظر  18
 .600: تفسيرالجاللين ص: ينظر  19
 .220/ 7: إرشاد العقل السليم:ينظر  20
 .178/ 23: روح المعانى: ينظر  21
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 :تعقيب

منه، أى قال اهللا  تعالى لنبيه نعم، االستفهام للتشويق إلى الخبروتفخيمه و التعجيب 
هل أتاك يامحمد خبرالخصم  المتنازعين :مشوقا إياه إلى استماع الخبر، ومعجبامنه

 .)1(من أعلى سورها) عليه السالم(وقت أن أتوا غرفة عبادة داود
 ؟)2(﴿ قال هل آمنكم عليه إال آما أمنتكم على أخيه من قبل﴾: قال اهللا عزاسمه

 .)4(،وتبعه أبوحيان)3(تفهام للتقريروالتوقيفذآرابن عطية أن االس
أنكم ذآرتم قبل هذا الكالم فى يوسف وضمنتم لى حفظه، : والمعنى: وقال الرازى

 حيث قلتم
ثم ههناذآرتم هذا اللفظ بعينه، فهل يكون ههنا أمانى إالماآان  )5(﴿ وإناله لحافظون﴾

 .)6(اهناك، يعنى لمالم يحصل األمان هناك ، فكذلك اليحصل ههن
 .)8(وتبعه ابن عاشور )7(استفهام إنكارى) هل: (وقال األلوسى

 :تعقيب
الظاهرأن االستفهام لإلنكاروالنفى بدليل أداة االستثناء ويتضمن اإلشفاق على 
بنيامين ذلك أن اهللا تعالى أخبرعن إخوة يوسف أنهم لماطلبوا من أبيهم أن يرسل 

الأئتمنكم عليه إالآماأمنتكم : ون، قال أبوهممعهم أخاهم بنيامين ليكتالوابسببه مايريد
 .على أخيه يوسف من قبل، فخنتم األمان فأخاف أن تخونوا آذلك

﴿ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مماعلمت : قال اهللا تبارك وتعالى
 )9(رشدا﴾

هل يتفق لك : هذه مخاطبة المستنزل المبالغ فى حسن األدب،المعنى: قال ابن عطية
 .)10(ليكويخف ع

 .)13(، والشوآانى)12(،و أبوحيان)11(وتبعه القرطبى
واالستفهام مستعمل فى العرض، بقرينة أنه استفهام عن عمل :وقال ابن عاشور

 .)14(نفس المستفهم
 :تعقيب

                                                 
 .109/ 15: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  1
 .64: سورة يوسف  2
 .332/ 9: ررالوجيزالمح:ينظر  3
 .320/ 5: البحرالمحيط:ينظر  4
 .12: سورة  يوسف  5
 .173/ 18: التفسيرالكبير  6
 .11/ 13: روح ا لمعانى  7
 .16/ 13: التحريروالتنوير: ينظر  8
 .66: سورة الكهف  9

 .426/ 10: المحررالوجيز  10
 .13/ 11: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  11
 .139/ 6: البحرالمحيط: ينظر  12
 .299/ 3: فتح القدير: ينظر  13
 .369/ 15: التحريروالتنوير  14
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نعم، االستفهام للعرض، والتلطف فى الطلب، أى أن موسى عرض على 

صاحبك على أن تعلمنى هل أ: الخضرعليهماالسالم المصاحبة ليتعلم منه،فقال له
 .)1(ماهورشاد إلى الحق مماعلمك اهللا
البماآنتم إ﴿ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون : قال اهللا تعالى

 .)2(تكسبون﴾
 .)4(، وتبعه أبوحيان)3(توقيف وتوبيخ) هل تجزون(وقوله :قال ابن عطية

 .)7(ابن عاشور،و)6(وتبعه األلوسى. )5()ما(بمعنى ) هل (وفسرالسيوطى 
 :تعقيب

االستفهام لإلنكاروالنفى والتوبيخ، أى أخبراهللا تعالى أن الذين ظلموا أنفسهم 
ذوقوا العذاب الدائم المستمر،ماتجزون : بالكفروالتكذيب يقال لهم يوم القيامة

 .إالبماآنتم تعملون فى الحياة الدنيا
ينبئكم إذا مزقتم آل ﴿وقال الذين آفروا هل ندلكم على رجل : قال اهللا عزشأنه

 .)8(ممزق إنكم لفى خلق جديد﴾
صلى (ذآرالطبرى أن ماقال بعض الكفرة لبعض قالوا متعجبين من وعد الرسول

 .)9(إياهم بالبعث) اهللا عليه وسلم
 
 
 
 

، )13(، وابن عادل)12(، والبيضاوى)11(،والرازى)10(وتبعه الزمخشرى
 .)17(عاشور ، وابن)16(واأللوسى )15(، والشوآانى) 14(وأبوالسعود

 .)18(وذآرابن عطية أنهم قالوها تعجبا واستهزاء
                                                 

 .369/ 15: جامع البيان:  ينظر  1
 .52: سورة يونس  2
 .54/ 9: المحررالوجيز  3
 .166/ 5: البحرالمحيط:ينظر  4
 .274: تفسيرالجاللين ص  5
 .135/ 11: روح المعانى:ينظر  6
 .195/ 11: التحريروالتنوير:ينظر  7
 .7: سورة سبأ  8
 .62/ 22: جامع البيان:ينظر  9

 .569/ 3: الكشاف:ينظر  10
 .244/ 25: التفسيرالكبير:ينظر  11
 .256/ 2: انوارالتنزيل:ينظر  12
 .16/ 16: اللباب  فى علوم الكتاب  13
 .122/ 7: إرشاد العقل السليم:ينظر  14
 .313/ 4: فتح القدير: ينظر  15
 .109/ 22: روح المعانى:ينظر  16
 .147/ 22: التحريروالتنوير:ينظر  17
 .110/ 13: المحرالوجيز:ينظر  18
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 :تعقيب

نعم، االستفهام للعرض والتعجب، أى أن الكفرة عرض بعضهم على بعض الداللة 
 .على رجل ينبئهم بأعجوبة،وهى البعث بعدالموت وصيرورتهم تراباورفاتا

لتحلى ببعض وأما االستهزاء فيفهم من تنكيرالرجل،ألنهم أخرجواآالمهم مخرج ا
 .)1(األحاجى التى يتحاجى بها للضحك والتلهى متجاهلين به وبأمره

لحسنين، ونحن نتربص بكم أن ال إحدى اإ ﴿قل هل تربصون بنا: قال اهللا جل ثناؤه
 .)2(﴾...يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أوبأيدينا
 )5(،وابن عاشور )4(،وتبعه الشوآانى)3(ذآرالقرطبى أن االستفهام للتوبيخ

 :تعقيب
تدل أداة االستثناءعلى أن االستفهام لإلنكاروالنفى، ويتضمن توبيخ المنافقين 

التنتظرون بنا : علىتربصهم بالمؤمنين القتل، أى أمراهللا تعالى نبيه أن يقول لهم
النصروالشهادة، ونحن ننتظربكم أن يهلككم اهللا بعذاب : إال إحدى الحسنيين، وهما
 .آالقتل على الكفرفتربصوا إنامعكم متربصون من عنده، أوبعذاب بأيدينا

﴿من آان يظن أن  لن ينصره اهللا فى الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب : قال اهللا جل وعال
 )6(﴾ذهبن آيده مايغيظلى السماء ثم ليقطع فلينظرهل يإ

من :من أحسن ماقيل فيهاأن المعنى: نقل القرطبى عن أبى جعفرالنحاس أنه قال
، وأنه يتهيأ له أن يقطع )صلى اهللا عليه وسلم(ينصراهللا محمدا آان يظن  أن لن 

النصرالذى أوتيه، فليطلب حيلة يصل  بها إلىالسماء، ثم ليقطع النصرإن تهيأله، 
) صلى اهللا عليه وسلم(آيده﴾ وحيلته مايغيظه من نصرالنبى  ﴿فلينظرهل يذهبّن

بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى  ،والفائدة فى الكالم أنه إذا لم يتهيأله الكيد والحيلة
 .)7(قطع النصر

تقديرالنظروتصويره ، أى فليصورفى نفسه :المراد بالنظر:وقال أبوالسعود
النظرهل يذهبن آيده ذلك الذى هوأقصى ماانتهت إليه قدرته فى باب المضادة 

 .)8(والمضارة مايغيظه من النصرة؟ آال
 .)9(واالستفهام بهل إنكارى:وقال ابن عاشور

لى بعض هل يراآم من إ﴿ وإذاما أنزلت سورة نظربعضهم : ال اهللا تبارك وتعالىق
 .)10(﴾...أحد ، ثم انصرفو

                                                 
 .570/ 3: الكشاف  1
 .52: سورة  التوبة  2
 .102/ 8: الجامع الحكام القران: ينظر  3
 .369/ 2: فتح القدير: ينظٍر  4
 .224/ 10: التحريروالتنوير: ينظر  5
 .15: سورة الحج  6
 .16/ 12: انالجامع الحكام القر  7
 .99/ 6: إرشاد العقل السليم  8
 .221/ 17: التحريروالتنوير  9

 .127: سورة التوبة  10
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نزلت سورة﴾ فيهاذآرهم وعيبهم،قال بعضهم لبعض﴿هل أ﴿وإذا ما وقوله: قال الفراء

 .)1(يراآم من أحد﴾ إن قمتم؟ فإن خفى لهم القيام ،قاموا
 .)2(هل معكم من ينقل عنكم:لتقريريفهم من تلك النظرة ا: وقال ابن عطية
 .)4(،وأبوحيان)3(وتبعه القرطبى

 .)5(وذآرابن عاشورأن االستفهام للتعجيب
 :تعقيب

الظاهرأن االستفهام للتقريرواإلشفاق، أى أن المنافقين إذا ماأنزل اهللا سورة 
فيهاعيبهم لم يتحملوا سماعها،فينظربعضهم إلى بعض للتواطؤعلى الهروب قائلين 

هل يراآم من أحد؟ ثم انصرفوا إذا وجدوا الفرصة متاحة ،صرف اهللا : ءإيما
 .قلوبهم 

 )6(وينفعونكم أويضرون﴾أ﴿قال هل يسمعونكم إذتدعون، : قال اهللا جل  ثناؤه

: ذآرالزمخشرى أن الفعل المضارع أوقع فى إذ حكاية للحال الماضية، ومعناه
هل سمعوا قط؟ :ا، وقولوااستحضروا األحوال الماضية التى آنتم تدعونهافيه

 .)7(وهذاأبلغ للتبكيت
 .)10(، واأللوسى)9(،وأبوالسعود)8(وتبعه البيضاوى
هذا استفهام لتقريرالحجة، فإذا لم ينفعوآم ولم يضروافما معنى :وقال القرطبى
 .)12(وتبعه الشوآانى )11(عبادتكم لها

 :تعقيب
) عليه السالم(ن إبراهيم ننتهى مماتقدم إلى أن االستفهام للتقريروالتبكيت ، أى أ

قررقومه بعجزأصنامهم سماع دعائهم، وبكتهم بعبادتهم مااليسمع، 
 .واليبصرواليغنى عنهم شيئا

م هل تستوى الظلمات أ﴿ قل هل يستوى األعمى البصير، : قال اهللا جل وعال
 ؟)13(﴾...والنور

 .)14(روى الطبرى عن قتادة أن المراد باألعمى الكافر،و بالبصيرالمؤمن
 .)2(وتبعه غيره )1(وأفاد أن االستفهام بهل فى الموضعين لإلنكار

                                                 
 .455/ 1: معانى القرآن  1
 .303/ 8: المحررالوجيز  2
 .190/ 8: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  3
 .120/ 5: البحرالمحيط:ينظر  4
 .69/ 11: التحريروالتنوير:ينظر  5
 .73, 72: ءسورة الشعرا  6
 .318/ 3: الكشاف  7
 .157/ 2: ينظر أنوارالتنزيل  8
 .148/ 6: إرشاد العقل السليم:ينظر  9

 .94/ 19: روح المعانى:ينظر  10
 .74/ 13:الجامع ألحكام القرآن  11
 .104/ 4: فتح القدير: ينظر  12
 .16: سورة الرعد  13
 .199/ 7: جامع البيان  14
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﴿قل هل يستوى األعمى والبصير﴾ اى قل لهم اليستوى :وقال ابن عطية

 .)3(الناظرالمفكرفى اآليات من المعرض الكافرالمهمل للنظر
 .)4(وتبعه أبوحيان

 :تعقيب
أى أمراهللا تعالى نبيه  االستفهام فى الموضعين على مااتفقوا عليه لإلنكاروالنفى،

أن يقول للمشرآين آمااليستوى األعمى والبصيرفكذلك اليستوى 
الكافروالمؤمن،وآماالتستوى الظلمات والنور، فكذلك اليستوى الكفرباهللا واإليمان 

 .به سبحانه
ربك أن ينزل  طيع﴿ إذقال الحواريون ياعيسى بن مريم ،هل يست: قال اهللا عزاسمه
 .)5(﴾مؤمنينسماء؟ قال اتقوا اهللا إن آنتم علينا مائدة من ال

الخوان إذاآان عليه الطعام، وهى من ماده إذا أعطاه،ورفده آأنها تميد من : المائدة
 .)6(تقدم إليه

وقديكون :بالياء وبالتاء،فقال فى القراءة بالياء: قراءتين) يستطيع(ذآرالفراء فى 
تعلم أنه يستطيعه،و قال هل يستطيع فالن القيام معنا؟ وأنت :ذلك على قولك
 .)7(هل تقدرعلى أن تسأل ربك: فىالقراة بالتاء

هل يستجيب لك إن سألته ذلك : ورجح الطبرى القراءة بالياء،وقال فى معناها
 .)8(ويطيعك فيه

أحسن منه أن ذلك آان من : وحسن القرطبى قول الفراء فى القراءة بالياء، وقال
 .)9(قول من آان مع الحواريين

  :تعقيب
 )10(وردت فى اآلية آراء آثيرة للعلماء، أوردها الرازى،وأبوحيان فى تفسيريهما

والذى يظهرلى بعدالنظرفى آراء العلماء،والتعمق فى األسلوب،أن االستفهام 
علىكلتا القراءتين للعرض والتلطف فى الطلب، أى أن اهللا تعالى ذّآرنبيه 

ياعيسى بن مريم : ن وقت أن قالوابماجرى بينه،وبين الحواريي) عليه السالم(عيسى
قال اتقوا اهللا من مثل هذا السؤال ! هل يفعل ربك أن ينزل عليناخوانا من السماء؟

 .إن آنتم مؤمنين
 .)1(﴾ا﴿قال هل عسيتم إن آتب عليكم القتال أالتقاتلو: قال اهللا عزشأنه

                                                                                                                                                         
 .133و 132/ 13:السابق:ينظر  1
 ، والتحرير 156/  7، وروح المعانى  37/  3، وإرشاد ا لعقل السليم  199/  9الجامع ألحكام القرآن : ينظر  2

 .243/  7والتنوير 
 .55/ 6: المحررالوجيز  3
 .137/ 4: البحرالمحيط: ينظر  4
 .112: سورة المائدة  5
 .693/ 1: الكشاف  6
 .325/ 1: معانى القرآن  7
 .129/ 7: جامع البيان  8
 .235/ 6: الجامع ألحكام القرآن  9

 ..58و 4/57: ،والبحرالمحيط138و137/ 12:التفسيرالكبير: ينظر  10
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نكم هل األمرآماأتوقعه أ:هل قاربتم أالتقاتلوا؟يعنى:والمعنى:قال الزمخشرى

التقاتلون؟أراد أن يقول عسيتم أالتقاتلوا،بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال، فأدخل هل 
مستفهماعماهومتوقع عنده ومظنون، وأراد باالستفهام التقرير، وتثبيت أن المتوقع 

 .)2(آائن، وأنه صائب فى توقعه
 
 

،وسليمان )6(و،أبوالسعود)5(،والسيوطى)4(،والبيضاوى)3(وتبعه الرازى
 .)10(، وابن عاشور)9(، واأللوسى )8(،والشوآانى)7(الجمل

 .)11(هل أنتم قريب من التولى والفرار:ومعنى هذه المقالة:وقال القرطبى
 .)12(وذآرأبوحيان أن االستفهام الستثبات ماطلبوه من الجهاد

 :تعقيب
نعم،االستفهام للتقرير،والتحذير، أى أن المأل من بنى إسرائيل لماطلبوه من نبيهم، 

، أن يبعث لهم ملكايقاتلون )13(وشمويل بن بالى بن علقمة على ماذآره الطبرىوه
تحت رأيته فى سبيل اهللا، قال لهم نبيهم هل األمرآما أتوقع إن آتب عليكم القتال 

 .أالتقاتلوا
 .)14(﴿قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه إذأنتم جاهلون﴾:قال اهللا تعالى 
بيوسف وأخيه إذفرقتم بينهما، وصنعتم ماصنعتم  هل تذآرون مافعلتم: قال الطبرى

 . )15(إذأنتم جاهلون
يعنى هل علمتم قبحه فتبتم إلى اهللا منه، ألن علم القبح يدعو إلى : وقال الزمخشرى

االستقباح، واالستقباح يجرإلى التوبة، فكان آالمه شفقة عليهم، وتنصحالهم فى 
 .)16(حق نفسه الدين المعاتبة وتثريبا،إيثارًا لحق اهللا على

 .)1(،واأللوسى)18(،وأبوالسعود)17(وتبعه البيضاوى
                                                                                                                                                         

 .246: سورة البقرة  1
 .291/ 1: الكشاف  2
 .184/ 6: التفسيرالكبير: ينظر  3
 .130/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  4
 .53: تفسيرالجاللين ص: ينظر  5
 .139/ 1: السليمإرشاد العقل :ينظر  6
 .301/ 1: الفتوحات اإللهية: ينظر  7
 .264/ 1: فتح القدير:ينظر  8
 .165/ 2: روح المعانى: ينظر  9

 .485/ 2: التحريروالتنوير:ينظر  10
  .159/ 3: الجامع ألحكام القرآن  11
 .263/ 2: البحرالمحيط:ينظر  12
 .595/ 2: جامع البيان  13
 .89: سورة يوسف  14
 .54/ 13: لبيانجامع ا  15
 .501/ 2: الكشاف  16
 .494/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  17
 .303/ 4: إرشاد العقل السليم:ينظر  18
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ماأعظم ما ارتكبتم، :استفهام يفيد تعظيم الواقعة، ومعناه) هل: (وقال الرازى

هل تدرى من عصيت،وهل تعرف : وماأقبح ماأقدمتم عليه، وهوآمايقال للمذنب
 ؟)2(من خالفت

 .)3(يروالتوبيخاستفهام بمعنى التذآ...) هل علمتم:(وقال القرطبى
ونسبه أبوحيان ,)7(وابن عاشور )6(،والشوآانى)5(،والسيوطى)4(وتبعه ابن عادل

 .)8(للجمهور
 :تعقيب

عليه (الذى يدل عليه ظاهرأسلوب االستفهام أنه للتذآيروالتوبيخ، أى أن يوسف
ذّآرإخوته مؤّنبابمافعلوا وصنعوا فى حقه وحق أخيه وقت أن آانوا ) السالم
 .جاهلين

 ؟)9(هل من مزيد﴾: متألت؟ وتقولا﴿يوم نقول لجهنم هل : اهللا جل ثناؤه قال
 :رأيين) هل من مزيد(ذآرالطبرى فى جواب جهنم 

 .قدامتألت ،فليس لى مزيد: رأى ابن عباس -أ
 ؟)10(هل بقى شئ أزداده: رأى أنس  -ب

الستكثارالداخلين فيها،أولطلب ) هل من مزيد: (وجوزالزمخشرى أن تقول جهنم
 .)11(يادة غيظاعلى  العصاةالز

 .)15(،واأللوسى)14(،والشوآانى)13(والقرطبى)12(وتبعه الرازى
على معنى ) هل من مزيد(تقريروتوقيف، و) هل امتألت(قوله : وقال ابن عطية

 .)16(السؤال والرغبة فى الزيادة
هذا االستفهام على سبيل التصديق لخبره،والتحقيق  ) هل امتألت: (وقال القرطبى

 .)17(والتقريع ألعدائه،والتنبيه لجميع عبادهلوعده، 
 
 

                                                                                                                                                         
 .47/ 13: روح المعانى:ينظر  1
 .207/ 18: التفسيرالكبير  2
 .167/ 9:الجامع ألحكام القرآن  3
 .200/ 11: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  4
 .316: تفسيرالجاللين ص:ينظر  5
 .51/ 3: فتح القدير:ينظر  6
 .47/ 13: التحريروالتنوير: ينظر  7
 .337و 336/ 5: البحرالمحيط:ينظر  8
 .30: سورة ق  9

 .169,170/ 26: جامع البيان:ينظر  10
 .389/ 4: الكشاف: ينظر  11
 .174/ 28: التفسيرالكبير:ينظر  12
 .14/ 17: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  13
 .77/ 5:القديرفتح : ينظر  14
 .187/ 26:روح المعانى:ينظر  15
 .182/ 15: المحررالوجيز  16
 .14/ 17: الجامع ألحكام القرآن  17
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 :تعقيب
الظاهرمماتقدم ومن األسلوب القرآنى أن االستفهام الموجه إلى جهنم للتقريروتنبيه 
أعداء اهللا إلى مايدهمهم من العذاب، واالستفهام الواقع فى جواب جهنم لالستزاده، 

صلى اهللا (ل قال النبى وهوماارتضاه الطبرى، ويؤيده ماجاء عن أنس بن مالك قا
هل من مزيد؟ حتى يضع رّب العزة فيها قدمه، : التزال جهّنم تقول): عليه وسلم

 .)1(قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض : فتقول
هل امتألت؟ فهى : أى أخبراهللا تعالى أنه اليظلم عباده يوم يقررجهنم، فيقول لها

 .هل من مزيد أزداده؟: تجيب
ل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عنداهللا؟ من  لعنه اهللا ه﴿قل : تعالىقال اهللا تبارك و

دالطاغوت، أولئك شرمكانا الخنازيروعبوقردة  الوغضب عليه وجعل منهم  
 .)2(﴾وأضل عن سواء السبيل

إشارة إلى المنقوم فى اآلية السابقة، والمضاف محذوف ) ذلك(ذآرالزمخشرى أن
 .)3(تقديره بشرمن أهل ذلك

ود أن االستفهام للتشويق إلى المخبربه ولتبكيت اليهودببيان أن الحقيق وذآرأبوالسع
 .)5(،وتبعه األلوسى)4(بالنقم،والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين المحّرف

إن المثوبة بمعنى الجزاء،فهى مختصة باإلحسان،وقداستعملت : وقال الخازن
 .)6(هنافى العقوبة تهكما

 :تعقيب
ويتضمن تبكيت اليهودببيان أنهم المنقومون حقيقة أى نعم، االستفهام للتشويق 

هل أخبرآم :أمراهللا تعالى نبيه أن يقول لليهود الذين نقموا من المؤمنين اإليمان
بشرمن أهل ذلك المنقوم عقوبة عنداهللا؟هومن لعنه اهللا وغضب عليه، وجعل منهم 

أضل من القردة والخنازير،ومن عبدالطاغوت، أولئك الموصوفون شرمكانا، و
 .غيرهم عن الصراط المستقيم

 ؟)7(﴿قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال﴾: قال اهللا تعالى
 
 

هل نخبرآم بالذين : قل لهؤالء الكفرة على جهة التوبيخ: قال ابن عطية
 .)3(، وأبوالسعود)2(وتبعه القرطبى. )1(خسرعملهم

                                                 
 رقم  664/  11فتح البارى (رواه البخارى فى باب الحلف بعزة اهللا وصفاته وآلماته، آتاب األيمان والنذور  1

 ).6661الحديث 
 .60: سورة المائدة  2
 .651 /1: الكشاف:ينظر  3
 .54/ 3: إرشاد العقل السليم:ينظر  4
 .174/ 6: روح المعانى: ينظر  5
 ).دارالفكر( 470 \ 1عالء الدين على بن محمد البغدادى ، لباب التأويل فى معانى التنزيل : الخازن  6
 .103: سورة الكهف  7



 286
 .)4(تهكم مافيهوإذاحمل االستفهام علىاالستئذان آان فيه من ال: وقال األلوسى

إنه بمعنى أتحبون أن ننبئكم باألخسرين أعماال؟ وهوعرض : وقال ابن عاشور
 .)5(تهكم ألنه منبئهم بذلك دون توقف على رضاهم

 :تعقيب
 . نعم،االستفهام للعرض التهكمى ويتضمن توبيخ الكفرة المخاطبين على آفرهم

ين خسرت أعمالهم، هم الذين هل نخبرآم بالذ:أى أمراهللا تعالى نبيه أن يقول للكفرة
 .بطلت سعيهم وعملهم فى الحياة الدنيا،وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا

البغضاء فى و﴿إنمايريدالشيطان أن يوقع بينكم العداوة :قال اهللا سبحانه وتعالى
 .)6(ويصدآم عن ذآراهللا وعن الصالة،فهل أنتم منتهون﴾ والميسر، الخمر

انتهوا عن شربها، : يعنى) هونفهل أنتم منت: (قال السمرقندى
 .)9(،والسيوطى)8(وتبعه ابن عادل).7(فقال،عمرقدانتهينايارب

من أبلغ ماينهى به، آأنه قيل قدتلى ) فهل أنتم منتهون(وقال الزمخشرى وقوله 
عليكم مافيها من أنواع الصوارف،والموانع ،فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، 

، )11(وتبعه الرازى.؟)10(لم توعظوا ولم تزجرواأم أنتم على ماآنتم عليه آأن 
 .)12(وأبوحيان

وعيد فى ضمن التوقيف زائدعلى  معنى ) فهل أنتم منتهون: (وقال ابن عطية
 .)16(والشوآانى,)15(والقرطبى,)14(وتبعه العكبرى )13(انتهوا

 .)17(وذآرأبوالسعود أن االستفهام للحث على  االنتهاء
 .)19(وابن عاشور, )18(وتبعه األلوسى

 :تعقيب

                                                                                                                                                         
 .455/ 10: المحررالوجيز  1
 .44/ 11: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  2
 .249/ 5: إرشاد العقل السليم: ظرين  3
 .47/ 16:روح المعانى  4
 .46/ 16: التحريروالتنوير  5
 .91: سورة المائدة  6
 .457/ 1: بحرالعلوم  7
 .509/ 7: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  8
 .154: تفسيرالجاللين ص: ينظر  9

 .575/ 1: الكشاف  10
 .86/ 12: التفسيرالكبير: ينظر  11
 .18/ 4: البحرالمحيط :ينظر  12
 .185/ 5: المحررالوجيز  13
 .225/ 1: إمالء مامن به الرحمن: ينظر  14
 .6/189:الجامع ألحكام القرآن  15
 .74/ 2: فتح القدير:ينظر  16
 .76/ 3: إرشاد العقل السليم:ينظر  17
 .17/ 7: روح المعانى:ينظر  18
 .23/ 7: التحريروالتنوير:ينظر  19
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فقد :الظاهرأن االستفهام لألمرباالنتهاء ،والتهديد والزجرمن االستبطاء فى ذلك

ذآراهللا تعالى أن الشيطان مايريد بترغيبه إلى شرب الخمرولعب الميسروتحسينه 
إياهما إال إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس،والصدعن ذآراهللا وعن إقامة الصالة، 

  ؟)فهل أنتم منتهون(فأمرباالنتهاء عن شربها
ذآرالرازى أن األسلوب يجرى مجرى تنصيص اهللا تعالى على وجوب االنتهاء 

 .)1(مقرونابإقرارالمكلف بذلك الوجوب
ء للذين استكبروا إنا آنالكم تبعافهل ﴿وبرزوا هللا جميعا فقال الضعفا: قال اهللا تعالى

 .)2(﴾أنتم مغنون عنا من عذاب اهللا من شئ 
من باب التبكيت ، ألنهم قدعلموا أنهم ) فهل أنتم مغنون عنا(لهم قو:قال الزمخشرى

 .)3(اليقدرون على اإلغناء عنهم
 .)5(،وتبعه األلوسى)4(وذآرأبوحيان أن االستفهام للتوبيخ والتقريع

وتبعه ابن ,)6(والمراد التوبيخ والعتاب والتقريع والتبكيت: وقال أبوالسعود
 .)7(عاشور
 :تعقيب

 .لتقريرالمستكبرين وتوبيخهم على إغوائهم،وتبكيتهم بعجزهم  نعم، االستفهام
أى أخبراهللا تعالى بأن الكفرة آغيرهم يخرجون من األجداث إلى ربهم يوم القيامة 

إناآنالكم أتباعا، فهل أنتم دافعون عنا اليوم : فيقول األتباع للمتبوعين المستكبرين
 .عذاب إن آنتم تقدرون على ذلكفادفعوا عنابعض ال: يعنى  من عذاب اهللا من شئ؟

 
 

لى إ﴿قالواربنا أمتنا اثنتين، وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل : قال اهللا جل وعال
 )8(خروج من سبيل﴾

موتهم فى  صلب اآلباء : روى الطبرى عن قتادة وغيره أن المراد باإلماتتين
 .)9(حياءهم للبعثإحياءهم فى الدنيا وإ: وموتهم الواقعى،والمراد باإلحيائين

فهل إلىنوع من الخروج سريع ) فهل إلى خروج من سبيل: (قال الزمخشرى
أوبطئ من سبيل قط، أم اليأس واقع دون ذلك، فالخروج والسبيل إليهما؟ وهذا 

 .)10(آالم من غلب عليه اليأس والقنوط، وإنما يقولون ذلك تعلال وتحيرا

                                                 
 .87/ 12: كبيرالتفسيرال: ينظر  1
 .21: سورة إ براهيم  2
 .549/ 2: الكشاف  3
 .406/ 5: البحرالمحيط: ينظر  4
 .206/ 13: روح المعانى:ينظر  5
 .41/ 5: ارشادالعقل السليم  6
 .216/ 13: التحريروالتنوير:ينظر  7
 .11: سورة غافر  8
 .47/ 24: جامع البيان: ينظر  9

 .155/ 4: الكشاف  10
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 .)4(، واأللوسى )3(والبيضاوى )2(،وأبوحيان)1(وتبعه الرازى

 .)6(،وتبعه الشوآانى )5(وأفادالقرطبى أن االستفهام للتمنى
وذآرأبوالسعود أنه لطمع الرجوع إلى الدنيا، مع نوع استبعادله، واستشعاريأس 

 )7(منه

 .)8(فاالستفهام مستعمل فى العرض آليا لرفع العذاب: وقال ابن عاشور
 :تقيب

ياليتنا نردوالنكذب بآيات ربنا ونكون من  ﴿: االستفهام آمايشهد له قوله سبحانه
 .)10(﴿فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون﴾: وقوله سبحانه. )9(المؤمنين﴾

: للطمع والتمنى،ذلك أن الكفرة بعددخول النار،ورؤية األهوال يوم القيامة، يقولون
فهل إلى ربنا أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين، فاعترفنا بذنوبنا التى ارتكبناهافى الدنيا، 

 خروج من النارمن سبيل لنرجع إلى الدنيا، فنعمل غيرالذى آنانعمل؟
﴿قل هل عندآم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إالالظن وإن : قال اهللا جل ذآره
 .)11(أنتم إالتخرصون﴾
وهذا من التهكم ،والشهادة بأن مثل  ...) قل هل عندآم من علم:(قال الزمخشرى

  .)12(حجةقولهم محال أن يكون له 
 .)14(،وابن عاشور)13(وتبعه أبوحيان
والشك أنه استفهام على  سبيل اإلنكار، وذلك يدل على أن القائلين : وقال الرازى

 .)16(وتبعه سليمان الجمل. )15(بهذا القول ليس لهم به علم والحجة
والمقصود من هذا التبكيت لهم، ألنه قدعلم أنه العلم عندهم يصلح : وقال الشوآانى

  .)17(ة، ويقوم به البرهانللحج

                                                 
 .42/ 27: تفسيرالكبيرال: ينظر  1
 .435/ 7: البحرالمحيط:ينظر  2
 .336/ 2: أنوارالتنزيل:ينظر  3
 .54/ 24: روح المعانى:ينظر  4
 .194/ 15: الجامع ألحكام القران:ينظر  5
 .484/ 4: فتح القدير: ينظر  6
 .269/ 7: إرشاد العقل السليم:ينظر  7
 .98/ 24: التحريروالتنوير  8
 .27: سورة األنعام  9

 .12: السجدة  10
 . 148: سورة األنعام   11
 .77/ 2: الكشاف  12
 .248/ 4: البحرالمحيط:ينظر  13
 .149/ 8: التحريروالتنوير:ينظر  14
 .238/ 13: التفسيرالكبير  15
 .462/ 2: الفتوحات اإللهية:ينظر  16
 .175/ 2: فتح القدير  17
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 :تعقيب

التضادبين هذه اآلراء، فإن االستفهام فى اآلية،لإلنكاروالتبكيت والتهكم بهم، أى 
أمراهللا تعالى نبيه أن يقول للمشرآين الذين نسبوا شرآهم وشرك آبائهم، وتحريمهم 

هل عندآم من علم على زعمكم : مالم يحرمه اهللا استهزاء إلى مشيئة اهللا تعالى
عندآم ماتتبعون فى ما تزعمون إال الظن الباطل،  العلم: يعنى!فتخرجوه لنا؟

 .وماأنتم إالتكذبون على اهللا تعالى
 .)1(﴿هل فى ذلك قسم لذى حجر﴾ :قال تعالى

 .)2(أى فيما أقسمت به من هذه األشياء قسم : قال الزمخشرى
هل فيما : وذآرالرازى أن المراد من االستفهام التأآيد آقولك بعد ذآرحجة باهرة

 .)3(ة؟ذآرته حج
، )إّن(فى موضع ) هل(أّن : األول:ونقل القرطبى لالستفهام ثالثة توجيهات

 .)4(أّنها للتأآيد: أنها للتقرير ، والثالث:والثانى
 .) 7(، واأللوسى)6(، وتبعه أبوالسعود)5(ونصرأبوحيان آونها استفهامية للتقرير

 :تعقيب
د، ذلك أّن اهللا تعالى أقسم الظاهرأّن االستفهام للتحقيق والتقرير ويتضمن التأآي

هل فى هذه األقسام قسم مقنع لذى عقل ولّب فيزدجر ويفكرفى آيات : بأشياء، فقال
 .اهللا  ودالئل توحيده وربوبيته
﴿ثم أنزل عليكم من بعدالغم أمنة نعاسايغشى : قال اهللا سبحانه وتعالى

اهلية، يقولون طائفةمنكم،وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غيرالحق ظن الج
 .)8(...)هل لنا من األمرمن شئ

 .)9(أوقعتهم فى الهموم واألحزان: قدأهمتهم أنفسهم
 .)10(نقل أبوحيان اإلجماع على أن هذه الطائفة هم المنافقون

قتل :قيل لعبداهللا بن أبى بن سلول: وذآرابن عطية عن قتادة وابن جريج قاال
يريد أن الرآى ليس لنا،ولوآان لنا  وهل لنا من األمرمن شئ؟: بنوالخزرج، فقال

 .)11(منه شئ لسمع من رأينا ،فلم يخرج فلم يقتل أحد منا
 .)4(،واأللوسى )3(، والشوآانى)2(، وأبوالسعود)1(، وأبوحيان )12(وتبعه القرطبى

                                                 
 .5: سورة الفجر   1
 .166 \ 4: الكشاف  2
 .166/   31: التفسيرالكبير: ينظر  3
 .30/  19الجامع ألحكام القرآن : ينظر  4
 .464/  8: البحرالمحيط : رينظ  5
 .153/  9إرشاد العقل السليم : ينظر  6
 .122/   30: روح المعانى : ينظر  7
 154: سورة آل عمران  8
 .428/ 1: الكشاف:ينظر  9

 .94/ 3: البحرالمحيط:ينظر  10
 .270/ 3: المحررالوجيز  11
 .156/ 4: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  12
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 :تعقيب

نعم، االستفهام لإلنكاروالنفىويفيدالتحسرأيضا، أى ذّآراهللا تعالى المؤمنين بما 
م أحد، من أنه وهبهم بعدالغم أمنا نعاسا يغشاهم والمنافقون قد أنعم عليهم يو

ليس :أوقعتهم أنفسهم فى الهموم يظنون باهللا ظن أهل الجاهلية، يقولون متحسرين 
 . لنامن التدبيرمن شىء

﴿قل هل من شرآائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده ؟ قل اهللا يبدؤالخلق : قال اهللا سبحانه
 .)5(﴾...ثم يعيده
قدوضعت إعادة الخلق : لزمخشرى عن سرعطف اإلعادة على اإلبداءقال ا

لظهوربرهانها موضع ما إن دفعه دافع آان مكابرا رادا للظاهرالبين الذى المدخل 
داللة على أنهم فى إنكارهم لهامنكرون أمرامسّلما معترفًا بصحته , للشبهة فيه
 .)6(عندالعقالء

راألصنام وعجزها،وتنبيه على قدرة هذا توقيف أيضا على قصو: وقال ابن عطية
 .)7(اهللا

 .)9(وتبعه ابن عاشور,)8(وذآرالقرطبى أن االستفهام بهل للتوبيخ والتقرير
وقدجعلت عّلية اإلعادة وتحققها لوضوح ,والسؤال للتبكيت واإللزام:وقال أبوالسعود

 .)11(وتبعه األلوسى )10(وسنوح برهانها بمنزلة بدء الخلق،فنظمت فى سلكه, مكانها
 
 
 

 :تعقيب
أى أمراهللا تعالى نبيه , فاالستفهام للتقريرواإللزام والتوبيخ,التعارض بين اآلراء 

أن يسأل المشرآين سؤال تقريرلالحتجاج عليهم وتوبيخهم على شرآهم فيقول 
هل  من آلهتكم من يبدؤالخلق ثم يعيده؟ ولما آان العناداليدعهم أن يجيبوا، :لهم

 ).اهللا يبدؤالخلق ثم يعيده: (الجواب عنهم أمراهللا نبيه أن يتولى
هل من خالق غيراهللا , ﴿ياأيها الناس اذآروا نعمة اهللا عليكم : قال اهللا عزوجل

 .)12(﴾...يرزقكم من السماء واألرض
                                                                                                                                                         

 .153/ 3: البحرالمحيط:ينظر  1
 .101/ 2: إرشاد العقل السليم:ينظر  2
 .391/ 1: فتح القدير:ينظر  3
 .95/ 4: روح المعانى:ينظر  4
 .34: سورة يونس  5
 .2/346:الكشاف  6
 .40/ 9: المحررالوجيز  7
 .217/ 8: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  8
 .161/ 11: التحريروالتنوير: ينظر  9

 .143 /4: إرشاد العقل السليم  10
 .113/ 11: روح المعانى:ينظر  11
 .3:سورة فاطر  12
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وبالقلب , ولكن به , ليس المراد بذآرالنعمة ذآرها باللسان فقط: قال الزمخشرى

وطاعة , رفة حقها واالعتراف بهاو شكرها بمع,وحفظها من الكفران والغمط
 .)1(موّليها

 .)3(وتبعه الجالل المحلى,)2(وذآرأبوحيان أن االستفهام بهل للتقرير
, بأنه وصف أوبدل) من خالق(للحمل على محل ) غير(ورفع : وقال البيضاوى

 .)4(فإن االستفهام بمعنى النفى
منحصرة فى نعمة  ولماآانت نعم اهللا تعالى مع تشعب  فنونها:وقال أبوالسعود

يصدرعنه إحدى , اإليجاد ونعمة اإلبقاء نفى أن يكون فى الوجودشىء غيره تعالى 
 .)5(النعمتين بطريق االستفهام اإلنكارى باستحالة أن يجاب عنه بنعم

 .)7(وابن عاشور فى معنى االستفهام, )6(وتبعه األلوسى
 :تعقيب

لتقريريقصدبه وماذآره أبوحيان من ا,االستفهام لإلنكاروالنفى 
, أى خاطب اهللا تعالى قريشا والناس بعدهم, فالتعارض بين المعنيين ,التقريربالنفى

وأخبرهم أنه الخالق , واإليمان بموليها, فأمرهم اهللا بذآرنعمه بالقيام بشكرها
 .يستحق اإليمان به والشكرلنعمه, غيراهللا يرزقهم من السماء واألرض

 
 )8(رنا القرآن للذآرفهل من مّدآر﴾﴿ ولقديس: قال اهللا جل ثناؤه 

 .)9(بمعنى هوّناه ) يسرنا القرآن (روى الطبرى عن مجاهد انه فسر
للحفظ، فليس من آتاب يحفظ )ولقديسرناالقرآن للذآر: (وقال الفراء

 .)10(ظاهراغيره
بأن شحّناه بالمواعظ , لناه لالتعاظ و االّدآارواالتعاظأى سّه: وقال الزمخشرى
 ؟)11(فهل من متعظ,نافيه من الوعد والوعيدالشافية، وصرف

استدعاء وحّض على ذآره وحفظه، لتكون ) فهل من مدآر: (وقال ابن عطية
وابن , )13(وتبعه الشوآانى)12(زواجره وعلومه وهداياته حاضرة فى النفس 

 )14(.عاشور

                                                 
 .597/ 3: الكشاف  1
 .286/ 7:البحرالمحيط:ينظر  2
 .571ص : تفسيرالجاللين:ينظر  3
 .268/ 2:أنوارالتنزيل  4
 .142/ 7: إرشاد العقل السليم  5
 .165/ 22: روح المعانى:ينظر  6
 .245/ 22:التحريروالتنوير:ينظر  7
 .17: لقمرسورة ا  8
 .96/ 27: جامع البيان  9

 .108/ 3: معانى القران  10
 .435/ 4: الكشاف  11
 .302/ 15: المحررالوجيز  12
 .123/ 5:فتح القدير: ينظر  13
 .190و187/ 27:التحرير والتنوير: ينظر  14
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إنكار ونفى للمتعظ على أبلغ وجه وآآده، حيث ) فهل من مدآر: (وقال أبوالسعود

 .)1(ى أنه اليقدرأحدأن يجيب المستفهم بنعميدل عل
 تعقيب

االستفهام للحث والتحضيض، أى أخبراهللا تعالى إخبارا مؤآدا أنه يسرالقرآن 
 .وسهله لالتعاظ واالعتبار والحفظ، وحّض على حفظه واالتعاظ بمافيه من العبر

وقدتكررت هذه اآلية أربع مرات فى أواخرأربع قصص وردت فى سورة 
 ؟)2(القمر

 .)3(التكرار للتفهيم والتقرير: قال ابن قتيبة
فائدته أن يجددوا عند استماع آل نبأ من أنباء األولين ادآارا  :وقال الزمخشرى

, والبعث عليه, وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك, واتعاظا
والتستولى ,سهوويقعقع لهم الشّن تارات لئال يغلبهم ال, وأن يقرع لهم العصامرات

 .)4(عليهم الغفلة
﴿ ولقدجاءهم من : وذآرأبوالسعود أن الجملة تكررت لتقريرمضمون قوله تعالى

 .)5(حكمة بالغة فماتغن النذر﴾, األنباء مافيه مزدجر
ومع ,آافية فى االزدجار,وللتنبيه على أن آل قصة منها مستقلة بإيجاب االدآار

 .)6(ذلك لم تقع واحدة فى حيزاالعتبار
 )7(﴿فيقولوا هل نحن منظرون﴾: قال اهللا تعالى
والرغبة حيث التنفع ,وهذا علىجهة التمنى منهم ,أى مؤخرون: قال ابن عطية

 .)10(وابن عاشور )9(وتبعه القرطبى. )8(الرغبة
 )12(وتبعه البيضاوى, )11(وذآرالرازى أن االستفهام للتحسروالتأسف 

وللتمنى لإلمهال آى يتالقوا ,اإليمانوذآرأبوالسعود أنه للتحسرعلى مافاتهم من 
 .)13(مافّرطوه

 .)16(واأللوسى )15(والشوآانى,)14(وتبعه سليمان الجمل

                                                 
 .170/ 8: إرشاد العقل السليم  1
 .40: ة، والرابع32:، والثالثة 22:سبقت األولى، ورقم الثانية  2
 .240: تأويل مشكل القرآن، ص  3
 ..439/ 4:الكشاف  4
  .6و5: سورة القمر  5
 .170/ 8: إرشاد العقل السليم:ينظر  6
 .203: سورة الشعراء  7
 .12/82: المحررالوجيز  8
 .94/ 13: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  9

 .195/ 19: التحريروالتنوير:ينظر  10
 .170/ 24: التفسيرالكبير:ينظر  11
 .167/ 2: أنوارالتنزيل:ينظر  12
 .265/ 6: إرشاد العقل السليم  13
 .410/ 5: الفتوحات اإللهية:ينظر  14
 .119/ 4: فتح القدير:ينظر  15
 .129/ 19: روح المعانى:ينظر  16
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 :تعقيب

ماارتضاه أبوالسعود ومن تبعه من الجمع بين المعنيين المتقدمين أولى بالمقام ذلك 
 )1(﴿ يأتيهم العذاب بغتة وهم اليشعرون﴾أن المجرمين الذين اليؤمنون بالقرآن حتى

    هل نحن مؤخرون؟: فيقولون تحسرا على مافاتهم وتمنيالإلمهال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثانى

األسرار البالغية ألساليب أسماء االستفهام فى القرآن 
 .الكريم

 ).من(أساليب : المجموعة األولى                  
 ).ما(أساليب: المجموعة الثانية                  

 ).ماذا(أساليب: المجموعة الثالثة                  
 ).أى(أساليب: المجموعة الرابعة                  
 ).آيف(أساليب: المجموعة الخامسة                  
 ).أّنى(أساليب: المجموعة السادسة                  

                                                 
 .202: سورة الشعراء  1
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 ).متى(أساليب : المجموعة السابعة                  
 ).أيان(أساليب : جموعةالثامنةالم                  
 ).أين(أساليب: المجموعة التاسعة                  
 ).آم(أساليب : المجموعة العاشرة                  

 
 
 
 
 

 ):من(أساليب: المجموعة األولى
﴿قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ماوعدالرحمن : قال اهللا سبحانه وتعالى 

 .)1(﴾وصدق المرسلون
, من قول المؤمنين) هذا ماوعدالرحمن: (روى الطبرى عن مجاهد أن قوله تعالى

 .)2(ورجحه
 . )3(وذآرالفراء أنه من قول المالئكة

  .)4(وذآرابن عاشورأن االستفهام للتعجب والتحّسرمن البعث
 :تعقيب

أى أن المشرآين حين ينفخ نفخة ,الظاهرأن االستفهام لإلنكاروالتعجب والتحسر 
قالوا منكرين ,وردت أرواحهم إلى أجسامهم بعد نومة ناموها, لموقف القيامة البعث

هذا ما : فيجيب المؤمنون! ياويلنا وهالآنا من بعثنا من منامنا؟: متعجبين متحسرين
 .)5(وصدق المرسلون,وعدالرحمن 

 .)6(أو المالئكة والمؤمنون على ماأجازه القرطبى, أويجيبهم المالئكة بهذا الجواب
فمن يجادل اهللا عنهم الدنيا فى الحياةعنهم  ﴿هاأنتم هؤالء جادلتم : اهللا عزوجل قال

 )7(يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وآيال﴾
وخّبأها عند يهودى فلما , نزلت اآلية فى طعمة بن أبيرق سرق درعامن جارله

ه وآلمو, )صلى اهللا عليه  وسلم(انطلق قومه بنوظفرإلى رسول اهللا , افتضح أمره

                                                 
 .52: سورة يس  1
 .17و 16/ 23:جامع البيان:ينظر  2
 .380/ 2: معانى القرآن: ينظر  3
 .23/37: التحريروالتنوير:ينظر  4
 .16/ 23: جامع البيان:ينظر  5
 .29/ 15: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  6
 .109: سورة النساء  7
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  . )1(فنزلت آيات هذه منها,لتبرئة صاحبهم

 )2(أفادالطبرى أن االستفهام فى الموضعين لإلنكاروالتوبيخ 

 .)4(والشوآانى, )3(وتبعه القرطبى 
﴾ وعيدمحض ، أى أن اهللا يعلم  ...﴿فمن يجادل اهللا عنهم: وقوله: وقال ابن عطية

 .)5(فاليمكن أن يلبس عليه بجدال والغيره,حقيقة األمر
 ) .7(وتبعه ابن عادل,)6(وذآرالرازى أن االستفهام فى الموضعين للتوبيخ والتقريع 

 .)9(وتبعه األلوسى )8(وذآرأبوحيان أن االستفهام فيهماللنفى  
 :تعقيب

فإن االستفهام فى الموضعين لإلنكاروالنفى ,التعارض بين اآلراء المتقدمة 
ذلك أن اهللا تعالى خاطب , لهم ويتضمن توبيخ المجادلين عن بنى أبيرق  والوعيد

ها أنتم القوم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا، فمن ذا الذى يخاصم اهللا : المجادلين فقال
عنهم يوم القيامة؟ أم من ذا الذى يكون وآيال عليهم يقوم بتدبيرأمورهم؟ والجواب 

 .الأحد:
يبات من ﴿ قل من حرم زينة اهللا التى أخرج لعباده والط: قال اهللا عزشأنه

 )10(الرزق﴾
 .)11(الملبس الحسن إذاقدرصاحبه عليه:  زينة اهللا

 .)12(ذآرالزمخشرى أن االستفهام لإلنكار
) 17(والشوآانى, )16(وأبوالسعود,)15(والسيوطى, )14(والبيضاوى, )13(وتبعه الرازى

 .)19(وابن عاشور, )18(واأللوسى,
 .)20(وذآرابن عطية أنه للتوبيخ والتقرير

 )1(وتوبيخ محرميها, نى االستفهام إنكارتحريم هذه األشياءومع: وقال أبوحيان

                                                 
 .173و 172: أسباب نزول  القرآن:ينظر  1
 .272/ 5: جامع البيان: ينظر  2
 .243/ 5: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  3
 .511/ 1:فتح القدير:ينظر  4
 .251, 250/ 4: المحررالوجيز  5
 .37/ 11: التفسيرالكبير:ينظر  6
 .9/ 7: اللباب فى  علوم الكتاب: ينظر  7
 .360/ 3: البحرالمحيط:ينظر  8
 .143/ 5: روح المعانى:ينظر  9

 .32:سورة األعراف  10
 .125/ 7: الجامع ألحكام القرآن  11
 .101/ 2: الكشاف:ينظر  12
 .67/ 14: يرالتفسيرالكب:ينظر  13
 .337/ 1: أنوارالتنزيل:ينظر  14
 .197: تفسيرالجاللين ص:ينظر  15
 .324/ 3: إرشادالعقل السليم:ينظر  16
 .200/ 2: فتح القدير:ينظر  17
 .111/ 8: روح المعانى:ينظر  18
 .96/القسم الثانى/ 8التحريروالتنوير:ينظر  19
 .46/ 7: المحررالوجيز:ينظر  20
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 :تعقيب 

ويتضمن توبيخ المحّرمين لماذآر، أى أمراهللا تعالى نبيه أن ,االستفهام لإلنكار,نعم
ويحرمون على أنفسهم ماأحل اهللا , يقول للعرب الذين آانوا يطوفون بالبيت عراة

وحرم ,لتى أخرج  لعباده من الثيابمن حّرم زينة اهللا ا: )2(لهم من طيبات الرزق
 !.الحالل من الرزق؟
خلقه ،قال من يحيى العظام وهى  ﴿وضرب لنا مثال ونسى: قال اهللا عزوجل

 .؟) 3(﴾رميم
صلى اهللا (ذآرلناأن أبى بن خلف أتى رسول اهللا: روى الطبرى عن قتادة قال

من يحيى هذا ,ديامحم: ثم  قال,ثم ذّراه فى الريح, بعظم حائل ففّته) عليه وسلم
 .)4(ثم يدخلك النار,ثم يميته,اهللا يحييه:قال! وهورميم؟

﴿من يحيى العظام وهى  رميم﴾ مثال؟ قلت لم سمى قوله:فإن قلت: قال الزمخشرى
وهى إنكارقدرة اهللا على إحياء , لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل

 .)5(الموتى
 ,)8(وأبوالسعود,)7(اوىوالبيض )6(وتبعه الرازى فى معنى االستفهام

 .)11(وابن عاشور, )10(واأللوسى, )9(والشوآانى
 :تعقيب

ومما قرره العلماء أن االستفهام ,واضح من سبب نزول اآلية 
أن ذا , ذآراهللا تعالى لنبيه : أى, ويفيدالتعجب أيضا,لإلنكارواالستبعاد

, ه من ماءمهينونسى خلق اهللا إيا, الكافرالخصيم جعل هللا قصة عجيبة شبيهة بالمثل
 !﴿من يحيىالعظام وهى رميم﴾؟: حيث قال منكرا متعجبا

 )12(﴾...﴿ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه: قال اهللا جل وعال
الختيارهم مااختاروا من , وإنما عنى اهللا بذلك اليهود والنصارى: قال الطبرى

 ...نيفية المسلمةألن ملة إبراهيم هى الح,والنصرانية على اإلسالم,اليهودية
ومايرغب عن ملة إبراهيم إالسفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما : فمعنىالكالم

 .)13(ينفعها ويضرها فى معادها

                                                                                                                                                         
 .293/ 4 :البحرالمحيط:ينظر  1
 .163/ 8: جامع البيان:ينظر  2
 .78: سورة يس  3
 .30/ 23: جامع البيان  4
 .30/ 4: الكشاف  5
 .109/ 26: التفسيرالكبير: ينظر  6
 .287/ 2: أنوارالتنزيل:ينظر  7
 .181/ 7: إرشادالعقل السليم:ينظر  8
 .383/ 4: فتح القدير: ينظر  9

 .54/ 23: ينظر روح المعانى   10
 .75/ 23: التحريروالتنوير:ينظر  11
 .130: سورة البقرة  12
 .559و 558/ 1:جامع البيان  13
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: أى) ما(بمعنى ) من(وأن ,وذآرالسمرقندى أن االستفهام للتقريع والتوبيخ

 .)2(وتبعه القرطبى, )1(ومايرغب عن دين إبراهيم
ن يكون فى العقالء من يرغب عن الحق إنكارواستبعاد أل:وقال الزمخشرى

 .)3(الواضح الذى هوملة إبراهيم
و ,)8(وأبوالسعود, )7(وابن عادل,)6(والبيضاوى, )5(وأبوحيان, )4(وتبعه الرازى
 .)12(وابن عاشور, )11(واأللوسى, ,)10(والشوآانى, ) 9(سليمان الجمل

 :تعقيب
 )عليه السالم(ة ابراهيم االستفهام لإلنكاروالنفى ويتضمن توبيخ الراغبين عن مل

آاليهود ,أى أنكراهللا تعالى ونفى أن يرغب عن ملة إبراهيم إالسفيه النفس وذليلها
 .وفيه توبيخ لهم على رغبتهم عن تلك الملة,والنصارى الذين رغبوا عن  ملته

﴿ قل من يكلؤآم بالليل والنهارمن الرحمن؟ بل هم عن ذآرربهم :قال اهللا جل وعال
 .)13(معرضون﴾

وبالنهارإذا تصرفتم من , من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم: قال الطبرى
 . )14(أمرالرحمن إن نزل بكم ومن عذابه إن حّل بكم

 .)16(وتبعه أبوحيان, )15(قل لهم على جهة التقريع والتوبيخ: قال ابن عطية 
 .)17(وذآرالقرطبى أن االستفهام للنفى

  .)18(وذآرأبوالسعود أنه للتقريع والتبكيت
أن يسأل أولئك المستهزئين سؤال ) صلى اهللا عليه وسلم(أمرله : وقال األلوسى

 .)19(تقريع وتنبيه آى اليغتروا بماغشيهم من نعم اهللا تعالى
 

                                                 
 .159/ 1: بحرالعلوم:ينظر  1
 .2/90: الجامع ألحكام القران:ينظر  2
 .189/ 1:الكشاف  3
 .76/ 4: التفسيرالكبير:ينظر  4
 .564/ 1: البحرالمحيط:ينظر  5
 .87/ 2: أنوارالتنزيل:ينظر  6
 .495/ 2: اللباب فى علوم الكتاب:ينظر  7
 .162/ 1:إرشادالعقل السليم:ينظر  8
 .162/ 1: الفتوحات اإللهية:ينظر  9

 .144/ 1: فتح القدير:ينظر  10
 .387/ 1:روح المعانى: ينظر  11
 .724/ 1:التحريروالتنوير:ينظر  12
 .42: سورة األنبياء  13
 .29/ 17: جامع البيان  14
 .139/ 11:المحررالوجيز  15
 .6/292:البحرالمحيط: ينظر  16
 .193/ 11:الجامع ألحكام القرآن:ينظر  17
 .69/ 6:إرشادالعقل السليم:ينظر  18
 .51/ 17: روح المعانى  19
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فكيف تجهلون  , أى اليكلؤآم منه أحد, واالستفهام إنكار وتقريع:وقال ابن عاشور

 .)1(ذلك تنبيها لهم إذا نسوا نعمه
 :تعقيب

والذى يظهرلى من ظاهرالنص الحكيم أن ,وإن آانت متقاربة  هذه اآلراء
أى أمراهللا تعالى نبيه أن يسأل الكافرين , االستفهام للتقرير والتبكيت والتوبيخ 

المستهزئين به سؤال تقريروتبكيت وتوبيخ عمن يحفظهم من عذاب اهللا تعالى إن 
ذآره سبحانه فضال  ثم أضرب ببيان أنهم معرضون عن, أى الحافظ لهم منه, أتاهم

والمراد أنه أمررسوله عليه الصالة والسالم : قال الزمخشرى, عن أن يخافوا بأسه
بسؤالهم عن الكالئ، ثم بين أنهم اليصلحون لذلك إلعراضهم عن ذآرمن 

 .)2(يكلؤهم
﴿ قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من : قال اهللا جل ذآره
  .)3(ر؟ إنه اليفلح الظالمون﴾تكون له عاقبة الدا

 .)4(وأن تكون موصولة, أن تكون استفهامية ) من(فى  أجازالفراء 
فإنى ثابت , اثبتوا على آفرآم وعداوتكم لى : والمعنى: وقال الزمخشرى

...  أيناتكون له العاقبة المحمودة) فسوف تعلمون(علىاإلسالم وعلى مصابرتكم 
وأدب حسن مع , فيه إنصاف فى المقال, كوهذا طريق من اإلنذارلطيف المسل

 .)5(والوثوق بأن المنِذرمحق، والمنَذرمبطل, تضمن شدة الوعيد
 .)7(وأبوالسعود,  )6(وتبعه البيضاوى

 :تعقيب
ويتضمن تهديدالمشرآين أى أمراهللا ,االستفهام لتعظيم من تكون له عاقبةالدار

ياقوم اعملوا على حالكم : همتعالى نبيه أن يقول للمشرآين مهّددًا إياهم على شرآ
فسوف تعلمون أينا تكون له ,إنى عامل على حالى التى أناعليها, التى أنتم عليها

 .العاقبة الحسنى لهذه الدار؟ إنه اليفلح الظالمون الكافرون
 

﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البروالبحرتدعونه تضرعا : قال اهللا عزوجل
 .)8(﴾..وخفية

 .)9(هام لتوبيخ المشرآين وتوقيفهم على سوء فعلهمذآرابن عطية أن االستف

                                                 
 .73/ 17: التحريروالتنوير  1
 .118/ 3: الكشاف  2
 .135: سورة األنعام  3
 .355/ 1: معانىالقرآن:ينظر  4
 .68/ 2: الكشاف  5
 .323/ 1: التنزيل أنوار: ينظر  6
 .188/ 3: إرشاد العقل السليم  7
 .63: سورة األنعام  8
 .68/ 6: المحررالوجيز:ينظر  9
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هواستفهام يرادبه التقريرواإلنكاروالتوبيخ والتوقيف على سوء : وقال أبوحيان

 )1(ويلجأ إليه فى آشفها,وترك الذى ينّجى من الشدائد ¸معتقدهم عند عبادة األصنام
 .)2(االستفهام للتقريروالتوبيخ: وقال ابن عادل

 .)5(وابن عاشور )4(وتبعه األلوسى )3(نه للتقريروذآرأبوالسعود أ
 .)6(واالستفهام للتقريع والتوبيخ: وقال الشوآانى

 :تعقيب
التعارض بين اآلراء الواردة فى االستفهام فهو للتقريرويتضمن توبيخ المشرآين 

أى أمراهللا تعالى نبيه ان يقررالمشرآين على من ينجيهم , وتوقيفهم على سوء فعلهم
يفزعون إليه تضرعا وخفية عند الشدائد، والمقررعندهم أن , ل البروالبحرمن أهوا

ولهذا آان ,اهللا تعالى الذى ترآوا عبادته عند الرخاء : الذى ينجيهم من تلك األهوال
 .االستفهام متضمنا توقيفهم وتوبيخهم على سوء صنيعهم وقت الرخاء

 .)7(ردتهم أفالتذآرون﴾﴿وياقوم  من ينصرنى من اهللا إن ط: قال اهللا عزثناؤه
فالنصرعلىجهة , وآذلك آل ماآان فى القرآن منه, من يمنعنى من اهللا: قال الفراء

 .)8(المنع
من يمنعنى من انتقامه إن طردتهم؟ وآانوا يسألونه أن  : وقال الزمخشرى

 .)9(يطردهم ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على سواء
 .)10(التقرير والتوقيف هواستفهام بمعنى: وقال ابن عطية
وتبعه ابن .)11(أى الينصرنى أحد من ذلك, واالستفهام لإلنكار: وقال األلوسى

 ).12(عاشور

 :تعقيب  
والذى يبدومن ظاهراألسلوب أن االستفهام للتقرير ويتضمن التوبيخ أى أن قوم 

من ياقوم : قال لهم,لماسألوه أن يطرد الضعفاء الذين آمنوا به ) عليه السالم(نوح 
, الأحد يمنعنى منه: يمنعنى من عذاب اهللا إن طردت هؤالء المؤمنين؟ يعنى
 .أفالتذآرون ماينفعكم من اإليمان باهللا واالنقالع عن االستكبار

 )13(﴿ صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون﴾: قال اهللا جل وعال

                                                 
 .154/ 4: البحرالمحيط  1
 .200/ 8: اللباب فى علوم الكتاب  2
 .145/ 3: إرشاد العقل السليم: ينظر  3
 .178/ 7:روح المعانى:ينظر  4
 .280/ 7: التحريروالتنوير: ينظر  5
 .125/ 2:فتح القدير  6
 .30: سورة هود  7
 .13/ 2: معانى القرآن  8
 .390/ 2: الكشاف  9

 .135/ 9: المحررالوجيز  10
 .42/ 12: روح المعانى  11
 .56/ 12: التحريروالتنوير:ينظر  12
 .138: سورة البقرة  13
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ألن ,صبغة اهللا : ما قيلوإن, نصب مردودة على الملة) صبغةاهللا(وقوله: قال الفراء

بعض النصارى آانوا إذا ولد له المولود جعلوه فى ماء لهم يجعلون ذلك تطهيرا له 
 .)1(آالختانة

 )2()آمناباهللا(مصدرمؤآد منتصب على قوله) صبغة اهللا(وقال الزمخشرى
 .)5(وابن عاشور, )4(وتبعه األلوسى,)3(واالستفهام لإلنكاروالنفى:وقال أبوالسعود

 .)5(عاشور
 :تعقيب

ويتضمن تقبيح الكفروبدعة تطهيرالنصارى أى ,االستفهام لإلنكاروالنفى ,نعم 
أمراهللا تعالى المسلمين أن يقولوا للكفرة من اليهود والنصارى صبغنا اهللا باإليمان 

 .ونحن له عابدون, والصبغة أحسن من صبغته,صبغة
واتبع  سنوهومح هللا ﴿ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه: ونظيره قوله عزسبحانه 

 ؟)6(﴾ملة إبراهيم حنيفا
أى أنكراهللا تعالى ونفى أن يكون أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه له سبحانه وهو 

واليخفى مافيه من الحث ,واتبع دين إبراهيم الحنيف, محسن ألداء ماشرعه اهللا 
 .والتشويق إلى الدخول فى اإلسالم

نا فيضاعفه له ﴿ من ذا الذى يقرض اهللا قرضا حس: قال اهللا سبحانه
 .)7(أضعافاآثيرة﴾

فلما ,ذآرالطبرى أن القرض إعطاء الرجل غيره ماله ليقضيه مثله وقت الطلب
آان إعطاء أهل الحاجة والفاقة فى سبيل اهللا البتغاء ماوعده اهللا تعالى عليه من 

 .)8(جزيل الثواب سماه قرضا
والقرض ,به ثوابه مثل لتقديم العمل الذى يطلب : إقراض اهللا : وقال الزمخشرى

 .)9(وإما النفقة فى سبيل اهللا, الحسن إما المجاهدة فى نفسها
 .)10(ذآرأبوحيان أن الجملة االستفهامية تتضمن معنى الطلب

لماأمراهللا تعالى بالجهاد والقتال على الحق حرض على اإلنفاق : وقال القرطبى
 .)11(فى ذلك

والتهييج على االتصاف  واالستفهام مستعمل فى التحضيض: وقال ابن عاشور
 .)12(بالخير

                                                 
 .82/ 1: معانى القرآن  1
 .136: واآلية من سورة البقرة. 196/ 1: الكشاف  2
 .168/ 1: إرشادالعقل السليم  3
 .398/ 1: روح المعانى:ينظر  4
 .745/ 1: التحريروالتنوير: ينظر  5
 .125: سورة النساء  6
 .245: سورة البقرة  7
 .592/ 2: جامع البيان:ينظر  8
 .291و  290/ 1: الكشاف  9

 .2/261: البحرالمحيط:ينظر  10
 .155/ 1: الجامع ألحكام القرآن  11
 .481/ 2:حريروالتنويرالت  12
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 :تعقيب

أيقرض : أى, نعم، االستفهام آماهو واضح للتحضيض والتحريض على اإلنفاق 
 .اهللا أحد باإلنفاق فى سبيله ،فيضاعفه  أجره أضعافا آثيرة

 ؟)1(﴿ من ذا الذى يشفع عنده إال بإذنه﴾: قال اهللا جل وعال
 .)2(معناه اإلنكاروالنفى استفهام) من ذا الذى(قوله:قال الرازى

وسليمان ,)5(والسيوطى)4(وابن عادل)3(وتبعه أبوحيان
 .)9(وابن عاشور, )8(واأللوسى,)7(والشوآانى,)6(الجمل
 :تعقيب

ويتضمن توبيخ المشرآين الذين ) إال(االستفهام لإلنكاروالنفى آماتدل عليه, نعم 
فقد أنكراهللا تعالى ونفى ,نده وتشفع لهم ع,زعموا أن معبوداتهم تقربهم إلى اهللا زلفى

 .أن يشفع عنده أحد إالبإذنه وأمره
وقالوا من  بغيرالحق ﴿فأماعاد فاستكبروا فى األرض: قال اهللا تعالى

 ؟)10(أشدمناقوة﴾
واغتروا بأجسامهم , ذآرالقرطبى أن عادا استكبروا على عباداهللا هود والمؤمنين

ع العذاب عن أنفسنا بفضل حين تهددهم هودبالعذاب وقالوا نحن نقدرعلى دف
 ).11(قوتنا

 .)13(والشوآانى,  )12(وتبعه البيضاوى
وذلك لما أعطاهم اهللا من , أى ال أحد أشدمنا) وقالوا من أشدمناقوة:(وقال أبوحيان

 .)15(وتبعه األلوسى.)14(عظم الخلق وشدة البطش
 :تعقيب

, فى األرض أى أن عادا استكبروا , واالفتخار,االستفهام لإلنكاروالنفى , نعم 
وأنكروا أن يكون أحد أشد منهم قوة افتخارا بقوتهم , واستعلوا على أهلها بغيرالحق

 .وبعظم خلق أجسامهم

                                                 
 .255: سورة البقرة  1
 .10/ 7: التفسيرالكبير  2
 .288/ 2:البحرالمحيط:ينظر  3
 .319/ 4: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  4
 .56: تفسيرالجاللين ص: ينظر  5
 :الفتوحات اإلليهة: ينظر  6
 فتح القدير: ينظر  7
 :روح المعانى: ينظر   8
 :ويرالتحريروالتن:ينظر   9

 .15: سورة  فصلت  10
 .226/ 15: الجامع الحكام القرآن: ينظر  11
 .350/ 2: أنوارالتنزيل:ينظر  12
 .510/ 4: فتح القدير: ينظر  13
 .469/ 7: البحرالمحيط  14
 .112/ 24: روح المعانى : ينظر  15
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﴿ ومن أظلم ممن منع مساجداهللا أن يذآرفيهااسمه وسعى فى : قال اهللا جل ذآره

 ؟)1(خرابها﴾
تنّصر وأعانوا بخ, رجح الطبرى أن المعنّي باآلية النصارى، خربوا بيت المقدس

 .)2(على ذلك ومنعوا مؤمنى بنى إسرائيل من الصالة فيه
 .)3(وذآرالزمخشرى أن المراد بها العموم

أى أنكراهللا تعالى ونفى أن يوجد أظلم , االستفهام آنظائره المتقدمة لإلنكاروالنفى
 .وممن سعى فى تخريبها, ممن منع  مساجداهللا أن يذآرفيها ويعبد

آماتضمن , والسعى فى تخريبها, الصدعن مساجد اهللاوقدتضمن االستفهام تقبيح 
وفيه تنبيه المؤمنين للحفاظ على , والمخربين لها, توبيخ الظلمة المانعين عنها

ولكن لالسف الشديد أصاب المسلمين , مساجدهم حتى التبطش بها يدآافرة آثمة
ثم , فهجروا المساجد ودمروها بأيديهم, ماأصاب األمم األخرى من الذل والهوان

 !.اللهم أعزناباإلسالم وثبتناعليه, ترآوها لألعداء يحولونها إلى آنائس ومعابد
أثارتساؤال , فى القرآن  الكريم خمس عشرة مرة) من أظلم ممن(وقدتكررأسلوب 

أقصى مافى الباب أنه عام دخله التخصيص : وقال,فأجاب الرازى, لدى العلماء
 .)4(فاليقدح فيه

 
 
 
 
 :وهى, اوذآرأبوحيان أوجه 
أى ال أحد من المانعين أظلم ممن منع , تخصيص آل أسلوب بمعنى صلته -1   

 .وآذا غيره, مساجد اهللا 
 .تخصيص بالنسبة إلى السبق لمالم يسبق أحد إلى مثله-2
ألن نفى المقيد اليدل على نفى ,أن نفى األظلمية اليستدعى نفىالظالمية -3

ورجح هذا , ت التسوية على األظلميةألن فيها إثبا,فليس فيها تناقض,المطلق
 .)5(الوجه

 
 
 
 
 

                                                 
 .114: سورةالبقرة  1
 .499/ 1: جامع البيان: ينظر  2
 .179/ 1: الكشاف: ينظر  3
 .11/ 4: التفسيرالكبير  4
 .527/ 1: البحرالمحيط: ينظر  5
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 ):ما(أساليب :المجموعة الثانية
 ؟)1(﴿قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبر؟فبم تبشرون﴾: قال اهللا سبحانه
هى ما االستفهامية دخلها معنى التعجب آأنه ) فبم تبشرون: (قال الزمخشرى

 ؟)2(فبأّى أعجوبة تبشرونى:قال
, )7(وابن عادل, )6(والبيضاوى, )5(وأبوحيان, )4(والقرطبى, )3(وتبعه الرازى

 .)11(وابن عاشور, )10(واأللوسى, )9(والشوآانى, )8(وأبوالسعود

                                                 
 .54: سورة الحجر  1
 .581/ 2: الكشاف  2
 .201/ 19: التفسيرالكبير: ينظر  3
 .24/ 10: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  4
 .446/ 5: البحرالمحيط:ينظر  5
 .532/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  6
 .468/ 11: اللباب فى  علوم الكتاب: ينظر  7
 .81/ 5: إرشادالعقل السليم: ينظر  8
 .134/ 3: فتح القدير: ينظر  9

 .61/ 14: روح المعانى: ينظر  10
 .59/ 14: التحريروالتنوير: ينظر  11
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أوعلى جهة , تقريرعلى جهة التعجب، واالستبعاد لكبرهما: وقال ابن عطية

 .)1(الء الكبراالحتقاروقلة المباالة بالمسّرة الدنيوية لمضّى العمر واستي
 :تعقيب

فهو مثل االستفهام بقوله , نعم، االستفهام بما للتعجب واالستبعاد ألجل الكبر
لمابشره  )عليه السالم(فى إفادة ذينك المعنين، أى أن إبراهيم )  أبشرتمونى(

فبأّى   أبشرتمونى على حالةالكبر؟: قال مستغربا ومتعجبا,المالئكة بغالم عليم 
 !. أعجوبة تبشروننى؟

 ؟)2(﴿ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن مايحبسه﴾: قال اهللا تعالى
وذآرأن قول , بوقت محدود وسنين محدودة) أمة معدودة: (فسرالطبرى

المشرآين على جهة التكذيب منهم بالعذاب والظن أن ذلك إنما أخرلكذب 
 .)3(المتوعد

استعجاال له على وجه التكذيب , ولمايمنعه من النز) مايحبسه: (وقال الزمخشرى
 .)4(واالستهزاء

 
 
 
 

, )9(والشوآانى )8(وسليمان الجمل, )7(وأبوالسعود, )6(والسيوطى, )5(وتبعه أبوحيان
 .)10(واأللوسى, )9(والشوآانى

أو استعجاال , وقالوا هذا إماتكذيبا للعذاب لتأخره عنهم: وقال القرطبى
 )11(واستهزاء
 :تعقيب

أى أخبراهللا , فاألسلوب هنايفيدهما, واالستهزاء الظاهرأنه التعارض بين التكذيب
وهى أنهم إذا , تعالى نبيه إخبارا مؤآدا بالقسم عن قبيحة من قبائح المشرآين 

واستهزاء , يقولون تكذيبا بالعذاب المتوعد, أخراهللا عنهم العذاب إلى وقت محدود
 .أى شئ يحبسه عنا ويمنعه من المجئ: به

 .)1(اك ماالحاقة﴾﴿وماأدر: قال اهللا جل ذآره
                                                 

 .137/ 10: المحررالوجيز  1
 .8: سورة هود  2
 .7/ 12: جامع البيان:ينظر  3
 .381/ 2: الكشاف  4
 .206/ 5: البحرالمحيط: ينظر  5
 .285: تفسيرالجاللين ص: ينظر  6
 .189/ 4: إرشاد العقل السليم: ينظر  7
 .3/412: الفتوحات اإللهية: ينظر  8
 .483/ 2:فتح القدير: ينظر  9

 .14/ 11: روح المعانى: ينظر  10
 .9/ 9: الجامع ألحكام القرآن  11
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ومدى ,وأى شئ أعلمك ماالحاقة؟ يعنى أنك العلم لك بكنهها: قال الزمخشرى

آيفما قدرت ,عظمها على أنه من العظم والشدة بحيث اليبلغه دراية أحد والوهمه 
 . )2(فهى أعظم من ذلك
 .)7(والبيضاوى,)6(وأبوحيان, )5(والقرطبى, )4(والرازى,)3(وتبعه ابن عطية

 .)12(و األلوسى,)11(والشوآانى,)10(وسليمان الجمل, )9(وأبوالسعود )8(وابن عادل
 :تعقيب

والثانى للتهويل والتعظيم، أى ,الظاهرمماقالوا أن االستفهام األول لإلنكاروالنفى
لم يعلمك يامحمد بكنه : أى شئ أدراك وأعلمك ماالحاقة؟ يعنى: قال اهللا لنبيه 

 .دائرة علم المخلوقات إذهى خارجة عن, الحاقة ومدى عظمها شئ 
،قل إنماعلمها عنداهللا  ﴿ يسألك الناس عن الساعة: قال اهللا سبحانه وتعالى

 .)13(﴾ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا
عن ) صلى اهللا عليه وسلم(آان المشرآون يسألون رسول اهللا : قال الزمخشرى

ألن اهللا , اناواليهود يسألونه امتح, وقت قيام الساعة استعجاالعلى سبيل الهزء
) صلى اهللا عليه وسلم(فأمررسول اهللا , تعالى عّمى وقتها فى التوراة وفى آل آتاب

لم يطلع عليه ملكا والنبيا ثم بين لرسوله أنها , بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثراهللا به
 .)14(قريبة الوقوع تهديدا للمستعلجين وإسكاتا للممتحنين

وأى شئ يدريك بها؟ ومعناه النفى أى مايدريك : ؟ أى)ومايدريك(: وقال أبوحيان
 .)15(حدبهاأ

 .)18(واأللوسى, )17(وسليمان الجمل, )16(وتبعه أبوالسعود
 :تعقيب

                                                                                                                                                         
 .3: سورة الحاقة  1
 .598/ 4: الكشاف  2
 .93/ 16: المحررالوجيز:ينظر  3
 .102/ 30:التفسيرالكبير: ينظر  4
 .167/ 18: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  5
 .315/ 8: البحرالمحيط:ينظر  6
 .520/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  7
 .313/ 19: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  8
 .21/ 9: إرشادالعقل السليم: ينظر  9

 .8/89:الفتوحات اإللهية:ينظر  10
 279/ 5: قديرفتح ال:ينظر  11
 .40/ 29:روح المعانى:ينظر  12
 .63: األحزاب   13
 .562/ 3: الكشاف  14
 .242/ 7: البحرالمحيط  15
 .116/ 7: إرشادالعقل السليم:ينظر  16
 .200/ 6: الفتوحات اإللهية: ينظر  17
 .92/ 22: روح المعانى: ينظر  18
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أى أمراهللا تعالى نبيه أن يقول للسائلين عن وقت قيام , االستفهام للنفى , نعم

ومايعلمك بهاأحد ألنها مما اختص ربك : فقال,إنما علمهاعنداهللا : الساعة
 .ولعلها قريبة الوقوع,مهبعل

 ):مايدريك(و ) ماأدراك(الفرق بين 
آل مافى القرآن من  قول : نقل أبوالسعود عن ابن عباس رضى اهللا عنهما أنه قال

 .)1(فقد طوى عنه) ومايدريك( وآل مافيه من قوله, فقد أدراه) ماأدراك: (تعالى
 .)2( وعن سفيان بن عيينة, ونقل نحوه القرطبى عن يحيىبن سالم 

 .)3(﴿ عم يتساءلون﴾: قال اهللا سبحانه
ذآرالطبرى أن قريشا فيماذآرعنها تختصم وتتجادل فيمادعاهم  إليه 

واإليمان بالبعث ,من التصديق بمابعث به) صلى اهللا  عليه وسلم(الرسول
وفى وعن , فيم يتساءل هؤالء  القوم ويختصمون, فقال اهللا تعالى, بعدالموت

 .)4(هنابمعنى واحد
عن أى شئ : آأنه قال, ومعنى هذا االستفهام تفخيم الشأن : قال الزمخشرىو

 ؟)5(يتساءلون
 

, )9(وأبوالسعود, )8(والجالل المحلى, )7(والبيضاوى,)6(وتبعه الرازى
 .)11(واأللوسى, )10(والشوآانى

 .)12(هواستفهام توقيف وتعجب منهم: وقال ابن عطية
 .)13(خيم وتهويل وتقريروتعجيبواالستفهام عن هذا فيه تف: وقال أبوحيان
 .)14(هواستفهام توبيخ وتعظيم: وقال ابن عادل

 .)15(وذآرابن عاشورأنه للتشويق
 :تعقيب

                                                 
 .123/ 9: إرشادالعقل السليم  1
 .167/ 18: لقرآنالجامع  ألحكام ا: ينظر  2
 .1: سورة النبا  3
 .1/ 30: جامع البيان: ينظر  4
 ؟684/ 4: الكشاف  5
 .3/ 31: التفسيرالكبير: ينظر  6
 .560/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  7
 .786: تفسيرالجاللين ص: ينظر  8
 .84/ 9: إرشادالعقل السليم:ينظر  9

 .363/ 5: فتح القدير: ينظر  10
 .3/ 30: ىروح المعان:ينظر  11
 .206/ 16: المحررالوجيز  12
 .403/ 8: البحرالمحيط  13
 .93/ 20: اللباب فى علوم الكتاب  14
 .9/ 30: التحريروالتنوير: ينظر  15
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الذى يظهرلى أوفق بظاهراألسلوب االستفهامى ,رغم إمكان توجيه جميع اآلراء  

عن شئ : أى, والتشويق إلى تلقى الجواب, أنه للتعظيم وتفخيم شأن المستفهم عنه
 .)1(﴿ عن النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون﴾، تساءل المشرآونعظيم ي

 ؟)2(إذ قال ألبيه وقومه ماتعبدون﴾, ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم: قال اهللا تعالى
ولكنه سألهم , يعلم أنهم عبدة أصنام) عليه السالم(آان إبراهيم : قال الزمخشرى

 .)3(ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شئ
 .)8(والشوآانى, )7(واأللوسى, )6(وأبوالسعود, )5(والبيضاوى, )4(وتبعه الرازى

 .)8(والشوآانى
 .)9(استفهام بمعنىالتقرير) عليه السالم(وقول إبراهيم : وقال ابن عطية
 .)10(وما استفهام بمعنى التحقيروالتقرير: وقال أبوحيان

 :تعقيب
 .على آفرهم االستفهام للتقرير ويتضمن تبكيت عبدة األصنام وتوبيخهم
حين قال ) عليه السالم(أى أمراهللا تعالى نبيه أن يتلو على المشرآين خبر إبراهيم

أى شئ تعبدونه؟ وهويعرف أنهم يعبدون أصناما ولكنه أراد تبكيتهم : ألبيه وقومه
 .وتوبيخهم بصرف العبادة إلى مااليستحقها

قل فلم , وأحباؤه ء اهللا﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبنا: قال اهللا عزاسمه
 )11(﴾يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشرممن خلق

دعا جماعة من ) صلى اهللا عليه وسلم(روى الطبرى عن ابن عباس أن النبى 
ماتخوفنايامحمد؟ نحن واهللا أبناء اهللا : وحذرهم نقمته  فقالوا, اليهود إلى اهللا 

 .)12(فأنزل اهللا عزوجل اآلية,وأحباؤه آقول النصارى 
جملةالكالم أن اليهود والنصارى آانوا يرون ألنفسهم فضالعلى : ازىوقال الر

سائرالخلق بسبب أسالفهم األفاضل من األنبياء حتى انتهوا فى تعظيم أنفسهم إلى 
 .)13(نحن أبناء اهللا وأحباؤه: أن قالوا

, وهومسخ أسالفهم قردة, أن االستفهام لإللزام بالعذاب الدنيوى: وذآرالزمخشرى
 )14(ياما معدودة﴾أال إ﴿ لن تمسناالناروهو مازعموه , ألخروى وبالعذاب ا

                                                 
 ).3-2: سورة النبأ  1
 .70, 69: سورة الشعراء  2
 .317/ 3: الكشاف  3
 .142/ 24: التفسيرالكبير: ينظر  4
 .157/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  5
 .247/ 6: إرشاد العقل السليم: ينظر  6
 .93/ 19: روح المعانى: ينظر  7
 .104/ 4: فتح القدير:ينظر  8
 .65/ 12: المحررالوجيز  9

 .20/ 7:البحرالمحيط  10
 .18: سورة المائدة  11
 .164/ 6: جامع البيان: ينظر  12
 .197/ 11: التفسيرالكبير  13
 .80:رة البقرةواآلية من سو, 618/ 1: الكشاف:ينظر  14
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 .)5(األلوسى, )4(والشوآانى, )3(وأبوالسعود, )2(والبيضاوى, )1(وتبعه أبوحيان 

 .)5(األلوسى
 :تعقيب

أى أخبراهللا تعالى نبيه عن زعم , االستفهام للتقرير والتبكيت ويتضمن التوبيخ
إن آنتم آما زعمتم بأنكم : كيتاوأمره أن يقول لهم تقريرا وتب, اليهود والنصارى

 ).بل أنتم بشرممن خلق(فلستم آما زعمتم , أبناء اهللا وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم
 ؟)6(﴿ ياأيها اإلنسان ماغرك بربك الكريم﴾: قال اهللا جل ذآره

 
 .)7(اإلنسان هنا الوليد بن المغيرة: قال ابن عباس

 . )8(وذآرالزمخشرى أن االستفهام لإلنكار
 .)9(رابن عطية أنه للتوبيخ والتنبيهوذآ

 .)10(واالستفهام مجازفى اإلنكاروالتعجيب من اإلشراك باهللا: وقال ابن عاشور
 :تعقيب

فاالستفهام لإلنكاروالتوبيخ والتعجيب أى أنكراهللا , التعارض بين اآلراء المتقدمة
ن حاله وعجب م, ووبخه على ذلك,تعالى على اإلنسان الكافر اغتراره بربه الكريم

 .حيث قابل نعم ربه بالكفران والمعصية
: قالوا,﴿ ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفونهم بسيماهم : قال اهللا جل وعال

 ؟)11(ماأغنى عنكم جمعكم وماآنتم تستكبرون﴾
 .)12(سوربين الجنة والنار: روى الطبرى عن ابن عباس وغيره أن األعراف

 .)13(وبيخوأفادالرازى أن االستفهام للتكبيت والت
, )17(وسليمان الجمل, )16(وأبوالسعود, )15(وابن عادل,  )14(وتبعه أبوحيان

 .)1(واأللوسى , )18(والشوآانى
                                                 

 .3/466: البحرالمحيط:ينظر  1
 .260/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  2
 .21/ 3: إرشادالعقل السليم: ينظر  3
 .24/ 2: فتح القدير: ينظر  4
 .101/ 6: روح المعانى: ينظر  5
 .6: سورة االنفطار  6
 .161/ 19: الجامع ألحكام القرآن  7
 .715/ 4: الكشاف: ينظر  8
 .246/ 16: لمحررالوجيزا: ينظر  9

 .174/ 30: التحريروالتنوير  10
 .48: سورة األعراف  11
 .189/ 8: جامع البيان: ينظر  12
 .97/ 14: التفسيرالكبير: ينظر  13
 .306/ 4: البحرالمحيط: ينظر  14
 .90/ 9: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  15
 .230/ 3: إرشادالعقل السليم: ينظر  16
 .44/ 3: اإللهية الفتوحات: ينظر  17
 .208/ 2: فتح القدير: ينظر  18
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 :تعقيب
أى أخبراهللا تعالى عن أصحاب , االستفهام للتقريروالتبكيت والتوبيخ, نعم

 -)2(ثم يدخلهم اهللا الجنة بفضله, وهم رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم -األعراف
: ويسألونهم سؤال تقريروتبكيت وتوبيخ,ينادون رجاال يعرفونهم بعالماتهمأنهم 

وماآنتم تستكبرون , ماأغنى عنكم ماآنتم تجمعون فى الدنيا من المال وغيره
 .علىالمؤمنين

 ؟)3(﴿ مايفعل اهللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾: قال اهللا جل ثناؤه
أى منفعة له : التقدير, رللمنافقيناستفهام بمعنىالتقري) مايفعل اهللا:(قال القرطبى

وأن تعذيبه , فنبه تعالى أنه اليعذب الشاآرالمؤمن,فى عذابكم إن شكرتم وآمنتم 
 .)4(وترآه عقوبتهم على فعلهم الينقص من سلطانه, عباده اليزيد فى ملكه

 ؟)5(أى شئ يفعل اهللا بعذابكم: والتقدير, هذا استفهام معناه النفى : وقال أبوحيان
 .)9(وابن عاشور, )8(وأبوالسعود, )7(وابن عادل, )6(ه السيوطىوتبع
 :تعقيب

إذن االستفهام لإلنكار , التقرير بالنفى: فالمراد من التقرير,التعارض بين الرأيين
أى منفعة هللا بعذابكم إن شكرتم نعمه : أى قال اهللا للمنافقين, والنفى ويتضمن التوبيخ

 .وفيه توبيخ لهم على عدم شكرهم وإيمانهم, ذابكميعنى المنفعة له فى ع  وآمنتم به؟
لى أجل إوقالوا ربنالم آتبت علينا القتال؟ لوال أخرتنا ... ﴿: قال اهللا عزوجل

 .)10(  قريب﴾
 .)11(اآلية على مارجحه الرازى والقرطبى نزلت فى المنافقين

اشتاقوا  أى أخبراهللا تعالى عن المنافقين الذين, فاالستفهام بناء على ذلك لإلنكار
ربناألى شئ : وقالوا, اعترضوا على اهللا تعالى, فلماآتب عليهم, القتال قبل فرضه

 .آتبت علينا القتال؟ هّال أخرتنا إلى أجل مقدرقريب
 .)12(فاالستفهام للخوف واإلشفاق, وإن آانت اآلية نازلة فى ضعاف المؤمنين

 )13(﴿فمايكذبك بعد بالدين﴾: قال اهللا جل ذآره

                                                                                                                                                         
 .125/ 8:روح المعانى: ينظر  1
 .190/ 8: جامع البيان: ينظر  2
 .147: سورة ا لنساء  3
 .273/ 5: الجامع الحكام القران  4
 .397/ 3: البحرالمحيط  5
 .129: تفسيرالجاللين ص:ينظر  6
 .94/ 7: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  7
 .247/ 2: إرشادالعقل السليم: ينظر  8
 .245/ 5: التحريروالتنوير: ينظر  9

 .77: سورة النساء  10
 .181/ 5: والجامع الحكام القران, 190/ 10: التفسيرالكبير: ينظر  11
 .225/ 1: وأنوارالتنزيل , 535/ 1: الكشاف: ينظر  12
 .7: سورة التين  13
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فمن يقدرعلى : آأنه قال, فماالذى يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم  :قال الفراء

وأيده , )1(تكذيبك بالثواب والعقاب بعدماتبين له من خلقنا اإلنسان على ماوصفنا
 .)2(الطبرى

 .)3(وارتضى الزمخشرى أن يكون الخطاب لإلنسان على طريقة االلتفات
 .)4(تفهام للتعجبوذآرأن االس,وأورد الرازى الرأيين المتقدمين 

 .)5(ونسب أبوحيان رأى الزمخشرى إلىالجمهور
 :تعقيب

وأن يكون , ) صلى اهللا عليه وسلم(ظهرلنا أن الخطاب يحتمل أن يكون للنبى 
فاالستفهام لإلنكار , ) عليه الصالة والسالم(فإن آان الخطاب للنبى , لإلنسان الكافر

فمن يكذبك بعد هذا البيان بالحساب : والمعنى, و تهديد المكذبين بالحساب والجزاء 
 .والجزاء

 .وإن آان الخطاب لإلنسان الكافرفاالستفهام لإلنكاروالتوبيخ 
فأى شئ : فما يجعلك آاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل؟ أى: والمعنى 

 .)6(يضطرك إلى أن تكون آاذبا بسبب تكذيب الجزاء
خلقتنى من ,أنا خيرمنه: جد إذ أمرتك؟ قال﴿ قال مامنعك أالتس: قال اهللا جل شأنه

 .)7(نار وخلقته من طين﴾
صلة بدليل قوله﴿ مامنعك أن ) أن التسجد(فى " ال:"قال الزمخشرى 
, وآبره , وإلظهارمعاندته وآفره, والسؤال للتوبيخ )8(تسجدلماخلقت بيدى﴾

 .)9(وازدرائه بأصل آدم, وافتخاره بأصله 
 .)10(لتوبيخ والتقريعوذآرابن عطية أن االستفهام ل

 )14(وأبوالسعود, )13(والبيضاوى, )12(وأبوحيان, )11(وتبعه القرطبى
 .)17(وابن عاشور, )16(واأللوسى, )15(والشوآانى

 
                                                 

 .277/ 3: معانى القرآن  1
 .249/ 30: البيان جامع: ينظر  2
 .774/ 4: الكشاف: ينظر  3
 .12/ 32: التفسيرالكبير: ينظر  4
 .486/ 8: البحرالمحيط: ينظر  5
 .774/ 4: الكشاف  6
 .12: سورة األعراف  7
 .75: سورة ص  8
 .90و 89/ 2: الكشاف  9

 .18/ 7المحررالوجيز: ينظر  10
 .110/ 7: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  11
 .273/ 4: البحرالمحيط: ينظر  12
 .333/ 1: ينظرأنوارالتنزيل  13
 .216/ 3: إرشاد العقل السليم: ينظر  14
 .191/ 2: فتح القدير: ينظر  15
 .88/ 8: روح المعانى: ينظر  16
 .39/ القسم الثانى/ 8: التحريروالتنوير: ينظر  17
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 :تعقيب
أى قرراهللا تعالىإبليس بمامنعه من السجود آلدم حين , االستفهام للتقريروالتوبيخ 

لقتنى ﴿ خ:ومزدريا بأصل آدمفقال اللعين مفتخرا بأصله ,ووبخه على ذلك , أمره به
 .﴾من ناروخلقته من طين
﴿سيقول السفهاء من الناس ماوالهم عن قبلتهم التى : قال اهللا عزوجل

 )1(آانواعليها﴾

 .)2(نقل الطبرى عن مجاهد وغيره أن المراد بالسفهاء اليهود
 .)3(وذآرالقرطبى أن االستفهام لالستهزاء بالمسلمين

 .)4(وهى استفهامية علىوجه االستهزاء والتعجبمبتدأ ) ما(وقال ابن عادل 
 .)5(وذآرأبوالسعود أن االستفهام لإلنكار

 .)7(واأللوسى, )6(وتبعه سليمان الجمل
واالستفهام مستعمل فى التعريض بالتخطئة واضطراب : وقال ابن عاشور

 )8(العقل

 :تعقيب
أخبراهللا تعالى : أى, الذى يبدولى من النص الحكيم أن االستفهام لإلنكاروالتعجب
أى شئ صرف محمدًا : نبيه أنه سيقول أخّفاء األحالم من اليهود منكرين ومتعجبين

 .  وأصحابه عن  بيت المقدس قبلتهم التى آانوا عليها؟
 )9(﴿فيم أنت من ذآراها؟ إلى ربك منتهاها﴾: قال اهللا تعالى 

 عليه صلى اهللا(لم يزل النبى : روى الطبرى عن عائشة رضى اهللا عنهاقالت
 .)10(...)فيم أنت(يسأل عن الساعة حتى أنزل اهللا عزوجل ) وسلم

فى أى شغل : آأنه قيل, فهوعلى هذا تعجب من آثرة ذآره لها: وقال الزمخشرى 
أنهم يسألونك عنها فلحرصك : والمعنى, والسؤال عنها,أنت من ذآرها, واهتمام

 .)11(على جوابهم التزال تذآرها وتسأل عنها
 

 .)13(والقرطبى,)12(ازىوتبعه الر
                                                 

 .142: سورة البقرة  1
 .2/1: جامع البيان: ينظر  2
 .100/ 2: ع  ألحكام القرآنالجام: ينظر  3
 .3/5: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  4
 .171/ 1: إرشادالعقل السليم: ينظر  5
 .1/171: الفتوحات اإلليهة: ينظر  6
 .2/2:روح المعانى : ينظر  7
 .2/8: التحريروالتنوير  8
 .44و 43: سورة النازعات  9

 .49/ 30: جامع البيان  10
 .699/ 4: الكشاف  11
 .53/ 31: التفسيرالكبير: ينظر  12
 .136/ 19: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  13
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فى أى شئ أنت من ذآرتحديدها ووقتها؟ أى لست من : والمعنى: وقال أبوحيان
 .)1(ذلك فى شئ

إنكار ورد لسؤال المشرآين ) فيم أنت من ذآراها: (قوله تعالى: وقال أبوالسعود
 . )2(عنها

 .)5(واأللوسى, )4(والشوآانى, )3(وتبعه سليمان الجمل 
 .)6(ستفهام للتعجيب من سؤالهم وتوبيخهموذآرابن عاشورأن اال 

 :تعقيب
صلى اهللا (االستهفام لإلنكاروالنفى ويتضمن توبيخ المشرآين على سؤالهم النبى 

ألنها مما ,وهوليس من ذآرها وتبيين وقتها لهم فى شئ , عنها ) عليه  وسلم
 .استأثراهللا تعالى بعلمه
 ؟)7(﴿الحاقة ماالحاقة﴾: قال اهللا جل ذآره

والحاقة مرفوعة ,والجزاء, سميت بذلك ألن فيها الثواب: لفراء الحاقةقال ا
الحاقة ماهى؟ والثانية راجعة على : آقولك, بماتعجبت منه من ذآرها

 .)9(وتبعه الطبرى,)8(األولى
أى شئ هى تفخيما لشأنها : الحاقة ماهى؟ أى: واألصل: قال الزمخشرى
 .)10(أهول لهافوضع الظاهرموضع المضمرألنه ,وتعظيمالهولها

, )14(وأبوحيان,  )13(والقرطبى, )12(والرازى, )11(وتبعه  ابن عطية
 ,)15(والبيضاوى

 .)19(و ابن عاشور, )18(واأللوسى, )17(والشوآانى,)16(وابن عادل 
 :تعقيب
أتدرى , الحاقة: أى قال اهللا لنبيه , االستفهام بماللتهويل والتعظيم والتعجيب, نعم

 .  ماهى فى هولها وعظم شأنها؟
                                                                                                                                                         

 .416/ 8: البحرالمحيط 1
 .416/ 8: البحرالمحيط 1
 .105/ 9:إرشاد العقل السليم  2
 .238/ 8: الفتوحات االلهية: ينظر  3
 .380/ 5: فتح القدير:ينظر  4
 .37/ 30: روح المعانى: ينظر  5
 .95/ 30: التحريروالتنوير: ينظر  6
 .2و 1: حاقةال  7
 .180, 179/ 3: معانى القرآن  8
 .47/ 29: جامع البيان: ينظر  9

 .598/ 4: الكشاف  10
 .93و 92/ 16: المحررالوجيز: ينظر  11
 .102/ 30: التفسيرالكبير: ينظر  12
 .167/ 18: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  13
 .315/ 8: البحرالمحيط: ينظر  14
 .520/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  15
 .312/ 19: اللباب فى علوم الكتاب : ينظر  16
 .279/ 5: فتح القدير: ينظر  17
 .40/ 29: روح المعانى: ينظر  18
 .113/ 29:التحريروالتنوير: ينظر  19



 323
 .)1(﴿إذقال ألبيه ماهذه التماثيل التى أنتم لها عابدون﴾: قال اهللا تبارك وتعالى

مع علمه بتعظيمهم , ذآرالزمخشرى أن سؤاله تجاهل لتحقيرآلهتهم وتصغيرشأنها
 .)2(وإجاللهم لها

 .)6(واأللوسى, )5(وأبوالسعود, )4(والبيضاوى )3(وتبعه أبوحيان
 :تعقيب

ويتضمن التوبيخ على إجاللها , األصنام والتحقيرلشأنهااالستفهام للتقريربحقيقة 
رغم أنه آان يعرف حقيقة تلك األصنام ) عليه السالم(أى أن إبراهيم , وتعظيمها

و توبيخا لهم بإقامتهم ,ولكنه سألهم عن حقيقتها تحقيرًا لها ,التى اتخذها قومه آلهة 
 .على إجاللها وعبادتها

 .)7(ومارب العالمين﴾: ﴿ قال فرعون: اهللا جل ذآرهقال 
ويدل عليه الكالم أن يكون سؤاله , والذى يليق بحال فرعون : قال الزمخشرى

 .)8(هذا إنكارا ألن يكون للعالمين رب سواه الدعائه اإللهية
والظاهرأن سؤاله إنماآان على  سبيل المباهتة والمكابرة : وقال أبوحيان

الرب السماوات إقدعلمت ماأنزل هؤالء ﴿لويدل عليه , وآان عالماباهللا , والمراّدة
 .)10(ولكنه تعامى عن ذلك طلبا للرياسة ودعوى اإللهية,)9(﴾ائرواألرض بص

 :تعقيب
) عليه السالم(االستفهام لإلنكاروالمباهتة مع علمه بصحة دعوة موسى , نعم

) عليه السالم(ولهذا لماأخبره موسى , وذلك للحفاظ على زعامته وإلهيته المزعومة
: قال منكرا ومجادال أن يكون للعالمين رب سواه,رسول الرب سبحانه إليه أنه

 ﴿ومارب العالمين﴾؟
قلتم ماندرى , والساعة الريب فيها, ﴿ وإذاقيل إن وعداهللا حق: قال اهللا تعالى

 .)11(ومانحن بمستيقنين﴾, الظناإماالساعة إن نظن 
لكثرة ماسمعوه من  ذآرالرازى أن المرادباآلية الشاآون المتحيرون فى البعث

 )12(.األدلة

 .)13(وأفاد الطبرى أن االستفهام لإلنكار والتكذيب

                                                 
 .52: سورة األنبياء  1
 .121/ 3: الكشاف: ينظر  2
 .299/ 6: البحرالمحيط:ينظر  3
 .72/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  4
 .72/ 6: ادالعقل السليمإرش:ينظر  5
 .59/ 17: روح المعانى: ينظر  6
 .23: سورة الشعراء  7
 .307/ 3: الكشاف  8
 .102: سورة اإلسراء  9

 .12/ 7: البحرالمحيط  10
 .32: الجاثية  11
 .27/275:التفسيرالكبير: ينظر  12
  .25/157:جامع البيان:ينظر  13
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 .)1(أى شىء الساعة استغرابًا لها: وذآرالبيضاوى أنهم قالوا

 .)4(وسليمان الجمل,)3(واأللوسى, )2(وتبعه أبوالسعود
 :تعقيب
وم القيامة أى أخبراهللا تعالى أن الكفاريوبخون ي, االستفهام لإلنكاروالتعجب, نعم

وإذا قيل لكم فى الدنيا إن وعداهللا بالبعث حق : فيقال لهم, بإنكارهم لهافى الدنيا
ماندرى أى شئ : حيث قلتم, تعجبتم وأنكرتم الساعة, والساعة الريب فيها, آائن

 .ومانحن بمستيقنين﴾, الظناإ﴿ إن نظن :الساعة
 .؟)5(ماأصحاب الميمنة﴾, ﴿فأصحاب الميمنة: قال اهللا جل وعز

ماأصحاب الميمنة؟ أى شئ هم؟ وهم أصحاب : فقال, عجب نبيه منهم:قال الفراء
 .)6(اليمين

 .)11(وابن عاشور, )10(والبيضاوى, )9(والقرطبى, )8(والرازى, )7(وتبعه الطبرى
 .)11(عاشور

وفى الكالم ,والجملة خبراالبتداء األول) ما أصحاب الميمنة: (وقال ابن عطية
 .)14(وابن عادل, )13(؟ وتبعه أبوحيان)12(يدزيد ماز: آماتقول, معنى التعظيم

 .)15(وذآرأبوالسعودأن المرادتعجيب السامع من شأن الفريق فى الفخامة
 .)17(واأللوسى,)16(وتبعه الشوآانى

 :تعقيب
فاالستفهام للتعظيم , ماذآره أبوالسعود من الجمع بين الرأيين السابقين وجيه

أصحاب : فقال, نة وعجبه منهمأى عظم اهللا لنبيه شأن أصحاب الميم, والتعجيب
 .)18(أى شئ هم؟ يعنى هم فى حسن الحال وراحة البال, اليمين

 ؟)19(﴿ وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة﴾: قال اهللا جل ثناؤه

                                                 
 .390/ 2: أنوار التنزيل  1
  .75/ 8: قل السليمإرشادالع:ينظر  2
 .157/ 25: روح المعانى  3
 .151/ 7:الفتوحات اإللهية:ينظر  4
 .8:سورة الواقعة  5
 .122/ 3: معانى القرآن  6
 .170/ 27: جامع البيان: ينظر  7
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 .459/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  10
 .286/ 27: التحريروالتنوير: ينظر  11
 .358/ 15: المحررالوجيز  12
 .204/ 8:البحرالمحيط: ينظر  13
 .375/ 18: اللباب فى  علوم الكتاب: ينظر  14
 .8/189:إرشاد العقل السليم: ينظر  15
 .148/ 5: فتح القدير:ينظر  16
 .131/ 27: روح المعانى:ينظر  17
 .189/ 8:إرشاد العقل السليم:ينظر  18
 .60: يونس  19
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ذآرالطبرى أن االستفهام تهديد للمتخرصين على اهللا الكذب بتحريم مالم يحرمه 

 .)1(عليهم من األرزاق واألقوات
, مايصنع بهم فيه, أى شئ ظن المفترين فى ذلك اليوم: يعنى: قال الزمخشرى

 . )2(وهووعيد عظيم حيث أبهم أمره, هويوم الجزاء باإلحسان واإلساءة
, )7(والشوآانى, )6(وأبوالسعود,)5(والبيضاوى, )4(وأبوحيان, )3(وتبعه الرازى

 .)8(واأللوسى
 .؟)9(اليؤاخذهم به أيحسبون أن اهللا: والمعنى: وقال القرطبى

 .)10(واالستفهام مستعمل فى التعجيب من حالهم: وقال ابن عاشور
 :تعقيب

الظاهرأن االستفهام لتقريرالذين يتخرصون على اهللا الكذب فيضيفون إليه تحريم 
, بحسبانهم وظنهم فيما يفعل بهم يوم القيامة,مالم يحرمه من األرزاق واألقوات

لعذاب الذى ينتظرهم بسبب افترائهم على اهللا الكذويتضمن توبيخهم وتهديدهم با
 .ب 

 ؟)11(﴿ فمالهؤالء القوم اليكادون يفقهون حديثا﴾: قال اهللا تبارك اسمه
, وقلة فهمهم, أن اهللا تعالى وبخهم باالستفهام عن علة جهلهم: ذآرابن عطية

 .)12(وتحصيلهم لمايخبرون به من الحقائق
عدم وقوفهم على صحة أن آال من  وذآرالرازى أن االستفهام للتعجب من

 .)13(الحسنة والسيئة من عنداهللا
 .)16(والسيوطى,)15(وأبوحيان, )14(وتبعه القرطبى

والتعجيب من آمال ,وتقبيح حالهم, وذآرأبوالسعود أن االستفهام لتعييرهم بالجهل
 .)18(وتبعه األلوسى, )17(بغاوتهم 
 :تعقيب

                                                 
 .128/ 11: جامع البيان: ينظر  1
 .354/ 2: الكشاف  2
 .126/ 17: التفسيرالكبير:ينظر  3
 .171/ 5: البحرالمحيط:ينظر  4
 .440/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  5
 .157/ 4: إرشادالعقل السليم:ينظر  6
 .456/ 2: فتح القدير: ينظر  7
 .143/ 11: روح المعانى:ينظر  8
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 .210/ 11: التحريروالتنوير  10
 .78: النساء  11
 .182/ 4: المحررالوجيز: ينظر  12
 .195/ 10: التفسيرالكبير: ينظر  13
 .183/ 5الجامع ألحكام القرآن : ينظر  14
 .312/ 3: البحرالمحيط: ينظر  15
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عانى التى ذآرها غيره أوجه للنص الظاهرأن ما ذهب إليه أبوالسعود من جمع الم

ويتضمن , فاالستفهام للتوبيخ والتعجيب, الكريم لعدم التعارض بين تلك المعانى
أى وبخ اهللا تعالى المنافقين بعدم فهمهم مايلقى إليهم من أن , تقبيح حال المنافقين

 .وعجب السامع من فرط جهلهم وغباوتهم, آال من الحسنة والسيئة من عنداهللا 
 ؟)1(﴿ قال ياإبليس مالك أالتكون مع الساجدين﴾: اهللا عزثناؤه قال

 ؟)2(مامنعك من أن تكون مع الساجدين: قال الطبرى
أى غرض لك فى : بمعنى , مالك فى أال تكون مع الساجدين : وقال الزمخشرى

 ؟)3(إبائك السجود؟ وأى داع لك إليه
 .)4(وذآرأبوالسعود أن االستفهام للتوبيخ والتقريع

 .)8(وابن عاشور, )7(واأللوسى, )6(والشوآانى, )5(بعه سليمان الجملوت
 :تعقيب

, الظاهرمن النص الحكيم ومماتقدم من المفسرين أن االستفهام للتقرير والتوبيخ
تحية له سجدوا جميعا إال ) عليه السالم(أى لماأمراهللا تعالى المالئكة بالسجود آلدم 

 .دون سجوده ووبخه على االمتناع منهفقرره اهللا بالسبب الذى حال ,إبليس
المستضعفين من الرجال و,﴿ ومالكم التقاتلون فى سبيل اهللا: قال اهللا جل ثناؤه
 ؟)9(يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ الذين والنساء والوالدان

ذآرالطبرى أن االستفهام لحّض المؤمنين على الجهاد واستنقاذ المستضعفين 
 .)10(ن أيدى الكفار الذين غلبوا عليهممنهم م

وسليمان ,)14(وابن عادل, )13(وابن آثير, )12(وأبوحيان, )11(وتبعه القرطبى
 .)17(واأللوسى, )16(والشوآانى, )15(الجمل

أى , أى شئ لكم غيرمقاتلين : أى, واالستفهام لإلنكاروالنفى: وقال أبوالسعود
 .)18(العذرلكم فى ترك المقاتلة

                                                 
 .32: سورةالحجر  1
 .32/ 14: جامع البيان  2
 .577/ 2: الكشاف  3
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 .168/ 5: جامع البيان: ينظر  10
 .180/ 5: الجامع ألحكام القرأن: ينظر  11
 .307/ 3: البحرالمحيط: ينظر  12
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 :تعقيب
تفهام لإلنكاروالنفى ويتضمن تحريض المؤمنين علىالجهاد واستنقاذ االس, نعم

أى أنكراهللا تعالى وجود عذرللمؤمنين فى ترك , المستضعفين من أيدى الكفار
الذين , وتخليص المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان, القتال فى سبيل اهللا 

واجعل لنا , الظالم أهلها ﴿ ربناأخرجنا من هذه القرية: يدعون اهللا تعالى ويقولون
 .واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾, من لدنك وليا

 ؟)1(﴿ فمالكم فى المنافقين فئتين واهللا أرآسهم بماآسبوا﴾: قال اهللا عزشأنه
صلى اهللا عليه (رجح الطبرى أن اآلية نزلت فىاختالف أصحاب رسول اهللا 

 .)2(ل مكةفى قوم آانوا ارتدوا عن اإلسالم بعد إسالمهم من أه) وسلم
 .)3(وهذا ظاهره استفهام والمقصد منه التوبيخ: قال ابن عطية
 .)4(إنه تعالى أنكرعليهم اختالفهم فى نفاق من ظهرمنه النفاق: وقال أبوحيان
 .)8(والشوآانى,)7(والسيوطى, )6(وابن عادل )5(وتبعه ابن آثير
ؤمنين لكن مافيه والخطاب لجميع الم, واالستفهام لإلنكاروالنفى: وقال أبوالسعود

 .)9(من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم
 .)11(واأللوسى, )10(وتبعه سليمان الجمل
 .)12(واالستفهام للتعجب واللوم: وقال ابن عاشور

 :تعقيب
التعارض بين اآلراء السابقة فالذى يبدو رغم عموم الخطاب للمؤمنين أن 

, لف للحكم بارتداد المنافقيناالستفهام لإلنكاروالنفى ويتضمن توبيخ  الفريق المخا
أى أنكراهللا تعالى علىالمؤمنين صيرورتهم فريقين فى شأن , والتعجيب من حاله

 .والحال أن اهللا تعالى رّدهم الى الكفربماآسبوا من األجرام, المنافقين
 ؟)13(﴿مالكم التناصرون﴾: قال اهللا تعالى

تناصربعدماآانواعلى وتوبيخ لهم بالعجز عن ال, هذا تهكم بهم: قال الزمخشرى
 .)14(خالف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين

والجالل ,)2(والبيضاوى,)1(وأبوحيان, وتبعه القرطبى
 .)5(والشوآانى ,)4(وأبوالسعود,)3(المحلى

                                                 
 .88: سورة النساء  1
 .195و 194/ 5: جامع البيان  2
 .198/ 4: المحررالوجيز  3
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 .96و 95/ 2: الفتوحات اإللهية: ينظر  10
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 .)6(وهواستفهام مستعمل فىالتعجيب للتذآيربمايسوءهم: وقال ابن عاشور

 
 :تعقيب

أى أن اهللا تعالى , والتهكم بهم,توبيخهمو,الظاهرأن االستفهام لتقريرالمشرآين 
الذين ظلموا ا ﴿احشرويحشريوم القيامة المشرآين وأزواجهم وماآانوا يعبدون

: والتهكم بهم,والتوبيخ , فيسألهم على جهة التقرير  )7(.﴾زواجهم وماآانوا يعبدونوأ
 أى شئ لكم التناصرون فيمنع بعضكم بعضا من العذاب؟

وقدأخرجنا من ديارنا , ومالنا أالنقاتل فى سبيل اهللا  الوا﴿ق:قال اهللا تبارك اسمه
 ؟)8(وأبنائنا﴾

) فى(مامنعنا أالنقاتل؟ ونقل عن الكسائى أنه قّدر : ذآرالفراء أن معنى االستفهام 
 ) أنه(قبل

 .)11(واختارالطبرى قول الفراء)10(؟ واستجاده النحاس)9(مالنافى أالنقاتل: فالتقدير
 .)12(هام لإلنكاروذآرأبوحيان أن االستف

 .)14(وسليمان الجمل,)13(وتبعه السيوطى
 .)15(واالستفهام إنكارى وتعجبى من قول نبيهم:وقال ابن عاشور

 :تعقيب
االستفهام لإلنكارويتضمن التعجب من توقع نبيهم جبنهم عن القتال أى لما , نعم

﴿هل عسيتم إن آتب عليكم القتال : قال للمأل من بنى إسرائيل نبيهم شمويل
أى عذرلنا فى أالنقاتل فى سبيل اهللا وقدأخرجنامن الديارواألهل  :قالوا! أالتقاتلو﴾؟
 !والبواعث له قوية،فكيف نتخّلف؟, أى أن األسباب للقتال متوفرة! واألوالد؟

 ؟)16(﴿وقال اإلنسان مالها﴾: قال اهللا عزذآره
 .)18(الجمهورونسبه أبوحيان إلى , )17(الكافر: اإلنسان يعنى به ههنا: قال الفراء
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هوقول على معنى التعجب من هول ) مالها(وقول اإلنسان : وقال ابن عطية

 .)1(مايرى
 

وسليمان ,)6(أبوالسعود,)5(وابن عادل)4(وأبوحيان,)3(والقرطبى,)2(,وتبعه الرازى
 .)9(واأللوسى) 8(والشوآانى  ,)7(وسليمان الجمل,)6(أبوالسعود,)5(عادل

 .)10(وذآرالجالل المحلى أن االستفهام لإلنكار
 :تعقيب
يقول ) 11(أى عند ماتزلزل األرض عندقيام الساعة, ام لإلنكاروالتعجباالستفه

, مالألرض زلزلت هذه الزلزلة الشديدة: وتعجبامنها, اإلنسان الكافر إنكارا لها
 !ولفظت مافى بطنها؟
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 ):ماذ(أساليب :(المجموعة الثالثة
 ؟)1(ال الضالل﴾إاذا بعدالحق فم, ﴿فذلكم اهللا ربكم الحق: قال اهللا تبارك وتعالى

 .)2(فأّى شئ سوى الحق إال الضالل و هوالجورعن قصدالسبيل: قال الطبرى
وصحبه ) إال(ولذلك دخلت , استفهام معناه النفى) ماذا(و: وقال أبوحيان
 .)3(مابعد الحق إال الضالل: آأنه قيل, التقريروالتوبيخ

 .)4(وذآرالبيضاوى أن االستفهام بماذا لإلنكار
 .)8(وابن عاشور,  )7(واأللوسى, )6(والشوآانى,)5(وتبعه أبوالسعود

 :تعقيب
 .ويتضمن توبيخ المشرآين على ضاللهم,االستفهام لإلنكاروالنفى

فذآرفى هذه , قرراهللا تعالى فى اآلية السابقة المشرآين على  بعض صفاته تعالى
فليس , الريب فيه بالصفات المتقدمة هواهللا ربكم الحق الذى, اآلية أن المتصف

 !عن توحيد ربكم إلى  اإلشراك به؟) فأنى تصرفون(,غيرالحق إال الضالل
العلم لنا إنك :ماذا أجبتم؟قالوا: فيقول,﴿ يوم يجمع اهللا الرسل: قال اهللا عزاسمه
 .)9(أنت عالم الغيوب﴾

ماذا أجبتم فى : والصحيح فى هذا أن المعنى: عن النحاس أنه قال
فيكون هذا تكذيبا لمن ,العلم لنا:فيقولون, ن هذا توبيخا للكفارالسروالعالنيةليكو
 .)10(اتخذ المسيح إلها

على معنى أى إجابة ,ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره:(وقال الزمخشرى
مامعنى سؤالهم؟ قلت توبيخ : بماذا أجبتم؟ فإن قلت:ولو أريدالجواب لقيل,أجبتم 
 .)11(قومهم

 
 

                                                 
 .32: يونس  1
 .114/ 11: جامع البيان  2
 .156/ 5: البحرالمحيط  3
 .435/ 1:أنوارالتنزيل : ينظر  4
 .142/ 4: إرشاد العقل السليم:ينظر  5
 .444/ 2: فتح القدير:ينظر  6
 .112/ 11: روح المعانى: ينظر  7
 .158/ 11: التحريروالتنوير: ينظر  8
 .109: سورة المائدة  9

 .233/ 6: الجامع ألحكام القران  10
 .690/ 1:الكشاف  11
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 وابن,)2(ىوالبيضاو,)1(وتبعه أبوحيان

 .)8(وابن عاشور, )7( واأللوسى ,)6(والشوآانى,)5(وأبوالسعود)4(والسيوطى,)3(عادل
 .)8(عاشور

 
 :تعقيب

: االستفهام للتقريرويتضمن توبيخ الكفارعلى تكذيبهم الرسل عليهم السالم، أى
توبيخا , فيقول للرسل, أخبراهللا تعالى أنه يوم القيامة يجمع الناس مع رسلهم

العلم لنا إنك أنت عالم :(ماذا أجابتكم أممكم؟ فيجيب الرسل: وتقريعا لمن آذبوهم
 .وماأبطنوه فى قلوبهم,تعلم ماأظهروه لنا) الغيوب

 ؟)9(﴿ هذا خلق اهللا ،فأرونى ماذا خلق الذين من دونه﴾: قال اهللا جل شأنه
 .)12(وأبوالسعود )11(وتبعه البيضاوى,)10(ذآرالزمخشرى أن االستفهام للتبكيت

 .)13(ن االستفهام للتهكم بهموذآرأبوحيان أ
 .)14(استفهام إنكار) ما(و: وقال الجالل المحلى
 )16(وتبعه الشوآانى,)15(وتوبيخ وتقريع, استفهام إنكار) ما(و: وقال سليمان الجمل

 :تعقيب
ولكن الذى يظهرلى أن االستفهام ,رغم أنه التعارض بين المعانى المذآورة 

أى بعد أن ,كيتهم وتوبيخهم على شرآهمللتقرير ويتضمن التهكم بالمشرآين وتب
فأرونى أيهاالمشرآون أى ,هذا خلق اهللا: ذآراهللا تعالىبعض مخلوقاته العظيمة  قال

 .  شئ خلقته آلهتكم الذين تدعونهم من دون اهللا؟
والشك أن عجزأصنامهم عن الخلق مقررعندهم فيحصل تبكيتهم وتوبيخهم على 

 .بب إليهم نفعا والضراشرآهم باهللا مااليخلق شيئا وال يتس
 )17(﴿ وأما الذين آفروا فيقولون ماذا أراد اهللا بهذا مثال﴾: قال اهللا جل وعال

                                                 
 .52/ 4: البحرالمحيط:ينظر  1
 .287/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  2
 .592/ 7: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  3
 .159: لين صتفسيرالجال: ينظر  4
 .93/ 3: إرشادا لعقل السليم: ينظر  5
 .90/ 2: فتح القدير: ينظر  6
 .7/55: روح المعانى:ينظر  7
 .99/ 7: التحريروالتنوير: ينظر  8
 .11: سورة لقمان  9

 .492/ 3: الكشاف: ينظر  10
 .227/ 2: أنوارالتنزيل: ينظر  11
 .70/ 7: إرشاد العقل السليم: ينظر  12
 .180/ 7: البحرالمحيط:ينظر  13
 .541:تفسيرالجاللين ص  14
 .117/ 6: الفتوحات اإللهية  15
 .235/ 4: فتح القدير: ينظر  16
 .26: سورة البقرة   17
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ذآرالطبرى أن اآلية جواب لنكيرالكفاروالمنافقين ماضرب لهم من األمثال فى  

 .)1(هذه السورة
 )2(استرذال واستحقار) ماذا أراداهللا بهذا مثال(وفى قولهم : وقال الزمخشرى

 .)4(والبيضاوى )3(عه الرازىوتب
 .)5(ومعنى آالمهم هذا اإلنكاربلفظ االستفهام: وقال ابن عطية
 .)8(وابن عاشور, )7(والسيوطى )6(وتبعه القرطبى
 .)9(واالستهزاء,واالستبعاد ,واالستفهام يحتمل االستغراب: وقال األلوسى

 :تعقيب
, واستحقارلها, ألمثالفاالستفهام إنكارلضرب ا, التعارض بين اآلراء المتقدمة

أى لماضرب اهللا تعالى المثل المائى والنارى فى هذه السورة , وتعجب منها
فأخبراهللا فى هذه اآلية أنه , وتعجبوا منهما وأنكروهما,استحقرهما المنافقون 

ليتميزأهل اإليمان ,ابتالء به عباده, مهماآان صغيرا, اليستحيى من بيان مثل ما
ويقول , إنه الحق من ربهم: فيقول المؤمنون,روالتكذيب والتصديق من أهل الكف

   أى شئ أراداهللا بهذا المثل؟: الكافرون على وجه االستحقارواإلنكاروالتعجب
ومايضل به إالالفاسقين , فأجاب اهللا سبحانه بأنه يضل به قوما ويهدى به آخرين

 .الكافرين
و أنفقوا ممارزقهم ,ليوم اآلخر﴿ وماذاعليهم لوآمنوا باهللا وا: قال اهللا تبارك اسمه

  ؟)10(اهللا﴾
, وأى تبعة ووبال عليهم فى اإليمان واإلنفاق فى سبيل اهللا : قال الزمخشرى

 .)11(وإالفكل منفعة ومفلحة فى ذلك, والمراد الذم والتوبيخ
 

وابن , )15(واأللوسى, )14(وأبوالسعود, )13(والبيضاوى, )12(وتبعه أبوحيان
 .)16(عاشور

                                                 
 .178/ 1: جامع البيان: ينظر  1
 .117/ 1: الكشاف  2
 .150و 149/ 2: التفسيرالكبير: ينظر  3
 .45/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  4
 .15 1/4 :المحررالوجيز  5
 .169/ 1: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  6
 .7: تفسيرالجاللين ص: ينظر  7
 .364/ 1: التحريروالتنوير: ينظر  8
 .208/ 1: روح المعانى  9

 .39: سورة النساء  10
 .511/ 1: الكشاف  11
 .259/ 3: البحرالمحيط:ينظر  12
 .215/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  13
 .177/ 2: ليمإرشاد العقل الس:ينظر  14
 .31/ 5: روح المعانى: ينظر  15
 .54/ 5: التحريروالتنوير: ينظر  16
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واستدعاء جميل يقتضى حيطة , وفى هذا الكالم تفجع ماعليهم: وقال ابن عطية

 .)1(وإشفاقا
 .)4(والسيوطى )3(وتبعه ابن عادل )2(أن االستفهام لإلنكار: وذآرالرازى

 :تعقيب
ويتضمن توبيخ الكفاروذّمهم على عدم إيمانهم ,الظاهرأّن االستفهام لإلنكاروالنفى 

كراهللا تعالى ونفى أى وبال علىالكفارفى باهللا تعالى وعدم إنفاقهم فى سبيله أى أن
توبيخا لهم على , وفى إنفاقهم فى سبيل اهللا ممارزقهم اهللا, إيمانهم باهللا واليوم اآلخر

 .وعلى الجهل بمكان المننفعة,عدم اإليمان ،وعدم اإلنفاق 
﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين : قال اهللا عزاسمه

 ؟)5(﴾ماذا قال آنفا علمال اأوتو
فى ) صلى اهللا عليه وسلم(ذآرالفراء أن المنافقين آانوا يسمعون خطبة النبى 

استهزاء , ماذاقال آنفا: وبعد االنصراف يقولون للمسلمين, فاليعونها, الجمعة
 .)6(منهم

, آانوا يحضرون مجلس رسول اهللا فيسمعون آالمه: وقال الزمخشرى
, فإذا خرجوا قالوا ألولى العلم من الصحابة, ال تهاونا منهمواليلقون له با,واليعونه

 .)7(ماذاقال الساعة؟ على جهة االستهزاء
, )10(وأبوحيان, )9(والقرطبى)8(وتبعه ابن عطية

 .)15(وابن عاشور, ) 14(واأللوسى, )13(والشوآانى)12(وأبوالسعود,)11(والبيضاوى
 :تعقيب

عالى نبيه عن المنافقين أنهم يتهاونون أى أخبراهللا ت, االستفهام للتقريرواالستهزاء
فإذا خرجوا من ,فى مجلسه ) صلى  اهللا عليه  وسلم(بمايسمعونه من آالم النبى

ماذا قال اآلن؟ أى مامعناه ومافائدته؟ وذلك :عنده قالوا للعلماء من الصحابة
 .استهزاء منهم بماسمعوه

                                                 
 .117/ 4: المحررالوجيز  1
 .103/ 10: التفسيرالكبير:ينظر  2
 .381/ 6: اللباب فى علوم الكتاب:ينظر  3
 .107: ص: تفسيرالجاللين: ينظر  4
 .16: سورة محمد  5
 .3/60: معانى القرآن: ينظر  6
 .322/ 4: شافالك  7
 .62/ 15: المحررالوجيز:ينظر  8
 .158/ 16: الجامع ألحكام القرآن:ينظر  9

 .79/ 8: البحرالمحيط:ينظر  10
 .403/ 2: أنوارالتنزيل :ينظر  11
 .96/ 8: إرشاد العقل السليم: ينظر  12
 .35/ 5: فتح القدير: ينظر  13
 .50/ 26: روح المعانى: ينظر  14
 .101/ 26: يرالتحريروالتنو:ينظر  15



 334
ما أم ماذا آنتم ﴿قال أآذبتم بآياتى ولم تحيطوا بهاعل: قال اهللا جل ذآره

 ؟)1(تعملون﴾
 .)4(والشوآانى,)3(وتبعه أبوالسعود.)2(ذآرالزمخشرى أن االستفهام بماذا للتبكيت

 .)4(والشوآانى,)3(أبوالسعود
ولم , أى ماذاآنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها, تقريع وتوبيخ: وقال القرطبى
 .)5(تتفكروا مافيها
 .)7(وسليمان الجمل,)6(وتبعه أبوحيان

 :تعقيب
فاالستفهام بماذا لتقريرالمشرآين المكذبين بآيات اهللا تعالى , التعارض بين الرأيين

أى أن اهللا تعالى يقول يوم الحشرللمكذبين بآياته , تبكيتا لهم وتوبيخا على تكذيبهم
فيقررهم لتبكيتهم ! أآذبتم بآياتى ولم تحيطوا بكنها علما؟: علىوجه اإلنكاروالتوبيخ
 !ون غيرالكفروالتكذيب؟بل أى شئ آنتم تعمل: وتوبيخهم على التكذيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):أّى(أساليب : المجموعة الرابعة
 .)8(﴿ ويريكم آياته وأّى آيات اهللا تنكرون﴾:قال اهللا جّل وعال

 .)9(ذآرابن عطية أّن االستفهام للتقريرعلىجهة التوبيخ

 .)1(وذآرأبوحيان أّن االستفهام لإلنكار
                                                 

 .84: سورةالنمل  1
 .386/ 3: الكشاف: ينظر  2
 .302/ 6: إرشادالعقل السليم::ينظر  3
 .154/ 4: فتح القدير: ينظر  4
 .158/ 13: الجامع ألحكام القران  5
 .92/ 7: البحرالمحيط: ينظر  6
 .466/ 5:الفتوحات اإللهية: ينظر  7
 .81: غافر  8

  .159/  14: المحررالوجيز: ينظر  9  
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 .)5(، وابن عاشور)4(ود،وأبوالسع)3(، والبيضاوى)2(وتبعه ابن آثير

 :تعقيب
الظاهرأّن االستفهام لإلنكارويتضمن توبيخ المكابرين على تكذيبهم حجج اهللا 

حججه وبراهينه الكثيرة فى اآلفاق  -أيهاالناس -يريكم اهللا: وآفرهم به سبحانه ،أى
 .واألنفس، فأّى آياته تنكرون؟

 .)6(﴿فبأّى آالء ربك تتمارى﴾: قال اهللا تعالى
 .)7(ليست منه, فبأّى نعم ربك تكذب أنها: فراءقال ال

 )8(شك: ماراه مماراة ومراء وامترى فيه وتمارى:قال الفيروز آبادى
 .)10(وتبعه األلوسى,)9(وذآرأبوحيان أن االستفهام لإلنكار

 :تعقيب
فالظاهرمن االستفهام أنه , )11(الخطاب على مارجحه الرازى لعموم اإلنسان

بأّى نعم ربك ياابن آدم تشك  : أى, ن التوبيخ للمكذبينللتقريرواالمتنان ويتضم
 !وتكذب أنها ليست منه سبحانه؟

 .)12(﴿فبأى آالء ربكما تكذبان﴾: ونحوه االستفهام فىقوله جل وعال
قراء على أصحابه ) صلى اهللا عليه وسلم(روى الحاآم أن رسول اهللا 

فكانوا أحسن مردودا , نلقدقرأتها على الجّن ليلة الج: فقال, سورةالرحمن فسكتوا
ك ت﴿فبأى آالءربكما تكذبان﴾؟ قالوا البشئ من نعم: آنت آلما أتيت علىقوله, منكم

 .أى أن االستفهام للتقريرواالحتجاج بالنعم على الثقلين .)13(ربنانكذب فلك الحمد
وخاض العلماء فى , وقدتكررت هذه اآلية فى سورة الرحمن إحدى وثالثين مرة

 .)14(التكرارللتفهيم والتقرير: ابن قتيبة فقال, سرتكرارها
 .)15(وذآرالزمخشرى أنه لتجديد االّدآارواالتعاظ عنداستماع آل نعمة عّدها

                                                                                                                                                         
 .457/  7: البحرالمحيط:ينظر  1
 .112/  4: تقسيرالقرآن العظيم:  ينظر  2
 .347/  2: ينظرأنوارالتنزيل  3
 .286/  7: إرشاد العقل السليم:ينظر  4
 .218/  24: التحريروالتنوير: ينظر  5
 .55: سورةالنجم  6
 .103/  3: معانى القرآن : ينظر  7
 لدين محمدبن يعقوب، بصائر ذوى التمييزفى لطائف الكتاب العزيز،تحقيق األستاذمحمدعلى مجدا: الفيروز آبادى  8

 ).لبنان -المكتبة العلمية، بيروت( 497/  4:النجار
 .167/  8: البحرالمحيط: ينظر  9

 .71/  27: روح المعانى :ينظر  10
 .26/ 29: التفسيرالكبير: ينظر  11
 .13: سورة الرحمن  12
 .473/  2: تفسير سورة الرحمنالمستدرك ،  13
 .240: ص: تأويل مشكل القرآن  14
 .439/ 4: الكشاف: ينظر  15
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واتخاذالحجة عليهم بما , والمبالغة فى التقرير, فالتكريرللتأآيد: وقال القرطبى

ر ، والتعارض بين اآلراء والرأى األخي)2(وتبعه الشوآانى )1(وقفهم على خلق خلق
 .ر أشملاألخي

أولم ينظروا فى ملكوت السماوات واألرض وماخلق اهللا من ﴿: قال اهللا عزوجل
 .)3(﴾فبأى حديث بعده يؤمنون, شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

؟ قلت )فبأى حديث بعده يؤمنون: (بم يتعلق قوله: فإن قلت: قال الزمخشرى
أجلهم قداقترب فمالهم لعل : آأنه قيل) ﴿ عسى أن يكون قد اقترب أجلهمبقوله

يمان بالقرآن قبل الفوت؟ وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق ؟ لىاإلإاليبادرون 
 .)4(وبأى حديث أحق منه  يريدون أن يؤمنوا؟

, توقيفهم: ﴿فبأى حديث بعده يؤمنون﴾ معنى هذه الجملة وماقبلها: وقال أبوحيان
لكوت السماوات والتدبرفى  شئ من م,وتوبيخهم على أنه لم يقع منهم نظر

فبأى حديث أو : ثم قال, والفى اقتراب آجالهم, والفى مخلوقات اهللا تعالى, واألرض
وتبعه ,)5(أمريقع إيمانهم وتصديقهم إذلم يقع بأمرفيه نجاتهم ودخولهم الجنة

 .)6(الشوآانى
 .)7(وذآرابن عادل أن االستفهام بأّى للتعجب

 
 

يث بعده يؤمنون﴾ قطع الحتمال إيمانهم ﴿فبأى حد: وقوله تعالى : وقال أبوالسعود
ونفى له بالكلية مترتب على ماذآرمن تكذيبهم باآليات وإخاللهم ,رأسا

  .)8(بالتفكروالنظر
 .)10(وابن عاشور,)9(وتبعه األلوسى

 :تعقيب
, االستفهام لإلنكاروالتعجيب من عدم إيمان المشرآين بالقرآن الكريم, نعم

تعالى على المشرآين ووبخهم بعدم النظرفى وتوبيخهم على ذلك أى أنكراهللا 
وفىاقتراب آجالهم وتوقع حلولها آى , ملكوت السماوات واألرض وسائرمخلوقاته

 .وفيه فالحهم فاليؤمنون بشئ بعده,فإن لم يؤمنوا به,يسارعوا إلىاإليمان بالقرآن

                                                 
 .104/ 17: الجامع ألحكام القرآن  1
 .133/ 5: فتح القدير: ينظر  2
 .185: سورةاألعراف  3
 .183و 182/ 2: الكشاف  4
 .4/430: البحرالمحيط  5
 .272/ 2: فتح القدير:ينظر  6
 .407/ 9: لوم الكتاباللباب فى ع  7
 .299/ 3: إرشاد العقل السليم  8
 .129/ 9: روح المعانى: ينظر  9

 .198/ 9:التحريروالتنوير: ينظر  10



 337
ى ﴿قل أى شئ أآبرشهادة؟ قل اهللا شهيد بينى وبينكم وأوحى إل: قال اهللا عزشأنه

 .)1(ذرآم به ومن بلغ﴾نهذا القرآن أل
, عن ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يامحمد ماوجداهللا غيرك رسوال

فزعموا أنه الذآرلك , وقدسألنا اليهودوالنصارى عنك  ،ومانرى أحدا يصدقك
 .)2(فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية,فأرنا  من يشهد لك بالنبوة ,عندهم بالنبوة 

 .)3(الشئ أعم العام لوقوعه على آل مايصح أن يعلم ويخبرعنه: قال الزمخشرى
وتبعه أبوحيان، ونقل عن ) 4(وذآرابن عطية أّن االستفهام للتوقيف والتقرير

 .)5(الجمهورجوازإطالق شىء على اهللا تعالى 
 :تعقيب

فقد أمراهللا  تعالى نبيه أن يقول للمشرآين الذين طلبوا , االستفهام للتقريروالتعظيم
, أى شئ أعظم شهادة وأآبر؟ ثم أمره أن يجيب بمااليدفع: ه الشاهدله بالنبوةمن

وهوشهيدبينى , والآذب,والغلط,أآبرشهادة  الذى اليقع فى شهادته سهووالخطأ 
و أنذربه ,وأوحى إلى هذا  القرآن ألنذرآم به عقاب اهللا, وبينكم على صحة رسالتى

 .)6(من بلغه من غيرآم
 

 )7(الفريقين أحق باألمن إن آنتم تعلمون﴾ ﴿فأّى: الىقال اهللا تبارك وتع

  .)8(ذآرابن عطية أن االستفهام للتقرير
من تجريد ًا أنا أم أنتم؟ احتراز, عدل عن أينا أحق باألمن : وقال,وتبعه أبوحيان

 .)10(آماتبعه ابن عاشور, )9(نفسه فيكون ذلك تزآيةلها
فأينا أحق باألمن أنا أم أنتم؟ : فإيثارها فى النظم على أن يقال:وقال األلوسى

والتفادى عن التصريح بتخطئتهم , لتأآيداإللجاء إلى الجواب بالتنبيه على علة الحكم
التى ربماتدعو إلى اللجاج  والعناد مع اإلشارة بمافى النظم إلى أن أحقية األمن 

 .)11(بل تشمل آل موحد ترغيبالهم فى التوحيد) عليه السالم(التخصه 
 :تعقيب

والذى يبدو لى , لظاهرمن آالم األلوسى أن االستفهام للتقريرويتضمن الترغيبا
مقررا ومهددا إن : قال لقومه) عليه السالم(أى أن إبراهيم, أنه للتقرير والتهديد

                                                 
 .19: سورة األنعام  1
 .185/ 12: التفسيرالكبير  2
 .11/ 2: الكشاف  3
 .20/ 6: المحررالوجيز:ينظر  4
 .95و 94/ 4: البحرالمحبط:ينظر  5
 162/  7: لبيانجامع ا: پنظر  6
 .81: سورة األنعام  7
 .95/ 6: المحررالوجيز:ينظر  8
 .175/ 4: البحرالمحيط  9

 .331/ 7: التحريروالتنوير  10
 .207/ 7: روح المعانى  11
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فأى الفريقين أحق باألمن؟ فقدجاء الجواب فى اآلية , آنتم من أهل العلم

 .)1(م أولئك لهم األمن وهم مهتدون﴾﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلالتالية
كم زادته هذه أّي: ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ا﴿ وإذ: قال اهللا عزوجل

 ؟)2(﴾...إيمانا
﴿أيكم زادته هذه إيمانا﴾؟ : فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض: قال الزمخشرى

لحاصل بالوحى واعتقادهم زيادة اإليمان بزيادة العلم ا, واستهزاء بالمؤمنين إنكارًا
 .)5(والسيوطى, )4(وتبعه البيضاوى,)3(والعمل به

؟ االستخفاف والتحقيرلشأن )أيكم زادته هذه إيمانا: (ومعنى: وقال ابن عطية
 .)6(السورة

وجوزالرازى أن يكون الخطاب من بعض المنافقين إلى بعضهم اآلخرلتثبيتهم 
 .)7(على النفاق أوإلى بعض المؤمنين لصرفهم عن اإليمان

 .)10(واأللوسى, )9(والشوآانى, )8(وتبعه أبوالسعود
والتقسيم يقتضى أن الخطاب من أولئك المنافقين المستهزئين عام : وقال أبوحيان

 .)11(للمنافقين والمؤمنين
 :تعقيب

ألن الجبن والخوف آانا ,يبدولى أن الخطاب من بعض المنافقين لبعضهم اآلخر
ولهذا لم يكونوا يتجرأون على , يسيطران على المنافقين فى ذلك العصر

﴿ وإذا ماأنزلت سورة علنا)  صلىاهللا عليه وسلم(االنصراف من مجلس النبى 
 . )12(﴾...ثم انصرفوا, هل يراآم من أحد نظربعضهم إلى بعض

فكيف يتجرأون على خطاب المؤمنين بهذا الخطاب المشحون  
أى أخبراهللا , ن السورةباإلنكارواالستخفاف؟ فاالستفهام لإلنكارواالستخفاف بشأ

أيكم زادته هذه : يقول بعضهم لبعض,تعالى عن المنافقين أنهم إذا ما أنزل اهللا سورة
أى لم تزد , واستخفافا بشأنها, إنكارا لزيادة اإليمان بنزول السورة! السورة إيمانا؟

 .أحدا منكم هذه إيمانا
 
 

                                                 
 .82: سورة األنعام  1
 .124: سورة التوبة  2
 .324/ 2: الكشاف  3
 .426/ 1: أنوارالتنزيل:ينظر  4
 .263: تفسير الجاللين ص:ينظر  5
 .303/ 8: المحررالوجيز  6
 .226/ 16: التفسيرالكبير: ينظر  7
 .112/ 4: إرشادالعقل السليم:ينظر  8
 .418و 417/ 2: فتح القدير: ينظر  9

 .50/ 11: روح المعانى: ينظر  10
 .118/ 5: البحرالمحيط  11
 .127: سورة التوبة  12
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 ):آيف(أساليب : المجموعة الخامسة
﴿وآيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن : سبحانه وتعالىقال اهللا

 .)1(منكم ميثاقاغليظا﴾ 
 .)2(أن يخلوبها وإن لم يجامعها: اإلفضاء: قال الفراء 
وهذا آالم وإن آان مخرجه مخرج االستفهام، فإنه فى معنى : وقال الطبرى 

ا وأنا غير راض به آيف تفعل آذا وآذ: النكير والتغليظ، آما يقول الرجل آلخر
 .)3(على معنى التهديد والوعيد

وهذا استفهام إنكار أيضا، أنكر أوال األخذ، ونبه على امتناع : وقال أبو حيان
األخذ بكونه بهتانا وإثما، وأنكر ثانيا حالة األخذ، وأنها ليست مما يمكن أن يجامع 

 .)4(حال اإلفضاء
 .)8(، واأللوسى)7(آانى، والشو)6(، وأبو السعود)5(وتبعه البيضاوى 
 .)9(وذآر ابن عادل أنه للتعجب 

 .)10(استفهام تعجيبى بعد اإلنكار..) وآيف(وقوله: وقال ابن عاشور

                                                 
 .21: سورة النساء  1
 . 1/259: معانى القرآن   2
 . 4/314: جامع البيان  3
 . 3/216: البحر المحيط  4
 . 1/207: أنوار التنزيل: ينظر  5
 .2/159:إرشاد العقل السليم: ينظر  6
 .1/441: فتح القدير: ينظر  7
 .4/244: روح المعانى: ينظر  8
 . 6/267: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  9

 .4/290: التحرير والتنوير  10
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 : تعقيب

ال تعارض بين ما ذآرها العلماء، فاالستفهام لإلنكار والتعجيب، قد نهى اهللا تعالى 
لنساء، وفى هذه المؤمنين فى اآلية السابقة عن أخذ شئ من المهور عند تطليق ا

اآلية أنكر عليهم أخذ شئ من المهر، وعجب منه، والحال أنه قد خال بعضهم إلى 
بعض، وأخذن منهم عهدا وثيقا، وهو ما أوجبه اهللا تعالى من إمساك بمعروف أو 

 . تسريح بإحسان
وجه اإلنكار إلى آيفية األخذ إيذانا بأنه ال سبيل له إلى التحقق : قال أبوالسعود

ع أصال، ألن ما يدخل تحت الوجود ال بّد أن يكون على حال من األحوال، والوقو
 .  )1(فإذا لم يكن لشىء حال أصال، لم يكن له حظ من الوجود قطعا

 
 

﴿فكيف إذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه، ووفيت آل نفس ما آسبت : قال اهللا تعالى
 . )2(وهم ال يظلمون﴾

غليظ لليهود الذين﴿ قالوا لن تمسنا النار ذآر الطبرى أن هذا وعيد شديد وتهديد 
 .)4(وتبعه ابن األنبارى )3(إال أياما معدودات، وغّرهم فى دينهم ما آانوا يفترون﴾

فكيف يصنعون، أو فكيف تكون حالهم؟ وهو استعظام لما : وقال الزمخشرى
ا أعدلهم وتهويل له ، وأنهم يقعون فيما ال حيلة لهم فى دفعه، والمخلص منه وأن م

وتبعه  )5(حّدثوا به أنفسهم، وسهلوه عليها تعلل بباطل، وتطمع بما ال يكون
، وابن )10(واأللوسى)9(، وسليمان الجمل)8(،وأبوالسعود)7(، والبيضاوى)6(أبوحيان

 .)11(وابن عاشور
 .)13(، وتبعه القرطبى)12(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتوقيف والتعجيب

، ويحذف الحال آثيرا عليها، وهذا الحذف فكيف حالهم: وذآر الرازى أن التقدير
يفيد مزيد البالغة لما فيه من تحريك النفس على استحضار آل نوع من أنواع 

 .)14(العذاب
 : تعقيب

                                                 
 .  2/159: سليمإرشاد العقل ال 1
 .  25: سورة آل عمران  2
 .  24: ، واآلية من سورة آل عمران3/220: جامع البيان: ينظر  3
 .  1/197: البيان فى غريب إعراب القرآن  4
 .  1/349: الكشاف  5
 .  2/435: البحر المحيط: ينظر  6
 .  1/154: أنوار التنزيل: ينظر  7
 .  2/21: إرشاد العقل السليم: ينظر  8
 .391 - 1/390: الفتوحات اإللهية: ينظر  9

 .112و3/111: روح المعانى: ينظر  10
 .3/211: التحرير والتنوير: ينظر  11
 . 3/48: المحرر الوجيز: ينظر  12
 .4/34: الجامع ألحكام القرآن: ينظر  13
 . 7/237: التفسير الكبير: ينظر  14
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ال تعارض بين اآلراء المتقدمة، فإن االستفهام لتهويل ما أعد اهللا لليهود الكاذبين 

هم إذا جمعوا ليوم عليه من العذاب، وتهديدهم به، وتعجيب المؤمنين من حال
القيامة، أى أخبر اهللا تعالى نبيه بهول عذاب اليهود وفظاعة حالهم يوم القيامة، يوم 

 .توفى آل نفس ما آسبت وهم ال يظلمون، وفيه تهديد لهم ولغيرهم من الكفار
﴿ فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنابك :ونحوه االستفهام فى قوله جل وعال

 .)1( على هؤالء شهيدا﴾
أى أخبراهللا تعالى نبيه بحال الكفار الفظيعة العجيبة يوم القيامة، يوم يجعل اهللا 

 .تعالى آل نبى شهيدا على أمته بالتصديق والتكذيب
 ).2(﴿فمالكم آيف تحكمون﴾: قال اهللا سبحانه

 .)3(يعجب اهللا من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب العقول: قال الرازى
أى ألنفسكم، وتفضون بهذا الباطل الصراح ) آيف تحكمون: (وقال القرطبى

تعبدون آلهة ال تغنى عن أنفسها شيئا، إال أن يفعل بها، واهللا يفعل ما يشاء فتترآون 
 .)4(عبادته

هاتان جملتان، أنكر فى األولى وتعّجب من اتباعهم من ال يهدى : وقال أبوحيان
 .)5(ل، وتسوية األصنام برب العالمينوال يهتدى، وأنكر فى الثانية حكمهم بالباط

أى بما يقضى صريح العقل ببطالنه، إنكار ) آيف تحكمون: (وقال أبوالسعود 
 .)6(لحكمهم الباطل، وتعجب منه، وتشنيع لهم  بذلك

وآال االستفهامين للتقريع : ، وقال الشوآانى)8(، وابن عاشور)7(وتبعه األلوسى
 .)9(والتوبيخ
 : تعقيب

ستفهامين لإلنكار والتوبيخ والتعجب، فقد أمراهللا تعالى نبيه أن يقول نعم، آال اال
أّى شىء لكم فى اتخاذآم هؤالء شرآاء هللا تعالى؟ آيف تحكمون بهذا : للمشرآين

 )10(!الباطل الصريح، تجعلون هللا أندادا وشرآاء؟
 ﴿ وآيف يحّكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من:قال اهللا عزذآره

 )11(بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين﴾

صلى اهللا عليه (هذا وإن آان من اهللا تعالى ذآره خطاب لنبيه : قال الطبرى
 .)1(فإنه تقريع منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه اآلية) وسلم

                                                 
 .41: سورة النساء  1
 . 35: سورة يونس  2
 . 17/96: التفسير الكبير  3
 . 8/219: الجامع ألحكام القرآن  4
 . 5/158: البحر المحيط  5
 . 4/144: إرشاد العقل السليم  6
 . 11/115: روح المعانى: ينظر  7
 . 11/164: التحرير والتنوير: ينظر  8
 . 2/445: فتح القدير  9

 . 5/158: البحر المحيط: ينظر  10
 . 43: سورة المائدة  11
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تعجيب من تحكيمهم لمن ال يؤمنون به، ) وآيف يحكمونك: (وقال الزمخشرى
 .)2(آتابهم الذى يّدعون اإليمان بهوبكتابه مع أن الحكم منصوص فى 

، )7(، وأبوالسعود)6(، والسيوطى)5(، والبيضاوى)4(، وأبوحيان)3(وتبعه الرازى
 .)10(، وابن عاشور)9(، واأللوسى)8(والشوآانى
 :تعقيب

نعم، االستفهام للتعجيب ويتضمن توبيخ اليهود على إعراضهم عن حكم النبى  
هود ترآوا حكم اهللا تعالى بشأن الزانى المحصن ، ذلك أن الي) صلىاهللا عليه وسلم(

طلبا لألهون ) صلىاهللا عليه وسلم(الموجود عندهم فى التوراة، وحكموا النبى 
،ففى اآلية عّجب اهللا تعالى نبيه بصنيعهم، )11(واألخّف، ثم أعرضوا عن حكمه

ة، وآيف يجعلونك حكما فى قضيتهم، وحكم اهللا فيها موجود عندهم فى التورا: فقال
 . ثم يعرضون عن حكمك، فهم ليسوا بالمؤمنين باهللا ورسوله

﴿انظر آيف آذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما آانوا :قال اهللا جل وعال
 .)12(يفترون﴾

آيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق : فإن قلت: قال الزمخشرى 
ق بما ينفعه الممتحن ينط: األمور، وعلى أّن الكذب والجحود الوجه لمنفعته؟ قلت

 . )13(وبما ال ينفعه ، من غير تمييز بينهما حيرة ودهشا
وذآر الرازى أن جمهور المفسرين يرون أن الكفار قد يكذبون فى يوم 

 .)14(القيامة
فإنه تعجيب من آذبهم  )...انظر آيف آذبوا(:قوله تعالى: وقال أبوالسعود

آيف آذبوا على أنفسهم الصريح بإنكار صدور اإلشراك عنهم فى الدنيا، أى انظر 
 .)16(وتبعه الشوآانى, )15(فى قولهم ذلك فإنه أمر عجيب فى الغاية

 
                                                                                                                                                         

 . 6/247: جامع البيان  1
 .636و 635/  1: الكشاف  2
 .11/142: التفسير الكبير: ينظر   3
 .3/502: البحر المحيط: ينظر  4
 . 1/267: أنوار التنزيل: ينظر  5
 . 144ص : تفسير الجاللين: ينظر  6
 . 3/40: إرشاد العقل السليم: ينظر  7
 . 2/42: فتح القدير: ينظر  8
 . 6/141: لمعانىروح ا: ينظر  9

 . 6/206: التحرير والتنوير: ينظر  10
 . 6/247: جامع البيان: ينظر  11
 . 24: سورة األنعام  12
 . 2/13: الكشاف  13
 . 12/193: التفسير الكبير: ينظر  14
 . 3/120: إرشاد العقل السليم  15
  .2/107: فتح القدير: ينظر  16
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 : تعقيب

نعم، االستفهام للتعجيب، أخبر اهللا تعالى نبيه أن المشرآين عند ما يسألون عن 
واهللا ربنا (: فيجيبون )1()أين شرآاؤآم الذين آنتم تزعمون(: شرآائهم، ويقال لهم 

  )2()ما آنا مشرآين
فعجب اهللا تعالى نبيه من آذبهم على أنفسهم باليمين المغلظة بأنهم لم يشرآوا فى 

 . الدنيا، وزال افتراؤهم حتى نفوا صدوره عنهم بالكلية
﴿آيف تكفرون باهللا وآنتم أمواتا فأحياآم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه :قال اهللا سبحانه

 . )3(ترجعون﴾
على وجه التعجب والتوبيخ على ) ون باهللاآيف تكفر: (وقوله: قال الفراء

 !؟)4(االستفهام المحض، أى ويحكم آيف تكفرون
 .)5(وذآر الطبرى أن االستفهام للتوبيخ والتأنيب

أتطير بغير جناح، : هو لإلنكار والتعجب، ونظيره قولك: وقال الزمخشرى
 !؟)6(وآيف تطير بغير جناح
، وابن )10(، واأللوسى)9(انى، والشوآ)8(، وأبوالسعود)7(وتبعه البيضاوى

 . )11(عاشور
 .)12(لفظه لفظ االستفهام وليس به، بل هو تقرير وتوبيخ: وقال ابن عطية
 . )13(المرادبه التبكيت والتعنيف: وقال الرازى

 .)15(، وتبعه السيوطى)14(وذآر القرطبى أنه للتعجب
 : تعقيب

كار والتوبيخ ال تعارض بين اآلراء المتقدمة، والظاهر أن االستفهام لإلن
والتعجيب، أى أنكر اهللا تعالى على الكفار ووبخهم بكفرهم به سبحانه، وعجب من 
حالهم آيف يكفرون باهللا الذي أحياهم، وقد آانوا نطفا فى أصالب األباء؟ ثم إنه 
يميتهم بانقضاء اآلجال، ثم يحييهم بالبعث من القبور ثم إليه يرجعون للمحاسبة 

 .والجزاء
 .)16(﴿ وآيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله﴾:ثناؤهقال اهللا عز 

                                                 
 . 22: سورة األنعام  1
 . 23: سورة األنعام  2
 . 28: سورة البقرة  3
 . 1/23: معانى القرآن  4
 .1/188: جامع البيان: ينظر  5
 .1/121:الكشاف  6
 . 1/47: أنوار التنزيل: ينظر  7
 . 1/77: إرشاد العقل السليم : ينظر  8
 . 1/59: فتح القدير: ينظر  9

 . 1/212: روح المعانى: ينظر  10
 . 1/373: التحرير والتنوير: ينظر  11
 . 1/157: المحرر والوجيز  12
 . 2/163: التفسير الكبير  13
 . 1/172: الجامع ألحكام القرآن : ينظر  14
  .8ص : تفسير الجاللين  15
 . 101: سورة آل عمران  16
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, آان بين األوس والخزرج شر فى الجاهلية: روى الواحدى عن ابن عباس قال 

صلى اهللا عليه (فذآروا ما بينهم،فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأتى رسول اهللا 
 . )1(فذآر ذلك له، فذهب إليهم فنزلت هذه اآلية) وسلم

أى أن االستفهام لإلنكار واالستبعاد، فقد أنكر اهللا تعالى واستبعد أن يتطرق  
صلى (والحال أنهم يتلى عليهم القرآن الكريم، وفيهم الرسول, الكفر إلى المؤمنين

 .بإرشاداته وتوجيهاته) اهللا عليه وسلم
﴿قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى األرض فانظروا آيف آان : قال اهللا عزوجل
 )2عاقبة المكذبين﴾
ما سنه اهللا فى األمم المكذبة من وقائعه ) قد خلت من قبلكم سنن: (قال الزمخشرى

)3(. 
 . )4(األآثرون من المفسرين أن المراد سنن الهالك واالستئصال: وقال الرازى 

، واستبعد األلوسى قول من قال إن )5(اآلية مما خوطب به المؤمنون يوم أحد
  .)6(الخطاب للكفار

فاالستفهام للتنبيه والتعجيب وتسلية المؤمين بهالك المكذبين، أى أخبر اهللا تعالى 
بأنه قد مضت سننه بالهالك ) صلىاهللا عليه وسلم(المؤمنين أصحاب محمد 

واالستئصال فى األمم المكذبة من قبلهم، فأمرهم أن يسيروا فى األرض للنظر 
أى أن عاقبة هؤالء الكفار ستـنتهى ! م؟والتأمل آيف آان آخر أمر المكذبين ألنبيائه

 .إلى الهالك آأسالفهم
 . )7()فكيف آان عذابى ونذر(:قال اهللا عّز ثناؤه

 .)8(فكيف آان إنذارى: والنذر هاهنا مصدر معناه: قال الفراء
آيف آان عاقبة إنذارى : والنذر هنا جمع نذير المصدر، بمعنى: وقال ابن عطية

 ؟)9(ا القوملمن لم يجعل به آأنتم أيه
تهويال وتعجيبا من عذابه )عليه السالم(أى قال اهللا تعالى بعد ذآر قصة نوح 

! وآيف آان إنذارى بعقوبتهم؟! فكيف آان عذابى للكافرين من قوم نوح؟: وإنذاره
تهويل لما حل بقوم نوح من العذاب وإعظام له إذ قد ..) فكيف آان: (قال أبو حيان

 . )10(م، فلم ينسّل منهم أحداستأصل جميعهم، وقطع دابره

                                                 
 . 113ص : أسباب نزول القرآن  1
 . 137: سورة آل عمران  2
 . 1/417: الكشاف  3
 . 9/12: التفسير الكبير  4
 . 4/139: والجامع ألحكام القرآن, 4/99: لبيانجامع ا: ينظر  5
 . 4/37: روح المعانى: ينظر  6
 . 16: سورة القمر  7
 . 107/ 3: معانى القرآن   8
 .301/ 15: المحرر الوجيز  9

 . 186/ 8: البحر المحيط   10
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وقد تكررت هذه اآلية فى سورة القمر أربع مرات، فجاءت فى قصة نوح على ما 

،وفى قصة )1(قبل بيان العذاب وبعده: تقدم بعد بيان العذاب، وفى قصة عاد مرتين
 .)2(ثمود قبل بيان العذاب

والثانية فى األولى فى الدنيا، : قال الكرمانى فى سر تكرار اآلية فى قصة عاد
األول لتحذيرهم قبل إهالآهم والثانى لتحذير غيرهم بهم بعد : العقبى، وقيل

 . )3(إهالآهم
وذآر الرازى أنها حيث ذآرت قبل ذآر العذاب فهى للبيان، وحيث ذآرت بعده 

 .)4(فهى للتعظيم
وتكرر التهويل باالستفهام قبل ذآر : وقال أبوحيان فى سّر تكرارها فى قصة عاد

ّل بهم وبعده لغرابة ما عذبوا به من الريح وانفرادهم بهذا النوع من العذاب، ما ح
 .)5(وألن االختصار داعية االعتبار والتدبر

وذآر أبوالسعود أن األولى لتوجيه السامعين نحو اإلصغاء لما يذآرلهم والثانية 
 .)8(، وابن عاشور)7(، وتبعه األلوسى) 6(للتهويل والتعجيب

  :تعقيب
ر أن ما ذهب إليه الرازى وأبوالسعود ومن تبعهما هو األنسب باألسلوب الظاه

وسياقه، فحيث جاءت اآلية قبل ذآر العذاب فاالستفهام للتـنبيه والحث على 
اإلصغاء لما يذآر، وحيث جاءت بعد ذآر العذاب فهو للتهويل والتعظيم وتعجيب 

 .الناس منه
عهد عند اهللا وعند رسوله إال الذين  ﴿آيف يكون للمشرآين:قال اهللا تبارك وتعالى

 . )9(﴾...عاهدتم عند المسجد الحرام
 .)10(استفهام فى معنى االستـنكار واالستبعاد) آيف: (قال الزمخشرى
، وابن )14(، وأبوالسعود)13(، وابن عادل)12(، والبيضاوى)11(وتبعه الرازى

 .)15(عاشور
 .)1(وذآر ابن عطية أن االستفهام للتعجب واالستـبعاد

                                                 
 .  21: ، والثانية18: رقم األولى  1
 .  30: رقمها  2
 ،179ر، البرهان فى توجيه متشابه القرآن، تحقيق عبدالقادرأحمدعطاء،صمحمودبن حمزة بن نص:الكرمانى   3

 ).1986هـ 1406لبنان -دارالكتب العلمية، بيروت(الطبعة األولى 
 .56و 45/ 29: التفسير الكبير: ينظر  4
 .177/ 8: البحر المحيط  5
 . 171و 170/ 8: إرشاد العقل السليم: ينظر  6
 . 84/ 27: روح المعانى: ينظر  7
 . 191/ 27: التحرير والتنوير: ينظر  8
 . 7: سورة التوبة  9

 . 249/ 2: الكشاف  10
 . 238/ 15: التفسير الكبير: ينظر  11
 . 396/ 1: أنوار التنزيل: ينظر  12
 . 21/ 10: اللباب فى علوم الكتاب: ينظر  13
 . 44/ 4: إرشاد العقل السليم: ينظر  14
 . 121/ 10: التحرير والتنوير: ينظر  15
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 . )4(، والشوآانى)3(، وأبوحيان)2(وتبعه القرطبى

 : تعقيب
الذى يبدو من ظاهر النص القرآنى أن االستفهام لالستنكار واالستـبعاد ويتضمن 

أنى يكون أيها المؤمنون : تحضيض المؤمنين على القتال، أى يقول اهللا تعالى
د لهم، وأّن ال عه: للمشرآين عهدو ذمة عند اهللا وعند رسوله يوفى لهم، يعنى

الواجب عليكم قتالهم حيث وجدتموهم إال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وهم 
بعض بنى بكر، فيجب عليكم الوفاء بعهدهم واالستقامة لهم عليه ما داموا عليه 

 . )5()إن اهللا يحب المتقين(مستقيمين لكم 
 )6(ا﴾﴿فكيف تتقون إن آفرتم يوما يجعل الولدان شيب: قال اهللا سبحانه

 .)7(ذآر الرازى أن اآلية للتخويف بالقيامة
 . )8(هذا تقريع لهم شديد وتوبيخ عظيم: وقال الشوآانى

 .)9(واالستفهام بكيف مستعمل فى التعجيزوالتوبيخ: وقال ابن عاشور
 :تعقيب

ال تعارض بين اآلراء، فاالستفهام لإلنكار والتوبيخ والتهديد، أى أنكراهللا تعالى  
شرآون على اتقاء عذاب يوم القيامة، تهديدا لهم به وتوبيخا لهم على أن يقدر الم

 .آفرهم
 
 
 
 

 ):أّنى(أساليب:المجموعة السادسة
يخرج الحى من الميت ومخرج الميت , والنوى ﴿إن اهللا فالق الحّب: قال اهللا تعالى

 !؟)10(من الحى ذلكم اهللا فأنى تؤفكون﴾
 ؟)11(عنه وعن توليه إلى غيره فكيف تصرفون) فأنى تؤفكون: (قال الزمخشرى
وتبعه ابن ,)12(والمقصودمنه اإلنكارعلى تكذيبهم بالحشروالنشر: وقال الرازى

  ).1(عادل
                                                                                                                                                         

 . 135/ 8: المحرر الوجيز: ينظر  1
 . 50/ 8:الجامع ألحكام القرآن: ينظر  2
 . 14/ 5: البحر المحيط: ينظر  3
 . 339/ 2: فتح القدير: ينظر  4
 . 81/ 10: جامع البيان: ينظر  5
 . 17: سورة المزمل  6
 . 183/ 30: التفسير الكبير: ينظر  7
 . 319/ 5: فتح القدير  8
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 .95: سورة األنعام  10
 .48/ 2: الكشاف  11
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 .)2(وذآرابن عاشور أن االستفهام للتعجيب واإلنكار

 :تعقيب
 .االستفهام لإلنكاروالتعجيب ويتضمن توبيخ المشرآين على شرآهم, نعم

فيخرج , فذآرأنه يشق الحب من النبات, شرآينأى أقام اهللا بعض حججه على الم
يخرج السنبل الحى من الحب الميت , ويشق النوى فيخرج منه الشجر, منه الزرع

فكيف , الذى يفعل ذلكم آله هواهللا: فقال, ويخرج الحب الميت من السنبل الحى
 !تصرفون عن توحيده وعبادته مع وجود تلك الدالئل وعدم وجود الصارف؟

من شرآائكم من يبدؤالخلق ثم ل ﴿قل ه: تفهام فى قوله جل وعالونحوه االس
 !؟)3(فأنى تؤفكون﴾,يعيده؟ قل اهللا يبدؤالخلق ثم يعيده

هل من آلهتهم من : أى أمراهللا تعالى نبيه أن يسأل المشرآين لالحتجاج عليهم
فكيف , اهللا يبدؤالخلق ثم يعيده بعدالموت: يبدؤالخلق  ثم يعيده؟ فإذابهتوا فليقل لهم

أى ينكرعليهم انصرافهم عن الحق إلى الباطل ! تصرفون عن الحق إلى الباطل؟
 .متعجبا وموّبخا إياهم على ذلك

قال أنى , ﴿ أوآالذى مرعلى قرية وهى خاوية على عروشها: قال اهللا سبحانه
 ؟)4(يحيى هذه اهللا بعد موتها﴾

ألن المقصود , ذآرالطبرى أنه لم يصح بيان اسم الرجل، والحاجة إلى معرفته
وإقامة الحجة على , باآلية تعريف المنكرين قدرة اهللا على البعث بعدالموت

 )5( ).صلى اهللا عليه وسلم(اليهودفى عدم قبول رسالة النبى 
اعتراف بالعجزعن معرفة طريقة اإلحياء ) أنى يحيى(قوله :وقال الزمخشرى

 .)8(ىوالسيوط, )7(وتبعه البيضاوى,)6(واستعظام لقدرة المحيى
السؤال عن : من أى طريق؟ وبأى سبب؟ وظاهراللفظ : معناه: وقال ابن عطية

 إحياء القرية 
فكأن ,آمايقال اآلن فى المدن الخربة التى يبعد أن تعمروتسكن , بعمارة وسكان

 هذا تلهف من 
وضرب له المثل فى نفسه بماهو , الواقف المعتبرعلى مدينته التى عهدفيها أهله وأحبته

 .)9(مماسأل عنهأعظم 
 .)11(وأبوحيان, )10(وتبعه القرطبى

                                                                                                                                                         
 .307/ 8: اللباب فى علوم الكتاب:ينظر  1
 .389/ 7: التحريروالتنوير: ينظر  2
 .34: سورة يونس  3
 .259: سورة البقرة  4
 .29/ 3: جامع البيان: ينظر  5
 .207/ 1: الكشاف  6
 .136/ 1: أنوارالتنزيل: ظرين  7
 .57: تفسيرالجاللين ص:ينظر  8
 .292/ 2: المحررالوجيز  9
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 .303/ 2: البحرالمحيط:ينظر  11
 .31/ 7: التفسيرالكبير:ينظر  12
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 .)1(وذآرالرازى أن االستفهام لالستبعاد

 .)6(و ابن عاشور,)5(واأللوسى, )4(والشوآانى, )3(و أبوالسعود,)2(وتبعه ابن عادل
 .)6(عاشور
 :تعقيب

والظاهرمن األسلوب أنه لم يكن , رغم أن هوية المارعلى القرية لم تتبين
أى أن اهللا تعالى نبه نبيه وعجبه بحال , م لإلنكارواالستبعادفاالستفها, مؤمنابالبعث

فقال مستنكرا للبعث بعدالموت ,  الذى مرعلى قرية وهى  ساقطة على سقوفها
 .  آيف يحيى اهللا هذه القرية بعدموتها؟: مستبعدا إياه 

 ؟)7(قلتم أنى هذا﴾,﴿ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها : قال اهللا جل وعال
 ؟)8(﴿ أنى لك هذا ﴾:من أين هذا؟ آقوله تعالى) أنى هذا: (ل الزمخشرىقا

آيف : والمعنى, قالوا ذلك على سبيل التعجب واإلنكارلماأصابهم: وقال أبوحيان
و قد وعدنا بالنصر وإمدادالمالئكة فاستفهموا ,ونحن نقاتل أعداء اهللا , أصابنا هذا 

 .)9(ال هناوأنى سؤال عن الح, على سبيل التعجب عن ذلك
 

 .)11(وابن عاشور, )10(وتبعه السيوطى
 )13(وتبعه األلوسى,)12(وذآرأبوالسعود أن االستفهام بأنى لالستبعاد

 :تعقيب
واالستفهام بالهمزة علىماتقدم ,االستفهام لإلنكارواالستبعاد والتعجب, نعم

فىموضعه لإلنكار، أى أنكراهللا تعالى علىالمؤمنين إنكارهم وتعجبهم من مصيبة 
القتل والجرح التى أصابتهم من قبل المشرآين يوم أحد وقد أصابوا منهم مثليها يوم 

 .)14(﴿قل هومن عند أنفسكم﴾:وأخبرأنهم تسببوا  بجرالمصيبة على أنفسهم, بدر
فأنى , فماذا بعد الحق إال الضالل, ﴿ فذلكم اهللا ربكم الحق: قال اهللا عزاسمه

 .)15(تصرفون﴾
 .)1(بأّنى للتقرير ذآرابن عطية أن االستفهام

                                                 
 .31/ 7: التفسيرالكبير:ينظر  1
 .351و 350/ 4: اللباب  فى علوم الكتاب:ينظر  2
 .253/ 1: إرشادالعقل السليم  3
 .279/ 1: فتح القدير: ينظر  4
 .21/ 3: روح  المعانى: ينظر  5
 .36/ 3: التحريروالتنوير: ينظر  6
 .165: سورة آل عمران  7
 .37: واآلية من سورة آل عمران,436/ 1: الكشاف  8
 .111/ 3: البحرالمحيط  9

 .90: تفسيرالجاللين ص:ينظر  10
 .161/ 4: التحريروالتنوير:ينظر  11
 .109/ 2: شادا لعقل السليمإر:ينظر  12
 .115/ 4: روح المعانى:ينظر  13
 .165: سورة آل عمران  14
 .32: سورة يونس  15
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أى آيف يقع صرفكم , وبخهم على اتباع الضالل بعد وضوح الحق:وقال أبوحيان
وآيف تشرآون معه , وقيام حججه على عبادة من يستحق العبادة, بعدوضوح الحق

 .)2(وهواليشارآه فى شئ من تلك األوصاف, غيره
يه من المبالغة وف, وذآرأبوالسعود أنه إلنكارالواقع واستبعاده والتعجيب منه

ألن انتفاء أحوال وجودالفعل يستلزم انتفاء , ماليس فى توجيه اإلنكارإلى نفس الفعل
أىكيف تصرفون من الحق الذى هوالتوحيد , وجوده على الطريق البرهانى

 !؟)3(إلىالضالل الذى هواإلشراك وعبادة األصنام
 .)6(وابن عاشور, )5(واأللوسى, )4(وتبعه الشوآانى

 :تعقيب
ويتضمن توبيخ المشرآين على ,االستفهام لإلنكارواالستبعاد والتعجيب, عمن

أى بعد أن قرراهللا تعالى المشرآين على بعض صفاته فى اآلية , شرآهم وضاللهم
ذلكم المتصف بالصفات المتقدمة هواهللا ربكم الحق الذى الريب : قال لهم, السابقة

ن توحيد ربكم إلى اإلشراك فكيف تصرفون ع, فليس غيرالحق إال الضالل, فيه
 !.به؟

قالوا أنى ,﴿ وقال لهم نبيهم إن اهللا قدبعث لكم طالوت ملكا: قال اهللا جّل جالله
 !؟)7(﴾...ولم يؤت سعة من المال, ونحن أحق بالملك منه, يكون له الملك علينا
 .)8(وهوإنكارلتملكه عليهم واستبعادله, ومن أين, آيف) أنى: (قال الزمخشرى

 .)12(وأبوالسعود,)11(والبيضاوى, )10(وأبوحيان, )9(لرازىوتبعه ا
 .)13(أوللتعجب, وذآراأللوسى أن االستفهام بأنى حقيقى

 .)14(وهواستفهام مستعمل للتعجب, وأنى بمعنى آيف: وقال ابن عاشور
 :تعقيب
أى أخبراهللا تعالى أن نبّى بنى إسرائيل شمويل , االستفهام لإلنكاروالتعجب ,نعم

لماطلبوامنه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون تحت رايته فى سبيل -ال لهمق )15(بن بالى
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آيف : فاستنكروا تملكه عليهم وقالوامتعجبين, إن اهللا قدبعث لكم طالوت ملكا -اهللا

 !وهولم يؤت سعة من المال؟, والحال أننا أحق بالملك منه,يكون له الملك علينا
ت بنى إسرائيل التى وردت وفى هذه اللجاجة تتكشف سمة من سما: قال سيدقطب

ويلوون , فهاهم أوالء ينغضون رؤوسهم... اإلشارات إليها آثيرة فى هذه السورة
ويستنكرون أن يكون , أعناقهم ويجادلون فى اختياراهللا لهم آماأخبرهم نبيهم

فلم , بالوراثة, لماذا؟ ألنهم أحق بالملك منه,ملكاعليهم  -الذى بعثه اهللا لهم -طالوت
وألنه لم يؤت سعة من المال تبررالتغاضى عن أحقية , ل الملوك فيهميكن من نس

 .)1(وآل هذا غبش فى التصورآماأنه من سمات بنى إسرائيل المعروفة, الوراثة
قال يامريم ,  ﴿آلما دخل عليها زآريا المحراب وجد عندها رزقا: قال اهللا سبحانه

 ؟)2(أنى لك هذا﴾
 !؟)3(أى من أين لك هذا: قال أبوعبيدة

ويخرج ,آان يغلق على مريم سبعة أبواب) عليه السالم(وذآرالطبرى أن زآريا
, وفاآهة الصيف فى الشتاء, ثم يدخل عليهافيجد عندهافاآهة الشتاء فى الصيف

وتبعه ! ؟)4(أنى لك هذا: ويقول لهاتعجبا, فكان يعجب مايرى
 .)6(وأبوحيان,)5(الزمخشرى
 :تعقيب
الذى آان يتكفل ) عليه السالم(ذلك أن زآريا, تعجباالستفهام لالستبعاد وال, نعم

فقال لها استبعادا لما رآه ,آان آلما دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا, أمورمريم
: فردت استعباده وتعجبه قائلة! يامريم من أى جهة لك هذا الرزق؟: وتعجبامنه

 .)7(إن اهللا يرزق من يشاء بغيرحساب﴾, ﴿هومن عنداهللا 
﴿وجئ يومئذبجهنم يومئذ يتذآراإلنسان وأنى له : بحانه وتعالىقال اهللا س

 ؟)8(الذآرى﴾
البد من ,ومن أين له منفعة الذآرى) : وأنى له الذآرى:(قال الزمخشرى

تناف ) وأنى له الذآرى(وبين) يومئذ يتذآر(و إالفبين ,تقديرحذف المضاف
 .)10(وتبعه أبوحيان. )9(وتناقض

 !؟)11(وقدفرط فيهافى الدنيا, االتعاظ والتوبةأى ومن أين له : وقال القرطبى
 .)1(وتبعه ابن عادل
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 .)2(ومن أين يكون له الذآرى وقد فات أوانها: وقال أبوالسعود
 .)3(وهواستفهام مستعمل فى اإلنكاروالنفى: وقال ابن عاشور

 
 

 :تعقيب
هللا أى أخبرا, االستفهام آمايدل عليه األسلوب وتفاسيرالعلماء لإلنكاروالنفى,نعم

تعالى أنه يجاء يوم القيامة بجهنم تقادبسبعين ألف زمام مع آل زمام سبعون ألف 
ومن أين له االنتفاع , ويتذآراإلنسان فى ذاك اليوم تفريطه فى الدنيا)4(ملك يجّرونها

 .أى الجدوى لها, وقدضيع وقتها, بالذآرى
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 ):أين(أساليب:المجموعة السابعة
 ؟)1(﴿فأين تذهبون﴾اهللا تعالى   قال

 ؟)2(فأين تعدلون عن آتابى وطاعتى: روى الطبرى عن قتادة أنه قال
وأجازوا فى هذا الفعل , وأين تذهب, وذآرالفراء أن العرب تقول إلى أين تذهب 

 .)3(لكثرة االستعمال) إلى(إسقاط 
: ة اعتسافاآمايقال لتارك الصال, استضالل لهم) فأين تذهبون: (وقال الزمخشرى

 .)4(وعدولهم عنه إلى الباطل, أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله فى ترآهم الحق
 .)9(واأللوسى, )8(وأبوالسعود, )7(والبيضاوى, )6(وأبوحيان, )5(وتبعه الرازى

توقيف وتقريرعلىمعنى أين المذهب ألحد عن ) فأين تذهبون: (وقال ابن عطية
 .)10(هذه الحقائق

 .)11(أى طريق ضاللهم, استفهام إنكارى عن مكان ذهابهموهو: وقال ابن عاشور
 :تعقيب

فهىتجتمع فى أن المقصود اإلنكارعلى المشرآين , التعارض بين اآلراء السابقة
) صلى اهللا عليه وسلم(عدولهم عن الحق فى شأن القرآن الكريم والنبى األمين 

إن : ن نقولوهى فى األصل اسم استفهام عن المكان نستطيع أ) أين(ولمقام ,
أى بعد أن  بين اهللا تعالى أن القرآن الكريم وحى , االستفهام لالستضالل واإلنكار

, أنكرعلى المشرآين عدولهم وضاللهم عن الحق, أنزله على رسوله األمين, مبين
 .وانتهاجهم سخف القول وباطله فى شأنهما

أين شرآاؤآم  :ثم نقول للذين أشرآوا, ﴿ ويوم نحشرهم جميعا: قال اهللا سبحانه
 ؟)12(الذين آنتم تزعمون﴾

فى الكالم محذوف قداستغنى بذآرما ظهرعما حذف وتأويل الكالم : قال الطبرى
 .)1(﴿ ويوم نحشرهم جميعا﴾,إّنه  اليفلح الظالمون اليوم فى الدنيا
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فترك ليبقى على , ويوم نحشرهم آان آيت وآيت: تقديره: وقال الزمخشرى

أى آلهتكم التى جعلتموها ) أين شرآاؤآم(, التخويفاإلبهام الذى هو داخل فى 
 .)2(وإنما يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ, شرآاء هللا

 )6(والبيضاوى, )5(وأبوحيان,)4(و القرطبى,)3(وتبعه فى معنى االستفهام الرازى
 .)11(وابن عاشور, )10(والشوآانى,)9(وأبوالسعود,)8(والسيوطى, )7(وابن عادل
 :تعقيب

أى بعد أن أخبراهللا تعالى بهول يوم ,والتبكيت,للتقريروالتوبيخاالستفهام 
أخبرأنه يقررالمشرآين فى ذاك اليوم , الحشرللظالمين المفترين على اهللا الكذب
أين آلهتكم التى آنتم تزعمونها : فيقول لهم, لتبكيتهم وتوبيخهم على رؤوس األشهاد

 .شرآاء هللا تعالى
أين شرآائى الذين آنتم : ويقول, امة يخزيهم﴿ثم يوم القي: قال اهللا جل وعال

 ؟)12(تشاقون فيهم﴾
يقول تعالى ذآره يوم القيامة تقريعا للمشرآين بعبادتهم األصنام : قال الطبرى 
 ؟)13(أين شرآائى

ليوبخهم , على اإلضافة إلى نفسه حكاية إلضافتهم) شرآائى: (قال الزمخشرى
 .)14(بها على طريق االستهزاء بهم

 .)17(وابن عاشور, )16(وأبوالسعود, )15(ضاوىوتبعه البي
أين شرآائى فى زعمكم : وذآرابن عطية أن االستفهام للتوبيخ علىمعنى

 ؟ )18(ودعواآم
 
 

 .)3(واأللوسى,)2(والقرطبى, )1(وتبعه الرازى
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 :تعقيب

أى أخبراهللا تعالى عن حال , والتهكم والتبكيت , االستفهام للتقريروالتوبيخ
أنه يخزيهم ويذلهم ويقول لهم تقريرا وتوبيخا على , القيامة  الماآرين الكفرة يوم
أين شرآائى فى زعمكم الذين آنتم : وتبكيتالهم, وتهكمابهم , عبادتهم األصنام

 !تعادون األنبياء فى  شأنهم؟
 ؟)4(﴾﴿يقول اإلنسان يومئذ أين المفّر: قال اهللا سبحانه وتعالى

 .)5(نى الفراربفتح الفاء مصدربمع)المفر(ذآرالفراء أن 
 .)6(وذآرالبيضاوى أن اإلنسان يقول يأسا من وجدانه المتمنى

 .)8(واأللوسى,)7(وتبعه أبوالسعود
 . )9(واالستفهام مستعمل فى التمنى:وقال ابن عاشور

 :تعقيب
: يقول متمنيا, أى أن اإلنسان حين يرى أهوال يوم القيامة , االستفهام للتمنى, نعم

 ولكن أنى له ذلك؟  نج به مما أرى؟أ, أين الفرارإلى مكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):متى(أساليب : المجموعة الثامنة
 ؟)10(﴿ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم  صادقين﴾: قال اهللا سبحانه
 )1(استعجال لما وعدوا من العذاب استبعادا له) متى هذا الوعد: (قال الزمخشرى
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 .)4(واأللوسى, )3(والشوآانى, )2(وتبعه القرطبى 
واألظهرأنهم إنماقالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه الصالة : قال الرازىو

أوعلى وجه , والنصرة لألولياء, والسالم فيما أخبرهم من نزول العذاب لألعداء
 .)6(وتبعه ابن عادل. )5(االستبعاد لكونه محقا فى ذلك اإلخبار

أوعلى , ل االستبعاداستعجلوا بماوعدوا به من العذاب على سبي: وقال أبوحيان
 .)7(سبيل االستخفاف

و سليمان ,)9(وتبعه أبوالسعود.)8(وذآرالبيضاوى أنه لالستبعاد واالستهزاء
 .)10(الجمل

 .)11(وذآرابن عاشورأنه لالستبعاد والتكذيب
 :تعقيب

والذى يظهرأن قولهم استعجال للعذاب على وجه ,التعارض بين اآلراء المذآورة 
ى أخبراهللا تعالى عن مشرآى قريش أنهم لما هددوا بمجئ أ, اإلنكار واالستهزاء

قالوا استعجاال له على وجه اإلنكارله واالستهزاء به متى هذا الوعد الذى , العذاب
   تعدنابه يامحمد إن آنت مع أصحابك صادقين فيه؟

آلهاحكاية عن ,)12(وقدتكررت هذه اآلية ست مرات فى ست سور مختلفة
هم بماوعدوا به من العذاب أومجئ يوم القيامة إنكارالمشرآين واستهزائ

 .وهذا يدل على شدة نكيرهم بأموراآلخرة, أوالحشروالجزاء
 

﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايأتكم مثل الذين خلوا من  قبلكم : قال اهللا جل وعال
والذين آمنوا معه متى , مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

 ؟)13(نصراهللا﴾
نزلت هذه اآلية فى غزوة الخندق : ذآرالواحدى عن قتادة  والسدى أنهما قاال

والبرد وضيق , والحروالخوف,أصاب المسلمين ماأصابهم من الجهد والشدة 
 .)14(ناجر﴾ح﴿وبلغت القلوب ال: وآان آماقال اهللا تعالى, العيش وأنواع األذى

 .)1(لالستبطاء) متى(ذآرالطبرى أن االستفهام بـ 
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 .)4(وابن عاشور, )3(والسيوطى, )2(عه البيضاوىوتب

 .)5(واستطالة زمان الشدة,معناه طلب النصروتمنيه : وقال الزمخشرى
 .)8(واأللوسى, )7(والشوآانى, )6(وتبعه أبوالسعود
وأن , والذى يقتضيه النظرأن تكون الجملتان داخلتين تحت القول: وقال أبوحيان

وزجرا ممانالهم من , الوا ذلك استبطاء للنصرق,الجملة األولى من قول المؤمنين
 .)9(وإعالما بقرب النصر, والجملة الثانية من  قول رسولهم إجابة لهم, الشدة

 :تعقيب
مادام البقاء , والداعى إلى ذاك التكف, ماذآره أبوحيان يأباه ظاهرالنص

به والظاهرأن اهللا يلفت المؤمنين الىما ابتلى ,علىالظاهراليجرنا إلى محظور
حتى يعلم , فصبروا على دينه, المسلمين السابقين وأنبياءهم من الشدائد فى سبيله

, المؤمنون أنهم يبتلون بمثل تلك االبتالءات فى سبيل اهللا فيصبروا عليها
أى أنكراهللا تعالى على المؤمنين , واالستفهام الستبطاء النصر واستطالة مدة الشدة

م مثل ماأتى المسلمين السابقين من الشدة ولمايأته,حسبانهم أن يدخلوا الجنة
والضراء وزلزلوا حتى  قال الرسول ,حيث مستهم البأساء,التىبلغت أقصاها

: واستطالة لمدة الشدة -الشكا وارتيابافيه -استبطاء للنصر, وأتباعه
 .)10(﴾أال إن نصراهللا قريب﴿: متىنصراهللا؟فجاءت بشارة اهللا تعالى

و يقولون متى هو؟ قل عسى أن ,ليك رؤوسهم ﴿فسينغضون إ:قال اهللا عزوجل
 .)11(يكون قريبا﴾
 .)12(أى حّرآه إلى فوق وإلى أسفل: أنغض رأسه: قال الفراء

 .)13(فسيحرآونها نحوك تعجبا واستهزاء) فسينغضون: (وقال الزمخشرى
 .)14(وذآرالسيوطى أن االستفهام لالستهزاء

 .)18(بن عاشوروا, )17(واأللوسى,)16(والشوآانى,)15(وتبعه أبوالسعود

                                                                                                                                                         
 .341/ 2: جامع البيان: ينظر  1
 .116/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  2
 .45: تفسيرالجاللين ص: ينظر  3
 .316/ 2:التحريرالتنوير: ينظر  4
 .256/ 1: الكشاف  5
 .215/ 1: إرشاد العقل السليم: ينظر  6
 .215/ 1:فتح القدير:ينظر  7
 .104/ 2: روح المعانى: ينظر  8
 .149 \ 2: البحرالمحيط   9

 .214: سورة البقرة  10
 .51: اإلسراء  11
 .125/ 2: معانى القرآن  12
 .672/ 2: الكشاف  13
 .371: تفسيرالجاللين ص: ينظر  14
 .177/ 5: إرشاد العقل السليم: ينظر  15
 .234/ 3: فتح القدير: ينظر  16
 .92/ 15: روح المعانى: ينظر  17
 .129/ 15: التحريروالتنوير: ينظر  18



 357
 :تعقيب

أى أخبراهللا تعالى أن المشرآين المنكرين , االستفهام لإلنكاروالتعجب واالستهزاء
أن اهللا  الذى أنشأهم أول ) صلى اهللا عليه وسلم(للبعث حينما يسمعون من النبى 
ويقولون , فيحرآون رؤوسهم نحوه تعجبا واستهزاء, مرة هوالذى يبعثهم بعدالموت

, فأمراهللا نبيه أن يخبرهم بقربه  متى البعث؟: ين ومتسهزئينمنكرين و متعجب
 .عسى أن يكون قريبا: فيقول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )أيان(أساليب: المجموعة التاسعة
 ؟)1(حياء ومايشعرون أيان يبعثون﴾أ﴿أموات غير: قال اهللا تعالى

،وتبعه )2(يرجع إلى األصنام أوالكفار) يشعرون(أجازالفراء أن يكون الضميرفى 
 .)3(الطبرى

أى اليشعرون متى تبعث , للداعين ) يبعثون(والضميرفى :وقال الزمخشرى
فكيف يكون لهم , و أن آلهتهم اليعلمون وقت بعثهم,عبدتهم وفيه تهكم بالمشرآين

وأنه من لوازم ,وفيه داللةعلى أنه البد من البعث, وقت جزاء منهم  على عبادتهم
 .)4(التكليف

                                                 
 .21: النحل  1
 .99و 98/ 2: معانى: ينظر  2
 .94/ 14: جامع البيان:ينظر  3
 .2/600: الكشاف  4
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 .)2(وأبوالسعود, )1(وتبعه أبوحيان
وعلى تأويل من يرى الضميرللكفارينبغى أن يعتقد فى الكالم : وقال ابن عطية

 .)3(الوعيد
 :تعقيب

مماسبق فى معنى اآلية ومن سياقها يظهرلى أن أسلوب االستفهام بها فى هذا 
واآلية تحتمل , ويتضمن تهديد المشرآين بالبعث,الموضع يفيدالتفخيم والتعظيم

 :الثالثة أحدالمعانى
فيتضمن الكالم توبيخ المشرآين على عبادة , وماتدرى األصنام متى تبعث -1

 .فكيف يعرف متى يبعث غيره ويوصل النفع إليه,مااليدرى متىيبعث 
فيتضمن الكالم تهديد العبدة على بعثهم , وماتدرى األصنام متى تبعث عبدتهم -2

 .والتهكم بهم بجهل آلهتهم عن ذلك الوقت
 .فيفيد الكالم تهديدهم على البعث, درى الكفارمتى يبعثونوماي -3

﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عندربى : قال اهللا جل وعال
 .)4(الهو﴾إاليجليها لوقتها 

عن الساعة ) صلى اهللا عليه وسلم(نقل الطبرى عن قتادة  أن الذين سألوا النبى 
 .)5(يهود هم الذين سألوه عن  الساعةهم قريش،ونقل عن ابن عباس أن ال

 .)6(وروى أن المشرآين قالوا ذلك لفرط  اإلنكار:وقال القرطبى
 :تعقيب

أى أخبراهللا تعالى , فاالستفهام لإلنكاروالتعجب, إذاآان السؤال من قبل المشرآين
سؤال إنكاروتعجب عن ) صلى اهللا عليه وسلم(عن المشرآين أنهم يسألون النبى 

إنماعلمها عندربى ،اليظهرها : وقت قيامها؟ فأمراهللا نبيه أن يقول الساعة متى
 .لوقتها إالهو

ألنهم آانوا يعلمون أنه ,فانه لالمتحان واالختبار, وإن آان السؤال من قبل اليهود
 .)7(من الغيب الذى استأثراهللا بعلمه

ليه إن الساعة غيب من الغيب الذى استأثراهللا بعلمه فلم يطلع ع: قال سيدقطب
, إما سؤال المختبرالممتحن: ولكن المشرآين يسألون الرسول عنها, أحدا من خلقه

أيان مرساها؟ أى , وإما سؤال المستهين المستهتر, وإما سؤال المتعجب المستغرب
 !؟)8(متى موعدها الذى إليه تستقروترسو

                                                 
 .468/ 5: البحرالمحيط:ينظر  1
 .106/ 5:إرشادالعقل السليم:ينظر  2
 .173/ 10: المحررالوجيز  3
 .187: سورة األعراف  4
 .137/ 9: جامع البيان:ينظر  5
 .212/ 7: الجامع ألحكام القران  6
 .300/ 3: إرشاد العقل السليم:ينظر  7
 .1409 و1408/ 3: فى ظالل القرآن  8
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 )1(﴿يسألون أيان يوم الدين﴾: قال اهللا سبحانه وتعالى

وجائزأن يقترن بذلك من , ن متى يوم الدين على معنى التكذيبيقولو:قال ابن عطية
 .)2(بعضهم هزء

 .)3(وإنما يسألون استهزاء: وقال الرازى
 .)7(واأللوسى, )6(وسليمان الجمل, )5(وأبوالسعود, )4(وتبعه القرطبى
 .)8(سؤال تكذيب واستهزاء) أيان يوم الدين: (وقال أبوحيان

 .)10(وابن عاشور, )9(وتبعه الشوآانى
 :تعقيب

 ألن والذى يبدو أن االستهفام للتكذيب واالستهزاء ,التعارض بين اآلراء المتقدمة
 عن تعالى أخبراهللا أى , الجزاء من ومايتبعه البعث ينكرون آانوا  المشرآين
 الدين يوم عن )وسلم عليه اهللا صلى( الرسول يسألون أنهم الكذابين الخراصين
 .والجزاء الدين يوم يكون متى :واستهزاء تكذيبا ،فيقولون

 ):آم(أساليب : المجموعة العاشرة
سرائيل آم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة اهللا من إ﴿ سل بنى : قال اهللا تعالى

 .)11(بعد ماجاءته فإن اهللا شديدالعقاب﴾
فإن قلت آم ...وهذا السؤال تقريع آماتسأل الكفرة يوم القيامة:قال الزمخشرى

 )12(ومعنى االستفهام فيهاللتقرير, تحتمل األمرين: م خبرية؟ قلتاستفهامية أ

 .)15(واأللوسى, )14(والشوآانى, )13(وتبعه البيضاوى
المقصودمنه المبالغة فى الزجرعن اإلعراض عن  دالئل اهللا : وقال الرازى

 .)16(تعالى
 .)17(وأمراهللا تعالىنبيه بسؤالهم علىجهة التقريع لهم والتوبيخ:وقال القرطبى

وذآرأنها استفهامية ) آم(رّد أبوحيان على الزمخشرى فى تجويزه خبريهو
 .)1(ومعناها التقرير

                                                 
 .12: الذاريات  1
 .203/ 15: المحررالوجيز  2
 .199/ 28: التفسيرالكبير  3
 .24/ 17: الجامع ألحكام القران:ينظر  4
 .137/ 8: إرشاد العقل السليم:ينظر  5
 .278/ 7: الفتوحات اإلليهة: ينظر  6
 .6/ 28: روح المعانى: ينظر  7
 .134/ 8: البحرالمحيط  8
 .84/ 5: يرفتح القد: ينظر  9

 .345/ 26: التحريروالتنوير: ينظر  10
 .211: البقرة  11
 .254/ 1: الكشاف  12
 .115/ 1: أنوارالتنزيل: ينظر  13
 .212/ 1: فتح القدير: ينظر  14
 .99/ 2: روح المعانى:ينظر  15
 .2/ 6: التفسيرالكبير  16
 .20/ 3: الجامع ألحكام القرآن  17
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 .)2(وتقريرلمجئ البينات, المراد بالسؤال تبكيتهم وتقريعهم بذلك: وقال أبوالسعود

 .)3(وتبعه سليمان الجمل
 :تعقيب

يتهم استفهامية ومعناها تقريربنى إسرائيل وتبك) آم(ننتهى مماتقدم إلى أن 
أى أمراهللا تعالى نبيه أن يسأل بنى , وتوبيخهم على عدم اعتبارهم بآيات اهللا

تبكيتا , إسرائيل سؤال تقريرلهم بمجئ المعجزات التى أتتهم على أيدى أنبيائهم 
 وأخبرأن من يبدل نعمةاهللا , وتوبيخا لهم على عدم اعتبارهم بها

 .شديد العقاب استحق عقاب اهللا ،فإن اهللا, )4(التى هى اإلسالم
قال آم لبثت؟ قال لبثت يوما , ﴿فأماته اهللا مائة عام ثم بعثه: قال اهللا سبحانه

 .)5(وبعض يوم﴾أ
 )6(؟ على جهة التقرير)آم لبثت(سأل اهللا تعالى بواسطة الملك : قال ابن عطية

 

 

آيف (الظاهرأن القائل هواهللا لقوله : وقال, وأبوحيان, )7(وتبعه القرطبى 
 .)8()ننشزها

المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ماحدث من :وقال الرازى
 .)9(الخوارق
 :تعقيب

فاالستفهام للتقرير،والغرض من التقريرالتنبيه على ,التعارض بين الرأيين
أى أخبراهللا تعالى نبيه بماجرى مع الرجل الذى استبعد البعث ,ماحدث من الخوارق

أنى يحيى اهللا هذه القرية : وية على عروشهافقال عند رؤيته قرية خا, بعدالموت
وتنبيها الى ماحدث من ,فسأله تقريرا,فأمات اهللا الرجل مائة عام ثم بعثه, بعد موتها
 ... لبثت يوما أوبعض يوم: آم لبثت؟ فأجاب الرجل: الخوارق

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 .136/ 2: البحرالمحيط: ينظر  1
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 :أهم نتائج هذا الفصل
االستفهام فى القرآن الكريم فى  درس هذا الفصل األسرار البالغة ألساليب

 :مبحثين
اختص المبحث األول باألسرارالبالغة ألساليب حروف االستفهام،وتضمن ثالث 

 :مجموعات
 .أساليب الهمزة: المجموعة األولى
  ).هل(أساليب: والمجموعة الثانية
 ).هل(أساليب : والمجموعة الثالثة

ين وثمانين أسلوبا، تسعة بلغت أساليب الهمزة المدروسة فى هذا الفصل اثن
وعشرون أسلوبا لدخول الهمزة على الماضى،وواحد وثالثون أسلوبا، لدخولها 

 .على المضارع،واثنان وعشرون أسلوبا لدخولها على االسم أوالظرف
المنقطعة المدروسة فى الفصل تسعة عشر أسلوبا، ستة ) أم(وبلغت أساليب
يب لدخولها على المضارع وثمانية على الماضى، وخمسة أسال) أم(أساليب لدخول

 .أساليب لدخولها على االسم أوالظرف
المدروسة فى الفصل إلى تسعة وعشرين أسلوبا، خمسة ) هل(ووصلت أٍٍساليب 
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على الماضى ،وثالثة عشر أسلوبا لدخولها على ) هل(أساليب لدخول 

 .المضارع،وأحد عشرأسلوبا لدخولها على االسم أوالظرف
يب الحروف االستفهامية فى القرآن الكريم معانى مختلفة، عرض وقد أفادت أسال

الفصل آراء من تيّسرمن المفسرين حول المعنى  البالغى لكل أسلوب، ثم عقب بما 
آان أوفق  لظاهرالنص القرآنى، وأحيانًا أحال النظيرعلى النظير، فاستغنى به عن 

 .التفصيل
تقريرأو اإلنكارالزم معظم تلك وبمراجعة تلك األساليب يتبين لنا أن معنى ال

األساليب مع معنى أومعان أخرى،وهذا يفسرلنا سّر اعتناء البالغيين  بهذين 
 .المعنيين فوق اعتنائهم بغيرهما

آمايتجلى لنا أن سهام تلك األساليب متجهة فى األغلب إلى الكفرة أوالعصاة، ألن 
.ل لهذه اإلثارة والتحريكاألساليب االستفهامية مثيرة للوجدان والمشاعر، وهم أه

  
وبالوقوف على تلك األساليب يظهرأن بعضا منها قد اشتمل على مايفصح عن 

﴿ فأما الذين اسودت وجوههم :معانيها البالغة أويوحى إليها فنحوقول اهللا تعالى
فذوقوا العذاب :(فقوله ،)1(،أآفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بماآنتم تكفرون﴾

يرمز إلى أن االستفهام يفيد إنكارالكفرعلىالمخاطبين، وتوبيخهم  )بماآنتم تكفرون
 .عليه

يدالن على أن ) إثم(و) بهتان(فكلمتا )2(﴿ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾:وقوله سبحانه
  .أن االستفهام إلنكاراسترداد  شىء من المهر، وللتوبيخ عليه

 )3(آنتم مجرمين﴾ ﴿ أنحن صددناآم عن الهدى بعد إذجاءآم؟ بل:وقوله جل وعال
 .ينبئ أن االستفهام لإلنكار والنفى) بل آنتم مجرمين(فقوله 

وممايلفت النظرإليه أن بعض الحروف امتازمن أخته بإفادة بعض المعانى، 
المتصلة معنى التسوية ،ولم يفد هذا المعنى ) أم(فهمزة االستفهام أفادت بمصاحبة 

 .غيرها
آما -أوجاءت بعد االستفهام بالهمزة أفادتالمنقطعة إذتكررت أساليبها، ) أم(و

﴿ أم  لهم شرك :نوعا من ا لترقى فى المعنى البالغى ، نحوقول اهللا تعالى-يظهرلى
 .)4(فى السماوات ،أم آتيناهم آتابا  فهم على بينة منه﴾

األول يقرر المشرآين ويبكتهم بعدم شرآتهم مع اهللا تعالى فى خلق ) أم(فأسلوب 
ها الثانى يقررهم ويبكتهم بعدم آتاب معهم يشهد بأنهم شرآاء السماوات، وأسلوب

 .اهللا سبحانه

                                                 
 .106: سورة آل عمران  1
 .20: سورة النساء  2
 .32: سورة سبأ  3
 .40: سورة فاطر  4
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﴿ألهم أرجل  يمشون بها؟أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم :ونحوقول اهللا تبارك اسمه

 ؟)1(أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها﴾
ثانهم األساليب الواردة فى اآلية جاءت إلنكار أن تكون ألصنام المشرآين وأو

جوارح تنفعها وغيرها،ولتبكيت المشرآين بذلك النقص وتوبيخهم على عبادتها، 
األولى ) أم(فالهمزة أفادت إنكاراألرجل التى تمشى بها تلك اآللهة، وتنتفع بها، و

الثانية أفادت ) أم(أفادت إنكار األيدى التى تبطش بها، وتنفع نفسها وغيرها، و
الثالثة أفادت ) أم(سبيل المشى والبطش، وإنكار األعين التى تبصربها فى 

 .إنكاراآلذان التى تسمع بها دعاء من تبصرومن التبصر
 .فالترقى فى المعنى من األخف إلى األشد واضح فى اآليتين

االستفهامية أفادت الحصروالتخصيص بإفادتها النفى واإلنكارواجتماعها ) هل(و
فقوله ,  فى أسلوب واحد) غير (فى اثنين وعشرين أسلوبا، ومع ) إال(مع 

 ؟)2(﴿ فهل على الرسول إال البالغ المبين﴾:سبحانه
 .قصرمهمة الرسل على التبليغ، فال تتعداه إلى هداية الخلق

 
فال تتعداه ,؟ قصرالخلق على اهللا سبحانه)3(﴿هل من خالق غيراهللا﴾:وقوله تعالى

 .إلى غيره
لمبدوءة حين دخولها على الجملة االسمية ا) هل (آما أنها 

؟ )4(﴿ فهل أنتم شاآرون﴾:بضميرالخطاب،والخبرمشتق نحو قول اهللا عزوجل
 .وأمثاله

أفادت األمربما تضمنه الخبر، والنهى عن ضده ، والزجرعليه، ولهذا نجد ذاك 
األسلوب مسبوقا بمايهيئه من المواعظ والزواجرللمعانى المتقدمة، وهذا يؤيد 

، أن مثل هذا األسلوب اليحسن إالمن البليغ  ماسبق عن البالغيين فى الباب األول
 .)5(لمراعاته اللطائف البالغية بخالف غيره الذى  يرمى الكالم على عواهنه

واختص المبحث الثانى باألسرارالبالغية ألساليب أسماء االستفهام وتضمن 
 :عشرمجموعات

 ).من(أساليب : المجموعة األولى
 ).ما(أساليب : المجموعة الثانية

 ).ماذا(أساليب : موعة الثالثةالمج
  ).أّى(أساليب : المجموعة الرابعة

 ).آيف(أساليب : المجموعة الخامسة 
 ).أنى(أساليب : المجموعة السادسة

                                                 
 .195: سورة األعراف  1
 .35: سورة النحل  2
 .3: سورة فاطر  3
 .47: سورة غافر  4
 :(       ).المبحث األول من الفصل الثانى، ص: يراجع  5



 364
 ).أين(أساليب : المجموعة السابعة
 ).متى(أساليب : المجموعة الثامنة
 ).أيان(أساليب : المجموعة التاسعة
 ).آم(أساليب : المجموعة العاشرة

المدروسة فى هذا الفصل ستة عشرأسلوبا أسلوبان لدخولها ) من(لغت أساليب ب
على الماضى،وثمانية أساليب لدخولها على المضارع، وستة أساليب لدخولها على 

 .االسم
المدروسة فى الفصل إلى ثمانية وعشرين مثاال، خمسة أمثلة ) ما(ووصلت أمثلة 

ا على المضارع، وخمسة عشرأمثاًال لدخولها على الماضى وثمانية أمثلة لدخوله
 .لدخولها على االسم والظرف

المدروسة فى الفصل إلى تسعة اأساليب خمسة لمجىء ) ماذا(وانتهت أساليب  
 .وأسلوبان  لمجىء الظرف  بعدها) ماذا(الماضى بعد 

المدروسة فى الفصل سبعة أيضا، أربعة أساليب لمجىء ) أّى(وبلغت أساليب 
 .عل متأخروثالثة لمجيئها متبدأمعموال لف) أّى(

المدروسة فى الفصل إلى اثنى عشرمثاال، ثالثة أمثلة ) آيف(ووصلت أمثلة 
لدخولها على الماضى، وسبعة لدخولها على المضارع، ومثال واحد لما حذف 

  .عاملها
المدروسة فى الفصل ثمانية ،خمسة أساليب لدخولها ) أنى(وبلغت أساليب 

لدخولها علىاالسم،وأسلوبان لدخولها على الجملة علىالمضارع، وأسلوب 
 .االسمية

المدروسة فى الفصل إلى أربعة ، أسلوب لدخولها على ) أين(وانتهت أساليب 
 .المضارع،وثالثة لدخولها على االسم

فىجميعها على ) متى(المدروسة فى الفصل ثالثة، دخلت ) متى(وبلغت أساليب 
 .االسم

دروسة فى الفصل ثالثة، أسلوب لدخولها على الم) أيان(آمابلغت أساليب 
 .المضارع،وثالثة لدخولها على االسم

 .المدروسة فى الفصل أسلوبين، وليها فيهما الفعل الماضى) آم(ولم تتعد أساليب 
وقد أفادت أسماء االستفهام آحروفه فى معظم األساليب معنى التقرير 

 .أواإلنكارمع معنى أومعان أخر ى
خمس عشرة مرة اليعنى أى تناقض ) من أظلم(ن تكررأسلوب وتبين مماسبق أ

بين أسلوب ونظيره، بل   يفيد إثبات التسوية على األظلمية بين من ذآروا فى 
 .صالت تلك األساليب

) إال(دون سائرأخواتها أفادت باجتماعها مع ) ماذا(و) ما(و) من(وأن 
فى هذا الفصل قول  الحصروالتخصيص فى بعض أساليبها،ومن أمثلتها التى سبقت
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، فالرغبة عن ملة )1(﴿ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه﴾:اهللا تعالى
 .محصورة فى السفيه التتعداه إلى العاقل) عليه السالم(إبراهيم 

عليه (وأن األول يدل على أنه ) مايدريك(و) ما أدر اك(واتضح الفرق بين 
ف  الثانى، فإن المستفهم عنه قدطوى أدرى المستفهم عنه، بخال) الصالة والسالم
يأتى  فى صلته استفهام تهويل وتعظيم،ويأتى بعده  بيان ) ماأدراك(عنه، ذلك أن 

 :وتوصيف للمهول أوالمعظم ،نحوقول اهللا سبحانه
 .ليس آذلك)  مايدريك (و .)2(﴿ وما أدراك ماالطارق؟ النجم الثاقب﴾

 ؟)3(﴾مامنعك أالتسجد إذاأمرتك﴿ :فى نحوقول اهللا عزوجل) ال(آما اتضح أن 
﴿ قال يا إبليس مامنعك أن تسجدلما خلقت :مزيدة بدليل قول اهللا جل  وعال

 ؟)4(﴾بيدّى
صلة ،فائدتها توآيد معنى الفعل الذى دخلت عليه ) ال(ولهذا ذآرالزمخشرى أن 

 ؟)5(مامنعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك: ،وتحقيقه ،آأنه قيل
  :وهذا يدل على أمرين

 .اليحكم علىحرف من القرآن  بالزيادة إال بدليل_ 1 
أن الحكم بالزيادة اليعني االستغناء عنها فى المعنى ، بل استقامة الترآيب _ 2

 .بدونها
االستفهامية على أن اعتبارها اسما مرآبا لالستفهام أفضل من ) ماذا(وتدل أمثلة 

ارها اسمين وإن آان اليخل اسم موصول ألن اعتب) ذا(اسم استفهام، و) ما(اعتبار
بالمعنى البالغى ،ولكنه يلجىء إلى تقدير  العائد فى آثيرمن اآليات ،وإلى 

و الريب  ؟)6(﴿ فماذا بعد الحق إال الضالل﴾:تقديرالصلة فى نحوقول اهللا جل وعال
 .أن عدم الحذف والتقدير أولى منهما

إحدى ؟)7(ربكماتكذبان﴾ ﴿ فبأى آالء :وانكشفت مماتقدم سرتكرار قول اهللا سبحانه
وثالثين مرة، فقد تكررت اآلية مقررة الثقلين على آل نعمة أنعمهااهللا ومقيمه 
الحجة بكل و احدة منها عليهما، ومفيدة التوآيد علىماقررتهما، وأقامت بها الحجة 
عليهما، وموبخة المكذبين بنعم اهللا، والمعرضين عن توحيده، فإن السورة تهدف 

عن الشرك إلى التوحيد ، بلفت أنظارهم إلىالنعم، ،وتقريرهم  إلىصرف العباد
عليها، وإقامة الحجة عليهم بنعمة تلوأخرى ، حتى اليبقى  لمغّفل معذرة، 
ولمكابرمعضلة، بأنه لم يدآربحجة أولم يقنع بها، ولهذا نجدالسورة، بعد انثيالها 
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ديسه، وأنه ذوالجالل بذآرالنعم و التقريرعلى آل واحدة اختتمت  بتنزيه اهللا وتق

 .)1(﴿تبارك اسم ربك ذى الجالل واإلآرام﴾واإلآرام 
وأآثرأمثلتها , للفعل الماضى) آيف(وتبين أن معنى التعجيب الزم جميع أمثلة 

يسأل  بها فى األصل عن ) آيف(للفعل المضارع مع معنى أومعان أخرى، ذلك أن 
توقيفاوتعجيبا يناسبه الفعل  حال الشىء وهيئته، والسؤال عن الحال القائم للشىء

 .الماضى، والمضارع  الدال على الحال
تعجيبا ...) آيف آان عاقبة(ويؤيد ماذآرت أنه ورد واحدة وعشرين مرة أسلوب 

 مما انتهت
﴿ آذلك :إليه عاقبة الكفرة والمكذبين، وتهديدا ألمثالهم، على نحوقول اهللا سبحانه 

 .)2(اقبة المفسدين﴾آذب الذين من  قبلهم  فانظرآيف آان ع
أربع مرات للتعجيب والتهديد، علىنحو قول ) فكيف آان نكير(آماورد أسلوب 

 ؟)3(﴾ذتهم فكيف آان نكير﴿ فأمليت  للكافرين ثم أخ:اهللا جل وعال
االستفهامية اإلنكار واالستبعاد دائما، سبقت أساليبها بمايمهد ) أنى(وإلفادة 

 :إال فى آية واحدة وهىمعناها، ولهذا لم تقع فى صدراآليات 
 ؟)4(﴿ أنى لهم الذآرى،وقد جاءهم رسول مبين﴾:قول اهللا تعالى

 .وقدسبق التمهيد لها فى اآليات قبلها
فى الغالب حمق المشرآين وغباوتهم، إذ أنها أفادت ) متى(وأبانت أساليب 

استعجالهم للموعودبه من العذاب أوالقيامة أوالحشر والجزاء على وجه اإلنكار 
الستهزاء، وهذا يدل على شدة إنكارهم باألمور الغيبية، وانغماسهم فى الحياة وا

المادية إلى حدلم   يسلموا   لماغاب عنهم، بل إن العناد ذهب بقلوبهم وأسماعهم 
،وأبصارهم ،وجعلهم آاألنعام ،فالتفقه الحق، والتسمع مواعظ اهللا ، 

ل ،أولئك  آاألنعام بل هل أض﴿إن هم إال:والتبصردالئل قدرته فى الكون واألنفس 
 .)5(﴾هم  الغافلون

 :ومعانيها المفادة نخرج بشيئين) أيان(وبالوقوف على أمثلة 
تختص باألمور المفخمة ) أيان(أن ماتقدم عن النحاة والبالغيين من أن : األول

المعظمة، إنما يتوجه حسب األصل والواقع، الحسب اعتقاد السائل ،ألن المشرآين 
؟ )6(﴿يسألون أيان  يوم الدين﴾وا عن يوم الدين على وجه التكذيب الذين سأل

 .مونه، وإن  آان فى نفسه ولدى المسلمين معظما مفخمااليعظ
فى  القرآن الكريم اختصت بالسؤال عمايقع فى المستقبل ) أيان(أن : والثانى

  .التى يستفهم بها عن الماضى وعن المستقبل) متى(وبهذا افترقت عن أختها 
أن تمييزها يجوز حذفه إذا وجدت قرينة دالة عليه ويجب ذآره ) آم(تفيدنا أمثلة و

﴿ سل بنى إسرائيل آم آتيناهم من :ولومؤخرا عند عدمها،آما فى قول اهللا سبحانه
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؟ فقد ذآرالتمييز لعدم وجود مايدل عليه  لوحذف، وأّخرذآره ليكون أوقع  )1(آية﴾

 .ع موقع الماء  الفرات  من الضمآنالبيان بعد اإلبهام  يقفى النفس، إذ
 

 الخاتمة
الحمدهللا الذى بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على من رسالته خاتمة 

 .محمد وآله وصحبه أجمعين, الرساالت
وبذلت الوسع فى , مارست العمل فيه, فقدشغلنى هذا البحث سنوات : أمابعد
بعض أسراراإلعجازللقرآن  رجاء أن يحقق أهدافه من آشف النقاب عن, سبيله
 .فعسى أن يكون قد حقق  المأمول,الكريم

وأساليبه عندالنحويين , تعريف االستفهام: عرض البحث فى مقدمة الباب األول
فانتقل إلى الفصل ,معضدا آل ذلك باألمثلة,وإعراباتها,ومعانيها , بأدواتها 

وفى , العربية عامةوبّين فى مدخله جهود النحويين والبالغين فى اللغة ,األول
وتناول فى , وتطّرق لتوضيح الفرق بين النحووالبالغة,القرآن الكريم خاصة
استثمارالبالغيين قواعد النحويين فى دراسة أساليب : مباحث هذا الفصل

وفّصل من خالل الدراسة أثرإضاءات النحوعلى البالغة فىتلك ,االستفهام
ى والمقامى فى دراسة أساليب ثم  وضح دورالسياق بنوعيه المقال,األساليب
وختم ,وأن البالغيين العرب سبقوا الغرب بهذه الفكرة فى دراسة اللغة,االستفهام

وآيف آان العرب , الفصل ببيان تسّرب مصطلحات المنطق إلى درس االستفهام
, وجمدت األذواق, ثم خمدت القرائح,األوائل يتذّوقون جمال األسلوب بطبائعهم

وأبى ,لتمنطق محّل السجية والتذّوق،منذ اإلمام فخرالدين الرازيفاحتّل التقعيد وا
يعقوب يوسف السكاآي وأخالفهما بسبب النزعة المنطقية التى آانت مسيطرة 

 .عليهم
وأورد ماتردد بين المنطق والبالغة من قواعد ومصطلحات مع بيان مجاالتها فى 

وإن لم ينكرفائدته ,منطقىو استقبح التوغل فى التفلسف ال,آل من الفنين باألمثلة
 .للبليغ بتاتا

, تتّبع البحث فىالفصل الثانى الخصائص الداللية واالستعمالية ألدوات االستفهام
وبّين , بدأ بخصائص حروف االستفهام,فبعد أن أوضح فى مدخله معنى الخصائص

وأن األصل فى االستفهام بهاطلب ,والهمزة للتصديق,الفرق بين الهمزة للتصور
ثم , وأن المسئول عنه بهاحين إفادتها معانى بالغية يقع فى الغالب بعدها, يقالتصد

) هل(فدخل فى ,المتصلة والمنقطعة) أم(أبان  الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 
 .وذآربالتفصيل أوجه استعمالها,وفّسرالفرق بينها وبين الهمزة 
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ستفهام وقرر أن بعدذلك شرح الخصائص الداللية واالستعمالية ألسماء اال

التى يطلب بهابيان معنى اللفظ فإنها لطلب ) ما(المطلوب بها جميعا التصورماعدا 
 .التصديق

أفاض فى مدخله , جعل البحث الفصل الثالث للمعانى السياقية ألدوات االستفهام
وأثبت بعد النقاش أن إفادة , أن المعانى البالغية غيرمنحصرة فيما أورده البالغيون

 .االستفهام للمعانى البالغية من مستتبعات الكالمأدوات 
خصص البحث الباب الثانى فى أساليب االستفهام فى القرآن الكريم، وقسمه إلى 

 .ثالثة فصول
أفرد الفصل األول لدراسة إحصائية وصفية ألساليب االستفهام فى القرآن 

ة البارزة التى الكريم،فأعرب فى مدخله أن الفصل اعتمد على األساليب االستفهامي
جاءت على قراءة حفص عن عاصم، واختارفى المواضع المحتملة وجوها ،ما رآه 
ألصق بالنظم القرآنى، وسارفى الدراسة الوصفية على البناء الظاهرى   لألسلوب 
االستفهامى من مالحظة األداة  وماوليها من فعل أوغيره، ونسبة ورود آل نوع 

اهد متنوعة، وأبان فائدة الدراسة اإلحصائية من األساليب،وعضد آل ما ذآربشو
 .الوصفية ورمز إلى الجوانب التى تناولها الفصل بالدراسة فى مبحثيه

فقدتضمن المبحث األول دراسة إحصائية وصفية ألساليب حروف االستفهام، 
فعرض إحصاء ووصفا ألساليب آل حرف لالستفهام فى القرآن الكريم وقدم أمثلة 

لفعل أوغيره بعده،ثم عرض باألمثلة ما امتازبه بعض حروف متنوعة  لمجىء ا
 .االستفهام من بعض

وتضمن المبحث الثانى دراسة إحصائية وصفية ألساليب أسماء االستفهام فقّدم 
إحصاء ووصفا ألساليب آل اسم لالستفهام فى القرآن الكريم ،وذآرما أفاد بعض 

اسم استفهام أفادمعاني بالغية على  األسماء من حقيقة االستفهام،ثم قدم أمثلة لكل 
نحوأمثلة الحروف،وبعد ذلك بّين باألمثلة ما امتازبه بعض أسماء االستفهام من 

 .بعض
وشرح فى الفصل الثانى المقامات األساسية ألساليب االستفهام فى القرآن الكريم 
 ، فبين  فى مدخله آمال مراعاة القرآن الكريم  للمقام الكالمى، وأجمل خواص

 .القرآن المكى، والقرآن المدنى، والمقامات التى تناولها  الفصل فى مبحثيه
اشتمل المبحث األول علىتسعة مقامات، أورد  لكل مقام بعض ما تيسرمن 

 .الشواهد االستفهامية القرآنية لكل حرف
واشتمل المبحث الثانى علىعشرة مقامات،ذآرلكل مقام بعض ماورد من ا 

 .القرآنية لكل اسملشواهد االستفهامية 
وقد وجد البحث لبعض المقامات للمبحثين معارضة للكفرة والمشرآين 

 .ذآرشواهدها إثرالمقام الذى ترتبط به
فصل البحث فى الفصل الثالث األسرار  البالغية ألساليب االستفهام فى القرآن 

االعتماد الكريم ، فأبان فى مدخله منهج تسايره مع أساليب االستفهام القرآنية،وهو 
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علىماجاء عن السلف ،ثم ما أدلى به المفسرون حول اآليات،واختيارماهو أليق 
بالنظم القرآنى، وقديحيل النظير علىالنظير، ويكتفى به عن التفصيل،واحتوى 

 .الفصل على  مبحثين
تضمن المبحث األول األسرارالبالغية ألساليب حروف االستفهام، فدرس 

) أم(ى ثالث مجموعات، األولى للهمزة والثانية لـبالتفصيل أساليب  متنوعة ف
 ).هل(المنقطعة،والثالثة لـ

وتضمن المبحث الثانى األسرار البالغية ألساليب أسماء االستفهام فعرض 
 .بالتفصيل أساليب متنوعة فىعشرمجموعات، أساليب آل اسم فىمجموعة

لبالغة مرهونة وقد أوضح البحث من خالل الدراسة أن نشأة علم  النحو وا, هذا
 بالقرآن 
 .وإن سبق النحوالبالغة فى النشأة,الكريم

وفى غيرهاعامة غيرمغنية , وأعرب أن القواعد المرسومة فى البالغة خاصة
 .عن دورالسياق المقالي والمقامي إلدراك المعنى

وآشف أن البالغة فى عنفوان شبهابها آانت ذوقا بالفطرة أوالممارسة ثم سرت 
 .مود والتعقيد بتأثيرالمنطقيين الذين قاموا بأعبائهاإليها روح الج

قسم : وأبرزأن خصائص أدوات االستفهام الداللية واالستعمالية تنقسم إلى قسمين
 .وقسم يختص ببعضهادون بعض آخر,يعّم جميع األدوات

 .وأبان البحث خصائص أدوات االستفهام فى النظم والمعنى فى القرآن الكريم
الهمزة لالستفهام فى القرآن الكريم إلى حّد بلغت أساليبها ما وفّسرآثرة ورود  

 .يقارب نصف األساليب االستفهامية فيه
وأثبت أّن ما قرره النحاة من أّن أدوات االستفهام ماعدا الهمزة تختص باألفعال 

 .منقوض بدخول آثيرمنها على األسماء
القرآنية التخلق  وصل البحث من خالل هذا الجهد المتواضع إلى أن الدراسات

واليخلق على آثرة ,ألنهاصدى للقرآن العظيم الذى التنقضى عجائبه
 .فقديوفق باحث لكشف النقاب عن أسرار وعجائب لم يسبق إليها,التكرار

وانتهى البحث بعرضه المعانى البالغية النابعة من أساليب االستفهام فى القرآن 
, على مايرتبط به  من العلوم الكريم آله إلى أن إعجازالقرآن ألقى بظالله

 .ألنه تصويرأللفاظه,والسيماتفسيره
وقد ذّيل آل فصل بأهم نتائجه ، فاستغنى عن ذآرآثيرمن الجزئيات فى هذه 

 .الخاتمة
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 فهرس اآليات الكريمة -1

/ رقم اآلية / السورة                                            اآلية                                    
 الصفحة



 378
   6 البقرة  .     إن الذين آفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون    

          231و117و20/
/        13=    قالوا أنؤمن آماآمن السفهاء؟                                         

263     
/        14=              ..وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا،وإذا خلواإلى شياطنهم

237 
/      23=      ...  وإن آنتم فى ريب ممانزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

 64و4
/        26=      وأما الذين آفروا فيقولون ماذا أراداهللا بهذا مثال؟              

353 
 28=     ؟  ...ثم يميتكم ثم يحييكم,آيف تكفرون باهللا وآنتم أمواتا فأحياآم

 105و102و82/
/  30=    ؟                   ...قالوا أتجعل فيهامن يفسدفيها ويسفك الدماء و

 239و133
 44=   وأنتم تتلون الكتاب أفالتعقلون؟ ,أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم

 234و176/
/      61=     تبدلون الذى هوأدنى بالذى هوخير؟                           قال أتس

133          
/       67.             =    قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ باهللا أن أآون من الجاهلين

174 
/    70و68=                قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي؟

147 
/          69=         بين لنا مالونها؟قالوا ادع لنا ربك  ي

147 
/        75...  =  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟  وقدآان فريق منهم يسمعون آالم اهللا

178       
/      76=  قالوا أتحدثونهم بمافتح اهللا عليكم ليحاجوآم به عندربكم؟أفالتعقلون؟   

133 
/       77=       ؟                      أواليعلمون أن اهللا يعلم مايسرون ومايعلنون

176 
 80=        ...  أم تقولون علىاهللا, قل أتخذتم عنداهللا عهدا فلن يخلف اهللا عهده

 319و201/  
/      84...          =   وإذ أخذنا ميثاقكم التسفكون دماءآم والتخرجون أنفسكم

236 
/   85=   ؟         ...ن يفعلأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فماجزاء م

  236و158
/      87=        ؟           ....أفكلما جاءآم رسول بماال تهوى أنفسكم استكبرتم

268 
أ
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/   رقم اآلية/السورة                             اآلية                                                   

 الصفحة   



 381
البقرة     ومن أظلم ممن منع مساجداهللا أن يذآرفيها اسمه وسعى فى خرابها؟

 313و114/124
= ومن يرغب عن ملة إبراهيم إالمن سفه نفسه ؟                         

 370و307و130/287
/  133=   وت إذقال لبنيه ماتعبدون من بعدى؟ أم آنتم شهداء إذحضريعقوب الم   

 181و137
/  135=    وقالوا آونوا هودًا أونصارى تهتدوا ،قل بل ملة  إبراهيم حنيفا            

260 
=            ...قولوا آمنا باهللا وماأنزل إليناوماأنزل إلى إبراهيم    

136   /311 
/  138      =                                  ومن أحسن من اهللا صبغة؟ , صبغة اهللا   

311 
/   139  =         ؟                              ...قل أتحاجوننافىاهللا وهوربنا وربكم   

133 
 آانوا هودا أونصارى؟ قل أأنتم أعلم؟... أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل و

=         هللا؟                 أم اهللا؟ ومن أظلم  ممن آتم شهادة عنده من ا 
 260و140/146

=          سيقول السفهاء من الناس ماوالهم عن قبلتهم التى آانوا عليها؟     
142   /323 

 226/   170=           أولوآان آباؤهم اليعقلون شيئا واليهتدون؟                   
/  210=            ؟       ...هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا فى ظلل من الغمام و

138 
=     سل بنى إسرائيل آم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة اهللا         

 372و365و212/96
/   214=        أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايأتكم مثل الذين خلوامن قبلكم؟      

122 
=             ؟  وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوامعه متى نصراهللا

 361و178و214/125
 149/    215=            ...يسألونك ماذا ينفقون؟قل ما أنفقتم من خير

/ 219=          ...                                ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو  
 149و32

 40/  223=    .                   نساؤآم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
 159و96و

/ 243=             ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت؟    
242 

=              ؟        ...فيضاعفه له, من ذا الذى يقرض اهللا قرضا حسنا
245  /311 

=                 ؟          ...ألم ترإلى المأل من بنى إسرائيل من بعد موسى 
 291و133/ 246

ا ل قا أال ال الق ك ل آ إ ل قال
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/  رقم اآلية/السورة                      اآلية                                                           

 الصفحة   



 383
البقرة            ؟                           ...قال أنى يحيى هذه اهللا بعد موتها  

 351و97و259/39
 259.   =  فأماته اهللا مائة عام ثم بعثه قال آم لبثت؟ قال لبثت يوما أوبعض يوم

 365و155/
/     259=  ها ثم نكسوها لحما؟                           انظرإلى العظام آيف ننشز

159 
/     260=       وإذقال إبراهيم رب أرنى آيف تحيى الموتى؟ قال أولم تؤمن؟     

151      
/      266=  ؟                             ...أيوّد أن تكون له جنة من نخيل وأعناب   

254 
آل عمران .....           ت من النساء والبنين و القناطيرزّين للناس حّب الشهوا 

14   /252 
/        15=      ...         قل أأنبئكم بخيرمن ذلكم؟ للذين اتقوا عندربهم جنات

251    
/      19... =   إن الدين عنداهللا اإلسالم، ومااختلف الذين  أوتوا الكتاب إالمن بعد

221    
/   20=       كتاب واألميين أأسلمتم؟                      وقل للذين أوتوا ال

 220و115
/      24=        ...ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدوات،وغّرهم

34  
/     25=         ؟                            ...فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه

344 
/ 37=                                                  قال يامريم أنى لك هذا ؟  

 352و97و39
/       44=                        وماآنت لديهم إذيلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم؟

150 
/      47=                  قالت رّب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر؟

153 
/     52=   رى إلى اهللا؟                    فلما أحّس عيسى منهم الكفرقال من أنصا

190       
/      65=         أفالتعقلون؟               ... ياأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم

188     
/      66=             فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟

148 
/     67=                 .ماآان إبراهيم يهوديا والنصرانيا ولكن آان حنيفامسلما

260      
  148/       70=                  ؟...ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا

/       71=   ؟                               ...ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل
157
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/   رقم اآلية /اآلية                                                                      السورة         

 الصفحة   



 385
آل عمران           واختلفوا من بعد ماجاءهم البيناتوالتكونوا آالذين تفرقوا

105   /262 
=       فأما الذين اسوّدت وجوههم أآفرتم بعد إيمانكم؟                      

 367و 106/225
 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمّدآم ربكم بثالثة آالف

/ 124=                      ؟                                     ...من المالئكة
 250و143

/   135=                ومن يغفر الذنوب إال اهللا؟                                     
 145و27
/      137=     فانظروا آيف آان عاقبة المكذبين؟                                       

348 
/      144=                                  أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ؟ 

229 
/      154=     يقولون هل لنامن األمرمن شئ؟                                         

299 
/     160=         وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصرآم من بعده؟                   

146 
/     162=         ؟               ...هللاأفمن اتبع رضوان اهللا آمن باء بسخط من ا

270 
=  أولما أصابتكم مصيبة قدأصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟                    

 268و153و165/141
/     183=   ؟    ...فلم قتلتموهم, قل قدجاءآم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم  

187 
لنساء  ا          أتأخذونه بهتانا وإثمامبينا؟  

 368و20/233
/     21=             وآيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟

343 
=              ؟...وماذا عليهم لوآمنوا باهللا واليوم اآلخر 

 335و39/187
  344/   41=               ؟...فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد

=               ؟...ضاللةألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ال
44   /179 

/   49=                ألم تر إلى الذين يزآون أنفسهم؟
142   

/     50=                     انظرآيف يفترون على اهللا الكذب؟
152 

/    53=              أم لهم نصيب من الملك فإذا اليؤتون الناس نقيرا؟
282 

بما مصيبة أصابتهم إذا أيديهمفكيف /62=؟قدمت
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/  رقم اآلية /اآلية                                                                     السورة         

 الصفحة   



 388
النساء                 ومن أصدق من اهللا حديثا؟

 184و87/156
/ 88=        أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا؟ ... فى المنافقين  فئتين فمالكم

 329و246
/    97=         قالوا فيم آنتم؟, إن الذين توفاهم المالئكة ظالمى أنفسهم

 157و96
/   109=      فمن يجادل اهللا عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وآيال؟

 305و190
/        122=           ومن أصدق من اهللا قيًال؟  

156 
 125=        ؟...ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهومحسن  

       /311  
/       138=           بّشرالمنافقين بأن لهم عذابا أليما

238 
/       139=          فإن العزة هللا جميعا؟, أيبتغون عندهم العزة 

237 
 وإن آان للكافرين, وا ألم نكن معكمفإن آان لكم فتح من اهللا قال

/       141=        نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟
142 

 321/      147=           مايفعل اهللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟
 279/       153=             .فقالوا أرنا اهللا  الجهرة   

/ 4المائدة                 يسألونك ماذا أحّل لهم؟
149 

=         قل فمن يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم؟
17        /145 

/  18=              قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟
 319و186

/     31=   قال ياويلتى أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب؟     ...فبعث اهللا غرابا 
223 

/         43=         مونك وعندهم التوراة فيهاحكم اهللا؟وآيف يحّك
345 

/     50=      ومن أحسن من اهللا حكمالقوم يوقنون؟,أفحكم الجاهلية يبغون
 187و156

/    59=        ؟...قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا
 177و143

/         60=          قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند اهللا؟
294 

/         73=       .لقد آفرالذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة، ومامن إله اإلإله واحد
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/ رقم اآلية / اآلية                                                                    السورة            

 الصفحة   



 390
/  91المائدة            وعن الصالة فهل أنتم منتهون؟ ويصدآم عن ذآراهللا

 295و87
/      104=         أولوآان آباؤهم اليعلمون شيئا واليهتدون؟

141  
/     109=                 يوم يجمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم؟

333    
 إذقال الحواريون ياعيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا

 291/      112=                    دة من السماء؟مائ
 وإذ قال اهللا ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى

=                  وأمى إلهين من دون اهللا؟   
 134و109و116/83

 10األنعام    .    وجعلوا هللا شرآاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات  بغيرعلم
    /163 

/   12=                .السماوات واألرض؟ قل هللا قل لمن مافى
 192و186

=            قل أغيراهللا أتخذوليافاطرالسموات واألرض؟
14       /167 

 19=           ...قل أّى شئ أآبرشهادة؟ قل اهللا شهيدبينى وبينكم
 340و193/

/      19=                          -أإنكم لتشهدون أن مع اهللا آلهة أخرى؟
266       

/       21=                  ومن أظلم ممن افترى على اهللا آذبا أوآّذب بآياته؟
156 

=               ثم نقول للذين أشرآوا أين شرآاؤآم الذين آنتم تزعمون؟
 357و347و22/190

/        23  .                                             =     واهللا ربنا ماآنامشر آين
347 

/        24=                   ؟...انظرآيف آذبوا على أنفسهم
346 

/         27=                ...ولوترى إذوقفوا على النار،فقالوا ياليتنا نرّد
297 

/         30=                ولوترى إذوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟
132 

/       40=      ؟ ...م عذاب اهللا أو أتتكم الساعة أغيراهللا تدعونقل أرأيتكم إن أتاآ
211 

/       41=           ...بل إياه  تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء
213 

 وختم على قلوبكم من, قل أرأيتم إن أخذاهللا سمعكم وأبصارآم
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 الصفحة   



 392
/  53األنعام             أليس اهللا بأعلم بالشاآرين؟, أهؤالء مّن اهللا عليهم من بيننا

 260و198
=                 قل من ينجيكم من ظلمات البروالبحرتدعونه تضرعاوخفية؟

 310و121/  63
/     71=            ؟...قل أندعوا من دون اهللا ماالينفعنا واليضرنا

241 
/     74=              وإذقال إبراهيم ألبيه آزرأتتخذ أصناما آلهة؟

167 
/     80=               قال أتحاجونى فى اهللا وقد هدان؟

167 
/    81=             ؟...والتخافون أنكم أشرآتم باهللا, وآيف أخاف ماأشرآتم

188 
 81=               فأّى الفريقين أحق باألمن إن آنتم تعلمون؟

 341و189/
.      =      وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم  األمن

82     /341 
/    91=            ؟..قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس

183    
=      ومن أظلم ممن افترى على اهللا آذبا أوقال أوحى إلّى ولم يوح إليه شىء؟ 

93      /189 
351/    95=                         ذلكم اهللا فأنى تؤفكون؟   
=            ولم تكن له صاحبة؟, أنى يكون له ولد, بديع السماوات واألرض 

101   /188 
=             ؟...أحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناسأومن آان ميتاف

122   /134 
/  130=            ؟..يامعشرالجن واإلنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى

232  
/ 135=                فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار؟

309 
=     حام األنثيين؟قل آلذآرين حرم أم األنثيين؟أما اشتملت عليه أر

   262و198و143/111
=              قل هل عندآم من علم فتخرجوه لنا؟

 297و148/175
/ 157=               فمن أظلم ممن آذب بآيات اهللا وصدف عنها؟

156 
/  158=              ؟...هل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكة أويأتي ربك

143 
األعراف                أمرتك؟ قال مامنعك أالتسجد إذ   

 370و12/322
ا لك أقل الش ا لك ا ك أ أل ا ا ا /؟ا
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األعراف          قال ياقوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غيره أفالتتقون؟

65   /167 
 69=               ؟...أوعجبتم أن جاءآم ذآرمن ربكم على رجل منكم لينذرآم

  /169 
/  70=                ونذرماآان يعبدآباؤنا؟قالوا أجئتنا لنعبداهللا وحده 

168 
=                       أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤآم؟

71   /133 
/  80=              ؟...ولوطا إذقال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد

167 
 84=                فانظرآيف آان عاقبة المجرمين؟, وأمطرنا عليهم مطرا

  /158 
227/  88=                    قال أولوآنا آارهين؟

188/  93=                   فكيف آسى على قوم آافرين؟
 98=                أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسناضحى وهم يلعبون؟

  /139 
/ 100  =              أولم يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها؟ 

253 
 103=                 فانظرآيف آان عاقبة المفسدين؟

  /371 
=                 يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟

110  /149 
=             وقال المأل من قوم فرعون أتذرموسى وقومه ليفسدوا فى األرض؟

127  /175 
 ألرضقال عسى ربكم أن يهلك عدوآم ويستخلفكم فى ا

=                    فينظرآيف تعملون؟ 
129  /152 

/ 14=              وهوفضلكم على العالمين؟, قال أغيراهللا أبغيكم إلها
 175و134

/  147=                   هل يجزون إالماآانوا يعملون؟
137 

=                 قال بئسما خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمرربكم؟
150 /132 
=                 ...هلكنابمافعل السفهاء منا؟ إن هى إال فتنتكأت

155 /353 
=                  والداراآلخرة خيرللذين يتقون أفالتعقلون؟

169 /142 
 وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على

=                أنفسهم ألست بربكم؟
228و172/83
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األعراف              أيشرآون مااليخلق شيئا وهم يخلقون ؟                      

191 /16 
 ألهم أرجل  يمشون بها،أم لهم أيد يبطشون بها،أم لهم أعين

=   يبصرون بها،أم لهم آذان يسمعون بها ؟                                 
 269و175و195/81

/   34؟            األنفال    …ومالهم أاليعذبهم اهللا وهم يصدون عن المسجدالحرام
189  

 وأذان من اهللا ورسوله إلى الناس يوم الحج األآبرأن اهللا                
 43/         3التوبة                  ...برئ من المشرآين ورسوله

/       7=             آيف يكون للمشرآين عهد عنداهللا وعندرسوله؟
349 

/       8=                    آيف وإن يظهروا عليكم اليرقبوا فيكم إال والذمة؟
188         

/ 13=                       أالتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟
 149و155

/      13=            أتخشونهم فاهللا أحق أن تخشوه إن آنتم مؤمنين؟
178 

/     16=            ؟...أم حسبتم أن تترآوا ولمايعلم اهللا الذين جاهدوا منكم
178 
/    19=              ؟...تم سقاية الحاج وعمارة المسجدالحرامأجعل
132 

/      30=                        قاتلهم اهللا أنى يؤفكون؟
182 

/      38=                     ؟...أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة 
219 

 52=                     قل هل تربصون بناإال إحدى الحسنيين؟
 288و177/

=           ؟...ألم يعلموا أنه من يحادداهللا ورسوله
 249و105و63/62

/     65=             قل أباهللا وآياته ورسوله آنتم تستهزئون؟
176 

/    70=                    ؟      ....ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادوثمود
133 

/    78=               ؟...نجواهمألم يعلموا أن اهللا يعلم سرهم و
176 

 8=             ....استغفرلهم أوال تستغفرلهم إن تستغفرلهم سبعين مرة
 225و224/

 أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خيرأم من
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التوبة   وإذا ماأنزلت سورة نظربعضهم إلى بعض هل يراآم من أحد؟

 342و289و127/86
/   2يونس            أآان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟   

169 
/   14=             ثم جعلناآم خالئف فى األرض من بعدهم لننظرآيف تعملون؟

159   
=                      قل أتنبئون اهللا بمااليعلم فى السماوات والفى األرض؟

18  /252 
 أم من يملك السمع واألبصار,قل من يرزقكم من السماء واألرض

 ومن يدبر, ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى 
 92/  31=                  فقل أفال تتقون؟, فسيقولون اهللا, األمر

=      فأنى تصرفون؟, إال الضالل,فماذا بعدالحق, فذلكم اهللا ربكم الحق
 353و333و32/158

 قل هل من شرآائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ قل اهللا يبدؤالخلق
=                 ثم يعيده فأنى تؤفكون؟

 351و34/300
 ىقل هل من شرآائكم من يهدى إلى الحق؟ قل اهللا يهد

 أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من اليهدّى إال, للحق
=           فمالكم آيف تحكمون؟,أن يهدى 

 345و182و35/138
=              ...أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

38    /280 
/   42=             أفأنت تسمع الصم ولوآانوا اليعقلون؟,ومنهم من يستمع إليك

259 
/   43=                أفأنت تهدى العمى ولوآانوا اليبصرون؟  

140 
=          ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين؟

 360و186و48/154
=    قل أرأيتم إن أتاآم عذابه بياتا أونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟            

50    /149 
=                آآلن وقدآنتم به تستعجلون؟, م بهأثم إذا ماوقع آمنت

 140و134و51/20
/  52=                  هل تجزون إالبما آنتم تكسبون؟

287 
/  53=                ...ويستنبئونك أحق هو؟ قل إى وربى إنه لحق

172 
 ,قل أرأيتم ماأنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال

=          لكم أم على اهللا تفترون؟قل آهللا أذن 
 258و214و59/54

القيامة؟ يوم الكذب اهللا على يفترون الذين /60=وماظن
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يونس           قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟

 132و78/110
/    91=               آآلن وقدعصيت قبل وآنت من المفسدين؟

176 
 وماتغنى اآليات والنذر, سماوات واألرضقل انظروا ماذا فى ال
=            عن قوم اليؤمنون؟

 191و183و10/150
/   1هود             .آلرآتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

163 
 وهوالذى خلق السماوات واألرض فى ستة أيام وآان عرشه

191/    7=                  على الماء ليبلوآم أيكم أحسن عمال؟
=              ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معددوة ليقولن مايحبسه؟

8   /315 
=       وأن الإله إالهوفهل أنتم مسلمون؟, فاعلموا أنما أنزل بعلم اهللا

 138و115و14/88
/ 17=                 ؟...ويتلوه شاهد منه, أفمن آان على بينة من ربه

20 
 ألعمى واألصم والبصيروالسميع هل يستويانمثل الفريقين آا

/ 24=                     مثال أفال تذآرون؟  
174  

=               وياقوم من ينصرنى من اهللا إن طردتهم أفالتذآرون؟
30  /310 
 35=                 ...أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلى إجرامى 
 /169 

=     فينا مرجوا قبل هذا أتنهاناأن نعبد مايعبدوآباؤنا؟       قالوا ياصالح قدآنت 
62   /177 

 قال ياقوم أرأيتم إن آنت على بينة من ربى وآتانى منه رحمة
 63=                فمن ينصرنى من اهللا إن عصيته؟

 169و145/
 72=              قالت ياويلتى أ ألد وأناعجوزوهذا بعلى شيخا؟

 255و198/
/ 73=                ؟...رحمت اهللا وبرآاته عليكم,وا أتعجبين من أمراهللاقال

134    
 81=                  إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

  /171 
 87=                ؟...قالوا ياشعيب أصالتك تأمرك أن نترك مايعبدآباؤنا

  /167 
 88=                  ؟...ربىقال ياقوم أرأيتم إن آنت على بينة من    
 /216 
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يوسف        يهن؟قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة التى قطعن أيد

50  /148 
/   51=                 قال ماخطبكّن إذ راودتّن عن نفسه؟

147 
/  64=           قال هل آمنكم عليه إال آما أمنتكم على أخيه من قبل؟

 286و178
/  65=                ...قالواياأبانا مانبغى ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا

148 
/  89=          ف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟قال هل علمتم مافعلتم بيوس

 292و178
 90=             ...قالوا أإنك ألنت يوسف؟ قال أنايوسف وهذا أخى

 266و22/
/ 107=             ؟...أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أوتأتيهم الساعة

176 
 أفلم يسيروا فى األرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين من قبلهم

/  109=               لداراآلخرة خيرللذين اتقوا أفال تعقلون؟و 
190 

/ 5الرعد                  وإن تعجب فعجب قولهم أإذاآناتراباأإنالفى خلق جديد؟
257 

 قل أفاتخذتم من دونه,قل من رب السماوات واألرض؟ قل اهللا
 قل هل يستوى األعمى ,أولياء اليملكون ألنفسهم نفعا والضرا
/  16= أم جعلوا هللا شرآاء خلقوا آخلقه؟ ,والبصيرأم هل تستوى الظلمات والنور

 140و 92و23
/ 19=               أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هوأعمى؟

173 
/  31=              أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء اهللا لهدى الناس جمعيا؟

256 
 لك فأمليت للذين آفروا ثم أخذتهمولقد استهزى برسل من قب

 151/  32=                    فكيف آان عقاب؟
 وجعلوا هللا شرآاءقل سموهم,أفمن هوقائم على آل نفس بماآسبت

=               أم تنبئونه بمااليعلم فى األرض أم بظاهرمن القول؟ 
33   /275 

إبراهم                   قالت رسلهم أفى اهللا شك فاطرالسماوات واألرض؟
10 /167 

/ 12=                  ومالنا أالنتوآل على اهللا وقدهدانا سبلنا؟
148 

 فقال الضعفاء للذين استكبروا إناآنالكم تبعافهل أنتم مغنون
=                عنا من عذاب اهللا من شىء ؟
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              األخرة؟ يثبت اهللا الذين آمنوابالقول الثابت فىالحياة الدنياوفى

 93/    27إبراهيم  
=              ألم ترإلى الذين بدلوا نعمة اهللا آفرا وأحلوا قومهم دارالبوار؟

28   /179 
  44=                        أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال؟

 /171 
  9الحجر              .إنانحن نزلنا الذآروإناله لحافظون 

    /7 
/  32=                 قال ياإبليس مالك أالتكون مع الساجدين؟

328 
=        قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبرفبم تبشرون؟

 199و 157و54/116
/  56=                 قال ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالون؟

158 
 57   =                       ؟ قال فماخطبكم أيها المرسلون

 /147 
 70=                    قال أولم ننهك عن العالمين؟  
 /177 

 17النحل               أفمن يخلق آمن اليخلق أفالتذآرون؟
 /173 

 21=                    ومايشعرون أيان يبعثون؟
 /363 

    =   ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شرآائى الذين آنتم تشاقون فيهم؟       
27  /358 

و 141/ 35=        فهل على الرسل إال البالغ المبين؟
 368و 170

=               فسيروا فى األرض فانظرواآيف آان عاقبة المكذبين؟
36    /158 

/  45=               أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف اهللا بهم األرض؟
176 

/ 64=                       .الذى اختلفوا فيه وماأنزلنا عليك الكتاب إاللتبّين لهم 
197 

 72=                  أفبالباطل يؤمنون وبنعمت اهللا هم يكفرون؟
  /262 
/  75=                 .بل أآثرهم اليعلمون ,هل يستون؟الحمدهللا  

174 
اإلسراء       ...انظرآيف فضلنابعضهم على بعض ولألخرة أآبردرجات

21 /  151 
أ أ
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 62اإلسراء                قال أرأيتك هذا الذى آرمت على؟  
 210و207/

/   68=              أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرأويرسل عليكم حاصبا؟
202 

=        أم أمنتم أن يعيدآم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفامن الريح؟       
69    /135 

/  93=                 قل سبحان ربى هل آنت إالبشرا رسوال؟
170 

 اس أن يؤمنوا إذجاءهم الهدى إالأن قالواومامنع الن
/   94=                    أبعث اهللا بشرا رسوال؟

170 
 98=                 وقالوا أإذا آناعظاما ورفاتاأإنالمبعوثون خلقاجديدا؟

  /134 
...       =        قال لقدعلمت ماأنزل هؤالء إالرّب السموات واألرض بصائر  

102  /325 
الكهف       علنا ماعلى األرض زينة لهالنبلوهم أيهم أحسن عمال؟إناج

 252و 7/191
=             أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم آانوا من آياتناعجبا؟

 180و9/135
/  12=                ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لمالبثوا أمدا؟

150 
 1=                       .وما أوبعض يومقال قائل منهم آم لبثتم؟قالوا لبثناي

 155و96/
=              ؟..قال له صاحبه وهويحاوره أآفرت بالذىخلقك من تراب

37    /167 
=        ويقولون ياويلتنامالهذا الكتاب اليغادرة صغيرة والآبيرة إال أحصاها؟     

49  /157 
=                                       .  آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا 

 208و18/62
/ 63=                 قال أرأيت إذأويناإلى الصخرة فإنى نسيت الحوت؟

206 
 66=                قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مماعلمت رشدا؟

  /286 
 68=                   وآيف تصبرعلى مالم تحط به خبرا؟

  /152 
 71=                  ال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاامرا؟ق
 /178 

 72=                  قال ألم أقل إنك لن تستيطع معى صبرا؟
 /178 

/  94=             فهل نجعل لك خرجاعلى أن تجعل بينناوبينهم سدا؟
 179و141

 102=              أفحسب الذين آفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء؟
  /206 

اال؟ أع رين باألخ ننبئك هل /103=قل
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مريم                  قال أراغب أنت عن آلهتى ياإبراهيم؟

 264و46/168
 6=              ويقول اإلنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا؟

 172و141/
/   67=               أواليذآراإلنسان أناخلقناه من قبل ولم يك شيئا؟

139 
 73=     قال الذين آفروا للذين آمنوا أّى الفريقين خيرمقاما وأحسن نديا؟         

 150و94/
/    75.                                 =     فسيعلمون من هوشّرمكانًا وأضعف جندا 

146 
/  77      =          أفرأيت الذى آفربآياتنا وقال ألوتين ماال وولدا؟

140 
 98=     وآم أهلكناقبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أوتسمع لهم رآزا؟      

  /175 
/   9طه                  وهل أتاك حديث موسى؟

140 
148/   17=                   وماتلك بيمينك ياموسى؟

/  40=                إذتمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟
137 

 4=                   قال فمن ربكماياموسى؟
 145و91/

/  50=                . قال ربنا الذى أعطى آل شئ خلقه ثم هدى
91 

/  51=                   قال فمابال القرون األولى؟
147 

/  57=                قال أجئتنا لتخرجنامن أرضنابسحرك ياموسى؟
170 

190/   83=                  مك ياموسى؟وماأعجلك عن قو
 أفطال عليكم العهدأم,قال ياقوم ألم يعدآم ربكم وعداحسنا

=            أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى؟
 255و86/140

 92=                 أالتتبعن؟,قال ياهارون مامنعك إذرأيتهم ضلوا
 /178 

/  93=                      أفعصيت أمرى؟
147 

/  95=                     قال فماخطبك ياسامرى؟
189 

=                 قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك اليبلى؟
120 /179 

=                   أولم تأتهم بينة مافى الصحف األولى؟
133 /139
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/  رقم اآلية /اآلية                                                    السورة                            

 الصفحة   



 414
/  10األنبياء           لقدأنزلناإليكم آتابافيه ذآرآم أفالتعقلون ؟

169 
...     =        وله من فى السماوات واألرض ومن عنده اليستكبرون عن عبادته

19    /93 
/   21=                هة من األرض هم ينشرون؟أم اتخذوا آل

135 
/   24=                .أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم 

168 
/   27=                .اليسبقونه بالقول وهم بأمره  يعملون    

240 
 أولم يرالذين آفروا أن السماوات واألرض آانتارتقا

/  3=            اء آل شئ حّى أفاليؤمنونففتقناهماوجعلنامن الم
 245و142

/  34=                وماجعلنالبشرمن قبلك الخلدأفإن مت فهم الخالدون؟
22 

 36=           أهذا الذى يذآرآلهتكم؟ وهم بذآرالرحمن هم آافرون؟
 175و114/

 38=            ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين؟
 360و 154/
 42=            ل من يكلؤآم بالليل والنهارمن الرحمن؟ق
 308و 121/

.   =        أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا اليستطيعون نصرأنفسهم والهم يصحبون
43    /136 

=              أفاليرون أنا نأتي األرض ننقصهامن أطرافهاأفهم الغالبون؟
44  /174 

/ 52=                ثيل التى أنتم لهاعاآفون؟إذقال ألبيه وقومه ماهذه التما
325 

 54=                 . قال لقدآنتم أنتم وآباؤآم فى ضالل مبين
 /205 

 55=                  قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبين؟
 /205 

 59=                   .قالوامن فعل هذا بآلهتنا؟إنه لمن الظالمين
 /145 

 62=           ا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم؟قالو
 108و105و62/

 63=                 .قال بل  فعله آبيرهم هذا فاسلوهم إن آانوينطقون
  /108 

=        وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاآرون؟
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/  رقم اآلية /السورة    اآلية                                                                           

 الصفحة   



 416
المؤمنون                               فقالواأنؤمن لبشرين مثلناوقومهمالناعابدون؟

47    /170  
 68=                   أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباؤهم األولين؟ 
 277و142/

/  69=                        أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون؟
169 

/  70=              أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأآثرهم للحق آارهون     
136 

=                             أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيروهوخيرالرازقين؟
72    /136 

/  84=                               قل لمن األرض  ومن فيها إن آنتم تعلمون؟
186 

 / 85=                         سيقولون هللا قل أفال تذآرون؟
/  86=                       قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟

146 
 88=                   ؟...قل من بيده ملكوت آل شئ وهويجيرواليجارعليه

 192و146/
/   89=                          ؟سيقولون هللا قل فأنى تسحرون

183 
 112=                                قال آم لبثتم فى األرض عدد سنين؟

 /155 
 43النور             ؟..ثم يجعله رآاما,ألم ترأن اهللا يزجى سحاباثم يؤلف بينه 

 /180 
=           ض أم ارتابواأم يخافون أن يحيف اهللا عليهم ورسوله؟ أفى قلوبهم مر

50    /265 
 5الفرقان           وقالوا أساطيراألولين اآتتبهافهى تملىعليه بكرة وأصيال

    /64 
.                      =         وقالوا مالهذا الرسل يأآل الطعام ويمشى فى األسواق 

7   /247 
 17        =        فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤالء أم هم ضلوا السبيل؟

  /171 
/  20=                              .عضكم لبعض فتنة أتصبرون؟وآان ربك بصيرا

247 
/  43=                       أرأيت من اتخذا إلهه هواه أفأنت تكون عليه وآيال؟

179 
/   44=                أم تحسب أن أآثرهم يسمعون أويعقلون؟

277 
=  جدوا للرحمن قالواوماالرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا؟وإذاقيل لهم اس
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 / رقم اآلية /اآلية                                                    السورة                            

 الصفحة   



 419
/     39الشعراء               وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟

138 
=                 واتل عليهم نبأ إبراهيم إذقال ألبيه وقومه ماتعبدون؟ 
 318و70/120و69

=                 قل هل يسمعونكم إذ تدعون أوينفعونكم أويضّرون؟
 289و168/ 73و72

=                  ن وقيل لهم أين ماآنتم تعبدون؟وبّرزت الجحيم للغاوي
 154/   92و91
/    93=               من دون اهللا هل ينصرونكم أوينتصرون؟  

177 
=         آّذبت قوم نوح المرسلين إذقال لهم أخوهم نوح أالتتقون؟ 

 179/ 106و105
/   111=                             قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون؟

133 
=    آّذبت عاد المرسلين،إذقال لهم أخوهم هود أالتتقون ؟                  

 179/   124و123
/ 136=               قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟

133 
/    146=                         أتترآون فيماههنا آمنين؟

174 
=        المرسلين إذقال لهم أخوهم لوط أالتتقون؟   آّذبت قوم لوط  

 179/ 161و160
=                          أتأتون الذآران من العالمين؟

165  /133 
=           .نزل به الروح األمين  ,وإنه لتنزيل رب العالمين

 81/  193و192
=          .بلسان عربىمبين ,على قلبك لتكون من المنذرين

 81/  195و194
=         فيأتيهم بغتة وهم اليشعرون  فيقولوا هل  نحن منظرون؟ 

 203/303و202
/ 204.                                                        =        أفبعذابنا يستعجلون 

140 
=          . أفرأيت إن متعناهم سنين؟ثم جاءهم ماآانويوعدون  

 206/209و205
=                             هم ماآانوا يمتعون؟ماأغنى عن

 209و207/147
 221=                               هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

  /137 
/   225=                 ألم ترأنهم فى  آل واد يهيمون؟

180 
=                 وسيعلم الذين ظلموا أّى منقلب ينقلبون؟

185و150و227/19
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/  رقم اآلية / اآلية                                                   السورة                            

 الصفحة   



 422
/ 36النمل     ....                         قال أتمدونن بمال؟ فماآتانى اهللا خيرمما آتاآم

157 
=         قال ياأيها المأل أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين؟              

38   /95 
/  46       =  قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة  ؟                           

157 
/   55=         أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء  ؟                           

134 
/ 59=        آهللا خيرأم مايشرآون ؟                                                  

 134و21
=           أمن خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء ؟               

 167و60/129
/  61=       ؟                  ........  أمن جعل األرض قرارا وجعل خاللها أنهارا

145 
/      61.                                     =       أإله مع اهللا ؟  بل أآثرهم اليعلمون 

145 
 األرض ؟ أمن يجيب المضطرإذا  دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

/    62.                                        =         أ إله مع اهللا  ؟ قليال ماتذآرون  
182 

 أمن يهديكم فى ظلمات البروالبحر؟ ومن يرسل الرياح
=           .بشرا بين يدى رحمته؟ أإله مع اهللا؟ تعالى اهللا عمايشرآون 

    192و167/ 63
=       ه؟ ومن يرزقكم من السماء واألرض؟أ إله مع اهللا؟ أمن يبدؤالخلق ثم يعيد

64     /186 
/   65=                         ومايشعرون أيان يبعثون؟

185 
/   67=                      وقال الذين آفرواأإذاآناتراباوآباؤناأإنالمخرجون؟

172 
=                      ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين؟

 360و71/154
=       قال أآذبتم بآياتى ولم تحيطوابهاعلماأم ماذاآنتم تعملون؟

 337و189و84/132
/    90=                هل  تجزون إالما آنتم تعملون؟  

171 
-91=    وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ماآنتم تعبدون من دون اهللا ؟       

93    /154 
/  12القصص      لكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟فقالت هل أد

179 
/  19القصص               قال ياموسى أتريدأن تقتلنى آماقتلت نفساباألمس؟

174 
/     23=                          قال فما خطبكما؟
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 الصفحة   



 425
 قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة

 71القصص           من إله غيراهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون؟ 
   /182 

 قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهارسرمدا إلى يوم القيامة
=              ون؟من إله غيراهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفالتبصر

72      /182 
/  2العنكبوت               أحسب الناس أن يترآوا أن يقولواآمنا وهم اليفتنون؟

132 
/      4=                أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟

171 
/   10=                أوليس اهللا بأعلم بمافى صدور العالمين؟

139 
/  19=                 آيف يبدئ اهللا الخلق ثم يعيده؟ أولم يروا

151 
/  20=                قل سيروا فى األرض فانظروا آيف بدأ الخلق؟

185 
  51=                أولم يكفهم أناأنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟

 /139 
 ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس

=               فأنى يؤفكون؟, ن اهللاوالقمر؟ ليقول
 188و61/186

 ومن أظلم ممن افترى على اهللا آذبا أوآذب بالحق لما
=          جاءه ؟ أليس فى جهنم مثوى للكافرين؟  
 183و181و68/142

 أولم يتفكروافى أنفسهم ماخلق اهللا السماوات واألرض
/   8       الروم                        ومابينهما إال بالحق؟

143 
=            أولم يسيروا فى األرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين من قبلهم؟  

 192و159/ 9
=        هل لكم من ماملكت أيمانكم من شرآاء فى مارزقناآم فأنتم فيه سواء؟  

28    /168 
=                       ومالهم من ناصرين؟,فمن يهدى من أضل اهللا

29   / 145 
=                             أم أنزلنا عليهم سلطانافهويتكلم بماآانوابه يشرآون؟

35     /168 
الروم                  فانظرإلى آثاررحمت اهللا آيف يحيى األرض بعدموتها؟

50     /191 
/   11لقمان           هذا خلق اهللا فأرونى ماذا خلق الذين من دونه؟

334 
 20=                ا أن اهللا سخرلكم مافى السماوات ومافىاألرض؟ألم ترو
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 428
-1أم يقولون افتراه؟     السجدة , تنزيل الكتاب الريب فيه من رب العالمين, الم

 281و85و3/25
=                      ...ولوترى إذالمجرمون ناآسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا

12 /297 
 22=                                ذآربآيات ربه ثم أعرض عنها؟ ومن أظلم ممن

 /156 
/ 28=                      ويقولون متى هذا الفتح إن آنتم صادقين؟  

 199و154
/  10األحزاب   ....                                                وبلغت القلوب الحناجر

367 
=        ن اهللا إن أرادبكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟     قل من ذا الذى يعصمكم م

17  /189 
=                                   ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا؟   
63 /317 
/  7سبأ         ؟...وقال الذين آفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم  

 287و172
139/   8=                           أفترى على اهللا آذبا أم به جنة؟

=                          ذلك جزيناهم بماآفروا وهل نجازى إال الكفور؟
17  /140 

 23=                         .قالوا ماذا قال ربكم؟قالوا الحق وهوالعلى الكبير
  /185 

 24   =                      .قل من يرزقكم من السماوات واألرض؟قل اهللا
  /145 

=               ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين؟
 360و29/154

=            قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناآم عن الهدى؟
 368و32/271

=        وجعلنااألغالل فى أعناق الذين آفروا هل يجزون إال ماآانوا يعملون؟     
33 /172 

/ 45=                           فكيف آان نكير؟ ,فكذبوا رسلى
193 

=                    وقالوا آمنابه وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟   
52/188 

 هل من خالق غيراهللا يرزقكم من السماء واألرض الإله إال هو
فاطر                                                       فأنى تؤفكون؟ 
 369و301و3/182

=                  ... إن الذين يتلون آتاب اهللا وأقامواالصالة وأنفقوا   
29 /3 

أ اهللا ت الذ آ آا ش ت أ أ قل
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 الصفحة   



 431
=           أولم يسيروا فى األرض فينظرواآيف آان عاقبة الذين من قبلهم؟

44      /159 
/    10      يس             .وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون 

169 
=                            . إنما تنذرمن اتبع الذآروخشى الرحمن بالغيب

11      /232 
=                   .قالوا طائرآم معكم أإن ذآرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون 

 141و 19/22
/    22=                      ومالى الأعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون؟

148 
...   =        أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضرالتغن عنى شفاعتهم شيئاأ

23      /133 
/   47=              قال الذين آفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء اهللا أطعمه؟

148 
=                     ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين؟

 360و48/154
=               نا من مرقدنا؟قالوا ياويلنا من بعث

 305و52/123
=                    فأنى يبصرون؟,ولونشاء لطمسناعلى أعينهم فاستبقوا الصراط

66     /153 
/    77=            أولم ير اإلنسان أناخلقناه من نطفة فإذاهوخصيم مبين؟

134 
 /78=                        قال من يحيى العظام وهى رميم؟

 308و185
 134/  11الصافات               فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟

/    15=                       . وقالوا إن هذا إالسحرمبين
64 

/  16=                             أإذا متنا وآناتراباوعظاما أإنا لمبعوثون؟
142 

/   22.                    =          احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماآانوا يعبدون
331 

/     25=                 مالكم التناصرون؟
330 

/     36=              ويقولون أإنا لتارآوا آلهتنا لشاعرمجنون؟
178 

/     52=                يقول أإنك لمن المصدقين؟
141 

=       إالموتتنااألولى ومانحن بمعذبين؟,أفما نحن بميتين
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/  رقم اآلية /اآلية                                                    السورة                            

 الصفحة   



 433
الصافات              قال يا بني إنى أرىفى المنام أنى أذبحك فانظرماذاترى؟

102    /149 
=                إذقال لقومه أالتتقون؟,وإن إلياس لمن المرسلين

 169/ 124و123
/  125=                      وتذرون أحسن الخالقين؟, أتدعون بعال

167 
/ 150=                               اهدون؟أم خلقنا المالئكة إناثا وهم ش

173 
=                              أصطفى البنات على البنين؟

 173و153/21
152/   154=                               مالكم آيف تحكمون؟

.                  =     أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن آنتم صادقين
 157/173و156

/      5ص                   . أجعل اآللهة إلهاواحدا؟ إن هذا لشئ عجاب 
168 

/     8.                 =        أ أنزل عليه الذآرمن بيننا ؟ بل هم فى شك من ذآرى 
132 

/   9=                      أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيزالوهاب؟
170 

/ 10=                          رض ومابينهما؟أم لهم ملك السماوات واأل
 283و173

/  21=               وهل أتاك نبأ الخصم إذتسوروا المحراب؟
285 

/    62=                    وقالوامالنا النرى رجاالآنا نعدهم من األشرار؟
158 

/  63=                     أتخذناهم سخرياأم زاغت عنهم األبصار؟
139 

 قال ياإبليس مامنعك أن تسجدلماخلقت بيدّى أستكبرت 
=  أم آنت من العالين؟                                                      

 322و189و75/139
الزمر        .والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إالليقربونا إلى اهللا زلفى  
3      /173       

/     6=               لملك الإله إالهوفأنى تصرفون؟ذلكم اهللا ربكم له ا
153 

 قل هل يستوى الذين...أمن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما
/ 9=                 يعلمون والذين اليعلمون؟

 284و174
/  32=              أليس فى جنهم مثوى للكافرين؟...فمن أظلم ممن آذب على اهللا

171 
ألت ض؟لئ األ ات ا ال /38خلق
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 436
 43الزمر            أم اتخذوا من دون اهللا شفعاء؟قل أولوآانوااليملكون شيئا؟

   /139 
=                        قل أفغيراهللا تأمرونى أعبدأيها الجاهلون؟

64    /167   
173/    71=             ؟..ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

غافر               فهل إلى خروج من سبيل,فاعترفنا بذنوبنا
11  /297 

=                    لمن الملك اليوم؟ هللا الواحد القهار
16  /184 

=                           يعلم خائنة األعين وماتخفى الصدور
19 /163 

=        عاقبة الذين آانوا من قبلهم؟أولم يسيروا فى األرض فينظرواآيف آان 
21 /192 

=                     فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا؟
29 /184 

=               وياقوم مالى أدعوآم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار؟
41   /158 

=           فهل أنتم مغنون عنانصيبا من النار؟
 204و172و47/141

 48.                 =        كبروا إنا آل فيها إن اهللا قدحكم بين العباد قال الذين است
 /204    

/ 50=                    قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟
173 

=                   ذلكم اهللا ربكم خالق آل شئ الإله إالهوفأنى تؤفكون؟
62/153 

=               اهللا أنى يصرفون؟ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات 
69/153 

=                       ثم قيل لهم أين ماآنتم تشرآون من دون اهللا؟
 74/183و7

338/ 81=                   فأّى آيات اهللا تنكرون؟, ويريكم آياته
=             أفلم يسيروا فى األرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين من قبلهم؟

82  /190 
قل أإنكم لتكفرون بالذى خلق األرض فى يومين  وتجعلون له أندادا؟       فصلت  

9 /167 
=  وقالوا من أشدمناقوة؟أولم يرواأن اهللا الذى خلقهم هوأشد منهم قوة؟                  

 312و15/156
/ 33      =                       ؟...ومن أحسن قوالممن دعاإلى اهللا وعمل صالحا

190 
القيامة؟ آمنايوم يأت من النارخيرأم ف يلق /40=أفمن
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الشورى              أم لهم شرآاء شرعوالهم من الدين مالم يأذن به اهللا؟

21  /283 
169/  24=                   لى اهللا آذبا؟أم يقولون افترى ع

=              وترى الظالمين لمارأوالعذاب يقولون هل إلى مردمن سبيل؟
44  /138 

 5الزخرف                  أفنضرب عنكم الذآرصفحاأن آنتم قوما مسرفين؟
 /174 

  /9=                          ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض؟
192 

/ 16=                  أم اتخذ ممايخلق بنات وأصفاآم بالبنين؟
112 

=                       أومن ينشأفى الحلية وهوفى الخصام غيرمبين؟  
18  /139 

/  19=               أشهدواخلقهم؟,وجعلوا المالئكة الذين هم عبادالرحمن إناثا
113 

=               الهم بذلك من علموقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم م
20   /274 

=                   أم آتينانهم آتابامن قبله فهم به مستمسكون؟
21 /273 

=                  قال أولوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءآم؟
24 /169 

=                    أجعلنامن دون الرحمن آلهة يعبدون؟
45 /204 

= لى ملك مصروهذه األنهارتجرى من تحتى أفالتبصرون؟        قال ياقوم أليس 
51/142 

=         أم أناخيرمن هذا الذى هومهين واليكاد يبين؟
 274و170و52/109

=                 هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم اليشعرون؟
66 /172 

   =                  أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون؟
79 /274 

 8=                    أم يحسبون أنا النسمع سرهم ونجواهم؟
 /136 

=                  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا ، فأنى يؤفكون؟
87  /91 

الدخان            أنى لهم الذآرى وقد جاءهم رسول مبين؟
 153و122و13/101

=                     ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون؟
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 32الجاثية         .قلتم ماندرى مالساعة؟ إن نظن إالظناومانحن بمستيقنين 

 326و186/
 أرونى ماذاخلقوا , قل أرأيتم ماتدعون من دون اهللا

األحقاف           من األرض ؟ أم لهم شرك فى السماوات؟
 187و175و4/133

=             ومن أضل ممن يدعومن دون اهللا من اليستجيب له الىيوم القيامة؟
5   /182 

 183/   9=                                 وما أدرى مايفعل بى والبكم؟
/  11=         خيراماسبقونا إليه                  وقال الذين آفروا للذين آمنوا لوآان

261 
/    17=              ؟...أتعداننى أن أخرج وقدخلت القرون من قبلى

134 
/    22=                 قالوا أجئتنا لتأفكناعن آلهتنا؟

168 
/     34=              ويوم يعرض الذين آفروا أليس هذا بالحق؟

171 
 172/     35=               إال القوم الفاسقون؟فهل يهلك 

محمد           أفلم يسيروافى األرض فينظرواآيف آان عاقبة الذين من قبلهم؟
10   /190 

/   16=                 قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟
336 

 فهل ينظرون إال الساعة  أن تأتيتهم بغتة فقدجاء  أشراطها 
/   18=                  هم إذا جاءتهم ذآراهم؟فأنى ل

153 
/   22=             فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى األرض وتقطعوا أرحامكم؟

137 
/     24=              أفاليتدبرون القرآن أم على  قلوب أقفالها؟

279 
/     27  =          فكيف إذا توفتهم المالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟

252 
=           أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج اهللا أضغانهم؟

 177و29/135
/    11الفتح        قل فمن يملك لكم من اهللا شيئا إن أرادبكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟

189 
/   12الحجرات             أيحب أحدآم أن يأآل لحم أخيه ميتافكرهتموه؟

178 
/      6ق             اإلى السماء فوقهم آيف بنيناها وزيناها؟أفلم ينظرو

193 
=            يوم نقول لجهنم هل امتألت؟وتقول هل من مزيد؟

293و30/139
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/ 31طبكم أيها المرسلون؟                                            الذاريات   قال فماخ

147 
/   15الطور              أفسحرهذا أم أنتم التبصرون؟

136  
 30=                  أم يقولون شاعرنتربص به ريب المنون؟

  /177 
/  32   =              أم تأمرهم أحالمهم بهذاأم هم قوم طاغون؟

136 
170/    33=                 أم يقولون تقوله بل اليؤمنون؟

/  35=                 أم خلقوا من غيرشىء أم هم الخالقون؟
135 

/  36=                 .أم خلقوا السماوات واألرض؟ بل اليوقنون
173 

/  37=                 أم هم المصيطرون؟, أم عندهم خزائن ربك
136 

/  39 =            أم له البنات ولكم البنون؟
 112و85و25

175/   41=                  أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟
/  42=                 .أم يريدون آيدا؟ فالذين آفرواهم المكيدون

136 
/  43=                 أم لهم إله غيراهللا؟ سبحان اهللا عمايشرآون؟

168 
النجم                 ومناة الثالثة األخرى؟,يتم الالت والعزىأفرأ

 218/ 20و19
 218/  21=                   ألكم الذآروله األنثى؟
/ 24=                   أم لإلنسان ماتمنى؟

282 
 34و33=                    أفرأيت الذى تولى وأعطى قليالوأآدى؟

 /179 
/    36=                 وسى؟أم لم ينبأبمافى صحف م

136 
 338/    55=                 فبأى آالء ربك تتمارى؟

/   4القمر        .                                  ولقدجاءهم من األنباء مافيه مزدجر 
302               

 5=               حكمة بالغة فماتغن النذر؟
 302و148/

/    15=                 ل مدآر؟ولقدترآناهاآية فه
138 
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القمر               .أ ألقى الذآرعليه من بيننا؟بل هوآذاب أشر

25 /170 
=             أآفارآم خيرمن أولئكم أم لكم براءة فى الزبر؟

 267و43/173
الرحمن              فبأى آالء ربكماتكذبان؟

 338و161و13/158
/  78=                              .  تبارك اسم ربك ذى الجالل واإلآرام

371 
الواقعة            فأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة؟

 326و8/191
/   9=                وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة؟

184 
     =            وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين؟

 192و2/148
=               أفرأيتم ماتمنون؟أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟

 173و24و59/18و58
=           أفرأيتم ماتحرثون؟أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟

 134/  64و63
/    8الحديد                 ؟..ومالكم التؤمنون باهللا والرسول يدعوآم لتؤمنوابربكم

182 
/   10=             وهللا ميراث السماوات واألرض؟,أالتنفقوافى سبيل اهللاومالكم 

158 
/   11=              ؟...من ذا الذى يقرض اهللا قرضاحسنافيضاعفه له

190 
/   14=                .ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوبلى

171   
 16     =       ؟...ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآراهللا

 199و133/
132/   13المجادلة               أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواآم صدقات؟

/    10الصف               ؟...ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
179   

المنافقون            .سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفرلهم لن يغفراهللا لهم
6    /224 

/   8.              =          عزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون وهللا ال
238 

/   6التغابن                .واستغنىاهللا,فقالوا أبشريهدوننا؟فكفروا وتولوا
170 

 150/   2الملك          الذى خلق الموت والحياة ليبلوآم أيكم أحسن عمال؟
ط
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151/  18الملك             ولقد آذب الذين من قبلهم فكيف آان نكير؟

=              أمن هذا الذى هوجندلكم ينصرآم من دون الرحمن؟
 184و20/24

 أفمن يمشى مكباعلى وجهه أهدى أمن يمشى سويا 
=                      اط مستقيم؟على صر

22  /173 
=              ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين؟

 360و25/154
=             ؟...قل أرأيتم إن أهلكنى اهللا ومن معى أورحمنافمن يجيرالكافرين

28  /145 
القلم                فستبصرويبصرون بأّيكم المفتون ؟                                   
 150/ 6و5

=           أفنجعل المتقين آالمجرمين؟مالكم آيف تحكمون؟
 152و36/140و35

=  أم لكم آتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخّيرون ؟                           
 136/ 38و37

=                    أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟
39 /171 

/  40=                     سلهم أيهم بذلك زعيم؟
187 

=                   أم لهم شرآاء فليأتوابشرآائهم إن آانواصادقين؟
41 /136 

/ 47=                     أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟
175 
-1الحاقة                         ماالحاقة؟وماأدراك ماالحاقة؟,الحاقة

 324و 3/316
 175/ 8=                      فهل ترى لهم من باقية؟

148/ 26=                             ولم أدرماحسابية؟
/ 36المعارج              فماللذين آفروا قبلك مهطعين؟

157 
/ 38=                 أيطمع آل أمرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟

176 
نوح            .كم أطوارا مالكم الترجون هللا وقارا؟ وقدخلق

 14/187و13
/ 15=                         ألم تروا آيف خلق اهللا سبع سماوات طباقا؟

151 
الجن                 .قل أوحى إلى أنه استمع نفرمن الجن فقالواإناسمعناقرآناعجبا

1 /3 
أ أ
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المدثر                  .فقال إن هذا إالسحريؤثر

24  /3 
 147/ 27=                  وماأدراك ماسقر؟
/  31=             وبهم مرض والكافرون ماذا أراداهللا بهذامثال؟وليقول الذين فى قل

149 
 147/ 42=                   ماسلككم فى سقر؟

/ 49=                  فمالهم عن التذآرة معرضين؟
158 

/ 3القيامة                    أيحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه؟
241 

=              يسأل أيان يوم القيامة؟
 188و155و6/98

=               يقول اإلنسان يومئذ أين المفر؟
 359و10/154

 169/   36=                 أيحسب اإلنسان أن يترك سدا؟
/  40=                 أليس ذلك بقادرعلى أن يحيى الموتى؟

171 
 اإلنسان          هل أتى على اإلنسان حين من الدهرلم يكن شيئامذآورا؟

 285و109و1/27
المرسالت              . ألّى يوم أجلت؟ ليوم الفصل

 185/ 13و12
 184/  14=                 وماأدارك مايوم الفصل؟
/ 50=                  فبأّى حديث بعده يؤمنون؟

188 
 1النبأ             عم يتساءلون؟

 317و157و30/
/  3و2=                                       عن النبأالعظيم الذى هم فيه مختلفون      

318 
137/  15النازعات                  هل أتاك حديث موسى؟

/ 18=                  فقل هل لك إلى أن تزآى؟
138 

 79/27=                              أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟  
=                              يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟  

 155و42/39
=     فيم أنت من ذآراها؟                                                      

 323و43/157
/  44=      إلى ربك منتهاها                                                           

323 
/  4و3عبس                 ؟ ىومايدريك لعله يزآى،أويّذآرفتنفعه الذآر

190 
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التكوير                  فأين تذهبون؟

 357و26/154
/  6االنفطار           ياأيها اإلنسان ماغرك بربك الكريم؟

319 
 8=                              فى أّى صورة ماشاء رآبك؟                       

 191و150/
/  17=      وماأدراك مايوم الدين؟                                                    

184 
/  18=      ثم ماأدراك مايوم الدين؟                                                   

192       
/   8ين      المطفف       وماأدراك ماسجين؟

148 
/ 19=                   وماأدراك ماعليون؟

191 
/  37=         هل ثّوب الكفارماآانويفعلون؟                                          

137 
 182/   20اإلنشقاق           فمالهم اليؤمنون؟

البروج       هل أتاك حديث الجنود،فرعون وثمود؟                             
 180/ 18و17

الطارق                       .وماأدراك ماالطارق؟النجم الثاقب 
 370و3/192و2

 5=                فلينظراإلنسان مم خلق؟
 191و157/

 137/ 1الغاشية                      هل أتاك حديث الغاشية؟
=           أفالينظرون إلى اإلبل آيف خلقت؟وإلى السماء آيف رفعت ؟

 187/ 18و17
=           وإلى الجبال آيف نصبت؟وإلى األرض آيف سطحت؟

 20/187و19
/ 5هل فى ذلك قسم لذى  حجر؟                                           الفجر        

299 
/    6=                       ألم ترآيف فعل ربك بعاد؟

191 
=                           لذآرى؟يومئذ يتذآراإلنسان وأنى له ا

 355و23/185
 133/   5البلد              أيحسب أن لن يقدرعليه أحد؟

/  12=       وما أدراك مالعقبة ؟                                                       
192 

الشمس              .والسماء ومابناها؟واألرض وماطحاها
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/   2القدر                   وماأدراك ماليلةالقدر؟

191 
/   3الزلزلة                      وقال اإلنسان مالها؟

331 
/    9العاديات                  افى القبور؟أفاليعلم إذابعثرم

140     
-1القارعة ماالقارعة ؟                                                    القارعة   

 192و2/120
/    3=                                                            وماأدراك ماالقارعة؟

184  
/     5الهمزة                    وماأدراك ماالحطمة؟  

184 
 192/       1الفيل                 ألم ترآيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟

/     1الماعون                 أرأيت الذى يكذب بالدين؟
132 
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 الصفحة طرف الحديث الشريف
 ...ابسط يمينك فألبايعك:أتيت النبى صلىا هللا عليه وسلم فقلت له  

 ....اختصم أهل الكتاب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ......أخذاهللا الميثاق من ظهرآدم بنعمان
 .اللهم فقه فىالدين وعّلمه التأويل

 .لقرآن ومثله معهأالإنى أوتيت ا
 ....الذى يقرأ القرآن وهوماهربه مع السفرة الكرام البررة

 ....الذى التزيغ به األهواء والتلتبس به األلسنة
 .فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا ألصحابه, اقرأوا القرآن

قرأ على أصحابه سورة ) صلى اهللا عليه وسلم(أّن رسول اهللا 
 ...الرحمن  فسكتوا

فقرأعليه )صلى اهللا عليه وسلم(المغيرة جاء إلى النبى أن الوليدبن 
 ..القرآن

 ....أّى الناس أعلم؟:إن موسى قام خطيبافى بنى إسرائيل فسئل
 خيرآم من تعلم القرآن وعّلمه 

 ....سمع النبى صلى اهللا عليه وسلم رجال قرأ فلحن  
 ...التزال جهّنم تقول هل من مزيد؟

 .اليشكراهللا من اليشكرالناس
 ...تقتل نفس ظلماإالآان علىابن آدم األول آفل من دمهاال

 ...ثم مات على ذلك إالدخل الجنة,الإله إالاهللا: مامن عبدقال
 .يؤتى بجهنم يومئذ لهاسبعون ألف زمام

 ....نزلت فى عذاب القبر) يثبت اهللا الذين آمنوبالقول الثابت(
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 الصفحة   رجزالشعروال

 أقـوم آل حصن أم نساء؟*  وماأدرى وسوف إخال أدرى       
 فشرآـمالخير آما الفداء؟*  أتهجوه ولست لــه بكف ء    

 اء؟تشـمل الشام غارة شعو*   آيف نومى على الفراش ولما      
 بفعل آون مضمربعض العرب* نصب ) آيف(استفهام أو)ما(وبعد 

 أبعد شيبي يبغى عندي األدباء؟* أنشأيـمّزق أثـوابى يـؤّدبني   
 مــن بعد ماأنشبن فّي مخالبا؟* آيف الرجاء من الخطوب تخلصا 

 وهل ترقى إلى الفلك الخطوب؟* أيدرى ماأرابك مــن يريب   
 واللعبـا مني وذوالشيب يلعب؟* رب طربت وماشوقاإلى البيض أط
 مـن حيث الصبـوة والريب؟* أّنى ومـن أين آبك الـطرب   

 آثيرولكن أين بالسيف ضارب؟* فهذه سيوف ياصدى بن مالك  
 بغيـضًاتنائي أوقـريبا تـقّرب؟* أمـاتغلط األيام فى بـأن أرى  
 أيـن فى الـناس أب مـثل أبى؟* وأبى آـسرى عـلى إيـوانه  

 وجـهلت آان الحلم رّد جوابه؟* ـن لى بـإنسان إذا أغضبته   م
 تــصّب الـخّل فى الـزيت* ربـابـة ربـة الـــبيت    
 وديــك حـسن الـصوت*  لـــهاعـشردجـاجات     

 وشـيكا وإالضيقة وانـفراجها*  هـل الدهرإالغمرة وانجالؤها    
 مين بـطون راحوأنـدى العال*  ألستم خيرمن رآـب المطايا     

 أويحولّن مـن دون ذاك الردى؟*  ثم هل آتيّنهم    , ليت شعرى هل
 أم الجوزاء تـحت يدى  وساد* أفـوق البدريوضع لى مـهاد     

 أيحيط مــايفنى بمــاالينفد؟*  يفنى الكالم واليحيط بفضلكم     
 فلم منهم الدعوى ومّنى القصائد؟* خـليلّى أنى الأرى غـيرشاعر   

 عـنيت فلـم أآسـل ولم أتبّلد* إذا القوم قالوا من فتى؟ خلت أّننى 
 أحمـد حـاليه غـيرمـحمود؟* فـماترجى النـفوس من زمن    
 آانت خـالصة عّدتى وعتادى؟* يادهـرفيـم فـجعتنى بحليلة     
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 الصفحة   الشعروالرجز

أفـال رحمت من األسى أوالدى؟* إن آنت لم ترحم ضناى لبعدها    
 لـهموم طـارقــات وذآـر؟* يـاأبـا األسود لم أسـلمتنى     

 ومـاذا عـليك بــأن تـنتظر؟* تـروح مـن  الحّى أم تبتكر       
 مـن خـزاعة أزهرا؟ لـكل نجيب* أليس أبى بالنضرأم ليس والدى   

 آــيف باتت نساؤهم والعذارى؟ * سـائلوا الليل عنهم والنهارا       
 وآـيف اصطلى مــع القوم نارا؟* آيف أمسى رضيعهم فقداألم    

 يتـداعى وأسـقف تتــجارى؟* آيف طاح العجوز تحت جدار  
 .مـالـم تفـد آـعند زيـد نمره* واليـجوز االبتداء بـالنكرة   
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35 
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 وخـبّى أمـرك شـّره وشنـار؟* ظّن أنـك للمعالى آاسب    أت
 مـا أنـت ويـل أبيك والفخر؟* يـازبرقان أخـا بنى خلف     

 إذا ضـاقت بمــافـيهاالصدور؟* إلى مـن أشتكى ولمن أناجى   
 بـأّى ضــياء وجـه أسـتنير؟* بـأّى دعـاء داعـية أوقى    

 ـن يستـفتح األمــر العسير؟بم* بمن يسـتدفع القـدرالموّفى    
 .ومـاآنـت تـولينى لعلك تذآر* تذآرأمين اهللا حقى وحرمتى    
 إلّى بها فى سـالف الــدهرتنظر؟* فمن لى بالعين التى آنت مرة   
شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر؟* لعمرك ماأدري وإن آنت داريا 

 حـمير؟ تحـت السـوابغ تّبع فى* مـن منكم الملك المطاع آأنه  
 لـيوم آـريهة وسـداد ثـغر؟* أضـاعونى وأّى فتى أضاعوا    

وأبذل معروفى له دون * هل أآرم مثوى الضيف إن جاء طارقا
 منكرى؟

 أبـعلى هذا بالـرحى المتـقاعس؟* تقول وصّكت وجههابيمينها 
 .حـتى يـوارى فى ثــرى رمسه* والشيخ اليتـرك أخـالقه   
 .بـاسم آـقولك اقتضاءم اقتضى* فضاوليس حتمافى سوى ما انخ
 ببـالد لــيس فيـها مّتسـع؟* آيف باستقرارحّرشا حـط  
 هـل األزمـن الالتى مضين رواجع؟* أمنزلتى سلمى سالم عليكما
 أمـوتى نـاء أم هـواآلن واقـع؟* ولست أبالى بعدفقدى مالكا 
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 الصفحة   الشعروالرجز

 .ألفـها وأولـها الها إن تقف* فى االستفهام إن جّرت حذف )ما(و 
 أوعبـد رّب أخـاعون بن مـحراق؟* هل أنت باعث دينارلحاجتنا

 فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك؟* بدا فراع فؤادى حسن منظره 
وفى الحرب أشباه اإلمـاء العوارك؟* وغلظة أفى السلم أعيارا جفاء 

 أم مـن إلى سـلفى طهّية تـجعل؟* أين الذين بهم تسامى دارما   
 ومسنونة زرق آأنيـاب أغـوال؟* أيقتلنى والمشرفّي مضاجعّي    

 أشعرنى الهـّم فـالقلب سـقيم؟* مـن لخيـال تسّدى موهنا     
 الشمس أوتمطرالـدما هتكنا حجاب* إذا مـاغضبنا غضبة مضربة   
 ذرى منبرصـّلى عـلينا وسـّلـما* إذاما أعـرنا سّيدًا من  قبيلة   

 فـقالوا الجن فـقلت عـموا ظالما؟* أتوا نارى فقلت منون أنتم 
 وهـذه الضـّجة الكـبرى عـالما؟* إالم الـخلف بينكم إالما 

 .إن لم أرّوهافمه,من ههنا ومن هنه, قد وردت من أمكنه 
 أم حبلها إذ نأيت اليوم مصروم؟* عملت ومااستودعت مكتوم هل ما

 إثر األحّبة يـوم البين مـشكوم؟* أم هـل آبيربكى لم يقض عبرته  
 أين المحاجـم ياآافـور والجَلم؟* من أية الطرق يـأتى نحوك الكرم  

 فقلت أهى سرت أم عادنى حلم؟* فقمـت للطيف مـرتاعافأّرقنى    
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على القتل أم هل المنى لك * مـذحضضتنى    أبامالك هل لمتنى 

 الئم؟
 قتالآم ولـظى الهيجاء تضطرم؟* آى تجنحون إلى سلم وماثئرت    

 زيــارته إّنـى إذا للئيـــم* أأترك إن قّلت دراهم خــالد   
 فماذا الذى تجدي عليك األراقم؟* أيشتـمنا عبـداألراقم ضّلة      

 أهل رأونا بسفح القّف ذى األآم؟*   سائل فوارس يربوع بشّدتنا     
 فـكيف وصلت أنت من الزحام؟* أبنت الدهرعدى آل بنت        

 ومـاسراه عـلى خف والقدم؟* حّتام نحن نسارى النجم فى الظلم 
 إذا لم تـلغ فى الـكالم) من(أو*  استفهام ) ما(بعد) ذا) (ما(ومثل 

 أهل عرفت الداربالغّريين؟
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37 
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120 
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122 
29 
86 
 

 الصفحة   رجزالشعروال
 والمعنـوى فى مـتى وفى  هـنا* آالشبه الوضعى فى اسمى جئتنا  

 اليستـفقن إلى الـديرين تحنانا؟* ياخرزتغلب ماذا بال نسوتكم   
 .والنـفس إن تعدم سناه فى سنه* وبعدفالنحو صـالح األلسنة    

 .وجـلوة الـمفهوم ذا إذعـان*     به انكشاف حـجب المعانى
أم آيف يجزوننى السوءى من * أّنى جزوا عامرا سوءى بفعلهم 

 الحسن؟
 رئـمان أنف إذا ما ظّن باللبن؟* أم آيف ينفع ماتعطى العلوق به 
 بسبع رمـين الجـمرأم بثمان؟* لعمرك ما أدرى وإن آنت داريا

 مدنى لشبه مــن الـحروف* واالسم منه مـعرب ومـبنى  
 والـموت نحوك يهوي فاغرا فاه؟* حتى متى أنت فى لهووفى لعب 

 على بـابها من عند أهلى وغاديا* تقول عجوز مدرجي متروحا 
 أراك لهـابالبصرة العـام ثـاويا؟* أذو زوجة بالمصرأوذوخصومة 

 .ألآثبة الـدهنا جميعا ومـاليا* إن أهلى جيرة  , ال: فقلت لها
 .أراجع فيها ياابنة القوم قاضيا* ى خصومةوماآنت مذ أبصرتنى ف

 .والـدهربـاإلنـسان دّوارّى* أطربا وأنـت قـّنسرى      
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 فهرس المصادر والمراجع_ 4
 . أبوحامد محمد معزالدين: اآلسى -1
 .باآستان-آويته,مكتبة فاروقية, حاشية اآلسى على المطول  

 .الحسن بن بشريحيى:اآلمدى -2
, المكتبة العلمية, تحقيق وتعليق محمدمحيى الدين عبدالحميد, نة بين أبى تمام والبحترىالمواز 

 .لبنان–بيروت 
 .إبراهيم أنيس-3
 .م1990, القاهرة,مكتبة األنجلو المصرية, األصوات اللغوية 
 . أبوبكرجابرالجزائرى -4 

 -1407, جدة, إلعالنراسم للدعاية وا, الطبعة الثانية,أيسر التفاسيرلكالم العلى الكبير
 .م1987

 .حبيب بن أوس الطائى: أبوتمام-5
مكتبة الطالب , الطبعة األولى, شرح وتعليق الدآتورشاهين عطية,ديوان أبى تمام  

 .م1968-1387بيروت ,وشرآة الكتاب اللبنانى
 . ـ ـــــ6

 ,دارالقلم, شرح الخطيب التبريزى يحيى بن على بن محمدالشيبانى, ديوان الحماسة
 .لبنان –بيروت 

 . محمد بن يوسف: أبوحيان األندلسي -7
دارالكتب , الطبعة األولى,تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود,البحرالمحيط

 .م1993هـ1413,بيروت لبنان, العلمية
 .سليمان بن األشعث السجستانى:أبوداود -8
دارالحديث , ألولىالطبعة ا, وعادل السيد,تعليق عزت عبيدالدعاس,سنن أبىداود 

 .م1969هـ 1388, بيروت,للطباعة والنشر والتوزيع 
 . محمدبن محمدالعمادى: أبوالسعود -9

 .لبنان -دارإحياء التراث العربى بيروت, إرشادالعقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
 .معمربن المثنى التيمى: أبوعبيدة -10

, مؤسسة الرسالة,طبعة الثانيةال,تعليق الدآتورمحمدفؤاد سزآين, مجازالقرآن
 .م1981هـ 1420بيروت

 .إسماعيل بن القاسم بن سويد بن آيسان: أبوالعتاهية -11
 .1980هـ 1400, بيروت, داربيروت للطباعة والنشر, ديوان أبى العتاهية 
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 .أبوالحارث بن العالء ابن عم سيف  الدولة: أبوفراس الحمدانى -12 

وتقديم عباس عبدالساتر،الطبعة األولى،دارالكتب  ديوان أبى فراس الحمدانى،شرح
 .م1983هـ 1404لبنان  -العلمية،بيروت

 . على بن الحسين بن محمد: أبوالفرج األصفهانى -13 
دارالكتب , الطبعة الثانية, شرح وتحشية األستاذ عبدعلى مهّنا,األغانى 

 .م1992هـ 1412,لبنان-بيروت,العلمية
 . ن بن عبداهللا بن سهلالحس: أبوهالل العسكرى -14

, الطبعة الثانية, تحقيق وضبط الدآتورمفيد قمحة,الكتابة والشعر, آتاب الصناعتين
 .م1989هـ 1409, لبنان-بيروت, دارالكتب العلمية

 .أبويحيى زآريا األنصارى -15
الطبعة ,تحقيق وتعليق محمدعلى الصابونى,فتح الرحمن بكشف مايلتبس فى القرآن 

 .م1983هـ 1403,لبنان-بيروت, قرآن الكريمدارال, األولى
 .أحمدبن إبراهيم القيسى -16

والدآتورنورى ,تحقيق الدآتور داود سّلوم, شرح هاشميات الكميت بن زيد األسدى 
هـ 1404,بيروت,عالم الكتب  ومكتبة النهضة العربية,الطبعة األولى,حّمودى القيسى

 .م1984
 .أحمدبن حنبل الشيبانى -17

هـ 1398, بيروت,المكتب اإلسالمى للطباعة والنشر, الطبعة الثانية, م أحمدمسنداإلما
 .م1978

 .أحمد حسن الزيات -18
 ).معلومات الطبع ناقصة(الطبعة الرابعة والعشرون, تاريخ األدب العربى 

 . أحمدالشائب-19
, الطبعة الثامنة, دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية,األسلوب 
 .م1988القاهرة ,لنهضة المصريةمكتبةا

 . عالء ا لدين علي بن محمدعلي:اإلربّلى -20
مكتبة  , شرح وتحقيق  الدآتورحامد أحمد نيل, جواهراألدب فى معرفة آالم العرب

 .م1984هـ 1404القاهرة , النهضة المصرية
 . وعبدالحميد مصطفى السيد,إسماعيل أحمد عمايره -21

تكملة للمعجم المفهرس أللفاظ القرآن , القرآن ا لكريممعجم األدوات والضمائر فى 
 .م1986هـ 1407, بيروت,مؤسسة الرسالة,الطبعة األولى, الكريم

 
 .نورالدين على بن محمد:األشمونى -22

عيسى البابي الحلبي , دارإحياء الكتب العربية, شرح األشمونى على ألفية ابن مالك
 .وشرآاه

 . أآبرترابى -23
 .هـ ش1365قم إيران ,من منشورات جامعة الزهراء,الطبعة األولى,تلخيص المنطق
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 . أبوالفضل شهاب الدين السيد محمود: األلوسى -24

, دارإحياء التراث العربى, روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى
 .بيروت

 .عبدالرحمن بن محمد بن أبى سعيد:األنبارى -25
 .م1957هـ 1377بهجة،مطبعة الترقى بدمشق، أسرار العربية،تحقيق محمد

 . ـ ـــــ 26
الطبعة , اإلنصاف فى مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين 

 .م1961هـ 1380,إيران, نشرأدب الحوزة ,الرابعة
 . أبوبكرمحمدبن الطيب: الباقالنى -27

مؤسسة الكتب  الطبعة األولى, تحقيق الشيخ عمادالدين أحمد حيدر, إعجازالقرآن
 م1991هـ1411,لبنان-بيروت , الثقافية 

 .أبوعبادة الوليد بن عبيد الطائى: البحترى -28
 .م1980هـ 1400, بيروت,داربيروت للطباعة والنشر, ديوان البحترى

 . عبدالرحمن:البرقوقى -29
 .إيران-مطبعة أميرقم,الطبعة األولى,شرح ديوان المتنبى

 .ـ ـــــ 30
 .الهور باآستان,فاروقى آتب خانه, البرقوقى على تلخيص المفتاح شرح عبدالرحمن

 . بسيوني عبدالفتاح فيود -31
 .م1987القاهرة , مكتبة وهبة, علم المعانى دراسة بالغية نقدية لمسائل المعانى

  .عبدالقادربن عمر:البغدادي -32
الطبعة , تحقيق وشرح عبدالسالم محمدهارون, خزانة األدب ولب لباب لسان العرب

 .م1983هـ 1403, دارالرفاعي بالرياض -مكتبة الخانجي بالقاهرة, األولى
 .الحسين بن مسعود بن الفراء: البغوى -33

ومحمدسليم ابراهيم , تحقيق الدآتوريوسف عبدالرحمن المرعشلى, مصابيح السنة 
ـ ه1407, لبنان, بيروت, دارالمعرفة, الطبعة األولى,وجمال حمدى الذهبى, سماره
 .م1987

 .عبدالرحمن بن محمدعبداهللا: ابن األنبارى -34
إيران -انتشارات الهجرة قم, تحقيق الدآتورطه عبدالحميد طه, البيان فى غريب إعراب القرآن 

 .هـ1403
 .أبوعبداهللا بدرالدين محمدبن إبراهيم بن سعداهللا: ابن جماعة-35

, الدآتورعبدالجوادخلفتحقيق وتعليق ,آشف المعانى فى المتشابه من المثانى 
 .باآستان -آراتشى, جامعة الدراسات اإلسالمية

 : أبوالفتح عثمان بن جني: ابن جنى -36
 .لبنان, بيروت, دارالكتاب العربى,الطبعة الثانية,تحقيق محمدعلى النجار, الخصائص

 . ـ ـــــ 37
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, القلمدار,الطبعة األولى, دراسة وتحقيق الدآتورحسن هنداوي,سرصناعة اإلعراب

 .م1958هـ 1405, دمشق
 .ـ ـــــ 38

ومكتبة النهضة , عالم الكتب,الطبعة الثانية, تحقيق حامدالمؤمن, اللمع فى العربية 
 .العربية

 .عثمان بن عمربن أبى بكر: ابن الحاجب -39
مكتبة دارالوفاء , الطبعة األولى, تحقيق الدآتور طارق نجم عبداهللا,الكافية فى النحو
 .م1986هـ 1407,جدة, زيعللنشروالتو

 .الحافظ أحمدبن على بن محمد العسقالنى: ابن حجر -40 
الطبعة األولى ,ترقيم األستاذ محمدفؤاد عبدالباقى, فتح البارى شرح صحيح البخارى 

 .م1997هـ 1418, دمشق, ومكتبة دارالفيحاء, الرياض,مكتبة دارالسالم
 . محمدبن سهل بن السراج: ابن السراج -41
مؤسسة , الطبعة األولى, تحقيق الدآتورعبدالحسين الفتلى, صول فىالنحواأل

 .م1985هـ 1405, بيروت,الرسالة
 .أبومحمديوسف بن أبى سعيد: ابن السيرافى -42

, دارالمأمون للتراث, تحقيق وتقديم الدآتورمحمد على سلطان, شرح أبيات سيبويه 
 .م1979, بيروت -دمشق

 
 .بن عادل الدمشقىأبوحفص عمر: ابن عادل -43

والشيخ على , تحقيق  وتعليق الشيخ عادل أحمدعبدالموجود, اللباب فى علوم الكتاب    
والدآتورمحمد المتولى الدسوقى , والدآتورمحمدسعدرمضان حسن, محمدمعوض

 .1998هـ 1419, لبنان -بيروت, دارالكتب العلمية,الطبعة األولى, حرب
 . شورمحمد الطاهربن عا: ابن عاشور -44

والدارالجماهرية للنشر والتوزيع , الدارالتونسية للنشر, تفسيرالتحريروالتنوير
 .واإلعالم

 . إبراهيم بن محمد: ابن عربشاه -45
الطبعة , تحقيق الدآتورعبدالحميد هنداوي, األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

 .م2001هـ 1422, بيروت, دارالكتب العلمية, األولى
 .ومحمدعبدالحق بن غالب األندلسيأب: ابن عطية -46

مكتبة ابن ,تحقيق المجلس العلمى بفاس,المحررالوجيزفى تفسيرالكتاب العزيز 
 .م1992هـ1413,تيمية
 . بهاء ا لدين عبداهللا بن عقيل:ابن عقيل -47

الطبعة , تحقيق محمدمحيى الدين عبدالحميد, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
 .م1980هـ1400,العشرون دارمصرللطباعة

 .أحمد بن فارس: ابن فارس -48
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 .مطبعة عيسى البابى الحلبى وشرآاه القاهرة,تحقيق السيد أحمدصقر,الصاحبّى 

 .أبومحمدعبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينورى: ابن قتيبة -49
 .م1973هـ 1393, المكتبة العلمية, شرح ونشرالسيدأحمدصقر, تأويل مشكل القرآن

 .ـ ـــــ 50 
هـ 1398, لبنان -بيروت, دارالكتب العلمية,تحقيق أحمدصقر, فسيرغريب القرآنت

 .م1978
 . شمس الدين محمدبن أبى بكرالدمشقى: ابن قيم الجوزية -51

 ).معلومات الطبع ناقصة(دارالفكر,بدائع الفوائد
 .الحافظ عمادالدين إسماعيل بن آثير:ابن آثير -52

 .1996هـ 1416, الكويت, مؤسسة الريان, الطبعة األولى,تفسيرالقرآن العظيم
 .أبوعبداهللا محمدبن عبداهللا بن مالك األندلسي: ابن مالك -53

دارالسالم للطباعة , الطبعة الثانية, ألفية ابن مالك فى النحووالصرف
 .والنشروالتوزيع

 
 .ـ ـــــ 54

الطبعة , شرح الكافية الشافية، تحقيق الدآتورعبدالمنعم أحمدهريرى
 .م1982هـ 1402, دارالمأمون للتراث,ىاألول
 .جمال الدين محمدبن مكرم:ابن منظور -55

 .دارالفكربيروت,لسان العرب الطبعة الثانية
 .محمدبن إسحاق: ابن النديم-56

 .م1987هـ 1398, لبنان-بيروت,دارالمعرفة للطباعةوالنشر, الفهرست 
 .ابن هانئ األندلسي -57

 م1980هـ1400,بيروت, بيروت للطباعة والنشرديوان ابن هانئ األندلسى، دار
 .جمال الدين عبداهللا بن يوسف بن هشام األنصارى: ابن هشام-58

, مجلة عالم الكتب(اإللمام بشرح حقيقة االستفهام تحقيق وتعليق عبدالفّتاح السيدسليم 
 .م1993أغسطس -هـ يوليو1414صفر-محرم,4العدد
 .ـ ـــــ 59

الطبعة الثامنة ,تحقيق محمدمحيي الدين عبدالحميد, بن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ا
 .م1986هـ 1406لبنان-بيروت,دارإحياء التراث العربى

 .ـ ـــــ 60
ومحمدعلى , تحقيق  وتعليق الدآتورمازن مبارك, مغنى اللبيب عن آتب األعاريب

 .هـ1410إيران ,قم,مطبعة أمير,الطبعة الرابعة,حمداهللا
 .دعبدالمالك بن هشامأبومحم: ابن هشام-61

وعبدالحفيظ , وإبراهيم األبيارى,تحقيق وشرح مصطفى السقا,السيرة النبوية
 )معلومات الطبع غيرمذآورة(شلبي
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 .ابن يعقوب المغربى-62

نشرأدب ,  المطبوع ضمن شروح التلخيص,مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح
 .إيران, الحوزة

 .لى بن يعيشموفق الدين يعيش بن ع: ابن يعيش-63
 .إيران, قم,مطبعة أمير, شرح المفصل،الطبعة األولى

. القاضى ناصرالدين أبوسعيدعبداهللا بن عمربن محمدالشيرازي:البيضاوى-64
, لبنان-بيروت,دارالكتب العلمية, الطبعة األولى, أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل

 .م1988هـ 1408
 .ثابت بن جابربن سفيان: تأبّط شرا-65

الطبعة ,جمع وتحقيق وشرح على ذوالفقارشاآر,تأبط شرا وأخبارهديوان 
 م1984هـ1404دارالغرب اإلسالمى ,األولى

 . أبوعيسى محمدبن عيسى بن سورة: الترمذى-66
دارإحياء ا لتراث العربى , تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه عوض,الجامع الصحيح

 .بيروت,
 .سعدالدين  مسعودبن عمر:التفتازانى-67

 .إيران,نشرأدب الحوزة ,المطبوع ضمن شروح التلخيص,لمعانىمختصرا
 .ـ ـــــ 68

, الطبعة األولى,تحقيق الدآتورعبدالحميد هنداوى,المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
 .م2001هـ1422لبنان,بيروت,دارالكتب العلمية

 .تمام حسان-69
 .م1979, العامة للكتاب الهيئة المصرية ,الطبعة الثانية,اللغة العربية معناها ومبناها 

 .أبوعثمان عمروبن بحر:الجاحظ-70
دارالفكرللطباعة  ,تحقيق وشرح عبدالسالم محمدهارون,البيان والتبين

 .بيروت,والنشروالتوزيع
 . نورالدين عبدالرحمن الجامى:الجامى-71

مطبعة , دراسة و تحقيق أسامة طه الرفاعي, الفوائد الضيائية شرح آافية ابن الحاجب
 .م1983هـ 1403, الجمهورية العراقية, ارة األوقاف  والشئون الدينيةوز
 .عبدالقاهربن عبدالرحمن: الجرجانى-72

والشيخ محمد محمود ,تصحيح األصل للشيخ محمدعبده,دالئل اإلعجاز
, إيران -قم,مطبعةأمير,وتصحيح الطبع والتعليق للسيدمحمدرشيدرضا,الترآزى

 .هـ1404
 .ـ ـــــ 73

تحقيق وتعليق ,لشافعية المطبوعة ضمن ثالث رسائل فى إعجازالقرآنالرسالة ا
 .دارالمعارف بمصر,ومحمدزغلول سالم, محمدخلف اهللا 

 . محمدبن على بن محمد: الجرجانى-74
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دارنهضة مصرللطبع , تحقيق الدآتورعبدالقادرحسين, اإلشارات والتنبيهات فى علم البالغة

 .القاهرة,والنشر
 .ريربن عطية الخطفى التميميأبوحرزة ج:جرير-75

 .م1983هـ 1403, بيروت, داربيروت للطباعة والنشر,ديوان جرير 
 

 .محمدبن أحمد: جالل الدين المحلى-76
تقديم ومراجعة األستاذ مروان ,تفسيرالجاللين بهامش المصحف الشريف

 .لبنان -بيروت,دارالمعرفة للطباعة والنشروالتوزيع,سوار
 .بن حمادإسماعيل : الجوهري-77

الطبعة , تحقيق أحمدعبدالغفورعطار,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
 .م1984هـ1404,بيروت,دارالعلم للماليين,الثالثة

 .حافظ إبراهيم-78
, وأحمدالزين,ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمدأمين, ديوان حافظ ابراهيم 

 .م1937, لبنان -تبيرو,دارالعودة للصحافة والطباعة والنشر,وإبراهيم األبيارى
 .أبوعبداهللا محمدبن عبداهللا:الحاآم النيسابورى-79

إشراف ,طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة,المستدرك على الصحيحين 
 .لبنان -بيروت,الدآتورعبدالرحمن المرعشلي، دارالمعرفة

 .حسان بن ثابت األنصارى-8
،بيروت، ديوان حسان بن ثابت األنصارى،داربيروت للطباعة والنشر

 .م1983هـ1403
 .حّنا جميل حّداد-81

 .الرياض,درالعلم للطباعة والنشر,الطبعة األولى,معجم شواهد النحوالشعرية
 .عالء الدين على بن محمدالبغدادي:الخازن -82

 .بيروت-دارالفكر,لباب التأويل فى معاني التنزيل
 .ا لخضرى ، محمد الخضرى -83

معلومات الطبع (لفية اإلمام ابن مالك حاشية الخضرى على بن عقيل على أ
 )غيرمذآورة

 . أبوسليمان حمدبن محمدبن إبراهيم: الخطابى -84
تحقيق , المطبوع ضمن ثالث رسائل فى إعجازالقرآن, آتاب بيان إعجازالقرآن
 .د ارالمعارف بمصر, ومحمد زغلول سالم, وتعليق محمدخلف اهللا

 .حمديحيى بن علي بن م: الخطيب ا لتبريزى -85
دارالكتب , الطبعة الثانية, تحقيق الدآتورفخرالدين قباوة,شرح اختيارات المفضل 

 .م1987هـ1407,بيروت,العلمية
 

 .محمدبن عبدالرحمن بن عمر: الخطيب القزوينى-86
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الطبعة ,شرح وتعليق وتنقيح الدآتورمحمدعبدالمنعم خفاجى,اإليضاح  

 .م1993هـ1414,بيروت,دارالجيل,الثالثة
 .ــــــ  87

المطبوع مع شرح عبدالرحمن البرقوقي، فاروقى آتب , تلخيص المفتاح
 .باآستان-الهور,خانه

 .أبوعمروعثمان بن سعيد:الداني-88
دارالفكرللطباعة ,الطبعة الثانية, تحقيق الدآتورعّزة حسن,المحكم فى نقط المصاحف 

 .م1986هـ1407والتوزيع والنشردمشق،
 . محمدبن عرفة: الدسوقي -89

المطبوعة على هامش شروح التلخيص نشرأدب , حاشية الدسوقى على شرح السعد
 .إيران, الحوزة

 . مصطفى محمدعرفة:الدسوقى-90
 .إيران -إصفهان,مكتبة الشفيعي, حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب

 . غيالن بن عقبة: ذوالرمة-91
 .النشرالمكتب اإلسالمى للطباعة و, الطبعة الثانية, ديوان ذى الرمة

 .زين الدين محمدبن أبى بكربن عبدالقادر: الرازي -92
مؤسسة ,ترتيب محمودخاطر, تحقيق وضبط حمزة فتح اهللا,مختارالصحاح

 .م1985هـ 1405,لبنان-بيروت,دارالبصائر,الرسالة
 .محمدفخر الدين بن ضياء الدين عمر:  الرازي -93

 .م1985هـ1405, لبنان-بيروت,لفكردارا,الطبعة الثالثة, التفسيرالكبيرومفاتيح الغيب 
 .ـ ـــــ 94

الطبعة , تحقيق ودراسة الدآتوربكرى شيخ أمين,نهاية اإليجازفى دراية اإلعجاز
 .م1985بيروت ,دارالعلم للماليين,األولى

 .أبوالقاسم الحسين بن محمد: الراغب األصفهانى-95
 –بيروت , المعرفةدار, تحقيق وضبط محمد سيدآيالني, المفردات فى غريب القرآن 

 .لبنان
 . مصطفى صادق: الرافعى-96

, لبنان-دارالكتاب العلمي بيروت,الطبعة التاسعة,إعجازالقرآن والبالغة النبوية
 .م1973هـ 1393

 
 .محمدبن الحسن االستراباذى: الرضّى-97

ومحمدمحيى الدين , ومحمد الزقراف,تحقيق محمدنورالحسن,شرح شافيةابن الحاجب 
 .م1982هـ 1402, لبنان-بيروت,دارالكتب العلمية,عبدالحميد

 .ـ ـــــ 98
 .هـ ش1366, إيران, مطبعة حيدرى,الطبعة الرابعة,شرح الكافية فى النحو



 468
 . على بن عيسى: الرماني-99

الطبعة الثانية مكتبة ,تحقيق وتعليق الدآتورعبدالفتاح إسماعيل شبلى,معانى الحروف
 .م1986هـ1407,مكة المكرمة,الطالب الجامعي

 .عبدالرحمن بن إسحاق: الزجاجى -100
اإليضاح فى علل النحو، تحقيق الدآتورمازن مبارك، الطبعة الثانية مطبعة أميرقم 

 .هـ ش 1363
 .ـ ـــــ 101

مؤسسة ,الطبعة الرابعة, تحقيق الدآتورعلى توفيق الحمد,الجمل فىالنحو
 .م1988هـ 1408, بيروت,الرسالة

 .ـ ـــــ 102
مؤسسة الرسالة ,الطبعة األولى,  لمعانى تحقيق الدآتورعلىتوفيق الحمدحروف ا 

 .م1984هـ 1404, بيروت
 .محمدعبدالعظيم: الزرقانى -103

 .مناهل العرفان فى علوم القرآن،الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البابى الحلبى وشرآاه
 . بدرالدين محمدبن عبداهللا: الزرآشى-104

دارالمعرفة , الطبعة الثانية,تحقيق محمدأبوالفضل إبراهيمالبرهان فى علوم القرآن،
 .بيروت،لبنان,للطباعة والنشر

 . جاراهللا محمودبن عمر: الزمخشرى-105
هـ 1402, بيروت,دارالمعرفة,تحقيق األستاذعبدالرحيم محمود, أساس البالغة

 .م1982
 .ـ ـــــ 106

دارالكتاب , وه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وج
 .م1947هـ 1366,بيروت,العربى

 
 .ــــ -107

الطبعة , تقديم وتعليق الدآتورمحمدعزالدين السعيدى,المفصل فى علم العربية
 .م1990هـ1410,بيروت,دارإحياء العلوم,األولى
 .زهيربن أبى سلمى بن ربيعة-108

 .دارصادربيروت,ديوان زهيربن أبى سلمى 
 . عبداهللا الحسين بن أحمدبن الحسينأبو: الزوزني-109

هـ 1405,لبنان-بيروت,دارالكتب العلمية,الطبعة األولى , شرح المعلقات السبع 
 .م1985

 . أحمدبن على بن عبدالكافى: السبكي-110
 .إيران, نشرأدب الحوزة,المطبوع ضمن شروح التلخيص,عروس األفراح

 .يوسف بن محمد بن على: السكاآي-111
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 .إيران-قم,مكتبة أرومية,العلومآتاب مفتاح 

 . سليمان الجمل-112
المطبوعة مع ,حاشية الجمل على الجاللين المسماة بالفتوحات اإللهية

قديمى آتب ,ضبط التفسيروصححه وخرج آياته إبراهيم شمس الدين,تفسيرالجاللين
 .باآستان-آراتشى,خانه
 . أبوالليث نصربن محمدبن أحمد: السمرقندى-113

والشيخ عادل أحمد , تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض,بحرالعلوم
دارالكتب ,الطبعة األولى,والدآتورزآريا عبدالمجيد النوتي,عبدالموجود

 م1993هـ1413,بيروت لبنان,العلمية
 .أبوالعباس شهاب الدين بن يوسف بن محمد: السمين الحلبى-114

الطبعة ,موعة من العلماءتحقيق وتعليق مج,الدرالمصون فى علوم الكتاب المكنون 
 .م1994هـ 1414لبنان  -بيروت,األولى دارالكتب العلمية

 .عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد: السهيلى-115
, تقديم وتعليق طه عبدالروف سعد,الروض األنف فى تفسيرالسيرة النبوية البن هشام 

 .م1989هـ 1409لبنان-بيروت,دارالفكر
 .ـ ـــــ 116

وعلى ,تحقيق وتعليق عادل أحمدعبدالموجود,نحونتائج الفكرفى ال
 .م1992هـ 1412,بيروت,الطبعة األولى دارالكتب العلمية,محمدمعوض

 
 .عمروبن عثمان بن قنبر: سيبويه-117

عالم ,الطبعة الثالثة,تحقيق وشرح عبدالسالم محمدهارون,آتاب سيبويه
 .م1983 هـ1403,الكتب
 .السيدأحمد خليل-118

 .م1969, لبنان -دارالنهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت,دراسات فى القرآن
 .سيدقطب-119
 .بيروت,دارالشروق,التصويرالفنى فى القرآن-120
 .ـ ـــــ 121

 .م1985هـ1405,بيروت,دارالشروق, الطبعة الحادية عشرة,فى ظالل القرآن
 .الحسن بن عبداهللا: السيرافى-122

تحقيق , خذ بعضهم عن بعضومراتبهم وأ,أخبارالنحويين البصريين 
 .م1985هـ 1405, القاهرة,داراالعتصام,الدآتورمحمدإبراهيم البنا الطبعة األولى

 .جالل الدين عبدالرحمن بن أبى بكر:السيوطى-123
 .لبنان –اإلتقان فى علوم القرآن،دارالمعرفة، بيروت 

لطبعة ا,تحقيق الدآتور عبدالعال سالم مكرم,األشباه والنظائرفى النحو -124
 .م1985هـ 1406,بيروت,مؤسسة الرسالة,األولى
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 .ـ ـــــ 125

دارالمعرفة للطباعة والنشروالتوزيع ,تفسيرالجاللين بهامش المصحف الشريف
 .لبنان-بيروت

 .ـ ـــــ 126
 .إيران,نشرأدب الحوزة,شرح شواهد المغنى تعليق أحمدظافرآوجان 

 . ـــ -127
دارالكتب ,الطبعة األولى,حقيق أحمدشمس الدينت,همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع

 .م1998هـ1418,بيروت,العلمية
 .على بن محمد:الشريف الجرجانى-128

 .م1983هـ 1403, بيروت,دارالكتب العلمية,الطبعة األولى,التعريفات 
 .ـ ـــــ 129

إدارة نشروإشاعة العلوم اإلسالمية ,مجموعة منطق: المطبوع مع,بالفارسية) آبرى(
 .وربشا,
 

 .محمداألمين بن المختار:الشنقيطى-130
 .القاهرة,مكتبة ابن تيمية,القسم األول,آداب البحث والمناظرة

 .أحمدشوقى بن أحمدشوقى: شوقى-131
 ).معلومات الطبع غيرمذآورة(م1987, الشوقيات 

 .شوقى ضيف-132
 .دارالمعارف,الطبعة السابعة, البالغة تطوروتاريخ

 .ـ ـــــ 133
 .القاهرة,دارالمعارف,الطبعة السابعة, النحويةالمدارس 

 .محمدبن على: الشوآانى-134
شرآة , الطبعة الثانية,فتح القديرالجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير

 .م1964هـ 1383,مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأوالده بمصر
 .أحمدالصاوى: الصاوى-135

 .لبنان-بيروت,دارإحياء التراث العربى,جاللينحاشية الصاوى على تفسيرال
  .محمدبن على: الصبان-136

عيسى ,دارإحياء الكتب العربية,حاشية الصبان على شرح األشمونى على ألفية ابن مالك
 .البابي الحلبي

 . عبداهللا بن على بن إسحاق:الصيمري-137
ى الطبعة األول,تحقيق الدآتورفتحى أحمد مصطفى,التبصرة والتذآرة

 .م1982هـ1402,دمشق,دارالفكر
 .أبوجعفرمحمدبن جرير:الطبرى-138

شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ,الطبعة الثالثة,جامع البيان عن تأويل آى القرآن
 .م1968هـ1388الحلبي وأوالده بمصر
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 .طرفة بن العبد-139

, بيروت,دارصعب, تحقيق وتقديم المحامى فوزى عطوى,ديوان طرفة بن العبد
 .م1980

 . شرف الدين حسين بن محمد:الطيبي-140
تحقيق وتقديم الدآتورهادى عطية ,التبيان فى علم المعانى والبديع والبيان

 .م1987هـ 1407, بيروت,عالم الكتب,الطبعة األولى,مطرالهاللى
 .عبدالرحمن بن حسن بن محمودبن عبدالوهاب-141

د بن عبدالرحمن آل فرّيان،الطبعة فتح المجيدلشرح آتاب التوحيد،تحقيق الدآتورالولي
 .م1997هـ1417األولى، دارعالم الكتب للطباعة والنشروالتوزيع،الرياض،

 .عبدالسالم محمدهارون-142
هـ 1403عالم الكتب , الطبعة الثالثة,تحيق وشرح عبدالسالم محمدهارون على آتاب سيبويه

 .م1983
 .عبدالعزيز أبوسريع ياسين-143

هـ 1410, مطبعة السعادة, الطبعة األولى,فى البالغة العربية األساليب اإلنشائية
 .م1989

 .عبدالعظيم المطعني-144
, الهمزة المجردة مع الفعل الماضي,التفسيرالبالغى لالستفهام فى القرآن الكريم 

 .م1979هـ 1399, المكتبة التوفيقية
 . عبدالعليم السيد فوده-145

األعلى لرعاية الفنون واألداب والعلوم  المجلس,أساليب االستفهام فى القرآن 
 .االجتماعية

 .عبدالكريم بن مراد األثري-146
 .دارمصرللطباعة,تسهيل المنطق 

 .عبداهللا بن حداد العثماني-147
 .باآستان,طبع آويته,بديع الميزان 

 .عبداهللا بن الحسين بن عبداهللا: العكبرى-148
تحقيق ,لقراءات فى جميع القرآنإمالء مامّن به الرحمن من وجوه اإلعراب وا 

 .هـ1402,طهران, منشورات مكتبة الصادق,الطبعة الثانية, إبراهيم عطوه عوض
 .ـ ـــــ 149

تحقيق ودراسة الدآتورعبدالرحمن ,التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين
هـ 1406,لبنان-بيروت,دارالغرب اإلسالمى,الطبعة األولى,بن سليمان العثيمين

 .م1986
 .أبونصرمحمد الفارابي: الفارابي-150

مكتبة ,الطبعة الثانية, تحقيق وتعليق محسن مهدى,األلفاظ المستعلمة فى المنطق
 .هـ1404,إيران,الزهراء

 . الخليل بن احمد: الفراهيدى-151
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قم، إيران ,مطبعة أمير,الطبعة األولى,تحقيق الدآتورفخرالدين قباوة,الجمل فى النحو

 .هـ1410
 . يحيى بن زياد: الفراء-152

 -بيروت,دارالسرور,ومحمدعلى النجار, تحقيق أحمد يوسف نجاتي,معاني القرآن
 .لبنان
 . أبوفراس همام بن غالب التميمى: الفرزدق-153

 .م1980هـ 1400, داربيروت للطباعة والنشر,ديوان الفرزدق
 

 .فضل إمام الخيرآبادى-154
 .باآستان, المسماة بالمرآة,عمادالدين الشيرآوتىالمطبوعة مع حاشية محمد,المرقاة 

 .مجدالدين محمدبن يعقوب: الفيروز آبادي -155
المكتبة بصائرذوى التمييزفى لطائف الكتاب العزيز، تحقيق األستاذمحمدعلى النجار،

 .لبنان -العلمية بيروت
 .ـ ـــــ 156

هـ 1422, لبنان-روتبي,دارإحياء التراث العربى,الطبعة األولى ,القاموس المحيط 
2001. 

 .أبوعبداهللا محمدبن أحمداألنصارى: القرطبى-157
 .م1988هـ 1408, بيروت,دارالكتب العلمية,الجامع ألحكام القرآن 

 .الوزيرجمال الدين على بن يوسف:القفطّى-158
دارالفكر ,الطبعة األولى,تحقيق محمدأبى الفضل إبراهيم, إنباه الرواة على أنباه النحاة 
 .م1986هـ 1406, بيروت,ومؤسسة الكتب الثقافية, القاهرة , عربي ال

 .أحمدبن على: القلقشندي-159
الطبعة األولى دارالكتب ,شرح وتعليق الدآتوريوسف علىطويل,صبح األعشى

 .1987هـ1407, لبنان-بيروت,العلمية
 .أبوعلى الحسن بن رشيق: القيرواني-160

تحقيق وتعليق محمدمحيى الدين ,العمدة فى محاسن الشعروآدابه ونقده
 .م1981هـ 1401, بيروت,دارالجيل,الطبعة الخامسة,عبدالحميد

 .آثيربن عبدالرحمن بن أبى جمعة:آثيرعّزة-161
, دارالكتاب العربى,الطبعة الثالثة,تقديم وشرح مجيد طّراد, ديوان آثيرعزة

 .م1999هـ1420,بيروت
 . محمودبن حمزة بن نصر: الكرماني-162
دارالكتب , الطبعة األولى,تحقيق عبدالقادرأحمدعطا,ان فى توجيه متشابه القرآنالبره
 .م1986هـ 1406,لبنان,بيروت, العلمية

 .آمال عبدالعزيز-163
 .م1995مطبعة الشروق بالفيوم,فى تاريخ البالغة العربية
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 .آمال محمدبشر-164

 .م1986,دارالمعارف بمصر,األصوات -علم اللغة العام
 

 .أحمدبن عبدالنور: قىالمال-165
الطبعة ,تحقيق الدآتورأحمدمحمد الخّراط,رصف المباني فى شرح حروف المعانى 

 .1985هـ1405,دمشق, دارالقلم , الثانية
 . أبوالحسن علي بن محمدبن حبيب:الماوردى-166

مراجعة وتعليق السيدعبدالمقصود بن , تفسيرالماوردى,النكت والعيون
 .م1992هـ 1412, بيروت,دارالكتب العلمية,  الطبعة األولى,عبدالرحيم

 .أبوالعباس محمدبن يزيد:المبّرد-167
مكتبة الثقافية ,الطبعة الثانية,تحقيق وتقديم الدآتوررمضان عبدالتواب,البالغة  

 .م1985هـ 1405, القاهرة,الدينية
 .ـ ـــــ 168

لطبعة األولى ا,وتغاريدبيضون, نعيم زرزور:آتب هوامشه,الكامل فى اللغة واألدب
 .م1987هـ1407,لبنان,بيروت,دارالكتب العلمية

 .ـ ـــــ 169
دارالكتب ,الطبعة األولى,مراجعة الدآتورإميل يعقوب, تحقيق حسن حمد,المقتضب
 .م1999هـ1420,لبنان,بيروت,العلمية

 .مجمع اللغة العربية-170
 .م1983هـ 1393, دارالمعارف بمصر,الطبعة الثانية,المعجم الوسيط

 .محب اهللا بن عبدالشكور البهارى-171
 .باآستان-ملتان,مكتبة إمدادية,المطبوع مع ضياء النجوم,سلم العلوم

 .محمدأبوالفضل إبراهيم-172
 .دارالمعارف القاهرة,الطبعة الرابعة, تحقيق ديوان امرئ القيس والتعليق عليه 

 .محمدأبوموسى-173
هـ 1399, القاهرة,دارالعلم للطباعة,الطبعةاألولى,دالالت التراآيب دراسة بالغية

 .م1979
 .محمدالجزرى-174

مكتبة , الطبعة األولى,تحقيق الدآتورعلى حسين البواب, التمهيد فى علم التجويد 
 .م1985هـ 1405, الرياض, المعارف 

 
 . محمدحماسة عبداللطيف-175

جامعة ,مكتبة العلوم, الطبعة األولى,مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي, النحو والداللة
 .م1983, القاهرة
 . محمدشمس الدين إبراهيم سالم-176
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, الطبعة الثانية,تصحيح الدآتورنصيرمحمد نصرالقاضى, تيسيرالقواعد المنطقية

 .هـ1422, باآستان-آراتشى,إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية
 .محمدعبدالخالق عضيمة-177

 .القاهرة,دارالحديث,دراسات ألسلوب القرآن الكريم
 . محمدعبدالمنعم خفاجى-178

 .م1993هـ 1414, بيروت,دارالجيل,الطبعة الثالثة,شرحه وتعليقه على اإليضاح
 .محمدفؤادعبدالباقى-179

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان،الطبعة األولى،مكتبة 
 .1994هـ 1414دارالفيحاء،دمشق،ومكتبة دارالسالم،الرياض،

 .ـ ـــــ180 
 .لبنان-بيروت,دارإحياء التراث العربى,لمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريما 

 .محمدمحيى الدين عبدالحميد-181
الطبعة ,المطبوعة مع األوضح,هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك

 .م1996هـ 1406, لبنان-بيروت,دارإحياء التراث العربى,الثامنة
 .حسن بن قاسم:المرادى-182

مؤسسة دارالكتب للطباعة . تحقيق طه محسن, انى فى حروف المعانيالجنى الد 
 .م1976هـ 1396, والنشر

 .أحمدمصطفى: المراغي-183
, مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر,الطبعة األولى, تاريخ علوم البالغة والتعريف برجالها

 .م1950هـ 1369
 .ـ ـــــ 184

, لبنان-بيروت,طبعة األولى دارالكتب العلميةال,والبديع,والمعانى,البيان,علوم البالغة
 .م1950هـ 1402
 .جندح بن حجرالكندى: امرؤ القيس-185

الطبعة الرابعة ,تحقيق محمدأبى الفضل إبراهيم,ديوان امرئ القيس
 .القاهرة,دارالمعارف

 . مسلم بن الحجاج القشيرى-186
الطبعة ,تحقيق وتصحيح وترقيم محمدفؤاد عبدالباقى,صحيح اإلمام مسلم

 .م1955هـ 1374,ترآيا-استانبول,المكتبة اإلسالمية,األولى
 .مصطفى حميدة-187

دارنوبارللطباعة ,الطبعة األولى,نظام  االرتباط والربط فى ترآيب  الجملة العربية 
 .م1997, القاهرة,

 .أبوالعالء أحمدبن عبداهللا بن سليمان التنوخي: المعّري-188
برواية اإلمام ) يات ممايسبق حرف الروّياللزوم(ديوان لزوم مااليلزم

تقديم وشرح وفهرسة الدآتوروحيد ,ومراجعة اإلمام أبى منصورالجواليقي,التبريزى
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, لبنان-بيروت,دار الكتاب العربى, الطبعة األولى, وحسن صمد,آبابة

 .م1996هـ1416
 .المفضل بن محمد بن يعلى: المفضل الضبّي-189

الطبعة ,محمدهارونوعبدالسالم ,محمدشاآرتحقيق وشرح أحمد, المفضليات 
 .م1992, دارالمعارف,العاشرة

ألبى الفضل , تهذيب لسان العرب,لسان العرب. المكتب الثقافي لتحقيق الكتب-191
, لبنان-بيروت,دارالكتب العلمية,الطبعة األولى,جمال الدين محمدبن مكرم بن منظور

 .م1993هـ 1413
 .عمربن على على بن:نجم الدين القزويني-192

تصحيح , بشرح الدآتورشمس الدين إبراهيم سالم,الرسالة الشمسية 
-آراتشى,إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية,الطبعة الثانية,الدآتورنصرمحمد القاضى

 .هـ1422, باآستان
 .أحمدبن شعيب بن على: النسائي-193

محمدبن (سندىوحاشية اإلمام ال,سنن النسائى بشرح الحافظ جالل الدين السيوطى 
الطبعة الثانية دارالبشائر ,وترقيم ووضع الفهارس لعبد الفتاح أبى غدة) عبدالهادى

 .م1986هـ 1406, بيروت,اإلسالمية للطباعة والنشروالتوزيع
 .أبوالحسن على بن أحمد:الواحدي -194

الطبعة الثانية دارالقبلة للثقافة , تحقيق السيد أحمدصقر,أسباب نزول القرآن 
 .م1984هـ 1404,المملكة العربية السعودية,ميةاإلسال
 .على بن محمد:الهروى-195

مجمع اللغة , الطبعة الثانية,تحقيق عبدالمعين الملوحى,األزهية فى علم الحروف 
 .م1993هـ 1413, العربية بدمشق

 .يوسف أبوالعدوس-196
مجلة مؤتة للبحوث ,همزة االستفهام بين المفهومين النحوي والبالغى

 .م1987العدد الثانى , المجلدالثاني,دراساتوال
 فهرس ا لموضوعات -5

الصفحة الموضوع
 .المقدمة  

 .خطة البحث ومنهجه 
 .شكروتقدير  
 .أساليب االستفهام فى البحث البالغى: الباب األول 

 .تفهام عندالنحويين مقدمة فى أساليب االس
 .تعريف االستفهام 
 .أدوات االستفهام 

 .صدارة أدوات االستفهام 
 .أسلوب االستفهام بالهمزة 

1 
9 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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 ) .أم(أسلوب االستفهام بـ
 .المنقطعة فى االستعمال ) أم(المتصلة و) أم(أوجه الفرق بين

 ) .هل(أسلوب االستفهام بـ 
 ) .من(أسلوب االستفهام بـ

 .منذا 
 ) .ما(ستفهام بـأسلوب اال 

 ) .ماذا(أسلوب االستفهام بـ
 ) .أى(أسلوب االستفهام بـ

 .االستفهامية ) أّى(الحكاية بـ
 ) .آم(أسلوب االستفهام بـ

 .االستفهامية  )  آم(تميز
 ) .آيف(بـ(أسلوب االستفهام 
 ) .متى(أسلوب االستفهام بـ
 ) .أيان(أسلوب االستفهام بـ
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الصفحة الموضوع

 ) .أين(أسلوب االستفهام بـ
 ) .أّنى(أسلوب االستفهام بـ

 .االستفهام بين النحووالبالغة والمنطق:الفصل األول
 .مدخل 

استثمار البالغيين قواعد النحويين فى دراسة أساليب : المبحث األول
 .االستفهام 
 .دورالسياق فى دراسة أساليب االستفهام : لثانيالمبحث ا

 .تسّرب مصطلحات المنطق إلى درس االستفهام : المبحث الثالث
 .أهم نتائج هذا الفصل 

 .الخصائص الداللية واالستعمالية ألدوات االستفهام : الفصل الثانى
 .مدخل

 .صائص الداللية واالستعمالية لحروف االستفهام الخ:المبحث األول 
 .خصائص الداللية واالستعمالية للهمزة ال

 .والهمزة لطلب التصديق ,الفرق بين الهمزة لطلب التصور
 ) .أم(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ
 ) .هل(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ
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 ) .هل(أوجه استعمال 

 .ينها والفرق ب) هل(أقسام 
 .الخصائص الداللية واالستعمالية ألسماء االستفهام : المبحث الثانى

 ) .من(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 
 ) .ما(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 
 ) .أّى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 
 ) .آم(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 

 ) .آيف(مالية لـ الخصائص الداللية واالستع
 

89 
90 
91 
93 
94 
95 
96 

 

 
الصفحة الموضوع
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 ) .أّنى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 
 ) .متى(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 
 ) .نأيا(الخصائص الداللية واالستعمالية لـ 

 .أهم نتائج هذا الفصل 
 .المعانى السياقية ألدوات االستفهام : الفصل الثالث

 .مدخل 
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 ).ما(أساليب  -2
 ).ماذا(أساليب  -3
 ).أى(أساليب -4
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 .ما امتازبه بعض أسماء االستفهام من بعض -11 

 .أهم نتائج هذا الفصل
المقامات األساسية ألساليب االستفهام فى القرآن :الفصل الثاني

 .الكريم
 .مدخل

المقامات األساسية ألساليب حروف االستفهام فى :األولالمبحث 
 .القرآن الكريم

 .رّد الشرك والدعوة إلى التوحيد: األول
 .معارضة المشرآين رّد الشرك والدعوة إلى التوحيد 
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 .حّقية القرآن الكريم والرسالة: الثانى

 
الصفحةالموضوع

 .معارضة المنكرين حّقية القرآن الكريم 
 .إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة:الثالث

 .معارضة الكفرة إثبات البعث والجزاء وأهوال يوم القيامة 
 .االحتجاج على الناس بمااليمكنهم دفعه : الرابع

 .إنكا رشىء واستبعاده : الخامس
 .توبيخ الكفرة والمشرآين وتهديدهم علىخبائثهم : السادس
 .زجرالمؤمنين على الخطأ والنسيان : السابع 
 .فيما أريد لهم من الخير تشويق الناس وترغيبهم : الثامن 
أوالمخاطب  وتعجيبه ) صلى اهللا عليه  وسلم(تنبيه الرسول : التاسع
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 .التفخيم والتعظيم : العاشر

 .أهم نتائج هذا الفصل
األسرار البالغية ألساليب االستفهام فى القرآن الكريم : الفصل الثالث
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 .المنقطعة ) أم(أساليب : المجموعة الثانية
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 ) .أّيان(أساليب : المجموعة التاسعة
 ).آم(أساليب:المجموعة العاشرة
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