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 الباب الثالث

 تقدمي البيانات و مناقشتها
 

 تقدمي البيانات اليت تشتمل معاين االستفهام يف سورة األنعام -أ
1- َ

 
وَ َمَ ل َأ مَ َا َي ر  هَ َك 

 
بَ َِمنَن ال كَ أ ِنَلِِهمق  نَّ ََنَ ق رَ َم  كَّ َٱَِفََُهمَ مَّ

اَِضَۡرل   نَل مَ َم  ِ َُنم ك 
رَ َلَُّكمَ 

 
أ لَ و  ا َٱَن اس  م  ل يَ َءَ لسَّ ِدَ َِهمع  ارَ م  لَ َار  ع  َٱَن او ج 

َ َرَ ه  َن َل   َ َِمنَرِيت  َتِِهمَ ت 
هَ 
 
ََبُِذنُوبِِهمَ َُهمن  َل كَ ف أ

 
أ نش 
 
أ رِينَ َنًاق رَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َن او   ٦ََء اخ 

َٱَِفََِسرُيوا ََقُل َ -2
يَ َنُظُروا َٱَُثمَََِّضَۡرل   َك  نَ َف  بِيَ ل َٱَقِب ةَُع  َََك  ِ ذ   ١١َََُمك 

ََِقُل -3 نل  اَم  م  َٱَِفََمَّ َٱوَ َتَِو  َلسَّ
ِهََقُلَِضَ ۡرل   َّ ِ ََّل  ت ب  َ َك  َ ٱَِسهَِن فَ ََع   هَلرَّح  نَُّكمَ مَ َل  جَ َة  َع 

 َ ةَِقِي  َلَ ٱَمَِي وَ َإِل  ََم  يَ َل  َر  ِينَ ٱَفِيهَِ َب  وَ ََّلَّ ِِسُ ُهمَ َا َخ  نُفس 
 
ُهمَ َأ ََف   ١٢َََِمُنونَ يُؤَ َل 

ََقُل َ -4
 
َ أ ري  َِٱَغ  ِذََُّلَّ َّتَّ

 
َِل َ َأ م  َٱَف اِطرََِاو  َٱوَ َتَِو  َلسَّ

ََعِمَُُيطَ َو ُهوَ َِضَۡرل   ل  ُم َُيطَ َو  ََع  َقُل 
 َ ِمرَ َإِن ِ
ُ
نَ َُتَأ

 
ُكونَ َأ

 
ل ََأ وَّ

 
نَ َأ سَ َم 

 
َ أ ََل م  ل  َِل َٱَِمنَ َت ُكون نَََّو   ١٤َيِكِيَ ُمش 

يَ َقُل َ -5
 
َ َأ كَ َءَ ش 

 
َُأ ه  ََب  ة  َش  ُ َٱَقُلََِد  ِهيُد ََّلَّ ب يَ َِنَب يَ َش  َهو  وِحَ َن ُكم 

ُ
أ َََّو  اه  ََإِل  َذ 

يُِكمَء انَُُقرَ لَ ٱ نِذر 
ُ
نَ َۦبِهََِِل هََو م  ََب ل غ 

 
َِأ ُدونَ ل ت شَ َنَُّكمَ ئ نَََّه 

 
عَ َأ َِٱَم  ةًََّلَّ الِه  خَ َء 

ُ
َهأ ى  َر 

شَ َلَّ ََقُل
 
ُدَهأ اَقُل ََه  اَء َب رِيَ َِإَونَِّنََِحدَ و  ََه َإِل  ََُهوَ َإِنَّم  ِمَّ ََِم   ١٩ََيُِكونَ تُش 

نَ وَ  -6 ظَ َم 
 
نََِل مَُأ ىَ فَ ٱَِممَّ َََت   َِٱََع   ِذبًاَّلَّ وَ َك 

 
ََأ ب  ذَّ َتِهَِاي  َٔ ٔ بََِك  ََۥإِنَّهََُۦ ه َلِحَُُيفَ َل 

 ٢١َََلُِمونَ لظَّ َٱ
ي وَ  -7 َ َمَ و  ِيعَ َُشُُهمَ ن  ِينَ َن ُقوُلََُثمَََّاَج  َ َلَِّلَّ ش 

 
يَ َا َيُِكوَ أ

 
ك  ََنَ أ ِينَ ٱَؤُُكمَُُش  َُتمَ ُكنََّلَّ

 ٢٢َُعُمونَ ت زَ 
يَ َنُظرَ ٱ -8 َك  بُوا ََف  ذ  َىَك  َهََع   نُفِسِهم 

 
ََأ لَّ نَ َو ض  اَُهمع  نُوا ََمَّ فَ ََك  ونَ ي  ُ ٢٤َََت 



30 
 

 
 

ل وَ  -9 ىَىَو  َ َُوقُِفوا ََإِذَ َت ر  َهََع   ب ِِهم  ََق ال ََر 
 
َل يَ أ اه  ََس  ََِذ  َ ٱب

َ ل  ِ َ َق الُوا ََق  هََب ل  ب ِن ا ر  َال َقَ َو 
َلَ ٱَف ُذوقُوا َ اب  ذ  اَع   ٣٠َََُفُرونَ ت كَ َُكنُتمَ َبِم 

اوَ  -10 َ ٱَم  نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ا َدل  ل هَ َل ِعبَ َإِلَّ ارََُو  َو  ل دلَّ ري  ََِخر ةَُٓأۡلٱَو  ِينَ َخ  َهَل َِّلَّ تَُّقون  ََي 
 
َأ َف ل 

 ٣٢ََقِلُونَ ت عَ 
ََقُل َ -11

 
ت ى ََإِنَ َت ُكمَ ء يَ رَ أ

 
اُبََُكمَ أ ذ  َِٱَع  وَ َّلَّ

 
ت تَ َأ

 
ةَُٱَُكمَُأ اع  ََلسَّ

 
َ أ ري  َِٱَغ  َُعونَ ت دَ َّلَّ

 ٤٠ََِدقِيَ ص  ََُكنُتمَ َإِن
ََقُل َ -12

 
ذَ َإِنَ َُتمَ ر ء يَ أ خ 

 
َُٱَأ مَ َّلَّ ب ََع ُكمَ س 

 
أ يُِكمَ ص  َو  ت مَ َر  َ َو خ  نَ َقُلُوبُِكمََع   َهَ إِل  ََمَّ

َُ ري  َِٱَغ  ََّلَّ
 
يَ َنُظرَ ٱَبِهَِ َتِيُكمي أ َك  ََُهمَ َُثمَََّتَِي  َٓأۡلٱَنُص  ُِفََف   ٤٦ََِدفُونَ ي ص 

ََقُل َ -13
 
ت ى ََإِنَ َت ُكمَ ر ء يَ أ

 
اُبََُكمَ أ ذ  َِٱَع  وَ َت ةًَب غَ َّلَّ

 
هَ َأ ةًَج  ل ََر  ََل ُكَُيهَ َه  وَ لَ ٱَإِلَّ َمَُق 

 ٤٧ََلُِمونَ لظَّ َٱ

قُوُلََلَّ ََقُل -14
 
ا ََِعنِديَل ُكمَ َأ ز  َِٱَئِنَُخ  ل  ََّلَّ عَ َو 

 
يَ لَ ٱَل مَُأ َغ  ل  ََب  قُوُلََو 

 
ََل ُكمَ َأ َإِن ِ

ل ك  َ تَّبِعََُإِنَ َم 
 
ََأ اَإِلَّ َىَم  هََيُوح  َّ ل ََقُل ََإِل  َٱَت وِيي سَ َه 

َ عَ ل   ََِصرُيهَل  َٱوَ َم 
 
َف َأ َل 

ُرونَ  كَّ  ٥٠ََت ت ف 
ذ  َ -15 يِك  ت نَّاَلِك َو  ُهمب عَ َف  َبِب عَ َض  ِ ُقولُوَ َض  َىَا ََل  ه 

 
نَََّءَُِؤل  َأ َُٱَم  ل يَ َّلَّ ِنَ َِهمع  َا  َنِنَ ب يَ َم 

َ
 
َيَ ل َأ َُٱَس  عَ َّلَّ

 
ََِل مَ بِأ َ ٱب  ٥٣ََِكرِينَ لشَّ

نَقُل َ -16 يُكمَم  ِ ِنَُين ج  َِلَ ٱَتَُِظلُم  ََم   َٱوَ َب  
ََۥُعون هَُت دَ َرَِحَ ل  َلَّئِنَ َي ةَ و ُخفَ َت َض  ع 

جن ى َ
 
َِه  ََِمنَ َن اأ َ ٱَِمنَ ََل  ُكون نَََّۦِذه  ٦٣ََِكرِينَ لشَّ

ادِرَُلَ ٱَُهوَ َقُل َ -17 َىَق  نََع  
 
بَ َأ ل يَ َع ث َي  ابَ َُكمَ ع  ذ  ِنَاع  وَ َقُِكمَ ف وَ َم 

 
َ َِمنَأ َِتَت 

رَ 
 
وَ َُجلُِكمَ أ

 
ُكمَ ي لَ َأ ُيِذيقَ َاِشي عَ َبِس  ُكمب عَ َو  ََض 

 
َب أ َ ب عَ َس  يَ َنُظرَ ٱَض  َك  َف 

لَُّهمَ َِتَي  َٓأۡلٱَنُص  ُِفَ فَ َل ع  ُهونَ ي   ٦٥ََق 
ََقُل َ -18

 
َِٱَُدونََِِمنَُعوا َن دَ أ اَّلَّ ََم  ُعن اَل  ََي نف  ل  ن اَو  دَ َي َُض  نُر  َىَو  عَ ََع  

 
ابِن اأ َإِذَ َدَ ب عَ َق 

ى َ د  َُٱَن اه  ِيٱكَ َّلَّ ت َت هَ سَ ٱََّلَّ ي  َٱَهَُو  َٱَِفََِطيَُلشَّ
َ َِضَۡرل   ري  ََُانَ ح  ص َََۥ ل 

 
َبَ ح  َأ
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َََۥ ُعون هَُي دَ  ىل َٱَإِل  ىَإِنَََّقُل ََتِن ا َئ َٱَُهد  َِٱَُهد  َ ل َٱَُهوَ َّلَّ ى  ِمرَ َُهد 
ُ
أ ََِلِمَ لِنُسَ َن او  َلِر ب 

 ٧١ََل ِميَ ع  َلَ ٱ
بِيهََِهِيمَُر  َإِب ََق ال ََِإَوذَ  -19

 
رَ َِل ََء از 

 
ص ََت تَِّخذَُأ

 
ةًََن اًماأ الِه  َ َء  ى ََإِن ِ ر 

 
ك َو ق وَ َك َأ َلَ ل  َض ََِفََم 

بِيَ   ٧٤َََم 
ا َ -20 هَُو ح  َُمهَُق وَ َۥجَّ ََق ال ََۥه

 
َىتَُأ وَ ح  َج  ِ

َِٱَِفََن  ى ََو ق دَ َّلَّ د  ل  ََِنَ ه  اُفََو  خ 
 
اَأ ََِم  َيُِكونَ تُش 

نَإِلَّ ََۦ َبِهَِ
 
ا ََأ ََءَ ي ش  ِ ب  َ َر  ََو ِسعَ َاهَٔ ٔ ش  ِ ب  َ َُكَََّر  هَِعلَ َءَ ش  ًََما

 
َأ ُرونَ َف ل  كَّ  ٨٠ََت ت ذ 

يَ وَ  -21 َك  اُفََف  خ 
 
ا ََأ َ َم  ش 

 
ََُتمَ يِكَ أ ل  نَُّكمَ ََّت  افُونَ َو 

 
َ َأ ش 

 
ََُِتميِكَ أ َِٱب اَّلَّ ِل ََل مَ َم  ََُِين   َۦهَِب

ل يَ  هَنَ ط  َُسلَ َُكمَ ع  يَ ف ََا
 
َِلَ ٱَأ ي  رِيق  قَ َف  ح 

 
ََِأ َٱب

 ٨١َََل ُمونَ ت عَ َُكنُتمَ َإِنَِنَ مَ ل  
ا -22 ُروا ََو م  َ ٱَق د  قَََّّلَّ َِق دَ َح  ا ََق الُوا ََإِذَ ََۦ رِه ل ََم  نز 

 
َُٱَأ َ َّلَّ َ ََع   ِنَب ش  َ َم  ََء  َش  نَ َقُل  َم 

ل َ نز 
 
َِكت  َلَ ٱَأ ِيٱَب  ا َََّلَّ َ َۦبِهََِءَ ج  َ َل ِلنَّاِسَ َىو ُهدَ َانُورَ َُموس  لُون هَُت  ََۥع  اِطيس  َق ر 
اُتبَ  َُّتَ َُدون ه  ثرِيَ َُفونَ و  اَُتمو ُعل ِمَ َاَ ك  نُتمَ َا َل ُموَ ت عَ َل مَ َمَّ

 
ل  ََأ اب ا ََو  َ ء  ُ َٱَقُلََِؤُُكم  َّلَّ

وَ َِفََُهمَ ذ رَ َُثمََّ ُبونَ ي لَ َِضِهمَ خ   ٩١َع 
نَ وَ  -23 ظَ َم 

 
نََِل مَُأ ىَ فَ ٱَِممَّ َََت   َِٱََع   ِذبًاَّلَّ وَ َك 

 
وِحَ َق ال ََأ

ُ
َََّأ ل مَ َإِل  َ َيُوحَ َو  َ َهَِإَِل  َء َش 

ن نزُِلََق ال ََو م 
ُ
أ ا ََل َِمثَ َس  ل ََم  نز 

 
ُ َٱَأ ل وَ َّلَّ ىَىَو  ر  ََِفََلُِمونَ لظَّ َٱَإِذََِت ر  م  وَ ل َٱَتَِغ  َتَِم 

َىل َٱوَ  ل  ةَُم  ي ََا َب اِسُطوَ َئِك 
 
خَ َِديِهمَ أ

 
ُكُمَ َا َرُِجوَ أ نُفس 

 
وَ ُتَ َمَ وَ َل  َٱَأ اب ََنَ ز  ذ  َُهونَِل َٱَع 

ا ََت ُقولُونَ َُكنُتمَ َبِم  َِٱََع   َ َّلَّ ري  َ ٱَغ  يُِكنُتمَ َق َِل  نَ َو   ٩٣ََونَ ِبَُت كَ ت سَ َۦتِهَِء اي  ََع 
َ ٱَإِنََّ -24 َ ٱَف الِقََُّلَّ َِل  َ ٱوَ َب  ى  ٱَرِجَُُيَ ََلَّو 

ََّلَ  ي ِتَِل َٱَِمنَ َح  ُمَ َم  َٱَرِجَُو 
ي ِِتَل  َهلَ ٱَِمنَ َم  َح  ِ

ُ َٱَلُِكمَُذ  َ َ ف ََّلَّ نَّ
 
 ٩٥َََف ُكونَ تُؤَ َأ

م  َٱَب ِديعَُ -25 َٱوَ َتَِو  َلسَّ
َ َِضَ ۡرل   نَّ

 
ََُي ُكونََُأ َ َۥل  دل  ل مَ َو  ََُت ُكنَو  ل قَ َِحب ة  َص  ََۥلَّ َو خ 

َ َُكََّ ََِو ُهوَ َء  َش  َ َبُِكل  لِيمَ َءَ ش   ١٠١َََع 
قَ  -26

 
أ ُموا َو  ََِس  َِٱب هَ َّلَّ ي ََدَ ج 

 
ا ََل ئِنَنِِهمَ م  َأ ُؤَ َء اي ة ََُهمَ ء تَ ج  هََِمُنَََّلَّ ا اَقُل ََبِه  َُتَي  َٓأۡلٱَإِنَّم 

ِ َٱَِعندَ  اوَ َّلَّ ا ََعِرُُكمَ يُشَ َم  نَّه 
 
ا ََإِذ اَأ ََء ت َج   ١٠٩َََِمُنونَ يُؤَ َل 
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27- َ
 
َ أ غ ري  َِٱَف  بَ َّلَّ

 
مَ َت ِغَأ ك  ِيَ ٱَو ُهوَ َاح  ل َََّلَّ نز 

 
َ َأ َِكت  َلَ ٱَُكمَُإَِل  هََب  ل  صَّ ِينَ ٱوَ َُمف  ََّلَّ

َِكت  َلَ ٱَُهمَُن  َء ات يَ  عَ َب  نَّهََُل ُمونَ ي 
 
لَ َۥأ َّ ِنَُمن  ب ِك ََم  ََِرَّ َ ٱب

َِ ل  ََق  َِمنَ َت ُكون نَََّف ل 
ِينَ ُممَ ل َٱ  ١١٤َََت 

اوَ  -28 ََل ُكمَ َم  لَّ
 
ََأ

 
اَُكلُوا َت أ َِٱَمَُسَ ٱَُذكِرَ َِممَّ ل يَ َّلَّ ل ََو ق دَ َهَِع  اَل ُكمَف صَّ مَ َمَّ رَّ َح 

ل يَ  ََُكمَ ع  اَإِلَّ َ َُتمَ ُطرِرَ ض َٱَم  ثرِيَ َِإَونَََّهَِ إَِل  ُِضل ونَ َاك  هَ ََلَّ
 
ا َبِأ ََِئِِهمو  َ ِعلَ َبِغ ري  َإِنَََّم 

بَّك َ عَ َُهوَ َر 
 
ََِل مَُأ َٱب

 ١١٩ََت ِدينَ ُمعَ ل 
29- َ

 
نَوَ أ نَ َم  يَ ََك  حَ َاتَ م 

 
لَ َهَُن  َي يَ ف أ ع  ََُن او ج  مَ َانُورَ ۥَل  نََلَّاِسَٱَِفَۦَبِهََِِشَي  م  َۥث لُهَُمَََّك 

لُم  َٱَِفَ َل يَ َتَِلظ  ِنَ َِِب ارِجَ َس  هَم  ا ذ  ََه  اَفِرِينَ ك  َلِلَ َُزي ِنَ َلِك َك  نُوا ََم  عَ ََك  لُونَ ي   ١٢٢ََم 
عَ ي  َ -30 َ م  َِٱوَ َن َِل َِٱَش  ََنِسَل 

 
ََمَ ل َأ

 
ِنُكمَ َرُُسلَ َتُِكمَ ي أ ونَ َم  ُقص  ل يَ َي  َِتَء اي  ََُكمَ ع 

ُينِذُرون ُكمَ  ا ََو  اهَه  ََِمُكمَ ي وَ َءَ لِق  ِهدَ َق الُوا ََذ  َىَن اش  نُفِسن ا َََع  
 
تَ َأ رَّ َ ٱَُهمَُو غ  َةَُي وَ ل 

نَ ٱ ِهُدوا ََي ادل  َىَو ش  نُفِسِهمَ ََع  
 
نَُّهمَ َأ

 
نُوا ََأ  ١٣٠َفِرِينَ ك  َََك 

زَ َنِي ةَ ث م  َ -31
 
َ و  َأ ِنَ َج  َٱَم 

 
أ َِث َٱَنَِلضَّ عَ ل َٱَو ِمنَ َن ي  َٱَزَِم 

َ ث  ِ يَ ا َءَ َُقل ََن ي  ر  ك  رَّمَ َنََِّلَّ مََِح 
 
َأ

َٱ
ُ َِل  اَني ي ي  مَّ

 
َشَ ٱَأ ل ت  ل يَ َت م  رَ َهَِع 

 
امَُأ َٱَح 

ُ َ ل  ِ ََِني ي ي  َِدقِيَ ص  ََُكنُتمَ َإِنَمَ بِعِلَ َوِنَٔ ُٔن ب 
١٤٣َ 

َِٱَو ِمنَ  -32 َِث َٱَبِلَِل  رَِل  َٱَو ِمنَ َن ي  َ ث َٱَق  ِ يَ ا َءَ َقُل ََن ي  ر  ك  مَ َنََِّلَّ رَّ مََِح 
 
َٱَأ

ُ َِل  ََني ي ي 
 
اأ َمَّ

َشَ ٱ ل ت  ل يَ َت م  رَ َهَِع 
 
امَُأ َٱَح 

ُ َ ل  ِ مَ َني ي ي 
 
ا ََُكنُتمَ َأ د  ى ََإِذَ َءَ ُشه  َُٱَُكمَُو صَّ اهَبِه  ََّلَّ نَ فَ َذ  َم 

ظَ 
 
نََِل مَُأ ىَ فَ ٱَِممَّ َََت   َِٱََع   ِذبَ َّلَّ ََاك  ُِضلَّ ِ َٱََل  َََِلَّاس  َ ِعلَ َبِغ ري  َ ٱَإِنَََّم  ََّلَّ

َِديهَ يَ َل 
وَ لَ ٱ  ١٤٤ََلِِميَ لظَّ َٱَمَ ق 

ي ُقوُلَ -33 ِينَ ٱَس  َ ََّلَّ ش 
 
ا ََل وَ َيُِكوا َأ َُٱَءَ ش  ا ََّلَّ َ َم  ش 

 
ل  ََن ايِكَ أ ََُؤن اء اب ا ََو  ل  رَّمَ َو  َِمنَن اح 

 َ ذ  ََء  َش  ََلِك َك  ب  ذَّ ِينَ ٱَك  بَ َِمنََّلَّ َ َلِِهمَ ق  تَّ ََذ اقُوا ََح 
 
ن ا َب أ ل ََقُل ََس  ُكمَه  َِعند 

ِنَ  ُتخَ َمَ ِعلَ َم  ََت تَّبُِعونَ َإِنََل  ا  ََرُِجوهَُف  نََّٱَإِلَّ نُتمَ َِإَونَ َلظَّ
 
ََأ َ َإِلَّ  ١٤٨َََُرُصونَ َّت 
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وَ  -34
 
ا ََل وَ َت ُقولُوا ََأ نَّ

 
نزِل ََأ

ُ
ل يَ َأ هَ َل ُكنَّا ََُبَِكت  َلَ ٱَن اع 

 
ىَ أ َهِمنَ َد  دَ َُهم  ق  ا ََف  َب ي ِن ة ََء ُكمج 

ِن ب ُِكمَ َم  َ َىو ُهدَ َرَّ ر ح  هَو  نَ َة  م  ظَ َف 
 
نَل مَُأ ََِممَّ ب  ذَّ َِٱَتَِاي  َٔ ٔ بََِك  ََّلَّ ف  د  َو ص 

نَ  ا َع  ن جَ َه  ِينَ ٱَزِيس  َََّلَّ نَ َِدفُونَ ي ص  ابَِلَ ٱَءَ ُسوَ َتِن اء اي  ََع  اَع ذ  نُوا ََبِم  َََك  َفُونَ دَِي ص 
١٥٧َ 

ل َ -35 نَإِلَّ ََي نُظُرونَ َه 
 
ََأ

 
َىل َٱَتِي ُهمَُت أ ل  ةَُم  وَ َئِك 

 
ََأ

 
ب ك ََِتَ ي أ وَ َر 

 
ََأ

 
َِتَء اي  ََُضَب عَ َِتَ ي أ

ب ِك  َ ََمَ ي وَ َر 
 
ب ِك ََتَِء اي  ََُضَب عَ َِتَي أ ََر  عََُل  اإِيم  ًََسان فَ َي نف  نَ َت ُكنَ َل مَ َُنه  َء ام  َت 

بَ َِمن وَ َُلَق 
 
ََأ ب ت  س  اإِيم  ََِفَ َك  َ َنِه  ري   ١٥٨َََُمنت ِظُرونَ َإِنَّاَا َنت ِظُروَ ٱَقُلََِاَ خ 

ََقُل َ -36
 
َ أ ري  َِٱَغ  ب ََّلَّ

 
ب َ َِغَأ ََو ُهوَ َار  َ َُك ََِر ب  ََء  َش  ل  َن فَ َُك ََِسُبَت كَ َو  ََس 

ل يَ َإِلَّ هَع  ا َه 
َ ل  ازِر ة ََت زِرََُو  خَ َرَ وِزَ َو 

ُ
َهأ ى  َ َُثمَََّر  ب ُِكمَإِل  رَ َر  ُين ب ُِئُكمَِجُعُكمَ مَّ اَف  َُكنُتمَ َبِم 

َ َفِيهَِ  ١٦٤َت لُِفونَ َّت 
 

 حتليل االستفهام يف سورة األنعام -ب
1- َ

 
وَ َمَ ل َأ مَ َا َي ر  هَ َك 

 
بَ َِمنَن ال كَ أ ِنَلِِهمق  نَّ ََنَ ق رَ َم  كَّ َٱَِفََُهمَ مَّ

اَِضَۡرل   نَل مَ َم  ِ َُنم ك 
رَ َلَُّكمَ 

 
أ لَ و  ا َٱَن اس  م  ل يَ َءَ لسَّ ِدَ َِهمع  ارَ م  لَ َار  ع  َٱَن او ج 

َ َرَ ه  َن َل   َ َِمنَرِيت  َتِِهمَ ت 
هَ 
 
ََبُِذنُوبِِهمَ َُهمن  َل كَ ف أ

 
أ نش 
 
أ رِينَ َنًاق رَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َن او  )أمل يروا كم ٦ََء اخ 

ي أال يعتربون مبن أهلكنا من األمم قلبهم أهلكنا من قبلهم من قرن( أ
 61لتكذيبهم األنبياء أمل يعرفوا ذلك؟

)أمل يروا كم أهلكنا( اآلية وإذا أخربت أنك قلت لو قيل له، أو أمرت 
أن يقال له، فلك فصيح كالم العرب أن حتكي األلفاظ املقوله بعينها، فتجيء 

                                                           

 .379حممد علي الصابوين، املرجع السابق، ص  61 
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بلفظ املخاطبة، ولك أن تأيت باملعىن يف األلفاظ ذكر غائب دون خماطبة. 
 62م.و)كم( مراعات ملعناها. ألن معناها مجع. واملراد هبا األم

أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أَ" مبعىن استفهام التقريري والتوبيخي 
 63خربية للتكثري أو استفهامية.مبعىن و "كم"  يف وقت واحد.

ويسمي حرف االستفهام )أ( باستفهام التقرير ألنه استقرار على 
الدكتور إنعام فوال مّكّناهم أجيال يف األرض. وهذا مناسب كما قالت 

قرير هو " أن استفهام التاملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه عكاوي
ستفهام ويسمى بامحل املخاطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقر عنده. 
ام فوال الدكتور إنعالتوبيخي ألهنم انكر على أن يهلك من قبلهم. كما قالت 

 عكاوي يف كتابه أيضا: جعل بغضهم من قبيل اإلنكار.
  أجيال.  منريباستفهام التكثري ألن كث)كم( ويسمى اسم االستفهام 

يف كتابه أيضا: "استفهام التكثري  الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت 
  64"خالف قل: جعله كثريا وأكثر الشيء: وجده كثريا.

َٱَِفََِسرُيوا ََقُل َ -2
يَ َنُظُروا َٱَُثمَََِّضَۡرل   َك  نَ َف  بِيَ ل َٱَقِب ةَُع  َََك  ِ ذ  )قل سريوا ١١َََُمك 

 يف األرض مث انظروا كيف كان عقبة املكذبني( أي قل يا حممد هلؤالء امل
املستهزئني الساخرين: سافروا يف األرض فانظروا وتأملوا ماذا حّل بالكفرة 
قبلكم من العقاب وأليم العذاب لتعتربوا بآثار من خال من األمم كيف 

 65معتربين.أهلكهم هللا أصحبوا عربًة  لل

                                                           

ب العلمية، )بريوت: دار الكتتفسري البحر احمليط، بأيب حيان األندلسي،  الشهريحملمد بن يوسف  62 
 .80ه( ص  1413-م 1993الطبعة األول، اجلزء الرابع، 

 1992)بريوت: دار ابن كثري، الطبعة الثالثة، ، عرب القرآن الكرميإويش، حمى الدين الدر  63 
 .66ه( ص  1412م/

 .132 ، صالسابقاملرجع إنعام فوال عكاوي،  64 

 .381حممد علي الصابوين، املرجع السابق، ص  65 
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عاىل ما ملا ذكر ت)قل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عقبة املكذبني( 
حل للمكذبني املستهزئني، وكان املخطبون بذلك أمة أمّية مل تدرس الكتب، 
ومل جتالس العلماء، فلها أن تظافر يف اإلخبار هبالك من أهلك بذنوهبم، أمروا 

 66باملكذبني، ليعتربوا بذلك.بالسري يف األرض. والنظر فيما حل 
أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "كيف" مبعىن استفهام اإلخبار أو  

 التعجب.
ويسمي اسم االستفهام )كيف( باستفهام اإلخبار ألنه إخبار عنهم  

ظها على فخرج لفيف كتابه:  الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت بالكذب.  
 67.لفظ االستفهام، وإمنا هو إخبار

ََِقُل -3 نل  اَم  م  َٱَِفََمَّ َٱوَ َتَِو  َلسَّ
َِهَقُلَِضَ ۡرل   َّ ِ ََّل  ت ب  َ َك  َ ٱَِسهَِن فَ ََع   هَلرَّح  َة 

نَُّكمَ َل  جَ  ع  َ َم  ةَِقِي  َلَ ٱَمَِي وَ َإِل  ََم  يَ َل  َر  ِينَ ٱَفِيهَِ َب  وَ ََّلَّ ِِسُ ُهمَ َا َخ  نُفس 
 
ُهمَ َأ ََف  َل 

قل يا حممد ملن الكائنات أي )قل ملن ما يف السموات واألرض( ١٢َََِمُنونَ يُؤَ 
 68مجيعا خلقا وملكا وتصرفا؟

)قل ملن ما يف السموات واألرض قل هلل( ملا ذكر تعاىل تصريفه فيمن 
 بسؤاهلم ذلك، فإنه ال ميكنهم أن يقولوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أهلكهم بذنوهبم، أمر نبيه 

إال أن ذلك هلل تعاىل، فيلزكهم بذلك أنه تعاىل هو املالك املهلك هلم، وهذا 
السؤال سؤال تبكيت وتقرير. مث أمره تعاىل مبسبة ذلك هلل تعاىل. ليكون أول 
من بادر إىل االعرتاف بذلك. وقيل: يف الكالم حذف تقديره: "فإذا مل جييبوا 
قل هلل" وقال قوم: )املعىن: أنه أمر بالسؤال فكأنه ملا مل جييبوا سألوا، فقيل: 

 69)قل هلل(.
                                                           

 .85ص املرجع السابق، بأيب حيان األندلسي حملمد بن يوسف الشهري 66 

 .124-123 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي، 67 

 .381، ص املرجع السابقحممد علي الصابوين،  68 

 .86-85، ص املرجع السابق ، بأيب حيان األندلسي حملمد بن يوسف الشهري 69 
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 استفهام للتوبيخ اآلية هو "من" مبعىنأدوات االستفهام يف هذه 
 70واإلنكار.

ويسمي اسم االستفهام )من( باستفهام التوبيخ ألن الكفار انكر على 
  يف الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  خلق هللا ولرسوله.

ىن استفهام اإلنكار يدل امسه على معو كتابه: جعل بغضهم من قبيل اإلنكار. 
   71الكالم وما بعد منفي لكونه مصحوبا بإال.النفي يف 

ََقُل َ -4
 
َ أ ري  َِٱَغ  ِذََُّلَّ َّتَّ

 
َِل َ َأ م  َٱَف اِطرََِاو  َٱوَ َتَِو  َلسَّ

ََعِمَُُيطَ َو ُهوَ َِضَۡرل   ل  ُم َُيطَ َو  َل َقََُع 
 َ ِمرَ َإِن ِ
ُ
نَ َُتَأ

 
ُكونَ َأ

 
ل ََأ وَّ

 
نَ َأ سَ َم 

 
َ أ ََل م  ل  َِل َٱَِمنَ َت ُكون نَََّو  )قل ١٤ََيِكِيَ ُمش 

 72أي قل يا حممد هلؤالء املشركني أغري هللا أختذ معبودا؟ هللا أختذ وليا(أغري 
)قل أغري هللا أختذ وليا فاطر السموات واألرض( ملا تقدم أنه تعاىل 
اخرتع السموات واألض، وأنه مالك ملا تضمنه املكان والزمان، أمر تعاىل نبيه 

ذي صفاته هو الأن يقول هلم ذلك على سبيل التوبيخ هلم، أي من هذه 
ينخذ وليا، وناصرا ومعينا، ال اآلهلة اليت لكم. إذ هي ال تنفع وال تضر. ألهنا 
مجاد أو حيوان مقهور. واملعىن على هذا أأجعل فاطر السموات واألرض غري 

 73هللا؟
 74أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" مبعىن استفهام اإلنكاري

إلنكاري ألن اإلنكار يف اختاذ يسمي حرف االستفهام )أ( باستفهام ا
فوال  الدكتور إنعامغري هللا وليا ال يف اختاذ الويل. وهذا مناسب كما قالت 

كار: يدل " أن استفهام اإلناملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه عكاوي
                                                           

 .75، ص املرجع السابقويش، حمى الدين الدر  70 

 .125 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  71 

 381، ص املرجع السابقحممد علي الصابوين،  72 

 .90 ، صاملرجع السابق،  بأيب حيان األندلسي حملمد بن يوسف الشهري  73 

 77، ص املرجع السابقويش، حمى الدين الدر  74 



37 
 

 
 

امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل 
ري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن هذا االستفهام كث

"مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف 
ألن يف هذه اآلية فعل املضارع على معىن لن يفعل ذلك يف  75املستقبل أبدا.

 املستقبل.
يَ َقُل َ -5

 
َ َأ كَ َءَ ش 

 
َُأ ه  ََب  ة  َش  ُ َٱَقُلََِد  ِهيُد ََّلَّ ب يَ َِنَب يَ َش  َهو  وِحَ َن ُكم 

ُ
أ َََّو  اه  ََإِل  َذ 

يُِكمَء انَُُقرَ لَ ٱ نِذر 
ُ
نَ َۦبِهََِِل هََو م  ََب ل غ 

 
َِأ ُدونَ ل ت شَ َنَُّكمَ ئ نَََّه 

 
عَ َأ َِٱَم  ةًََّلَّ خَ َء الِه 

ُ
َهأ ى  َر 

شَ َلَّ ََقُل
 
ُدَهأ اَقُل ََه  اَء َب رِيَ َِإَونَِّنََِحدَ و  ََه َإِل  ََُهوَ َإِنَّم  ِمَّ ََِم  )قل أي ١٩ََيُِكونَ تُش 

أي قل هلم ياحممد أي شيء أعظم شهادة حىت يشهد ىل شيء أكرب شهادة( 
ي أ)أإنكم لتشهادون أن مع هللا آهلة إخرى( بأين صادق يف دعوى النبوة؟. 

  76أئنكم أيها املشركون لتقرون بوجود آهلة مع هللا؟
 )أي شيء أكرب شهادة( هو استفهام على وجة التقرير والتوفيق. مث
أخرب بأن خالق األشياء والشهود، هو الشهيد بيين وبينكم. )أئنكم لتشهدون( 

 77وهذا االستفهام معناه التقريع هلم والتوبيخ واإلنكار عليهم .
ر. و"أ" االستفهام التقريمبعىن االستفهام يف هذه اآلية هو "أي" أدوات 

 78استفهام اإلنكار التقريري.مبعىن 
باستفهام التقرير ألن أخرب بأن خالق يسمي اسم االستفهام )أي( 

األشياء والشهود )هو شهيد بيننا(. مث يسمي حرف االستفهام )أ(  باستفهام 
وهذا مناسب كما قالت  التقرير ألنه استقرار على وجود هللا واحد أحد.

أن  "املعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاوي
                                                           

 .126-125 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  75 

 .383، ص املرجع السابقحممد علي الصابوين،  76 
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 .82، ص املرجع السابقويش، حمى الدين الدر  78 



38 
 

 
 

محل املخاطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقر  استفهام التقرير هو
 عنده.

ويسمي ايضا باستفهام اإلنكاري ألنه أنكار من هللا عليهم بأن له 
 الدكتور إنعام فوال عكاويشهادة أكرَب من دونه. وهذا مناسب كما قالت 

استفهام اإلنكار يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعد منفي ايضا: و 
 79.ه مصحوبا بإاللكون

نَ وَ  -6 ظَ َم 
 
نََِل مَُأ ىَ فَ ٱَِممَّ َََت   َِٱََع   ِذبًاَّلَّ وَ َك 

 
ََأ ب  ذَّ َتِهَِاي  َٔ ٔ بََِك  ََۥإِنَّهََُۦ ه َلِحَُُيفَ َل 

 أحد أي ال)ومن أظلم ممن افرتى على هللا كذبا أو كذب بآياته(٢١ََلُِمونَ لظَّ َٱ
مساها الباهرة و أظلم ممن اختلق على هللا الكذب أو كذب بالقرآن واملعجزات 

 80سحرا.
)ومن أظلم( واملعىن: ال أحد أظلم ممن كذب على هللا كذب بآيات 

 81هللا.
 82أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو"من" مبعىن استفهام النفي والتوبيخ.

ويسمي اسم االستفهام )من( باستفهام النفي ألنه نفي على كل أحٍد 
ألنه ال أحد أظلم ممن اختلق على هللا كذب وهو توبيٌخ عليهم. وهذا مناسب  

 النفي املنفي: ما ترمي بهاستفهام  الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت 
بيل ق جعل بغضهم منالقدر من املاء عند الغليان. و استفهام التوبيخ: 

 83اإلنكار.
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ي وَ  -7 َ َمَ و  ِيعَ َُشُُهمَ ن  ِينَ َن ُقوُلََُثمَََّاَج  َ َلَِّلَّ ش 
 
يَ َا َيُِكوَ أ

 
ك  ََنَ أ ِينَ ٱَؤُُكمَُُش  َُتمَ ُكنََّلَّ

وها أي أين آهلتكم اليت جعلتم)أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون( ٢٢ََُعُمونَ ت زَ 
 84شركاء هللا؟

ها آهلتكم اليت جعلتمو و)أين شركاؤكم( سؤال وتقريع. واملعىن: أين 
 85شركاء هلل.

 86خ.استفهام التوبيمبعىن االستفهام يف هذه اآلية هو "أين" أدوات 
يسمي اسم االستفهام )أين( باستفهام التوبيخ ألنه ال شركة يف احلقيقة بني و 

عل يف كتابه: ج الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت   األصنام وبني شيء.
 87بغضهم من قبيل اإلنكار.

يَ َنُظرَ ٱ -8 َك  بُوا ََف  ذ  َىَك  َهََع   نُفِسِهم 
 
لَََّأ نَ َو ض  اَُهمع  نُوا ََمَّ فَ ََك  ونَ ي  ُ )أنظر  ٢٤ََََت 

أي أنظر يا حممد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي كيف كذبوا على أنفسهم( 
 88اإلشراك أمام عالم الغيوب، وهذا للتعجيب من كذهبم الصريح.

سكذبوا حني يطلعون وقال الزحمشري: )فإن قلت(: كيف يصح أن 
 89على حقائق األمور على أن الكذب واجلحود ال وجه ملنفعته؟

 االستفهام يف هذه اآلية هو "كيف" مبعىن استفهام اإلخبار.أدوات 
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ويسمي اسم االستفهام )كيف( باستفهام اإلخبار ألنه إخبار عنهم 
على ظها فخرج لفيف كتابه:  الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت بالكذب.  

 90.لفظ االستفهام، وإمنا هو إخبار
ل وَ  -9 ىَىَو  َ َُوقُِفوا ََإِذَ َت ر  َهََع   ب ِِهم  ََق ال ََر 

 
َل يَ أ اه  ََس  ََِذ  َ ٱب

َ ل  ِ َ َق الُوا ََق  هََب ل  ب ِن ا ر  َال َقَ َو 
َلَ ٱَف ُذوقُوا َ اب  ذ  اَع   91أي أليس هذا املعاد حبق؟٣٠ََُفُرونَ ت كَ َُكنُتمَ َبِم 

حبقية البعث هو يف اآلخرة، وإنكارهم  )أليس هذا باحلق( ألن إقرارهم
ذلك هو يف الدنيا على تقدير عودهم، وهو إنكار عناد، فإقرارهم به يف اآلخرة 

 92ال ينايف إنكارهم له يف الدنيا على تقدير العود.
 استفهام التوبيخيمبعىن االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" أدوات 

 93اإلنكاري.
ية البعث ألن إقرارهم حبق باستفهام التوبيخ حرف االستفهام )أ( ويسمي

هو يف اآلخرة، وإنكارهم ذلك هو يف الدنيا على تقدير عودهم، وهو إنكار 
عناد، فإقرارهم به يف اآلخرة ال ينايف إنكارهم له يف الدنيا على تقدير 

ت كما قالجعل بغضهم من قبيل اإلنكار  واستفهام التوبيخ هو 94العود.
 95يف كتابه. ل عكاويالدكتور إنعام فوا

ا -10 َ ٱَو م  نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ا َدل  ل هَ َل ِعبَ َإِلَّ ارََُو  َو  ل دلَّ ري  ََِخر ةَُٓأۡلٱَو  ِينَ َخ  َهَل َِّلَّ تَُّقون  ََي 
 
َأ َف ل 

 96أي أفال تعقلون أن اآلخرة خري من الدنيا؟٣٢ََقِلُونَ ت عَ 
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قيل: و )أفال تعقلون( واملعىن: أفال تعقلون أن اآلخرة خري من الدنيا. 
 97أفال يعقلون أن األمر هكذا فيزهدوا يف الدنيا.

  98استفهام اإلنكار.مبعىن االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" أدوات 
باستفهام اإلنكاري ألنه أنكار من هللا  ويسمي اسم االستفهام )أ(

الدكتور إنعام فوال عكاوي عليهم بأن له شهادة أكرَب من دونه. كما قالت 
اإلنكار يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعد منفي  استفهامايضا: و 

 99لكونه مصحوبا بإال.
ََقُل َ -11

 
ت ى ََإِنَ َت ُكمَ ء يَ رَ أ

 
اُبََُكمَ أ ذ  َِٱَع  وَ َّلَّ

 
ت تَ َأ

 
ةَُٱَُكمَُأ اع  ََلسَّ

 
َ أ ري  َِٱَغ  َُعونَ ت دَ َّلَّ

( أي إن أتاكم عذاب هللا أو أتتكم الساعة )أرئيتكم٤٠ََِدقِيَ ص  ََُكنُتمَ َإِن
أخربوين إن أتاكم عذاب هللا كما أتى من قبلكم أو أتتكم القيامة بغتة من 
تدعون؟ )أغري هللا تدعون إن كنتم صادقني( أي أتدعون غري هللا لكشف 

 100الضر عنكم؟ 
)أرئيتكم( كلمة استفهام )تعجب وليس هلا نظري( مبعىن أخربين. )أغري 

كم ضر فيما هو عادتكم إذا أصابهللا تدعون( مبعىن: أختصون آهلتكم بالدعوة 
 101أم تدعون هللا دوهنا.

مبعىن استفهام التعجب أو االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" أدوات 
 102.التنبيه
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ويسمي حرف االستفهام )أ( باستفهام التعجب ألهنم كانوا إذا مسهم 
 الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت الضر دعو هللا الغريه. 

ستفهام التعجب أو التنبيه: وقف عليه وتقطن له والذي هو من أقسام ايضا: ا
 103األمر.

ََقُل َ -12
 
ذَ َإِنَ َُتمَ ر ء يَ أ خ 

 
َُٱَأ مَ َّلَّ ب ََع ُكمَ س 

 
أ يُِكمَ ص  َو  ت مَ َر  َ َو خ  نَ َقُلُوبُِكمََع   َهَ إِل  ََمَّ

َُ ري  َِٱَغ  ََّلَّ
 
يَ َنُظرَ ٱَبِهَِ َتِيُكمي أ َك  ََُهمَ َُثمَََّتَِي  َٓأۡلٱَنُص  ُِفََف  )قل  ٤٦ََِدفُونَ ي ص 

أرأيتم إن أخذ هللا مسعكم وأبصاركم( أي قل ياحممد هلؤالء املكذبني املعاندين 
من أهل مكة أخربوين لو أذهب هللا حواسكم فأصمكم وأعماكم. )من إله 
غري هللا يأتيكم به( أي هل أحد غري هللا يقدر على رّد ذلك إليكم إذا سلبه 

آليات مث هم يصدفون( أي انظر كيف نبني هللا منكم؟. )انظر كيف نصرف ا
ونوصح اآليات الدالة على وحدانيتنا مث هم بعد ذلك يعرضون عنها فال 

 104يعتربون.
ي يظهر أنه تعاىل ملا أرسل الرسل إىل هؤالء األمام كذبوهم، والذ

وآذوهم، فابتالهم هللا تارة بالبالء، وتارة بالرخاء، فلم يؤمنوا، فأهلكم، واسرتاح 
من شرهم. وتكذيبهم، وصار ذلك نعمة يف حق الرسل. إذ أجنز هللا  الرسل

وعده على لساهنم هبالك املكذبني. فناسب هذا الفصل كله اخلتم باحلمدلة. 
قل أرأيتم إن أخذ هللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلويكم من إله غري هللا )

 105يأتيكم به(.
و"من"  فهام التقرير."أ" مبعىن است االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

 106.اإلخبار استفهاممبعىن استفهام التوبيخ. و"كيف" مبعىن 
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بصر ألن أخذ السمع والويسمي حرف االستفهام )أ( باستفهام التقرير 
واخلتم على القلوب سبب الضالل، وسد لطرق اهلداية. وهذا مناسب كما 

ل محأن استفهام التقرير هو  يف كتابه عكاويالدكتور إنعام فوال قالت 
 املخاطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقر عنده.

ويسمي اسم االستفهام )من( باستفهام التوبيخ ألن معناه توقيفهم على 
 ام فوال عكاويالدكتور إنعكما قالت أنه ليس مث سواه فالتعلق بغريه ال ينفع.  

 قبيل اإلنكار.جعل بغضهم من واستفهام التوبيخ هو يف كتابه: 
ويسمي اسم االستفهام )كيف( باستفهام اإلخبار ألنه إخبار عنهم 

ظها على فخرج لفيف كتابه:  الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت بالكذب.  
 107.لفظ االستفهام، وإمنا هو إخبار

ََقُل َ -13
 
ت ى ََإِنَ َت ُكمَ ر ء يَ أ

 
اُبََُكمَ أ ذ  َِٱَع  وَ َت ةًَب غَ َّلَّ

 
هَ َأ ةًَج  ل ََر  ََل ُكَُيهَ َه  وَ لَ ٱَإِلَّ َمَُق 

)قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب هللا بغتة أو جهرة( أي قل هلؤالء ٤٧ََلُِمونَ لظَّ َٱ
املكذبني أخربوين إن أتاكم عذاب هللا العاجل فجأة أو عيانا بالليل أو بالنهار. 

أي ما يهلك بالعذاب إال أنتم ألنكم كفرمت  )هل يهلك إال القوم الظلمون(
 108وعاندمت.

هل يهلك إال القوم  أرأيتكم إن أتاكم عذاب هللا بغتة أو جهرة)قل 
الظلمون( هذا هتديد ثالث فاألول بأحد أمرين، العذاب والساعة. والثاين: 

 109باألخذ واخلتم. والثالث بالعذاب فقط.
" "أ" مبعىن استفهام التقرير. و "هل االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

 110استفهام إنكار مبعىن النفي.
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ويسمي حرف االستفهام )أ( باستفهام التقرير على أمرين والعذاب 
 يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويوالساعة. وهذا مناسب كما قالت 

محل املخاطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقر استفهام التقرير هو 
عنده. ويسمي حرف االستفهام )هل( باستفهام إنكار ألن ما يهلك إال 

: ايضا الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  م الظاملون.القو 
استفهام اإلنكار يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعد منفي لكونه و 

 111.مصحوبا بإال
قُوُلََلَّ ََقُل -14

 
ا ََِعنِديَل ُكمَ َأ ز  َِٱَئِنَُخ  ل  ََّلَّ عَ َو 

 
يَ لَ ٱَل مَُأ َغ  ل  ََب  قُوُلََو 

 
ََل ُكمَ َأ َإِن ِ

ل ك  َ تَّبِعََُإِنَ َم 
 
ََأ اَإِلَّ َىَم  هََيُوح  َّ ل ََقُل ََإِل  َٱَت وِيي سَ َه 

َ عَ ل   ََِصرُيهَل  َٱوَ َم 
 
َف َأ َل 

ُرونَ  كَّ )قل هل يستوي األعمى والبصري( أي هل يتساوى الكافر ٥٠ََت ت ف 
 112واملؤمن والضال واملهتدي؟. )أفال تتفكرون( أي أتسمعون فال تتفكرون؟.

األعمى والبصري( أي ال يستوي النظر املفكر يف اآليات )قل هل يستوى 
واملعرض الكافر الذي يهمل النظر. )أفال تتفكرون( أي ففكروا وال تكونوا 

 113ضالني أشباه العمى.
"هل" مبعىن استفهام النفي. و "أ"  االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

 114مبعىن استفهام إنكار.
ويسمي حرف االستفهام )هل( باستفهام النفي على تسوية املؤمن 

املعجم " يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويوالكافر. وهذا مناسب كما قالت 
" أن استفهام النفي: ما ترمي به القدر من املاء عند املفصل يف علوم البالغة
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لى إنكار عويسمى حرف االستفهام )أ( باستفهام اإلنكاى ألنه  115الغليان.
الدكتور إنعام فوال عكاوي يف كتابه آيات هللا. وهذا مناسب كما قالت 

"املعجم املفصل يف علوم البالغة" أن استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىن 
النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام  

ن" أو  املاضي مبعىن "مل يك كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان
تقبل معىن لن يفعل ذلك يف املسكان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على 

 116دا.أب
ذ  َ -15 يِك  ت نَّاَلِك َو  ُهمب عَ َف  َبِب عَ َض  ِ ُقولُوَ َض  َىَا ََل  ه 

 
نَََّءَُِؤل  َأ َُٱَم  ل يَ َّلَّ ِنَ َِهمع  َا  َنِنَ ب يَ َم 

َ
 
َيَ ل َأ َُٱَس  عَ َّلَّ

 
ََِل مَ بِأ َ ٱب )أليس هللا بأعلم بالشاكرين( أي هللا أعلم ٥٣ََِكرِينَ لشَّ

 117مبن يشكر فيهديه ومن يكفر فيخزيه.
)أليس هللا بأعلم بالشاكرين( أي: هللا أعلم مبن يشكر فيضع فيه هدايته 

 118دون من يكفر فال يهديه. 
 119"أ" مبعىن استفهام التقرير. االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

ستفهام التقرير ألن هللا أقرَّ على من ويسمى حرف االستفهام )أ( با
 الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  يشكر وعلى من يكفر.

محل و ه استفهام التقرير" أن املعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه
 120املخاطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقر عنده.

                                                           

 .136 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  115 

 .126-125 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  116 

 .392 ، صاملرجع السابقحممد علي الصابوين،  117 

 .142 ، صاملرجع السابق،  بأيب حيان األندلسي حملمد بن يوسف الشهري 118 

 .125 ، صاملرجع السابقويش، حمى الدين الدر  119 

 .132 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  120 



46 
 

 
 

نَقُل َ -16 يُكمَم  ِ ِنَُين ج  َِلَ ٱَتَُِظلُم  ََم   َٱوَ َب  
ََۥُعون هَُت دَ َرَِحَ ل  َلَّئِنَ َي ةَ و ُخفَ َت َض  ع 

جن ى َ
 
َِه  ََِمنَ َن اأ َ ٱَِمنَ ََل  ُكون نَََّۦِذه )قل من ينجيكم من ظلمات  ٦٣ََِكرِينَ لشَّ

أي قل يا حممد هلؤالء الكفرة من ينقذكم وخيلصكم يف أسفاركم  الرب والبحر(
 121من شدائد وأهوال الرب والبحر؟.

ينجيكم من ظلمات الرب والبحر( ملا تقدمي ذكره دالئل على )قل من 
ألوهيته تعاىل من العلم التام، والقدرة الكاملة، ذكر نوعا من أثرمها وهو اإلجناء 

 122من الشدائد.
 123"من" مبعىن استفهام التقرير. االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

ويسمى اسم االستفهام )من( باستفهام التقرير ألنه ال ينجي وال ينقذ 
 ابهيف كت الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت أحدا إال هللا.  

خاطب على محل املهو  استفهام التقرير" أن املعجم املفصل يف علوم البالغة"
 124اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقر عنده.

ادِرَُلَ ٱَُهوَ َقُل َ -17 َىَق  نََع  
 
بَ َأ ل يَ َع ث َي  ابَ َُكمَ ع  ذ  ِنَاع  وَ َقُِكمَ ف وَ َم 

 
َ َِمنَأ َِتَت 

رَ 
 
وَ َُجلُِكمَ أ

 
ُكمَ ي لَ َأ ُيِذيقَ َاِشي عَ َبِس  ُكمب عَ َو  ََض 

 
َب أ َ ب عَ َس  يَ َنُظرَ ٱَض  َك  َف 

لَُّهمَ َتَِي  َٓأۡلٱَنُص  ُِفَ فَ َل ع  ُهونَ ي  )انظر كيف نصرف اآليات لعلهم ٦٥ََق 
انظر كيف نبني ونوضح هلم اآليات بوجوة العرب والعظات يفقهون( أي 

 125ليفهموا ويتدبروا عن هللا آياته وبراهينه حججه.
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)انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون( املعىن: إنا نسألك يف جميء 
اآليات أنواعا رجاء أن يفقهوا ويفهموا عن هللا تعاىل ألن يف اختالف اآليات 

 126ية مل تغرب أخرى.ما يقتضي الفهم إن غربت آ
 127"كيف" مبعىن استفهام التعجب االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

ويسمي اسم االستفهام )كيف( باستفهام التعجب ألن يفقهوا ويفهموا 
وهذا مناسب كما قالت عبد الكرمي حممود يوسف يف كتابه " اسلوب من هللا . 

فهم عنه حني يكون املستاالستفهام يف القرآن الكرمي" أن استفهام التعجب 
 128مثريا للعجب والدهشة عند املتكلم.

ََقُل َ -18
 
َِٱَُدونََِِمنَُعوا َن دَ أ اَّلَّ ََم  ُعن اَل  ََي نف  ل  ن اَو  دَ َي َُض  نُر  َىَو  عَ ََع  

 
ابِن اأ َإِذَ َدَ ب عَ َق 

ى َ د  َُٱَن اه  ِيٱكَ َّلَّ ت َت هَ سَ ٱََّلَّ ي  َٱَهَُو  َٱَِفََِطيَُلشَّ
َ َِضَۡرل   ري  ََُانَ ح  ص َََۥ ل 

 
َبَ ح  َأ

َََۥ ُعون هَُي دَ  ىل َٱَإِل  ىَإِنَََّقُل ََتِن ا َئ َٱَُهد  َِٱَُهد  َ ل َٱَُهوَ َّلَّ ى  ِمرَ َُهد 
ُ
أ ََِلِمَ لِنُسَ َن او  َلِر ب 

)قل أندعوا من دون هللا ماال ينفعنا وال سضرنا( أي قل هلم يا ٧١ََل ِميَ ع  َلَ ٱ
 129صنامرادبه األحممد أنعبد ماال ينفعنا إن دعوناه وال يضرنا إن تركناه؟ وامل

)قل أندعوا من دون هللا ماال ينفعنا وال سضرنا ونرد على أعقابنا بعد 
إذ هدانا هللا( أي: من دون هللا، النافع الضار، املبدع لألشياء، القادر، ماال 
يقدر على أن ينفع وال يضر إذ هي أصنام خشب، وحجارة، وعري ذلك، 

 130القهقرى إىل وراء.)ونرد( إىل الشرك )على أعقابنا( أي: رد 
 131استفهام اإلنكار. "أ" مبعىن االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 
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ويسمى حرف االستفهام )أ( باستفهام اإلنكار ألن يف هذه اآلية إنكاٌر 
  يف الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  على عبادة األصنام.

على  استفهام اإلنكار: يدل امسه" أن املعجم املفصل يف علوم البالغة" كتابه
معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا 
االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل 
يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف 

 132املستقبل أبدا.
بِيهََِهِيمَُر  َإِب ََق ال ََِإَوذَ  -19

 
رَ َِل ََء از 

 
ص ََت تَِّخذَُأ

 
ةًََن اًماأ الِه  َ َء  ى ََإِن ِ ر 

 
ك َو ق وَ َك َأ َلَ ل  َض ََِفََم 

بِيَ  )وإذ قال إبراهيم ألبيه ءازر أتتخذ أصناما ءاهلة( أي واذكر يا حممد ٧٤ََم 
 –الذي يدعون أهنم على ملته  –لقومك عبدة األوثان وقت قول إبراهيم 

منكرا عليه أتتخذ أصناما آهلة تعبدها وجتعلها ربا دون هللا الذي  ألبيه آزر
 133خلقك فسواك ورزقك؟

 134)أتتخذ( قال ابن عطية: املعىن أعضدا وقوة ومظاهرة على هللا تتخذ؟
 135استفهام اإلنكار. "أ" مبعىن االستفهام يف هذه اآلية هوأدوات 

منكرا باختاذ ويسمى حرف االستفهام )أ( باستفهام اإلنكار ألنه 
 ابهيف كت الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  األصنام آهلة.

 " أن استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىناملعجم املفصل يف علوم البالغة"
النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام  

" أو  الزمان املاضي مبعىن "مل يكنكثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف 
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كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف املستقبل 
 136أبدا.

ا َ -20 هَُو ح  َُمهَُق وَ َۥجَّ ََق ال ََۥه
 
َىتَُأ وَ ح  َج  ِ

َِٱَِفََن  ى ََو ق دَ َّلَّ د  ل  ََِنَ ه  اُفََو  خ 
 
اَأ ََِم  َيُِكونَ تُش 

نَإِلَّ ََۦ َبِهَِ
 
ا ََأ ََءَ ي ش  ِ ب  َ َر  ََو ِسعَ َاهَٔ ٔ ش  ِ ب  َ َُكَََّر  هَِعلَ َءَ ش  ًََما

 
َأ ُرونَ َف ل  كَّ )قال ٨٠ََت ت ذ 

أحتاجوين يف هللا( أي أجتادلونين يف وجود هللا وحدانيته. )أفال تتذكرون( أي 
 أفال تعتربون وتتعظون؟ ويف هذا تنبيه هلم على غفلتهم التامة حيث عبدوا ماال

 137.طعة على وحدنيته سبحانهيضر وال ينفع وأشركوا مع ظهور الدالئل السا
)وحاجه قومه قال أحتاجوين يف هللا وقد هدان( واملعىن: حاجه قومه يف 
توحيد هللا ونفي الشركاء عنه، منكرين لذلك. )أفال تتذكرون( تنبيه هلم على 
غفلتهم، حيث عبدوا ماال يضر وال ينفع وأشركوا باهلل، وعلى ما حاجهم به 

ا على عدم صالحية هذه األصنام للربوبية. وقال من إظهار الدالئل اليت أقامه
الزخمشري: )أفال تتذكرون( فتميزوا بني الصحيح والفاسد، والقادر والعاجز. 

 138وقيل: أفال تتعظون مبا أقول لكم؟
 139استفهام اإلنكار. أدوات االستفهام يف هذه اآلية مها "أ" مبعىن

ويسمى حرف االستفهام )أ( باستفهام اإلنكار ألنه إنكار قوم إبراهيم 
 ويسمى حرف االستفهام )أ( باستفهام اإلنكار ألنهيف وجود هللا ووحدانيته. 

  يف الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت إنكار بعدم عربهتم. 
امسه على  ر: يدل" أن استفهام اإلنكااملعجم املفصل يف علوم البالغة" كتابه

معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا 
االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل 
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يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف 
 140املستقبل أبدا.

يَ وَ  -21 َك  اُفََف  خ 
 
ا ََأ َ َم  ش 

 
ََُتمَ يِكَ أ ل  نَُّكمَ ََّت  افُونَ َو 

 
َ َأ ش 

 
ََُِتميِكَ أ َِٱب اَّلَّ ِل ََل مَ َم  ََُِين   َۦهَِب

ل يَ  هَنَ ط  َُسلَ َُكمَ ع  يَ ف ََا
 
َِلَ ٱَأ ي  رِيق  قَ َف  ح 

 
ََِأ َٱب

)وكيف ٨١ََل ُمونَ ت عَ َُكنُتمَ َإِنَِنَ مَ ل  
أخاف ما أشركتم( أي كيف أخاف آهلتكم اليت أشركوها مع هللا يف العبادة!. 
)فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون( أي أينا أحق باألمن أحنن وقد 
عرفنا هللا بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه األصنام وكفرمت 

 141بالواحد الديان؟
)وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهلل مامل ينزل به 

واإلنكار. كأنه تعحب من فساد  عليكم سلطانا( استفهام معناه: التعجب
عقوهلم حيث خوفوه خشبا وحدارو ال تضر وال تنفع، وهم ال خيافون عقىب 
شركهم باهلل، وهو الذي بيده النفع والضر واألمر كله )وال ختافون( معطوف 
على )أخاف( فهو داخل يف التعجب واإلنكار. )فأي الفريقني أحق باألمن 

من ذوي العلم واالستبصار فأخربوين أي إن كنتم تعلمون( أي: إن كنتم 
 142هذين الفرقني أحق باألمن؟

جب استفهام التع أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "كيف" مبعىن
 143واإلنكار. و "أي" مبعىن استفهام االخبار على سبيل التسوية.

ويسمى اسم استفهام )كيف( باستفهام التعجب واإلنكار ألن إبراهيم 
ما وهذا مناسب كأنكر على قومه من فساد عقوهلم حيث خوفوه باألصنام. 

" بالغةاملعجم املفصل يف علوم ال" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويقالت 
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ه منفي دأن استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بع
لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما  
كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". 

 144على معىن لن يفعل ذلك يف املستقبل أبدا.
ويسمى اسم استفهام )أي( باستفهام االخبار ألنه إخبار على الفرقني 

ه: يف كتاب الدكتور إنعام فوال عكاويكما قالت األمان. وهذا مناسب  أحق ب
 145.فخرج لفظها على لفظ االستفهام، وإمنا هو إخبار

ا -22 ُروا ََو م  َ ٱَق د  قَََّّلَّ َِق دَ َح  ا ََق الُوا ََإِذَ ََۦ رِه ل ََم  نز 
 
َُٱَأ َ َّلَّ َ ََع   ِنَب ش  َ َم  ََء  َش  نَ َقُل  َم 

ل َ نز 
 
َِكت  َلَ ٱَأ ِيٱَب  ا َََّلَّ َ َۦبِهََِءَ ج  َ َل ِلنَّاِسَ َىو ُهدَ َانُورَ َُموس  لُون هَُت  ََۥع  اِطيس  َق ر 
اُتبَ  َُّتَ َُدون ه  ثرِيَ َُفونَ و  اَُتمو ُعل ِمَ َاَ ك  نُتمَ َا َل ُموَ ت عَ َل مَ َمَّ

 
ل  ََأ اب ا ََو  َ ء  ُ َٱَقُلََِؤُُكم  َّلَّ

وَ َِفََُهمَ ذ رَ َُثمََّ ُبونَ ي لَ َِضِهمَ خ  به موسى )قل من أنزل الكتاب الذي جاء ٩١ََع 
نورا وهدى للناس( أي قل يا حممد هلؤالء املعاندين من أنزل التوراة على موسى 

 146نورا يستضاء به وهداية لبىن إسرائيل؟
)قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس( إن كان 
املنكرون بىن إسرائيل فاالحتجاج عليهم واضح، ألهنم ملتزمون نزول الكتاب 

وإن كانوا العرب فوجه االحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على  على موسى،
 147موسى أمر مشهور منقول نقل قوم مل تكن العرب مكذبة هلم.

 148أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "من" مبعىن استفهام اإلنكار.
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ويسمى اسم االستفهام "من" باستفهام اإلنكار ألن العرب منكرون 
 كتابه  يف الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  على آيات هللا.

 " أن استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىناملعجم املفصل يف علوم البالغة"
النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام  

أو   "كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل يكن
كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف املستقبل 

 149أبدا.
نَ وَ  -23 ظَ َم 

 
نََِل مَُأ ىَ فَ ٱَِممَّ َََت   َِٱََع   ِذبًاَّلَّ وَ َك 

 
وِحَ َق ال ََأ

ُ
َََّأ ل مَ َإِل  َ َيُوحَ َو  َ َهَِإَِل  َء َش 

ن نزُِلََق ال ََو م 
ُ
أ ا ََل َِمثَ َس  ل ََم  نز 

 
ُ َٱَأ ل وَ َّلَّ ىَىَو  ر  ََِفََلُِمونَ لظَّ َٱَإِذََِت ر  م  وَ ل َٱَتَِغ  َتَِم 

َىل َٱوَ  ل  ةَُم  ي ََا َب اِسُطوَ َئِك 
 
خَ َِديِهمَ أ

 
ُكُمَ َا َرُِجوَ أ نُفس 

 
وَ ُتَ َمَ وَ َل  َٱَأ اب ََنَ ز  ذ  َُهونَِل َٱَع 

ا ََت ُقولُونَ َُكنُتمَ َبِم  َِٱََع   َ َّلَّ ري  َ ٱَغ  يُِكنُتمَ َق َِل  نَ َو  ٩٣ََونَ ِبَُت كَ ت سَ َۦتِهَِء اي  ََع 
أظلم ممن افرتى على هللا كذبا( أي ال احد أظلم ممن كذب على هللا )ومن 

 150فجعل له شركاء وأندادا.
 151)ومن أظلم( أي: ال احد أظلم.

 152أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "من" مبعىن استفهام النفي.
ويسمى حرف االستفهام "من" باستفهام النفي ألنه ال أحد أظلم ممن  

 كتابه  يف الدكتور إنعام فوال عكاوياسب كما قالت وهذا من كذب على هللا.
 " أن استفهام النفي: ما ترمي به القدر مناملعجم املفصل يف علوم البالغة"

 153املاء عند الغليان. 
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َ ٱَإِنََّ -24 َ ٱَف الِقََُّلَّ َِل  َ ٱوَ َب  ى  ٱَرِجَُُيَ ََلَّو 
ََّلَ  ي ِتَِل َٱَِمنَ َح  ُمَ َم  َٱَرِجَُو 

ي ِِتَل  َهلَ ٱَِمنَ َم  َح  ِ
ُ َٱَلُِكمَُذ  َ َ ف ََّلَّ نَّ

 
)ذلكم هللا فأىن تؤفكون( أي ذلك هللا اخلالق ٩٥ََف ُكونَ تُؤَ َأ

 154املدبرفكيف تصرفون عن احلق بعد هذا البيان!
)ذلكم هللا فأىن تؤفكون( أي ذلكم املتصف بالقدرة الباهرة، فأىن 

ريك شتصرفون عن عبادته، وتوحيده، واإلميان بالبعث إىل عبادة غريه واختاذ 
 155معه وإنكار البعث.

أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أىن" استفهام مبعىن كيف وهو 
 156استفهام اإلنكار.

ويسمى اسم االستفهام "أين" باستفهام اإلنكار ألنه يأسفك من هللا. 
ملفصل املعجم ا" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت 

تفهام اإلنكار: يدل امسه على معىن النفي يف الكالم " أن اسيف علوم البالغة
وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه 
التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل يكن" أو كان يف املستقبل 

 157مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف املستقبل أبدا.
م  َٱَب ِديعَُ -25 َٱوَ َتَِو  َلسَّ

َ َِضَ ۡرل   نَّ
 
ََُي ُكونََُأ َ َۥل  دل  ل مَ َو  ََُت ُكنَو  ل قَ َِحب ة  َص  ََۥلَّ َو خ 

َ َُكََّ ََِو ُهوَ َء  َش  َ َبُِكل  لِيمَ َءَ ش  )أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة( ١٠١ََع 
 158أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ والولد ال يكون إال من زوجة.
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أي: كيف يكون له ولد وهذه  ومل تكن له صاحبة( )أىن يكون له ولد
 159حاله؟ أي: إن الولد إمنا يكون من الزوجة، وهو ال زوجة له وال ولد.

أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أىن" اسم استفهام مبعىن كيف أو 
 160من أين وهو النفي.

 ويسمى اسم االستفهام "أىن" باستفهام النفي ألنه نفي ولد عن هللا.
ملفصل املعجم ا" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويذا مناسب كما قالت وه

" أن استفهام النفي: ما ترمي به القدر من املاء عند الغليان. يف علوم البالغة
161 

قَ  -26
 
أ ُموا َو  ََِس  َِٱب هَ َّلَّ ي ََدَ ج 

 
ا ََل ئِنَنِِهمَ م  َأ ُؤَ َء اي ة ََُهمَ ء تَ ج  هََِمُنَََّلَّ ا اَقُل ََبِه  َُتَي  َٓأۡلٱَإِنَّم 

ِ َٱَِعندَ  اوَ َّلَّ ا ََعِرُُكمَ يُشَ َم  نَّه 
 
ا ََإِذ اَأ ََء ت َج  )وما يشعركم أهنا إذ ١٠٩ََِمُنونَ يُؤَ َل 

جاءت ال يؤمنون( أي: وما يدريكم إيها املؤمنون لعلها إذا جاءهتم ال يصدقون 
 162هبا!

)وما يشعركم أهنا إذ جاءت ال يؤمنون( أي: وما يشعركم مايكون. 
ريكم أيها املؤمنون أن األية اليت تقرتحوهنا إذا جاءت ال يؤمنون املعىن: وما يد

 163هبا.
 164أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "ما" مبعىن استفهام اإلنكار.

ويسمى اسم االستفهام "ما" باستفهام اإلنكار ألنه ال يؤمنون اآليات 
املعجم " يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  عند هللا.
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 " أن استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىن النفي يفاملفصل يف علوم البالغة
الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام كثري ما 
يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل يكن" أو كان يف 

 165ل أبدا.ل ذلك يف املستقباملستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفع
27- َ

 
َ أ غ ري  َِٱَف  بَ َّلَّ

 
مَ َت ِغَأ ك  ِيَ ٱَو ُهوَ َاح  ل َََّلَّ نز 

 
َ َأ َِكت  َلَ ٱَُكمَُإَِل  هََب  ل  صَّ ِينَ ٱوَ َُمف  ََّلَّ

َِكت  َلَ ٱَُهمَُن  َء ات يَ  عَ َب  نَّهََُل ُمونَ ي 
 
لَ َۥأ َّ ِنَُمن  ب ِك ََم  ََِرَّ َ ٱب

َِ ل  ََق  َِمنَ َت ُكون نَََّف ل 
ِينَ ُممَ ل َٱ )أفغيري هللا أبتغي حكما( أي قل هلم يا حممد أفغري هللا أطلب ١١٤َََت 

 166قاضيا بيين وبينكم؟
)أفغري هللا أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال( قال 
مشركو قريش للرسول: ) اجعل بيننا وبينك حكما من أحبار اليهود، وإن 

  167نزلت.مرك؟ فشئت من أساقفة النصارى ليخربنا عنك مبا يف كتاهبم من أ
 168أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" مبعىن استفهام اإلنكار.

اإلنكار ألهنم جعلوا القاضي  ويسمى حرف االستفهام "أ" باستفهام
 ابهيف كت الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت من غري هللا. 

ى معىن امسه عل " أن استفهام اإلنكار: يدلاملعجم املفصل يف علوم البالغة"
النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام  
كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل يكن" أو  
كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف املستقبل 

 169أبدا.
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اوَ  -28 ََل ُكمَ َم  لَّ
 
ََأ

 
اَُكلُوا َت أ َِٱَمَُسَ ٱَُذكِرَ َِممَّ ل يَ َّلَّ ل ََو ق دَ َهَِع  اَل ُكمَف صَّ مَ َمَّ رَّ َح 

ل يَ  ََُكمَ ع  اَإِلَّ َ َُتمَ ُطرِرَ ض َٱَم  ثرِيَ َِإَونَََّهَِ إَِل  ُِضل ونَ َاك  هَ ََلَّ
 
ا َبِأ ََِئِِهمو  َ ِعلَ َبِغ ري  َإِنَََّم 

بَّك َ عَ َُهوَ َر 
 
ََِل مَُأ َٱب

اسم هللا عليه( أي:  )ومالكم أال تأكلو مما ذكر١١٩ََت ِدينَ ُمعَ ل 
وما املانع لكم من أكل ما ذحبتموه بأيديكم بعد أن ذكرمت اسم ربكم عليه 

 170عند ذحبه؟
)ومالكم أال تأكلو مما ذكر اسم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إال ما اضظررمت إليه( أي: وأيُّ غرض لكم يف االمتناع من أكل ما ذكر اسم 

 171هللا عليه؟
 172فهام يف هذه اآلية هو "ما" مبعىن استفهام اإلنكار.أدوات االست

 م امتنعوا من أكلويسمى اسم االستفهام )ما( باستفهام اإلنكار ألهن
يف   الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت ما ذكر اسم هللا. 

لى " أن استفهام اإلنكار: يدل امسه عاملعجم املفصل يف علوم البالغة" كتابه
نفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا معىن ال

االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن "مل 
يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف 

 173املستقبل أبدا.
29- َ

 
نَوَ أ نَ َم  يَ ََك  حَ َاتَ م 

 
لَ َهَُن  َي يَ ف أ ع  ََُن او ج  مَ َانُورَ ۥَل  نََلَّاِسَٱَِفَۦَبِهََِِشَي  م  َۥث لُهَُمَََّك 

لُم  َٱَِفَ َل يَ َتَِلظ  ِنَ َِِب ارِجَ َس  هَم  ا ذ  ََه  اَفِرِينَ ك  َلِلَ َُزي ِنَ َلِك َك  نُوا ََم  عَ ََك  لُونَ ي  ١٢٢ََم 
)أومن كان ميتا فأحييناه( قال أبو حيان: ملا تقدم ذكر املؤمنني والكافرين مثل 
تعاىل بأن شبه املؤمن باحلّي الذي له نور يتصرف به كيفها سلك، والكافر 
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باملتخبط يف الظلمات املستقر فيها ليظهر الفرق بني الفرقني. واملعىن: أومن  
، وأنقذه فأحيا هللا قلبه باألميان كان مبنزلة امليت أعمى البصرية كافرا ضاال،

 174من الضاللة بالقرآن. 
)أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور ميشى به يف الناس كمن مثله يف 
الظلمات ليس خبارج منها( ملا تقدم ذكر املؤمنني والكافرين مثل تعاىل بأن 

ك، لشبه املؤمن بعد أن كان كافرا باحلي اجملعول له نور يتصرف به كيف س
والكافر باملختلط يف الظلمات املستقر فيها دائما، ليظهر الفرق بني الفرقني. 
واملوت واحلياة، والنور والظلمة جماز. فالظلمة جماز عن الكفر، والنور جماز عن 

 175اإلميان، واملوت جماز عن الكفر.
 176أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" مبعىن استفهام اإلنكار.

االستفهام )أ( باستفهام اإلنكار ألنه إنكار يف متاثل ويسمى ادوات 
احلالتني: فاحلالة األوىل حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركني وهي املشبهة 
حبال من كان ميتا مودعا يف ظلمات فصار حّيا يف نور واضح، واحلالة الثانية 

وهذا  ها؛نحالة املشرك وهي املشبهة حبالة من هو يف الظلمات ليس خبارٍج م
ل يف املعجم املفص" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويمناسب كما قالت 

" أن استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما علوم البالغة
بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه 

قبل "مل يكن" أو كان يف املستالتكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن 
 177مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف املستقبل أبدا.
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عَ ي  َ -30 َ م  َِٱوَ َن َِل َِٱَش  ََنِسَل 
 
ََمَ ل َأ

 
ِنُكمَ َرُُسلَ َتُِكمَ ي أ ونَ َم  ُقص  ل يَ َي  َِتَء اي  ََُكمَ ع 

ُينِذُرون ُكمَ  ا ََو  اهَه  ََِمُكمَ ي وَ َءَ لِق  ِهدَ َق الُوا ََذ  َىَن اش  نُفِسن ا َََع  
 
تَ َأ رَّ َ ٱَُهمَُو غ  َةَُي وَ ل 

نَ ٱ ِهُدوا ََي ادل  َىَو ش  نُفِسِهمَ ََع  
 
نَُّهمَ َأ

 
نُوا ََأ ن واإلنس )يامعشر اجل١٣٠ََفِرِينَ ك  َََك 

أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت( أي: أمل تأتكم الرسل يتلون 
 178عليكم آيات ربكم؟
يقصون عليكم آيايت ن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم )يامعشر اجل

وينذرونكم لقاء يومكم هذا( حيث أعذر هللا إليهم بإرسال الرسل فلم يقبلوا 
 179منهم.

أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أ" مبعىن استفهام اإلنكار 
 180التوبيخ.

ويسمى أدوات االستفهام "أ" باستفهام اإلنكار التوبيخ ألن هللا وبخ 
 الدكتور إنعاموهذا مناسب كما قالت  احلق.مجيع من أعرض ومن مل يقبل 

هام اإلنكار: " أن استفاملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه فوال عكاوي
يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، 
وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي 

مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل مبعىن "
 181ذلك يف املستقبل أبدا.

زَ َنِي ةَ ث م  َ -31
 
َ و  َأ ِنَ َج  َٱَم 

 
أ َِث َٱَنَِلضَّ عَ ل َٱَو ِمنَ َن ي  َٱَزَِم 

َ ث  ِ يَ ا َءَ َُقل ََن ي  ر  ك  رَّمَ َنََِّلَّ مََِح 
 
َأ

َٱ
ُ َِل  اَني ي ي  مَّ

 
َشَ ٱَأ ل ت  ل يَ َت م  رَ َهَِع 

 
امَُأ َٱَح 

ُ َ ل  ِ ََِني ي ي  َِدقِيَ ص  ََُكنُتمَ َإِنَمَ بِعِلَ َوِنَٔ ُٔن ب 
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)قل أالذكرين حرم أم األنثيني( هذا إنكار ملا كانوا يفعلونه من حترمي ما ١٤٣َ
أحل هللا أي قل هلم يا حممد على وجه التوبيخ والزجر: آلذكرين من الضأن 

 182واملعز حرم هللا عليكم أيها املشركون أم االنثيني منهما؟
)مثانية أزواج من الضأن اثنني ومن املعز اثنني قل آلذكرين حرم أم االثنني  
أما اشتملت عليه أرحام األنثيني( تقدم تقسري املشركني فيها أحلوا وما حرموا 

 ملسو هيلع هللا ىلص -ونشبتهم ذلك إىل هللا. فلما قام اإلسالم وثبتت تاـحكام جادلوا النيب 
 جلشمي، فقال: )يا حممدوكان خطيبهم كالك بن عوف بن أيب األحوص ا -

بلغنا أنك حتل أشياء. فقال له: إنكم قد حرمتم أشياء على غري أصل وإمنا 
خلق هللا هذه األزواج الثمانية لألكل واالنتفاع هبا فمن أين جاء هذا التحرمي؟ 

 183أمن فبل الذكر؟ أمن قبل األنثى؟ فسكت كالك بن عوف وحتري.
 184مبعىن استفهام اإلنكار. أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "أ"

ويسمى أدوات االستفهام )أ( باستفهام اإلنكار ألنه إنكار ملا كانوا 
وال الدكتور إنعام فوهذا مناسب كما قالت يفعلونه من حترمي ما أحل هللا. 

كار: يدل " أن استفهام اإلناملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه عكاوي
 الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، وقيلامسه على معىن النفي يف 

هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي مبعىن 
"مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل ذلك يف 

 185املستقبل أبدا.
َِٱَو ِمنَ  -32 َِث َٱَبِلَِل  رَِل  َٱَو ِمنَ َن ي  َ ث َٱَق  ِ يَ ا َءَ َقُل ََن ي  ر  ك  مَ َنََِّلَّ رَّ مََِح 

 
َٱَأ

ُ َِل  ََني ي ي 
 
اأ َمَّ

َشَ ٱ ل ت  ل يَ َت م  رَ َهَِع 
 
امَُأ َٱَح 

ُ َ ل  ِ ََني ي ي 
 
ا ََُكنُتمَ َمَ أ د  ى ََإِذَ َءَ ُشه  َُٱَُكمَُو صَّ اهَبِه  ََّلَّ نَ فَ َذ  َم 
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ظَ 
 
نََِل مَُأ ىَ فَ ٱَِممَّ َََت   َِٱََع   ِذبَ َّلَّ ََاك  ُِضلَّ ِ َٱََل  َََِلَّاس  َ ِعلَ َبِغ ري  َ ٱَإِنَََّم  ََّلَّ

َِديهَ يَ َل 
وَ لَ ٱ لذكرين حرم أم األنثيني أّما استملت عليه أرحام آ)قل ١٤٤ََلِِميَ لظَّ َٱَمَ ق 

 األنثيني(؟ كرره هنا مبالغة يف التقريع والتوبيخ قال أبو السعود: واملقصود إنكار
أن هللا سبحانه حرم عليهم شيئا من أنواع األربعة وإظهار كذهبم يف ذلك 

كانوا حيرمون ذكور األنعام تارة، وإناثها تارًة، وأوالدها تارة أخرى. )أم  فإهنم  
كنتم شهداء إ وصاكم هللا هبذا( ويادة يف التوبيخ أي هل كنتم حاضرون حني 
وصاكم هللا هبا التحرمي؟ وهذا من باب التهكم. )فمن أظلم ممن افرتى على 

نسب ن كذت على هللا فهللا كذبا ليضل الناس بغري علم( أي ال أحد أظلم مم
 186إليه حترمي مامل حيرم بعري دليل وال برهان.

لذكرين حرم أم األنثيني أّما آ)ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني قل 
استملت عليه أرحام األنثيني( انتقل من توبيخهم يف نفي علمهم بذلك إىل 

 كتوبيخهم يف نفي شهادهتم ذلك وقت توصية هللا إياهم بذلك، ألن مدر 
األشياء املعقول واحملسوس فإذا انتفيا فكيف حيكم بتحليل أو بتحرمي؟ )أم  
كنتم شهداء( على معىن أعرفتهم التوصية به مشاهدين ألنكم ال تؤمنون 
بالرسل. )فمن أظلم ممن افرتى على هللا كذبا ليضل الناس بغري علم( أي ال 

 تعاىل فلم  حيرمه هللاأحد أظلم ممن افرتى على هللا كذبا فنسب إليه حترمي مامل
يقتصر على افرتاء الكذب يف حق نفسه وضالهلا حىت قضد بذلك ضالل 
غريه فسن هذه السنة الشنعاء وغايته هبا إضالل الناس فعليه وزرها ووزر من 

 187عمل هبا.
 . و"أ" مبعىن" استفهام اإلنكارأأدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "

 باستفهام النفي.هل باستفهام اإلنكار. و"من" 
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رم ن هللا سبحانه حأل( باستفهام اإلنكار أويسمى حرف االستفهام )
عليهم شيئا من أنواع األربعة وإظهار كذهبم يف ذلك فإهنم كانوا حيرمون ذكور 

وهذا مناسب كما قالت األنعام تارة، وإناثها تارًة، وأوالدها تارة أخرى. 
أن  "عجم املفصل يف علوم البالغةامل" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاوي

استفهام اإلنكار: يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه 
مصحوبا بإال، وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان 
يف الزمان املاضي مبعىن "مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على 

 188يف املستقبل أبدا. معىن لن يفعل ذلك

ية ن أعرفتهم التوصأل( باستفهام اإلنكار أويسمى حرف االستفهام )
نعام الدكتور إوهذا مناسب كما قالت  به مشاهدين ألنكم ال تؤمنون بالرسل.

هام اإلنكار: " أن استفاملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه فوال عكاوي
، وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإاليدل امسه على معىن النفي يف الكالم 

وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي 
مبعىن "مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل 

 189ذلك يف املستقبل أبدا.

االستفهام "من" باستفهام النفي ألنه ال أحد أظلم ممن   اسمويسمى 
 كتابه  يف الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت  كذب على هللا.

 " أن استفهام النفي: ما ترمي به القدر مناملعجم املفصل يف علوم البالغة"
 190املاء عند الغليان. 
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ي ُقوُلَ -33 ِينَ ٱَس  َ ََّلَّ ش 
 
ا ََل وَ َيُِكوا َأ َُٱَءَ ش  ا ََّلَّ َ َم  ش 

 
ل  ََن ايِكَ أ ََُؤن اء اب ا ََو  ل  رَّمَ َو  َِمنَن اح 

 َ ذ  ََء  َش  ََلِك َك  ب  ذَّ ِينَ ٱَك  بَ َِمنََّلَّ َ َلِِهمَ ق  تَّ ََذ اقُوا ََح 
 
ن ا َب أ ل ََقُل ََس  ُكمَه  َِعند 

ِنَ  ُتخَ َمَ ِعلَ َم  ََت تَّبُِعونَ َإِنََل  ا  ََرُِجوهَُف  نََّٱَإِلَّ نُتمَ َِإَونَ َلظَّ
 
ََأ َ َإِلَّ )قل ١٤٨ََُرُصونَ َّت 

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا( مبعىن التهكم هبم أي: قل هلم عندكم حجه 
 191أو برهان على صدق قولكم فتظهروه لنا.

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وأن أنتم )
االخترصون( أي: ليس عندكم من علم ختتجون به فتظهرونه لنا ما تتبعون يف 

إال الظن الكاذب الفاسد، وما أنتم االتكذبون أو تقدرون  دعاواكم
 192وحتزرون.
أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "هل" مبعىن التهكم به وهو استفهام  

 193اإلنكار.
ويسمى حرف االستفهام )هل( باستفهام اإلنكار ألنه ليس عندهم 

إنعام الدكتور وهذا مناسب كما قالت من علم إال الظن الكاذب الفاسد. 
هام اإلنكار: " أن استفاملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه فوال عكاوي

يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، 
وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي 

يفعل  ال يكون". على معىن لنمبعىن "مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "
 194ذلك يف املستقبل أبدا.

وَ  -34
 
ا ََل وَ َت ُقولُوا ََأ نَّ

 
نزِل ََأ

ُ
ل يَ َأ هَ َل ُكنَّا ََُبَِكت  َلَ ٱَن اع 

 
ىَ أ َهِمنَ َد  دَ َُهم  ق  ا ََف  َب ي ِن ة ََء ُكمج 

ِن ب ُِكمَ َم  َ َىو ُهدَ َرَّ ر ح  هَو  نَ َة  م  ظَ َف 
 
نَل مَُأ ََِممَّ ب  ذَّ َِٱَتَِاي  َٔ ٔ بََِك  ََّلَّ ف  د  َو ص 
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نَ  ا َع  ن جَ َه  ِينَ ٱَزِيس  َََّلَّ نَ َِدفُونَ ي ص  ابَِلَ ٱَءَ ُسوَ َتِن اء اي  ََع  اَع ذ  نُوا ََبِم  َََك  َفُونَ دَِي ص 
)فمن أظلم ممن كذب بآيات هللا( أي: من أكفر ممن كذب بالقرآن ومل ١٥٧َ

 195يؤمن به.
)فمن أظلم ممن كذب بآيات هللا وصدف عنها( أي بعد جميء البينة 

والنور ال يكون أحد أشد ظلما من املكذب باألمر الواضح النري الذي واهلدى 
ال شبهة فيه واملعرض عنه بعد ماالحت له صحته وصدقه وعرفه أو متكن من 

 196معرفته، وتأخر اإلعراض ألنه ناسىء عن التكذيب.
 197أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "من" مبعىن استفهام النفي.

  ألنه ال أحد أظلم ممنن( باستفهام النفي ويسمى اسم االستفهام )م
  يف الدكتور إنعام فوال عكاويوهذا مناسب كما قالت كذب بآيات هللا. 

ه القدر " أن استفهام النفي: ما ترمي باملعجم املفصل يف علوم البالغة" كتابه
 198من املاء عند الغليان. 

ل َ -35 نَإِلَّ ََي نُظُرونَ َه 
 
ََأ

 
َىل َٱَتِي ُهمَُت أ ل  ةَُم  وَ َئِك 

 
ََأ

 
ب ك ََِتَ ي أ وَ َر 

 
ََأ

 
َِتَء اي  ََُضَب عَ َِتَ ي أ

ب ِك  َ ََمَ ي وَ َر 
 
ب ِك ََتَِء اي  ََُضَب عَ َِتَي أ ََر  عََُل  اإِيم  ًََسان فَ َي نف  نَ َت ُكنَ َل مَ َُنه  َء ام  َت 

بَ َِمن وَ َُلَق 
 
ََأ ب ت  س  اإِيم  ََِفَ َك  َ َنِه  ري   )هل ينظر١٥٨ََُمنت ِظُرونَ َإِنَّاَا َنت ِظُروَ ٱَقُلََِاَ خ 

إال أن تأتيهم املالئكة( أي ما ينتظر هؤالء املشركون إال أن تأتيهم املالئكة 
 199لقبض أرواحهم وتعذيبها وهو وقت ال تنفع فيه توبيهم.
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 282 ، صاملرجع السابقويش، حمى الدين الدر  197 

 .136 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  198 

 .430 ، صاملرجع السابقحممد علي الصابوين،  199 
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)هل ينظر إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك( أي 
قت ال و  ما ينتظرون إال أن تأهتم املالئكة إىل قبض أرواحهم وتعيبها. وهو

 200تنفع فيه توبتهم.
 أدوات االستفهام يف هذه اآلية هو "هل" مبعىن استفهام النفي.

ويسمى حرف االستفهام )هل( باستفهام النفي ألنه ما ينتظرون 
ناسب كما وهذا ماملشركون إال أن تأتيهم املالئكة إىل قبض أرواحهم وتعيبها. 

" لبالغةجم املفصل يف علوم ااملع" يف كتابه الدكتور إنعام فوال عكاويقالت 
 201أن استفهام النفي: ما ترمي به القدر من املاء عند الغليان. 

ََقُل َ -36
 
َ أ ري  َِٱَغ  ب ََّلَّ

 
ب َ َِغَأ ََو ُهوَ َار  َ َُك ََِر ب  ََء  َش  ل  َن فَ َُك ََِسُبَت كَ َو  ََس 

ل يَ َإِلَّ هَع  ا َه 
َ ل  ازِر ة ََت زِرََُو  خَ َرَ وِزَ َو 

ُ
َهأ ى  َ َُثمَََّر  ب ُِكمَإِل  رَ َر  ُين ب ُِئُكمَِجُعُكمَ مَّ اَف  َُكنُتمَ َبِم 

َ َفِيهَِ )قل أغري هللا أبغي ربا( أي قل يا حممد أأطلب ربا غري هللا ١٦٤ََت لُِفونَ َّت 
 202تعاىل؟

)قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء( واملعىن: أنه كيف جيتمع يل 
 203دعوة غري هللا ربا وغريه مربوب له.

يف هذه اآلية هو "أ" مبعىن استفهام النفي واإلنكار أدوات االستفهام 
  204يف وقت الواحد.

ف جيتمع كي  ويسمى حرف االستفهام )أ( باستفهام النفي واإلنكار ألنه
ور إنعام الدكتوهذا مناسب كما قالت يل دعوة غري هللا ربا وغريه مربوب له. 

هام اإلنكار: " أن استفاملعجم املفصل يف علوم البالغة" يف كتابه فوال عكاوي
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يدل امسه على معىن النفي يف الكالم وما بعده منفي لكونه مصحوبا بإال، 
وقيل هذا االستفهام كثري ما يصحبه التكذيب، وهو ما كان يف الزمان املاضي 
مبعىن "مل يكن" أو كان يف املستقبل مبعىن "ال يكون". على معىن لن يفعل 

 205ذلك يف املستقبل أبدا.
 
 جدول أدوات وأنواع االستفهام يف سورة األنعام -ج

 معاىن اآليات رقم اآلية أدوات رقم
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 

 6 أ
14 
19 
30 
32 

 40(2×) 
 
46 
47 
50 
53 
71 
74 

80 (2×) 
 

 ملَْ يـََرْوا....أ  
ََقُل َ
 
َ أ ري  َِٱَغ   ...ّلَّ

َ
 
ُدونَ ل ت شَ َئِنَُّكمَ أ  .....ه 

ََق ال َ
 
َل يَ أ  ......س 

...ََ
 
َأ  قِلُونَ ت عَ َف ل 

..َ
 
َ.َ..ت ُكمَ ر ء يَ أ

 
َ أ ري  َغ 

َِٱ  ...ّلَّ

ََقُل َ
 
 ...ُتمَ ر ء يَ أ

ََقُل َ
 
 ....ت ُكمَ ر ء يَ أ

 ...َ
 
َأ ُرونَ َف ل  كَّ  ت ت ف 

...َ
 
َل يَ أ َُٱَس   ..ّلَّ

ََقُل َ
 
 ....ُعوا َن دَ أ

 ...َ
 
ص ََت تَِّخذَُأ

 
َ...ن اًماأ

ََق ال َ...
 
َىأ وَ تُح  َج  ِ

َ.. َن 
 
َأ َف ل 

ُرونَ  كَّ  ت ت ذ 

 يخو التوباستفهام التقرير  -
 استفهام اإلنكار -
 يالتقرير  و استفهام اإلنكار -
 استفهام التوبيخي اإلنكاري -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام تعجب -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام التقرير -
 استفهام التقرير -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام التقرير -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -

                                                           

 .126-125 ، صاملرجع السابقإنعام فوال عكاوي،  205 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
 
19. 

114 
122 
130 
142 

144 (2×) 

 
164 

َ
 
َ أ َِٱَف غ ري   ....ّلَّ

َ
 
نَوَ أ  ....م 

 ...َ
 
ََل مَ أ

 
 ...َتُِكمَ ي أ

يَ ا َءَ َقُل َ...  ر  ك  َ...َنََِّلَّ
يَ ا َءَ َقُل َ...  ر  ك  ََ...َنََِّلَّ

 
َمَ أ

 ...ُكنُتمَ 

ََقُل َ
 
َ أ ري  َِٱَغ   ...ّلَّ

 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار والتوبيخ -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -
 واإلنكار النفياستفهام  -

20. 
21. 
22. 
23. 

 47 هل
50 
148 
158 

ل َ...  َ...َل ُكَُيهَ َه 
ل ََقُل َ...   ...َت وِيي سَ َه 
ل ََقُل َ...  ُكمَه   ...َِعند 

ل َ  ...َي نُظُرونَ َه 

 استفهام اإلنكار -
 استفهام النفي -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام النفي -

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

 12 من
21 
46 
63 
91 
93 
144 
157 

ََِقُل نل  اَم   ....َمَّ
نَ وَ  ظَ َم 

 
 ...َل مَُأ

نَ ...   ...َهَ إِل  ََمَّ

نَقُل َ يُكمَم  ِ  ...َُين ج 

نَ َقُل َ...  ل ََم  نز 
 
 ...َأ

نَ وَ  ظَ َم 
 
 ...َل مَُأ

نَ ...  م  ظَ َف 
 
 ...َل مَُأ

نَ ...  م  ظَ َف 
 
 ...َل مَُأ

 استفهام التوبيخ واإلنكار -
 استفهام النفي والتوبيخ -
 استفهام التوبيخ -
 استفهام التقرير -
 استفهام اإلنكار -
 استفهام النفي -
 استفهام النفي -
 استفهام النفي -

32. 
33. 

 109 ما
119 

اوَ ...   ...عِرُُكمَ يُشَ َم 

اوَ . ..  ....َل ُكمَ َم 

 استفهام اإلنكار -
 استفهام اإلنكار -

مَ ...  6 كم .34 هَ َك 
 
 استفهام التكثري - ...ن ال كَ أ

يَ َنُظُروا َٱ... 11 كيف .35 َك   التعجب استفهام -َ...َف 
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36. 
37. 
38. 
39. 

24 
46 
65 
81 

يَ َنُظرَ ٱ َك  بُوا ََف  ذ   ...َك 

يَ َنُظرَ ٱ َك  َ...َف 
يَ َنُظرَ ٱ...  َك   ...نُص  ُِفََف 

يَ وَ  َك  اُفََف  خ 
 
 ...َأ

 استفهام اإلخبار -
 استفهام اإلخبار -
 استفهام التعجب  -
 استفهام التعجب -

يَ ...  22 أين .40
 
ك  ََنَ أ  استفهام التوبيخ - ...َؤُُكمَُُش 

41. 
42. 

 95 أىن
101 

َ ف َ...  نَّ
 
 ف ُكونَ تُؤَ َأ

 ... َ نَّ
 
ََُي ُكونََُأ  ...َۥل 

 استفهام اإلنكار -
 استفهام النفي -

43. 
44. 

 19 أى
81 

يَ َقُل َ
 
َ َأ  ...َءَ ش 

يَ ف َ... 
 
َِلَ ٱَأ ي  رِيق   ...َف 

 استفهام التقرير -
 استفهام االخبار -

 


