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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي أنزل القران بلسان عريب مبني, والصالة والسالم على رسول 
اهللا سيدنا حممد املبلغ األفصح األمني, وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل 

ومن ترك خمافتك  يوم الدين , اللهم إنا نعوذ بك من الزلل, ومن التسرع واخلطل,
ومن عجب املتلف, ومن فضول القول, ومن التكلف ىف العمل , اللهم ال تكلنا 
إىل أنفسنا فنضل ونغوى. سبحنك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم 

 احلكيم. أما بعد:
فليس هناك كلمة ألن تقال, إال كلمة احلمد والشكر هللا على معونته 

ن الباحث حينما انتهى من كتابة هذه الرسالة حتت وتوفيقه ومنته ورمحته, م
املوضوع أغراض االستفهام بـ "هل" ىف الذكر احلكيم (دراسة بالغية حتليلية 

  بالغية).
فهذه الرسالة من أحد الشروط الىت تقدم إىل الدراسات العليا لنيل درجة 

ألطراف, املاجستري. ففى عملنا هلذه الرسالة , جند إرشادات وتوجيهات من كل ا
  مادية كانت أو معنوية. ولذلك, فالباحث يقدم خبالص الشكر إىل:

األستاذ الدكتور صربي مسني رئيس قسم الدراسات العليا باجلامعة,  .١
واألستاذ الدكتور أمحد أبو بكر وكيل رئيس قسم الدراسات العليا باجلامعة 

.  
الدراسات والدكتور فردوس رئيس شعبة اللغة العربية وآداا ىف قسم  .٢

 اإلسالمية باجلامعة.
واألستاذ الدكتور رشدي خالد, املشرف األول, والدكتورة عمرة قاسم,  .٣

املشرفة الثانية الذان يوسعان الفرصة , والطاقة والفكر لتوجيهنا إىل األمر 
 املرجو بانتهاء الرسالة هذه على أكمل وجه.



د أعطونا علما واألساتذة واحملاضرين وموظفي الدراسات العليا الذين ق .٤
وحثا ونصيحة وخدمة ىف زمن الدراسة, وإىل موظفي شعبة اللغة العربية 

 وىف عملية الكتابة. وآداا خاصة ىف خدمتهم ىف عملية الدراسة
وأرشداىن منذ الصغر إىل يومي هذا , واهللا أرجوا أن  والدي الذين قد ربياين .٥

 حيفظهما ىف الدنيا واالخرة.
د دار الدعوة واإلرشاد الذين حيثونىن حىت وصلت ومجيع األساتذة ىف معه .٦

 ىف هذه املرحلة.
وزوجيت العزيزة الكرمية, الىت تعضدىن بالروحية واملعنوية واخلدمات, فعسى  .٧

 اهللا أن جيعل هذه كلها ىف ميزان حسناا.
 ومؤسسة الزكاة مبنطقة برو, الىت حتثين باملادية واملعنوية. .٨
 ٢٠١٥ة العربية وآداا مبرحلة سنة واألصدقاء األفاضل بشعبة اللغ .٩

وكل األطراف الذين ال نستطيع ذكر أمسائهم واحدا بعد واحد الذين  .١٠
 ساعدوين حىت انتهيت من كتابة الرسالة.

واهللا نسأل , ونستغفره ونستعينه , وعليه توكلنا. عسى اهللا أن يرمحنا مجيعا 
 وأن يرزقنا ومجيع األطراف املساعدين.

  ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم 
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 الباب األول

  مقّدمة

  : خلفية البحث الفصل األول
القرآن الكرمي كتاب اهللا, ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, وهو    

كتاب أنزله على خامت النبيني, وهو كتاب ال تنقضى عجائبه مبرور األزمان, وهو 
  صاحل لكل زمان ومكان. 

هو كتاب اهللا  املعجز املنزل على سيدنا  –كما وصفه العلماء   -فالقران   
باللفظ العريب , املكتوب ىف املصاحف,  -صلى اهللا عليه وسلم  -ا حممد ونبين

  .١املتعبد بتالوته, املنقول بالتواتر, املبدوء بسورة الفاحتة, املختوم بسورة الناس
فهو كتاب معجز, وهذا اإلعجاز ال يأتى إال بعد التحدى وطلب 

نفسهم عاجزين فعل املعارضة, حتدي العرب على أن يأتوا مبثله, لكنهم وجدوا أ
  . ٢ىف قصته املشهورة  ذلك. كما حدث مع أىب الوليد

جاء القران على لغتهم وعلى النمط الذى عرفوه. اللغة لغتهم , واألسلوب 
أسلوم, والكلمة كلمتهم, ومع ذلك ال يستطيعون وال يقدرون على أن يعارضوه 

فأجاب العلماء  وال أن يدانوه , فاعرتفوا على عجزهم. فما الذى أعجزهم ؟
بأجوبة متعددة . فذهب قوم إىل أن اإلعجاز هو الصرفة , أي : صرف اهلمم عن 
املعارضة وإن كانت مقدورا عليها , وغري معجزة عنها , إال أن العائق من حيث  

  كان أمرا خارجا عن جمارى العادات صار كسائر املعجزات.

                                                           
موسى  , ١٣ص. م  )  ١٩٩١ه /  ١٤١١, بريوت: دار الفكر املعاصر,التفسري املنري (وهبة الزحيلي١

 . ١١, ص. م )  ٢٠٠٢ه /  ١٤٢٣القاهرة: دار الشروق , , الاللئ احلسان ( شاهني
 . ١٢٤ – ١٢٣ص. مصر: دار املعارف ) اخلطايب, ثالث رسائل ىف إعجاز القران ( ٢



ن الكوائن وذهبت طائفة أن إعجازه  فيما يتضمنه من اإلخبار ع
املستقبلة, حنو قوله تعاىل : ﴿ امل . غلبت الروم . ىف أدىن األرض وهم من بعدهم 

  ). ٣-١سيغلبون . ىف بضع سنني ﴾ ( الروم : 
وهذا كله, ال شك فيه أنه نوع من إعجازه, لكن هذا ليس منطا عاما, أي 

  موجودا ىف كل سورة, قد يكون موجودا ىف سورة, وغاب ىف سورة أخرى.
الصحيح أن نقول إن اإلعجاز من جهة البالغة . وقد فسر هذه البالغة و  

  اإلمام عبد القاهر ىف كتابه, فقال :  
إال أن هاهنا نكتة إن أنت تأملتها تأمل املتثبت ونظرت فيها نظر املتأين رجوت أن 
حيسن ظنك وأن تنشط لإلصغاء إىل ما أورده عليك . وهي أنا إذا سقنا دليل 

نا : لوال أم حني مسعوا القرآن وحني حتدوا إىل معارضته مسعوا كالما اإلعجاز فقل
مل يسمعوا قط مثله وأم قد رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا مبا يوازيه 
أو يدانيه أو يقع قريبا منه لكان حماال أن يدعوا معارضته وقد حتدوا إليه وقرعوا فيه 

سنة ويقتحموا موارد املوت فقيل لنا : قد مسعنا ما وطولبوا به وأن يتعرضوا لشبا األ
قلتم فخربونا عنهم عما ذا عجزوا أعن معان يف دقة معانيه وحسنها وصحتها يف 
العقول أم عن ألفاظ مثل ألفاظه فإن قلتم عن األلفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ أم 

فوها يف ما رهم منه فقلنا : أعجزم مزايا ظهرت هلم يف نظمه وخصائص صاد
سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادىء آيه ومقاطعها وجماري ألفاظها ومواقعها ويف 
مضرب كل مثل ومساق كل خرب وصورة كل عظة وتنبيه وإعالم وتذكري وترغيب 
وترهيب ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان . ورهم أم تأملوه سورة سورة 

كلمة ينبو ا مكاا ولفظة ينكر شأا   وعشرا عشرا وآية آية فلم جيدوا يف اجلميع
أو يرى أن غريها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق . بل وجدوا اتساقا ر 
العقول وأعجز اجلمهور ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما مل يدع يف نفس بليغ منهم 

موضع طمع حىت خرست األلسن عن أن تدعي  -ولو حك بيافوخه السماء  -
   ٣لدت القروم فلم متلك أن تصول.وتقول وخ

فالبالغة الىت أعجزم هى النظم, نظم احلروف فتكون كلمة, والكلمة 
تكون كالما والكالم يكون فقرة. كل كلمة ىف مكاا بل كل حرف . هذا النظم 
يتضمن مزايا وخصائص وأسرارا مل نكن ىف كالمهم, هذا النظم ال ياتيه الباطل وال 

  ل. يدخله شك وال إخال
                                                           

  . ٣٩-٣٨ص. م )  ١٩٩٢ه /  ١٤١٣دالئل اإلعجاز ( مصر : مطبعة املدين  عبد القاهر اجلرجاين , ٣



فالسبيل إىل معرفة تلك املزايا واخلصائص واألسرار هو معرفة علوم البالغة 
. والبالغة هى أفضل العلوم, كما وصفها اإلمام عبد القاهر ىف كتابه دالئل 

   ٤اإلعجاز.
  والبالغة تنقسم إىل ثالثة أقسام : علم املعاىن , وعلم البيان وعلم البديع.

يعرف به أحوال اللفظ العريب الىت ا يطابق فأما علم املعاىن : " فهو علم 
وأما علم البيان : " فهو إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة ىف  ٥مقتضى احلال".

أما علم البديع : " فهو علم يعرف به وجوه حتسني  ٦وضوح الداللة عليه ".
  ٧الكالم , بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال ووضوح الداللة ".

تساعدنا على فهم مغاليق معاىن الكالم وعلى تفاضل كالم  وفهذه العلوم
  بكالم, ألن الكالم يتفاوت وللكالم طبقات , وأعلى طبقة هو القران الكرمي .

فموضوع هذا البحث هو " االستفهام بـــ هل ىف الذكر احلكيم مواقعه 
  وأسراره, فهو دراسة بالغية لنرى فيها من خصائص ومزايا القران وإعجازه.

الذى دفعىن إىل اختيار هذا البحث تعلقى هلذا األسلوب, وتأثر وتأثري و 
يدرسه دراسة بالغية مبنهج حتليلي   –حسب معرفة الباحث  –نفسي, وعدم حبث 

  كلي. 
والكالم ىف اللغة العربية نوعان : " خرب, وإنشاء, فاخلرب هو الكالم الذي 

حيتمل الصدق والكذب حيتمل الصدق والكذب لذاته ,.... واإلنشاء قول ال 
  . ٨لذاته "

                                                           
 . ٦ – ٥دالئل اإلعجاز ,  ص. عبد القاهر اجلرجاين , ٤
ص. م )  ٢٠٠٣ه /  ١٤٢٤اخلطيب القزويين, اإليضاح ىف علوم البالغة ( بريوت: دار الكتب العلمية , ٥

٢٣ . 
  . ١٦٣ص. اخلطيب القزويين, اإليضاح ىف علوم البالغة , ٦
 . ٢٥٥ص. اخلطيب القزويين, اإليضاح ىف علوم البالغة , ٧
 ٤٢م) ص.  ٢٠١١ه /  ١٤٣٢بسيوىن عبد الفتاح , علم املعاين ( مصر: مؤسسة املختار , ٨



  وينقسم اإلنشاء إىل ضربني : طليب , وغري طليب. 
ويعىن البالغيون باالنشاء الطليب : ما يستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت 
الطلب . وباإلنشاء غري الطلىب : ماال يستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب. 

قسام : أمر , وي , فكل منهما صيغ وأساليب ,فأساليب الطليب تسعة أ
واستفهام, ودعاء, وعرض, وختصيص, ومتن, وترج, ونداء, وغري الطليب : أفعال 
املقاربة, وأفعال التعجب, واملدح, والذم, وصيغ العقود, والقسم, ورب, وكم 

  .٩اخلربية وحنو ذلك
واالستفهام أحد أساليب اإلنشاء الطليب , وهو باب مهم ىف الدراسة 

  :  ١٠قول شيخ البالغينيالبالغية, حىت ي
والضوابط املستخلصة ىف هذا الباب هى ىف جوهرها ضوابط فكر, واخللل ىف البنية 
اللفظية هو ىف حقيقته خلل ىف البنية الفكرية املتضمنة فيه وهذا شيئ مما أشرنا إليه 
ىف مقدمة هذا البحث, ومثله كثري فيما ذكرنا وفيما سوف نذكر إن شاء اهللا, مث 

ه اخر مظهر من مظاهر لقانة هذه اللغة ونقائها وحكمة أهلها ورقيهم هو من وج
  .١١ىف العبارة عن ما ىف نفوسهم

فهذ الكالم يدل على أمهية الباب, ألنه مستخلص من الفكر, فصواب   
اللفظ يدل على صواب الفكر , والعكس كذالك , ألن املتكلم قبل أن أن ينطق  

نطقه ىف قلبه وعقله, فصحيح الكالم ىف اللفظ كالمه املركب تركيبا البد أوال أن ي
  واللسان يدل على صحيحه ىف القلب والعقل.

كلمة االستفهام من فهم, زيدت عليها األلف والسني والتاء. هذه 
األحرف إذا زيدت ىف الفعل الثالثي أفادته الطلب, يقال استزاد, أي : طلب 

                                                           
 ٢٠٠١ه /  ١٤٢عبد السالم هارون , األساليب اإلنشائية ىف النحو العريب ( القاهرة : مكتبة اخلاجني ,  ٩
  .  ١٤ – ١٣م ) ص. 

علمائها الشاهدين على تارخيها , ولد ىف مصر حممد حممد أبو موسى , أحد أعالم العربية املعاصرين و   ١٠
م , ودرس ىف جامعة األزهر واجلامعة اإلسالمية ىف لبيا, وجامعة أم القرى, ينظر ىف " علماؤنا وترث  ١٩٣٧سنة 

 ١٤٣٧األمم " لألستاذ الدكتور حممد أبو موسى, ( الكويت : جملة الوعي اإلسالمي , اإلصدار السادس والتسعون, 
  .  ٧) ص.  م ٢٠١٥ه / 

  . ٢١١ص. م )  ٢٠٠٨ه /  ١٤٢٩حممد حممد أبو موسى , دالالت الرتاكيب( القاهرة : مكتبة وهبة , ١١



الفهم, ولذا قالوا ىف تعريفه : " الزيادة , واستغفر : طلب املغفرة, واستفهم : طلب 
  ١٢االستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل بأدوات خاصة ".

وهذه األدوات تدخل  –كما سيأيت   –واالستفهام ىف العربية له أدوات 
على اجلملة . واجلملة تتكون من عدة عناصر يصلح كل واحد منها أن يكون 

والتعليقات والقيود, كاملفعول واحلال والظرف واجلار مسؤوال, كاملسند إليه واملسند ,
وارور وما شابه ذلك, ألن هذه كلها داخلة ىف هيأة املعىن وحتديد صورته, 
والسؤال عن واحد من هذه األشياء يسميه البالغيون ( تصورا ) , نقول على 

ء ؟ سبيل املثال : أحممدا لقيت أم عمرا؟ أحممد فعل ذلك أم زيد ؟ أراكبا جا
أأكرمت حممدا أم أهنته؟ تريد ذا وما شاه أن تتصور فردا معينا من أفراد اجلملة, 
مث إن اجلملة التتكون من هذه املفردات وحدها ألن هذه املفردات وحدها ال يقوم 
ا كالم وال تفيد فائدة حيسن السكوت عليها وإمنا حيسن السكوت إذا أجريت 

ن العقل واحلس يربط بعضها ببعض وجيعل كل وراءها خيطا  وعالقة ورابطة م
 واحدة منها بسبب من األخرى .

وهذه العالقة , وهى عالقة اإلسناد واإلحكام الىت جتري وراء الكلمات 
هى حمض الكالم وهو ىف حقيقته عقل اإلنسان, والىت تعرب عن كيفية فكر 

بدون  –ري ذلك إىل غ -اإلنسان, ألننا إذا قلنا مفردا : جاء , وحممد , وعمرو 
عالقة أو رابطة فليس هناك معىن,  وانون ال يستطيع أن جيري هذه العالقة, وال 
أن يقيم العالقات السوية وإمنا نرى ىف كالمه ختاليط, وهذا الذى يسميه البالغيون 
نسبا, وهو صاحل ألن يسأل عنه فكل رابطة بني كلمتني يسمى نسبة, والسؤال عن 

  ية يسمى تصديقا .هذه العالقة املعنو 

                                                           

, حممد حممد أبو موسى , دالالت الرتاكيب ( القاهرة :    ٣٨٠بسيوىن عبد الفتاح , علم املعاين , ص.  ١٢
, املصول( بريوت : دار الكتب العلمية ) , سعد الدين التفتازاين ٢٠٧م )  , ص ٢٠٠٨ه /  ١٤٢٩مكتبة وهبة ,

  ٤٠٩ص. 
  



ولالستفهام أدوات, وهى : اهلمزة,و هل, ومن, وما, وكيف, وكم, وأين, 
  وأيان , ومىت, وأي , وأىن, وأم .

  وتنقسم هذه األدوات حبسب املستفهم عنه إىل ثالثة أقسام :
  ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو اهلمزة وحدها . -١
 . ما يطلب التصديق فقط, وهو هل -٢
 ما يطلب التصور فقط, وهو بقية األدوات . -٣

اهلمزة وهل تفيدان التصديق, إال أن هل ختتلف مع اهلمزة ىف االستعمال . 
, ولذالك, فإنه ال يعدل عن الفعل إىل االسم إال ١٣فله مزيد اختصاص باألفعال

 لنكتة وأسرار بالغية .
ة ال يستفهم ا ومن الفروق الدقيقة بني مهزة التصديق و " هل " أن اهلمز 

حىت يهجس ىف النفس إثبات ما يستفهم عنه , فنحن ال نقول : أجاء 
حممد ؟ إال ولدينا شعور قوي مبجيئه, أما " هل " فإنه ال يرتجح فيها 
إثبات وال نفي, فعندما نقول : هل جاء حممد ؟ ال يكون لدينا ترجيح 

فيها لدى السائل  يئه أو عدم جميئه , فالنسبة املطلوبة باهلمزة يرتجح
إثباا ووقوعها, ويكون عنده هواجس قوية ترجح اإلثبات على النفي, أما 

  ١٤النسبة املطلوبة ل فال يرتجح فيها إثبات وال نفي.
وإن كانا مبعىن  -وهذا يعىن أن االستفهام باستخدام هل واهلمزة خمتلف

ىف املقام. فاملتكلم إذا كان لديه شعور قوي بإثبات وقوع الشيء  -التصديق
فيستخدم ىف هذا املقام بـاهلمزة, فيقول مثال: أجاء حممد ؟ فيدل هذا الكالم أن 

ا إذا كان املتكلم اليشعر له شعور قوي مبجيئه. أم –ىف أول األمر  -املتكلم 

                                                           
  يرجع ذلك إىل أمور : ١٣

  أا ىف األصل مبعىن " قد " , وقد التدخل إال على األفعال , فكذلك مبعناها . .١
 لالستقبال . –غالبا  –تأثريها ىف الفعل املضارع بتخليصه  .٢
 األفراد . اختصاصها بطلب التصديق , وطبيعة التصديق يتوجه إىل املعاىن ال .٣

 . ٣٩١ص. بسيوىن عبد الفتاح , علم املعاين ,   ١٤



شعورا على اإلثبات, وليس لديه ترجيح بني أن يقع األمر أو مل يقع , ففى هذا 
  املقام فينبغي على املتكلم أن يستخدم هل ىف كالمه.

 : مشكالت البحث  الفصل الثاني
فبناء على اخللفية, فيحتاج هذا البحث إىل تعيني املشكالت الىت توجد ىف 

لتسهيل القارئني على فهم املراد فيها, فقام الباحث على قدر هذه الرسالة 
استطاعته بالبحث عن هذا املوضوع, لكي نصل إىل الغاية املرجوة. فمشكالت 

  البحث كاالتية :
  كيف كانت حقيقة "هل" ىف اللغة العربية ؟    -أ

 كيف كانت أغراضه ىف اللغة العربية ؟    -ب
 كيف كانت أغراضه ىف الذكر احلكيم ؟  -ت
  : توضيح موضوع البحث  الثالث الفصل

ال شك أنه من األحسن أن نعرض الكلمات املوجودة ىف املوضوع مث 
نوضحها إفرادا وتركيبا. واملوضوع هو : ( أغراض االستفهام ل ىف الذكر احلكيم , 

  ويكون على ما يلي :
  ١٥أغراض مجع غرض , وهو مبعىن اهلدف الذي يرمى فيه .١

الفهم, وعرفه البالغيون بقوهلم :  االستفهام ىف اللغة هو طلب .٢
  ١٦االستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل بأدوات خاصة.

, واملراد ا هنا االستعانة , ١٧الباء : حرف اجلر ألربعة عشر معىن .٣
 وهى الداخلة ىف الة الفعل. 

                                                           

 . ٤٠٧م ) ص.  ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨عبد القادر الرازي , خمتار الصحاح (مصر : دار السالم  ١٥
, حممد حممد أبو موسى , دالالت الرتاكيب ( القاهرة :    ٣٨٠بسيوىن عبد الفتاح , علم املعاين , ص.  ١٦

, سعد الدين التفتازاين, املصول( بريوت : دار الكتب العلمية ),  ٢٠٧م ), ص ٢٠٠٨ه /  ١٤٢٩مكتبة وهبة ,
 ٤٠٩ص. 



 هل : أداة من أدوات االستفهام. .٤
 هنا الظرفية املكانية ., واملراد به ١٨ىف : حرف اجلر له عشرة معىن .٥
. فقال عز وجل : ﴿ إنا حنن نزلنا ١٩الذكر : من أحد أمساء القران .٦

 ). ٦الذكر وإنا له حلافظون ﴾ ( احلجر : 
احلكيم : صفة القرآن وهو الذكر احلكيم, مبعىن احلاكم لكم  .٧

وعليكم,الذي ال اختالف فيه, وال اضطراب, ومبعىن منع, ومن هذا قيل للحاكم 
 ٢٠حاكم ألنه مينع الظامل من الظلم . بني الناس

إذا عرفنا معاين الكلمات الىت وردت ىف املوضوع, فيسهل فهم املوضوع 
أغراض االستفهام بـ"هل" ىف الذكر احلكيم, ويعىن  –كما سبق   –مركبا, فاملوضوع 

به حبث يبحث عن األهداف واألسرار لـ " هل " الىت تكمن وراء اجلمل الىت فيها 
القران الكرمي. إذن, فالبحث مقتصر على " هل " فقط دون غريه من " هل" ىف 

ألفاظ االستفهام , ومقتصر ىف القران الكرمي , ومقتصر على األغراض. فاألغراض 
واألسرار تتعلق تعلقا شديد بالتحليل, فنحلل هل ومدخوله من اجلمل امسية أو 

 فعلية حىت نصل إىل األغراض واألسرار.
  لدراسات السابقة: ا الفصل الرابع

ىف هذه الدراسة, أراد الباحث أن يعرض الرسائل العلمية املتعلقة ذا 
  البحث, وهذه الرسائل كاالتية :

مناهج اجلدل ىف القران الكرمي للباحث زاهر عواض األملعي , وهي  .١
عبارة عن رسالة جامعية لنيل درجة ( الدكتوراه ) تتبع فيها الباحث أسلوب اجلدل 
                                                                                                                                                                     

م  ٢٠٠٠ه /  ١٤٢١ابن هشام األنصاري , معىن اللبيب عن كتب األعاريب  (مصر : الرتاث العريب ,  ١٧
ه /  ١٤١٣ب العلمية  , احلسن بن القاسم املرادي, اجلىن الداىن ىف حروف املعاىن ( بريوت : دار الكت ١١٧), ص 
  . ٣٦م ), ص  ١٩٩٢

 . ٥١٣ابن هشام األنصاري , معىن اللبيب عن كتب األعاريب , ص  ١٨
  ١٦مناع القطان , مباحث ىف علوم القران( القاهرة : مكتبة وهبة ) , ص  ١٩
  .٩٥٢ابن منظور, لسان العرب ( القاهرة : در املعارف ), ص  ٢٠



الكرمي, ومن ضمنه االستفهام التقريري, وكيف أتى القران باجلدل يلزم  ىف القران
اخلصم ويفحمه من أقرب الطرق وأشدها إلزاما, وخلص إىل أن هذا األسلوب ىف 
الدعوة يعد من أفضل األساليب وأجنعها ألنه يستخدم الطريقة املناسبة لكل مقام 

 .  
العليم السيد فوده,  أساليب االستفهام ىف القران الكرمي للباحث عبد .٢

وهي عبارة عن رسالة جامعية لنيل درجة ( املاجستري ), وهي دراسة لغوية 
ألساليب االستفهام ىف القران الكرمي, تناول فيها الباحث أقسام االستفهام 

 واألساليب الىت ورد فيها ىف القران الكرمي وأغراضه .
) للباحث عبد أسلوب االستفهام ىف القران الكرمي ( غرضه وإعرابه  .٣

الكرمي حممود يوسف, وكان موضوعه عرض أدوات االستفهام ومعانيها ودالالا 
وأغراضها , وقد عمل الكاتب على تتبع االيات الىت تضمنت أسلوب االستفهام 

 ىف كل سورة على حده, وحدد معناها من خالل سياق االية وذكر إعراا .
ير التالزم بني الربوبية استفهامات القران الكرمي الواردة ىف تقر  .٤

واأللوهية وآثارها الدعوية للباحث عبد الرمحن بن عايد, وهي عبارة عن رسالة 
جامعية لنيل درجة( املاجستري ), وموضوعه دراسة تأصيلية حتليلية تبحث ىف 
استفهامات القران الكرمي الواردة ىف تقرير التالزم بني الربوبية واأللوهية للوقوف على 

لدعوية, فاقتصر على االستفهامات الواردة ىف موضوع الرسالة لبيان ما هلذا آتارها ا
األسلوب من أثر عظيم ىف تقرير االعرتاف بصدق الدعوة ومن مث اإللزام مبقتضى 

 ذلك االعرتاف .

أما هذا البحث فهو دراسة بالغية, يدرس هل وحيللها حتليال كليا, , مع 
لماء نظريا وتطبيقا لبيان لغة القران الىت جاءت مراعات السياق والنظر إىل كالم الع

مناسبة ملقتضى احلال, وكشف األسرار, وإظهاراإلعجاز, وكشف تفاضل كالم اهللا 
على سائر الكالم, وأن تفاضل القران على سائر الكالم يدل على أنه جاء من 

 عند اهللا.



فهو إذن خيتلف ىف هذه البحوث, ال يدرس هذا األسلوب من حيث  
لة لفحم اخلصم ىف اجلدل, كما ىف البحث األول, وال يدرسه بدراسة لغوية,  وسي

كما ىف البحث الثاين, وال يكتفى حبثنا هذا بذكر غرض بل جاء بالتحليل, ملاذا  
كان كذا ؟ ومل كذا ؟ وكيف كان كذا ؟ كما ىف البحث الثالث. وال يدرسه من 

تصر بسورة وال غرض بل جاء حيث دراسة العقدية, كما ىف البحث الرابع, وال يق
ليحلل هذه األدة ىف سور القران كامال وسائر أغراضها الىت وردت ىف القران 

  الكرمي.

  
  : الهيكل الفكري للبحث الفصل الخامس

  . فأما اهليكل الفكري املوضح للبحث كما يلي :
  الذكر احلكيم

   
     أسلوب االستفهام

  هل 
  دراسة بالغية

  مطالعة تفسري "هل"       التحليل       مطالعة نظرية  "هل" 
  

  الكشف عن املعاىن واألسرار 
  الكشف عن صور الرتاكيب                      

  
  منهج البحث  : الفصل السادس



من الواجب أن يكون للباحث منهج ىف حبثه, لكي يصل إىل نتيجة مرجوة. 
هذا استخدم املنهج الكلي التحليلي. فالرسالة جارية على فالباحث ىف حبثه 

 –التحليل البالغي الكيفي ,وجتري على دراسة كتب , ويعىن ا أن املعلومات 
 –صادرة من املصادر املكتوبة  -جبانب املعلومات الىت صدرت من حتليل الكاتب 

و الطريقة الىت تتعلق مبوضوع الرسالة , والتقريب املستخدم أ –وهى  الكتب 
املستخدمة عند ىف البحث هو علوم البالغة والنحو والتفسري . فالكاتب جعل " 
هل " ىف الذكر احلكيم مادة أوىل باملساعدة على الكتب املتعلقة به ملعرفة األغراض 

  واألسرار .
  

  هذا املنهج له خطوات , كما يأتى :
حث ومراجعه , اخلطوة األوىل : مجع املادة العلمية, بتحديد مصادر الب

  ومصادر املوضوع كالتالية : 
املصادر النظرية , وهذه املصادر تنقسم إىل قسمني : مصادر حنوية  .١

وتكون أساسا من كتب احلروف ودالالا , على هذا النحو : رصف املباىن ىف 
حروف املعاين. ويضاف إىل ذلك مصادر علم النحو , ويكتفى باصطفاء مرجع 

ية , مرجع إىل البصريني , واخر للكوفيني , واخر واحد من كل مدرسة حنو 
للبغداديني , واخر لألندلسيني , ويسأل عن املرجع األم لكل مدرسة أهل 

 االختصاص من النحاة .
ومصادر بالغية, وذلك للوقوف على مقوالت البالغيني النظرية, ىف 

لسابقني, دالالت هل وما توحي به بدءا من عبد القاهر, ألن نتاجه حيوي نتاج ا
 وانتهاء باملعاصرين .



املصادر التطبيقية, وهى كتب التفسري, بأن حندد عددا معينا من   .٢
 .٢١التفاسري من كل نوع من أنواع التفاسري

اخلطوة الثانية : بعد مجع املادة العلمية نظرية وتطبيقا, وفحصها 
ثالثة واستخالص ما فيها, واعتصارها, ينتقل الباحث إىل التحليل مع مراعاة 

  أشياء :
  النظر إىل األسلوب ىف نسق السورة .  .أ

 النظر إىل األسلوب ىف نسق النظم قبله وبعده .  .ب
 . ٢٢التفريق بني داللة هل وبني مدخوله  .ت

فبعد هذه اخلطوات حندد األغراض واألسرار الكامنة وراء اجلمل الىت ورد 
 فيها " هل ", بأن نذكر عدة معان, رئيسية وفرعية. 

 : األهداف والفوائد الفصل السابع
  األهداف من هذه الرسالة على ما يلي :

  معرفة حقيقة "هل" ىف اللغة العربية. .١
 ومعرفة أغراض "هل" ىف اللغة العربية. .٢
 ومعرفة أغراض "هل" ىف الذكر احلكيم. .٣

 والفوائد على ما يلي :
 زيادة فهم القران . .١
 خدمة للقران والعربية . .٢

                                                           

 ع , ومبا يعد من أمهها وأشهرها.حتدبد التفاسري مبا يناسب املوضو  ٢١
واملراد ذه النقطة هو أن حندد معىن هل من إلنكار والتقرير والطلب والعرض مث ننظر املدخول , ويعىن به اجللة  ٢٢

  الواقعة بعد هل .



يطلع على دراسة االستفهام ل وأن يكون مرجعا ملن أراد أن  .٣
 التحليلية .

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني

  حقيقة "هل"  فى اللغة  العربية

  الفصل األول : نظرية الكلمة

فجمهور علماء العربية سواء كانوا من اللغويني والنحويني والبالغيني 
يتفقون على حرفية " هل ", فال جند من يقول على امسيته وفعليته على سبيل 



التصريح. لكن وجدنا ىف القاموس احمليط مما يدل على امسية هل على سبيل 
  .٢٣الكناية. فيقول املؤلف : وتصغريه هليل وهلية وهلي

فنفسره بأنه يرى أن هل اسم , ألن التصغري ال يدخل إال على االسم , 
  وهذا من خصائص األمساء. 

لكن نقطع على حرفيته , ألننا حني نطالع املعاجم اللغوية وكتب النحاة 
, فال شك أن ٢٤وكتب البالغيني , فمعظمها ختربن على أنه حرف االستفهام 

  حرفيته راجحة على امسيته.

  الفصل الثاني : معاني هل

واملراد من معىن " هل " هو معناه من حيث الوضع أو اللفظ ال من     
ذى يتشرب معاين من خالل النظم أو السياق كاإلنكار وما شابه حيث السياق ال

  ذلك. فهذه املعاىن كاالتى :
  االستفهام .١

هذا املعىن واضح جلي, على أنه يفيد الطلب , وهو طلب الفهم من 
املخاطب, ويستخدم للسؤال عن النسبة ىف الكالم. واملراد بالنسبة العالقة املعنوية 
داخل الكالم , فقولنا مثال : هل قام زيد , هل جاء عمرو ؟ والكالم ال يكتفى 

يدل معىن وال يفهم منه  ل فقط أو جاء أو زيد , فإن كان كذلك فالكالم ال

                                                           

 . ١٠٧٢م ) ص.  ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦الفريوزآبادي , القاموس احمليط ( مصر : مؤسسة الرسالة  ٢٣
. ابن  ٥٩٧م ) ص.  ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨, خمتار الصحاح ( القاهرة  : دار السالم زين الدين الرازي ٢٤

,  ٤م ) ج.  ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١هشام األنصاري, مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ( الكويت : دار الرتاث العريب 
د قاسم , .حممد أمح ٩م ) ص.  ٢٠٠٨.حممود عبد اهللا أدوات االستفهام ( أردن : اجلامعة األردنية  ٣٢٤ص. 

 . ٢٩٣م ) ص.  ٢٠٠٣علوم البالغة ( املؤسسة احلديثة للكتاب 



شيئا , ولذلك هذه الكلمات حتتاج إىل شيئ وهو معنوي يربط بني هذه الكلمات 
 حىت تفيد معىن , والشيء املعنوي يقال له النسبة أو العالقة املعنوية . 

ىف املثالني السابقني الذين دخل فيهما االستفهام ل , واملستفهم عنه ليس 
( زيد ) وال ( عمرو ) لكن العالقة املعنوية الىت تربط بني  ( قام ) وال ( جاء ) وال

  هذه الكلمات .

  أنه يأتى مبعىن " قد " .٢
ىف   –رمحه اهللا  –, على أنه مبعىن قد , وقال  ٢٥فذهب سيبويه

كتابه : أم هل فإمنا هى مبنزلة قد , ولكنهم تركوا األلف استغناء, إذ كان 
 .٢٦هذا الكالم ال يقع إال ىف االستفهام

:أن يكون  ٢٨موضعه ىف الكالم إىل موضعني ٢٧وحصره املالقي
  لالستفهام وأن يكون مبعىن " قد ".

فمعىن هذا الكالم أنه باألصل مبعىن " قد " , وقبله مهزة االستفهام , فلما 
طالت مالزمتها معه حذفت ىف الكالم , فأصله نقول : أهل جاء زيد ؟ , وقد 

  جاء على أصله  كقول الشاعر:

   ٢٩فوارس يربوع بشدتنا         أهل رأونا بسفح القاع ذى األكمسائل 

                                                           
هـ .  ١٦١بساوة ىف سنة   -رمحه اهللا  –هو عمرو بن عثمان بن قنرب  ولد  بالبيضاء ىف فارس , وتويف  ٢٥

,   . و على النجدي ناصف ٦٦حممد بن احلسن الزبيدي , طبقات النحويني واللغويني ( مصر : دار املعارف ) ص. 
  . ٦٨سيبويه إمام النحاة ( القاهرة : املطبعة العثمانية ) ص. 

  . ١٠٠, ص.  ١م  ) ج.  ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٥سيبويه , الكتاب ( القاهرة : مكتبة اخلاجني ,  ٢٦
  هـ.  ٧٠٢ىف  –رمحه اهللا  –هـ وتويف  ٦٣٠هو أمحد بن عبد النور بن أمحد بن راشد بن املالقي, ولد ىف  ٢٧
م ) ص.  ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣, رصف املباىن ىف شرح حروف املعاين ( دمشق : دار القلم   أمحد املالقي ٢٨

٤٦٩ .  
ه ). أمحد املختار , ديوان زيد الطائي ( دمشق : دار املأمون  ٢٦٠بيت من قصيدة زيد الطائي (  ٢٩

  . ١٥٥للرتاث ) ص. 



ذا البيت على أن " هل " مبنزلة " قد  –رمحه ااهللا  – ٣٠واستدل الزخمشري
ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدْهِر ملَْ َيُكْن َشْيًئا  " ىف تفسري قوله تعاىل : ﴿ َهْل أََتى َعَلى اْإلِ

, فاملعىن أقد أتى ؟ على التقرير والتقريب مجيعا  )١ : ٧٦(سورة اإلنسان َمْذُكورًا ﴾ 
  .٣١, أى : أنه على اإلنسان قبل زمان قريب

وذهب ابن هشام على خالف ذلك , وقال : أن " هل " ال تأتى مبعىن " 
.فقوله هذا ينقض الكالم السابق فهو يرى عدم مطابقة " قد " و " ٣٢قد " أصال 

  رفا مكان حرف خاصة ىف القران الكرمي.هل " ىف الكالم, فال ميكن أن نضع ح

والرأي الذى أميل إليه , هو ما ذهب إليه ابن هشام , بدليل لو أننا أخذنا 
"هل " ووضعنا مكان " قد " , فهذا التبديل ال يصور املعىن على ما هو عليه , 

 َزْوِجَها َوَتْشَتِكي نذكر مثاال ىف قوله تعاىل : ﴿ َقْد مسََِع اللُه قـَْوَل الِيت ُجتَاِدُلَك ِيف 
يٌع َبِصٌري ﴾  فال  )١:  ٥٨(سورة اادلة ِإَىل اللِه َواللُه َيْسَمُع َحتَاُورَُكَما ِإن اللَه مسَِ

  يصح أن نضعه مكان " قد " .

  ويأيت مبعىن " إن " .٣

عن  ٣٥ىف تفسريه قول  مقاتل ٣٤ىف تفسريه , وأبو حيان ٣٣نقل  القرطيب
, " هل "  )٥:  ٨٩(سورة الفجر قوله تعاىل : ﴿ َهْل ِيف َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر﴾ 

 .٣٦هنا مبعىن " إن " , تقديره :إن ىف ذلك قسما لذي حجر

                                                           

ربعاء السابع والعشرين من رجب هو أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري , ولد بزخمشر , وذالك يوم األ ٣٠
هـ . أمحد مصطفى املراغي , تاريخ  ٥٣٨مبخوارزم وذلك ليلة عرفة من سنة  –رمحه اهللا  -هـ , وتويف   ٤٦٧سنة 

 . ١٠١م ) ص.  ٢٠٠٩ه /  ١٤٣٠علوم البالغة  ( القاهرة : دار البصائر  
  . ٢٧٤ص.  ٦م ) ج.  ٩٩٨١هـ /  ١٤١٨الزخمشري , الكشاف ( الرياض : مكتبة العبيكان ,  ٣١
 . ٣٤٠ابن هشام , مغىن اللبيب , ص.  ٣٢
هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بكر بن فرح , كان من  عباد اهللا الصاحلني , والعلماء العارفني ,  ٣٣

هـ . جالل الدين السيوطي , طبقات  ٦٧١ىف التاسع من شوال سنة   -رمحه اهللا  –الزاهدين ىف الدنيا , وتويف 
  . ٩٢م ) ص.  ١٩٧٦ه /  ١٣٩٦فسرين ( القاهرة : مكتبة وهبة امل



ولكن نقول : إن " هل " ليس مبنزلة " إن " , ألن هناك معىن ال تفيده 
زا أن نقول : إنه محل مثل ما أفاد, كالطلب واإلنكار , وإىل غري ذلك , وكان جائ

  معىن إن .

  ويأتى مبعىن حروف النفي .٤
 : ٣٧النفى به ليس كنفي حروف النفي بل خيتلف من جهتني

أن النفى به ليس نفيا حمضا بل هو استفهام أشرب معىن   .أ
  النفي ولرمبا زاد على ذلك , كاإلنكار والتعجب .

بطريق أن النفي الصريح إمنا هو إقرار من املخرب , أما النفي   .ب
االستفهام , فإن املقصود إشراك املخاطب ىف األمر , فكان املخاطب 

 مدعوا ألن جييب .

 الفصل الثالث : الفرق بين " هل " والهمزة

هل واهلمزة من أدوات االستفهام مستخدمني لطلب التصديق إال أما 
  يفرتقان ىف عدة أمور, ذكرها العلماء ىف كتبهم البالغية منها:

تصديق فقط دون غريه, فهو يستخدم ىف إدراك النسبة هل لطلب ال .١
الواقعة ىف مضمون الكالم , فنقول على سبيل املثال: هل جاء زيد ؟ فهذا السؤال 
عن نسبة ايئ لزيد, وهل قام عمرو ؟ فالسؤال هنا عن نسبة القيام لعمرو, 

والتصور,  ولذلك فاجلواب بـــ " ال " أو " نعم ". أما اهلمزة فهى لطلب التصديق
                                                                                                                                                                     

.  ٦٥٤هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف  الشهري بأيب حيان األندلسي, ولد  ىف مدينة غرناطة  ٣٤
شهاب الدين الدمشقي , شذرات الذهب ىف أخبار من ذهب ( دمشق :  هـ . ٧٤٥سنة   -رمحه اهللا  -هـ , وتويف 

 . ٢٤٧, ص.  ٨م )ج.  ١٩٩١ه /  ١٤١٢دار ابن كثري 
ه . مشس الدين الذهيب ,  ١٥٠هم من كبار املفسرين أبو احلسن مقاتل بن سليمان البلخي تويف سنة  ٣٥

 م ) . ١٩٨٢ه /  ١٤٠٤سري أعالم النبالء ( مصر : مؤسسة الرسالة : 
 ٢٠م ) ج.  ١٩٥٢الكتب  أبو عبد اهللا أمحد القلرطيب , اجلامع ألحكام القران ( الرياض : دار علم   ٣٦

  م ) . ١٩٩٣هـ /  ١٤٢٣, أبو حيان حممد بن يوسف , البحر احمليط ( بريوت : دار الكتب العلمية ,  ٤٣, ص. 
 . ٢٤٣, ص.  ٤فاضل السامرائي, معاين النحو , معاين النحو , ج.   ٣٧



فإذا قلنا : أجاء زيد ؟ فهى للتصديق , وإذا قلنا أعمرو جاء أم زيد ؟ فهى 
  للتصور,أي لتعيني الفرد املستفهم عنه .

له مزيد اختصاص بالفعل بتخصيص املضارع باالستقبال, فإذا قلنا  .٢
: هل يدرس أخوك ؟ هل حيفظ زيد الدرس ؟ فتعني الفعل املضارع باالستقبال, 

من املمنوع أن نقول : هل حيفظ  زيد الدرس االن ؟ هل يدرس ولذلك كان 
مناقض ملا يدل عليه " هل ".  -وهو االن  –أخوك االن ؟ ألن القيد بعد املضارع 

 أما اهلمزة فهى للحال واالستقبال, أيقوم زيد ؟ أيقوم زيد االن؟ 
يدل على النفي ابتداء , ولذلك قد نرى دخل بعده " إال "  .٣

و الباء اجلارة ,كما ىف قوله تعاىل : ﴿ هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان االستثنائية 
 , وكقول الشاعر: )٦٠:  ٥٥(سورة الرمحن ﴾ 

 ٣٨يقول إذا اقلوىل عليها وأقردت   أال هل أخو عيش لذيذ بدائم
على النفي, لكن ال تدل عليه ابتداء , بل سبق  –أيضا –أما اهلمزة تدل 

سورة (مبعىن اخر , نرى ذلك واضحا ىف قوله تعاىل : ﴿ أفأصفكم ربكم بالبنني ﴾ 
, حني ادعوا الكفار أن اهللا جعل امللئكة إناثا , فأنكر اهللا على )٤٠:  ١٧اإلسراء 

  هذا اإلنكار النفي واالنتفاء .اعتقادهم هذا إنكارا إبطاليا , فيلزم من 
هل ال يدخل على املنفي ألنه خمتص باإلثبات, فيمتنع أن نقول :  .٤

هل مل يدرس أخوك , هل مل يأكل أمحد ؟ خبالف اهلمزة فإا داخلة على مجلة 
  منفية و مثبتة , فنقول مثال : أمل يدرس أخوك , أيدرس أخوك ؟ 

: هل إن درست  هل ال يدخل على الشرط, فال جيوز أن نقول .٥
 ...؟ خبالف اهلمزة فإا تدخل عليه .

وال يدخل على " إن " فال ينبغي لنا أن نقول : هل إنه تاجر ؟  .٦
 واهلمزة تدخل عليه.

وال يتقدم على العاطف , بل البد أن يتقدم العاطف عليه , فغري  .٧
جائز أن نقول :هل مث ... , هل فــــ ... والصواب : مث هل ... و فهل, كما ىف 

                                                           

  . ١٦٤, ص.  ١الفراء , معاىن القران ( مصر : اهليئة املصرية العامة للكتاب ) ج.  ٣٨



واهلمزة على العكس   )٩١:  ٥( سورة املائدة قوله تعاىل : ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾
 .)٧٥:  ٢(سورة البقرة كما ىف قوله تعاىل :﴿ أفتطمعون ﴾ 

واهلمزة ال تستخدم إال إذا كان ىف النفس هجس إلثبات ما يستفهم  .٨
عنه , إذن فال نقول : أجاء أبوك ؟ إال ولدينا شعور قوي ىف وقوع الفعل, أي 
يرتجح وقع الفعل, خبالف " هل " فليس ىف النفس هجس حىت نستخدمه بل ال 

ا شعور قوي على يرتجح نفي وال إثبات, فنقول مثال : هل جاء أبوك ؟ ليس لدين
 وقوع الفعل.

من العلماء من قال : وعلى أية حال فإن كثريا من جواب " هل " ملا يتوقع 
, خبالف اهلمزة فإن اهلمزة فيها  -وهذا هوالغالب ىف القران الكرمي  -جوابه بالنفي

  ٣٩أن يكون ملا توقع حصوله.

  الفصل الرابع : صور تركيب االستفهام بهل فى الذكر الحكيم

ينما ننظر إىل القران ونتأمله تأمال متأنيا, وجدنا أن استخدام " هل " فح
  جاء على صور, فالصور كاالتية:

  " هل " مع " أم " .١

, قبل أن ننظرها مع ٤٠" أم " املفردة  -اختصارا  -كان من ألفضل أن نبني
ىف   ٤١" هل " ىف الرتكيب. جاءت ىف العربية على أربعة أضرب كما ذكر ابن هشام

,  ٤٣, وهي الىت تتقدم عليها مهزة التسوية ٤٢املغين, األول : أن تكون متصلة كتابه
                                                           

  . ٢٤٩, ص.  ٤م ) ج.  ١٩٩٩فاضل صاحل السامرائي, معاىن النحو ( عمان : دار الفكر  ,  ٣٩
 ونعىن باملفردة : أم قبل أتكون ىف الكالم أو اجلملة. ٤٠
هو عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن هشام األنصاري, النحوي الفاضل والعالمة املشهور, شافعي  ٤١

ليلة اجلمعة خامس ذى القعدة  سنة   –رمحه اهللا  –هـ  , وتويف  ٧٠٨القعدة سنة املذهب مث حتنبل , ولد ىف ذى 
م )  ٢٠٠٩هـ . حمي الدين عبد احلميد , منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب ( القاهرة : دار الطالئع  ٧٦١
  . ٩ص. 

  مسيت متصلة ألن ما بعدها وما قبلها ال يستغىن بأحدمها عن االخر.  ٤٢



. وثانيا : أن تكون ٤٤وتتقدم عليها مهزة االستفهام الىت يطلب ا التعيني
 , وثالثا: أن تكون زائدة , ورابعا : أن تكون للتعريف .٤٥منقطعة

من جهة والذى يعنيه البالغيون من هذه األقسام األربعة هو " أم " 
االتصال واالنقطاع , والذي خيصنا ىف هذا البحث " أم " املنقطعة , ألن " أم " 
املتصلة تقع مع اهلمزة , وال جيوز أن تقع " أم " بعد " هل " إال أن تكون منقطعة 
, ألن طبيعة " هل " للتصديق, وطبيعة " أم " للتعيني , والتعيني خيالف التصديق 

  ينهما., ولذلك ال جيوز اجلمع ب

كقولنا مثال : هل حممد قائم أم زيد ؟ فهذا ال جيوز ىف فصيح الكالم , إن 
  أردنا التعيني فنقول : أحممد قائم أم زيد ؟ أما " هل " ال يستخدم للتعيني.

وهذه املنقطعة ثالثة أوجه , إما أن تكون مسبوقة خبرب احملض كما ىف قوله 
سورة (لعاملني . أم يقولون افرتÓه﴾ تعاىل :﴿ تنزيل الكتب ال ريب فيه من رب ا

, وإما أن تكون مسبوبقة مزة االستفهام املشوبة بغرض بالغي,  )٢:  ٣٢السجدة 
كقوله تعاىل : ﴿ أَهلُْم أَْرُجٌل َميُْشوَن َِا أَْم َهلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن َِا أَْم َهلُْم أَْعُنيٌ 

ُعوَن َِا ُقِل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ُمث ِكيُدوِن َفَال تـُْنِظُروِن﴾ يـُْبِصُروَن َِا أَْم َهلُْم آَذاٌن َيْسمَ 
, وإما أن تكون مسبوقة بـ " هل " , كقوله تعاىل ﴿َهْل  )١٩٥:  ٧سورة األعراف (

َء ﴾ َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُلَماُت َوالنوُر أَْم َجَعُلوا لِلِه ُشرََكا
  . )١٦:  ١٣سورة الرعد (

                                                                                                                                                                     

مسيت تسوية , ألن االمسني املسؤولني ا مستويان ىف علم السائل , كقول اهللا تعاىل : ﴿ سواء  عليهم  ٤٣
  . ٦سورة املنافقون :  أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ﴾ 

 تعيني املفرد املستفهم عنه , كقولنا : أزيد جا أم عمرو ؟  ٤٤
ها  ,وما بعدها قائم بنفسه  غري متعلق به , وهي مسيت منقطعة , ألن ما قبل ماقبلها منقطعة عما بعد  ٤٥

مبعىن بل الىت تفيد اإلضراب , إال أما ختتلفان ىف بعض األمور , منها أن ما بعد هل يقني وما بعد أم مشكوك فيه, 
  وقد بني هذه املسألة النحاة.



صلى  –وإن وقعت بعد " هل " , فال بد أن تكون منقطعة كقول الرسول 
أم فيه  ٤٦: هل تزوجت بكرا أم ثيبا ؟ -رضي اهللا عنه  –جلابر  –اهللا عليه وسلم 

. فيفهم من ٤٧منقطعة لإلضراب مع استفهام اخر , واملعىن : بل هل تزوجت ثيبا ؟
  ة بعد هل صارت مثل " هل " ىف االستفهام.هذا أن " أم " الوارد

فلرمبا نقول : وإن كانت كذلك, أي : وقوع " أم " بعد " هل " منقطعة 
مقدرة مع استفهام اخر فكيف ىف قول اهللا تعاىل : ﴿َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري 

ُشرََكاَء ﴾ ؟ وقوع " أم "  بعد " هل " أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُلَماُت َوالنوُر أَْم َجَعُلوا لِلِه 
ليست مشكلة ىف االية, وإمنا املشكلة ىف وقوع " هل " بعد " أم " , أفال يكون 

  ذلك االستفهام دخل على االستفهام ؟

فاجلواب على ذلك , أن " أم " املنقطعة ال يفارقها اإلضراب , مث تارة 
  .٤٨نكاريا, أو استفهاما طلبياتكون له جمردا , وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إ

فمعىن هذا أا تارة تتضمن معىن االستفهام , وأخرى ال تتضمنه. إذا عرفنا 
هذا, زال اإلشكال ىف االية, ألن " أم " ىف االية ليست من أدوات االستفهام بل 

  هى حرف محل معىن " بل " اإلضرابية.

  " هل " واجلملة الفعلية .٢
د اختصاص بالفعل, النه يسأل به عن نسبة قد تقدم كالم, على أن له مزي

أو العالقة,ولذلك فاألجدر أن يليه هو الفعل وهذا هو األصل. كقولنا : هل جاء 
 زيد ؟   بتقدمي الفعل على االسم .

  " هل " واجلملة االمسية  .٣
                                                           

  . ٢٤٤٥صحيح البخاري , كتاب االستقراض , باب الشافاعة ىف وضع الدين , الرقم    ٤٦
  . ٢٠عبد السالم هارون , األساليب اإلنشائية ىف النحو العريب , ص.   ٤٧
,  ١م ) ج.  ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢١ابن هشام األنصاري, مغىن اللبيب (  الكويت : الرتاث العريب ,   ٤٨

 . ٢٨٨ص. 



اجلملة االمسية تتكون من مسند ومسند إليه , أو مبتدإ وخرب . وهذا املسند 
 إما أن يكون امسا.إما أن يكون فعال و 

  امسية املسند  .أ
فهذا الرتكيب املتكون من مسند إليه ومسند امسي ليس له اشكال عند 
البالغيني , ألن قولنا : هل زيد قائم ؟ فليس ىف الكالم فعل حىت يود إليه , 

 البالغيون يتفقون على جوازه.
  فعلية املسند  .ب

زيد قام ؟  اختلف البالغيون على جواز هذا الرتكيب , فقولنا : هل
ويلحق من هذا الرتكيب هو تقدمي املفعول على الفعل , فاجلمهور يعدوما 
قبيحني, ووجه القبح عندهم أن هذين الرتكيبني يقتضيان االختصاص , 
واالختصاص يقتضى وقوع النسبة, وإذا كانت النسبة معلومة فدخول " هل " 

وإن كان  –كم باملنع الىت تفيد التصديق عبث ال فائدة , عدوه قبيحا ومل حي
ألن هناك تعليل اخر على هذا التقيم غري االختصاص ,  –ظاهر لفظهم املنع 

وهو رد االهتمام باملقدم , واالهتمام ال يقتضى وقوع النسبة فتقدمي االسم على 
كان على خالف   –سواء كان هذا االسم مسندا إليه أم مفعوال به  –الفعل 

 بيحة .الغالب, وخمالفة الغالب ق
على عدم االمتناع ىف هذا الرتكيب ,  ٤٩وعلق العالمة سعد الدين التفتازاىن

  ألنه حيتمل االهتمام.
أما قولنا : هل زيدا ضربته ؟ فغري قبيح ألن الفعل بعده مشغول بضمريه , 

  فكان التقدير : هل ضربت زيدا ضربته ؟
جيوز, ألننا ولكن, احلكم بالقبح واملنع على هذا الرتكيب ال ينبغى وال 

حينما نتأمل القران جند هذا الرتكيب ىف قوله تعاىل : ﴿  يَا أَيـَها الناُس اذُْكُروا 
 َماِء َواْألَْرِض َال ِإَلَه ِإالِه يـَْرزُُقُكْم ِمَن السُر الل نِْعَمَت اللِه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

                                                           

صول واملنطق, مسعود بن عمر بن عبد اهللا سعد الدين التفتازاىن اإلمام العامل بالعلوم العربية والكالم واأل ٤٩
هـ . أمحد مصطفى املراغي , تاريخ  ٧٩٢ىف صفر سنة  –رمحه اهللا  –هـ , وتويف  ٧١٢ولد خبرسانفى صفر  سنة 

 , ١٥٦علوم البالغة والتعريف برجاهلا , ص. 



, وورد أيضا ىف فصيح الكالم كما ىف )٣:  ٣٥ (سورة فاطرُهَو فََأىن تـُْؤَفُكوَن ﴾ 
  قول الشاعر :

  هل ما علمت وما استودعت مكتوم     أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم
أم هل كبري بكى مل يقــــــــــــــــــض عربته     إثر األحبة يوم البني 

  ٥٠مشـــــــــــــــــكوم
ألننه يؤدي إىل تقبيح وخالصة القول أن حكم البالغيني عليه الينبغى, 

الرتكيب الذي ورد ىف القران , بل نقول : إن هذا الرتكيب تركيب قليل 
  االستعمال وندرة االستخدام.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

م )  ١٩٥٣هـ /   ١٣٥٣السيد أمحد صقر, شرح ديوان علقمة الفحل ( القاهرة  : املطبعة احملمودية,  ٥٠
  . ٥٨ص. 



  
  
  

  
  الباب الثالث

  أغراض االستفهام
  
  

ولالستفهام أغراض , منها ما هو حقيقي , ومنها ما تشرب بأغراض أو 
للتفريق بينهما هو السياق ىف الكالم . وهذه معاين بالغية , واحلكم الفيصل 

  األغراض تنقسم إىل قسمني :
  الغرض احلقيقي .١

واملراد بالغرض احلقيقى هو معىن األصل الذى به جاء به ىف الكالم , 
هو طلب  –كما هو معلوم   –والغرض األصلى منه هو االستفهام, واالستفهام 

بأدوات خاصة ,ولكل من الفهم من املخاطب بشيئ مل يكن معلوما من قبل 
هذه األدوات له غرض , والغرض األساسي أو احلقيقي منها, هو طلب الفهم 
من املخاطب , وهذا الطلب إما أن يكون طلب تعيني أو تصور وإما أن يكون 

  طلب تصديق أو نسبة.
وإحدى هذه األدوات هي " هل "ويفيد التصديق فقط, وغرضه احلقيقي  

  ب حال كونه جاهال باحلكم.هو طلب الفهم من املخاط
فقولنا على سبيل املثال : هل جاء أستاذ , وهل قام زيد ؟ نطلب من 

  املخاطب الفهم عن جميئ األستاذ ىف األول , وعن قيام زيد ىف الثاىن.
  األغراض أو املعاين البالغية  .٢



كما أن هلا معىن حقيقي وهلا أيضا   –ومنها " هل "  –هذه األدوات 
 معان بالغية.

املعاىن الىت تفيدها هذه األدوات كثرية ال ميكن اإلحاطة ا , وإمنا يذكر و 
  . ٥١العلماء منها ما يرشد إىل طريقة تفهمها واوعي ا

وهذه املعاىن مساها املتأخرون معاين جمازية , غري أن هذه التسمية ليست 
  : ٥٢بسديدة , ألسباب كاألتية 

عالقة رابطة بني املعىن إذا كانت هذه املعاين جمازية فال بد من  .١
األصلي لالستفهام واملعاين اازية . وربط العالقة بني املعىن األصلى واملعىن اازي 

  .٥٣تكلف وتعسف شديد
يظل باقيا عند  -هو الطلب , والتحريك واإلثارة  -املعىن األصلى .٢

ْكُفُروَن يعلق قوله تعاىل : ﴿ َكْيَف تَ  ٥٤إفادته املعاىن البالغية, ولذلك نرى الفراء
:  ٢(سورة البقرة بِاللِه وَُكْنُتْم أَْمَواتًا فََأْحَياُكْم ُمث ُميِيُتُكْم ُمث ُحيِْييُكْم ُمث ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن ﴾ 

 .٥٥على وجه التعجب والتوبيخ , ال على االستفهام احملض )٢٨
بالغية  فمعىن هذا الكالم , أن االستفهام بعد ما شابه أو دخل عليه معان 

 كالتعجب والتوبيخ صار استفهاما غري حمض , إذن , واملعىن األصلى مازال باقيا.

                                                           

  . ٢١٩مد أبو موسى , دالالت الرتاكيب , ص. حم ٥١
 . ٣٩٤بسيوىن عبد الفتاح , علم املعاين , ص.  ٥٢
هـ /  ١٤٠٨حممد حممد أبو موسى , البالغة القرانية ىف تفسري الزخمشرى  ( القاهرة : مكتبة وهبة ,   ٥٣

 . ٢٦٤م ) ص.  ١٩٨٨
هو أبو زكريا حيي بن زياد بن عبد اهللا  بن املنظور الديلمي , والفراء لقبه , قيل : ألنه يفرى الكالم  ,   ٥٤

ىف طريقه ىف عودته من مكة  –رمحه اهللا  –هـ , وكانت وفاته   ١٤٤أي حيسن تقطيعه وتفصيله , وولد بالكوفة سنة  
 هـ .  ٢٠٧املكرمة سنة 
  . ٢٣, ص.  ١م ) ج.  ١٩٨٣هـ /  ١٤٠٣وت : عامل الكتب , الفراء , معاىن القران ( بري   ٥٥



واعلم أنا وإن كنا  وعبد القاهر يؤكد على ذلك حينما يقول ىف الدالئل : 
نفسر االستفهام ىف مثل هذا باإلنكار, فإن الذى هو حمض املعىن : أنه ليتنبه 

  .٥٦دع ويعي باجلوابالسامع حىت يرجع إىل نفسه فيخجل ويرت
املعاين البالغية ىف االستفهام , ليس معىن واحدا بل تتعدد ,مبعىن أن  .٣

االستفهام الواخد قد جتتمع عدة معان فعلى سبيل املثال قوله تعاىل ىف االية 
السابقة ىف سورة البقرة , نرى االستفهام يفيد التعجب واإلنكار والتوبيخ , فما 

املعاىن املتعددة واملعىن األصلى , إن كان على سبيل  العالقة الىت جتمع بني هذه
  ااز ؟

فاخلالصة إذن , أن الرأي الذى تبناه املتأخرون بقوهلم التجوز أو ااز ىف 
فاألجدر  هذه املعاىن ليس بسديد, والتماس العالقات بينهما تكلف وتعسف.

م عبد القاهر رمحهما واألحرى بنا أن نسلك طريق املتقدمني , كأمثال الفراء واإلما
 اهللا.

كثرية جدا , سنذكر على سبيل املثال ال   –كما بينا   –فاملعاىن البالغية 
  احلصر ,

  كما ىف االتى :

االستبطاء , وهو عذ الشيئ بطيئا إلظهار املعاناة من طول االنتظار  .١
  وجذب انتباه السامع ودعوته للمشاركة والنظر فيما نزل .

 ئ بعيدا وأنه غري متوقع االستبعاد , وهو عد الشي .٢
 التعجب وهو جعل الشيئ غريبا . .٣
 التحسر  .٤
 التهويل وهو جعل الشيئ هويال فظيعا  .٥

                                                           

 . ١١٩عبد القاهر اجلرجاىن , دالئل اإلعجاز , ص.   ٥٦



التقرير , وهو محل املخاطب على اإلقرار مبا يعرفه, وإجلاؤه إىل  .٦
 االعرتاف به .

اإلنكار , وهذا اإلنكار إما أن يكون إنكارا توبيخيا مبعىن أن االمر  .٧
ا كان  ينبغى أن يكون ذلك األمر الذى كان , أو على أمر الذى وقع ىف املاضى م

 خيف وقوعه ىف املستقبل فاملعىن ال ينبغي أن يكون .
 النفي جعل الشيئ منفيا .٨
 التشويق وهو جعل الشيئ مشوقا لرتغيب املخاطب واستمالته. .٩

العرضي وهوعرض تقدمي شيئ , أو طلبه على سبيل التأدب  .١٠
 والتلطف .
 الطلب . .١١

وسنسري ىف هذا البحث على أربعة معاىن بالغية رئيسية وهى التقريير 
واإلنكار والطلب والعرضي , ألنه كما قلنا سالفا , إن االستفهام الواحد تتعدد 
معانيها , وهذه املعاىن منها رئيسي ومنها فرعي. واملعاين الرئيسية تتفرع منها معاىن 

 فرعية . 
  

 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع 

  :  تحليل االستفهام بـ " هل"  فى الذكر الحكيم

  الفصل األول : مواقعه فى القران

ورد االستفهام بـ " هل " ىف الذكر احلكيم ثالثة وتسعني مرة ىف تسعة 
  ومثانني اية ىف مخسة وأربعني سورة .

  ففى سورة البقرة ورد مرتني :

َأْن يَْأتِيَـُهُم اللُه ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم يـَْنظُُروَن ِإال  َهلْ قال تعاىل : ﴿ 
 َهلْ و ﴿ قَاَل )  ٢١٠( البقرة : َواْلَمَالِئَكُة َوُقِضَي اْألَْمُر َوِإَىل اللِه تـُْرَجُع اْألُُموُر ﴾ 

َل ِيف َسِبيِل اللِه َوَقْد َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأال تـَُقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأال نـَُقاتِ 



ُهْم َواللهُ   َعِليٌم ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـَْنائَِنا فـََلما ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولْوا ِإال قَِليًال ِمنـْ
  . ) ٢٤٦( البقرة بِالظاِلِمَني ﴾ 

  وىف سورة ال عمران ورد مرة واحدة :

لََنا ِمَن اْألَْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإن اْألَْمَر ُكلُه لِلِه  َهلْ وَن قال تعاىل : ﴿ يـَُقولُ 
  .)  ١٥٣( ال عمران : ُخيُْفوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َال يـُْبُدوَن َلَك ﴾ 

  وىف سورة املائدة ورد أربع مرات : 

 َأْن آَمنا بِاللِه تـَْنِقُموَن ِمنا ِإال  َهلْ قال تعاىل : ﴿ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب  .١
َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبُل َوَأن َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقوَن﴾    .)  ٥٩( املائدة : َوَما أُْنزَِل ِإلَيـْ

أُنـَبُئُكْم ِبَشر ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد اللِه َمْن َلَعَنُه اللُه  َهلْ و ﴿ ُقْل  .٢
ُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد الطاُغوَت أُولَِئَك َشر َمَكانًا َوَأَضل َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْهُ 

 )  ٦٠َعْن َسَواِء السِبيِل ﴾ ( املائدة : 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر  .٣ َا يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ و ﴿ ِإمن

 ٩١( املائدة : أَنـُْتْم ُمْنتَـُهوَن  ﴾  فـََهلْ ْم َعْن ذِْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة َواْلَمْيِسِر َوَيُصدكُ 
 (. 

َيْسَتِطيُع رَبَك َأْن يـُنَـزَل َهْل و ﴿ إْذ قَاَل احلََْوارِيوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ  .٤
َنا َماِئَدًة ِمَن السَماِء قَاَل اتـُقوا اللَه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني ﴾   ) . ١١٢( املائدة : َعَليـْ

  وىف سورة األنعام ورد أربع مرات :

 َهلْ قال تعاىل : ﴿  ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللِه بـَْغَتًة أَْو َجْهَرًة  .١
  . )  ٤٧( األنعام : يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظاِلُموَن ﴾ 

و ﴿ ُقْل َال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللِه َوَال أَْعَلُم اْلَغْيَب َوَال أَُقوُل  .٢
َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري أََفَال  َهلْ ِإين َمَلٌك ِإْن أَتِبُع ِإال َما يُوَحى ِإَيل ُقْل َلُكْم 

 .)  ٥٠( األنعام : تـَتَـَفكُروَن ﴾ 



و ﴿ َسيَـُقوُل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللُه َما َأْشرَْكَنا َوَال آبَاُؤنَا َوَال  .٣
ِعْندَُكْم ِمْن  َهلْ َكَذِلَك َكذَب الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َحىت َذاُقوا بَْأَسَنا ُقْل   َحرْمَنا ِمْن َشْيءٍ 

 .)  ١٤٧( األنعام : ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإْن أَنـُْتْم ِإال َختُْرُصوَن ﴾ 
ُم اْلَمَالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ رَبَك أَْو يَْأِيتَ يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـهُ  َهلْ و ﴿  .٤

َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت  بـَْعُض آيَاِت رَبَك يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت رَبَك َال يـَنـْ
ًرا ُقِل انـَْتِظُروا ِإنا ُمْنَتِظُروَن ﴾  . ) ١٥٨( األنعام :  ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَاَِا َخيـْ
  وىف سورة األعراف ورد أربع مرات ىف ثالث ايات :

قال تعاىل : ﴿َونَاَدى َأْصَحاُب اْجلَنِة َأْصَحاَب الناِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما  .١
نَـُهْم َأْن َوَجْدُمتْ َما َوَعَد رَبُكْم َحقا قَاُلوا نـََعْم فََأذَن ُمَؤذ  فـََهلْ َوَعَدنَا رَبـَنا َحقا  ٌن بـَيـْ

  . ) ٤٤( األعراف : َلْعَنُة اللِه َعَلى الظاِلِمَني ﴾ 
يـَْنظُُروَن ِإال تَْأِويَلُه يـَْوَم يَْأِيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الِذيَن َنُسوُه ِمْن  َهلْ و ﴿  .٢

 َنا بِاحلَْقَر لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيشْ فـََهْل قـَْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبـ َفُعوا لََنا أَْو نـَُرد فـَنَـْعَمَل َغيـْ
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن﴾  ( األعراف : الِذي ُكنا نـَْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَضل َعنـْ

٥٣( . 
بُوا بِآيَاتَِنا َولَِقاِء اْآلِخَرِة َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم  .٣ ِذيَن َكذُجيَْزْوَن  َهلْ و ﴿  َوال

 ). ١٤٧( األعراف : ال َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾ إِ 
  وىف سورة  التوبة ورد مرتني :

تـََربُصوَن بَِنا ِإال ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن  َهلْ قال تعاىل : ﴿  ُقْل  .١
نـَتَـَربُص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللُه بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فـَتَـرَبُصوا ِإنا َمَعُكْم 

  ) ٥٢ُمتَـَربُصوَن ﴾ ( التوبة : 
يـََراُكْم ِمْن  َهلْ ُهْم ِإَىل بـَْعٍض و ﴿ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بـَْعضُ  .٢

 . ) ١٢٧( التوبة : َأَحٍد ُمث اْنَصَرُفوا َصَرَف اللُه قـُُلوبـَُهْم بِأَنـُهْم قـَْوٌم َال يـَْفَقُهوَن ﴾ 
  أربع مرات :  وىف سورة يونس ورد



ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه ُقِل  َهلْ قال تعاىل : ﴿ ُقْل  .١
  . ) ٣٤( يونس : اللُه يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه فََأىن تـُْؤَفُكوَن ﴾ 

ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْق ُقِل اللُه يـَْهِدي لِْلَحق  َهلْ و ﴿ُقْل  .٢
َىل احلَْق َأَحق َأْن يـُتَبَع أَمْن َال يَِهدي ِإال َأْن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف أََفَمْن يـَْهِدي إِ 

 . ) ٣٥( يونس : َحتُْكُموَن﴾ 
ُجتَْزْوَن ِإال ِمبَا ُكْنُتْم  َهلْ و ﴿ُمث ِقيَل لِلِذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْخلُْلِد  .٣

 . ) ٥٢( يونس : َتْكِسُبوَن﴾ 
يـَْنَتِظُروَن ِإال ِمْثَل أَياِم الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلِهْم ُقْل فَانـَْتِظُروا  َهلْ ﴿فَـــــ و .٤

 ). ١٠٢( يونس : ِإين َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِيَن ﴾ 
  وىف سورة هود ورد مرتني :

َا أُْنزِ  .١ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا أَمن ِْه َوَأْن َال قال تعاىل : ﴿ فَِإملَل بِِعْلِم الل
  .)  ١٤( هود :  أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن ﴾ َهلْ ِإَلَه ِإال ُهَو فَـــــ

َيْسَتوِيَاِن َهْل و ﴿ َمَثُل اْلَفرِيَقْنيِ َكاْألَْعَمى َواْألََصم َواْلَبِصِري َوالسِميِع  .٢
 .)  ٢٤( هود : َمَثًال أََفَال َتذَكُروَن ﴾ 
  ف ورد مرتني : وىف سورة يوس

آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإال َكَما أَِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن  َهلْ قال تعاىل : ﴿قَاَل  .١
ٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الراِمحَِني ﴾    . )٦٤( يوسف : قـَْبُل فَاللُه َخيـْ

( َعِلْمُتْم َما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم َجاِهُلوَن﴾ َهْل و ﴿ قَاَل  .٢
 .)  ٨٩يوسف : 

  وىف سورة الرعد ورد مرتني ىف اية واحدة :

َتْسَتِوي الظُلَماُت  َهلْ َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري أَْم  َهلْ قال تعاىل : ﴿ ُقْل 
َكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فـََتَشابََه اْخلَْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اللُه َخاِلُق ُكل َوالنوُر أَْم َجَعُلوا لِلِه ُشَر 

  ) . ١٦( الرعد : َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهاُر ﴾ 



  وىف سورة إبراهيم ورد مرة واحدة : 

يًعا فـََقاَل الضَعَفاُء لِلِذيَن اْسَتكْ  بَـُروا ِإنا ُكنا َلُكْم قال تعاىل : ﴿ َوبـََرُزوا لِلِه مجَِ
أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنا ِمْن َعَذاِب اللِه ِمْن َشْيٍء قَاُلوا َلْو َهَدانَا اللُه َهلََديـَْناُكْم  ـَهلْ تـَبَـًعا فَـــــ

َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرنَا َما لََنا ِمْن حمَِيٍص ﴾    ). ٢١( إبراهيم : َسَواٌء َعَليـْ

  النحل ورد أربع مرات :وىف سورة 

يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ أَْمُر  َهلْ قال تعاىل : ﴿  .١
رَبَك َكَذِلَك فـََعَل الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَما ظََلَمُهُم اللُه َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ 

  . ) ٣٣( النحل : 
قَاَل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللُه َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء و ﴿ وَ   .٢

 َهلْ َحنُْن َوَال آبَاُؤنَا َوَال َحرْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فَـــــ
 . ) ٣٥ل : (النحَعَلى الرُسِل ِإال اْلَبَالُغ اْلُمِبُني ﴾ 

و ﴿ َضَرَب اللُه َمَثًال َعْبًدا َممُْلوًكا َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرَزقْـَناُه ِمنا  .٣
َيْستَـُووَن احلَْْمُد لِلِه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن  َهلْ رِْزقًا َحَسًنا فـَُهَو يـُْنِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْهًرا 

 . ) ٧٥(النحل : ﴾ 
َوَضَرَب اللُه َمَثًال َرُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا أَْبَكُم َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء  و ﴿  .٤

َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل  َهلْ َوُهَو َكل َعَلى َمْوَالُه أَيـَْنَما يـَُوجْهُه َال يَْأِت ِخبَْريٍ 
 .) ٧٦(النحل : َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ﴾ 

  سورة اإلسراء ورد مرة واحدة :  وىف

أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تـَْرَقى ِيف السَماِء َوَلْن  قال تعاىل : ﴿
 َنا ِكَتابًا نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريب ُكْنُت ِإال َبَشًرا َرُسوًال   َهلْ نـُْؤِمَن لِرُِقيَك َحىت تـُنَـزَل َعَليـْ

  ). ٩٣:  ( اإلسراء﴾ 

  وىف سورة الكهف ورد ثالث مرات :



أَتِبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَمِن ِمما ُعلْمَت  َهلْ قال تعاىل : ﴿ قَاَل لَُه ُموَسى  .١
  . ) ٦٦( الكهف : ُرْشًدا ﴾ 
و ﴿ قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنـَْنيِ ِإن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض  .٢

نَـُهْم َسدا ﴾ ـَهْل فَـ  نَـَنا َوبـَيـْ  . ) ٩٤( الكهف : َجنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َجتَْعَل بـَيـْ
 ) . ١٠٣( الكهف : نـَُنبُئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال ﴾  َهلْ و ﴿ ُقْل  .٣

  وىف سورة مرمي ورد مرتني :

نَـُهَما .١ فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ  قال تعاىل : ﴿ َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ
يا ﴾  َهلْ لِِعَباَدتِِه    . ) ٦٥( مرمي : تـَْعَلُم َلُه مسَِ

َلُهْم ِمْن قـَْرٍن  و ﴿ .٢ ُهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع  َهلْ وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ حتُِس ِمنـْ
 ) . ٩٨( مرمي : َهلُْم رِْكزًا ﴾ 

  وىف سورة طه ورد ثالث مرات :

  ) ٩( طه : أَتَاَك َحِديُث ُموَسى ﴾  َهلْ قال تعاىل : ﴿ وَ  .١
أَُدلُكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعَناَك  َهلْ و ﴿ ِإْذ َمتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل   .٢

َناَك ِمَن اْلَغم َوفـَتَـناَك فـُُتونًا  يـْ نـَُها َوَال َحتَْزَن َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنج ِإَىل أُمَك َكْي تـََقر َعيـْ
 ) . ٤٠( طه : ِبْثَت ِسِنَني ِيف َأْهِل َمْدَيَن ُمث ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى ﴾ فـَلَ 

أَُدلَك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َهْل فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم  و ﴿ .٣
 .)١٢٠( طه : َوُمْلٍك َال يـَبـَْلى ﴾ 

  وىف سورة األنبياء ورد ثالث مرات :

َهَذا  َهلْ تعاىل : ﴿ َالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسروا النْجَوى الِذيَن ظََلُموا قال  .١
  .)  ٣( األنبياء : ِإال َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفـََتْأُتوَن السْحَر َوأَنـُْتْم تـُْبِصُروَن ﴾ 

َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فَـ  و ﴿ .٢ أَنـُْتْم َهْل َوَعلْمَناُه َصنـْ
 . ) ٨٠( األنبياء : َشاِكُروَن ﴾ 



َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَـ  .٣ أَمن َا يُوَحى ِإَيل أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن ﴾ َهلْ و ﴿ ُقْل ِإمن )
 .)١٠٨األنبياء : 

  وىف سورة احلج ورد مرة واحدة : 

نـَْيا َواْآلِخَرِة فـَْلَيْمُدْد  قال تعاىل : ﴿ َمْن َكاَن َيُظن َأْن َلْن يـَْنُصَرُه اللهُ  ِيف الد
  .)١٥( احلج :  يُْذِهَنب َكْيُدُه َما يَِغيُظ ﴾ َهلْ ِبَسَبٍب ِإَىل السَماِء ُمث ْليَـْقَطْع فـَْليَـْنظُْر 

  وىف سورة الشعراء ورد مخس مرات :

  . ) ٣٩: ( الشعراء أَنـُْتْم ُجمَْتِمُعوَن ﴾  َهلْ قال تعاىل : ﴿ َوِقيَل لِلناِس  .١
  .) ٧٢( الشعراء : َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن ﴾  َهلْ قَاَل  و ﴿ .٢
 ). ٩٣( الشعراء : يـَْنُصُروَنُكْم أَْو يـَْنَتِصُروَن ﴾ َهْل ِمْن ُدوِن اللِه  و ﴿ .٣
 .)٢٠٣( الشعراء : َحنُْن ُمْنَظُروَن ﴾  َهلْ و ﴿ فـَيَـُقوُلوا  .٤
 .) ٢٢١( الشعراء : زُل الشَياِطُني ﴾ أُنـَبُئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـ  َهلْ  و ﴿ .٥

  وىف سورة النمل ورد مرة واحدة : 

ُجتَْزْوَن ِإال َما   َهلْ قال تعاىل :﴿ َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِيف الناِر 
  .)٩٠( النمل :  ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴾

  وىف سورة القصص ورد مرة واحدة :

أَُدلُكْم َعَلى أَْهِل  َهلْ ﴿ َوَحرْمَنا َعَلْيِه اْلَمرَاِضَع ِمْن قـَْبُل فـََقاَلْت قال تعاىل :
  ). ١٢( القصص :بـَْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه نَاِصُحوَن ﴾ 

  وىف سورة الروم ورد مرتني :

ا َلُكْم ِمْن مَ  َهلْ قال تعاىل : ﴿ َضَرَب َلُكْم َمَثًال ِمْن أَنـُْفِسُكْم  .١
َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِيف َما َرَزقْـَناُكْم فَأَنـُْتْم ِفيِه َسَواٌء َختَاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم 

  .)  ٢٨( الروم : أَنـُْفَسُكْم َكَذِلَك نـَُفصُل اْآليَاِت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن ﴾ 



ِمْن َهْل و ﴿اللُه الِذي َخَلَقُكْم ُمث َرَزَقُكْم ُمث ُميِيُتُكْم ُمث ُحيِْييُكْم  .٢
( الروم : ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعما يُْشرُِكوَن ﴾ 

٤٠ .( 
  وىف سورة سبأ ورد ثالث مرات :

َنُدلُكْم َعَلى َرُجٍل يـَُنبُئُكْم ِإَذا  َهلْ قال تعاىل : ﴿ َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا  .١
  . ) ٧( سبأ : ُمزقْـُتْم ُكل ُممَزٍق ِإنُكْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد﴾ 

 ١٧( سبأ : ُجنَازِي ِإال اْلَكُفوَر ﴾  َهلْ َذِلَك َجَزيـَْناُهْم ِمبَا َكَفُروا وَ  و ﴿ .٢
( .  

و ﴿ َوقَاَل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللْيِل َوالنـَهاِر  .٣
َعْلَنا ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأْن َنْكُفَر بِاللِه َوَجنَْعَل َلُه أَْنَداًدا َوَأَسروا النَداَمَة َلما رَأَُوا اْلَعَذاَب َوجَ 

  .) ٣٣( سبأ : ُجيَْزْوَن ِإال َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾  َهلْ الِذيَن َكَفُروا  اْألَْغَالَل ِيف أَْعَناقِ 
  وىف سورة فاطر ورد مرتني :

ِمْن َهْل قال تعاىل : ﴿ يَا أَيـَها الناُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللِه َعَلْيُكْم  .١
ُر اللِه يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَماِء َواْألَْرضِ  ( فاطر : َال إِلََه ِإال ُهَو فََأىن تـُْؤَفُكوَن ﴾  َخاِلٍق َغيـْ

٣  (  
٢.  ُئ ِإاليِئ َوَال حيَِيُق اْلَمْكُر السيو ﴿ اْسِتْكَبارًا ِيف اْألَْرِض َوَمْكَر الس
يًال َوَلْن جتََِد ِلُسنِت يـَْنظُُروَن ِإال ُسنَت اْألَوِلَني فـََلْن جتََِد ِلُسنِت اللِه تـَْبدِ  ــَهلْ بَِأْهِلِه فَـــ

 ). ٤٣( فاطر : اللِه َحتْوِيًال ﴾ 
  وىف سورة الصافات ورد مرة واحدة : 

  . )٥٤( الصافات :  أَنـُْتْم ُمطِلُعوَن ﴾ َهلْ قال تعاىل : ﴿ قَاَل 

  وىف سورة ص ورد مرة واحدة :

  .)٢١( ص : اْلِمْحَراَب ﴾  أَتَاَك نـََبأُ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوُروا َهلْ وَ  قال تعاىل : ﴿



  وىف سورة الزمر ورد أربع مرات ىف ثالث ايات  :

أَمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َحيَْذُر اْآلِخرََة  قال تعاىل : ﴿ .١
َا يـََتذَكُر أُولُو  َهلْ َويـَْرُجو َرْمحََة رَبِه ُقْل  ِذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإمنِذيَن يـَْعَلُموَن َوالَيْسَتِوي ال

  ) ٩( الزمر : اْألَْلَباِب ﴾ 
و ﴿ َضَرَب اللُه َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلًما  .٢

 )٢٩( الزمر : َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن ﴾ َيْسَتوِيَاِن َمَثًال احلَْْمُد لِلِه  َهلْ لَِرُجٍل 
َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلن اللُه ُقْل  و ﴿ .٣

 ُه ِبُضرِه ِإْن أَرَاَدِينَ اللِه أَْو  َهلْ أَفـََرأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَكاِشَفاُت ُضر ُهن
( ُهن ممُِْسَكاُت َرْمحَِتِه ُقْل َحْسِيبَ اللُه َعَلْيِه يـَتَـوَكُل اْلُمتَـوَكُلوَن ﴾  َهلْ أَرَاَدِين ِبَرْمحٍَة 

 ). ٣٨الزمر : 
  وىف سورة غافر ورد مرتني :

ِبُذنُوبَِنا  قال تعاىل : ﴿قَالُوا رَبـَنا أََمتـَنا اثـَْنتَـْنيِ َوَأْحيَـْيتَـَنا اثـَْنتَـْنيِ فَاْعتَـَرفْـَنا .١
  . ) ٤٠( غافر : ِإَىل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل﴾  َهلْ فَـــ

و ﴿  َوِإْذ يـََتَحاجوَن ِيف الناِر فـَيَـُقوُل الضَعَفاُء لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنا ُكنا  .٢
 . )٤٧( غافر : أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنا َنِصيًبا ِمَن الناِر ﴾  ـــَهلْ َلُكْم تـَبَـًعا فَـ

  وىف سورة الشورى ورد مرة واحدة : 

قال تعاىل : ﴿ َوَمْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َوِيل ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى  .١
  ).٤٤( الشورى : ِإَىل َمَرد ِمْن َسِبيٍل ﴾  َهلْ الظاِلِمَني َلما رَأَُوا اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن 

  وىف سورة الزخرف ورد مرة واحدة :

يـَْنظُُروَن ِإال الساَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُروَن ﴾  َهلْ ال تعاىل : ﴿ ق
  ).٦٦( الزخرف : 

  وىف سورة األحقاق ورد مرة واحدة : 



قال تعاىل : ﴿ فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُسِل َوَال َتْستَـْعِجْل َهلُْم  
يـُْهَلُك ِإال  ــََهلْ يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن ملَْ يـَْلَبثُوا ِإال َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َبَالٌغ فـــ َكأَنـُهمْ 

  ). ٣٥( األحقاف : اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن ﴾ 

  وىف سورة حممد ورد مرتني :

يـَْنظُُروَن ِإال الساَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء  َهلْ قال تعاىل : ﴿ فَـــــ .١
  . ) ١٨( حممد : َأْشَراُطَها فََأىن َهلُْم ِإَذا َجاَءتْـُهْم ذِْكَراُهْم ﴾ 

َعَسْيُتْم ِإْن تـََولْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوتـَُقطُعوا  ــَهلْ و ﴿ فَــــ .٢
 .)٢٢حممد :  (أَْرَحاَمُكْم ﴾ 

  وىف سورة ق ورد ثالث مرات ىف ايتني :

ِمْن َمزِيٍد  َهلْ اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل  َهلِ قال تعاىل : ﴿ يـَْوَم نـَُقوُل جلََِهنَم  .١
  .)  ٣٠( ق : ﴾ 

ُهْم َبْطًشا فـَنَـقُبوا ِيف  و ﴿ .٢ َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشد ِمنـْ وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ
 .)٣٦( ق : ِمْن حمَِيٍص ﴾  َهلْ اْلِبَالِد 

  وىف سورة الذاريات ورد مرة واحدة : 

( الذاريات : أَتَاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيَم اْلُمْكَرِمَني ﴾  َهلْ  قال تعاىل : ﴿
٢٤(.  

  وىف سورة القمر ورد ست مرات : 

  .)١٥القمر : ( ِمْن ُمدِكٍر ﴾  ــــَهلْ َولََقْد تـَرَْكَناَها آيًَة فَـ قال تعاىل : ﴿ .١
 ).١٧( القمر : ِمْن ُمدِكٍر ﴾  ـــَهلْ و ﴿ َوَلَقْد َيسْرنَا اْلُقْرآَن لِلذْكِر فَـــ .٢
 .) ٢٢( القمر : ِمْن ُمدِكٍر ﴾   ــَهلْ َولََقْد َيسْرنَا اْلُقْرآَن لِلذْكِر فَــــ و ﴿ .٣
 .)٣٢( القمر : ِمْن ُمدِكٍر ﴾  ـــــَهلْ و ﴿ َوَلَقْد َيسْرنَا اْلُقْرآَن لِلذْكِر فَـ .٤
 .) ٤٠( القمر : ِمْن ُمدِكٍر ﴾  ــَهلْ َولََقْد َيسْرنَا اْلُقْرآَن لِلذْكِر فَـــــــ و ﴿ .٥



 .) ٥١( القمر : ِمْن ُمدِكٍر ﴾  ــهــَلْ و ﴿ َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـَــــــ .٦
  وىف سورة الرمحن ورد مرة واحدة :

ْحَساُن ﴾  َهلْ اىل : ﴿ قال تع ْحَساِن ِإال اْإلِ   ). ٦٠( الرمحن : َجَزاُء اْإلِ

  وىف سورة الصف ورد مرة واحدة : 

أَُدلُكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن  َهلْ قال تعاىل : ﴿ يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا 
  .)١٠( الصف : َعَذاٍب أَلِيٍم ﴾ 

  واحدة :وىف سورة امللك ورد مرة 

الِذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرْمحَِن ِمْن  قال تعاىل :﴿
  ). ٣( امللك :  تـََرى ِمْن ُفُطوٍر ﴾ َهلْ تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر 

  وىف سورة احلاقة ورد مرة واحدة :

  ). ٨( احلاقة : ٍة ﴾ تـََرى َهلُْم ِمْن بَاِقيَ  ـــــَهلْ فَــ قال تعاىل : ﴿

  وىف سورة اإلنسان ورد مرة واحدة :

ْهِر ملَْ َيُكْن َشْيًئا  َهلْ قال تعاىل :﴿  ْنَساِن ِحٌني ِمَن الد أََتى َعَلى اْإلِ
  ). ١( اإلنسان : َمْذُكورًا﴾ 

  وىف سورة النازعات ورد مرتني :

  ). ١٥أَتَاَك َحِديُث ُموَسى ﴾ ( النازعات :  َهلْ  قال تعاىل : ﴿ .١
  ). ١٨َلَك ِإَىل َأْن تـَزَكى ﴾ ( النازعات :  َهلْ و ﴿ فـَُقْل  .٢

  وىف سورة املطففني ورد مرة واحدة :

  ). ٣٦( املطففني : ثـُوَب اْلُكفاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن ﴾  َهلْ  قال تعاىل :﴿



  وىف سورة الربوج ورد مرة واحدة :

  .)١٧( الربوج : أَتَاَك َحِديُث اْجلُُنوِد ﴾  َهلْ  قال تعاىل : ﴿

  وىف سورة الغاشية ورد مرة واحدة :

  . ) ١( الغاشية : أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة ﴾  َهلْ قال تعاىل :﴿ 

  وىف سورة الفجر ورد مرة واحدة : 

  ). ٥ ( الفجر :ِيف َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر ﴾  َهلْ  قال تعاىل :﴿

  

  

  الفصل الثانى : بالغة " هل " التقريري

  ويقع هل التقريري مخس عشرة مرة ىف أربع عشرة اية ىف أربع عشرة سورة :

قوله تعاىل : ﴿ َأملَْ تـََر ِإَىل اْلَمَإلِ ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ  .١
نـَُقاِتْل ِيف َسِبيِل اللِه قَاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم قَاُلوا لَِنِيب َهلُُم ابـَْعْث لََنا َمِلًكا 

بـَْنائَِنا اْلِقَتاُل َأال تـَُقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأال نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل اللِه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَ 
 ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولاِلِمَني﴾ ( البقرة : فـََلمُه َعِليٌم بِالظُهْم َوالل ْوا ِإال قَِليًال ِمنـْ

٢٤٦ (  
هذه االية تتكلم عن اجلهاد, وقبلها تتحدث أيضا عن اجلهاد , من قوله 
تعاىل : أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم ... بعدما يتحدث القران عن الزواج . 

قالوا لنبيهم : (ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نـَُقاِتْل ِيف وهذه قصة أشراف بين إسرائيل الذين 
  َسِبيِل اللِه), وقيل هلذا النيب : مشويل , وقيل : مشعون . 



على ج التوراة مدة من  –بعد موسى عليه السالم  –فبنوا إسرائيل كانوا 
الزمان , مث جاءوا بأفعال ال تنطبق برسالة موسى , فعبدوا األصنام , مع أن نبيا 
بني أظهرهم مل يزل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر , لكنهم فعلوا ما أرادوا , 
فتسلط عليهم أعداءهم فقتلوا قتال , حىت قال لنبيهم (ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نـَُقاِتْل ِيف 
َسِبيِل اللِه ) أي : ائت لنا ملكا يدبر أمرونا ونقاتل معه , فكان الرد (َهْل َعَسْيُتْم 

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأال تـَُقاتُِلوا ) أي : هل قاربتم أال تقاتلوا ؟ هل قاربتم أال   ِإنْ 
  تفوا التزام القتال ؟

فهذا االستفهام يشاب مبعىن التقرير , ألن النيب أراد أن يقرر أم ال 
 يلتزمون, وقد قيل : هل ال يستفهم ا إال عما دخلته, فكان السؤال عن التوقع ال

  عن املتوقع .

فأجيَب عن هذا , بأن االستفهام دخل على مجلة مشتملة عن التوقع 
واملتوقع , والنيب ال يسأل عن توقعه فتعني السؤال عن املتوقع , وملا كان على سبيل 

. وإذا دخل االستفهام على فعل الرتجي أفاد ٥٧التقرير كان املراد أن املتوقع كائن
. ولذالك كان ردهم هلذا االستفهام التقريري ٥٨بأنه كائنتقرير ما هو متوقع وأشعر 

باستفهام إنكاري (َوَما لََنا َأال نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل اللِه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـَْنائَِنا ) 
  إلنكار تقرير النيب بعدم القتال.

ْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل وفيه معىن التحذير ألن قوله تعاىل : ( َهْل َعَسْيُتْم إِ 
َأال تـَُقاتُِلوا ) فصلت عسى مع خربها ( أال تقاتلوا ) بفاصل وهو مجلة اعرتضية (ِإْن 
ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل) , وفيه معىن التوبيخ ألن قبل هذه االية  (َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل 

يٌم َمْن َذا الِذي يـُْقِرُض اللَه قـَْرًضا َحَسًنا فَـُيَضاِعَفُه لَُه اللِه َواْعَلُموا َأن اللَه مسَِيٌع َعلِ 

                                                           

  . ٦٥, ص.  ٢شهاب الدين حممود األلوسي, روح املعاىن ( بريوت : دار إحياء الرتاث العريب ) ج.  ٥٧
 ٥٣٤خالد بن عثمان السبت, قواعد التفسري ( مصر : دارابن عفان ) ص.  ٥٨



َأْضَعافًا َكِثريًَة َواللُه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن) كأن الذين يتقاعسون عن اجلهاد 
  اليريدون حسنة مضاعفة عند اهللا , والذي ال يريد ذلك ينبغى أن يقبح .

: ﴿ َونَاَدى َأْصَحاُب اْجلَنِة َأْصَحاَب الناِر َأْن َقْد َوَجْدنَا قوله تعاىل   .٢
نَـُهْم َأنْ   َما َوَعَدنَا رَبـَنا َحقا فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد رَبُكْم َحقا قَاُلوا نـََعْم فََأذَن ُمَؤذٌن بـَيـْ

  َلْعَنُة اللِه َعَلى الظاِلِمَني ﴾
ن حوار وقع ىف االخرة , حماورة أهل اجلنة أهل النار . تتحدث هذه االية ع

فبعدما دخل أهل اجلنة اجلنة , ودخل أهل النار النار , نادى أصحاب اجلنة 
أصحاب النار وهم ىف مكام , فأصحاب اجلنة يروم ىف شقاوة , وخسارة , 

ْن وخزي , وعذاب , كما أن أصحاب النار يروم ىف سعادة ونعيم, فنادوهم (أَ 
َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبـَنا َحقا فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد رَبُكْم َحقا ) ومن ضمن ندائهم 
االستفهام التقريري , ألن أصحاب اجلنة يريدون منهم ألن يقروا ويعرتفوا على 

 حاهلم .
وهذا االستفهام التقريرى قد شابه معان , وهى السخرية , والتهكم 

لتقريع والتخسري , ألن قوهلم قبل االستفهام (َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبـَنا َحقا) ,وا
إخبار إليهم , ليس عل سبيل اإلعالم , ألن أصحاب النار يرون أصحاب اجلنة 
قد وجدوا ما وعد رم , بل على سبيل السخرية والتهكم والشماتة والتقريع , 

ا وأنذروا فأبوا , مث وضع لفظ " وعد " موضع " توعد " ألم ىف الدنيا قد دعو 
يؤكد على ذلك , ألن " وعد " للخري و " توعد " للشر , فوضعه موضعه زيادة ىف 

  السخرية والتخسري والشماتة والتقريع .
قوله تعاىل : ﴿ قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم  .٣
  ) ٨٩﴾ ( يوسف  َجاِهُلونَ 

فإن موضوع هذه االية هو التقاء اإلخوة , وتعارف األحبة فدخلوا على 
يوسف لطلب املعونة والصدقة والشفقة على أخيه بنيامن , فرد عليهم يوسف ذه 
االية , فعرب القران هنا باستفهام تقريري ألم قد فعلوا ما فعلوا ,وهم يعرفون ذلك 



تحيقيق, ألن ما فعلوا بيوسف وأخيه من أذية وإهانة , وفيه معىن " قد " وهو ال
معىن التقريع ألن املقام فيه مقارنة بني  -أيضا  -ومشاتة يعلمونه حمققا , وفيه

احلالني , حالة يوسف عليه السالم ىف العز والكرامة وحالتهم ىف الذل والندامة 
 بعصيام , فهذا تقريع هلم .

السياق , وهى التوبيخ واالستقباح  وجبانب هذا معاين أخرى تستنبط من
والتنصح والشفقة والتحريض للتوبة ,بدليل خامتة االية (ِإْذ أَنـُْتْم َجاِهُلوَن) , أي 
جاهون قبحه , ألن علم القبح يدعوا إىل التوبيخ واالستقباح واالستقباح جير التوبة 

  , فكان كالمه شفقة عليهم وتنصحا ىف الدين .

قوله تعاىل : ﴿  ُقْل َهْل نـَُنبُئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن أَْعَماًال ﴾ (الكهف :  .٤
١٠٣ (  

فقبل هذه االية اية تتحدث عن ديد على الكافرين , مث انتقل التعبري 
القراىن إىل اخلاسرين , فخاطب اهللا نبيه بقوله : ( قل ) فاخلطاب حملمد صلى اهللا 

خسرين أعماال وليقرهم على حاهلم هذا, فاخلطاب عليه وسلم , ليبلغهم بأم األ
ىف قوله : ( ننبئكم ) للكافرين , كأن فيه التفاتا وإثارة للذهن , ولذلك مل يعرب ومل 
جيزم مباشرة على أن املرد باألخسرين هم الكافرون , لكن جاء بالوصف أوال , 

بعد هذا بأن األخسرين الذين ضل سعيهم ويظنون أم حيسنون صنعا مث جاء 
 الوصف باجلزم على أن املرد م هم الكافرون , كفروا بايات اهللا ولقائه .

فال شك فيه أن املعىن البالغي هلذا االستفهام هنا هو التقرير بإثارة الذهن 
 أوال لريتقى إىل التقرير .

  ) ٩(طه : قوله تعاىل : ﴿ َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى﴾  .٥
نبياء هو تسلية الرسول ﴿وَُكال نـَُقص ال شك أن من حكمة قصص األ

, وال شك )١٢٠:  ١١(سورة هود َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء الرُسِل َما نـُثَبُت بِِه فـَُؤاَدَك ﴾ 
أيضا أن االيات الىت قبلها تتحدث عن القران لتسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم 



ألن املقام  –التقرير و التشويق  من أعباء الرسالة والنبوة . فجاءت هذه االية لتفيد
 إىل تطلع ما بعدها. –مقام التسلية 

  ) ٢١﴿ َوَهْل أَتَاَك نـََبأُ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوُروا اْلِمْحرَاَب ﴾ ( ص :  .٦
بعدما بني اهللا نعمه على نبيه داود عليه السالم , وذكر أحوال األمم 

. وهى من ضمن موضوع  السابقة الذين كذبوا الرسل وقعت هذه االية الكرمية
معاتبة اهللا على داود عليه السالم لشيئ من الغفلة وتعليمه حسن احلكم للخلق 
والقضاء بينهم باحلق وجعله خلفا ملن سبقه من األنبياء , , فكل هذه املوضوعات 
جاءت بعد ذكر حال النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قومه الذÓن يكذبونه 

 هللا من أعباء الرسالة .ويستهزؤونه , تسلية لرسول ا
ففى موضوع املعاتبة , ابتدأ باالستفهام بقوله : هل أَتَاَك نـََبُأ اخلَْْصِم ؟ 
فمعىن االستفهام هنا التقرير , تقرير بأن األمر واقع , وهذه القصة حدثت ووقعت 
, وجبانب هذا  معىن اخر , وهو التعظيم ألن القران استخدم لفظ " نبأ " , فالنبأ 

  بأ العظيم .هو الن
وال شك أيضا فيه معىن التشويق وتعظم الرغبة ىف مساع ما بعده فيوعى حق 

  الوعي . ألن األمر أمر عجيب فحقه أن يشيع .
( .﴿ يـَْوَم نـَُقوُل جلََِهنَم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد ﴾  ٨و  ٧

  )٣٠ق : 
سبحانه  –ألنه  ٥٩الحيتمل هذه االية تتضمن استفهامني فاالستفهام األول

  عليم بكل شيئ أما الثاىن حيتمل أن يكون حقيقيا وأن يكون بالغيا. –
فاالستفهامان واقعان ىف موضوع البعث حينما بعث اخللق أمجعون 
للحساب , وكل جيازى حسب عملهم ىف الدنيا , فاملوضوع قبل هذا هو ايات 

                                                           

 مبعىن قد جاء على غري معناه احلقيقي ٥٩



قبل  ٦٠كلم عن  تكذيب األقوامتتكلم عن علم اهللا بأفعال اخللق وقبله ايات تت
  قريش وجزائهم بأن يدمرهم اهللا بتكذيبهم وكفرهم.

فاألول استفهام تقريري , تقرير التعظيم , تعظيم لشأن جهنم , والثاىن 
أيضا للتقرير كما ىف االول , لكن حيتمل أن يكون حقيقيا , ونرجح هنا أن يكون 

على غري  –االستفهام  غري حقيقي , ألن السياق يتطلب ذلك . حينما ورد
من اهللا فجاء اجلواب على سبيل االستفهام , ألن املوضوع قبل ورود  –احلقيقي 

هذا االستفهام يتكلم عن علم اهللا مبا يفعل العباد ويتكلم عن جزاء الكافرين كما 
  ذكرنا , وساق بعده موضوعا عن عن العرب فيمن خال من األمم السابقة .

ير التعظيم ليفيد التهويل والتفخيم وترغيب العباد وذا السياق يتطلب تقر 
  عن اجلنة وترهيبهم عن النار .  

. قوله تعاىل : ﴿ َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـْرَاِهيَم اْلُمْكَرِمَني ﴾ (الذاريات ٩
 :٢٤ .(  

فال شك أن اخلطاب هنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , واالية تقع ىف 
يم وهم املالئكة , وعدهم اثىن عشر , وقيل عشرة , وقيل موضوع ضيوف إبراه

. واالية كموضوع جاءت تسلية لرسول اهللا من أعباء الرسالة من تكذيب ٦١ثالثة 
  وإنكار قومه , فلذلك كان قبل هذه االية ايات عن اإلنذار والعبرب .

فكان حال قومه ثقال عند الرسول, فيحتاج عندئذ إىل التسلية  فجاء القران 
معربا هذه التسلية باالستفهام ليكون أوقع ىف النفس , الن املعىن خمتلف إذا عرب 
بغري االستفهام , فعلى سبيل املثال نقول : قد أتاك , نعم , االستفهام هذا يفيد 
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ه معىن التقرير , فما الفرق بينهما ؟ فاجلواب هو التقرير , والعبارة املذكورة أيضا في
أن اسلوب االستفهام هنا تقرير تشويقي , وفيه تلطف لرسول اهللا , وال ريب أن 

  التسلية حتتاج إىل تلطف , فهذا ال يفيده تعبري اخر . 
ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدْهِر ملَْ َيُكْن َشيْ  ١٠ ًئا . قوله تعاىل : ﴿َهْل أََتى َعَلى اْإلِ

  ) . ١َمْذُكورًا ﴾ ( اإلنسان :
ورد هذا االستفهام ىف أول سورة اإلنسان , بل ابتدأت به . فأوائل هذه 
السورة الكرمية تتحدث عن قدرة اهللا ىف اخللق , بعدما ختمت سورة القيامة بقدرة 
اهللا على اإلحياء , وحتدثت عن خلق اإلنسان , إذن , اخر سورة القيامة تناسب 

  ع أول سورة اإلنسان.مناسبة م
مث , إن سورة القيامة ختمت باالستفهام , وابتدأت سورة اإلنسان 
باالستفام أيضا , إال أن ىف األول باهلمزة والثاىن بــ " هل " . فكالمها استفهام 

  تقريري.
فعدم ذكر اخلطاب للتعميم  , فاملخاطب هنا لكل من يصلح اخلطاب , 

اهللا عملية خلق اإلنسان وقدرته على اإلحياء , فكيف يكون تقريرا ؟ بعدما بني 
وعلمنا كل ذلك , فيحتاج الكالم بعد ذلك إىل التقرير , تقرير على قدرة اخلالق , 
ولذاك جاءت االية بعد هذه االية وهو قوله تعاىل : ( إنا خلقنا إلنسان من نطفة 

لتشويق , لتشوق ) لزيادة التقرير , مث يالحظ معىن اخر هلذا االستفهام هو معىن ا
  تطلع ما بعده .

  ) ١٥َهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى ﴾ ( النازعات :   . قوله تعاىل : ﴿١١
فحينما جاءت القصة من قصص األنبياء فهى جاءت تسلية لرسول اهللا 
وعربة لنا , فاالستفهام ىف االية الكرمية ورد ىف موضوع تكذيب املكذبني وإنكار 

  املنكرين وعاقبة أمرهم . 



تتحدث عن أمة حممد الذين  –بعد ذكر قسم  -فأوائل هذه السورة 
يكذبونه وينكرون يوم البعث والنشور , فعندئذ حيتاج الكالم إىل تقرير شيئ مهم , 
وهو قصة سيدنا موسى عليه السالم تسلية لرسول اهللا , مث نالحظ معىن اخر وهو 

  التشويق , فهذا االستفهام تقرير تشويقي.
َهْل ثـُوَب اْلُكفاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن ﴾   .١١عاىل : ﴿ . قوله ت١٢

  ). ٣٦(املطففني : 
وقع هذا االستفهام ىف موضوع مفارقة حال املؤمنني الذين جيزون باجلنة 
وحال الكافرين ازين بالعذاب . فحينما ينظر أهل اجلنة على األرائك , ينظرون 

استفهام على غرض بالغي , وهو التقرير حال الكافرين املعذبني , صدر منهم 
,هم يريدون أن يقروا حاهلم بسوء عملهم ىف الدنيا , ونالحظ ىف االية أن التعبري 
القراين استخدم لفظ ( ثوب ) على صيغة اهول مث دخل عليه استفهام تقريري . 

  وكل هذا يدلنا على معاين بالغية .
زى ) على سبيل املثال يدل فاستخدام القران هذا اللفظ بديل لفظ ( ج

على التهكم والشماتة والتوبيخ , ألن هذا اللفظ مستخدم ىف احلسنة , فال شك 
  وضعه هنا يفيد هذه املعاىن .

واستخدام صيغة اهول يعطينا معىن أن الفاعل هنا وهو املثوب , كأنه 
هذه االية ليس مبوجود , فهذا يدل على زيادة التوبيخ . ولذلك معىن االستفهام ىف 

  التقرير التوبيخي مع االستهزاء والشماتة والتهكم والسخرية .
  ) ١٧َهْل أَتَاَك َحِديُث اْجلُُنوِد ﴾ ( الربوج :   .١٢. قوله تعاىل : ﴿ ١٣

فقبل هذه االيه ايات تتحدث عن قدرة اهللا وإرادته , وقبلها ايات تتحدث 
متثيل قدرة اهللا سبحانه, عن فتنة الكافرين للمؤمنني , واالية تقع ىف موضوع 

فتناسب مبا قبلها , كأن ما قبلها  تذكر نظرية القدرة واإلرادة والفعل الذى حقه أن 



تطبق فيه قدرة اهللا على تعذيب أهل ذالك الفعل , مث ذكر مثاال على هذه 
النظرية, فنستبنط أن اهللا تعاىل أصاب تلك اجلنود بالعذاب , وهو قادر أيضا أن 

  فرين من أمة حممد .يصيب به الكا
تسلية لرسول اهللا صلى اهللا  –ومن ضمنه هذا االستفهام  –فجاء املوضوع 

عليه وسلم , ألنه قد مر بنا مرارا , أن حديث عن األمم السابقة إذا ذكر بعد 
  اإلنكار والتكذيب فذلك يشري إىل التسلية من أعباء الرسالة .

ىن , واملعىن الرئيسي هو وابتدئت هذه باالستفهام , فهذا يدل على معا
التقري . واملعىن قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق فتسل واصرب على تكذيب 

  .٦٢قومك وحذرهم مثل ما أصام 
ويفيد أيضا التهويل , وهو لتهويل حديث اجلنود بأن يسأل عن علمه , 

  .٦٣وفيه تعريض للمشركني بأم قد حيل م ما حل أولئك 
يخ , ألن ما يفعل هؤالء اجلنود قبحا وفحشا , فجاء وفيه إشارة إىل التوب

  التعبري ذا النمط لتوبيخ ما يفعل الكفار .
  ) ١َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة ﴾ (الغاشية :   .١٣. قوله تعاىل : ﴿  ١٤

ورد هذا االستفهام ىف أول سورة الغاشية , ويقع ىف موضوع رهبة يوم 
  ذكر الكتب السماوية يوم القيامة . القيامة بعدما ذكر القران عن
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إذن , استأنف القران سورة الغاشية عن أحوال يوم القيامة بتعبري استفهامي 
له صلة قوية خبامتة سورة األعلى , كأن التعبري ذا االسلوب بيان خلامتة سورة 

  األعلى .
ة . واملرد به هنا يوم القيامة , ومسيت القيام ٦٤والغاشية ىف اللغة الغطاء

غاشية ألا تغشى الناس مجيعا من األولني واالخرين , أو ألا تغشى الناس 
  .٦٥باألهوال والشدائد 

فقيل هلذه األداة هي مبعىن أو مبنزلة " قد " والصحيح ليس كذلك بل 
. قد بينا ىف السابق أن " هل " ليس مبنزلة ٦٦استفهام أريد به التعجيب والتشويق 

  مازال باقيا.قد , ألن معىن االستفهام 
فمن خال السياق نقول االستفهام هنا للتقرير تقرير أمر القيامة , تعظيم 
املستفهم عنه وهو القيامة , كما ال خيفى فيه معىن التعجيب والتعجب والتشويق 

  إىل استماعه .
  )٥. قوله تعاىل :﴿ َهْل ِيف َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر ﴾ (الفجر:  ١٥

وع قسم اهللا على قدرته لعقاب الكافرين مث نالحظ هذه االية تقع ىف موض
ختام سورة الغاشية وجدنا أا ختمت بغاية الرسول , وسوء عاقبة الكفار , 
ورجوع الناس إليه سبحانه للحساب . وبعدها ايات تتحدث عن عاقبة األقوام 

  السالفة الذين أنكروا وكفروا .
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نا هذه املسألة ىف الباب الثاىن فقيل هلذه األداة هنا هي مبعىن " إن " وقد بي
  , وأخذنا القول بأن " هل " ليس مبنزلة " إن ".

فاملفسرون يتفقون على أن " هل " يفيد التقرير , وجبانب هذا املعىن نرى 
معىن التحقيق والتأكيد , ألن كلمة ( قسم ) جاءت منكرة فهذا يدل على أن 

, ٦٧املقسم عليه متحقق بكل التقدير , ألن هناك خالف ىف تقدير املقسم عليه 
مثل قولنا : لنعذبن  فالتقدير األول املقسم عليه حمذوف لتذهب نفس كل مذهب

  الكافرين , والثاىن هو قوله تعاىل : ( إن ربك لباملرصاد ).
وذه الصيغة نستنبط معىن التفخيم ىف القسم لشأن األشياء املذكورة , 

  ومعىن التعظيم للمقسم عليه .
  

  
  

  الفصل الثالث : بالغة " هل " اإلنكاري

  ويقع "هل" اإلنكاري تسعة وأربعني مرة بثمانية وأربعني اية ىف ثالثني سورة: 

قوله تعاىل ﴿ َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن يَْأتِيَـُهُم اللُه ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم  .١
  ) ٢١٠َواْلَمَالِئَكُة َوُقِضَي اْألَْمُر َوِإَىل اللِه تـُْرَجُع اْألُُموُر  ﴾ ( البقرة : 

هذه االية الكرمية تتحدث عن عذاب اهللا وبأسه , فهي اية وعيد ملن عصاه ف
. وعدهم بالعذاب والبأس , بل بأشد عذابا , ألن القران عرب بالغمام , فالغمام 
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مظنة الرمحة , لكن الغمام هنا تضمن أشد عذابا , ألن العذاب إن جاء من حيث 
 الرمحة كان أشد . ال حيستب كان شديدا , والعذاب إن جاء على مظنة

يعجبك قوله ),  من , إما أن يعود إىل ( ٦٨والضمري ىف الفعل له احتماالت
وإما أي يعود إىل الذين امنوا , وإما  إىل ( فإن  وإما أي يعود إىل ( من يشري )

زللتم ) على سبيل االلتفات  من اخلطاب إىل الغيبة ( ينظرون ) ,إما راجعا إىل 
  اليهود .

ت صاحلة ألن تعرب ذا النظم, لكن بعد املالحظة نرى أن فكل االحتماال
االحتمالني ( الذين امنوا ) و ( من يشري ) مرجوحان عندنا , والباقية كانت 

  راجحة , ألن السياق واملعىن هلذه االية هو وعيد من اهللا .  

فمن خالل هذا املعىن والسياق فيحتاج الكالم عندئذ إىل اإلنكار , إنكار 
وحاهلم , وأن حاهلم ال ينبغى أن يكون , فيسمى هذا االستفهام إنكريا  أمرهم

توبيخيا , مث يشوبه معىن التحيقيق , ألن هذا األمر سيتحقق , مث هناك معىن اخر 
  وهو النفى , ويؤكد هذا املعىن دخول " إال " بعده .

٢.  أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَْعِد اْلَغم أََمَنًة نـَُعاًسا يـَْغَشى قوله تعاىل : ﴿ ُمث
َر احلَْق َظن اْجلَاِهِليِة يـَقُ  ُهْم أَنـُْفُسُهْم َيظُنوَن بِاللِه َغيـْ وُلوَن طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأَمهتـْ

ِهْم َما َال يـُْبُدوَن َهْل لََنا ِمَن اْألَْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإن اْألَْمَر ُكلُه لِلِه ُخيُْفوَن ِيف أَنـُْفسِ 
َلَك يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِيف بـُُيوِتُكْم لَبَـَرَز 

 ُه َما ِيف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَىل َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اللَص َما ال
  ) ١٥٤ِيف قـُُلوِبُكْم َواللُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُدوِر ﴾ ( ال عمران : 

                                                           

 .٢٨٢, ص.  ٢حممد الطاهر ابن عاشور , التحرير والتنوير ,ج.  ٦٨



, فاالية تتكلم عن طائفتني اللتني  ٦٩هذه االية الكرمية نزلت بعد واقعة أحد
 ىف أحد , طائفة مؤمنة وطائفة منافقة . –صلى اهللا عليه وسلم  –مع النيب 

املنافقني بعدما تضع احلرب أوزارها , فالسؤال الذى ورد ىف االية صادر من 
ألن الطائفة املؤمنة يصدقون الرسول قاطعني بأنه النيب احلق ,فال ينبغى أن يصدر 

  هذا السؤال منهم .

فاملنافقون يظهرون خالف ما ىف قلوم حينما يأتون إىل احلرب , فلما 
  غلبوا, ظهر األمر, وفشا حاهلم , حىت تساءل هذا السؤال .

هام هنا لإلنكار بدليل مجلة قبله ( َيظُنوَن بِاللِه َغيـَْر احلَْق َظن فاالستف
اْجلَاِهِليِة) فهم ينكرون نصيبا من النصر والظفر , وهذا يؤدي إىل تشكيك النيب 
بأنه نيب . ألن معىن السؤال هو : هل لنا مما أمره اهللا ووعده من النصر والظفر 

  ٧٠نصيب ؟

ر املشوب مبعىن النفى ألن بعد "هل" "من" اجلارة فالسؤال هنا لإلنكا
  دخلت على النكرة , فهذا من خصائص النفى .

قوله تعاىل : ﴿ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َهْل تـَْنِقُموَن ِمنا ِإال َأْن آَمنا بِاللِه  .٣
َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبُل َوَأن َأْكثـَرَُكْم فَ    ) . ٥٩اِسُقوَن ﴾ ( املائدة : َوَما أُْنزَِل ِإلَيـْ

نزلت هذه االية بعد ماجحد اليهود نبوة عيسى عليه السالم أمام النيب , 
, وقالوا حينما مسعوا ذكر عيسى :  ٧١وقالوا : النؤمن بعيسى وال مبن امن به

                                                           
هـ  ١٤٢٢النقول ىف أسباب النزول ( بريوت : مؤسسة الكتب الثقافية  جالل الدين السيوطي , لباب  ٦٩

, ص.  ٤م ) ج.  ١٩٤٧هـ /  ١٣٦٦. حممد عبده , تفسري املنار ( القاهرة : دار املنار  ٦٥م ) ص.  ٢٠٠٢/ 
١٨١ . 

, ص .  ٣حممد بن مصلح الدين , حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي البيضاوي , ج.  ٧٠
١٩٤ .  

 . ١٠٥جالل الدين السيوطي , لباب النقول ىف أسباب النزول, ص.  ٧١



, ٧٢مانعلم أهل دين أقل حظا ىف الدنيا واالخرة منكم , وال دينا شرا من دينكم 
 االية . فأنزل اهللا هذه 

فما قبل هذه االية يتحدث عن ي املؤمنني عن مواالة أهل الكتاب 
  والكافرين , وبعدها يتحدث عن شخصية اليهود. 

فعلة النهي فصلت بفاصل , ومن ضمن هذا الفاصل االستفهام, إليثار 
الفكر حىت يسهل قبول العلة . فاالستفهام لإلنكار إنكار ما يعتقدونه وما يتهمونه 

توبيخ , ألن اعتقادهم هذا شيئ مذموم , ألن ما من نيب إال وقد أخرب بنبوة مع ال
حممد صلى اهللا عليه وسلم,فهم خيالفون نبيهم ومل يعملوا بوصية نبيهم , فال شك 
أن هذا األمر قبح , وهذا القبح ال بد أن يقبح , فجاء االستفهام ليفيد هذا املعىن 

.  

ْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللِه بـَْغَتًة َأْو َجْهَرًة َهْل قوله تعاىل : ﴿ ُقْل أَرَأَيـَْتكُ  .٤
   .) ٤٧يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظاِلُموَن ﴾ ( األنعام : 

فقبل هذه االية اية تتحدث عن دعوة التوحيد والرسالة باالحتجاج 
والدالئل , ألم منكرون التوحيد والرسالة , مث جاء بعد هذا املوضوع هذه 

 االية الىت تتضمن توعدا ووعيدا وديدا. 

فتوعدهم اهللا بأن يأتيهم العذاب بغتة أو جهرة , واملراد بالبغتة هنا هو 
إشعار وال عالمة , فختمت االية ذا االستفهام لتحريك  العذاب جاء من غري

  ذهنهم وإيثار أنفسهم لريجعوا إىل أنفسهم لبحث اجلواب .

مث نالحظ وضع الظاهر موضع املضمر ( َهْل يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظاِلُموَن 
) ليفيد أن سبب إهالكهم هو صفة ظلمهم , وكل من اتصف هذه الصفة 

  حق أيضا بالعذاب .الذميمة است
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, واملعىن إذا  ٧٤, وحيتمل التقرير ٧٣فعد هذا االستفهام استفهاما إنكاريا
هو : أنتم خمتصون باإلهالك والعذاب . ولكن نرجح معىن اإلنكار ألن ما 
بعده تتحدث فعل منكر هو اإلنكار بالتوحيد والرسالة , مث جاء بعده 

جاء الوعد والتهديد , مث  باالحتجاج ليدل على أن فعلهم ال ينبغي , مث
ختمت االية ذ االستفهام , فاملناسب من هذا التسلسل أقرب إىل اإلنكار , 

  ويؤكد على ذالك دخول االستثناء بعد أداة االستفهام .

واالستفهام هنا مبعىن اإلنكار, أي : أنه الينبعي أن يكون  , مث هذا 
  إال القوم الظاملون . املعىن مشوب مبعىن النفى , ألن معناه : ال يهلك

قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللِه َوَال أَْعَلُم اْلَغْيَب  .٥
َوَال أَُقوُل َلُكْم ِإين َمَلٌك ِإْن أَتِبُع ِإال َما يُوَحى ِإَيل ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري 

  ) ٥٠( األنعام :  أََفَال تـَتَـَفكُروَن ﴾
هذه االية جدال ينب النيب واملشركني, وهو يريد أن يقول هلم , بأنه ليس 
بإله وال ملك ولكن يريد أن يريد أن يثبت  النبوة والرسالة , مث ختم هذا 
باالستفهامني االنكاريني , لكن مناط البحث ينحصر ىف األول ال الثاىن كما هو 

 معلوم .

على سبيل التشبيه , فاألعمى تشبيه حال من ال  فاالعمى والبصري جاءا
يفقه األدلة ويفكك املعاىن املتشاة , حبال األعمى الذي ال يدر ما حوله , 
  والبصري تشبيه حال من يفقه األدلة ويعرف احلق  والباطل وال ختتلط عليه األمور .

                                                           

 . ٢٣٧, ص.  ٧حممد الطاهر عاشور , التحرير والتنوير , ج.  ٧٣
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ا , فاألول حال الكافرين املشركني , ألم وضعوا األشياء ىف غري موضعه
وضعوا احلق ىف موضع الباطل لعقم أقيستهم , والثاىن حال املؤمنني الذين اهتدوا 

  ووضعوا األشياء ىف مواضعها .

حيتاج الكالم إىل إنكار حال املشركني , فجاء هذا  ٧٥هلذا السياق
االستفهام لريجعوا إىل أنفسهم ليبحثوا عن اجلواب أوال, مث ليفيد معىن اإلنكار ثانيا 

د به هو إنكار استواء من ال يعلم احلق ومن يعلمه , وليفيد التوبيخ ثالثا , , فاملرا
ألن حاهلم هذا قبيح بال شك , ويتطلب هذا التوبيخ التنفري عن الضالل والرتغيب 

  ىف االهتداء .

قوله تعاىل : ﴿ َسيَـُقوُل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللُه َما َأْشرَْكَنا َوَال  .٦
َوَال َحرْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَب الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َحىت َذاقُوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل  آبَاُؤنَا

( ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإْن أَنـُْتْم ِإال َختُْرُصوَن  ﴾ 
  .) ١٤٨األنعام : 

 املشركني والنيب صلى اهللا عليه وسلم , حوار يدل على هذا هو حوار بني
سخيفة عقوهلم , يفكروون ىف جانب واحد ومل يفكروا ىف جانب اخر, يدل عليه 
قوله (َلْو َشاَء اللُه َما َأْشرَْكَنا...) وإن يفكرو ىف جانب النيب الذى ىف تقدير القول 

 ( لو شاء اهللا قلت لكم هذا ) .

قى غاية القبح , فيخاطبهم النىب بقوله ( ُقْل َهْل ِعْندَُكْم  إذا أمرهم وحاهلم
ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ) أى دليل وبرهان على صدق ماادعومتوه حىت تبزوا لنا 
فنكون صادقني على ما زعمتم . ومن الوضوح ىف غاية الوضوح , ليس هلم أي 

  ظن .دليل وال برهان يدل على صدقهم , وإمنا يتبعون ال

                                                           

  .السياق يبني سوء حال املشركني  ٧٥



ولذلك جاء هذاالستفهام إنكاريا , إلنكار زعمهم وهو ال ينبغى أن يكون 
  , وزاد على ذلك معىن التهكم وال ريب فيه معىن التعجيز .

َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة َأْو يَْأِيتَ رَبَك أَْو  قوله تعاىل : ﴿ .٧
َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن يَْأِيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَك يَـ  ْوَم يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت رَبَك َال يـَنـْ

 ١٥٨( األنعام : آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَاَِا َخيـْرًا ُقِل انـَْتِظُروا إِنا ُمْنَتِظُروَن﴾ 
(  

اد هذه االية من ضمن موضوع دعوة أهل مكة لإلميان وإنذارهم . واملر 
مبجيئ امللك هو ملك املوت الذي جاء لقبض أرواحهم , وجميئ اهللا هو يوم 

 . ٧٦القيامة

ولقد دعوا دعوة بلغوا تبليغا دين اهللا احلق وأنذروا تنذيرا , لكنهم ال يتأثرون 
ذه الدعوة والتبليغ واإلنذار , فجاءت االية ديدا هلم على عاقبة أمرهم مبا 

  عليهم.

( هل ينظرون إال ... ) أى اليتأتى منهم اإلميان , وال فيقول اهللا منكرا 
خيفى علينا أن " هل " هنا مبعىن النفي , فتقدير الكالم ( ال ينتظرون ... ) , 

  ولذلك مسي االستفهام استفهاما إنكاريا مع النفي والتهديد والوعيد .   

ِيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الِذيَن َهْل يـَْنظُُروَن ِإال تَْأِويَلُه يـَْوَم يَأْ  قوله تعاىل : ﴿ .٨
 فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا َأْو نـَُرد َنا بِاحلَْقَنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبـ

ُهْم َما َكانُوا يـَفْ  َر الِذي ُكنا نـَْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَضل َعنـْ ( تَـُروَن ﴾ فـَنَـْعَمَل َغيـْ
 ) ٥٣األعراف : 
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هذه االية تتضمن استفهامني , فمناط حبثنا هو األول ىف هذا الفصل , 
وتتحث االية الكرمية حول خسران الكافرين , وسوف يندمون على مافعلوا ىف 

 الدنيا يوم القيامة.
فقد جاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أنزله اهللا هلداية الناس . 

فيه حتذير وتنذير ووعد ووعيد وتبشري , فقد بلغ النيب  –كما هو معلوم   -والقران 
هذا القران ألمته , لكن من أمته مؤمنون وكافرون , فاملؤمنون هم الذين صدقوا 

  هذا القران وما فيه , أما الكافرون فقد كذبوا ,وأنكروا ما فيه .
سبيل استعارة  ( هل ينظرون إال تأويله ) والنظرة هنا مبعىن االنتظار على

  كمية , ألم سينظرون ما أنكروا وكذبوا.
والتأويل هو عاقبة ما وعد اهللا فيه من البعث والنشور واحلساب وجمازاة كل 

  .٧٧نفس ما كسبت
فجاء االستفهام إلنكار فعلهم وتكذيبهم , بأنه ما كان ينبغي أن يكون , 

  ا مشوبا مبعىن النفي . مث هل هنا مبعىن النفي كما بينا , فسمي إنكار توبيخي
بُوا بِآيَاتَِنا َولَِقاِء اْآلِخرَِة َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم  .٩ ِذيَن َكذقوله تعاىل : ﴿ َوال

   ) ١٤٧( األعراف : َهْل ُجيَْزْوَن ِإال َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾ 
فاالية تتكلم عن سوء عاقبة الكافرين واملكذبني , وسيجزون عما كانوا 

 باإلهانة والذلة والعذاب , لبئس ماكانوا يفعلون وبئس ما كانوا جيزون .يفعلون 
فهم ىف أول األمر , أعماهلم حبطت أي تقدم صالحه وفسد , بسبب 

  التكذيب والتكرب .
ومما ال شك فيه أن مثل هذا الفعل منكر قبيح , فجاءت االية ليعطينا 

كون , ولذلك مسي معىن اإلنكار , أي أن فعلهم هذا ما كان ينبغى أن ي
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االستفهام إنكارا توبيخيا , وقيل : االستفهام هنا مبعىن التقرير , أى يستجيون 
. ولكن هذا الرأي نراه مرجوحا من حيث وجدنا ىف ٧٨بسوء فعلهم إال عقوبة 

  الكالم إال , فإال ال يدخل إال على اإلنكار . 
ْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َهْل تـََربُصوَن بَِنا ِإال إِ  .١٠

نـَتَـَربُص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللُه بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فـَتَـرَبُصوا ِإنا َمَعُكْم 
  .) ٥٢( التوبة : ُمتَـَربُصوَن ﴾ 

فاملعىن ىف هذه االية الرد على املنافقني ىف معتقدهم ىف املؤمنني وإزالة ظنهم 
, وتتحدث عن حسن العاقبة للمؤمنني ,   ٧٩أن املؤمنني تنزل م املصائب

فااليات قبلها تتحدث عن صفات وعالمات املنافقني , ولذلك كانت االية ردا 
 هلم .  

كان معتقدهم وظنهم أن املؤمنني ستنزل عليهم املصائب, فكان اعتقادهم 
ي , لذلك جاء الكالم على وظنهم حمتاج إىل الرد وإىل اإلنكار والتوبيخ والنف

أسلوب االستفهام ليحوي هذه املعاىن , فال ميكن أن نضع أسلوبا اخر مكان هذا 
  األسلوب.

واخلالصة أنه لإلنكار فاملعىن ظنهم واعتقادهم هذا ال ينبغى أن يكون أي 
لن يكون , وألنه قبيح , والقبيح مستقبح , وعدم االنبغاء حمتاج إىل النفي , 

  الستفهام استفهام إنكاري توبيخي منفي .فلذلك هذا ا
قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه ُقِل  .١١

  . ) ٣٤( يونس : اللُه يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه فََأىن تـُْؤَفُكوَن ﴾ 
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الضالل, خياطبهم هذه االية من ضمن موضوع أدلة بطالن عقائد الشرك و 
بأدلة عقلية حسية , وهذه االية تصور لنا علو إنكارههم التوحيد بدليل هل دخل 

 على اجلملة االمسية , وقد بينا هذا ىف الباب السابق .
, لكن خنتار األول , ٨٠وحيتمل االستفهام إىل إنكاري وتقريري بإنكار ذلك

قدرة اهللا وقدرة اهلتهم املزعومة ,  وإن كان الثاىن جائزا ,ألن املقام مقام مقارنة بني
يزعمون اهلتهم قادرون , فتحدى القران بأن يربهنوا قدرة اهلتهم , فجاء التعبري 
القراين موافقا للمقام ذا األسلوب , أسلوب االستفهام ليثري الذهن , ليبحثوا عن 

ك , مث اجلواب , فيقتضى هذا إنكارا ىف بادئ األمر , ألن اهلتهم لن تقدر على ذل
يقيد معىن التقرير ثانيا ,وىف حقيقة األمر أن زعمهم هذا باطل , فيدل على النفى 

.  
قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْق ُقِل اللُه  .١٢

ِهدي ِإال َأْن يـُْهَدى َفَما يـَْهِدي لِْلَحق أََفَمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْق َأَحق َأْن يـُتَبَع أَمْن َال يَ 
  ). ٣٥( يونس : َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن ﴾ 

هذه االية مثل السابقة , فاستفهامه يفيد معىن اإلنكار والنفى , أي أن 
 اهلتهم ال ومل ولن تقدر , ألا خلق اهللا , فاهلتهم خملوق وليست خبالق .

ُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْخلُْلِد َهْل ُجتَْزْوَن قوله تعاىل : ﴿ ُمث ِقيَل لِلِذيَن ظَلَ  .١٣
  ) ٥٢( يونس ِإال ِمبَا ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن ﴾ 

فاملوضوع هلذه االية هو تصوير بعض أحوال القيامة , فحينئذ جتزى كل 
 نفس مبا كسبت , إن خريا فخري , وإن شرا فشر. 

العذاب على سبيل واالية قبلها تدل على محاقة وتكرب الكافرين باستعجال 
  االستهزاء , يف يوم القيامة فسوف يرون عني اليقني .

                                                           

  . ١٦١, ص.  ١١حممد الطاهر بن عاشور , التحرير والتنوير , ج.  ٨٠



فلما جاءت القيامة بعد احلساب فيقال هلم ( ذوقوا عذاب اخللد ), فكأن 
هذا القول يثري سواال ىف نفوسهم , ما املقدار , فجاءت االية جوابا لسؤاهلم ( هل 

كسبتم , فالعذاب مبقدار   جتزون إال مبا كنتم تكسبون ) أى ال جتزون إال مبا
الكسب , فكان واضحا , االستفهام هنا لإلنكار والنفى , بأن فعلهم املعاصى , 
واستعجاهلم بالعذاب أمر منكر , فمعناه إذن , أنه ما كان ينبغى أن يكون , مث 
حنالحظ أن هذا الكالم سيقال هلم حني رأوا العذاب أمامهم , فيكون مقتضيا 

  والتبكيت . التندمي , والتحسري
قوله تعاىل : ﴿ فـََهْل يـَْنَتِظُروَن ِإال ِمْثَل أَياِم الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلِهْم ُقْل  .١٤

  . )١٠٢( يونس : فَانـَْتِظُروا ِإين َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِيَن ﴾ 
تكلمت االية ىف شأن املشركني , فهم ال يؤمنون مبا أنزل اهللا , وقد بلغ 

 سالة اهللا ودينه احلق, فهم يأبون على قبوله, بل كذبوا .الرسول ر 
فخاطبهم بذكر قصة قوم يونس الذين كذبوا الرسول, مث النظر إىل ملكوت 
اهللا ىف السموات واألرض ,  ليتفكروا , ومل يتعظوا , فجاءت االية مصدرة 

رون باالستفهام , فمعىن االية : ال ينتظرون إال عذابا وخزيا ومهانة , وسوف ي
  ذالك العذاب عني اليقني .

ولذلك نرى معىن االستفهام هنا هو اإلنكار والنفي . وذكر أبو حيان ىف 
تفسريه البحر احمليط أنه للتقرير , وقال :  ( هل جيزون ) استفهام مبعىن التقرير 

  .٨١يستوجبون بسوء فعلهم العقوبة
ا الرأي . فهذ٨٢وقال الشيخ عاشور : واالستفهام جماز كمي إنكاري 

الذي منيل إليه , ألن معىن " هل " هنا النفي ودخل ىف الكالم االستثناء , فذلك 
  أقرب ألن نقول هذا إنكاري .

                                                           

 . ٣٨٩, ص.  ٥أبو حيان , البحر احمليط , ج.  ٨١



قوله تعاىل : ﴿َمَثُل اْلَفرِيَقْنيِ َكاْألَْعَمى َواْألََصم َواْلَبِصِري َوالسِميِع َهْل  .١٥
  .) ٢٤( هود : َيْسَتوِيَاِن َمَثًال أََفَال َتذَكُروَن ﴾ 

ىف االية الكرمية تشبيه للفريقني , فريق ظامل وفريق مؤمن صاحل , فاألول 
يعرب القران من قوله تعاىل : ( ومن أظلم ممن افرتى ... ) إىل ( الجرم ... )  

 والثاين يعرب عنه القران من قوله تعاىل : ( إن الذين امنوا ... ) إىل اخر االية .
شبيه وقعا ىف موضوع جزاء املفرتين على فحديث هذين الفريقني وهذا الت

اهللا , فشبه اهللا الفريق الظامل باألعمى , والفريق الثاىن املؤمن الصاحل بالبصري , مث 
دخل هذا التشبيَه االستفهام , إلنكار فعل املفرتين , واالستفهام أيضا مبعىن النفي 

مذكر ملا سبق من , فاملعىن , ال يستويان مثال. وعلق أبو السعود بأنه إنكاري 
  .٨٣إنكار املماثلة ىف قوله عز وجل : ( أفمن كان على بينة ) 

قوله تعاىل : ﴿ قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإال َكَما أَِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن  .١٦
ٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الراِمحَِني ﴾    ) ٦٤( يوسف : قـَْبُل فَاللُه َخيـْ

يوسف إىل أبيهم تفاوضوا ألرسال أخيهم للوصول إىل فلما رجع إخوة 
 املطلوب ىف مصر .

فقال أبوهم : ( هل امنكم ... ) على سبيل اإلنكار والتوبيخ , إنكار 
فعلهم ىف املاضى ىف يوسف , فهو ال يأمنهم على أخيهم , ألنه خاف أن حيدث 

أيضا قال  مثل ما حدث ليوسف , ولذلك قال هذا إنكارا هلم وتوبيخا , ولذلك
  بعده ( فاهللا خري حافظا ).

. قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َمْن َرب السَماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اللُه ُقْل  ١٨, ١٧
أَفَاختَْذُمتْ ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َال َميِْلُكوَن ِألَنـُْفِسِهْم نـَْفًعا َوَال َضرا ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى 

                                                                                                                                                                     

 . ٢٩٨, ص.  ١١حممد عاشور , التحرير والتنوير , ج.  ٨٢
 . ٣٣٣, ص.  ٣مزايا الكتاب الكرمي , ج. أبو السعود , إرشاد العقل السليم إىل  ٨٣



أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُلَماُت َوالنوُر أَْم َجَعُلوا لِلِه ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فـََتَشابََه  َواْلَبِصريُ 
  )١٦اْخلَْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اللُه َخاِلُق ُكل َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهاُر ﴾ ( الرعد : 

  األصنام , ويتخذوا اهلة فصور القران غاية ضالل الكافرين الذين يعبودون 
  وصور محاقتهم باستخدام القران املثل ال ريب ىف وضوحه عند العقالء.

ففى أول االية خياطبهم باستفهام لتعيني اخلالق , خالق السموات  
  واألرض, وليس هلم جواب إال أن يقولوا : اهللا , ولذلك قال اهللا ( قل اهللا ).

اخلالق هو اهللا , ومع معرفتهم واعرتافهم على إذن فهم يعرفون ويعرتفون أن 
هذا , يعبدون األصنام الىت المتلك نفعا وال ضرا , فهذا إذن محاقة وغباوة 

  ومنكرا,ولكي يدل على محاقتهم فعرب اهللا باالستفهام.
ففى االية االستفهامان الذين مها مناطا حبثنا ( هل يستوى األعمى 

  ت والنور ).والبصري) و ( أم هل تستوي الظلما
ليثري  -وهو االستفهام هذا  -ومل يعرب القران بصيغة اخلرب بل عرب باإلنشاء

وحيرك أذهام , ومع هذ االستفهام التشبيه ,تشبيه الكافرين املشريكني باألعمى 
واملؤمنني املوحدين بالبصري , وتشبيه الكفر والضالل بالظلمات , واإلميان والتوحيد 

  بالنور .
يدل على إصرارهم على املعصية   –أيضا  -لقران هذا األسلوبفاستخدام ا

ألن القران دعاهم إىل التوحيد وقد أتáهم باحلجج القوية, فلم يبالوا , بل ما زالوا 
على شركهم . فجاء االستفهامان لإلنكار والتوبيخ على حاهلم , مث االستفهام 

  ال تستوى الظلمات والنور. مبعىن النفي , ألن معناه : ال يستوى األعمى والبصري و 
  



يًعا فـََقاَل الضَعَفاُء لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنا   .١٩ قوله تعاىل : ﴿َوبـََرُزوا لِلِه مجَِ
ُكنا َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنا ِمْن َعَذاِب اللِه ِمْن َشْيٍء قَاُلوا َلْو َهَدانَا اللُه 

َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرنَا َما لََنا ِمْن حمَِيٍص﴾ َهلََديـَْناُكْم    ) ٢١( إبراهيم : َسَواٌء َعَليـْ
فاالية قد تكلمت عن حوار دار بني الرؤوس الذين ظلموا أنفسهم وكذب 
الرسول واألتباع , فحينما أظهرهم اهللا من قبورهم يوم القيامة , وكل رأوا غضب 

تباع للرؤوس ( إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون اهللا عليهم , فقال الضعفاء وهم األ
عنا), فاليقني بال ريب أم ال ميلكون شيئا حينئذ , فامللك والقوة والقدرة هللا 
القوي العزيز , فجاء اجلواب على سبيل االعتذار ( لو هدانا اهللا هلدينكم سواء 

, فاليوم ال ينفع علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص ) فهو جواب اعتذار وندم 
 إميان وال اعتذار وال ندم.

فكان معىن االستفهام واضحا , وهو اإلنكار مع التوبيخ, أى أن فعلنا ىف 
  الدنيا من ظلم وتكذيب ما كان ينبغى أن يكون .

ونالحظ ىف االية أن االستفهام دخل على مجلة امسية , فقد ذكرنا أن " هل 
يليه فعل, ولكن ىف االية على خالف  " له مزيد اختصاص باألفعال, فيجب أن
  ذلك , وال يكون ذلك إال لنكتة بالغية .

فقول البالغيني : إن اجلملة الفعلية تفيد التجدد واحلدوث , واجلملة االمسية 
, فكان ( أنتم مغنون عنا ) قبل دخول االستفهام أقوى  ٨٤تفيد الثبوت والدوام 

رب باجلملة الفعلية ( تغنون عنا ) , على طلب الدفع واالهتمام بوقوعه من أن تع
بعدما دخل عليها االستفهام وهو يفيد اإلنكار والنفى ( ما أنتم مغنون عنا ) 

  ,فدل على أشد اإلنكار والندم والتبكيت والتوبيخ .

                                                           

 . ٣٩٠د. بسيوين , علم املعاين , ص.  ٨٤



قوله تعاىل : ﴿َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة َأْو يَْأِيتَ أَْمُر رَبَك   .٢٠
َذِلَك فـََعَل الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَما ظََلَمُهُم اللُه َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ كَ 

  ). ٣٣(النحل : 
هذا األسلوب قد تقدم نظريه , وهو يفيد اإلنكار , واالية تتحدث عن 

لتهم املشركني الذين كذبوا الرسول , فهم ال ينتظرون إال عذابا من اهللا على حا
 هذه ,ومها جميئ امللئكة لقبض أرواحهم , وجميئ عذاب اهللا . 

وهذا احلال حمتاج لإلنكار والنفي والتوبيخ, فهذه املعاىن محلها هذا 
  االسلوب , اليقدر محله سواه , وال يناسب احلال إال هو .

ا ِمْن ُدونِِه قوله تعاىل : ﴿ َوقَاَل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللُه َما َعَبْدنَ  .٢١
ِمْن َشْيٍء َحنُْن َوَال آبَاُؤنَا َوَال َحرْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم 

 ) ٣٥فـََهْل َعَلى الرُسِل ِإال اْلَبَالُغ اْلُمِبُني﴾ ( النحل : 
اهلتهم , فأتى  بلغ الرسول هلم , أن اهللا هو القادر على كل شيئ قادر على

( لو شاء اهللا ما  -كما حكى القران   -هلم بالرباهني على قدرة اهللا وإرادته, فردوا 
 عبدنا من دونه من شيئ ... )

هذا الرد غري جار على العقالء ويدل على محاقتهم , ألم يفكرون ىف 
ء جانب واحد ومل يفكروا  ىف جانب اخر . واجلانب االخر ميكن تقديره :(  لو شا

  اهللا ما بلغنكم ) 
فجاء الرد عليهم منكرا على حاهلم ( فهل على الرسول إال البالغ املبني ), 
ولذلك مسى االستفهام إنكاريا توبيخيا مع النفى , أي : ما عبء الرسل إال عبء 

  الرسالة والتبليغ .
ى َشْيٍء َوَمْن قوله تعاىل : ﴿ َضَرَب اللُه َمَثًال َعْبًدا َممُْلوًكا َال يـَْقِدُر َعلَ  .٢٢

ْم َرَزقْـَناُه ِمنا رِْزقًا َحَسًنا فـَُهَو يـُْنِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْهًرا َهْل َيْستَـُووَن احلَْْمُد لِلِه َبْل َأْكثـَُرهُ 
  . ) ٧٥( النحل : َال يـَْعَلُموَن﴾ 



ىف االية الىت قبل هذه االية تتحدث عن شأن املشركني , تتحدث عن 
يعبدون ما ليس له قدرة , ال ينفع وال يضر , فهذا هو حاهلم محاقتهم , ألم 

الشنيئ , لكي تتضح محاقتهم , فجاءت االية متضمنا التشبيه , تشبيه العبد 
 اململوك العاجر الناقص التصرف بالسيد احلر يفعل ما يريد .

إن كان التشبيه بني اخللق غري متساو , فكيف يكون ذالك على رب 
  در على كل شيء وهو اخلالق .العاملني هو القا

 -جل شأنه  -فجاء التعبري القراين منكرا وتوبيخا على حاهلم ونفيا , فقال 
  : ( هل يستوون ) ال يستوون .

قوله تعاىل : ﴿َوَضَرَب اللُه َمَثًال َرُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا أَْبَكُم َال يـَْقِدُر َعَلى  .٢٣
ْهُه َال يَْأِت ِخبَْريٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر َشْيٍء َوُهَو َكل َعَلى َمْوَالُه أَيـْنَ  َما يـَُوج

  ) ٧٦( النحل بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ 
فهذا ضرب ثان من التمثيل , فقد مثل رجلني أحدمها عبد مملوك وهو 

, واالخر  متصف بالبكم والعجز عن اإلدراك وتعذر جللب الفائدة ىف سائر أحواله
 رجل كامل اإلدراك ومتقن األعمال.

فإن كان هذا املثل واضح اجلواب, ومها خملوقان , فكيف كان املثل باهلتهم 
  والعلي القدير , ومها خمتلفان متاما , مثل بني اخللق واملخلوق.

أراد اهللا أن ينبه غباوم , لذالك ذكر التمثيل , مث ذكر بعده االستفهام 
ومن يأمر بالعدل ... ) ليدل على أشد غباوم , فجاء ( هل يستوي هو 

األسلوب لينكر على ويقبح على حاهلم وليدل على نفي التسوية , ألن معناه 
  ( ال يستوي هو ومن يأمر بالعدل ... ).



قوله تعاىل : ﴿َأْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو تـَْرَقى ِيف السَماِء  .٢٤
َنا ِكَتابًا نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريب َهْل ُكْنُت ِإال َبَشرًا َوَلْن نـُْؤِمَن لِرُ  ِقيَك َحىت تـُنَـزَل َعَليـْ

  ). ٩٣َرُسوًال ﴾ ( اإلسراء : 
نزلت االية ىف شأن املشركني حينما اجتمعوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وفرق اجلماعة إىل غري , بأنه سفه أحالمهم , وشتم اهلتهم ,  ٨٥, وقالوا ما قالوا
 ذلك من أقواهلم الباطلة, ودار بينهم وبني النيب حوار طويل.

حىت قال أحد منهم : لن أومن لك أبدا حىت تتخذ إىل السماء سلما ترقى 
فيه , وأنا أنظر حىت تأتيها, وتأتى معك بنسخة منشورة ومعك أربعة ملئكة 

  .٨٦فيشهدوا لك أنك كما تقول 
 املرسل من جنس البشر , واقرتحوا أشياء مستحيلة , فهم منكرون أن النيب

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كسائر الرسل عليهم السالم يأتون مبا يظهره اهللا 
حسبما تقتضيه احلكمة بال تفويض وال حتكم منهم على اهللا, فجاءت االية منكرة 

, أنا من ورادة عليهم ( هل كنت إال بشرا رسوال ) ما كنت إال بشرا رسوال 
جنسكم ال من جنس امللئكة وأنا مثل الرسل الذين أرسلوا من قبلي , فيدل 
االستفهام على اإلنكار والتوبيخ على محاقتهم , وال ريب أيضا أن معىن االستفهام 

  هو النفي .
نَـُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ  قوله تعاىل : ﴿ .٢٥ َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

يا ﴾ لِعِ    . ) ٦٥( مرمي : َباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ
فاهللا سبحانه وتعاىل عليم وقادر على خلقه , فبني اهللا عن قدرته بقوله : ( 
رب السموات واألرض ... ) مث بعد ذلك أمر بالثبات ىف العبادة مهما كان 

                                                           

 . ١٢٨م ) ص.  ٢٠١٢اإلمام السيوطي , أسباب النزول ( القاهرة : مكتبة  األسرة ,  ٨٥
  . ١٢٨اإلمام السيوطي , أسباب النزول , ص.  ٨٦



هو املثيل أو  احلال, مث ختمت االية ذا االستفهام ( هل تعلم له مسيا ) والسمي
 .٨٧الشبيه

فمعىن االية ,( ليس له مثيل ) ألن معىن االستفهام هنا النفي , مث هذا 
اخلتام علة لربوبية اهللا تعاىل ( هل تعلم له مسيا ) فنستنبط معىن اإلنكار . واملراد 

, ألن نفى العلم أو ٨٨بإنكار العلم ونفيه إنكار املعلوم ونفيه على أبلغ وجه واكده 
  إنكاره يستلزم أو يقتضى نفي املعلوم . 

ُهْم ِمْن َأَحٍد  قوله تعاىل : ﴿ .٢٦ َلُهْم ِمْن قـَْرٍن َهْل حتُِس ِمنـْ وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
  .)  ٩٨( مرمي : َأْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزًا ﴾ 

ومه , فهذه اية وعد لرسول اهللا على إهالك الكفرة , وحث له على إنذار ق
ويأتى قوله ( هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا ) ليدل على أن إهالكهم 

 مستأصل , حىت ال يسمع أي صوت منهم حىت الركز , والركز الصوت اخلفي .
فمعىن االية ( ال حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا ) فال خيفى علينا 

ىف االستفهام السابق , فإن   معىن النفي , فاخلطاب للنىب ملن يصلح اخلطاب كما
  كان اخلطاب لغري النيب فهو مبعىن اإلنكار.

قوله تعاىل : ﴿َالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسروا النْجَوى الِذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا  .٢٧
 ) ٣( األنبياء : ِإال َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفـََتْأُتوَن السْحَر َوأَنـُْتْم تـُْبِصُروَن﴾ 

فار أن الرسل واألنبياء كانوا مالئكئة , وأنكروا أن يكونوا من اعتقد الك
جنس البشر , فاعتقادهم البابطل هو الذي يقودهم إىل القول : هل هذا إال بشر 
مثلكم ) وخيفون تناجيهم هذا , أى ما هذا الذي يدعى النبوة إال بشر مثلكم , 

 فهو االستفهام للنفي.

                                                           

 . ٢٥, ص.  ٤ابن عطية , احملرر الوجري , ج.  ٨٧
 . ٢٦٧, ص. ٤إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي , ج. أبو السعود  ,  ٨٨



بد أن يكون ملكا , فحينما جاء رجل فلما كان اعتقادهم أن الرسول ال 
يقول هلم إنه نيب فال ريب سينكرون , ولذلك حينما بلغوا بنبوة سيدنا حممد صلى 
اهللا عليه وسلم أنكروا ذلك بكالم فيه أداة االستفهام لإلنكار واالستهزاء والتوبيخ 

  , ألنه خالف ما اعتقدوه.
نـَْيا َواْآلِخرَِة قوله تعاىل : ﴿ َمْن َكاَن َيُظن َأْن َلْن يَـ  .٢٨ ُه ِيف الدْنُصرَُه الل

( احلج : فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَىل السَماِء ُمث ْليَـْقَطْع فـَْليَـْنظُْر َهْل يُْذِهَنب َكْيُدُه َما يَِغيُظ ﴾ 
١٥ .( 

فهذه االية تتحدث عن فريق ثالث غري الفريقني املذكورين قبلها ومها ( ومن 
 بغري علم ) و ( ومن الناس من يعبد اهللا على حرف ) وقد الناس من جيادل اهللا

 حتتمل تذييلة لقول اهللا ( ومن الناس من يعبد اهللا على حرف ).
وهذا الفريق هم مسلمون , لكنهم استبطؤوا النصر فأيسوا ىف ذلك , 
فأولئك هم املنافقون , فهم يظنون أن اهللا ال ينصر الرسول  واملسلمني على سبيل 
االستبطاء ىف الدنيا , وعدم النصر ىف الدنيا يؤدى إىل عدم اجلزاء ىف االخرة فهذا 

  هو اعتقادهم وحاهلم . 
, يريد اهللا أن ينبه على ضاللتهم وفساد اعتقادهم  فلما هذا هو اعتقادهم

وأن ينكر اعتقادهم , عرب عنه باالستفهام , فقال : ( هل يذهنب كيده ما يغيظ 
  .(  

َفُعوَنُكْم أَْو  .٢٩ قوله تعاىل : ﴿ قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن أَْو يـَنـْ
  .)   ٧٣ – ٧٢( الشعراء : َيُضروَن ﴾ 

مع أبيه  –عليه الصالة والسالم  –من ضمن  حوار إبراهيم هذه االية 
وقومه . فأبوه وقومه يعبدون األصنام كا فعل أباؤهم وأجدادهم , فريى إبراهيم أن 
هذه العبادة باطلة , ,ان أباه وقومه ىف ضالل مبني , فيخاطب وجيادهلم , فابتدأ 



) فقال : ( هل  مستفتحا ( ما تعبدون ) فجاء اجلواب منهم ( نعبد أصناما
 يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ) .

فمن املعروف أن األصنام التتكلم , وال تتحرك , وكل يعرف ذلك غاية 
الوضوح, فقال إبرهيم مستفهما ( هل يسمعونكم ... ) فرييد إبراهيم ذا تنبيههم 

واب , فلما رجعوا لينتبهوا ويرجعوا إىل أنفسهم ويتفكروا ىف السؤال ويبحثوا عن اجل
إىل أنفسهم مل جيدوا جوابا مناسبا للسؤال إال أن يقولوا : اليسمعون , وال ينفعون 

  , وال يضرون .
إذا صرحوا وأجابوا باجلواب هذا فقطعوا  على أنفسهم محاقتهم أمام إبراهيم 
, فلن حيدث هذا احلمق منهم , ولذلك حبثوا ردا اخر وجوابا مل يناسب السؤال 

   فروا من هذا املأزق , فقالوا : ( بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون )لكي ي
محل معىن اإلنكار اإلن والتوبيخ  فمن خالل هذا النظم كله حكمنا "هل"

  والتسفيه والنفي .
( ِمْن ُدوِن اللِه َهْل يـَْنُصُروَنُكْم َأْو يـَْنَتِصُروَن ﴾  قوله تعاىل : ﴿ .٣٠

  . ) ٩٣الشعراء : 
فاالية حتدثت عن إبطال إهلية األصنام وصورت حال املشركني يوم القيامة 
واالية الىت قبلها ( أين ما كنتم تعبدون ) يسأل عن تعيني مكان أصنامهم حينما  

تناسب مبابعدها كأن األوىل  –إذن –كانوا ىف يوم البعث والنشور, فهذه االية 
 السبب والثانية املسبب. 

م أو ينتصرون , هل يكونون لكم نصراء أو فيخاطبون هل ينصرونك
  منتصرين ألنفسهم ىف هذا اليوم ؟



فاالستفهام ىف ( هل ينصرونكم ) كذالك مع اإلنكار أن تكون األصنام 
. وال إشكال أن يكون االستفهام مبعىن النفي ٨٩نصراء , واالنتصار طلب النصري 

  سفيه فيه .ألن معىن النفي فيه واضح , وال مينع معىن التوبيخ والت
َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِيف الناِر َهْل  قوله تعاىل : ﴿ .٣١

  . ) ٩٠( النمل : ُجتَْزْوَن ِإال َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴾ 
فاالية هذه زاجرة مهددة للمشركني الذين ظلموا أنفسهم وبقي على حاهلم 

ا خالصة بعد كالم طويل عن وحدانية اهللا , بعدما بالغهم الرسول التوحيد , فكأمن
وبعدما أوتوا باحلجج والرباهن عن التوحيد وإبطال إهلية اهلتهم , فقال سبحنه : ( 
من جاء باحلسنة ...) مث ختم االية ( هل جترون ... ) على سبيل االلتفات من 

ى ال الغيبة إىل اخلطاب لتشديد اإلنكار على حاهلم والنفى ملضمون الكالم , أ
 جترون إال ما كنتم تعملون .

قوله تعاىل : ﴿ َضَرَب َلُكْم َمَثًال ِمْن أَنـُْفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما  .٣٢
َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِيف َما َرَزقْـَناُكْم فَأَنـُْتْم ِفيِه َسَواٌء َختَاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم 

  . ) ٢٨( الروم : يَاِت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن ﴾ أَنـُْفَسُكْم َكَذِلَك نـَُفصُل اْآل 
بعدما ذكر القران ايات اهللا  هلم من خلق أنفسهم , وخلق السماوات 
واألرض , وإراءة الربق , واإلعادة , فكلها دالئل وبراهني على قدرة اهللا ووحدانيته 

عقيدة , فذكر بعدها مثل بديع رائع ضربه اهللا للمشركني العابدين غريه إلبطال 
 الشرك وعبادة األصنام , فخاطبهم اهللا ذا املثل .

فمعناه , هل ترضون عبداءكم  يشرتكون ىف أموالكم ؟ حىت ختافوهم كما 
ختافون غريكم من األحرار , هل ترضون أن يستخدموا أموالكم كما فعلتم أنتم ؟ 

  هو النفى. –ال ريب فيه  –فجوام 

                                                           

 . ١٥١, ص.  ١٩حممد الطاهربن عاشور , التحرير والتنوير , ج.  ٨٩



نف أن يساويه عبيده ىف التصرف ىف إذن , فخالصة املثل : إن أحدكم يأ
  . ٩٠أمواله , فكيف جتعلون أندادا من خلقه

فهم ال يقبلون هذه التسوية أبدا فجاء التعببري على النظم االستفهامي ليدل 
على اإلنكار والنفي. ومناط اإلنكار قوله ( فيما رزقناكم ) إىل اخره , أى من 

  .  ٩١شركاء هلم هلذا الشأن
يه سواء ) وقعت ىف جواب االستفهام املضمن معىن ونالحظ ( فأنتم ف

الجيدون جوابا سوى النفى ,كأم ساكتون غري  –كما سبق   –. ألم ٩٢النفي 
قادرين اإلجابة  مث جاء هذا اجلواب لتبكيتهم وتوبيخهم وليدل على زيادة النفى 

  واإلنكار . 
ْم ُمث ُميِيُتُكْم ُمث ُحيِْييُكْم قوله تعاىل : ﴿ اللُه الِذي َخَلَقُكْم ُمث َرَزَقكُ  .٣٣

( َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعما يُْشرُِكوَن ﴾ 
  )  ٤٠الروم : 

فهذه جمموعة ايات قدرة اهللا ووحدانيته من الرزق , واإلماتة واإلحياء , فال 
ن املعروف أن عقيدم باطلة وعبادهم فاسدة , لكنهم يفعل هذه إال اهللا ,وم

مصرون على الشرك , فقال عز وجل ( هل من شركائكم .... ) على سبيل 
 اإلنكار والنفى , ألن معىن االية : ال من شركائهم يفعل ذلكم . 

( قوله تعاىل : ﴿ َذِلَك َجزَيـَْناُهْم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإال اْلَكُفوَر ﴾  .٣٤
  ) . ١٧سبأ : 

                                                           
هـ /  ١٣٦٥أمحد مصطفى املراغي , تفسري املراغي  ( مصر : مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده  ,   ٩٠

  . ٤٣, ص.  ٢١م  ) ج.  ١٩٤٦
  . ٨٥, ص.  ٢١تحرير والتنوير , ج. ابن عاشور , ال ٩١
  . ١٦٦, ص.  ٧أبو حيان , البحر احمليط , ج.  ٩٢



حتدثت االية وما قبلها وما بعدها عن مملكة سبأ , الذين بدلوا نعمة اهللا  
كفرا بعدما يعيشون ىف نعم كثرية , فأتاهم اهللا العذاب مكان النعمة جبحودهم 

ذه القصة وردت بعد قصة سليمان عليه السالم , فكامنا يريد اهللا أن لشكر اهللا , ه
 يقارن اجلزاء بني الشاكر والكافر.

فذكر اهللا هذه القصة تنبيها وموعظة لقريش وملن يكفر بنعم اهللا , فقوم 
  سبأء اليعبدون اهللا , ويعبدون الشمس , فعذم اهللا بعذاب عظيم فظيع .

غة االستفهام , فقال ( هل جنازي إال الكفور) فعرب اجلزاء والعذاب على صي
ما جنازي ذلك اجلزاء إال الكفور , فيدل االستفهام على اإلنكار والنفي , إنكار 

  على حاهلم هو الكفر . 

قوله تعاىل : ﴿ َوقَاَل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر  .٣٥
رَأَُوا  اللْيِل َوالنـَهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأْن َنْكُفَر بِاللِه َوَجنَْعَل َلُه أَْنَداًدا َوَأَسروا النَداَمَة َلما

(  أَْعَناِق الِذيَن َكَفُروا َهْل ُجيَْزْوَن ِإال َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾ اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اْألَْغَالَل ِيف 
  . ) ٣٣سبأ : 

الكفرة أنكروا األصول الثالثة ىف التوحيد , وهى الكتاب والرسالة والبعث  
كما دلت االية قبلها, فحينما يقفون أمام اهللا  , ويرون جزاء عملهم ىف الدنيا , 

عض القول. فدار بني الضالني واملضلني حوار ,  فيقول يرجع بعضهم إىل ب
الضالون : كفرنا بسببكم , لو ال أنتم لكنا مؤمنني , فرد املضلون منكرين عليهم : 
أحنن صددنكم , بل كفرمت بأنفسكم , فرد الضالون : ضللنا مبكركم ىف الليل 

إميان وال ندم , فيقال والنهار . فكل أسروا الندامة أمام رهم , فاليوم يوم ال ينفع 
هلم يوم القيامة ( هل جيزون إال ما كانوا يعملون ) ال جيزون إال مبا كانوا يعملون , 

 فيدل املعىن على اإلنكار والنفي .
قوله تعاىل : ﴿يَا أَيـَها الناُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللِه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق  .٣٦

ُر اللِه يـَْرزُُقُكْم    . ) ٣﴾ ( فاطر : ِمَن السَماِء َواْألَْرِض َال ِإَلَه ِإال ُهَو فََأىن تـُْؤَفُكونَ َغيـْ



بعدما بني اهللا قدرته على اخللق واإلبداع , وبني إرادته , وأنه هو الذي 
يرزق , فأعقب ببيان وحدانيته , بقوله : ( هل من خالق غري اهللا يرزقكم ) إمنا 

الية تتحدث عن الرزق , وال يستطيع أن يرزق غري تدل هذه على التوحيد ألن ا
اهللا , فدل هذا على التوحيد . جند االية الىت بعدها تتحدث عن التكذيب, 
تكذيب الرسل واألنبياء ونالحظ دخول "  من " و " إال " ىف الكالم مما يدل 

غري على أن املراد باالستفهام هنا هو اإلنكار والنفى , ألن املعىن : ما من خالق 
اهللا يرزقكم. ووقوع اجلملة االمسية بعد أداة االستفهام مما يدل على زيادة اإلنكار 

 والنفى.
قوله تعاىل : ﴿اْسِتْكَبارًا ِيف اْألَْرِض َوَمْكَر السيِئ َوَال حيَِيُق اْلَمْكُر  .٣٧

َلْن جتََِد ِلُسنِت اللِه تـَْبِديًال َوَلْن السيُئ ِإال بَِأْهِلِه فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال ُسنَت اْألَوِلَني فَـ 
  . ) ٤٣( فاطر : جتََِد ِلُسنِت اللِه َحتْوِيًال ﴾ 

فلما ذكر اهللا إنكارهم وتكذيبهم للتوحيد عقب بعده إنكارهم للرسالة 
بعدما أقسموا باهللا يقولون : لئن جاءهم رسول مرسل ليسلكن طريق احلق والرشاد 

أنكروا وكذبوا  , فهددهم اهللا بقوله : ( فهل ينظرون إال سنة  , فلما جاءهم رسول
األولني ... ) فالنظر مبعىن االنتظار على سبيل ااز , كما سبق ىف االيات 

 السالفة , وسنة األولني , عذاب اهللا على املكذبني .
فمعىن االية : ال ينتظرون إال عذابا من اهللا , وأنه ال تقع الكرامة ىف موقع 

عقاب , وال يرتك عقاب اجلاين, وىف هذا قول احلكماء: ما بالطبع اليتخلف وال ال
  . ٩٣خيتلف 

  فكان االستفهام لإلنكار والنفى , أى حاهلم هذا الينبغى أن يكون .

                                                           

 . ٣٣٨, ص.  ٢٢بن عاشور , التحرير والتنوير , ج. حممد الطاهر  ٩٣



قوله تعاىل : ﴿أَمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َحيَْذُر اْآلِخرََة  .٣٨
َا يـََتذَكُر أُولُو َويـَْرُجو َرْمحََة  ِذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإمنِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الرَب
 .) ٩( الزمر : اْألَْلَباِب ﴾ 

نزلت هذه االية ىف أىب بكر الصديق , وقيل عثما بن عفان , وقيل عمار 
 .٩٤بن ياسر, وقيل ابن مسعود , وقيل موىل أىب حذيفة 

ان اهللا صفات املشركني الضالني املضلني , بأم يدعون اهللا ىف بعد بي
الضراء وينسون اهللا ىف الرخاء بل يلجئون إىل أصنامهم , لذلك جاء التهديد على 
أم من أصحاب النار , مث ذكر بعد ذلك صفات املؤمنني مقارنا بني الفريقني , 

ىل أنفسهم لكي يتفكروا ىف فكأن الكالم تنبيه هلم على ضالهلم وكفرهم لريجعوا إ
شأم , ولكنهم أصروا على ضاللتهم بدلبل قوله تعاىل : ( قل متتع بكفرك قليال) 

. 
وابتدأت االية باالستفهام اإلنكارى ( أمن هو قانت ... ) أى أن الفريقني 
اليتساويان , مث عقبه باستفهام اخر , وهو مبنزلة التأكيد لالستفهام األول فقال : 

توى الذين يعلمون والذين ال يعلمون ) قل هلم يا حممد هل يستوى الذين ( هل يس
يعلمون حق اهللا والذين يكفرونه وجيعلون له أندادا , فهما غري متساويان , فمعىن 

  االستفهام اإلنكار والنفي.
قوله تعاىل : ﴿ َضَرَب اللُه َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال  .٣٩

  .) ٢٩( الزمر : َلًما لَِرُجٍل َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثًال احلَْْمُد لِلِه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن ﴾ سَ 
ضرب اهللا مثال برجلني مملوكني , أما األول فيملكه اجلماعة خمتلفي الطبائع 

 واألهواء , وأما الثاىن ميلكه رجل واحد . 

                                                           

 . ١٨١, والواحدى , أسباب النزول , ص.  ١٦٧اإلمام السيوطى , أسباب النزول ,  ص.  ٩٤



. فالذي ٩٥ل من مل يثبت إال إهلا واحدا وهذا متثيل من يثبت اهلة شىت وحا
ميلكه أسياد فتصيبه اهلموم , ألنه ال يسطيع أن يرضيهم مجيعا, ألنه قد يكون 

  سيده يأمره , واالخر ينهاه.
إذن, هذا برهان عقلي لفساد عقيدة الشرك , وهذا هو احلال ملن يعبد اهلة 
شىت , فكأنه قيل تصور هذين احلالني , فهما اليستويان , فكان املراد به اإلنكار 

  والنفي . 
. قوله تعاىل : ﴿ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض  ٤١,  ٤٠
 الل لَيَـُقوُلن  َهْل ُهن ُه ِبُضرِه ِإْن أَرَاَدِينَ اللُه ُقْل أَفـََرأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل

َكاِشَفاُت ُضرِه َأْو أَرَاَدِين ِبَرْمحٍَة َهْل ُهن ممُِْسَكاُت َرْمحَِتِه ُقْل َحْسِيبَ اللُه َعَلْيِه يـَتَـوَكُل 
  ) . ٣٨( الزمر : اْلُمتَـوَكُلوَن ﴾ 

فاالية الىت قبلها تتحدث عن ختويف املشركني لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم , فجاءت االية املتضمة استفهامني ردا وإنكارا على هذا الفعل القبيح .

واالية هذه تريد أن تقول هلم أن اهلتكم ال يساوي شيئا , وجودها كعدمها 
  على سبيل التلطف واحلوار. , لكن هذا املعىن ال يعرب هلم مباشرة , بل جاء

فيسأهلم أوال من اخلالق ؟ فيقولون اهللا , ولكن الواقع خيالف العمل , أقروا 
بأن اهللا هو اإلله اخللق, ويعبدون سواه. فبعدما أقروا التفت إىل مقارة اهلتهم , 
فيقال هلم ( إن أرادىن اهللا بضر هل هن كاشفة ضره ) إذا أراد اهللا شرا هل تستطيع 

ك دفعه ؟ ( أو أرادىن برمحة هل هن ممسكات رمحته ) ,غذا أراد اهللا خريا , هل اهلت
  ستدفعه أيضا ؟

                                                           

 . ٩١, ص.  ٤الزخمشري , تفسري الكشاف , ج.  ٩٥



فهذا سؤال إنكار ونفى , ألن معىن " هل " النفى , أى ما هن كاشفات 
ضره , وما هن ممسكات رمحته , وتعجيز , ألم عاجرزون للجواب بقول نعم , 

  تضر .واهلتهم أيضا عاجازات وهن ال تنفع وال 
قوله تعاىل : ﴿ َوِإْذ يـََتَحاجوَن ِيف الناِر فـَيَـُقوُل الضَعَفاُء لِلِذيَن  .٤٢

  ). ٤٧( غافر : اْسَتْكبَـُروا ِإنا ُكنا َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنا َنِصيًبا ِمَن الناِر﴾ 
رأى قومه قد هذه االية جاءت بعد ايات تتحدث عن دعوة املؤمن قومه , 

متادوا ىف الضالل , فيدعوهم إىل سبيل احلق والرشاد , ولكنهم أنكروا دعوته , 
 فيول هلم ستذكرون قويل هذا حينما بعثتم أمام اهللا للحساب.

فجاءت هذه االية لتصوير ما سيكون حاهلم يوم القيامة , حينما 
ضعفاء , اتبعناكم يتخاصمون أمام اهللا , ختاصم الضعفاء وأشراف القوم , فقال ال

ىف الدنيا , وأرشدمتونا إىل ضالل وفساد , لو ال أنتم لكنا مؤمنني طائعني اهللا 
  ورسوله .

وكل منهم يعلم أن الندم ال ينفع حينئذ , ولذلك جاء االستفهام على 
سبيل النفي واإلنكار ( فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ) أى ما أنتم دافعون 

  –ر , فدخل االستفهام على مجلة امسية مما يثري انتباهنا , ألنه عنا من عذاب النا
أن " هل " اليعدل عن فعل إال لنكتة بالغية , فاملراد منه , وضع ما  –كما مر 

سيتجدد ىف موضع الثبوت والدوام , لزيادة على حصول ذلك , ورغبتهم الشديدة 
ضا على التوبيخ , ىف حصول اإلغناء من عذاب النار .واالستفهام هنا يدل أي

  والتحسر على ما فام ىف الدينا لداللة املقام .
قوله تعاىل : ﴿ َهْل يـَْنظُُروَن ِإال الساَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال  .٤٣

  .) ٦٦( الزخرف : َيْشُعُروَن ﴾ 



فقبل هذه االية تتحدث عن خماصمة الكافرين املشريكني النيب صلى اهللا 
م , حىت ضرب أحدهم مثال ىف عيسى ابن مرمي , وجادلوا رسول اهللا , عليه وسل

 وال يقصدون ذلك إال للغلبة والظهور .
وكان أحدهم يقول : إن النصاى تعبد عيسى , واليهود تعبد عزيرا , ومنا 
من يعبد امللئكة , أفكلهم ومن يعبدوم دخلوا النار ؟ بل قالوا  على سبيل 

  ري أم هو ).استهزاء : ( أاهلتنا خ
وهذه االية جاءت لتهديدهم , بعد سوق املثل , والقصص , واملوعظة, وال 
يتأثر عليهم , فهذا القوم ال ينتظر إال عذابا وهم غافلون ال يشعرون , فجاء 
االستفهام حلمل املعىن اإلنكار والنفى والتهكم والتوبيخ . ووضع النظر مكان 

  االنتظار ليدل على حتقيق الوقوع .
وله تعاىل : ﴿ فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُسِل َوَال َتْستَـْعِجْل ق .٤٤

 َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َبَالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإال ُهْم يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن ملَْ يـَْلَبثُوا ِإالَهلُْم َكأَنـ
  ). ٣٥( األحقاف : اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن ﴾ 

أمر اهللا رسوله بالصرب على أذاهم , واستعجاهلم العذاب , فهؤالء اليصيبهم 
 إال اإلهالك . 

ولقد توعدهم بقوله : ( هذا بالغ ) وزاد على ذلك قوله : ( هل يهلك إال 
القوم الفسقون ) ال يهلك إال القوم الفاسقون , فجاء التعبري باالستفهام حلمل 

اإلنكار, ألم حاهلم بعد ما بلغ الرسول عليهم معىن النفي والوعيد والتوبيخ و 
  دعوة اإلسالم ال ينبغى أن يكون .

قوله تعاىل : ﴿فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال الساَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء  .٤٥
  ) . ١٨( حممد : َأْشَراُطَها فََأىن َهلُْم ِإَذا َجاَءتْـُهْم ذِْكَراُهْم ﴾ 

لقران عن أدلة وحدانية اهللا , وعن جزاء املؤمنني املتقني بالنعيم , بعدما عرب ا
وجزاء الكافرين املعاندين املنكرين,فعرب بعد هذا كله بكالم مهدد ومتوعد ألم ال 



يتأثرون بالتذكرة الىت وردت قبل هذه االية . بل كان منهم من أظهر االهتمام 
نفاق, ظاهره االهتمام وباطنه النفاق بدعوة النيب وقوله حينما ىف جملسه وأبطن ال

 واالهتزاء.
فجاء التعبري باالستفهام حلمل  ٩٦هل ينظرون إال الساعة )  (فقوله تعاىل

  معىن النفي والوعيد واإلنكار على حاهلم .
قوله تعاىل : ﴿ فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض  .٤٦

  . ) ٢٢( حممد : َمُكْم ﴾ َوتـَُقطُعوا أَْرَحا
هذه االية تناسب ملا قبلها ىف احلديث عن املنافق واالية هذه تتحدث عن 

 املنافقني الذين ذكروا ىف االية قبلها ( رأيت الذين ىف قلوم مرض ... ) .
وىف االية التفات من الغيبة إىل اخلطاب . وعلق الزخمشري : وقد نقل 

  .٩٧على طريقة االلتفات , ليكون أبلغ ىف التوكيدالكالم من الغيبة إىل اخلطاب 
فمعىن االية : إن وسد عليكم أمرون الناس وصرمت أولياء , هل يتوقع منكم 

  اإلفساد. فال شك هذا خطاب التوبيخ واإلنكار على حاهلم .
ْحَساُن﴾  .٤٧ ْحَساِن ِإال اْإلِ   .) ٦٠( الرمحن : قوله تعاىل : ﴿ َهْل َجزَاُء اْإلِ

بعد ذكر عدة نعم اهللا, ولكل نعمة تردف باية ( فبأي ءاالء  ذكرت االية
ربكما تكذبان ) فكأن االية جاءت إلنكار من يكذب هذه النعم , فجاء التعبري 
باالستفهام حلمل هذا املعىن والنفي والتوبيخ . ألن معناها : ما جزاء اإلحسان غال 

ال حتصى , ذكر بعضها اإلحسان فهذا نفى , فلما كان اهللا منعما بعباده بنعم 
  لتنبيه الغافلني , فمن مل ينتبه ذه فحقه التوبيخ .

الِذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق  قوله تعاىل : ﴿ .٤٨
  ) ٣( امللك : الرْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطوٍر ﴾ 
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ه امللك والتصرف لكل األمور , وكيف ال يكون وهو جمد اهللا نفسه , وبيد
على كل شيئ قدير , مث ذكر بعد هذا اثار القدر ودالئل امللك والتصرف , وهي 
خلق املوت واحلياة , واالبتالء واالمتحان على عباده , وهو الذى خلق السماوات 

د بأسلوب واألرض ىف غاية الكمال , حىت عرب القران على كماهلا ومجاهلا بالتأكي
النفي ( ما ترى ىف خلق الرمحن من تفوت ) مث األمر ( فارجع البصر ) مث 
االستفهام ( هل ترى من فطور ) املتضمن معىن بالغية الىت حنن بصددها , مث 
األمر ( مث ارجع البصر كرتني ... ) مث خربية ( ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح 

. ( .... 
وكا من صلح هلذا اخلطاب من املؤمنني وغريهم فاخلطاب جائز لرسول اهللا 

من فطور وصدوع وشقوق , فمعىن  –ولن ترى  –, فمعىن االية : ال ترى 
االستفهام النفي , مث إن محلناه اخلطاب لغري النيب , فلرمبا وقع فيه ريب أو عدم 

  يقني أومباالة , فكان االستفهام إنكاريا وإزالة للريب والشك .  
  . ) ٨( احلاقة : اىل : ﴿ فـََهْل تـََرى َهلُْم ِمْن بَاِقَيٍة ﴾ . قوله تع ٤٩

بعدما تكلم القران عن احلاقة وهى يوم القيامة الىت البد من وقوعها, فعرب 
عن وقوعها بصيغة االستفهام لتفخيم شأا ,تكلم عن أقوام عصوا اهللا وكذبوا 

  الرسل فجاءهم العذاب جزاء مبا كسبوا .
ل ترى هلم من باقية ) , فمن البديهي نعلم أم ماتوا مث قال تعاىل ( ه

مجيعا ومل يبق أحد منهم , فلما كذالك فمجيئ االستفهام ال بد من غرض اخر 
  ومعىن اخر .

ولن ترى هلم من باقية ,  –فمعىن األداة هو النفي , ألن التقدير ال ترى 
ري والتقوى والعمل فإذا محلنا اخلطاب للمؤمنني , فهى محلت معىن الرتغيب ىف اخل

, وإذا قدرنا اخلطاب لغريهم املتمادين ىف املعاصى واملنكرات , فهى ديد وتنبيه 
  وتوبيخ وإنكار على حاهلم السيئ .



  
  الفصل الرابع : بالغة " هل " الطلبي

  ويقع "هل" الطليب مثانية عشر مرة بثمانية عشر اية ىف عشرة سورة : 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء  .١ َا يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ قوله تعاىل : ﴿ ِإمن

( ِيف اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعْن ذِْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهوَن ﴾ 
 ) . ٩١املائدة : 

خلمر منعا باتا , ألن حكم اخلمر جاء هذه االية تتحدث عن منع وحرمة ا
على ثالث مراحل حيكى هذا قوله تعاىل ىف املرحلة األوىل : (  -عند اجلمهور  –

يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من 
ا , وىف املرحلة الثانية فقال جل شأنه : ( ياأيها الذين امنوا ال تقربو ٩٨نفعهما ) 

, وىف املرحلة األخرية قال عز وجل  ٩٩الصلوة وأنتم سكرى حىت تعلموا ما تقولون )
: ( إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

 .١٠٠تفلحون )

فجاءت هذه االية لتنبهم علة وأسباب حترميه , بأن اخلمر سبب البغضاء 
ن االخرة بعدما ذكر خسران الدنيا , بأن اخلمر والعداوة بينهم , مث ذكر خسرا

سيصد عن الصلوة والذكر , والعلة واضحة واحلكم واضح جلي , فما كان هلم إال 
  أن ينتهوا , فأمرهم اهللا أن ينتهوا بأسلوب االستفهام ال بصيغة األمر املعروفة .
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فهذا االستفهام دال على الطلب  وهو األمر , وصيغة األمر أيضا تفيد 
الطلب , وإذا سأل سائل فما الفرق بينهما فكل األسلوبني يفيدان الطلب , ألن 

  تقدير ( فهل أنتم منتهون )  انتهوا .

والفرق بينهما أن االستفهام تفيد طلبني , طلب أن ينتهوا وطلب منهم 
  لريجعوا على أنفسهم ليتفكروا العلل واِحلَكم ىف حترميه , أما األمر فال يفيد ذلك .

ة االستفهام دخلت على مجلة امسية من مبتدإ وخرب مفرد الذى يدلنا وأدا
على أا ال بد هلا غرض بالغي اخر , وهو أدل طلب االنتهاء من نظم اخر كما 
قال التفتازتىن : ألن إبراز ما سيتجدد ىف معرض الثابت أدل على كمال العناية 

  .١٠١حبصوله من إبقائه على أصله 

اَل احلََْوارِيوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َهْل َيْسَتِطيُع قوله تعاىل : ﴿ ِإْذ قَ  .٢
َنا َماِئَدًة ِمَن السَماِء قَاَل اتـُقوا اللَه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني ﴾  ( املائدة : رَبَك َأْن يـُنَـزَل َعَليـْ

١١٢ ( .  
 هذه قصة موسى عليه السالم مع احلواريني , حينما قالوا له : ( هل

يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) مبعىن : أيقدر ربك , فظاهر 
السوال ال ينبغي أن يصدر منهم ألم قد أسلموا وامنوا , ولذلك زجرهم موسى : 

 ( اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني ).

ىف االية الىت بعدها يقدمون عذرا ملوسى على سؤاهلم هذا ( قالوا نريد أن 
مئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ) نأكا منها وتط

يريدون اطمئنان القلب وحاجة األكل وشهادة قدرة اهللا , فقبل اعتذارهم , وفمن 
  فضل اهللا ورمحته على نبيه موسى استجاب اهللا هلم .
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فكأم يريدون أن يتشبهوا خبليل اهللا إبراهيم عندما سأل عن كيفية إحياء 
  .١٠٢أمنوا علم اليقني ويريدون االنتقال إىل عني اليقني الوتى, قد 

فاالستفهام هذا هو طلب منهم , فهذا الطلب جاء على سبيل االستفهام 
  , أي طلب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء .

َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َهْل  قوله تعاىل : ﴿ .٣
( التوبة : َأَحٍد ُمث اْنَصَرُفوا َصَرَف اللُه قـُُلوبـَُهْم بِأَنـُهْم قـَْوٌم َال يـَْفَقُهوَن ﴾  يـََراُكْم ِمنْ 

١٢٧ ( .  
تكلم القران قبل هذه االية عن حال املنافقني حني نزلت السورة عنهم وهم 
غائبون , أما هذه االية فقد بينت حال املنافقني عند جملس النيب صلى اهللا عليه 

, وكانو يكرهون ما استمعوا من النيب ىف جملسه , ولذلك يتسللون لواذا  وسلم
لينصرفوا , ولكنهم ال يريدون أن يعلم املؤمنون انصرافهم , وال يستطيعون التكلم , 
فيشري بعضهم إىل بعض إشارة أو يغمز بعضهم لبعض بالعني , وكأن الغمز هو ( 

 الكالم . هل يراكم من أحد ) مبعىن أن الغمز تعىن هذا

فإشارم الىت عربها القران باالستفهام وهو مبعىن الطلب , ألم ىف الس 
الذي يكرهون ما مسعوا بذكر معايبهم فمعىن الكالم , انظروا وروا حولكم حىت 
ننصرف من هذا الس , ودخول" من " ىف الكالم لداللة العموم , فهو دليل 

  االستفهام مبعىن الطليب .على خوفهم من نظر املؤمنني , فيكون 

قوله تعاىل : ﴿ َهْل يـَْنظُُروَن ِإال تَْأِويَلُه يـَْوَم يَْأِيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الِذيَن  .٤
 فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا أَْو نـَُرد َنا بِاحلَْقَنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبـ

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن﴾ فـَنَـْعَمَل َغيْـ  َر الِذي ُكنا نـَْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَضل َعنـْ
  ). ٥٣(األعراف : 
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هذه االية تتضمن االستفهامني بـ " هل ", ىف اول االية وىف اخلتام . بعدما 
ذى أنكر القران حاهلم من الكفر واملعاندة والشرك والتكذيب بأسلوب االستفهام ال

, فعرب ىف اخلتام شأن الكافرين ,وذكر حاهلم السيئ االيس ١٠٣ورد ىف أول االية 
 يوم القيمة.

حاهلم يومئذ مملوء بالندامة واخلسران , فعرب عنه القران باالستفهام ليدل 
على شديد خسرام وندمهم ويدل على التمىن , والتمىن هو طلب املستحيل أو 

معرب عن هذا كله ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا ما فيه عسر شديد , فذكر القران 
لنا ) فالشفاعة هلم أمر مستحيل , فطلبهم للشفاعة من التمىن . فلم يستخدم 
القران أسلوب التمين بل جاء باالستفهام ليدل على رغبتهم الشديدة ىف احلصول 

 على ما حيتاجونه يومئذ .

َا أُْنزَِل بِِعْلِم اللِه َوَأْن َال قوله تعاىل : ﴿ فَِإملْ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَ  .٥ اْعَلُموا أَمن
  . ) ١٤( هود : ِإَلَه ِإال ُهَو فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن ﴾ 

املشركون يتهمون الرسول صلى اهللا عليه وسلم , بأن القران هو الذي 
فضاق افرتاه, وأنه من عنده  فطلبوا ملكا يؤيد دعواه , ونزول الكنز من السماء , 

 صدر النيب صلى اهللا غليه وسلم .

فاهللا يدافع رسوله , فأمره أن يقول هلم , إنكم زعمتم أن هذا القران من 
يا  –عندى , فأتوا بعشر سور مثله , وأنتم فصحاء.Óفإمل يستجيبوا ذا النداء 

  فاعلم أم كاذبون . -حممد 

هام ( فهل وبعد هذه احلجة القاطعة , فجاء الطلب على أسلوب االستف
أنتم املسلمون ). إذا محلنا اخلطاب للمؤمنني , فمعىن االية :فاثبتوا على العلم 
الذي أنتم عليه, وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند اهللا وعلى 
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, وإذا محلناه للمشركني , فمعىن االية : فهل أنتم داخلون ىف اإلسالم ١٠٤التوحيد
  . ١٠٥عة بعد احلجة القاط - اسلموا –

وعلى كلي احتمالني فإن االستفهام يدل على الطلب . وىف مثل هذا 
االستفهام إجياب بليغ ملا فيه معىن الطلب والتنبيه على قيام املوجب وزوال العذر 

١٠٦.  

ودخل االستفهام على مجلة امسية الطرفني , فدل على كمال العناية 
احلجة القاطعة , فليس واالهتمام للحصول على املطلوب . فقد أتى اهللا هلم 

أمامهم سبيل إأل أن يسلموا إن كانوا من العقالء , هذا إن قدرنا اخلطاب 
للمشركني , أما إن قدرناه للمؤمنني فمعناه , ليس لديهم إال أن يثبتوا ويسلموا 

  حق اإلسالم .

َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأسِ  .٦ ُكْم قوله تعاىل : ﴿ َوَعلْمَناُه َصنـْ
  .)  ٨٠( األنبياء : فـََهْل أَنـُْتْم َشاِكُروَن ﴾ 

هذه االية تتحدث عن فضل اهللا لنبيه داود عليه السالم , بأن يعلمه صنعة 
 الدرع حلماية احلسم من الضرر ىف املعركة .

فذا نعمة من اهللا , فحقها أن تشكر , ألن الشكر قيد النعمة , وقبلها 
  يائه كما فضل اهللا نبيه داود.أيضا تتحدث عن فضل اهللا ألنب

فذكر هذه النعم سيتطلب الشكر , فجاء التعبري االستفهام الطليب, اشكروا 
, ومل يعرب عنه بصيغة األمر , لريجع املخاطب إىل نفسه لكي يتفكروا على هذه 
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النعم حىت يعرتفوا بأنه ينبغى أن نشكر , ودخل على مجلة امسية مكونة من مبتدإ 
  يدل على املبالغة ىف احلث على الشكر , ألن النعمة كثرية وعظيمة .وخرب مفرد , ل

َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فـََهْل أَنـُْتْم  .٧ أَمن َا يُوَحى ِإَيل قوله تعاىل : ﴿ ُقْل ِإمن
 ) . ١٠٨( األنبياء : ُمْسِلُموَن ﴾ 

ة وهذه االية تناسب مبا قبلها حالة كوما تتحدثان عن التوحيد واالي
تتحدث عن التوحيد , وقبلها تتحدث أيضا عنه وعن ما سيكون حال املشركني 

 يوم القيامة.
واملشركون يعبدون األصنام بوراثة , أى يعبدوا كما يعبد اباؤهم , ومل 
يتحدث اباؤهم عن االخرة , فلذلك ذكر شأن القيامة فيما قبلها . فقال ىف هذه 

د بيان ما سيكون حاهلم يوم القيامة إن  االية عن قصر التوحيد وقصر الوحي بع
كانوا ملتزمني بالكفر والشرك , فطلبهم على سبيل التلطف واإلقناع بأسلوب 
االستفهام الطليب املتضمن معىن األمر. فقال تعاىل : ( فهل أنتم مسلمون ) 

,  ١٠٧منقادون ملا يوحي إّىل من التوحيد , وهو استفهام يتضمن األمر باالنقياد 
الستفهام على امسية الطرفني يدل على كمال العناية واالهتمام ذا األمر فدخول ا

  , كما بينا ىف االية السالفة .
  ). ٣٩( الشعراء : َوِقيَل لِلناِس َهْل أَنـُْتْم ُجمَْتِمُعوَن﴾  قوله تعاىل : ﴿ .٨

ورد االستفهام ىف سياق مناظرة موسى مع قومه , أظهر موسى معجزته 
ومه , فعصاه ينقلب ثعبانا , فلم يؤمنوا مبشاهدة معجزته , بل يعقد بإذن اهللا أمام ق

 اجتماعا و مجع السحرة البارعني ليناظر موسى عليه السالم .

وقد مجعوهم من أقاليم مصر العليا , وكانوا أبرع الناس ىف فن السحر , 
.  ١٠٨وأشدهم خداعا وختيال , وكانوا مجعا كثريا ومجعا غفريا أحضروا جملس فرعون 
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 –ويشرتطوا ملناظرة موسى , على أن يكون هلم أجر حينما غلبه , فوعدهم فرعون 
  القرابة . –إن كانوا غالبني 

فلما مجع السحرة , فنادى مناد للناس ( هل أنتم جمتمعون ) لكنه على 
معىن بالغي,  فاملقام يقتضى ذلك , ألن احلال حال االجتماع , والسحرة قد 

تمعوا , فيقتضى ذلك معىن بالغيا وهو الطلب , أي : اجتمعوا, والناس مل جي
  اجتمعوا ومل يعرب القران بصيغة األمر مباشرة ليدل على معىن اإلسراع . 

فاالستفهام يدل على استحثاث للناس على االجتماع , ومستعمل ىف 
 .١٠٩طلب اإلسراع باالجتماع نزلوا منزلة من يسأل حتقيق عن عزمه على االجتماع

ألون مىت االجتماع , وهل يتحقق ؟ فجاء االستفهام جوابا على عزمهم فكام يس
  . ودخوله على امسيáة الطرفني للعناية للحصول على املراد كما مر ىف الباب الثاىن .

  . ) ٢٠٣( الشعراء : قوله تعاىل : ﴿ فـَيَـُقولُوا َهْل َحنُْن ُمْنظَُروَن ﴾  .٩
ليه وسلم وعن حقية القران فقبلها ايات تتحدث عن نبوة حممد صلى اهللا ع

, ولكن الكافرين املعاندين مل يؤمنوا , بل جاؤوا باألباطيل واألقاويل واستعجلوا 
 العذاب .

فجاء التهديد بأن يأتيهم العذاب وهم ال يشعرون , فلما جاء العذاب 
ونزل عليهم فيقولون ( هل حنن منظرون ) أي : أمهلونا . هذه طبيعة أهل الكفر 
والعناد إن تركناهم طلبوا أن ينزل عليهم وإن نزل م العذاب , قالوا : انظرونا 

  . ١١٠ومتهلوا علينا 

لب وهو األمر , ألم حينئذ حيتاجون إذن فاالستفهام محل معىن الط
اإلمهال , فليس هلم سبيل إال أن يطلبوا  التمهل واإلمهال , ومحل هذا املعىن 
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أسلوب االستفهام . فتعبري الطلب به ليدل على معىن اخلسارة والندامة , ألم ىف 
  وقت ال ينفع أي شيء .

  .  ) ٥٤الصافات :  (قوله تعاىل : ﴿ قَاَل َهْل أَنـُْتْم ُمطِلُعوَن ﴾  .١٠
صور لنا القران حال االخرة , وحوارا بني أهل احلق والضالل , فيسأل أهل 
احلق عن حال صاحبه وقرينه , أين صاحبنا املكذب ىف الدنيا ؟ والسائل يعلم أن 

 جزاء املكذبني العذاب والنار .

فيجاب هلم على سبيل الطلب بأسلوب االستفهام ( هل أنتم مطلعون ) 
أي اطلعوا ىف النار إلراءة سوء عاقبة أهل الكفر والضالل , ودخل االستفهام على 
امسية الطرفني لكمال العناية واالهتمام للحصول على املراد منه , ألن معرفتهم على 

  طلب باالستفهام لالهتمام به . حال أهل الكفر والضالل شديدة , فلذلك عرب ال

قوله تعاىل : ﴿ قَاُلوا رَبـَنا أََمتـَنا اثـَْنتَـْنيِ َوَأْحيَـْيتَـَنا اثـَْنتَـْنيِ فَاْعتَـَرفْـَنا ِبُذنُوبَِنا  .١١
  . ) ١١( غافر : فـََهْل ِإَىل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل ﴾ 

درة هذه االية تتحدث عن ندم الكافرين املنكرين ىف االخرة , علموا أن ق
اهللا , فقد أحياهم مرتني وأمام مرتني . فما ينفع علمهم حينئذ , ألن االخرة دار 
جزاء , إن خريا فخري وإن شرا فشر , واعرتفوا بذنوم فال ينفع االعرتاف , فما  
كان هلم إال عذاب . وعلموا ما سيكون جزاءهم , ففى هذا احلال جاء الندم 

, فمعىن االستفهام  ١١١يستعمل عند اليأس  وأصام اليأس. ومثل هذا الرتكيب
هنا الطلب , أي : اخرجنا من هذا املكان , أو دلنا سبيل اخلروج . فدخول " من 
" اجلارة الزائدة لتأكيد العموم ىف النكرة , يطلبون كل سبيل للخروج , وطلبهم هذا 

 أمر مستحيل , فنقول االستفهام هنا للطلب املشوب بالتمىن والندم .
تعاىل : ﴿ َوَمْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َوِيل ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى  قوله .١٢

  ) . ٤٤( الشورى : الظاِلِمَني َلما رَأَُوا اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن َهْل ِإَىل َمَرد ِمْن َسِبيٍل ﴾ 
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هذه أيضا مثل االية السابقة , تتحدث عن شأن الكافرين يوم القيامة , 
ن العذاب , فلما رأوا العذاب ندموا على ماجرتحوا من البغي والفساد ىف حني يرو 

األرض , فصور القران موقفهم وحاهلم ىف ذلك اليوم , وهم ىف غاية الندامة 
واحلسران , فعربوا عن ندمهم بكالم حكى القران ( هل إىل مرد من سبيل ) 

مال صاحلا , وهذا متن , واالستفهام مبعىن الطلب , أى ردنا إىل الدنيا كي نعمل ع
 ولذلك مسي االستفهام طلبيا يتفرع منه التمىن .

. قوله تعاىل : ﴿فـََهْل ِمْن  ١٨, و  ١٧, و  ١٦, و  ١٥, و ١٤, و  ١٣
  .)  ٥١,  ٤٠,  ٣٢,  ٢٢,  ١٧, ١٥( القمر : ُمدِكٍر ﴾ 

وردت هذه االية ىف سورة القمر وتكررت ست مرات , فاالية األوىل والثانية 
كرتا ىف قصة نوح عليه السالم ,  والثالثة ذكرت ىف قصة هود عليه السالم , ذ 

والرابعة ذكرت ىف قصة قوم مثود الذين أرسل إليهم صاحل عليه السالم , واخلامسة 
  ذكرت ىف قوم لوط عليه السالم , واألخرية ذكرت ىف إنذار قريش وتوبيخهم.

أيناها أا جاءت بعد ذكر تأملنا هذه االية الىت تكررت ىف هذه السورة ر 
األمم السالفة املكذبني املعاندين , فتتضمن  االية الطلب واإلنذار , ورأيناها أيضا 

  تكررت بعد الكالم ( ولقد يسرنا عن القران ) إال األوىل واألخرية .
فتقدير االية املكررة ( فهل من مدكر ) انظروا واتعظوا واعتربوا عربة الىت 

  لكرمي عن األمم السالفة , مالذى حصل م بإنكارهم ؟وردت ىف القران ا
إذن , فمعىن االستفهام هو الطلب , ودخول االستفهام على امسية الطرفني 
لكمال العناية على احلصول املستفهم , ألم يعرفون متاما فصاحة وبالغة ومعجزة 

ودخول "من" ىف القران , فليس هلم سبيل إال أن يذكروا ويعتربوا إن كانوا عاقلني , 
  الكالم  لتقوية ذلك .

  
 الفصل الخامس : بالغة " هل " العرضي

  ويقع "هل" العرضي تسع مرات بتسع  ايات ىف سبع سور :



قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َهْل أُنـَبُئُكْم ِبَشر ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد اللِه َمْن  .١
 اُغوَت أُولَِئَك َشرُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد الط َلَعَنُه اللُه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْ

  .  ) ٦٠ائدة : ( املَمَكانًا َوَأَضل َعْن َسَواِء السِبيِل ﴾ 
 

فاملخاطب هلذه االية هم أهل الكتاب , وقيل عامة الكفار , وهذه رد على 
اعتقادهم الباطل كما بينت االية الىت قبلها , بأن هذا الدين شر , , وأم ينقمون 

 الرسول واملؤمنني بإميام باهللا والقران وما أنزل من قبل .
ل التهكم والتوبيخ بأسلوب فأمره اهللا رسوله أن يقول هلم على سبي

االستفهام ( هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ) لريجعوا إىل أنفسهم 
ويبحثوا عن ذلك , حىت يتشوقوا إىل معرفة اجلواب , وهو ( من لعنه اهللا وغضب 
عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت ) فهذا يشري إىل أسالفهم , 

  وعصوه , كما يفعلون . الذين ينكرون الرسول
فال شك أن االستفهام للعرضى , طلب الشيئ على سبيل التلطف 
والتأدب , وجميئ " مثوبة " ىف الكالم , فهو لفظ أطلق على اخلري , لكنه دخل 

: ( فبشرهم  ١١٢على الشر , ليفيد زيادة التوبيخ . وهذا على طريقة قوله تعاىل
  ).٢٤(سورة االنشقاق : بعذاب أليم ) 

قوله تعاىل : ﴿  قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتِبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَمِن ِمما  .٢
  .)  ٦٦( الكهف : ُعلْمَت ُرْشًدا ﴾ 

ورد هذا االستفهام ىف حوار موسى عليه السالم مع العبد الصاحل الذى 
 هل أتبعك ) , (أوتى علم من اهللا . فلما لقي هذا العبد الصاحل قال هذا الكالم 

فاالستفهام هنا حيتمل أن يكون حقيقيا كما حيتمل أن يكون بالغيا , فحمله على 
احلقيقى ظاهر , أما محله على املعىن البالغي فيمكن أن نقدره الطلب , أي أن 
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موسى عليه السالم يريد أن يقول له : دعىن أتبعك , أو أتبعين , فهو مبعىن األمر 
 وميكن أن نقدر مبعىن العرض. أو االلتماس , وهو يطلب االستئذان ,

فنيب اهللا موسى حني علم أن هناك عبدا صاحلا قد أويت علما وفريا من لدن 
حكيم عليم , فأسرع ىف طلبه , وقطع أن يكون تلميذا له , وجزم على أنه ال بد 
أن يتعلم منه مهما كان األمر فسافر لطلب العلم , فلما لقيه قال له هذا الكالم, 

  الفهم ألنه قد قطع وجزم األمر . وال يقصد طلب

ولذلك حنمله باملعىن البالغي , ومبعىن العرض أوىل , ألنه طلب على سبيل 
  التلطف والتأدب أمام معلمه .

قوله تعاىل : ﴿ قَالُوا يَا َذا اْلَقْرنـَْنيِ ِإن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف  .٣
نَـُهْم َسدا ﴾ اْألَْرِض فـََهْل َجنَْعُل َلَك َخْرًجا  نَـَنا َوبـَيـْ   ) ٩٤( الكهف : َعَلى َأْن َجتَْعَل بـَيـْ

هذه قطعة من قصة ذي القرنني . فإن اليهود سألوا نيب اهللا عن ذي القرنني 
( ويسألونك عن ذي القرنني ) . بعدما سألوه إلنزال اهللا  ١١٣فأنزل اهللا هذه االية

 قصته.

وجد هذا القوم بني اجلبالني , فاالية قطعة من حوار الذي دار ىف قصته , 
  ويسألونه بنية السد لدفع يأجوج ومأجوج .

فهم ىف حالة اخلوف والشدة , ويرجون السالمة , فطلبوه طلبا وتلطفوه , 
وتأدبوا معه , فصور القران هذا احلال , بتعبري دقيق وهو االستفهام ( فهل جنعل 

االستفهام ىف قوله : ( فهل لك خرجا ) جنمع من أموالنا جزاء ما ستبىن لنا . و 
  , ألم قدم الطلب بالتلطف والتأدب . ١١٤جنعل لك خرجا ) مستعمل ىف العرض
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قوله تعاىل : ﴿ ِإْذ َمتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه  .٤
نُـَها َوَال َحتَْزَن َوقـَتَـْلتَ  َناَك ِمَن اْلَغم َوفـَتَـناَك  فـََرَجْعَناَك ِإَىل أُمَك َكْي تـََقر َعيـْ نـَْفًسا فـََنجيـْ

  . ) ٤٠( طه :  فـُُتونًا فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف أَْهِل َمْدَيَن ُمث ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى﴾
امنت اهللا نبيه موسى عليه السالم مبنن , منها منة الذى قصت هذه االية . 

تلقيه ىف النهر , فراقبته أخته , مث أخذه ال فلما ولد موسى , أمر اهللا أمها أن 
فرعون وأدخلوه ىف القصر , والصيب مل يزل باكيا , فجاءوا باملراضع , لكنه رفض  

  –كل املراضع , فجاءت أخته لعرضهم املرضعة الىت سرتضع هذا الصيب فقالت 
 : ( هل أدلكم على من يكفله ) . -كما حكى القران 

أتى مبعىن العرضى , ألم ىف حال احلرية , ورغبتهم فاالستفهام ذا املقام ي
أن جتدوا مرضعة لرتضع الصيب ,وهى قد حددت املرضع, فال تريد أن تسأل بعد 

  هذا التحديد, ولذلك حنمل هذا االستفهام على معىن العرضي .

َلى قوله تعاىل : ﴿  فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَك عَ  .٥
  ) . ١٢٠( طه : َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك َال يـَبـَْلى﴾ 

أمر اهللا امللئكة السجود ألدم فسجدوا إال إبليس أىب أن يسجد , فوقع 
احلقد منه واستكرب , وحبقده ألدم صنع حيلة  ومكرا , وحرص على ادم وحواء 

ة اخللد عصيانا منهما لرما , فقدم النصيحة بلطف فقال ( هل أدلك على شجر 
 وملك ال يبلى ).

فهو يستخدم االستفهام لتزيني الكالم حىت يسهل الطريق ىف إضالل ادم 
وزوجه, فيتضح أن االستفهام هنا ليس على معناه احلقيقي , وإمنا يكون مبعىن 

  العرض والتزيني .

لُكْم قوله تعاىل : ﴿ َوَحرْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن قـَْبُل فـََقاَلْت َهْل أَدُ  .٦
 . ) ١٢( القصص : َعَلى أَْهِل بـَْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه نَاِصُحوَن﴾ 



هذه االيه مثل االية الىت وردت ىف سورة طه , إذ يقول اهللا تعاىل : ( إذ 
متشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ) , حيمنا رأت أخته يرفض كل 

الصيب وهو موسى عليه السالم , فجاءت أخته املراضع , واشتغل ال فرعون ذا 
لعرض املرضع هلم فتقول كما حكى القران , فاالستفهام ىف مثل هذا املقام حيمل 

 معىن العرض والتلطف .

قوله تعاىل : ﴿ َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُكْم َعَلى َرُجٍل يـَُنبُئُكْم ِإَذا  .٧
  .)  ٧( سبأ : نُكْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد ﴾ ُمزقْـُتْم ُكل ُممَزٍق إِ 

ذكر اهللا قبلها إنكار الكافرين عن الساعة , فهم اليؤمنن ا , وذكر جزاء 
 املؤمنني وجزاء الكافرين , مث قال هذه االية .

إذن , هم ينكرون البعث والنشور , فيقول بعضهم لبعض بعد هذا التبليغ 
زقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد ) , ( هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا م

فاالستفهام ىف مثل هذا السياق ال يقال إال لغرض بالغي , إذ ليس هناك حاجة 
للسؤال عن اإلنباء ألم ال يومنون به , وال عن منبئ , ألم عاملون به وهم له 

  منكرون . فيكون املعىن لالستفهام هو الطليب مع االستهزاء .
ا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم قوله تعاىل : ﴿ يَ  .٨

  . ) ١٠( الصف :  ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ﴾
عن أيب صاحل قال : قالوا : لو كنا نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا وأفضل 

, حينما قال للنيب ١١٦هذه االية . وقيل نزلت ىف عثمان بن مظعون  ١١٥, فنزلت
 رغبته ىف النكاح , وقيام ليله , وصيام اره .عدم 

فاالية تتكلم عن التجارة الراحبة مع اهللا فقال تعاىل مناديا عباده املؤمنني , 
وعقبه هذا النداء باالستفهام على معناه البالغي , ألن اهللا ال يقصد مستفهما 

                                                           

  . ١٩٤السيوطي , أسباب النزول , ص.  ١١٥
م )  ١٩٥٢هـ /  ١٣٧٢حممد بن أمحد القرطيب , اجلامع ألحكام القران ( الرياض : دار عامل الكتب   ١١٦

 . ٨٧, ص.  ١٨ج. 



أدلكم ) . عباده , بل يعرض عليه أمورا متلطفا على عباده املؤمنني فقال ( هل 
  فيكون االستفهام مبعىن العرض مع الرمحة واحملبة للمؤمنني .

  .) ١٨( النازعات : قوله تعاىل : ﴿  فـَُقْل َهْل َلَك ِإَىل َأْن تـَزَكى ﴾  .٩
هذه االية واردة ىف قصة موسى حني أمره اهللا لدعوة فرعون لإلميان , 

, فلم يأمره لتبليغ الدعوة  فاخلطاب على الرئيس خمتلف بالرعية , وفرعون كان ظاملا
بأسلوب األمر , وال باالستفهام على حقيقته , بل االستفهام على سبيل العرض 

 والتلطف , رجاء رقة قلبه .  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب اخلامس

  اخلامتة 

  اخلالصة   .أ
  بناء على البحث الذى حبثناه , نستخلص اخلالصة , كما تأتى :

منه هذا  –معجرة القران العظمى هى البالغة , والبالغة هو النظم  .١
والنظم توخى معاىن النحو . وكل كلمة ىف القران جاءت ىف مكاا .   -األسلوب



وهذه املعجزة هى الىت ىف كل سورة , وهذ املعجزة هى الىت جعلت املشركون 
  غته.والكافرين عاجزين على أن يأتوا مبثله ومعرتفني بعجزهم وبال

وصور تركيب الكالم به ىف القران الكرمي صحيحة وفصيحة, ولذلك  .٢
أخطأ بعض البالغيني حينما يقولون : إنه من القبيح تقدمي االسم على الفعل ىف 

 إحدى صور الرتكيب به .
األغراض الىت يفيد هل هى األغراض احليقية واألغراض البالغية,  .٣

 واألغراض البالغية غري حمصية ومتزامحة
ألغراض البالغية هى الىت تسمي عند بعض العلماء األغراض ا .٤

اازية, ولكن هذه التسمية ليست بسديد , لتعسف وجود العالقة بني املعىن 
 اازي واملعىن الوضعى.

أغراض هل ىف القران الكرمي كلها أغرض بالغية أربعة , وتندرج  .٥
 حتت هذه األربعة معان بالغية أخرى الحتصى وال تتزاحم.

 االقرتاح  .ب

فنرجو أن تكون هذه الرسالة مساعدة ملن يريد أن يدرس إعجاز القران  .١
لفهم و لطالب الذين يدرسون البالغة خاصة . وكل مسلم يريد أن 

 يفهم كتاب اهللا عامة . 
ولكي تعطي لنا معرفة  وتفهمنا على خطورة ومكانة البيان والبالغة ىف  .٢

على فهم سليم ىف كتاب اهللا وسنة ديننا وىف شريعتنا وىف قراننا . فنكون 
 رسوله ولنزداد يقينا وإميانا على إعجاز القران وأنه من عند اهللا عز وجل.

ويدل على فكرة مهمة , وهى أن درس البالغة اليقتصر على البالغيني  .٣
والنحويني واللغوين وأساتذة وطالب كلية اللغة العربية واداا فقط, بل 

لمون واملفسورون أوىل به, فيستنبطون أحكاما الفقهاء واألصوليون واملتك
  دقيقة ا , وا يفسرون تفسريا دقيقا.

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  القران الكرمي
  . القاهرة : دار املعارف.لسان العربابن منظور. 

. بريوت : دار الكتب العلمية تفسري القران العظيم ابن كثري, عماد الدين . 
  م . ١٩٩٧ه /  ١٤١٩

  . بريوت : دار إحياء الرتاث . روح املعاىناأللوسي , شهاب الدين . 



. مصر : الرتاث العريب, معىن اللبيب عن كتب األعاريباألنصاري, ابن هشام. 
  م. ٢٠٠٠ه /  ١٤٢١

. القاهرة : دار الكتاب  الفوائد الغياثية ىف علوم البالغةاإلجيي , عضد الدين. 
  املصري .

. القاهرة : دار  نظم الدرر ىف تناسب االي والسوررهان الدين . البقاعي , ب
  الكتاب اإلسالمي
  . بريوت : دار الكتب العلمية .املطولالتفتازاين, سعد الدين. 
 ١٩٩٢ه /  ١٤١٣. مصر: مطبعة املدين. دالئل اإلعجازاجلرجاين, عبد القاهر. 

  م .
 ١٤١٢: املكتبة العصرية.  . بريوت فتح البيان ىف مقاصد القرانحسن , صديق . 

  م . ١٩٩٢ه / 
. القاهرة : املكتبة شرح اإليضاح ىف علوم البالغةخفاجي, حممد عبد املنعم. 

  م. ١٩٩٣ه /  ١٤١٣األزهرية للرتاث. 
. دمشق : دار القلم .  الدر املصون ىف علوم الكتاب املكنوناحلليب , السمني . 

  ه . ١٤٠٦
  م . ٢٠٠٣ه /  ١٤٢٤: دار البشائر . . دمشق مواد البيانحلف , علي . 

  . مصر: دار املعارف .رسائل ىف إعجاز القراناخلطايب, محد. ثالث 
. دمشق : دار ابن  شذرات الذهب ىف أخبار من ذهبالدمشقي شهاب الدين . 

  م. ١٩٩١ه /  ١٤١٢كثري. 
ه /  ١٤٠٤مصر : مؤسسة الرسالة.  سري أعالم النبالء.الذهيب , مشس الدين. 

  م. ١٩٨٢
 ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨( القاهرة  : دار السالم  خمتار الصحاحالرازي , زين الدين, 

  .م )



  م . ١٩٨١ه /  ١٤٠١. لبنان : دار الفكر. التفسري الكبريالرازي , حممد. 
  . مصر : دار املعارف .طبقات النحويني واللغوينيالزبيدي , حممد بن احلسن. 

ه /  ١٤٠٤. بريوت : عامل الكتب.  وإعرابه. معاىن القران الزجاج , إبراهيم 
  م . ١٩٧٧

 ١٩٩١ه /  ١٤١١الزحيلي, وهبة. التفسري املنري. بريوت: دار الفكر املعاصر. 
  م.

  . مصر : دار الكتاب العريب.مناهل العرفانالزرقاين, عبد العظيم. 
  السبت, خالد بن عثمان. قواعد التفسري. مصر : دار ابن عفان. 

. بريوت : املكتبة عروس األفراح ىف شرح تاخيص املفتاحالسبكي , اء الدين . 
  م.   ٢٠٠٣ه /  ١٤٢٣العصرية. 

. القاهرة : مكتبة مصطفى البايب احلليب  مفتاح العلومالسكاكي, يوسف . 
  م . ١٩٩٠ه / ١٤١١وأوالده. 

ه /  ١٤٢٣. بريوت : مؤسسة التاريخ العريب. تفسري مقاتلسليمان, مقاتل . 
  م. ٢٠٠٢

ه /  ١٣٩٦. القاهرة : مكتبة وهبة.  طبقات املفسرينالسيوطي , جالل الدين . 
  م. ١٩٧٦

. القاهرة : مركز للبحوث  الدر املنثور ىف التفسري باملأثورالسيوطي, جالل الدين . 
  م . ٢٠٠٣ه /  ١٤٢٤والدراسات العربية واإلسالمية. 

ه  ١٤٢٣. القاهرة: دار الشروق. لقرانالاللئ احلسان ىف علوم اشاهني, موسى. 
  م. ٢٠٠٩/ 

  م. ١٩٩١. مصر : أخبار اليوم  خواطري حول القرانالشعراوي, متويل. 
ه /  ١٤٢٠.القاهرة : مكتبة االداب.  بعية اإليضاحالصعيدي, عبد املتعال. 

  م . ١٩٩٩



. . القاهرة  : املطبعة احملموديةشرح ديوان علقمة الفحلصقر , السيد أمحد . 
  م. ١٩٥٣هـ /   ١٣٥٣

 ١٩٨٨ه /  ١٤٠٨. جدة : دار املنارة. معجم البالغة العربيةطبانة , بدوي . 
  م.

. تونس : الدار التونسية للنشر.  التحرير والتنويرالطاهر , حممد بن عاشور . 
  م . ١٩٨٤

م ) ص.  ٢٠٠٨( أردن : اجلامعة األردنية  . أدوات االستفهامعبد اهللا , حممود 
م  ٢٠٠٣.حممد أمحد قاسم , علوم البالغة ( املؤسسة احلديثة للكتاب  ٩
(  

 ٢٠١١ه /  ١٤٣٢. مصر: مؤسسة املختار. علم املعاينعبد الفتاح, بسيوىن . 
  م.

  ه . ١٣٥٠عبده, حممد. تفسري املنار. مصر : مطبعة املنار. 
  م. ٢٠٠٩ه /  ١٤٣٠. بريوت : دار النهضة العربية. ينعلم املعاالعزيز , عبد . 
. بريوت : دار الكتب العلمية. احملرر الوجيز ىف تفسري الكتاب العزيزعطية, حممد. 
  م. ٢٠٠١ه /  ١٤٢٢

  م.  ٢٠٠٣. لبنان : املؤسسة احلديثية للكتاب.  . علوم البالغةقاسم, حممد أمحد
. الرياض : دار عامل الكتب. قراناجلامع ألحكام الالقرطيب, حممد بن أمحد. 

  م. ١٩٥٢ه /  ١٣٧٢
 ١٤٢٤. بريوت: دار الكتب العلمية. اإليضاح ىف علوم البالغةالقزويين, اخلطيب. 

  م. ٢٠٠٣ه / 
  . القاهرة : مكتبة وهبة .مباحث ىف علوم القرانالقطان, مناع . 

ه./  ١٤٢٩. القاهرة : مكتبة وهبة. دالالت الرتاكيبحممد, حممد أبو موسى. 
  م. ٢٠٠٨



 ١٤٢٣. دمشق : دار القلم. رصف املباىن ىف شرح حروف املعايناملالقي, أمحد. 
  م. ٢٠٠٢هـ / 

  . دمشق : دار املأمون للرتاث.ديوان زيد الطائياملختار, أمحد. 
. بريوت : دار الكتب اجلىن الداىن ىف حروف املعاىناملرادي, احلسن بن القاسم. 

  م. ١٩٩٢ه /  ١٤١٣العلمية. 
. مصر : دار  تاريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلااملراغي, أمحد مصطفى. 

  م . ٢٠٠٨البصائر. 
. القاهرة : مكتبة مصطفى البايب احلليب تفسري املراغياملراغي, أمحد مصطفى. 

  م. ١٩٤٦ه /  ١٣٦٥وأوالده. 
/  ه ١٤١٤. بريوت : دار الكتب العلمية. علوم البالغةاملراغي, أمحد مصطفى. 

  م. ١٩٩٣
. بريوت : دار الكتب.  حاشية حمي الدين على تفسري البيضاويمصطفى, حممد. 

  م. ١٩٩٩ه /  ١٤١٩العلمية 
  م. ١٩٧٩. الكويت : وكالة املطبوعات , أساليب بالغيةمطلوب, أمحد. 

. الكويت : جملة الوعي اإلسالمي علماؤنا وتراث األممحممد حممد , أبو موسى. 
  م. ٢٠١٥ه /  ١٤٣٦التسعون. اإلصدار السادس و 

  . القاهرة : املطبعة العثمانية.سيبويه إمام النحاةناصف,  على النجدي ناصف. 
. بريوت : دار الكلم الطيب. مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي, عبد اهللا. 

  م. ١٩٩٧ه /  ١٤١٩
تبة . القاهرة : مكاألساليب اإلنشائية ىف النحو العريبهارون, عبد السالم. 

  م. ٢٠٠١ه /  ١٤٢١اخلاجني. 
  . بريوت : املكتبة العصرية.جواهر البالغةاهلامشي, السيد أمحد. 



 ١٩٩٣ه /  ١٤١٣. بريوت : دار الكتب العلمية.  . البحر احمليطيوسف, حممد
  م.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 الترجمة الذاتية

  االسم : أقصى حممد نووي
  ١٩٨٩-سبتمرب  – ٢٩مكان وتاريخ امليالد : متعاغ ,

  رقم الوالدة : الولد األول من االثنني
  الدين : اإلسالم

  امسي الوالدين , األب : حممد نووي
  األم : سعادة

  العنوان : شارع فسكي , القرية سفغ الغربية , املنطقة برو , سالويسي الغربية 
  الدراسة :

  روضة األطفال بدار الدعوة واإلرشاد ىف منجكوسو سنة -
 ٢٠٠١ - ١٩٩٦االبتدائية احلكومية فولوايل سنة املدرسة  -
 -  ٢٠٠١املدرسة اإلعدادية بدار الدعوة واإلرشاد ىف منجكوسو سنة  -

٢٠٠٢ 
 - ٢٠٠٢املدرسة الثانوية بدار الدعوة واإلرشاد ىف منجكوسو سنة  -

٢٠٠٥ 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥املدرسة العالية بدار الدعوة واإلرشاد ىف منجكوسو سنة  -
 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ار الدعوة واإلرشاد ىف منجكوسو سنة املدرسة العليا بد -
 ٢٠١٠دورة اللغة العربية جبامعة األزهر سنة  -
 ٢٠١٤ - ٢٠١٠اللسنس جبامعة األزهر سنة  -



 التجربة التنظيمية 
 ٢٠١٢عضو اهليئة الرتبوية جبمعية خرجي دار الدعوة واإلرشاد مبصر سنة  -

– ٢٠١٤  
 إىل االن ٢٠١٠عضو مجعية القران اإلندونسية مبصر سنة  -
عضو اهليئة اإلرشادية جبمعية القران اإلندونيسية مبصر ىف دورة التجويد سنة  -

٢٠١٣ – ٢٠١٢  
هذه هى ترمجة ذاتية كتبناها على حقيقتها , إذا وجد ىف يوم من األيام خرب خيالف 

 الواقع , فأنا املسؤول واملستعد للتحكيم املوافق للقانون.
كتبناها بالتحقيق , فإن كشف ىف يوم من األيام خطأ   هذه هى الرتمجة الذاتية الىت

  متعمدا , فالكاتب هو املسؤول , ويستعد أن يواجه أمام القانون .
  
 


