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الملخص

تتمثل هذه الدراسة - فيما يرجو الباحث - نظرة 

للمعاني  البالغية  اإلأغــراض واإلســرار  عامة حول 

ــوارد في  ــ الــتــي يــدل عليها اأســلــوب اإلســتــفــهــام ال

الـــقـــراآن الــكــريــم، فــاإلســتــفــهــام غــيــر مــحــصــور في 

المعاني  اإن  بــل  عــــالم  واإلإ فــهــام  اإلإ طلب  معنى 

إلأنها  بها  يحاط  اأن  مــن  اأكــثــر  هــي  يفيدها  التي 

معاٍن تستنبط من السياق وقرائن الحال، وبالغة 

اإلستفهام  باأسلوب  المعاني  هــذه  على  الــدإللــة 

وهي  مــبــاشــره  غير  بــصــورة  عنها  التعبير  مــن  اآتــيــه 

دإلإلت تتصيد بالذكاء، وقد تبين لي اأن خروج 

اإلستفهام عن معناه اإلصلي للدإللة على معاٍن 

كثيره فيه لمسة بالغية فاإن مجيء تلك المعاني 

نكار، واإلستبطاء(  مثل )التشويق، والتقرير، واإلإ

بطريق اإلستفهام دون العرض المباشر للمخاطب 

فيه اأغراض بالغية واسرار فكرية . 

ــدور حــول  ــ ــاإن مــحــور هـــذا الــبــحــث ي ــ وعــلــيــه ف

الكشف عن تلك اإلأغراض البالغية التي يمكن 

في  اإلســتــفــهــام  اأســلــوب  معاني  مــن  تستنبط  اأن 

القراآن الكريم . 

الكلمات المفتاحية:

اإلستفهام - البالغية - المعاني.

* * *

Abstract

This study - as the researcher hopes - is 

an overview of the rhetorical purposes and 

secrets of the meanings indicated by the 

interrogation style contained in the Noble 

Qur’an. The interrogation is not limited to 

the meaning of the request for understanding 

and information. Rather, the meanings that 

it benefits are more than it is surrounded by 

because they are meanings that are deduced 

from context and evidence The case, and the 

eloquence of the connotation of these mean-

ings in the manner of interrogation comes 

from expressing them indirectly, and they 

are connotations that hunt with intelligence, 

and it has become evident to me that the 

departure of the questioning from its origi-

nal meaning to indicate many meanings has 

a rhetorical touch, so the coming of these 

meanings such as )suspense, report, denial, 

and introspection) By way of interrogation 

without direct presentation to the addressee, 

it contains rhetorical purposes and intellec-

tual secrets.

Therefore, the focus of this research re-
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volves around revealing those rhetorical pur-

poses that can be deduced from the mean-

ings of the interrogative style in the Noble 

Qur’an.

Key words: 

Interrogative - rhetoric - meanings.

* * *

﷽

المقدمة

واأنــزلــه  القلوب  بكتابة  نــور  الـــذي  لله  الحمد 

في اأوجز لفظ واأعجز اأسلوب، والصالة والسالم 

له تعالى  ال� على سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص  الذي خصه 

الخطاب،  وفصل  الحكمة  واآتــاه  الكلم  بجوامع 

ومن اهتدى بهديه اإلى يوم الحساب . 

وبعد؛ 

الجهد  انجز هــذا  اأن  لــي  تعالى  لــه  الــ� لقد يسر 

ــراض  ــ ــدور حـــول تجلية اإلأغـ ــ ــذي ي ــ الــمــتــواضــع ال

الكريم،  القراآن  في  اإلستفهام  إلأسلوب  البالغية 

لالستفهام  اإلصلي  الغرض  اأن  المعلوم  من  فــاإن 

هو طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم به، ولكن 

كثيراً ما تجده يفيض باأكثر من معنى بالغي, فهذه 

الظاهرة البالغية دفعتني اإلى اأن اشمر عن ساعد 

الجد للبحث عن هذه اإلأغــراض المستفادة من 

اأسلوب اإلستفهام مما له دوراً في تحريك الفكر 

وقد  ــتــاأمــل،  وال النظر  على  والــحــث  العقل  وتنبيه 

عــنــوان: )األأغـــراض  البحث تحت  هــذا  جعلت 

البالغية لمعاني األستفهام في القراآن الكريم(. 

تلك  ــراز  اإبـ فــي  الموضوع  هــذا  اأهمية  وتكمن 

المعاني المستنبطة من سياق الجمل اإلستفهامية 

القراآني،  عــجــاز  اإلإ للوقوف على وجــه من وجــوه 

وبيان اأهم الفوائد والدقائق والحكم البالغية منه، 
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اأن تكون على  الدراسة  اقتضت طبيعة هذه  وقد 

اأربع مباحث : 

بــاأســلــوب  الــتــعــريــف  ــاول  ــن ت اإلأول:  الــمــبــحــث 

اإلستفهام . 

المبحث الثاني: تناول قضية خروج اإلستفهام 

عن غرضه اإلصلي . 

البالغية  ــراض  اإلأغــ تــنــاول  الــثــالــث:  المبحث 

لمعاني حروف اإلستفهام . 

البالغية  اإلأغـــــراض  ــنــاول  ت الـــرابـــع:  المبحث 

لمعاني اسماء اإلستفهام . 

لـــه عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى اآلـــة   وصــلــى الـــ�

وصحبه وسلم.

* * *

المبحث األأول

التعريف باأسلوب األستفهام

اأوألً : األستفهام في اللغة : 

اإلســـتـــفـــهـــام مــشــتــق مـــن )الـــفـــهـــم(ومـــعـــنـــاه : 

الشيء عقلته  بالقلب، وفهمُت  الشيء  معرفتك 

الكالم  وَتفهم  واأفهمته،  فالناً  وَفّهمُت  وعرفته، 

اي فهمه شيئاً بعد شيء.)1( ويقال استفهمه اي 

 ساأله اأن ُيفهمه، وقد استفهمني الشيء فاأفهمته 

وفّهمته تفهيماً.)2( 

»ويقال استفهم من فالن عن اإلأمر اي طلب 

ــنـــه«.)3( ونــظــيــره اإلســتــخــبــار:  اأن يكشف عـ مــنــه 

لــيــس عــنــد المستخبر، فهو  وهـــو طــلــب خــبــر مــا 

اإن فرق بعضهم بينهما فجعل  مثل اإلستفهام، و

اإلستفهام اخص من اإلستخبار، إلأن المستخبر 

يجاب بشيء قد يفهمه اأو إل يفهمه، فاإذا ساأله 

ثانية فهو مستفهم، يقول اأفهمني ما قلته لي.)4( 

اأن  الراغب : »واإلستفهام  وجاء في مفردات 

َيطلب من غيره اأن ُيفهمه«.)5(

(١( ينظر : لسان العرب، إلبن منظور : ٤5٩/١٢ . 

الــعــروس،  وتـــاج   ،٤5٩/١٢  : نفسه  الــمــصــدر   : ينظر   )٢)

لمحمد مرتضى الحسيني : ٢٢٤/33، والقاموس المحيط، 

للفيروز اآبادي : ١٤٧٩/١ . 

براهيم مصطفى : ٧٠٤/٢ . (3( المعجم الوسيط، إلإ

(٤( ينظر : الصاحبي في فقه اللغة، إلبن فارس : ١3٤/١، 

والبرهان في علوم القراآن، للسيوطي : ٢/3٢6 . 

لــــلــــراغــــب  الــــــــــقــــــــــراآن،  غــــــريــــــب  فـــــــي  الـــــــمـــــــفـــــــردات   )5) 
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ثانيًا : األستفهام في األصطالح : 

من المعلوم اأّن الهمزة والسين والتاء اإذا زيدت 

الطلب، يقال:  اأفــادت معنى  الثالثي  الفعل  في 

ــادة، واســتــغــفــر اي طلب  ــزيـ اســتــزاد اي طــلــب الـ

المغفرة، واستفهم اي طلب الفهم، فاإلستفهام 

»هو   : تعريفه  في  قالوا  لــذا  الفهم،  طلب  يعني 

اأداة  بواسطة  معلوماً  لم يكن  العلم بشيء  طلب 

من اأدواته«.)1( 

وقال السيوطي: »اعلم اأن حقيقة اإلستفهام اأنه 

طلب المتكلم من مخاطبه اأن يحصل في ذهنه ما 

لم يكن حاصالً مما ساأله عنه«.)2( كقولك : هل 

يجاب،  لديك نقود ؟ فيجيب السائل بالنفي اأو اإلإ

وقول المعلم للطالب : كم كتاباً قراأت ؟ فيجيب 

بتحديد عدد الكتب . 

الغير  المراد من  باأنه طلب  البالغيون :  وعرفه 

المراد عام  فقولهم طلب  على جهة اإلستعالم، 

فيه وفي اإلأمر، وقولهم على جهة اإلستعالم ُيخرج 

منه اإلأمر، فهو طلب المراد على جهة التحصيل 

واإليجاد.)3(

اإلصفهاني : ١/6٤6 . 

(١( المنهاج الواضح للبالغة، لحامد عوني : ٩5/٢، وينظر: 

الجدول في اإعراب القراآن الكريم، لمحمود صافي : ٧٧/٩، 

والبالغة الواضحة، لعلي الجارم : ٢٢٢/١ . 

(٢( اإلشباه والنظائر في النحو : ٧/٤3 . 

سرار البالغة، ليحيى بن حمزة الطالبي:  (3( ينظر : الطراز إلأ

 . ١58/3

ثالثًا : اأدوات األستفهام : 

في  تقع  وهي  اإلأدوات  من  طائفة  لالستفهام 

ثالثة اأقسام : 

التصور  عــن  بــه  ُيستفهم  مــا   : اإلأول  القسم 

والتصديق، وهو)همزة اإلستفهام(فقط وهو حرف 

عراب في الجملة .  إل يكون له محل من اإلإ

التصديق  به عن  ُيستفهم  ما   : الثاني  القسم 

فقط، وهو لفظ )هل(وهو حرٌف اأيضاً إل يكون له 

عراب في الجملة .  محل من اإلإ

التصور  عــن  بــه  ُيستفهم  مــا   : الثالث  القسم 

وجميعها  اإلستفهام،  اأدوات  سائر  وهــي  فقط، 

اأسماء وهي )ما َمــْن  اأّي  كم  كيف  اأيــن  اأنّى  

متى  اأيّان (.(٤( 

١- الهمزة : وهي اأم باب اإلستفهام، وُيستفهم 

التصور والتصديق، مثل  بيانه عن  بها كما سبق 

تعالى: وقوله   )5)﴾ ﴿  ې ې ې ې ىى   تعالى:   قوله 

 ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ﴿  ڇ ﴾. (6(

عن  بيانه  سبق  كما  بها  وُيستفهم   : هل   -٢

التصديق فقط، وقد وردت قرابة ثمانين مرة في 

يــضــاح  واإلإ  ،3٠8  : للسكاكي  العلوم،  مفتاح   : ينظر   )٤)

فــي عــلــوم الــبــالغــة، لــجــالل الــديــن الــقــزويــنــي : 3/ 56-6٧، 

والطراز إلأسرار البالغة، ليحي بن حمزة الطالبي : 3/ ١58-

وجــواهــر   ،٢5٩  /١ : لــلــمــيــدانــي  الــعــربــيــة،  والــبــالغــة   ،١6٠

يضاح   البالغة، إلأحمد بن اإبراهيم الهاشمي : ٧8، وبغية اإلإ

لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، لعبد المتعال الصعيدي: 

 . ٢55-٢5٢/ ١

ية : ١٤٠ .  (5( سورة البقرة، جزء من اإلآ

ية : ١6 .  (6( سورة الملك، اإلآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير محمد اأحمد 

مثل  الفعلية،  الجملة  مع  اأكثرها  الكريم  الــقــراآن 

ى   ى   ې  ې  ې    ې  ﴿ۉ   : تعالى  قوله 

ائ ائ ەئەئ ﴾. (١(
اأســمــاء اإلستفهام،  من  اسماً  وتــاأتــي  ما :   -3

وُيستفهم بها عن غير العاقل وعن حقيقة الشيء 

ام غير عاقل، مثل قوله  وصفته سواء كان عاقالً 

تعالى : ﴿ ڃ چ  چ﴾.(٢(

اأسماء اإلستفهام،  من  وتاأتي اسماً  َمْن :   -٤

ويطلب بها تعيين اأحد اأفراد العقالء، نحو: َمْن 

شيد بغداد، ومثل قوله تعالى : ﴿ ى ى ائ ائ 

ەئ ەئوئوئ ﴾. (3( 
اإلستفهام،  اأسماء  من  اسماً  وتاأتي   : اأّي   -5

اأمــٍر  فــي  المشتركين  اأحـــد  لتعيين  بها  وُيستفهم 

يعمهما، وتصلح للعاقل، ولغير العاقل، وللزمان، 

وللمكان، وتكون بحسب ما تضاف اإليه نحو : 

اأّي الرجلين؟ واأّي المراأتين؟ واأّي المكانين؟ واأّي 

الحالين؟ ومثل قوله تعالى : ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ 

پپ ڀ ڀ ڀڀ  ﴾، (٤( وقوله تعالى خطاباً للجن 
نس : ﴿ ھ ھ ھ ھ  ﴾. (5(  واإلإ

اأسماء اإلستفهام،  من  6- كم : وتاأتي اسماً 

وُيستفهم بها عن العدد، مثل قوله تعالى : ﴿ ھ 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴾. (6( 

ية : 33 .  (١( سورة النحل، جزء من اإلآ

ية : ١٧ .  (٢( سورة طه، اإلآ

ية : 5٢ .  (3( سورة يس، جزء من اإلآ

ية : ١٩ .  نعام، جزء من اإلآ (٤( سورة اإلأ

ية : ١3 .  (5( سورة الرحمن، اإلآ

ية : ١٩ .  (6( سورة الكهف، جزء من اإلآ

٧- كيف : وتاأتي اسماً من اأسماء اإلستفهام، 

تعيين  بها  ويطلب  الــحــال،  عــن  بها  وُيستفهم 

ۆئ ۆئ  ۈئ    ﴿  : تعالى  قــولــه  ،مــثــل  الــحــال 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ﴾.(٧( 
اأسماء اإلستفهام،  من  اأين : وتاأتي اسماً   -8

؟  تسافر  اأيــن  نحو:  المكان،  بها عن  وُيستفهم 

ومثل قوله تعالى : ﴿ ۇ ۆ   ۆ  ۈ ۈ  ﴾. (8( 

اإلستفهام  اأسماء  من  اسماً  وتاأتي   : اأنّــى   -٩

ىئ ىئ  ىئ   ﴿  : تعالى  قوله  اأيــن؟(مــثــل  )ِمــْن  بمعنى 

حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  
)كيف؟(مثل  وبمعنى   )٩)،﴾ ختمت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  

قوله تعالى : ﴿ ڃ ڃ  چ چ ﴾ ﴿ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾(١٠( وبمعنى 
ۅ  ۉ ۉ ې   ﴿  : تعالى  قوله  مثل  ؟(  )متى 

قوله  )اأيــن؟(مــثــل  وبمعنى   )١١)  ،﴾ ېى  ې  ې 
تعالى: ﴿ ۆئ ۆئ     ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ﴾. (١٢(

١٠ــــ متى : وتاأتي اسماً من اأسماء اإلستفهام، 

وُيستفهم بها عن الزمان ماضياً كان اأم مستقبالً، 

مثل قوله تعالى : ﴿ ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ﴾. (١3(

ية : ٢5٩ .  (٧( سورة البقرة، جزء من اإلآ

ية : ١٠ .  (8( سورة القيامة، اإلآ

ية : 3٧ .  (٩( سورة اآل عمران، جزء من اإلآ

ية : ٤٠ .  (١٠( سورة اآل عمران، جزء من اإلآ

ية : ٢٢3 .  (١١( سورة البقرة، جزء من اإلآ

ية : ٤ .  (١٢( سورة المنافقون، جزء من اإلآ

ية : ٢١٤ .  (١3( سورة البقرة، جزء من اإلآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستفهام في القراآن الكريم  اإلأغراض البالغية لمعاني اإلإ

١١ــــ اأيّاَن : وتاأتي اسماً من اأسماء اإلستفهام، 

حال  فــي  المستقبل  ــزمــان  ال عــن  بها  وُيستفهم 

وئ   ﴿  : تعالى  قوله  مثل  والتفخيم،  التعظيم 

ی  ی   ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ 
  یجئ ﴾، (١( وقوله تعالى : ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾.(٢( 

* * *

ية : ١8٧ .  عراف، جزء من اإلآ (١( سورة اإلأ

ية : 6 .  (٢( سورة القيامة، اإلآ

المبحث الثاني

خروج األستفهام عن غرضه األأصلي

اإنَّ الغرض اإلأصلي لالستفهام هو طلب معرفة 

اأنــه يخرج  اإإل  الطلب،  عند  اأمــر لم يكن معلوماً 

عــن غــرضــه اإلأصــلــي اإلـــى اأغـــراض اأخـــرى نعرفها 

قرائن  اأو  الحال  وقرائن  الكالم  سياق  من خالل 

المقال، وقد توسعت العرب فاأخرجت اإلستفهام 

عن حقيقته لمعاٍن اأخرى اأو اأشربته تلك المعاني، 

وهي كثيرة جداً يمكن اإلشارة اإليها واستدعاؤها 

ــؤال الـــذي  ــــســ  اإلـــــى الـــذهـــن عـــن طـــريـــق طــــرح ال

إل ُيصرُّح فيه بالمراد، وكان من اإلأمر الطبيعي في 

محفوفه  استفهامية  ُجمل  فيه  يصاغ  اأن  الكالم 

بقرائن الحال اأو المقال بغية استدراج المخاطب 

دراكها، والمحققون من علماء البالغة يرون اأن  إلإ

معنى اإلستفهام يبقى ولكن ينظم اإليه ما ُيستفاد 

منه من المعاني التي يدل بها عليها.(3( 

وهنا نريد اأن نذكر بعض اإلأغراض التي يخرج 

الكالم  سياق  من  تفهم  والتي  اإلستفهام،  اإليها 

ودإللته.(٤(

(3( ينظر : البالغة العربية، للميداني : ١/ ٢٧٠-٢٧١ . 

-336 للزركشي : ٢/  الــقــراآن،  البرهان في علوم   : ينظر   )٤)

تقان في علوم القراآن، للسيوطي : 3/ ٢6٧-٢٧3،  3٤5، واإلإ

 : القيعي  المنعم  عبد  لمحمد  الــقــراآن،  علوم  فــي  واإلأصـــالن 

يضاح في علوم البالغة، لمحمد القزويني:  ٢5١-٢5٢، واإلإ

3/ 68-٧٩، وجواهر البالغة، إلأحمد بن اإبراهيم الهاشمي : 

 . 8٤-83
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير محمد اأحمد 

يـــــراد تــشــويــق  الــتــشــويــق : وذلـــــك حــيــن   -١

اأمــٍر مــا، قــال تعالى : ﴿ ں ڻ   اإلــى  المخاطب 

ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ  ﴾.(١( فالله تعالى 
الجواب، ومن  اإلــى  يساألهم ويشوقهم  الــذي  هو 

لــه تــعــالــى على  ــ� ال  ذا الـــذي إل يــشــتــاق إلأن يــدلــه 

هذه التجارة.(٢(

ويراد  انكارياً  نكار : ويسمى استفهاماً  ٢- اإلإ

ٿ   ﴿ قــال تعالى :  نــكــار،  النفي مع اإلإ منه 

ڦ  ڦ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڦ  ﴾.(3( والمعنى : ما فعل ذلك ولم يتخذ من 
المالئكة اإناثاً لنفسه، قال الزمخشري : »الهمزة 

ــكــار وتــعــنــي : اأخــصــكــم ربــكــم عــلــى وجــه  ن ــالإ ل

البنون،  وهــم  اإلأوإلد  باأفضل  والصفاء  الخلوص 

دونهم  واتــخــذ  لنفسه،  نصيباً  فيهم  يجعل   ولــم 

وهي البنات«. (٤( 

وذلك  تقريرياً  استفهاماً  : ويسمى  التقرير   -3

قــرار بما بعد اأداة  حين يطلب من المخاطب اإلإ

اإلستفهام، اأو يريد المتكلم اإثباته، قال تعالى : 

على  الداخلة  فالهمزة   5  .﴾ ڌ ڌ ڎ  ڎڈ    ﴿

النفي للتقرير، اي هو كاٍف عبده . (6( 

٤- التمني : حين يكون ما بعد اإلأداة )هل(

بعيد المنال اأو مستحيالً، قال تعالى : ﴿  ٺ ٿ 

ية : ١٠ .  (١( سورة الصف، اإلآ

(٢( ينظر، في ظالل القراآن، لسيد قطب : 6/355٩ . 

ية : ٤٠ .  سراء، اإلآ (3( سورة اإلإ

(٤( الكشاف : ٢/668 . 

ية : 36 .  (5( سورة الزمر، جزء من اإلآ

ندلسي : ٩/٢٠5 .  (6( ينظر : البحر المحيط، إلبي حيان اإلأ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ 
منهم  اإلستفهام   )٧)  .﴾ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ  
يخلصونا  لنا شفعاء  والمعنى هل  التمني،  معناه 

مما نحن فيه من العذاب . (8( 

5- اإلستبطاء : حين يراد التعبير عن الشعور 

تعالى  قــال   . عنه  المستفهم  حصول  باستبطاء 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ   ﴿  :

ى ائ ائ ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ﴾(٩( والمعنى 
متى  فقالوا:  اإياهم،  له  ال� نصر  استبطؤوا  القوم  اأن 

ــاب المسلمين  اأصــ نــاصــرنــا ؟ وذلـــك حــيــن  لــه  ــ�  ال

وضيق  والخوف  والشدة  الجهد  من  اأصابهم  ما 

العيش، فما زال البالء بهم حتى استبطؤوا النصر. 

له  ال� وحكمة  يستعجلون،  البشر  حال  وهكذا   ١٠ 

إل تُساير مطالب المستعجلين . 

6- اإلستبعاد : وهو عد الشيء بعيداً، والفرق 

غير  متعلقة  اإلستبعاد  اأن  اإلستبطاء  وبين  بينه 

متوقع، اأما اإلستبطاء فمتعلقة متوقع، والمستفهم 

پ پ پ پ   ﴿  : تعالى  قال  وقوعه.  اإلــى  يتطلع 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 
اأظهروا  اأن  بعد  اأنهم  اأي   )١١)  .﴾ ٹ  ٹ   ٹ   ٿٹ 
به،  استبعاد ما جاء  اأظهروا  التعجب من رسالته 

ومعنى هذا : اأنهم يعتقدون اأن ذلك الرجع بعد 

ية : 53 .  عراف، جزء من اإلآ (٧( سورة اإلأ

(8( ينظر : فتح القدير، للشوكاني : ٢٤٠/٢ . 

ية : ٢١٤ . (٩( سورة البقرة، جزء من اإلآ

(١٠( ينظر : زاد المسير، إلبن الجوزي : ٢3٢/١، و معالم 

التنزيل، للبغوي : ١/٢٤5 .

يات : ٢، 3 .  (١١( سورة ق، اإلآ
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العقل  يــصــدقــه  ــام، إل  ــ اإلأوهــ عــن  لبعيد  الــمــوت 

وتحيله العادة . (١( 

اإلرتياح  عــدم  اإظهار  يــراد  العتاب : حين   -٧

لسلوٍك ما، قال تعالى : ﴿  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۅ  ۋ    ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ    ڭ 
ائ  ائ   ىى  ې  ې   ې  ې  ۉ   ۉ   ۅ 
بين  كــان  »مــا   : مسعود  ابــن  قــال   )٢).  ﴾ ەئ  
اأربــع سنين،  اإلآيــة  اأن عوتبنا بهذه  اإسالمنا وبين 

فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا«.(3( 

8- التعجب : حين يكون المستفهم عنه مثيراً 

 : تعالى  قــال  المتكلم،  عند  والدهشة   للعجب 

﴿ ڇڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ      ڌ  ڎ ڎ  ﴾. اإلستفهام 
في اإلآية للتعجب من اشارتها اإلى ذلك المولود 

باأن يتكلم . (٤( 

٩- التهويل والتعظيم : حين يراد الدإللة على 

هول المستفهم عنه، قال تعالى : ﴿ ڀ ڀ 

التهويل  بــه  يــراد  هنا  واإلستفهام   )5).﴾ ٺ  ٺ 
والتعظيم على طريقة المجاز المرسل، إلأن اإلأمر 

العظيم من شاأنه اأن ُيستفهم عنه، فصار التعظيم 

والتهويل مع اإلستفهام متالزمين.(6( 

حمد بن مصطفى المراغي :  (١( ينظر : تفسير المراغي، إلأ

 . ١5٢/٢6

ية : ١6 . (٢( سورة الحديد، اإلآ

(3( زاد المسير في علم التفسير، إلبن الجوزي : ٤/٢35 .

(٤( ينظر : فتح القدير، للشوكاني : 3/3٩٢ .

يات : ١-٢ . (5( سورة القارعة، اإلآ

(6( ينظر : اإلعجاز اللغوي والبياني في القراآن الكريم، لعلي 

بن نايف الشحود : ١/١١8 . 

اأو   ٍ بقول  التذكير  يــراد  حين   : التذكير   -١٠

له تعالى في  فعٍل اأو حادثٍة جرت، مثل ما حكاه ال�

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ   ﴿  : إلأخوته  يوسف  قول 

هنا  فــاإلســتــفــهــام   )٧)  .﴾ ڎ  ڎ   ڌ  ڌ 
تقريري تذكيري، اأي قال يوسف )عليه السالم( 

ــقــول إلأخـــوتـــه عــلــى سبيل الــتــعــريــض بهم  هـــذا ال

وعــدوان  اأذى  من  فعلوه  ومــا  باأخطائهم   والتذكير 

بيوسف واأخيه.(8( 

١١- التوبيخ والتقريع : حين يراد توجيه اللوم 

فعل  على  والتوبيخ  الــمــوجــع،  الشديد  والــعــتــاب 

شيء غير حسن في نظر موجه اإلستفهام، قال 

موسى إلأخيه هارون بشاأن اتخاذ قومه العجل فيما 

له عز وجل : ﴿ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڑ ڑ  حكاه ال�

ــات  اإلآيـ وفـــي   )٩)  .﴾ گ  گ  کک   ک  ک 
خطاب التوبيخ على بقاء هارون )عليه السالم(

بين عبدة الصنم . (١٠(

يـــراد  حــيــن   : ــانـــة  ــتـــهـ واإلسـ اإلســـتـــهـــزاء   -١٢

اإلستهزاء واإلستحقار بالمستفهم عنه واإلستهانة 

ڭ  ڭ    ۓ    ۓ  ے  ے   ﴿ تعالى:  قــال  بــه، 

راأوا  اذا  اأنهم  اأي   )١١)  .﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
واستبعدوا  واستحقروه  به  استهزؤوا  ملسو هيلع هللا ىلص   محمد 

له رسوإلً، فقالوا: على وجهة اإلستهزاء  اأن يبعثه ال�

ية : 8٩ .  (٧( سورة يوسف، اإلآ

(8( ينظر : التفسير الوسيط للقراآن الكريم، لسيد طنطاوي : 

 . ٤١٢/٢

يات : ٩٢-٩3 . (٩( سورة طه، اإلآ

(١٠( ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور : ٢١٩/١6 . 

ية : ٤١ .  (١١( سورة الفرقان، اإلآ
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له رسوإلً . (١(  اأهذا الذي بعث ال�

اإلأداة  بعد  مــا  نفي  يـــراد  حين   : النفي   -١3

)إل(،  بمعنى  اإلأداة  عــنــه(وتــكــون  )المستفهم 

 )٢)  .﴾ ﴿  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ   تعالى:  قال 

»اأي إل يشفع عنده اأحد اإإل باإذنه واأمــره، وذلك 

تشفع  اإلأصــنــام  اأن  يزعمون  كانوا  المشركين   اأن 

له تعالى اأنه إل شفاعة عنده إلأحد  لهم، فاأخبرهم ال�

اإإل باإذنه«. (3( 

١٤- التسهيل والتخفيف : حين يريد المتكلم 

اأن يعبر عّما يراه اأنه اأمراً سهالً خفيفاً، قال تعالى : 

﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦڦ 

ڦ ڄ ڄ   ڄ  ﴾.(٤( بمعنى اأي شيء عليهم واأي 
حرج ومشقة تلحقهم لو اآمنوا بالله واليوم اإلآخر، 

له ؟ وفي هذا الكالم استدعاء  واأنفقوا مما رزقهم ال�

بن  الطاهر  قال  عليهم.  اإلشفاق  يقتضي  جميل 

عاشور »لو اآمنوا لكان خفيفاً عليهم ونافعاً لهم«.

 )5)

١5- التهديد والوعيد : حين يريد المتكلم اأن 

ما، قال تعالى : ﴿ ەئ ەئ  يهدد ويتوعد قوماً 

ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   
ېئىئ ىئ ىئ ی ی  ﴾.(6( اأي ما ينظرون اإإل اأن 
يروا باأعينهم اليوم الموعود، يوم القيامة، وهو سؤال 

(١( ينظر : المحرر الوجيز، إلبن عطيه : ٢١١/٤ .

ية : ٢55 .  (٢( سورة البقرة، جزء من اإلآ

(3( الوسيط في تفسير القراآن المجيد، للواحدي : 36٧/١ . 

ية : 3٩ .  (٤( سورة النساء، اإلآ

(5( التحرير والتنوير : 5/5٤ . 

ية : ٢١٠ .  (6( سورة البقرة، اإلآ

استنكاري يحمل طابع التهديد والوعيد. (٧( 

الكثرة، وإلأداة  بيان  يراد  التكثير : حين   -١6

قال   ،) )كــم  كلمة  غــالــبــاً  هــذا  فــي  المستعملة 

ڃ ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ    ﴿  :  تعالى 

الــقــرى  مـــن  وكــثــيــراً   : »والــمــعــنــى   )8)  .﴾  چ  

من  بــه  جــاُءوهــا  فيما  رُســلــهــا  لعصيان   اأهلكناها 

عند ربها«. (٩( 

التسوية : حين يكون اإلستفهام داخل   -١٧

على جملة يصح حلول المصدر محلها، وياأتي 

بعدها معادل، قال تعالى : ﴿ ٱ   ٻ ٻ       ٻ 

اإن  اأي   )١٠).﴾ ڀ  ڀ   پ    پ   پ  پ  ٻ 
الذين كفروا مستٍو عليهم اإنذارك وعدمه، والمعنى 

نذار. (١١(  ضالل لم ينفعه اإلإ له هذا اإلإ من اأضله ال�

١8- التهكم والسخرية : حين يريد المستفهم 

اإبراهيم  قــال  لبيان فساده،  ما  اأمــٍر  ان يسخر من 

)عليه السالم( مخاطباً اإلأصنام ساخراً منها فيما 

ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ﴿ڱ   : تعالى  لــه  الــ� حــكــاة 

جهة  على  ذلــك  قــال   )١٢)  .﴾ ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
اإلستهزاء والسخرية بالذين يعبدون اإلأصنام.(١3( 

(٧( ينظر : في ظالل القراآن، لسيد قطب : ٢١٢/١ . 

ية : ٤ .  عراف، اإلآ (8( سورة اإلأ

(٩( تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا : ٢٧6/8 .

ية : 6 .  (١٠( سورة البقرة، اإلآ

(١١( ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التاأويل، للنسفي : 3/٩٧ . 

يات : ٩١-٩٢ .  (١٢( سورة الصافات، اإلآ

(١3( ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل، إلبن جزي : ١٩٤/٢ . 



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  172 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستفهام في القراآن الكريم  اإلأغراض البالغية لمعاني اإلإ

المبحث الثالث

األأغراض البالغية 

لمعاني حروف األستفهام

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ﴿  : تــعــالــى  قـــال   -١

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ   ڎ 
اأن  اإلتفاق على  ابن عطيه  نقل   )١)  .﴾ ک  ک 
َتَخلَّف  من  َتَخلِّف  على  عتاباً  نزلت  اإلآية  هذه 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص  فــي غــزوة تــبــوك، وذكــر اأن  عــن رســول الــ�

 )٢) للتقرير.  اإلستفهام 

ــان اإلنــدلــســي اأن اإلســتــفــهــام  وذكــــر ابـــو حــي

عاشور  بن  الطاهر  وتبعه   )3) والتعجب،  نكار  لالإ

»واإلستفهام  فقال:  والتوبيخ  نــكــار  اإلإ معنى  في 

في اأرضيتم بالحياة الدنيا اإنكاري توبيخي، اإذ إل 

يليق ذلك بالمؤمنين«. (٤( 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

المبالغة في بيان حجم المخالفة(.

اأعلم من سبب نزول  تعالى  له  وال� الذي يظهر 

ــهــا الــــذي تــضــمــن صــيــغ الــتــاأنــيــب  ــة واأســلــوب ــ اإلآيـ

اإنــكــار  معنى  يتضمن  اإلســتــفــهــام  اأن  والــتــهــديــد 

التباطؤ عن الجهاد والتعجب من ذلك، وتوبيخ 

الذين تركوا الجهاد ورضوا باأن تكون لهم الحياة 

ية : 38 .  (١( سورة التوبة، جزء من اإلآ

(٢( ينظر : المحرر الوجيز : 3/3٤ . 

(3( ينظر : البحر المحيط : 5/٤١٩ . 

(٤( التحرير والتنوير : ١٠/١٩8 . 

الدائم  الزائل بدل اإلآخرة ونعيمها  الدنيا ومتاعها 

اإن استخدام فعل )رَِضــَى( في اإلآية الكريمة  . و

يدل  الرضا  إلأن  والتوبيخ  نــكــار  اإلإ في  مبالغة  فيه 

على انشراح النفس، ومنه قول ابي بكر الصديق 

لــه عــنــه( فــي حــديــث الــغــار :»فــشــرَب  ــ�  )رضـــي ال

حتى رضيُت«.(5( 

ويبدو لي اأن الغرض البالغي من الدإللة على 

اأســلــوب  بــاأســلــوب اإلســتــفــهــام دون  المعنى  هــذا 

ــار والــتــوبــيــخ الــصــريــحــيــن هــو اأن اأســلــوب  ــكـ نـ اإلإ

التنبيه للمتخلفين عن  اأبلغ في  اإلستفهام يكون 

الــخــروج  يستوجب  الـــذي  الــعــام  والنفير  الجهاد 

بــــدون عــــذر، مـــع تــحــقــيــق غـــرض تــوجــيــه وحــث 

هؤإلء على تدبر احوالهم ومراجعة انفسهم وبيان 

وثقوها  الــتــي  واأعـــذارهـــم  اســبــاب تخلفهم   فــســاد 

باإلأيمان الكاذبة . 

والتهديد  التاأنيب  من  الحشد  فــاإن هذا  وعليه 

يحتاج  هــذا  فعلهم  من  الشديد  واإلأمــر  والتوبيخ 

ــارة اإلــيــه، فجاء  شــ اإلــى اأعــلــى درجـــات التنبيه واإلإ

اإلستفهام ليحقق غرضاً بالغياً وهو اإلشارة اإلى 

لمن  وتنبيهاً  فيها،  وقــعــوا  التي  المخالفة  حجم 

بعدهم حتى إل يقع منهم ذلك في المستقبل . 

ۀ    ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ   ں   ﴿  : تعالى  قــال   -٢

ہ ہ ہ ہ  ﴾.(6(

باب  الوحي،  بدء  كتاب  للبخاري،  الصحيح،  الجامع   )5)

مناقب المهاجرين وفضلهم، رقم الحديث : 365٢ : 3/5 . 

ية : ١٠ .  (6( سورة الصف، اإلآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير محمد اأحمد 

بــعــض  اأن  اإلآيـــــــــة  نــــــــزول  ســـبـــب  ــي  ــ فـ روي 

اأي  نعلم  اأن  لــوددنــا   : له  ال� نبّي  يا  قالوا   الصحابة 

له تعالى فنتجر فيها فنزلت  التجارات اأحّب اإلى ال�

هذه اإلآية.(١( 

قــال الشيخ الــســعــدي : »هـــذه وصــيــة ودإللــة 

المؤمنين،  لعبادة  الراحمين  اأرحـــم  مــن  ــاد  اإرشــ و

مرغوب،  واأعلى  واأجل مطلوب،  تجارة،  إلأعظم 

والفوز  اإلألــيــم،  الــعــذاب  مــن  النجاة  بها  يحصل 

العظيم«.(٢( وهذا اأسلوب يفيد التشويق واإلهتمام 

اأدلك على عالٍم  بما ياأتي بعده، كما تقول هل 

عظيٍم ذي خلق حسن؟ وهو فالن،(3( فالله تعالى 

يساأل المؤمنين ولكن ليس المراد بهذا اإلستفهام 

المخاطبين  يــشــوق  اأن  يــريــد  لكنه  يستفهم   اأنـــه 

اإلى الجواب . 

اأنه للتشويق والترغيب  فاإلستفهام هنا الظاهر 

والتحضيض اإلى اإلأمر المعروض، و دإللته اإياهم 

يا   : والمعنى  فيها  والترغيب  نافعه،  تجارة  على 

اأدلكم على  اأن  اآمنتم بالله تعالى اإل تريدون  من 

من  ومباشرتها  مزاولتها  تنجيكم  رابــحــة،  تــجــارة 

التجارة  اإلى هذه   عذاب شديد، فارغبوا وسارعوا 

العظيمة الرابحة.(٤( 

(١( ينظر : جامع البيان في تاأويل القراآن، للطبري : 35٤/٢3، 

وتفسير القراآن العظيم، إلبن كثير : ١١٢/8، وصفوة التفاسير، 

للصابوني : 3/35٢ . 

(٢( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان : 86٠/١ . 

حمد بن مصطفى المراغي :  (3( ينظر : تفسير المراغي، إلأ

 . ٩٠/٢8

(٤( ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور : ١٩٤/٢8، 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

معلوماً  ليس  هــو  مــا  معرفة  اإلــى  المخاطب  ــارة  اإثـ

يــتــضــمــن معنى  اأن اإلســتــفــهــام  الــظــاهــر  عـــنـــده( 

تشويق وترغيب المخاطب واستمالته، فال يخفى 

ما في هذه اإلآية الكريمة من ترغيب المخاطب 

نفسه  تكون  الــجــواب حتى  معرفة  اإلــى  وتشويقه 

يمان  متلهفة لمعرفته، وعندئذ ياأتي الجواب اأن اإلإ

بالله تعالى، واليوم اإلآخر، والجهاد في سبيله، هو 

التجارة التي تنجي من العذاب اإلأليم. 

له تعالى اأعلم اأن الغرض البالغي من  فيتبين وال�

اإلستفهام  باأسلوب  التشويق  معنى  على  الدإللة 

ثارة للمخاطب اإلى  اأوقع في النفس واأبلغ في اإلإ

هو  ما  ومعرفة  الرابحة  التجارة  صــورة  استحضار 

ليس معلوماً عنده، فهو يفكر فيه وينشغل وينتظر 

في ترقب وتطلع، ثم ياأتي الجواب فيقع في نفس 

المخاطب موقعاً حسناً، إلأنه جاء والنفس متهيئه 

له ومتلهفة اإلى معرفته، فيكون بهذه الطريقة وهذا 

اإلأسلوب اأروع في الخطاب واأجلب لقبوله .  

3- قال تعالى : ﴿ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ  ژ ژ ڑ  ﴾.(5(
فقالوا  اجتمعوا  اليهود  اإن   : المفسرون  قــال 

ــاأن مــحــمــٍد ملسو هيلع هللا ىلص   ــوهــم عـــن شــ لــقــريــش حــيــن ســاأل

وحاله، سلوا محمداً عن الروح وعن فتيٍة فُقدوا 

الــزمــان، وعــن رجــل بلغ مشرق اإلأرض  اأول  فــي 

 : طنطاوي  سيد  لمحمد  الكريم،  للقراآن  الوسيط  والتفسير 

36٤/١٤، والبالغة العربية، للميداني : ٢٩٠/١ . 

ية : ٩ .  (5( سورة الكهف، اإلآ
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ومغربها، فاإن اأجاب عن ذلك كله فليس بنبي، 

اإن  و بنبي،  فليس  كله  ذلــك  في  لم يجب  اإن  و

فهو  بعضه  واأمسك عن  اأجــاب في بعض ذلك 

له تعالى في شاأن الفتية  نبي، فساألوه عنها فاأنزل ال�

هذه اإلآية.(١( 

المنقطعة  )اأم(  اأن  عــاشــور  بــن  الــطــاهــر  ذكـــر 

بمعنى )بل( وهي مالزمة لتقدير اإلستفهام معها، 

والتقدير:  تعجيبي  بعدها  الــمــقــدر  واإلســتــفــهــام 

من  عجباً  كانوا  الكهف  اأصحاب  اأن  احسبت 

اإماتة  اآياتنا، فاإن  اآياتنا، اأي اأعجب من بقية  بين 

 اإلأحـــيـــاء بــعــد حياتهم اأعــظــم مــن عــجــب اإنــامــة 

اأهل الكهف.(٢( 

وقال ابن جزي : »)اأم( هنا استفهام، والمعنى 

 اأحــســبــت اأنــهــم اأعــجــب، بــل ســائــر اآيــاتــنــا اأعظم 

منها واأعجب«.(3( 

بمعنى  اإلستفهام  اأن  السعدي  الشيخ  ويــرى 

اأصحاب  قصة  اأن  تظن  إل  اأي   : والنهي  النفي 

بــل لله  لــهــا،  الــكــهــف، ومـــا جـــرى فيها إل نظير 

اأعظم. الغربية ما هو  العجيبة  اإلآيــات  تعالى من 

التي  الــهــمــزة  بمعنى  هــنــا  تــكــون  اأن  ويــجــوز   )٤) 

ومعالم   ،3/٢٢  : لــلــواحــدي  الـــنـــزول،  اســبــاب   : ينظر   )١)

التنزيل في تفسير القراآن، للبغوي : ١٢5/5، واللباب في علوم 

للقراآن  الوسيط  التفسير   ،3٧٢/١٢  : عــادل  إلبــن  الكتاب، 

الكريم، لمحمد سيد طنطاوي: ٤٧3/8 . 

(٢( ينظر : التحرير والتنوير : ٢5٩/١5 .

(3( التسهيل لعلوم التنزيل : ٤5٩/١ . 

(٤( ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان : 

 . ٤٧١/١

نكاري.(5(  لالستفهام اإلإ

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

اأمــٍر عجب  اإلــى  اأنــظــاره  وتوجيه  المخاطب  تنبيه 

وليس باأعجب ما في الكون(.

ــــزول اإلآيــــة وســيــاقــهــا اأن  الــظــاهــر مــن ســبــب ن

اإلستفهام يتضمن معنى تقرير هؤإلء المشركين 

له تعالى في السموات  ال� اأن ما خلق  المتعجبين 

اأعــجــب من  الــعــجــائــب  مــن  فيهن  ومـــا  واإلرض 

ــكــهــف، وحــجــتــه بــكــل ذلــك  اأمــــر اأصـــحـــاب ال

ُيري عباده من  تعالى  له  ال� يزل  فلم  ثابته عليهم، 

به  يتبين  مــا  انفسهم  وفـــي  اإلآفــــاق  فــي  اإلآيــــات 

والتقريع  الباطل، واإلأنكار والتكذيب  الحق من 

اإلى  اآية عجيبة بالنسبة  اأنها  لهم على حسبانهم 

اآياته الكبرى.

التعبير  مــن  البالغي  الــغــرض  اأن  يــبــدو  والـــذي 

اإلــى شد  التنبيه  في  اأبلغ  اأنــه  اإلستفهام  باأسلوب 

الكهف،  اأصحاب  قصة  اإلى  لالستماع  النفس 

واإلشارة اإلى اأن الوقوف عليها في مقام العجب 

وظيفة  بل  والعقل،  العلم  في  نقٌص  واإلستغراب 

فاإنها  تعالى  لــه  الــ� اآيـــات  بجميع  التفكر  الــمــؤمــن 

اإلستفهام  اإن  ثم  العلم،  وطريق  يمان  اإلإ مفتاح 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص   الذين طلبوا من  لنا مدى غفلة  يظهر 

فــاإلأَولــى بهم عــدم اإلنشغال  القصة،  بيان هــذه 

ــعـــاظ بــمــا فــيــهــا من  بــعــجــائــب الــقــصــص بـــل اإلتـ

(5( ينظر : التفسير الوسيط، لمحمد سيد طنطاوي : 8/٤٧٤ 

 .
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العبر واإلسباب، وكذلك فاإن اإلستفهام في اأول 

التسوية بين قصة  بالتقرير على عدم  اإلآية يشعر 

اأصحاب الكهف مع اإلآيات الباهرات التي هي 

اأعظم منها والتي غفل عنها المشركون . 

* * *

المبحث الرابع

األأغراض البالغية 

ستفهام لمعاني اأسماء األإ

﴿ ڇ   ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ   چ   ﴿  -١

ڇڇ ڇ ڍ ڍ       ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ  ﴾.(١( 

ــمــفــســرون فـــي الـــمـــراد مـــن الــذيــن  اخــتــلــف ال

له وسعوا في خرابها على قولين:  منعوا مساجد ال�

ــروم، كــانــوا ظــاهــروا  ــ اأحــدهــمــا: اإنــهــا نــزلــت فــي ال

بختنصر على خراب بيت المقدس من اأجل اأن 

بني اإسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا )عليه السالم( 

قاله ابن عباس . 

بين  الذين حالوا  المشركين  اإنــه في   : والثاني 

له ملسو هيلع هللا ىلص  وبين مكة يوم الحديبية قاله ابن  رسول ال�

له تعالى اأعلم اأنها للعموم  زيد (٢( ، وظاهر اإلآية وال�

في كل مانع وفي كل مسجد وخصوص السبب 

إل يمنعه . 

اإلآيــة  اأن اإلستفهام في  اإلــى  وذهــب اإللوسي 

بــمــعــنــى الــتــفــي فــقــال : »وإل يــــراد بــاإلســتــفــهــام 

اإنما هو بمعنى النفي فيؤول اإلى الخبر  حقيقته، و

ية : ١١٤ .  (١( سورة البقرة، اإلآ

 : الــجــوزي  إلبــن  التفسير،  علم  فــي  المسير  زاد   : ينظر   )٢)

 ،١8٧/١  : كثير  إلبـــن  الــعــظــيــم،  الـــقـــراآن  وتــفــســيــر   ،١٠٢/١

والمحرر الوجيز، إلبن عطيه اإلندلسي : ١٩٩/١ . 
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اأي إل اأحد اأظلم من ذلك«. (١( وتبعه الطاهر بن 

نكار والنفي فقال: »واإلستفهام  عاشور بمعنى اإلإ

ــهــا نكرة  ــا كـــان اأصـــل َمـــْن اأن ــّم ــْن اإنـــكـــاري ول ــَم ب

موصوفه اأُشربت معنى اإلستفهام وكان اإلستفهام 

نكاري في معنى النفي صار الكالم من وقوع  اإلإ

بمعنى  فــســروة  فلذلك  النفي  ســيــاق  فــي   الــنــكــرة 

إل اأحد اأظلم«.(٢( 

)غــرض  اإلستفهام:  لمعنى  البالغي  الــغــرض 

اإظهار التحدي وتخيل عظمة الجراءة والتعدي(. 

الظاهر اأن اإلستفهام اإنكاري يؤول اإلى معنى 

النفي، فالمعنى إل اأحد اأظلم ممن منع مساجد 

له اأن يذكر فيها اسمه، وفيه دإللة على اأن هذا  ال�

المنع هو ظلٌم بلغ منتهاه وهو من اأعظم الذنوب، 

لــه  ــــى مــســاجــد الــ� ــيــل عــلــى ذلـــك اضــافــتــه اإل والــدل

اعتداء على  عليها هو  اإلعتداء  اأن  اإلــى  شارة  لالإ

له تعالى على سبيل  له تعالى، وقد اضيفت اإلى ال� ال�

التشريف والتعظيم . 

تحويل  مــن  البالغي  الــغــرض  اأن  لــي  ويتضح 

النفي لالستفهام هو اأن اأسلوب اإلستفهام الذي 

التحدي  معنى  مشرباً  يكون  النفي  بمعنى  ياأتي 

كاأنه تعالى يقول : بيّنوا لي اأّي اأحد اأظلم ممن 

الــغــرض من  اأن  والـــذي يظهر  لــه،  الــ� منع مساجد 

اأي إل  الفعل إل شــيء فوقه  اأن هــذا  ذلــك تخيل 

الكالم  هــذا  يستعمل  ما  وكثيراً  منه،  اأظلم  اأحــد 

(١( روح المعاني : 36١/١ . 

(٢( التحرير والتنوير : 6٧٩/١، 

اإذا قصد منه التهويل فيقال اأي شيء اأعظم من 

اأن  يظهر  وبــهــذا  عظمته،  ــراط  ــ اإف قصد  اإذا  هــذا 

اأسلوب اإلستفهام الذي يخرج اإلى غرض النفي 

فيه تحريكاً للفكر وتنبيهاً للعقل وحثاً على النظر 

والتاأمل . 

٢- قال تعالى : ﴿ ڃ چ  چ ﴾.(3( 

جاءت هذه اإلآية في سياق الوعيد الشديد من 

له عليه  ال� اأنعم  له تعالى للوليد بن المغيرة الذي  ال�

له  بنعيم الدنيا فكفر به، وقابله بالجحود باآيات ال�

واإلفتراء عليه، فقال في القراآن الكريم باأنه سحٌر 

ينقله محمد ملسو هيلع هللا ىلص  عن غيره ويحكيه عنهم، قال 

تعالى : ﴿ ڃ ڃ﴾،(٤( اأي : ساأدخله فيها كي 

اأثبت له هذا العذاب عظمه  يصلى حرها، ولما 

وهوله بصيغة اإلستفهام فقال : ﴿ ڃ چ  چ ﴾ يعني 

اأن علم هذا خارج عن طوق البشر إل يمكن اأن 

يصل اإليه اأحد منهم .(5( 

للتعظيم  اأن اإلستفهام  الشوكاني  وذكر اإلمام 

اأُي  اأعلمك  وما  »اأي   : فقال  والمبالغة  والتهويل 

اأرادوا  اإذا  اأدراك  ومــا  تــقــول  والــعــرب  هــي؟  شـــيٍء 

المبالغة في اأمره وتعظيم شاأنه وتهويل خطبه«.(6( 

ية : ٢٧ .  (3( سورة المدثر، اإلآ

ية : ٢6 .  (٤( سورة المدثر، اإلآ

يات والسور، للبقاعي :  (5( ينظر : نظم الدرر في تناسب اإلآ

٢٢٩/8-٢3٠، وزاد المسير في علم التفسير، إلبن الجوزي : 

36٢/٤-363، وتفسير القراآن العظيم، إلبن كثير : 8/٢6٧ . 

(6( فتح القدير : 3٩3/5 . 
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 ،)3) والبيضاوي   ،)٢) والقرطبي   ،)١) الــرازي  وتبعه 

والطاهر  اإلأندلسي(5(  وابو حيان   ،)٤) وابن جزي 

بن عاشور (6(، واإلألوسي (٧(، 

)غــرض  اإلستفهام:  لمعنى  البالغي  الــغــرض 

عـــن علم  الــنــفــي  وتــاأكــيــد  الــنــفــس  تــحــفــيــز  اإرادة 

المخاطب(

تقدم من  اإلآيــة ومما  نــزول  الظاهر من سبب 

معنى  تضمن  اإلستفهام  اأن  التفسير  اأهــل  اأقــوال 

شارة اإلى  المبالغة والتعظيم في وصف سقر، واإلإ

اأن المستفهم عنه شيء مهول إل يمكن وصفه، 

إلأنه مما لم يقع في حياة الناس اأبداً، اأي اأن كنه 

)سقر( خارجه عن دائرة علم المخلوقات . 

الدإللة  من  البالغي  الغرض  اأن  يظهر  والــذي 

على هذا المعنى بطريق اإلستفهام هو اأن اأسلوب 

اإلستفهام في هذا الموطن يكون اأوقع في النفس 

إل  فهو  المخاطب،  علم  النفي عن  في  واأعــظــم 

تصور  فــي  سابحاً  انطلق  مهما  يعلم  وإل  يـــدرك 

له تعالى  هول وعظمة وشدة )سقر( اإإل اإذا اأعلمه ال�

بذلك، فمهما فكر وتعمق في دائرة تصوراته فال 

يصل اإلى درايته، إلأنه لم يمر في خبراته وإل في 

تصوراته شيء يجعله يقيس هذا اإلأمر عليه، وفي 

(١( ينظر : مفاتيح الغيب : 3٠/٧٠٧ . 

حكام القراآن : ٧٧/١٩ .  (٢( ينظر : الجامع إلأ

(3( ينظر : انوار التنزيل واأسرار التاأويل : 5/٢6١ . 

(٤( ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ٤٢٩/٢ . 

(5( ينظر : البحر المحيط : 33١/١٠ . 

(6( ينظر : التحرير والتنوير : 3١٢/٢٩ . 

(٧( ينظر : روح المعاني : ١3٩/١5 . 

هذا دليٌل على صدق دعوته . 

لــه  ثــم ظــهــر لــي ولــلــه تــعــالــى اأعــلــم اأن خــفــاء الــ�

تعالى وقتها لحقيقة )سقر( وماهيتها إل يبطل نبوة 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص ، إلأنه ليس من شرط النبي اأن يعلم 

له تعالى، لذلك نالحظ  ال� الغيب بغير تعليم من 

اأنه جاء بعد تعظيم شاأنها اإنجاز الوعد على بيانها 

ووصف حالها . 

3- قال تعالى : ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې  ى ى ائ ائ 
ەئ         ەئ وئ وئ  ﴾. (8(

الكريمة حال  ــة  اإلآي هــذه  تعالى في  له  ال� ذكــر 

النبي  مجالس  يحضرون  كانوا  حينما  المنافقين 

ملسو هيلع هللا ىلص  ويستمعون اإلى ما يقوله ويبلغه، حيث كانوا 

يحضرون هذه المجالس إلهيًة اأذهانهم وقلوبهم 

وإل  الــهــدى  يــريــدون  إل  يسمعون  بما  مستخفين 

بعض  يساألون  يخرجون  وحينما  يمان  اإلإ يطلبون 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص   الــ� رســول  مــن صحابة  والفهم  العلم  ذوي 

الذين شهدوا المجلس عما قاله ملسو هيلع هللا ىلص  من شيء 

له على قلوبهم بسبب  جديد و فهؤإلء قد طبع ال�

كفرهم ونفاقهم وخبث نواياهم.(٩( 

كــانــوا يسمعون  الــمــنــافــقــيــن  اأن  الــفــراء  وذكـــر 

خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  في الجمعة فال يعونها، وبعد 

اآنفا  قــال  مــاذا   : للمسلمين  يقولون  اإلنــصــراف 

ية : ١6 .  (8( سورة محمد، اإلآ

(٩( ينظر : جامع البيان في تاأويل القراآن، للطبري : ١6٩/٢٢، 

ومعالم التنزيل في تفسير القراآن، للبغوي : ٢83/٧، والمحرر 

الوجيز، إلبن عطيه : ١١5/5 . 
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اأكــد الزمخشري هذا  ؟ اســتــهــزاًء مــنــهــم(١(، وقــد 

المعنى فذهب اإلى اأن اإلستفهام يتضمن معنى 

ــهــاون، فــالــذيــن كــانــوا يحضرون  ــت اإلســتــهــزاء وال

لـــه ملسو هيلع هللا ىلص  ويــســمــعــون كــالمــه  مــجــلــس رســـــول الـــ�

بــاإلً  لــه  يــلــقــون  يــعــونــه وإل  فــي حقيقتهم إل  هــم 

الـعـلم  إلأهـــــل  قـالــوا  خـرجـوا  فـــاإذا  منهم،  تهاوناً 

وجهه  على  الــســاعــة؟  قـــــال  مـــــاذا  الصـحـابة  مــن 

 اإلستهزاء (٢(، وتبعه القرطبي (3(، وابو حيان (٤(، 

 ،)٧) واإلألــوســي   ،)6) والشوكاني   ،)5) والبيضاوي 

والطاهر بن عاشور (8( . 

فيه ضرٌب من  وقال ابن عطيه : »وهذا اأيضاً 

عـــراض وقت  اإلإ اإلستخفاف، إلأنــه كــان يقصد 

الكالم«.(٩( وقال ابن جزي : »كانوا يقولون ذلك 

على اأحد وجهين : اإما احتقاراً لكالمه، كاأنهم 

اإما جهالً منهم ونسياناً،  قالوا : اأي فائدة فيه، و

إلأنهم كانوا وقت كالمه معرضين عنه«. (١٠( 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

استحقاق غاية الذم لمن يساأل استهزاًء واستخفافاً 

(١( ينظر : معاني القراآن : 6٠/3، وزاد المسير، إلبن الجوزي 

 . ١١8/٤ :

(٢( ينظر : الكشاف : 3٢٢/٤ . 

حكام القراآن : ١6/٢38 .  (3( ينظر : الجامع إلأ

(٤( ينظر : البحر المحيط : ٤6٧/٩ . 

(5( ينظر : اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : 5/١٢٢. 

(6( ينظر : فتح القدير : 5/٤٢. 

(٧( ينظر : روح المعاني : ١3/٢٠6. 

(8( ينظر : التحرير والتنوير : ١٠١/٢6. 

(٩( المحرر الوجيز : ١١5/5. 

(١٠( التسهيل لعلوم التنزيل : ٢8٢/٢. 

بعد وقت قريب من زمن التكلم(.

له تعالى اأعلم اأنه إل تعارض بين  الذي يظهر وال�

اأقوال المفسرين فاإلستفهام هنا يحتمل كل هذه 

المعاني واإلأغــراض فهو يحتمل معنى اإلستهزاء 

المنافقون  يسمعه  بما  واإلستخفاف  واإلحتقار 

له ملسو هيلع هللا ىلص  في مجلسه فقولهم :  من كالم رســول ال�

ماذا قال اآنفا؟ اأي بمعنى لم نفهم ما يقول، ولم 

بما  واستخفافاً  منهم  استهزاًء  ذلــك  نفع  ما  نــدِر 

سمعوه واحتقاراً له .  

وعليه فاإن الغرض البالغي من التعبير باأسلوب 

اأن  هــو  المعاني،  هــذه  على  للدإللة  اإلستفهام 

اأســلــوب اإلســتــفــهــام يشعر بــغــايــة الـــذم لــهــؤإلء، 

فسؤالهم جاء بعد وقت قريب من زمن التكلم، 

فلو كانوا حريصين على الخير إلألقوا اإليه اأسماعهم 

ولكنهم  له جوارحهم،  وانــقــادت  قلوبهم  وعته  و 

بعكس هذا الحال، فليس لهم حظاً من السماع 

اإإل سماع الصوت دون فهم المعنى،  فهو ليس 

يجاب .  سماع القبول واإلإ

ثم اأن اإلستفهام يشعر باأن المستفهم غير مهتم 

في  لحقارته  لــه  مكترث  وإل  عنه،  يستفهم  بما 

نفسه واستهانته به واأنه شيء إل ُيؤبه له فالمستمع 

منهم للخطاب النبوي ليس لديه استعداد لتقبل 

الفائدة مما يسمع إلأن قلوبهم ممتلئة بالكفر.

وكذلك استفهامهم بعد كل مجلس حضروه 

اأنهم  ُيظهر  لــه ملسو هيلع هللا ىلص   الــ� فيه كــالم رســـول  وســمــعــوا 

بعدم  مسبق  حكم  معهم  المجلس  دخــول  قبل 

لــه واإلســتــفــادة منه، فالعبرة فــي صفاء  صــغــاء  اإلإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير محمد اأحمد 

لكن  ــد  واحـ الــمــرســل  المنهج  إلأن  اإلســتــقــبــال، 

المستقبل له مختلف.

حئ مئ ىئ يئ جبحب خب  مب        ﴿  : تعالى  قال  ٤ــــ 

ىب  ﴾.(١( 
هــذه اإلآيـــة هــي كلها مــن قــول اإبــراهــيــم )عليه 

السالم( لقومه حين خوفوه من اآلهتهم اأن تمّسه 

بــســوء، فــقــال لــهــم : وكــيــف اأخــــاف واأرهــــب ما 

اأشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه، 

له الذي  وهو إل يضر وإل ينفع ؟ واأنتم إل تخافون ال�

بــاإلأمــن من عاقبة  اأحــق  فاأنا  خلقكم و رزقــكــم، 

الذين  اأنتم  اأم  العبادة،  له  مخلصاً  ربــي  عبادتي 

لكم  له  ال� يجعل  لم  اأصناماً  له  ال� دون  من  تعبدون 

بعبادتكم اإياها برهاناً وإل حجه ؟. (٢( 

فاإلستفهام يدعو المخاطب للوقوف على اأي 

الموحدين  فريق  باإلأمن،  واأجــدر  اأحــق  الفريقين 

اأم فــريــق المشركين  ــده،  لــه وحـ الــ� يــعــبــدون  الــذيــن 

الذين استكبروا واتخذوا اإلآلهة واإلأربــاب ونسبوا 

اإليها النفع والضر .

قال الطاهر بن عاشور : »واإلستفهام ب)فاأّي( 

للتقرير باأّن فريقه هو وحده اأحق باإلأمن«.(3( 

اأن  المعنى مؤكداً  اإلــى هذا  وذهــب ابن عطيه 

لم  مــن  اأي  التقرير،  جهة  على  جــاء  اإلستفهام 

ية : 8١ .  نعام، جزء من اإلآ (١( سورة اإلأ

(٢( ينظر: جامع البيان في تاأويل القراآن، للطبري : ٤٩٠/١١، 

وزاد المسير، إلبن الجوزي : ٤٩/٢ . 

(3( التحرير والتنوير : 33٧/٧ . 

يشرك بالقادر العالم اأحق اأن ياأمن، (٤( وتبعه في 

ذلك البقاعي .(5(

اإلستفهام  اأســلــوب  اأن  اإلـــى  السيوطي  واأشـــار 

الذي تضمن معنى التقرير قد يجتمع معه معنى 

اآمنوا  والــذيــن  اآمنين  الكفار  ليس   : اأي  نــكــار  اإلإ

اأحق باإلأمن، ولّما كان اأكثر مواضع التقرير دون 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ   ﴿  : قــال  نــكــار  اإلإ

پ پ پ   ڀ ڀ  ﴾ . (6( 

ــــدل عن  ــال ابـــو حــيــان اإلأنـــدلـــســـي : »وعـ ــ وق

اإلــى قوله )فــاأّي  اأنتم ؟  اأم  اأنــا  اأيّنا اأحــق بــاإلأمــن، 

الفريقين( احترازاً من تجريد نفسه فيكون ذلك 

تزكية لها«. (٧( 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

تفادي التصريح بخطئهم احترازاً من تنفيرهم(

ــراد مــنــه حمل  ــ ــفــهــام هــنــا يـ ــظــاهــر اأن اإلســت ال

قـــرار واإلعــتــراف بقضية جرى  المخاطب على اإلإ

حولها حوار طويل، اأي اأن اإبراهيم )عليه السالم( 

قال لقومه: مقرراً ومهدداً اإن كنتم من اأهل العلم 

فاأي الفريقين اأحق واأولى باإلأمن ؟ اإن كنتم تعلمون 

ذلك فاأخبروني به واأظهروه بالدإلئل والحجج . 

البالغي من  الغرض  اأن  يقال  اأن  يمكن  وعليه 

قـــرار بطريق اإلستفهام هو اأن فيه  مجيء معنى اإلإ

(٤( ينظر : المحرر الوجيز : ٢/3١5 . 

يات والسور : ٢/663 .  (5( ينظر : نظم الدرر في تناسب اإلآ

ية في سورة  (6( ينظر : البرهان في علوم القراآن : 3٤٤/٢، واإلآ

اإلأنعام: 8٢ . 

(٧( البحر المحيط : 5٧١/٤ . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستفهام في القراآن الكريم  اإلأغراض البالغية لمعاني اإلإ

تنبيه للمخاطبين وحثاً لهم على تدبر اإلأمر وتاأمله، 

اأنهم  ادعائهم  وهــو  الباطل  منتهى  واستنزالهم عن 

هم الحقيقيون باإلأمن واأنــه هو الحقيق بالخوف، 

التصريح  تفادي  فكرة  يحمل  لنا غرضاً  يظهر  ثم 

صغاء اإلى قوله  بخطئهم احترازاً عن تنفيرهم من اإلإ

كله الذي ربما يدعو اإلى اللجاج والعناد فيحول دون 

اإلجاءهم اإلى اإلعتراف بالحق، واإن التعبير باأسلوب 

اإلستفهام يحقق هذا الغرض الفكري وهو غرض 

له تعالى بدون استعالء، إلأن من يريد  الدعوة اإلى ال�

اأن يلجئ الخصم اإلى الجواب الحق ويوقفه على 

علة الحكم ويصل اإلى الحقيقة بدون استعالء إل 

يعرض عليه الحكم بطريق مباشر إلأن ذلك يحرك 

اأنهم  المجادل، وهــو ثقة منه  الذاتية في الخصم 

منهجهم  ويستعرضون  منهجه  يستعرضون  حين 

سيحكمون باأنه على هدى واأنهم على ضالل.

پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ   ﴿  : تعالى  قــال   -5

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ 
ٿ  ﴾. (١( 

نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص  ويكلفه  تعالى  له  ال� يخاطب 

اأن يساأل هؤإلء الحاضرين من بني اإسرائيل عن 

فاأنكروها  اأسالفهم  اآتيناها  التي  الكثيرة  اإلآيــات 

له  اأهــال  كــان  مــا  بهم  فحل  بذنوبهم  فاأخذناهم 

من العقاب. ويرى الزمخشري اأن هذا السؤال هو 

واأن  القيامة،  يوم  الكفرة  تقريع كما تسئل  سؤال 

اأو  استفهامية  كونها  بين  اإلأمرين  تحتمل  )كــم( 

ية : ٢١١ .  (١( سورة البقرة، اإلآ

خبرية، ومعنى اإلستفهام فيها للتقرير. (٢( 

ــمــراد بــالــســؤال  ــال ابـــن الــجــوزي : »وفـــي ال وقـ

ذكـــار بالنعم،  التقرير واإلإ اأنــه  اأحدهما :  قــوإلن: 

البينة  الشكر، وإلآيــة  ترك  التوبيخ على   : والثاني 

هي العالمة الواضحة، كالعصا، والغمام، والمن، 

والسلوى، والبحر«. (3( 

له تعالى نبيه بسؤالهم  وقال القرطبي : »واأمر ال�

ــيــخ«. (٤( وتبعه  ــتــوب لــهــم وال الــتــقــريــع  عــلــى جــهــة 

 ،)٧) والبيضاوي   ،)6) عطيه  وابــن   ،)5) الشوكاني 

والواحدي (8( . 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

ــات الــبــيــنــات الــتــي إل تبقي  ــ  الــتــذكــيــر بــكــثــرة اإلآيـ

إلأحد حجة(.

الكريمة  اإلآيــة  في هذه  اإلستفهام  اأن  الظاهر 

ــرار  ــ ق اإلإ عــلــى  الــمــخــاطــب  حــمــل  معنى  يتضمن 

بــاإلآيــات والــمــعــجــزات الــبــيــنــات، ولــكــن اأســلــوب 

ــه تــقــريــعــي اأكــثــر مــمــا هو  ــ ــــى اأن الـــســـؤال يــوحــي اإل

تقريري، فالمراد به تبكيت بني اإسرائيل وتقريعهم 

 وتــوبــيــخــهــم عــلــى عــنــادهــم بــعــد اإلآيــــــات البينة 

وعدم اعتبارهم بها . 

(٢( ينظر : الكشاف : ٢5٤/١ . 

لوسي  (3( زاد المسير : ١٧6/١، وينظر : روح المعاني، لالأ

: ٤٩٤/١، وارشاد العقل السليم، إلبي السعود : ١/٢١3 . 

حكام القراآن : ٢8/3 .  (٤( الجامع إلأ

(5( ينظر : فتح القدير : ٢٤٤/١ . 

(6( ينظر : المحرر الوجيز : ٢8٤/١ . 

(٧( ينظر : اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ١3٤/١ . 

(8( ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ١6١/١ . 
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له تعالى اأعلم اأن الغرض البالغي  و ظهر لي وال�

اإلــى كثرة  من التعبير باأسلوب اإلستفهام فيه تنبيه 

اإلآيات البينات والمعجزات الظاهرات التي اعطاها 

له تعالى لبني اإسرائيل سواء الشرعية منها اأم الكونية،  ال�

فليس الــمــراد بالسؤال عــدد اإلآيـــات وهــو الــذي إل 

تخفى عليه خافيه، اإنما الغرض منه بيان اأن ما اأوتي 

اإليهم من اإلآيات والمعجزات كثير العدد، وهم مع 

ذلك يكابرون عناداً، ومثل هؤإلء كمثل اإنسان تقدم 

له خيراً كثيراً وتعطف عليه ثم ينكر معروفك ويشكو 

اإلى الناس، فترد اأنت عليه فتقول َسلّه ماذا قدمت له 

من خير؟ واأنت إل تقول ذلك اإإل واأنت على ثقة من 

اأنه إل يستطيع اأن يتكلم اإإل بما يوافق القضية التي 

تكلمت فيها، فيصبح اإلأمر حجة عليه فاأنت تقرره 

على اأمر قد وقع له، ثم تعرف اإلأخرين بكثرة الخير 

حسان الذي قدمته له .  واإلإ

ثــم اأن اأســـلـــوب اإلســتــفــهــام ُيــظــهــر لــنــا غــرض 

المعرضين عن دإلئل  لهؤإلء  الزجر  في  المبالغة 

اأظهر  بين  الذين  اإن  و اأمرهم،  وتحقير  تعالى  له  ال�

هم  اإنما  التنزيل  زمــن  في  اليهود  من  المسلمين 

تنبيهاً  وفيه  بذلك،  عادتهم  جــرت  من  بقايا  من 

له تعالى  للحاضرين منهم اأنهم اإذا اأنكروا اآيات ال�

وقعوا في العذاب كما وقع اأُولئك المتقدمين . 

ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ﴿  : ــعــالــى  ت قــــال   -6

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ 
ڦ ﴾. (١( 

ية : ٢١ .  (١( سورة النساء، اإلآ

له تعالى المؤمنين اأن ياأخذوا من مهور  نهى ال�

بهن  ليستبدلوا  اأرادوا طالقهن  اإذا  شيئاً  اأزواجهم 

المهر  اأخــذ  اإلستفهام  بطريق  اأنكر  ثم  غيرهن، 

)واأخــــذن منكم  بقوله  ذلــك  فــضــاء وعلل  اإلإ بعد 

اأنفسكم من  على  وثيقاً  اأي عهداً  غليظاً(  ميثاقاً 

اإمساكهن بمعرٍف اأو تسريحهن باإحسان . 

اإن كان مخرجه  قال الطبري : »وهذا كالم و

ــه فـــي مــعــنــى الــنــكــيــر  نـ ــاإ مـــخـــرج اإلســـتـــفـــهـــام، فـ

تفعل  الرجل إلآخر : كيف  يقول  والتغليظ كما 

كذا وكذا واأنا غير راٍض به ؟ على معنى التهديد 

والوعيد«. (٢( 

وقال ابو حيان : »وهذا استفهام اإنكار اأيضاً، 

اأنكر اأوإلً اإلأخذ، ونبه على امتناع اإلأخذ بكونه 

اإثماً، واأنكر ثانياً حالة اإلأخذ واأنها ليست  بهتاناً و

(3( وتبعه  فضاء«.  اأن يجامع حال اإلإ مما يمكن 

البيضاوي (٤(، والشوكاني (5(، واإلألوسي (6( . 

اإلستفهام  اأن  اإلــى  بن عاشور  الطاهر  وذهــب 

نكار فقال : »وقوله  يتضمن معنى التعجب بعد اإلإ

نكار،  )وكيف تاأخذونه( استفهام تعجيبي بعد اإلإ

اأي ليس من المروءة اأن تطمعوا في اأخذ عوض 

عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين«. (٧(

(٢( جامع البيان في تاأويل القراآن : ١٢5/8 . 

(3( البحر المحيط : 5٧3/3 . 

(٤( ينظر : اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ٢/66 . 

(5( ينظر : فتح القدير : ١/5٠8 . 

(6( ينظر : روح المعاني : ٤5٢/٢ . 

(٧( التحرير والتنوير : ٢٩٠/٤ . 
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)المبالغة  لمعنى اإلستفهام:  البالغي  الغرض 

فــي تحريم اأخــذ شــيء مــن صــداق الــمــراأة وبيان 

عمق العالقة الزوجية(.

ــر هــــذا في  لـــه تــعــالــى ذكــ ــ� الــــذي يــظــهــر اأن الـ

النساء عند  اإلأخذ من مهور  فعل  اإنكار  معرض 

من  التعجب  سبيل  على  منه  والتنفير  المفارقة، 

اإكراه الزوجة على اأن تفتدي نفسها بمالها، اأي 

منه شيء  وتــاأخــذون  المهر  تستحلون  بــاأي وجــه 

منكم  واأخــذن  اإليهن  اأفضيتم  قد  اأنكم  والحال 

عهداً وثيقاً مؤكداً . 

مجيء  مــن  الــغــرض  اأن  يستنتج  اأن  ويمكن 

التعبير  اأن  هـــو  ــالم،  الـــكـ اأول  فـــي  ــفــهــام  اإلســت

اإنكار  في  واأبلغ  اأشد  يكون  اإلستفهام  باأسلوب 

الفعل والتعجب منه والحث على اإلقالع عنه، 

يد  فــي  اأمــانــة  اأصبحت  الــزوجــة هــي ومالها  إلأن 

اأمــانــة من عاشرها  ــزوج  ال الـــزوج، فكيف يخون 

واختلط بها . 

التعجبي  اإلستفهام  بطريق  تعالى  له  ال� اأراد  ثم 

اأن  الــمــراأة يجب  اأن حق  الدليل على  يعطينا  اأن 

يحفظ لها.

٧- قال تعالى : ﴿ ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ﴾. (١( 
اأنهما قاإل  قتادة والسدي  الواحدي عن  ذكر 

: نزلت هذه اإلآية في غزوة الخندق حين اأصاب 

الــمــســلــمــيــن مـــا اأصـــابـــهـــم مـــن الــجــهــد والــشــدة 

ية : ٢١٤ .  (١( سورة البقرة، جزء من اإلآ

والخوف والبرد وضيق العيش واأنواع اإلأذى وكان 

له تعالى )وبلغت القلوب الحناجر(.  ال� كما قال 

 : فقالوا  اإياهم  له  ال� نصر  القوم  استبطاء  (٢( حتى 

نصره  اأن  تعالى  لــه  الــ� فاأخبرهم  ؟  لــه  الــ� نصر  متى 

منهم قريب . 

مام الشوكاني اأن اإلستفهام ب)متى(  وذكر اإلإ

لالستبطاء، (3( وتبعه البيضاوي (٤(، والبغوي(5(، 

والطاهر بن عاشور (6(، والسيوطي (٧(، اأي وصلوا 

اإلى غاية من الشدائد واإلأهوال لم يروا فيها منفذاً 

له تعالى  لسبب من اأسباب الفوز، إلأن قوة اأعداء ال�

اأحاطت بهم من كل جانب، فما زال ذلك البالء 

بهم حتى استبطؤوا النصر .

وتمنيه  النصر  طلب  »معناه  الزمخشري:  قال 

ذلك  معنى  وليس   )8) الــشــدة«.  زمــان  واستطالة 

يتملك  الــيــاأس  اأن  اأو  عليهم،  يستولي  الهلع  اأن 

له، اإنما  قلوبهم، فاإن المؤمن إل ييئس من روح ال�

معناه اأنهم تنزل فيهم الشديدة فيحتملونها ثم تنزل 

اإلأخرى التي تكون اأشد قسوة فيروضون اأنفسهم 

تتوالى  وهكذا  الحق،  سبيل  في  احتمالها  على 

عليهم المحن حتى تصل اإلى اقصى ما تحتمله 

الطاقة البشرية عندئذ يطلب الرسول والذين اآمنوا 

(٢( ينظر : اأسباب النزول : ٤٠/١ 

(3( ينظر : فتح القدير : ٢٤٧/١ . 

(٤( ينظر : اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ١/١35 . 

(5( ينظر : معالم التنزيل في تفسير القراآن : ١/٢٤5 . 

(6( ينظر : التحرير والتنوير : ٢/3١6 . 

تقان في علوم القراآن : 3/٢٧٢ .  (٧( ينظر : اإلإ

(8( الكشاف : ١/٢56 . 
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معه النصر . (١( 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

اإظهار الغاية القصوى في الشدة واستطالة المدة( 

السامع  انتباه  اأن اإلستفهام يجذب  الذي يظهر 

البالء  في  القصوى  والغاية  الشدة  تناهي  لتصور 

والجهد الذي بلغ منتهاه بحيث انقطعت حبال 

الصبر، حتى قال الرسول وهو اأعلم الناس واأوثقهم 

له،  ال� له تعالى والذين اآمنوا معه متى نصر  ال� بنصر 

الدعاء  سبيل  على  بــل  الشك  سبيل  على  ليس 

باستعجال النصر. 

له تعالى اأعلم اأن الغرض الفكري  ويبدو لي وال�

من التعبير باأسلوب اإلستفهام للدإللة على معنى 

اإلستبطاء، هو اإظهار المعاناة من طول اإلنتظار 

ــال تـــريـــد الــنــصــر  ــارت الــنــفــوس فـــي حــ ــ حــتــى صـ

القريب، وإل يخفى ما للسياق في اإلآية الكريمة 

من اإبراز وتصوير حال هؤإلء الذين يتطلعون اإلى 

له تعالى ونصره الذي طال انتظارهم له مع  فرج ال�

يقينهم به . 

ومـــن ذلـــك اأن تــقــول وقـــد اشــتــد الــحــر واأنـــت 

صــائــم: متى يـــؤذن لــصــالة الــمــغــرب ؟ فــاأنــت إل 

فطار وإل تشك في ذلك،  تجهل موعد اإلأذان واإلإ

وترقبك  انــتــظــارك  وطـــول  حالتك  تــصــور   ولكنك 

لهذا الوقت . 

له تعالى قريب فهو سنة ربانيه  اذاً فالنصر من ال�

ووعد اإلهي إل يتبدل، ولكن الظروف القاسية التي 

(١( ينظر : زهرة التفاسير، إلبي زهرة : ٢/6٧5 . 

المؤمنين جعلتهم  ومــن معه من  الــرســول  بها  ًمــر 

فاأستبطؤوا  اأيامه،  الزمن وطول  باستطالة  يشعرون 

هو  فاإلستبطاء  تــعــالــى،  لــه  الــ� مــن  فطلبوه  النصر 

فهو  اإلســتــطــالــة  ــا  اأمـ اإلســتــفــهــام،  تضمنه  معنى 

غرض فكري يظهر حجم المعاناة و المحن التي 

له  وصلت اإلى اقصى ما تحتمله النفوس، هذا وال�

تعالى اأعلم . 

8- قال تعالى : ﴿ ہ ہ ہ ھ  ﴾. (٢( 

نــســان المنكر  اإلــى اأن اإلإ اأشــار الــقــراآن الكريم 

اإنكاره  عن  يكف  اأن  يريد  إل  والحساب  للبعث 

وتكذيبه  فجوره  يستمر على  اأن  يريد  بل  وكفرة، 

القيامة  يــوم  يجيء  متى  يــســاأل  فهو  الــيــوم،  لهذا 

الذي تتحدثون عنه اأيها المؤمنون وتخشون ما فيه 

من حساب وجزاء تكذيباً به . 

قال الطبري : »يساأل ابن اآدم السائر دائباً في 

تسويفاً  ؟  القيامة  يــوم  متى   : قُــُدمــاً  له  ال�  معصيته 

منه للتوبة«.(3( 

اإنما ُسؤاله ُسؤال استبعاٍد  وقال ابن كثير : »و

الــرازي(5(،  وتبعه   )٤) لوجوده«.  لوقوعه، وتكذيب 

 ،)8) عطيه  وابــن   ،)٧) والبغوي   ،)6) والزمخشري 

ية : 6 .  (٢( سورة القيامة، اإلآ

(3( جامع البيان في تاأويل القراآن : 5٤/٢٤ . 

(٤( تفسير القراآن العظيم : 8/٢٧٧ . 

(5( ينظر : مفاتيح الغيب : ٧٢3/3٠ . 

(6( ينظر : الكشاف : 66٠/٤ . 

(٧( ينظر : معالم التنزيل في تفسير القراآن : 8/٢8١ . 

(8( ينظر : المحرر الوجيز : ٤٠3/5 . 
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والنسفي (١( . 

اأي اأنه يريد اأن يدوم على فجوره فيما يستاأنف 

يــســاأل ســؤال  ــزمــان وإل يتخلى عــنــه، فهو  ال مــن 

واإلستبعاد،  اإلستهزاء،  له  اأنتج  الذي  المتعنت 

نسان المكذب للبعث  نكار، (٢( فاإلإ والتهكم، واإلإ

المستبعد لوقوعه يكون حريصاً على اإلستمتاع 

بشهواته دون منغصات، ولكن إل يلبث اأن يفاجاأ 

قامت  قد  القيامة  اأن  يرى  عندما  المرة  بالحقيقة 

واأن الساعة قد حلت . 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

القيامة عند  يوم  استبعاد  اإلى شدة  اإلنظار  لفت 

نسان المسترسل في الشهوات لئال تتنغص عليه  اإلإ

اللذات( الــذي يظهر اأنــه إل تعارض بين اإلأقــوال 

المتقدمة إلأهل التفسير، فاإن اإلستفهام يحتمل 

جميع هذه المعاني، فالكافر الذي يكذب بيوم 

الذنب  يقدم  فتراه  اإليها  نفسه  تسكن  القيامة إل 

ويؤخر التوبة، لذلك يساأل متى يكون ذلك اليوم؟ 

اإنكاراً واستهزاًء واستبعاداً له. تكذيباً و

وهذا مما يلفت النظر اإلى اأن الغرض البالغي 

ــه اأبـــلـــغ في  ــ ــاأســلــوب اإلســتــفــهــام اأن مـــن الــتــعــبــيــر ب

فـ)اأيّان(  القيامة،  يوم  التنبيه على تعظيم وتفخيم 

اأنها  اأي  التفخيم،  مــوضــع  فــي  اإإل  تستعمل  إل 

تستعمل في اإلستفهام عن الشيء المعظم اأمره 

(١( ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التاأويل : 3/5٧١ . 

يات والسور، للبقاعي :  (٢( ينظر : نظم الدرر في تناسب اإلآ

٢٤5/8، وفتح القدير، للشوكاني : ٤٠٤/5، وصفوة التفاسير، 

للصابوني : 3/ ٤6٤ . 

وهذا من جهة بيان حالة المسؤول عنه، اأما من 

اإلستفهام  اأسلوب  فــاإن  السائل  حالة  بيان  جهة 

والتكذيب  اإلستبعاد  شــدة  اإلـــى  اإلنــظــار  يلفت 

نسان  اإلإ إلأن  محاله،  إل  الواقع  اليوم  لهذا  عنده 

الشهوات  اإلــى اإلسترسال في  الــذي يميل طبعه 

واإلستكثار من اللذات إل يكاد يقر بالحشر لئال 

تتنغص عليه اللذات، وذلك تماشياً مع رغبته في 

اأن يفجر ويمضي في فجوره فيما بين يديه من 

ينزع عنه  الزمان إل  اإلأوقـــات، وفيما يستقبله من 

دون حساب لنفسه . 

اأخــر وهو  اأعلم غرضاً  تعالى  له  وال� ثم ظهر لي 

اإلـــى عــدم الــســؤال عــن الحقائق لغرض  ــارة  شــ اإلإ

التشكيك فيها اأو اإلستهزاء بها، وذلك اأن حقائق 

اإنما تؤخذ  سالم إل تقبل التشكيك واإلستهزاء و اإلإ

ذعان .  ماأخذ اليقين والتسليم واإلإ

٩- قال تعالى : ﴿ ۇ ۆ   ۆ  ۈ ۈ     ﴾. (3(

عاين  اإذا  القيامة  ليوم  المنكر  نــســان  اإلإ يقول 

والفكاك  الخالص  اأيــن  اأي  المفر؟  اأيــن  اأهوالها 

مما اأصابنا، وهذه اإلآية الكريمة هي ضمن سياق 

القيامة فهو  يوم  اإلــى توكيد مجيء  اآيــات هدفت 

اآت إل ريب فيه، وفي وسط هذا الذعر واإلنقالب 

نسان المرعوب اأين الملجاأ الذي يلجاأ  يتساأل اإلإ

اإليه فراراً من لقاء هذا اليوم . 

نسان يوم يعاين اأهوال  قال الطبري : »يقول اإلإ

يوم القيامة : اأين المفّر من هول هذا اليوم الذي 

ية : ١٠ .  (3( سورة القيامة، اإلآ
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قد نزل، وإل فرار«. (١( وذهب الطاهر بن عاشور 

اإلى اأن اإلستفهام يتضمن معنى التمني فقال : 

اأي ليت لي  التمني،  »واإلستفهام مستعمل في 

فراراً في مكان نجاة، وكنه إل يستطيعه«. (٢( 

نسان يقوله قول اإلآيس  وذكر البيضاوي اأن اإلإ

من وجدانه المتمني،(3( اأي يقول هذا لعلمه اأنه 

إل قرار حينئذ.

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

المبالغة في اإظهار حالة تحير وخوف الكافر يوم 

القيامة و اقراره باأنه إل مفر منه(.

ــذي يــظــهــر اأن اإلســتــفــهــام فـــي هـــذه اإلآيـــة  ــ ال

الكريمة يتضمن معنى التمني المصحوب بحالة 

نسان الكافر حين يرى  الفزع والخوف، اأي اأن اإلإ

اأهوال يوم القيامة يقول متمنياً ليت لي ملجاأ األجاأ 

اإليه فراراً من لقاء هذا اليوم العظيم . 

الــغــرض  اأن  اأعــلــم  تــعــالــى  لـــه  والــــذي يظهر والـــ�

للدإللة  اإلستفهام  باأسلوب  التعبير  من  البالغي 

الــذي  نــســان  اإلإ مــن  الــصــادر  التمني  على معنى 

تملكه الــخــوف والــرعــب هــو اأنــه اأبــلــغ فــي اإظهار 

حالة الدهشة والتحير عند الكافر حينما يشاهد 

شدائد واأهوال يوم القيامة فيطلب مهرباً ومحيصاً 

وهو مندهشاً خائفاً مما يرى. ثم التنبيه اإلى اإظهار 

(١( جامع البيان في تاأويل القراآن : ٢٤/58 . 

(٢( التحرير والتنوير : ٢٩/3٤5 . 

اإرشاد العقل  (3( ينظر :اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ٢66/5، و

 : لالألوسي  المعاني،  السعود : 65/٩، وروح  السليم، إلبي 

 . ١55/١5

حالة التحسر و التاألم، ويبدو هذا واضحاً حيث 

وتاألمه  حزنه  فيه  ُيظهر  مقام  فــي  المستفهم  اأن 

شــارة  الدنيا، وإلإ وتحسره وندمه على ما فاته في 

اإلى استبعاد الفرار من ذلك اليوم، وهو اقراٌر منه 

له واأخذه .  باأنه إل مفر من قهر ال�

ڻ  ں   ں  ڱ     ڱ     ڱ   ﴿  : تعالى  قــال   -١٠

ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھھ﴾.(٤( 
الكريمة دليالً  اإلآيــة  تعالى في هــذه  له  ال� ذكــر 

حـــيـــاء  عــلــى وحــدانــيــتــه فــي الــخــلــق والــتــدبــيــر واإلإ

ماتة، فاأشار اإلى قصة الرجل الذي مر على قرية  اإلإ

الــدمــار، فاأصبحت  الــخــراب ونــزل بها  قد عمها 

خاوية من اأهلها وفارغة ممن كان يعمرها، فهاله 

له هذه القرية بعد موتها  اأمرها وقال كيف يحيي ال�

العبد هذا  اأن ســاأل  ؟ ومتى يكون ذلــك ؟ وبعد 

تجربة  جــابــة  اإلإ تكون  اأن  تعالى  له  ال� اأراد  السؤال 

له مائة  معاشيه في ذات السائل فقال : )فاأماته ال�

له تعالى بحوار دار في  عام ثم بعثه(، ثم يخبرنا ال�

والموت  الحياة  قضية  اأن  لنا  ليثبت  الــشــاأن  هــذا 

بيده وحده سبحانه وتعالى.(5( 

اعتراف  يحيي  اأنــى  »وقوله   : الزمخشري  قال 

حياء واستعظام لقدرة  بالعجز عن معرفة طريقة اإلإ

ية : ٢5٩ .  (٤( سورة البقرة، جزء من اإلآ

(5( ينظر : زاد المسير، إلبن الجوزي : ٢33/١-٢3٤، ونظم 

للبقاعي: ١/5٠6-5٠5،  اإلآيــات والسور،  تناسب  الــدرر في 

 : للسعدي  المنان،  تفسير كالم  في  الرحمن  الكريم  وتيسير 

 . ١١٢/١
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 ،)3) (٢(، والنسفي  البيضاوي  المحيي«.(١( وتبعه 

اأي  مــن  ومعناه   ،)5) والسيوطي   ،)٤) والصابوني 

طــريــق وبـــاأي ســبــب، وهــو ســـؤال طلب المعرفة 

اإعمارها حتى تكون صالحة  بكيفية اإحياء القرية و

 لــلــســكــن كــمــا كــانــت مـــن قــبــل، إلأنــــه انــدهــش 

مما شاهده من الخراب والدمار . 

وذهب الرازي اإلى اأن اإلستفهام لالستبعاد(6(، 

والطاهر   ،)٧) الشوكاني  المعنى  هــذا  فــي   وتبعه 

ابن عاشور (8(. 

تعجباً  قالها  الــرجــل  مقولة  اأن  الــبــغــوي  ــر   وذكـ

القائل إل يشك  فكاأن   ،  )٩) البعث  في  إل شكاً 

له يحيي الموتى، ولكن قالها على سبيل  في اأن ال�

الــعــادة،  بحسب  حــيــاء  اإلإ عملية  مــن  التعجب 

فــالــذي يــريــد اأن يــعــرف كيفية الــشــيء إلبــد اأنــه 

متعجب من وجود هذا الشيء . 

)غرض   : اإلستفهام  لمعنى  البالغي  الغرض 

المشاهدة  لحظات  فــي  السائل  مشاعر  تصوير 

له  حــاطــة بــشــؤون ال� واعــتــرافــه بالعجز الــتــام عــن اإلإ

تعالى ( رغم اأن هوية المار على القرية لم تتبين، 

(١( الكشاف : 3٠٧/١ . 

(٢( ينظر : اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ١/١56 .

(3( ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التاأويل : ٢١٤/١ . 

(٤( ينظر : صفوة التفاسير : ١٤٩/١ . 

(5( ينظر : تفسير الجاللين : 5٧/١ . 

(6( ينظر : مفاتيح الغيب : ٧/٢6 . 

(٧( ينظر : فتح القدير : 3٢٠/١ . 

(8( ينظر : التحرير والتنوير : 36/3 . 

(٩( ينظر : معالم التنزيل في تفسير القراآن : 3١٩/١، ونظم 

الدرر في تناسب اإلآيات والسور، للبقاعي : ١/5٠6 . 

اإإل اأن الظاهر من السياق اأنه ذلك الرجل الصالح 

واسمه )عزير( على الراأي اإلأشهر، فـ)اأنى( بمعنى 

)كيف( فاإلستفهام بها يتضمن معنى اإلستعظام 

القرية  له تعالى والتعجب من حال تلك  ال� لقدرة 

الرجل  فــاأراد  والدمار،  الخراب  وما هي عليه من 

طلبه  كما  بصيرًة  ليزداد  الموتى  اإحياء  يعاين  اأن 

اإبراهيم )عليه السالم( . 

البالغي من  الغرض  اأن  اأن يقال  وعليه يمكن 

التعبير بطريق اإلستفهام الصادر من الرجل المؤمن 

اأنــه  لــلــدإللــة على معنى اإلســتــعــظــام والــتــعــجــب، 

يوحي اإلى بيان وكشف عمق مشاعر الرجل المؤمن 

فيها  التي عهد  الواقف على مدينته  تعالى،  بالله 

اأهله واأحبته، فشاهدها وهي قد اندثرت معالمها 

وخمدت الحياة فيها واطراد العادة في مثل ذلك 

له تعالى معموراً. الموضع الخرب قّلما يّصيره ال�

ثــم اأن اأســلــوب اإلســتــفــهــام ُيــظــهــر اإلعــتــراف 

الحياة  اعــادة  كيفية  معرفة  عن  والعجز  بالقصور 

كيفية  معرفة  عن  كــان  فاستفهامه  الــمــوت،  بعد 

اإلعادة إل عن اأصل اإلعادة فهو مؤمن بها، فقد 

على  يخفى  ما  وتعالى  سبحانه  علمه  في  يكون 

البشر مما تقتظيه حكمته واأرادته . 

غرضاً  اإلستفهام  اأســلــوب  فــي  يظهر  وكــذلــك 

على طلب  السائل  اثبات حرص  وهو  مقصوداً، 

عنه،  والبحث  اإليه  السعي  في  واجتهاده  الحق 

فهو يطلب المزيد من اإلأدلة والشواهد ليستوثق 

يمانه، وليس هذا بالذي يضر المؤمن اأو يجور  إلإ

على اإيمانه .  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير محمد اأحمد 

قائمة المصادر

الرحمن  ــقــراآن، عبد  ال فــي عــلــوم  تــقــان  اإلإ  .١

اأبي بكر جالل الدين السيوطي )المتوفى :  بن 

اإبراهـيم،  الفضل  اأبــو  محمد  تحقيق  ٩١١هــــ(، 

ـــ  ــعــامــة لــلــكــتــاب، ١3٩٤هــ الــهـــــيــئــة الــمــصــريــة ال

١٩٧٤م .

الكتاب  مــزايــا  اإلـــى  السليم  العقل  ــاد  اإرشــ  .٢

الكريم، اأبي السعود محمد بن محمد العمادي 

)المتوفى : ٩5١هـ (، دار اإحياء التراث العربي، 

بيروت .

3. اأسباب النزول، اأبو الحسن علي بن اأحمد 

ــواحـــدي )الــمــتــوفــى : 368هـــــ (،  بــن مــحــمــد الـ

تحقيق ماهـر الفحل . 

٤. اإلأشباهـ والنظائر في النحو، جالل الدين 

الــعــال سالم  الــدكــتــور عــبــد  الــســيــوطــي، تحقيق 

مكرم، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠6هـ 

١٩85م .

5. اإلأصـــالن فــي عــلــوم الــقــراآن، محمد عبد 

المنعم القيعي، ط٤، ١٤١٧هـ ١٩٩6م .

عجاز اللغوي والبياني في القراآن الكريم،  6. اإلإ

المعارف،  دار  ط١،  الشحود،  نايف  بــن  علي 

مصر، ١٤٢٤هـ ٢٠٠3م .

اأبــو سعيد  الــتــاأويــل،  واأســـرار  التنزيل  ــوار  اأنـ  .٧

له بن عمر بن محمد البيضاوي )المتوفى  عبد ال�

: 685هـــــــــ(، تــحــقــيــق مــحــمــد عـــبـــد الــرحــمــن 

العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  ط١،  المرعشلي، 

بيروت، ١٤١8 هـ . 

الدين  البالغة، جالل  يضاح في علوم  8. اإلإ

القزويني، ط3، دار الجيل، بيروت .

حيان  ــو  اأبـ التفسير،  فــي  المحيط  الــبــحــر   .٩

اإلأندلسي، )المتوفى : ٧٤5هـ (، تحقيق صدقي 

محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ هـ . 

له  ال� عبد  اأبــو  ــقــراآن،  ال علوم  فــي  البرهـان   .١٠

له الزركشي )المتوفى :  ال� بدر الدين محمد عبد 

اإبراهـيم،  الفضل  اأبــو  محمد  تحقيق   ،) ٧٩٤هـــ 

البابي  عيسى  العربية  الكتب  اإحــيــاء  دار  ط١، 

الحلبي وشركائهـ،١3٧6هـ ١٩5٧ م . 

يضاح لتلخيص المفتاح في علوم  ١١. بغية اإلإ

البالغة، عبد المتعال الصعيدي، ط١٧، مكتبة 

اإلآداب، ١٤٢6هـ ٢٠٠5م .

١٢. البالغة العربية، عبد الرحمن بن حسن 

دمــشــق،  الــقــلــم،  دار  الــمــيــدانــي، ط١،  حبنكه 

١٤١6هـ ١٩٩6م .

ــارم  ــجــ ــ ال ــي  ــلـ عـ الــــواضــــحــــة،  ــبــــالغــــة  ــ ال  .3١ 

ومصطفى اأمين، جمعه ورتبه وعلق عليه علي بن 

نايف الشحود. 

١٤. تاج العروس من جواهـر القاموس، محمد 

مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة من 

المحققين، دار الهـداية.

١5. التحرير والتنوير، محمد الطاهـر بن عاشور 

التونسي )المتوفى : ١3٩3هـــ(، الدار التونسية، 

تونس، ١٩8٤ م . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستفهام في القراآن الكريم  اإلأغراض البالغية لمعاني اإلإ

١6. التسهـيل لعلوم التنزيل، اأبو القاسم محمد 

له ابن جزي الكلبي  بن اأحمد بن محمد بن عبد ال�

له  ال� الدكتور عبد  )المتوفى : ٧٤١هـ (، تحقيق 

الخالدي، ط١، شركة دار اإلأرقم بن اأبي اإلأرقم، 

بيروت، ١٤١6هـ . 

١٧. تفسير الجاللين، جالل الدين محمد بن 

اأحمد الحلي )المتوفى : 86٤هـ( وجالل الدين 

 : )المتوفى  السيوطي  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد 

٩١١هـ(، ط١، دار الحديث، القاهـرة . 

١8. تفسير الخازن المسمى لباب التاأويل في 

الدين علي بن محمد بن  التنزيل، عالء  معاني 

الفكر،  دار  بالخازن،  الشهـير  البغدادي  اإبراهـيم 

بيروت، ١3٩٩هـ ١٩٧٩م . 

٩١. تفسير القراآن العظيم، اأبو الفداء اإسماعيل 

)المتوفى:  البصري  القريشي  كثير  بن  بن عمرو 

٧٧٤هــــــ(، تحقيق ســامــي بــن مــحــمــد ســالمــة، 

ط٢، دار طيبة للنشر والتوزيع ،١٤٢٠هـ ١٩٩٩ .

مصطفى  بــن  اأحــمــد  الــمــراغــي،  تفسير   .٢٠

البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  ط١،  المراغي، 

الحلبي واأوإلدهـ، مصر، ١365هـ ١٩٤6م .

٢١. مدارك التنزيل وحقائق التاأوي، اأبو البركات 

لــه بــن اأحــمــد بــن مــحــمــود حــافــظ الــديــن  ــ� عــبــد ال

يوسف  تحقيق   ،) ٧١٠هـــ   : )المتوفى  النسفي 

الدين ديب مستو، ط١،  علي بديوي، ومحيي 

دار الكلم الطيب، بيروت، ١٤١٩هـ ١٩٩8م . 

محمد  الكريم،  للقراآن  الوسيط  التفسير   .٢٢

للطباعة  مصر  نهـضة  دار  ط١،  طنطاوي،  سيد 

والنشر، القاهـرة. 

كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   .٢3

له السعدي  المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد ال�

)المتوفى: ١3٧6هـ (، تحقيق عبد الرحمن بن 

معال اللويحق، ط١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ 

٢٠٠٠م . 

الــقــراآن، محمد  تــاأويــل  في  البيان  ٢٤. جامع 

بن جرير اأبو جعفر الطبري )المتوفى : 3١٠هـ(، 

مؤسسة  شــاكــر، ط١،  محمد  اأحــمــد   : تحقيق 

الرسالة، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠م . 

اإسماعيل  ٢5. الجامع الصحيح، محمد بن 

ــيــم بــن الــمــغــيــرة الــبــخــاري )الــمــتــوفــى :  بــن اإبــراهـــ

٢56هـ (، ط١، دار الشعب، القاهـرة، ١٤٠٧هـ 

١٩8٧م .

له  ال� اأبـــو عبد  الـــقـــراآن،  الــجــامــع إلأحــكــام   .٢6

ــقــرطــبــي )الـــمـــتـــوفـــى :  ــن ال ــديـ مــحــمــد شــمــس الـ

دار  الــبــخــاري،  سمير  هـشام  تحقيق  ـــ(،  6٧١هــ

عالم الكتب، الرياض، ١٤٢3هـ ٢٠٠3م . 

٢٧. الجدول في اإعراب القراآن الكريم، محمود 

الرحيم صافي )المتوفى : ١3٧6هـــ (،  بن عبد 

ط٤، دار الرشيد، دمشق، ١٤١8هـ . 

ــر الــبــالغــة فـــي الــمــعــانــي والــبــيــان  ٢8. جــواهـــ

ــيـــم بـــن مصطفى  ــــ اإبـــراهـ والـــبـــديـــع، اأحـــمـــد بـــن 

الهـاشمي، المكتبة العصرية، بيروت .

الــقــراآن،  تفسير  فــي  الحسان  الجواهـر   .٢٩ 

مخلوف  بــن  محمد  بــن  الرحمن  عبد  زيــد  اأبــو 

تــحــقــيــق   ،) 8٧5هـــــــ  ــتـــوفـــى :  )الـــمـ الــثــعــالــبــي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير محمد اأحمد 

عبد  اأحمد  عادل  والشيخ  معوض  علي  محمد 

الــعــربــي،  الــتــراث  اإحــيــاء  الــمــوجــود، ط١، دار 

بيروت ،١٤١8هـ . 

العظيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  روح   .3٠

والسبع المثاني، شهـاب الدين محمود اإلألوسي 

)المتوفى : ١٢٧٠هـ (، تحقيق علي عبد الباري 

ــيــروت،  ب الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  عــطــيــة، ط١، 

١٤١5هـ . 

جمال  التفسير،  عــلــم  فــي  المسير  زاد   .١3

الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

المكتب  )المتوفى : 5٩٧هـــ (، ط3،  الجوزي 

سالمي، بيروت، ١٤٠٤هـ . اإلإ

3٢. زهـرة التفاسير، محمد اأحمد بن مصطفى 

ــمــعــروف بـــاأبـــي زهـــــــرة )الــمــتــوفــى :  بـــن اأحـــمـــد ال

١3٩٤هـ (، دار الفكر العربي، القاهـرة، ١٤٢٩هـ 

٢٠٠8م .

33. الصاحبي في فقهـ اللغة، اأحمد بن فارس 

)المتوفى : 3٩5هـــ(،  الــرازي  القزويني  بن زكريا 

ـــ  ط١، الــنــاشــر مــحــمــد عــلــي بــيــضــون، ١٤١8هــ

١٩٩٧م .

3٤. صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، 

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الصابوني  دار  ط١، 

القاهـرة، ١٤١٧هـ ١٩٩٧ م .

الــبــالغــة وعــلــوم حقائق  الـــطـــراز إلأســـــرار   .53

الطالبي  اإبراهـيم  بــن  علي  بــن  يحيى  عــجــاز،  اإلإ

العصرية،  المكتبة  ٧٤5هـــ(، ط١،   : )المتوفى 

بيروت، ١٤٢3هـ .

36. فتح القدير، محمد بن علي بن محمد 

الشوكاني )المتوفى : ١٢5٠هـ (، ط١، دار ابن 

كثير، دار الكلم البطيب، دمشق، ١٤١٤هـ . 

اإبراهـيم  قطب  ــقــراآن، سيد  ال ظــالل  فــي   .3٧

حسين الشاربي )المتوفى : ١385هـ (، ط١٧، 

دار الشروق، بيروت، ١٤١٢هـ.

يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس   .83

مؤسسة   ،) هـــ   8١٧  : )المتوفى  الــفــيــروزاآبــادي 

الرسالة، بيروت .

التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   .3٩

اأبو القاسم محمود بن عمرو بن اأحمد الزمخشري 

)المتوفى: 538 هـ(، ط3، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ١٤٠٧ هـ .

اأبـــو حفص  الــكــتــاب،  اللباب فــي عــلــوم   .٤٠

الــديــن عمر بــن علي بــن عـــادل الحنبلي  ســـراج 

الدمشقي )المتوفى : ٧٧5هـ (، تحقيق الشيخ 

والشيخ علي محمد  الموجود  اأحمد عبد  عادل 

بــيــروت،  العلمية،  الــكــتــب  دار  ط١،  مــعــوض، 

١٤١٩هـ ١٩٩8م.

٤١. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور 

ـــ (، دار صـــادر،  الــمــصــري )الــمــتــوفــى : ٧١١هــ

بيروت.

٤٢. الــمــحــرر الــوجــيــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز، اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 

عبد  تحقيق   ،) هـ   5٤٢  : )المتوفى  اإلأندلسي 

السالم عبد الشافي، ط١، دار الكتب العلمية، 

لبنان، ١٤٢٢ هـ . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستفهام في القراآن الكريم  اإلأغراض البالغية لمعاني اإلإ

الــــقــــراآن،  الـــتـــنـــزيـــل فــــي تــفــســيــر   ٤3. مـــعـــالـــم 

اأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى : 

له النمر، وعثمان  5١٠هـ(، تحقيق محمد عبد ال�

جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، ط٤، 

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م . 

اأبــو زكريا يحيى بن زياد  الــقــراآن،  ٤٤. معاني 

الفراء )المتوفى : ٢٠٧هـ (، تحقيق اأحمد يوسف 

الــنــجــاتــي، ومــحــمــد عــلــي الــنــجــا، وعــبــد الــفــتــاح 

اإسماعيل الشبلي، ط١، دار المصرية، مصر . 

العربية  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم   .٤5

الــزيــات،  واأحــمــد  مصطفى،  )اإبــراهـــــيــم  بالقاهـرة 

وحامد عبد القادر، ومحمد النجار (.

له محمد بن  ال� اأبــو عبد  الغيب،  ٤6. مفاتيح 

الــرازي )المتوفى:  عمر بن الحسن بن الحسين 

الــعــربــي،  الـــتـــراث  اإحـــيـــاء  دار  (، ط3،  6٠6هـــــ 

بيروت، ١٤٢٠هـ . 

بن  بكر  اأبــي  بن  يوسف  العلوم،  مفتاح   .٤٧

الكتب  دار  ط٢،  السكاكي،  علي  بــن  محمد 

العلمية، بيروت، ١٤٠٧هـ ١٩8٧م. 

اأبـــو  ــراآن،  الـــــقـــ ــريـــب  الـــمـــفـــردات فـــي غـ  .8٤

بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم 

تحقيق   ،) ـــ  ــ : 5٠٢هـ )الــمــتــوفــى  ــانــي  اإلأصــفــهـــ

دار  القلم،  دار  الـــداودي، ط١،  عدنان  صفوان 

الشامية، دمشق، ١٤١٢هـ .

٤٩. المنهـاج الواضح للبالغة، حامد عوني، 

المكتبة اإلأزهـرية للتراث. 

5٠. نظم الــدرر في تناسب اإلآيــات والسور، 

بن  علي  بن  الــربــاط  بن حسن  عمر  بن  اإبراهـيم 

اأبي بكر البقاعي )المتوفى : 885هـ (، تحقيق 

عبد الرزاق غالب المهـدي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ١٤١5 هـ ١٩٩5 م.

ــعــزيــز،  ــي تــفــســيــر الـــكـــتـــاب ال  5١. الـــوجـــيـــز فـ

اأبو الحسن علي بن اأحمد بن محمد الواحدي 

عدنان  صــفــوان  تحقيق   ،) 368هــــ   : )المتوفى 

الــشــامــيــة،  الـــــدار  ــقــلــم،  ال دار  ط١،   داوودي، 

دمشق، ١٤١5هـ . 

القراآن المجيد، علي  الوسيط في تفسير   .٢5

بن اأحمد بن محمد بن علي الواحدي، ط١، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ١٤١5هـ ١٩٩٤م .

* * *


