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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمدد

ببدك و عبىلدكوا عال دال عالسدا سودن حمددلخك مدد يدكو الخبيد ،عامرحمدو ،ا ع مدكم م ا مدن

ا ت د دهللا مددن الا ي د عالاب ددخل
ي دهللا هللا دل ددخلن ا ددكوا عالخلاددكمل ا ددكو امىل دديا مككيل دهللا سوي دهللا مدداخل ا
عالديدةل عالخق ددك ا بق ددد أع كسدديك ا م يددس ل دهللا مددن عحمدكه احل د مددك ىلو دهللا دقي داكا م د هللا تخلما دهللا
خلسدرأل لوداكر عالدااعل عاهداخلدة
ع محاهللا أكيل كاكبهللا ببيك اان لخل شيء ا ع ىلوهللا هدد عبرهدك اان هداأل ا،مدةا ع ل

جبميع أكداس ك (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ) [القمر]22:عأكيلهللا بوسك سريب مب.،

أمك بىلد:
م

سوم الباغة حيا من الىلود الىلربية م اليايمة من قاهد الىلقيك ا ع

الرأس من بد

اإلكسك ا ،كهللا خلدص امىلىن و قوب السكمع مي مهللا ا عخلؤثر سون ع داكهللا ميخ ىل .
عحسبخك أكهللا أةال مىلرمة كدم القرا ا ععحميوة إلة او س كز كا الرمحنا ال خلام الادص ليهللا ال
دلرباسة يف هاا الىلوم ا عالاضوع ب أل ممك خلسككدأل من الىلود .
عأ اجلككب الاي أحمر كدري يف سوم الباغة عقيد مخلري هد (أحمودمل االحما ك )
عالاي خلىلد من أةق مبكحث اإلكشكء عأمجو ك .
أحمكليب االحما ك ماىلدةل ا ع حيكءاهتك ثرل ماخدسة ا باخدع باخدع أةعاهتك عحميكقكهتك ا موخل أةال
مقك ا علخل أحمودمل جمكل ا مكهميل متاكز سن غ هك خب كهص ل دية عمىلخدخلة ا عب وح لاحما ك
سن ام رة ا عسن الخسبة الاكمةا كمك أهنك يف أتةخلة امىلكين من بقرخلر أع كخلك أع بدبيخ أع غ هك بسبق
سون حمكهر ا،ةعاتا عايا ت (ه ) دلسؤال سن الخسبة الاكمة ا عاك رةت خب كهص سدخلدل سون
أيداهتك الىلكمة.
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عمن أحمبكمل ايايك ي هاا امدضدع :
مىلرمة س كز القرا الخلرمي من

ة مك ي هللا هللا بهللا من دةل السبك اعحسن الدصف اعبراسة

الرتاكيب اعلطف اإلجيكزا الاي س ي الىلرمل سن مخكهضاهللا ا عحك ت سقدهم أمك م كحاهللا عباغاهللا.
عقد عا ت صىلددت سدل مخ ك  :ح ر اآلدت اليت كءت أبحمودمل االحما ك مث الر دع و
أقدال ام سرخلن عمن مث بخقيح مك خلخكحمبين عخيد تثي .
مقد اسامدت يف تثي سون الا كحم ا عمك ع دبهللا من ا،صدل يف ام كة ا عقسماهللا و ثاثة م دل
خلخقسم و مبحث: ،

هيسية عك م

يطة البحث :
 اإلهداء امقدمة الام يد -ال

ا،عل:

 امبحث ا،عل :أدوات االستفهام وأنواعه امبحث الثكين :املعاين البالغية حلروف االستفهام يف القران الكرمي -ال

الثكين:

 امبحث ا،عل :االستفهام ابهلمزة امبحث الثكين  :املعاين البالغية للهمزة -ال

الثكلث:

 امبحث ا،عل  :االستفهام ب (هل) امبحث الثكين :املعاين البالغية لـ (هل) ا كمتة -ام كة عامرا ع
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عيف ا اك أ خلد أ أع هللا شخلري عاماخكين ا كلص ،حماكذيت عمىلوميت ال كضوة :أ:سب
الشربمي امك قدماهللا يل من شكةات عمسكسدل يال سموي.
مسحمكل هللا بىلكو أ أكد قد عمقت مك بالت من اجل دا عاحما رأل مك قد رت ليهللا طبيىلة
الخقص البشرخلة من الاهدل عا طس عالخسيك ا كهللا الىل د ال د الرحيم الرمحن.
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الام يد
م طوحكت البحث:
أعالا :االحما ك يف الو ة:
االستفهام مشتق من "الفهم" معناه:العلم واملعرفة ابلقلب،يقال،فهمت الشيء أفهمه بكسر العني يف
وفهامة()1وفهامة( )2فأانفهم ،أفهمت فالان الكالم وفهمته إايه :
املاضي،وفتحها يف املضارع -
فهما،فهما َ -
َ

جعلته يفهمه ,وتفهمت الكالم :فهمته شيئا بعد شيء و))فهم((اسم ابن عمرو بن قيس بن عيالن ,
فهم،وفهم()3وفهم( )4بسكون اهلاء وفتحها وكسرها .
ويقال لسريع الفهم:
َ
واستفهمت فالان الكالم :طلبت منه ٔان يفهمين إايه  ,فأفهمين وفهمين إايهٔ ،ا ٔاىانالستفعال هنا
للطلب()5ونظريه  :االستخبار هو طلب خرب ما ليس عند املستخرب،فهو مثل االستفهام لفظا ومعىن ,وإن
فرق بعض هم بينهما جبعل االستفهام ٔاخص من االستخبار ,ألّن املستخرب جياب بشيء ,قد يفهمه ,
ٔاوال يفهمه  ,فإذا سأله اثنية فهو مستفهم ,يقول ٔافهمين ما قلته يل( .)6
اثنيا :االستفهام يف اصطالح البالغيني ( :طلب املتكلم من خماطبه ٔان حيصل يف الذهن ما مل يكن
حاصال عنده مما سأله عنه()(7

 (1لسان العرب  ،ابن منظور:جمال الدين محمد مكرم ،ج /12ص .459
 )2القاموس المحيط  ،الفيروز آبادي:مجد الدين محمد بن يعقوب ،ص.1056:
( )3مرجع سابق)لسان العرب:ج  / 12ص 459و.460
 )4أساس البالغة ،الزمخشري:جار هللا محمود بن عمر ،ص .349
 )5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،الجوهري:إسماعيل بن حماد  ،ج / 5ص. 2005
 )6الصاحبي ،ابن فارس :احمد بن فارس ،صقر ص. 292:
 )7األشباه والنظائر في النحو ،ا لسيوطي :جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر:، ،ج/ 7ص .43
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ا،عل:

امبحث ا،عل:
أةعات االحما ك :
(اهلمزة – هل – ما  -من – أي – كم – كيف  -أين – أىن – مىت – أاين ).
وهذه األدوات تنقسم حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام:
 - 1ما يطلب به التصور اترة والتصديق اترة أخرى وهو اهلمزة.
 - 2ما يطلب به التصديق فقط وهو هل.
 - 3ما يطلب به التصور فقط وهو بقية األدوات.
مك مىلىن الا د ؟ عمك مىلىن الا دخلق؟
التصديق  :هو النسبة أو احلكم فحينما أقول :هل حتب العلم؟هل حضرت سلمى؟هل وصل
األستاذ؟فأان مل أستفهم عن احملبة أو احلضور أو عن الوصول،ومل أستفهم عن العلم وال سلمى والعن
األستاذ،وإمنا أستفهم عن احلكم الذي هو إثبات حبك العلم وإثبات احلضور لسلمى والوصول لألستاذ.
فالتصديق إذن هو إدراك النسبة بني أمرين.
أما التصور :فهو ما يستفهم به عن املفرد،كقولك:ما األوزون؟ وما العوملة؟(.)1
إذن فالتصور حيتاج إىل تعيني اجلواب فقط وال حيتاج إىل إجابة بنفي أو إثبات.
أما التصديق فيتطلب أداة من أدوات اجلواب سواء كانت مثبتة أو منفية .

خلخقسم االحما ك يف القرا الخلرمي و كدس: ،
)1بلوغ األماني في علم المعاني ،د:منال بسيوني،ص . 107
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أحمدكليب حخلكهدك الق درا ا ممخ دك حقيقدي كمددك دكء يف حمدد ل البقددرل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [البقرة]70:مخ ك باغي (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [القيامة]10:
عقد يرج االحما ك و الامين.
عأحمد ددكليب خيكطد ددب هللا مي د ددك ودقكب د دهللاا عهد دداا ال خلخلد ددد حقيقي د دكا مث د د قدل د دهللا بىلد ددكو(:ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)
[القلم ]36:عقد يرج و الاىل ب عاإلكخلك .

امبحث الثكين:امىلكين الباغية حلرعف االحما ك يف القرا الخلرمي:

معاني حروف االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم

8

إن االستفهام يف كالم العرب،يستعمل لالستفهام عن أمر جيهله السائل.وهو يف التعريف :طلب خرب ما
ليس عندك،أو هو طلب الفهم .هذا من حيث األصل،وقد يستعمل االستفهام على سبيل اجملاز ال على
سبيل احلقيقة ملعىن يقصده السائل ،كقول الوالد لولده :كم مرة قلت لك  :ال تفعل هذا الفعل؟ فالسؤال
هنا ال يراد منه حقيقة االستفهام  ،بل املراد منه تق ريع الولد وتوبيخه على معاودته الفعل املنهي عنه.
فإذا انتقلنا إىل القرآن ،فإن الذي ينبغي أن يقال يف هذا الصدد :إنه سبحانه ال يستفهم خلقه عن شيء
 ،وإمنا يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أهنم قد علموا حق ذلك الشيء .وهذا أسلوب بديع انفرد به
اخلطاب القرآين.
واملهم أن ن علم هنا ،أن السؤال إمنا يكون لطلب العلم  ،وهو على هللا تعاىل حمال،وأسلوب االستفهام
الوارد يف القرآن الكرمي  ،ليس هو استفهام على سبيل احلقيقة  ،وإمنا هو وارد ملعان أخر ،نستجليها َوْفق

اآليت:

 /1الاقرخلد د ددر :وهـ ــو خ ـ ــل املخاط ـ ــب علـ ــى اإق ـ ـرار ـ ــا يعرفـ ــه وإجل ـ ــا ه إلي ـ ــه(،)1حنـ ــو قول ـ ــة تع ـ ــاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ)[الشرح]1:وقوله ( :ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [اإلنساان]2:وتتمثـل بالغـة التقريـر ابالسـتفهام يف كونـه وسـيلة
السـتالل اعـفاف املخاطـب وإق ـراره .ويكـون التقريـر ابهلمزة،ويشــفن حينئـذ أن يكـون املقــرر بـه اتليـا للهم ـزة
،فتقـول :أفعلــت؟ إذا أردت أن تقــرره ن الفعــل كــان منـه ،وتقــول :أأنــت فعلــت؟ إذا أردت أن تقــرره نــه
الفاعـل .ويكــون التقريــر ب(هــل) إذا كــان التقريــر بــنفس احلكــم  ،حنــو قولــه تعــاىل ( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)

[المطففين.]36:

 /2اإلكخلك  :وهو قسمان :إنكـار تـوبيخي وإنكـار تكـذي أو إبطـايل .فأمـا اإنكـار التـوبيخي فاملقصـود بـه
أن الـذي يتوجـه إليـه اإنكـار مـا كــان ينبغـي لـه أن يكون،حنـو قولـه تعــاىل ( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
 (1من نحو المباني إلى نحو المعاني بحث في الجملة وأركانها للدكتور محمد طاهر الحمصي.
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [الكهاااااااف ، ]37:أو ال ينبغ ـ ــي ل ـ ــه أن يكون،حن ـ ــو قول ـ ــه تع ـ ــاىل { :قَاااااااَعَ َُ َ ُااااااا ُونَ مَاااااااَ
َنحِتُون}[الصاَاَ]95 :ويقـع التـوبي علـى تـرك فعـل كـان ينبغـي أن يكـون ،حنــو( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [النسااا  ، ]97:فــالتوبي علــى تــرك اهلج ـرة.
وأمـا اإنكـار التكــذي أو اإبطـايل ؛ فاملقصــود بـه أن مــا يتوجـه إليـه اإنكــار مل يكـن أو لــن يكـون  ،حنــو :
( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)

[اإلسرا

 ، ]40:وقوله( :ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ) [هود. ]28:

 /3الدسيد :حنو قوله تعاىل(:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [الفجر ،]6:وقوله ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)

[المرسالت:

]17- 16- 15

 ،جاء الوعيد بصورة االستفهام ليلفت الكفار إىل النظر والتفكر يف حاهلم قبل أن حيل هبم ما حل ن
كان قبلهم.
 /4الا خلم :حنو قوله تعاىل(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ)

[الصافات]92- 91:

 ،وحنـو قولـه( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ)[هاود، ]87:فاالسـتفهام يف اآليتـني ال يطلـب جواابَ،ولكنـه يعـرب عـن هـزء
وسخرية وهتكم.هزء ابألصنام يف اآلية األوىل وبصالة شعيب يف اآلية الثانية.
/5الاحق د  :وهــو التصــغري( )1أي إظهــار حقــارة م ــا دخلــه االســتفهام ،وإظهــار اعتقــاد صــغره أو قلتــه ،حن ــو
قوله تعاىل(:ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [الفرقان]41:وقوله ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [األنبيا .]36:
 /6الاىلديم :ضد التحقري ،فهو إظهار عظم ورفعة وشأن ما دخله االستفهام حنو :أحممد يسأل الناس؟
هو ارفع مهة من هذا(.)2
 /7الاحضيض :كقوله تعاىل ( :ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)[التوبة ، ]13:ولعل التحضيض ابالستفهام حيمل
مزيـدا مـن التــوبي وشـيئا مــن التعجـب أيضــا .وال جيـوز أن يفهــم مـن إطــالق املعـاين البالغيــة أن هـذه املعــاين
قـد حلــت حمــل املعــىن احلقيقـي لالســتفهام وإزالتــه ،الن مزيــة أداء هــذه املعـاين بطريــق االســتفهام علــى أدائهــا
بطرقها املعهودة ترجع إىل بقاء معىن االستفهام يف هذه األدوات ومن مث يف الفكيب.
 (1الفيروز آبادي (،مرجع سابق) ص.354
 )2دالئل اإلعجاز ص  ،92ونهاية اإليجاز ص . 303

معاني حروف االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم

10

 /8الامددين :حنــو قولــه تعــاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [األعااراف،]53:ويقــوم الوجــه البالغــي للتمــين ابالســتفهام
علـى مـا فيـه مـن إشــارة إىل حـرية املسـتفهم و بطـه ،حــىت يظـن غـري املمكـن ممكنــا ،فلـيس ـة شـفعاء ألولئــك
الكــافرين،أن رغب ــة الس ــائل الش ــديدة يف حصــول خ ــالف م ــا يعلم ــه علــم اليق ــني تلجئ ــه إىل ه ــذا االس ــتفهام
على سبيل التمين الذي هو طلب األمر البعيد أو احملال،وذلك ما جيعل األسلوب انبضا ابإحياء.
/9ا،م ددر :وه ــو طل ــب الفع ــل عل ــى جه ــة االس ــتعالء،كما يف قول ــه تع ــاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [المائاااادة]91:أي:
انتهوا .وقوله( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ) [آل عمران ، ]20:أي :أسلموا .وقوله( :فهل من مدكر) أي:تذكروا.

( )1

/10الخ د ددي :وهـ ــو طلـ ــب الكـ ــف ع ــن الفعـ ــل اسـ ــتعالء كمـ ــا يف قولـ ــه تعـ ــاىل ( : :ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ)[التوبة ]13:أي :ال شوهم.
 /11الخ د د د ددي :حنـ ـ ــو قولـ ـ ــه تعـ ـ ــاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)[الزماااااااار ، ]9:وقولـ ـ ــه( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ)[النحاال . ]35:وللنفـي ابالســتفهام وجـه بالغــي ال اــده يف النفـي دوات النفــي  ،وهـو أن النفــي املســتفاد
مــن االســتفهام نف ــي مســلم ب ــه ،ألنــه معل ــوم ابلبداهــة .واالســتفهام وس ــيلة النت ـزاع إق ـرار املخاطــب وتس ــليمه
هبذا النفي.

/12الاىل ب :حنو قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [هود ، ]72:وقوله( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)

[الفرقاا:ن]7:ومبعــث التعجـب يف االســتفهام أنــه س ـؤال عـن أمــر مســتغرب إاثرة االنتبـاه لــه وتوجيــه النظــر
إليه .ويشري التعبري عن التعجب ابالستفهام إىل أن ذلك األمر العجيب جدير ابلتأمل والنظر.
 /13الاس ددخلة بدد ،الشددي  :،تفيــد اهلمـزة صــاحبة أختهــا(أم) املتصـلة معــىن التسـوية()2كقولــه تعــاىل(:ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [البقرة. ]6:

وهذه بعض الدالالت اليت خيرج هبا لفظ االستفهام عن حقيقته يف أسلوب القران الكرمي.

 )1تيسير علم المعاني للدكتور إبراهيم بن منصور التركي.
 )2أنظر :كتاب سيبويه ،170/3:وما سبق من الخصائص الداللية واإلستعمالية لـ(أم) في المبحث األول من ا لفصل الثاني.
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الثكين:
امبحث ا،عل:

االحما ك دهميل:
اهلمزة من حروف االستفهام ،وهي أم الباب ،واألصل فيها أن ال يليها إال الفعل ،إال أهنم توسعوا فيها
فأجازوا جميء االسم بعدها ،ألصالتها يف ابب االستفهام فيجوز أن يقال :أحضر حممد؟ و أحممد قائم؟
و أقائم حممد؟.
وجيوز أن تدخل على اجلملة املنفيـة كمـا تـدخل علـى اجلملـة املثبتـة ،حنـو :أمل حيضـر علـي؟ وإذا كانـت اهلمـزة
يف مجلــة معطوف ـة ابل ـواو،أو الفــاء ،أو مث س ــبقت تلــك احلــروف مثــال قولــه تع ــاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ) [البقرة(،]100:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [هود(،]17:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [يونس.]51:

واهلمزة هي األداة الوحيدة اليت تستخدم للتصور والتصديق أي عن املفرد وعن احلكم ،فحينما تقول:
أصليت الفجر؟ أفهمت الد رس؟ ...فأنت تسأل عن احلكم ،وهو إثبات صالة الفجر وفهم الدرس،
وهو ما يسمى ابلتصديق الذي هو إثبات النسبة بني الطرفني ،أو إثبات احلكم ألحد الطرفني أو نفيه
عنه مثل أمل تصلي الفجر؟.
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وقد يستفهم ابهلمزة عن التصور ،فتقول :أزيد حضر أم علي؟ فاالستفهام هنا ليس عن النسبة أو احلكم
ألنك تعلم أن هناك حضور حصل ،ولكن ترغب يف تعيينه هل هو زيد أم علي؟ فاالستفهام هنا عن
املفرد)1 (.

امبحث الثكين :امىلكين الباغية لو ميل :
إن األغراض اليت تدل عليها أدوات االستفهام كثرية ،وامتازت اهلمزة من سائر أخواهتا إبفادهتا ٍ
معان
بالغية كثرية كالتقرير واإنكار ،والتحقري والتعظيم ،والتعجب ،والتحضيض ،وغريها ولكن إبفادهتا معنيي
التقرير واإنكار انلت عناية خاصة لدى البالغيني ابلبحث والدراسة  ،وسنتوقف يف هذا املبحث مع
أسلوب االستفهام ابهلمزة يف القران الكرمي فنربز غرضه مث ننتقل إىل تفسري اآلية اليت وقع هبا االستفهام.
 اإلكخلك :أ -إنكار توبيخي:
قولـه ســبحانه( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)

[الحجاارا

]16:وهـذا مــن ابب تعلـيم هللا ــا يف

القلـب ،وهــذا ســوء أدب ،وظـن ابا ،وهلــذا قــال :قـل أتعلمــون هللا بــدينكم وهللا يعلـم مــا يف الســماوات ومــا
يف األرض وهللا بكــل شــيء عل ــيم وهــذا ش ــامل لألشــياء كله ــا ،الــيت مــن مجلته ــا ،مــا يف القل ــوب مــن اإ ــان
والكفران ،والرب والفجور،فإنه تعاىل،يعل م ذلك كله ،وجياز يعليه،إن خريا فخري،وإن شرا فشر.
هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه اإ ان ،وليس به ،فإنه إما أن يكون ذلك تعليم هللا ،وقد علم أنه
عامل بكل شيء ،وإما أن يكون قصدهم هبذا الكالم ،املنة على رسوله ،وأهنم قد بذلوا له وتربعوا ا ليس
من مصاحلهم،بل ه و من حظوظه الدنيوية ،وهذا امل ا ال جيمل ،وفخر ا ال ينبغي هلم أن يفتخروا
على رسوله به فإن املنة ا تعاىل عليهم ،فكما أنه تعاىل ن عليهم ،ابخللق والرزق ،والنعم الظاهرة و
الباطنة ،فمنته عليهم هبدايتهم إىل اإسالم ،ومنته عليهم ابإ ان ،أعظم من كل شيء ،وهلذا قال تعاىل:
(1بلوغ األماني في علم المعاني ص .108
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نون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل هللا ن عليكم أن هداكم لإل ان إن كنتم
صادقني(.)1

مل -

كخلك بخلاخليب أع بطكيل:

قولـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ــل ثن ـ ـ ـ ــا ه ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)

[األحقاا ، ]17: :ملــا ذك ــر تعــاىل حــال الص ــاد البــار لوالديــه ذك ــر حالــة العــاق وأهن ــا شــر احلــاالت فق ــال:
والــذي قــال لوالديــه إذ دع ـواه إىل اإ ــان ابا واليــوم اآلخ ــر وخوفــاه اجلزاء.وهــذا أعظــم إحســان يصــدر م ــن
الوالدين لولدمها أن يدعواه إىل ما فيـه سـعادته األبديـة وفالحـه السـرمدي فقابلهمـا قـبح مقابلـة فقـال :أف
لكما أي :تبا لكما وملا جئتما به.
مث ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال :أتعدانين أن أخرج من قربي إىل يوم القيامة وقد خلت القرون
من قبلي على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم األئمة املقتدى هبم لكل كفور وجهول ومعاند؟ومها أي:
والداه يستغيثان هللا عليه ويقوالن له :ويلك آمن أي :يبذالن غاية جهدمها ويسعيان يف هدايته أشد
السعي حىت إهنما –من حرصهما عليه  -أهنما يستغيثان هللا له استغاثة الغريق ويسأالنه سؤال الشريق
ويعذالن ولدمها ويتوجعان له ويبينان له احلق فيقوالن :إن وعد هللا حق مث يقيمان عليه من األدلة ما
أمكنهما ،وولدمها ال يزداد إال عتوا ونفورا واستكبارا عن احلق وقدحا فيه ،فيقول ما هذا إال أساطري
األولني أي :إال منقول من كتب املتقدمني ليس من عند هللا وال أوحاه هللا إىل رسوله ،وكل أحد يعلم أن
حممدا صلى هللا عليه وسلم أمي ال يكتب وال يقرأ وال تعلم من أحد ،فمن أين يتعلمه؟ وأىن للخلق أن
أيتوا ثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهريا؟(.)2
 اإلكخلك عالا خلم:قولـه  -تعــاىل( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [األحقاا،]22: :ومعـىن قولــه  -تعـاىل  : -لتأفكنــا
عـن آهلتنـا ،أي لتصـرفنا عـن عبادتــه إىل عبـادة هللا وحـده ،وقـد تضـمنت هــذه اآليـة الكر ـة أمـرين  :أحــدمها

 1تفسير السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي (دار ابن الجوزي).
 )2تفسير السعدي(مرجع سابق).
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 :إنكــار عــاد علــى هــود أنــه جــاءهم ،ليفك ـوا عبــادة األواثن ،ويعبــدوا هللا وحــده  .والثــاين  :أهنــم قــالوا ل ــه :
ائتنا ا تعدان من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقا فيما تقول،عنادا منهم وعتوا(.)1
 الاقرخلر:قوله سبحانه :
(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) [الدخ:ن ، ]37:واملعىن  :أهنم ليسوا خريا من قوم تبع ومن
قــبلهم مــن األم ــم الــذين استأصــلهم هللا ألج ــل إج ـرامهم فلمــا م ــاثلوهم يف اإج ـرام فــال مزي ــة هلــم تــدفع ع ــنهم
استئصـال الــذي أهلــك هللا بــه أممــا قبلهم،واالســتفهام يف أهــم خــري أم قــوم تبــع تقريــري إذ ال يســعهم إال أن
يعففـوا ن قــوم تبــع والــذ ين مــن قـبلهم خــري مــنهم ألهنــم كــانوا يضـربون هبــم األمثــال يف القــوة واملنعــة  .وامل ـراد
ابخلرييـة التفضـيل يف القـوة واملنعــة ،كمـا قـال تعــاىل بعـد ذكـر قــوم فرعـون أكفـاركم خــري مـن أولـئكم يف ســورة
القمر .
وقوم تبع هم خري وهم سكان اليمن وحضرموت من خري وسبأ وقد ذكرهم هللا تعاىل يف سورة ق(.)2
 الاقرخلر عاإلكخلك :قوله عز وجل ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)[الزخرف،]51:يقول تعـاىل خمـربا عـن
فرعـون ومتـرده وعتـوه وكفـره وعنـاده  :أنــه مجـع قومـه ،فنـادى فـيهم متبجحــا مفتخـرا لـك مصـر وتصـرفه فيهــا
 ( :أليس يل ملك مصر وهذه األهنـار اـري مـن حتـيت ) ،قـال قتـادة قـد كانـت هلـم جنـان وأهنـار مـاء ( ،أفـال
تبصــرون ) ؟أي  :أفــال ت ــرون مــا أان في ــه مــن العظم ــة وامللــك،يعين  :وموس ــى وأتباعــه فق ـراء ضــعفاء(،)3فق ــد
جاءت (أليس) يف التقرير و(أفال) يف اإنكار.
 الدسيد:قولــه س ــبحانه( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [الزخااارف،]19:وقول ــه  ( :وجعل ـوا املالئك ــة
الـذين هــم عبـاد الــرخن إاناث ) أي  :اعتقـدوا فــيهم ذلك،فـأنكر علــيهم تعـاىل ق ـوهلم ذلك،فقـال  ( :أشــهدوا

 (1أضوا البيان في إيضاح القران بالقران ،محمد األمين بن محمد بن مختار الشنقيطي.
(2تفسير التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور.
 (3تفسير ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي.

معاني حروف االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم

15

خلقه ــم ) أي  :ش ــاهدوه وقـ ــد خلقه ــم هللا إاناث( ،س ــتكتب شـ ــهادهتم ) أي  :ب ــذلك ( ،ويس ــألون ) عـ ــن
ذلك يوم القيامة  .وهذا هتديد شديد،ووعيد أكيد(.)1
 الاحق :قولــه تعــاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الاانجم،]19:ملــا ج ــرى يف صــفة الــوحي ومشــاهدة رســول – صــلى هللا علي ــه
وسـلم – جربيــل عليــه الســالم ومـا دل علــى شــئون جليلــة مــن عظمـة هللا تعــاىل وشــرف رســوله – صــلى هللا
عليـه وســلم – وشــرف جربيــل عليـه الســالم إذ وصــف بصــفات الكمــال ومنـازل الع ـزة كمــا وصــف الن ـ –
صــلى هللا علي ــه وســلم – ابلع ــروج يف املن ــازل العليــا ،ك ــان ذلــك مم ــا يث ــري موازنــة ه ـذه األح ـوال الرفيع ــة حب ــال
أعظ ــم آهل ــتهم ال ــثالي يف زعمه ــم وهـ ــي  :الالت،والعزى،ومن ــاة؛اليت ه ــي أحج ــار مقره ــا األرض ال متلـ ــك
تصـرفا وال يعــرج هبـا إىل رفعــة  .فكـان هــذا التضـاد جامعــا خياليـا يقتضــي تعقيـب ذكــر تلـك األح ـوال بــذكر
أح ـوال هاتــه  .فانتقــل الكــالم مــن غــرض إثبــات أن الن ـ – صــلى هللا عليــه وســلم – مــوحى إليــه ابلق ـرآن،
إىل إبطال عبادة األصنام(.)2
 الاىل ب:قــال تع ــاىل( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [الااانجم ]21:؟أي  :أاعل ــون لــه ول ــدا،واعلون ول ــده أنثــى ،و ت ــارون ألنفس ــكم
ال ــذكور ،فل ــو اقتس ــمتم أن ــتم وخمل ــوق م ــثلكم ه ــذه القس ــمة لكان ــت ( قس ــمة ض ــيزى ) أي  :ج ــورا ابطل ــة،
فكيف تقامسون ربكم هذه القسمة اليت لو كانت بني خملوقني كانت جورا وسفها(.)3
 ا،مر:قوله سبحانه(:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [محمد ، ]24:يقول تعاىل آمـرا بتـدبر القـرآن وتفهمـه،وانهيا عـن
اإع ـراض عنــه،فقال  ( :أفــال يتــدبرون الق ـرآن أم علــى قلــوب أقفاهلــا ) أي  :بــل علــى قلــوب أقفاهلــا ،فه ــي
مطبقة ال خيلص إليها شيء من معانيه(.)4

(1تفسير ابن كثير(نفس المرجع).
 (2التحرير والتنوير(مرجع سابق).
 )3تفسير ابن كثير(مرجع سابق).
 (4تفسير ابن كثير(نفس المرجع).

معاني حروف االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم

16

 الخ ي:قوله تعاىل  ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [المجادلة،]13:
يقــول – تعــاىل ذك ـره  : -أشــق علــيكم وخش ــيتم – أيهــا املؤمن ــون ن تقــدموا بــني ي ــدي جن ـواكم رس ــول هللا
ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ص ــدقات  -الفاق ــة  .وأص ــل اإش ــفاق يف ك ــالم الع ــرب  :اخل ــوف واحل ــذر،ومعناه يف
هـذا املوضــع  :أخشـيتم بتقــدمي الصـدقة الفاقــة والفقـر .وقولــه  ( :فـإذ مل تفعل ـوا واتب هللا علـيكم ) يقــول –
تع ــاىل ذك ـره  : -ف ــإذ مل تق ــدموا ب ــني ي ــدي جنـ ـواكم ص ــدقات ،ورزقك ــم هللا التوب ــة م ــن ت ــرككم ذل ــك ،ف ــأدوا
ف ـرائض هللا الــيت أوجبهــا علــيكم ،ومل يضــعها عــنكم م ــن الصــالة والزكــاة ،وأطيع ـوا هللا ورســوله فيمــا أمــركم ب ــه
،وفيما هناكم عنه .
( وهللا خبري ا تعملون ) يقول – جل ثنا ه  : -وهللا ذو خربة وعلم عمالكم ،وهو حمصيها عليكم
ليجازيكم هبا(.)1
 الاسدخلة ب ،الشي :،قوله تعـاىل  ( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [المن:فقون ،]6:يقـول تعـاىل ذكـره لنبيـه
حممـد صـلى هللا عليـه وســلم  :سـواء اي حممـد علــى هـؤالء املنـافقني الــذين قيـل هلـم تعــالوا يسـتغفر لكـم رســول
هللا ( أسـتغفرت هلـم ) ذنـوهبم ( أم مل تسـتغفر هلــم لـن يغفـر هللا هلـم ) يقـول  :لــن يصـفح هللا هلـم عـن ذن ـوهبم
 ،بــل يعــاقبهم عليهــا ( إن هللا ال يهــدي القــوم الفاســقني ) يقــول  :إن هللا ال يوفــق لإل ــان القــوم الك ــاذبني
عل يه  ،الكافرين به ،اخلارجني عن طاعته(.)2

(1تفسير الطبري ،محمد بن جرير الطبري.
 (2تفسير الطبري(نفس المرجع).
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 الاىلديم:قول ــه تع ــاىل ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [التااااين،]8:أي أتق ــن احل ــاكمني ص ــنعا يف ك ــل م ــا خل ــق  .وقي ــل  :حك ــم
احل ــاكمني قض ــاء ابحل ــق ،وع ــدال ب ــني اخلل ــق  .وفي ــه تق ــدير مل ــن اع ــفف م ــن الكف ــار بص ــانع ق ــدمي  .وأل ــف
االستفهام إذا دخلت على النفي ويف الكالم معىن التوقيف صار إجيااب(.)1
ف ــاهلمزة امت ــازت ع ــن غريه ــا وص ــائص لفظي ــة ومعنوي ــة كم ــا أهن ــا تس ــبق غريه ــا يف أداء املع ــاين م ــن تقري ــر أو
إنكار أو توبي أو غريها .

ال
(1تفسير القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري القرطبي.

الثكلث:

معاني حروف االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم

18

امبحث ا،عل:
االحما ك مل(ه )
(هل)حرف،األصل فيه أن يليها الفعل،حنو:هل قدم علي؟وجيوز وقوع املبتدأ بعدها ،إذا كان اخلرب مفردا،
حنو :هل هشام حاضر؟ وال جيوز يف غري الشعر أن يليها مبتدأ خربة مجلة ،أو يليها معمول لعامل
متأخر ،فيقبح أن يقال:هل حممد ذهب؟ وهل حممود أكرمت؟.
وجيوز أن أتيت يف مجلتها (أو)العاطفة،أو (أم)املنقطعة ،ال امل تصلة املعادلة اليت أتيت مع اهلمزة ،حنو :هل
أتتيين أو حتدثين؟ وال جيوز هل أتتيين أم حتدثيين؟ إال على كالمني وأي :على أن تكون(أم) منقطعة ،كما
جاء عن العرب :هل أتتينا أم هل حتدثنا؟(.)1
أقسك (ه ):
 / 1بسيطة :عن استفهم هبا عن وجود شيء أو عدمه،حنو :هل يصدأ الذهب؟فاملطلوب هنا معرفة
ثبوت الصدأ أو نفيه عنه ،ولذلك جياب يف اإثبات بنعم ،ويف النفي بال .ومن أمثلتها أيضا :هل احلركة
موجودة؟
/ 2مركبة :إن استفهم هبا عن وجود شيء لشيء أو عدمه ،حنو :هل هنر النيل يصب يف البحر األبيض؟
فالعلم بوجود هنر النيل أمر الشك فيه ،ولكن اجملهول عنه واملطلوب معرفته هو بال .ومن أمثلتها أيضا:
هل احلركة دائمة؟ وهذا التقسيم ليس مقصورا على (هل) وإمنا تشفك معها فيه اهلمزة اليت للتصديق،فقد
تكون هي األ خرى بسيطة إن استفهم هبا عن وجود الشيء أو عدمه ،وقد تكون مركبة إن استفهم هبا
عن وجود شيء لشيء.

( )2

امبحث الثكين :امىلكين الباغية لد (ه ):

)1أنظر  :رسالة الدكتوراه :أساليب االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القران الكريم (محمد إبراهيم البلخي ).
 )2علم المعاني في البالغة العربية ،للدكتور عبدالعزيز عتيق ،ص.92
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تص لغتنا العربية ساليب متعددة،ولكل أسلوب طريقته وأغراضه ،وسنتوقف يف هذا املبحث مع
أسلوب االستفهام ب(هل)يف القران الكرمي فنربز غرضه مث ننتقل إىل تفسري اآلية اليت وقع هبا االستفهام.
ـ الامين:
قولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل( :ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ)

[الشاور ،]44::أي :هـل لنـا طريــق أو حيلـة إىل رجوعنـا إىل الـدنيا ،لنعمـل غــري الـذي كنـا نعمل،وهـذا طلــب
لألمر احملال الذي ال

كن)1 (.

ـ اإلكخلك :
وقولــه ســبحانه( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [الزخاارف ،]66:الض ــمري لق ـري ،وأن أتتــيهم بــدل م ــن
السـاعة ،واالســتثناء مفــرو ،وجــوز جعــل إال عــىن غــري واالســتفهام لإلنكــار وينظــرون عــىن ينتظــرون أي مــا
ينتظــرون شــيئا إال إتيــان الس ــاعة فجــأة وهــم غــافلون عنه ــا،ويف ذلــك هتكــم هبــم حي ــث جعــل إتيــان الس ــاعة
كاملنتظر الذي ال بد من

وقوعه)2 (.

ـ الخ ي:
قوله تعاىل  ( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ ﰂ
ﰂ)[األحقاف]35:
 )1تفسير السعدي(،مرجع سابق).
 )2روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني، :للعآلمه األلوسي البغدادي.
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فهل يهلك إال القوم الفاسقون اخلارجون عن االتعاظ أو عن الطاعة ،ويف اآلية من الوعيد واإنذار(.)1
ـ الدسيد:
وقوله سبحانه( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [ق،]30:يقول تعاىل،خموفا لعبـاده :يـوم نقـول جلهـنم هـل امـتألت
وذلــك من ــك ث ـرة م ــا ألق ــي فيهــا ،وتق ــول ه ــل مــن مزي ــد أي :ال ت ـزال تطل ــب ال ـزايدة ،مــن اجمل ــرمني العاص ــني
،غض ــبا لرهب ــا ،وغيظ ــا عل ــى الك ــافرين .وق ــد وع ــدها هللا مأله ــا ،كم ــا ق ــال تع ــاىل ألم ــألن جه ــنم م ــن اجلن ــة
والنـ ــاس أمجعـ ــني حـ ــىت يضـ ــع رب الع ـ ـزة عليهـ ــا قدمـ ــه الكر ـ ــة املنزه ـ ــة عـ ــن التشـ ــبيه،فينزوي بعضـ ــها عل ـ ــى
بعض،وتقول :قط قط،قد اكتفيت وامتألت.

( )2

ـ الاقرخلر:
وقولـه تعــاىل  :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [الاارحمن ]60:أي :هـل ج ـزاء مــن أحســن يف عبـادة اخلــالق ونفــع عبيــده ،إال أن
حيس ــن إلي ــه ابلثـ ـواب اجلزيـ ــل ،والف ــوز الكب ــري ،والنعـ ــيم املق ــيم ،والع ــي السـ ــليم ،فه ــااتن اجلنت ــان العاليتـ ــان
للمقربني.

( )3

د ا،مر:
قوله تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [الن:زع ]18: :أي تسلم فتطهر من الذنوب  .وروى الضحاك عـن ابـن
عب ــاس قـ ــال  :ه ــل لـ ــك أن تشـ ــهد أن ال إل ــه إال هللا  .وأهـ ــديك إىل ربـ ــك أي وأرش ــدك إىل طاعـ ــة ربـ ــك
فتخشى أي افه وتتقيه(.)4
ـ الاىلديم:
قول ــه تع ــاىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)

[الصاااا

 ،]10:تق ــدم يف ح ــديث عب ــد هللا ب ــن س ــالم أن الص ــحابة

،رضــي هللا ع ــنهم ،أرادوا أن يس ــألوا عــن أح ــب األعم ــال إىل هللا ع ــز وجــل ليفعلوه،ف ــأنزل هللا ه ــذه الس ــورة،

(1تفسير القرطبي(،مرجع سابق).
 )2تفسير السعدي( مرجع سابق).
 )3تفسير السعدي(نفس المرجع).
 )4تفسير القرطبي(.مرجع سابق).
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ومـن مجلتهــا هــذه اآليــة  ( :اي أيهــا الـذين آمن ـوا هــل أدلكــم علــى اـارة تنجــيكم م ـن عــذاب ألــيم ) مث فســر
ه ــذه التج ــارة العظيم ــة ال ــيت ال تب ــور ،وال ــيت ه ــي حمص ــلة للمقص ــود ،ومزيل ــة للمح ــذور فق ــال( :تؤمن ــون ابا
ورســوله وااه ــدون يف س ــبيل هللا م ـوالكم وأنفس ــكم ذلك ــم خ ــري لك ــم إن كن ــتم تعلم ــون ) أي  :م ــن ا ــارة
الدنيا،والكد هلا،والتصدي هلا وحدها .

((1

د الاحق :
قوله تعاىل( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰂ) [الح:قا ،]8::أي مـن فرقـة ابقيـة أو نفـس ابقيـة  .وقيـل  :مـن بقيـة  .وقيـل
 :مــن بقــاء  .فاعلــة ع ــىن املصــدر ؛ حنــو العاقبــة والعافي ــة  .وجيــوز أن يكــون امســا ؛ أي ه ــل اــد هلــم أح ــدا
ابقيـا  .وقــال ابـن ج ـرين  :كـانوا ســبع ليـال و انيــة أايم أحيـاء يف عــذاب هللا مـن ال ـريح ،فلمـا أمس ـوا يف اليــوم
الثامن ماتوا ،فاحتملتهم الريح فألقتهم يف البحر .
ذلك قوله عز وجل  :فهل ترى هلم من ابقية،وقوله عز وجل  :فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم .
فقد اختصت (هل) ابلسؤال عن النسبة التامة ،وانفردت وصائص عديدة على أخواهتا العامة.

يكمتة

 )1تفسير ابن كثير(مرجع سابق).
 )2تفسير القرطبي(مرجع سابق).

( )2
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وأخريا وختاما لبحثي املتواضع  ،أُخلص إىل أن جمال االستفهام أهم ابب اإنشاء وملا حتدثت عنه يف
القران الكرمي وجدته أوسع وأمجع وهو معرب عن أغراض شىت اعل املؤمن يزداد قوة ومتسكا ابا تعاىل.
وخلصت إىل نتائن عدة أذكر منها:
ـ مدى أمهية اهلمزة واختصاصها حكام مهمة ألهنا أقوى األدوات يف التعبري عن االستفهام.
ـ وقد الحظت من خالل البحث أن االستفهام قد خيرج دائما عن حقيقته فرياد به التقرير واإنكار
وغريه من األغراض.
ـ كما ال أنسى أن موضوع االستفهام موضوع دقيق وصعب ومتشعب وقد حاولت أن أتعمق يف ثناايه
علي أفيدكم وأفيد نفسي أوال.
ّ
ويف األخري فإن أصبنا فمن هللا وإن أخطأان فمن أنفسنا والشيطان .وابا التوفيق ويف اخلتام السالم.

فهرس اآلي:
رأس اآلي:
"إن الذين كفروا".....

رقم اآلي:

اسم السورة

مك:ن وروده:

( )6

البقرة

11
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" أو كلما عاهدوا"...

()100

البقرة

12

" فإن حاجوك"....

()20

آل عمران

10

"إن الذين توفاهم"...

()97

النسا

9

" إنما يريد الشيطان"...

()91

المائدة

10

"هل ينظرون إال "....

()53

األعراف

10

"أال تقاتلون "...

()13

التوبة

10

"أثم إذا "...

()51

يونس

12

"أفمن كان"....

()17

هود

12

"قال يا قوم "...

()28

هود

9

"قالت يا ويلتى"..

()72

هود

11

"قالوا يا شعيب"...

()87

هود

9

" وقال الذين أشركوا"...

()35

النحل

10

"أفاصفاكم "..

()40

اإلسرا

9

" قال له صاحبه "..

()37

الكهف

9

"وإذا ر اك "...

()36

األنبيا

9

"وقالوا مال "....

( )7

الفرقان

11

"إذا رأوك"...

()41

الفرقان

9

"فراغ إلى"..

()92- 91

الصافات

9

"قل أتعبدون"...

()95

الصافات

9

"أمن هو قانت"...

( )9

الزمر

10

"ومن يضلل "...

()44

الشورى

20

"وجعلوا المالئكة"...

()19

الزخرف

15

"ونادى فرعون"....

()51

الزخرف

15

"هل ينظرون "...

()66

الزخرف

20

"أهم خير"..

()37

الدخان

15

"والذي قال لوالديه"..

()17

األحقاف

14

"قالوا أجئتنا"...

()22

األحقاف

14

"فاصبر كما "...

()35

األحقاف

21
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"أفال يتدبرون"..

()24

محمد

16

"قا ل أتعلمون"...

()16

الحجرات

13

"يوم نقول لجهنم"..

()30

ق

21

"أفرايتم الالت"..

()19

النجم

16

"ألكم الذكر "...

()21

النجم

16

"هل جزا اإلحسان"...

()60

الرحمن

21

"أأشفقتم أن تقدموا"...

()13

المجادلة

17

"يا أيها الذين آمنوا "..

()10

الصف

22

"سوا عليهم "...

( )6

المنافقون

17

"فهل ترى لهم "..

( )8

الحاقة

22

"هل أتى على"..

( )1

اإلنسان

8

"ويل يومئذ "...

()17- 16- 15

المرسالت

9

"فقل هل لك"..

()18

النازعات

21

"هل ثوب الكفار"..

()36

المطففين

8

"ألم تر كيف "..

( )6

الفجر

9

"ألم نشرح "..

( )1

الشرح

7

"أليس هللا بأحكم "..

( )8

التين

17

ام كة ع امرا ع
 -القران الكرمي .
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 األشباه والنظائر يف النحو،للسيوطي جالل الدين عبد الرخن بن أيب بكر(مؤسسة الرسالة  -بريوت1406هـ 1985م الطبعة األوىل).
 اجلامع ألحكام القران،للقرط (، ،دار الفكر). الصاح ،ألخد بن فارس (مطبعة عيسى البايب احلل وشركاه  -القاهرة). القاموس احمليط ،الفريوز آابدي جمد الدين حممد يعقوب الطبعة األوىل(دار إحياء الفاي العريب -بريوت1422هـ 2001م).
 التحرير والتنوير ،حممد الطاهر ابن عاشور (دار سحنون). أساس البالغة،للزخمشري جار هللا حممود بن عمر (دار املعرفة -بريوت 1302هـ 1982م). -أضواء البيان يف إيضاح القران ابلقران،حممد األمني بن حممد بن خمتار الشنقيطي (،دار الفكر 1415هـ).

 بلوو األماين يف علم املعاين،للدكتورة منال حممد بسيوين(مكتبة املتن ) الطبعة األوىل 1426هـ 2005م،الدمام  -اململكة العربية السعودية.
 لسان العرب،البن منظور مجال الدين حممد مكرم،الطبعة الثانية اجلزء الثاين (دار الفكر -بريوت). من حنو املباين إىل حنو املعاين،للدكتور حممد طاهر احلمصي(دار سعد الدين للطباعة والنشروالتوزيع)الطبعة األوىل 1424هـ 2003م،دمشق -سوراي.
 علم املعاين يف البالغة العربية،للدكتور عبدالعزيز عتيق(دار النهضة العربية)الطبعة األوىل بريوت  -لبنان. روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين :للعالمة األلوسي البغدادي. رسالة الدكتوراه :أساليب االستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القران الكرمي حملمد إبراهيم البلخي(اجلامعة اإسالمية العاملية إبسالم أابد ابكستان) 2006م 2007م.
 اتج اللغة وصحاح العربية،للجوهري إمساعيل بن خاد(دار العلم للماليني -بريوت 1404هـ 1984مالطبعة الثالثة).
 تيسري الكرمي الرخن يف تفسري كالم املنان،للعالمة عبدالرخن بن انصر السعدي(مؤسسة الرسالة)الطبعةالثالثة1417هـ 1997م ببريوت.
 تيسري علم املعاين،للدكتور إبراهيم بن منصور الفكي(النشر العلمي والفمجة)1434هـ 2013م. تفسري ابن كثري،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (دارطيبة1422هـ 2002 /م). -تفسري الطربي ،حممد بن جرير الطربي( ،دار املعارف).
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