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شكر و تقدير

 

       احلمد هللا الذي هداين لإلميان، والشكر له أن منَّ علينا بإنزال الفرقان، ووفقين لالهتمام بالبحث يف
القرآن وقّدر يل إمتامه يف هذه السنوات من الزمان ،بتوجيه أستاذي الفاضل الدكتور "قدور إبراهيم عمار
املهاجي" حفظه اهللا تعاىل ،الذي قبل اإلشراف على البحث املتواضع، فنتحّمل كل شيء يف سبيل
تصحيحه و�ذيبه وأفادين  بتوجيهات السديدة و إرشاداته احلميدة، فهو اجلدير بالشكر والدعاء، فشكر اهللا

سعيك، وإخالصك، وبارك يف علمك وعمرك وجزاك عين وعن زمالئي خري جزاء يف الدارين.

       كما أتقدم خبالص الشكر للزوج الكرمي الذي مل يبخل علّي ماديا لطبع هذه املذكرة ، و ال معنويـا من
خالل  حتفيزه لـي لنيل شهـادة املـاجستري

( إن شاء اهللا ).

كما أتقدم خبالص شكري إىل جلنة املناقشة اليت قبلت مناقشة هذه األطروحة

و مل تبخل علينا بقراء�ا ومراجعتها قصد تصويب أخطائها ليعم االنتفاع �ا

رغم كثرة االنشغاالت و االرتباطات فجزاكم اهللا عنا خريا.
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إهداء

 

    أهدي مثرة جهدي إىل:

الوالدين الكرميني وعائليت "رجدال و مقدم"

الزوج العزيز وقرة عيين "إسالم"

أستاذي الفاضل   قدور إبراهيم عمار املهاجي "

زمالئي من دفعة املاجستري 2008- 2009
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا الذي خلق اإلنسان، عّلمه البيان ،وفضله على سائر خلقه بالعقل والتبيان، وانزل له 
القرآن ليكون نرباسا له إىل اجلنان، وحجة على من أعرض عنه، وصدف عن اإلميان، والصالة والسالم على

من بعث من بين عدنان، وأويت جوامع الكلم ونور الفرقان، حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
      أما بعد                                                                      

 فإن علم البالغة حيتل يف علوم اللغة مكانة هامة ألنه يوصل املعىن إىل قلب السامع فيفهمه ويؤثر
على وجدانه فينفعل، حبيث ال مزيد على احلاجة وال إخالل يفضي إىل الفاقة، به ميتاز السمني عن عث
الكالم، ويؤثر اخلطيب على األنام، وعليه يعتمد يف تفضيل شاعر على مثيله، واحلكمة ألديب على نظريه
فهو حلية الكالم، وزمامه إىل املرام، وهو جنة اهلادي وسهم األديب إيل األعادي ،وهو أداة معرفة نظم
القرآن ووسيلة لدرك إعجاز الرحمٰ◌ن، وكاشف أسراره الدقيقة، ال يتم التوصل إليها إال بالرباعة يف هذا العلم،

والتضلع بغريه مما يسانده من العلوم.
  وهلذا تشعبت فروعه وتفتحت أزهاره بضوء القرآن الكرمي العامل األساسي يف نشأته والباعث
القوي على تطوره، فال غرم أن اهتم به العلماء منذ سطوع فجره تأليفا وتدرسا واعتىن به الفضالء تقليدا

وتكريرا.
إن علم البالغة مياثل متثاال، كتب اجلمال حبسن األعضاء واعتداهلا وبتناسب األطراف واكتماهلا،
فالكالم عن ميزان جانب منه صرحيا ينبئ عن ميزان، جوانب أخرىٰ◌ ضمنا، واجلانب  الذي  أسر نظري،
وقيد فكري هو أسلوب االستفهام، الذي يعد من أدق مباحث اإلنشاء وأمجلها، ومن أغرز قوالب املعىن
وألطفها، جيمع بني لني اللفظ و استعالء الطلب، وربت أدواته على العقد يف كالم العرب، يستعمل للمعىن
املوضوع له حني، ولغريه حينا آخر، وهو حيظى خبصائص موضوعية، كما يتمتع خبصائص داللية وأسلوبية وقد
امتاز بالشيوع واالنتشار كامتيازه باللطائف واألسرار، وخاصة يف أعظم منوذج للكالم العريب وأبلغه، وهو
القرآن الكرمي ،الذي أنزله اهللا تعاىل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم نورا وهدى للناس، وشفاء ملا يف
الصدور وتبيانا لكل األمور، وجعله معجزة اإلسالم اخلالدة وحفظه من أن متسه األيدي اآلمثة ،فتحرفه أو
تغريه ،حارت األنام يف إدراك كنهه، وقصرت األقالم عن حتبري أسراره وخباياه، إذ هو حبر ال يدرك غوره، وجنم

ال يرام شأوه.

نعم، إن أساليب االستفهام متعددة، وإحياءا�ا ثرية متنوعة، تتنوع بتنوع أدوا�ا وسياقا�ا وتتبني
بتتبع استعماال�ا، فلكل أداة مقام ولكل أسلوب جمال، وإذا انتقلنا إىل القرآن الكرمي متتبعني أساليب

االستفهام الواردة فيه، وجدنا أ�ا غالبا ما خرجت عن املعاين

األصلية ،إىل أسرار و أغراض بالغية أخرىٰ◌ جديرة بدراسة علمية قامت بتفصيلها هذه الدراسة، وحاولت
بيان بعض أسباب اإلعجاز وسر عجز العرب عن مقابلة كالم الرب، وذلك ما جعل العلماء يقرون منذ
العصور األوىل أن القرآن الكرمي أعجز العرب عن املعارضة، وحرروا فيه كتبا ُجمَوََّدة، كرسائل أيب احلسن

الرماين واخلطايب، وعبد القاهر اجلرجاين وغريهم.

  ويتناول هذا البحث املتواضع "بالغة االستفهام وداللته في القرآن الكريم" ،فإمنا وجدت
مبحث االستفهام يف البالغة شيقا وأساليبه رائعة وأغراضه دقيقة ووجدت حبر القرآن الكرمي - رغم خماطره -
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مليئا بالدرر ومل  أجد يف حميطنا العلمي دراسات عن أساليب االستفهام يف البالغة وأسرارها يف القرآن
الكرمي، وإن شغل االستفهام حيزا يف كتب البالغة وعلوم القرآن، فتناول البالغيون أساليبه بالبحث والبيان
وذكروا خصائصها الرتكيبية و الداللية باألمثلة و الربهان، وتطرق له العلماء يف أصول القرآن و أوجزوا ما تفيده

أساليبه يف آيات الفرقان.

أما عن سبب اختيارنا هلذا املوضوع فاألول هو أن القرآن الكرمي هو الكتاب الذي تربينا على
حبه منذ الصغر ،ونشأنا على تعلمه، وهو دستورنا الوحيد الذي ننطلق منه يف طريقنا السديد وهو احلافظ
لعربيتنا البليغة ومفرداته الفصيحة ،فلواله ما وجدنا اليوم عربية، أو كنا قد وجدناها بلهجات متنوعة وألفاظ
متباينة ال يتفاهم أهلها بالتكلم إّال إذا اعتمدوا على التعلم، والثاين هو انشغالنا بالبحث عن أسلوب

االستفهام وأسراره يف كتاب

اهللا تعاىل ولقد شغل مساحة كبرية يف تفاسري أويل العلم والعرفان، فأحببت أن أصرف جهدي يف هذا اجلانب
وأدرس ما لالستفهام من أساليب ،السيما اليت جاءت لغري معانيها األصلية .

أما املنهج املتبع يف هذه الرسالة فهو املنهج التحليلي التطبيقي، فالتحليلي جاء من خالل حتليل
ما تضمنته  النماذج القرآنية من دالالت متنوعة وهذا ما سلكه املتخصصون يف علم اإلعجاز و البيان على

مستوىٰ◌ النص القرآين أما التطبيقي فكان بإحصاء أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي وعّدها.
 واقتضى املبحث أن تكون اخلطة يف مدخل، ثالث فصول وخامتة:

 حتدثنا يف املدخل عن البالغة و النحو، مبينني عالقة هذين العاملني ببعضهما وحاولنا إظهار
األسبقية الزمنية هلما و خلصنا يف األخري إىل أن النحو له األسبقية يف النشأة وأنه علم مستقل عكس البالغة

اليت تعترب بابا من أبواب النحو حتت إطار علم املعاين .

  أما الفصل األول فأفردناه لالستفهام بني اللغة و البالغة حاولنا فيه رصد ومجع آراء اللغويني و
البالغيني ملفهوم االستفهام وتبيني أدواته و حمله يف كالم العرب ويف األخري أشرنا إىل استثمار البالغيني قواعد
النحويني يف دراسة أساليب االستفهام وخلصنا إىل آراء كال الطرفني متشا�ة مع تفاوت بسيط ذلك أن
اخلوض يف أصول األدوات من اختصاص النحوي، أما مجاليات األسلوب وقوة الداللة من اختصاص البالغي

.

 وحتدثنا يف الفصل الثاين على االستفهام يف استعمال القرآن الكرمي، فتطرقنا لتعريف القرآن
الكرمي لغة واصطالحا، ووقفنا عند أهم أمسائه وخصائصه األسلوبية ويف األخري قمنا بإحصاء آيات االستفهام

يف كتابه العزيز مع إظهار األداة املستفهم �ا.

ويف حني اشتمل الفصل الثالث واألخري على دراسة تطبيقية لدالالت أسلوب االستفهام أي
املعاين اليت خيرج إليها هذا األسلوب مع التمثيل لذلك بالنماذج سواء أكان ذلك من القرآن الكرمي أو من

الكتب البالغية.

 ويف اخلامتة حاولنا إبراز أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا البحث.

 أما الصعوبات اليت واجهتنا يف طريق حبثنا يف كون العنوان جاء مركبا مما يزيد من شساعة البحث
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والتشعب يف ثناياه وعدم ضبط األهم من املهم  ، مما يدفع إىل اخلروج عن ماهية املوضوع ،وبالتايل الوقوع يف
أخطاء منهجية ،والبحث �ذه الصيغة حسب ظننا قليل، يضاف إىل ذلك أن البحث يف هذه املواضيع يستلزم
قاعدة صلبة يف اللغة واألصول والبالغة ،وهذا حيتاج إىل وقت وإىل متخصصني تؤخذ عنهم هذه العلوم مع

مالزمتهم ،حىت جيد الباحث طريقه وميتلك أدوات البحث.

ويف األخري ال يفوتين أن أنوه باجلهد الكبري، والصرب اجلميل الذي حتمله أستاذي الفاضل
الدكتور:  قدور إبراهيم عمار املهاجي يف قراءة هذه الرسالة وتصويرها وإفادته إياي بالنصائح واإلرشادات،
وأسأل اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت ملا بذلت من جهد يف حتقيق وكشف الغطاء لبعض خبايا وأسباب إعجاز
كتابه عز وجل ،كما أسأله أن يوفقين لالهتداء إىل ما زللت  فيه أو فاتين من أمور، وأستغفره ملا قد دعت
إليه طبيعة النقص البشرية من الذهول و اخلطأ والنسيان، إنه العفو الغفور الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب

العاملني.
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البالغة و النحـو

إن اللغة العربية لغة اإلسالم، �ا نزل القرآن الكرمي، ومن أفصح أهلها بعث الرسول رمحة للعاملني،
فهي تبقى ما بقي من الزمان، وال تفسد كغريها الحتمائها بالقرآن ،وهلذا وجدت طريقها إىل نفوس الناس منذ
فجر اإلسالم، فسارت يف ركابه أينما ارحتل، واستقرت معه حيثما حّل، عشقها املسلمون و احتفلوا �ا ،
ومشّروا عن ساعد اجلّد لتعلمها، فخاضوا يف جلجها الكتشاف ما يف حبورها، وبذلوا أقصىٰ◌ اجلهود يف
استخراج أسرارها والدرر الكامنة يف أغوارها كما ناضلوا عنها، فصّوبوا رشاش األلسنة، وسهام األقالم جتاه
كل ما أراد أن يتحامل عليها، أو ينال منها بشيء ،ألن االحنراف فيها يستلزم الضالل يف الدين فوجب
الدفاع عنها كما وجب الدفاع عن الدين، وقد جاء بإسناد صحيح عن أيب الّدرداء (رضي اهللا عنه ) أنه مسع

[1]
النيب(صلى اهللا عليه وسلم) رجال قرأ فلحن ،فقال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): "أرشدوا أخاكم"

من هنا جند أن علم النحو سبق أخواته يف النشأة لسبق بواعث نشأته دينية كانت أو غري دينية،
ورغم أن شأن واضعه مستور بضباب والذي تدور عليه أكثر الروايات أن علي بن أيب طالب(رضي اهللا عنه)
،أو أبو األسود الدؤيل، ذكر السريايف أن الناس اختلفوا يف أول من رسم النحو، وأكثرهم على انه أبو األسود

 وأورد ابن الندمي أنه رأى عند الرجل خزانة للكتب العربية يف النحو، واللغة واألدب وغريها
[2]

الدؤيل.
خبطوط العلماء وتوقيعا�م، ووجد فيها أربعة أوراق خبط حيي بن يعمر فيها كالم يف الفاعل واملفعول من أيب

[3]
األسود (رمحه اهللا).

 وقال القفطي: اجلمهور من أهل الرواية على أن أول من وضع النحو أمري املؤمنني علي بن أيب

.
[4]

طالب(رضي اهللا عنه)

 وقال: «وأهل مصر قاطبة  يرون  بعد النقل والتصحيح أن أول  من وضع النحو علي بن أيب طالب
[5]

( رضي اهللا عنه ) ، و أخذ عنه أبـو األسود الدؤيل، وأخذ عن أيب األسود نصر بن عاصم...»

 وحنن رضينا �ذا الرأي أو بذلك أو مل نرتض بواحد منهما ال نستطيع أن ننكر أن أبا األسود هو
واضع النحو العملي، املتمثل يف نقط القرآن الكرمي بأمر من زياد بن أبيه أو ابنه عبيد اهللا، فإنه اختار كاتبا
حاذقا فطنا من بين عبد القيس، وأمره أن يأخذ املصحف وصبغا خيالف لون مداد املصحف، وقال له: إذا
رأيتين قد فتحت شفيت باحلرف فأنقط نقطة فوقه، وإن ضممت شفيت فأنقط نقطة بني يدّي احلروف، وإن
كسرت شفيت فاجعل نقطة يف أسفل احلروف، فإن أتبعت شيئا من ذلك   تنوينا) فاجعل مكان النقطة

 
[6]

نقطتني، فابتدأ املصحف حىت انتهى منه.

  تدل على احلكاية على أن زيادا أو ابنه الحظ تسرب اللحن إىل القرآن الكرمي فأمر أبا األسود
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بالقيام �ذه املهمة، كما تدل على سريان اللحن إىل اللغة نفسها، ولعل هذا السبب ساق رواد النحو إىل أن
يعنوا بالناحية اللفظية املتمثلة يف إعراب اجلمل أكثر من عنايتهم باملعاين واألغراض اليت ختتلج يف صور

املتكلمني، ويؤيده الروايات اليت وردت يف سبب وضع النحو، منها:

  ما جاء عن أيب األسود أنه قال: «دخلت على أمري املؤمنني علّي (رضي اهللا عنه)

فرأيته مطرقا مفكرا، فقلت: فيم تفكر يا أمري املؤمنني؟ فقال :مسعت ببلدكم حلنا فأردت أن أصنع
[7]

كتابا يف أصول العربية، فقلت له: "إن فعلت هذا أبقيت فيها هذه اللغة العربية..."

وما جاء عن أيب األسود نفسه أنه مسع قارئا يقرأ قوله تعاىل: «إن اهللا  برئ من املشركني

 أو مسع ابنته تقول
[9]

 جبر كلمة (رسولِه) فاستأذن زياد بن أبيه يف أن يضع للناس رسم العربية
[8]

ورسوله»
متعجبة :ما أحسن السماء؟ على أسلوب االستفهام، فقال هلا: "قويل ما أحسن السماء!" فوضع كتابا يف

.
[10]

العربية

أما البالغة كعلم فقد نشأت رويدا رويدا يف أدوار خمتلفة بدءا بأمثال أيب عبيدة واجلاحظ و
السكاكي واخلطيب ومن يف فلكهم، واملؤكد أن القرآن الكرمي كما كان العامل األساسي يف نشأة النحو،
كذلك كان العامل األصلي يف نشأة علم البالغة، فإذا كان اللحن يف النطق و القراءة ساق بعض الغيورين
على الدين واللغة إىل وضع علم النحو، فقد دعا احلرص على فهم القرآن الكرمي واستكشاف أسراره و
مكنوناته اآلخرين إىل وضع علم البالغة، على أنه ال يعين هذا استقالل هذا العامل بنشأة البالغة، إذ أ�ا

نشأت بأسباب و عوامل أمهها :

1- اجلدل الذي أشعلت ناره صدر الدولة العباسية بيت أئمة األدب علماء الكالم يف بيان وجه
إعجاز القرآن الكرمي.

2- املناظرات واحملاكاة اليت دارت رحاها بني أنصار الشعر اجلاهلي من أئمة اللغة والنحو وبني
أنصار الشعر احملدث من األدباء و الشعراء.

3- اخلالف الذي شجر بني أساطني األدب وأئمته يف وجوه حتسني الكالم فمال بعضهم إىل
[11]

الكالم الرصني اجلامع بني العذوبة و اجلزالة ومال اآلخرون إىل الكالم املوّشى بصنعة البديع.

 ومن هنا كان اهتمام البالغيني مبعاين اجلمل وأسرارها أقوىٰ◌ من عنايتهم بصيغها و ألفاظها،
فكأن النحاة خففوا عنهم عبء البحث يف الصيغ والرتاكيب، وهذا ال يعين انفكاك اللفظ عن املعىن، ذلك
أن األلفاظ قوالب للمعاين، فاملعاين اليت ختتلج يف صدر املتكلم تستدعي ألفاظا تصب فيها، ألن ال تقوم
بنفسها، كما أن األلفاظ العارية عن املعاين مهدرة ال التفات إليها، فالنحويون وال سيما األوائل حينما أولوا
عنايتهم باإلعراب مل يستغنوا عن املعاين بل ملسوها ملسات خفيفة، ولكنها مل تبلغ حد النظرية اليت توصل إليها
الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، فإذا عدنا إىل كتاب شيخ النحاة " سيباويه" وجدنا تلك اللمسات جلية فقد
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نوع الجملة خبره الجار والمجرور إسمه الفعل الناقص

حسٌن فارسا من آل فالن رجل كان
قبيح عاقال من قوم رجل كان

ذكر تقسيمات للكالم حتت عنوان:  "باب االستقامة من الكالم واإلحالة" قال فيه: "فمنه مستقيم حسن،
وحمال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح و ما  هو  حمال الكذب.  فأما  املستقيم  احلسن   فقولك : أتيتك
غًدا، وسآتيك غدا، وأما املستقيم الكذب: فقولك : "محلت اجلبل"، و"شرب ماء البحر" وحنوه، وأما
املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف غري موضعه حنو قولك: "قد زيًدا رأيت" ، و"كي زيدا يأتيك وأشباه هذا"،

[12]
وأما احملال الكذب فأن تقول   سوف أشرب ماء البحر أمس"

أورد سيباويه مخسة أقسام للكالم، وعّرف منها : احملال، واملستقيم القبيح، وبـَنيَّ ما عادامها باألمثلة،
فإذا قارنّا بني مثاله عن املستقيم احلسن وبني مثاله عن احملال جتّلٰ◌ىٰ◌ لنا مدى اهتمامه باملعىنٰ◌ فما الذي
جيعل (أتيتك أمس) مستقيما حسنا، و(أتيتك غدا) حماال؟ لوال مراعاة املعىن مل يكن بني اجلملتني فرق من
الناحية اللفظية واإلعرابية، ألن كال منهما مركب من الفعل الفاعل املفعول والظرف ،كما يف الشكل التايل :

نوع الجملة المفعول الظرف الفاعل الفعل
مستقيم حسن أمس َك ُت َأَيتْ

حمال غًدا َك ُت َأَيتْ
 

 ويقول يف باب اإلخبار عن النكرة بالنكرة، "ولو قلت: كان الرجل من آل فالن فارسا َحُسن، ألنه
قد حيتاج إىل أن تعلمه أن ذلك يف آل فالن و قد جيهله، ولو قلت كان رجل يف قوم عاقال، مل حيُسن، ألنه ال

[13]
يستنكر أن يكون يف الدنيا عاقل وأن يكون من قوم، فعلى هذا النحو حيسن ويقبح"

 

 واضح أن احلسن والقبح الذي بنا عليهما سيباويه مثاليه من حيت الداللة واملعىن كما صرّح
بنفسه، وأما من الناحية الرتكيبية واإلعرابية ، فإن اجلملة األوىلٰ◌ ال ختتلف عن اجلملة الثانية، ألن كل واحدة
منهما تركبت من الفعل الناقص ومعموليه، واجلار وا�رور، واتفقت موقعية الكلمات يف الثانية مع موقعيتها يف

األوىلٰ◌ كما يف اجلدول التايل:

 

وقد
[14]

 أمثال هذه اللمسات الدقيقة أدت بالبعض إىل جعل سيباويه واضع علم املعاين والبيان 
سلك غريه من النحاة األوائل مسلكه، ورأوا رؤيته للجملة، فهذا ابن جين اللغوي يقول يف تعريف النحو:
"هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه، كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة
والنسب، والرتكيب وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق �ا وإن مل
يكن منها، وإن شذ بعضهم عنها رّد به إليها، وهو يف األصل مصدر شائع، أي حنوت حنوا، كقولك: قصدت
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قصًدا، مث خص به انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أن الفقه يف األصل مصدر فقهت الشيء، أي عرفته،
مث خص به علم الشريعة من التحليل والتحرمي، وكما أن بيت اهللا خص به الكعبة، وإن كانت البيوت كلها

هللا، وله نظائر يف قصر ما كان شائعا يف جنسه على أحد أنواعه.14

 أي أن النحو يتناول جانب الرتكيب واإلعراب (فهو صالح األلسنة) كما يتناول جانب الغرض
[15]

واملعىن، فيه نكتشف حجب املعاين، وجلوه املفهوم".

 وإذا رجعنا إىل تعريف البالغة وجدنا أبا العباس املربّد يقول: "حق البالغة إحاطة القول باملعىن،
واختيار الكالم، وحسن النظم حىت تكون الكلمة مقاربة أختها، ومعاضدة شكلها ،وأن يقارب �ا البعيد،

 ويقول أبو هالل العسكري: "البالغة من قوهلم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها،
[16]

وحيذف منها الفضول".
وبلّغتها غريي، ومبلغ الشيء منتهاه، واملبالغة يف الشيء االنتهاء إىل غايته، فسميت البالغة بالغة أل�ا تنهي

[17]
املعىن إىل قلب السامع فيفهمه". 

 فريىٰ◌ الشيخ عبد القادر اجلرجاين أن البالغة ترجع إىل النظم، ويعرف النظم بقوله: "واعلم أن
ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه
اليت �جت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت ُرمست لك فال ختل بشيء منها، وذلك أَنَّا ال نعلم شيئا يبتغيه
الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه، وينظر يف اخلرب إىل وجوه اليت تراها يف قولك: زيد

منطلق، وزيد ينطلق، ومنطلق زيد...

ويف الشرط واجلزاء إىل الوجوه اليت تراها يف قولك: أن خترج أخرج، وإن خرجت خرجت، وإن خترج
فأنا خارج...ويف احلال إىل الوجوه اليت تراها يف قولك: جاءين زيد مسرًعا، وجاءين يسرع، وجاءين وهو

[18]
يسرع...فيعرف لكل من ذلك موضعه، وجييء به حيث ينبغي له "

 وبالتوقف عند هذه التعريفات الثالثة يتبني للناظر أن البالغة تتضمن النحو، أل�ا عبارة عن قول
حييط باملعىن، أو ينهي املعىن إىل قلب السامع، والقول  اخلطأ حنويا ال يوّصل املعىن املراد إىل متلقيه، وهلذا

الحظ الشيخ عبد القاهر فعّرف النظم مبراعاة قوانني النحو أصوله.

فإن قيل: ما الفرق بني علم النحو وعلم البالغة؟. نقول :

إن احلدود الفاصلة بينهما واضحة تفهم من كالم عبد القاهر، وكالم من بعده، فكل من بعده،
فكل من النحو و البالغة يرتبط بالكالم وصحته، وأن ما صح بالغيا صح حنويا، وليس كما صح يف النحو
صح يف البالغة، فهي أخص من النحو على اإلطالق، يقول السبكي: "كل ما وجب لغة وجب بالغة وليس

 فإن البالغة �تم باملعاين الثانوية بعد الصحة النحوية، يقول الشيخ عبد القاهر
[19]

وجب بالغة وجب لغة"
اجلرجاين: "وإذ قد عرفت أن مدار النظم على معاين النحو، وعلى الوجوه والفروق اليت من شأ�ا أن تكون
فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثرية ليس هلا غاية تقف عندها، و�اية ال جتد هلا ازدياًدا بعدها، مث اعلم أن
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ليست املزية بواجبة هلا يف أنفسها ومن حيث هي على اإلطالق، ولكن تعرض بسبب املعاين واألغراض اليت

 
[20]

يوضع هلا الكالم مث حبسب موقع بعضها مع بعض، واستعمال بعضها  مع بعض»

أرجع الشيخ املزية واحلسن يف الكالم إىل الوجوه والفروق اليت يرد �ا من يعرف أو تنكر، أو تقدم أو
تأخري، أو حذف أو زيادة أو غري ذلك، بشرط أن يكون الوجه الذي بين عليه الكالم يستدعيه الغرض،

ويتطلبه املوقع، فال حسن لوجه على إطالقه.

 وإذا رجعنا إىل السكاكي الذي يعد خامتة املطاف يف البالغة وجدناه قد قسم كتابه (مفتاح العلوم)
َ السبب من إىل ثالثة أقسام: األول يف علم الصرف، والثاين يف علم النحو والثالث يف علم املعاين والبيان وبـَنيَّ
هذا التقسيم، وهو أن الغرض األول من علم األدب االحرتاز عن اخلطأ يف الكالم العرب، وأن شارات اخلطأ
ثالثة: املفرد والتأليف وكون املركب مطابقا ملا جيب أن يتكلم له، وهذه األنواع هي اليت يرجع إليها يف كفاية

[21]
ما مل يتخط ذلك إىل الشعر.

مث إذا قابلنا تعريفه لعلم النحو بتعريفه لعلم املعاين تبّني لنا اإلمجال املتقدم يف الفرق بني العلمني
ويقول يف تعريف علم النحو: "هو أن تنحو معرفة كيفية الرتكيب فيما بني الكلم لتأدية أصل املعاين مطلقا
مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب، وقوانني مبنية عليها ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق

 
[22]

الكالم على ما يقتضي احلال ذكره"

  فالنحو عنده: علم يعرفنا كيفية تركيب الكلمات لتأدية أصل املعىن مطلقا وهو املعىن األول
للكالم، وفائدة هذا العلم االحرتاز عن الوقوع يف اخلطأ يف كيفية تراكيب اجلمل، وأما علم املعاين فيعرّفنا
خواص الرتاكيب و ما يرتبط �ا من االستحسان أو االستهجان، وهي املعاين الثانوية للكالم، وفائدة هذا
العلم االجتناب عن الوقوع يف إيراد على مقتضىٰ◌ احلال، فإذا أراد أحد اإلخبار عن وجود رجل يف الدار
مثال: فإنه يقول: يف الدار رَُجُل وال يقول: رجل يف الدار، ألن كلمة (رجل) نكرة، وال يبتدئ �ا إّال مبسوغ،

كأن يكون اخلرب خمتصا جار�ا وجمرورا، أو ظرفا، وتقدم على املبتدأ.

هذه هي احلدود اليت توضع معامل كال من العلمني، ألن حتقيق اجلمال املعنوي املنشوء يف الكالم
حسب رأي جندي درويش: "ال يتأّتىٰ◌ إال بأن تكون األوضاع النحوية لأللفاظ مالئمة ملا يقتضيه املقام من
التعبري عن املعاين املختلفة وذلك هو ما اختص ببحثه علم املعاين، وأن ذلك العلم مل يستوعب يف حبوثه كل
األوضاع النحوية وأسرار بالغتها، على أن األوضاع النحوية ال ميكن أن تتسع وحدها للداللة املباشرة على
كل ما تقتضيه املقامات املختلفة يف املعاين اليت ال حصر هلا، فهناك كثري من املعاين ال ميكن أن تؤّدىٰ◌ إال
مبُعونة السياق وقرائن األحوال وعلم املعاين هو املوكول إليه أيضا البحث فيما ميكن أن يستفاد من الكالم
ضمنا مبعونة القرائن ومالحظة السياق، وكلما كان التعاون طبيعيا وبعيدا عن التكلف والشذوذ، ازداد الكالم

[23]
روعة ومجاال".

  إن التطرق للبالغتني العربية والغربية قدميا جيعلنا نقف على نقطتني مها:
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أ          أن البالغة الغربية قدميا مل تكن مطلقا تعرف وجود التواصل بينها وبني النحو، مما جعل علم

 مل تكن �دف إىل أكثر من جعل الفكرة
[24]

األسلوب حيل حملها، بل اعتربه البعض  الوريث الشرعي"

 ومن هذا املنطلق نقول أن البالغة الغربية يف العصور الوسطى مل تكن
[25]

حمسوسة عن طريق ا�از"
سوىٰ◌ حارس أمني على األسلوب التقليدي املنسق، بينما ترتك للنحو جمال حتديد املعىن لالستخدام

[26]
الصحيح لألبنية اللغوية وتُعَىن فحسب بتلك األبنية اليت يتميز بقية مجالية أو تعبريية خاصة".

ب- أن البالغة العربية كما قدمها الرتاث، اهتمت باجلانب املعنوي واجلانب اجلمايل وقيمه التعبريية
مًعا، فهي كالقطعة النقدية اليت إذا اطلعت على وجهها األول وجدته فيها املعىن وإذا اطلعت على وجهها
الثاين وجدت الشكل التعبريي واجلمايل فيه وهذا ما جعل البالغة العربية تكون على طليعة باقي البالغات

األخرىٰ◌.

 وإذا أردنا معرفة األسبقية الزمنية لنشأة العلمني، فإن الرجوع إىل التاريخ يثبت لنا أن الدراسات
البالغية بدأت متأخرة زمنيا عن الدراسات النحوية، وهذا التأخر كان طبيعيا، ذلك أن النحو جاء خلدمة

هدفني كبريين مها:

أ- احملافظة على اللغة العربية من اللحن الذي بدأ يتفّشى يف أوساط ا�تمع العريب، السيما
التخوف من أن ميس هذا املشكل العويص كتابه اهللا عز وجل.

ب- كان هدفا تعليميا وهو وضع قوانني تساعد األعجام املسلمني على تعلم لغة الدين والدولة،
وهي يف الوقت نفسه لغة العرب املالكني للسيادة، فهم أعيان ا�تمع وأسياده، من مث كان تعلم األعاجم

[27]
املسلمني هلذه اللغة أمرا حتميا.

وهذه هي األسباب اليت جعلت علم النحو يتصدر أسبقية النشأة، ومل تكن البالغة لتخدم هذين
الغرضني ولذلك تأخر ظهورها بالنسبة إىل النحو، والذي جعل جميء البالغة بعد النحو أمرا طبيعيا أيضا هو

أهداف وضع علم البالغة.

كما حددها الدارسون ومها أيضا هدفني:

[28]
أ      الوقوف على أسرار البالغة يف النصوص الفصيحة خصوصا القرآن الكرمي.

ب-  الوقوف على إعجاز القرآن الكرمي من جهة ما خصُه اهللا به من حسن التأليف وبراعة

 والنحو بدوره مل يكن ليفي بالغرض
[29]

الرتاكيب وما اشتمل عليه من عذوبة وجزالة وسهولة وسالمة 
َهمَُّة للبالغني.

َ
للوصول إىل هذين اهلدفني، فكانت بذلك امل

  ويف األخري ميكن القول إن البالغني بدؤوا بعلم النحو وانتهوا بعلم املعاين، وقد تبني ذلك يف
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العالقة القائمة بني علم النحو واملعاين، فهما كما ذكر سابقا علمان يكمل أحدمها اآلخر، حىت إن من
العلماء اليوم من يدعو إىل ضم أحدمها إىل اآلخر، ويرىٰ◌ يف الفصل بينهما إخالال مبنهج الدراسة اللغوية،

[30]
وخطأ تربوي يف حق أجيال متعلمي العربية ومريديها .

 ولعل أبرز الّداعني إىل هذه النقطة "مازن املبارك"، هلذه األسباب كان تأثر البالغيني بالنحاة على
اخلصوص واألخذ عنهم أمًرا البد منه إلقامة صرح علم املعاين وبنائه هذا البناء املتني، إّال أننا ال نعدم أن جند

للبالغيني بعض األمور اليت ختصهم، أو اليت خالفوا فيها أو يف بعض جوانبها علما النحو واللغة.

 

 

 

- أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري: املستدرك على الصحيحني، طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة،
[1]

 

إشراف عبد الرمحن املرعشلي، دار املعرفة، بريوت، ج2 ص439.

- احلسن بن عبد اهللا السريايف: أخبار النحويني البصريني، تح حممد إبراهيم البنا، ط1، دار االعتصام القاهرة 1985 ص33
[2]

 

- حممد بن إسحاق ابن الندمي: الفهرست، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ج60 1978، ص61.
[3]

 

- الوزين مجال الدين علي بن يوسف القفطي :إنباه الرواة على أنباه النحاة ،تح حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط1،دار الفكر
[4]

 

للطباعة وتوزيع والنشر، دمشق،  1986 ص4

- الوزين مجال الدين علي بن يوسف القفطي :إنبا الرواة على أنباه النحاة ،تح حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط1، دار الفكر
[5]

 

للطباعة وتوزيع والنشر. دمشق.  1986 ص4

- ابو عثمان عمرو بن سعيد الداين :احملكم يف نقط املصاحف، تح عزة حسن، ط2، دار الفكر للطباعة والتوزيع
[6]

  

والنشر،دمشق1986 ص4

- القفطي: إنباه  الرواة على أنباء  النحاة ص39
[7]

 

- سورة التوبة:3
[8]

 

 - السريايف:أخبار النحويني والبصريني 36-35-34
[9]

 

- السريايف:أخبار النحويني والبصريني 36-35-34
[10]

 

 - أمحد مصطفى املراغي: علوم البالغة، البيان، املعاين و البديع، ط1، دار الكتب العلمية ،بريوت ص8-7.
[11]

 

 - عمرو بن عثمان بن قنرب سيباويه: الكتاب تح عبد السالم حممد هارون: ج1،ط3، عامل الكتب. لبنان،
[12]
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1983،ص25،26.

 - املصدر السابق ج1 ص 54
[13]

 

 -أبو الفتح عثمان ابن جين: اخلصائص، تح حممد علي النجار ج1، ط2، دار الكتاب العريب، بريوت ص 34.
[14]

 

 

 - حممد عبد اللطيف محاسة: النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، ط1، كلية العلوم. جامعة القاهرة
[15]

 

1985 ص81.

 - حممد بن يزيد املربد: البالغة: تح الدكتور رمضان عبد التواب، ط2، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،1985، ص 81.
[16]

 

 - احلسن بن عبد اهللا أبو هالل العسكري: الصناعتني للكتابة والشعر،  تح مفيد قمحة، ط2، دار الكتب العربية
[17]

 

،1989، ص15.

- عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين: دالئل اإلعجاز، تصحيح الشيخ حممد عبده وحممد حممود الرتكيزي، تح
[18]

 

حممد رشيد رضا، مطبعة أمري قم ،إيران،1984 ص64. 

- أمحد بن علي بن عبد اهللا الكايف السبكي: عروس األفراح، املطبوع ضمن  شروح التلخيص ج3.نشرأدب احلوزة، إيران،
[19]

 

ص110.

- اجلرجاين: دالئل اإلعجاز،ص69
[20]

  

 - يوسف بن حممد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم ،مكتبة أرومية ،ص3.
[21]

 

 - املصدر السابق: ص33.
[22]

  

 - جندي درويش: علم املعاين، دار النهضة، مصر، القاهرة، ص 12.
[23]

  

 - صالح فضل :علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، ط1، دار اآلفاق، بريوت، 1985 ص 5.
[24]

 

 - املرجع السابق، ص149.
[25]

  

 - املرجع السابق، ص149.
[26]

  

 - حممد فهمي حجازي: علم اللغة العربية، وكالة املطبوعات، الكويت،1973، ص243.
[27]

 

 - أمحد مصطفى املراغي: علوم البالغة، طبع دار القلم، بريوت، ص8،7.
[28]

 

 - أمحد مصطفى املراغي: علوم البالغة، طبع دار القلم، بريوت، ص8،7.
[29]

 

 - مازن مبارك: املوجز يف تاريخ البالغة، دار الفكر، دمشق، ص13.
[30]
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I- االستفهام في اللغة:

للكالم نوعان أساسيان: اخلرب و اإلنشاء

واإلنشاء يتضمن ضمن فروعه االستفهام، بل ويكون هذا من أهم فروعه، ألن اإلنسان منذ وجوده،
وحبكم غريزته مدفوع إىل االستطالع والبحث فيما حييط به من الكائنات بالتأمل والتفكر، وإن عجز
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فباالستفهام والتساؤل، فال َغْرَو أن يهتم العلماء - سلفا خلفا- بالبحث يف االستفهام وأن يسجل النحاة
مالحظا�م حول أساليبه، ويصبوا الصََّوىٰ◌ على طريق السالكني يف دربه، ومن هنا حناول اإلملام بأهم جوانبه

من أساليبه وأدواته ومجالياته لدى البالغيني و النحاة.

أوال: تعريف االستفهام: 

 1- االستفهام لغة:

 االستفهام مشتق من "الفهم"و معناه:العلم واملعرفة بالقلب .

 وفهامية
[31]

 يقال: فهمت الشيء أفَهمه بكسر العني يف املاضي، وفتحها يف املضارع. فْهًما، فَهًما وفهامة

، فأنا فاهم.
[32]

وأَفْـَهْمُت فالنا الكالم وفـَهَّْمُتُه إياه: جعلته يفهمه، وتفهمت الكالم: فهمته شيئا بعد شيء، و"فْهٌم" اسم البن

 بسكون اهلاء وفتحها وكسرها.
[34]

 وفِهم
[33]

عمرو بن قيس بن عيالن، ويقال لسريع الفهم: فْهم وفَهم

 واستفهمت فالنا الكالم: طلبت منه أن يفهمين إيّاه، فأفهمين، وفّهمين إياه، أي أّن االستفعال هنا

 ونظريه: االستخبار، هو طلب خرب ما ليس عند املستخرب، فهو مثل االستفهام لفظا ومعنا، وإن
[35]

للطلب
فّرق بعضهم بينهما جبعل االستفهام أخص من االستخبار ألن املستخرب ُجياب بشيء، قد يفهمه، أو ال

[36]
يفهمه، فإذا سأله ثانية فهو مستفهم يقول أَْفهمين ما قلته يل.

2- االستفهام اصطالحا:

[37]
 طلب املتكلم من خماطبه أن حيصل يف الذهن ما مل يكن حاصال عنده مما سأله عنه.

ثانيا: أدوات االستفهام:

تبلغ أدوات االستفهام يف اللغة العربية ثالث عشر أداة، وتنقسم إىل قسمني:

أ- الحروف: وعددها ثالثة، هي: اهلمزة، أم وهل

 

، مىت، أيّان، أين، وأيُّ ب-األسماء: وعددها عشرة، وهي: من، ما، ماذا، كم، كيف، َأىنَّ

فأما اهلمزة فهي أم الباب، وليس لالستفهام يف األصل غريها، وهلذا امتازت بعدم خروجها من هذا

 وهلذا السبب بنيت
[38]

املعىن إىل سواه، وأما غريها من األدوات فأفادت االستفهام لتضمنها معىن اهلمزة
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أمساء االستفهام ما عدا (أيا) وقد عّرب عنه ابن مالك بالشبه املعنوي بعد أن حصر وجوه بناء االسم يف مشا�ة
احلرف فقال:

          واالسم منـه معـرب و مبين          لـشبه من احلروف مـدين

[39]
          كالشبه الوضعي يف امسى جئتنا        و املعنـوي يف مىت ويف هنـا

  أو لضعف الشبه مبا عارضه فيها من لزوم
[40]

وأما أّي االستفهامية فمعربة محال على "البعض" و"الكل"
[41]

اإلضافة.

 

 

 

 

ثالثا: صدارة أدوات االستفهام:

أدوات االستفهام تشرتك كلها يف صدارة الكالم، ماعدا "ماذا" فإ�ا على ما جّوزه الكوفيون ال جتب هلا

 ،وقد رّجح رأيهم حممد حمي الدين،
[42]

الصدارة يف الكالم، فيجوز أن يعمل فيها ما قبلها من العوامل
استدالال حبديث عمرو بن العاص أنه قال: "أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت له: ابسط ميينك
ألبايعك، فبسط ميينه فقبضت يدي، فقال:"مالك يا عمرو؟" قلت "أردت أن أشرتط" قال  تشرتط

[43]
ماذا؟"...احلديث"

فإن كانت األدوات حروفا فال حمل هلا من اإلعراب، أما اهلمزة و"هل" فتدخالن على اجلمل إمسية
كانت أم فعلية، وقد ورد يف كالم العرب حذف بعض أجزاء اجلملة الداخلة عليها اهلمزة لوجود القرينة الدالة

[44]
على احملذوف، مثل: أقعوًدا وقد سار الناس؟ أي أتقعد قعودا وقد سار الناس؟

[45]
وقال الشاعر:       أطربـا و أنت قنسري            والدهر باإلنسان دّواري؟

أي : أتطرب طربا؟

 حنو: أحممد عندك أم علّي؟
[46]

وأما "أم" فتدخل على املفرد كثريا، مث على اجلملة 
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البقرة
[47]

وحنو قوله تعاىل:« أَأَنْـُتمْ◌ َختْلُُقوَنُه أَمْ◌ َحنْنُ◌ اْخلَالُِقوَن»
        وإن كانت األدوات أمساء فال يعمل فيها ما قبلها من العوامل، إال حروف اجلر لتنزهلا من مدخوهلا

منزلة اجلزء من االسم، فال تقوم بنفسها وال تؤخذ

 وإّال املضاف ألنه واملضاف إليه كالكلمة الواحدة وهلذا حتذف األلف والالّم  من
[48]

 حنو: مبن مررت
املضاف الستغناء اإلضافة عنها، إّال يف اإلضافة غري احلقيقة، كما حيذف من املضاف التنوين لوقوع املضاف

[49]
إليه موقعه.

وقد ذكر سيباويه عند حديثه يف الوقف على "ما" االستفهامية ا�رورة أمثلة لإلضافة إليها، فقال:
"وأما قوهلم: جميء م جئت؟" ومثل م أنت؟ فإنك إذا وقفت ألزمتها اهلاء، ومل يكن فيه إّال إثبات اهلاء، ألن

 مث إن تلك األمساء قد تكون يف حمل رفع، أو
[50]

جميء ومثل يستعمالن يف الكالم مفردين، أل�ما إمسان"
حمل نصب، أو حمل جر، فما يكون يف حمل رفع قد يكون مبتدأ، حنو: ما عندك؟ ومن يف الدار؟ وأّي أستاذ
يف الصف؟ وقد يكون خربا مقدما حنو: من قابلت؟ أو مفعوال فيه حنو: مىت تسافر؟ أو مفعوال مطلقا، حنو

، أو حاال حنو: كيف أقبل زميلك؟
[51]

قوله تعاىل: «َوَسيـَْعَلمُ◌ الَِّذينَ◌ ظََلُموا َأّيَ◌ ُمنْـَقَلب يـَنْـَقلِبُوَن»
وما يكون يف حمل جر قد يكون اجلار حرف جر، حنو:مل تأخرت؟ وقد يكون مضافا حنو: كتاب من

[52]
قرأت؟

رابعا: أسلوب االستفهام بالهمزة:
اهلمزة من حروف االستفهام، وهي أم الباب واألصل فيها أن ال يليها إّال الفعل، إّال أ�م توسعوا

، فيجوز أن يقال: أحضر حممد؟ ,أحممد
[53]

فيها، فأجازوا جميء االسم بعدها، ألصالتها يف باب االستفهام
حضر؟, أحممد قائم؟ وأقائم حممد؟، وجيوز أن تدخل على اجلملة املنفية كما تدخل على اجلملة املثبتة، حنو:

[54]
أمل حيضر علّي؟

 مثل قوله
[55]

وإذا كانت اهلمزة يف مجلة معطوفة "بالواو"، أو "الفاء" أو "مث"، سبقت تلك احلروف
[56]

تعاىل:«أََو ُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذهُ◌ َفرِيقٌ◌ ِمنْـُهْم»

وقال عز وجل:« َأُمثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتم
[57]

وقوله سبحانه:« أََفَمن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمن رَبِّه و يـَتْـلُوه َشاِهٌد ِمْنُه»
[58]

 ِبِه»
وإذا وليت مهزة االستفهام مهزة قطع، فإن كانت مفتوحة جاز يف األسلوب أوجه أشهرها:

[60]
َعلَْيِهم أأَْنَذْرتـَُهم أَم َمل تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمنُون» َسَواء ٌ  حنو قوله تعاىل: «ِإنَّ الَِّذين َكَفُروا 

[59]
أ- حتقيقهما معا
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 حنو:" أأنذر�م".
[61]

ب- حتقيق األوىل وختفيف الثانية، أي تليينها

 حنو:"أاأنذر�م".
[62]

ج- حتقيق اهلمزتني، وإدخال ألف بينهما 

 حنو: "أاْنذر�م".
[63]

د- حتقيق األوىل وإبدال الثانية ألفا
ه- حتقيق األوىل وختفيف الثانية وإدخال ألف بينهما  حنو: "أااْنذر�م"

 حنو: "أنذر�م"
[64]

و- حذف األوىل وإبقاء الثانية
وإن كانت مهزة القطع مضمومة جاز يف األسلوب أوجه:

أ- حتقيق اهلمزتني، حنو: أأكرمك؟
ب- حتقيقها وإدخال ألف بينهما، حنو: أاأكرمك؟

ج- حتقيق األوىل وإبدال الثانية واًوا مضمومة، حنو: أوُكرمك؟
[65]

د/حتقيق األوىل، وإبدال الثانية واًوا مضمومة وإدخال األلف بينهماحنو: أاوُكرمك؟
 وإن كانت مهزة قطع مكسورة جاز يف األسلوب أوجه:

أ- حتقيق اهلمزتني حنو: أإّنك ذاهب؟

ب- حتقيقها وإدخال ألف بينهما حنو: أاإّنك ذاهب؟

ج- حتقيق األوىل وإبدال الثانية ياء مكسورة، حنو :أيّنك ذاهب؟

[66]
د- حتقيق األوىل، وإبدال الثانية ياء مكسورة وإدخال ألف بينهما، حنو: أايّنك ذاهب؟

 حنو قول اهللا تعاىل: «آللَُّه َخيْـٌر أَمَّا
[67]

 وإذا وليت مهزة االستفهام مهزة وصل، فإن كانت مهزة(ال) مّدت،
[70]

،حنو قوله تعاىل :« َأْصطََفى اْلبـَنَاِت َعَلى اْلبَِنَني»
[69]

،  وإن كانت غريها حذفت
[68]

ُيْشرُِكوَن»

وقد ورد يف كالم العرب حذف مهزة االستفهام والإاستغناء عنها بأمار�ا (أم)  املتصلة اليت تأيت

.
[71]

معادلة هلا على املعىن (أيُّ)

[72]
قال امرؤ القيس:   تروح من احلّي أم تبتكر؟   وماذا عليك بأن تنتظر؟

حبذف مهزة
[73]

وقرأ ابن حميصن قوله تعاىل:«ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم»

  حنو قول
[75]

 وقد حتذف مهزة االستفهام من الكالم للقرينة املعنوية، وإن مل يكن فيه (أم)
[74]

االستفهام
الكميت :
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[76]
طربت وما شوقا إىل البيض أطرب   وال لعبا مّىن وذو الشيب يلعب

أي: أ ذو  الشيب يلعب؟    

وما جاء من سؤال أيب ذرٍّ رضي اهللا عنه يف احلديث، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم: «ما من
عبد قال: ال اله إّال اهللا، مث مات على ذلك، إّال دخل اجلنة» قال أبو َذْر: قلت: وإن زىنٰ◌ وإن سرق؟

فقول أيب ذر سؤال، تقديره: أَو إن زىنٰ◌ وإن سرق؟ 
[77]

قال«وإن زىنٰ◌ وإن سرق»

ْ قـَْوٌم ْ َبْل أَنْـُتم ْرُمت  حنوه قوله تعاىل: «َأ إْن ذُكِّ
[78]

وجيوز أن يلي مهزة االستفهام الشرط

.
[79]

ُمْسرِفُوَن»

 فإن وليها
[81]

 مثل قوله تعاىل:« قَالُوا أَإنَك ألْنَت يوُسُف »
[80]

كما جيوز أن يليها «إّن»

 أي :أَفـَُهْم
[83]

 حنو قوله تعاىل:«أَفَِإْن ِمتَّ فـَُهُما ْخلَاِلُدوَن»
[82]

الشرط، فاالستفهام يف احلقيقة للجزاء
[84]

اخلالدون إن مت؟

خامسا: أسلوب االستفهام  ب"أم" :

"أم" حرف يستفهم �ا على أوجه:

؟ أي: أيّهما  حنو: أحممد عندك أم عليُّ
[85]

األول: أن تكون معادلة هلمزة االستفهام على معىن "أّي"
عندك؟ وأحامد قابلت أم خالًدا؟ أي: أيّهما قابلت؟ فاجلواب عن "أم" يكون بتعيني املسئول عنه، كما هو

احلال يف االستفهام ب "أّي"

وال يكون ب"نعم أو ال" ذلك أن املستفهم يّدعي وجود أحد الشيئني عند املخاطب، وجيهل تعيينه،
فهو يف املثال األول َيّدعي وجود أحد الشخصني، حممد أوعلي عند خماطبه وجيهل تعيينه، فلو كان األمر على

غري دعوٰى املستفهم لكان اجلواب بالرد، فيقال يف اجلواب: ليس عندي أحد منهما.

 مثل
[86]

الثاني: أن تكون منقطعة على معىن (بل) لإلضراب ا�رد، أو اليت تتضمن مع ذلك االستفهام 
قوله تعاىل :«َهْل َيْستَِوي األْعَمى َو اْلَبِصُري أَْم َهْل َتْستَِوي الظُُّلَماُت َو النُّوُر أَْم َجَعلُوا لِلَِّه ُشرََكاَء َخلَُقوا

[87]
َكَخْلِقِه فـََتَشاَبَه اْخلَْلُق َعلَْيِهْم »

وقول العرب: "إّ�ا إلبل أم شاة أي: بل أهي شاة؟ فبعد أن أخرب عن اليقني طرأ عليه الشك بأن  تكون
[88]

شياها أضرب عن اخلرب، فقال مستفهما: "أم شاة"
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والفرق بينها وبني (بل) أن ما يقع بعدها ليس بيقني، وما يقع بعد (بل) يقني، فإذا قال شخص:
رأيت حمّمدا بل عليا، معناه: أنه قال ناسيا أو غلطا: رأيت حممًدا، مث تذكر أو تنبه فقال: بل عليا، برتك األول

.
[89]

وإثبات الثاين

وتسمٰى  أم) هذه منقطعة ،النقطاعها مما قبلها، فالكالم معها على كالمني، فإذا قال مستفهم: أقام حممد أم
قام علّي؟ فإنه بعد أن سأل عن قيام حممد (أقام حممد؟) أضرب عنه إىل السؤال عن قيام علّي (أم قام علي؟)

.
[90]

أي بل أقام علي؟، وهلذا اجلواب عن االستفهام �ا يكون ب (نعم أو ال)

أوجه الفرق بين  أم" المتصلة و"أم" المنقطعة في االستعمال:

1- أن (أم) املتصلة جيب أن يسبقها االستفهام لفظا ومعنا، حنو: أحممد قام أم علي؟، أو لفظا ال معنّا حنو:
[91]

سواء علّي أحضرت أم غبت.

وأما املنقطعة فيجوز أن يسبقها استفهام، حنو: قوله تعاىل:« َهْل َيْستَِوي األْعَمى َو اْلَبِصُري أَْم َهْل

.
[93]

 أو يسبقها خرب، حنو ما تقدم من قول العرب: إ�ا إلبل أم اإلبل؟ 
[92]

َتْستَِوي الظُُّلَماُت َو النُّوُر»

2- أن االستفهام قبل (أم) املتصلة يكون باهلمزة كما تقدم يف قول األسود بن يعفر، واالستفهام قبل(أم)
املنقطعة  قد يكون باهلمزة حنو: أحممد حاضر أم علي غائب؟ وقد يكون بغري اهلمزة، كما يف اآلية املتقدمة

[94]
آنفا

3- ال تدخل  أم) املتصلة على استفهام، خبالف (أم) املنقطعة فإ�ا قد تدخل عليه، حنو قوله تعاىل: « أََمْن
[95]

َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم يـَْنُصرُُكْم ِمْن ُدوِن الرَّْمحَِن»

 وبني
[96]

4- أن (أم) املتصلة تقع بني مفردين غالبا، حنو قوله تعاىل: « أَأَنْـُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّماُء بـَنَاَها»
مجلتني فعليتني، حنو قول زياد بن منقد:

[97]
     فقمت للطيف مرتاعا فأرقين            فقلت: أهي سرت أم عادين حلم

وبني مجلتني إمسيتني، حنو قول األسود بن يعفر:

[98]
     لعمرك ما أدري وإن كنت داريا      شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر

 على أن األرجح يف (أنتم) أنه
[99]

وبني مجلتني خمتلفتني حنو قوله تعاىل: « أَأَنْـُتمْ َختْلُُقوَنُه أَْم َحنُْن اْخلَالُِقوَن»
فاعل لفعل حمذوف .
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وأما (أم) املنقطعة فال تقع إال بني مجلتني، حنو: أحممد عندك أم عندك حامد؟ وقد يكون أحد جزئي
[100]

األخرية مقدرا حنو: قول العرب: إ�ا إلبل أم شاه: أي أم هي شاه.

 وتبعه
[101]

الثالث: أن تكون مبعىن مهزة االستفهام على ما ذهب إليه أبو عبيدة يف تفسري بعض اآليات

 وفصل اهلروي هذا النوع واستشهد له بآيات كرميات، منها قوله
[102]

ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن
[103]

َأْن َتْسأَلُوا َرُسوَلُكْم» «أَمْ ُترِيُدون َ تعاىل: 

، فذكر أن
[105]

َوَلُكُم اْلبـَنُوَن»  وقوله عز وجّل:«أَْم َلُه اْلبـَنَات ُ
[104]

وقوله سبحانه: «أَمْ يـَُقولُوَن افْـتـََراُه»
[106]

حنوها يف القرآن كثري، وأن (أم) فيها مبعىن اهلمزة، ألنه مل يتقدمها استفهام

وقد عّد غري
[107]

وذكر ابن عطية أن (أم) تكون مبعىن مهزة االستفهام يف صدر الكالم لغة ميانية
ْ ُترِيُدوَن َأْن َتْسأَلُوا اهلروي (أم) الواردة يف تلك األمثلة القرآنية منقطعة فقال أبو البقاء يف قوله سبحانه:« أَم

 واستشهد الرضّي بقوله تعاىل: «أَْم يـَُقولُوَن
[109]

  أم) هنا منقطعة والتقرير: بل أتريدون؟
[108]

َرُسوَلُكْم»

 وذكر ابن هشام أن (أم) يف قوله جل وعال:« أَْم َلُه اْلبـَنَاُت
[111]

 على أن (أم) منقطعة 
[110]

افْـتـََراُه»
[113]

 منقطعة
[112]

اْلبـَنُوَن» َوَلُكم ُ

وردَّ أبو حيان على ابن عطية بأنه مل يصح النقل عن أحد من النجاة أنه يستفهم بأم يف صدر
[114]

الكالم

فإذا اعتمدنا على ما قاله الطربي: "ومل يسمع عن العرب استفهام �ا  أم) ومل يتقدمها كالم"

، مع ما سبق من أيب حيان نقول: "إن االستفهام بأم مشوب باإلضراب دائما، سواء فسرناها مبعىن
[115]

بل واهلمزة، أو فسرناها مبعىن اهلمزة فقط، واإلضراب مفهوم من السياق كما يظهر من سياق كثري من اآليات
القرآنية، وهو ما أميل إليه، ورغم ذلك أعّدها يف هذه احلالة منقطعة أيضا ال نوعا مستقال".

سادسا: أسلوب االستفهام بـ "هل":

(هل) حرف، األصل فيها أن يليها الفعل، حنو: هل قدم علي؟ وجيوز وقوع املبتدأ بعدها، إذا كان
اخلرب مفردا، حنو: هل هشام حاضر؟

وال جيوز يف غري الشعر أن يليها مبتدأ خربه مجلة، أو يليها معمول لعامل متأخر، فيقبح أن يقال: هل

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn70
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn71
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn72
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn73
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn75
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn74
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn76
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn77
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn79
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn78
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn81
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn80
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn83
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn82
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn84
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftn85


7/14/13 htm.الفصل األول

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau dossier/الفصل األول.htm 9/34

[116]
حممد ذهب؟ وهل حممودا أكرمت؟

وجيوز أن تأيت يف مجلتها (أو) العاطفة، أو (أم) املنقطعة، ال املتصلة املعادلة اليت تأيت مع اهلمزة، حنو:
هل تأتيين أو حتدثين؟ وال جيوز هل تأتيين أم حتدثين؟ إّال على كالمني ;أي: على أن تكون (أم) منقطعة،

[117]
كما جاء عن العرب: هل تأتينا أم هل حتدثنا؟

وكقول الجحاف بن حكيم:

[118]
أبا مالك هل ُلْمَتين ُمذ حضضتين          على القتل، أم هل المين لك الئم

على أنه ذكر املالقي أ�ا قد تدخل يف موضع اهلمزة املعادلة  بني اجلهتني استشهادا , يقول علقمة بن عبدة:

[119]
هل ما عملت وما استودعت مكتوم        أم َحبلها إذ نأيت اليوم مصروم

، ونّص ابن هشام
[120]

والظاهر من كالم سيباويه أن (أم) يف حنو البيت منقطعة، وليست مبتصله
[121]

األنصاري ع انقطاعها يف البيت

 وقد حتذف اجلملة الداخلة عليها (هل) عند وجود املفسر، كقوله الشاعر:

[122]
ليت شعري هل، مث هل آتينهم              أو حيولن من دون ذاك الردي

، وقد تكون (هل)
[123]

أي، هل آتينهم مث هل آتينهم فكرر توكيدا، مث اجتزأ بالثاين عن األول

 أي: قد
[124]

َملْ َيُكْن َشْيئًا َمذُْكوًرا» ِحني ٌ◌ِمَن الدَّْهر ِ مبعىن "قد" منه قوله تعاىل:« َهْل أََتى َعَلى اإلْنَسان ِ
[125]

أتٰى.

السابع: أسلوب االستفهام بـ "من":

 وحيمل
[126]

هي اسم يستفهم �ا عن العاقل، وتكون للواحد واالثنني، واجلمع واملذكر واملؤنت

 حنو: من عندك؟ وجوابه: حممد ,وال جيوز أن
[127]

الفعل على لفظها املذكر كثريا، وقد حيمل على معناها,
يقال: مجل أو فرس أو غري ذلك.

ومن أكرمت؟ وجوابه: حامدا أو زينب، ومن قدم أو قدمت؟ وجوابه: فاطمة، وحكى يونس: " من

 وحنو ذلك قوله تعاىل:«َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإال
[129]

 وقد حتمل معىن النفي
[128]

كانت أمك"
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[130]
اللَُّه»

 

الثامن: أسلوب االستفهام بـ "ما" :

 وعن
[131]

هو إسم مبهم، يستفهم �ا عن كل ما ال يعقل من حيوان، أو نبات أو مجاد أو غريها

.
[132]

صفات ما يعقل، حنو: ما هذا؟ وما  عملت؟ وما هشام؟ وجوابه هو فقيه مثال

وجيوز أن يستفهم �ا عما يعقل إذا أقيمت الصفة مقام املوصوف، حنو: ما عندك؟ جوابه: خالد،
وذلك على إقامة (ما) وهي لالستخبار عن األوصاف مقام (من) يف االستخبار عن املعارف، قياسا على

، وقد جاء يف القرآن الكرمي وكالم العرب إقامة (ما) مقام
[133]

إقامة الصفة مقام املوصوف يف األخبار

  فقل عن أيب عبيدة أ�ا يف هذا املوضع مبعىن
[134]

(من) يف األخبار، قال تعاىل:«َوالسََّماِء َوَما بـَنَاَها»
[135]

(من).

، وإذا عطف اسم على
[136]

وقال العرب:" سبحان ما سّبح الرعد حبمده ، وسبحان ما سّخركن لنا"

َخّبل الّسعدي : يازبرقان أخا بين
ُ
، حنو قول امل

[137]
مدخول (ما) كان املعطوف مرفوعا عند األكثر

[138]
خلف       ما أنت ويل أبيك والفخر؟

ويرى البعض أن املعطوف يكون منصوبا بفعل مضمر، كما حكاه ابن مالك: وبعد  ما) استفهام أو

،  وإذا جرت (ما) االستفهامية باحلرف، أو باالسم
[139]

كيف نصب، بفعل كون مضمر بعض العرب

 وحنو: جلوس م جلست؟ فإذا أريد الوقوف عليها
[140]

يـََتَساءَلُوَن» حذفت ألفها، حنو قوله عز وجل:« َعّم َ
وهي جمرورة، فإن كان اجلار حرفا فاألجود أن تلحقها هاء الوقف، حنو: حتامه؟ وقال قوم: حتام؟ وإن كان

 
[141]

اجلار امسا وجب عند الوقف عليها إحلاق اهلاء �ا، حنو:  جلوس مه؟

وقال ابن مالك:

وما يف االستفهام إن جرت حذف          ألفهـا، وأولـها الـهاء إن تقف

[142]
وليس حتما يف سوٰى ما اخنفضـا           باسم، كقولك: اقتضاء م اقتضى؟
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 كحديث أيب ذؤيب:" قدمت
[143]

ورمبا حذفت ألفها، وأحلقت اهلاء �ا وقفا وهي غري جمرورة
املدينة وألهلها ضجيج بالبكاء كضجيج احلجيج أهلوا باإلحرام، فقلت: مه، فقيل: هلك رسول اهللا صلى

 فقوله: (مه) أي ما اخلرب؟ إّال أنه حذفت ألفها، مث أحلقت �ا هاء السكت للوقف.
[144]

اهللا عليه وسلم

وقرر الزخمشري يف معرض كالمه على (ما) أن اهلاء بدل من األلف، فقال:" ويصيب ألفها القلب
واحلذف، فالقلب يف االستفهامية جاء يف حديث أيب ذؤيب: قدمت املدينة، وألهلها ضجيج بالبكاء..."

وأفاد ابن يعيش أن كثرة استعمال هذه الكلمة (ما) وتشعب مواضعها واالتساع فيها ساقت العرب
إىل االجرتاء على ألفها بالقلب تارة، وباحلذف أخرى، فالقلب يف االستفهامية، حنو: (مه) فقلبوا األلف هاء،
أل�ا من خمرجها وجتانسها يف اخلفاء، إّال أ�ا أبني منها. قال الراجز:" قد وردت من أمكنة – من ههنا ومن

.
[146]

 أي: فما أصنع
[145]

ٰهته- إن مل أروها فمه"

ال شك أن ما علل به قلب األلف هاء غري مقبول، ألن اهلاء ختالف األلف يف املخرج والصفة كما
أثبته بعض القدماء واملتأخرين.

[147]
نقل اإلمام حممد اجلزري عن اخلليل أنه مل يذكر حرف األلف يف حروف احللق.

أي أن خمرجها غري خمرج اهلاء عنده، واهلاء صوت حنجري، يندفع اهلواء عند النطق �ا من الرئتني مارًا

 وأما األلف
[148]

باحلنجرة، حمدثا  نوعا من احلفيف، ال يتحرك الوتران الصوتيان، فهي صوت رخو مهموس
فصوت إنفجاري مير اهلواء عند النطق �ا حرا طليقا خالل احللق والفم، دون أن يتعرض طريقه عائق، ودون

 .
[149]

أن يضيق جمرٰى اهلواء ضيقا من شأنه أن حيدث احتكاكا مسموعا

التاسع: أسلوب االستفهام بـ "ماذا":

هي اسم مركب من حرفني (ما) و(ذا) كل منها صارت جزءا ل(ماذا)، وهلذا ال حتذف ألف (ما)
[150]

إذا جرت (ماذا) وقد جاء عند العرب: عّماذا تسأل؟

، وقد قرأت
[151]

ويستفهم �ا عن غري العاقل، كقوله تعاىل:«َوَيْسأَلُوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن؟ ُقِل اْلَعْفَو»

، فمن قرأها بالرفع جعل (ما) استفهامية، و (ذا) اسم موصول،
[152]

اآلية الكرمية برفع (العفو) وبنصبها
و(ينفقون) صلته، ومن قرأها بالنصب، جعل (ماذا) كلمة واحدة يف موضع النصب مفعول به ل(ينفقون)

 وقال جرير:
[153]

والتقدير: أي شيء ينفقون؟ فجاء اجلواب: (قل العفو) أي قل ينفقون العفو

[154]
يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم                ال يستفقن إىل الّديرين حتنانا
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على أن جيوز يف جواب حنو: ماذا رأيت مع اعتبار (ماذا) كلمة واحدة لالستفهام أن يقال : خري،

.
[155]

أي ما رأيت خري، ولكن األفضل أن يقال: خريا، أي، رأيت خريا، ألنه يوافق سؤال املستفهم

عاشرا: أسلوب االستفهام بـ " أّي":

، قال الزخمشري:"
[156]

هي اسم يستفهم �ا عن العاقل، وغري العاقل، وتلزم اإلضافة معىن
والستيجابه اإلضافة عوضوا منها توسيط املقحم بينه، وبني صفته يف النداء، فإذا أضيفت إىل معرفة أضيفت

، ومل تضف إىل مفرد إال مكررة، أو ينوي به األجزاء، ليصح فيه معىن البعضية
[157]

إىل مثىن أو جمموع

، حنو: أي الطالبني أخوك؟ وأي الطالب ابنك؟
[158]

[160]
  واملعىن: أينا كان شرا فأخزاه اهللا!

[159]
وقول العرب أّي وأّيك كان شرا فأخزاه اهللا!؟ 

وحنو: أّي حممد حسن؟ أي: أّي أجزاءه حسن

وإذا أضيفت إىل نكرة جاز أن يكون املضاف إليه مفردا، أو مثىن أو جمموعا، حنو: أّي طالب جنح؟
وأّي طالبني جنحا؟ وأّي طالب جنحوا؟ ذلك أ�ا أضيفت إىل معرفة كانت كبعض، وإذا أضيفت إىل نكرة
كانت ككل، وكل ما وقعت عليه فتفسريه يكون �مزة االستفهام، و(أم) فنحو: أّي الطالبني أخوك؟ تفسريه:

[161]
أهذا أخوك أم هذا؟

الحكاية ب "أّي" االستفهامية:

إذا استفهم ب(أّي) عن نكرة أعربت على احلكاية إعراب االسم املستفهم عنه فإذا قال: رجل:
جاءين طالب، قيل له أّي يا رجل؟ وإن قال: رأيت طالبا: قيل له: أيّا يا رجل: وإن قال: مررت بطالب، قيل
له : أّي يا رجل؟ ويف التثنية يقال: أيّان؟ يف حال الرفع، ويقال : أّيني؟  يف حاليت النصب واجلر، ويف اجلمع
يقال: أيّون؟ يف حالة الرفع، ويقال : أّيني ؟ يف حاليت النصب واجلر، كما حيذف تنوين "أَيًَّة" و"أَيّات"

.
[162]

مطلقا، أما نون املثٰىن وا�موع فتسكنان

الحادي عشر: أسلوب االستفهام بـ "كم":

[163]
هي أسم مبهم يستفهم �ا عن العدد، وتنصب ما بعدها على التمييز حنو: كم قلما عندك؟

وقد اختلف النحاة يف تركيبها فذهب البصريون إىل أ�ا مفردة، وقال الكوفيون: إ�ا مركبة من  ما) والكاف
الزائدة، واستدل البصريون بأن األصل عدم الرتكيب، وال سيما يف كلمة مكونة من حرفني، مثل (كم)

 وقال الفراء: " نرٰى أن قول العرب: كم مالك؟ أ�ا (ما) وصلت من أوهلا بكاف، مث إن الكالم
[164]

كثر ب (كم) حىت حذفت األلف من آخرها، وسكنت ميمها كما قالوا: ِملْ قلت ذاك؟ ومعناه (ِملَ) وملا
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[165]
قلت؟

[166]
قال الشاعر: يا أبا األسود مل أسلمتين               هلموم طارقات وذكر

وقيل لبعض العرب: "مذكم قصد فالن؟ فقال كمذ أخذت يف حديثك، فزيادة الكاف يف (مذ) دليل
على أن الكاف يف (كم) زائدة"

وقد دارت املناقشات بني الطرفني يف املسألة، كل صّوب رأيه وأبطل رأٰى خمالفه، فرتجحت آراء

 وتوسع األنباري والعكربي يف ذكر
[167]

العلماء فيها، تطرق ابن فارس للموضوع ومال إىل رأي الكوفيني
[169]

 كما رّجحه غريمها.
[168]

أدلة الطرفني ونقاشها، ورّجحا رأي البصريني

وبعد دراسة أدلة اجلانبني ظهر يل من وجهة نظري أن رأي البصريني أرجح، وذلك:

1-أن ثبوت الرتكيب يف بعض الكلمات ال يوجب الرتكيب يف ما عداها.

[170]
2- أن (كم) و(ما) ختتلفان يف املعىن، ف(كم) سؤال العدد، و(ما) سؤال عن احلقيقة.

 

تمييز  كم" االستفهامية:

متييزها كتمييز عشرين وشبهه يكون مفردا منصوبا، حنو: كم طالبا يف الصف؟ إال أن يدخلها حرف
جر، فيجوز فيه وجهان:

األول: النصب على التمييز، حنو: بكم درمها اشرتيت قلما؟

على أن جر متييز (كم) بإضمار (من)
[171]

الثاني: اجلر على إضمار "من" بكم درمها اشرتت قلمك؟ 
إذا دخلها حرف جر غري مستحسن قال سيباويه:" وسألته  –اخلليل- عن قوله: على كم جذع بيتك مبين؟
فقال : القياس النصب، وهو قول عامة الناس، فأما الذين جّروا، فإ�م أرادوا معىن "من" ولكنهم حذفوها

[172]
ههنا ختفيفا على اللسان، وصارت على عوضا منها"

وقال املربد    والبصريون جييزون على قبح، على كم جذع؟... ويريدون : على كم جذع؟ ... فإذا مل
يدخلها حرف اخلفض فال اختالف يف أنه ال جيوز اإلضمار، وليس إضمار  من" مع حروف اخلفض حبسن

[173]
وال قوٰى وإمنا إجازته على بعد، وما ذكرت لك احلجة ما أجازه"

واألصل يف متييزها أن يكون متصال �ا، وجيوز أن يفصل بينهما، فإذا فصل بينهما فال جيوز يف التمييز
إّال النصب،  حنو: كم لك ابنا؟ وبكم يوم اخلميس طالبا مررت؟
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وجيوز أن حيذف مميز (كم) حنو: كم قلمك؟ أي : كم درمها قلمك؟ وكم أوالد لك؟ أي كم ولًدا
[174]

أوالدك؟

الثاني عشر: أسلوب االستفهام بـ "كيف":

[175]
هي اسم يستفهم �ا عن حال الشيء وهيئته حنو: كيف أنت؟ وكيف وجدت علم النحو؟

وفيها لغة أخرٰى، وهي "كي" قال الشاعر:

[176]
    كي َجتَْنُحون إىل سلم وما ثئرت         قتالكم ولظى اهليجاء تضطرم

واالستفهام بـ (كيف) يكون عن النكرة فال يكون اجلواب إىل نكره، فيقال يف جواب: كيف أنت؟  صحيح،
[177]

وال يقال: الصحيح

وما تقدم من كون (كيف) إمسا رأٰى مجهور النحاة، وعلى رأسهم األخفش والسريايف، ويرٰى سيباويه

 ، وقد ناقش هذا الرأي ابن يعيش وغريه،
[178]

ومن اتبعه أ�ا ظرف، قال سيباويه: "وكيف على أي حال"
وأثبتوا مرجوحيته، قال ابن يعيش (ما معناه): إ�ا إسم غري ظرف، وإن أّدٰى أحيانا معناها معىن: على أّي
حال  والدليل على ذلك: أن البدل منها االسم، حنو: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم، وأن اجلواب يقع
باالسم فيقال يف جواب من قال: كيف أنت؟ صحيح، أو سقيم أو حنومها، ولو كانت ظرفا لوقع البدل منها،
واجلواب عنها بالظرف، على أنه جيوز أن جياب عن السؤال السابق على املعىن، ال على اللفظ، فيقال: على
حال الصحة، كما جيوز أن جياب عن حنو: على أّي حال أنت؟ ب (صحيح) نظرا إىل املعىن، وإن كان

.
[179]

اللفظ يقتضي أن يقال : على الصحة

وانتصر ابن هشام ال مسية (كيف) فبعد أن أورد رأي ابن مالك يف املوضوع، فقال: " وهو حسن،
ويؤيده اإلمجاع، على أنه يقال يف البدل: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟ بالرفع، وال يبدل املرفوع من

.
[180]

املنصوب"

 

 

 

الثالث عشر: أسلوب االستفهام بـ "متى":

،  حنو: مىت
[182]

، قال سيباويه و "مىت: أي حني"
[181]

هي اسم يستفهم �ا عن الزمان
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قدومك؟  ومىت جئت؟ وال جيوز اجلواب عن (مىت) بالنكرة، قال املربد: "وإن قيل: مىت لقيت زيدا؟ فقلت
شهرا مل جيز، ألن اللقاء ال يكون إّال يف بعض الشهر، وإمنا قال لك: (مىت) لتوقف له، فتعرفه ، فإمنا جواب

[183]
ذلك: يوم اجلمعة، أو شهر رمضان،  أو ما شابه ذلك"

ذلك أن الزمان أربعة أقسام:

1-  خمتص معدود، كرمضان، والصيف، فيقع جوابا ل (كم) و(مىت).

2- غري معدود وغري خمتص كحني ووقت، فال يقع جوابا لواحد منهما.

3- معدود غري خمتص، كيومني، وشهر، فيقع جوابا ل (كم) فقط.

4- خمتص غري معدود، كيوم اجلمعة، وشهر رمضان، فيقع جوابا ل (مىت) فقط.

.
[184]

واخلالصة: يشرتط يف الزمان الذي يقع جوابا ل(مىت) أن يكون خمتصا معدودا كان أو غري معدود

الرابع عشر: أسلوب االستفهام بـ " أيّان":

 وهي مركبة من (أّي) و(أّوان) فحذفت الياء األخرية
[185]

هي اسم يستفهم عن الزمان ك(مىت)

 وقيل هي مركبة
[186]

من (أّي) و اهلمزة من (أّوان) مث قلبت الواو ياء، وأدغمت يف الياء، فصارت (أيّان)
من (أّي) و(آن) فحذفت اهلمزة األخرية، فصارت الكلمتان بعد االتصال: ( أيّان) ولكن الرضّي مل يسرتض

،
[187]

هذا القول استنادا إىل أن (آن) ال يستعمل بغري الم التعريف، وأن (أيّا) ال تضاف إىل مفرد معرفة
وختتلف (مىت) و( أيّان) مع احتادمها معىن يف أمور:

1- أن (مىت) أكثر استعماال مع ( أيّان) يف الزمان.

 كقوله تعاٰىل:«
[188]

2- أن (مىت) تستعمل يف كل أمر، وأما ( أيّان) فتخص باألمور املعظمة املفخمة

.
[189]

َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها»

[190]
3- أن (مىت) يستفهم �ا عن املاضي، وعن املستقبل، وأما (أيّان) فتختص يف االستفهام باملستقبل.

4- أن (مىت) تستعمل للشرط واالستفهام، وأما (أيّان) فلم يسمع استعماهلا للشرط وإن أجاز ذلك بعض
املتأخرين.
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الخامس عشر: أسلوب االستفهام بـ "أين":

 وقال أيضا: " وال
[192]

 قال سيباويه: "وأين: أّي مكان"
[191]

هي اسم يستفهم �ا عن املكان

 حنو: أين تدرس اللغة؟ وأين علي؟
[193]

يكون (أين) إّال لألماكن كما ال يكون (مىت) إّال لأليام والليايل"

السادس عشر: أسلوب االستفهام بـ" أّنى":

 أي
[195]

 حنو قوله تعاىل :«يَا َمْرميَُ َأىنَّ َلِك َهَذا»
[194]

هي اسم يستفهم �ا عن املكان كأين
[196]

من أين لك هذا؟

 أي كيف وهلذا قال
[197]

َمْوِ�َا» وقد تكون مبعىن (كيف) حنو قوله تعاىل:« َأىنَّ ُحيِْيي َهِذِه اللَُّه بـَْعد َ

، وقد مجع الكميت بينها وبني (من أين) فقال:
[198]

سيباويه:" وأّىنٰ تكون يف معىن كيف وأين"

[199]
        َأىنَّ ومن أين آبك الطرب                     من حيث  ال صبوة وال ريب

 على أنه ال مانع أن تكون
[200]

فمجيء (من أين) بعد أّىن دليل على أ�ا مبعىن (كيف) يف البيت

 وقد ذكر
[201]

مبعىن (من أين) كررت التوكيد، وحسن التكرار الختالف اللفظني كما يراه ابن يعيش
الرضي: وتبعه عبد الرمحن اجلامي والسيوطي أ�ا قد تأيت مبعىن (مىت) حنو ما جاء عن الضحاك يف قوله تعاىل

.
[203]

 أي " مىت شئتم"
[202]

: «فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم »

ويبدو أن كل موضع أمكن من تفسري (أّىنٰ) ب (مىت) أمكن تفسريها ب(كيف)، ذلك العرتاف
الرضي بأن اآلية أّولت باألوجه الثالثة وألنه اشرتط �يء  أّىنٰ) مبعىن (مىت) أو (كيف) أن يكون بعدها

[204]
فعل.

– II االستفهام في البالغة :

 أوال: استثمار البالغيني قواعد النحويني يف دراسة أساليب االستفهام:

إن األساليب اإلنشائية تنقسم إىل قسمني:

1- إنشاء طليب
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2- إنشاء غري طليب

 وباإلنشاء  غري طليب :
[205]

واملراد من اإلنشاء الطليب: " ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب"
ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، مثل أفعال املقاربة، وأفعال املدح والذم، وصيغ العقود، والقسم
وحنوها وال يهتم البالغيون �ذا القسم لقلة املباحث البالغية املتعلقة به، وألن أكثر أساليبه يف األصل أخبار

[206]
نقلت إىل معىن اإلنشاء

وأّما اإلنشاء الطليب فينقسم إىل مخسة أقسام وهي: التمين، االستفهام، األمر، النهي، والنداء ووجه
احلصر يف ذلك أن الطلب إما أن يكون مطلبه ممكنا أم ال، والثاين هو التمين، واألول إما أن يكون املطلوب
به حصول أمر يف الذهن أم يف اخلارج، واألول هو االستفهام، والثاين إن كان املطلوب به حصوله انتفاء فعل
[207]

فهو النهي، وإن كان املطلوب به حصوله ثبوت فعل بإحدى حروف النداء فهو النداء، وإال فهو أمر

 والبحث الذي يدور حوله هذا البحث هو االستفهام، وقد عرّفه التفتازاين بقوله: " هو طلب حصول

، واأللفاظ املوضوعة له هي:
[209]

: " بأدوات خمصوصة"
[208]

صورة الشيء يف الذهن وزاد بعضهم"

 وقد سبق ذكر
[210]

اهلمزة وأم وهل، وما وفروعها: ماذا، ومن، وأّي وكم وكيف وأين، وأّىن ومىت وأيّان"
هذه األدوات يف "مقدمة االستفهام يف النحو" وتقدم أ�ا تنقسم إىل حروف وأمساء، وأن األمساء تتنوع إىل
ظروف وغري ظروف وأن أدوات االستفهام حروفا كانت أو أمساء تتصدر الكالم، فإن كانت حروفا فال حمل
هلا من اإلعراب، وإن كانت أمساء فمحلها اإلعرايب حسب ما يقتضيه العامل املوجود يف الكالم. والذي

يهمنّا يف هذا البحث إلقاء الضوء على استثمار البالغيني تلك القواعد النحوية يف املوضوع.

فأما حروف االستفهام فقد قرر سيباويه أن األصل فيها أّال يليها إّال الفعل إّال أن العرب أجازوا جميء
[211]

االسم بعدها توسعًا.

وهذا األصل املقرر يقتضي أن يكون األصل يف احلروف السؤال عن النسبة، ألن الظاهر من إيالء
الفعل لألداة أن االستفهام عن النسبة .

لكن حروف االستفهام مل حتتفظ كلها �ذا األصل، فاهلمزة ألصالتها يف االستفهام استعملت لطلب

، وإن كان األوىل هلا أن تستعمل لطلب النسبة، أورد السبكي احتماالت
[212]

املفرد، ولطلب النسبة
لتوجيه االستفهام يف مثال: أقام زيٌد؟ مث قال." غري أن الظاهر أن االستفهام عن التصديق، ألن النسبة هي

.
[213]

اجلديرة باالستفهام، ولذلك كان إيالء الفعل هلمزة االستفهام وتأخري االسم أوىل من العكس"

ويسمٰى طلب املفرد بالتصور، وهو: " إدراك غري النسبة اإليقاعية أو االنتزاعية من موضوع، أو

 كما يسمى طلب النسبة بالتصديق، وهو: إدراك
[214]

حممول، أو نسبة هي مورد اإلجياب والسلب"
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 ويلجأ لتحديد نوع الطلب باهلمزة إىل السياق
[215]

مطابقة النسبة الكالمية أو عدم مطابقتها للواقع"
وموقعية الكالم، وقدميا قال سيباويه يف جواز تقدمي املفعول على الفاعل: " وهو عريب جيد كثري، كأ�م إمنا

.
[216]

يقدمون الذي بيانه أهم هلم، وهم ببيانه أعىن، وإن كانا مجيعا يهماِ�ِم ويعنِياِ�ِم"

وأورد الشيخ عبد القاهر يف باب التقدمي والتأخري كالم سيباويه، وعقبة بتفسري النحاة يف ضوء بعض
األمثلة، من حنو: قتل اخلارجي زيد، بتقدمي املفعول على الفاعل، ألن الذي يتعلق به غرض القائل ويعنيه هو
وقوع القتل باخلارجي ال صدوره من شخص معني، مث قال: " فهذا حيد بالغ إّال أن الشأن يف أنه ينبغي أن

.
[217]

يعرف يف كل شيء قّدم يف موضع من الكالم مثل هذا املعىن، ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسري"

بعد ذلك بدأ ببيان التقدمي وتركه يف مسائل من االستفهام باهلمزة، فبّني الفروق الداللية بني اجلمل
االستفهامية باهلمزة، بني ما َوِيلَ اهلمزة فيه فعل وما وليها فيه اسم، فإذا ويل اهلمزة فعل، كان الشك يف الفعل

نفسه و االستفهام يكون عنه حنو: أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟

فالسؤال عن الفعل، والشك فيه بني وجوده وانتفاءه، ال يف الكتاب الذي كان املخاطب يكتبه، وإذا
وليها االسم كان الشك يف الفاعل، وكان الرتدد فيه، حنو: أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فالسؤال عن فاعل
الكتابة للكتاب املكتوب املوجود أمام السائل، ال عن الكتابة نفسها، وإذا استعمل أحدمها مكان اآلخر فسد
الكالم، فنحو أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ ليس من كالم الناس، ألن أول اجلملة يدل على
أن السؤال عن تعيني الفاعل، هل هو املخاطب أو غريه، والفعل معلوم، وآخرها يدل على أن الفاعل هو
املخاطب، والشك يف الفعل، وكذا حنو: أكتبت هذا الكتاب؟ ليس بقول، لفساد أن يقال يف الشيء املشاهد

الذي نصب العينني: أموجود أم ال؟

ولوجود الفرق بني تقدمي الفعل وبني تقدمي الفاعل، يصح حنو: أرأيت اليوم إنسانا؟ وال يصح حنو:
أأنت رأيت إنسانا؟ إذ ال معىن للسؤال عن الفاعل يف مثل هذا ألنه ال خيتص �ذا دون ذاك حىت يسأل عن
عني فاعله، وإمنا يتصور السؤال عن الفاعل إذا كانت اإلشارة إىل فعل خمصوص، مثل: من بىن هذه الدار؟
ولو مل يكن بني تقدمي االسم وتأخريه فرق الستفهام كل ذلك، وإذا جاء االسم نكرة مل خيتلف احلكم أي

.
[218]

أن املستفهم عنه هو ما يلي اهلمزة، فِْعًال كان أو فاعال أو غريمها

هذا وقد ذكر سيباويه يف باب (أم) إذا كان الكالم �ا منزلة أيّهما وأيّهم، أن قولك: أزيد عندك أم
عمرو؟ وأزيدًا لقيت أم بشرا؟ مبنزلة قولك: أيهما عندك؟ وأيّهما لقيت؟ فأنت ُمدّع عنه املخاطب أحدمها، أو
أنه لقى أحدمها، ولكنك ال تدري من املستقر عنده، أو من امللتقي به؟ فإذا أردت هذا املعىن، فتقدمي االسم
أحسن، ألن السؤال عن أحد االمسني، ال عن االستقرار واللَُقى، ولو قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ وألقيت

.
[219]

زيدا أم َعْمًرا؟ كان جائزا حسنا

وقد أجاب حممد أبو موسٰى عن اإلشكال القائم بني نظري سيباويه وعبد القاهر جبوابني:

1- أن ما ذكره عبد القاهر هو األسلوب األشهر واألفصح، وما أجازه سيباويه من األسلوب الذي رفضه
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عبد القاهر ضعيف، كما تدل عليه عبارة سيباويه نفسه.

2- أن الرتكيب الذي ذكره سيباويه قد يكون نظاما يف مرحلة سابقة مث إن الرتقي يف الرتاكيب اهلادف إىل
تنقية الصياغة قد جتاوزه إىل الصورة املنضبطة اليت قررها عبد القاهر، ورفض خالفها، وعبارة سيباويه إىل أن

[220]
هناك تركيبني يفيد أن هذا املعىن، أحدمها أحسن من اآلخر توحي بإمكان هذا الرأي

ولنا يف هذين اجلوابني نظر، ذلك أن عبارة سيباويه ال تدل على ضعف ما رفضه عبد القاهر بل تدل
على جوازه وحسنه، نعم ويشرتط يف هذا اجلواز أن تكون هناك قرينة دالة على املسئول عنه، كما يظهر من

أمثلة سيباويه، حيث جاء بعد (أم) املتصلة باملعادل، وهو يدل على املسئول عنه مقدما كان أو مؤخرا.

وأن تكن هناك قرينة تدل على املسئول عنه وجب اإلتيان به بعد مهزة االستفهام احرتاًزا عن اإللباس
على املخاطب كما تدل عليه أمثلة عبد القاهر.

مما يؤيد هذا التوجيه أن اهلمزة يف  االستفهام اإلنكاري قد يليها غري الفعل، ولكن اإلنكار منصب
على الفعل، وذلك إذا كان الفعل حمصورا يف واحًدا أو أكثر من الفاعل أو املفعول أو أحد متعلقاته، فيؤتٰى
َلُكمْ ِمْن ِرْزٍق باالسم عقب اهلمزة ، والغرض إنكار الفعل من أصله، حنو قوله تعاٰىل: « ُقْل َأرَأَيْـُتْم َما أَنْـَزَل اللَّه ُ

 فإن املعىن على إنكار اإلذن فيما
[221]

تـَْفتـَُروَن» َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحالال ُقْل آللَُّه َأِذَن َلُكْم أَْم َعَلى اللَّه ِ

.
[222]

قالوه، ال على إنكار أن يكون من اهللا

والذي جعل اإلنكار يف اآلية موجها إىل الفعل، رغم أن الذي ويل اهلمزة االسم، هو القرنية املعنوية
يف تعيني املسؤول عنه؟!

و(أم) اليت تقدم ذكرها تسمٰى متصلة، تستعمل لطلب التصور، أل�ا تكون معادلة هلمزة االستفهام
على معىن "أّي" وهلذا ال تستعمل إّال مع اهلمزة ظاهرة أو مقدرة، وتكون قرينة لفظية على تعيني اهلمزة لطلب

.
[223]

التصور حنو: أحممد يف الصف أم علّي

فإن مل تكن معادلة هلمزة االستفهام كانت منقطعة، تستعمل لطلب التصديق، وتكون لإلضراب
[224]

واالستفهام غالبا، فتقدر ب(بل) و (اهلمزة) حنو: أعلّي يف الصف أم يف الصف حممد؟

وأما (هل) فهي احلرف الوحيد الذي احتفظ باألصل، فاختصت بطلب التصديق، حنو: هل حضر
حممد؟ ولذلك امتنع استعماهلا يف كل أسلوب يدل على طلب التصور، حنو: هل عندك علّي أم حامد؟ وهل

 ألن (هل) ال تستعمل إّال لطلب التصديق و(أم) املتصلة ال تكون إّال لطلب
[225]

زيد حضر أم عمرو؟
التعيني، فاجلمع بينهما يؤدي إىل التناقض مث إن (أم) تدل على ثبوت األصل و(هل) تقتضي عدم حصوله،

.
[226]

فال ميكن اجلمع بينهما فال يتوجه السؤال من أصله
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كما قبح استعمال (هل) يف األساليب اليت فيها مظّنة العلم حبصول التصديق، حنو: هل حممد قادم؟
وهل عليّا أكرمت؟ ألن التقدمي يقتضي حصول التصديق بالفعل، فتكون (هل) لطلب حصول احلاصل، وهو
حمال، ولكن احتمال أن يكون االسم املتقدم معموال لعامل حمذوف، أو أن يكون التقدمي �رد االهتمام ال

 إذ احتمال العامل حمذوف مينع العامل الظاهر عن
[227]

للتخصيص خفف احلكم السابق فجعله قبيحا
العمل بال شاغل، وهو قبيح، كما أن الغالب يف تقدمي املنصوب كونه للتخصيص، وخمالفة الغالب قبيحة

 ومبا أن (هل) تدخل غالبا على الفعل لفظا أو تقديرا، كان العدول عن هذا األصل لنكتة بالغية،
[228]

 على قولنا: فهل تشكرن؟ وقولنا: فهل أنتم
[229]

وهلذا فضل قول اهللا تعاىل: «فـََهْل أَنْـُتْم َشاِكُروَن »
تشكرون؟ ألن اآلية أدل على طلب الشكر من غريها، ذلك أن اجلملة الفعلية تدل على احلدوث والتجدد،
وأن اجلملة االمسية تدل على الثبوت والدوام، فإبراز ما سيتجدد يف معرض الثابت أدل على كمال العناية

.
[230]

حبصوله مع إبقائه على أصله

مث إن اآلية أفضل من حنو: أفأنتم شاكرون؟ ألن هذه اجلملة وإن كانت للثبوت والدوام أيضا، لكن
[231]

(هل) أدعٰى للفعل من اهلمزة فرتك الفعل مع (هل) أدل على كمال العناية حبصول ما  سيتجدد

 ألنه الذي يدرك اللطائف البالغية
[232]

وهلذا مل يستحسن البالغيون حنو: هل خالد مسافر؟ إّال من البليغ
الكامنة فيه، فيعترب أنه إلبراز املتجدد يف معرض الثابت لشدة االهتمام بشأنه، خبالف غري البليغ، فإنه وإن

 ومن خصائص (هل)، كما – قرره النحاة- أ�ا إذا
[233]

اتفق له ذلك فال حيسن حلصوله بال قصد

، وهلذا منع البالغيون أن يقع بعدها ما يدل على إنكار
[234]

دخلت على املضارع خصصته باالستقبال

 فجملة " وهو أخوك" مجلة حالية يقيد زمن
[235]

الفعل يف زمن احلال، حنو: هل تضرب زيدا وهو أخوك
عاملها (تضرب) فإذا كان مضمون احلال حاصال يف زمن التكلم وجب أن يكون مضمون العامل حاصال يف

 وهلذا يتناىف استعمال (هل) يف مثال هذا
[236]

ذلك الزمن أيضا، لوجوب مقارنة املقيد لقيده يف الزمان
املوضوع أل�ا لالستقبال، ولكن تستعمل مهزة االستفهام لصالحيتها للحال واالستقبال، فيقال: أتضرب زيًدا

[237]
وهو أخوك؟

وأما أمساء االستفهام فكما تقدم أ�ا حتتل مواضع إعرابية من مبتدأ وخرب وحال وغريها، وهذه
اخلصوصية تؤثر على توجيه املسار يف االستفهام ذلك أن اسم االستفهام قد يكون ركنا للجملة، وقد ال يكون
ركنا هلا، فإن كان ركنا للجملة مل يبق هلا إال ركن آخر يتم به معناها، حنو: من هذا؟ ومىت سافر؟ وأين علّي؟
وما شابه ذلك، وإن مل يكن االسم ركنا للجملة، كان قيدا هلا، حنو: أين قابلت حممًدا؟ مىت خترّجت؟
وأمثاهلا. وهذه األمساء أركانا كانت أو قيودا تعمل معاين خاصة من وصف أو زمان أو مكان أو حال أو
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،
[238]

غريها، وهي اليت يتوجه السؤال إليها، وهلذا كانت هذه األمساء لالستفهام عن التصور، أي املفرد
ألن السؤال عن وصف جمهول، أو زمانه، أو مكانه مثال ال جيدي شيئا، فال يقول السائل   من عندك؟ إّال
بعد أن يكون قد علم أن أحدا موجوًدا عند املخاطب، ويريد منه تعيني ذلك الشخص والتشخيص

 فما على املخاطب إال أن يعني عدد األقالم، فيقول ثالثة أقالم مثال، وال يقول السائل:
[239]

(تشخيصه)
مىت تسافر؟ إّال إذا علم أن املخاطب سيسافر، ويطلب منه حتديد الوقت الذي سيسافر فيه، فعلى املخاطب

 ، وهكذا يقال يف سائر أمساء االستفهام مع مالحظة أن
[240]

أن حيدد ذاك الوقت، فيقول: غدا مثال
يستفهم ب(ما) عن شرح االسم، أو ماهّية املسمٰى، وبـ (أّي) عّما ميّيز أحد املتشاركني يف أمر يعمهما، وبـ

.
[241]

(كيف) عن احلال وبـ (أين) عن املكان، وبـ (أّىنٰ) عن الكيفية أو املكان وبـ(أيّان) عن الزمان

ثانيا: تعريف االستفهام عند البالغيين:

تطرق البالغيون ألسلوب االستفهام  كباقي األساليب البالغية، وكان من بني أهم األغراض البالغية
الشائعة يف أمهات كتب البالغة، وكل أعطى مفهومه اخلاص به حول هذا األسلوب، نذكر من بينهم
السكاكي: الذي عرفه فقال: "االستفهام لطلب حصول يف الذهن، واملطلوب حصوله يف الذهن إما أن

 ومل خيرج
[242]

يكون حكما بشيء على شيء أو ال يكون، واألول هو التصديق ... والثاين هو التصور"
عن هذا التعريف القزويين يف كتابيه اإليضاح والتلخيص، وأيضا العلوي فقال عنه: " معناه طلب املراد من

.
[243]

الغري على جهة االستعالم"

أما التعريفات للشريف اجلرجاين فقال فيه حول االستفهام: "االستفهام استعالم ما يف ضمري
املخاطب. وقيل هو طلب حصول صورة الشيء يف الذهن فإن لكل تلك الصورة وقوع نسبة بني الشيئني أوال

 ومل خترج املعاجم العربية عن هذا املعىن نأخذ من
[244]

وقوعها فحصوهلا هو التصديق وإّال فهو التصور"
[245]

بينهم ابن منظور يف معجميه " اللسان املعجم و الوسيط" حيث قال: " واستفهمه: سأله أن يفهمه"

إن عدم االلتفات آلراء العديد من البالغيني ال ينقص من قيمتهم ووز�م كعلماء أل�م أثروا اللغة
العربية عامة والبالغة خاصة  ملا قدموه هلا وجعلوها يف طليعة العلوم، ولعل سبب ذلك يعود إىل أن مدار
مصطلح االستفهام  عندهم كان موحدا أي أن مفهومه عند جل علماء البالغة رسٰى على معىن واحد أال

وهو " طلب الفهم" وبقي بذلك هذا املعىن ساريا يف املواقف اليت ينزل فيها العارف منزلة اجلاهل.

ومن خالل هذه التعريفات ألسلوب االستفهام عند النحويني والبالغيني يتضح لنا أن املوازنة بني
الدراسة النحوية والدراسة البالغية يف باب االستفهام هي شبه صورة عما ميثله الفرق بني الدراسة النحوية
والدراسة البالغية عموما، لكن هذا األمر جيعل املوازنة يف هذا املوضوع ذو حدود ضيقة هو قرب علم النحو
من علم املعاين الذي يعد شطرا أساسيا من أشطر البالغة، لذلك سار أهل النحو والبالغة  مسارا واحدا، ال
يفرق سبيلها إّال يف جزئيات ال تسمح لنا بتحديد مصطلح خاص �ذا االختالف اجلزئي، ألن املنهج واحد
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وجمال الدراسة واحد هو العربية مبستويا�ا: "القرآن الكرمي مث احلديث النبوي الشريف مث كالم العرب بنوعيه
نثرا وشعرا"، لكن مضمون هذا التفاوت ال يتعدٰى أن يكون توسع أحد الطرفني يف مسألة أو يف باب، وتوسع
الطرف اآلخر يف مسألة أخرٰى أو باب آخر، وسبب آخر هو أن املنشغلني بعلم املعاين كثريا ما كانوا هم
املنشغلني بعلم النحو حىت إن البالغيني كثريا ما وظّفوا  معرفتهم بالنحو يف مسائل كان يعّدها البعض مسائل

بالغية حمضة لكن على العكس وهذا ما أظهر الرابطة القوية بني النحو والبالغة.

 

 

 

 

 

ثالثا: جمالياته:

إلبراز مجاليات هذا األسلوب فإنه يكفي أن نشري إىل قيمة اجلمالية اليت يضيفها على النص، ملا يتميز
به من غزارة يف الشحنة االنفعالية وتلوين الصوت، ملا يف تنغيمه من خصوصية، وهو لون من األلوان األسلوبية
اليت تكثر يف الكالم وتتنوع كثريا بتنوع املواقف،  وهذا ما متتاز به األساليب اإلنشائية عموما، ولذلك كثرت
يف اللغة األدبية وقـَلَّت األساليب اخلربية، ألن هذه األخرية ال تثري االنفعال وال حترك النفس ,وإمنا تثري
االنفعاالت العبارات اإلنشائية من أمر و�ي واستفهام وتعجب وعرض وحض إىل غري ذلك من العبارات 

.
[246]

اإلنشائية

اللغة تكون أدب من غريها إذا اشتملت على اإلنشاء أكثر من غريها، واللغة العربية جماهلا واسع يف
هذه األبواب، وقّل ما جتد شعرا ال يشتمل على اإلنشاء، أو ما هو يف معناه " ويف اللغة العربية طواعية لصرف
اجلملة من اخلرب إىل اإلنشاء فكثري فيها العبارات اليت تؤدي يف عبارات خريية ومعناها مييل بل ينصرف إىل
اإلنشاء     واألدب العريب، شعره ونثره مملوء باإلنشاء ومييل إليه حىت إذا ُأدَِّي بصيغة اخلرب، لذلك ترٰى افتتاح

.
[247]

القصيد يف غزله ونسبه مييل إىل اإلنشاء أكثر مما مييل إىل اخلرب ففيه السؤال والوقوف واألمر به"

واالستفهام أظهر أساليب اإلنشاء ملا فيه من قوة يف الظهور وحسن الداللة، وهو أنسب لالستهالل به
يف اللغة األدبية، لذلك فإننا جند بعض السور القرآنية فتحت به. وقد أحصاها الزركشي فوجدها ست سور
وهي اإلنسان، النبأ، الغاشية، الفيل، املاعون والشرح وإذا تطرقنا للشعر فهو كثري االبتداء بأسلوب االستفهام

ومن الشعراء عنرتة الذي استهل معلقته بقوله:

[248]
       هل غـادر الشعراء من ُمتـََردِِّم         أم هل عرفت الدار بعد تـََوهُِّم؟

وقول زهري:
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[249]
تَثـَلِّم؟

ُ
       أَِمْن أّم  أو يف دمنٌة ملَ تَكلـم                حبَِْوَمـانة  الدُّراج  فامل

ولعل علة افتتاح القصائد بأسلوب االستفهام أنه أسلوب يصلح أكثر من غريه ملا يسميه البالغيون
حسن االستهالل، ذلك أن اخلطاب واالستفهام حيتمالن ما ال حيتمل غريمها، فهو أكثر األساليب وفاًء
ملطالب السياق وتنوع املواقف وحسن الداللة وقو�ا، ويظهر ذلك يف أن التعبري باالستفهام عن املعاين البالغية

اليت خيرج إليها أو يشو�ا أبلغ منه باإلخبار املباشر.

ومنه قول مجيل بن معمر:

[250]
     أال ليت شعري: هل أبيّنتّ ليلًة         بوادي القرٰى؟ إّىن إذا لسعيد

وأكثر ما ميثل مجاليات أسلوب االستفهام هو االقتصاد اللغوي الذي ميثلُه هذا األسلوب يف العربية
فنجد هذه الظاهرة بارزة يف أمساء االستفهام وظروفه، وذلك أن األداة أكثر تكثيفا للمعاين، ألن استعمال

[251]
األداة يف االستفهام يكون يف رأي التفتازاين:" قطعا للتطويل املتعسر والتفصيل املتعذر"

فقال ابن جين يف هذا الرأي: " أمل تسمع إٰىل ما جاؤوا به من األمساء املستفهم �ا واألمساء والشروط
�ا كيف أغىن احلرف الواحد الكالم الكثري املتناهي يف األبعاد والطول –فمن ذلك- قولك: كم مالك؟ أال
ترٰى أنه أغناك عن قولك:  أعشرٌة مالك أم عشرون أم ثالثون أم مائة ألف، فلو ذهبت تستوعب األعداد مل
تبلغ ذلك أبًدا، ألنه غري متناه ، فلما قلت  كم" أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك اإلطالة غري احملاط

[252]
بآخرها وال املستدركة، وكذلك: أين بيتك؟ قد أغنتك عن ذكر األماكن كلها..."

هذا إضافة إىل ما تدل عليه كل أداة من معاٍن جمتمعة، تضاف إٰىل معىن االستفهام الذي تدخل به
علٰى اجلملة فتقول "من" على عموم العقالء، وتكشف معاين العدد واجلنس: فتدل على الواحد و اجلميع

وعلى املذكر واملؤنث وكذا بقية األمساء والظروف.

ففي القرآن الكرمي تقرأ اآلية املستفهمة دون أن جتد نفسك يف حاجة إٰىل تنغيمها بنغمة االستفهام
املعروفة بل إنك تقرأها قراءة مسرتسلة مادية، وهذا أمر واضح يف الكتاب الكرمي، وأما حكاية مجلة االستفهام
اليت تفقد فيها هذه األخرية تنغيمها االستفهامي ننتظر يف مثال قولك" ملن يسألك عما قلت له ألنه مل

يسمعك جيدا فقلت: قلت لك كيف حالك بنغمة إخبارية حمضة"

ففي حذف النغمة عن أساليب االستفهام إقتصاد يف اجلهد العضلي،  فلو رحت تلون كل أسلوب
بلونه الذي يتطلبه التنغيم اخلاص ألدركك العياء واإلرهاق بسرعة ألن األساليب االستفهامية يف القرآن الكرمي

كثرية جدا.

ويكفي للداللة على حرص العربية يف أسلوب االستفهام على االقتصاد اللغوي: ما تدل عليه رتبة
أجزاء اجلملة االستفهامية من تنوع يف املعاين، ولذلك فرق البالغيون املعىن بني قولنا: أجاءك رجل؟ وقولنا:
أرجل جاءك فاألول سؤال عن جميء واحد من هذا اجلنس والثاين سؤال عن واحد من اجلنس الذي منه وقع
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[253]
ا�يء، وال يكون السؤال الثاين حىت يعلم السائل أنه قد أتاه آت، لكنه ال يعلم من أي جنس هو؟

ومن ذلك أيضا تقدمي املقرر واملنكور ليلِيَا األداة.

من كل ما تقدم تبني لنا أن البالغيني العرب أدركوا ما هلذا األسلوب من مجاليات خاصة، تنبهوا هلا
ووضعوا جوانبها، ومن مث وجدناهم يشرحون يف دراستهم األصول واألحوال املتعلقة بالسائل واملسؤول والسؤال

وشروطه، وما إىل ذلك مما هو ثابت يف كتبهم ومصنفا�م.

 

 

 

 

 

 

 

 

- مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ط2، ج12، دار الفكر، بريوت ص459.
[31]

- جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي: القاموس أبادي، ط1 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،2001 ص1056 .
[32]

 - ابن منظور : لسان العرب، ج2، 460-459.
[33]

 -جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري: أساس البالغة تح عبد الرمحن حممود، دار املعرفة، بريوت1982 ص349.
[34]

-  إمساعيل بن محاد: الصحيح تاج اللغة وصحاح العربية، تح عبد الغفور عطار ج5، ط3، دار العلم  بريوت1984 ص
[35]

.2005

- أمحد بن فارس: الصاحيب تح السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركائه، القاهرة، ص292،
[36]

- جالل الدين السيوطي: األشباه والنظائر يف النحو، تح عبد العال سامل مكرم،ط1 ج7، مؤسسة الرسالة، بريوت1985
[37]

ص43.

- عمرو بن عثمان بن قنب: الكتاب، تح عبد السالم حممد هارون ،ج1، ط3، عامل الكتب، لبنان،  1983 ص 99.
[38]

 

- أبو عبد اهللا حممد بن مالك األندلسي: ألفية بن مالك يف النحو والصرف، ط2، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،
[39]
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2003 ص 13.

- عثمان أبو فتح بن جين: اللمع يف العربية: تح حامد املؤمن، ط2، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية ص 300.
[40]

- نور الدين على بن حممد األمشوين: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،ج1، دار إحياء الكتب العربية ص55.
[41]

- حممد بن علي الّصبان: حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ج1 ، دار إحياء الكتب العربية ،عيسى
[42]

البايب احلليب، ص159.

- حممد حمي الدين عبد احلميد: هداية السالك إىل حتقيق أوضح املسالك املطبوعة مع األوضح، ج1، ط8، دار إحياء
[43]

الرتاث العريب بريوت، 1996 ص113. 

- حممد بن يزيد املربد: املقتضب، تح حسن محد، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999، ص 188 .
[44]

- اخلليل بن أمحد الفراهيدي: اجلمل يف النحو، تح فخر الدين قباوة، ط1 مطبعة أمري قم، إيران 1979 ص 87.
[45]

- ينظر علي بن عيسى الرماين: معاين احلروف، تح عبد الفتاح إمساعيل شليب ط2 مكتبة الطالب اجلامعي مكة،1986
[46]

ص70.

ومجال الدين عبد اهللا بن هشام يوسف األنصاري: مغين اللبيب يف كتب األعاريب تح مازن املبارك وحممد علي ج1 1989 ص

.62

 - سورة الواقعة :59.
[47]

- ينظر عبد اهللا بن على ابن إسحاق الصيمعي :التبصرة والتذكرة، تح فتحي أمحد مصطفى، ج1، ط1 دار الفكر دمشق
[48]

1982 ص47 وحممد مجال الدين بن مالك: شرح الكافية الشافية، تح عبد املنعم أمحد هريري، ج1، ط1 ، دار املأمون للرتاث

1982 ص 368.

- عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي: اإليضاح يف علل النحو، تح مازن املبارك ،ط2،ص108،عبد الرمحن بن إسحاق
[49]

الزجاجي: اجلمل يف النحو ، تح علي توفيق احلمد،ط4،مؤسسة الرسالة بريوت،1988 ص144.

- سيباويه  الكتاب :ج4، ص164،165.
[50]

- سورة الشعراء:227.
[51]

- ينظر ابن مالك: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ج1 ص148 و151، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
[52]

السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح أمحد مشس الدين ج2، ط1، دار الكتب العلمية بريوت،1998 ص467-

. 468

- جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري: املفصل يف علم العربية تح حممد عز الدين السعيدي ط1 1990 ص.380.
[53]

- ينظر السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع: ج 2 ص482.
[54]
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- ينظر سيباويه  الكتاب،ج1 ص189-187.
[55]

- سورة البقرة:100.
[56]

57- سورة هود:17.

58- سورة يونس :51.

 

59-  عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا ابن األنباري  البيان يف غريب إعراب القران تح طه عبد احلميد طه ج1 إيران 1983

ص50 عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القران تح ابراهيم

عوض عطوة ط2 منشورات مكتبة الصادق طهران 1982 ص14   عالء الدين علي بن حممد بن علي االربيلي جواهر األدب 

يف معرفة كالم العرب شرح وتح حامد امحد نيل مكتبة النهضة املصرية القاهرة،  1984، 33 ص. 

 -سورة البقرة:6.
[60]

- ينظر الرماين معاين احلروف ص35،األنباري:البيان يف غريب إعراب القرآن ج1ص50.
[61]

 - الفراهيدي :اجلمل ص231،األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن،ج1ص50.
[62]

 - العكربي: إمالء ما من به الرمحن ص15 ، الفراهيدي :اجلمل ص231.
[63]

64- الرماين :معاين احلروف ص35  واإلربلي جواهر األدب يف معرفة كالم العرب ص35.

 - األنباري : البيان يف غريب إعراب القرآن ج1 ص50 والعكربي: إمالء ما مّن به الرمحن ص14
[65]

 - املصدر السابق ص38و39.
[66]

 - الرماين :معاين احلروف:ص34.
[67]

- سورة النمل:59
[68]

 - الفراهيدي:اجلمل232و233 و الرماين: املعاين احلروف ص34
[69]

- سورة الصافات 153
[70]

175
[71]

 ينظر الفراهيدي :اجلمل ص235 وسيباويه: الكتاب ج3 ص 174و 

- ديوان امرؤ القيس : تح حممد أيب الفضل ابراهيم،ط4،دار املعرفة القاهرة ص 154
[72]

-  سورة البقرة:6.
[73]

 - العكربي:امالء ما مّن به الرمحن ج1 ص.14
[74]

 - حسن بن قاسم املرادي: اجلين الداين يف حروف املعاين ،تح طه حمسن مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر
[75]

1976ص.100

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref25
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref26
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref30
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref31
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref32
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref33
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref35
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref36
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref37
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref38
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref39
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref40
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref42
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref43
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref44
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.htm#_ftnref45


7/14/13 htm.الفصل األول

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau dossier/الفصل األول.htm 27/34

- جالل الدين عبد الرمحن السيوطي: شرح شواهد املغين، تح امحد ظافر كوجان ج1ص34.
[76]

 - رواه البخاري يف باب الثياب البيض، كتاب اللباس (فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/348،رقم احلديث
[77]

5828) وصحيح مسلم ج1 رقم احلديث 154ص 95.

- سيباويه : كتاب ج3 ص 82 األنصاري: مغين اللبيب ج1 ص 458.
[78]

- سورة يس :19
[79]

-  سيباويه الكتاب:ج1ص 82  و األنصاري :مغين اللبيب ص458
[80]

 - سورة يوسف :90
[81]

 - امحد بن فارس: الصاحيب: ص :  396 ،395
[82]

 - سورة األنبياء:34
[83]

 - املرجع السابق: ص 396:
[84]

 - ينظر حممد بن سهل بن السراج:األصول يف النحو ،تح عبد احلسني الفتلى،ط1،ج2،مؤسسة الرسالة ، بريوت
[85]

1985ص 57:،

أمحد بن عبد النور املالقي:رصف املباين يف شرح حروف املعاين، تح امحد حممد اخلراط ،ط2،دار القلم ،دمشق 1985 ،

ص 178:.

- األنصاري:مغين اللبيب ج1ص66.
[86]

- سورة الرعد:16.
[87]

- ابن جين : اللمع يف العربية : ص153،
[88]

- ابن سراج: األصول يف النحو ج2 ص58،
[89]

- موقف الدين يعيش بن على بن يعيش:شرح املفصل،ط2،مطبعة امري قم،ايران،ص98-وابن مالك : شرح
[90]

الكافية :ج2ص272،

- األنصاري: مغين اللبيب ج1ص61،
[91]

- سورة الرعد:16.
[92]

- علي بن حممد اهلروي : األزهرية يف علم احلروف :،تح عبد املعني امللحق ،ط2،جممع اللغة العربية،دمشق،
[93]

1993،ص127.

- السيوطي: األشباه والنظائر: ج7 ص 49-48.
[94]
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- سورة امللك: 20.
[95]

- سورة النازعات: 27.
[96]

- األنصاري: مغين اللبيب: ج1 ص 62.
[97]

- املصدر السابق: ص 61.
[98]

- سورة الواقعة 59:.
[99]

- ينظر األنصاري: مغين اللبيب ج1 ص 62 وابن مالك: شرح الكافية يف النحو ج2 ص 374 .
[100]

- معمر بن املثىن أبو عبيدة التيمي: جماز القرآن، تع حممد فؤاد ج1،ط2 ،مؤسسة الرسالة 1981 ص 59.
[101]

- عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن شرح ونشر السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية 1973 ص
[102]

.547-546

- سورة البقرة: 108.
[103]

- سورة السجدة: 3.
[104]

- سورة الطور: 39.
[105]

- اهلروي: األزهرية يف علم النحو ص131-130.
[106]

- أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي ابن عطية: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح ا�لس العلمي، فاس
[107]

املغرب، مكتبة ابن  تيمية، ج1، 1992 ص 365   .

- سورة البقرة:108 .
[108]

- العكربي: إمالء ما مّن به الرحمن ج1 ص 57.
[109]

- سورة السجدة:3
[110]

- ابن مالك: شرح القافية يف النحوج2 ص 373.
[111]

- سورة الطور:39.
[112]

- األنصاري: مغىن اللبيب ج1 ص 66.
[113]

- حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي: البحر احمليط، تح عادل أمحد عبد املوجود،ج 1 ، ط1 دار الكتب العلمية،
[114]

بريوت، 1993 ص 572 .                                               

- أبو جعفر بن جرير الطربي: جامع البيان عن تأويل القرآن ، ج1، ط3 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
[115]

وأوالده مبصر، 1968   ص 485.
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 الفراهيدي: اجلمل يف النحو: ص167
[116]

 الكتاب لسيباويه ج3 ص 175 و176
[117]

 أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد األصفهاين: األغاين، تح عبد العايل مهّنا ج12 ط2 ، دار الكتب العلمية بريوت
[118]

1992 ص 237

 عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تح عبد السالم حممد هارون، ج11، ط1 ،
[119]

،

مكتبة اخلاجني القاهرة 1983 ص 292-289

 سبويه،الكتاب: ج3 ص 178 
[120]

 ابن هشام األنصاري: اإلملام بشرح حقيقة االستفهام، تح عبد الفتاح السيد سليم، جملة عامل الكتب، العدد4، 1993
[121]

ص441

- علي بن يعيش: شرح املفصل: ج8 ص 151
[122]

-  أمحد عبد النور املالقي: وصف املباين يف شرح حروف املعاين،  ص 470،
[123]

- سورة اإلنسان: 01
[124]

- املربّد: املقتضب: ج1 ص85
[125]

- سيباويه الكتاب: ج4 ص 228 و233 واملربد: املقتضب ج1 ص 565
[126]

- الزخمشري: املفصل يف علم العربية ص 178
[127]

- علي بن يعيش: شرح املفصل ج4 ص 14
[128]

 األنصاري: مغين اللبيب: ج1 ص 431
[129]

- سورة آل عمران: 135
[130]

- ينظر سيباويه الكتاب: ج4 ص 228 والزخمشري: املفصل يف علم العربية ص 177.
[131]

- ينظر املربد: املقتضب ج1 ص 565 والرماين : معاين احلروف ص 86.
[132]

- علي بن يعيش: شرح املفصل: ج1 ص 6-5.
[133]

- سورة الشمس: 5.
[134]

- عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي: حروف املعاين، تح علي توفيق احلمد، ط1، مؤسسة الرسالة بريوت 1984، ص
[135]

.55-54

- املربد: املقتضب: ج1 ص 565.
[136]
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- الفراهيدي: اجلمل يف النحو: ص 309.
[137]

- سيباويه: الكتاب: ج1 ص 299.
[138]

- ابن مالك: ألفية بن مالك:ص76.
[139]

- سورة النبأ: 1.
[140]

- ينظر سيباويه: الكتاب ج4 ص 164، الصيمعي: التبصرة والتذكرة،  ج1 ص470-471 إبن مالك: واأللفية ص
[141]

.199 

- ابن مالك: األلفية: ص 199.
[142]

- حممد بن احلسن رضي الدين: شرح شافية ابن احلاجب، تح حممد نور احلسن وحممد الزقراف، ج3، دار الكتب
[143]

العلمية، بريوت، 1982 ، ص 224، و حممد بن أيب بكر الدمشقي: بدائع الفوائد ج1 ، دار الفكر، ص 154.

- عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السُّهيلي: الروض يف تفسري السرية النبوية البن هشام، تح: طه عبد الرؤوف سعد ج4
[144]

، دار الفكر بريوت، 1989، ص 275-274.

 - عثمان ابن جين: سر صناعة اإلعراب، تح: حسن هنداوي، ج1 ، ط1 ، دار القلم، دمشق، 1958 ص 163.
[145]

 - علي ابن يعيش: شرح املفصل: ج4 ص7-6.
[146]

 -  حممد اجلزري: املقيد يف علم التجويد، تح علي حسني البواب، ط1، مكتبة املعارف، الرياض، 1985، ص 106.
[147]

-  إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة 1990، ص 89-88.
[148]

 - كمال حممد بشرة علم اللغة العام، األصوات، دار املعارف، مصر، 1986، ص 75-74.
[149]

 - ينظر سبويه: الكتاب، ج2 ص 417.
[150]

 - سورة البقرة: 219.
[151]

 - الزخمشري: الكشاف ج1 ص 262 والعكربي إمالء ما مّن به الرمحن ج1 ص.93
[152]

 -  األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن: ج1 ص53.
[153]

 - ديوان جرير بن عطية اخلطفي: دار بريوت للطباعة والنشر ،بريوت ،1983، ص 494.
[154]

 خزر: مجع أخزر وهو ضعيف العني والبال واحلال، والِديريِن: تثنية دير وهو خان النصارىٰ◌.

 - مصطفى حممد عرفة الدسوقي:  حاشية الدسوقي، مكتبة الشفيعي، إيران ، ج1 ص 301،
[155]

 - الزخمشري: املفصل يف علم العربية: ص .109
[156]

-  نفس املصدر: ص 108.
[157]
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 - علي ابن يعيش   شرح املفصل ج2 ص 132 وابن مالك: شرح الكافية يف النحو ج1 ص 290-289.
[158]

 - الزخمشري: املفصل يف علم العربية: ص 108.
[159]

 -املصدر السابق: ج2 ص 132. 
[160]

 - املصدر السابق: ج2 ص 133 وابن مالك : شرح الكافية يف النحو ج1 ص 289 و290 .
[161]

 -  سيباويه : الكتاب: ج 2 ص 407 واملربد: املقتضب ج1 ص 570 .
[162]

 - سيباويه : الكتاب: ج 4 ص 228 والزجاجي: اجلمل يف النحو ص 134.
[163]

 - عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني والبصريني والكوفيني،
[164]

ج1ط4 نشر أدب احلوزة، 1961 ص 300.

وعبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي: التبيني على مذهب النحويني والبصريني والكوفيني، تح عبد الرمحن بن سليمان

العثيمني،ط1 دار الغرب اإلسالمي، 1980 ص 423.

 - حيي بن زياد الفراء معاين القرآن : تح أمحد يوسف جنايت وحممد جنار، ج1، دار السرور، بريوت، ص 466،.
[165]

 - البغدادي: خزانة األدب: ج6 ص 100 وج7 ص 108  و110.
[166]

 - ابن فارس: الصاحيب ص 241 و242.
[167]

 - األنباري: األنصاف يف مسائل اخلالف ج1 ص 298 و303 والعكربي: التبيني يف مذاهب النحويني ص 423
[168]

.425-

 -  املرادي: اجلين الداين يف حروف املعاين ص 275. 
[169]

 170 - العكربي: التبيني يف مذاهب النحويني البصريني والكوفيني  ص424 -425.

171 - ينظر سيباويه : الكتاب: ج 2 ص 157-160 واملربد: املقتضب ج2 ص 46-47 وبن السراج: األصول يف

النحوج1 ص 315 .

172 - سيباويه : الكتاب: ج 2 ص160.

 173 -املربد: املقتضب ج2 ص 48.

174 - سيباويه : الكتاب: ج 2 ص 160 واملربد: املقتضب ج2 ص 46 وبن السراج: األصول يف النحوج1 ص 316-

.317

-  نور الدين عبد الرمحن اجلامي: الفوائد الضيائية شرح كافية ابن احلاجب، تح أسامة طه الرفاعي ج2 مطبعة وزارة
[175]

األوقاف والشؤون الدينية، العراق، 1983 ص 142.

176 -  األنصاري: مغىن اللبيب ج1 ص 241.
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177 -  ابن مالك: شرح الكافية يف النحوج2 ص 117.

175- سيباويه : الكتاب: ج 4 ص233 والزخمشري: املفصل يف علم العربية ص 211.

179 - علي بن يعيش: شرح املفصل: ج4 ص 109.

180 -  األنصاري: مغىن اللبيب ج1 ص 272.

 181 - ينظر سيباويه : الكتاب: ج 1 ص 218 والزجاجي: حروف املعاين  ص 59.

182 -  سيباويه : الكتاب: ج 4 ص 233.

183 -  املربد: املقتضب ج2 ص 555 وينظر الصيمعي: التبصرة والتذكرة ج1 ص 311 و469.

184-  علي الصبان: حاشية الصبان على شرح األمشوين: ج2 ص 127.

185 - سيباويه : الكتاب: ج 4 ص 235 واملربد: املقتضب ج1 ص 93.

186 - ابن فارس: الصاحيب: ص 201.

187 -  ابن مالك: شرح الكافية يف النحوج2 ص 116.

188 - علي بن يعيش: شرح املفصل: ج4 ص 160 والسيوطي: األشباه والنظائر يف النحو ج4 ص 119.

189 - سورة النازعات: 42.

190 - ينظر ابن مالك: شرح الكافية يف النحو ،ج2 ص 116  والسيوطي: ومهع اهلوامع ج2 ص 449 و450 .

 - عثمان بن عمر بن أيب بكر ابن احلاجب: الكافية يف النحو، تح طارق جنم عبد اهللا ط1، مكتبة دار الوفاء للنشر
[191]

والتوزيع، جدة، 1978  ، ص 162.

192 - سيباويه : الكتاب: ج 4 ص 233.

193 -  املصدر السابق ، ج1 ص 219 و220.

194 - ابن جين : اللمع يف العربية ص .

195 - سورة آل عمران: 37.

196 -  عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة : تفسري غريب القرآن، تح أمحد صقر، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1978 ص

.104

197 - سورة البقرة: 259.

 198 - سيباويه : الكتاب: ج 4 ص 235.

 - األسدي بن زيد: شرح هامشيات الكميت، تح داود سلوم ونوري محودي القيسي، ط1 ، عامل الكتب ومكتبة
[199]

النهضة العربية، بريوت، 1984 ص 100.

200 - الزجاجي: حروف املعاين ص 61 وابن فارس: الصاحيب ص 200.

201 -  علي ابن يعيش: شرح املفصل: ج4 ص 111-110.

202 - سورة البقرة: 223.
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أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج2 دار إحياء الرتاث العريب،
[203]

بريوت، ص 124.

204 - ابن مالك: شرح الكافية يف النحوج2 ص 116 واجلامي: والفوائد الضيائية، ج2 ص 141.

205 -  السيوطي: اإليضاح ج3 ص 52.

 206 - سعد الدين مسعود التفتازاين: خمتصر املعاين، املطبوع ضمن شروح التلخيص ج2 : نشر أدب احلوزة، إيران، ص

.236

 - سعد الدين مسعود التفتازاين: املطول،،ص 406   
[207]

208 - التفتازاين: خمتصر املعاين مع شروح التلخيص ج2 ص246.

 - حممد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على شرح السعد املطبوعة على هامش شروح التلخيص ج2، نشر أدب
[209]

اجلوزة، ص 246.

 210 - السكاكي: مفتاح العلوم: ص 133.

 211 - سيباويه : الكتاب: ج 1 ص 99.

 212 - السكاكي: مفتاح العلوم: ص 133والسيوطي: اإليضاح ج3 ص 56.

 213 - أمحد بن علي بن عبد الكايف السبكي : عروس األفراح: املطبوع ضمن شروح التلخيص، ج2، نشر أدب احلوزة، إيران

ص 249 .

 - إبن يعقوب املغريب: مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح املطبوع ضمن شروح التلخيص ج2، نشر أدب احلوزة،
[214]

إيران ص248،.

 215 - الدسوقي: حاشية الدسوقي: ج2 ص 247.

 216 - سيباويه : الكتاب: ج 1 ص 34.

 217 - اجلرجاين: دالئل اإلعجاز: ص85.

 218 - املصدر السابق ص 87، 89 و109.

 219 - سيباويه : الكتاب: ج 3 ص 170-196.

 220 - حممد ابن موسىٰ◌ : دالالت الرتاكيب دراسة بالغية، ط1، دار املعلم للطباعة، القاهرة، 1979، ص 219.

 221 - سورة يونس:59.

 222 - اجلرجاين: دالئل اإلعجاز: ص90.

 223 - السبكي: عروس األفراح: ج2 ص 243.

 224 - نفس املصدر : ج2 ص 274.

 225 - السكاكي: مفتاح العلوم ص 133.

 226 - الدسوقي:حاشية الدسوقي: ج2 ص 256.
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 227 - التفتازاين: خمتصر املعاين :ج2 ص 256 و257.

 228 - الدسوقي:حاشية الدسوقي: ج2 ص 257.

 229 - سورة األنبياء: 80.

 230 - السيوطي: اإليضاح: ج3 ص  60 و61 والتفتازاين: شروح التلخيص ج2 ص 269 و270.

 231 - التفتازاين: خمتصر املعاين :ج2 ص270.

 232 - السكاكي: مفتاح العلوم: ص 134.

 233 - املغريب: مواهب الفتاح: ج2 ص 271.

234 -  األنصاري: مغىن اللبيب ج1 ص 457.

 235 - السكاكي: مفتاح العلوم: ص 133 و السيوطي: اإليضاح: ج3 ص 59.

236 - الدسوقي:حاشية الدسوقي: ج2 ص 262.

237 -  السكاكي: مفتاح العلوم: ص 133.

238 -  التفتازين: املطول: ص 418.

 - أمحد بن علي بن عبد الكايف السبكي: عروس األفراح: املطبوع ضمن شروح التلخيص، ج2، نشر أدب احلوزة، إيران
[239]

ص 277.     

 240 - يعقوب املغريب: مواهب الفتاح: ج2 ص 285 و287.

 241 -  السيوطي: اإليضاح: ج3 ص  67-62.

 242 -  السكاكي: مفتاح العلوم: ص 131.

 243 - حيي بن محزة العلوي: الطراز املتضمن ألسرار البالغة، ج3 ، ص286.

244 - علي ابن حممد الشريف اجلرجاين: التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت 1969، ص 18.

 245 -  الدين بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، دار صادرط2، بريوت، باب (فهم).

 246 - عبد الفتاح الشني : املعاين يف ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العريب، القاهرة، 1424 ص 177.

 247 - املرجع نفسه : ص 177.

 248 - حممد سعيد مولوي: ديوان عنرتة، طبع املكتب اإلسالمي، مصر، 1970 ص 74.

249 -  أمحد أبو العباس ثعلب: شرح ديوان زهري،  طبع مطبعة دار الكتب املصرية: 1944 ص 11.

250 - مجيل ابن معمر: الديوان: تح  حممد أبو الفضل إبراهيم، دار مصر للطباعة، 1958 ص65.

251 - سعد الدين التفتازاين: التلويح والتوضيح ، طبع شركة الصحافة العثمانية ج1 ،1310هـ، ص 114.

252 -  أبو الفتح عثمان بن جين: اخلصائص، تح حممد علي جنار، دار الكتاب العريب، بريوت، ج1 ص 82.

 253 - كمال الدين الزملكاين: الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن ، تح أمحد مطلوب، مطبعة املعاين، بغداد، ص 181.
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الشك يف أن للقرآن الكرمي  الفضل الكبري والعظيم يف تطوير حياة املسلمني ماضيا وحاضرا
ومستقبال، وتتجلى مكانته املرموقة يف حفظه من كل حتريف وتبديل، ويف عجز بين البشر على اإلتيان مبثله
ودليل ذلك قوله تعاىل:« ُقل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه ْولو

[255]
ْ◌َكاَن بـَْعُضُهم لِبـَْعٍض ظَِهريًا»

 وإذا تفحصنا كتابه عز وجل وجدناه يتناول موضوعات كثرية، يستطيع الباحث يف أي جمال أن
يستفيد منها، كونه يتحدث على العقائد بشقيها الصحيح والباطل، والعبادات مبجموعها اليت تشمل كل من:
الطهارة، الصالة، الصيام، الزكاة واحلج ...وغريها، إذ يقدم حديثا مفصال عن اجلوانب املتعلقة باحلياة الدينية
وأحكام العبادات واملعامالت، والصراع الذي اشتد بني أنصار العقيدة القائمة على التوحيد وأصحاب العقائد
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[256]
الوثنية .

كما يتناول احلديث عن العلوم واملعارف السابقة والالحقة واليت مل تعرف حلد الساعة، ملا تضمنه
هذا الكتاب من إعجاز من الناحية اللغوية، البالغية، الكونية واملستقبلية.

 لكن كل ما يهمنا من ذلك هو اإلشارة إىل بالغته وإعجازه وتنوع علوم اللغة فيه وكثر�ا وأساليبها

.
[257]

املتنوعة واملتعددة اليت تفوقت على سائر األساليب العاملية، وهذا ما عمد الزرقاين إىل توضيحه

واستنادا على هذه النقاط سنعمد إىل تعريف القرآن الكرمي، وذكر أمسائه والتطرق إىل أهم
اخلصائص األسلوبية اليت ميزته على سائر الكتب:

I- تعريف القرآن:

اختلفت آراء العلماء يف إعطاءهم تعريفا للقرآن الكرمي من الناحيتني اللغوية واالصطالحية وهذا
راجع إىل اختالف وجهات النظر اليت اعتمدها كال الطرفني، ذلك أن علماء اللغة أرجعوه إىل جمال
اختصاصهم لذلك جند العامل اللغوي يتناوله من جانب اللغة، أما من الناحية االصطالحية فقد عرفت بعض
االختالف، وهذا االختالف شكلي أكثر منه موضعي، لكن ٳذا تتبعنا آراء الفريقني فسنجدها تصب يف

مصب واحد هو أن القرآن هو كالم اهللا.

أ- تعريف القرآن  لغة:

، وقد قيل أن
[258]

يطلق لفظ " القرآن" على اللفظ املنزل كله، كما يطلق على البعض منه
لفظة قرآن حقيقته يف كل منهما، وعلى هذا يكون مشرتكا لفظا وقيل أن إطالقه على الكل حقيقة وعلى

[259]
البعض جماز

[260]
وقد اختلف أهل العلم والبيان يف تعريف القرآن لغة على مخسة أقوال:

القول األول:            

 ودليلهم على ذلك قوله تعاىل :
[261]

جاءت كلمة " القرآن" مشتقة من الفعل "قرأ" مبعىن "تلى"

أي قراءته.
[262]

«ِإنَّ َعلَيْـنَا َمجَْعُه َوقـُْرآَنُه فَِإَذا قـَرَْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآَنُه»

القول الثاني:

 ودليلهم على ذلك أن القرآن جيمع علوم
[263]

أ�ا مشتقة أيضا من الفعل قرأ مبعىن "مجع"
الكتاب السماوية وسائر العلوم كلها مصداقا لقوله تعاىل:«َونـَزَّْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاب تِبْـيَانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة
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[264]
َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني »"

القول الثالث:

أ�ا مشتقة من الفعل "قرن" مبعىن "ضم" ودليلهم يف ذلك على اعتبار أن السور واآليات تقرن ٳىل

.
[265]

بعضها البعض، أي تضم ٳىل بعضها البعض ومن القائلني به أبو احلسن األشعري

القول الرابع:

 ودليلهم أن آيات
[266]

أ�ا مشتقة من الفعل "قرن" ولكن مبعىن "دل على" أو "أشار ٳىل"

.
[267]

القرآن قرائن على بعضها البعض ودالة على بعضها البعض ومشرية إىل بعضها البعض شبها ونسقا

 

القول الخامس:

 فيها بإطالقها وقد خصت
[268]

هي اسم جامد غري مشتقة وقد وقع القول على أ�ا وقع االرجتال
بالكتاب املنزل على موسى عليه السالم، واإلجنيل على عيسى عليه السالم،  ودليلهم أن القرآن لو كان
مشتقا من الفعل "قرأ" ألمكن إطالقه على كل ما هو مقروء، ولو كان تأليفا بشريا، وهذا ال جيوز وهذا ما

.
[269]

أكد عليه حممد بن ٳدريس الشافعي

القول الراجح استنادا على هذه األقوال وقوله تعاىل يف سورة القيامة اآليتني"17 و18"بأن الرأي
السديد هو ما اختاره بعض العلماء املعاصرين كالزرقاين وأمري عبد العزيز، وبالتايل فإن لفظ القرآن يف اللغة

هو مصدر مرادف للقراءة وحري حجة على ذلك هو اآلية املذكورة سابقا.

ب- تعريف القرآن اصطالحا:

يتعذر حتديد التعاريف املنطقية للقرآن الكرمي ذات األجناس والفصول واخلواص، حبيث يكون تعريفه
حدا حقيقيا، و احلد احلقيقي له هو استحضاره معهودا يف الذهن أو مشاهدا باحلس، كأن تشري ٳليه مكتوبا
يف املصحف أو مقروءا باللسان فتقول: هو ما بني الدفتني، أو تقول هو من« ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم »

[271]
 ٳىل قوله « ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس»

[270]
«احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني»

وبالتايل فإن ما ذكره العلماء من تعريف للقرآن "اصطالحا" باألجناس والفصول عما عداه مما قد
يشاركه يف االسم -ولو تومها- ذلك أن سائر كتب اهللا تعاىل يف األحاديث النبوية والقدسية تشارك القرآن يف
كو�ا وحيا إهليا فرمبا ظن أ�ا تشاركه يف ٳسم القرآن أيضا، فأرادوا بيان اختصاص االسم به ببيان صفاته اليت
امتاز �ا عن تلك األنواع، فقال أكثرهم يف تعريفه:"هو كالم اهللا املعجز بألفاظه املنزل على النيب صلى اهللا
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عليه وسلم منجما عن طريق جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف املبدوء بسورة الفاحتة املختوم بسورة
[272]

الناس، املتعبد بتالوته املنقول إلينا بالتواتر. "

ولعل التعريف األول الذي يقول به أكثر العلماء هو حمل اتفاق بني أهل األصول والفقه وعامة

 ورمبا يكون التعريف السليم الشامل للقرآن الذي يرد على حنو جامع مانع، ألنه يتسم بالدقة
[273]

العربية
[274]

والشمول حبيث يتناول كل حقيقته ملفهوم الكتاب احلكيم.

ومن اجلدير بالذكر أن اختالف العلماء يف تعريف القرآن الكرمي اصطالحا يرجع ٳىل اختالف وجهة

ومنهم
[276]

 ومنهم من تناوله من الناحية األصولية
[275]

دراستهم، فمنهم من تناوله من الناحية اللغوية

 وجتدر اإلشارة إىل أن
[278]

 وآخرون اعتمدوا الناحية القرآنية
[277]

من اقتصر على علم االجتماع
البعض عرفه مبا متليه معارفه الدينية كما فعل اإلمام أبو حامد الغزايل حني قال:" القرآن هو البحر احمليط"

.
[279]

و الذي تبني لنا من تعاريف القرآن الكرمي اصطالحا أن وجهة نظر  العلماء ال تكاد تتباين كثريا
بل يشرتك معظم عناصرها مع بعض ويشرتك املتخصصون  يف كل ميدان مع بعضهم فيما حيتاجونه  من هذه
الدراسة كما يشرتك معهم املتكلمون أيضا بإطالق ثالث، ألن غرض األصويل والفقيه من األلفاظ هو
االستدالل  على األحكام وهذا ال يكون ٳال باأللفاظ،  وكذلك عامل العربية يعنيه أمر اإلعجاز فال جرم إن

 وأما  الذي يطلقونه ٳطالق الكالم النفسي هم املتكلمون أل�م املتحدثون عن
[280]

كانت وجهته األلفاظ
صفات اهللا تعاىل النفسية من ناحية واملقرون  حبقيقة أن القرآن كالم اهللا غري خملوق من ناحية أخرى وهم
يهتمون أيضا بتقرير وجوب اإلميان بكتب اهللا املنزلة ومنها القرآن، وبإثبات نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

.
[281]

مبعجزة القرآن وال شك أن ذلك كله مناطه األلفاظ، فاإلبداع أن سامهوا يف هذا اإلطالق الثالث

واملتكلمون يعرفون القرآن بإطالقهم الثالث كما يلي: "القرآن هو اللفظ املنزل على النيب صلى اهللا
عليه وسلم من أول الفاحتة ٳىل آخر سورة الناس، املمتاز مبظاهر وصور لتلك الكلمات احلكمية األزلية املرتتبة

[282]
يف غري تعاقب، ا�ردة عن احلروف اللفظية والذهنية الروحية"

وحنن ٳذ نورد بعض هذه التعريفات اليت مل تعد ٳشكالية العصر يف الدراسات اإلسالمية احلديثة ٳال
أننا ال نستطيع ٳغفاهلا ما دامت تتعلق بالدراسات القرآنية، ومازال البعض من الكتاب املعاصرين يتعرض هلا

ولو بصيغة موجزة وهو نفس األمر بالنسبة ألمساء القرآن.

II- تسمياته:
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ٳن القرآن الكرمي أساس اإلسالم، وهو الكتاب املقدس ملئات املاليني من بين اإلنسان بعضهم ورث
حضارات عتيقة مرتامية  يف العراقة والقدم، وكلهم يعتقدون أنه كلمة اهللا املباشرة أنزهلا على رسوله حممد صلى

.
[283]

اهللا عليه وسلم يف مكة و املدينة وما بينهما من أرض احلجاز على مدى ثالث وعشرون سنة

هلذا أوىل العلماء عناية خاصة �ذا الكتاب فأفردوا حبوثا يف إعجاز القرآن الكرمي تتناول جماالته 
كما أفردوا بابا خاصا يف ذكر أمسائه وهذا يدل على األمهية الكربى اليت اكتسبها القرآن أكثر من غريه من
الكتب،  ومبا أن اهللا تعاىل أعطى لكتابه أجل األمساء وأفضلها وأعظمها ليخالف  ما كان عليه العرب يف
تسميا�م لكالمهم بالديوان والقصيدة والبيت، وألن كالم اهللا تعاىل منزه، وكالم البشر مهما عال واستعلى
فيبقى كالما ناقصا ال يرقى ال من حيث األسلوب وال من حيث االسم  ٳىل األسلوب القرآين، بل ال وجه
للمقارنة، ألن القرآن يتصف جبميع أوصاف الكمال  واجلالل لذا ارتأينا ختصيص جزء  صغري من البحث

للحديث عن أمساء القرآن:

فريى "دراز"أن تسمية القرآن الكرمي بالقرآن والكتاب، ٳمنا تعين األوىل كونه متلوا باأللسن بينما

وأما يف تسمية القرآن الكرمي �ذين  األمسني من تسمية الشيء باملعىن
[284]

الثانية كونه مدونا باألقالم 
[285]

الواقع عليه

وبناءا على ما سبق ففي التسمية إشارة إىل أن اهللا سيحفظه يف موضعني ال يف موضع واحد، مبعىن

 وان تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى فال ثقة لنا
[286]

أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور مجيعا
حلفظ حافظ حىت يوافق الرسم ا�مع عليه من األصحاب املنقول إلينا جيال بعد جيل على هيئته اليت وضع
عليها أول مرة، وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو عند احلفاظ  باإلسناد الصحيح املتواتر، ويعترب
اسم قرآن وفرقان من أشهر أمساء النظم الكرمي يف حني أن األمساء األخرى تأيت يف املرتبة املوالية هلذين االمسني

[287]
وأشهرها الكتاب، الذكر والتنزيل

وأما وجه تسميته بالفرقان ألنه فرق بني احلق والباطل كما أخرجه ابن ايب حامت يف قوله تعاىل«تبارك

،  وقد ذكر املضفري يف تارخيه ملا مجع أبو بكر
[288]

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا»
الصديق القرآن قال :"مسوه" فقال بعضهم: "مسوه اإلجنيل" فكرهوه وقال بعضهم "مسوه السفر" ،  فكرهوه
ألنه من يهود، فقال ابن مسعود رضي اهللا عنه : "رأيت للحبشة كتابا  يدعونه املصحف فسموه به"

وقد جتاوز صاحب الربهان حدود التسمية، فبلغ بعدها مخسة ومخسني، أما غازي عناية  فقد ذكر
[289]

 وأسرف غريه يف ذلك حىت بلغ �ا اثنني وتسعني كما ذكره صاحب
[290]

أ�ا سبعة ومخسني
[291]

التبيان

ومن اآليات القرآنية اليت تدل على أمساء القرآن املشهورة، اخرتنا البعض منها مما جاء يف الكتب
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،  وقال يف موضع آخر:«ِإنَّ
[292]

السابقة الذكر ومنها:قوله تعاىل يف شأن القرآن الكرمي:«إِنَُّه لَُقْرآٌن َكِرٌمي»

،وقال اهللا عز وجل يف شأن كتابه العزيز:«حم َواْلِكتَاِب
[293]

َذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم» هَٰ

 ومساه تنزيال فقال
[295]

،ومساه ذكرا فقال تعاىل:« فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن»
[294]

اْلُمِبِني»
[296]

تعاىل:«َوإِنَُّه لَتـَْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني »

ومما سبق يتبني لنا أنه وإن اختلفت آراء العلماء يف تعريف القرآن الكرمي ويف تعدد أمساءه، فيبقى
املفهوم واحد وهو أنه كالم اهللا املنزل على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم املعجز بألفاظه ومعناه، وهو

االعتقاد السائد عند سائر الناس.

 

 

 

 

III-خصائصه األسلوبية:

لقد انفرد القرآن الكرمي بطريقته يف تأليف الكالم واختيار األلفاظ، وليس من الغريب أن يكون له
أسلوبه اخلاص به، ذلك أن اخلصائص  اليت امتاز �ا عن سائر الكتب واملزايا املتوفرة فيه جعلت له طابعه
املعجز يف لغته وبالغته،  فأفاض العلماء فيها بني مقل ومكثر، ولكنهم بعد أن طال �م املطاف، وبعد أن
حفيت ودميت أقدامهم، مل يزيدوا على أن قدموا لنا قلة من كثرة وقطرة من حبر، معرتفني بأ�م عجزوا عن
الوفاء، وأن ما خفي عليهم ومل يذكروه أكثر مما ظهر هلم فذكروه، وأ�م مل يزيدوا على أن قربوا لنا البعيد بضرب
من التمثيل رجاء اإليضاح والتبيني، أما االستقصاء واإلطاحة مبزايا األسلوب القرآين وخصائصه على وجه

[297]
االستيعاب فأمر استأثر به الذي عنده  علم الكتاب

وعلى هذا األساس حاولنا اختيار أهم اخلصائص املميزة للقرآن الكرمي وهي عشر خصائص:

1- مسحة القرآن اللفظية: فإ�ا جذابة أخّ◌اذة تتجلى يف االتساق واالئتالف على طريقة عجيبة
ال ميكن أن يرتقي إليها كالم بشر مهما توفر له من عوامل اإلبداع.

2- جودة السبك: فالقرآن الكرمي بلغ أقصى الدرجات، وأبلغ الغايات يف ترابط كلماته، ومتاسك

مجله وتعانق آياته مع طول نفسه وتنوع مقاصده، فإذا فتحت املصحف دون أن يكون لك قصدا أو غرض

بآية معينة فقرأت ما وقعت عليه عيناك، وتأملته وجدته وحدة متماسكة األجزاء، متآلفة األعضاء، متآخية

َذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن قـُْرآنًا َعرَبِي�ا َغيْـَر ِذي األوصال، فجل من قال: «َولََقْد َضرَبْـنَا لِلنَّاِس ِيف هَٰ
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[298]
ِعَوٍج لََعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن»

3- إئتالف أسلوب القرآن مع معانيه: فمن يقرأ الشعر العريب اجلاهلي كاملعلقات مثال، جيد
ألفاظها بني غريب مستنكر ووحشي مستكره، وكالما بليغا وكالما متوسطا يف البالغة، أما القرآن فإنه أرقى

[299]
درجات البيان وأمسى منازل الفصاحة وقد مجع وجوه احلسن كلها وأسباب اجلمال مجيعها

4- سمو األسلوب القرآني في األغراض العلمية: مما هو معروف أن أسلوب الكاتب أو الشاعر
أو اخلطيب خيتلف من غرض إىل آخر، بالغة وفصاحة، فقد جييد يف الوصف دون الغزل، أو احلماسة
والفخر دون غريمها، أما  القرآن الكرمي هذا الكتاب السماوي املعجز، فإنه متفوق يف كل غرض، ومربر يف
كل جمال، فأسلوبه خيلب األلباب ويأسر العقول ويثري اإلعجاب سواء يف ذلك الوعظ أو القصص، أو الوعد
أو الوعيد،  أو الوصف ، أو الكون...إخل، أال ترى أن اهللا تعاىل قال يف الرتغيب:«َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي

[300]
َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ »

 وقال يف الرتهيب:« أَفَأَِمْنُتْم َأْن
[301]

وقال أيضا:« َوفِيَها َما َتْشتَِهيِه اْألَنْـُفُس َوتـََلذُّ اْألَْعُنيُ »

 وغريها من الشواهد كثرية.
[302]

َخيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبـَرِّ أَْو يـُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا ُمثَّ َال جتَُِدوا َلُكْم وَِكيًال»

5- جاذبية النغم القرآني: قد تغين هذه اخلاصية  بعض اخلصائص املذكورة أعاله،  وإمنا زدناها
لنالحظ أن يف نظام القرآن الصويت جاذبية عجيبة خالبة، ناجتة عن ائتالف القرآن يف حركاته وسكناته ومّداته
وانفعاالته،  مما يستدعي االستماع ويثري املشاعر ويستميل القلوب، و�ذا نقول أن أسلوب القرآن البياين قد
مجع بني مزايا الشعر والنثر مجيعا، وختلص من قيود القافية الواحدة املتعبد بتالوته والتفعيالت احملددة، فامتاز 

[303]
بالتايل حبرية التعبري عن مجيع أغراضه حرية كاملة ومطلقة.

-ومن هنا كان تأثر األعجام بالقرآن دون أن يفهموه، وللنغمة القرآنية صلة واضحة باملعاين حيث 
أن هناك بينهما تشارك  وتعانق وائتالف يعجز العقل البشري مهما كان مبلغه من القوة واإلدراك أن يصل

إليه.

6-إرضاؤه العام:  ومعىن هذا أن القرآن إذا تلي على العامة شعروا جبالله وأحسوا بعظمته وذاقوا
حالوته وانصاعوا بعقوهلم على قدر استعدادهم وكذلك اخلاصة إذا قرأوه أو قرئ  عليهم انقطعوا إليه بقلو�م
وعقوهلم  ليسرتحيوا يف ضالله ويستشعروا روح الطمأنينة والثقة يف محاه فتشيع يف صدورهم أنوار اإلميان واألنس

مبعية اهللا.

7- إرضاؤه العقل والعاطفة: فالقرآن خياطب العقل والقلب معا وهي غاية صعبة املرتقى، عزيزة
املنال فاستمع إليه وهو يسوق االستدالل العقلي على البحث، كيف يهز العقل وميتع العاطفة معا، قال تعاىل

وقال أيضا:«أَفـََلْم يـَْنُظُروا
[304]

:"َوِمْن آيَاِتِه أَنََّك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنْـزَْلنَا َعلَيْـَها اْلَماَء اْهتـَزَّْت َورََبْت»
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[305]
ِإَىل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنـَيْـنَاَها َوزَيـَّنَّاَها َوَما َهلَا ِمْن فـُُروٍج»

8-البراء في تصوير المواقف وتحديد المعاني وتعميق المشاعر وثورته في أقانين الكالم : أي
أن القرآن الكرمي يورد املعىن الواحد بألفاظ وبطرق خمتلفة، مبقدرة فائقة وخارقة تنبهر أمامها أنفاس الفصحاء

.
[306]

والبلغاء واألمثلة على ذلك كثرية واضحة ال تغرب عن الذكي اللبيب وهو يتلو القرآن

9- ضرب األمثال: فمن تتبع القرآن بالتالوة جيده مليئا باألمثال وذلك للوعظ، وحصول التذكر

،
[307]

َذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن» والعلم، ومن ذلك قوله تعاىل:« َولََقْد َضرَبْـنَا لِلنَّاِس ِيف هَٰ
وقوله أيضا:«يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيْلُُقوا ُذبَابًا َولَِو اْجَتَمُعوا

 ويقول أيضا :«تـُْؤِيت ُأُكلََها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن رَبـَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم
[308]

َلُه» 
[309]

يـََتذَكَُّروَن»

10- التكرار:  وهو واضح يف بعض آيات القرآن، ونالحظ باخلصوص يف قصصه لتأكيد الزجر و
الوعيد وتثبيته احلجة , ويف عباراته لتحقيق النغمة وترديد املنة أو اإلقناع وتركيز الفكرة وتعميق العقدة، فكل
شاعر أو كاتب أو خطيب أو متكلم إذا كرر كالما نزل قوله املكرر عن درجة القول الثاين يف الفصاحة

[310]
وليس كذلك كالم اهللا، فإن فصاحته تظل على مستواها ودرجتها.

 

 

VI .أسلوب االستفهـام في القرآن الكريم

أداةاآلية ورقمهاالسورة
االستفهام  

 أسلوب االستفهام منعدم فيهاالفاحتة
 
 
 
 
 
 

البقرة
 

 

-اهلمزة -أم«َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمنُوَن6»-

- اهلمزة«أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء »-13-
«فـَيـَُقولُوَن َماَذا َأَراَد اللَُّه ِ�ََٰذا َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َويـَْهِدي ِبِه

َكِثريًا...»-26-
- ماذا

«َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكْنُتْم أَْمَواتًا فََأْحيَاُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ
ُحيْيِيُكْم ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن»-28-

- كيف

«قَالُوا َأَجتَْعُل فِيَها َمْن يـُْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح
ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن»-30-

- اهلمزة

-اهلمزة« قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت
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البقرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البقرة
 
 
 

َواْألَْرِض»-33-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-44-

- اهلمزة«قَاَل أََتْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو َأْدَىنٰ بِالَِّذي ُهَو َخيْـٌر»-61-

ْ لَنَا َما ِهَي »-68- - ما«قالُوا ادُْع لَنَا رَبََّك يـُبـَنيِّ

ْ لَنَا َما لَْونـَُها»-69- - ما«قَالُوا ادُْع لَنَا رَبََّك يـُبـَنيِّ
ْ لَنَا َما ِهَي ِإنَّ اْلبـََقَر َتَشاَبه َعلَيْـنَا » «قَالُوا ادُْع لَنَا رَبََّك يـُبـَنيِّ

-70-
- ما

- اهلمزة«أَفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمنُوا َلُكْم» -75-

- اهلمزة«قَالُوا َأُحتَدِّثُونـَُهْم ِمبَا فـََتَح اللَُّه َعلَْيُكْم...أََفَال تـَْعِقلُوَن»-76-
«ُقْل َأختََّْذمتُْ ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا...أَْم تـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما َال

تـَْعَلُموَن»-80-
-اهلمزة

-أم

- اهلمزة«أَفـَتـُْؤِمنُوَن بِبـَْعِض اْلِكتَاِب َوَتْكُفُروَن بِبـَْعٍض»-85-
«أَ◌َفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوٰى أَنْـُفُسُكُم

«... اْسَتْكبـَْرمتُْ
-87-

- اهلمزة

- اهلمزة«أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنْـُهْم...»-100-

- اهلمزة«َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر»-106-

- اهلمزة«أملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض»-107-

-ما«ِإْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي» -133-

-اهلمزة«ُقْل َأُحتَاجُّونـَنَا ِيف اللَِّه َوُهَو رَبـُّنَا َورَبُُّكْم» -139-

-اهلمزة«ُقْل أَأَنْـُتْم َأْعَلُم أَِم اللَُّه»-140-
-أم

ُهْم َعْن قِبْـلَتِِهُم الَِّيت َكانُوا َعلَيْـَها» -142- -ما«َما َوالَّ

-اهلمزة«أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم َال يـَْعِقلُوَن َشْيئًا َوَال يـَْهَتُدوَن»-170-

-كم«َسْل َبِين ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيْـنَاُهْم ِمْن آَيٍة بـَيـَِّنٍة»-211-
«َحىتَّٰ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَىتٰ َنْصُر

اللَِّه»-214-
-مىت

- ماذا«يسألونك ماذا ينفقون»     219-

-اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخرَُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف»-243

-من«َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسنًا...»-245-

-اهلمزة-من«َأملَْ تـََر ِإَىل اْلَمَإلِ...»«قَاَل َهْل َعَسْيُتْم...»-246-

-أىن«قَالُوا َأىنَّٰ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعلَيْـنَا َوَحنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك»247-
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-كم«َكْم ِمْن فَِئٍة قَلِيَلٍة َغلََبْت فَِئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اللَِّه»-249- 

-من«َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذِنِه» -255-

-اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ إِبْـَراِهيَم ِيف رَبِِّه»-258-

ِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوِ�َا»«قَاَل َكْم لَبِْثَت» «قَاَل َأىنَّٰ ُحيِْيي هَٰ
-259

-أىن
-كم

-اهلمزة«َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتٰى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمْن»-260-

-اهلمزة«أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل...» -266-

 
             

 
 
 

آل عمران
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

     
 
 آل عمران

 
 
 
 
 
 

-اهلمزة«َ◌ُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْألُمِّيَِّني أََأْسَلْمُتْم»-20-

-اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب» -23-
«َفَكْيَف ِإَذا َمجَْعنَاُهْم لِيـَْوٍم َال رَْيَب فِيِه َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما

َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُموَن»-25-
-كيف

َذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْرُزُق « يَا َمْرميَُ َأىنَّٰ َلِك هَٰ
َمْن َيَشاُء بَِغْريِ ِحَساٍب»-37-

-أىن

-أىن«قَاَل َربِّ َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم َوَقْد بـَلََغِينَ اْلِكبـَُر»-40-

-أىن«قَاَلْت َربِّ َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل َوَلٌد وَملَْ ميََْسْسِين َبَشٌر»-47-

-من«قَاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَىل اللَِّه»-52-

«يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف إِبْـَراِهيَم»«أََفَال
تـَْعِقلُوَن»-65-

-مل
-اهلمزة

-مل«فَِلَم ُحتَاجُّوَن فِيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم »-66-

-مل«يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه» -70-

-مل«يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلبَاِطِل»-71-

-اهلمزة« أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بـَْعَد ِإْذ أَنْـُتْم ُمْسِلُموَن»-80-

ِلُكْم ِإْصِري»-81- -اهلمزة«قَاَل أَأَقْـَرْرمتُْ َوَأَخْذمتُْ َعَلٰى ذَٰ

-اهلمزة«أَفـَغَيْـَر ِديِن اللَِّه يـَبْـغُوَن»-83-

-كيف«َكْيَف يـَْهِدي اللَُّه قـَْوًما َكَفُروا بـَْعَد ِإميَا�ِِْم» -86-

-مل«ُقْل يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه» -98-

-مل«ُقْل يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ َتُصدُّوَن َعْن َسبِيِل اللَِّه » -99-
«أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثَالَثِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة

ُمنْـزَِلَني»-124-
-اهلمزة

-كيف«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِِّبَني»-137-

-اهلمزة«أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انْـَقلَْبُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم»-144-
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- هل«َهْل لَنَا ِمَن اْألَْمِر ِمْن َشْيٍء»-154-

-ما«فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم»-159-

-من«َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه»-160-

-اهلمزة«أََفَمِن اتـََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَِّه»-162-
-من

َذا  ُقْل «أََوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـلَيْـَها»«قـُْلُتْم َأىنَّٰ هَٰ
ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْـُفِسُكْم»-165-

-اهلمزة
-أىن

-مل« فَِلَم قـَتـَْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-183-
 

النساء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النساء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-كيف«َفَكْيَف ِإَذا ِجئْـنَا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد» -41-

-اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب» -44-

-اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنْـُفَسُهْم»-49-

-اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب»-51-
«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمنُوا ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل

ِمْن قـَْبِلَك» -60-
-اهلمزة

-كيف«َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتْـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم»-62-

-ما«َ◌َما َلُكْم َال تـَُقاتِلُوَن ِيف َسبِيِل اللَِّه» -75-

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن قِيَل َهلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم»
« َوقَالُوا رَبـَّنَا ِملَ َكتَْبَت َعلَيْـنَا اْلِقتَاَل »-77-

-اهلمزة
-مل

ُؤَالِء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا » -78- -ما«َفَماِل هَٰ

-اهلمزة«أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن»-82-

-من«َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا»-87-

«َفَما َلُكْم ِيف اْلُمنَافِِقَني فِئَتـَْنيِ»
«أَُترِيُدوَن َأْن تـَْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّه»-88-

-ما
-اهلمزة

«قَالُوا فِيَم ُكْنُتْم»«قَالُوا َأملَْ َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا
فِيَها»-97-

-فيم
-اهلمزة

«َفَمْن ُجيَاِدُل اللََّه َعنْـُهْم يـَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْم َمْن َيُكوُن َعلَْيِهْم
وَِكيًال»-109-

-من
-من

-من« َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه قِيًال»-122-

-اهلمزة«أَيـَْبتـَغُوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه مجَِيًعا»-139-

-اهلمزة«قَالُوا َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم»«قَالُوا َأملَْ َنْسَتْحِوْذ َعلَْيُكْم»-141-
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-اهلمزة«أَُترِيُدوَن َأْن َجتَْعلُوا لِلَِّه َعلَْيُكْم ُسْلطَانًا ُمبِينًا»-144- 

-ما«فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم» -155-

 
 
 
 
 
 
 
 

املائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ما«َيْسأَلُوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم»-4-

-من«ُقْل َفَمْن َميِْلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا» -17-

-مل«ُقْل فَِلَم يـَُعذُِّبُكْم ِبُذنُوِبُكْم»-18-

-كيف«ِلُريَِيُه َكْيَف يـَُواِري َسْوءََة َأِخيِه »-31-

-اهلمزة«َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض» -40-

-كيف«وََكْيَف ُحيَكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْوَراُة فِيَها ُحْكُم اللَِّه»-43-

-اهلمزة«أََفُحْكَم اْجلَاِهلِيَِّة يـَبْـغُوَن»-50-

-هل«تـَْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاللَِّه» -59-

ِلَك َمثُوَبًة ِعْنَد اللَِّه»-60- -هل«َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذَٰ

-اهلمزة«أََفَال يـَتُوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستـَْغِفُروَنُه»-74-

ُ َهلُُم اْآليَاِت ُمثَّ اْنُظْر َأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن»-75- -كيف-أىن«اْنُظْر َكْيَف نـُبـَنيِّ

«ُقْل أَتـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال َميِْلُك َلُكْم َضر�ا َوَال
نـَْفًعا»-76-

-اهلمزة

-84- « -ما«َوَما لَنَا َال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاءَنَا ِمَن احلَْقِّ

-هل«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْنتـَُهوَن»-91-

-اهلمزة«أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم َال يـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَال يـَْهَتُدوَن»-104-

-ماذا«فـَيـَُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم»-109-
«َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنـَزَِّل َعلَيْـنَا َماِئَدًة ِمَن

السََّماِء»-112-
-هل

َْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه» ُذوِين َوأُمَِّي إِهلَٰ «أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
-116-

-اهلمزة

 
 
 
 
 
 
 

األنعام
 

-اهلمزة «َأملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن قـَْبلِِهْم»-6-

-كم

ُذ َولِي�ا» -14- -اهلمزة«ُقْل َأَغيْـَر اللَِّه َأختَِّ

-أي«ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبـَُر َشَهاَدًة»-19-

-أين« أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن»-22-

-كيف«اْنُظْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلٰى أَنْـُفِسِهْم»-24-

َذا بِاحلَْقِّ»-30- -اهلمزة«قَاَل أَلَْيَس هَٰ
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األنعام
 
 
 
 

-اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-32-

«ُقْل َأرَأَيْـَتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه أَْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة َأَغيْـَر

اللَِّه َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-40-

-اهلمزة

-اهلمزة

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َأَخَذ اللَُّه مسََْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلٰى قـُلُوِبُكْم
َمْن إِلٌَٰه َغيْـُر اللَِّه يَْأتِيُكْم ِبِه» -46-

-اهلمزة
-من

«ُقْل َأرَأَيْـَتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه بـَْغَتًة أَْو َجْهرًَة َهْل يـُْهَلُك
ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن»-47-

-اهلمزة

-هل

-هل«ُقْل َهْل َيْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلَبِصريُأََفَال تـَتـََفكَُّروَن»-50-

-اهلمزة

ُؤَالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيِهْم ِمْن بـَْينِنَاأَلَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم «َأهَٰ
بِالشَّاِكرِيَن»-53-

-اهلمزة
-اهلمزة

-من«ُقْل َمْن يـَُنجِّيُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر» -63-

-كيف«اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اْآليَاِت لََعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن»-65-

-اهلمزة«ُقْل أََنْدُعوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال يـَنْـَفُعنَا َوَال َيُضرُّنَا » -71-

-اهلمزة«أَتـَتَِّخُذ َأْصنَاًما آِهلًَة»-74-

-اهلمزة«قَاَل َأُحتَاجُّوينِّ ِيف اللَِّه»«أََفَال تـََتذَكَُّروَن»-80-
«ُقْل َمْن أَنْـَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسٰى نُوًرا َوُهًدى

لِلنَّاِس»-91-
-من

ِلُكُم اللَُّه فََأىنَّٰ تـُْؤَفُكوَن»-95- «ذَٰ
«َأىنَّٰ َيُكوُن َلُه َوَلٌد وَملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة»-101-

-أىن
 

-اهلمزة«أَفـَغَيْـَر اللَِّه أَبْـتَِغي َحَكًما» -114-

-ما«َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه» -119-
-اهلمزة

-اهلمزة«أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فََأْحيـَيْـنَاُه َوَجَعْلنَا َلُه نُوًرا...»-122-

-اهلمزة« َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعلَْيُكْم آيَاِيت»-130-

-اهلمزة«ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اْألُنْـثـَيـَْنيِ»-144-143-
-أم

-من«َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»-144-

-هل«َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لَنَا»-148-
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- من«َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنْـَها»-157-

- هل«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِيـَُهُم اْلَمَالِئَكُة...» -158-

- اهلمزة«ُقْل َأَغيْـَر اللَِّه أَْبِغي رَب�ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء»-164-

 
األعراف

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

األعراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األعراف
 

- كم«وََكْم ِمْن قـَْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها»-4-

- ما«قَاَل َما َمنـََعَك َأالَّ َتْسُجَد» -12-

- مبا«قَاَل فَِبَما َأْغَويْـَتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم»-16-

- اهلمزة«َأملَْ أَنْـَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَِة» -22-

- اهلمزة«أَتـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما َال تـَْعَلُموَن»-28-

- هل« فـََهْل َوَجْدمتُْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َحق�ا»-44-

ُؤَالِء الَِّذيَن أَْقَسْمُتْم َال يـَنَاُهلُُم اللَُّه ِبَرْمحٍَة»-49- - اهلمزة«َأهَٰ

- هل«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ تَْأوِيَلُه»«فـََهْل لَنَا ِمْن ُشَفَعاَء»-53-
- هل

- اهلمزة«أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُِّكْم»-69-63-

- اهلمزة«أََفَال تـَتـَُّقوَن»-65-

- اهلمزة«قَالُوا َأِجْئتـَنَا لِنـَْعُبَد اللََّه َوْحَدُه» -70-

- اهلمزة«َأُجتَاِدلُوَنِين ِيف َأْمسَاٍء مسََّْيُتُموَها أَنْـُتْم» -71-

- اهلمزة«أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َصاِحلًا ُمْرَسٌل ِمْن رَبِِّه»-75-
«أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبـََقُكْم ِ�َا ِمْن َأَحٍد ِمَن

اْلَعاَلِمَني»-80-
- اهلمزة

- اهلمزة« قَاَل أََولَْو ُكنَّا َكارِِهَني»-88-

- كيف« َفَكْيَف آَسٰى َعَلٰى قـَْوٍم َكاِفرِيَن»-93-

- اهلمزة«أَفَأَِمَن َأْهُل اْلُقَرٰى َأْن يَْأتِيـَُهْم بَْأُسنَا» -97-

- اهلمزة«أََوأَِمَن َأْهُل اْلُقَرٰى َأْن يَْأتِيـَُهْم بَْأُسنَا» -98-

- اهلمزة«أَفَأَِمنُوا َمْكَر اللَِّه»-99-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـَْهِد لِلَِّذيَن َيرِثُوَن اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َأْهلَِها » -100-

- ماذا«ُيرِيُد َأْن ُخيْرَِجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا تَْأُمُروَن»-110-

- اهلمزة«قَاَل ِفْرَعْوُن آَمْنُتْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم»-123-

- اهلمزة«أََتَذُر ُموَسٰى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض» -127-

ًا َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني» «قَاَل َأَغيْـَر اللَِّه أَْبغِيُكْم إِهلَٰ
-140-

- اهلمزة

- هل«َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَملُوَن»-147-
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- اهلمزة«َأملَْ يـََرْوا أَنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َوَال يـَْهِديِهْم َسبِيًال»-148-

- اهلمزة«َأَعِجْلُتْم أَْمَر رَبُِّكْم»-150-

- اهلمزة«أَتـُْهِلُكنَا ِمبَا فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا»-155-

- مل«ِملَ تَِعظُوَن قـَْوًمااللَُّه ُمْهِلُكُهْم» -164-

- اهلمزة«َأملَْ يـُْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب»«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-169-

- اهلمزة«أََلْسُت ِبرَبُِّكْم»-172-

- اهلمزة«أَفـَتـُْهِلُكنَا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطلُوَن»-173-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـَتـََفكَُّروا َما ِبَصاِحبِِهْم ِمْن ِجنٍَّة»-184-
«أَوَملَْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْألَْرِض»«فَبَِأيِّ َحِديٍث

بـَْعَدُه يـُْؤِمنُوَن»-185-
- اهلمزة

- أي

«َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها»-187-
«أَُيْشرُِكوَن َما َال َخيُْلُق َشْيئًا َوُهْم ُخيْلَُقوَن»-191-

- أيان
-اهلمزة

-اهلمزة«أََهلُْم َأْرُجٌل ميَُْشوَن ِ�َا»-195-
 

«َما َهلُْم َأالَّ يـَُعذِّبـَُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِداألنفال
احلََْراِم»-34-

- ما

 
 

التوبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوبة
 
 
 

- كيف«َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكَني َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه» -7-

- كيف«َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعلَْيُكْم َال يـَْرقـُبُوا» -8-
«َأَال تـَُقاتِلُوَن قـَْوًما َنَكثُوا َأْميَانـَُهْم»«َأَختَْشْونـَُهْم فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن

َختَْشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني»-13-
-اهلمزة
-اهلمزة

- أم«أَْم َحِسْبُتْم َأْن تـُتْـرَُكوا» -16-

«َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احلََْراِم َكَمْن آَمَن
بِاللَِّه َواْليـَْوِم اْآلِخر..ِ.»-19-

-اهلمزة

- أىن« قَاتـَلَُهُم اللَُّه َأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن»-30-

«َما َلُكْم ِإَذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا ِيف َسبِيِل اللَِّه اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرض
ِ◌َأَرِضيُتْم بِاْحلَيَاِة الدُّنْـيَا ِمَن اْآلِخرَِة»-38-

- ما
- اهلمزة

َ َلَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوتـَْعَلَم «ِملَ َأِذْنَت َهلُْم َحىتَّٰ يـَتَبـَنيَّ
اْلَكاِذِبَني»-43-

- مل

- هل«ُقْل َهْل تـَرَبَُّصوَن بِنَا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنـَيـَْنيِ»-52-

«َأملَْ يـَْعَلُموا أَنَُّه َمْن ُحيَاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم
َخاِلًدا فِيَها»63

- اهلمزة

- اهلمزة«َأملَْ يَْأ�ِِْم نـَبَُأ الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم» -70-
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- اهلمزة«َأملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ِسرَُّهْم »-78- 

- اهلمزة«َأملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوَبَة َعْن ِعبَاِدِه»-104-

«أََفَمْن َأسََّس بـُنْـيَاَنُه َعَلٰى تـَْقَوٰى ِمَن اللَِّه

َوِرْضَواٍن...»-109-

- اهلمزة
- من

ِذِه ِإميَانًا»-124- - أي«َفِمنْـُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم َزاَدْتُه هَٰ
«أََوَال يـََرْوَن أَنـَُّهْم يـُْفتـَنُوَن ِيف ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة أَْو َمرَّتـَْنيِ»

-126-
- اهلمزة

- هل«َهْل يـََراُكْم ِمْن َأَحٍد» -127-

 
يونس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يونس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- اهلمزة«َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا َأْن أَْوَحيْـنَا ِإَىلٰ رَُجٍل ِمنْـُهْم» -2-

ِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه أََفَال َتذَكَُّروَن»-3- - اهلمزة«ذَٰ

- كيف«لِنـَْنُظَر َكْيَف تـَْعَملُوَن»-14-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-16-

- من«َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا» -17-

«ُقْل أَتـُنَبِّئُوَن اللََّه ِمبَا َال يـَْعَلُم ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف
اْألَْرِض»-18-

- اهلمزة

«ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع

َواْألَْبَصاَر َوَمْن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ
َوَمْن ُيَدبـُِّر اْألَْمرََفَسيـَُقولُوَن اللَُّه فـَُقْل أََفَال تـَتـَُّقوَن»-31-

- من
- اهلمزة

- من
- اهلمزة

- ماذا«َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضََّالُل فََأىنَّٰ ُتْصرَفُوَن»-32-
- أىن

«ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُعِيُدُه »«فََأىنَّٰ
تـُْؤَفُكوَن»-34-

- هل
- أىن

»«أََفَمْن يـَْهِدي «ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ
 

 ِإَىل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتََّبَع»«َفَما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن»-35-

- هل
- اهلمزة

- ما
- كيف

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الظَّاِلِمَني»-39-

- اهلمزة«أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو َكانُوا َال يـَْعِقلُوَن»-42-

- اهلمزة«أَفَأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َولَْو َكانُوا َال يـُْبِصُروَن»-43-
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يونس

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-48- - مىت«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ
«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن آتَاُكْم َعَذاُبُه بـَيَاتًا أَْو نـََهاًرا َماَذا َيْستـَْعِجُل ِمْنُه

اْلُمْجرُِموَن»-50-
- اهلمزة

- مىت

- اهلمزة«َأُمثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبِه»-51-

- هل«َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ ِمبَا ُكْنُتْم َتْكِسبُوَن»-52-

- اهلمزة«َوَيْستـَْنبِئُوَنَك َأَحقٌّ ُهَو»-53-

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم َما أَنْـَزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق... أَْم َعَلى اللَِّه
تـَْفتـَُروَن»-59-

- اهلمزة
- أم

- اهلمزة«أَتـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما َال تـَْعَلُموَن»-68-

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْنَذرِيَن»-73-

َذا َوَال يـُْفِلُح «قَاَل ُموَسٰى أَتـَُقولُوَن لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءَُكْم َأِسْحٌر هَٰ
السَّاِحُروَن»-77-

- اهلمزة
- اهلمزة

- اهلمزة«قَالُوا َأِجْئتـَنَا لِتـَْلِفتـَنَا َعمَّا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءَنَا» -78-

- اهلمزة«أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّٰ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني»-99-

- هل«فـََهْل يـَْنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قـَْبلِِهْم»-102-
 

 
هود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هود
 
 
 
 

- هل«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْسِلُموَن»-14-

- اهلمزة«أََفَمْن َكاَن َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن رَبِِّه...» -17-

- من«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»-18-

- هل«َهْل َيْستَوِيَاِن َمَثًالأََفَال َتذَكَُّروَن»-24-
- اهلمزة

...»«أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنْـُتْم «َأرَأَيْـُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ
َهلَا َكارُِهوَن»-28-

- اهلمزة
- اهلمزة

- اهلمزة«أََفَال َتذَكَُّروَن»-30-

- من«َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَلِيٌل»-40-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-51-

- اهلمزة«أَتـَنْـَهانَا َأْن نـَْعُبَد َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا»-62-

-63- « - اهلمزة«َأرَأَيْـُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ

- اهلمزة«قَاَلْت يَا َويْـَلَىتٰ أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز»-72-

- اهلمزة«قَالُوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن أَْمِر اللَِّه» -73-

- اهلمزة«أَلَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد»-78-

- اهلمزة«أَلَْيَس الصُّْبُح بَِقرِيٍب»-81-
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«قَالُوا يَا ُشَعْيُب َأَصَالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتْـُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا»
-87-

- اهلمزة

-88- « - اهلمزة«قَاَل يَا قـَْوِم َأرَأَيْـُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ

- اهلمزة«قَاَل يَا قـَْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعلَْيُكْم ِمَن اللَِّه » -92-

 
 
 
 
 

يوسف
 
 
 
 
 
 

يوسف

- ما«قَالُوا يَا أَبَانَا َما َلَك َال تَْأَمنَّا َعَلٰى يُوُسَف» -11-

- ما«قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بَِأْهِلَك ُسوًءا» -25-

«يَا َصاِحيبَِ السِّْجِن أََأْربَاٌب ُمتـََفرِّقُوَن َخيْـٌر أَِم اللَُّه اْلَواِحُد
اْلَقهَّاُر»-39-

- اهلمزة
- أم

ِيت َقطَّْعَن «اْرِجْع ِإَىلٰ رَبَِّك فَاْسأَْلُه َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّ
أَْيِديـَُهنَّ»-50-

- ما

- ما«قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نـَْفِسِه»-51-

- اهلمزة«َأَال تـََرْوَن َأينِّ أُوِيف اْلَكْيَل َوأَنَا َخيْـُر اْلُمْنزِِلَني»-59-

- اهلمزة«َأملَْ تـَْعَلُموا َأنَّ أَبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعلَْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن اللَِّه»-80-

- هل«قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما فـََعْلُتْم بِيُوُسَف َوَأِخيِه» -89-
- ما

- اهلمزة«َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َال تـَْعَلُموَن»-96-

- اهلمزة«أَفَأَِمنُوا َأْن تَْأتِيـَُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اللَِّه»-107-
«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن

قـَْبلِِهْم»«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-109-
- اهلمزة
- كيف
- اهلمزة

 
 
 

الرعد
 
 
 
 
 
 

- اهلمزة«َأ.َذا ُكنَّا تـَُرابًا أَإِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد»-5-

«ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض»«ُقْل أَفَاختََّْذمتُْ ِمْن ُدوِنِه
أَْولِيَاَء»«ُقْل َهْل َيْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلَبِصُري أَْم َهْل َتْستَِوي

الظُُّلَماُت َوالنُّوُر»-16-

- من
- اهلمزة

- هل
- هل

-19-«... َا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك احلَْقُّ - اهلمزة«أََفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ

- اهلمزة«أَفـََلْم يـَْيَأِس الَِّذيَن آَمنُوا...»-31-

- كيف«َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب»-32-

- اهلمزة«أََفَمْن ُهَو قَاِئٌم َعَلٰى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت» -33-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا نَْأِيت اْألَْرَض نـَنْـُقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها»-41-
 

إبراهيم
- اهلمزة«َأملَْ يَْأِتُكْم نـَبَؤا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم» -9-
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إبراهيم

«َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْدُعوُكْم لِيـَْغِفَر َلُكْم
ِمْن ُذنُوِبُكْم...»-10-

- اهلمزة

- ما«َوَما لَنَا َأالَّ نـَتـَوَكََّل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبـُلَنَا»-12-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاحلَّْق»-19-

- هل«إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تـَبـًَعا فـََهْل أَنْـُتْم ُمْغنُوَن» -21-
 

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة» -24-
- كيف

- اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا»-28-

- اهلمزة«أَوَملَْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قـَْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل»-44-
- ما

َ َلُكْم َكْيَف فـََعْلنَا ِ�ِْم» -45- - كيف«َوتـَبـَنيَّ
 
 
 
 

احلجر

- ما«قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن»-32-
- اهلمزة

ْرُمتُوِين َعَلٰى َأْن َمسَِّينَ اْلِكبـَُر فَِبَم تـَُبشُِّروَن»-54- - اهلمزة«قَاَل أََبشَّ
- مب

- من«قَاَل َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرْمحَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّالُّوَن»-56-

- ما«قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسلُوَن»-57-

- اهلمزة«أَوَملَْ نـَنْـَهَك َعِن اْلَعاَلِمَني»-70-
 
 
 
 

الّنحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- اهلمزة«أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن َال َخيُْلُق أََفَال َتذَكَُّروَن»-17-
- اهلمزة

- أيان«َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبْـَعثُوَن»-21-

- ماذا«َوِإَذا قِيَل َهلُْم َماَذا أَنْـَزَل ...»-24-

- اهلمزة«َأَال َساَء َما َيِزُروَن»-25-

- أّين«َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن فِيِهْم»-27-

- ماذا«َوقِيَل لِلَِّذيَن اتـََّقْوا َماَذا أَنْـَزَل رَبُُّكْم»-30-

«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِيـَُهُم اْلَمَالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ أَْمُر
رَبَِّك»-33-

- هل

- هل«فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبُني»-35-

- كيف«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِِّبَني»-36-

- اهلمزة«أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيِّئَاِت َأْن َخيِْسَف اللَُّه ِ�ُِم اْألَْرَض»
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الّنحل

-45-
- اهلمزة«أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىلٰ َما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء...» -48-

- اهلمزة«أَفـَغَيْـَر اللَِّه تـَتـَُّقوَن»-52-
«َأميُِْسُكُه َعَلٰى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِيف التـَُّراِب»«َأَال َساَء َما

 
 َحيُْكُموَن»-59-

- اهلمزة
- أم

- اهلمزة

- اهلمزة« أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َجيَْحُدوَن»-71-

- اهلمزة«أَفَبِاْلبَاِطِل يـُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُروَن»-72-

- هل«َهْل َيْستـَُووَن احلَْْمُد لِلَِّه  َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن»-75-

- هل«َهْل َيْستَِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل...»-76-

َراٍت ِيف َجوِّ السََّماِء ...»-79- - اهلمزة«َأملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ ُمَسخَّ

 
 
 

اإلسراء
 
 
 
 
 
 
 

اإلسراء

- اهلمزة«أَفََأْصَفاُكْم رَبُُّكْم بِاْلبَِنَني َواختَََّذ ِمَن اْلَمَالِئَكِة إِنَاثًا»-40-

- اهلمزة«َأَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا إِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا»-49-

- من«َفَسيـَُقولُوَن َمْن يُعِيُدنَا»«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ ُهو»-51-
- مىت

- أي«أَيـُُّهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَافُوَن َعَذاَبُه»-57-

- اهلمزة«قَاَل أََأْسُجُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطينًا»-61-

-62-«... َذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ - اهلمزة«قَاَل َأرَأَيْـَتَك هَٰ

- اهلمزة«أَفَأَِمْنُتْم َأْن َخيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبـَّر...» -68-

- اهلمزة«أَْم أَِمْنُتْم َأْن يُعِيدَُكْم فِيِه تَارًَة ُأْخَرٰى...» -69-

- هل«ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشًرا َرُسوًال»-93-

- اهلمزة«قَالُوا أَبـََعَث اللَُّه َبَشًرا َرُسوًال»-94-

- اهلمزة«ِأَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا» -98-

«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض قَاِدٌر َعَلٰى
َأْن َخيُْلَق ِمثْـلَُهْم»-99-

- اهلمزة

 
 
 
 
 
 
 

- أي«لِنَبْـلَُوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال»-7-

«أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّقِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا
َعَجبًا»-9-

- أم

ْزبـَْنيِ َأْحَصٰى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا»-12-
- أي« لِنـَْعَلَم َأيُّ احلِْ

- من« َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»-15-

- كم«قَاَل قَاِئٌل ِمنْـُهْم َكْم لَبِْثُتْم»«فـَْليـَْنُظْر أَيـَُّها َأزَْكٰى طََعاًما...» 
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الكهف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكهف

-أي-19-
«َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخلََقَك ِمْن تـَُراٍب ُمثَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُمثَّ َسوَّاَك

رَُجًال»-37-
- اهلمزة

- اهلمزة«أَفـَتَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّيـََّتُه أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِين» -50-
«قَاَل َأرَأَْيَت ِإْذ أََويْـنَا ِإَىل الصَّْخرَِة فَِإينِّ َنِسيُت

اْحلُوَت»-63-
- اهلمزة

- هل«َهْل أَتَّبُِعَك َعَلٰى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا»-66-

- اهلمزة«َأَخرَقْـتـََها لِتـُْغرَِق َأْهلََها» -71-

- اهلمزة«قَاَل َأملَْ أَُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبْـًرا»-75-72-

- اهلمزة«أَقـَتـَْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّة بَِغْريِ نـَْفٍس» -74-
«فـََهْل َجنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلٰى َأْن َجتَْعَل بـَيْـنـَنَا َوبـَيْـنـَُهْم َسد�ا»

-94-
- هل

«أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يـَتَِّخُذوا ِعبَاِدي ِمْن ُدوِين أَْولِيَاَء»
-102-

- اهلمزة

- هل«ُقْل َهْل نـُنَبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال»-103-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرمي
 

- أىن«َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وََكاَنِت اْمرََأِيت َعاِقًرا» -8-

- أىن«َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وَملَْ ميََْسْسِين َبَشٌر» -20-

- كيف« َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصبِي�ا»-29-

«يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصُر َوَال يـُْغِين َعْنَك َشْيئًا»
-42-

- مل

- اهلمزة«قَاَل َأَراِغٌب أَْنَت َعْن آِهلَِيت يَا إِبْـَراِهيُم»-46-

- هل«َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِي�ا»-65-

ْنَساُن َأ.َذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحي�ا»-66- - اهلمزة«َويـَُقوُل اْإلِ

ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاُه ِمْن قـَْبُل وَملَْ َيُك َشْيئًا»-67- - اهلمزة«أََوَال َيذُْكُر اْإلِ

- أي«َأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َخيْـٌر َمَقاًما َوَأْحَسُن َنِدي�ا»-73-

- كم«وََكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمْن قـَْرٍن»-74-

- اهلمزة«أَفـَرَأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتِنَا»-77-

«َأطََّلَع اْلغَْيَب أَِم اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِٰن َعْهًدا»-78-
 

- اهلمزة
- أم

«َأملَْ تـََر أَنَّا َأْرَسْلنَا الشَّيَاِطَني َعَلى اْلَكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم
َأز�ا»-83-

- اهلمزة

- كم«وََكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمْن قـَْرٍن»-98-
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- هل
 

طه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طه
 
 
 
 
 
 
 
 

- هل«َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسٰى»-9-

- ما«َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسٰى»-17-

- هل«فـَتـَُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى َمْن َيْكُفُلُه»-40-

- من«قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسٰى»-49-

- ما«قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَىلٰ»-51-

- اهلمزة«قَاَل َأِجْئتـَنَا لُِتْخرَِجنَا ِمْن َأْرِضنَا ِبِسْحِرَك يَا ُموَسٰى»-57-

- اهلمزة«قَاَل آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم» -71-

- ما«َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يَا ُموَسٰى»-83-

«قَاَل يَا قـَْوِم َأملَْ يَِعدُْكْم رَبُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أََفطَاَل َعلَْيُكُم
اْلَعْهُد أَْم َأَرْدمتُْ َأْن حيَِلَّ َعلَْيُكْم َغَضٌب ِمْن رَبُِّكْم» -86-

- اهلمزة
- اهلمزة

- ما

- اهلمزة«أََفَال يـََرْوَن َأالَّ يـَْرِجُع إِلَْيِهْم قـَْوًل»-89-

- ما«قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنـََعَك ِإْذ رَأَيْـتـَُهْم َضلُّوا»-92-

- اهلمزة«َأالَّ تـَتَّبَِعِن أَفـََعَصْيَت أَْمِري»-93-
- اهلمزة

- ما«قَاَل َفَما َخْطُبَك يَا َساِمِريُّ»-95-

- هل«َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجرَِة اْخلُْلِد» -120-

- مل«ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَمٰى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا»-125-

- اهلمزة«أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمَن اْلُقُروِن» -128-
- كم

ْم بـَيـَِّنُة َما ِيف الصُُّحِف اْألُوَىلٰ»- 133-
- اهلمزة«أَوَملَْ تَْأ�ِِ

 
األنبياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفـَتَْأتُوَن السِّْحَر َوأَنْـُتْم تـُْبِصُروَن» «َهْل هَٰ
-3-

- هل
- اهلمزة

- اهلمزة«أَفـَُهْم يـُْؤِمنُوَن»-6-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-10-

- أم«أَِم اختََُّذوا آِهلًَة ِمَن اْألَْرِض ُهْم يـُْنِشُروَن»-21-

- أم«أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِنِه آِهلًَة»-24-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا...أََفَال يـُْؤِمنُوَن»-30-

- اهلمزة

َذا الَِّذي َيذُْكُر آِهلََتُكْم َوُهْم ِبذِْكِر الرَّْمحَِٰن ُهْم - اهلمزة«َأهَٰ
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األنبياء

َكاِفُروَن»-36-

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-38- - مىت«َمَىتٰ هَٰ

- اهلمزة«أََفَال يـََرْوَن أَنَّا نَْأِيت اْألَْرَض ...أَفـَُهُم اْلغَالِبُوَن»-44-

- اهلمزة

- اهلمزة«أَفَأَنْـُتْم َلُه ُمْنِكُروَن»-50-

ِذِه التََّماثِيُل الَِّيت أَنْـُتْم َهلَا َعاِكُفوَن»-52- - ما«َما هَٰ

ِعِبَني»-55- - اهلمزة«َأِجْئتـَنَا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ
- أم

َذا بِآِهلَتِنَا إِنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمَني»-59- - من«قَالُوا َمْن فـََعَل هَٰ

َذا بِآِهلَتِنَا يَا إِبْـَراِهيُم»-62- - اهلمزة«أَأَْنَت فـََعْلَت هَٰ

- اهلمزة«أَفـَتـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال يـَنْـَفُعُكْم» -66-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-67-

- هل«فـََهْل أَنْـُتْم َشاِكُروَن»-80-

- هل«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْسِلُموَن»-108-

- اهلمزة«َوِإْن َأْدِري أََقرِيٌب أَْم بَعِيٌد َما تُوَعُدوَن»-109-

- أم

 
 
 
 
 

احلج

- هل«فـَْليـَْنُظْر َهْل ُيْذِهَنبَّ َكْيُدُه َما يَغِيُظ»-15-

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف
اْألَْرِض...» -18-

- اهلمزة

- كيف«َفَكْيَف َكاَن َنِكِري»-44-

«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُلُوٌب يـَْعِقلُوَن ِ�َا»
-46-

- اهلمزة

- أي«َفَكأَيِّْن ِمْن قـَْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها َوِهَي ظَاِلَمٌة...» -45-

- أي«وََكأَيِّْن ِمْن قـَْرَيٍة أَْملَْيُت َهلَا َوِهَي ظَاِلَمٌة...»-48-

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُتْصِبُح اْألَْرُض ُخمَْضرًَّة»
-63-

- اهلمزة

َر َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض...» -65- - اهلمزة«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َسخَّ

- اهلمزة«َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّماِء َواْألَْرِض»-70-

ِلُكُم»-72- - اهلمزة«أَفَأُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذَٰ

- اهلمزة«أََفَال تـَتـَُّقوَن»-32- 
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املؤمنون
 
 
 
 
 
 
 

املؤمنون

«أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكْنُتْم تـَُرابًا َوِعظَاًما أَنَُّكْم ُخمْرَُجوَن»
-35-

- اهلمزة

- اهلمزة«أَنـُْؤِمُن لَِبَشرَْيِن ِمْثلِنَا َوقـَْوُمُهَما لَنَا َعاِبُدوَن»-47-

َا منُِدُُّهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنَني»-55- - اهلمزة«َأَحيَْسبُوَن َأمنَّ

«أَفـََلْم َيدَّبـَُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما ملَْ يَْأِت آبَاَءُهُم اْألَوَِّلَني»
-68-

- اهلمزة
- أم

- أم«أَْم ملَْ يـَْعرِفُوا َرُسوَهلُْم...» -69-

- أم«أَْم يـَُقولُوَن ِبِه ِجنٌَّة...»-70-

- اهلمزة«َوَلُه اْخِتَالُف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر أََفَال تـَْعِقلُوَن»-80-

- اهلمزة«قَالُوا َأ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن»-82-

- من«ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن فِيَها» -84-

- اهلمزة«َسيـَُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أََفَال َتذَكَُّروَن»-85-

- من«ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم»-86-

- اهلمزة«َسيـَُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أََفَال تـَتـَُّقوَن»-87-

- من«ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء...» -88-

- أىن«َسيـَُقولُوَن لِلَِّه ُقْل فََأىنَّٰ ُتْسَحُروَن»-89-

- اهلمزة«َأملَْ َتُكْن آيَاِيت تـُتْـَلٰى َعلَْيُكْم َفُكْنُتْم ِ�َا ُتَكذِّبُوَن»-105-

- كم«قَاَل َكْم لَبِْثُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني»-112-
َا َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَيْـنَا َال «أََفَحِسْبُتْم َأمنَّ

تـُْرَجُعوَن»-115-
- اهلمزة

 
 

النور

- اهلمزة«َأَال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم»-22-

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض»
-41-

- اهلمزة

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا...» -43-

«َأِيف قـُلُوِ�ِْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم َخيَافُوَن َأْن حيَِيَف اللَُّه َعلَْيِهْم»
-50-

- اهلمزة
- أم
- أم

 
الفرقان

 
 
 

َذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوميَِْشي ِيف «َ◌قَالُوا َماِل هَٰ
اْألَْسَواِق...»-7-

- ما

- كيف«اْنُظْر َكْيَف َضرَبُوا َلَك اْألَْمثَاَل»-9-

ِلَك َخيْـٌر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن»-15- - اهلمزة«ُقْل َأذَٰ
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الفرقان

- أم 

ُؤَالِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبِيَل»-17- - اهلمزة«أَأَنْـُتْم َأْضلَْلُتْم ِعبَاِدي هَٰ
- أم

- اهلمزة«أََتْصِربُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصريًا»-20-

- اهلمزة«أَفـََلْم َيُكونُوا يـََرْونـََها َبْل َكانُوا َال يـَْرُجوَن ُنُشوًرا»-40-

َذا الَِّذي بـََعَث اللَُّه َرُسوًال»-41- - اهلمزة«َأهَٰ

َُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتُكوُن َعلَْيِه وَِكيًال»-43- - اهلمزة«َأرَأَْيَت َمِن اختَََّذ إِهلَٰ
- اهلمزة

- أم«أَْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يـَْعِقلُوَن»-44-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىلٰ رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ...» -45-
- أم

- اهلمزة«أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمرُنَا َوَزاَدُهْم نـُُفوًرا»-60-

 
 
 

الشعراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشعراء
 

«أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل اْألَْرِض َكْم أَنْـبَتْـنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج
َكِرٍمي»-7-

- اهلمزة

- اهلمزة«قـَْوَم ِفْرَعْوَن َأَال يـَتـَُّقوَن»-11-

- اهلمزة«َأملَْ نـُرَبَِّك فِينَا َولِيًدا» -18-

- ما«قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمَني»-23-

- اهلمزة«قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَال َتْسَتِمُعوَن»-25-

- اهلمزة«قَاَل أََولَْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبٍني»-30-

- ماذا«َفَماَذا تَْأُمُروَن»-35-

- هل«َوقِيَل لِلنَّاِس َهْل أَنْـُتْم ُجمَْتِمُعوَن»-39-

- اهلمزة«آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم...»-49-

- ما«ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما تـَْعُبُدوَن»-70-

- هل«قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن»-72-

- اهلمزة«قَاَل أَفـَرَأَيْـُتْم َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن»-75-

- أين«َوقِيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن»-92-

- هل«َهْل يـَْنُصُروَنُكْم أَْو يـَْنَتِصُروَن»-93-

- اهلمزة«َأَال تـَتـَُّقوَن»-142-106- 177-161-

- اهلمزة«قَالُوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبـََعَك اْألَْرَذلُوَن»-111-

- ما«قَاَل َوَما ِعْلِمي ِمبَا َكانُوا يـَْعَملُوَن»-112-

- اهلمزة« َأَال تـَتـَُّقوَن»-124-

- اهلمزة«أَتـَبْـنُوَن ِبُكلِّ رِيٍع آَيًة تـَْعبَثُوَن»-128-
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- اهلمزة«أَتـُتْـرَُكوَن ِيف َما َهاُهنَا آِمِنَني»-146-

- اهلمزة«أَتَْأتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمَني»-165-

- اهلمزة«أَوَملَْ َيُكْن َهلُْم آَيًة َأْن يـَْعَلَمُه» -197-

- هل«فـَيـَُقولُوا َهْل َحنُْن ُمْنَظُروَن»-203-

- اهلمزة«أَفَبَِعَذابِنَا َيْستـَْعِجلُوَن»-204-

- اهلمزة«أَفـَرَأَْيَت ِإْن َمتـَّْعنَاُهْم ِسِنَني»-205-

- هل«َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلٰى َمْن تـَنـَزَُّل الشَّيَاِطُني»-221-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن»-225-
- أي« َأيَّ ُمنْـَقَلٍب يـَنْـَقلِبُوَن»-227-

 
النمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- اهلمزة«أَْو آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قـََبٍس لََعلَُّكْم َتْصطَلُوَن»-7-

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِديَن»-14-

- ما«فـََقاَل َما ِيلَ َال َأَرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلغَائِِبَني»-20-
- أم

- اهلمزة«قَاَل َسنـَْنُظُر َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبَني»-27-
- أم

- ماذا«فَاْنُظْر َماَذا يـَْرِجُعوَن»-28-

- اهلمزة«قَاَل َأمتُِدُّوَنِن ِمبَاٍل...»-36-

- أي«يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ أَيُُّكْم يَْأتِيِين بَِعْرِشَها...» -38-

- اهلمزة«لِيَبْـلَُوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر»-40-
- أم

- اهلمزة«نـَْنُظْر أَتـَْهَتِدي أَْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن َال يـَْهَتُدوَن»-41-
- أم

َكَذا َعْرُشِك»-42- - اهلمزة«قِيَل َأهَٰ

- مل«ِملَ َتْستـَْعِجلُوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنِة»-46-

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة َمْكرِِهْم» -51-

- اهلمزة«أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنْـُتْم تـُْبِصُروَن»-54-

- اهلمزة«أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض...» -60-

- اهلمزة«أَمَّْن َجَعَل اْألَْرَض قـََراًرا...»-61-

- اهلمزة«أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه...»-62-

- اهلمزة«أَمَّْن يـَْهِديُكْم ِيف ظُُلَماِت اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر...» -63-

- اهلمزة«أَمَّْن يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق ُمثَّ يُعِيُدُه...» -64-



7/14/13 htm.الفصل الثاني1

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau dossier/1الفصل الثاني.htm 27/48

 
النمل

- أيان«َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبْـَعثُوَن»-65-

- كيف«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجرِِمَني»-69-

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-71- - مىت«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ

- اهلمزة«قَاَل َأَكذَّبْـُتْم بِآيَاِيت ...أَمَّاَذا ُكْنُتْم تـَْعَملُوَن»-84-

- ماذا

- اهلمزة«َأملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا اللَّْيَل لَِيْسُكنُوا فِيِه...»-86-

- هل«َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَملُوَن»-90-

 
 
 
 

القصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- هل«َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى َأْهِل بـَْيٍت َيْكُفلُوَنُه َلُكْم» -12-

-17- « - ما«قَاَل َربِّ ِمبَا أَنْـَعْمَت َعَليَّ

«قَاَل يَا ُموَسٰى أَُترِيُد َأْن تـَْقتـَُلِين َكَما قـَتـَْلَت نـَْفًسا بِاْألَْمِس»

-19-

- اهلمزة

- ما«قَاَل َما َخْطُبُكَما»-23-

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الظَّاِلِمَني»-40-

- اهلمزة«أَوَملَْ َيْكُفُروا ِمبَا أُوِيتَ ُموَسٰى» -48-

- اهلمزة«أَوَملَْ منَُكِّْن َهلُْم َحرًَما آِمنًا...» -57-

- كم«وََكْم َأْهَلْكنَا ِمْن قـَْرَيٍة َبِطَرْت َمعِيَشتـََها»-58-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-60-

- اهلمزة«أََفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعًدا َحَسنًا فـَُهَو َالقِيِه» -61-

- أين«أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن»-62-

- ماذا«َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلَني»-65-

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعلَْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا...أََفَال

َتْسَمُعوَن»

-71-

- اهلمزة

- اهلمزة

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعلَْيُكُم النـََّهاَر َسْرَمًدا...أََفَال

تـُْبِصُروَن»

-72-

- اهلمزة

- اهلمزة

- أين«أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن»-74-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه» -78-
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العنكبوت
 
 
 
 
 
 
 
 

«َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتْـرَُكوا َأْن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال
يـُْفتـَنُوَن»-2-

- اهلمزة

- أم«أَْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَملُوَن السَّيِّئَاِت...»-4-

- اهلمزة«أََولَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمَني»-10-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـََرْوا َكْيَف يـُْبِدُئ اللَُّه اْخلَْلَق ُمثَّ يُعِيُدُه»-19-
- كيف

- كيف«فَاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق»-20-

- اهلمزة«أَوَملَْ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنْـزَْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب» -51-

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض»«فََأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن»
-61-

- من
- أىن

- من«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء...» -63-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحرًَما»«أَفَبِاْلبَاِطِل يـُْؤِمنُوَن»-67-
- اهلمزة

«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»«أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم
َمثْـًوى لِْلَكاِفرِيَن»-68-

- من
- اهلمزة

 
 
 

الروم
 
 
 
 

الروم
 

- اهلمزة«أَوَملَْ يـَتـََفكَُّروا ِيف أَنْـُفِسِهْمَما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت...» -8-

«أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن
قـَْبلِِهْم»-9-

- اهلمزة
- كيف

«َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِيف َما َرزَقْـنَاُكْم»
-28-

- هل

- من«َفَمْن يـَْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه  َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِيَن»-29-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر»-37-
«َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذٰ◌ِلُكْم ِمْن

َشْيٍء»-40-
- هل

- كيف«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل...»-42-

«فَاْنُظْر ِإَىلٰ أَثِر َرْمحَِت اللَِّه َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرَض بـَْعَد

َمْوِ�َا»-50-

- كيف

 
 
 

لقمان

- ماذا«فََأُروِين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه»-11-

َر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف «َأملَْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ
اْألَْرِض» -20-

- اهلمزة

- من«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض»-25-

- اهلمزة
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«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل»

-29-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َأنَّ اْلُفْلَك َجتِْري ِيف اْلَبْحِر بِنِْعَمِت اللَِّه»-31-

- ماذا«َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا»-34-
 
 

الّسجدة

- أم«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََراُه»-3-

- اهلمزة«أََفَال تـََتذَكَُّروَن»-4-

- اهلمزة«أِ.َذا َضلَْلنَا ِيف اْألَْرِض» -10-

- اهلمزة«أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا»-18-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـَْهِد َهلُْم َكْم ... أََفَال َيْسَمُعوَن»-26-

- كم

«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَىل اْألَْرِض...أََفَال
يـُْبِصُروَن»-27-

- اهلمزة

َذا اْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-28- - مىت«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ

األحزاب
 

«َمْن َذا الَِّذي يـَْعِصُمُكْم ِمَن اللَِّه ِإْن َأَراَد ِبُكْم ُسوًءا
-17-«...

- من

 
 
 
 
 

سبأ
 
 
 
 
 

- هل«َهْل َنُدلُُّكْم َعَلٰى رَُجٍل» -7-

- اهلمزة«أَفـََلْم يـََرْوا ِإَىلٰ َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم» -9-

- هل«َوَهْل يُ◌َجِزٰی ِإالَّ اْلَكُفوَر»-17-

- ماذا«قَالُوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم»-23-

- من«ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواْألَْرِض»-24-

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-29- - مىت«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ

- اهلمزة«َأَحنُْن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْهلَُدٰى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم»-32-

- هل«َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَملُوَن»-33-

ُؤَالِء إِيَّاُكْم َكانُوا يـَْعُبُدوَن»-40- - اهلمزة«َأهَٰ

- كيف«َفَكْيَف َكاَن َنِكِري»-45-

- أىن«َوَأىنَّٰ َهلُُم التـَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَعِيٍد»-52-

 
 
 
 
 

فاطر

- هل«َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيْـُر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم...فََأىنَّٰ تُوَفُكوَن»-3-
- أىن

- اهلمزة«أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـَرَءاُه َحَسنًا...»-8-

- كيف«َفَكْيَف َكاَن َنِكِري»-26-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء» -27-
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ُر فِيِه َمْن َتذَكَّر»-37- - اهلمزة«أَوَملَْ نـَُعمِّرُْكْم َما يـََتذَكَّ
«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ُشرََكاءَُكُم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأُروِين َماَذا

َخلَُقوا ِمَن اْألَْرِض...» -40-
- اهلمزة
- ماذا

- هل«فـََهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت ...»-43-

«أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن
قـَْبلِِهْم» -44-

- اهلمزة
-كيف

 
 
 
 
 
 
 

يس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- أين«أَِئْن ذُكِّْرمتُْ»-19-

ُذ ِمْن ُدوِنِه آِهلًَة ِإْن ُيرِْدِن الرَّْمحَُٰن ِبُضرٍّ َال تـُْغِن َعينِّ «أََأختَِّ
َشَفاَعتـُُهْم...»-23-

- اهلمزة

- اهلمزة«َأملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم» -31-
- كم

- اهلمزة«أََفَال َيْشُكُروَن»-35-

- اهلمزة«أَُنْطِعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمه» -47-

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-48- - مىت«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ

- اهلمزة«َأملَْ َأْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن َال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن»-60-

- اهلمزة« أَفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقلُوَن»-62-

- أىن«فََأىنَّٰ يـُْبِصُروَن»-66-

- اهلمزة«أََفَال تـَْعِقلُوَن»-68-

- اهلمزة«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا َهلُْم ِممَّا َعِمَلْت أَْيِدينَا...» -71-

ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاُه ِمْن ُنْطَفٍة» -77- - اهلمزة«أَوَملَْ يـََر اْإلِ

- من«قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم»-78-

«أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بَِقاِدٍر َعَلٰى َأْن َخيُْلَق
ِمثْـلَُهْم»-81-

- اهلمزة

 
 

الصافات
 
 
 
 
 
 
 

- اهلمزة«فَاْستـَْفتِِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا أَْم َمْن َخلَْقنَا»-11-

- أم

- اهلمزة«أِ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًماإِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن»-16-

- ما«َما َلُكْم َال تـَنَاَصُروَن»-25-

- اهلمزة«يـَُقوُل أِ.نََّك َلِمَن اْلُمَصدِِّقَني»-52-

- اهلمزة«َأ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا َلَمِدينُوَن»-53-

- هل«قَاَل َهْل أَنْـُتْم ُمطَّلُِعوَن»-54-

- اهلمزة«أََفَما َحنُْن ِمبَيِِّتَني»-58-
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الصافات
 
 
 
 
 
 
 
 

الصافات

ِلَك َخيْـٌر نـُُزًال أَْم َشَجرَُة الزَّقُّوِم»-62- - اهلمزة«َأذَٰ

- أم

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْنَذرِيَن»-73-

- ماذا«قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َماَذا تـَْعُبُدوَن»-85-

- اهلمزة«أَئِْفًكا آِهلًَة ُدوَن اللَِّه ُترِيُدوَن»-86-

- اهلمزة«فـََراَغ ِإَىلٰ آِهلَتِِهْم فـََقاَل َأَال تَْأُكلُوَن»-91-

- ما«َما َلُكْم َال تـَْنِطُقوَن»-92-

- اهلمزة«أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحتُوَن»-95-

- ما«َواللَُّه َخلََقُكْم َوَما تـَْعَملُوَن»-96-

«يَا بـَُينَّ ِإينِّ أََرٰى ِيف اْلَمنَاِم أَينِّ أَْذَحبَُك فَاْنظُْر َماَذا

تـََرٰى»-102-

- ماذا

- اهلمزة«ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه َأَال تـَتـَُّقوَن»-124-

- اهلمزة«أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَالِِقَني»-125-

- اهلمزة«َوبِاللَّْيِل أََفَال تـَْعِقلُوَن»-138-

- اهلمزة«فَاْستـَْفتِِهْم أَِلرَبَِّك اْلبـَنَاُت َوَهلُُم اْلبـَنُوَن»-149-

- أم«أَْم َخلَْقنَا اْلَمَالِئَكَة إِنَاثًا َوُهْم َشاِهُدوَن»-150-

- كيف«َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن»-154-

- اهلمزة«أََفَال َتذَكَُّروَن»-155-

- أم«أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن ُمِبٌني»-156-

- اهلمزة«أَفَبَِعَذابِنَا َيْستـَْعِجلُوَن»-176-

 
 
 
 
 
 

ص
 
 
 
 
 

- كم«َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن قـَْبلِِهْم ِمْن قـَْرٍن»-3-

َذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب»-5- ًا َواِحًدا ِإنَّ هَٰ - اهلمزة«َأَجَعَل اْآلِهلََة إِهلَٰ

- اهلمزة«َأ.ْنزَِل َعلَْيِه الذِّْكُر ِمْن بـَْينِنَا»-8-

- أم«أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْمحَِة رَبَِّك اْلَعزِيِز اْلَوهَّاِب»-9-

- أم«أَْم َهلُْم ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيْـنـَُهَما»-10-

- هل«َوَهْل أَتَاَك نـَبَؤا اْخلَْصِم» -21-

«أَْم َجنَْعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن... أَْم
َجنَْعُل اْلُمتَِّقَني َكاْلُفجَّاِر»-28-

- أم
- أم

- اهلمزة«َأختََّْذنَاُهْم ِسْخرِي�ا أَْم َزاَغْت َعنْـُهُم اْألَْبَصاُر» -63-
- أم

- ما«قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنـََعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بَِيَديَّ
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- اهلمزةَأْسَتْكبـَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلَني»-75- 
- أم

الزمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- أىن«فََأىنَّٰ ُتْصرَفُوَن»-6-
«أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َحيَْذُر اْآلِخرََة... ُقْل

َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن...»-9-
- اهلمزة

- من
- هل

«أََفَمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِيف النَّاِر»
-19-

- اهلمزة
- من

- اهلمزة
«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـَنَابِيَع ِيف

اْألَْرِض ُمثَّ ُخيْرُِج ِبِه َزْرًعا ُخمْتَلًِفا أَْلَواُنُه...» -21-
- اهلمزة

- اهلمزة«أََفَمْن يـَتَِّقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب...»-24-
- من

- هل«َورَُجًال َسَلًما ِلرَُجٍل َهْل َيْستَوِيَاِن َمَثًال»-29-
«َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب َعَلى اللَِّه وََكذََّب بِالصِّْدِق ... أَلَْيَس

ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلَكاِفرِيَن»-32-
- من

- اهلمزة

- اهلمزة«أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه»-36-

- اهلمزة«أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيٍز ِذي اْنتَِقاٍم»-37-

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض... ُقْل أَفـَرَأَيْـُتْم
 َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ...َهْل ُهنَّ ُممِْسَكاُت

َرْمحَِتِه...»-38-

- من
- اهلمزة

- هل

«أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاءَُقْل أََولَْو َكانُوا َال َميِْلُكوَن َشْيئًا
َوَال يـَْعِقلُوَن»-43-

- أم
- اهلمزة

- اهلمزة«أَوَملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ...»-52-

ِيَن»-60- - اهلمزة«أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلُمَتَكربِّ

- اهلمزة«أَفـَغَيْـَر اللَِّه تَْأُمُروينِّ َأْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهلُوَن»-64-

«َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتْـلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت رَبُِّكْم
-71-«...

- اهلمزة

 
 

غافر
 
 

- كيف«َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب»-5-

- هل«فـََهْل ِإَىلٰ ُخُروٍج ِمْن َسبِيٍل»-11-

«أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن َكانُوا
ِمْن قـَْبلِِهْم...»-21-

- اهلمزة
 

- كيف
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غافر
 
 
 
 

«أَتـَْقتـُلُوَن رَُجًال َأْن يـَُقوَل َريبَِّ اللَُّه َوَقْد َجاءَُكْم بِاْلبـَيـِّنَاِت ِمْن
رَبُِّكْم» -28-

- اهلمزة

- من«َفَمْن يـَْنُصرُنَا ِمْن بَْأِس اللَِّه ِإْن َجاءَنَا»-29-

«َويَا قـَْوِم َما ِيل َأْدُعوُكْم ِإَىل النََّجاِة َوَتْدُعوَنِين ِإَىل النَّاِر»
-41-

 - ما

- هل«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْغنُوَن َعنَّا َنِصيبًا ِمَن النَّار»ِ◌ -47-

- اهلمزة«قَالُوا أَوَملَْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبـَيـِّنَاِت...»-50-

- أىن«فََأىنَّٰ تـُْؤَفُكوَن»-62-

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِيف آيَاِت اللَِّه َأىنَّٰ ُيْصرَفُوَن»
-69-

- اهلمزة
- أىن

- أين«ُمثَّ قِيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم ُتْشرُِكوَن»-73-

- أي«فََأيَّ آيَاِت اللَِّه تـُْنِكُروَن»-81-

«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن
قـَْبلِِهْم...»-82-

- اهلمزة
- كيف

 
 
 

فصلت
 
 
 
 

فصلت

«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنْـُهْم قـُوًَّة
-15-«...

- اهلمزة

- ما«َوقَالُوا ِجلُلُوِدِهْم ِملَ َشِهْدمتُْ َعلَيْـنَا»-21-

«أََفَمْن يـُْلَقٰى ِيف النَّاِر َخيْـٌر أَْم َمْن يَْأِيت آِمنًا يـَْوَم اْلِقيَاَمِة»
-40-

- اهلمزة
- أم

- من«َويـَْوَم يـُنَاِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي» -47-
- أين

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمثَّ َكَفْرمتُْ ِبِه َمْن َأَضلُّ ِممَّْن
ُهَو ِيف ِشَقاٍق بَعِيٍد»-52-

- اهلمزة
- من

- اهلمزة«أَوَملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد»-53-
 

 
 
 

الّشورى
 

- أم«أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِنِه أَْولِيَاَء...»-9-

«أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه
اللَُّه...»-21-

- أم

- أم«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»-24-

- هل«َهْل ِإَىلٰ َمَردٍّ ِمْن َسبِيٍل»-44-

- ما«َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتَاُب» -52-

- اهلمزة«أَفـََنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا...» -5- 
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الزّخرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزّخرف

- كم«وََكْم َأْرَسْلنَا ِمْن َنِيبٍّ ِيف اْألَوَِّلَني»-6-

- من«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض»-9-

- أم«أَِم اختَََّذ ِممَّا َخيُْلُق بـَنَاٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلبَِنَني»-16-

- اهلمزة«أََوَمْن يَنشؤا ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيْـُر ُمِبٍني»-18-
- من

- أم«أَْم آتـَيْـنَاُهْم ِكتَابًا ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن»-21-

«قَاَل أََولَْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدٰى ِممَّا َوَجْدمتُْ َعلَْيِه آبَاءَُكْم ...»
-24-

- اهلمزة

- كيف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِِّبَني»-25-

- اهلمزة«َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََت رَبَِّك»-32-

«أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن ِيف َضَالٍل
ُمِبٍني»-40-

- اهلمزة

- اهلمزة«َأَجَعْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّْمحَِٰن آِهلًَة يـُْعَبُدوَن»-45-

ِذِه اْألَنْـَهاُر َجتِْري ِمْن َحتِْيت «يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوهَٰ
أََفَال تـُْبِصُروَن»-51-

- اهلمزة
- اهلمزة

َذا الَِّذي ُهَو َمِهٌني َوَال َيَكاُد يُِبُني»-52- - أم«أَْم أَنَا َخيْـٌر ِمْن هَٰ

- هل«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيـَُهْم بـَْغَتًة»-66-

- من«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخلََقُهْم لَيـَُقوُلنَّ اللَُّه فََأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن»-87-
- أىن

 
 

الّدخان

- أىن«َأىنَّٰ َهلُُم الذِّْكَرٰى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبٌني»-13-

- كم«َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن»-25-

- اهلمزة«َأُهْم َخيْـٌر أَْم قـَْوُم تـُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم»-37-
- أم

 
 
 
 

اجلاثية
 
 
 
 

- أي«فَبَِأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اللَِّه َوآيَاِتِه يـُْؤِمنُوَن»-6-

«أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتـَرَُحوا السَّيِّئَاِت َأْن َجنَْعلَُهْم َكالَِّذيَن آَمنُوا
َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت...»-21-

- أم

َُه...َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اللَِّه أََفَال «أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ إِهلَٰ
َتذَكَُّروَن»-23-

- اهلمزة
- من

- اهلمزة
«أَفـََلْم َتُكْن آيَاِيت تـُتْـَلٰى َعلَْيُكْم فَاْسَتْكبـَْرمتُْ وَُكْنُتْم قـَْوًما

ُجمْرِِمَني»-31-
- اهلمزة
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- ما«قـُْلُتْم َما َنْدِري َما السَّاَعُة...» -32-
 

األحقاف
 
 
 
 

األحقاف
 
 
 
 

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأُروِين َماَذا َخلَُقوا ِمَن
اْألَْرِض أَْم َهلُْم ِشْرٌك ِيف السََّماَواِت...»-4-

- اهلمزة
- ماذا

- أم

- من«َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعوا ِمْن ُدوِن اللَِّه...» -5-

- اهلمزة«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه وََكَفْرمتُْ ِبِه...»  -10-

- اهلمزة«قَالُوا َأِجْئتـَنَا لِتَْأِفَكنَا َعْن آِهلَتِنَا» -22-

«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض وَملَْ يـَْعَي
ِخبَْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَلٰى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتٰى...»-33-

- اهلمزة

َذا بِاحلَْقِّ قَالُوا بـََلٰى...» -34- - اهلمزة«أَلَْيَس هَٰ

- هل«فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن»-35-

 
 
 
 
 

حمّمد

«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن
قـَْبلِِهْم...»-10-

- اهلمزة
- كيف

«أََفَمْن َكاَن َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن رَبِِّه َكَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء
َعَمِلِه»-14-

- اهلمزة

- ماذا«َماَذا قَاَل آنًِفا»-16-

«فـََهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيـَُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها
فََأىنَّٰ َهلُْم ِإَذا َجاءَتْـُهْم ِذْكَراُهْم»-18-

- هل
- أىن

- هل«فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض ...»-22-

- اهلمزة«أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قـُلُوٍب أَقْـَفاُهلَا»-24-
- أم

«َفَكْيَف إَِذا تـََوفـَّتْـُهُم اْلَمَالئَِكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم
َوأَْدبَارَُهْم»-27-

- كيف

«أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُلُوِ�ِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُخيْرَِج اللَُّه
َأْضغَانـَُهْم»-29-

- أم

«ُقْل َفَمْن َميِْلُك َلُكْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا ِإْن َأَراَد ِبُكْم َضر�ا أَْو َأَراَدالفتح
ِبُكْم نـَْفًعا»-11-

- من

 
احلجرات

- اهلمزة«َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا» -12-

«ُقْل أَتـَُعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف
اْألَْرِض»-16-

- اهلمزة

 
 

ِلَك رَْجٌع بَعِيٌد»-3- - اهلمزة«أ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا ذَٰ
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ق

«أَفـََلْم يـَْنُظُروا ِإَىل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنـَيْـنَاَها َوزَيـَّنَّاَها َوَما َهلَا
ِمْن فـُُروٍج»-6-

- اهلمزة
- كيف

«أَفـََعيِينَا بِاْخلَْلِق اْألَوَِّل َبْل ُهْم ِيف لَْبٍس ِمْن َخْلٍق
َجِديٍد»-15-

- اهلمزة

- هل«يـَُقوُل ِجلََهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد»-30-
- هل

- كم«وََكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمْن قـَْرٍن...َهْل ِمْن حمَِيٍص»-36-
- هل

 
 

الّذاريات
 
 
 
 

- أيان«َيْسأَلُوَن أَيَّاَن يـَْوُم الدِّيِن»-12-

- اهلمزة«َوِيف أَنْـُفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُروَن»-21-

- هل«َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِبْـَراِهيَم اْلُمْكرَِمَني»-24-

- اهلمزة«َأَال تَْأُكلُوَن»-27-

- ما«قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسلُوَن»-31-

- اهلمزة«أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن»-53-

 
 

الطور
 
 
 
 
 

الطور
 
 

َذا أَْم أَنْـُتْم َال تـُْبِصُروَن»-15- - اهلمزة«أََفِسْحٌر هَٰ
- أم

- أم«أَْم يـَُقولُوَن َشاِعٌر» -30-

- أم«أَْم تَْأُمُرُهْم َأْحَالُمُهْم ِ�ََٰذا أَْم ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن»-32-
- أم

- أم«أَْم يـَُقولُوَن تـََقوََّلُه َبْل َال يـُْؤِمنُوَن»-33-

- أم«أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَْم ُهُم اْخلَالُِقوَن» -35-
- أم

- أم«أَْم َخلَُقوا السََّماَواِت َواْألَْرَض َبْل َال يُوقِنُوَن» -36-

- أم«أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن رَبَِّك أَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن»-37-
- أم

- أم«أَْم َهلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن فِيِه...»-38-

- أم«أَْم َلُه اْلبـَنَاُت َوَلُكُم اْلبـَنُوَن»-39-

- أم«أَْم َتْسأَُهلُْم َأْجًرا فـَُهْم ِمْن َمْغرٍَم ُمثْـَقلُوَن»-40-

- أم«أَْم ِعْنَدُهُم اْلغَْيُب فـَُهْم َيْكتُبُوَن»-41-

- أم«أَْم ُيرِيُدوَن َكْيًدا فَالَِّذيَن َكَفُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَن»-42-

- أم«أَْم َهلُْم ِإَلٰ◌ٌه َغيْـُر اللَِّه ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن»-43-

- اهلمزة«أَفـَُتَماُروَنُه َعَلٰى َما يـََرٰى»-12- 
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الّنجم
 

َت َواْلُعزَّٰى»-19- - اهلمزة«أَفـَرَأَيْـُتُم الالَّ

- اهلمزة«أََلُكُم الذََّكُر َوَلُه اْألُنْـَثٰى»-21-

-24-« - أم«أَْم ِلْإلِْنَساِن َما متََىنَّٰ

- كم«وََكْم ِمْن َمَلٍك ِيف السََّماَواِت َال تـُْغِين َشَفاَعتـُُهْم»-26-

-33-«ٰ - اهلمزة«أَفـَرَأَْيَت الَِّذي تـََوىلَّ

- اهلمزة«َأِعْنَدُه ِعْلُم اْلغَْيِب فـَُهَو يـََرٰى»-35-

- أم«أَْم ملَْ يـُنَبَّْأ ِمبَا ِيف ُصُحِف ُموَسٰى»-36-

- أي«فَبَِأيِّ آَالِء رَبَِّك تـََتَماَرٰى»-55-

َذا احلَِْديِث تـَْعَجبُوَن»-59- - اهلمزة«أََفِمْن هَٰ

 
 
 
 

القمر

- هل«فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر»-15-

- كيف«َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َوُنُذر»ِ◌ -30-21-18-16-
ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر» «َولََقْد َيسَّ

-22-32-40-17-
- هل

- اهلمزة«أََبَشًرا ِمنَّا َواِحًدا نـَتَّبُِعُه...» -24-

- من«َسيـَْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّاُب اْألَِشُر»-26-

- اهلمزة«َأُكفَّارُُكْم َخيْـٌر ِمْن أُولَِٰئُكْم أَْم َلُكْم بـََراءٌَة ِيف الزُُّبر» -43-
- أم

- هل«َولََقْد َأْهَلْكنَا َأْشيَاَعُكْم فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر»-51-
 
 

الّرمحن

«فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّبَاِن»-13--16-18-21-23
25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-
47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-

-67-69-71-73-75-77

 
 

- أي

ْحَساُن»-60- ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ - هل«َهْل َجَزاُء اْإلِ

 
 
 
 

الواقعة
 
 
 
 

- ما«َوَأْصَحاُب الشَِّماِل َما َأْصَحاُب الشَِّماِل»-41-

- اهلمزة«أَِئَذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن»-47-

- اهلمزة«أََوآبَاُؤنَا اْألَوَّلُوَن»-48-

- اهلمزة«أَفـَرَأَيْـُتْم َما ُمتْنُوَن»-58-

- اهلمزة«أَأَنْـُتْم َختْلُُقوَنُه أَْم َحنُْن اْخلَالُِقوَن»-59-
- أم

- اهلمزة«أَفـَرَأَيْـُتْم َما َحتْرُثُوَن»-63-
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الواقعة

- اهلمزة«أَأَنْـُتْم تـَْزَرُعوَنُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن»-64-
- أم

- اهلمزة«أَفـَرَأَيْـُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشرَبُوَن»-68-

- اهلمزة«أَأَنْـُتْم أَنْـزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمْنزِلُوَن»-69-
- أم

- اهلمزة«أَفـَرَأَيْـُتُم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن»-71-

- اهلمزة«أَأَنْـُتْم أَْنَشْأمتُْ َشَجرَتـََها أَْم َحنُْن اْلُمْنِشئُوَن»-72-
- أم

َذا احلَِْديِث أَنْـُتْم ُمْدِهنُوَن»-81- - اهلمزة«أَفَبِهَٰ

 
 

احلديد

- ما«َوَما َلُكْم َال تـُْؤِمنُوَن بِاللَِّه َوالرَُّسوُل...»-8-

- ما«َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا ِيف َسبِيِل اللَِّه...» -10-

- من«َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسنًا...»-11-

- اهلمزة«يـُنَاُدونـَُهْم َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم...»-14-

- اهلمزة«َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأْن َختَْشَع قـُلُوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه»-16-
 

ا�ادلة
«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف

اْألَْرِض...»-7-
- اهلمزة

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعِن النَّْجَوٰى ُمثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما
نـُُهوا»-8-

- اهلمزة

- اهلمزة«أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاٍت...»-13-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن تـََولَّْوا قـَْوًما َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهْم ...»-14-

- اهلمزة«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نَافـَُقوا...» -11-احلشر

   /أسلوب االستفهام منعدم فيهااملمتحنة
الصف

 
الصف

- مل«يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِملَ تـَُقولُوَن َما َال تـَْفَعلُوَن»-2-

- مل«يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذوَنِين» -5-

- من«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب» -7-

- هل«َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم»-10-

  /أسلوب االستفهام منعدم فيهااجلمعة
- أىن«َأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن»-4-املنافقون

- اهلمزة«َأملَْ يَْأِتُكْم نـَبَؤا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل...»-5-التّغابن

- اهلمزة«فـََقالُوا أََبَشٌر يـَْهُدونـَنَا َفَكَفُروا َوتـََولَّْوا»-6-

   /أسلوب االستفهام منعدم فيهاالّطالق
- مل«يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك»-1-الّتحرمي
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َذا»-3- - من«قَاَلْت َمْن أَنْـبََأَك هَٰ
 
 
 

امللك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امللك

- أي«لِيَبْـلُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال»-2-

- هل«َهْل تـََرٰى ِمْن ُفطُوٍر»-3-

- اهلمزة«َسأََهلُْم َخزَنـَتـَُها َأملَْ يَْأِتُكْم َنِذيٌر»-8-

- اهلمزة«َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري»-14-
«أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن يـُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا 

َفَستـَْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر»-17-
- أم

- كيف

- كيف«َولََقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكري»-18-

«أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت...» -19-
- اهلمزة

َذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم...» -20- - اهلمزة«أَمَّْن هَٰ
- من

َذا الَِّذي يـَْرزُُقُكْم ِإْن أَْمَسَك ِرْزَقُه...»-21- - اهلمزة«أَمَّْن هَٰ
- من

«أََفَمْن ميَِْشي ُمِكب�ا َعَلٰى َوْجِهِه َأْهَدٰى أَمَّْن ميَِْشي َسوِي�ا َعَلٰى
ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم»-22-

- اهلمزة

- من

- اهلمزة

- من

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»-25- - مىت«َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َأْهَلَكِينَ اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِمحَنَا َفَمْن جيُُِري

اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم»-28-

- اهلمزة

- من

- من«َفَستـَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِيف َضَالٍل ُمِبٍني»-29-
«ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن أَْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن يَْأتِيُكْم ِمبَاٍء

َمِعٍني»-30-
- اهلمزة

- من
 
 
 
 
 

القلم
 

- اهلمزة«قَاَل أَْوَسطُُهْم َأملَْ أَُقْل َلُكْم لَْوَال ُتَسبُِّحوَن»-28-

- اهلمزة«أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني َكاْلُمْجرِِمَني»-35-

- ما«َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن»-36-

- كيف

- أم«أَْم َلُكْم ِكتَاٌب فِيِه َتْدُرُسوَن»-37-
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- أم«أَْم َلُكْم َأْميَاٌن َعلَيْـنَا بَالَِغٌة ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقيَاَمِة...»-39-

ِلَك َزِعيٌم»-40- - أي«َسْلُهْم أَيـُُّهْم ِبذَٰ

- أم«أَْم َهلُْم ُشرََكاُء...» -41-

- أم«أَْم َتْسئلُُهْم َأْجًرا فـَُهْم ِمْن َمْغرٍَم ُمثْـَقلُوَن»-46-

- أم«أَْم ِعْنَدُهُم اْلغَْيُب فـَُهْم َيْكتُبُوَن»-47-

 
احلاّقة
احلاّقة

 

- ما«َما اْحلَاقَُّة»-2-

- ما«َوَما َأْدَراَك َما اْحلَاقَُّة»-3-

- ما

- هل«فـََهْل تـََرٰى َهلُْم ِمْن بَاقَِيٍة » -8-

- ما«وَملَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه»-26-

- ما«َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا قِبـََلَك ُمْهِطِعَني»-36-املعارج

- اهلمزة«أََيْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنْـُهْم َأْن ُيْدَخَل َجنََّة نَعِيٍم»-38-

 
نوح

- ما«َما َلُكْم َال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقَاًرا»-13-

- اهلمزة«َأملَْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َمسَاَواٍت ِطبَاقًا»-15-
- كيف

 
اجلّن

«َوأَنَّا َال َنْدِري َأَشرٌّ ُأرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم َأَراَد ِ�ِْم رَبـُُّهْم
َرَشًدا»-10-

- اهلمزة
- أم

«ُقْل ِإْن َأْدِري أََقرِيٌب َما تُوَعُدوَن أَْم َجيَْعُل َلُه َريبِّ
أََمًدا»-25-

- اهلمزة
- أم

- كم«َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرمتُْ يـَْوًما َجيَْعُل اْلوِْلَداَن ِشيبًا»-17-املزمل

 
 

املدثر

- كيف«فـَُقِتَل َكْيَف َقدََّر»-19-

- كيف«ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدََّر»-20-

- ما«َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر»-27-

- ماذا«َماَذا َأَراَد اللَُّه ِ�ََٰذا َمَثًال»-31-

- ما«َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر»-42-

- ما«َفَما َهلُْم َعِن التَّذِْكرَِة ُمْعِرِضَني»-49-
 

القيامة
 
 
 

القيامة

ْنَساُن أَلَّْن َجنَْمَع ِعظَاَمُه»-3- - اهلمزة«َأَحيَْسُب اْإلِ

- أيان«َيْسئُل أَيَّاَن يـَْوُم اْلِقيَاَمِة»-6-

- أين«أَْيَن اْلَمَفرُّ»-10-

- من«َوقِيَل َمْن َراٍق»-27-

ْنَساُن َأْن يـُتْـَرَك ُسًدى»-36- - اهلمزة«َأَحيَْسُب اْإلِ
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-37-« - اهلمزة«َأملَْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ميَُْىنٰ

ِلَك بَِقاِدٍر َعَلٰى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتٰى»-40- - اهلمزة«أَلَْيَس ذَٰ

«َهْل أََتٰى َعَلى اْإلِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر ملَْ يَُكْن َشْيئًااإلنسان
َمْذُكورًا»-1-

- هل

 
 
 

املرسالت
 

- أي«ِألَيِّ يـَْوٍم ُأجَِّلْت»-12-

- ما«َوَما َأْدَراَك َما يـَْوُم اْلَفْصِل»-14-

- ما

- اهلمزة«َأملَْ نـُْهِلِك اْألَوَِّلَني»-16-

- اهلمزة«َأملَْ َخنْلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهٍني»-20-

- اهلمزة«َأملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكَفاتًا»-25-

- أي«فَبَِأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمنُوَن»-50-

 
النبأ

-عم أصلها«َعمَّ يـََتَساءَلُوَن»-1-

"عن ماذا"

- اهلمزة«َأملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمَهاًدا»-6-

 
 

النّازعات

- هل«َهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسٰى»-15-

- هل«فـَُقْل َهْل َلَك ِإَىلٰ َأْن تـَزَكَّٰى»-18-

- اهلمزة«أَأَنْـُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّماُء ۚ◌ بـَنَاَها»-27-

- أم

- أيان«َيْسئلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها»-42-

- فيم«فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها»-43-
 

عبس
- ما«َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه يـَزَّكَّٰى»-3-

- من«ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخلََقُه»-18-

- أي

- أي«بَِأيِّ َذْنٍب قُتَِلْت»-9-التكوير

- أين«فَأَْيَن َتْذَهبُوَن»-26-

 
 

اإلنفطار

ْنَساُن َما َغرََّك ِبرَبَِّك اْلَكِرِمي»-6- - ما«يَا أَيـَُّها اْإلِ

- ما«َوَما َأْدَراَك َما يـَْوُم الدِّيِن»-17-
- ما

- ما«ُمثَّ َما َأْدَراَك َما يـَْوُم الدِّيِن»-18-
- ما
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املطففني

- اهلمزة«َأَال َيُظنُّ أُولَِٰئَك أَنـَُّهْم َمبْـُعوثُوَن»-4-

«َوَما َأْدَراَك َما ِسجٌِّني»-8-
 

- ما
- ما

- ما«َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّيُّوَن»-19-
- ما

- هل«َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعلُوَن»-36-
- ما«َفَما َهلُْم َال يـُْؤِمنُوَن»-20-اإلنشقاق

- هل«َهْل أَتَاَك َحِديُث اْجلُنُوِد»-17-الربوج

 
الطارق

- ما«َوَما َأْدَراَك َما الطَّارُِق»-2-
- ما

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق»-5- - ما«فـَْليـَْنُظِر اْإلِ

  /أسلوب االستفهام منعدم فيهااألعلى
 

الغاشية
 
 

الغاشية
 

- هل«َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة»-1-

ِبِل َكْيَف ُخلَِقْت»-17- - اهلمزة«أََفَال يـَْنُظُروَن ِإَىل اْإلِ
- كيف

- كيف«َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُفَِعْت»-18-

- كيف«َوِإَىل اْجلِبَاِل َكْيَف ُنِصَبْت»-19-

- كيف«َوِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت»-20-

 
 

الفجر

ِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر»-5- - هل«َهْل ِيف ذَٰ

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِعاٍد»-6-
- كيف

- أىن«َوَأىنَّٰ َلُه الذِّْكَرٰى»-23-

   /أسلوب اإلستفهام منعدم فيهاالّشمس

   /أسلوب اإلستفهام منعدم فيهااللّيل
- اهلمزة«َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك»-1-الشرح

- ما«َفَما ُيَكذُِّبَك بـَْعُد بِالدِّيِن»-7-التني

- اهلمزة«أَلَْيَس اللَُّه بَِأْحَكِم اْحلَاِكِمَني»-8-
 

العلق
- اهلمزة«َأرَأَْيَت الَِّذي يـَنْـَهٰى»-9-«َعْبًدا ِإَذا َصلَّٰى»-10-

«َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اْهلَُدٰى»-11-«أَْو أََمَر
بِالتـَّْقَوٰى»-12-

- اهلمزة

ٰ»-13-«َأملَْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـََرٰى» - اهلمزة«َأرَأَْيَت ِإْن َكذََّب َوتـََوىلَّ
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- اهلمزة-14-

- ما«َوَما َأْدَراَك َما لَيْـَلُة اْلَقْدِر»-2-القدر

 أسلوب االستفهام منعدم فيهاالبيّنة
ْنَساُن َما َهلَا»-3-الزلزلة - ما«َوقَاَل اْإلِ

العاديات
 
 

«أََفَال يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِيف اْلُقبُوِر»-9-«َوُحصَِّل َما ِيف
الصُُّدوِر»-10-

- اهلمزة

- ما«َما اْلَقارَِعُة»-2-«َوَما َأْدَراَك َما اْلَقارَِعُة»-3-القارعة

- ما«َوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه» -10-

 أسلوب االستفهام منعدم فيهاالتكاثر
 أسلوب االستفهام منعدم فيهاالعصر
- ما«َوَما َأْدَراَك َما احلَُْطَمُة»-5-اهلمزة

الفيل
الفيل

- اهلمزة«َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل»-1-
- كيف

- اهلمزة«َأملَْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضلِيٍل»-2-
   /أسلوب االستفهام منعدم فيهاقريش

- اهلمزة«َأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّيِن»-1-املاعون

 الكوثر
 
 

                 أسلوب االستفهام منعدم يف هذه الّسور
 
 
 

الكافرون
الّنصر
املسد

اإلخالص
الفلق
النّاس

 

 

 

 

IV .دراسة إحصائية ألساليب حروف االستفهام في القرآن الكريم:
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1- أساليب الهمزة:

وردت أساليب اهلمزة يف القرآن الكرمي مثانيا وتسعني وأربعمائة مرة، َولِيَها الفعل املاضي يف ستة عشر
ومائة موضع واملضارع يف مثانية وأربعني ومائيت موضع، ووليها االسم أو الظرف يف أربعة وثالثني ومائة موضع،
وإذا مجعنا بني شواهد الفعل املاضي واملضارع وجدناها تبلغ أربعة وستني وثالمثائة شاهد، وهذا العدد يقارب

ثالثة أرباع مجيع شواهد اهلمزة

2- أساليب "أم" المنقطعة:

"أم"  االستفهامية تنقسم حسب ما أوردنا  سابقا تنقسم إىل قسمني:

أ/ املتصلة تكون مع اهلمزة أسلوبا واحدا، وأمثلتها القرآنية بالنسبة إىل قسميها قليلة، فقد بلغت
حسب إحصائي هلا إثنني وأربعني مثاال، ولشدة التصاقها باهلمزة، وتبعيتها هلا اكتفيت مبا ورد من أمثلتها مع

اهلمزة.

ب/ واملنقطعة وهي اليت تعين انقطاع ما بعدها عّما قبلها مع اإليذان باإلضراب سواء فسرت مبعىن
اهلمزة فقط، أم ُفسرت مبعىن "بل" واهلمزة، وهي تأيت بعد االستفهام وبعد اخلرب، فقد وردت يف القرآن الكرمي
–حسب اجتهادي- أربعا ومثانني مرة، َولِيَها املاضي يف ستة وعشرون مثاال، واملضارع يف تسعة وعشرين مثاال،
واالسم أو الظرف يف تسعة وعشرين مثاال وإذ مجعنا بني أمثلة الفعل املاضي واملضارع وجدناها تبلغ مخسة

ومخسني مثاال، وهو ما يقارب ثلثي مجيع تلك األمثلة.

3- أساليب "هل":

وردت "هل" يف القرآن الكرمي ثالثا وتسعني مرة َولِيَها املاضي يف أربعة عشر مثال،  واملضارع يف
مخسة وأربعني مثاال، واالسم أو الظرف يف أربعة وثالثني مثاال وباجلمع بني أمثلة املاضي واملضارع يتجلى أن

أمثلة الفعل تبلغ تسعة ومخسني مثاال، وهو يقارب ثلثي أمثلة  هل" يف القرآن الكرمي.

ب/ دراسة إحصائية ألساليب أسماء االستفهام في القرآن الكريم:

1-  أساليب "من":

"من" االستفهامية وردت يف القرآن الكرمي إثنني وتسعني مرّة، دخلت على الفعل يف واحد وأربعني
مثاال (ماضي ومضارع)  وَولِيَها االسم أو الظرف يف واحد ومخسني مثاال.

2- أساليب "ما":

بلغت أمثلة "ما" يف القرآن الكرمي ثالثني ومائة مثال، َولِيَها الفعل يف تسعة ومخسني مثاال (ماضي
ومضارع)، واختص االسم أو الظرف بواحد وسبعني مثاال.

3- أساليب "ماذا":

وصلت أمثلة "ماذا" يف القرآن الكرمي سبعة وعشرين مثاال، َولِيَها الفعل يف أربعة وعشرين مثاال
(ماضي ومضارع) وانفرد الظرف بثالثة أمثلة.
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4- أساليب "أّي":

انتهت أمثلة "أّي" يف القرآن الكرمي إىل أربعة ومخسني مثاال، دخلت "أّي" يف مجيعها على االسم
مضافة إليه.

5- أساليب "كيف":

وصلت أمثلة "كيف" يف القرآن الكرمي مثانني مثاال، َولِيَها الفعل يف أربعة وسبعني مثاال (ماضي
ومضارع) َولِيَها االسم يف مثال، وحذف عاملها يف مخسة أمثلة.

6- أساليب "أّنٰى":

جاءت "أّىنٰ" االستفهامية يف القرآن الكرمي، سبعا وعشرين مرّة، َولِيَها الفعل املضارع يف واحد
وعشرين مثاال، والظرف الذي وقع خربا ملبتدأ متأخر يف مخسة أمثلة واالسم الذي وقعت "أّىنٰ" خربا له يف

مثال واحد.

7- أساليب "أين":

بلغت أمثلة "أين" االستفهامية يف القرآن الكرمي عشرة،  َولِيَها الفعل املضارع يف مثال واالسم فيما
عداه.

8- أساليب "متٰى":

وردت أمثلة  مٰىت" يف القرآن الكرمي تسعة، َولِيَها االسم يف مجيع األمثلة.

9- أساليب "أيّان":

وصلت أمثلة "أيان" االستفهامية يف القرآن الكرمي ستة، َولِيَها الفعل املضارع يف مثالني واالسم يف
أربعة أمثلة.

10- أساليب "كم":

بلغت أساليب "كم" يف القرآن الكرمي أربعة َولِيَها الفعل املاضي يف مجيع األمثلة.

 - اإلسراء .88
[255]

 - حممد أمزيـان: أصول املنهج املعريف من القرآن والسنة، جملة املسلم املعاصر1998  ص 85.
[256]

 - حممد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن. تصحيح أمني سليم الكردي. لبنان. دار إحياء الرتاث
[257]

العريب 1995. ص13. 

- حممد الصاحل الصديق: البيان يف علوم القرآن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر.1989، ص43
[258]
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عبد العزيز صقر:القرآن وحاجة اإلنسانية ٳليه، جملة الشريعة اإلسالمية، الكويت،1993،ص 18

عبد املنعم النمر: علوم القرآن الكرمي، دار الكتب اإلسالمية،دار الكتاب املصري. 1983 ص 05

[259]
- حممد الصاحل الصديق: البيان يف علوم القرآن ،ص43

 - أبو الفضل حممد بن  منظور: لسان العرب. دار صادر. بريوت. مج1. مادة قرأ. 1955.ص 192 .
[260]

[261]
- أمري عبد العزيز: دراسات يف علوم القرآن، اجلزائر، ط2 ، 1988 ص 09 و 289

[262]
- القيامة 17، 18 .

- عبد الرمحن ابن اجلوزي: منتجي قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، تع حممد السيد الصفصاوي
[263]

،حممد عبد املنعم أمحد ، منشأ املعارف، مصر، ص 198.

[264]
- سورة النحل: 89

 - أبو احلسن علي األشعري: املوسوعة العربية العاملية، باحثون عرب يف خمتلف جماالت املعرفة،مؤسسة سلطان بن عبد
[265]

العزيز بن سعود اخلريية، اململكة العربية السعودية،ط2 ، مج2 ص227

[266]
- أمري عبد العزيز: دراسات يف علوم القرآن، ص 09 .

[267]
- حيىي بن زياد الفراء: ينظر املوسوعة العربية العاملية،  مج 17 ، ص 255

 268- مناع قطان: مباحث يف علوم القرآن، مطابع املختار االسالمي، مكتبة وهبة، مصر، ط6 1990، ص16

[269]
- حممد بن ٳدريس الشافعي: املوسوعة العربية العاملية، مج 14، ص 22 

[270]
-  الفاحتة: 1،2.

[271]
-  الناس:6.

- ينظر،عدنان زرور:القرآن ونصوصه. مطبعة خالد بن الوليد. دمشق 1979-1980، ص 38 و120.
[272]

 

 - عبد السالم شريف: دراسات قرآنية. دار الكتب الوطنية. الدار اجلماهرية. بن غازي. ط1. 1990. ص 12.
[273]

[274]
-  أمري عبد العزيز: دراسات  يف علوم القرآن. ص 10.

[275]
- عبد السالم شريف: دراسات قرآنية. ص 11

276 - علي ابن حممد اآلمدي : األحكام يف أصول األحكام. تح: السيد اجلميلي. بريوت. دار الكتاب العريب - مج1. ج1.

1998.ص 211

 277- ويل الدين عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون، املقدمة، تح: حجر عاصم، لبنان، منشورات دار ومكتبة اهلالل، ص

.278

[278]
- حممد الصادق قمحاوي: الربهان يف جتويد القرآن، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، ص 46
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279-  أبو حامد الغزايل: جواهر القرآن، تح رشيد رضا القباين، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، 1989، ص 21

[280]
- حممد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان، مج1 ،ص 18

[281]
- املرجع نفسه: ج1، ص 18

[282]
 - املرجع نفسه: ج1 ،ص18 ، 19 .      

 283 - حممد لطفي مجعة: نظرات عصرية يف القرآن الكرمي ، تقدمي جاد احلق علي جاد احلق، مصر، عامل الكتب،

1991،ص 15 .

- حممد عبد اهللا دراز: النبأ العظيم، نظرات جديدة يف القرآن، دار القلم، الكويت، 1977 ، ص 12.
[284]

- عبد السالم شريف:دراسات قرآنية، دار الكتب الوطنية، دار اجلماهريية، ليبيا، ط1، 1990 ص 13.
[285]

- حسن سري: الرسم العثماين للمصحف الشريف، مدخل ودراسة، مركز اإلسكندرية  للكتاب، مصر ط1 1998،
[286]

ص4 .

[287]
- حممد الزرقاين: مناهل العرفان، ج1، ص 16 و17

[288]
- الفرقان: اآلية1  

[289]
 - بدر الدين الزركشي: الربهان يف علوم القرآن، ج1، ص 281

290 - الزركشي : الربهان يف علوم القرآن، ج1، ص 281، غازي عناية : هدى الفرقان يف علوم القرآن ،ج1، ص 40-31

[291]
 -حممد الزرقاين: مناهل العرفان ، ج1، ص16  

[292]
 - الواقعة: 77

[293]
 - اإلسراء: 09

[294]
 - الدخان: 02-01

[295]
 - األنبياء: 07

[296]
 - الشعراء: 192

- حممد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن الكرمي، تح أمحد مشس الدين،دار الكتب العلمية، بريوت
[297]

ط1، ج1، 2003ص446.

[298]
 - الزمر: 27.

 - حممد الصاحل الصديق: من روائع اإلعجاز. ديوان املطبوعات اجلامعية.  اجلزائر. 2005. ص 55-54
[299]

[300]
 - السجدة: 17
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[301]
- الزخرف: 71.

[302]
- اإلسراء: 68.

[303]
-حممد الصاحل الصديق: من روائع اإلعجاز. ص 58-57.

[304]
 - فصلت: 39.

[305]
 - ق: 6.

[306]
- حممد الصاحل الصديق: من روائع اإلعجاز: ص 59-58

[307]
- الزمر: 27

[308]
 - احلج: 73

[309]
- إبراهيم: 25

[310]
 حممد الصديق: روائع اإلعجاز: ص 61-60
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    I - المعاني البالغية و الداللية لالستفهام:

لو اطلعنا على املعىن احلقيقي لالستفهام جند أن األصل فيه هو طلب الفهم إذا كان السائل جاهال
ملا يسأل عنه، لكن أحيانا ما يكون السائل عارفا ملا يسأل عنه، فيكون السؤال �دف ا�از، وهذا ما مساه
 البالغيون بتعدي االستفهام عن مورد احلقيقة ، وكان من بني هؤالء ابن الناظم الذي قال يف هذا األمر:" إن

 ، كما تطرق له ابن املعتز وأمساه "جتاهل العارف"
[311]

تعدي االستفهام عن مورد احلقيقة يسمى أعناتا"

 ، ومن هذا املنطلق يكون االستفهام يف الكالم إما حقيقيا يراد منه معرفة ا�هول، أو جمازيا يكون
[312]
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اهلدف منه خلق معىن من املعاين، ومن خالل دراسيت وجدت لالستفهام أكثر من معىن، وتعددت من بالغي
آلخر، فمنهم من جعلها ست معاين، ومنهم من جعلها عشرا، وآخرون تعدوها إىل اثين وثالثني معنا، لكن
غالبيتهم استقروا على أ�ا عشر معان، تتفرع منها معان أخرى وهي:" اإلنكار، التقرير، األمر، النفي،
االختبار، التعجب، التكثري، التمين، التشويق، التسوية" أما املعاين األخرى مثل:" التوبيخ، التهكم، التحقري،
التحدي، االستبطاء..." ومعاين أخرى يطول ذكرها، فهي معان تتفرع عن املعاين العشر املذكورة أعاله

وسنعرضها كاآليت:

 

 

 

 

أوال- اإلنكار:

هو االستفهام عن أمر ننكره، ويرى اجلرجاين يف هذا االستفهام: "أنه يكون لتنبيه السامع حىت يرجع
إىل نفسه، فيخجل ويرتدع وعيا باجلواب... فإذا روجع فيه تنبه وعرف اخلطأ، أو ألنه جوز وجود أمر ال يوجد

.
[313]

مثله"

 ولقد قسم البالغيون االستفهام اإلنكاري إىل قسمني:

أ/ إنكار التوبيخ:

أي التوبيخ على أمر وقع يف املاضي مبعىن ما كان ينبغي أن يقع.

ب/ إنكار التكذيب:

يشتمل على النوع األول أي إنكار التوبيخ ألنه يكون على أمر وقع يف املاضي، ويكون أيضا على أمر
يقع يف املستقبل.

ولقد أشار عبد العزيز عتيق إىل أن املنكر يف االستفهام اإلنكاري قد يكون هو الفعل مثل قوله

 ، أو قد يكون املنكر هو املسند إليه كما يف قوله تعاىل:« َأُهْم يـَْقِسُموَن
[314]

تعاىل:«أَتـَتَِّخُذ َأْصنَاًما آِهلًَة »

 واملنكر هنا املسند إليه، أو قد يكون املنكر مفعوال مثل قوله تعاىل:«َأَغيْـَر اللَِّه
[315]

َرْمحََت رَبَِّك»

 أي بتقدمي املفعول (لفظ اجلاللة) " اهللا"، وأخريا قد يكون مفعوال ألجله مثل فوله تعاىل:«
[316]

َتْدُعوَن»
[318]

 فيقول عتيق هنا " أتريدون آهلة غري اهللا كذبا"
[317]

َأاْفًكا آِهلًَة ُدوَن اللَِّه ُترِيُدوَن»

وإذا عدنا إىل ما قلناه سابقا، بأن لالستفهام  معان تتفرع منها معان أخرى، فنجد هذا األمر ينطبق
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على االستفهام اإلنكاري، ومن بني هذه املعاين: التعجب و التوبيخ وهذا ما أشار إليه السكاكي تعقيبا على

 فقال:« فصح أن يكون قوله تعاىل« كيف
[319]

قوله تعاىل:«َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكْنُتْم أَْمَواتًا فََأْحيَاُكْم»

 ، وأضاف الزخمشري أن اإلنكار قد جيتمع
[320]

تكفرون» إىل آخر اآلية تعجبا وتعجيبا وإنكارا وتوبيخا»

 فقال الزخمشري: " هذا تبكيت هلم بإنكار
[321]

بالتبكيت والتهكم مثل قوله تعاىل:«أَفَبَِعَذابِنَا َيْستـَْعِجلُوَن»

 ، أي أن الكفار ينكرون عذاب اهللا بالتهكم.
[322]

و�كم"

ثانيا التقرير:

ولقد عرفه السيوطي فقال:« هو محل املخاطب على اإلقرار و االعرتاف بأمر قد استقر

 ، وللتقرير أيضا معان خترج منه، نذكر
[324]

 ومثل له بقوله تعاىل:« َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك»
[323]

عنده»
على سبيل املثال: اجتماع التقرير بالتوبيخ والتعجب مثل قوله تعاىل:«أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن

 ، واجتماع التقرير بالوعيد كقوله عز وجل  :«ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح
[325]

أَنْـُفَسُكْم»

 ، وميكن للتقرير أيضا أن جيتمع بالعتاب كقوله تعاىل:«قَاَل َأملَْ أَُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع
[326]

بَِقرِيٍب»

 وأخريا اجتماعه بالتقريع، كقوله تعاىل:" أْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه
[327]

َمِعَي َصبْـًرا»
[329]

 وكل هذه األدلة وضعها ومثل هلا الزخمشري يف الكشاف
[328]

اللَُّه»

ثالثا األمر:

وهو اآلخر معنا من املعاين البالغية الذي خيرج االستفهام عن معناه األصلي، للداللة عليه، ووردت
العديد من اآليات القرآنية اليت تضمنت هذا املعىن، الذي يراد منه االستفهام مثل قوله جل تعاىل:

. 
[331]

 ، فعلق السيوطي على هذه اآلية فقال :«يراد من هذه اآلية أسلموا»
[330]

«أََأْسَلْمُتْم»
واملالحظ أن هذا املعىن " األمر" حيمل نوعا من تشويق، فمن خالل تأويلنا لآليات والشواهد القرآنية، نلمس
أن اهللا عز وجل يشّوق املسؤول عندما يسأله، ففي املثال السابق نظن أن اهللا تعاىل عندما قال: «أََأْسَلْمُتْم»؟

انتظرنا أن تكون اإلجابة بنعم أو ال، لكن املعىن احلقيقي املراد من هذه اآلية أنه يأمرهم باإلسالم.

ومن األغراض األخرى اليت يراد �ا األمر مثال: العرض كقوله تعاىل: «َأَال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه

 فقال عبد العزيز عتيق يف تأويل هذه اآلية :« عرض حبب مغفرة اهللا وهو أمر ملطف ومعناه
[332]

َلُكْم»

 ، وكذا جند األمر مبعىن التخصيص، مثل قوله عز وجل :« َأَال تـَُقاتِلُوَن قـَْوًما
[333]

طلب الشيء بلني ورفق»

 ويف هذه اآلية نوع من التحريض على القتال مبعىن  قاتلوهم" ومن االستفهام أيضا 
[334]

َنَكثُوا َأْميَانـَُهْم»
مبعىن األمر ما يراد به التنبيه وهو ما أورده السيوطي يف قوله تعاىل:« َأملَْ تـََر ِإَىلٰ رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ»
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 ، وأخريا  االستفهام مبعىن األمر املراد منه اإلنكار التوبيخي ومن ذلك
[336]

 أي مبعىن "أنظر" 
[335]

  ومنها آيات كثر يف كتابه العزيز، اليت يراد منها االستفهام باألمر واإلنكار
[337]

قوله تعاىل:«أََفَال تـَْعِقلُوَن»
يف الوقت نفسه.

رابعا- النّفي:

هي نوع من األغراض اليت يراد �ا االستفهام، وقد دّلت عليه األساليب االستفهامية التالية:

أ/ األساليب اليت وقع يف حيزها "إال" ووردت عّدة آيات توافق معها هذا النوع من األساليب نذكر من بينها

 أي نفي أن يكون غري اهللا من يشفع لنا.
[338]

تعاىل  «َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذِنِه» قوله 

ب/ األساليب املتضمنة معىن اإلنكار التكذييب، وقد مّثل هلا ابن فارس بقوله تعاىل:«َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكَني

. 
[340]

 وعّلق على هذه اآلية فقال:" أي ال يكون هلم عهد"
[339]

َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه»

ج/ األساليب اليت جيتمع فيها طرفان يراد إثبات أمر ألحدمها ونفيه عن اآلخر ويكون هذا النوع من

 فتكون اإلجابة طبعا بنعم
[341]

االستفهام باألداة "هل" كقوله تعاىل:« ُقْل َهْل َيْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلَبِصُري»
أو ال، ويف هذه اآلية الكرمية تكون اإلجابة " ال يستويان".

[342]
د/ األساليب اليت أفادت التحدي: كقوله تعاىل:«ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُعِيُدُه»

فاهللا عز وجل يف هذه اآلية يتحدى الناس مجيعا بأن يكون له شريك، وكذلك األساليب اليت أفادت التهكم،

 ونلمس يف هذه اآلية نوع من التهكم.
[343]

مثل قوله عز وجل:«قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن»

خامسا- االختبار:

هو غرض بالغي الغرض منه أن خيترب السائل املسؤول، مثل قوله تعاىل:« قَاَل َكْم لَبِْثَت قَاَل لَبِْثُت

 ، يف هذه اآلية الكرمية السؤال كان لالختبار فقط
[344]

يـَْوًما أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبْل لَبِْثَت ِماَئَة َعاٍم»
والدليل أن ا�يب أخطأ يف اجلواب، فكان التصحيح من املوىل وهو السائل العارف.

سادسا- التعجب:

هو اآلخر غرض من األغراض البالغية  املراد منها االستفهام، ومعناه إنكار ما يرد علينا لقلة اعتياده،
وإذا اطلعنا على تعريفات البالغيني جند جلّهم يتفقون على أن التعجب كثري الورود مع اإلنكار صار بذلك
يدعو للعجب والتعجب، ومن هذا اتضحت الصلة القوية بني التعجب واإلنكار وخري دليل على هذا الكالم

  
[345]

قوله تعاىل:«َما ِيلَ َال َأَرى اْهلُْدُهَد»

وقد أشار البالغيون إىل مالحظة مفادها أن الفرق بني التعجب والتعجيب هو أنه إذا كان التعجب
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على لسان املوىل عز وجل فهو تعجيب، أي أن اهللا تعاىل يدعو الناس إىل التعجب، وإذا كان على لسان

  
[346]

البشر فهو تعجب يف الغالب، ومن بني أصحاب هذه الفكرة حيي العلوي يف كتابه الّطراز

سابعا- التكثير:

هو من األساليب البالغية االستفهامية اليت تكون بأداة االستفهام "كم" دون سواها من األدوات

 ، والتكثري كغريه من
[347]

االستفهامية، اليت تفيد التكثري ومن ذلك قوله تعاىل:«وََكْم ِمْن قـَْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها »
األغراض البالغية اليت يراد منها االستفهام  قد جيتمع مع معان أخرى كالتوبيخ، كأن نقول    كم من زلة

ارتكبت؟" والوعيد مثل قولنا   كم من مرّة ساحمتك؟" وغريها من املعاين البالغية.

 

ثامنا – الّتمني:

ِلَك َقَسٌم هو كمثله من األغراض البالغية، املراد منها االستفهام، ومن ذلك قوله تعاىل:«َهْل ِيف ذَٰ

 وغالبا ما يكون التمين بأداة االستفهام "هل"، وقّلما جنده باألداة "أين" مثل قوله
[348]

ِلِذي ِحْجٍر»

 أي يتمىن الكافر هنا أن جيد املفر فال جيده.
[349]

« ْنَساُن يـَْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ تعاىل:«يـَُقوُل اْإلِ

تاسعا- التّشويق:

وهو بعث الشوق يف نفس السامع إىل ما بعد السؤال، مبعىن أن ينتظر السامع ويتشوق ملعرفة اإلجابة

 مث تليها اإلجابة من اهللا عز وجل :«
[350]

بعد السؤال مباشرة،  ومثل ذلك قوله تعاىل:« َعمَّ يـََتَساءَلُوَن»

 ونلحظ من هذا أن اهللا عز وجل  وضع الرتكيب �ذه الصورة حىت يدعو للتشويق
[351]

َعِن النَّبَِإ اْلَعِظيِم»

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق وقد يصحب هذا األسلوب معىن التحقري كقوله تعاىل :«فـَْليـَْنُظِر اْإلِ

  جند أسلوب التشويق هنا مصحوب بالتحقري أي حقر اهللا عز وجل
[352]

َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َوالتـََّراِئِب»
من قيمة اإلنسان املتكرب واملتجرب.

 

 

عاشرا- التسوية:

يذكر الزخمشري أن االستفهام يف مجلة التسوية منسلخ عن اهلمزة  و"أم" فهما جمردتان ملعىن االستواء،

 ، وميثل
[354]

 ومّثل له بقوله تعاىل:«َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمنُوَن»
[353]

منقولتان إليه
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التسوية مبعىن التسوية مبا ذكر فيه لفظ  سواء" أو ما قارب معناه ودل على التسوية. العلماء ملعىن  

تلكم إذن املعاين البالغية  اليت خيرج إليها االستفهام، وقد عد بعض العلماء إىل تفريعها حىت بلغت

اثين وثالثني معنا، لكن إذا حاولنا دراستها فسنجدها متقاربة املعاين مع بعضها البعض، غري أن كل عامل،

وضع تسميته اخلاصة هلا، وكل وتفسريه اخلاص به، وخري مثال عنهم ابن قيم اجلوزية، الذي عّد ستا منها

 ، وهو العامل
[355]

وهي: التقدير واإلنكار واملبالغة، والتحقري، واملبالغة يف التعظيم واملبالغة يف بيان اخلساسة

الوحيد الذي أشار إىل هذا النوع األخري من املعاين. لكن هذا ال يشفع له ، إذ جتاهل العديد منها باعتبارها

أساسية يف إثراء املعىن احلقيقي لالستفهام.

وتشبيه مبا فعل ابن قيم تقسيم ابن خالويه الذي نفى أن يكون االستفهام يف القرآن الكرمي حقيقي،

فذكر املعاين اليت يراد منها االستفهام يف كتاب اهللا عز وجل فقال:" وكل لفظ استفهام ورد يف كتاب اهللا عز

وجل، فال خيلو من أحد ستة أوجه:  إما أن يكون توبيخا أو تقريرا أو تعجبا أو تسوية أو إجيابا أو أمرا"

   ومن هذا املنطلق نقول أن اخلالف بني العلماء كان يف املضمون، أي أ�م كانوا يذكرون الشواهد
[356]

نفسها  وخيتلفون يف معانيها البالغية، ذلك أنه منهم من أطال وأكثر يف التفصيل والتفريع يف املعاين ومنهم من

اكتفى باملعاين األساسية فقط،  ألنه غالبا ما تكون املعاين جمتمعة يف شاهد واحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- االستفهام ودالالته في القرآن الكريم

 

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%202007.htm#_ftn45
file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%202007.htm#_ftn46


7/14/13 htm.الفصل الثالث 2007

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau dossier/2007 الفصل الثالث.htm 7/54

المعنى الذي يخرج إليه              اآلية ورقمهاالسورة
االستفهام

 
 
 
 
 
 
 

البقرة

«َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال
يـُْؤِمنُوَن» -6-

-استفهام خرج إىل التسوية

- استفهام خرج إىل اإلنكار«أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء » -13-
«فـَيـَُقولُوَن َماَذا َأَراَد اللَُّه ِ�ََٰذا َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه

َكِثريًا َويـَْهِدي ِبِه َكِثريًا...» -26-
- خرج إىل اإلنكار ويراد به

االحتقار

«َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكْنُتْم أَْمَواتًا فََأْحيَاُكْم ُمثَّ
ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيْيِيُكْم ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن» -28-

- إنكار تعجيب

«قَالُوا َأَجتَْعُل فِيَها َمْن يـُْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك
الدَِّماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل

ِإينِّ َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن» -30-

- التعجب

« قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت
َواْألَْرِض» -33-

- التقرير والتوبيخ

- إنكاري فيه  توبيخ وتقريع«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -44-
وتعجب

«قَاَل أََتْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو َأْدَىنٰ بِالَِّذي ُهَو
َخيْـٌر» -61-

- إنكاري فيه تعجب وتوبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البقرة
 
 
 
 
 
 
 

ْ لَنَا َما ِهَي » -68- «قالُوا ادُْع لَنَا رَبََّك يـُبـَنيِّ
ْ لَنَا َما لَْونـَُها» -69- «قَالُوا ادُْع لَنَا رَبََّك يـُبـَنيِّ
ْ لَنَا َما ِهَي ِإنَّ اْلبـََقَر «قَالُوا ادُْع لَنَا رَبََّك يـُبـَنيِّ

َتَشاَبَه َعلَيْـنَا » -70-

- استفهام لغري العاقل فيه
بعض االستهزاء

«أَفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمنُوا َلُكْم» -75-
 

-استفهام خرج إىل النهي
واإلنكار

«قَالُوا َأُحتَدِّثُونـَُهْم ِمبَا فـََتَح اللَُّه َعلَْيُكْم...أََفَال
تـَْعِقلُوَن» -76-

-إنكاري ويف اآلخر توبيخ

«أََوال يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما
يـُْعلِنُوَن»  -77-

- تقريري ممزوج بالتوبيخ

«ُقْل َأختََّْذمتُْ ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا...أَْم تـَُقولُوَن َعَلى
اللَِّه َما َال تـَْعَلُموَن» -80-

-توبيخي إنكاري واجلزء الثاين
فيه تقريع وتقرير

«أَفـَتـُْؤِمنُوَن بِبـَْعِض اْلِكتَاِب َوَتْكُفُروَن بِبـَْعٍض»
-85-

-إنكار ممزوج بالتوبيخ

«أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوٰى أَنْـُفُسُكُم
اْسَتْكبـَْرمتُْ...» -87-

-إنكار ممزوج بالتوبيخ
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 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

«أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنْـُهْم...»
-100-

- استفهام إنكاري

«َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر»
-106- 

-استفهام خرج إىل التقرير

«أملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض
-107-

- خرج إىل اإلنكار

«ِإْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي»
-133-

- خرج إىل التوبيخ

«َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبْـَغًة َوَحنُْن َلُه
َعاِبُدوَن»-138-

-استفهام خرج إىل النفي

«ُقْل َأُحتَاجُّونـَنَا ِيف اللَِّه َوُهَو رَبـُّنَا
َورَبُُّكْم»-139-

-استفهام خرج إىل اإلنكار

- اإلنكار ويف آخر اآلية«ُقْل أَأَنْـُتْم َأْعَلُم أَِم اللَُّه» -140-
خرج للنفي

ُهْم َعْن قِبْـلَتِِهُم الَِّيت َكانُوا َعلَيْـَها» «َما َوالَّ
-142-

- السخرية واالستغراب

«أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم َال يـَْعِقلُوَن َشْيئًا َوَال
يـَْهَتُدوَن» -170-

- السخرية واالستهزاء

-تقديرها "ما األهلة" وهو«َيْسأَلُوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة» -189-
استفهام حقيقي

«َهْل يـَْنُظُروَن ِإال َأْن يَْأتِيـَُهُم اللَُّه ِيف ظَُلٍل ِمَن
اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة...» -210-

- اإلنكار والتوبيخ

«َسْل َبِين ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيْـنَاُهْم ِمْن آَيٍة
بـَيـَِّنٍة»     -211-

-كم اخلربية وخرج املعىن إىل
التكثري

«َحىتَّٰ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَىتٰ
َنْصُر اللَِّه» -214-

- اإلنكار والتوبيخ وفيه
استبطاء

-     التقرير«َيْسأَلُوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن» -215-
«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخرَُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم

أُلُوٌف...» -243-
- التقرير وهو مشوب

بالعجب والتشويق
«َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسنًا»

-245-
- احلث والرتغيب

«َأملَْ تـََر ِإَىل اْلَمإل ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل ... َهْل
َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل» -246-

 

- كل اآلية فيها خروج إىل
التقرير
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البقرة

 
 
 
 

 

«قَالُوا َأىنَّٰ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعلَيْـنَا َوَحنُْن َأَحقُّ
بِاْلُمْلِك» -247-

- اإلنكار

«َكْم ِمْن فَِئٍة قَلِيَلٍة َغلََبْت فَِئًة َكِثريًَة بِِإْذِن
اللَِّه» -249-

- التكثري

«َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ
بِِإْذِنِه»-255-

- النفي والتقرير

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ إِبْـَراِهيَم ِيف
رَبِِّه»-258-

-التقرير وهو ممزوج بالعجب

ِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوِ�َا...» «قَاَل «قَاَل َأىنَّٰ ُحيِْيي هَٰ
َكْم لَبِْثَت» -259-

 

-اجلزء األول من اآلية خرج
إىل االستبعاد

-اجلزء الثاين خرج إىل
االختبار

«َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتٰى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمْن»
-260-

- التقرير

«أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل

َوَأْعنَاٍب َجتِْري ِمْن َحتْتَِها األنْـَهاُر...»

-266-

- اإلنكار

 
 
 
 
 
 
 

آل عمران
 
 
 
 
 
 
 
 

«ُقْل أَُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن َذِلُكْم...» -15-
 

- العرض والتقرير

َ«ُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْألُمِّيَِّني أََأْسَلْمُتْم»
-20

-التوبيخ و التنديد        
واألمر

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن
اْلِكتَاِب»23-

- التعجب

«َفَكْيَف ِإَذا َمجَْعنَاُهْم لِيـَْوٍم َال رَْيَب فِيِه...»
-25-

-التهويل والتعجب
واالستعظام

َذا ...» -37- - االستغراب والتعجب« يَا َمْرميَُ َأىنَّٰ َلِك هَٰ
«قال رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين

الكرب»-40-
-االستغراب والتعجب

«أَيـُُّهْم َيْكُفُل َمْرميََ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ
َخيَْتِصُموَن» -44-

-االستغراب والتعجب

«قَاَلْت َربِّ َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل َوَلٌد وَملَْ ميََْسْسِين
َبَشٌر» -47-

- االستغراب والتعجب
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آل عمران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آل عمران

- استفهام حقيقي«قَاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَىل اللَِّه» -52-
«يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف إِبْـَراِهيَم...أََفَال

تـَْعِقلُوَن» -65-
- اجلزء األول إنكاري والثاين

إنكاري تعجيب

- التعجب«َفِلَم ُحتَاجُّوَن فِيَما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم »-66-
«يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه»

-70- 
- االستضعاف

«يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ
بِاْلبَاِطِل»-71-

- االستضعاف

« أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بـَْعَد ِإْذ أَنْـُتْم ُمْسِلُموَن»
-80

-اإلنكار

ِلُكْم ِإْصِري» «قَاَل أَأَقْـَرْرمتُْ َوَأَخْذمتُْ َعَلٰى ذَٰ
-81-

- التقرير واإلنكار

- اإلنكار«أَفـَغَيْـَر ِديِن اللَِّه يـَبْـغُوَن» -83-
«َكْيَف يـَْهِدي اللَُّه قـَْوًما َكَفُروا بـَْعَد

ِإميَا�ِِْم»-86-
-النفي واإلنكار واالستبعاد

«ُقْل يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه»
-98

- اإلنكار

«ُقْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِملَ َتُصدُّوَن َعْن َسبِيِل اللَِّه
-99- «

- اإلنكار

«وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنـُْتْم تـُتْـَلى َعلَْيُكْم آيَاُت اللَِّه
-101 - «

- اإلنكار والتوبيخ والتعجب

«َأَكَفْرمتُْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم
َتْكُفُروَن» -106-

- اإلنكار والتوبيخ

«أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثَالَثِة آَالٍف
ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمنْـزَِلَني» -124-

- اإلنكار

- النفي«َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإال اللَُّه» -135-
«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة

اْلُمَكذِِّبَني»-137-
- التهديد والرتهيب

- اإلنكار«أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخلُوا اْجلَنََّة...» -142-
«أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انْـَقلَْبُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم»

-144
-اإلنكار

- النفي واإلنكار«َهْل لَنَا ِمَن اْألَْمِر ِمْن َشْيٍء» -154-

- النفي«َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه» -160-
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«أََفَمِن اتـََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن
اللَِّه» -162-

- اإلنكار

«أََوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـلَيْـَها»
َذا  ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْـُفِسُكْم» «قـُْلُتْم َأىنَّٰ هَٰ

-165-

- اإلنكار التقريعي
- التعجب

- خرج إىل اإلنكار والتعجب« فَِلَم قـَتـَْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» -183-
 
 
 
 
 

النساء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النساء
 

 

 

 

 

 

 

 

«ال َتْدُروَن أَيـُُّهْم أَقْـَرُب َلُكْم نـَْفًعا…»
-11-

- التوبيخ

«وََكْيَف تَْأُخُذوَنُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل
بـَْعٍض ...» -21-

- اإلنكار والتوبيخ

- اإلنكار والتوبيخ«أَتَْأُخُذوَنُه بـُْهتَانًا َوِإْمثًا ُمبِينًا» -20-
«َوَماَذا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِاللَِّه َواْليـَْوِم اآلِخِر»

-39-
- إنكار وتوبيخ

«َفَكْيَف ِإَذا ِجئْـنَا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد»
-41-

- االستعظام والتعجب

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب»
-44- 

- التقرير

- التعجب«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنْـُفَسُهْم» -49-
 

«اْنُظْر َكْيَف يـَْفتـَُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب وََكَفى
ِبِه ِإْمثًا ُمبِينًا» -50-

- التعجب

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب»
51

- التعجب

«أَْم َهلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإًذا ال يـُْؤتُوَن
النَّاَس نَِقريًا» -53-

-اإلنكار

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمنُوا ِمبَا أُْنزَِل
إِلَْيَك...» -60-

- التقرير والتعجب

«َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتْـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدََّمْت
أَْيِديِهْم» -62-

- التهديد والوعيد

-األمر و اإلنكار والتوبيخ«َ◌َما َلُكْم َال تـَُقاتِلُوَن ِيف َسبِيِل اللَِّه» -75-

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن قِيَل َهلُْم ُكفُّوا
أَْيِدَيُكْم...قَالُوا رَبـَّنَا ِملَ َكتَْبَت َعلَيْـنَا اْلِقتَاَل

-77-«

- التقرير والتعجب

ُؤَالِء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن -التعجب والتوبيخ«َفَماِل هَٰ
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النساء

َحِديثًا»  - 87-
- اإلنكار«أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن» -82-

- النفي«َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا» -87-
«َفَما َلُكْم ِيف اْلُمنَافِِقَني فِئَتـَْنيِ...أَُترِيُدوَن َأْن

تـَْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّه» -88-

- اجلزء األول خرج إىل
اإلنكار والتعجب

- اجلزء الثاين خرج إىل
اإلنكار

«قَالُوا فِيَم ُكْنُتْم...قَالُوا َأملَْ َتُكْن َأْرُض اللَِّه
َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا فِيَها» -97-

- اإلنكار والنفي

«َفَمْن ُجيَاِدُل اللََّه َعنْـُهْم يـَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْم َمْن
َيُكوُن َعلَْيِهْم وَِكيًال» -109-

- اإلنكار والنفي

- النفي« َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه قِيًال» -122-

«َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه»
-125-

- النفي

«أَيـَْبتـَغُوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه مجَِيًعا»
-139-

- خرج لإلنكار

«قَالُوا َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم... َأملَْ َنْسَتْحِوْذ
َعلَْيُكْم» -141-

- األول تقرير والثاين كذلك

«أَُترِيُدوَن َأْن َجتَْعلُوا لِلَِّه َعلَْيُكْم ُسْلطَانًا ُمبِينًا»
-144-

- خرج لإلنكار

«فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم بِآيَاِت اللَِّه»
-155-

- خرج لإلنكار والتوبيخ

 
 
 

املائدة
 
 
 
 
 
 
 

- استفهام حقيقي فيه إخبار«َيْسئلُوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم» -4-

- خرج إىل النفي«ُقْل َفَمْن َميِْلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا» -17-

- خرج إىل التوبيخ والعتاب«ُقْل فَِلَم يـَُعذُِّبُكْم ِبُذنُوِبُكْم» -18-

- خرج إىل التقرير«ِلُريَِيُه َكْيَف يـَُواِري َسْوءََة َأِخيِه » -31-

«َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت
َواْألَْرِض»  -40-

 

- خرج إىل التقرير

«وََكْيَف ُحيَكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْوَراُة فِيَها ُحْكُم
اللَِّه» -43-

- خرج إىل التعجب

- األوىل فيها إنكار والثانية«أََفُحْكَم اْجلَاِهلِيَِّة يـَبْـغُوَن» «َوَمْن َأْحَسُن ِمَن
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املائدة
 
 

نفي وإنكاراللَِّه ُحْكًما» -50-
«َأَهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد َأْميَا�ِِْم»

-53-
- خرج إىل التعجب

«َهْل تـَْنِقُموَن ِمنَّا ِإال َأْن آَمنَّا بِاللَِّه» -59-
 

- خرج إىل اإلنكار والنفي

ِلَك َمثُوَبًة ِعْنَد اللَِّه» «َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذَٰ
-60-

- خرج إىل التهكم

- خرج إىل التعجب والتوبيخ«أََفَال يـَتُوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستـَْغِفُروَنُه» -74-
واإلنكار

ُ َهلُُم اْآليَاِت ُمثَّ اْنُظْر َأىنَّٰ «اْنُظْر َكْيَف نـُبـَنيِّ
يـُْؤَفُكوَن» -75-

- اجلزء األول تعجب أما
الثاين فإنكار وتوبيخ

«ُقْل أَتـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال َميِْلُك َلُكْم
َضر�ا َوَال نـَْفًعا...»  -76-

- خرج إىل اإلنكار التوبيخي

« «َوَما لَنَا َال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاءَنَا ِمَن احلَْقِّ
-84-

- خرج إىل النفي

- خرج إىل األمر«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْنتـَُهوَن» -91-

«أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم َال يـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَال
يـَْهَتُدوَن» -104-

- خرج إىل اإلنكار وفيه
استهزاء

- خرج إىل االختبار«فـَيـَُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم» -109-
«َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنـَزَِّل َعلَيْـنَا َماِئَدًة ِمَن

السََّماِء» -112-
- خرج إىل النفي

َْنيِ ِمْن ُذوِين َوأُمَِّي إِهلَٰ «أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
ُدوِن اللَِّه» -116-

- خرج إىل التوبيخ

 
 
 
 
 

األنعام

 
 
 
 

- التقرير والتوبيخ«َأملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن قـَْبلِِهْم» -6-

«اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِِّبَني»
-11-

- التعجب والتهديد

«ُقْل ِلَمْن َما ِيف السََّماَواِت َواألْرِض ُقْل
لِلَِّه»12

- التوبيخ

ُذ َولِي�ا» -14- - خرج إىل اإلنكار«ُقْل َأَغيْـَر اللَِّه َأختَِّ

«ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبـَُر َشَهاَدًة»  -19-
 

- خرج إىل النفي  واإلنكار

«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»
-21-93-

- خرج إىل النفي  والتوبيخ



7/14/13 htm.الفصل الثالث 2007

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau dossier/2007 الفصل الثالث.htm 14/54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األنعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- خرج إىل التوبيخ«أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن»-22-

- خرج إىل  التوبيخ والتعجب«اْنُظْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلٰى أَنْـُفِسِهْم» -24-

-30- « َذا بِاحلَْقِّ - خرج إىل اإلنكار والتوبيخ«قَاَل أَلَْيَس هَٰ

- خرج إىل اإلنكار«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -32-
«ُقْل َأرَأَيْـَتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه أَْو أَتـَْتُكُم

 السَّاَعُة َأَغيْـَر اللَِّه َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني»
-40-

- خرج إىل التبكيت يف أول
اآلية مث إىل اإلنكار والتوبيخ

يف األخري

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َأَخَذ اللَُّه مسََْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم
َوَخَتَم َعَلٰى قـُلُوِبُكْم َمْن إِلٌَٰه َغيْـُر اللَِّه يَْأتِيُكْم

ِبِه» -46-

- خرجت اآلية إىل التقرير،
النفي والتوبيخ والتعجب يف

األخري

«ُقْل َأرَأَيْـَتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه بـَْغَتًة أَْو
َجْهرًَة َهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن» -47-

- خرج إىل النفي والتبكيت

«ُقْل َهْل َيْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلَبِصُري أََفَال
تـَتـََفكَُّروَن» -50-

- اجلزء األول نفي والثاين
إنكار وتوبيخ

ُؤَالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيِهْم ِمْن بـَْينِنَا أَلَْيَس اللَُّه «َأهَٰ
بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن» -53-

- اجلزء األول �كم وسخرية
والثاين: تقرير

«ُقْل َمْن يـَُنجِّيُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر»
-63

- خرج إىل النفي

«اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اْآليَاِت لََعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن»
--65

- خرج إىل التعجيب

«ُقْل أََنْدُعوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال يـَنْـَفُعنَا َوَال
َيُضرُّنَا » -71-

- خرج إىل اإلنكار

-خرج إىل اإلنكار والتوبيخ«أَتـَتَِّخُذ َأْصنَاًما آِهلًَة» -74-

«قَاَل َأُحتَاجُّوينِّ ِيف اللَِّه»«أََفَال تـََتذَكَُّروَن»
-80-

اجلزء األول خرج إىل اإلنكار
والثاين اإلنكار والتوبيخ

«وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َختَافُوَن أَنَُّكْم
َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه» -81-

- خرج إىل اإلنكار

«ُقْل َمْن أَنْـَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسٰى
نُوًرا َوُهًدى لِلنَّاِس» -91-

 

- خرج إىل التقرير

ِلُكُم اللَُّه فََأىنَّٰ تـُْؤَفُكوَن» «َأىنَّٰ َيُكوُن َلُه َوَلٌد «ذَٰ
وَملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة» -101-

- خرج إىل االستبعاد

- اإلنكار«أَفـَغَيْـَر اللَِّه أَبْـتَِغي َحَكًما» -114-
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«َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه»
-119-

- العرض

«أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فََأْحيـَيْـنَاُه َوَجَعْلنَا َلُه نُوًرا...»
-122-

- اإلنكار

« َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعلَْيُكْم
آيَاِيت» -130-

- تقرير وتوبيخ

«ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اْألُنْـثـَيـَْنيِ» -143-
-144

-اإلنكار والثاين نفي

«َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لَنَا»
-148-

- خرج إىل اإلنكار والتحدي

«َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف
َعنْـَها» -157-

- خرج إىل النفي
 

«َهْل يـَْنُظرُوَن ِإالَّ َأْن َتْأتِيـَُهُم اْلَمَالِئَكُة...»
-158-

- خرج إىل النفي

«ُقْل َأَغيْـَر اللَِّه أَْبِغي رَب�ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء»
-164-

- خرج إىل النفي

 
األعراف

 
 
 
 
 

 

 

 

 

األعراف

 

 

- خرج إىل التكثري«وََكْم ِمْن قـَْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها» -4-

- خرج إىل التوبيخ«قَاَل َما َمنـََعَك َأالَّ َتْسُجَد» -12-

«قَاَل فَِبَما َأْغَويْـَتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك
اْلُمْستَِقيَم» -16-

- خرج إىل التحدي

- التقرير والتقريع والعتاب«َأملَْ أَنْـَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَِة» -22-

- التوبيخ«أَتـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما َال تـَْعَلُموَن» -28-
«ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّيت َأْخرََج

لِعِبَاِدِه»-32-
- اإلنكار والنفي

«َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا...قَالُوا
أَْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن» -37-

- األول نفي والثاين خرج
للتوبيخ

- خرج إىل التحسر« فـََهْل َوَجْدمتُْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َحق�ا» -44-
«قَالُوا َما َأْغَىن َعْنُكْم َمجُْعُكْم َوَما ُكْنُتْم

َتْسَتْكِربُوَن» -48-
- خرج  إىل التوبيخ

ُؤَالِء الَِّذيَن أَْقَسْمُتْم َال يـَنَاُهلُُم اللَُّه ِبَرْمحٍَة» «َأهَٰ
-49-

- خرج  إىل التقرير والتوبيخ

- اجلزء األول خرج للنفي«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ تَْأوِيَلُه...فـََهْل لَنَا ِمْن
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واإلنكارُشَفَعاَء» -53-
الثاين خرج للتمين

«أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُِّكْم»
-69-63-

- خرج  إىل اإلنكار

- خرج  إىل اإلنكار«أََفَال تـَتـَُّقوَن» -65-

« قَالُوا َأِجْئتـَنَا لِنـَْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن
يـَْعُبُد آبَاُؤنَا » -70-

- خرج  إىل االستهزاء

«َأُجتَاِدلُوَنِين ِيف َأْمسَاٍء مسََّْيُتُموَها أَنْـُتْم»
-71-

- خرج   لإلنكار والتهديد

- خرج  إىل اإلنكار«أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َصاِحلًا ُمْرَسٌل ِمْن رَبِِّه» -75-

«أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبـََقُكْم ِ�َا ِمْن َأَحٍد ِمَن
اْلَعاَلِمَني» -80-

- خرج  إىل اإلنكار والتوبيخ

- خرج  إىل التعجب«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجرِِمَني» -84-

«َواْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِديَن»
-86- 

- خرج  إىل التعجب

- خرج  إىل اإلنكار« قَاَل أََولَْو ُكنَّا َكارِِهَني» -88-

- نفي وإنكار« َفَكْيَف آَسٰى َعَلٰى قـَْوٍم َكاِفرِيَن» -93-

- إنكار وتوبيخ«أَفَأَِمَن َأْهُل اْلُقَرٰى َأْن يَْأتِيـَُهْم بَْأُسنَا» -97-

- إنكار وتوبيخ«أََوأَِمَن َأْهُل اْلُقَرٰى َأْن يَْأتِيـَُهْم بَْأُسنَا» -98-

- إنكار وتوبيخ«أَفَأَِمنُوا َمْكَر اللَِّه»  -99-

«أَوَملَْ يـَْهِد لِلَِّذيَن َيرِثُوَن اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َأْهلَِها»
-100-

- اإلنكار

«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِديَن»
-103

- التعجب

«ُيرِيُد َأْن ُخيْرَِجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا
تَْأُمُروَن»   -110-

- التحضيض والتحريض

ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم» -123- - اإلنكار والتوبيخ«َقاَل ِفْرَعْوُن آَمْنُتْم ِبِه قـَ
«أََتَذُر ُموَسٰى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض»

-127-
- إنكار وحتريض

ًا َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى «قَاَل َأَغيْـَر اللَِّه أَْبغِيُكْم إِهلَٰ
اْلَعاَلِمَني» -140-

- إنكار وتوبيخ

- نفي«َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَملُوَن» -147-
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«َأملَْ يـََرْوا أَنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َوَال يـَْهِديِهْم
َسبِيًال»148

- إنكار وتقريع

- إنكار وتقريع«َأَعِجْلُتْم أَْمَر رَبُِّكْم» -150-

- خرج إىل االستعطاف«أَتـُْهِلُكنَا ِمبَا فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا» -155-

- خرج إىل اإلنكار«ِملَ تَِعظُوَن قـَْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهْم» -164-

«َأملَْ يـُْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب...أََفَال
تـَْعِقلُوَن» -169-

- األوىل خرج للتقرير والثاين
خرج إىل اإلنكار

- خرج إىل التقرير«أََلْسُت ِبرَبُِّكْم» -172-

- خرج إىل اإلنكار«أَفـَتـُْهِلُكنَا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطلُوَن» -173-
- خرج إىل اإلنكار«أََوَملْ يـَتـََفكَّرُوا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة» -184-

«أَوَملَْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْألَْرِض»

«فَبَِأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمنُوَن» -185-

- األول تقرير والثاين إنكار

«َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها»

-187-

«أَُيْشرُِكوَن َماَال َخيُْلُق َشْيئًا َوُهْم ُخيْلَُقوَن»

-191-

 
- خرج إىل اإلنكار والتوبيخ

- اإلنكار والنفي«أََهلُْم َأْرُجٌل ميَُْشوَن ِ�َا» -195-
«َما َهلُْم َأالَّ يـَُعذِّبـَُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِناألنفال

اْلَمْسِجِد احلََْراِم» -34-
- خرج إىل اإلنكار

 
التوبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- إنكار واستبعاد«َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكَني َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه»-7-

- إنكار واستبعاد«َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعلَْيُكْم َال يـَْرقـُبُوا»-8-
 

«َأَال تـَُقاتِلُوَن قـَْوًما َنَكثُوا َأْميَانـَُهْم» «َأَختَْشْونـَُهْم
فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن َختَْشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني»

-13-

- األول تقرير وختضيض
والثاين النهي

- اإلنكار«أَْم َحِسْبُتْم َأْن تـُتْـرَُكوا» -16-

«َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احلََْراِم
َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليـَْوِم اْآلِخر..ِ.» -19-

- التوبيخ

- إنكار وتوبيخ« قَاتـَلَُهُم اللَُّه َأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن» -30-
«َما َلُكْم ِإَذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا ِيف َسبِيِل اللَِّه اثَّا
قـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْحلَيَاِة الدُّنْـيَا ِمَن

- خرج االستفهام إىل اإلنكار
التعجيب والت
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التوبة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوبة

اْآلِخرَِة» -38-
َ َلَك الَِّذيَن َصَدقُوا «ِملَ َأِذْنَت َهلُْم َحىتَّٰ يـَتَبـَنيَّ

َوتـَْعَلَم اْلَكاِذِبَني» -43-
- خرج لإلنكار

«ُقْل َهْل تـَرَبَُّصوَن بِنَا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنـَيـَْنيِ»
-52-

- خرج للنفي

«َأملَْ يـَْعَلُموا أَنَُّه َمْن ُحيَاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه
نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا فِيَها» 63

- التهديد والوعيد

- التقرير«َأملَْ يَْأ�ِِْم نـَبَُأ الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم» -70-

- اإلنكار«َأملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ِسرَُّهْم » -78-

«َأملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوَبَة َعْن
ِعبَاِدِه» -104-

- خرج لإلنكار والتقرير
 
 

«أََفَمْن َأسََّس بـُنْـيَاَنُه َعَلٰى تـَْقَوٰى ِمَن اللَِّه
َوِرْضَواٍن...» -109-

- خرج إىل  التقرير

ِذِه ِإميَانًا» «َفِمنْـُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم َزاَدْتُه هَٰ
-124-

- خرج إىل االستهزاء
واإلنكار

«أََوَال يـََرْوَن أَنـَُّهْم يـُْفتـَنُوَن ِيف ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة أَْو
َمرَّتـَْنيِ» -126-

- خرج لإلنكار والتوبيخ 

- خرج لالستهزاء«َهْل يـََراُكْم ِمْن َأَحٍد» -127-
 
 
 
 
 
 

يونس
 

 

 

 

 

«َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا َأْن أَْوَحيْـنَا ِإَىلٰ رَُجٍل
ِمنْـُهْم» -2-

- اإلنكار

ِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه أََفَال َتذَكَُّروَن» «ذَٰ
-3-

- التقرير

- االختبار«لِنـَْنُظَر َكْيَف تـَْعَملُوَن» -14-

- اإلنكار«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -16-

«َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»
-17-

- النفي

«ُقْل أَتـُنَبِّئُوَن اللََّه ِمبَا َال يـَْعَلُم ِيف السََّماَواِت َوَال
ِيف اْألَْرِض» -18-

- اإلنكار

«ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض أَمَّْن
َميِْلُك السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َوَمْن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن
اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوَمْن ُيَدبـُِّر

- اجلزء األول فيه نفي ويف
آخر اآلية إنكار
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 يونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يونس

 

 اْألَْمَر َفَسيـَُقولُوَن اللَُّه فـَُقْل أََفَال تـَتـَُّقوَن» -31-

«َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضََّالُل فََأىنَّٰ ُتْصرَفُوَن»
-32-

- األول إنكار ونفي والثاين
إنكار وتوبيخ

«ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ
يُعِيُدُه » «فََأىنَّٰ تـُْؤَفُكوَن» -34-

- األول نفي   وإنكار والثاين
فيه إنكار وتوبيخ

« «ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ
«أََفَمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتََّبَع» «َفَما

َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن» -35-

- األول خرج للنفي واإلنكار
والثاين إنكار وتوبيخ

 
- اإلنكار«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََراُه» -38-

- التهديد والتخويف«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الظَّاِلِمَني» -39-
«أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو َكانُوا َال يـَْعِقلُوَن»

-42-
 - اإلنكار

«أَفَأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َولَْو َكانُوا َال يـُْبِصُروَن»
-43-

- اإلنكار

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» «َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ
-48-

- االستبعاد

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن آتَاُكْم َعَذاُبُه بـَيَاتًا أَْو نـََهاًرا َماَذا
َيْستـَْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرُِموَن» -50-

- األول التبكيت والثاين فيه
�ويل

- اإلنكار«َأُمثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبِه» -51-

- النفي«َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ ِمبَا ُكْنُتْم َتْكِسبُوَن» -52-

- خرج اإلنكار املمزوج«َوَيْستـَْنبِئُوَنَك َأَحقٌّ ُهَو» -53-
باالستهزاء

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم َما أَنْـَزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق... أَْم
َعَلى اللَِّه تـَْفتـَُروَن» -59-

- األول التبكيت والثاين
اإلنكار

- اإلنكار«أَتـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما َال تـَْعَلُموَن» -68-

- فيه ختفيف عن الرسول«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْنَذرِيَن» -73-
"ص"

«قَاَل ُموَسٰى أَتـَُقولُوَن لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءَُكْم َأِسْحٌر
َذا َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُروَن» -77- هَٰ

- إنكار توبيخي

«قَالُوا َأِجْئتـَنَا لِتـَْلِفتـَنَا َعمَّا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءَنَا»
-78-

- هذا استفهام بياين

- خرج لإلنكار«آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمَن



7/14/13 htm.الفصل الثالث 2007

file:///C:/Users/mine/Desktop/memoir/Nouveau dossier/2007 الفصل الثالث.htm 20/54

اْلُمْفِسِديَن» -91-
 

«أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّٰ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني»
-99-

- خرج لإلنكار

«فـََهْل يـَْنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن
قـَْبلِِهْم» -102-

- خرج إىل النفي

 
 

هود
 
 
 
 
 
 
 
 

 هود
 
 
 
 
 
 
 
 

- االختبار«لِيَبْـلُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال» -7-
«َأال يـَْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعنْـُهْم َوَحاَق ِ�ِْم

َما َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزِئُوَن» -8-
- خرج إىل السخرية

واالستهزاء
- التوبيخ واإلنكار«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََراُه...»-53-13-

- األمر«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْسِلُموَن» -14-

- التقرير«أََفَمْن َكاَن َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن رَبِِّه...» -17-
 

«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»
-18- 

- النفي

- األول فيه النفي والثاين فيه«َهْل َيْستَوِيَاِن َمَثًال أََفَال َتذَكَُّروَن» -24-
اإلنكار والتوبيخ

. . . «َأرَأَيْـُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ
أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنْـُتْم َهلَا َكارُِهوَن» -28-

- األول فيه التبكيت والثاين
خرج للنفي

« َويَا قـَْوِم َمْن يـَْنُصُرِين ِمَن اللَِّه ِإْن َطَرْدتـُُهْم أََفال
َتذَكَُّروَن » -30-

- خرج إىل النفي ويف األخري
لإلنكار

- إنكاري«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -51-

- إنكاري«أَتـَنْـَهانَا َأْن نـَْعُبَد َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا» -62-

-63- « - خرج إىل التبكيت«َأرَأَيْـُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ

- التعجب«قَاَلْت يَا َويْـَلَىتٰ أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز» -72-

- خرج إىل النهي مبعىن "ال«قَالُوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن أَْمِر اللَِّه» -73-
تعجيب"

- إنكار وتوبيخ«أَلَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد» -78-

- التقرير«أَلَْيَس الصُّْبُح بَِقرِيٍب» -81-

«قَالُوا يَا ُشَعْيُب َأَصلَوٰ◌ُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتْـُرَك َما
يـَْعُبُد آبَاُؤنَا» -87-

- السخرية واالستهزاء

« - التبكيت«يَا قـَْوِم َأرَأَيْـُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ
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-88-
«قَاَل يَا قـَْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعلَْيُكْم ِمَن اللَِّه »

-92-
- اإلنكار والتوبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 

يوسف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوسف
 
 
 
 

«قَالُوا يَا أَبَانَا َماَلَك َال تَْأَمنَّا َعَلٰى يُوُسَف»
-11-

- التعجب واإلنكار

«قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بَِأْهِلَك ُسوًءا»
-25-

- النفي

«يَا َصاِحيبَِ السِّْجِن أََأْربَاٌب ُمتـََفرِّقُوَن َخيْـٌر أَِم
اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر» -39-

-السخرية واالستهزاء

ِيت «اْرِجْع ِإَىلٰ رَبَِّك فَاْسأَْلُه َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّ
َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ» -50-

- التعجب

«قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن
نـَْفِسِه»-51-

- التعجب فيه توبيخ

«َأَال تـََرْوَن َأينِّ أُوِيف اْلَكْيَل َوأَنَا َخيْـُر اْلُمْنزِِلَني»
-59-

- التقرير

«قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعلَْيِه ِإال َكَما أَِمْنُتُكْم َعَلى
َأِخيِه ...» -64-

- النفي

«قَالُوا يَا أَبَانَا َما نـَْبِغي َهِذِه ِبَضـاَعتـُنَا ُردَّْت إِلَيْـنَا
-65- «

- النفي

- النهي«َوأَقْـبـَلُوا َعلَْيِهْم َماَذا تـَْفِقُدوَن» -71-
-  التعجب«قَالُوا َفَما َجَزاُؤُه ِإْن ُكْنُتْم َكاِذِبَني» -74-

«َأملَْ تـَْعَلُموا َأنَّ أَبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعلَْيُكْم َمْوثًِقا
ِمَن اللَِّه» -80-

- التقرير

«قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما فـََعْلُتْم بِيُوُسَف َوَأِخيِه»
-89-

- التعظيم والتهويل

«قَالُوا َأ.نََّك ألْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَا
يُوُسُف...»    -90-

- التقرير

«َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َالتـَْعَلُموَن»
-96-

- التقرير

«أَفَأَِمنُوا َأْن تَْأتِيـَُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب
اللَِّه»-107-

- اإلنكار والتوبيخ

«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن
َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم...أََفَال تـَْعِقلُوَن»

- األول : اإلنكار، الثاين:
التعجب، الثالث: اإلنكار
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-109-
 
 

 

 

 الرعد

 

 

- اإلنكار والتعجب«َأ.َذا ُكنَّا تـَُرابًا أَإِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد» -5-

«ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض...ُقْل
أَفَاختََّْذمتُْ ِمْن ُدوِنِه أَْولِيَاَء...قُ◌ْل َهلْ◌ َيْستَِوي
اْألَْعَمٰى َواْلَبِصُري أَْم َهْل َتْستَِوي الظُُّلَماُت

َوالنُّوُر» -16-

- األول : اإلنكار، الثاين:
اإلنكار التهكمي، الثالث:

التسوية، الرابع: اإلنكار

َا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك «أََفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ
-19- «... احلَْقُّ

- اإلنكار

- التقرير«أَفـََلْم يـَْيَأِس الَِّذيَن آَمنُوا...» -31-

- التعجب والتهديد«َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب» -32-
- اإلنكار«َأَفَمْن ُهَو َقاِئٌم َعَلٰى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت»-33-
«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا نَْأِيت اْألَْرَض نـَنْـُقُصَها ِمْن

َأْطَرافَِها» -41-
- اإلنكار

 
 
 
 
 

إبراهيم
 
 
 
 
 
 

- التقرير«َأملَْ يَْأِتُكْم نـَبَؤا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم» -9-

«َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض
َيْدُعوُكْم لِيـَْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم...» -10-

- التقرير

«َوَما لَنَا َأالَّ نـَتـَوَكََّل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبـُلَنَا»
-12-

- النفي

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض
احلَّْق» -19-

 
- التقرير واحلث

- التسوية«إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تـَبـًَعا فـََهْل أَنْـُتْم ُمْغنُوَن» -21-

«َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة»
-24-

- التقرير

- خرج للتعجب والتقرير«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا»
«أَوَملَْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قـَْبُل َما َلُكْم ِمْن

َزَواٍل» -44-
- التقرير

َ َلُكْم َكْيَف فـََعْلنَا ِ�ِْم» -45- - التعظيم«َوتـَبـَنيَّ

 
 

احلجر
 
 
 

- التوبيخ«َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن» -32-

ْرُمتُوِين َعَلٰى َأْن َمسَِّينَ اْلِكبـَُر فَِبَم «قَاَل أََبشَّ
تـَُبشُِّروَن» -54-

- التعجب اإلنكاري

«قَاَل َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرْمحَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّالُّوَن»
-56-

- النفي
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احلجر

- التعجب«قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسلُوَن» -57-

- اإلنكار« قَالُوا أَوَملَْ نـَنْـَهَك َعِن اْلَعاَلِمَني» -70-
 

«فـََورَبَِّك لََنسئلَنـَُّهْم َأْمجَِعَني» «َعمَّا َكانُوا
يـَْعَملُوَن» -92- 93-

- التوبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن َال َخيُْلُق أََفَال َتذَكَُّروَن»
-17-

- اإلنكار

- التحقري«َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبْـَعثُوَن» -21-

-االستهزاء والاستخفاف « َوِإَذا قِيَل َهلُْم َماَذا أَنْـَزَل رَبُُّكْم...» -24-

«َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن
فِيِهْم» -27-

- التوبيخ

- التقرير«َوقِيَل لِلَِّذيَن اتـََّقْوا َماَذا أَنْـَزَل رَبُُّكْم» -30-

«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِيـَُهُم اْلَمَالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ
أَْمُر رَبَِّك» -33-

- النفي

«فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبُني»
-35-

- النفي

«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِِّبَني»
-36- 

- التعجب، التهديد

«أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيِّئَاِت َأْن َخيِْسَف اللَُّه
ِ�ُِم اْألَْرَض» -45-

- اإلنكار والتوبيخ

«أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىلٰ َما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء...»
-48-

- اإلنكار والتوبيخ

- اإلنكار والتعجب«أَفـَغَيْـَر اللَِّه تـَتـَُّقوَن» -52-

«َأميُِْسُكُه َعَلٰى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِيف التـَُّراِب...َأَال
َساَء َما َحيُْكُموَن» -59-

- إظهار الرتدد ويف األخري
إنكار

 
 
 
 
 
 
 
 

«اْنُظْر َكْيَف َفضَّْلنَا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض...»
-21-

- الرتغيب

«أَفََأْصَفاُكْم رَبُُّكْم بِاْلبَِنَني َواختَََّذ ِمَن اْلَمَالِئَكِة
إِنَاثًا» -40-

- اإلنكار، التقريع والتوبيخ

- التهديد والوعيد«اْنُظْر َكْيَف َضرَبُوا َلَك األْمثَاَل...» -48-
«َأَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا إِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن َخْلًقا

َجِديًدا» -49-
- اإلنكار واالستبعاد
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اإلسراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلسراء
 

«َفَسيـَُقولُوَن َمْن يُعِيُدنَا...َويـَُقولُوَن َمَىتٰ ُهو»
-51-

- األول نفي وإنكار واستبعاد
و الثاين استبعاد واستهزاء

«أَيـُُّهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَافُوَن َعَذاَبُه»
-57-

- التقرير

- اإلنكار«قَاَل أََأْسُجُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطينًا» -61-

«... َذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ «قَاَل َأرَأَيْـَتَك هَٰ
-62-

- التقرير

«أَفَأَِمْنُتْم َأْن َخيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبـَّر...»
-68- 

- اإلنكار

«أَْم أَِمْنُتْم َأْن يُعِيدَُكْم فِيِه تَارًَة ُأْخَرٰى...»
-69-

- اإلنكار

«ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشًرا َرُسوًال»
-93-

- اإلنكار والنفي

- اإلنكار«قَالُوا أَبـََعَث اللَُّه َبَشًرا َرُسوًال» -94-

- اإلنكار واالستبعاد«ِأَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا» -98-

«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت
َواْألَْرَض قَاِدٌر َعَلٰى َأْن َخيُْلَق ِمثْـلَُهْم»-99-

- اإلنكار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكهف
 

 

 

 

- االختبار«لِنَبْـلَُوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال» -7-

«أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّقِيِم
َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا» -9-

- اإلنكار

ْزبـَْنيِ َأْحَصٰى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا»
«لِنـَْعَلَم َأيُّ احلِْ

-12-
- االختبار

«َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا»
-15-

- النفي واإلنكار

«قَاَل قَاِئٌل ِمنْـُهْم َكْم لَبِْثُتْم...فـَْليـَْنُظْر أَيـَُّها
َأزَْكىٰ◌ طََعاًما...»  -19-

- خرج إىل التكثري

«َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخلََقَك ِمْن تـَُراٍب ُمثَّ ِمْن
ُنْطَفٍة ُمثَّ َسوَّاَك رَُجًال» -37-

- اإلنكار

«َماِل َهَذا اْلِكتَاِب ال يـُغَاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة
ِإال َأْحَصاَها» -49-

- التعجب

- اإلنكار والتعجب«أَفـَتَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّيـََّتُه أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِين» -50-

َر بِآيَاِت رَبِِّه» -57- - النفي«َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكِّ
- التعجب«قَاَل َأرَأَْيَت ِإْذ أََويْـنَا ِإَىل الصَّْخرَِة فَِإينِّ َنِسيُت
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الكهف

 

 

اْحلُوَت» -63-
«َهْل أَتَّبُِعَك َعَلٰى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت

ُرْشًدا»- 66-
- الرجاء واالستئذان

ْط ِبِه ُخبْـًرا» «وََكْيَف َتْصِربُ َعَلى َما ملَْ حتُِ
-68-

- التعليل واالعتذار

- اإلنكار«َأَخرَقْـتـََها لِتـُْغرَِق َأْهلََها» -71-

«قَاَل َأملَْ أَُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبْـًرا»
-75-72-

- التقرير

- اإلنكار« قَاَل أَقـَتـَْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّة بَِغْريِ نـَْفٍس» -74-

- إستفهام حقيقي تأويله "من«َوَيْسئلُوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ» -83-
هو"

«فـََهْل َجنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلٰى َأْن َجتَْعَل بـَيْـنـَنَا
َوبـَيْـنـَُهْم َسد�ا» -94-

- الرتغيب والتقرير

«أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يـَتَِّخُذوا ِعبَاِدي
ِمْن ُدوِين أَْولِيَاَء» -102-

- اإلنكار التوبيخي

«ُقْل َهْل نـُنَبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال»
-103-

- التشويق والتقرير

 
 
 
 

مرمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وََكاَنِت اْمرََأِيت َعاِقًرا»
-8- 

- التعجب واالستغراب

ٰ◌ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وَملَْ ميََْسْسِين َبَشٌر» «َأىنَّ
-20-

- التعجب واالستغراب

« َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصبِي�ا»
-29-

- التعجب واإلنكار

«يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصُر َوَال
يـُْغِين َعْنَك َشْيئًا» -42-

- اإلنكار
 
 

«قَاَل َأَراِغٌب أَْنَت َعْن آِهلَِيت يَا إِبْـَراِهيُم»
-46-

- اإلنكار

- النفي«َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِي�ا» -65-

ْنَساُن َأ.َذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج «َويـَُقوُل اْإلِ
َحي�ا» -66-

- النفي االستنكار واالستبعاد

ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاُه ِمْن قـَْبُل وَملَْ - اإلنكار والتوبيخ«أََوَال َيذُْكُر اْإلِ
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 مرمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َيُك َشْيئًا» -67-
«َأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َخيْـٌر َمَقاًما َوَأْحَسُن َنِدي�ا»

-73-
- التمييز واالختبار

- التكثري«وََكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمْن قـَْرٍن» -74-

- التعجب«أَفـَرَأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتِنَا» -77-

«َأطََّلَع اْلغَْيَب أَِم اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِٰن َعْهًدا»
-78-

- اإلنكار

«َأملَْ تـََر أَنَّا َأْرَسْلنَا الشَّيَاِطَني َعَلى اْلَكاِفرِيَن
تـَُؤزُُّهْم َأز�ا» -83-

- التقرير

سُّ ِمنْـُهْم
«وََكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمْن قـَْرٍن َهْل حتُِ
ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكًزا» -98-

-األول:التكثري
والثاين: التقرير

- التقرير«َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسٰى» -9-

- التقرير«َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسٰى» -17-

«فـَتـَُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلىٰ◌ َمْن َيْكُفُلُه»
-40-

- التشويق

- اإلنكار«قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسٰى» -49-

- التعجب«قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَىلٰ» -51-

 
 
 
 
 
 
 
 

طه
 
 
 
 
 
 
 
 

«قَاَل َأِجْئتـَنَا لُِتْخرَِجنَا ِمْن َأْرِضنَا ِبِسْحِرَك يَا
ُموَسٰى» -57-

- اإلنكار

- اإلنكار والتهديد«قَاَل آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم» -71-

- اإلنكار«َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يَا ُموَسٰى» -83-

«قَاَل يَا قـَْوِم َأملَْ يَِعدُْكْم رَبُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
أََفطَاَل َعلَْيُكُم اْلَعْهُد أَْم َأَرْدمتُْ َأْن حيَِلَّ َعلَْيُكْم

َغَضٌب ِمْن رَبُِّكْم» -86-

- يف هذه اآلية خرج
االستفهام إىل التقرير يف اجلزء

األول واإلنكار يف الثاين

- التوبيخ«أََفَال يـََرْوَن َأالَّ يـَْرِجُع إِلَْيِهْم قـَْوًل» -89-
«قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنـََعَك إِْذ رَأَيـْتـَُهْم َضلُّوا»

-92-
- التوبيخ

- اإلنكار«َأالَّ تـَتَّبَِعِن أَفـََعَصْيَت أَْمِري» -93-

- التعجب«قَاَل َفَما َخْطُبَك يَا َساِمِريُّ» -95-

- املباغتة والتالعب بسيدنا آدم«َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجرَِة اْخلُْلِد» -120-

- التقرير«ِملَ َحَشْرَتِين أَْعَمٰى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا»-125-

- التكثري والتخويف«أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم أَْهَلْكنَا قـَبْـَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن»
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-128-

«أَوَملَْ تَْأِ�ِْم بـَيـِّنَُة َماِيف الصُُّحِف اْألُوَىلٰ»
-133 -

- اإلنكار والتقرير

 
 

األنبياء
 
 
 
 

األنبياء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

األنبياء

َذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفـَتَْأتُوَن السِّْحَر «َهْل هَٰ
َوأَنْـُتْم تـُْبِصُروَن» -3-

- النفي واإلنكار

- اإلنكار«أَفـَُهْم يـُْؤِمنُوَن» -6-

- اإلنكار والتوبيخ«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -10-

«أَِم اختََُّذوا آِهلًَة ِمَن اْألَْرِض ُهْم يـُْنِشُروَن»
-21-

- اإلنكار والتوبيخ

- اإلنكار والتوبيخ«أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِنِه آِهلًَة» -24-

- اإلنكار يف اجلزء األول«أَوَملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا...أََفَال يـُْؤِمنُوَن» -30-
واجلزء الثاين

- اإلنكار«أَفَِإيْن ِمتَّ فـَُهُم اْخلَاِلُدوَن» -34-
َذا الَِّذي َيذُْكُر آِهلََتُكْم َوُهْم ِبذِْكِر الرَّْمحَِٰن «َأهَٰ

ُهْم َكاِفُروَن» -36-
- السخرية

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» -38- - االستبعاد«َمَىتٰ هَٰ

- النفي«ُقْل َمْن َيْكلَؤُُكْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر...» -42-
- اإلنكار«أَْم َهلُْم آِهلٌَة َمتْنـَُعُهْم ِمْن ُدونِنَا...» -43-

«أََفَال يـََرْوَن أَنَّا نَْأِيت اْألَْرَض ...أَفـَُهُم اْلغَالِبُوَن»
-44-

- اجلزء األول إنكار والثاين
إنكار وتقريع

- التوبيخ«أَفَأَنْـُتْم َلُه ُمْنِكُروَن» -50-

ِذِه التََّماثِيُل الَِّيت أَنْـُتْم َهلَا َعاِكُفوَن» «َما هَٰ
-52-

- التقريع والتوبيخ وفيه
خروج   للتحقيق

ِعِبَني» -55- - اإلنكار والتوبيخ«َأِجْئتـَنَا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ
 

َذا بِآِهلَتِنَا إِنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمَني» «قَالُوا َمْن فـََعَل هَٰ
-59-

- اإلنكار

َذا بِآِهلَتِنَا يَا إِبْـَراِهيُم» -62- - االستهزاء والتبكيت«أَأَْنَت فـََعْلَت هَٰ
 

«أَفـَتـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال يـَنْـَفُعُكْم»
-66-

- اإلنكار

- اإلنكار والتوبيخ«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -67-
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- األمر«فـََهْل أَنْـُتْم َشاِكُروَن» -80-

- األمر«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْسِلُموَن» -108-

«َوِإْن َأْدِري أََقرِيٌب أَْم بَعِيٌد َما تُوَعُدوَن»
-109-

- التسوية

 
 
 
 
 
 

احلج
 
 
 
 
 
 

- النفي«فـَْليـَْنُظْر َهْل ُيْذِهَنبَّ َكْيُدُه َما يَغِيُظ» -15-

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت
َوَمْن ِيف اْألَْرِض» -18-

- التقرير

- التعجب والتهديد«َفَكْيَف َكاَن َنِكِري» -44-

«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُلُوٌب
يـَْعِقلُوَن ِ�َا» -46-

- اإلنكار

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُتْصِبُح
اْألَْرُض ُخمَْضرًَّة» -63-

- التقرير

َر َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض...» «َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َسخَّ
-65-

- التقرير

«َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّماِء
َواْألَْرِض» -70-

- التقرير

ِلُكُم» -72- - التهديد«أَفَأُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذَٰ

املؤمنون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املؤمنون
 
 
 
 
 

- اإلنكار«أََفَال تـَتـَُّقوَن» -32-23-
 

«أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكْنُتْم تـَُرابًا َوِعظَاًما
أَنَُّكْم ُخمْرَُجوَن» -35-

- اإلنكار واالستبعاد

«أَنـُْؤِمُن لَِبَشرَْيِن ِمْثلِنَا َوقـَْوُمُهَما لَنَا َعاِبُدوَن»
-47-

- اإلنكار

َا منُِدُُّهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنَني» «َأَحيَْسبُوَن َأمنَّ
-55- 

- اإلنكار والتقريع

«أَفـََلْم َيدَّبـَُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما ملَْ يَْأِت
آبَاَءُهُم اْألَوَِّلَني» -68-

- اإلنكار والتقرير

- التوبيخ واإلنكار«أَْم ملَْ يـَْعرِفُوا َرُسوَهلُْم...» -69-

- التوبيخ واإلنكار«أَْم يـَُقولُوَن ِبِه ِجنٌَّة...» -70-

«أَْم َتْسئلُُهْم َخْرًجا َفَخَراُج رَبَِّك َخيْـٌر...»
-72-

- التقرير

«َولَُه اْخِتَالُف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر أََفَال تـَْعِقُلوَن»
-80-

- اإلنكار
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املؤمنون

«قَالُوا َأ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا
َلَمبْـُعوثُوَن» -82-

- االستبعاد والتعجب

«ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن فِيَها» «َسيـَُقولُوَن لِلَِّه
ُقْل أََفَال َتذَكَُّروَن» -85-84-

- يف أول اآلية نفي ويف
آخرها إنكار وتوبيخ

«ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش

اْلَعِظيِم» «َسيـَُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أََفَال تـَتـَُّقوَن»

-86-87- 

- يف أول اآلية نفي ويف

آخرها إنكار وتوبيخ

 

 

«ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء...»
«َسيـَُقولُوَن لِلَِّه ُقْل فََأىنَّٰ ُتْسَحُروَن» -88-

-89

- يف أول اآلية نفي ويف
آخرها إنكار وتوبيخ

«َأملَْ َتُكْن آيَاِيت تـُتْـَلىٰ◌ َعلَْيُكْم َفُكْنُتْم ِ�َا
ُتَكذِّبُوَن» -105-

- التقرير وهو ممزوج بالتوبيخ

«قَاَل َكْم لَبِْثُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني»
-112-

- التكثري

َا َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَيْـنَا َال «أََفَحِسْبُتْم َأمنَّ
تـُْرَجُعوَن» -115-

- اإلنكار والتوبيخ

 
 

النور

«َأَال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر
رَِحيٌم» -22-

- التشويق والرتغيب

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت
َواْألَْرِض» -41-

-التقرير

-التقرير ويف اآلية 50 أيضا«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا...» -43-
تقرير

 
 

الفرقان
 
 
 
 
 
 
 

َذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوميَِْشي َ«قَالُوا َماِل هَٰ
ِيف اْألَْسَواِق...» -7-

- السخرية واإلنكار

- التعجب«اْنُظْر َكْيَف َضرَبُوا َلَك اْألَْمثَاَل» -9-

ِلَك َخيْـٌر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّيت ُوِعَد «ُقْل َأذَٰ
اْلُمتـَُّقوَن» -15-

- التقريع والتهكم

ُؤَالِء أَْم ُهْم َضلُّوا «أَأَنْـُتْم َأْضلَْلُتْم ِعبَاِدي هَٰ
السَّبِيَل»  -17-

- التقريع

- األمر«أََتْصِربُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصريًا» -20-

- التقرير وفيه نوع من اإلنكار«أَفـََلْم َيُكونُوا يـََرْونـََها َبْل َكانُوا َال يـَْرُجوَن
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الفرقان

ُنُشوًرا» -40-

- اإلنكار«أََهٰ◌َذا الَِّذي بـََعَث اللَُّه َرُسوًال» -41-

َُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتُكوُن َعلَْيِه «َأرَأَْيَت َمِن اختَََّذ إِهلَٰ
وَِكيًال» -43-

- التبكيت

«أَْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يـَْعِقلُوَن»
-44-

- اإلنكار

َأملَْ تـََر ِإَىلٰ◌ رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ...»
-45-

- التقرير

- اإلنكار«أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمرُنَا َوَزاَدُهْم نـُُفوًرا» -60-

 
 
 
 
 
 

الشعراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشعراء
 
 

 

 

«أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل اْألَْرِض َكْم أَنْـبَتْـنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ
َزْوٍج َكِرٍمي» -7-

- اإلنكار والتوبيخ

- اإلنكار والعرض واألمر«قـَْوَم ِفْرَعْوَن َأَال يـَتـَُّقوَن» -11-

- التقرير والتقريع«َأملَْ نـُرَبَِّك فِينَا َولِيًدا» -18-

- اإلنكار وفيه سخرية«قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمَني» -23-
وتعجب واستهزاء

- التعجب والسخرية«قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَال َتْسَتِمُعوَن» -25-

- اإلنكار«قَاَل أََولَْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبٍني» -30-

- اإلنكار«َفَماَذا تَْأُمُروَن» -35-

- االستبطاء وفيه حث«َوقِيَل لِلنَّاِس َهْل أَنْـُتْم ُجمَْتِمُعوَن» -39-
«قَالُوا لِِفْرَعْوَن أَِئنَّ لَنَا ألْجًرا ِإْن ُكنَّا َحنُْن

اْلغَالِِبَني» -41-
- اإلغراء

 اإلنكار والتهديد«آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم...» -49-

- التعجب«ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما تـَْعُبُدوَن» -70-

- اإلنكار والتقريع«قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن» -72-

- اإلنكار املشوب بالسخرية«قَاَل أَفـَرَأَيْـُتْم َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن» -75-
واالستهزاء

- التوبيخ«َوقِيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن» -92-

- اإلنكار«َهْل يـَْنُصُروَنُكْم أَْو يـَْنَتِصُروَن» -93-

«َأَال تـَتـَُّقوَن» -142-124-106-
-177-161

- العرض واألمر أي "اتقوا
هللا"

«قَالُوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبـََعَك اْألَْرَذلُوَن»
-111-

- اإلنكار
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الشعراء

- النفي«قَاَل َوَما ِعْلِمي ِمبَا َكانُوا يـَْعَملُوَن»-112-

- التقريع والتوبيخ«أَتـَبْـنُوَن ِبُكلِّ رِيٍع آَيًة تـَْعبَثُوَن» -128-

«قَالُوا َسَواٌء َعلَيْـنَا أََوَعْظَت أَْم ملَْ َتُكْن ِمَن
اْلَواِعِظَني» -136-

- التسوية

- اإلنكار والتوبيخ«أَتـُتْـرَُكوَن ِيف َما َهاُهنَا آِمِنَني» -146-

- اإلنكار والتوبيخ«أَتَْأتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمَني» -165-

- اإلنكار والتوبيخ«أَوَملَْ َيُكْن َهلُْم آَيًة َأْن يـَْعَلَمُه» -197-

- اإلنكار والتوبيخ وفيه �كم«فـَيـَُقولُوا َهْل َحنُْن ُمْنَظُروَن» -203-

- اإلنكار والتوبيخ«أَفَبَِعَذابِنَا َيْستـَْعِجلُوَن» -204-

- التبكيت واالستخبار«أَفـَرَأَْيَت ِإْن َمتـَّْعنَاُهْم ِسِنَني» -205-

«َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلٰى َمْن تـَنـَزَُّل الشَّيَاِطُني»
-221-

- التقرير

- التقرير«َأملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن» -225-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النمل
 
 
 
 
 
 
 
 

«أَْوآتِيُكْم ِبِشَهاٍب قـََبٍس لََعلَُّكْم َتْصطَلُوَن»
-7-

- اإلنكار والتوبيخ

«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِديَن»
-14-

- التعجب والتهديد

«فـََقاَل َما ِيلَ َال َأَرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن
اْلغَائِِبَني»  -20-

- التعجب

«قَاَل َسنـَْنُظُر َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن
اْلَكاِذِبَني» -27-

- التشكيك

- العرض«فَاْنُظْر َماَذا يـَْرِجُعوَن» -28-

- التهديد«فَاْنُظِري َماَذا تَْأُمرِيَن» -33-
- اإلنكار والتوبيخ«قَاَل َأمتُِدُّوَنِن ِمبَاٍل َفَما ءاَيتٰ◌ِن...» -36-

«يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ أَيُُّكْم يَْأتِيِين بَِعْرِشَها...»
-38-

- استفهام حقيقي

- االختبار«لِيَبْـلَُوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر» -40-

«نـَْنُظْر أَتـَْهَتِدي أَْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن َال
يـَْهَتُدوَن» -41-

- االختبار

- التصديق«قِيَل أََهٰ◌َكَذا َعْرُشِك» -42-

- التعجب وفيه لوم«ِملَ َتْستـَْعِجلُوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنِة» -46-

- التقرير وهو ممزوج بالتعجب«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة َمْكرِِهْم» -51-
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النمل

- اإلنكار والتوبيخ«أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنْـُتْم تـُْبِصُروَن» -54-

- التقرير واإلنكار«أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض...» -60-

- التقرير واإلنكار«أَمَّْن َجَعَل اْألَْرَض قـََراًرا...» -61-

- التقرير واإلنكار«أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه...» -62-

«أَمَّْن يـَْهِديُكْم ِيف ظُُلَماِت اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر...»
-63-

- التقرير واإلنكار

- التقرير واإلنكار«أَمَّْن يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق ُمثَّ يُعِيُدُه...» -64-

- التعظيم«َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبْـَعثُوَن» -65-
«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجرِِمَني»

-69-
- التهديد والتعجب

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» «َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ
-71-

- االستبعاد

«قَاَل َأَكذَّبْـُتْم بِآيَاِيت ...أَمَّاَذا ُكْنُتْم تـَْعَملُوَن»
-84-

-اإلنكار التقريعي التوبيخي

«َأملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا اللَّْيَل لَِيْسُكنُوا فِيِه...»
-86- 

- اإلنكار

- النفي«َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَملُوَن» -90-

 
 

القصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القصص

«َهْل َأُدلُُّكْم َعَلىٰ◌ َأْهِل بـَْيٍت َيْكُفلُوَنُه َلُكْم»
-12-

- التشويق والرتغيب

«قَاَل يَا ُموَسٰى أَُترِيُد َأْن تـَْقتـَُلِين َكَما قـَتـَْلَت
نـَْفًسا بِاْألَْمِس» -19-

- اإلنكار

- التعجب«قَاَل َما َخْطُبُكَما» -23-

- التعجب والتهديد«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الظَّاِلِمَني» -40-

- اإلنكار«أَوَملَْ َيْكُفُروا ِمبَا أُوِيتَ ُموَسٰى» -48-

- النفي«َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتـََّبَع َهَواُه...» -50-
- اإلنكار«أَوَملَْ منَُكِّْن َهلُْم َحرًَما آِمنًا...» -57-

- اإلنكار«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -60-

«أََفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعًدا َحَسنًا فـَُهَو َالقِيِه»
-61-

- اإلنكار

- التوبيخ«أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن» -62-

- التوبيخ« فـَيـَُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلَني » -65-

- خرج إىل التبكيت والنفي«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعلَْيُكُم اللَّْيَل
ويف األخري إىل اإلنكار
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والتوبيخَسْرَمًدا...أََفَال َتْسَمُعوَن» -71-

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعلَْيُكُم النـََّهاَر
َسْرَمًدا...أََفَال تـُْبِصُروَن» -72-

- نفس املعىن يف اآلية السابقة

- التوبيخ«أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن» -74-
«أَوَملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه»

-78-
- اإلنكار

 
 

العنكبوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العنكبوت
 
 

«َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتْـرَُكوا َأْن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم
َال يـُْفتـَنُوَن» -2-

- التقرير والتوبيخ

«أَْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَملُوَن السَّيِّئَاِت...»
-4-

- التقرير والتوبيخ

«أََولَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمَني»
-10-

- التقرير والتوبيخ

«أَوَملَْ يـََرْوا َكْيَف يـُْبِدُئ اللَُّه اْخلَْلَق ُمثَّ يُعِيُدُه»
-19-

- اإلنكار

- التقرير«فَاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق» -20-
 

«أَوَملَْ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنْـزَْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب»
-51-

- اإلنكار

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض»
«فََأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن» -61-

- التوبيخ

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء...»
-63-

- اإلقرار

«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحرًَما...أَفَبِاْلبَاِطِل يـُْؤِمنُوَن»
-67-

- األول إنكار يفيد التقرير
والثاين إنكار

«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه
َكِذبًا...أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلَكاِفرِيَن»

-68-

- األول خرج إىل النفي
والثاين تقرير وتوعد

 
 
 

الروم
 
 

«أَوَملَْ يـَتـََفكَُّروا ِيف أَنْـُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه
السََّماَواِت َواألْرَض...» -8-

- اإلنكار

«أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن
َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم» -9-

- اإلنكار والتوبيخ ويف األخري
تعجب و�ديد

- اإلنكار وفيه نفي«َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء
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الروم
 
 

ِيف َما َرزَقْـنَاُكْم» -28-
«َفَمْن يـَْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما َهلُْم ِمْن

نَاِصرِيَن» -29-
- النفي

- اإلنكار«أَْم أَنْـزَْلنَا َعلَْيِهْم ُسْلطَانًا...» -35-
«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء

َويـَْقِدُر» -37-
- اإلنكار املفيد للتقرير

«َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذٰ◌ِلُكْم ِمْن
َشْيٍء» -40-

- النفي

«فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن
قـَْبُل...» -42-

- التهديد

«فَاْنُظْر ِإَىلٰ◌ أَثِر َرْمحَِت اللَِّه َكْيَف ُحيِْيي
اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ�َا» -50-

- التقرير

 
 
 
 

لقمان
 

- التحدي وفيه إنكار«فََأُروِين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه» -11-

َر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت «َأملَْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ
َوَما ِيف اْألَْرِض» -20-

- اإلنكار والتوبيخ

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض»
-25-

- اإلقرار

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج
النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل» -29-

- اإلنكار والتقرير

«َأملَْ تـََر َأنَّ اْلُفْلَك َجتِْري ِيف اْلَبْحِر بِنِْعَمِت
اللَِّه» -31-

- اإلنكار والتقرير

«َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا...»
-34-

- النفي

 
 

الّسجدة
 
 
 
 
 

الّسجدة
 

- اإلنكار«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََراُه» -3-

- اإلنكار«أََفَال تـََتذَكَُّروَن» -4-

- اإلنكار«أِ.َذا َضلَْلنَا ِيف اْألَْرِض» -10-

«أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا»
-18-

- اإلنكار

َر بِآيَاِت رَبِِّه...» -22- - النفي«َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكِّ
«أَوَملَْ يـَْهِد َهلُْم َكْم َأْهَلْكنَا ... أََفَال َيْسَمُعوَن»

-26-
- اإلنكار

- اإلنكار«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَىل اْألَْرِض...أََفَال
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يـُْبِصُروَن» -27- 
َذا اْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» «َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ

-28-
- االستبعاد

 
األحزاب

«َمْن َذا الَِّذي يـَْعِصُمُكْم ِمَن اللَِّه ِإْن َأَراَد ِبُكْم
ُسوًءا ...» -17-

- النفي

 
 
 
 

سبأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سبأ
 

- التعجب واالستبعاد«َهْل َنُدلُُّكْم َعَلٰى رَُجٍل» -7-
واالستهزاء

«أَفـََلْم يـََرْوا ِإَىلٰ َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم»
-9-

- اإلنكار

- النفي«َوَهْل يُ◌َجِزٰی ِإالَّ اْلَكُفوَر» -17-

- التقرير«قَالُوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم» -23-

«ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواْألَْرِض»
-24- 

- النفي

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» «َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ
-29-

- االستبعاد

«َأَحنُْن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْهلَُدٰى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم»
-32-

- اإلنكار

- النفي«َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَملُوَن» -33-

ُؤَالِء إِيَّاُكْم َكانُوا يـَْعُبُدوَن» -40- - التقريع«َأهَٰ

- التعجب والتهديد«َفَكْيَف َكاَن َنِكِري» -45-

- النفي        واالستبعاد «َوَأىنَّٰ َهلُُم التـَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَعِيٍد» -52-

 
 
 
 
 
 
 

فاطر

«َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيْـُر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم...فََأىنَّٰ
تُوَفُكوَن»  -3-

- اجلزء األول نفي وتقرير
والثاين توبيخ

«أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـَرَءاُه َحَسنًا...»
-8-

- اإلنكار

- التعجب«َفَكْيَف َكاَن َنِكِري» -26-

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء»
-27-

- التقرير

ُر فِيِه َمْن َتذَكَّر» «أَوَملَْ نـَُعمِّرُْكْم َما يـََتذَكَّ
-37-

- اإلنكار والتوبيخ

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ُشرََكاءَُكُم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن
اللَِّه َأُروِين َماَذا َخلَُقوا ِمَن اْألَْرِض...»

- األول: التبكيت والتوبيخ،
والثاين: اإلنكار
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-40-
«فـََهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت األوَِّلَني ...»

-43-
- النفي

«أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن
َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم» -44-

- األول: اإلنكار، والثاين:
التهديد والتعجب

 
 

يس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«َوَسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم ال
يـُْؤِمنُوَن» -10-

- التسوية

- اإلنكار والتوبيخ«أَِئْن ذُكِّْرمتُْ» -19-
«َوَما ِيلَ ال َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِين َوإِلَْيِه

تـُْرَجُعوَن»-22-
- التعجب

 
 

ُذ ِمْن ُدوِنِه آِهلًَة ِإْن ُيرِْدِن الرَّْمحَُٰن ِبُضرٍّ َال «أََأختَِّ
تـُْغِن َعينِّ َشَفاَعتـُُهْم...» -23-

- اإلنكار وفيه نفي أيضا

- التقرير والتوبيخ«َأملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم» -31-

- اإلنكار«أََفَال َيْشُكُروَن» -35-

- السخرية واالستهزاء«أَُنْطِعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمه» -47-

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» «َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ
-48-

- االستبعاد واإلنكار

«َمْن بـََعثـَنَا ِمْن َمْرَقِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّْمحَُن»
-52-

- الدهشة واالستغراب

«َأملَْ َأْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن َال تـَْعُبُدوا
الشَّْيطَاَن» -60-

- التقريع والتوبيخ واإللزام

- اإلنكار والتوبيخ« أَفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقلُوَن» -62-

- النفي والتوبيخ«فََأىنَّٰ يـُْبِصُروَن» -66-

- اإلنكار«أََفَال تـَْعِقلُوَن» -68-

«أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا َهلُْم ِممَّا َعِمَلْت أَْيِدينَا...»
-71-

- اإلنكار التعجيب وفيه أيضا
تقرير

ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاُه ِمْن ُنْطَفٍة» «أَوَملَْ يـََر اْإلِ
-77-

- اإلنكار التعجيب

- تعدد إىل اإلنكار، النفي،«قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم» -78-
االستبعاد والسخرية

«أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بَِقاِدٍر
َعَلٰى َأْن َخيُْلَق ِمثْـلَُهْم» -81-

- اإلنكار، النفي والتقرير
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الصافات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصافات
 

«فَاْستـَْفتِِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا أَْم َمْن َخلَْقنَا»
-11-

- التقرير والتوبيخ

«أِ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن»
-16-

- اإلنكار واالستهزاء

- اإلنكار واالستبعاد«أََوآبَاُؤنَا األوَّلُوَن» -17-
 

- التعجب والتوبيخ«َما َلُكْم َال تـَنَاَصُروَن» -25-
«َويـَُقولُوَن أَئِنَّا لَتَارُِكو آِهلَتِنَا ِلَشاِعٍر َجمْنُوٍن»

-36-
- اإلنكار

- اإلنكار والتبكيت«يـَُقوُل أِ.نََّك َلِمَن اْلُمَصدِِّقَني» -52-
«َأ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا َلَمِدينُوَن»

-53-
- اإلنكار والتعجب

واالستبعاد

- األمر«قَاَل َهْل أَنْـُتْم ُمطَّلُِعوَن» -54-

- التعجب، السخرية«أََفَما َحنُْن ِمبَيِِّتَني» -58-
واالستهزاء

ِلَك َخيْـٌر نـُُزًال أَْم َشَجرَُة الزَّقُّوِم» -62- -  اإلنكار والتوبيخ«َأذَٰ

- التعجب والتهديد«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْنَذرِيَن» -73-

- التوبيخ«قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َماَذا تـَْعُبُدوَن» -85-

- اإلنكار«أَئِْفًكا آِهلًَة ُدوَن اللَِّه ُترِيُدوَن» -86-

- اإلنكار، التوبيخ والتحذير«َفَما ظَنُُّكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني» -87-

- السخرية واالستهزاء«فـََراَغ ِإَىلٰ آِهلَتِِهْم فـََقاَل َأَال تَْأُكلُوَن» -91-

- التعجب، السخرية«َما َلُكْم َال تـَْنِطُقوَن» -92-
واإلنكار

- اإلنكار والتوبيخ«أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحتُوَن» -95-
«يَا بـَُينَّ ِإينِّ َأَرٰى ِيف اْلَمنَاِم َأينِّ َأْذَحبَُك فَاْنُظْر

َماَذا تـََرٰى» -102-
- العرض

- اإلنكار وقيل أيضا أنه«ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه َأَال تـَتـَُّقوَن» -124-
العرض

«أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَالِِقَني»  
-125-

- اإلنكار

- اإلنكار والتوبيخ«َوبِاللَّْيِل أََفَال تـَْعِقلُوَن» -138-

- اإلنكار، التوبيخ والتقريع«أَِلرَبَِّك اْلبـَنَاُت َوَهلُُم اْلبـَنُوَن» -149-
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«أَْم َخلَْقنَا اْلَمَالِئَكَة إِنَاثًا َوُهْم َشاِهُدوَن»
-150- 

- اإلنكار، التوبيخ واالستهزاء

- اإلنكار التوبيخي«َأْصطََفى اْلبـَنَاِت َعَلى اْلبَِنَني» -153-

- األول: التعجب التوبيخي«َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن» -154-
والثاين: التوبيخ واإلنكار

- اإلنكار التوبيخي«أََفَال َتذَكَُّروَن» -155-

«أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن ُمِبٌني» -156-
«أَفَبَِعَذابِنَا َيْستـَْعِجلُوَن» -176-

-"156" التوبيخ و"176"
التهديد والوعيد

 
ص

 
 
 
 
 

ص
 
 
 
 
 

- التكثري«َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن قـَْبلِِهْم ِمْن قـَْرٍن» -3-

َذا َلَشْيٌء ًا َواِحًدا ِإنَّ هَٰ «َأَجَعَل اْآلِهلََة إِهلَٰ
ُعَجاٌب» -5-

- اإلنكار والتعجب

«َأ.ْنزَِل َعلَْيِه الذِّْكُر ِمْن بـَْينِنَا» -8-
«أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْمحَِة رَبَِّك اْلَعزِيِز اْلَوهَّاِب»

-9-

- اإلنكار

«أَْم َهلُْم ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما
بـَيْـنـَُهَما...» -10-

- اإلنكار

- التعجب والتشويق«َوَهْل أَتَاَك نـَبَؤا اْخلَْصِم» -21-
«أَْم َجنَْعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت
َكاْلُمْفِسِديَن... أَْم َجنَْعُل اْلُمتَِّقَني َكاْلُفجَّاِر»

-28-

- اإلنكار والتوبيخ

«َوقَالُوا َما لَنَا ال نـََرى رَِجاال ُكنَّا نـَُعدُُّهْم ِمَن
األْشَراِر» -62-

- التعجب، االستغراب
والتحسر

«َأختََّْذنَاُهْم ِسْخرِي�ا أَْم َزاَغْت َعنْـُهُم اْألَْبَصاُر»
-63-

- اإلنكار

«قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنـََعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما
َخلَْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبـَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن

اْلَعاِلَني» -75-

- اإلنكار والتوبيخ

 
 
 

الزمر
 
 

- اإلنكار والتوبيخ«فََأىنَّٰ ُتْصرَفُوَن» -6-

«أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما
َحيَْذُر اْآلِخرََة... ُقْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن

َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن...» -9-

- يف اجلزء األول خرج
لإلنكار والثاين خرج للنفي

واإلنكار معا

مثل اآلية السابقة«أََفَمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تـُْنِقُذ
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الزمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزمر
 

 َمْن ِيف النَّاِر» -19-
 

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه
يـَنَابِيَع ِيف اْألَْرِض ُمثَّ ُخيْرُِج ِبِه َزْرًعا ُخمْتَلًِفا

أَْلَواُنُه...» -21-

- التقرير

«أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه ِلإلْسالِم فـَُهَو َعَلى
نُوٍر ِمْن رَبِِّه» -22-

- اإلنكار

«أََفَمْن يـَتَِّقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب...»
-24-

- اإلنكار

«َورَُجًال َسَلًما ِلرَُجٍل َهْل َيْستَوِيَاِن َمَثًال»
-29-

- النفي

«َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب َعَلى اللَِّه وََكذََّب
بِالصِّْدِق ... أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلَكاِفرِيَن»

-32-

- التقرير

- التقرير«أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه» -36-

- التقرير«أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيٍز ِذي اْنتَِقاٍم» -37-

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت
َواْألَْرَض... ُقْل أَفـَرَأَيْـُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه

...َهْل ُهنَّ ُممِْسَكاُت َرْمحَِتِه...» -38-

- األول: التوبيخ، الثاين:
التبكيت والثالث: النفي

«أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاَء ُقْل أََولَْو َكانُوا
َال َميِْلُكوَن َشْيئًا َوَال يـَْعِقلُوَن» -43-

- اإلنكار و التوبيخ

«أَوَملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشـاُء
-52- «...

- اإلنكار

ِيَن» -60- - التقرير«أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلُمَتَكربِّ
 

«أَفـَغَيْـَر اللَِّه تَْأُمُروينِّ َأْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهلُوَن»
-64-

- اإلنكار

«َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتْـلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت
رَبُِّكْم ...» -71-

- التقرير، التقريع والتوبيخ

 
 
 
 
 

- التعجب والتهديد«َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب» -5-

- التمين املشوب باليأس«فـََهْل ِإَىلٰ ُخُروٍج ِمْن َسبِيٍل» -11-
والقنوط

- التقرير«ِلَمِن اْلُمْلُك اْليـَْوَم لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر»
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غافر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غافر

-16-
«أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن

َعاقَِبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قـَْبلِِهْم...» -21-
- األول: اإلنكار، الثاين:

التهديد والتعجب

«أَتـَْقتـُلُوَن رَُجًال َأْن يـَُقوَل َريبَِّ اللَُّه َوَقْد َجاءَُكْم
بِاْلبـَيـِّنَاِت ِمْن رَبُِّكْم» -28-

- األول: اإلنكار، الثاين:
التهديد والتعجب

«َفَمْن يـَْنُصرُنَا ِمْن بَْأِس اللَِّه ِإْن َجاءَنَا»
-29-

- النفي

«َويَا قـَْوِم َما ِيل َأْدُعوُكْم ِإَىل النََّجاِة َوَتْدُعوَنِين
ِإَىل النَّاِر»-41-

- التعجب

«فـََهْل أَنْـُتْم ُمْغنُوَن َعنَّا َنِصيبًا ِمَن النَّار»ِ◌
-47- 

- النفي واإلنكار

«أَوَملَْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبـَيـِّنَاِت...»
-50- 

- اإلنكار، التوبيخ والتهكم

- التوبيخ«فََأىنَّٰ تـُْؤَفُكوَن» -62-

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِيف آيَاِت اللَِّه َأىنَّٰ
ُيْصرَفُوَن» -69-

- األول: التقرير التعجيب،
الثاين: اإلنكار التوبيخي

- التقريعي التوبيخي«ُمثَّ قِيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم ُتْشرُِكوَن» -73-

- التوبيخ«فََأيَّ آيَاِت اللَِّه تـُْنِكُروَن» -81-
«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن

َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم...» -82-
- األول: اإلنكار التوبيخي،

الثاين: التهديد والتعجب

 
 
 
 
 
 
 

فصلت

«ُقْل أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق األْرَض ِيف
يـَْوَمْنيِ ...» -9-

- اإلنكار، التعجب والتوبيخ

«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنْـُهْم
قـُوًَّة ...» -15-

- األول: النفي، الثاين:
اإلنكار التعجيب

- التوبيخ التعجيب«َوقَالُوا ِجلُلُوِدِهْم ِملَ َشِهْدمتُْ َعلَيْـنَا» -21-

«َوَمْن َأْحَسُن قـَْوال ِممَّْن َدَعا ِإَىل اللَِّه َوَعِمَل
َصاِحلًا» -33-

- النفي

«أََفَمْن يـُْلَقٰى ِيف النَّاِر َخيْـٌر أَْم َمْن يَْأِيت آِمنًا
يـَْوَم اْلِقيَاَمِة» -40-

- اإلنكار والتهديد

- التهكم والتقريع«َويـَْوَم يـُنَاِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي...» -47-
«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمثَّ َكَفْرمتُْ ِبِه

َمْن َأَضلُّ ِممَّْن ُهَو ِيف ِشَقاٍق بَعِيٍد» -52-
- األول: التبكيت، الثاين:

النفي

- اإلنكار والتوبيخ«أَوَملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد»
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-53-
 

الشورى
 
 

الّشورى
 

- اإلنكار«أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِنِه أَْولِيَاَء...» -9-

«أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما ملَْ
يَْأَذْن ِبِه اللَُّه...» -21-

- التوبيخ والتقريع

- اإلنكار التوبيخي«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا» -24-

- التمين«َهْل ِإَىلٰ َمَردٍّ ِمْن َسبِيٍل» -44-

- النفي«َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتَاُب» -52-

 
الزّخرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزّخرف

- اإلنكار«أَفـََنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا...» -5-

- التكثري«وََكْم َأْرَسْلنَا ِمْن َنِيبٍّ ِيف اْألَوَِّلَني» -6-

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت
َواْألَْرَض...» -9-

- التقرير

«أَِم اختَََّذ ِممَّا َخيُْلُق بـَنَاٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلبَِنَني»
-16-

- اإلنكار

«أََوَمْن يَنشؤا ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيْـُر
ُمِبٍني» -18-

- اإلنكار وفيه نوع من
التهكم

«أَْم آتـَيْـنَاُهْم ِكتَابًا ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم ِبِه
ُمْسَتْمِسُكوَن» -21-

- اإلنكار

«قَاَل أََولَْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدٰى ِممَّا َوَجْدمتُْ َعلَْيِه
آبَاءَُكْم ...» -24-

- اإلنكار

-التعجب والتخفيف عن«فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِِّبَني» -25-
الرسول صلى اهللا عليه وسلم

- اإلنكار«َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََت رَبَِّك» -32-

«أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن
َكاَن ِيف َضَالٍل ُمِبٍني» -40-

- اإلنكار التعجيب

«َأَجَعْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّْمحَِٰن آِهلًَة يـُْعَبُدوَن»
-45-

- اإلنكار وفيه نفي

ِذِه اْألَنْـَهاُر «يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوهَٰ
َجتِْري ِمْن َحتِْيت أََفَال تـُْبِصُروَن» -51-

- األول: التقرير، الثاين:
اإلنكار

َذا الَِّذي ُهَو َمِهٌني َوَال «أَْم أَنَا َخيْـٌر ِمْن هَٰ
َيَكاُد يُِبُني» -52-

- التقرير

«َوقَالُوا َأآِهلَتـُنَا َخيْـٌر أَْم ُهَو َما َضرَبُوُه َلَك ِإال
َجَدال» -58-

- اإلنكار
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«َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيـَُهْم بـَْغَتًة»
-66- 

- النفي

«أَْم أَبْـرَُموا أَْمًرا فَِإنَّا ُمْربُِموَن» «أَْم َحيَْسبُوَن أَنَّا
ال َنْسَمُع...» -80-79-

- اإلنكار

«َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم َمْن َخلََقُهْم لَيـَُقوُلنَّ اللَُّه فََأىنَّٰ
يـُْؤَفُكوَن» -87-

- األول: التقرير، الثاين:
اإلنكار والتوبيخ

 
 

الّدخان

«َأىنَّٰ َهلُُم الذِّْكَرٰى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبٌني»
-13-

- االستبعاد والنفي

- التكثري«َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن» -25-

«َأُهْم َخيْـٌر أَْم قـَْوُم تـُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم»
-37- 

- اإلنكار

 
 

اجلاثية
 
 
 
 

اجلاثية

«فَبَِأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اللَِّه َوآيَاِتِه يـُْؤِمنُوَن»-6-
 

- النفي واستعظام كذ�م "
املشركون"

«أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتـَرَُحوا السَّيِّئَاِت َأْن
َجنَْعلَُهْم َكالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت...»

-21-

- اإلنكار والنفي

َُه...َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد «أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ إِهلَٰ
اللَِّه أََفَال َتذَكَُّروَن» -23-

-التبكيت، التعجب واإلنكار

«أَفـََلْم َتُكْن آيَاِيت تـُتْـَلىٰ◌ َعلَْيُكْم فَاْسَتْكبـَْرمتُْ
وَُكْنُتْم قـَْوًما ُجمْرِِمَني» -31-

- التوبيخ والتقريع

- االستغراب، االستبعاد«قـُْلُتْم َما َنْدِري َما السَّاَعُة...» -32-
واإلنكار

 
 
 
 
 
 
 

األحقاف
 
 
 
 

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأُروِين َماَذا
َخلَُقوا ِمَن اْألَْرِض أَْم َهلُْم ِشْرٌك ِيف

السََّماَواِت...» -4-

- األول: التبكيت والتوبيخ،
: : التوبيخ، الثالث الثاين

اإلنكار

«َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعوا ِمْن ُدوِن
اللَِّه...»-5-

- النفي واإلنكار

- اإلنكار التوبيخي«أَْم يـَُقولُوَن افْـتـََراُه » -8-

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه وََكَفْرمتُْ
ِبِه...»  -10-

- التوبيخ والتبكيت

- اإلنكار والتوبيخ«قَالُوا َأِجْئتـَنَا لِتَْأِفَكنَا َعْن آِهلَتِنَا» -22-

«أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت
َواْألَْرَض وَملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَلٰى َأْن ُحيِْيَي

- اإلنكار وفيه تقرير
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اْلَمْوَتٰى...» -33-

َذا بِاحلَْقِّ قَالُوا بـََلٰى...» -34- - التوبيخ التقريري«أَلَْيَس هَٰ

- النفي«فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن» -35-

حممد
 
 
 
 
 
 
 

حمّمد
 
 
 
 
 
 
 

«أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيـَْنُظُروا َكْيَف َكاَن
َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم...» -10-

- األول: اإلنكار، الثاين:
التعجب والتهديد

«أََفَمْن َكاَن َعَلٰى بـَيـَِّنٍة ِمْن رَبِِّه َكَمْن زُيَِّن َلُه
ُسوُء َعَمِلِه» -14-

- اإلنكار

- االستهزاء والسخرية«َماَذا قَاَل آنًِفا» -16-

«فـََهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيـَُهْم بـَْغَتًة فـََقْد
َجاَء َأْشَراطَُها فََأىنَّٰ َهلُْم ِإَذا َجاءَتْـُهْم ِذْكَراُهْم»

-18-

: : النفي، الثاين األول
االستبعاد

«فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض
-22- «...

- اإلنكار التوبيخي والتشديد

«أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قـُلُوٍب أَقْـَفاُهلَا»
-24-

- اإلنكار التوبيخي

«َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتْـُهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن
ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم» -27-

- التهويل والتهديد

«أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُلُوِ�ِْم َمَرٌض َأْن َلْن
ُخيْرَِج اللَُّه َأْضغَانـَُهْم» -29-

- اإلنكار

«ُقْل َفَمْن َميِْلُك َلُكْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا ِإْن َأَراَدالفتح
ِبُكْم َضر�ا أَْو َأَراَد ِبُكْم نـَْفًعا» -11-

- النفي

«َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا»احلجرات
-12-

- النفي واإلنكار

«ُقْل أَتـَُعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َما ِيف
السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض» -16-

- اإلنكار التوبيخي

ق
 
 
 

ق

ِلَك رَْجٌع بَعِيٌد»-3- - اإلنكار والتعجب«أ.َذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا ذَٰ
 

«أَفـََلْم يـَْنُظُروا ِإَىل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنـَيْـنَاَها
َوزَيـَّنَّاَها َوَما َهلَا ِمْن فـُُروٍج» -6-

- اإلنكار

«أَفـََعيِينَا بِاْخلَْلِق اْألَوَِّل َبْل ُهْم ِيف لَْبٍس ِمْن
َخْلٍق َجِديٍد» -15-

- اإلنكار التوبيخي

«يـَُقوُل ِجلََهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن
َمزِيٍد» -30-

- هذا استفهام حقيقي
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«وََكْم َأْهَلْكنَا قـَبْـلَُهْم ِمْن قـَْرٍن...َهْل ِمْن
حمَِيٍص» -36-

- النفي

 
 
 

الّذاريات
 
 
 
 

- االستهزاء: استهزاء من«َيْسأَلُوَن أَيَّاَن يـَْوُم الدِّيِن» -12-
املشركني

- اإلنكار«َوِيف أَنْـُفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُروَن» -21-

«َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِبْـَراِهيَم اْلُمْكرَِمَني»
-24-

- التقرير

- العرض والتلطف«َأَال تَْأُكلُوَن» -27-

- التعجب«قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسلُوَن» -31-

- اإلنكار والتوبيخ والتعجب«أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن» -53-
أيضا

 
الطور

 

َذا أَْم أَنْـُتْم َال تـُْبِصُروَن» -15- - إنكاري تقريعي توبيخي«أََفِسْحٌر هَٰ

- اإلنكار، التهكم والتوبيخ«أَْم يـَُقولُوَن َشاِعٌر» -30-
32-33-35-36-37-38-39-» 

«40-41-42-43
- كل هذه اآليات مذكورة يف
الفصل I وهلا نفس معىن اآلية

" 30"
 
 
 
 
 
 

الّنجم
 

- اإلنكار«أَفـَُتَماُروَنُه َعَلٰى َما يـََرٰى» -12-

َت َواْلُعزَّٰى» -19- - اإلنكار«أَفـَرَأَيْـُتُم الالَّ

- اإلنكار التوبيخي التقريعي«أََلُكُم الذََّكُر َوَلُه اْألُنْـَثٰى» -21-

-24- « - اإلنكار«أَْم ِلْإلِْنَساِن َما متََىنَّٰ

«وََكْم ِمْن َمَلٍك ِيف السََّماَواِت َال تـُْغِين
َشَفاَعتـُُهْم» -26-

- التكثري

-33- «ٰ - التبكيت«أَفـَرَأَْيَت الَِّذي تـََوىلَّ

- اإلنكار التوبيخي«َأِعْنَدُه ِعْلُم اْلغَْيِب فـَُهَو يـََرٰى» -35-

- التقريع والتوبيخ«أَْم ملَْ يـُنَبَّْأ ِمبَا ِيف ُصُحِف ُموَسٰى» -36-

- اإلنكار التعجيب«فَبَِأيِّ آَالِء رَبَِّك تـََتَماَرٰى» -55-

َذا احلَِْديِث تـَْعَجبُوَن» -59- - اإلنكار التوبيخي«أََفِمْن هَٰ

 
 

القمر
 
 
 

«فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر» -15--17-22-32
.39-51

- األمر

«َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َوُنُذر»ِ◌ -18-16-
-30-21

- التعجب والتهويل

- اإلنكار، النفي«أََبَشًرا ِمنَّا َواِحًدا نـَتَّبُِعُه...» -24-
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-التقرير«َسيـَْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّاُب اْألَِشُر» -26-

«َأُكفَّارُُكْم َخيْـٌر ِمْن أُولَِٰئُكْم أَْم َلُكْم بـََراءٌَة ِيف
الزُُّبر» -43-

 

 
الّرمحن
الّرمحن

«فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّبَاِن» وقد ذكرت 31

مرة يف هذه السورة سبق وذكرنا آيا�ا يف

I الفصل

- اإلنكار التقريعي

التوبيخي

ْحَساُن» -60- ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ - النفي واجلحد«َهْل َجَزاُء اْإلِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواقعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواقعة

«فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة »
-8- 

- التعظيم

«َوَأْصَحاُب اْلَمْشئَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشئَمِة»
-9-

- التحقري والتعجب

«َوَأْصَحاُب اْلَيِمِني َما َأْصَحاُب اْلَيِمِني»
-27-

-التفخيم، التعظيم والتعجب

«َوَأْصَحاُب الشَِّماِل َما َأْصَحاُب الشَِّماِل»
-41- 

- التحقري والتعجب

«أَِئَذا ِمتْـنَا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما إِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن»
«أََوآبَاُؤنَا اْألَوَّلُوَن»  -48-47-

- اإلنكار واالستبعاد

«أَفـَرَأَيْـُتْم َما ُمتْنُوَن» -58-
«أَأَنْـُتْم َختْلُُقوَنُه أَْم َحنُْن اْخلَالُِقوَن» -59-

 

- األول: - اإلنكار التقريعي
التوبيخي، الثاين: اإلنكار،

الثالث: التقرير

«أَفـَرَأَيْـُتْم َما َحتْرُثُوَن» -63-
«أَأَنْـُتْم تـَْزَرُعوَنُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن» -64-

األول: اإلنكار التقريعي
التوبيخي.

 الثاين: اإلنكار.
 الثالث: التقرير

«أَفـَرَأَيْـُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشرَبُوَن» -68-
«أَأَنْـُتْم أَنْـزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمْنزِلُوَن»

-69-

- مثل اآليتني: 59-58
 
 
 

«أَفـَرَأَيْـُتُم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن» -71-
«أَأَنْـُتْم أَْنَشْأمتُْ َشَجرَتـََها أَْم َحنُْن

اْلُمْنِشئُوَن»-72-

- مثل اآليتني: 59-58

َذا احلَِْديِث أَنْـُتْم ُمْدِهنُوَن» -81- - اإلنكار التوبيخي«أَفَبِهَٰ

- اإلنكار التعجيب واحلث«َوَما َلُكْم َال تـُْؤِمنُوَن بِاللَِّه َوالرَُّسوُل...» 
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احلديد

على اإلميان-8-

«َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا ِيف َسبِيِل اللَِّه...»
-10- 

- اإلنكار التعجيب واحلث
على اإلنفاق

«َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسنًا...»
-11- 

- احلث والرتغيب

- التقرير«يـُنَاُدونـَُهْم َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم...» -14-
«َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأْن َختَْشَع قـُلُوبـُُهْم ِلذِْكِر

اللَِّه» -16-
- التقرير املمزوج بالعتاب

 
 

ا�ادلة
 

 

 

 

«َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف
اْألَْرِض...» -7-

- التقرير

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعِن النَّْجَوٰى ُمثَّ يـَُعوُدوَن
ِلَما نـُُهوا» -8-

- التقرير

«أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم
َصَدقَاٍت...»  -13-

- التقرير

«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن تـََولَّْوا قـَْوًما َغِضَب اللَُّه
َعلَْيِهْم ...»  -14-

- التقرير وفيه تعجيب يل
رسول اهللا من أمر املنافقون

- التقرير«َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نَافـَُقوا...» -11-احلشر

 
 
 
 

الصف

«يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِملَ تـَُقولُوَن َما َال تـَْفَعلُوَن»
-2-

- اإلنكار التوبيخي

- اإلنكار التوبيخي«يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذوَنِين» -5-

«َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتـََرٰى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب»
-7- 

- النفي

«َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب
أَلِيٍم» -10-

- التشويق

-استفهام حقيقي«َمْن أَْنَصاِري ِإَىل اللَِّه» -14-
- التوبيخ واإلنكار والتعجب«َأىنَّٰ يـُْؤَفُكوَن» -4-املنافقون

من جهة
«َسَواٌء َعلَْيِهْم َأْستـَْغَفْرَت َهلُْم أَْم ملَْ َتْستـَْغِفْر َهلُْم

-6- «
- التسوية

 
التّغابن

«َأملَْ يَْأِتُكْم نـَبَؤا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل...»
-5- 

- التقرير والتوبيخ

- اإلنكار واالستغراب«فـََقالُوا أََبَشٌر يـَْهُدونـَنَا َفَكَفُروا َوتـََولَّْوا»-6-
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-العتاب وفيه حسن التلطف«يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َماَأَحلَّ اللَُّه َلَك»-1-الّتحرمي

َذا» -3- - استفهام حقيقي«قَاَلْت َمْن أَنْـبََأَك هَٰ

 
امللك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

امللك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- االختبار«لِيَبْـلُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال» -2-

- النفي«َهْل تـََرٰى ِمْن ُفطُوٍر» -3-

- التقرير التوبيخي التقريعي«َسأََهلُْم َخزَنـَتـَُها َأملَْ يَْأِتُكْم َنِذيٌر» -8-
 

«َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري»
-14- 

- اإلنكار

«أَأَِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن َخيِْسَف ِبُكُم
األْرَض » -16-

- اإلنكار

«أَم أَِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن يـُْرِسَل َعلَْيُكْم
َحاِصبًا  َفَستـَْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر» -17-

- التهديد والتعجب والوعيد

«َولََقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِِهْم َفَكْيَف َكاَن
َنِكري» -18-

- التهديد والتعجب والوعيد

«أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت...»
-19- 

- اإلنكار

َذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم...» -20- «أَمَّْن هَٰ

َذا الَِّذي يـَْرزُُقُكْم ِإْن أَْمَسَك ِرْزَقُه...» «أَمَّْن هَٰ

-21-

- النفي والتوبيخ والتهديد

«أََفَمْن ميَِْشي ُمِكب�ا َعَلٰى َوْجِهِه َأْهَدٰى أَمَّْن
ميَِْشي َسوِي�ا َعَلٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم» -22-

- التوبيخ

َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني» «َويـَُقولُوَن َمَىتٰ هَٰ
-25-

- االستبعاد واالستهزاء

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َأْهَلَكِينَ اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِمحَنَا

َفَمْن جيُُِري اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم»

-28-

- اإلنكار والتبكيت يف اجلزء
األول والنفي يف اجلزء الثاين

- التقرير«َفَستـَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِيف َضَالٍل ُمِبٍني» -29-

«ُقْل َأرَأَيْـُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوًرا َفَمْن يَْأتِيُكْم
ِمبَاٍء َمِعٍني» -30-

- اإلنكار والتبكيت

 
 

«قَاَل أَْوَسطُُهْم َأملَْ أَُقْل َلُكْم لَْوَال ُتَسبُِّحوَن»
-28-

- اإلنكار والتقرير
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القلم
 

- اإلنكار التوبيخي«أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني َكاْلُمْجرِِمَني» -35-

- التعجب والتوبيخ«َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن» -36-

«أَْم َلُكْم َأْميَاٌن َعلَيْـنَا بَالَِغٌة ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقيَاَمِة...»
-39-

- اإلنكار

ِلَك َزِعيٌم» -40- - التقريع، التوبيخ والسخرية«َسْلُهْم أَيـُُّهْم ِبذَٰ

«أَْم َتْسئلُُهْم َأْجًرا فـَُهْم ِمْن َمْغرٍَم ُمثْـَقلُوَن»
-46-

- اإلنكار

- اإلنكار«أَْم ِعْنَدُهُم اْلغَْيُب فـَُهْم َيْكتُبُوَن» -47-

 
احلاّقة

- التهويل والتعظيم«َما اْحلَاقَُّة» -2-

- التهويل«َوَما َأْدَراَك َما اْحلَاقَُّة» -3-

- النفي«فـََهْل تـََرٰى َهلُْم ِمْن بَاقَِيٍة » -8-

- التهويل«وَملَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه» -26-

- التعجب والتقريع«َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا قِبـََلَك ُمْهِطِعَني» -36-املعارج

«أََيْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنْـُهْم َأْن ُيْدَخَل َجنََّة
نَعِيٍم» -38-

- اإلنكار، التقريع والتوبيخ

 
نوح

- التعجب والتقريع«َما َلُكْم َال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقَاًرا» -13-

«َأملَْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َمسَاَواٍت
ِطبَاقًا» -15-

- اإلنكار

 
اجلّن
اجلّن

«َوأَنَّا َال َنْدِري َأَشرٌّ ُأرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم
َأَراَد ِ�ِْم رَبـُُّهْم َرَشًدا» -10-

- التسوية

«ُقْل ِإْن َأْدِري أََقرِيٌب َما تُوَعُدوَن أَْم َجيَْعُل َلُه
َريبِّ أََمًدا» -25-

- االستبعاد

 
املزمل

«َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرمتُْ يـَْوًما َجيَْعُل اْلوِْلَداَن
ِشيبًا» -17-

- التهديد

 
 
 

املدثر

«فـَُقِتَل َكْيَف َقدََّر» -19-
«ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدََّر» -20-

- التعجب التوبيخي

- التهويل والتفظيع«َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر» -27-

- اإلنكار«َماَذا َأَراَد اللَُّه ِ�ََٰذا َمَثًال» -31-

- التعجب والتوبيخ«َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر» -42-

- اإلنكار«َفَما َهلُْم َعِن التَّذِْكرَِة ُمْعِرِضَني» -49-
 
 
 

ْنَساُن أَلَّْن َجنَْمَع ِعظَاَمُه» -3- - اإلنكار والتوبيخ«َأَحيَْسُب اْإلِ

- االستهزاء والتكذيب
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القيامة

«َيْسئُل أَيَّاَن يـَْوُم اْلِقيَاَمِة» -6-
-10- « - التمين«أَْيَن اْلَمَفرُّ

- اإلنكار«َوقِيَل َمْن َراٍق» -27-

ْنَساُن َأْن يـُتْـَرَك ُسًدى» -36- - اإلنكار«َأَحيَْسُب اْإلِ

-37- « - اإلنكار والتقرير«َأملَْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ميَُْىنٰ

ِلَك بَِقاِدٍر َعَلٰى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتٰى» «أَلَْيَس ذَٰ
-40-

- اإلنكار والتقرير

ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر ملَْاإلنسان «َهْل أََتٰى َعَلى اْإلِ
َيُكْن َشْيئًا َمذُْكوًرا» -1-

- التقرير والتحقري
 
 
 

 
 
 

املرسالت

- التعظيم والتعجيب«ِألَيِّ يـَْوٍم ُأجَِّلْت» -12-

- اإلنكار واإلستنكار، ما:«َوَما َأْدَراَك َما يـَْوُم اْلَفْصِل» -14-
للتعظيم

- التقرير«َأملَْ نـُْهِلِك اْألَوَِّلَني» -16-

- التقرير املمزوج بالتوبيخ«َأملَْ َخنْلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهٍني» -20-

- التقرير«َأملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكَفاتًا» -25-

- التوبيخ والنفي«فَبَِأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمنُوَن» -50-

- التفخيم والتعظيم«َعمَّ يـََتَساءَلُوَن» -1-النّبأ

- التقرير«َأملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمَهاًدا» -6-

 
 
 

النّازعات

- اإلنكار، االستهزاء«يـَُقولُوَن أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِيف اْحلَاِفرَِة »-10-
واالستبعاد

- التقرير«َهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسٰى» -15-

- العرض واملالطفة«فـَُقْل َهْل َلَك ِإَىلٰ َأْن تـَزَكَّٰى» -18-

-التوبيخ والتقريع«أَأَنْـُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّماُء بـَنَاَها» -27-

- التعظيم«َيْسئلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها» -42-

- اإلنكار«فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها» -43-

- اللوم  واإلنكار«َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه يـَزَّكَّٰى» -3-عبس

- التقرير والتحقري«ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخلََقُه» -18-

- اإلنكار«بَِأيِّ َذْنٍب قُتَِلْت» -9-التكوير

- السخرية واالستهزاء«فَأَْيَن َتْذَهبُوَن» -26-

اإلنفطار
 

- العتاب والتوبيخ«يَا أَيـَُّها اْإلِْنَساُن  َما َغرََّك بِرَبَِّك اْلَكِرِمي» -6-
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- اإلنكار، وما يف اجلزء الثاين«َوَما َأْدَراَك َما يـَْوُم الدِّيِن» -17-اإلنفطار
للتعظيم

 
 

املطففني
 

- اإلنكار والتوبيخ«َأَال َيُظنُّ أُولَِٰئَك أَنـَُّهْم َمبْـُعوثُوَن» -4-

«َوَما َأْدَراَك َما ِسجٌِّني» -8-
 

- األول: اإلنكار، الثاين:
التعظيم والتهويل

- األول: اإلنكار، الثاين:«َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّيُّوَن» -19-
التعظيم والتهويل

- التقرير«َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعلُوَن» -36-

- التعجب، اإلنكار والتوبيخ«َفَما َهلُْم َال يـُْؤِمنُوَن» -20-اإلنشقاق

- التقرير«َهْل أَتَاَك َحِديُث اْجلُنُوِد» -17-الربوج

 
الطارق

-األول:اإلنكار.«َوَما َأْدَراَك َما الطَّارُِق» -2-
الثاين: التعظيم

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق» -5- - التحقري«فـَْليـَْنُظِر اْإلِ

 
 

الغاشية
 
 

-التعجب والتشويق«َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة» -1-

ِبِل َكْيَف ُخلَِقْت» «أََفَال يـَْنُظُروَن ِإَىل اْإلِ
-17- «َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُفَِعْت» -18-

«َوِإَىل اْجلِبَاِل َكْيَف ُنِصَبْت» -19-
«َوِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت» -20-

 
- اإلنكار والتوبيخ

 
- اإلنكار والتوبيخ

 
الفجر

 
 
 

الفجر

ِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر» -5- - التقرير والتعظيم«َهْل ِيف ذَٰ

- التهديد والوعيد«َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِعاٍد» -6-

- التهديد والوعيد«َوَأىنَّٰ َلُه الذِّْكَرٰى» -23-

- اإلنكار التوبيخي«َأَحيَْسُب َأْن َلْن يـَْقِدَر َعلَْيِه َأَحٌد» -5-
- اإلنكار التوبيخي«َأَحيَْسُب َأْن ملَْ يـَرَُه َأَحٌد» -7-

- التقرير«َأملَْ َجنَْعْل َلُه َعيْـنـَْنيِ» -8-
«َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة» -12-

 
- األول: اإلنكار، الثاين:

التعظيم والتهويل
- التقرير«َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك» -1-الشرح

 
التني

- اإلنكار«َفَما ُيَكذُِّبَك بـَْعُد بِالدِّيِن» -7-

- التقرير«أَلَْيَس اللَُّه بَِأْحَكِم اْحلَاِكِمَني» -8-

 
 

العلق

«َأرَأَْيَت الَِّذي يـَنْـَهٰى» -9-

«َعْبًدا ِإَذا َصلَّٰى» -10-

«َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اْهلَُدٰى» -11-

 
- التقرير التعجيب

- التقرير التعجيب يف آخر
اآلية تقرير
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 «أَْو أََمَر بِالتـَّْقَوٰى» -12-

-13- «ٰ «َأرَأَْيَت ِإْن َكذََّب َوتـََوىلَّ

 «َأملَْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـََرىٰ◌» -14-

- التعظيم والتهويل«َوَما َأْدَراَك َما لَيْـَلُة اْلَقْدِر» -2-القدر

ْنَساُن َما َهلَا» -3-الزلزلة - التعجب واإلنكار«َوقَاَل اْإلِ

«أََفَال يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِيف اْلُقبُوِر» -9-العاديات

«َوُحصَِّل َما ِيف الصُُّدوِر» -10-

- التوبيخ واإلنكار
 
 
 

القارعة
 
 

«َما اْلَقارَِعُة» -2-
«َوَما َأْدَراَك َما اْلَقارَِعُة»-3-
«َوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه» -10-

- األول: التعظيم والتهويل
وفيه إنكار

- التعظيم والتهويل وفيه إنكار

- األول: اإلنكار، الثاين:«َوَما َأْدَراَك َما احلَُْطَمُة» -5-اهلمزة

التعظيم والتهويل

 
الفيل

«َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل»

-1-

- التقرير التعجيب يف اجلزء

األول.

-التوبيخ يف اجلزء الثاين من

اآلية

- التقرير«َأملَْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضلِيٍل» -2-

- التقرير والتبكيت«َأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّيِن» -1-املاعون
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تعقيب:

كما يتبني لنا أن األدوات االستفهامية ختتلف مقاما�ا املعنوية كمقاما�ا النظمية، فلو متعنا  يف معاين
األدوات واحدة واحدة لوجدنا أن اهلمزة االستفهامية كما كانت أكثر األدوات ُورودًا وتنّوعا يف االستعمال
القرآين، فإ�ا أوفر األدوات غرضا ومعّىن يف القرآن، وهلذا استحقت أن تكون أم الباب، وأظهر معاين "أم"
االستفهامية: اجلزر، التوبيخ واإلنكار، وأبرز معىن ل"هل" جاء للتشويق ومحل التقرير، وأّن "من" و"أي"
االستفهاميتني جاءتا للتقرير واالحتجاج، و"ما" االستفهامية لإلنكار والنفي وتتضمن  أيضا معىن التعظيم أو

[357]
التحقري.

ولداللة "كيف" على احلال، كان الظاهر عليها معىن التعجب أو التعجيب، وأفادت "أٰىن" معىن
اإلنكار واالستبعاد، ويالحظ على  أين" معىن التقرير والتبكيت والتوبيخ باديا، وعلى "مىت" االستعجال يف
[358]

العذاب على وجه اإلنكار واالستهزاء، وغلبت  على "أيّان" معىن التفخيم مع التهديد أو التكذيب.

 - بدر الدين ابن الناظم: املصباح يف علم املعاين والبيان والبديع، ط1، املطبعة اخلريية، 1302هـ ، ص 44.
[311]

[312]
 - عبد اهللا ابن املعتز: البديع،، منشورات دار احلكمة، دمشق، ص .62

313 - عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز، ت رضوان وفايز الداية، ط1، دار قتيبة، دمشق 1983، ص 88

[314]
 - سورة األنعام اآلية 74.

[315]
 - سورة الزخرف اآلية 32.

[316]
 - سورة األنعام اآلية 40.

[317]
 - سورة الصافات اآلية 86.

[318]
 - عبد العزيزعتيق: علم املعاين، دار النهضة العربية، بريوت، 1974، ص 114-113

[319]
-  سورة البقرة اآلية28.

[320]
 - أبو بعقوب يوسف السكاكي: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت، دت، ص 136

[321]
 - سورة الشعراء اآلية 204.

[322]
 - أبو قاسم حممود  الزخمشري: الكشاف، دار الكتاب العريب بريوت، ج2، ص 133
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 323- جالل الدين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، ط1، املطبعة األزهرية، مصر، ج2، 1318هـ ، ص 79.

 - سورة الشرح اآلية  1.
[324]

 

[325]
 - سورة البقرة اآلية 44.

[326]
 - سورة هود اآلية 81.

[327]
 - سورة الكهف اآلية 72.

[328]
 - سورة الشورى اآلية 21.

[329]
 - الزخمشري، الكشاف، ج1 ص 133-256 وج2 ص 380-338.

[330]
 - سورة آل عمران اآلية 20.

[331]
 - جالل الدين السيوطي: اإلتقان ج2، ص 80.

[332]
- سورة النور اآلية 22.

[333]
 - عبد العزيز عتيق : علم املعاين، ص 118. 

[334]
- سورة التوبة اآلية 13.

[335]
- سورة الفرقان اآلية 45.

[336]
- جالل الدين السيوطي: اإلتقان ، ج2، ص 80.

[337]
- سورة األنعام اآلية 32.

[338]
 - سورة البقرة اآلية 255. 

[339]
-  سورة التوبة اآلية 7.

340 - ابن فارس: الصاحيب يف فقه اللغة، ص160.

[341]
 - سورة األنعام اآلية  50.

[342]
 - سورة يونس  اآلية .34

[343]
 - سورة الشعراء اآلية 72.

[344]
 - سورة البقرة اآلية 259.

[345]
 - سورة النمل اآلية 20.
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[346]

 -حيي بن محزة العلوي: الطراز املتضمن ألسرار البالغة، مطبعة املقتطف، مصر، 1914 ص 

[347]
 - سورة األعراف اآلية 4.

[348]
 - سورة الفجر اآلية 5.

[349]
 - سورة القيامة اآلية 10.

[350]
 - سورة النبأ اآلية 1.

[351]
 - سورة النبأ اآلية 2.

[352]
- سورة الطارق اآليتان: 5و7.

[353]
 - الزخمشري: الكشاف، ج1، ص20 .

[354]
 - البقرة اآلية 6.

355 - أبو عبد اهللا حممد ابن قيم اجلوزية: الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، ط1، مطبعة السعادة، مصر

1327هـ ، ص 158.

 356 -أبو عبد اهللا احلسني ابن خالويه:  احلجة يف القراءات السبع ، ت عبد العال سامل ،ط3، دار الشروق، القاهرة

1979، ص198.

   حممد إبراهيم حممد شريف البلخي: أساليب االستفهام يف البحث البالغي، اجلامعة اإلسالمية العاملية، بإسالم
[357]

أباد(باكستان)،2007، ص116-115

[358]
 - املرجع  نفسه.
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القرآن الكريم

المصادر:

1.   اآلمدي علي ابن حممد: األحكام يف أصول األحكام، حتقيق السيد اجلميلي، دار الكتاب العريب،
اجلزء األول، ا�لد األول، بريوت، 1998.

2.   أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف: البحر احمليط، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، الطبعة األوىل،
دار الكتاب العلمية، بريوت، لبنان، 1993.

3.   أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي: جماز القرآن، تعلي حممد فؤاد سركني، الطبعة الثانية، مؤسسة
الرسالة، بريوت، 1981.

4.   أبو الفرج األصفهاين علي بن احلسني بن حممد: األغاين، شرح العلي مهنا، الطبعة الثانية، دار
الكتاب العلمية بريوت، 1992.

5.   أبو هالل العسكري بن عبد اهللا بن سهل: الصناعتني للكتابة والشعر، حتقي وضبط مفيد قمحة،
الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989.

6.   اإلربيلي عالء الدين بن حممد علي: جواهر األدب يف معرفة كالم العرب، شرح حامد أمحد نيل،
مكتبة النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1984.

7.   األسدي بن زيد: شرح هامشيات الكميت، حتي داود سلوم ونورس محودي القيسي، الطبعة األوىل،
عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية، بريوت، 1984.

8.   األشعري أبو احلسن علي: املوسوعة العربية، العاملية، باحثون عرب يف خمتلف جماالت املعرفة مؤسسة
سلطان بن عبد العزيز بن سعود اخلرييـة، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثـانية، ا�لد 2.

9.   األمشوين نور الدين علي بن حممد: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، اجلزء األول، دار إحياء
الكتب العربية، بريوت.

10.     األنباري عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد:اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني والكوفيني،
الطبعة الرابعة، نشر أدب احلوزة، إيران، 1961.

11.     إمساعيل بن محادة: الصحيح تاج، للغة وصحاح العربية، حتي عبد الغفور عطار، اجلزء اخلامس،
الطبعة الثانية، دار القلم بريوت، 1984.

12.     امرؤ القيس: ديوان امرؤ القيس، حتيق حممد أيب الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار املعرفة،
القاهرة.

13.     البغدادي عبد القادر بن عمر: خزانة األدب ولب لباب العرب، حتقي وشرح عبد السالم هارون،
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الطبعة األوىل مكتبة الغاجني، القاهرة، 1983.

14.     ابن األنباري عبد الرمحن بن حممد عبد اهللا: البيان يف غريب إعراب القرآن، حتقيق طه عبد احلميد
طه، اجلزء األول، 1983.

15.     ابن جين أبو الفتح عثمان: اخلصائص، حتي حممد علي النجار، اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار
الكتاب العريب، بريوت، لبنان.

16.     ابن جين أبو الفتح عثمان: سر

17.     صناعة اإلعراب، دراسة وحتي حسن هنداوي، الطبعة األوىل، دار اللم، دمشق، 1958.

18.     ابن جين أبو الفتح عثمان: اللمع يف العربية، حتقيق حامد املؤمن، الطبعة الثانية، عامل الكتب
ومكتبة النهضة العربية، القاهرة.

19.     ابن احلاجب عثمان بن عمر بن أيب بكرة: الكافية يف النحو، حتقي طارق جنم، الطبعة األوىل،
مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة، 1986.

20.     ابن خالويه أبو عبد اهللا احلسني: احلجة يف القراءات السبع، حتقيق عبد العال سامل، الطبعة األوىل،
دار الشروق، القاهرة، 1979.

21.     ابن خلدون ويل الدين حممد عبد الرمحن: املقدمة، حتقيق حجر عاصم، لبنان، املنشورات لدار
مكتبة اهلالل.

22.     ابن السراج حممد بن سهل: األصول يف النحو، حتقي عبد احلسني الفتلي، الطبعة األوىل، مؤسسة
الرسالة، بريوت، 1985.

23.     ابن عطية أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق
ا�لس العلمي بفاس، مكتبة ابن تيمية، 1992.

24.     ابن فارس أمحد بن فارس: الصحايب، حتقيق أمحد صر، مطبعة عيسى الباي احلليب وشركائه،
القاهرة.

25.     ابن تيمية أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوري: تأويل مشكل القرآن، شرح ونشر السيد أمحد
صر، املكتبة العلمية، 1973.

26.     ابن قيم اجلوزية: بدائع الفوائد املشرق إىل علوم القرآن وعلم البيان: الطبعة األوىل، مطبعة السعادة،
القاهرة.

27.     ابن مالك أبو عبد اهللا بن حممد األندلسي: ألفية ابن مالك يف النحو والصرف، الطبعة الثانية، دار
السالم للطباعة والنشر والتوزيع.
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28.     ابن مالك أبو عبد اهللا بن حممد األندلسي: شرح الكافية الشافية، حتي الدكتور عبد املنعم أمحد
هريري، الطبعة األوىل، دار املأمون للرتاث، 1982.

29.     ابن املعتز عبد اهللا: البديع، منشورات دار احلكمة، دمشق.

30.     ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب، الطبعة الثانية، دار الفكر بريوت.

31.     ابن الناظم بدر الدين: املصباح يف علم املعاين والبيان والبديع، الطبعة األوىل، املطبعة اخلريية
.1993

32.     ابن الندمي حممد ابن إسحاق: الفهرست، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 1987.

33.     ابن هشام مجال الدين بن يوسف األنصاري : اإلملام بشرح حقيقة االستفهام، حتيق عبد السالم
السيد سليم، جملة عامل الكتب، العدد 4، 1993.

34.     ابن هشام مجال الدين بن يوسف األنصاري : مغين اللبيب يف كتاب األعاريب، حتقي مازن املبارك
وحممد علي، اجلزء األول، 1989.

35.     ابن يعقوب املغريب: مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح، املطبوع ضمن شروح التلخيص، نشر
أدب احلوزة، إيران.

36.     أمحد أبو العباس ثعلب: شرح ديوان زهري، طبع مطبعة دار الكتب املصرية، 1944.

37.     التفتازاين سعد الدين مسعود بن عمر: خمتصر املعاين، املطبوع ضمن شروح التلخيص، نشر أدب
احلوزة، إيران.

38.     التفتازاين سعد الدين مسعود بن عمر: التلويح والتوضيح، طبع شركة الصحافة العثمانية، اجلزء
األول.

39.     التفتازاين سعد الدين مسعود بن عمر: املطول: شرح وتلخيص مفتاح العلوم، حتقيق عبد احلميد
هنداوي، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 2001.

40.     اجلرجاين عبد القاهر عبد الرمحن: دالئل اإلعجاز، تصحيح الشيخ حممد عبده وحممود الرتكيزي،
حتقيق حممد رشيد رضا، مطبعة أمريقم، إيران.

41.     اجلرجـاين علي ابن حممد الشريف: التعريفـات، مكتبة لبنـان،  بريوت، 1969.

42.     جرير أبو احلرزة بن عطية اخلطفي: ديوان جرير، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، 1983.

43.     مجيل بن معمر: الديوان، حتي أبو الفضل إبراهيم، دار مصر للطبـاعة، 1958.

44.     احلاكم النيسابوري أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا: املستدرك على الصحيحني، طبعة مزيدة بفهرس
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األحاديث النبوية الشريفة، إشراف عبد الرمحن املرعشلي، دار املعرفة، لبنان.

45.     اخلطيب القزويين: اإليضاح، شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي، الطبعة الثالثة، دار اجليل،
بريوت، 1993.

46.     اخلطيب القزويين: تلخيص املفتاح، املطبوع ضمن شروح عبد الرمحن الربقوقي.

47.     الداين أبو عمرو عثمان بن سعيد: احملكم يف نط املصاحف، حتقيق عزة حسن، الطبعة الثانية، دار
الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 1986.

48.     الدسوقي حممد بن عرفة: حاشية الدسوقي عل شرح السعد، املطبوعة ضمن شروح التلخيص، نشر
احلوزة، إيران.

49.     الدسوقي مصطفى حممد عرفة: حاشية الدسوقي على مغين اللبيب، مكتبة الشافعي، إيران.

50.     الرضّي حممد بن احلسن األسرتاباذي: شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق حممد نور احلسن وحممد
الزقزاق، وحممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، 1982.

51.     الرماين علي بن عيسى: معاين احلروف، حتقيق عبد الفتاح إمساعيل شليب، الطبعة الثانية، الطالب
اجلامعي، مكة املكرمة، 1986.

52.     الزجاجي عبد الرمحن بن إسحاق: اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك، الطبعة الثانية،
مطبعة أمريقم، إيران.

53.     الزجاجي عبد الرمحن بن إسحاق: اجلمل يف النحو: حتقيق علي توفيق احلمد، الطبعة الرابعة،
مؤسسة الرسالة، بريوت، 1988.

54.     الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهللا: الرهان يف علوم القرآن، حتيق حممد أبو الفضل إبراهيم، اجلزء
األول، الطبعة الثانية، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان.

55.     الزخمشري جار اهللا حممود بن عمر: أساس البالغة، حتي عبد الرمحن حممود، دار املعرفة بريوت،
.1982

56.     الزخمشري جار اهللا حممود بن عمر: املفصل يف علم العربية، حتقيق حممد عز الدين السعيدي،
الطبعة األوىل، 1990.

57.     الزملكاين  كمال الدين: الربهان الكاشف يف إعجاز القرآن، حتي أمحد مطلوب، مطبعة املعاين،
بغداد.

58.     السبكي أمحد بن علي بن عبد الكايف: عروس األفراح، املطبوع ضمن شروح التلخيص، نشر أدب
احلوزة، إيران.
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59.     السكاكي يوسف بن حممد بن علي: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت.

60.     السهيلي عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد: الروض اآلنف يف تفسري السري النبوية البن هاشم، تقدمي
وتعليق، طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بريوت، لبنان، 1989.

61.     سيبويه عمر بن عثمان بن قنرب: الكتاب، حتي عبد السالم حممد هارون، اجلزء األول، الطبعة
الثالثة، عامل الكتب، لبنان، 1983.

62.     السريايف احلسن بن عبد اهللا: أخبار النحويني والبصريني ومراتبهم، حتقيق حممد إبراهيم البنّا، الطبعة
األوىل، دار االعتصام، القاهرة، 1985.

63.     السيوطي جالل الدين عبد الرمحن: اإلتقان يف علوم القرآن، الطبعة األوىل، املطبعة األزهرية، اجلزء
الثاين، مصر،1318.

64.     السيوطي جالل الدين عبد الرمحن: األشباه والنظائر يف النحو، حتقيق عبد العال سامل مكرم،
الطبعة األوىل، اجلزء السابع، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1985.

65.     السيوطي جالل الدين عبد الرمحن: شرح شواهد مغين اللبيب، حتقيق أمحد ظافر كوجان، اجلزء
األول.

66.     السيوطي جالل الدين عبد الرمحن: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق أمحد مشس الدين،
اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 1998.

67.     الصبّان حممد علي بن إسحاق: التبصرة والتذكرة: حتقيق فتحي أمحد مصطفى، اجلزء األول، الطبعة
األوىل، دار الفكر، دمشق، 1982.

68.     الطربي أبو جعفر حممد بن جرير: جامع البيان عن تأويل القرآن، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، شركة
ومطبعة مصطفى البياين احلليب وأوالده، مصر، 1968.

69.     عبد الرمحن بن اجلوزي: منتجى قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، تعليق حممد
السيد الصفصاوي، وحممد عبد املنعم أمحد، منشأ املعارف، مصر.

70.     العكـربي عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا: إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب والراءات يف
مجيع القرآن، حتي إبراهيم عطوة عوض، الطبعة الثانية، منشورات مكتبة الصادق، طهران، 1982.

71.     العكـربي عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا:التبيني عم مذاهب النحويني البصريني والكوفيني، حتيق
ودراسة الدكتور عبد الرمحن بن سلمان العثيمني، الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،

.1986

72.     العلوي حيىي بن محزة: الطراز املتضمن ألسرار البالغة، اجلزء الثالث، دط، د ت.
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73.     الفراهيدي اخلليل بن أمحد: اجلمل يف النحو، حتي فخر الدين قباوة، الطبعة األوىل مطبعة أمريقم،
إيران، 1979.

74.     الفراء حيىي بن زياد: معاين القرآن، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد النجار، اجلزء األول، دار
السرور، بريوت.

75.     الفريوز أبادي جمد الدين حممد بن يعقوب: القاموس احمليط، الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث
العريب، بريوت، 2001.

76.     القفطي مجال الدين علي بن يوسف: أنباء الرواة على النحاة، حتيق حممد أبو الفضل إبراهيم،
الطبعة األوىل، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 1986.

77.     املالقي أمحد بن عبد النور: وصف املباين يف شروح حروف املعاين، حتقيق أمحد اخلراط، الطبعة
الثانية، دار القلم، دمشق، 1985.

78.     املربد أبو العباس حممد بن فريد: البالغة، حتقيق رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية، مكتبة الثقافة
الدينية، القاهرة، 1985.

79.     املقتضب حتيق حسن محد، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999.

80.     املرادي حسن بن القاسم: اجلين الداين يف حروف املعاين، حتيق طه حمسن، مؤسسة دار الكتابة
للطباعة والنشر، 1976.

81.     اهلروي علي حممد: األزهرية يف علم احلروف: حتي عبد املعني امللحق، الطبعة الثانية، جممع اللغة
العربية، دمشق، 1993.

 

 

 

 

المراجع:

1. إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، مكتبة األجنلومصرية، القاهرة، 1990.

2. أبو حامد الغزايل: جواهر القرآن، حتي رشيد رضا القباين، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،
اجلزائر، 1989.

3. أبو موسى حممد: دالالت الرتاكيب دراسة بالغية، الطبعة األوىل، دار القلم للطباعة، القاهرة،
.1979
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4. أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، اجلزء
الثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

5. أمحد مصطفى املراغي: علوم البالغة، البيان والبديع، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت.

6. أمزيان حممد: أصول املنهج املعريف من القرآن والسنة، جملة املسلم املعاصر، 1998.

7. أمري عبد العزيز: دراسات يف علوم القرآن، الطبعة الثانية، اجلزائر، 1988.

8. بشارة حممد كمال: علم اللغة العام، األصوات، دار املعارف، مصر، 1986.

9. البلخي حممد إبراهيم شريف: أساليب االستفهام يف البحث البالغي، اجلامعة اإلسالمية العاملية،
بإسالم أباد (باكستان)، 2007.

10.       اجلامعي نور الدين عبد الرمحن: الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن احلاجب، حتقيق أسامة طه
الرفاعي، اجلزء الثاين، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية، العراق، 1983.

11.       اجلزري حممد: املفيد يف علم التجويد، حتقيق علي حسن البواب، الطبعة األوىل، مكتبة
املعارف، الرياض، 1985.

12.       جندي درويش: علم املعاين، دار النهضة، القاهرة، مصر.

13.       محاسة حممد عبد اللطيف، النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، الطبعة
األوىل، كلية العلوم، جامعة القاهرة، 1985.

14.       حسن سري: الرسم العثماين للمصحف الشريف مدخل ودراسة، مركز اإلسكندرية للكتابة،
الطبعة األوىل، 1998.

15.       الدمشقي جمد بن أيب بكر: بدائع الفوائدـ اجلزء األول، دار الفكر، دمشق.

16.       دراز حممد عبد اهللا : النبأ العظيم، نظرات جديدة يف القرآن، دار القلم، الكويت، 1977.

17.       الزرقاين حممد عبد العظيم: مناهل العرفان يف علوم القرآن: تصحيح سليم الكردي، دار إحياء
الرتاث العريب، لبنان، 1995.

18.       زرور عدنان: القرآن وخصوصه، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، 1979، 1980.

19.       الشريف عبد السالم: دراسات قرآنية، دار الكتب الوطنية، الدار اجلماهريية، بن غازي،
الطبعة األوىل، 1990.

20.       الصاحل حممد الصديق: البيان يف علوم القرآن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1989.

21.       الصاحل حممد الصديق: من روائع اإلعجاز، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2005.
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22.       صالح فضل: علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، الطبعة األوىل، دار اآلفاق، بريوت، 1985.

23.       صقر عبد العزيز: القرآن وحاجة الناس إليه: جملة الشريعة اإلسالمية، الكويت، 1993.

24.       غازي عناية: هدى الفرقان يف علوم القرآن: اجلزء األول.

25.       الشني عبد الفتاح: املعاين يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، دار الفكر العريب، القاهرة،
.2003

26.       مازن املبارك: املوجز يف تاريخ البالغة، دار الفكر، دمشق.

27.       حممد الصادق قمحاوي: الربهان يف جتويد القرآن، مكتبة الكليات األزهرية، مصر.

28.       حممد فهمي حجازي: علم اللغة العربية، وكالة املطبوعات، الكويت، 1973.

29.       حممد لطفي مجعة: نظرات عصرية يف القرآن الكرمي، تدمي جاد احلق علي جاد احلق، عامل
الكتب مصر، 1991.

30.       حممد حمي الدين عبد احلميد: هداية السالك إىل حتقيق أوضح املسالك املطبوعة مع األوضح،
اجلزء األول، الطبعة الثامنة، دار إحياء الرتاث العريب، 1996.

31.       مناع قطان: مباحث يف علوم القرآن، مطابع املختار اإلسالمي، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة
السادسة، 1990.

32.       النمر عبد العزيز: علوم القرآن، دار الكتب اإلسالمية، دار الكتاب املصري، 1983.

33.       يعيش موفق الدين بن يعيش: شرح املفصل، الطبعة الثانية، بعناية إدارة الطباعة املنريية طبع
املطبعة املنريية، مصر.
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خـاتمة:

ويف آخر هذا البحث خلصنا إىل نتائج نذكر منهـا:

·    أن البالغة العربية حتتاج إىل التجديد والتجريد عّما ألصق �ـا من قواعد ومصطلحات حنوية ال

تتماشىٰ◌ مع روحها األصلية.

·    أن اعتزاز العرب اجلاهليني بلغتهم حفظ هلم فصاحتهم وبالغتهم، وجعلهم فرسان القريض

والبيان، وهلذا ّحتدوا بالقرآن ا�يد الذي نزل بلغتهم، فلم يستطيعوا جماراته

·    أن اهلمزة تعد أم الباب يف االستفهام، وأن قضية (أم الباب) يف النحو العريب مل تنشأ إال

باالستناد إىل الشواهد واألمثلة إىل تؤيد ذلك، وأن حروف االستفهام امتازت من أمسائه بأ�ا استعملت

للتصور أو التصديق وأما أمساء االستفهام فلم يستعمل إّال للتصوير.

·    من خالل الدراسة تبني لنا أن القرآن نقل البشرية من الوثنية املتعددة الباطلة إىل الوحدانية

احلّقة، ومن طباع الغلطة و القسوة الظاملة، إىل  الرقة والرمحة العادلة ، ومن العدوان والبغضاء واجلاهلية إىل

األلفة و املودة وأخوة اإلميان ...

·    القرآن الكرمي هّذب النفوس وأعطى لكل جزئية باحلياة حقها و مستحقها ومأل القلب

باإلميان و احلب، وملا كانت شريعة اإلسالم �ذه القوة يف أسلو�ا دخل الناس أفواجا يف دين اهللا.

·    أن أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي بلغت أربعة عشر وألف أسلوب، تصدرت اهلمزة

بثمانية وتسعون وأربعمائة أسلوب وما تبقى تقامسته األدوات األخرى.

·    أن حروف االستفهام أفادت يف مجيع شواهدها معاين بالغية، أما األمساء فقد أفادت يف ثالثة

وعشرين شاهدا معاين حقيقة، وأفادت فيما عداها معاين بالغية، وتقدمت شواهد متنوعة لكل ما تقدم بلغ

عددها أربعا وستني ومائيت شاهد. وكانت اهلمزة أكثر األدوات ورودا يف القرآن الكرمي، وأكثرها تنوعا يف

االستعمال.

 و يف األخري احلمد هللا الذي بفضله تتم الصاحلات وبنعمه تكتمل الطاعـات، لقد شغلت نفسي �ذا

البحث سنوات، بذلت فيها وسعي يف سبيله، رجاء أن أحقق أهدافه من كشف النقاب عن بعض أسرار

إعجاز أسلوب االستفهام يف القرآن، فعسى أن أكون قد حققت املـأمول، فما كان من صواب فمن اهللا

تعـاىل، ومـا كان من خطـأ فمن نفسي ومن الشيطـان .
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وصل اللهم وبارك على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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ملخص 

و جاء البحث بھدف تبیین " بالغة االستفھام و داللتھ في القران الكریم " جاء مضمون الرسالة بعنوان 

أسلوب االستفھام و مدى تأثیره في كتاب اهللا عز و جل ، و اقتضى البحث أن یكون في مدخل ثالثة 

.فصول و خاتمة

ھذین العلمین و مدى لھ اظھار العالقة بین حیث أردنا من خال" البالغة و النحو " كان المدخل بعنوان 

.تكمیل أدھما لآلخر مع مراعات األسبقیة الزمنیة لھا 

فرصدنا اراء البالغیین و النحویون حول " االستفھام بین اللغة و البالغة " أما الفصل األول فعنوّناه ب 

االستفھام في " الثاني بعنوان مفھوم االستفھام و في األخیر أبرزنا أھم جمالیاتھ ، فیما أفردنا الفصل

فكان فیھ اطاللة حول مفھوم القران الكریم و أحصینا في أخر ھذا الفصل آیات " استعمال القران الكریم 

االستفھام " القران الكریم التي جاء فیھا أسلوب االستفھام ، و جاء الفصل الثالث و األخیر بعنوان      

حاولنا في ھذا الفصل تبیین معاني الداللیة التي یخرج الیھا أسلوب االستفھام و " في اداء القران الكریم 

طّبقنا ذلك على اآلیات المحصاة ، و في اخر البحث خلصنا الى خاتمة جاء فیھا أھم نتائج التي توصلنا 

.  الیھا في ھذه الرسالة مع قائمة خاصة بالمصادر و المراجع

:الكلمات المفتاحیة 

.التعجب؛القصد؛المتوقع في الجواب؛االستفھام االنكاري؛االستفھام الصریح؛ البالغة؛لكریمالقران ا

2013جویلیة 3نوقشت یوم 
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