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ستفهام في القُرآن الكريم َودالالت ُها
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Interrogative methods in the Holy Qur 'an and their implications
 حممد إبراهيم حممد شریف. د

Abstract

The knowledge of eloquence has particular importance in Arabic language. It is the mean of
learning and we can separate meaningful and polite words from non-sense. It is the best
mean to evaluate/assess someone’s words and despit it, it was the best mean to realize on the
miracle, interpretation and arrangement of holy Quran. therefore, many scholars such as;
Zamakshary related the comprehension of holy Quran to the knowledge of eloquence.
Holy Quraan has various letters. Such as;  کيف، کم، ّامان، این،ای
ّ ، ما، من، هل، مهزهand الی
ّ
and these rules and equations are plainly related with the knowledge of eloquence.
For example Hamza – “ ”مهزهis used to ask question about singular person. Vice verca, ""هل
letter is only used to ask question and as well as for the meaning of sentences. If we look we
look at the usage carefully in Quraan it will be hard to find out that they have been used for
their real meaning. We will find that in many places that the second meaning of eloquence
has been divided from it.
Sentences. Sign and symbols are necessary to comprehend on the exact meaning of eloquence.
The main and significant methods that have been used in holy Quran which indicate the
meaning of eloquence are as follow:
Make/force second person to speak, deny/reject, humiliation, threat, jokes, motivation,
astonishment, blame, hope, order, prohibition, negation of pray, repentence remove, hire
and adjustment between two things.
Applicable examples for the mentioned meanings exist in the verses of holy Quran.
I hope that this article will be the most effective maen for those who explore the
methods/ways of holy Quran.
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ِ ّوفضله على اخللق ابلعقل والن
أنزل القرآن ليكون نورا
َ  و،طق ابللسان
ّ ، علّمه البيان،احلمد هلل الذي خلق اإلنسان
 والصالةُ والسالم على حممد بن عبدهللا،وصدف عن اإلميان
وحجة على من أعرض عنه
َ
ّ ،وهدى وطریقا إىل اجلنان
: أما بعد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان، الذي أويت جوامع الكلم ووضوح البيّنة والربهان،العدانن
 ألنه مييّز السمني من،وحمل الرأس من اإلنسان
ّ ،حمل اليتيمة من قالئد العقيان
ّ حيتل من علوم العربية
ّ فإ ّن علم البالغة
 وهو، واحلكم ألدیب على نظريه، وعليه یعتمد يف تفضيل شاعر على مثيله،ویربز اخلطيب على األانم
ّ ،غث الكالم
كشاف نكته
ّ  و، ووسيلة لدرك إعجاز القرآن، وحسبنا أنّه أداة معرفة نظم القرآن، وزمامه إىل املرام،حلية الكالم
 فال، والتضلع بغريه مما یسانده من العلوم، الیتم التوصل إليها إال ابلرباعة يف هذا العلم، وأسراره الدقيقة،اللطيفة
عجب أن جند بعض العلماء یشرتط ملعرفة لطائف القرآن الكرمي وأسراره الرباعةَ يف علمي املعاين والبيان؛ إذ الفقيه وإن
ظ القصص
ُ  وحاف،غلب على مجيع الناس يف صناعة الكالم
َ  واملتكلم وإن،فاق على أقرانه يف الفتاوى واألحكام
اللغوي
ّ  والواعظ وإن كان أوعظ من،واألخبار وإن كان أحفظ الربیّة
ّ  و،النحوي وإن كان أعلم من سيبویه
ّ  و،احلجاج
 إال من، وال یدرك شيئا من تلك احلقائق، ال یتم ّكن أح ٌد منهم من ْفهم تلك اللطائف،وإن برع يف إحصاء اللغات

. أفغانستان، كابل، األستاذ احملاضر جبامعة سالم
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املختصني ابلقرآن ،أعين علم املعاين وعلم البيان ،بعد أن یكون قد أملّ بسائر العلوم ومجعَ بني
أتقن ذانك العلمني
ّ
قد َ
ٍ
ٍ
حتقيق وحفظ ،وكان مع ذلك سهل الطبيعة ومنقادها ،یقظ القرحية وقّادها ،قد علم كيفية ترتيب الكالم وأتليفه،
1
اضطر إليه ،ووقع يف مزالقه .
وكيفية نظمه و رصفه إن ّ

یضم ليونة اللفظ مع استعالء
إن (االستفهام) یع ّد من أدق مباحث اإلنشاء وأمجلها ،ومن أغرز قوالب املعىن وأرقّهاّ ،
وجتاوزت أدواته على العقد يف كالم العرب ،یُستعمل للمعىن املوضوع له حينا ،ولغريه حينا آخر ،وهو حيظى
الطلب،
ْ
امتاز ابلشيوع واالنتشار كامتيازه ابللطائف واألسرار،
خبصائص موضوعيّة ،كما یتمتّع خبصائص داللية وأسلوبية ،وقد َ
منوذج للكالم العريب وأبلغه ،وهو القرآن الكرمي الذي أنزله هللا تعاىل على نبيه حممد ﷺ ليخرج
و خاصة يف أعظم ٍ
الناس من الظلمات إىل النور إبذن ربه؛ إذ جعله هدى للناس وشفاء ملا يف الصدور ،وتبياان لكل شيء.

وتتبني بتتبّع استعماالهتا،
بتنوع أدواهتا وسياقاهتاّ ،
تتنوع ّ
نعم ،إن أساليب االستفهام متعددة ،وإحياءاهتا ّثرة متنوعةّ ،
ٍ
أسلوب جمال ،فاهلمزة متتاز من غريها خبصائص لفظية ومعنویة ،وتصلح لالستفهام عن املفرد،
فلكل أداة مقام ،ولكل
ّ
العامة ،و ّأما ما
اهتا
و
أخ
على
عدیدة
خبصائص
وتنفرد
ة،
التام
النسبة
عن
ال
ؤ
ابلس
ختتص
و(هل)
ة،
اخلفي
النسبة
وعن
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
عدامها من األدوات فيُستفهم هبا عن املفردات ،ویُسأل هبا عن شيء ٍ
و(م ْن)
خاص ومالبساته ،وأحواله ومتعلّقاتهَ ،
اختصت(أي) يف ابب االستفهام لتمييز أحد
املسمى للسائل ،و ّ
لطلب تعيني ذي العقل ،و(ما) لشرح االسم أو ماهية ّ
و(أّين)عن الزمان ،وكانت(كم) عن العدد يف
املتشاركني يف أمر ّ
عام ،وانفردت (أین) لالستفهام عن املكان ،و(مىت) ّ
وترددت(أّن) يف االستفهام مبعىن(كيف) و(من أین) أو(مىت) بداللة املقام
السؤال ،و(كيف) یُسأل هبا عن احلال،
ّ
على ما نتطرق إليه يف هذا البحث إبذن هللا تعاىل.
فإذا انتقلنا إىل أساليب االستفهام الواردة يف القرآن الكرمي ،وجدان أهنا يف الغالب خرجت عن معانيها األصلية ،إىل
أسرار وأغراض بالغية جدیرة بدراسة علمية ،نقوم بدراستها وتوضيحها أبمثلة عدیدة وبصورة موجزة من خالل هذا
البحث الذي یشتمل على متهيد ومبحثني:
التمهيد :متييز املعىن األصلي من املعىن اجملازي ألسلوب االستفهام:
اهلني؛ ألنه كالم هللا العليم ،و الذكر
إن اخلوض يف غمار حبر القرآن الكرمي وفهم أساليبه االستفهامية ليس ابألمر ّ
احلكيم ،كالم من ال تدرك حقيقة ذاته ،أنزله دستورا خللقه إىل قيام الساعة ،فال ب ّد أن یكون نظمه من نوع ٍ
خاص
امتاز أسلوبه من الكتب السماویة السابقة ،فمزج بني الفكر وبني
یصلح جلميع الناس يف مجيع األماكن واألزمان ،ولذا َ
ُ
البليغ الرصني اجلزل،
ها
ن
فم
متباینة،
البالغة
يف
ودرجاهتا
متفاوتة،
اتبها
ر
وم
خمتلفة،
الكالم
أجناس
إذ
الكالم؛
أجناس
ْ
ُ
كل
من
القرآن
بالغات
فحازت
الفصيح القریب السهل ،ومنها اجلائز الطّلق الرسل ،وهي أقسام الكالم احملمود،
ومنها
ُ
ّ
جيمع بني صفيت الفخامة
كل نوع شعبة ،فانتظم هلا ابمتزاج هذه األوصاف من ٌ
قسم ّ
ط من الكالمُ ،
ْ
حصة ،وأخذت من ّ
ص هبا القرآن ،وإّمنا تع ّذر على البشر اإلتيان
خ
فضيلة
ین
ر
األم
اجتماع
ن
فكا
كاملتضادین،
اد
ر
اإلنف
على
ومها
ذوبة،
الع
َ
وُ
ُ ّ
الشرف،
جدت يف غایة ّ
مبثله أل ّن ما یقوم به الكالم من اللفظ احلامل ،وما به من املعىن القائم ،والرابط الناظم ،قد ُو ْ
أحسن سبكا وأش ّد تالؤما وتشاكال من نظمه ،وال
نظم
أفصح وال أجزل وال
فليس هناك لف ٌ
َ
أعذب من ألفاظه ،وال ٌ
ظ َ
َ
بكل
أجود وأرقى من
معىن أفضل و َ
معانيه ،ومل توجد هذه الفضائل جمموعة إال يف كالم العليم القدیر الذي أحا َط ّ
2
كل شيء عدد .
شيء علما وأحصى ّ
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نوع أرید به املعىن احلقيقي لالستفهام ،وآخر أرید به معىن
إ ّن
أساليب االستفهام القرآين من ُ
حيث ما یُراد هبا نوعانٌ :
َ
ط به من القرائن.
بالغي ّ
السياق وما أحي ُ
یدل عليه ّ

فالنوع األول:
حيتاج إىل البسط؛ لذا نبيّنه ببعض األمثلة
وهو االستفهام الذي أرید به املعىن احلقيقي ،وهذا النوع لوضوحه ال ُ
التطبيقية ،مث نعرج على النوع الثاين ٍ
بشيء من التفصيالت املوجزة إن شاء هللا تعاىل.
ّ ّ
ِ
اّللُ} [البقرة]140:
فمن استعمال اهلمزة للمعىن احلقيقي قوله تعاىل{:قُ ْل أَأَنْ تُ ْم أ َْعلَ ُم أَم َ
ومن املعلوم أن اهلمزة متتاز من أخواهتا إبفادهتا أحد املعنيني:
 .1طلب التصور ،أو إدراك املفرد ،فإذا قيل :أأنت كتبت املقال أم أخوك؟ معناه :أیّكما كتب؟ أي كتابة املقال
لكن الكاتب جمهول ،فالسائل یرید تعيني الكاتب ،فيسأل هل هو املخاطب أم أخوه؟ واملخاطب جييب
معلومةّ ،
بتعيني الكاتب ،فيقول :أان ،أو یقول :أخي ،وال یقول :نعم ،أو :ال.
أحفظت القرآن الكرمي؟ أي أ ّن السائل یرید أن یعرف هل املخاطب
 .2طلب التصدیق ،أو إدراك النسبة ،حنو:
َ
حفظ القرآن الكرمي أم ال؟ فاملخاطب جييب :بنعم ،أو :ال.
أنكر على أهل
فعلى ما تق ّدم استُ ْ
عملت مهزة االستفهام يف اآلیة لطلب التصور أو املفرد ،ذلك أ ّن هللا تعاىل ملّا َ
أمر نبيّه حممدا ﷺ أن
الكتاب ّادعاءهم أ ّن إبراهيم وإمساعيل وإسحق ویعقوب وأحفادهم كانوا یهودا أونصارىَ ،
یسأهلم عن األعلم بدّينة هؤالء الرسل ،هل هم األعلم هبا أم هللا؟ وقد شهد هللا هلم ابإلسالم و ّبرأهم عن اليهودیة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود اّي وَال نَ ِ ِ
ني} [آل
صَرانياا َولَك ْن َكا َن َحني ًفا ُم ْسل ًما َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
والنصرانية ،قال تعاىلَ { :ما َكا َن إِبْ َراه ُيم یَ ُه َ ْ
عمران]66:
ِ
ِ
ومن أمثلة جميء اهلمزة لالستفهام احلقيقي قوله تعاىل{ :قَالُوا أ َ ِ
ك ال ِّد َماءَ}؟
ْ
َجت َع ُل ف َيها َم ْن یُ ْف ِس ُد ف َيها َویَ ْسف ُ
[البقرة ]30:فوردت اهلمزة يف اآلیة لطلب التصدیق أو إدراك النسبة ،أي أ ّن املالئكة أرادوا طلب العلم ابحلكمة عن
صو َن َ
جعل هللا اخلالفة يف بين آدم ،ال االعرتاض على هللا وال احلسد لبين آدم؛ ألن املالئكة عباد مكرمون }َال یَ ْع ُ
اّللَ
َما أ ََمَرُه ْم َویَ ْف َعلُو َن َما یُ ْؤَمُرو َن{[التحرمي ]6:فحاشاهم أن یعرتضوا على رّهبم أو حيسدوا بين آدم ،بل سؤاهلم لالستعالم
واالستكشاف عن احلكمة يف جعل هللا تعاىل اخلالفة يف بين آدم فكأهنم یقولون :ما احلكمة يف خلق بين آدم مع أ ّن
بعضهم یفسد يف األرض؟.3
ومن استعمال (هل) للمعىن احلقيقي قوله تعاىل{ :فَ َه ْل َو َج ْد ُُْت َما َو َع َد َربُّ ُك ْم َحقاا قَالُوا نَ َع ْم}[األعراف]44:
فأداة"هل" يف ابب االستفهام تستعمل لطلب التصدیق فقط ،فإذا قيل :هل زرت م ّكة؟ فالسائل یرید أن یعرف هل
املكرمة أم ال ،فما على املخاطب ّإال أن یقول :نعم ،أو :ال.فعلى ما سبق" هل " يف
وقع من املخاطب زّيرة مل ّكة ّ
اآلیة سؤال من أهل اجلنّة خياطبون به أهل النار ویسألون عنهم طالبني التصدیق :هل وجدُت ما وعد ربكم حقا؟
فيجيب أهل النار :نعم.
وسى}[طه ]49:حيث تستعمل "من"
(من) لالستفهام احلقيقي قوله تعاىل{ :قَ َ
ال فَ َم ْن َربُّ ُك َما َّي ُم َ
ومن ورود َ
التصور لذوي العقول ،فإذا قيل :من حضر؟ فالسائل یرید تعيني احلاضر ،فما على املسؤول ّإال أن
االستفهامية لطلب ّ
"م ْن" يف اآلیة الكرمية تفيد ما ذكر ،وذلك أن هللا تعاىل ملا أمر موسى وأخاه هارون
یعيّنه ،فيقول :خالد مثال ،فحرف َ
ّ
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الرب سبحانه وتعاىل ،فسأهلما
عليهما السالم ابلذهاب إىل فرعون ودعوته إىل احلق ،فذهبا إليه ودعياه إىل توحيد ّ
فرعون عن رّهبما قائال :من ربّكما ّي موسى؟ فكأنّه قال :أعرف أ ّن لكما رّاب فمن هو؟ أان أم غريي؟
َي الْ َف ِری َق ْ ِ
َح ُّق ِابْأل َْم ِن إِ ْن ُكْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}[األنعام ]81:ومن
ي) للمعىن احلقيقي قوله تعاىل{:فَأ ُّ
ني أ َ
ومن استعمال (أ ّ
عما تضاف إليه من شخص أو مكان أو زمان أو غريها؛ فإذا قيل :أي
"أي" تستعمل لطلب التصور ّ
املعلوم أن ّ
شخص جاء؟ أي من جاء؟ وإذا قيل :أي مكان جتل س؟ أي أین جتلس؟ وإذا قيل :أي یوم تسافر؟ أي مىت تسافر؟
یعمهما ،ذلك أ ّن إبراهيم عليه السالم
جرا،
فحرف"أي" يف اآلیة استعمل لطلب تعيني أحد املتشاركني يف أمر ّ
ّ
وهلم ّ
ّ
ینزل به سلطاان،
مل
ما
وتعاىل
سبحانه
به
اكهم
ر
وإش
هلل
توحيده
هلم
فذكر
تعاىل،
هللا
توحيد
يف
انظرهم
عندما
قومه
سأل
ّ
أحق ابألمن ؟ أي أ أان أحق ابألمن أم أنتم؟
فأي الفریقني ّ
مثّ سأهلم عن الفریق املستحق ابألمن من العذاب ،وقالّ :

والنوع الثاين:
یدل عليه السياق وما أحيط به من القرائن ،وهذا النوع من
وهو أسلوب االستفهام الذي أرید به معىن بالغي ّ
تدل
املهمة اليت ّ
األسلوب يف القرآن الكرمي كثري ،حيتاج إىل دراسات طویلة ،وها أان ّ
أبني بعضا من املعاين البالغية ّ
عليها أساليب االستفهام القرآنية حبول هللا تعاىل وتوفيقه:

املبحث األول :املعاين البالغية ألساليب االستفهام ابحلروف:
ذكر العلماء والبالغيون معاين كثرية تفيد أساليب االستفهام ابحلروف يف القرآن الكرمي ،أشهرها وأبرزها ما یلي:
التقریر ،واإلنكار ،والتوبيخ ،والوعيد والتهدید ،والتهكم ،والتحقري ،والتحضيض ،والتمين ،واألمر ،والنهي ،والدعاء،
التعجب أو التعجيب ،والعتاب ،والتبكيت ،والتسویة بني الشيئني ،وإليكم النماذج التطبيقية على بعض
والنفي ،و ّ
اآلّيت القرآنية:
أوال :مناذج ألساليب االستفهام ابهلمزة:
ِ
ِ
ِ
قال هللا تعاىل{:وإِ ْذ أَخ َذ ربُّ َ ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَلَى
ك م ْن بَِين َآد َم م ْن ظُ ُهوِره ْم ذُِّریََت ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَْن ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
َ َ َ
ِ
ذریته ،ونثرهم بني یدیه ،مثّ
َشه ْد َان}[ األعراف .]172:یذّكران هللا تعاىل ابمليثاق الذي أخذه من بين آدم ملا أخرج من صلبه ّ
الذریة :بلى ،شهدان ،أي بلى ،أنت ربّنا وحنن نشهد بذلك ،فاالستفهام يف اآلیة تفيد
كلّمهم وقال هلم :ألست بربّكم؟ فقالت ّ
4
ألهنا
الذریة ب " بلى"؛ ّ
التقریر وهو محل املخاطب على اإلقرار مبا یعرفه وإجلائه إليه  ،والدليل على أ ّن االستفهام للتقریر جواب ّ
یقرر خماطبه على إحسانه إليه ،فيقول له :أمل أحسن إليك؟ فإذا أجاب
ّ
تدل على نقيض املستفهم عنه ،كما إذا أراد أحد أن ّ
أقر ابإلحسان إليه ،وإذا أجاب ب"نعم" فقد أنكره.
املخاطب ب" بلى" فقد ّ
ِ
اّلل عه َده أَم تَ ُقولُو َن علَى َِ
وقوله سبحانه{:قُل أ ََخت ْذ ُُت ِعْن َد َِ
اّلل َما َال تَ ْعلَ ُمو َن}[البقرة،]80:
ْ َ ْ
َ
اّلل َع ْه ًدا فَلَ ْن خيُْل َ
ف َُ َ ْ ُ ْ
أمر هللا
فصدر هذه اآلیة حيكي ادعاء لليهود ،وهو:أن النار لن ّ
متسهم إال أّيما معدودة ،وملّا كان ّادعاؤهم جمرد كذب َ
ِ
ِ
اّلل َع ْه ًدا} فقد طلب
تعاىل نبيّه ﷺ أن یطالبهم ابلدليل ،و هبذا األسلوب الذي یب ّكتهم ویفضحهم{:قُ ْل أ ََختَ ْذ ُُْت عْن َد َ
متقولون على هللا تعاىل بال عل ٍم ،ورغم ذلك جاء
منهم اإلقرار واالعرتاف ببيان االدعاء ،و ُ
املعلوم عند اجلميع أهنم ّ
أخف وقعا يف الدخول إىل احلوار معهم ،وهلذا كان االستفهام للتقریر مع التوبيخ
االستفهام جميء املرتدد فيه ،ليكون ّ
على ادعائهم والتبكيت هلم.
ِ ِ
ِ
آاب ُؤُه ْم َال یَ ْع ِقلُو َن َشْي ئًا َوَال
يل َهلُُم اتَبِ ُعوا َما أَنْ َزَل َ
آابءَ َان أ ََولَ ْو َكا َن َ
اّللُ قَالُوا بَ ْل نَتَبِ ُع َما أَلْ َفْي نَا َعلَْيه َ
وقوله تعاىلَ { :وإ َذا ق َ
یَ ْهتَ ُدو َن}[البقرة.]170 :حيث ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلیة محاقة الكفرة من اليهود أو املشركني ،وهي أهنم إذا ُد ُعوا
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إىل اتّباع ما أنزل هللا تعاىل ،قالوا :بل نتّبع ما وجدان عليه اآلابء واألجداد ،فأنكر هللا تعاىل عليهم تقليدهم األعمى،
آاب ُؤُه ْم َال یَ ْع ِقلُو َن َشْي ئًا َوَال یَ ْهتَ ُدو َن} أّي أیتّبعوهنم ولو كان
ّ
ووخبهم بهّ ،
وعجب السامع من حاهلم ،فقال{:أ ََولَ ْو َكا َن َ
أابؤهم جهلة وضالّني؟ فاالستفهام یفيد اإلنكار التّباع اآلابء والتوبيخ عليه والتعجيب من حاهلم.
ِ َِ
ین َك َفُروا َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم أَأَنْ َذ ْرتَ ُه ْم أ َْم َملْ تُْن ِذ ْرُه ْم َال یُ ْؤِمنُو َن}[البقرة]6:
وقول هللا سبحانه وتعاىل خماطبا نبيّه {:إ َن الذ َ
ليقروا بكلمة التوحيد ویدخلوا
الرب سبحانه ،وكان ُ
كان النيب ﷺ حریصا على دعوة الناس إىل توحيد ّ
یبذل جهوده ّ
وعدم إنذارك عندهم
إنذارك ُ
يف دین هللا تعاىل ،فأخربه هللا سبحانه أن الكفرة الذین مل یسبق هلم السعادة من رّهبم ُ
ألهنم ليسوا أهال لالنتفاع ابإلنذار{ ،إَِمنَا تُْن ِذ ُر َم ِن اتَبَ َع ال ِّذ ْكَر َو َخ ِش َي
سيّان ،فال حتز ْن على عدم استجابتهم لدعوتك؛ ّ
الَر ْمحن ِابلْغي ِ ِ ِ ِ
ویتضمن تسلية للنيب ﷺ
یفيد التسویة
َج ٍر َك ِرٍمي}[یس ]11:فالظاهر أ ّن االستفهام ُ
َ َ َْ
ب فَبَ ّش ْرهُ مبَ ْغفَرٍة َوأ ْ
ّ
وحتریضه على الدعوة.
وقول هللا عز وجل{:وإِذَا ر َ َ ِ
ِ
ك إِال ُهُزًوا أ ََه َذا الَ ِذي یَ ْذ ُكُر ِآهلتَ ُك ْم}[األنبياء ]36:ذكر ابن
ین َك َفُروا إِ ْن یَتَخ ُذونَ َ
ّ ّ َ َ
آك الذ َ
عطية أ ّن سبب نزول اآلیة هو أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام اللذان رأّي رسول ﷺ يف املسجد ،فاستهزآ
به فنزلت اآلیة.5
املتضمنة ملعىن الشرط ،فهي
تعمقنا يف اآلیة وأسلوهبا مع سبب النزول ،وجدان صدرها اشتملت على (إذا) الظرفية
ّ
فإذا ّ
تدل على أ ّن املشركني املتغطرسني إذا رأوا الرسول ﷺ يف املسجد احلرام ،وهم جالسون يف اندیهم ،استهزأوا به
ّ
ِ
وح ّقروه ،وذلك وقت أن كان النيب ﷺ واملسلمون مب ّكة ضعفاء ،ال انصر هلم ّإال هللا تعاىل ،واملشركون معجبون بع ّدهتم
وعُ ّدهتم ،وخمدوعون آبهلتهم الباطلة ،وأسكرهتم أهواؤهم الذائغة ،وأمحقتهم عقوهلم الكاسدة ،حني ذاك إذا رأوا النيب
ﷺ أقبل إىل املسجد ،أو رأوه فيه ،قال بعضهم ٍ
دفاعا عن آهلتهم واستهزاء و حتقريا والعياذ ابهلل له عليه
لبعض ً
الصالة والسالم :أهذا الذي یعيب آهلتكم وینتقصها؟ أي أ ّن االستفهام للتحقري واالستهزاء.
ِ
ت
آاب ُؤ َان أ َْو أَ ْن نَ ْف َع َل ِيف أ َْم َوالنَا َما نَ َشاءُ إِن َ
َص َالتُ َ
َك َألَنْ َ
بأ َ
ك َأتُْمُرَك أَ ْن نَْت ُرَك َما یَ ْعبُ ُد َ
وقال هللا سبحانه{ :قَالُوا َّي ُش َعْي ُ
ِْ
يد}[هود.]87:
احلَل ُيم الَرِش ُ

فأخرب هللا تعاىل أنّه أرسل شعيبا إىل أهل مدین ،ليدعوهم إىل عبادة هللا وحده ،وینهاهم عن عبادة األصنام ،وأيمرهم
مبراعاة القسط يف املكيال وامليزان ،لكن القوم وقفوا دون دعوته ،وجادلوه ابلباطل ،وأنكروا الوحي ،وابلغوا يف ذلك
حىت بلغوا أقصى مر ِ
حيث مل یكتفوا إبنكار الوحي اآلم ِر بذلك بل ّاد َعوا أن الذي
اتب اخلالعة واملجون والضالل ُ
ّ
ُ
ِ
ُّ
استفهامهم وقالوا بطریق
ا
و
بن
ذلك
وعلى
اجلنون،
و
الوسوسة
أحكام
من
ه
ن
أ
و
ال
أص
ب
ل
ال
و
العقل
ن
ع
د
بعي
إليه
یدعو
ً ّ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
األواثن اليت تو َارثْناها أابً عن
أتمرك أبن نرتك عباد َة
اجملانني
أفاعيل
و
الوسوسة
نتائج
من
هي
اليت
ك
ت
أصال
االستهز ِاء:
ُ
ُ
ِ
اإلعطاء والزّيدةِ و ِ
النقص على ما یروق
جد؟ أصالتك أتمرك أن نرتك؟ { أَ ْن نَ ْف َع َل ِِف أ َْم َوالِنَا َما نَ َشآء} من األخذ و
لنا ،6أي أ ّن االستفهام كما ّبني یفيد التهكم واالستهزاء ابلنيب شعيب عليه الصالة والسالم.
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َسلَ ْمتُ ْم فَِإ ْن
اج َ
وقال هللا تعاىل{:فَِإ ْن َح ُّ
اب َو ْاأل ُّميِّ َ
َسلَ ْم ُ
ني أَأ ْ
وك فَ ُق ْل أ ْ
ین أُوتُوا الْكتَ َ
ت َو ْجه َي َّلل َوَم ِن اتَبَ َع ِن َوقُ ْل للَذ َ
ِ
اّلل ب ِ
صريٌ ِابلْعِبَ ِاد}[األنعام]20:
َسلَ ُموا فَ َقد ْاهتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولَ ْوا فَِإَمنَا َعلَْي َ
أْ
ك الْبَ َالغُ َو َُ َ
احلق عنده هو اإلسالم ،وأ ّن أهل الكتاب اختلفوا بعد ما جاءهم العلم
ذكر هللا تعاىل قبل هذه اآلیة أ ّن الدین
املرضي ّ
ّ
خاصمه أهل الكتاب وجادلوه أن یقول هلم:
بغيا وحسدا وطلبا للرّيسة بينهم ،فأمر نبيّه حممدا ﷺ يف هذه اآلیة إذا َ
یوجب اإلسالم ویتطلّب حصوله ،فهل أسلمتم أم ما زلتم
إننا أسلمنا هلل وانقدان له ،وأنتم قد حصل لكم من العلم ما
ُ
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7
یتضمن تعيري املخاطب على
مصرین على كفركم؟
ُ
الفراء  ،لكنّه مع ذلك ّ
فاالستفهام یفيد األمر وهو الذي ذهب إليه ّ
ّ
یبق هلم سبب يف العناد
فلم
عذرهم،
ال
ز
أ
و
للمخاطبني،
ة
احلج
ن
أاب
تعاىل
هللا
ن
أ
ذلك
عليها،
وهتدیده
معاندته
َ
ّ
َ
َ ّ
أهل للتعيري والتهدید ،فلينتظروا
واملخالفة ،ومع ذلك إذا كانت مطامع الدنيا تقف دون إسالمهم وإ ْذعاهنم فهم ٌ
اّلل ب ِ
ص ٌري ِابلْعِبَ ِاد}[األنعام]20:
مصريهمَ { :وإِ ْن تَ َولَ ْوا فَِإَمنَا َعلَْي َ
ك الْبَ َالغُ َو َُ َ
ِِ
ني}[التوبة]13:
وقال هللا سبحانه{:أ ََختْ َش ْونَ ُه ْم فَ َ
َح ُّق أَ ْن َختْ َش ْوهُ إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن َ
اّللُ أ َ
حث هللا تعاىل يف صدر هذه اآلیة املؤمنني على قتال قوم نكثوا العهد ،ومهّوا إبخراج الرسول ،وبدأوا القتال معهم فقال
ّ
أحق ابخلشية إن كنتم مؤمنني.
سبحانه خماطبا املؤمنني :أختشوهنم يف ترك قتاهلم؟ فاهلل ّ
فاالستفهام يف اآلیة الكرمية یفيد النهي ،أي ال ختشوا هؤالء املشركني فترتكوا قتاهلم ،واخشوا هللا؛ فإنه اجلدیر أبن
كل
ختشوه وتقبّلوا أمره بقتاهلم ،إن كنتم تَ ّد ُعون اإلميان الذي یقتضي اخلضوع هلل ،واالمتثال ألوامره ،وهو القدیر على ّ
شيء ،فما شاء كان وما مل یشأ مل یكن.
وقال هللا تعاىل{:قُل أَؤنَبِئ ُكم ِخب ٍري ِمن ذَلِ ُكم لِلَ ِذین اتَ َقوا ِعْند رهبِِم جنَات َجت ِري ِمن َحتتِها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
اج
ْ ُ ُّ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ّ ْ َ ٌ ْ
ین ف َيها َوأ َْزَو ٌ
ْ َْ َُ َ َ
ِ
ضوا ٌن ِمن َِ
ب الشَهواتِ
اّلل ب ِ
ِ
ِ
ص ٌري ِابلْعِبَ ِاد}[آل عمران ]15:سبق هذه اآلیة قوله تعاىلُ { :زیّ َن للن ِ
اّلل َو َُ َ
ُمطَ َهَرةٌ َور ْ َ َ
َاس ُح ُّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ني}[آل عمران.]14:
م َن النّ َساء َوالْبَن َ
املسومة واألنعام واحلرث
فقد ذكر هللا تعاىل يف تلك اآلیة ما زیّنه للناس من النساء والبنني والقناطري املقنطرة واخليل ّ
كل تلك األشياء من متاع الدنيا ،وأنّه ّادخر عنده ما مل یره أحد ملن جعل مهّه رضوان هللا
ابتالءً واختبارا هلم ،وأخرب أ ّن ّ
حممدا ﷺ يف هذه اآلیة آمرا ّإّيه أبن یعرض على الناس ما هو خري من تلك
تعاىل ،وسعى آلخرته ،مثّ خاطب نبيّه ّ
ویشوقهم إليه.
األمتعة ّ
ِ ٍِ ِ
هتتم أیّها املخاطب مبا
فاالستفهام للتحریض والتشویق الشتماله على ما یفيد ذلك {خبَْري م ْن ذَل ُك ْم } أي إذا كنت ّ
هو خري لك من تلك األشياء السابقة ،فاستمع ملا یعرض لك ،وهو أ ّن هللا تعاىل أع ّد للمتقني من عباده الذین ال
یتجاوزون حدود االستفادة من مل ّذات الدنيا جنّات جتري من حتتها األهنار ،فإذا دخلوا خلّدوا فيها ،وأنّه سبحانه أع ّد
مطهرات من العيوب واألمراض ،ویدركون مع تلك النعم نعمة كبرية أخرى وهي رضوان من هللا سبحانه
هلم أزواجا ّ
8
االستفهام للعرض تشویقا من نفوس املخاطبني إىل تل ّقي ما سيقص عليهم" .
وتعاىل ،وهلذا قال ابن عاشور" :و
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب}[هود]72:
ت َّي َویْلَ َىت أَأَل ُد َوأ ََان َع ُج ٌ
وقول هللا تعاىل{:قَالَ ْ
وز َوَه َذا بَ ْعلي َشْي ًخا إ َن َه َذا لَ َش ْيءٌ َعج ٌ
كل
شرع هللا تعاىل االزدواج بني الناس ،وجعل مقاربة الرجل امرأته سببا للتناسل ،وقد ثبت
ّ
ابلطب مثّ ابلعرف أنّه ليس ّ
یؤدي إىل محل و والدة ،فقد تُوجد مشكلة يف الزوج أو الزوجة حتول دون محل املرأة ،كضعف
مقاربة بني الزوجني ّ
احليواانت املنویّة لدى الرجل ،أو عدم سالمة البویضات لدى املرأة أو غريها ،مثّ إ ّن احلمل والوالدة یتطلّبان ح ّدا
سن اليأس ،كتوقّف الدورة الشهریة للمرأة ،أوبلوغ الرجل الشيخوخة ،كما
للعمر ،وهو عدم وصول الزوجني أوأحدمها ّ
قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم ،ذلك أ ّن املالئكة ملا جاءوا إىل إبراهيم
ّ
تدل عليه هذه اآلیة اليت وردت يف سياق ّ
فتعجبت هي من تلك الوالدة ،واستبعدهتا ابلنسبة إىل أحواهلا
عليه السالمّ ،
فبشروا امرأته إبسحاق عليه السالمّ ،
ألهنا كانت عجوزا وكان بعلها شيخا ،فاالستفهام لالستبعاد
وأحوال زوجها ،ال ابلنسبة إىل قدرة هللا سبحانه وتعاىل؛ ّ
ِ
ِ
يب} [هود]72:
و ّ
التعجب ،والدليل على ذلك ّأهنا قالت{ :إ َن َه َذا لَ َش ْيءٌ َعج ٌ
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اثنيا :من مناذج أساليب االستفهام بــ(هل)
ال هل آمنُ ُكم علَي ِه إَِال َكما أ َِمْن ت ُكم علَى أ ِ
َخ ِيه ِم ْن قَ ْب ُل}[یوسف .]64:هذه اآلیة وردت يف سياق
َ ُ ْ َ
قال هللا تعاىل{:قَ َ َ ْ َ ْ َ ْ
فلما
تسلسل احلوادث ّ
لقصة یوسف عليه السالم ،وهي أ ّن یعقوب عليه السالم أرسل أبناءه إىل مصر ليمريوا أهلهمّ ،
جهزهم جبهازهم طلب منهم أن أيتوا أبخيهم الذي من
فلما ّ
ذهبوا إليها ،والتقوا أبخيهم یوسف ،عرفهم وهم مل یعرفوهّ ،
فلما رجع األبناء إىل أ بيهم ،طلبوا منه أن یرسل معهم أخاهم ،ليكتالوا بسببه ما یریدون ،وهم سرياقبونه
أبيهم بنيامنيّ ،
وحيفظونه ،فقال هلم أبوهم {:هل آمنُ ُكم علَي ِه إَِال َكما أ َِمْن ت ُكم علَى أ ِ
َخ ِيه ِم ْن قَ ْب ُل}[یوسف ]64:أي :ال أَأْمتنكم عليه
َ ُ ْ َ
َْ َ ْ َْ
إال كما أمنتكم على شقيقه یوسف من قبل ،فخنتم األمانة فأخاف أن تتكرر منكم اخليانة كذلك.
االستثناء(إال) بعدها ،وهلذا قال األلوسي( :هل) استفهام
فالظاهر أ ّن االستفهام لإلنكار والنفي بدليل ورود أداة
ّ
9
حق أخيه یوسف
إنكاريّ
.ویتضمن اخلوف واإلشفاق على بنيامني أبن خيونوا عهدهم يف ح ّقه كما خانوا ميثاقهم يف ّ
ّ
عليه الصالة والسالم.
ِ ِ ِ
ت ُر ْش ًدا}[الكهف .]66:أمر هللا تعاىل نبيّه موسى
وقال هللا تعاىل{:قَ َ
وسى َه ْل أَتَبِ ُع َ
ك َعلَى أَ ْن تُ َعلّ َم ِن ممَا ُعلّ ْم َ
ال لَهُ ُم َ
عليه الصالة والسالم أن یسري إىل جممع البحرین ،إىل مكان یلتقي فيه بعبد صاحل من عباد هللا ،وهو اخلضر عليه
السالم ،كي یتعلّم منه ،فسار مع فتاه إىل حيث التقى ابخلضر عليه السالم ،فعرض عليه املصاحبة والتعلّم منه ،وقال
له :هل أسري معك على أن تعلّمين مما علّمك هللا ما هو رشاد إىل احلق؟ كان موسى طالب علم حریص یبحث عن
حىت وجده ،فاستدعى موقفه أن یتلطّف له يف طلبه أبسلوبّ یتم ّكن به إىل الوصول إىل بغيته،
بكل شوق ّ
أستاذه ّ
فاستعمل االستفهام الدال على العرض والرفق يف الطلب ،وهلذا قال ابن عاشور" :واالستفهام مستعمل يف العرض،
بقرینة أنّه استفهام عن عمل نفس املستفهم".10
ض هل ی را ُكم ِمن أ ٍ
ت سورةٌ نَظَر ب ْع ُ ِ
ِ
صَرفُوا}[التوبة .]127:هذه
وقال هللا ّ
َحد مثَُ انْ َ
ض ُه ْم إ َىل بَ ْع ٍ َ ْ ََ ْ ْ َ
وجلَ {:وإ َذا َما أُنْ ِزلَ ْ ُ َ َ َ
عز ّ
الیتحملون نزول اآلّيت ،وعلى
تكشف لنا موقفا من مواقف املنافقني ،وهو ّأهنم كانوا مرضى النفوس،
اآلیة الكرمية
ُ
ّ
ضمهم جملس الرسول ﷺ واملؤمنني ،وصادفهم نزول الوحي،
ّ
األخص اآلّيت اليت تظهر نفاقهم وعوارهم ،وهلذا إذا ّ
یتحملوا مساعها ،فينظر بعضهم إىل بعض للتواطؤ على اهلروب إذا استطاعوا،
مل
عيبهم
فيها
سورة
تعاىل
هللا
وأنزل
ّ
ویقول بعضهم لبعض إمياء {:هل ی را ُكم ِمن أ ٍ
یقرره بعدم رؤیة املؤمنني إّيهم؛ إذ املؤمنون
َ ْ ََ ْ ْ َ
َحد}[التوبة .]127:أي ّ
مشغولون ابالستماع للنيب ﷺ  ،فالفرصة متاحة النصراف هؤالء املنافقني ،فينصرفون فدعا عليهم أبن یصرف هللا
قلوهبم فال یدخل فيها إميان أصال.
فالظاهر أ ّن االستفهام یفيد التقریر ویتضمن إشفاق املنافقني وخوفهم من رؤیة املؤمنني هروهبم من جملس الرسول ﷺ.
ِ
اّللِ
ِ
ضاءَ ِيف ْ
ص َد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر َ
جل شأنه{ :إَِمنَا یُِر ُ
ید الشَْيطَا ُن أَ ْن یُوق َع بَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةَ َوالْبَ ْغ َ
اخلَ ْم ِر َوالْ َمْيس ِر َویَ ُ
وقال هللا ّ
ص َالةِ فَ َه ْل أَنْتُ ْم ُمْن تَ ُهو َن}[املائدة.]91:
َو َع ِن ال َ

جيمل له شرب اخلمر
ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلیة أ ّن الشيطان ابالستفادة من بعض الوسائل یفسد احلياة على اإلنسان ،فإنّه ّ
ولعب امليسر ،ویوقع هبما العداوة والبغضاء بني الناس ،ویص ّدهم عن ذكر هللا وعن الصالة ،فهو هباتني الوسيلتني یغلق أبواب
الشر هلم ،فإذا كان اإلنسان عاقال  ،وقد جاءته البيّنات الدالّة على لزوم االنتهاء من شرب
اخلري على الناس ویفتح أبواب ّ
اخلمر ولعب امليسر ،فلينته عنهما ،فاالستفهام لألمر ابالنتهاء ،والتهدید من االستبطاء يف ذلك.
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املبحث الثاين :املعاين البالغية ألساليب االستفهام ابألمساء:
ابلتتبع فيما ذكره العلماء جند أ ّن هناك معاين كثرية تفيدها أساليب االستفهام ابألمساء يف القرآن الكرمي ،أشهرها
وأبرزها ما یلي :التقریر ،واإلنكار ،والتوبيخ ،والوعيد والتهدید ،والتهویل ،واالستخفاف والتحقري ،والتحضيض،
التعجب أو التعجيب ،والعتاب ،وإليكم النماذج
والتمين ،والتحسر ،واالستبعاد ،واالستبطاء ،والدعاء ،والنفي ،و ّ
التطبيقية على بعض اآلّيت القرآنية:
ـ(م ْن):
أوال :من مناذج أساليب االستفهام ب ـ َ
ِ
ِ
ب َع ْن ِملَ ِة إِبْ َراه َيم إَِال َم ْن َسفهَ نَ ْف َسهُ }[البقرة.]130:ذكر هللا تعاىل قبل هذه اآلیة أ ّن
قال هللا تعاىلَ {:وَم ْن یَ ْر َغ ُ
ذریته أبن جيعلهم هللا ّأمة مسلمة ،وأن یبعث
إبراهيم بىن مع إمساعيل عليهما الصالة والسالم البيت ،وأنّه دعا يف ّ
حق ّ
فيهم رسوال منهم یتلو عليهم أّيت رّهبم ،ویعلّمهم الكتاب واحلكمة ویزّكيهم ،فأخرب يف هذه اآلیة أ ّن إبراهيم الذي
یرغب أحد عن ملّته ّإال إنسان سفيه النفس وذليلها مثل اليهود
اصطفاه ربّه يف الدنيا وهو يف اآلخرة من الصاحلني ،ال ُ
والنصارى الذین أعرضوا عن ملّته.فاالستفهام لإلنكار والنفي ،والدليل على ذلك اشتماله على( ّإال) االستثنائية ،أي
یدل على توبيخ الراغب عن تلك امللّة.
ما یرغب عن ملّة إبراهيم ّإال سفيه ،والتنصيص بسفاهة نفس املستثىن ّ
ِ
اّلل قَرضا حسنًا فَيض ِ
َض َعافًا َكثِ َريًة }[البقرة.]245:
اع َفهُ لَهُ أ ْ
ض ََ ْ ً َ َ ُ َ
جل شأنهَ { :م ْن َذا الَذي یُ ْق ِر ُ
وقال هللا ّ
أمر هللا تعاىل املؤمنني قبل هذه اآلیة ابلقتال يف سبيله ،مثّ حثّهم يف هذه اآلیة على اإلنفاق يف ذلك السبيل ،فقد
جعل اإلنفاق يف سبيله قرضا حسنا ،ووعد املقرض أبضعاف كثرية من األجر ،فكأنّه قال :أیقرض هللا أحد ابإلنفاق
يف سبيله ،فيضاعفه هللا تعاىل أجره أضعافا كثرية.
النص یفيد حتضيض املؤمنني وحتریضهم على اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل.
فاالستفهام كما ّ
یدل عليه ظاهر ّ
ِ
ِ ِ
ضُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً}[األنعام]63:
قال هللا تعاىل{ :قُ ْل َم ْن یُنَ ّجي ُك ْم م ْن ظُلُ َمات الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر تَ ْد ُعونَهُ تَ َ
ویوصلكم إىل شاطئ
ینجيكم ّ
أمر هللا تعاىل نبيّه حممدا ﷺ أن خياطب املشركني مستفهما إّيهم ،وقائال هلم :من ّ
تضرعا
الرب والبحر إذا غشيتكم؟ من ّ
األمان من ظلمات وشدائد ّ
ینجيكم من تلك األهوال اليت تدعون وقتها ربّكم ّ
وخفية ،وتقولون :لئن أجناان من هذه الشدائد لنكونن من الشاكرین املؤمنني.
یقرر املشركني
فاالستفهام یفيد التقریر
ّ
ویتضمن توبيخ املشركني وتوقيفهم على سوء فعلهم ،أي أمر هللا تعاىل نبيّه أن ّ
ینجيهم منها
املقرر عندهم أ ّن الذي ّ
على من ّ
ینجيهم من أهوال ّ
تضرعا وخفية عند الشدائد ،و ّ
الرب والبحر ،یفزعون إليه ّ
یدل على أنّه للتقریر
متضمنا التوقيف والتوبيخ ،ومما ّ
هو هللا تعاىل ،الذي تركوا عبادته عند الرخاء وهلذا كان االستفهام ّ
اّلل ی نَ ِجي ُكم ِمْن ها وِمن ُك ِل َكر ٍ
ب مثَُ أَنْ تُ ْم تُ ْش ِرُكو َن}[األنعام ]64:وقد
جاء اجلواب من هللا تعاىل يف اآلیة التالية{:قُ ِل َُ ُ ّ ْ َ َ ْ ّ ْ
قال ابن عادل أیضا ":االستفهام للتقریر والتوبيخ".11
اثنيا :من مناذج أساليب االستفهام ب ــ(ما)
ِِ
ِ ِ
اه ْم قَالُوا َما أَ ْغ َىن َعْن ُك ْم مجَْ ُع ُك ْم َوَما ُكْن تُ ْم
يم ُ
جل شأنهَ {:و َان َدى أ ْ
َص َح ُ
اب ْاأل َْعَراف ر َج ًاال یَ ْع ِرفُونَ ُه ْم بس َ
قوله ّ
ِ
عما جيري يف الدار اآلخرة بني أصحاب األعراف وهم
تَ ْستَكْربُو َن}[األعراف]48:حيث خيرب هللا تعاىل يف هذه اآلیة ّ
رجال استوت حسناهتم وسيّئاهتم ،مثّ یدخلهم هللا اجلنّة بفضله وبني رجال من أهل النار ،یعرفهم أهل األعراف
بسيماهم وعالماهتم ،فيقولون هلم :ما ذا دفع عنكم ما كنتم جتمعون يف الدنيا من املال وغريه؟ وما ذا دفع عنكم
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شك ّأهنم مل یستفيدوا من أمواهلم اليت كانت سبب طغياهنم واستكبارهم على
استكباركم على املؤمنني املستضعفني؟ وال ّ
املؤمنني شيئا.
فاالستفهام للتقریر والتبكيت والتوبيخ ،أي أ ّن أصحاب األعراف یسألون عن رجال من أهل النار سؤال تقریر
وتبكيت وتوبيخ ،وقد أفاد الرازي أن االستفهام للتبكيت والتوبيخ. 12
ال ِألَبِ ِيه وقَوِم ِه ما ه ِذ ِه الت ِ
يل الَِيت أَنْ تُ ْم َهلَا َعاكِ ُفو َن}[األنبياء.]52:ذكر هللا تعاىل قبل هذه
وقال هللا تعاىل{:إِ ْذ قَ َ
َْ َ َ
َ
َماث ُ
فبني يف هذه
احلق منذ صغره ،وأنّه تعاىل كان عاملا مبا یستح ّقهّ ،
اآلیة أنّه منح إبراهيم عليه السالم رشده واهتداءه إىل ّ
اآلیة الرشد الذي أويت إبراهيم عليه السالم ،وذكّر املخاطب بذلك :أي اذكر أیها املخاطب وقت أن قال إبراهيم
وموخبا أولئك العبدة على إجالهلم وتعظيمهم هلا{:ما ه ِذهِ
مقررا إّيهم حبقيقة األصنام ،وحم ّقرا لشأهناّ ،
َ َ
ألبيه وقومه ّ
الت ِ
ویتضمن
يل الَِيت أَنْتُ ْم َهلَا َعاكِ ُفو َن}[األنبياء ]52:أي أ ّن االستفهام للتقریر حبقيقة األصنام والتحقري لشأهنا،
ّ
َ
َماث ُ
التوبيخ على إجالهلا وتعظيمها؛ أل ّن إبراهيم عليه الصالة والسالم كان یعرف حقيقة تلك األصنام اليت اختذها قومه
آهلة ،ولكنّه سأهلم عن حقيقتها حتقريا هلا ،وتوبيخا هلم إبقامتهم على إجالهلا وعبادهتا.
تدل على هول القيامة ،فقد خاطب هللا تعاىل نبيّه
احلَاقَةُ}[احلاقة.]3:فهذه اآلیة ّ
وقال هللا تعاىلَ {:وَما أ َْد َر َاك َما ْ
حممدا ﷺ فيها وقال له :أي شيء أدراك وأعلمك ما احلاقة؟ یعين :أنت ال تعلم كنهها وعظمها ،على أهنا عظيمة
وشدیدة ج ّدا حبيث ال تبلغها األوهام وال تق ّدرها األفهام ،فكيفما ق ّدرت فهي أعظم من تقدیرك؛ ألهنا ال تدخل يف
حدود علم املخلوقات.

فالظاهر من السياق أ ّن االستفهام األول لإلنكار والنفي ،واالستفهام الثاين للتهویل والتعظيم.
اثلثا :مناذج ألساليب االستفهام بـ ــ(أي)
َي الْ َف ِری َق ْ ِ
َح ُّق ِابْأل َْم ِن إِ ْن ُكْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}[األنعام.]81:أخرب هللا تعاىل قبل هذه اآلیة أ ّن قوم
قال هللا سبحانه{:فَأ ُّ
ني أ َ
فرد إبراهيم عليه السالم عليهم
إبراهيم عليه الصالة والسالم جادلوه يف شأن هللا تعاىل وه ّددوه أبن تصيبه آهلتهم بسوءّ ،
تضر شيئا ،وأنكر
بكل اطمئنان أبنّه ّ
املوحد الذي هداه هللا لإلميان ،فهو ال خياف من تلك األصنام اليت ال تنفع وال ّ
ّ
ینزل به عليهم
مل
ما
ابهلل
ا
و
ك
أشر
ألهنم
هللا
بطش
من
وف
ابخل
األحق
أهنم
حني
يف
منها
ابخلوف
هتدیدهم
عليهم
ّ
ّ
أحق ابألمن؟ إن كنتم
كني
املشر
یق
ر
ف
أو
دین
املوح
یق
ر
ف
یقني:
ر
الف
فأي
ّ
سلطاان ،وبعد أن أقام ّ
ّ
احلجة عليهم قال هلمّ :
تعلمون فأخربوين.
مقررا ومه ّددا :إن كنتم أهل علم وبصرية
فاالستفهام للتقریر والتهدید ،أي أ ّن إبراهيم عليه الصالة والسالم قال لقومه ّ
ِ
َ
ین
فأخربوين عن الفریق
ّ
األحق ابألمن من الفریقني ،هل هو فریقي أو فریقكم؟ فقد جاء اجلواب يف اآلیة التالية{:الذ َ
ِ
ك َهلُُم ْاأل َْم ُن َوُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن}[األنعام.]82:
َآمنُوا َوَملْ یَ ْلبِ ُسوا إِميَانَ ُه ْم بِظُْل ٍم أُولَئ َ
ول أَیُّ ُك ْم َز َادتْهُ َه ِذ ِه إِميَ ًاان }[التوبة .]124:خيرب هللا تعاىل يف هذه اآلیة
ت ُس َورٌة فَ ِمْن ُه ْم َم ْن یَ ُق ُ
وقال هللا تبارك تعاىلَ {:وإِ َذا َما أُنْ ِزلَ ْ
املنزلة إميانه؟ فالظاهر من السياق أ ّن االستفهام
أنّه إذا ما أنزل سورة یقول بعض املنافقني لبعضهم اآلخر :أیّكم زادته هذه السورة ّ
یتضمن االستخفاف بشأن السورة ،أي أ ّن املنافقني یقول بعضهم لبعض ذلك القول إنكارا لزّيدة اإلميان ،وإظهارا
لإلنكار و ّ
أي أتثري على شخص ،فأجاب هللا
لعدم قدر السورة ،فكأ ّن قائلهم یقول :مل یزدد أحدكم إمياان بنزول هذه السورة ،وليس هلا ّ
تعاىل بعد ذلك أب ّن املؤمنني یزداد إمياهنم بنزول السورة ،و ّأما املنافقني فيزداد نفاقهم بنزوهلا.
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ي آّي ِ
وقال هللا تبارك وتعاىل{:وی ِری ُكم ِِ
اّللِ تُْن ِكُرو َن}[غافر ]81:ذكر هللا سبحانه وتعاىل قبل هذه اآلیة أنّه
ت َ
آّيته فَأَ َ َ
َُ ْ َ
سخر هلم الفلك یركبوهنا
كذلك
و
احلاجات،
إىل
هبا
البلوغ
و
كوب
الر
و
كاألكل
كثرية
منافع
خلق األنعام للناس ،وهلم فيها
ّ
يف األسفار البحریة ،مثّ ذكر يف هذه اآلیة أنّه تعاىل یریكم آّيت قدرته ودالئلها اليت ال یبقى ملن كان له قلب یفقه هبا
أي تردد أو إنكار لإلذعان ابهلل والتسليم له.
ویتضمن توبيخ املكابرین على تكذیبهم آّيت هللا وكفرهم به سبحانه ،أي :یریكم هللا أیّها الناس
فاالستفهام لإلنكار
ّ
تستحق اإلنكار ،فلم هذا
كل عاقل ،فأي آّيته تنكرون؟ ال آیة
ّ
حججه وبراهينه الظاهرة الكثرية اليت یقتنع هبا ّ
اإلنكار؟!
رابعا :مناذج ألساليب االستفهام ب ــ( كيف)
ِ ِ ِ
قال هللا تعاىل{:وَكيف ُحي ِّكمونَك و ِعْندهم التَوراةُ فِيها حكْم َِ
ك}[املائدة.]43:
اّلل مثَُ یَتَ َولَ ْو َن م ْن بَ ْعد َذل َ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ُ
حرفوا
هذه اآلیة من مجلة اآلّيت اليت نزلت يف شأن اليهود ،وكشفت عن خبثهم ومتالؤهم على كتاب هللا التوراة ،و ّأهنم ّ
حكم هللا تعاىل يف الزان ،فأسقطوا رجم احملصن ،واصطلحوا فيما بينهم على جلد الزانيني وحتميم وجومها وإركاهبما على
محار مقلوبني ویطاف هبما ،مثّ إهنم بعد هجرة الرسول ﷺ إىل املدینة حتاكموا إليه رجاء أن حيكم بينهم ابجللد
لكن الرسول ﷺ حكم ابلرجم الذي ورد يف التوراة.13
والتحميم ،فيأخذوا بهّ ،
وعجبه بصنيع اليهود ،و وبّخ اليهود على إعراضهم عن حكمه ﷺ
حممدا ﷺّ ،
ففي هذه اآلیة خاطب هللا تعاىل نبيّه ّ
فلما وجدوا احلكم خمالفا ألهوائهم أعرضوا
بعد جعله حكما يف قضيتهم ،ذلك أهنم ح ّكموه طلبا
ّ
لألخف واألهونّ ،
عنه ،فقال هللا لنبيّه :وكيف جيعلونك حكما يف قضيتهم ،وحكم هللا فيها موجود عندهم يف التوراة ،مثّ یعرضون عن
حكمك ،فهم ليسوا ابملؤمنني ابهلل ورسوله.

النيب ﷺ.
أي أ ّن االستفهام للتعجيب
ّ
ویتضمن توبيخ اليهود على إعراضهم عن حكم ّ
ِِ ِ َ ِ
وقال هللا سبحانهَ {:كيف ی ُكو ُن لِْلم ْش ِركِني عه ٌد ِعْن َد َِ ِ
احلََرِام}
اه ْد ُُْت ِعْن َد الْ َم ْس ِج ِد ْ
ین َع َ
ُ َ َْ
ْ َ َ
اّلل َوعْن َد َر ُسوله إَال الذ َ
[التوبة.] 7:خياطب هللا تعاىل عباده املؤمنني ویوقفهم على عدم عهد للمشركني عند هللا وعند رسوله؛ ألهنم كفروا ابهلل
حيق الوفاء ،واستثىن منهم من عاهدهم املؤمنون عند
تعاىل وص ّدوا املسلمني عن املسجد احلرام ،فال یكون هلم عهد ّ
فيوِف عهدهم م ّدة استقامتهم عليه.
املسجد احلرام ّ

ویتضمن حتریض املؤمنني على القتال ،أي
فالظاهر من سياق النص احلكيم أ ّن االستفهام یفيد االستنكار واالستبعاد
ّ
یوِف هلم؟! فالواجب عليكم قتاهلم
وذمة عند هللا وعند رسوله ّ
یقول هللا تعاىلّ :
أّن یكون أیّها املؤمنون للمشركني عهد ّ
14
حيث وجدمتوهم إال الذین عاهدُت عند املسجد احلرام ،وهم كما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قریش ،
فيجب عليكم الوفاء بعهدهم واالستقامة هلم عليه ما داموا عليه مستقيمني لكم.
قصة نوح عليه السالم ،فإذا رجعنا
وقال هللا تبارك وتعاىل{ :فَ َكْي َ
ف َكا َن َع َذ ِايب َونُ ُذ ِر}[القمر .]16:فهذه اآلیة وردت يف سياق ّ
قصة نوح خمتصرا ،وكيف أنّه سبحانه جنّاه وأصحاب السفينة ،وترك السفينة آیة وعربة ملن
سياق اآلیة جند أ ّن هللا تعاىل ذكر ّ
یتضمن
یتذّكر ،مثّ قال هتویال لعذابه وإنذاره{:فَ َكْي َ
ف َكا َن َع َذ ِايب َونُ ُذ ِر}[القمر ]16:فاالستفهام یفيد التهویل والتعظيم و ّ
قصة نوح على ما تق ّدم
تكررت يف سورة القمر أربع ّمرات ،فجاءت يف ّ
تعجيب الناس من ذلك العذاب واإلنذار.فهذه اآلیة ّ
قصة مثود قبل بيان العذاب.
قصة عاد ّمرتني :قبل بيان العذاب وبعده ،ويف ّ
بعد بيان العذاب ،ويف ّ
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ف َكا َن َع َذ ِايب َونُ ُذ ِر}[القمر .]18:مثّ ذكر
ت َع ٌ
قصة عاد وجدان هللا تعاىل یقولَ {:ك َذبَ ْ
اد فَ َكْي َ
وإذا رجعنا اآلیة يف ّ
عذابه بعد هذه اآلیة ،فاالستفهام يف هذه اآلیة یفيد تنبيه املخاطب وحثّه على االستماع ملا یذكر له من عذاب القوم،
وهذا األسلوب أوقع يف تل ّقي املخاطب ما یق ّدم له؛ أل ّن االستفهام یبعثه على التيقظ وانتظار ما یق ّدم له.
ـ(أّن)
خامسا :مناذج ألساليب االستفهام بـ ـ ى
ِ
َّن لَ ِ
ك َه َذا}[آل عمران.]37:
ال َّي َم ْرَميُ أ َ
اب َو َج َد ِعْن َد َها ِرْزقًا قَ َ
قال هللا تعاىلُ {:كلَ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِرَّي الْم ْحَر َ
خيربان هللا تعاىل يف هذه اآلیة أ ّن زكرّّي عليه السالم الذي كان یتك ّفل مرمي عليها السالم ،كلّما ذهب إىل مرمي وجد
عندها رزقا جدیدا ،وكما ذكره بعض املفسرین أنّه كان یُغلِق عليها سبعة أبواب وخيرج ،مث یدخل عليها فيجد عندها
َّن
فاكهة الشتاء يف الصيف ،وفاكهة الصيف يف الشتاء ،فكان یعجب مما یرى من ذلك ،ویقول هلا تعجبًا مما یرى ":أ َ
لَ ِ
ك َه َذا "؟ فتقول :من عند هللا "(.15
قصة مرمي عليها السالم أ ّن االستفهام لالستبعاد والتعجب ،ذلك أ ّن زكرّي عليه
فالظاهر من سياق اآلیة وما ورد يف ّ
وتعجبا
السالم الذي كان متك ّفال ألمورها ،كان كلّما دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا ،فقال هلا استبعادا ملا رآه ّ
منهّ :ي مرمي من أي جهة لك هذا الرزق الغریب؟! فكانت ترد استبعاده وتعجبه قائلة{:هو ِمن ِعْن ِد َِ
اّللَ یَ ْرُز ُق
اّلل إِ َن َ
ّ
ّ
َُ ْ
ّ
من ی َشاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب}[آل عمران.]37:
َْ َ ُ
َ
ِ
صَرفُو َن}[ یونس.]32:
َال ُل فَأ َ
احلَ ُّق فَ َما َذا بَ ْع َد ْ
اّللُ َربُّ ُك ُم ْ
وقال هللا سبحانه{:فَ َذل ُك ُم َ
احلَ ِّق إَِال الض َ
َّن تُ ْ
القوة السامعة
یقرر املشركني ببعض دالئل الربوبية كإعطاء الرزق و ّ
أمر هللا تعاىل قبل هذه اآلیة نبيّه حممدا ﷺ أن ّ
واإلحياء واإلماتة وتدبري أمور الكائنات ،وأخرب ّأهنم سيعرتفون ویقولون :هللا ،فقال يف هذه اآلیة :ذلكم املتّصف
احلق الذي یستحق أن یفرده العبد ابلعبودیّة ،وینقاد ألحكامه ،وماسواه ضالل
ابلصفات اليت ذكرت لكم هو ربّكم ّ
توحيد هللا إىل الضالل الذي هو اإلشر ُاك به وعبادةُ األصنام ،وذكر أبو
وابطل ،فكيف تُصرفون من احلق الذي هو
ُ
السعود أ ّن يف إیثار ِ
الیصدر عن العاقل إبرادته
احلق إىل الضالل مما
صيغة ِ
املبين للمفعول إیذاان أبن االنصر َ
ُ
اف من ّ
ّ
ٍ
وإمنا یقع عند ِ
خارجي.16
صارف
وقوعه ابلقسر من جهة
ّ
ویتضمن توبيخ املشركني على شركهم وضالهلم ،أي بعد أن ّقرر هللا تعاىل
فاالستفهام لإلنكار واالستبعاد والتعجيب،
ّ
املشركني على بعض صفاته يف اآلیة السابقة على هذه اآلیة ،أخرب يف هذه اآلیة ذلكم املتّصف ابلصفات املتق ّدمة هو
معجبا انصرافهم عن توحيد رّهبم إىل
هللا ربّكم ّ
احلق الذي ال ریب فيه ،فليس غري احلق إال الضالل ،فأنكر واستبعد ّ
وخبهم على ذلك.
اإلشراك به ،و ّ
وقال هللا جل شأنه {:وِجيء یَوَمئِ ٍذ ِجبَ َهنَم یَوَمئِ ٍذ یَتَ َذ َكر ِْ
َّن لَهُ ال ِّذ ْكَرى}[الفجر.]23:
اإلنْ َسا ُن َوأ َ
َ ْ
َ َ ْ
ُ
ّ
أخرب هللا تعاىل أنّه یوتى یوم القيامة جبهنّم ،أتيت هبا املالئكة إبذن هللا ،كما جاء يف احلدیث ّأهنا تقاد بسبعني ألف
17
شر ،وما
جيروهنا يف ذلك اليوم یتذ ّكر اإلنسان ما أسلفه يف حياته من خري أو ّ
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ّ
قصر يف جنب هللا ،لكن تلك الذكري ال تنفعه ،أل ّن الوقت قد فاته ،فالت الساعة ساعة مندم.
ّ

فالظاهر من سياق اآلیة أ ّن أسلوب االستفهام لإلنكار والنفي ،أي أخرب هللا تعاىل أنه حني یوتى جبهنّم یوم القيامة ،یتذكر
اإلنسان يف ذلك اليوم تفریطه يف الدنيا ،فقال :من أین له االنتفاع ابلذكرى ،وقد ضيّع وقتها ،أي ال جدوى هلا.

سادسا :مناذج ألساليب االستفهام بـ ــ(أين):
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َِ
مجيعا مثَُ نَ ُق ُ ِ ِ
ِ
ین ُكْن تُ ْم تَ ْز ُع ُمو َن}[األنعام.]22:
قوله تعاىلَ {:ویَ ْوَم َْحن ُشُرُه ْم َ ً
ین أَ ْشَرُكوا أَیْ َن ُشَرَكا ُؤُك ُم الذ َ
ول للَذ َ

كل خماطب بيوم مهول ،یوم ال ینفع مال وال بنون ّإال من أتى هللا بقلب سليم ،یوم حيشر اخللق مجيعا،
یذ ّكر هللا تعاىل ّ
مثّ خياطب املشركني ویقول هلم :أین آهلتكم اليت زعمتموها شركاء يل؟

یقرر املشركني
فالظاهر من السياق أ ّن االستفهام للتقریر والتوبيخ والتبكيت ،أي أخرب هللا تعاىل أنّه يف یوم احلشر ّ
الظاملني املفرتین على هللا الكذب لتبكيتهم وتوبيخهم على رؤوس األشهاد ،فيقول هلم :أین آهلتكم اليت كنتم تزعموهنا
شركاء هلل تعاىل.
ول ِْ
اإلنْ َسا ُن یَ ْوَمئِ ٍذ أَیْ َن الْ َم َفُّر}[القيامة.]10:
وقال هللا سبحانه{:یَ ُق ُ
أخرب هللا تعاىل قبل هذه اآلیة عن اإلنسان املغرور يف هذه الدنيا ،الذي ینكر یوم القيامة ویسأل مستبعدا إّيه{:أ ََّي َن
یَ ْوُم الْ ِقيَ َام ِة}[القيامة ]6:فأخرب هللا سبحانه أ ّن هذا اإلنسان حني یرى أهوال یوم القيامة ،یقول متمنّيا :أین الفرار إىل
التمين ،حيث إن اإلنسان املشرك يف یوم القيامة
مكان ،أنج به مما أرى؟ ولكن ّ
أّن له ذلك؟ أي إن االستفهام یفيد ّ
سيتمىن أن جيد مكاان للفرار وال جيده.
ّ

سابعا :مناذج ألساليب االستفهام بـ ــ( مىت):
َِ
ِ
ضَراءُ َوُزلْ ِزلُوا َح َىت
ین َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم َم َسْت ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوال َ
قال هللا تعاىل{:أ َْم َح ِسْب تُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
اجلَنَةَ َولَ َما َأيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
اّلل أََال إِ َن نَصر َِ
ول والَ ِذین آمنوا معه مىت نَصر َِ
یب}[البقرة.]214:
یَ ُق َ
اّلل قَ ِر ٌ
َْ
ول الَر ُس ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
یُلفت هللا تعاىل املؤمنني يف هذه اآلیة إ ىل ما ابتلى به املسلمني السابقني وأنبياءهم من الشدائد يف سبيله ،فصربوا على
دینه ،فليعلم املؤمنون ّأهنم یُبتلون مبثل تلك االبتالءات يف سبيل هللا ،وليصربوا عليها ،واالستفهام الستبطاء النصر
واستطالة م ّدة الش ّدة اليت بلغت أقصاها ،حيث مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت قال الرسول وأتباعه ،استبطاء
اّللِ}؟ فجاءت بشارة هللا تعاىل{:أََال إِ َن نَصر َِ
اّلل
صُر َ
للنصر ال ش ّكا وارتيااب فيه واستطالة مل ّدة الش ّدةَ {:م َىت نَ ْ
َْ
یب} ،أي االستفهام لالستبطاء.
قَ ِر ٌ
وقال هللا جل شأنه{:وی ُقولُو َن مىت ه َذا الْوعد إِ ْن ُكْن تم ِ ِ
ني}[ یونس.]48:فأخرب هللا تعاىل عن مشركي قریش أهنم
ََ َ َ ْ ُ
صادق َ
ُْ َ
ََ
ّ
ّيحممد إن
به
تعدان
الذي
الوعد
هذا
مىت
به
اء
ز
االسته
و
اإلنكار
وجه
على
له
استعجاال
ا
و
قال
العذاب،
مبجيء
ملا ُه ّددوا
ّ
ّ
كنت مع أصحابك صادقني فيه؟
فالظاهر من سياق األسلوب أ ّن االستفهام الستعجال العذاب على وجه اإلنكار واالستهزاء.

ست سور خمتلفة ،هذه والثانية يف األنبياء ،38:والثالثة يف النمل ،71:والرابعة
ست مرات يف ّ
وقد تكررت هذه اآلیة ّ
ِ
يف سبأ ،29:واخلامسة يف یس ،48:والسادسة يف امللك ،25:وكلّها حكایة عن إنكار املشركني واستهزائهم مبا ُوع ُدوا
یدل على ش ّدة نكريهم أبمور اآلخرة.
به من العذاب ،أو جميء یوم القيامة ،أو احلشر واجلزاء ،وهذا ّ

اثمنا :مناذج ألساليب االستفهام بـ ــ( ىأّين):
ك ع ِن ال َس ِ
اها قُ ْل إَِمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َرِّيب َال ُجيَلِّ َيها لَِوقْتِ َها إَِال ُه َو}[األعراف،]187:
َ
قال هللا تعاىل{:یَ ْسأَلُونَ َ َ
اعة أ ََّي َن ُم ْر َس َ
یتوىل إقامتها
فيخرب هللا تعاىل نبيّه حممدا ﷺ أ ّن الناس یسألونه عن وقت الساعة ,وأمره أن یكل علمها إىل ربّه الذي ّ
18
املفسرون يف السائلني فرقتني :املشركون أو اليهود
يف وقتها ،وقد ذكر ّ
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فإهنم كانوا ینكرون القيامة ،ویسألون الرسول ﷺ عنها سؤال إنكار ،وإذا كان السائلون
فإذا كان السائلون املشركني ّ
اليهود فإهنم كانوا یعلمون أ ّن علم الساعة مما استأثر هللا بعلمه ،ویسألون الرسول ﷺ عنها سؤال امتحان
واختبار.فالسؤال إذا كان من قبل املشركني فاالستفهام لإلنكار للساعة ،وإن كان السؤال من قبل اليهود ،فإنّه
لالمتحان واالختبار.
ِ
اخلراصني الك ّذابني
وقال هللا سبحانه وتعاىل{:یَ ْسأَلُو َن أ ََّي َن یَ ْوُم ال ّدی ِن}[الذارّيت ]12:ذكر هللا تعاىل قبل هذه اآلیة ّ
َِ
اهو َن}[الذارّيت10:و]11
ولعنهم لكفرهم وتكذیبهم البعث واجلزاء {قُتِ َل ْ
ین ُه ْم ِيف َغ ْمَرةٍ َس ُ
اخلََر ُ
اصو َن ،الذ َ
مثّ أخرب يف هذه اآلیة أهنم یسألون الرسول ﷺ واملؤمنني عن یوم الدین ،فيقولون تكذیبا واستهزاء :مىت یكون یوم
ط.
الدین و اجلزاء؟ ّ
فكأهنم یقولون :ليس هناك بعث و إحياء وجزاء ق ّ
فالظاهر من االستفهام أنّه للتكذیب واالستهزاء مبا كانوا یوعدون من البعث واجملازاة ،وهو ما ذهب إليه أبوحيّان
أیضا.19
اتسعا :مناذج ألساليب االستفهام بـ ــ( كم):
اّللِ ِمن ب ع ِد ما جاءتْه فَِإ َن َ ِ
ِ ِ
قوله تعاىل{:سل ب ِين إِسرائِيل َكم آتَي نَ ِ ٍ ٍ
ید
اّللَ َشد ُ
َ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ
اه ْم م ْن آیَة بَيِّنَة َوَم ْن یُبَ ّد ْل ن ْع َمةَ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
الْعِ َق ِ
اب}[البقرة.]211:
خياطب هللا تعاىل نبيّه حممدا ﷺ وأيمره أن یسأل بين إسرائيل عن املعجزات اليت أتتهم على ید نبيّهم موسى عليه
املن والسلوى وغريها من املعجزات الباهرة اليت تكون ح ّجة على
الصالة السالم؛كفلق البحر ،وتظليل الغمام ،وإنزال ّ
صدق نبيّه ورسالته ،فلم یعترب كثري منهم بل ب ّدلوا نعمة هللا كفرا ،فه ّدد هللا تعاىل الذین یكفرون بنعمه ابلعقاب وأ ّن هللا
شدید العقاب.

یتضمن تبكيتهم وتوبيخهم على عدم اعتبارهم بتلك اآلّيت.
أي:أ ّن االستفهام هنا یفيد تقریر بين إسرائيل آبّيت هللا ،و ّ
ض یَ ْوٍم}[البقرة ،]259:هذا مقطع من
ت قَ َ
اّللُ ِمائَةَ َع ٍام مثَُ بَ َعثَهُ قَ َ
وقوله تعاىل{:فَأ ََماتَهُ َ
ال لَبِثْ ُ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ت یَ ْوًما أ َْو بَ ْع َ
آیة طویلة أخرب هللا تعاىل فيها نبيّه حممدا ﷺ مبا جري مع الرجل الذي استبعد البعث بعد املوت ،فقال عند مروره
أّن حييي هللا هذه القریة بعد موهتا  ،فأمات هللا تعاىل ذلك الرجل مائة عام مثّ بعثه،
على قریة خاویة على عروشهاّ :
فسأله للتقریر و للتنبيه إىل ما حدث من اخلوارق :كم لبثت؟ فأجاب الرجل :لبثت یوما أو بعض یوم.
فالظاهر من سياق اآلیة أ ّن االستفهام للتقریر ،والغرض من التقریر تنبيه الرجل إىل ما حدث من خوارق األمور اليت
هني عند هللا تعاىل.
ّ
تدل على أ ّن إحياء املوتى أمر ّ
وصلى هللا تعاىل وسلم على نبينا وحبيبنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا كثريا.
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