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 ملخص

 بسم هللا الرمحن الرحيم

، وحياول فيه الباحث تقريب هذه "االستفهام املكرر"يتحدث هذا البحث عن موضوع    
 القضية ومللمة أطرافها يف مكان واحد، تسهياًل لتناوهلا وتذليل اإلحاطة هبا.

هو أحد مسائل واالستفهام املكرر ، أحد أساليب اللغة العربية املشوقة واالستفهام عموماً هو   
علم القراءات اليت تندرج حتت ابب اهلمزتني من كلمة، وعدد مواضعه يف القرآن الكرمي أحد 

متبعني ما ثبتت به الرواية –عشر موضعًا يف تسع سور، اختلف القراء العشرة يف قراءهتا 
أخرب يف األول واستفهم يف فمنهم من استفهم يف األول وأخرب يف الثاين، ومنهم من  -الصحيحة 

الثاين، ومنهم من استفهم يف كال احلرفني، وهذا ليس على اطراد عند بعضهم، فرمبا قرأ يف موضع 
 بطريقة، وقرأ يف موضع آخر بطريقة أخرى، وكل ذلك مرده إىل ثبوت الرواية.

مًا يف ذلك ويقدم الباحث أسهل الطرق إلمكانية اإلملام أبحكام االستفهام املكرر، مستخد   
أساليب متنوعة يف عرض أحكامه. كما يشري إىل حجة التنوع ابلقراءة فيه والغرض البالغي الذي 

  يفيده هذا االستفهام.

وقد قّدم الباحث مببحث متهيدي تناول فيه التعريف أبسلوب االستفهام، وأدواته، واألغراض     
أدوات االستفهام، واليت استخدمت يف البالغية اليت يستخدم فيها، مشريًا إىل أداة من أهم 

، أال وهي "اهلمزة"، وقد بنّي أحكامها، وأغراضها، وما متتاز به عن بقية أدوات االستفهام املكرر
 االستفهام.
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ABSTRACT 

This research speaks about the topic "question refined," the researcher is trying to 

Approximation this case and gather  the parties in one place, in order to facilitate handling 

and overcoming the briefing. 

The question refined is a questions of the readings science that fall under the door 

Alhmzatan of the word, and the number positions in the Quran eleven positions in nine 

Sur, the ten readers disagreed how read it – they follow what proved by the proper novel - 

some of them query at first told in the second, and some of them Tell in first and query in 

the second, and some of them in both letters, and this is not cast out to some of them, you 

might read in a way that position, and he read in another place in another way, and all this 

is due to the novel has been established. 

The researcher offers the easiest ways to question the possibility of familiarity with   the 

provisions of refined, using a variety of methods in the presentation of its provisions. It 

also refers to the diversity argument reading the rhetorical purpose which purposive this 

question. 
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 شكر وتقدير..

والبخاري يف األدب املفرد و أبو داود وابن حبان والطيالسي عن روى اإلمام أمحد     
  ."ال يشكر هللا من ال يشكر الناس": أيب هريرة مرفوعا

.وهو حديث صحيح صححه األلباين  

وبذا.. فإين أرسل رسائل شكر ترتا.. مفعمة ابحلب والعرفان.. لكل من دفعين إلعداد    
ظهوره هبذا املظهر القشيب.. وعلى رأسهم: هذا البحث.. وكان سبباً يف  

مشرف البحث سعادة الدكتور/ خالد نبوي حجاج، والذي مل أيل جهداً يف بذل كل  -
 ما جعل الطريق يل ممهداً إلمتام املشوار إىل آخره. 

مشاخيي يف السند، وأساتذيت، الذين ذللوا يل هذا العلم العظيم علم القراءات. -  

اليت أاتحت لنا الفرصة لتقدمي هذا البحث واملشاركة به.جامعتنا املوقرة  -  

رفيقة دريب وأم أبنائي اليت كانت عوانً يل ألحقق مرادي. -  

إىل كل من مل ينساين بدعوة صادقة يف الغيب والشهادة. -  

 فللجميع وافر الشكر وخالصه،،،
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 إهداء

إىل كل من كان القرآن الكرمي شغله الشاغل، إىل من شغف بتعلم علم القراءات وسرب    
أغواره، إىل أحبيت من أهل القرآن العظيم مجيعاً، إىل أهل القرآن أهل هللا وخاصته، أهدي 
لكم هذا العمل املتواضع، وأسأل هللا العظيم أن أكون قد وفقت فيه، وقدمت لكم ما 

 يسركم،،،

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 8 - 

 

 املقدمة
ت أعمالنا، وسيئا أنفسنا ، و نعوذ ابهلل من شرورإن احلمد هلل، حنمده ونستعني به ونستغفره   

هللا وحده  له إالإ ن الوأشهد أ، مرشداً  من يضلل فلن جتد له ولياً و ، من يهد هللا فال مضل له
 :شهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعدأ، و له الشريك

عددة م برواايت متيه وسل علأن القرآن الكرمي نُقل إلينا عن النيب صلى هللاأمجع أهل العلم على    
ذا العلم، هاملقصود من  وا فيهني  متواترة، ووضع العلماء لذلك علماً أمسوه علم "القراءات القرآنية" ب

اليت  تؤلفاملاإضافة ألهم  ءات،اء الذين رووا تلك القراوأقسام تلك القراءات وأنواعها، وأهم القر  
احد و يقرأ به كل  رفة مامع و عن التحريف والتغيريدو نت يف هذا اجملال. وفائدته صيانة كتاب هللا 

 .ما ال يقرأ بهمن األئمة، ومتييز ما يقرأ به و 
روى البخاري عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: ) مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة "الفرقان"     

ليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يف حياة رسول هللا صلى هللا ع
يف الصالة، فصربت  -أي أثب عليه  -يُقرئنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكدت أُساوره 

ُته بردائه  فقلت: من أقرأك هذه السورة ؟  -أي أمسك بردائه من موضع عنقه  -حىت سلم، فـََلبـ بـْ
فقلت: كذبت، فانطلقُت به أقوده إىل رسول هللا صلى هللا  ،ليه وسلمقال: رسول هللا صلى هللا ع

 -عليه وسلم فقلت: إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرأ فيها، فقال: أرسله 
كذلك أنزلت، مث قال: اقرأ اي اقرأ اي هشام ، فقرأ عليه القراءة اليت مسعته يقرأ، فقال:   -أي اتركه 

)إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا  ة اليت أقرأين، فقال: كذلك أنزلتراء، فقرأت القعمر
 .(1) )هما تيسر من

ءته قرا أبصول يف ارئأحكام مطردة وأحكام منفردة فقد متيز كل ق وتنقسم القراءات إىل   
 ثبتت به روايته.  وقواعد، يوافقها من الكلمات املنفردة ما

                                                            

، هـ1422 ،1،  طدار طوق النجاة ،احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، اجلامع املسند الصحيح ،حممد بن إمساعيل، ( البخاري(1
 .5041، حديث رقم اَبب َمْن ملَْ يـََر أَبًْسا َأْن يـَُقوَل ُسوَرُة اْلبَـَقَرِة َوُسوَرُة َكَذا وََكَذا ،ِكَتاب َفَضاِئِل اْلُقْرآنِ ،6/194
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موا علم القراءات القرآنية وأحكام الكلمات منهج أئمة القراءات من بعدهم أهنم قس   فكان   
 :القرآنية املختلف فيها إىل فرعني اثنني

ويقصد هبا القواعد املطردة اليت تنطبق  تسمى األصول )أصول القراءات(:أحكام مطردة و  -
عد اليت متيز  فهي إذن القواد حكمها، حِ ا ويت  اهنعلى كل جزئيات القاعدة، واليت يكثر دور 

توضح اختياراته يف القضااي ذات االجتاه الواحد مثاهلا: االستعاذة، كل قارئ عن اآلخر و 
البسملة، اإلدغام الكبري، هاء الكناية، املد والقصر، اهلمزتني من كلمة ومن كلمتني، 

 .اإلمالة،...إخل
اليت يقل دوراهنا  ماتهي الكل تسمى الفرش ) الكلمات الفرشية(:أحكام منفردة و  -

ى حكمها أي ال جيمعها أصل عام من األصول يتحكم فيها. وتسمد حِ يت  وتكرارها، وال
بتعريف آخر هي ما يذكر يف السور من كيفية قراءة كل كلمة أيضاً الفروع مقابلة لألصول. و 

من و  احلروفإىل صاحبها ويسمى فرش  كل قراءة  وِ زْ قرآنية خمتلف فيها بني القراء مع عَ 
احلركات اإلعرابية تغيري : اختالف القراءات بني التشديد والتخفيف و األمثلة على ذلك

 ....إخل االستفهام واخلربو 
واالستفهام املكرر يف القرآن الكرمي مما تردد ذكره عند علماء القراءات بني األصول     

الضوء على هذه فجاء هذا البحث ليسلط ، والفرش، وتعددت مواضعه، وتنوعت أحكامه
 املسألة املهمة.

 فأسأل هللا العون والسداد على إخراجه يف أحسن حلة.    
  

 مشكلة البحث:
ه ، والسبب يف ذلك تعدد مواضععلم القراءاتمن املسائل املشكلة لطلبة  االستفهام املكررعترب ي

 ع صوره واختالف أحكامه.يف القرآن الكرمي وتنو  
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القر اُء يف هذا االستفهاِم املكرِر اختالفًا منتشراً، وهو يف أحد عشَر موضعًا من  واختلف"   
القرآن، فال بُد  ِمْن َتعييِنها وبياِن مراتِب القر اء فيها، فإن  يف ضبطها ُعْسرًا َيْسُهل بَعْوِن هللا 

 .(1)"تعاىل
ستقالاًل، جودة امو  كون غريكما إن البحوث املستقلة يف هذا املوضوع على صعوبته تكاد ت    

كون يعد أن بلمة فهو يذكر يف ثنااي كتب القراءات عقب الكالم عن أحكام اهلمزتني من ك
ل وإبدال ن تسهيرة مالطالب قد أهنكه الدرس يف كثرة أحكام اهلمزتني من كلمة للقراء العش

 ال نيل كال احلاويف وحذف وإدخال وغريه، أو أنه يذكر يف أول موضع له يف فرش سورة الرعد،
 يتيسر للطالب الوقوف على هذه املسألة بشكل دقيق.

 
 أهداف البحث:

 العامة:
 ع.ستطا جتلية قضية االستفهام املكرر ملتعلم القراءات، وتبسيطها قدر امل -1
ز وجل، كيف عهللا  عند القرىب إىل هللا عز وجل وذلك ابالنشغال بعلم هو من أعظم العلوم  -2
 أبعظم كالم هو كالم هللا جل وعال.هو متعلق و ال 

 اخلاصة:
 حصر مواضع االستفهام املكرر يف القرآن العظيم. -1
 بيان اختالف القراء العشرة فيه. -2
 توضيح األثر املرتتب على اختالف القراءات من حيث املعىن. -3
 

 منهج البحث وحدوده: 
 قدمة.امل -    
 من:، ويتكون املبحث األول: االستفهام -    

                                                            

 .9/94السمني، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق أمحد خراط، احلليب،  (1)
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 االستفهام: تعريفه وأدواته.املطلب األول: 
 أغراضه البالغية. املطلب الثاين :

 ، ويتكون من:املبحث الثاين: االستفهام املكرر -
  مكانه يف أبواب علم القراءات.املطلب األول: 

 املطلب الثاين:  مواضعه يف القرآن الكرمي.
 املطلب الثالث: ذكره يف أهم منظومات علم القراءات.

 عند القرّاء العشرة. املطلب الرابع: أحكامه
  املطلب اخلامس: توجيهه وغرضه البالغي.

 اخلامتة. -
 

 : أمهية البحث
إن ختصيص هذه القضية ببحث مستقل جيعللها حمط اهتمام أكرب للدراس، وجيلي له املسألة 

يسهل مما  -اهلمزتني من كلمة–عن زخم املعلومات الكبري الذي يكتنف ابهبا وأحكامها بعيدًا 
  ، ويسر مدارستها، وابلتايل استيعاهبا ورسوخها يف ذهنه.اإلملام هباعليه 
 

 الدراسات السابقة: 
يف فهارس مركز امللك فيصل للبحوث، وكذلك فهارس أوعية املعلومات القرآنية مبعهد  ابلبحث

اإلمام الشاطيب، مل أجد مؤلفاً مستقاًل خيص قضية االستفهام املكرر. وإمنا كل كتب ما فيها أييت 
ضمنًا يف ثنااي كتب القراءات، لذا كان من املناسب إفراد هذه القضية ببحث مستقل تقريباً 

 ياًل للقارئ. وتسه
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 ، ويتكون من:املبحث األول: االستفهام
 االستفهام: تعريفه وأدواته.املطلب األول: 
األغراض البالغية لالستفهام. املطلب الثاين :  
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النهي، ك  هااستعمال أسلوب معنّي من أساليبف ،بالغية متنوعة حظيت اللغة العربية أبساليب   
وغري ذلك من أساليب اللغة الكثرية اليت ليس اجملال جمال أ ،االستفهام، أو النفيأو األمر، أو 

فريدة. ويضفي عليها معان ،أبلوان جديدةتعدادها... كّل ذلك من شأنه أن يلّون العبارة   

ن مها: اهلمزة وهي أصل ، وله أدوات منها حرفاحد األساليب اإلنشائية الطلبيةأاالستفهام و    
كما، ومن ، ومىت،...  ومنها ما كان امساً، ولكل منهما أحكامه. ،هام وهلحروف االستف  

وخرجت هذه األدوات إىل أغراض بالغية إىل جانب داللتها على االستفهام اهتم هبا علماء    
 اللغة والبالغة وذكروها يف كتبهم. من هذه األغراض: اإلنكار، التعجب، والتوبيخ، و...

على كل ذلك يف مبحثنا هذا الذي جعلناه مدخاًل نلج منه إىل قضيتنا األساسية  سنتعرف   
      "االستفهام املكرر".وهي: 
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 االستفهام: تعريفه وأدواتهاملطلب األول: 
 تعريف االستفهام:   
مــُه: األخــرية عــن َهاَمــَة: علِّ َهَمــا، وفَـ َفِهــَم: الَفْهــُم: معرفتــك الشــيء ابلقلــب َفِهَمــُه، فـَْهَمــا، وفَـ  لغةةة: 

ِهَمـُه شـيئا بعـد َم الكـالم: فَ تـََفه ـو سيبويه. وَفِهْمُت الشيء: عقلتـه وعرفتـه، وفـَه ْمـُت فـالان وأَْفهمتـه، 
  جعله يفهمه. َمُه إايه:مر وفـَه  وأَفْـَهَمُه األشيء. ورجل َفِهٌم: سريع الفهم، ويقال: فـَْهٌم وفـََهٌم. 

 . (1)واْستَـْفَهَمه: سأله أن يفهمه، وقد استفهمين الشيء فأفهمته وفه مُتُه تفهيًما

حـــد األســـاليب اإلنشـــائية الطلبيـــة، وهـــو "طلـــب حصـــول صـــورة الشـــيء أاالســـتفهام  اصةةةطالحا: 
( 2)"املســتفهم عنــه يف ذهــن املســتفهم

،
أو املعرفــة أو العلــم بشــيء لــيس للمــتكلم أي: طلــب الفهــم  

 .علم به
 
 أدوات االستفهام:  

ا يف حيزهـا ممـدم شـيء إن أدوات االستفهام هي أكثر األدوات اليت هلا صدر الكـالم، وال جيـوز تقـ
 عليها. 

والبــواقي أمســاء وهــي: مــا، مــن، مــىت، أيــن،   ،"اهلمــزة" و "هــل" ومــن هــذه األدوات حرفــان مهــا:   
 .(3)وأيّ ، أّن   كم،

حلكم د أو اي: اإلسناما عن النسبة أإويكون االستفهام هبذه األدوات عن أحد األمرين:     
  .صوراً تما عن أحد أجزاء اجلملة ويسمى إ، و املفاد من اجلملة و يسمى تصديقاً 

                                                            

 ابب الفاء.   11/235طبعة جديدة منقحة،  ،بريوت ،دار صادر، لسان العرب، أيب الفضل مجال الدين حممد مكرم ،ابن منظور (1)
 .523، ص4ط ،معجم البالغة العربية، دار ابن حزم، لبنان ،بدوي، طيانة (2)
 .647، ص2002، 3حنو اللغة العربية، املكتبة العصرية، بريوت، ط ،حممد، عدأس (3)
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 :(1)ثالثة أنواع إىلحبسب املستفهم عنه أدوات االستفهام وتنقسم 
  ما يطلب به التصور اترة والتصديق اترة أخرى وهو اهلمزة وحدها. -1     
 ما يطلب به التصديق وهو "هل".  -2     
 ما يطلب به التصور فقط وهو بقية األدوات.  -3     
 حرفا االستفهام:  -1

 "اهلمزة" و "هل".  ومها:
 مهزة االستفهام هي أصل أدوات االستفهام اسـتعماال، فهـي تـرِد أكثـر مـن غريهـا يقـول إن   اهلمزة:
: "وذلـــك ألهنـــا حـــرف االســـتفهام الـــذي ال يـــزول عنـــه إىل غـــريه، ولـــيس لالســـتفهام يف (2)ســـيبويه

 ، يقول الناظم:(3)األصل غريه"
َا            أَلْحَكامِ َظِم اَأصٌل لاِلْسِتْفَهِام          َحاِويٌَة ِلُمعْ  أبَِهن 

مــن  دون غريهــا فــاهلمزة أصــل أدوات االســتفهام، حــرف مبــين علــى الفــتح، وهلــا أحكــام خاصــة   
 أشهر هذه األحكام: من أدوات االستفهام 

 جواز حذفها سواء تقدمت على "أم" كقول عمر بن أيب ربيعة:  أحدها:
  (4)هللِا َما أَْدرِي َوِإيّنِ حَلَاِسٌب          ِبَسْبِع َرَمْيُت اجلَْمَر أَْم بَِثَمان   فـَوَ           

ليهــا كقــول تقــدم ع. أم مل تأي: أبســبع رميــت اجلمــر أم بثمــان؟ حــذفت اهلمــزة قبــل: بســبع جــوازاً 
 الشاعر: 

                                                            

 . 306، ص2004، 2علم املعاين، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع، القاهرة، ط ،عبد الفتاحبسيوين  فيود، (1)
أقبل على العربية، فربع وساد أهل العصر ، إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، الفارسي، مث البصري :سيبويه (2)

ن وجنتيه كانتا كالتفاحتني، بديع مسي سيبويه أل، ]جرت بينه وبني الكسائي مناظرة شهرية[، وألف فيها كتابه الكبري الذي ال يدرك شأوه فيه
 ه.180، مات سنة سنة 40وقيل  سنة 32، قيل عاش ضرب بسهم من كل أدب مع حداثة سنه، احلسن

 .1/21ويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، سيب (3)
 .209الديوان، دار القلم، بريوت ، ص، عمر ابن أيب ربيعة (4)
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 (1)َواَل َلِعًبا ِمينِّ َوُذو الش ْيِب يـَْلَعبُ        َطَرْبُت َوَما َشْوقًا ِإىَل الِبيِض َأْطَرُب           
 . أي: أَو ذو الشيب يلعب؟ حذفت مهزة االستفهام بدون أن تتقدم عليها "أم"

 قال الناظم:
           ا َوَرَدتْ ْكِر َوأَْيضً  الذِّ َحْذٌف هَلَا ِمْن قـَْبِل أَْم َقد ذُِكَرْت          َكعدمِ           
حنـــو: أحممـــد انجـــح أم زيـــد؟ وتـــرد لطلـــب  -الســـؤال عـــن املفـــرد -أهنـــا تـــرد لطلـــب التصـــور  الثةةةاين:
حنـــو: أانجـــح  -أي االســـتفهام عـــن حقيقـــة نســـبة فعـــل أو صـــفة إىل شـــخص معـــني- (2)التصـــديق
 حممد؟. 

وقول  (3)چۀ   ہ  ہ  ہ   چ  :على النفي حنو قوله تعاىلأهنا تدخل على اإلثبات و  الثالث:
 الشاعر: 
 (4)ُأاَلِقي الِذي اَلقَاُه أَْمثَايلِ  َأاَل اْصِطَباَر ِلَسْلَمى أَْم هَلَا َجَلٌد          ِإَذاً           

 يقول ابن هشام عن هذين احلكمني للهمزة:
ِلطََليَبْ َتْصِوير  أَْوَ ْتِصديق           َوأُْدِخْلُت يِف النـ ْفِي َوالت ْحِقيقِ 
(5) 

 ال تدخل إال على اإلثبات. وسائر األدوات قلت: 
 : اإن هلا متام التصدير أبدلة منه الرابع:

عنــدك أم  نٌ َســل: أحَ عنــدك أم عــالء؟ وال نقــو  نٌ َســ"أم" لإلضــراب فنقــول: أحَ  عــدم إعادهتــا بعــد -
 "أم". عالء؟ خبالف غريها من األدوات فإهنا تعاد بعدأ

                                                            

مازن املبارك وحممد علي  حتقيق: د.، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،مجال الدين أبو حممد عبدهللا بن يوسف األنصاري ،ابن هشام(1) 
 .1/20م، 1985، 6، طبريوت، دار الفكر، محدهللا

 .647ص ،2002، 3حنو اللغة العربية، املكتبة العصرية، بريوت، ط ،حممد، أسعد (2)
 .1 الشرح: (3)
 .1/21 املصدر السابق، ،ابن هشام(4) 
 .1/20 املصدر السابق، ،ابن هشام (5)



- 17 - 

 

حنــــو قولــــه  ،علــــى أصــــالتها يف التصــــدير تنبيهــــاً  ،" و "مث"الفــــاءتقــــدمها علــــى "واو العطــــف" و " -

 .(3)چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  ،(2) چڻ  ڻ چ  ،(1) چھ  ھ  چ تعاىل: 
 خبالف أدوات االستفهام األخرى فيجب أتخرها على أحرف العطف.

 .(4)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چأهنا تدخل على الشرط حنو قوله تعاىل:  اخلامس:
 حنو: أإن َك مريض؟." أهنا تدخل على "إن   السادس:
 نقرؤه؟.  واحداً  أهنا تدخل على اسم بعده فعل حنو: أكتاابً  السابع:
 ق فيهةةا مةةعخةةواع عشةةرة تفةةرت وهلةةا  ،جيــايبحــرف اســتفهام موضــوع للطلــب: التصــديق اإلهةةل: 
 : نقتصر على ذكر بعضهااهلمزة 
  .اختصاصها ابلتصديق يف حني ختتص اهلمزة ابلتصديق و التصور معاً  األول:
 .: اختصاصها ابإلجياب حنو: هل زيد قائم؟ و ميتنع: هل مل يقم؟الثاين
حنـو: هـل تتـأخر؟ خبـالف اهلمـزة حنـو:  ،(5): إذا دخلت على املضـارع خصصـته ابالسـتقبالالثالث

أتظنــه قائمــا؟ و ميتنــع بــذلك دخــول "الســني" أو "ســوف" علــى الفعــل بعــد "هــل" فــال يقــال: هــل 
 والصواب: هل أييت أبوك؟.  ،حشو خمل بفصاحة القولن يف ذلك سيأيت أبوك؟ أل

، و تـدخل اإلجيـاب وإهنـا ال تـدخل علـى الشـرط الحتماهلـا النفـي  الرابع و اخلامس و السادس:
  .حنو: إن يقم سعيد فهل تقوم؟ ،على مجلة اجلواب

  .وال على اسم بعده فعل حنو: هل حممد سافر؟ ،وال تدخل على إن   

                                                            

 .185األعراف:  (1)
 . 109يوسف:  (2)
 .51يونس:  (3)
 .5 الرعد: (4)
 م.2000-هـ1421، 1يوسف، عبدالكرمي حممود، أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي، مكتبة الغزايل، دمشق، ط  (5)
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ىئ  يئ  جب  چ حنو قوله تعاىل: ، بعد "أم"قع بعد "العاطف" ال قبله، و ت السابع و الثامن:

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ قوله تعاىل: و  (1)چ حب   خب

 . (2)چڳ
 هِ  الِفْعِل عِ  َمعَ يت َمْدُخوهُلَا ُمرَاُداُن النـ ْفُي ِبِه          َو ِمْثُل َقْد أتَْ 

 
  أمساء االستفهام:  -2

هـي: مـا مـن، ائل، و للسـ االستفهام هي أمسـاء مبهمـة يطلـب هبـا معرفـة شـيء مل يكـن معلومـاً  أمساء
 . ، و أيّ مىت، أاين، أين، كيف، كم، أّن  

  .(3)أي شيء :اسم استفهام، تكون مبعىن :ما
ن حقيقـــة لعاقــل، وعـــويســـتفهم هبمــا عـــن غـــري ا، لفظـــة مركبــة مـــن "مـــا" االســتفهامية و"ذا" :مةةاذا 

ســـد؟ مـــا مـــا األ الشـــيو أو صـــفته ســـواء كـــان عـــاقاًل أم غـــري عاقـــل مثـــل: مـــا الـــدرس؟ مـــاذا قـــرأت؟
 هام عن صفاته ومميزاته.فاإلنسان؟ ما زهري؟ لالست

ويستفهم هبما للعاقل، وقد وردت )من( يف القرآن الكرمي أكثر من مثانني مرة أغلبهـا  :منذا -من 

ۇئ  ۆئ  چ لنوع، وأكثرها إلثبات ظلم الكافرين عن طريق االستفهام املشرب ابلنفي، مثل: ل

  . (4)چۆئ  ۈئ  ۈئېئ  

                                                            

 . 35األحقاف:  (1)
 .16الرعد:  (2)
 .  68، ص1996حبوث يف اللغة: االستفهام النحوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، قطيب الطاهر (3)
 .111 التوبة: (4)
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: ويســــتفهم هبــــا عــــن الزمــــان عمومــــاً، وقــــد وردت تســــع مــــرات يف القــــرآن الكــــرمي، حنــــو قولــــه مةةةةى

 .(2)چ  ىت  يت   جث    مث               ىث  خت  مت  چ وقوله تعاىل (1)چائ  ەئ   ەئوئ   چتعاىل
ويســتفهم هبــا عــن الزمــان املســتقبل يف حــال التعظــيم والتفخــيم، ويقــال إهنــا مكونــة مــن )أي(  :نأيّ 

ٹ  ٹ  ڤ  چ و)أن( وقــــــــد وردت ســــــــت مــــــــرات يف القــــــــرآن الكــــــــرمي، مثــــــــل: قولــــــــه تعــــــــاىل: 

 . (3)چڤ

ۇ  چ ويستفهم هبا عن املكان، وقد وردت عشر مرات يف القرآن الكرمي، مثـل قولـه تعـاىل:  :أين

 .(4) چۆ     ۆ   ۈ  ۈ    
ويسـتفهم هبـا عـن احلـال، وقـد وردت يف أكثـر مـن مثـانني مـرة يف القـرآن الكـرمي، مثـل: قولـه  :كيف

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ تعــــاىل: 

     .(5) چۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  

 .(6)چگ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ ، حنو قوله تعاىل: ويستفهم هبا عن العدد :كم
 وله املعاين اآلتية:  :أّنَ 

                                                            

 .214 البقرة: (1)
 .65امللك: (2)  
 .12الذرايت: (3) 
 .10القيامة:  (4)
 .20 -17الغاشية: (5) 
 .112املؤمنون:  (6)
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ڃ  ڃ    چ  چ  چ حنـو قولـه تعـاىل:  ،أن تكون مبعىن: "كيف" فتكون كناية عن احلـال :أوال

كيــــف أي: (1)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    
 يكون يل غالم؟. 

 أي: مىت هذا؟.   (2)چىئ  يئ  جبحب     چأن تكون مبعىن: "مىت" حنو قوله تعاىل:  :اثنيا

أي: مـــن  (3)چىئ  يئ  جب  حب  خب  چأن تكـــون مبعـــىن "مـــن أيـــن" حنـــو قولـــه تعـــاىل:  :اثلثـــا
 أين لك هذا؟. 

ے  چ حنــــو قولــــه تعــــاىل:  ،اســــم اســــتفهام يطلــــب بــــه متييــــز أحــــد املتشــــاركني يف أمــــر يعمهمــــا :أيّ 

 حنن أم أصحاب حممد؟. أأي:  (4)چے    ۓ   ۓ    
)أي ، أي ،  وختـــــتص "أي" دون غريهـــــا مـــــن أدوات االســـــتفهام أبهنـــــا معربـــــة ابحلركـــــات الـــــثالث   
)  .       (5)أيِّ
در صـــيف أن هلـــا  تلـــك هـــي أدوات االســـتفهام مســـتعملة يف معانيهـــا األصـــلية، تشـــرتك مجيعهـــا    

 معربة. الكالم و أهنا مبنية كلها ما عدا "أي" فإهنا
 
 
 

                                                            

 .40آل عمران:  (1)
 .165آل عمران:  (2)
 .37آل عمران: (3) 
 . 73مرمي:  (4)
 .83قطيب الطاهر: االستفهام النحوي، ص (5)
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األغراض البالغية لالستفهام املطلب الثاين :  

قـــد حبـــث البالغيـــون االســـتفهام يف ابب مســـتقل، وفصـــلوا القـــول يف معنـــاه ويف أدواتـــه، وبينـــوا    
من النحويني يف استكشاف معانيه البالغيـة، وكـان  تعمقاً  شدّ أالتقدمي والتأخري مع اهلمزة، و كانوا 
عن أسرار وظائفه، و هلذا فإين أوثر  للبحث النحوي كاشفاً  البحث البالغي يف االستفهام مكمالً 

 .(1)أن أمجع رأي البالغيني إىل رأي النحاة يف بيان مسائله وأحكامه
ن اصـة املتــأخرو الغيـني وخبمــن األغـراض البالغيـة يطلــق عليهـا كثـري مــن الب يفيـد االسـتفهام كثـرياً    

ن خالهلـا مـ سبااب يقر  يورد أ ولكن األستاذ "عبد الفتاح بسيوين" ،منهم "املعاين اجملازية لالستفهام"
 أن هذه املعاين ليست جمازية و هي كاآليت: 

نـوا اين وإمنـا بيلـك املعـتاالسـتفهام علـى  إن املتقدمني من البالغيـني مل يتحـدثوا عـن وجـه داللـة -1
قـــد شـــاع فلداللـــة أهنـــا معـــان تســـتنبط مـــن ســـياق الكـــالم والوقـــوف علـــى قـــرائن أحوالـــه، أمـــا وجـــه ا

عـاين السـتفهام واملألصـلي لاحلديث عنها بني املتأخرين الذين حـاولوا التقـاط العالقـات بـني املعـىن ا
 البالغية اليت يفيدها. 

صلي لالستفهام هو طلب الفهم من املخاطب و إاثرته و حتريك ذهنه يظل أن املعىن األ -2     
ومزيــة أداء هــذه املعــاين بطريــق االســتفهام علــى  ،عنــد إفــادة االســتفهام لتلــك املعــاين البالغيــة ابقيــاً 

ولـــذا يـــذكر الفـــراء يف   ،أداءهـــا بطرقهـــا املعهـــودة ترجـــع إىل بقـــاء معـــىن االســـتفهام يف تلـــك األدوات
ِِ  وَُكنـُتْم أَْمـَوااتً َفَأْحيَـاُكْم  كتابه "معا ين القرآن" عند حديثه عن اآلية الكرمية: }َكْيـَف َتْكُفـُروَن اِب

بــل صــار اســتفهاما  أن االســتفهام فيهــا قــد دخلــه و شــابه معــىن التعجــب فلــم يعــد اســتفهاما حمضــاً 
 .(2)ب ملعىن التعجبعند إفادة األسلو  غري حمض و هذا دليل على أن معىن االستفهام ظل ابقياً 

                                                            

 (.298 -297) ص م(،2003-هـ1424، )1، دار سعد الدين، دمشق، طمن حنو املباين إىل حنو املعاين ،حممد طاهر احلمصي (1)
 .319علم املعاين، ص فيود، (2)
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كنا نفسـر االسـتفهام يف هـذا ابإلنكـار    و إنْ هـ(: "واعلم أان  471ويقول عبد القادر اجلرجاين )   
نه ليتنبه السامع حىت يرجع إىل نفسه فيخجـل و يرتـدع ويعـي ابجلـواب أفان الذي هو حمض املعىن 

علـى دعـواه قيـل لـه: فافعـل فيفضـحه  تَ بِـإما ألنه قد ادعى القدرة علـى فعـل ال يقـدر عليـه فـإذا كُ 
أبن يفعل ما اليستصـوب فعلـه فـإذا روجـع فيـه تنبـه و عـرف اخلطـأ، و إمـا ألنـه  ذلك وإما ألنه هم  

جوز وجود أمر ال يوجد مثله، فإذا ثبت على جتويزه ُوبَِّخ علـى تعنتـه و قيـل لـه فـأراَِنه يف موضـع و 
كـان يكـون لإلنكـار و كـان املعـىن فيـه بـدء األمـر على أنه كان يف وقت و لو   وأقم شاهداً  يف حال

ال جيـيء فيمـا ال يقـول عاقـل أنـه يكـون حـىت ينكـر عليـه قـوهلم: أتصـعد إىل السـماء؟ ألكان ينبغـي 
 .(1)"أتستطيع أن تنقل اجلبال؟ أَِإىل ردِّ ما مضى سبيل؟

ة ذهـن لتنبيـه وإاثر معـىن ايـه ف فهو يشـري إىل أن االسـتفهام عنـد إفادتـه ملعانيـه البالغيـة يظـل ابقيـاً    
نـــه ال أعلـــم دبر و ياملخاطـــب و لفتـــه إىل موضـــع التعجـــب أو اإلنكـــار أو التقريـــر حـــىت يتأمـــل و يتـــ

 ذكرها.  لة اليتجواب هلذا االستفهام إال ابإلذعان للمعىن الذي يلفت إليه كما يف األمث
ســتفهام، ال ميكــن القــول أن عنــد النظــر نمعــان إىل تلــك املعــاين البالغيــة الــيت يفيــدها اال -3     

األسلوب االستفهامي يفيد معىن واحدا كالتعجب مثال بل يوجد عدة معان تنبعث من األسلوب 

 (2)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ    چ حنو قوله تعاىل:  ،االستفهامي
غـــري عـــد و تبعاد والتو إنكـــار الكفـــر و التعجـــب مـــن وقوعـــه والتـــوبيخ واالســـفاالســـتفهام هبـــا يفيـــد    

ة اآليـة الكرميـ تفهام يفتشع منه، فإذا كانت إفادة االسـاملعاين اليت تنبعث من األسلوب و ذلك من 
 ليت أفادها. املعاين املعىن التعجب إفادة جمازية فكيف أو فماذا ميكن القول يف إفادته لبقية 

                                                            

، 1بريوت، ط العريب،  الكتاب التنجي، دار حممد.د: اإلعجاز، حتقيق دالئل حممد، بن عبدالرمحن بن عبدالقاهر بكر اجلرجاين، أبو ا (1)
 .105م، ص1995

 .28البقرة:  (2)



- 23 - 

 

يان وجه العالقات لبإن املتأخرين أنفسهم الذين قالوا مبجازية هذه املعاين وجدوا التماس  -4     
قــد مــن االحتمــاالت و  فهــم يــذكرون وجوهــاً  ،كــأهنم غــري مقتنعــني ملــا يقولــوناجملــاز، تــراهم مــرتددين و 

 .(1) يكون أحدها أقرب من غريه أو أقل إغرااب منه
اجليـــدة   ســـياقاهتايفوهلـــذه األســـباب يـــدعو "عبـــد الفتـــاح بســـيوين" إىل أتمـــل معـــاين االســـتفهام    

الــه حو أفــة قــرائن يــه ومعر عــة و الوصــول إليهــا عــن طريــق أتمــل الســياق وإمعــان النظــر فوتراكيبهــا الرفي
 .وإمياءات تراكيبه فهذا هو الذي يريب و ينمي ملكة التذوق لدى الدارس

 املعاين البالغية لالستفهام: من 
 اإلنكار:  -1     

 .(2)تنكره واالستنكار استفهامك أمراً  ،رستنكَ و هو االستفهام عما يُ 
يرتــــدع ويعــــ  لســــامع حــــىت يرجــــع إىل نفســــه فيخجــــل و وهــــو كمــــا يــــراه اجلرجــــاين يكــــون لتنبيــــه ا   

عـــى القـــدرة علـــى فعـــل اليقـــدر عليـــه... وإمـــا ألنـــه هـــم  أبن يفعـــل مـــاال ابجلـــواب إمـــا ألنـــه قـــد اد  
 .(3)إمــا ألنــه جــوز وجــود أمــر ال يوجــد مثلــهإذا روجــع فيــه تنبــه و عــرف اخلطــأ و يستصــوب فعلــه فــ

 اإلنكار عند البالغيني يرد على فرعني:و 
 :األول: اإلنكار التوبيخي

ن األفعــال املنكــرة واقعــة واملــراد تقبيحهــا والتعجيــب منهــا، ذلــك أل ،ويســمى كــذلك ننكــار الواقــع

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ حنـــو قولـــه تعـــاىل:  (،4)وتـــوبيخ فاعلهـــا ألنـــه مل يكـــن ينبغـــي أن يقـــع.

 .(1)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
                                                            

 .319علم املعاين، ص فيود، (1)
 اللسان مادة "نكر". ،ابن منظور (2)
 .120 -119دالئل االعجاز، ص ،ر اجلرجاين:هعبد القا (3)
 .34، ص1994حبوث يف اللغة، االستفهام البالغي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، ، قطيب الطاهر (4)
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 ومنه قول امرئ القيس:    
 (2)ن ِك َمْهَما أَتُْمرِي الَقْلَب يـَْفَعلُ أَأَغر َك ِميِن َأن  ُحب ِك قَاتِِلي          وَ 

ل ما أتمري واك أفعهيف  تعتقدي أين أصبحت متيماً حيب لك، و ما كان ينبغي أن يغرك  :واملعىن  
 .به

ـــــو      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ں  چتعـــــاىل:  هحنـــــو قول

فهام هنـــا موجـــه إىل تلــــك اإلرادة فاالســـت ،(3)چہ   ھ  ھ  ھ ھ  ے  ے 
 .(4) ال ينبغي أن تكون هذه اإلرادةأنه هي غري واقعة بل حيتمل وقوعها يف املستقبل واملراد: و 

 :الثاين: اإلنكار التكذييب
واملـراد نفـي  ،ذلك أن األفعال املنكرة غـري واقعـة ،وننكار الوقوع ،ويسمى أيضا ابإلنكار اإلبطايل

ٿ  ٹ   ٹ  چ حنــو قولــه تعــاىل:  .(5)وقوعهــا حــىت ال يظــن ظــان أهنــا ميكــن أن تقــع

فاالســتفهام يف اآليــة يفيــد تكــذيبهم  (6)چٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
 املعىن: مل يكن من هللا تعاىل اصطفاء وال اختاذ. ومنه قول امرئ القيس: و  ،وإبطال ما قالوه

َْشَريف  َمَضاِجِعي          َو َمْسُنونَُة ُزْرٌق َكأَنـَْياِب َأْغَواِل؟          
 (7)أَيـَْقتـُُليِن َوامل

       ذا القتل. يكون ه واملعىن: لن ،توعده ابلقتل وينكر أن يقع منه ذلك فهو يكذب إنساانً     

                                                                                                                                                                                  

 .37الكهف:  (1)
 .37، ص1972الديوان، دار بريوت للطباعة و النشر،  ،القيس ئامر  (2)
 .144النساء:  (3)
 .324بسيوين: علم املعاين، ص (4)
 .34قطيب الطاهر: االستفهام البالغي، ص (5)
 .40سراء: اإل (6)
 .142الديوان، ص ،امرئ القيس (7)
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يقــول الزخمشــري: "و اهلمــزة  واهلمةةزة هةةي أكثةةر أدوات االسةةتفهام داللةةة علةةى معةة  اإلنكةةار    
 . (1)لإلنكار"

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ حنـو قولـه تعـاىل:  ،وقد تدل أدوات االستفهام األخرى على اإلنكار   

 ،اإلنكــار بقولــه: إن تتبعــون إال الظــنأكــد هــذا أنكــر أن يكــون هلــم علــم و  (2)چچ  چ  چڇ  

 فقد أنكر فرعون رب موسى.  (3) چ  ىب  يب  جت  حت  چ وحنو قوله: 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  چ حنــــو قولـــه تعــــاىل:  ،ومةةةن املقةةةةويت لكنكةةةار تكةةةةرار األداة   

 .(4)چۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ
 التقرير:  -2
اإلثبــات، تحقيــق و بعــد أداة االســتفهام، أو الاالعــرتاف مبــا اد بــه محــل املخاطــب علــى اإلقــرار و املــر 

يقــول عبــد القــاهر  (5)چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ فمــن األول قولــه تعــاىل: 
 .(6)كان غرضك أن تقرره أبنه الفاعل"  أأنت فعلت ذلك؟ "فإذا قلت

التقريــر مبعــىن التحقيــق   اآليــةفــاملراد ابالســتفهام يف (7)چڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ومــن الثــاين: 
 .واإلثبات

                                                            

 .2/521الكشاف، دار املعرفة، بريوت،  ،الزخمشري (1)
 .148األنعام:  (2)
 .49طه:  (3)
 .19الزمر:  (4)
 .62األنبياء:  (5)
 .113اجلرجاين: دالئل االعجاز، ص (6)
 .7-6الضحى:  (7)
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الذي يقرر عندان ذلك قول ابن السراج: "فإذا أدخلت علـى "لـيس" ألـف االسـتفهام كـان تقريـرا و  
 .(1)"ودخلها معىن اإلجياب

 ومن قول "جرير":  
  (2)نَي بُطُوَن رَاح  املِ أََلْسُتْم َخرْيَ َمْن رَِكَب اَلمطَااَي          َو أَْنَدى العَ           

ــــر معــــان بالغيــــة أخــــرى كــــ كثــــرياً      ــــه تعــــاىل: التوبيخ و مــــا جيتمــــع مــــع التقري التعجــــب كمــــا يف قول

وقــــــــال بــــــــذلك ، جيتمــــــــع التقريــــــــر و اإلنكــــــــار، و (3)چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ

، قـــــــال: (4)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ "الزخمشـــــــري" يف الكشـــــــاف يف قولـــــــه تعـــــــاىل: 
 . (5)"استبعادهمعىن اهلمزة فيها للتقرير وإنكار احلسبان و "و 
 األمر:  -3

وقــد  ،وهــو معــىن مــن املعــاين البالغيــة الــيت خيــرج إليهــا االســتفهام عــن معنــاه األصــلي للداللــة عليهــا

مبعــــــــىن: انتهــــــــوا. وبقولــــــــه تعــــــــاىل:   (6)چ  ڄ  ڄ   ڄ  چ مثــــــــل لــــــــه العلمــــــــاء بقولــــــــه تعــــــــاىل: 

  موا.لِ أي: أسْ  (7) چڻۀچ
 العرض والتحضيض: -4

                                                            

، بريوت، مؤسسة الرسالة ،حتقيق : د.عبد احلسني الفتلي ،األصول يف النحو ،أيب بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي ،البغدادي(1) 
 .1/90، 3م، ط1988

 . الراح الواحدة راحة: الكف.77بريوت، ص ،الديوان، دار صادر ،جرير (2)
 .44البقرة:  (3)
 .214البقرة:  (4)
 .1/256الكشاف،  ،الزخمشري (5)
 .71املائدة:  (6)
 .20آل عمران:  (7)
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، (1)ختفيـف الـالمو من أدواته "أال" بفتح اهلمـزة و  ،لنيفهو طلب األمر بتلطف ورفق و  العرضأما 

حبــب مغفــرة هللا وهــو أمــر ملطــف. عــرض  (2)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   چ حنــو قولــه تعــاىل: 
 قول الشاعر: و 

َتِظرًا          ِمْنَك اجلَوَ   اأَلَماَل؟ ماً يـَبـَْعثُ َكالَ   ابُ َأاَل تـَُقوُل ِلَمْن اَل زَاَل ُمنـْ
 بتشـديد لـوال و لومـا و هـاّل  :ومـن أدواتـه ؟فطلب األمـر حبـثّ  و إزعـاج و بشـق التحضيضوأما   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ              ژ  چ ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــاىل:  ، بتشـــــديد الـــــالمالـــــالم وأال  

 . (3)چژ  
 التنبيه: -5

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ    چ قولــه تعــاىل: و  (4)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   چ حنــو قولــه تعــاىل: 

. ويقول الزركشـي (6)چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   چ  (5)چں  ں  ڻ 
 .(7)هـ(: "و املعىن يف كل ذلك: انظر بفكرك يف هذه األمور و تنبه"794)
ما دل علـى اإلنكـار التـوبيخي يف النفـي كمـا يف  ومن األغراض اليت يستفاد منها "األمر" ضمناً    

نــه أيفهــم مــن ذلــك فقــد أنكــر علــيهم عـدم إميــاهنم، و  (8)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ قولـه تعــاىل: 
                                                            

دار إحياء الكتب العربية عيسى ، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم ،الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر ،الزركشي (1)
 .2/342، م1957 -هـ  1،1376، طالباىب احلليب وشركائه

 .22النور:  (2)
 .14احلجر:  (3)
 .45الفرقان:  (4)
 .243البقرة:  (5)
 .1الفيل:  (6)
 . 2/340، ، املصدر السابقالزركشي (7)
 .8احلديد:  (8)
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مـا شـابه و  (2)چھ  ے     چ قولـه: و  (1)چں  ں  چ كذلك قولـه تعـاىل: أيمرهم ابإلميان و 
 .(3)ذلك فإنه إنكار وأمر يف الوقت ذاته

 النفي:  -6

ۈ  ۈ  ٴۇ   چ حـــني يـــراد نفـــي مـــا بعـــد أداة املســـتفهم عنـــه وتكـــون األداة مبعـــىن )ال(:وذلـــك 

 . (4)چۋ  ۋ   ۅ 
 النهي:  -7

كمـا يف قولـه   ،ج االستفهام عن معنـاه األصـلي للداللـة عليهـاِر وهو معىن من املعاين البالغية اليت خيُْ 

علـــى دليـــل ، چائ  ەئ  ەئ  وئ  چقولـــه: و  ،أي ال ختشـــوهم (5)چىائ  چ تعـــاىل: 
  .إرادة النهي يف اجلملة قبلها

 الدعاء:  -8
نـــه مـــن األدّن إىل إهـــو كـــالنهي إال قـــد يكـــون االســـتفهام لغـــرض الـــدعاء و و ، (6)االســـتغاثة :ومعنـــاه

ن هللا تعــــاىل وهــــم مل يســــتفهموا أل (7)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ األعلــــى كقولــــه تعــــاىل: 

 .(9)ستجعلنك أقيل: املعىن: و ، (8)چٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ قال: 
                                                            

 .91الصافات:  (1)
 .32نعام: األ (2)
 .47االستفهام البالغي، ص ،قطيب الطاهر (3)
 .255البقرة: (4)
 .13التوبة:  (5)
 اللسان مادة "دعا". ،ابن منظور (6)
 .30البقرة:  (7)
 .30البقرة:  (8)
 .2/341الزركشي: الربهان،  (9)
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 التعجب:  -9
ن األمـر إذا أل ،والتعجـب كثـري يف الـورود مـع اإلنكـار،  (1)إنكار مـا يـرد عليـه لقلـة اعتيـاده :ومعناه

ومـــن هنـــا كانـــت صـــلة التعجـــب  ،التعجيـــبفقـــد صـــار مـــدعاة للعجـــب و  ،أنكـــر كـــان حمـــل إنكـــار

ــــــه تعــــــاىل:  ــــــة، و قــــــوة هــــــذه الصــــــلة تظهــــــر يف قول ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ   چابإلنكــــــار قوي

دل األســلوب علــى التعجيــب ممــن يــدعي ذلــك مــن فقــد أنكــر أن يكــون لــه ولــد و  (2)چىئيئ
 .  (3)املشركني ألنه من العجيب أن ينسب الولد إىل من ال صاحبة له

بــاء العجيبــة الــيت حقهــا أن نــه مــن األنأمعنــاه الداللــة علــى م و قــال الزخمشــري: "ظــاهرة االســتفها   
وكالمهــا  ،فجمــع بــني التعجيــب والتشــويق ،(4)ال ختفــى علــى أحــد و التشــويق إىل اســتماعه"و تشـيع 

 استفهام التعجيب واحد. استفهام التعجب و 
ويقول "قطيب الطاهر": إذا كان التعجـب يف القـرآن الكـرمي فـإن كـان علـى لسـان املـوىل سـبحانه    

ـــــب أي: دعـــــوة النـــــاس إىل التعجـــــب و فهـــــو تع ـــــى جي لســـــان البشـــــر فهـــــو تعجـــــب يف إن كـــــان عل
 .(5)الغالب"

التعجيب كما يف قوله تعاىل: فهام الواحد عدة معان كالتقرير والتوبيخ و وقد يفيد االست    

                                           .(7)يقول الزخمشري: "اهلمزة للتقرير والتوبيخ والتعجيب من حاهلم" (6)چۀ  ۀ  ہ چ

                                                            

 ابن منظور: اللسان مادة "عجب". (1)
 .101نعام: األ (2)
 .51الطاهر: االستفهام البالغي، صقطيب  (3)
 .2/280الزخمشري: الكشاف  (4)
 .51قطيب الطاهر: االستفهام البالغي،  (5)
 .44البقرة:  (6)
 .1/99الزخمشري: الكشاف  (7)
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ٴۇ  ۋ  ۋ  چ كما يف قوله تعاىل:   اإلنكار و التعجيب معاً وقد يفيد    

مثله يف قولك:  ،يقول الزخمشري: "معىن اهلمزة يف كيف (1)چۅ  ۅ  ۉۉ   
إىل  (2)أتكفرون ابهلل ومعكم ما يصرف عن الكفر و يدعو إىل اإلميان و هو اإلنكار والتعجيب"

 د. غريها من املعاين اليت ترد جمتمعة يف االستفهام الواح

هـ( اثنني وثالثني معىن،  911وقد فرع العلماء يف هذه املعاين حىت بلغت عند السيوطي )   
وهي عند الزخمشري حسب ما ذكر يف كتاب البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري مخسة عشر 
معىن، ومن البالغيني من جيعل هذه املعاين أقل بكثري مما ذكره السيوطي و الزخمشري فابن قيم 

 -املبالغة يف التحقري -اإلنكار -هـ( مل يعد منها سوى ستة معاين هي: التقرير 751اجلوزية )
ومس ى املعىن األخري: إيقاع العذوبة واحلالوة يف  ،املبالغة يف بيان اخلساسة -املبالغة يف التعظيم

فظ هـ( أن كل ل 370) هالنفس و هو الوحيد الذي ذكر هذا املعىن. و قد ذكر ابن خالوي
أو  تقريراً  أو حد ستة أوجه فهو إما يكون توبيخاً أوجل ال خيلو من  استفهام ورد يف كتاب هللا عز

هو اآلخر قد جعلها ستة معان  هبذلك يكون ابن خالويو  ،أمراً  أو إجيابياً  أو أو تسويةً  تعجباً 
 . (3)فقط
لبالغيــة، ا معانيهــا وخيتلفــون يفواملالحــظ يف هــذا اخلــالف أن العلمــاء يــذكرون الشــواهد نفســها    

دد ئن هــو الــذي حيــنــة القــرايبقــى املقــام مبعو و ، ضــرورايً  لــذلك يعــد مجــع املتشــابه منهــا مــا أمكــن أمــراً 
 دالليـــاً  الً تشـــكل حقـــ وبفضـــل تنـــوع هـــذه املعـــاين البالغيـــة الـــيت ،يظهرهـــا يف الســـياقو هـــذه املعـــاين 

 موقف معني. أصبح أسلوب االستفهام أسلوب مواقف ال أسلوب  خصباً 

                                                            

 .28البقرة:  (1)
 .91 /1الزخمشري: الكشاف:  (2)
 .58قطيب الطاهر: االستفهام البالغي، ص (3)
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 املبحث الثاين: االستفهام املكرر                   
  مكانه يف أبواب علم القراءات.املطلب األول: 

 املطلب الثاين:  مواضعه يف القرآن الكرمي.
 املطلب الثالث: ذكره يف أهم منظومات علم القراءات.

 عند القرّاء العشرة.  املطلب الرابع: أحكامه
 .البالغي هغرضتوجيهه و اخلامس:  املطلب
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 بعضًا مما خيص موضوع االستفهام، وعرفنا ما -يف املبحث األول نجياز -بعد أن استعرضنا     
ا، كان هذا توطأة للولوج إىل هلاته، واألغراض البالغية اليت يستخدم و هو االستفهام ، وماهي أد

 .ر""االستفهام املكرَ صلب حبثنا أال وهو 
ملاذا مسي ابملكرر؟ وما سبب اعتناء علماء علم القراءات به؟ وماهي مواضعه يف القرآن     

الكرمي؟ وما أهم كتب القراءات اليت تعرضت له؟ وما أحكامه عند القرّاء العشرة؟ وما أداة 
وما مدى أتثريه على  الغرض البالغي الذي جاء بهتوجيهه و االستفهام املستخدمة فيه؟ وما 

 ؟.املعىن
من خالل املبحث الثاين، فنسأل هللا العون والسداد يف األمر   -مبشيئة هللا–كل هذا سنعرفه     

وال يستغين سهلة يستفيد منها املبتدئ، علمية كله وأن يوفق الباحث إلظهار هذه املسألة بصورة 
 ، فإىل املبحث الثاين..    عنها املنتهي
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 نه يف أبواب علم القراءاتاملطلب األول: مكا
مام ابن ازع اإلال منكما حّرر ذلك إمام هذا الفن ب–تندرج مسألة "االستفهام املكرر"     

 من كلمة"، هلمزتنيب احتت أحد أبواب علم القراءات الرئيسة هو "اب -اجلزري رمحه هللا تعاىل
 يفسر اْخُتِلف ة ابلكتحركقطع موحتديدًا حتت اهلمزتني اللتني تكون فيهما اهلمزة الثانية مهزة 

ا لمة اليت أوهلأي الكوع )قراءهتا بني االستفهام واإلخبار وتكرر فيها االستفهام، ألن هذا الن
 مهزاتن األوىل لالستفهام، والثانية مهزة قطع مكسورة( قسمان:

 مي:ن الكر لقرآايف  مخسة أحرفقسم مفرد: جتيو اهلمزاتن وليس بعدمها مثلهما: وهو  -

ڈ  ژ    ژ  چ  (2)چڻ  ڻ      ۀ  چ  (1) چۉ  ې  ې چ  

، وهلا أحكامها عند القراء، وهي (5)چہ  ہ   چ  (4)چٺ  ٿ  ٿ چ  (3)چڑ
 ليست موضوع حبثنا.

 ن تسعموضعًا مومجلته أحد عشر : جتيء اهلمزاتن وبعدمها مثلهما :مكرروقسم  -
     ، وهو موضوع حبثنا، سنفصل فيه إن شاء هللا تعاىل.سور

اإلخبار هي  فهام و الستاأما جممل أنواع اهلمزتني من أول كلمة،واهلمزاتن فيها دائرة بني    
 كالتايل:

أن اهلمزة األوىل تكون لالستفهام زائدة مفتوحة دائماً، واهلمزة الثانية إما أن تكون متحركة أو 
لقطع هذه إما أن تكون ساكنة، فاهلمزة املتحركة إما أن تكون مهزة قطع أو مهزة وصل، ومهزة ا

تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ومهزة الوصل هلا حالتان أيضًا فإما أن تكون مفتوحة أو 
مكسورة. ومجيع هذه األنواع تنقسم إىل قسمني: قسم اتفق على قراءته ابالستفهام وآخر اختلف 

                                                            

 .81األعراف :(1) 
 .١١٣األعراف:  (2)
 .٩٠يوسف:  (3)
 .٦٦مرمي:  (4)
 .٦٦الواقعة: (5) 
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إىل إفرادها يف حبث  فيه بني االستفهام واإلخبار، تراجع يف مظاهنا يف كتب القراءات، وهي حتتاج
 . (1)مستقل، لتنوعها وكثرة أحكامها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            

 .1/429يف القراءات العشر، تصحيح ومراجعة: علي حممد الضباع،  ابن اجلزري، حممد بن حممد، النشر(1) 
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 املطلب الثاين: مواضعه يف القرآن الكرمي
هي برتتيبها و ، سور ن تسعأحد عشر موضعاً مورد ذكر االستفهام املكرر يف القرآن الكرمي يف    

 يف املصحف كالتايل:
  .(1)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې   ېى   چ -1

ڦ  ڄ  چ   چىث    مث جث ىت يت جت  حت  خت متچ  -2-3 

 .(2)چڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ            ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ 

 .(3)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  -4 

 .(4)چڈ  ڈ  ژ                  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  کچ  -5 

ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  -6 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

  .(5)چۋ  ۅۅ  

  .(6)چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  چ  -7 

 .(7)چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ    چ  -8 

  .(8)چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  -9 

                                                            

 .٥الرعد:  (1)
 .98، ٤٩ اإلسراء: (2)
 .٨٢املؤمنون:  (3)
 .٦٧النمل:  (4)
 .٢٩ ،٢٨ :العنكبوت (5)
 .١٠السجدة:  (6)
 .١٦الصافات:  (7)
 .٥٣الصافات:  (8)
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  .(1)چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یچ  -10 

 .(2)چى  ى        ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ېۅ  چ  -11
آلية وهو نفس ا  يفواالستفهام املكرر يف اآلايت على نوعني: إما أن يكون االستفهامني   

ضعي األعراف يف مو  ا هواألغلب، وإما أن يكون أحدمها يف آية واآلخر يف اآلية اليت تليها كم
 والنازعات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

   .٤٧الواقعة:  (1)
 .١١، ١٠النازعات:  (2)
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 الثالث: ذكره يف أهم منظومات القراءات املطلب
 ت به الروايةا ثبتملذلك يف كتبهم، و  "االستفهام املكرر"اعتىن علماء علم القراءات بذكر    

 الصحيحة من تعدد أحكامه عند القراء العشرة يف قراءاهتم املتواترة.
 (4)لإلمام ابن اجلزري (3)ئة"، و"الدرة املضي(2)لإلمام الشاطيب (1)وملا كانت منظوميت "الشاطبية"   
لإلمام ابن  (5)قد وضعتا يف القراءات العشر الصغرى، ومنظومة "طيبة النشر" -رمحهما هللا تعاىل-

وضعت يف القراءات العشر الكربى، تعترب هذه املنظومات أحد ركائز  -رمحه هللا تعاىل-اجلزري 
عتنني به، فقد حرصت على نقل ما ذكراه هذا العلم، وأحد مراجعه املهمة ملتعلمي هذا العلم وامل

 :  "االستفهام املكرر"رمحهما هللا تعاىل يف متوهنم هذه فيما خيص 
 ذكره يف الشاطبية والدرة:

ملسائل اليت بعض ا ذكر كما هي طريقة اإلمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل ومنهجه يف منظومته من
ها يف ابب عل ذكر قد جفهلا عالقة ابألصول، ومل تدر يف القرآن الكرمي بكثرة كدوران أصلها، 

ا ذكر يف ه كل مإلي فرش احلروف، فيذكرها يف أول موضع هلا يف أول سورة تكون فيها، وجيمع
ة ظومة الشاطبييف من كرر"ه املسألة من املواضع من بقية السور، لذا جاء ذكر "االستفهام املهذ

 يف أبيات سورة الرعد حيث قال رمحه هللا تعاىل:   
 ل  أَو الَ م  اْلكُ ئِن ا َفُذو اْسِتْفَهاأَ                     َوَما ُكّرَِر اْسِتْفَهاُمُه حَنُْو آِئَذا 

 َوقـََعْت ِوالَ  َوى الن ازَِعاِت َمْع ِإَذاسِ            ربٌ ــــــــــخمُْ  ام  ةةةةةةالشَ ْمِل وَ ـَــــ يف النّ  ع  ةةةاف  ةةةةةةةن  ِسَوى 
                                                            

"حرز األماين ووجه التهاين" نظم ألفه اإلمام الشاطيب، وضمنه ما ذكره أبو عمرو الداين يف كتابه التيسري، وحوى قراءات حققت شروط  (1)
 القبول وصحت نسبتها للقراء السبعة.

أحد األعالم الكبار واملشتهرين يف األقطار، ولد يف  ،بن أمحد أبو القاسم وأبو حممد الشاطيب الرعيين الضرير فريه بن خلفالقاسم بن هو  (2)
استوطن قاهرة مصر وأقرأ  ،كان إماماً كبرياً أعجوبة يف الذكاء كثري الفنون ،ت وأتقنهااءابشاطبة من األندلس، وقرأ ببلده القر  هـ(538)آخر سنة 
 .1/185. غاية النهاية ابلقاهرة هـ28/6/590تويف رمحه هللا تعاىل يف ، وهبا ألف قصيدته هذه يعين الشاطبية ،هبا القرآن

 الطويل.نظم ألفه اإلمام ابن اجلزري يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر املتواترة، وهي على منط وروّي الشاطبية من البحر  (3)
. هـ(751)احلافظ املقرىء شيخ اإلقراء يف زمانه مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي.ولد (4) 
مات ، هألف النشر يف القراءات العشر مل يصنف مثل ،وكان إمامًا يف القراءات ال نظري له يف عصره يف الدنيا حافظًا للحديث ،قضاء شريازويل 
 .1/116السيوطي، جالل الدين، طبقات احلفاظ،  .هـ(833)سنة 
 نظم ألفه اإلمام ابن اجلزري يف القراءات العشر املتواترة ، وزاد فيه من الطرق ماصح عنده حىت بلغ هبا زها ألف طريق. (5)



- 38 - 

 

 َوالَ ِشًدا ار  َتى أ  رًا َوْهَو يف الث اين ـ     ـ         بِت خمُْ و ُـــ بـــكَ ـــــــــــــنـْ يف اْلعَ  مَ ةةةةع  اد  ــــــــنَ عِ وَن د  وَ 
 الَ َــــ ْعتاا ــــُهمَ ــــــَنا َعنْ ا ِإنـ  ـــــــونً ـــــــزَاَداُه نُ وَ       ى       ضَ ر  ْن كُ يف اْلن ْمِل   ِسَوى اْلَعْنَكُبوِت َوْهوَ      
 (2()1) ُأُصوهلِِْم..............لى             ْم عَ ــــاِت َوهُ ـــــازِعَ ـــــــــــــــــــــيف الن   ىً ضر   ع مَ وَ      
يث حرة والطيبة، يه الدنظومتانتهج منهجاً آخر يف م -رمحه هللا تعاىل–لكن اإلمام ابن اجلزري    

ت هذه سهلقد ول، و يف ابب األص -سواء كثر دورانه أو تفرق-التزم بذكر كل ما خيص األصل 
 احد وذلك مماو  ابب صل يفالطريقة على املتعلمني واملعتنني هبذا الفن اإلملام بكل ما خيص األ

ت رة والطيبة حتيت الدنظوميف م "االستفهام املكرر"سّهل الرجوع إليه واستحضاره، لذا جاء ذكر 
 ابب "اهلمزتني من كلمة" على النحو التايل:   

 لشاطبية قال رمحه هللا تعاىل:ففي الدرة املضيئة املتممة ل
 أالـــــــــح فاسْ بْ ذِّ ـــــــــــــــــال لِ و  أَ  معْ  تْ عَ ـــــــــــــــــــقَ ذا وَ إ      وىـــسِ  ذاً إ  ررْ ـــــــــك  ـــــتَ  وىل إنْ  يف ااُل رب ــــــــــــخْ أَ وَ 

 (4)(3)الم فيهما كِ ح تفهامُ االسْ  لِ مْ ويف الن      ا  سَ كِ اعْ  بُ نكَ عَ وى الْ ط سِ ح رب خْ ويف الثان أَ 
 

 ويف طيبة النشر قال رمحه هللا تعاىل:
 ا ُكّرِراــــــــــــن ـ ـــــــأَئِ  َذاـــــــــَو َءائِ ـــــــبَِنحْ           َوَأْخربَا ..................ـــــــــ...    
  َمْع نُون  زِدِ ا َوالن ْملُ َهُرو ظَ ْذ إِ           ِد رُ اين ــــــــــــــَــــ الثّ  ى،مَ ــــــــــكَ ْبُت  ثَـ َأو لُه     
 َرهْ ـــــكَ ْم  رُ ْذ إِ ىًب ظُ َنا َواَثنِيَها ــــــــثَ           َوالس اِهَرْه  َمًداْس َوأُواَلَها ْض كِ رُ     
  ثـََوىْذ إِ ْد رُ  َوقـََعْت نَِيُه َمعْ اثَ           ى وَ ــــــــــــــــــــــــكَ َوأَو َل ْاأَلو ِل ِمْن ِذْبح       
 

                                                            

فرش سورة  79، ص2008-1429، 1ات، جدة، طالشاطيب، أيب حممد القاسم بن فريه، الشاطبية، حتقيق أمين سويد، دار نور املكتب(1) 
 الرعد.
)الشام(: ابن عامر، )د(: ابن كثري، )ع(:حفص، )عم(: انفع وابن عامر، )ر(: الكسائي، )ك(: ابن عامر. رموز اصطلحها اإلمام الشاطيب (2) 

  للداللة على القرّاء )انظر مقدمة الشاطبية(. 
 18، ص1994-1414، 1لدرة املضية، حتقيق حممد متيم الزعيب، مكتبة دار اهلدى، جدة، طابن اجلزري، أبو اخلري حممد بن حممد، ا (3)

 ابب اهلمزتني من كلمة.
 )أ(: أبوجعفر، )ح(:يعقوب. رموز اصطلحها اإلمام ابن اجلزري للداللة على القرّاء )انظر مقدمة الدرة املضية(. (4) 
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 (2()1)َباحَ  ُصْحَبةٌ ُمْستَـْفِهُم َاأَلو ِل          َوالُكل  أُواَلَها َواَثين الَعْنَكباَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

ابب  19، ص2012-1433، 1اجلزري، أبو اخلري حممد بن حممد، طيبة النشر، حتقيق أمين سويد، مكتبة ابن اجلزري ،دمشق، ط ابن(1) 
 اهلمزتني من كلمة.  

ويعقوب، )صحبة(:شعبة ومحزة والكسائي. رموز اصطلحها اإلمام  )ث(: أبوجعفر، )ظ(: يعقوب، )مدا(: انفع وأبوجعفر، )ثوى(:أبوجعفر (2)
 وبقية الرموز كما يف الشاطبية. -انظر مقدمة الطيبة- للداللة على القرّاء ابن اجلزري
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 املطلب الرابع: أحكامه عند القّراء العشرة
يشكل   -هي أحد عشر موضعًا كما تقدم–يف القرآن الكرمي  االستفهام املكَررإنِّ مواضع    

 .(1)"فتصري حبكم التكرير اثنني وعشرين حرفاً  كل موضع منها زوجاً من االستفهام، "
، خرب يف الثاينول وأ األاختلف القراء فيها: فبعضهم استفهم يف املوضعني، وبعضهم استفهم يف   

ا، القرّاء فيه ند بعضعكم ، مع مالحظة عدم اطِّراد احلوبعضهم أخرب يف األول واستفهم يف الثاين
 لزم بياهنا، ح، لذالصحيابل إن ما حيكمها هو ما حيكم سائر القراءات من ثبوت الرواية والنقل 
 ومعرفة مذهب كل قارئ من القراء العشرة يف كل موضع من مواضعها.

، أحدمها ابلنسبة إىل ذ ْكر الق َراء، ضبط  اخلالف  فيها ابلنسبة  إىل القَراء فيه طريقانو     
  :(2)ابلنسبة إىل ذ ْكر السُّو ر والثاين

 أوال: احلكم ابلنسبة إىل ذ ْكر القّراء:
  :إن القراء فيها على أربِع مراتبَ 

لنمل ين، إال يف ا الثاابخلرب يفو قرأ ابالستفهام يف األول  -رمحه هللا-ن انفعاً أ األوىل:املرتبة 
 فإنه َعَكس.والعنكبوت 

لعنكبوت ا األوَل من اين، إالوالث ابن كثري وحفصاً قرآ ابالستفهام يف األول أن   املرتبة الثانية: 
 فقرآه ابخلرب. 
الواقعة و ال يف النمل ثاين، إ الأن ابَن عامر قرأ ابخلرب يف األول واالستفهام يف املرتبة الثالثة:

يف الواقعة و ثاين،  اليفتفهام يف األول، وابخلرب والنازعات، فقرأ يف النمل والنازعات ابالس
 ابالستفهام فيهما. 

 .يناألول والثا فهام يفالستقرؤوا اب -وهم أبو عمرو ومحزة وأبو بكر-الباقون  املرتبة الرابعة:
 

 اثنياً: احلكم ابلنسبة إىل ذ ْكر السُّو ر:

                                                            

 .1/429ابن اجلزري، حممد بن حممد، النشر،  (1) 
 .11/128، 1: أمحد حممد اخلراط، دار القلم دمشق، ط، حتقيقالدر املصون يف علم الكتاب املكنونأمحد بن يوسف،  السمني احلليب،(2) 
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 ،   مواضع  هلاسبعة   منها قسمني: قسم   إىلهذه املواضع   إذ ميكن تقسيموهذا الثاين أقرب 
د    ته.حكم  واحد ، وقسم  منها أربعة  مواضع ، لكل  منها حكم  على ح 

 ملأواخلامس يف  ؤمنني، امل، والثاين والثالث يف سبحان، والرابع يفالرعدفمنه يف  القسم األول:
َم.تقا السجدة، والسادس والسابع يف الص افات، وقد َعَرْفَت أعياهَنا مم    د 

عامر  خُيْرب يف  ين، وأن ابنَ  الثاان يففإن  انفعاً والكسائي  يستفهمان يف األول وخُيْرب  أَما حكم ها:
 اين.األول، ويستفهم يف الثاين، وأن  الباقني َيْستفهمون يف األول والث

رب يف األول ويستفهم يف أن  انفعاً خيُْ  وحكم ه:]ما يف سورة النمل[،  فأَوله" وأَما القسم  الثاين:
الثاين، وأن ابَن عامر والكسائي يعِكُسه، أي: َيْستفهمان يف األول وخُيْربان يف الثاين، وأن  الباقني 

وانفرد سبط اخلياط يف املبهج عن الكارزيين عن النخاس عن رويس  ، "َيْستفهمون فيهما
يب جعفر فخالف سائر الرواة عن ابإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين كقراءة انفع وأ

أن انفعاً وابَن كثري وابَن عامر  وحفصاً  وحكم ه:ما يف سورة العنكبوت،  الثاين:. (1)"رويس
ما يف سورة  الثالث:خُيْربون يف األول ويستفهمون يف الثاين، وأن الباقني يستفهمون فيهما. 

ل، وخُيربان يف الثاين، وأن الباقني أن انفعاً والكسائي  يستفهمان يف األو  وحكم ه:الواقعة، 
أن  انفعاً وابن عامر والكسائي  وحكمه:ما يف سورة النازعات،  :الرابعيستفهمون فيهما. 

 يستفهمون يف األول وخيربون يف الثاين، وأن  الباقني يستفهمون فيهما.
 .(2)وإمنا ذكرت هذين الطريقني لُعْسرمها وصعوبِة استخراجهما من كتب القراءات

يضاً أ ةقد تكون سهل وميكن عرض ما سبق من األحكام لالستفهام املكرر بطريقة أخرى،   
وذكر  شريف،ف اليف استقصاء األحكام، وذلك بذكر مواضعه مرتبة كرتتيبها يف املصح

 مذاهب القراء عند كل موضع كما يلي:
« انفع، والكسائي، ويعقوب»رأ ق چ ې ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ «:الرعد»موضع  -

 ل.التسهيق، و ابالستفهام يف األول، واإلخبار يف الثاين، وكّل على أصله يف التحقي
                                                            

 .1/429ابن اجلزري، حممد بن حممد، النشر،  (1)
 .11/128مصدر سابق،  ابن اجلزري، نفس املصدر. السمني احلليب،(2)  
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 ابإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين.« ابن عامر، وأبو جعفر»وقرأ 
 .مام فيهالستفهااب« رابن كثري، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، وخلف العاش»وقرأ الباقون وهم: 

انفع، »قرأ  چ مث ىث حت خت مت ىت يت جث چ «اإلسراء»موضعي  -
 ابالستفهام يف األول، واإلخبار يف الثاين.« والكسائي، ويعقوب

 ابإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين.« ابن عامر، وأبو جعفر»وقرأ 
 ابالستفهام فيهما.« ابن كثري، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، وخلف العاشر»وقرأ الباقون وهم: 

انفع، »قرأ  چ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ «:املؤمنون»موضع  -
 .ابالستفهام يف األول، واإلخبار يف الثاين« والكسائي، ويعقوب

 ابإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين.« ابن عامر، وأبو جعفر»وقرأ 
 ابالستفهام فيهما.« العاشرابن كثري، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، وخلف »وقرأ الباقون وهم: 

« انفع، وأبو جعفر»قرأ  چ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ «:النمل»موضع  -
 ابإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين.

 ابإلخبار مع زايدة نون.« إنّنا»ابالستفهام « أءذا« »ابن عامر، والكسائي»وقرأ 
ابالستفهام « ابن كثري، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، ويعقوب، وخلف العاشر»الباقون وهم:  وقرأ

 فيهما.

ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ «:العنكبوت»موضع  -

انفع، وابن كثري، وابن عامر، »قرأ  چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 ابإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين، وكّل على أصله.« وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب

 ابالستفهام فيهما.« أبو عمرو، وشعبة، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر»وقرأ الباقون وهم: 
انفع، والكسائي، »قرأ  چ ۆئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ «:السجدة»موضع  -

 ابالستفهام يف األول، واإلخبار يف الثاين.« ويعقوب
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 .ينابإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثا« ابن عامر، وأبو جعفر»وقرأ 
 م فيهما.الستفهااب« رابن كثري، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، وخلف العاش»وقرأ الباقون وهم: 

انفع، »رأ ق چ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ «:والصافات»املوضع األول من  -
« رمابن عا»وقرأ  ،ثاينابالستفهام يف األول، واإلخبار يف ال« والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب

 واالستفهام يف الثاين.ابإلخبار يف األول، 
 .يهماف ابالستفهام «العاشر وخلف ومحزة، وعاصم، عمرو، وأبو كثري،  ابن»: وهم الباقون وقرأ

 مثل فيه لقراءا چ ڀ پ پ پ پ ڀ ڀ چ :«والصافات» من الثاين املوضع -
 لثاينا يف واالستفهام األول، يف ابإلخبار املوضع هذا قرأ «جعفر أاب» أن سوى األول، املوضع
 .«عامر ابن» مثل

 والكسائي، انفع،» رأق چ ی ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ :«الواقعة» موضع -
 .أصله لىع وكلّ  الثاين، يف واإلخبار األول، يف ابالستفهام «ويعقوب جعفر، وأبو
 .فيهما ابالستفهام الباقون وقرأ

 الكسائي،و  عامر، وابن انفع،» أر ق چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  :«والنازعات»  -
 .الثاين يف واإلخبار األول، يف ابالستفهام «ويعقوب

 .الثاين يف واالستفهام األول، يف ابإلخبار «جعفر أبو» وقرأ
.          (1)فيهما ابالستفهام «العاشر وخلف ومحزة وعاصم، عمرو، وأبو كثري،  ابن»: وهم الباقون وقرأ

وكل من استفهم يف حرف من " .(2)وكل على أصله من حيث التسهيل والتحقيق يف مجيع ماذكر
                                                            

-1/195، 1997-1427، 1حميسن، حممد حممد حممد سامل، اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، دار اجلبل، بريوت، ط (1)
198. 
وقرأ ورش وابن كثري وكذا رويس  ،وافقهم اليزيدي ،فقرأها قالون وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ابلتسهيل بني اهلمزة والياء والفصل بينهما أبلف (2)

 ،ابلتحقيق بال فصلذكوان وعاصم ومحزة والكسائي وكذا روح وخلف  وقرأ ابن ،وافقهم ابن حميصن ،ابلتسهيل كذلك لكن من غري فصل أبلف
ويف املبهج من طريق اجلمال عن  ،وهو الصحيح من طريق زيد عنه ،وبه قرأ الداجوين عن هشام يف الباب كله عند مجهور العراقيني وغريهم

لتحقيق واملد يف وقرأ هشام من طريق ابن عبدان عن احللواين ومن طريق اجلمال عن احللواين يف التجريد عنه اب ،احللواين وافقهم احلسن واألعمش
وخص مجاعة الفصل ابأللف عن  .حد وجهي الشاطبيةاي عن الداجوين و ئوطريق الشذا ،وهو املشهور عن احللواين عند مجهور العراقيني ،اجلميع
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هذه االثنني والعشرين فإنه يف ذلك على أصله من التحقيق والتسهيل وإدخال األلف إال أن أكثر 
الطرق عن هشام عن الفصل ابأللف يف هذا الباب أعين االستفهامني وبذلك قطع له صاحب 

ار وأيب العز واهلمداين التيسري والشاطبية وسائر املغاربة وأكثر املشارقة كابن شيطا وابن سو 
وغريهم. وذهب آخرون إىل إجراء اخلالف عنه يف ذلك كما هو مذهبه يف سائر هذا الضرب 
منهم األستاذ أبو حممد سبط اخلياط وأبو القاسم اهلذيل والصفراوي وغريهم وهو الظاهر قياساً 

 (.1)"وهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  

األربعة مما )أئنكم( بفصلت وهذه  ،)أئنك( )أئفكا( ابلصافات ،ابلشعراء (أئن لنا)وهي  :هشام من طريق احللواين يف سبعة مواضع بال خالف
ون وابن شريح بوتركوا الفصل يف غريها وهو مذهب أيب احلسن وابن غل ،66و) أئذا ما مت ( مبرمي اآلية  ،وأئن لنا ( ابألعراف)و)أئنكم(  ،تقدم

له الوجهني وكذا اختلف عن رويس يف )أئنكم لتشهدون( ابألنعام فحققه من طريق أيب الطيب خالفا ألصله وأجرى  ،ومكي وابن بليمة وغريهم
إحتاف فضالء . )انظر الدمياطي، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين: انظر. التسهيل واحلقيق صاحب الغاية وهو ابلقصر على أصله

 .(90-89، 1م، ط1998-هـ1419البشر ىف القراءات األربعة عشر، حتقيق : أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، 

 .1/429حممد، النشر،  ابن اجلزري، حممد بن (1)
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 البالغي هغرضتوجيهه و املطلب اخلامس: 

وأن من  ،مهزة االستفهام هي أصل أدوات االستفهام استعماالمر  بنا يف املبحث األول أن    
 اإلنكاروأن من األغراض اليت يستعمل هلا االستفهام  ،أهنا تدخل على الشرطأحكامها اخلاصة 

نبيه كما يراه اجلرجاين يكون لت  اإلنكارهي أكثر أدوات االستفهام داللة على معىن اإلنكار. و  بل
السامع حىت يرجع إىل نفسه فيخجل و يرتدع ويع  ابجلواب إما ألنه قد ادعى القدرة على فعل 

يقدر عليه... وإما ألنه هم  أبن يفعل ماال يستصوب فعله فإذا روجع فيه تنبه وعرف اخلطأ  ال
 .(1)ال يوجد مثله اً د أمر ز وجوّ وإما ألنه جوّ 

اليت بني أيدينا. فلو أخذان املوضع األول له االستفهام املكرر" "وكل هذا ينطبق على مواضع    

 (2)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې   چوهو قوله تعاىل: 

 كأمنوذجاً لذلك فإننا سنجد مايلي: 
ام الستفها على هبمزتني "أئناو" ،على اخلرب "تعجب فعجب قوهلم إذا كنا"وإن  أن من قرأ

 ،م تراابً  كوهنيفوا ومل يستفهم ،االستفهام منهم على إحيائهم بعد املمات حجته يف ذلك أنف
يجب ف ،ث والنشورا البعكرو وإمنا أن ،وما كانوا ينكرون ،ألهنم كانوا يعلمون أهنم يصريون تراابً 

 ال األوىل. ق جديدي خلعلى هذا أن يكون موضع االستفهام يف الكلمة الثانية يف قوله أئنا لف
يف ذلك أن االستفهام إذا دخل يف  فحجته ،والثاين على اخلرب ،ابالستفهام يف األوىل ومن قرأ  

، "أئذا ما مت لسوف أخرج حيا" :أول الكالم أحاط آبخره، والذي يدل على هذا قوله تعاىل
               . "فهم اخلالدون"، أال ترى أنه مل يعد االستفهام يف قوله "أفإن مت فهم اخلالدون: "وقوله أيضا

وكان اآلخر علة  ،وأخرى ملا كان أحد االستفهامني علة لآلخر كان املعىن يف أحدمها دون اآلخر

                                                            

  .120 -119ر اجلرجاين: دالئل االعجاز، صهعبد القا (1)
 .٥الرعد: ( (2



- 46 - 

 

ومل يعد االستفهام يف  "أفإن مت فهم اخلالدون"له يقع لوقوعه ويرتفع ابرتفاعه، ويدل عليه 
 .وهو موضعه، ألن معىن الكالم أفهم اخلالدون إن مت "فهم"
ك جعل لك كذلا كان ذفلم وموهتم علة إلحيائهم ورجوعهم خلقا جديداً  تراابً وكذلك كوهنم    

 االستفهام ملا هو سبب لإلحياء وهو املوت والرتاب.
حجتهم أن موضع االستفهام يف الكلمة ف ،ابالستفهام يف الكلمتني "أئنا" "أئذا "قرأ أما من و    

فإمنا كان االستفهام منهم عن إحيائهم بعد  ،ألن املعىن أئنا لفي خلق جديد إذا كنا ترااب ،الثانية
 ،أعيد يف موضعه الذي هو فائدة السامعني يف استفهامهم ومل يستفهموا عن كوهنم تراابً  ،املمات

وقد نزل بذلك  ،والعرب إذا بدؤوا حبرف قبل املوضع الذي أرادوا إيقاعه فيه أعادوه يف موضعه
وإمنا موضع  "،ا متم وكنتم ترااب وعظاما أنكم خمرجونأنكم إذ أيعدكم" :القرآن قال هللا جل وعز

وقد قيل إن  ،فلما بدئ أبن قبل اإلخراج أعيدت مع اإلخراج ،الفائدة يف الكالم اإلخراج
االستفهام األول رد على كالم حمذوف كأهنم قالوا هلم إنكم مبعوثون بعد املوت فردوا االستفهام 

 .(1)وقالوا أئذا كنا ترااب
بعد  "خلق جديد أئنا لفي"واختلف يف وجه تكرير االستفهام يف قوله: وقال اإلمام الطربي: "   

 ول ظرف،العربية، فقال بعض حنويي البصرة: األ أهل "أئذا كنا ترااب"ول يف قوله: االستفهام األ

قع قال: ومن أو  .منطلق؟ كما تقول: أيوم اجلمعة زيد  ،واآلخر هو الذي وقع عليه االستفهام
؟ جعله ظرفا لشو مذكور قبله، كأهنم قيل هلم: "ترااب أئذا متنا وكنا"استفهاما آخر على قوله: 

وإن شئت مل  أئذا كنا ترااب ؟ مث جعل هذا استفهاما آخر. قال: وهذا بعيد. قال: تبعثون، فقالوا:
يوم اجلمعة على أئنا، كأنك قلت: أ جتعل يف قولك: أئذا استفهاما، وجعلت االستفهام يف اللفظ

لو  ،فهذا موضع قد ابتدأت فيه أئذا، وليس بكبري يف الكالم يه،فَ مر نَـ ضْ أعبد هللا منطلق ؟ وأُ 
لصاحل،  ما علمت أنه :إن عبد هللا منطلق مل حيسن، وهو جائز، وقد قالت العرب اليوم: لتق

                                                            

، 1982 – 1402 ،2ط، بريوت، مؤسسة الرسالة ، حجة القراءات، عبد الرمحن بن حممد، بن زجنلة. ا28-2/26 ،احلجة ،( ابن خالويه(1
 .حتقيق: سعيد األفغاين
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هلا إذا مل وما بعدها جواب  تريد: إنه لصاحل ما علمت. وقال غريه: أئذا جزاء وليست بوقت،
إن تقم يقوم أوقال: أال ترى أنك تقول:  .هو املطلوب نهواملعىن له، أل ،يكن يف الثاين استفهام

بقول  ن االستفهام له. واستشهدنه وقع موقع جواب اجلزاء، ومن رفع فألفأل من جزم ،زيد ويقم
 الشاعر: 

 سائر حلفت له إن تدجل الليل ال يزل * أمامك بيت من بيويت
نه وقع موقع جواب اجلزاء، والوجه الرفع.قال: فهكذا هذه اآلية. قال: واب اليمني، ألفجزم ج 

 .(1)"املعتمد عليه، وترك اجلزء االول نهومن أدخل االستفهام اثنية، فأل
ووجه حذفها ، وجه إثبات اهلمزتني فيهما: األصل املؤيد ابلتأكيد قال النويري رمحه هللا تعاىل: "

لعدم  وجعل إخبار الثاّن راشداً  ،ء ابألخرى ىف إحدى اجلملتني املتالبستنيمن أحدمها االستغنا
 .(2)"ووجه التفريق: اجلمع والتنبيه على اجلواز ما يدل عليه خبالف العكس.

استفهم يف األول والثاين َقْصُد املبالغة  ن الوجُه يف قراءِة مَ قال السمني احلليب رمحه هللا تعاىل: "مث
والوجُه يف قراءِة مْن أتى به يف ، به يف اجلملة األوىل، وأعاده يف الثانية أتكيداً له تىأيف اإلنكار، ف

مرة واحدًة حصوُل املقصوِد به؛ ألن  كل  مجلة مرتبطٌة ابألخرى، فإذا أنكَر يف إحدامها َحَصل 
 .(3)"تِّباِع األثَراإلنكار يف األخرى، وأم ا َمْن خالف أصَله يف شيء  من ذلك فال

ويؤكد أن الغرض من هذا االستفهام اإلنكار ابن عاشور يف حتريره وتنويره حيث يقول:     
إنكاري ، ألهنم موقنون أبهنم ال يكونون يف خلق جديد بعد أن " أإذا كنا ترااًب "واالستفهام يف"

ترااًب ، يكونوا تراابً . والقول احملكي عنهم فهو يف معىن االستفهام عن جمموع أمرين ومها كوهنم : 
 .(4)"وجتديد خلقهم اثنية. واملقصود من ذلك العجب واإلحالة

                                                            

عامل الكتب، الرايض، دار ، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،أيب جعفر حممد بن جرير ،( الطربي(1
 .434-433، ص 2003-1424، 1ط

تور جمدي حممد سرور تقدمي وحتقيق: الدك، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين، النـ َوْيري (2)
 .م 2003 -هـ  1424، 1ط ،بريوت، سعد ابسلوم دار الكتب العلمية

 .11/129، الدر املصون يف علم الكتاب املكنون السمني احلليب،( (3
 .13/90، م 1997 ،تونس ،دار سحنون للنشر والتوزيع ، الطبعة التونسية ،التحرير والتنوير، حممد الطاهر، بن عاشورا( (4



- 48 - 

 

 
 خامتة:

وب عند أسل تأنيةاملفة الوقو العطرة يف رحاب القران الكرمي  لقد أاتحت لنا هذه الفسحة          
 التوصل إىل مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي: املكرر االستفهام

من األغراض اليت تستعمل هلا و ، االستفهام استعماالمهزة االستفهام هي أصل أدوات  -1
 هي أكثر أدوات االستفهام داللة على مع  اإلنكار. بلي، اإلنكار االستفهام 

 أن موضوع االستفهام املكرر يندرج حتت ابب اهلمزتني من كلمة، من أبواب علم القراءات.  -2
وإما أن يكوان ، عشر موضعاً من تسع سورأحد ذُِكر االستفهام املكرر يف القرآن الكرمي يف  -3

االستفهامني يف نفس اآلية وهو األغلب، وإما أن يكون أحدمها يف آية واآلخر يف اآلية اليت تليها  
 كما هو يف موضعي األعراف والنازعات.

أحدمها  :انتطريقعند القراء العشرة ب مواضع االستفهام املكرر ضبُط اخلالِف يفميكن  -4
 .ابلنسبة إىل ِذْكر الس َور ابلنسبة إىل ِذْكر الُقر اء، والثاين

والوجُه يف قراءِة مْن أتى ، استفهم يف األول والثاين َقْصُد املبالغة يف اإلنكار نالوجُه يف قراءِة مَ  -5
 إحدامها به يف مرة واحدًة حصوُل املقصوِد به؛ ألن  كل  مجلة مرتبطٌة ابألخرى، فإذا أنكَر يف

 .تِّباِع األثَرَحَصل اإلنكار يف األخرى، وأم ا َمْن خالف أصَله يف شيء  من ذلك فال

وهللا أسأل أن أكون قد وفقت يف هذا البحث إليضاح مسألة االستفهام املكرر، وأن ينفع به      
هلل رب  كل من قرأه، وأن يتقبله مين، ويكتب  يل به األجر واملثوبة، وآخر دعواان أن احلمد

 العاملني.
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