
 االستفهام بين الداللة والتركيب

 "آيات من القرآن الكريم نمودجا"

 فاطمة نصر بن ناجي ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاويةأ.
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 التقديم :

خلقه أعاله، وفي على جميع وبسم اهلل ،والصالة والسالم على من أحبه واجتباه ،   

 . سيدنا وحبيبنا محمد  ،وحباهه أسكنالفردوس جنات 

 أما بعد...

والتي يستطيع الباحث ومن خاللها ،عد اللغة العربية من اللغات الحية ت      

جمل ما يقوم به الباحث هو الكشف عن ومن أ،الجديد المتجدد من المعاني  اكتشاف 

كيم حيث جماليات تي نجدها كامنة في آيات الذكر الحوال،كنوز اللغة العربية 

ن المعنى المراد من كل أية وما تضفيه من دالالت وأثر كبير في بيا ،التركيب 

وانطالقا من أن التدبر  ي الكشف عن إعجاز القرآن الكريم ؛ثر فمن بالغ األوما له ،

في فهم آياته هو ما وصانا به خير البرية ،فقد اعتكف في القرآن الكريم والخوض 

والتدبر في جماليات ،الكثير من القدماء والمحدثين على دراسة نص الذكر الحكيم 

           تركيبه 

دوا أن اللغة وج،لقرآن الكريم من قبل علماء المسلمين وبعد دراسة وبحث في ا      

لم تكن حملت معاني جديدة قد  ،لفاظها ومعاني تلك األلفاظالعربية وخاصة أ

ب معين من ك حين ورودها في تركيلوذ،معهودة من قبل عند العرب في كالمهم 

وأعطت دالالت أخرى غير التي  ،معاني جديدة أي أنها اخذت؛ن الكريم القرآآيات 

 كانت عليها .

وانطالقا من أن القرآن الكريم كتاب مقدس تعهده اهلل سبحانه وتعالى بالرعاية      

وخصنا نحن العرب  ،نه نعمة من بها خير البرية على جميع خلقه،وإوالحفظ 

 ةصاوبخعلينا  اكان واجب، على رسول منا صادق أمين ،وبية ة العربنزوله باللغ

ه عن أسرار النظم البحث في كتب تفسير،ومن كان القرآن الكريم مجال دراسته 

 ..ياتهنزول آ والدراسة منذ،عجازه الدي كان مجاال للبحث القرآني وبيان إ

 : البحث متن

سلوب أن ، وجدنا أومن خالل البحث عن موضوع للخوض في دراسته       

هم سلوب االستفهام من أ؛ألن أهمية كبيرة االستفهام من المواضيع التي لها أ

ن يفهم المعنى المراد من ،ومهما كان مستوى تعلمه أساليب التي يستطيع القارئ األ

والنغمة ،عدة لالستفهام المباشر والنغمة الصا،ن أدوات االستفهام ث إالجملة حي
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ييز بين ما تملدوات جاءت ل،والتنغيم كلها أوالنبر ، الهابطة لالستفهام غير المباشر

 وما هو بديهي .،ن يستفهم عنه بالضرورة يراد أ

يرى فيه ابن  ،فهو طلب معرفة شيء مجهول ، هل اللغةأما االستفهام عند أ    

العلم بشيء لم يكن ومعلوم أن االستفهام هو طلب ،(2)أسلوب طلب الفهم  نههشام بأ

 واالستفهام هو االستخبار مصدر استفهمت أي طلبت الفهم، ،3))معلوما من قبل

وما يستخبر عنه في جملة االستفهام يتعلق بمفرد ،واالستخبار مصدر استخبرت 

لذلك  و أو منفية ظنية أو يقينية،،بتة ثيتعلق بنسبة م ،وفي صيغة أخرىصيغة في 

ز أن ويج ال هإنو،4))و طلب ، وال يكون عن إنشاء أفإن االستفهام يكون عن إخبار

وترتيب أجزائه في االستفهام معنى ال يكون له ذلك المعنى في  ،نظم الكالميكون ل

ى ن المعنار ،وطلب من المخاطب أن يخبرك ،وإألن االستفهام هو استخب الخبر؛

ن يقفك في معنى الكالم هو إنك تطلب أفي إدخالك أدوات االستفهام على الجملة من 

أن يقول لك :نعم هو منطلق؟ تطلب  أو نفي فإذا قلت : أزيد تاتلك الجملة على إثب

 واالستخبار واالستعالم االستفهام و، ( 5)ما هو منطلق؟(أو يقول: المنطلق، 

 تفيد السيُن وهذه الَفْهَم، طلبُت: أي ،"استفهمُت" مصدُر: فاالستفهاُم واحد بمعنى

 (6).، "استخبرُت" و "استعلمُت" مصدرا واالستخباُر االستعالُم وكذلك الطلَب،

نفسه ، وكان غرضك من  : أفعلت؟ كان الشك في الفعل حيث إنك إذا قلت       

كان الشك في الفاعل من هو ن تعلم وجوده؛ أما إذا قلت أأنت فعلت ؟االستفهام أ

،وكان التردد فيه، ومثال ذلك إذا قلت: أفرغت من الكتاب الذي كتبت؟ فبدأت 

هو كان أو لم يكن ؟وأنك إذا قلت ال عن الفعل نفسه، والشك فيه ال أالسؤبالفعل ألن 

أأنت بنيت هذه الدار ؟ فبدأت باالسم ألنك لم تشك في الفعل وإنما شككت في الفاعل 

 (7من هو وكان الغرض من ذلك هو التقرير)

أأنت تفعل؟ كان المعنى  نك إذا قلت: أتفعل ؟ وواستفهامك عن الحال هو إ       

: الحال واالستقبال ؛فإن أردت الحال كان المعنى أنك إذا استفهمت بالفعل وقلت

أنه ال ن تقرر فعال هو الفاعل ،وكنت كمن يوهم ستفعل ؟ كان المعنى أنك أردت أأ

قلت :أأنت تفعل كان المعنى أنك تريد أن تقرر  إذاو ة أن الفعل كان،يعلم بالحقيق

حتى يرجع إلى نفسه  إلى نفس المذكور بأنه الفاعل، وأنك قد وجهت اإلنكار

ا ضربت ؟ مفعول كحال الفاعل فإذا قلت: أزيدويرتدع ويعي الجواب، وأن حال ال،

 8) كنت قد أكدت أن يكون زيد بمثابة أن يضرب)

 إذ عليه، تدل أدواٍت من بدٌّ يكن لم المعاني؛ من معنى االستفهاُم كان ولّما      

وهي  ،منها الحروف االستفهام  دواتأالمعاني و إلفادة الموضوعُة هي الحروف

دث عنها سيبويه في وقد تح،م الباب كما زعم النحاة وهي أ ،ةالهمزة وهل ،فالهمز

فهل ليست ألف : (موضحا الفرق بينها وبين هل بقوله،كتابه  مواضع كثيرة في 

،وقد  زيد ؟فال يكون أن تدعي أن الضرب واقع هل ضرب الهمزة ألنك إذا قلت:

 (9)  اقع(ي أن الضرب ورفأنت تد تقول :أضرب زيدا؟
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 و الهمزة،: ثالثٌة االستفهام حروفأ أن للمفصل شرحه في يعيش ابن ويرى       

 إذ لالستفهام، َتخُلص ال وأنها العطف، حروف  من" أم"  أن وبين". أْم" و ،"َهْل"

 وهذان". هل" و الهمزة، على اقتصر فلذلك االستفهام، من فيها ما مع عاطفًة كانت

: االسم في قولك وذلك األفعال، على وتارة األسماء، على تارًة يدخالن الحرفان

 هل" و"  قائٌم؟ زيٌد هل": "هل" في وتقول"  زيد؟ أقام: "الفعل وفي"  قائم؟ أزيٌد"

 يجز لم بأحدهما، اختصاصهما وعدم واألفعال، األسماء على ولدخولهما". زيد؟ قام

 إلى معناها غيرا خبرّية، جَملة على دخال إذا بل القبيَلْين، أحِد لفِظ في يعمال أن

 (10)الخبر عن ونقالها االستفهام،

 تصّرًفا وأكثَر المعنى، ذلك في أقوى أحُدهما ويكون الحرفان، يشترك وقد          

 وذلك ،"ُأختها من بابها في تصّرًفا أعّم والهمزة: "الهمزة في لقي فلذلك اآلخر، من

 أزيٌد: "تقول أّنك ترى أال فيها، ُأخُتها تقع ال مواقَع وتقع االستفهاُم، يلزمها كان إذا

. االستفهام لهمزة ُمعاِدلٌة هنا ها" أْم" فـ عندك؟ أيُّهما: والمراد"  عمٌرو؟ أم عندك

 هذا في ُيقال وال سبق، ما على الهمزة بغير الموضع هذا في"  أْم" ُتعاَدل وال

 المفعول، فتقدِّم"  ضربَت؟ أزيًدا: "وتقول"  عمٌرو؟ أم عندك زيد هل": المعنى

 به، تستفهم مّما غيرها في ذلك يجوز وال والفعل، االستفهام همزة بين به وتفصل

 (11)، ضربت؟ زيًدا متى" وال"  ضربت؟ زيًدا هل: "تقول فال

 و، يهماأ بمنزلة الكالم مأ باب في وبالتحديد، بعدها ما رتبة في سيبويه بين وقد      

 أن عمَد ناآل نتفأ ؟ بشرا أم لقيت ا وأزيد عمرو؟ أم عندك أزيد: قولك وذلك يهمأ

 تسأل ال ؛ألنك أحسن االسم فتقديم المعنى هذا أردت إذا أنك ،واعلم...حدهماأ عنده

 ألنك باالسم فبدأت هو؛ أيهما تدري ال االسمين أحد عن تسأله وإنما اللقى عن

 نأ خال جائزا كان عمرا أم زيدا وجعلك عنده، االسمين أي تبين نأ قصدا تقصد

  (12)( بأحدهما فبدأ االسمين أحد قصد ألنه مؤخرا؛ يكون
 تاّمة جملة على إذا دخل حرٌف أّنه و، الكالم صدُر له االستفهام أّن وكما نعلم     

 ذلك ليفيد عليها؛ متقّدًما يكون أن فوجب االستخبار، إلى من الخبر نقلها خبرّية،

 فنقلت إيجابية، جملة على دخلت حيث كذلك، النافيُة" ما" كانت كما فيها، المعنى

 يتقّدم ال كذلك المنفّي، جملة من كان ما" ما" على يتقّدم ال فكما. السلب إلى معناها

 مّثله هكذا". أزيًدا ضربَت: "تقول فال عنها، المستفَهم الجملة من شيء الهمزة على

 الهمزة؛ على المعمول فُتقدِّم"  أضربَت؟ زيًدا: "تقول أن والجيُد الكتاب، صاحُب

 (13) .الجملة تمام ومن االستفهام، حكم عن خرج. الجملة من شيًئا قّدمَت إذا ألّنك

من ،وما، ومتى، وأيان، وأين، وكيف، وكم، وكلها مبنية :  سماء فهيأما األ      

 (14) عدا )أي( فهي معربةا تلفظ به ما على م

 اللَِّه َمَساِجَد َمَنَع ِممَّْن ومن َأْظَلُم من :ويستفهم بها عن العاقل كقوله تعالى: -

  (15)َخَراِبَها ِفي َوَسَعى اْسُمُه ِفيَها ُيْذَكَر َأْن
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ما :وستفهم بها عن غير العاقل وتحذف ألفها غالبا بعد حرف الجر كقوله  -

  (16)َسَقَر ِفي َسَلَكُكْم َما   تعالى:

 َهَذا َمَتى َوَيُقوُلوَنالزمان وذلك في كوله تعالى: : ويستفهم بها عن متى  -

   (17) َصاِدِقيَن ُكْنُتْم ِإْن اْلَوْعُد

 (18)َتْذَهُبوَن  َفَأْيَن أين : ويستفهم بها عن ظرف المكان ،قال تعالى : -

 َأيَّاَن السَّاَعِة َعِن َيْسَأُلوَنَكأيان : ويستفهم بها عن الزمن قال تعالى :  -

 أي متى وقتها (19)ُمْرَساَها

خرى عن المكان بمعنى من أين كقوله تعالى على : ويستفهم بها هي األأني  -

 (20)َبَشٌر َيْمَسْسِني َوَلْم َوَلٌد ِلي َيُكوُن َأنَّى َربِّ َقاَلْت   مريم: نلسا

 َقْرٍن ِمْن َقْبَلُهْم َأْهَلْكَنا َوَكْم: ويستفهم بها عن العدد وذلك في قوله تعالى: كم  -

  (21) ِرْكًزا َلُهْم َتْسَمُع َأْو َأَحٍد ِمْن ِمْنُهْم ُتِحسُّ َهْل

 ِبَما ُمِصيَبٌة َأَصاَبْتُهْم ِإَذا َفَكْيَف ويستفهم بها عن الحال كقوله تعالى : :كيف  -

 (22) َوَتْوِفيًقا ِإْحَساًنا ِإلَّا َأَرْدَنا ِإْن ِباللَِّه َيْحِلُفوَن َجاُءوَك ُثمَّ َأْيِديِهْم َقدََّمْت

 َحِديٍث َفِبَأيِّ  ضمون الجملة كما في قوله تعالى :ويستفهم بها عن م : أي  -

   ((23 ُيْؤِمُنوَن َبْعَدُه

نهم قد توسعوا فيها الفعل ؛إال أ عادةدوات من حروف وأسماء هذه األيلي و       

، واالصل غير ذلك فيقولون : هل زيد منطلق؟ وهل زيد  باألسماءبعدها  وابتدأوا

؟ قبح ذلك، ولم يجز إال في الشعر ؛ ألنه لما  رأيتفي الدار ؟ فإذا  قلت : هل زيدا 

 .جازوا تقديم االسم دموا الفعل وأاألصل ،فقجتمع االسم والفعل جعلوا على ا

ن الكريم تحمل آعند ورودها في القرووأسماء وإن هذه األدوات من أحرف ،     

ن المخاطب على معنى أ؛قع في خطاب اهلل تعالى عندما تدالالت أخرى نلمسها 

قبل  حاصل ،وأن هذا االستفهام قد بني عليه أمر ؟أو النفي عنده علم ذلك اإلثبات،

ويستغنى عن ،هام عن الحقيقة بأن يقع ممن يعلم االستف ذكر الجواب ،وقد يخرج

،وهذا ما دعانا  للخوض في مثل هذه المواضيع بالبحث والدراسة  فهام بهطلب اإل

عن أسرار اللغة والبحث  ،فيه؛ألن كتاب اهلل المعجز خير ما يمكن الدراسة 

 (24) وجماليات تركيبها وبيانها .

 : بالهمزة االستفهام - أوال

 و النفي و، اإليجاب في تأتي وألنها؛ األصل هي ألنها؛ استعماال األكثر وهي    

 ،التأخير و بالتقديم عالقة للهمزة و، (25) التصديق و، التصوير عن بها يستفهم

 . اسم و فعل من بعدها جاء لما الداللي المعني تحديد في وذلك

 : التوبيخ و اإلنكار و االهتمام* 

    (26)ُأُلوٌف  َوُهْم ِدَياِرِهْم ِمْن َخَرُجوا الَِّذيَن ِإَلى َتَر َأَلْم : تعالي قال
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 االسظظتفهام أداة مظظن ةالمتكونظظ االسظظتفهامية الجملظظة الكريمظظة اآليظظة هظظذه فظظي نالحظظظ    

 كظأن  العظيم األمر  من التعجب أفاد قد(  لم)  على الهمزة دخول وأن ولم،( الهمزة)

 صظاحب  ويرى (27) التعجب طريق عن ؟ كذا يفعل و كذا يقول افالن تر ألم:  تقول

 ألن ؛ تشويقا و تعجبا جاء الكريمة  اآلية هذه في بالهمزة االستفهام أن المنار تفسير

 الظظـقران فظظـي االسظظتفهام أكظظـثر كظظان ولظظذلك تعظظالى؛ اهلل مظظن ممتنظظع الحقيقظظي االسظظتفهام

  (28) تقريريــا و إنكاريــا الكريم

 : التعجب و اإلنكار* 

 ِمْن ُأْنِزَل َوَما ِإَلْيَك ُأْنِزَل ِبَما آَمُنوا َأنَُّهْم َيْزُعُموَن الَِّذيَن ِإَلى َتَر َأَلْم تعالي قال    

     (29)َقْبِلَك

 الصالة عليه له وتعجيب ، وسلم عليه اهلل صلى للنبي خطاب{  َتَر َأَلْم}          

أن  الكريمة اآلية هذه في حظوالمال (30) علمك ينته ألم أو تنظر ألم أي والسالم

 يزعمون الذين أمر من للتعجب اآلية في االستفهام وجاء( لم) و االستفهام همزة

 (31) اإليمان ينافي بما ويأتون آمنوا أنهم

 و إيجابا صار عليها النفي بدخول و لالستفهام اآلية هذه في الهمزة جاءت وقد    

 قد بأمر باالعتراف اإلقرار على المخاطب حملك هو التقرير وإن،  (33) تقريرا

 التقرير اختص وقد ،به تقرره الذي الشيء يليها  أن ويجب,  نفيه أو ثبوته استقر

 قد الهمزة أن السيوطي ويرى(  لم)  النفي أداة بعد بالوقوع الكريمة اآلية هذه في

 : منها أحكام بعدة اختصت

 . عنه يستفهم ما إثبات النفس في يهجس حتى بالهمزة يستفهم ال نه -1

 َلَك َنْشَرْح َأَلْم تعالي ولهــكق وذلك التقرير باستفهام الهمزة اختصاص -2

 .(34)َصْدَرَك

 ما يفسره   رافع بتقدير مرفوعا أو ناصب بتقدير منصوبا بعدها االسم يقع أن -3

 . ؟ قائم أزيد ؟ ضربت أزيدا:   كقولك بعدها

 . ؟ أكرمك أكرمتني إن:  كقولك الشرط على تقع نهاإ -4

 َبِني َعبَّْدَت َأْن َعَليَّ َتُمنَُّها ِنْعَمٌة َوِتْلَك: تعالي كقوله حذفها جواز -5

 (35)ِإْسَراِئيَل

 ذلـــك و االســـــــتفهام أدوات من غيرها و العطف حـــروف على تـــــقدمها -6

  (36)(ُيْؤِمُنوَن َلا َأْكَثُرُهْم َبْل ِمْنُهْم َفِريٌق َنَبَذُه َعْهًدا َعاَهُدوا َأَوُكلََّما):تعالي كقولك

 من جزء ألنها؛ االستفهام أدوات من شيء عن العاطف تأخير  يجوز ال أنه ومعلوم

 هذا خولف وإنما المعطوف من جزء عليه يتقدم ال العاطف و، االستفهامية الجملة

 . (37) الكالم صدر لها و االستفهام أدوات أصل ألنها الهمزة في

 : التعجب و واإلنكار* 

  ُيوِقُنوَن ِلَقْوٍم ُحْكًما اللَِّه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َيْبُغوَن اْلَجاِهِليَِّة َأَفُحْكَم: تعالي قال

(38) . 
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 التعجظب  و اإلنكظار  لتفيظد  جظاءت  قظد  االسظتفهام  همزة أن الكريمة اآلية في حظنال     

 اهلل قسظظمواأ الظظدين ءالأهظظؤ: المنظظافقين عاقبظظة مظظن متعجبظظين لظظبع  بعضظظهم يقظظول إذ،

 ديظنكم  وعلظى  معكظم  و،  المؤمنظون  أيهظا  منكم أنهم التوكيد في مجتهدين يماناأل أغلظ

(39) . 

  : التوبيخ و اإلنكار* 

 َوَلا ُيْطِعُم َوُهَو َواْلَأْرِض السََّماَواِت َفاِطِر َوِليًّا َأتَِّخُذ اللَِّه َأَغْيَر ُقْل: تعالي قال    

   (40)ُيْطَعم

        الثاني المفعول فيها وقدم (41) اإلنكار لغرض السابقة اآلية في الهمزة جاءت      

 همزة( اهلل غير) ولي: ))  الزمخشري قال المنكر هو بأنه لإليذان(  غير) 

 في ال وليــا اهلل غير اتخاذ في اإلنكار ألن(  أتخذ)  هو الذي الفعل دون االستفهام

 . (42)((  بالتقديم أولى فكان, الولي  اتخاذ

 : التقريع و اإلنكار* 

 .  (43)اْلُأْنَثَيْيِن َأْرَحاُم َعَلْيِه اْشَتَمَلْت َأمَّا اْلُأْنَثَيْيِن َأِم َحرََّم آلذََّكَرْيِن ُقْل :  تعالي قال

 يظهر،و (44)نكارالكريمة السابقة لغرض اإل اآليةجاءت الهمزة في       

 الوصف على الحكم ترتيب ان لقولهم يعقل وجه ال أنه للمتفكر اإلنكاري االستفهام

 معنى ذلك وفي  تعليال يكن لم إذ وجهالة لغوا يكون الحمل أو األنوثة أو بالذكورة

 . (45) التقريع

 :(  بأم)  االستفهام - ثانيا

   : التعجب و اإلنكار داللة* 

 (46)َنِقيًرا النَّاَس ُيْؤُتوَن َلا َفِإًذا اْلُمْلِك ِمَن َنِصيٌب َلُهْم أْم ىتعال قال

( أم) االستفهام أداة من يتكون الكريمة اآلية هذه في االستفهام أسلوب  نجد        

 لالستفهام تكون الكالم أول في وقعت إذا(  أم)  نأ المنار تفسير صاحب ويرى

 تفسيره في البيضاوي يرى وكذلك (47) التوبيخ و لإلنكار هنا االستفهام و المجرد

 ما فيه يكون الذي التوبيخ و لإلنكار هو الكريمة اآلية هذه في االستفهام نوأ (48)

 المعنى و واقــــــع اآليــة هذه في واإلنكار معلوم فاعله نأ و واقعا الهمزة بعد

 من أهدى أنهم ويدعون، بـــــالطاغوت يؤمنون ألنــهم؛ لــــهم النصيب إنكــار

 و، منقطعة جاءت الكريمة اآلية هذه في وأم، توبيخي إنكار فهو آمنوا الذين

 و الهمزة و( بل) بمثابة االستفهام في وهي الجمل عطف على تكون المنقطعة

 . (49) التوبيخ هو الكريمة اآلية في معناها

 ِمْنُكْم َجاَهُدوا الَِّذيَن اللَُّه َيْعَلِم َوَلمَّا اْلَجنََّة َتْدُخُلوا َأْن َحِسْبُتْم َأْم : تعالي هلوفي قو

 .  ) (50)الصَّاِبِريَن َوَيْعَلَم
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     ما غالبا التي وهي(  أم)  االستفهام أداة بذكر بدأت قد الكريمة اآلية هذه نالحظ      

 ضربت اأزيد:  تقول كأن بعينه أحدهما في يشك ضربين بين واقعة الكالم في تأتي

  الجنس بهذا يأتوا ال أن العرب عادة و، بأحدهما الضرب وقوع تيقن مع ؟ عمرا أم

 (52)(  بل)  بمثابة االستفهام في تكون المنقطعة أم وأن (51)توكيدا االستفهام من

 يرى و (53) اإلنكار ومعناه(  حسبتم بل)  بمعني  هي البيضاوي يرى كذلك

 الظن هذا تظنوا أن ينبغي فال إنكاريا جاء االستفهام  أن التفاسير أيسر صاحب

(54)  

  :(  ما)  بـ االستفهام -ثالثا
 : التوبيخ و اإلنكار* 

(  َعِليًما َشاِكًرا اللَُّه َوَكاَن َوآَمْنُتْم َشَكْرُتْم ِإْن ِبَعَذاِبُكْم اللَُّه َيْفَعُل َما: تعالي قال

(55 ) . 

(  ما)  االستفهام أداة من يتكون االستفهام أسلوب الكريمة اآلية هذه في نجد     

 الكريمة اآلية في وهي (56) الكالم صدر ولها شيء أي بمعني استفهامية وهي

(  ما)  أن نجد ذلك ومن (57)(يفعل)بـ نصب موضع في متقدما به مفعوال جاءت

 وال بعذابكم ينفع ال عاله في جل اهلل أن:  المعنى و نصب موضع في اآلية هذه في

 هذه في جاءت قد المنار تفسير صاحب يرى كما( ما) و (58) ؟ يعذبكم فلم يظلمكم

 يعذب ال سبحانه أنه به لنا تعالي اهلل بين الذي اإلنكاري لالستفهام الكريمة اآلية

 ، (59) االنتقام من الناس يفهمه الذي بالمعني انتقاما وال منه تشفيا عباده من أحدا

 . ذلك على دل واإلنكار

  (60)(2) اْلَحاقَُّة َما( 1) اْلَحاقَُّة  قال تعالى:للتعظيم  والتهويل   

{  َمظا }  و مبتظدأ {  الحاّقظة }  و، للمشظركين  اترويعظ  اللفظظ  بهظذا  السظورة  افتتاحجاء    

 الثظاني  المبتدأ من والجملة الثاني المبتدأ خبر ثانيًا المذكورة{  الحاّقة}  و، ثان مبتدأ

 هويلـالتظظ فظظي مسظظتعمل اسظظتفهام اسظظم{  مظظا}  و، (61). األول المبتظظدأ خبظظر وخبظظره

 (مظا و)، تعظيما لحقها، الحاقة هي ما أي الحاقة؟ ما أتْدري:  قيل    هــــكأن والتعظيم

 التعظظيم  علظى  هظي  شظيء  أي:  أي هظي  مظا  وأصظله {  الحاقظة  َمظا }  (62) مبتدأ الثانية

 (63)لها  أهول ألنه ؛الضمير موضع الظاهر فوضع ، لها والتهويل لشأنها

  :(  كيف)  بـ االستفهام -رابعا 
 : التوبيخ و للتعجب التأكيد داللة* 

 ِإَلْيِه ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ َفَأْحَياُكْم َأْمَواًتا َوُكْنُتْم ِباللَِّه َتْكُفُروَن َكْيَف) : تعالي قال

 .  (64)ُتْرَجُعوَن

 أي على أي ؟ أنت كيف:  نحو الشيء حال عن به يستفهم استفهام اسم كيف          

 حيث   السابقة الكريمة اآلية مثل في ذلك و التعجب معني فيها ويكون أنت حال
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 أو وجه ال أنه  على الناصع بالبرهان كفرهم من للتعجب اآلية في االستفهام اءج

 ؟،تأخذون تعالي  باهلل الكفر صفات من صفة بأي أي عليه اإلقامة تسوغ شبهة

 من ومحله الفتح على مبني استفهام اسم وكيف (65) ؟تعتمدون فيه شبهة أي وعلي

 ألنه؛ وأخواتها نظ مفعول تأني تأتي و ؟ أنت كيف نحو بعده مما خبر إما اإلعراب

 إذا بعده مما الحال على بالنصب وإما ؟ األمر نتظ كيف:  نحو خبر األصل في

 . (66) ؟ جاء حال أي على:  أي ؟ أحمد جاء كيف:  نحو عنه يستغني ما قبل وقع

  ُمِبيًنا ِإْثًما ِبِه َوَكَفى اْلَكِذَب اللَِّه َعَلى َيْفَتُروَن َكْيَف اْنُظْر : تعالي وقوله     

(67)  

أيـــها  انظر أي التـــعجب و اإلنكار لغرض الكريمة اآليــة هذه في كيف جــاءت 

 هؤالخاص ،وأبنا شعبه أنهم وزعمهم أنفسهم بتزكية اهلل على يكذبون كيف الرسول

 ،وهذا خلقه سائر في سننه نظام عن فيها يخرجون خاصة معاملة يعاملهم وأنه

 . (68) للتعجب تأكيد

 اْلَمْوَتى ُتْحِيي َكْيَف َأِرِني َربِّ ِإْبَراِهيُم َقاَل َوِإْذ : تعالي قال:   العناية و االهتمام* 

   (69)َقْلِبي ِلَيْطَمِئنَّ َوَلِكْن َبَلى َقاَل ُتْؤِمْن َأَوَلْم َقاَل

 حال نصب محل في وهو االستفهام اسم( كيف) وجود الكريمة اآلية هذه في نلحظ

 به مفعول نصب محل في الجملة و به مفعول( الموتى) و مضارع فعل( يحيي) و

 فإن: ))  الكريمة لآلية شرحه في الزمخشري ويقول. (70)(  رنيأ) لــــ ثان

 من االنتقال رام البعث دليل في المعاينة مرتبة إلي الوصول محبته لفرط إبراهيم

 الموتى إحياء يريه أن اهلل فسأل الضروري العلم إلي البرهاني النظري العلم

 في االهتمام وتظهر (71)((  الحال على اآلية هذه في كيف وانتصب بالمحسوس

 تعالي عنايته تفيد التي رب بكلمة السؤال بدأ: ))  المنار صاحب يقول كما االستفهام

 أي الدعاء أمام واستعطافا ثناء لتكون بالمعارف أرواحهم و لعقولهم تربيته و بعبيده

 . (72) (( للموتى إحيائك كيفية بعيني رنيأ: 

 : االستفهام بأنى -خامسا 

 : واالستغرابالتعجب *

 اْلِكَبِر ِمَن َبَلْغُت َوَقْد َعاِقًرا اْمَرَأِتي َوَكاَنِت ُغَلاٌم ِلي َيُكوُن َأنَّى َربِّ َقاَل قال تعالى 

 (73) ِعِتيًّا

 تامة إما وكان ، أين من أو كيف بمعنى{  أنى}  ي اآلية الكريمة السابقة نجد وف    

 أو كيف أي مرة غير مر لما الفاعل على الجار وتقديم ، بها متعلقان والالم وأنى

{  ُغاَلٌم}  من حااًل وقع بمحذوف الالم يتعلق أن ويجوز ، غالم لي يحدث أين من

 ِلى}  و )أنى(، إما وخبرها ظاهر واسمها ناقصة ،أو غالم لي كائنًا يحدث أنى أي
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:  تعالى وقوله ، الظرفية على نصب وأنى الخبر هو ،أو مر كما بمحذوف متعلق{ 

: }  تعالى قوله وكذا قد، بتقدير المتكلم ضمير من حال{  َعاِقًرا امرأتي َوَكاَنِت} 

 لالبتداء ومن ، تأكيد إثر لالستبعاد مؤكدة منه حال{  ِعِتّيًا الكبر ِمَن َبَلْغُت َوَقْد

  (74)  . والعظام المفاصل في والقحول اليبس يعتو عتى من والعتي ، العلي

 :االستفهام بأي   -سادسا 

 : للعلم والتفريق 

  (75)َأَمًدا َلِبُثوْا َما َأْحَصى اْلِحْزَبْيِن َأيُّ ِلَنْعَلَم َبَعْثَناُهْم ُثمَّ   :  قال تعالى

 المختلفين{  الِحْزَبْيِن َأيُّ} نجد معنى االستفهام يكمن في  ةالسابق اآليةوفي      

في  الزمان أمد ضبط و{ َأَمًدا َلِبُثوْا ِلَما أحصى}  لبثهم مدة في غيرهم من أو منهم

{  أحصى}  و مبتدأ فهو ، لنعلم عنه علق االستفهام معنى من أي في وما لبثهم

 ماض، فعل ( أحصى ) و مبتدأ، استفهام اسم هنا  أّيإذا جاءت    (76) خبره

 خبر ( أحصى ) وجملة باالستفهام، المعلَّق ( علم ) مفعوَلْي مسدَّ سدَّت والجملة

 مجرور والمصدر مصدرية، ( ما ) و جارة، ( لما ) في والالم ،( أيُّ) المبتدأ

 .(77)للبثهم كائنا أمدا أحصى:  والتقدير ،"  أمًدا"  من بحال متعلق

 تائج البحث :ن

 غراضا منها وتحمل أ ة في الكالم راصدالساليب التي لها االستفهام من األ

 ....وغيرها، التفريق ، والعلم التعجب ،واالهتمام ،والتشويق ، والترغيب 

 اإلنكار إفادة الفعل تأخير و به المفعول مع االستفهام همزة تقديم في إن . 

 أحيانا التعجب لغرض كانت الكالم أول في جاءت إذا االستفهام همزة إن  ,

 .ذلك في بيان التفاسير أصحاب أغلب  تفقاو وقد

   بين فيه كانت الكالم في جاءت إذا(  أم)  أصحاب التفاسير في أنيتفق يكاد 

)  تأتي بمعني ( أم)  أن، ووقد تأتي للتوكيد , بعينه أحدهما في يشك ضربين

 وذلك إذا سبقها استفهام بغير الهمزة . لإلنكار وهي(  بل

  ما يكون لإلنكار، إن ما  اسم استفهام يأتي هو عدة مواقع من الجملة وغالبا

  والتهويل ،والتعظيم

  تأتي كيف في أول الكالم ويكون الغرض من االستفهام بها إم لالهتمام

 والعناية أو التعجب والتوبيخ.

 . تأتي أنى في الكالم بمعنى كيف ويكون الغرض منها التفريق والعلم 
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