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 ص البحثملخَّ

وبيان خصوصية استعماالت  -عليه السالم-يطمح هذا البحث إلى دراسة أسلوب االستفهام دراسة تفسيرية بالغية في قصة نبي هللا نوح 
وتكّفل البحث بتتبع وعرض أدوات االستفهام  -نوح عليه السالم، قومه، ابنه-أدوات االستفهام من خالل التواصل الحواري بين عناصر القصة 

؛ حيث لم يرد االستفهام إال في السور المكية من القرآن غالبًا، مرتبًا حسب ترتيب الورود  -عليه السالم -ها في قصة نبي هللا نوح وبيان أغراض
في المصحف الشريف؛ وهي محاولة لتقريب القصة وبيان أهدافها من خالل أغراض االستفهام فيها التي كانت في أغلبها استفهامات إنكارية 

م بين أطراف القصة.وقد أظهرت القصة التسلسل المنطقي والعقلي الذي سلكه نبي هللا نوح مدة دعوته قومه ألجل تحقيق لحصول التصاد
الغاية العظمى والهدف األسمى وهو الهداية إلى الحق وتثبيت العقيدة متجردًا من حظوظ نفسه مبتغيًا وجه ربه األعلى.وإني ألجد نفسي 

چ ڇ )هاج مثل هذا النهج الحواري القرآني يضيء حياتي ويسلك مسلك الهداية إلى الهدى والنور.خاصة والمسلين عامة إلى انت

ەئ )،  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 : األسلوب، االستفهام، القصة. الكلمات االفتتاحية.(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
Abstract 

This research aims to study the interrogative style in the story of the Prophet of God, Noah peace be upon 

him, using commentary and rhetorical methodology and to clarify the specialty of the method in dialogue 

from the elements of the story of Noah with his people and his son.the research tracks and presents the 

interrogative particles and explains their purposes and functions in the story of the Prophet of God Noah, 

peace be upon him, Although interrogative styles –in most cases- appear in the Meccan surahs of the 

Qur’an, therefore I arranged them according to their sequence in the Holy Qur’an, the reseach is an attempt 

to bring the story closer and clarify its goals through explanation of the interrogative styles in which most 

of them were negative interrogations that show disputes between the parties of the story.The story showed 

the logical and rational sequence that the Prophet Noah pursued during his call to his people for the 

achievement of the greatest goal and the supreme objective, which is the guidance to the truth and the 

confirmation of the doctrine, seeking the face of Allah, far from personal interest.I advice myself in 

particular, and all Muslims in general to pursue such a Qur'anic dialogue approach that brightens my life, 

and leads the path of guidance to the right path and light.There has come to you from Allah a light and a 

clear Book, by which Allah guides those who pursue his pleasure to the ways of peace and brings them out 

from the darknesses into the light by His permission, and guides them out from the darknesses into the 

light, those are the ones whom Allah has guided, so from their guidance take an example. 

keywords: Al-Uslub, Al-Istifham, Al-Qissah. 

 املقدِّمة
العقل واللسان، أنزل القرآن ليكون هاديًا له من الضالل،  الحمد هلل الرحيم الرحمن، خلق اإلنسان علمه البيان، وفضله على سائر الحيوان ب

ين لهم مخلصًا من النيران، قائدًا إلى الجنان، والصالة والسالم على من رسالته رحمة لألنام، سيد ولد عدنان، نبينا محمد وآله وصحبه والتابع
أو مقصود كالم بعينه بطريقة االستفهام من أجمل الطرق  بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.أما بعد:فإن الوصول إلى معًنى ما

 وأمتعها؛ إِذ االستفهام عادة ما يتصّدر الكالم، وهو من أحسن األساليب البالغية في تأدية المعنى وتوصيل المراد، وبخاصة في كتاب هللا
، (1)  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )تعالى  كما قال -فهِم معانيه-لتحقيق هذا المعنى  -تعالى-الذي أنزله ربنا 

وهو نور هللا أنزله   ،(2) ( ...ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)تعالى  وهو وحي هللا في أرضه كما قال
 ...ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )بعلمه من السماء إلى األرض ليخرج الناس من الظلمات إلى النور كما قال تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): -تعالى-.والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة، لما سمعته الجّن ما تمالكت إال أن آمنت به، قال (3) (

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )في خبرهم:  -تعالى-، ولم تكتِف الجن بذلك بل ولَّوا إلى قومهم منذرين كما قال (4)  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

الذي ال ينطق عن الهوى من فوق سبع سموات بواسطة جبريل  -صلى هللا عليه وسلم  – على نبيه.أنزله ربنا (5)  ( ...  پ پ پ
، فلما أدهش  (6) (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): -تعالى-كما قال  األمين
.تالوته (7) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ولهم : ببيانه، وأعجزهم عن اإلتيان بسورة من مثله نسبوه إلى السحر بق -أفصَح خلق هللا في أرضه-العرَب 
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، (8)  ( .. ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)أربح التجارات على اإلطالق، وعد من الحكيم الكريم بقوله : 
»من قرأ حرفًا من كتاب هللا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول )ألم( حرف، أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وثبت عن النبي 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن  »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، وعنه (9)  حرف وميم حرف والم حرف«بل ألف 
، له أجران بحفظه، تنوعت فيه   -سبحانه-والقرآن العظيم الذي اختاره ربنا ليكون كتاب الحياة، وتكفل هو (10) «ويتتعتع فيه، وهو عليه شاقٌّ

عًا في  أساليب التبليغ مراعاة حال المخاطبين به الذين أنزل إليهم، ومن يأتي من بعدهم إلى قيام الساعة؛ ومن األساليب التي أخذت حّيزًا واس
ن أجمل وأسرع أساليب الدعوة إلى هللا لما تحتويه من معاٍن كثيرة بعبارات وجيزة، ومقتضاه األعظم  كتاب هللا الكريم القصة القرآنية، وهي م

وإبعاده عن اليأس.وجاءت قصص األنبياء في القرآن الكريم لالعتبار واالتعاظ  -صلى هللا عليه وسلم -واألهم  تثبيت قلب النبي الخاتم 
من أمتع القصص القرآني،  -عليه السالم-ا يميزها عن القصص التاريخي. وقصة نبي هللا نوح واالستفادة مما فيها من مواعظ وعبر، وهذا م

عليه  -تنوع ورودها في المصحف بين تفصيل جاء متصّدرًا قصص األنبياء في سورة )هود(، وتارة متوسطة كما في السورة المسماة باسمه 
أسلوب االستفهام شائقًا، وأغراضه بديعة رائعة، اخترت دراسته من خالل قصص  ، وتارة موجزة كما في سورة األعراف.فلما وجدتُّ -السالم

)أسلوب االستفهام في قصة نبي هللا نوح عليه  بهذا العنوان:  -عليه السالم -القرآن الكريم، وبخاصة قصة األب الثاني للبشرية نبيِّ هللا نوح 
 .السالم(

 أهمية الموضوع وأسباب اختياري له:
 ستفهام من أهم األساليب اإلنشائية التي تبرز بالغة القرآن الكريم، وتكشف عن بعض أسرار إعجازه. اال   ب ( أسلو 1) 
يقّدم أعظم النماذج في أساليب الدعوة إلى هللا وطرقها وخصائص الداعية الناجح؛   -أسلوب االستفهام في قصة نبي هللا نوح -الموضوع  ا ( هذ 2) 

 ُيستضاء به. لتكون حذوًا ُيحتذى، ونوًرا  
 على موضوع مهم من القرآن الكريم؛ أال وهو القصة القرآنية.   ز ( التركي 3) 
 القصة القرآنية أبرز األساليب القرآنية في شرح اإلسالم وبيان رسالته السامية.   د ( تع 4) 
 القصة القرآنية يدعو النفوس إلى التأسي وأخذ العبرة والعظة منها.   ق ( سيا 5) 
 . -تعالى -دة ما تخاطب الوجدان خطابًا مثيرًا له مستحثًّا للفطرة، وهي من أهم وسائل الدعوة إلى هللا  القرآنية عا   ة ( القص 6) 
 َمعلم بارز من َمعالم القرآن الكريم لتوضح الحقائق وإزالة الشبهات.   ة ( القص 7) 
 األنبياء هي محور القصص، وهم موضع القدوة واألسوة.   ة ( حيا 8) 
 ثال للصبر وانتظار الفرج بعده، وإن طال العسر وكثر الحزن إال أن العاقبة للمتقين. م   -عليه السالم -نوح    ة ( قص 9) 
 هذه القصة أّن أصل العالقات اإلنسانية والقرابات اإلسالم.   ر ( تقر 10) 

 حظي موضوع االستفهام بدراسات كثيرة، منها: الدراسات السابقة:
 م(. 2010-هـ 1430في سورة آل عمران أغراضه ودالالته، ماجد محسن راشد، جامعة واسط )   (االستفهام 1) 
 هـ 1426االستفهام واستعماالتها في سورة آل عمران ،خير الدين نشر نادي األدب    ت ( أدوا 2) 
 م. 200-هـ 1421سوريا، عام  دمشق،    -االستفهام في القرآن الكريم، غرضه وإعرابه، عبد الكريم محمود يوسف، مطبعة الشام    ب ( أسلو 3) 
 في سورة يوسف، دراسة لسانية تداولية، أحمد مزاوغي.   م ( االستفها 4) 
  في سورة النحل دراسة تحليلية تداولية أفعال الكالم، إعداد زين األفندي،كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، جامعة موالنا مالك إبراهيم  م ( االستفها 5) 

 م(. 2011-هـ 1432اإلسالمية  الحكومية مالنج ) 
عام  االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم اعداد محمد إبراهيم محمد شرف البلخي/ الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،    ب ( أسالي 6) 

 م. 2006-2007
مير عبد القادر /كلية اآلداب والحضارة  دراسة نحوية بالغية، سارة بو فامة، جامعة األ  -عليه السالم -االستفهام في قصة إبراهيم  ب ( أسلو 7) 

 م(، الجزائر. 14-20-هـ 1435اإلسالمية ) 
 هـ. 1437( عام  25االستفهام في القرآن، إعداد د. محمود بن عبد الجليل روزن، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد )   ر ( تقدي 8) 
 البالغي لالستفهام في القرآن الكريم، المطعني.   ر ( التفسي 9) 
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 ألحمد البقري، معالجة نحوية، لغوية.   م الستفها ( ا 10) 
 م(. 1990-هـ 1412االستفهام في القرآن الكريم، تأليف: عبد الرؤوف سعيد عبد الغني البابيدي، عمان )   ة ( همز 11) 
التشكيل الصوتي ألسلوب االستفهام في القرآن الكريم، تارا فائز سعيد، جامعة صالح الدين، كلية التربية والعلوم اإلنسانية، أربيل   ة ( بني 12) 
 م(. 2006-هـ 1427) 
 م(. 2013-هـ 1434االستفهام وداللته في القرآن الكريم، رجدال حليمة، جامعة وهران )   ة ( بالغ 13) 
االستفهام في القرآن الكريم، منى عبدالرحمن إبراهيم السنيفي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض   العقدية ألساليب  ت ( الدالال 14) 
 م(. 2009-هـ 1430) 
 م(. 2006-هـ 1427وتداعيات الرؤية المقاربة في السياق القرآني، سالم علي بيدق )   م ( االستفها 15) 

 أسئلة البحث:
 االستفهام؟ وما أدواته؟   ا ( م 1) 
 ؟ -عليه السالم -أغراض االستفهام في قصة نوح    ا م (  2) 

 أهداف البحث:
 البحث إلى بيان ماهية االستفهام وأدواته.   ى ( يسع 1) 
 . -عليه السالم -إلى أغراض االستفهام في قصة نبي هللا نوح    ة ( اإلشار 2) 
 منهج نبي هللا نوح في دعوته لقومه باستخدام بأسلوب االستفهام من خالل القصة.   ن ( بيا 3) 

 البحث على مقدمة، تمهيد، ومبحثين، وخاتمة. ليشتم البحث:خطة 
فيها الحديث عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياري له، والدراسات السابقة، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وخطة البحث،  المقدمة: -

 ومنهج البحث.
 التعريف بمصطلحات البحث التمهيد:-
 األسلوب، االستفهام، القصة. -
 .. ويشمل مطلبين:  المبحث األول: أدوات االستفهام وأغراضه ودالالته-
 : أدوات االستفهام.األول المطلب-
 : أغراض االستفهام.المطلب الثاني-
ويشمل   من خالل سور القرآن الكريم التي وردت فيها القصة، -عليه السالم-المبحث الثاني: أغراض االستفهام في قصة نبي هللا نوح -

 المطالب اآلتية:
 : بين يدي القصة.المطلب األول-
 االستفهام في قصة نوح في سورة األعراف. أغراض لمطلب الثاني: -
 . -عليه السالم -أغراض االستفهام في قصة نوح في سورة هود   المطلب الثالث:-
 .االستفهام في قصة نوح في سورة المؤمنون   أغراض المطلب الرابع:-
 االستفهام في قصة نوح في سورة الشعراء. أغراض المطلب الخامس:-
 . -عليه السالم -أغراض االستفهام في قصة نوح في سورة نوح  :المطلب السادس-
 وفيها أهم  نتائج البحث وتوصياته. :الخاتمة-

 قائمة المصادر والمراجع. 
 منهج البحث:

 سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها، ثم تصنيفها-
 وتناولته من جانبين:

 حول ماهية االستفهام.•الجانب النظري؛ وهو 
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 . -عليه السالم -•والجانب التطبيقي على قصة نبي هللا نوح 
 اعتمدت في عرض عناصر البحث ترتيب المصحف الشريف باالقتصار على السور المكية دون السور المدنية.-
 يحتاج إليه البحث من غيرها من الكتب. اعتمدت فيه على المصادر األصيلة؛ من المعاجم اللغوية، وكتب البالغة، والتفاسير القيمة، وما -
أما التفاسير فكان جّل اعتمادي في بيان المعنى على التفاسير السلفية المشهورة؛ كتفسير إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير -

م المنان للسعدي، وتفسير الطبري، وتفسير القرآن العظيم لإلمام الحافظ ابن كثير الدمشقي، وتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كال
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، أما جانب التحليالت اللغوية فجلُّ االعتماد على تفسير الكشاف للزمخشري، والبحر  

سير أنوار التنزيل وأسرار  المحيط ألبي حّيان، وروح المعاني لإلمام اآللوسي، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود، وتف
 التأويل للبيضاوي، وتفسير التحرير والتنوير لإلمام الشيخ الطاهر ابن عاشور.. ولم أستغِن عن غيرها من كتب التفسير.

 قتصرت الدراسة على رواية حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي، ولم أتطرق إلى غيرها من القراءات.-
 نسبة األقوال إلى أصحابها، والتعقيب على ما استحق التعقيب.-
 تخريج الحديث بذكر من أخرجه والحكم عليه. -
 عزو ما احتاج إلى عزو من آية قرآنية، أو قول ألهل العلم. -
 ختم البحث بقائمة المصادر والمراجع.-

 وإحسانه وينفع به.، إياه أسأل أن يباركه ويتقبله بمنه -عز وجل-هذا ما يسره هللا 
 التعريف مبصطلحات البحث  التمهيد

 أواًل: األسلوب. 
 .(11)يدور حول معنى: الطريق، والفن، والوجهة، والمذهب :األسلوب في اللغة

الكالم أو فنه الذي  : هو الطريق الكالمية التي يسلكها المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كالمه، أو هو طابع والمراد باألسلوب اصطالحاً 
 .(12)انفرد به المتكلم

 ثانيًا: االستفهام:
هو من أنواع اإِلنشاء الّطلبي، واألصل فيه طَلُب اإِلْفهاِم واإِلْعاَلِم لَتْحِصيِل فائدٍة عملّيٍة مجهولٍة لَدى   : االستفهام في اللغة

ستخبار ما سبق أواًل ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانيًا كان  اال وقيل:هو طلب الفهم، وهو بمعنى االستخبار. :وقيل.(13)اْلُمسَتْفِهم
: استعالم ما في ضمير المخاطب، وقيل: طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت تلك االستفهام في االصطالح.(14)استفهاماً 

طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من  :وُعّرف بأنه.(15) الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو عدم وقوعها فحصولها هو التصديق وإال فالتصور
 .(16)وهي:الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيَّان، وكيف، وأين، وأنَّى، وكم، وأيّ  -وذلك بأداة من إحدى أدواته اآلتية-قبل

 وأساليب االستفهام في القرآن على ضربين:
ېئ ...   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)أساليب حكاها القرآن عن البشر، فمنها ما هو على الحقيقة؛ كما هو واضح في سورة البقرة عند ذكر قصة البقرة:   )أ( 

 . ( 18)   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ):  -تعالى -، ومنه ما هو بالغي؛ كقوله  ( 17)       (ىئ ىئ
 . ( 19)   (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) تعالى: -إال على الحقيقة، كما قال  بها مخلوقاته، وغالب هذا ال يكون    -تعالى -أساليب يخاطب هللا    )ب( 

: الشأن واألمر، والقصة.(20)يدور معنى القصة في اللغة حول تتبع األمر وحفظه وبيانه واإلخبار به: تعريف القصة في اللغة ثالثًا: القصة:
 ھ ے): -تعالى-وأصله في اللغة المتابعة، قال  : إتباع الخبر بعضه بعًضا،والقصص؟(21)كما ُيقال: ما قصتك؟ أي: ما شأنك

، أي: اتباًعا، وإنما ُسميت الحكاية قصًصا ألن الذي يقص (23)   (ڃ چ چ چ چ )  :-تعالى-أي اتبعي أثره، وقال  ،(22) (ے
وقصص القرآن  .(24) آية بعد آيةالحديث يذكر تلك القصة شيًئا فشيًئا، كما يقال: تال القرآن إذا قرأه؛ ألنه يتلو، أي: يتبع ما حفظ منه 

: هي تتبع أحداٍث ماضيٍة واقعٍة،  والقصة في القرآن.(25) إخباره عن أحوال األمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة :اصطالحاً 
ام لكلمة )خبر( أو )نبأ( يعرض فيها ما يمكن عرضه، ومن هنا جاءت تسمية األخبار التي جاء بها القرآن قصصًا، مما يدخل في المعنى الع

: وسيلة للتعبير عن الحياة، أو قطاع معّين من الحياة يتناول حادثة واحدة أو عددًا من الحوادث بينها ترابط سردي، ويجب أن أو هي.(26)
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، يتضمن البشارة تتحدث عن أمور وقعت فعاًل، وهي أسلوب قرآني يحمل عظات وعبراً  القصة في القرآن الكريم.(27)يكون لها بداية ونهاية
 ومن خصائص القصة القرآنية:  والنذارة.

 اإليجاز المعجز؛ حيث تورد أخبارًا كثيرة بليغة في مقطع قصير.   ( 1) 
 اشتمالها على المعجزات والخوارق، فلكل رسول معجزة تؤيده وتؤكد حقيقة مبعثه.   ( 2) 
 بيان عقيدة التوحيد والبراهين عليها.   ( 3) 

 القصة في القرآن الكريم على ثالث أنواع:  القرآنية:أنواع القصة 
 قصص األنبياء، وتتضّمن دعوتهم إلى قومهم، والمعجزة، وموقف المعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها، وعاقبة المؤمنين والمكذبين.   )أ( 

 اب الكهف، وذي القرنين ... وغيرهم. قصص قرآني متعلق بحوادث غابرة وأشخاص اخُتلف في نبوتهم، كقصة طالوت وجالوت، وأصح   )ب( 
 ، وغزواته، واإلسراء. -عليه السالم -؛ كهجرته  -صلى هللا عليه وسلم -قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول هللا    )ج( 

 حول محورين؛ هما: -عليه السالم-تدور قصة نبي هللا نوح  :-عليه السالم-محاور قصة نبي هللا نوح 
 . -عليه السالم-وهو نبي هللا نوح   المرَسل:

 : وهم المأل أو القوم.المرَسل إليهم
 يف قصة نوح أدوات االستفهام وأغراضه ودالالته األول املبحث

 -عليه السالم-أدوات االستفهام الواردة يف قصة نوح  املطلباألول
 .(28) هي عنصر محّول للجملة من الخبر إلى اإلنشاء غالباً  األداة:

 :لالستفهام جملٌة من األدوات، وهي تقع في ثالثة أقسام: (29)أقسام أدوات االستفهام
ر والتصديق، وهو )همزة االستفهام( فقط، وهي حرٌف ال يكون له محلُّ من اإِلعراب في الج القسم األول  ملة.: ما ُيْسَتْفَهُم به عن التصوُّ
 : ما ُيسَتْفَهُم به عن التصديق فقط، وهو لفظ )َهْل(، وهي حرٌف أيضًا، ال يكوُن له محلٌّ من اإِلعراب في الجملة. القسم الثاني
ر فقط، وهو سائر أدوات االستفهام، وهذه جميُعها أسماء، وهي: )َما القسم الثالث   -َكْيَف  -َكْم  -َأيٌّ  -َمْن  -: ما ُيْسَتفَهُم به عن التََّصوُّ

 قد تخرج الهمزة عن االستفهام إلى جملة من المعاني ُتفهم من السياق، أبرزها:.(30)َأيَّاَن(  –َمَتى  -َأنَّى   -َأْيَن 
 .(31)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) ة، وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، مثل:التسوي األول:

ولذلك إذا دخلت هذه الهمزة   .(32) ( ۇ ۆ ۆ): -تعالى-اإلنكار اإلبطالي، وهي التي تقتضي أن ما بعدها غير واقع، كقوله  الثاني:
  .(33) ( ۀ ہ ہ ہ ): -تعالى-على منفي لزم ثبوته؛ ألن إبطال النفي إثبات، كقوله 

 .(34)(ى ى ائ ائ ) اإلنكار التوبيخي، وهي التي تقتضي أن ما بعدها واقع وفاعله ملوم، مثل: الثالث:

 تنقسم أدوات االستفهام قسمين:

 حرَفا االستفهام.      )أ( 
 أسماء االستفهام. )ب(

 وُهما: الهمزة وهل.: أواًل: حرَفا االستفهام
وهي األصل في باب االستفهام وأمُّ أدواته: "واعلم أن أصل أدوات االستفهام الهمزة؛ ألنها تأتي في اإليجاب والنفي، وُيستفهم بها عن   الهمزة:

 :(36)وتختص باآلتي.(35)التصور وعن التصديق، ولكونها أصل أدوات االستفهام"
ها بتحديد أحد الشيئين، ويأتي المسؤول عنه بعد الهمزة مباشرة، وال بد أن تأتي  لطلب التصور، أي االستفهام عن المفرد، ويكون جواب  ل ( ُتستعم 1) 

 بعدها )أم( المعادلة، ليعادل ما بعدها ما قبلها في ذهن السائل؛ نحو قولك: أمكة سافرت أم المدينة؟ 
؟   ا ( تليه 2)   الجملة االسمية أو الفعلية؛ نحو: أعليٌّ قرأ؟ أقرأ عليٌّ
 أصل أدوات االستفهام الهمزة؛ ألنها تأتي في اإليجاب والنفي، وُيستفهم بها عن التصور وعن التصديق.   ا ( أنه 3) 
 ما عَدا الهمزة نائب عنها.   ( أنّ 4) 
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أو صفة شخص معين، ويكون الجواب بـ )نعم( أو )ال( في الكالم المثبت،  ُتستعمل لطلب التصديق، أي االستفهام عن حقيقة نسبة فعل  ا ( أنه 5) 
في مجال  نحو: أصليَت الوتر؟ أما إذا كان الكالم منفيًّا فيجاب عنه بـ )نعم( لتصديق النفي، وبـ )بلى( لتحويل النفي إلى إثبات؛ وتأتي )بلى( 

 . ( 37)   ( ...   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  : -سبحانه -الحق    االعتراف بأمر خطير ذي شأن عظيم، كالواحدانية كما جاء في قول 

(.   ة الهمز   ( 6)   لها الصدارة في الجملة على أحرف العطف، وأحرف الجر، وحرف التوكيد )إنَّ
 همزة االستفهام قد ترد لمعاٍن ُأخر، بحسب المقام، واألصل في جميع ذلك معنى االستفهام. 
 يجوز الفصل بين أدوات االستفهام والفعل في غير همزة االستفهام؛ فإنه يجوز معها الفصل.   ( ال 7) 
 حذف الهمزة إذا دلت عليها قرينة،كأن تأتي بعدها )أم( المعادلة.   ز ( يجو 8) 
 همزة االستفهام بعد همزة الوصل.   ط ( تسق 9) 
 . ( 38)   ( ...   ہ ہ ھ ھ ھ)  : -تعالى -وقعت بعدها )أل( التعريف ُأدغمت فيها وأصبحَتا همزة ممدودة، كما في قوله    ا ( إذ 10) 

)سواء(،  كانت همزة االستفهام للتسوية تليها جملتان تفصل بينهما )أم( المعادلة المتصلة العاطفة ويصبح األسلوب خبريًّا وغالبًا ُتسبق بكلمة  إذا ( 11) 
 . ( 39) (... ہ ہ ہ)  : -تعالى -كقوله  

 هل: غالب استعمالها مع الجملة الفعلية، وتختص بالتالي: 

 على الجملة الفعلية واالسمية ما لم يكن خبرها فعاًل.   ل تدخ   ( 1) 
 لطلب التصديق فقط.   ل ( ُتستعم 2) 
 بها في اإلثبات.   م ( ُيستفه 3) 
 دخلت على المضارع صرفته للمستقبل.   ا ( إذ 4) 
 تدخل على )الفاء( أو )الواو( العاطفة.   ( ال 5) 
( والمفعول به المقدم.   ( ال 6)   تدخل على )إنَّ

 تفهام:ثانيًا: أسماء االس
 من ذا: ُيستفهم بهما عن العاقل غالبًا.   -( َمنْ 1) 
 ماذا: يستفهم بهما عن غير العاقل غالبًا، وحقيقة الشيء أو صفته.   -ا ( م 2) 
 : يستفهم بها عن الزمان عامة. ى ( مت 3) 
 : يستفهم بها عن الزمان والمستقبل في حال التعظيم والتفخيم. ن ( أّيا 4) 
 ن. : يستفهم بها عن المكا ن ( أي 5) 
 : وتأتي بمعنى أين. ى ( أنّ 6) 
 : يستفهم بها عن الحال. ف ( كي 7) 
 : يستفهم بها عن العدد. م ( ك 8) 
 : ُيطلب بها تعيين شيء ويستفهم بها للعاقل وغير العاقل. ي ( أ 9) 

 (40)أغراض االستفهام املطلب الثاني
يخرج االستفهام إلى أغراض ُأخر ُتعلم من خالل السياق،  الغرض األصلي لالستفهام هو طلب معرفة أمر لم يكن معلومًا عند الطلب، وقد 

 منها:
( ڇ ڇ ڇ ڍ ) ،(ىئ يئ جب حب خب ) والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه )إال(، كقوله: اإلنكار األول:

  في الماضي أي ال يهدي؛ وكثيًرا ما يصحبه التكذيب وهو  ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ) ، وعطف عليه المنفي في قوله: 

  ( مئ ىئ يئ جب) اآلية، أي: لم يفعل ذلك، ( ٿ ٹ ٹ): بمعنى )لم يكن(، وفي المستقبل بمعنى )ال يكون(، نحو

 أي: ال يكون هذا اإللزام. 
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بأن ُينفى، : التوبيخ، وجعله بعضهم من قبيل اإلنكار إال أن األول إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ، والمعنى على أن ما بعده واقع جدير الثاني
وأكثر ما يقع  ، (ک ک ک گ گ ) فالنفي هنا غير قصدي، واإلثبات قصدي عكس ما تقدم، ويعبر عن ذلك بالتقريع أيًضا، نحو:
 .(ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )التوبيخ في أمر ثابت ووبخ على فعله كما ذكر، ويقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع كقوله: 

لى اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عنده.وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار، واإلنكار نفي، ، وهو حمل المخاطب عالتقرير الثالث:
ٴۇ ۋ ) ، نحو:التعجب: الرابع. (ڄ ڄ ڄ) ،(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) وقد دخل على النفي، ونفي النفي إثبات، ومن أمثلته:

ڄ ڄ ڃ ڃ ) كقوله: ،وفيه نوع اختصار ،السادس: التذكير.(چ چ چ ڇ ڇ ڇ):  ، كقولهالعتاب: الخامس.(ۋ

التاسع: التهويل .(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک): نحو ،الثامن: التفخيم. (چ چ چ چ) نحو: ،السابع: االفتخار.(ڃ
التهديد : الحادي عشر.(ٿ ٹ ٹ ٹ): نحو ،العاشر: عكسه وهو التسهيل والتخفيف.(ے ۓ ۓ ڭ): نحو ،والتخويف
، وهو االستفهام الداخل على  التسوية: الثالث عشر.(ڦ ڄ ڄ ڄ) ، نحو:التكثير: الثاني عشر.(ائ ائ ەئ)نحو:  والوعيد،

  ،مواأسل   :أي (ڻ ۀ): ، نحواألمر: الرابع عشر.(ہ ہ ہ ہ ھ ھ) جملة يصح حلول المصدر محلها، نحو:

: السادس عشر.انظر :أي  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ): ، وهو من أقسام األمر، نحوالتنبيه: الخامس عشر.أي اصبروا (ۆئ ۈئ)
ڱ ڱ ) :بدليل ،(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ): ، نحوالنهي: السابع عشر،. (جث مث ىث يث حج مج جح): ، نحوالترغيب

ال   :أي (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) ، وهو كالنهي إال أنه من األدنى إلى األعلى، نحو:الثامن عشر: الدعاء.(ڱ ڱ

الحادي والعشرون: . (ڦ ڦ ڦ ڦ) نحو:، العشرون: التمني.(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) نحو: التاسع عشر: االسترشاد، .تهلكنا

ۈ ) ، نحو:الثالوالعشرون: التحضيض. (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) ، نحو:الثاني والعشرون: العرض.(ائ ەئ ەئ وئ)نحو:  ،االستبطاء

ۆ ۈ ) ، نحو:الخامس والعشرون: التعظيم.(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) ، نحو:الرابع والعشرون: التجاهل.(ٴۇ ۋ ۋ ۅ

: ، نحوالسابع والعشرون: االكتفاء.(پ ڀ ڀ ڀ) ، نحو:والعشرون: التحقيرالسادس .(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ڃ چ )، نحو:التاسع والعشرون: اإليناس.(ېئ ېئ ېئ) ، نحو:الثامن والعشرون: االستبعاد.(چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

االستفهام التأكيد لما سبق من معنى أداة  الحادي والثالثون .(ہ ہ) نحو: الثالثون: التهكم واالستهزاء،.(چ چ
 (41) (ۈ ٴۇ ۋ ۋ): الثاني والثالثون: اإلخبار نحو. (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) ، كقولهقبله

 -عليه السالم-االستفهام يف قصة نيب اهلل نوح   املبحث الثاني
 بين يدي القصة  : األول املطلب

الصحيح، وُعمِّر نوح تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة، نبي هللا نوح عليه السالم هو أول رسول بعثه هللا إلى الناس حسب الحديث 
في عشر سور من القرآن   -عليه السالم -وقد وردت قصة نبي هللا نوح . (42)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) :-تعالى-فهو ظاهر قوله 

 المكي، وجاء االستفهام في ست سور منها، كما هو في الجدول اآلتي:
 -نوح عليه السالم-االستفهام في قصة نبي هللا جدول تلخيص أسلوب 

 موضع االستفهام أداة االستفهام استعمال األداة  غرض االستفهام

 استفهام إنكاري، تعجب وتوبيخ
 التعجب واالستنكار للفعل.

 تفخيم الفعل وتعظيمه.
 األعراف الهمزة

 استفهام إنكاري 
رد الشرك والدعوة   .-عليه السالم-الرد على منكري نبوة نوح 

 إلى التوحيد.االحتجاج على الناس بما ال يمكنهم دفعه.

 الهمزة
 

 من
 هود

التحذير من  األمر بالتقوى والدعوة إلى التوحيد ورد الشرك استفهام إنكاري 
 الزجر والوعيد  -نوح عليه السالم -مخالفة نبي هللا 

 المؤمنون  الهمزة
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 الشعراء الهمزة بالتقوى والدعوة إلى التوحيد ورد الشرك األمر  استفهام إنكاري بمعنى النفي

 استفهام إنكاري، تعجبيوالتعظيم
 التفخيم

 إنكار استخفاهم باهلل ورسالته ورسله. 
 تنبيه المخاطبين وتذكيرهم بآيات هللا في أنفسهم وآياته الكونية

 ما االستفهامية
 الهمزة.
 كيف

عليه -نوح 
 -السالم

 يف سورة األعراف -عليه السالم-ام يف قصة نوح االستفه املطلب الثاني
 . (43) ( آية على حسب العد الكوفي206سورة األعراف مكية النزول، وعدد آياتها )

 .(45) ( ...  ٿ ٹ)  تعرض بعض ما قاله لقومه وردهم عليه؛ إذ ابتدأت القصة بقوله: (44)جاءت قصة نبي هللا نوح في هذه السورة

ا:  ، (47)  ( ...  ڌ ڌ ڎ ڎ) ، ثم رده عليهم بغاية االنتهاء في اللطف والسماحة:(46)  ( ...  ڇ ڇ ڇ ڇ)ثم ردهم استكباراً وعلوًّ

 .(48)  ( ...  ڱ ڱ ڱ) نور اإلسالم راجيًا فوزكم برحمة الرحيم:وكيف ولماذا تعجبون من رجل يريد أن ينجيكم من ظلمات الكفر إلى 

 اآلية موضع االستفهام:
   .(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)  :-تعالى -قوله  

)َأَوَعِجْبُتْم( فتحت الواو ألنها واو عطف دخلت عليها ألف االستفهام للتقرير، وإنما سبيل الواو أن ال تدخل على حروف االستفهام  الدراسة:
رة  إاّل األلف لقّوتها. وأصل التركيب: أعجبتم، فدخل حرف العطف )الواو( فكان األصل أن ُيقال: )وأعجبتم(، ولما كان االستفهام له  الصدا

هذا ذهب كالم قّدمت الهمزة من تأخير فصار التركيب )أوعجبتم(.وهمزة االستفهام في قوله: )َأَوَعِجْبُتْم( لإلنكار، والتوبيخ والتهديد، وإلى في ال
لمن التصرف التام بإرسال من يشاء  -تعالى-، وأبو حيان بقوله: "وهذا مما ال ينبغي العجب منه؛ إذ له (50)،واآللوسي(49)الفخر الرازي 

 .(54)، والمطعني(53)، والبيضاوي (52)، وهو قول أبي السعود(51)يشاء"
 -عليه السالم-من سورة هود  املطلب الثالث
عليه  -وقد احتوت على أطول قصة لنبي هللا نوح  (55)مكية، وآياتها ثالث وعشرون ومائة آية حسب العد الكوفي -عليه السالم-سورة هود 

 والرد عليها شبهة شبهة. -عليه السالم-.فقد فصلت الشبهات التي واجهها نوح (56) في غيرها من السور وفصلت فيها ما أجمل -السالم
أخبروني إن كنت ذا  وأما رده على الشبهة األولى فبقوله : .. (57) ما نراك اتبعك إال الذين والثانية:: ما نراك إال بشًرا .. أما الشبهة األولى

 ثم يرد على الشبهة الثانية.(58)  ( ...  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) حجة وبرهان ورسالة حق لم تؤمنوا بها كيف ألزمكم بها وأنتم لها كارهون؟
الشبهة  .(60)  ( ... ڃ ڃ ڃ ڃ) : شبهة اتهامهم له بالكذب، ويأتي الرد عليها بقوله:الشبهة الثالثة.(59)  ( ... ڀ ٺ ٺ): بقوله

: ادعاؤهم أن افتراه على هللا،  الشبهة الخامسة.(61) ( ...  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): شبهة ابتغائه حظ نفسه، وأن األمر كله هلل بقوله  الرابعة:
وأتى بعده األمر السماوي لنبي هللا  ،(62)  ( ... ۈئ ۈئ ېئ ېئ) ثم تأتي القصة بالوحي الحاسم ( ...  ائ ەئ ەئ وئ): فيرد بقوله

ہ ) ؛ ثم يأتي حوار األب الحاني البنه:(63)  ( ...  حب خب) الرد على قومه إلى اللحظة الفاصلة:نوح بصنع الفلك ونهيه عن 

 ، ثم الحوار األخير والنداء الحاسم بقوله:(65)  ( ...  ائ ائ ەئ): ، ثم يأمر هللا للحياة الطبيعية أن تعود بقوله(64)  ( ...  ہ ہ

ثم تختم القصة بالهدف الذي سيقت .(67)  ( ...  ڦ ڦ ڦ)، ويرجع نبي هللا نوح إلى الكريم معتذرًا طالبًا مغفرته: (66)  ( ...  ی ی ی)
وقد تعددت أساليب االستفهام في هذه السورة الكريمة بين إنكار وتعجب، .(68) (...گ ڳ ڳ ڳ ڳ) من أجله وهو تسلية النبي بقوله: 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ) :-تعالى-آلية األولى: قوله ا وغيره.وتهكم، وتقرير، ونفي، وتنبيه .. 

 جمعت هذه اآلية استفهامين األول إقرار تمهيدًا لما يأتي بعده من إنكار..( 28) (مئ ىئ يئ جب
هداني هللا وأضلكم أأجبركم  االستفهام للتقرير والتنبيه، والمعنى: أخبروني ماذا أفعل، أرأيتم إن : (ۈئ) :-تعالى-االستفهام األول: قوله 

ة، وحينئذ يكون كالمه (69) على الهدى وأنتم كارهون له معرضون عنه -، فيكون االستفهام للحمل على اإلقرار، وهو األنسب بمقام المحاجَّ
ثلهم من غير فضل له  بشرًا قصارى أمره أن يكون م -عليه السالم-جوابًا عن شبهتهم التي أدرجوها في خالل مقالهم من كونه  -عليه السالم 

استفهام عن الرؤية بمعنى االعتقاد. وهو استفهام تقريري إذا كان فعل الرؤية غير عامل   (ۈئ) و.(70)عليهم وقطعًا لشأفة آرائهم الركيكة
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ي  في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد مفعولي )رأيتم(، ولذلك كان معناه آئاًل إلى معنى )أخبروني(، ولكنه ال يستعمل إال ف
 .(71)طلب من حاله حال من يجحد الخبر

أي ال يمكنني أن  لالستفهام اإلنكاري تكذيبي والمراد به النفي، وما بعده منفي؛ الهمزة (مئ) :-تعالى-اني: قوله االستفهام الث

 .(72)أضطركم إلى المعرفة بها، ال نفعل ذلك ألنه ال إكراه في الدين

 . (30) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) :-تعالى-اآلية الثانية قوله 

، اسم استفهام بمعنى تقرير وتوقيف، أي ال ناصر يدفع عني عقاب هللا إن ظلمتهم بالطرد عن الخير   (ڤ)تعالى: قوله : االستفهام األول
 .(73)الذي قبلوه، ثم وقفهم بقوله: َأَفال َتَذكَُّروَن وعرض عليهم النظر المؤدي إلى صحة هذا االحتجاج

وضمن معنى اإلنجاء فعدي ب )من( أي من يخلصني، أي ينجيني من هللا، أي  ، والنصر: إعانة المقاوم لضد أو عدو، واالستفهام إنكاري 
.وفرع على ذلك إنكارًا على قومه في إهمالهم (74)من عقابه، ألن طردهم إهانة تؤذيهم بال موجب معتبر عند هللا، وهللا ال يحب إهانة أوليائه

 التذكر، أي التأمل في الدالئل ومدلوالتها، واألسباب ومسبباتها.
 (ڄ ڄ) : قوله تعالى:االستفهام الثاني

إنكارا على قومه في إهمالهم التذكر، أي التأمل في الدالئل ومدلوالتها،  .(75)ما هو األنفع لكم واألصلح، وتدبرون األمور (ڄ ڄ)

 .(76)استفهام وإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضاللهم؛ واالستفهام هنا للنفي واإلنكار والهمزة.واألسباب ومسبباتها
 املطلب الرابع سورة املؤمنون

سورة المؤمنون مكية وعدد آياتها ثمانية عشر بعد المائة حسب العد الكوفي تمحورت سورة المؤمنون حول  تحقيق التوحيد الخالص هلل عز  
وهدم قواعده، وختمت بالبشارة ألهل اإليمان بالفالح في األولى واآلخرة مجازاة لهم ألعمالهم الموجبة للفالح والخلود في  وجل، وإبطال الشرك 

الفردوس التي تصدرت السورة ،كما عرضت قصصًا موجزًة لبعض األنبياء تسلية للنبي صلى هللا عليه وسلم ،وذكرت األدلة القاطعة على  
ڱ ) إلى بعض أهوال يوم القيامة.وقصة نبي هللا نوح في هذه السورة بدأت بما ابتدأت به في سورة هود البعث بعد الموت، وأشارت

إال أن الخطاب في سورة هود من المأل الذين كفروا في قوم نوح، أما هنا فهو من بعض القوم )ما هذا إال بشر مثلكم...؛وهذا سنة   (ں
ماضية من األقوياء المسكتبرين على الضعفاء المستضعفين واستحالة كون الرسل مالئكة وإنما هم بشر موًحى إليهم ويناجي نوح ربه بعد 

لقصة في هذا الموضع من الذكر تبّين األثر السيء لتقليد اآلباء الباطل، ويوحي هللا إليه بصناعة الفلك بعناية هللا، فإذا  تكذيب قومه له.وا
  پ ڀ ڀ ڀ) حان الوقت المحدد فيسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله إال من سبق عليه القول منهم ،ثم إذا استوى على الفلك فليدع:

 (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) :-تعالى-قوله .(78) (...ٿ ٿ ٿ) ء أيضًا: ، وبهذا الدعا(77)( ...

 .(80)وفّرع على األمر بإفراده بالعبادة استفهام إنكار على عدم اتقائهم عذاب هللا تعالى(79)والهمزُة إلنكاِر الواقِع واستقباِحه  (ڱ ں ) .(23)
 سورة الشعراء املطلب اخلامس

  -صلى هللا عليه وسلم-آياتها سبع وعشرون ومائتا آية حسب العد الكوفي. وهي مكية، نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم رسول هللا 
صلى هللا عليه  -. والخوف من عذاب اآلخرة. والتصديق بالوحي المنزل على رسول هللا -سبحانه-بخوارق. مقصودها: إثبات توحيد هللا 

 عاقبة التكذيب، إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين، وإما بعذاب اآلخرة الذي ينتظر الكافرين. . والتخويف من-وسلم
ثم  ، (82)  (مئ ىئ يئ ...  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) مبتدئة بالحديث عن تكذيب قومه له: (81)وقد وردت قصة نبي هللا نوح في هذه السورة

ً متودداً: (83)  ( ...  جخ حخ مخ)رد القوم وإعراضهم منكرين كبرياًء منهم بقولهم:  ثم يأتي رد  ، (84) ( ...  ٻ ٻ)؛ ثم يجيب متلطفا
، (86)(... ڃ ڃ ڃ ڃ) هنا يتضرع نبي هللا نوح إلى ربه الكريم بقوله:، (85)  ( ... ڤ ڤ ڦ ڦ ) القوم متوعدين مهددين له بقولهم:

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) :-تعالى-قوله اآلية األولى:  ويستجيب هللا لدعائه فينجيه ومن معه في الفلك المشحون. 

فهو أول التفصيل، ولفظ أخوهم للتأكيد  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ): في دعوة نبي هللا نوح لقومه -سبحانه   –(.قوله 106،  105) (ىئ
ألخوة المحبة  على أنه عليه السالم أرسل إليهم بلسانهم، وهو من أرضهم ومن بينهم يعرفون شخصه وخلقه، وليس بغريب عنهم إذ مقتضى ا

فإن الهمزة يجوز أن تكون للحث  (ىئ ىئ): -تعالى-واأللفة والمعاشرة بالمعروف، فكأنه بهذا يقربهم إليه ويقترب منهم.واالستفهام في قوله 
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  يجوز أن يكون  : (ىئ ىئ)"  :قال الطاهر بن عاشوروالتحضيض ويجوز أن تكون للنفي، فلما دخلت على )ال( النافية أثبتت الجملة بعدها.
مركًبا من حرفين؛ همزة استفهام دخلت على )ال( النافية، فهو استفهام عن انتفاء تقواهم مستعمل في اإلنكار وهو يقتضي  (ىئ) لفظ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ): -تعالى-مثل قوله  ،ا هو حرف التحضيضا واحدً حرفً  (ىئ) امتناعهم من االمتثال لدعوته.ويجوز أن يكون 

أطلب منكم أن تكونوا متقين، وما ُدْمت قد أنكرت النفي فال بُدَّ أنك تريد  والمراد:؛ وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه (87)(ۅ

وقد ورد في هاتين اآليتين .(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ مح جخ حخ مخ جس حس) :- تعالى –اآلية الثانية: قوله .(88)اإلثبات
لقومه.ال خالف بين األئمة أن   -عليه السالم -وهو قول نوح  :(ٻ ٻ). -عليه السالم -وهو قول قوم نوح لنوح  :(جخ حخ)استفهامان.

ستفهام االستفهام األول لإلنكار واالستبعاد المشروط أي : ال نؤمن لك وأتباعك األرذلون.أما الثاني فهو للنفي أي ال علم لي بما كان منهم.اال
 .(89)استفهام إنكاري، أي ال نؤمن لك وقد اتبعك األرذلون  (جخ) في

  -عليه السالم -سورة نوح  السادس املطلب

فلم تذكر   -عليه السالم -، وآياتها ثماٍن وعشرون آية حسب العد الكوفي. وهذه السورة تفردت بذكر قصة نبي هللا نوح (90)وهي مكية بإجماع
عليه  -العبادة، وتقوى هللا، والطاعة لنوح بثالثة أوامر ) -عليه السالم-غيره، وتفردت أيضًا بابتدائها بأسلوب التأكيد، وتفردت كذلك بأمره 

-ثم يعنفهم بعدم توقيرهم هلل ، (92) (...ڭ ڭ ڭ) ، ثم يأتي السياق مبينًا طريقة دعوته لقومه بقوله:(91) ( ...  ھ ے) ( بقوله:-السالم
وبعده (93) ( ... ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) الكون بقوله:في  -تعالى-وعدم تقديره حق قدره الفتًا انتباههم إلى آيات هللا في أنفسهم ثم آياته  -تعالى

 وهما: ،ورد االستفهام فيها في موضعين منها.(94) ( ... گ ڳ ڳ) ربه عصيان قومه له بقوله: -عليه السالم -يشكو نبي هللا نوح 
في قوله: )ما لكم( .. استفهام  واالستفهام.(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): -تعالى  –قوله 

بيخ إنكار أنكر عليهم استخفافهم باهلل ورسالته إليهم وإعراضهم عن الخوف منه والرجاء فيه، ويردف عليه من المعاني الثواني التقريع والتو 
رونهوالرؤية بصرية. ويجوز أن تكون .والهمزة في )ألم تروا( لالستفهام التقريري مكنى به عن اإلنكار عن عدم العلم بدالئل ما ي(95)والتجهيل

 أعلموآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  -تعالى-. هذا، وهللا  (96)علمية أي ألم تعلموا فيدخل فيه المرئي من ذلك

 اخلامتة

  -تعالى-ن بعثه ربه الحمد هلل الذي له ما في السموات وما في األرض وله الحمد في اآلخرة وهو الحكيم الخبير، والصالة والسالم على م
ي قصة نبي  شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى هللا بإذنه وسراجًا منيرًا.أحمده على ما يسر وفتح من إتمام هذه الورقات في أسلوب االستفهام ف

 .وبعد؛ فإن من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي:-عليه السالم-هللا نوح 
 أن أسلوب االستفهام في القصة يعتمد على موضوع السورة ومحورها األساس. أواًل:
 تبّين لي أنه كان يواجه قومه ويجاهدهم من أجل أمرين عظيمين: -عليه السالم -من خالل دراستي لقصة نبي هللا نوح  ثانيًا:

فطرة التي خلق هللا الخلق عليها وأشهدهم على ذلك، ثم  ، ومحاولة إرجاعهم إلى ال-وحده-التوحيد، والدعوة إلى عبادة هللا  األمر األول:
، وهذا االنحراف في الفطر ممتد عبر (97) ( ...  ڇ ڇ ڇ ڇ) :-تعالى -اجتالتهم الشياطين ليشركوا فتفرقوا واختلفوا كما قال هللا 

واتبع سنته إلى يوم الدين؛ ومن هنا كان حري  وَمْن انتهج نهجه  -صلى هللا عليه وسلم-العصور كلها، وهو عين ما واجهه نبي الرحمة 
 بالدعاة أن يقتدوا بأنبياء هللا وسلكوا سبيلهم.

جهاده ونضاله ضد الطبقية والعرقية والعنصرية التي واجهته ونظرة ِعلية القوم له وألتباعه، وهو ما جاء في سور: هود،   :األمر الثاني
 والمؤمنون، والشعراء. 

-أن المرتكز لجميع العالقات الحميمة العقيدة السليمة، من خالل حواره مع ابنه ثم بيان هللا  -عليه السالم-هللا نوح : أكدت قصة نبي ثالًثا
في   -صلى هللا عليه وسلم-له بأنه ليس من أهله؛ إذ هو ليس على دينه، وما قبل التوحيد الذي جاء به أبوه، وهو ما قرره النبي  -عز وجل

 .(98)  ( ...   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):  ن ُيتلى إلى قيام الساعةغير ما موقف، وفيه قرآ
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أنموذٌج ُيحتذى للداعية الصابر الصامد الحريص على إنقاذ قومه من الضالل والغواية   -عليه السالم-أثبتت القصة أن نبي هللا نوًحا  رابعًا:
بالبشارة ثم المناقشة باألدلة العقلية والكونية عن طريق   إلى الهداية والرشاد، من خالل مدة دعوته قومه، وتنوع أساليب الدعوة، التي ختمها

 . ( ...  ی ی ی ی جئ حئ) لفت االنتباه. بقوله:

 أن القصة في القرآن الكريم من أبلغ وأمتع أساليب الدعوة إلى التوحيد، وبخاصة تلك القصص التي يغلب عليها أسلوب الحوار والمحاجة. 
 وتأكيد معنى في النفس تجاه قضية بعينها نفيًا أو إثباتًا. أن االستفهام في القرآن لترسيخ خامسًا:
 أّن غالب االستفهامات في قصة نبي هللا نوح غرضها اإلنكار الذي هو في معنى الذم أو النهي أو النفي، وإن تصدرها.  سادسًا:

 : أن معنى  التقرير واإلنكار مالزمًا لحرف اإلستفهام الهمزة غالبًا مضافًا إليه معًنى آخر. سابعاً 
 ألنه أسلوب استحثاث للفطرة وإثارة للوجدان.   ؛أن أسلوب االستفهام غالبًا متوجهًا إلى الكفرة والعصاة

 أما أهم التوصيات التي تحّصل عليها الباحث في دراسته فهي كاآلتي:
ر النداء في قصة نبي هللا نوح. أرى أن ُيفرد في دراسة خاصة أقترح أن يكون عنوانها: -  تكرُّ

 )النداء في قصة نبي هللا نوح .. دراسة أسلوبية تفسيرية(. 
 الحوار في قصة نبي هللا نوح مرة مع قومه وأخرى مع ابنه وثالثة مع ربه. في نظري لو ُأفرد الحوار في بحث أقترح أن يكون عنوانه:   كما تكرر -

 تفسيرًا هدائيًّا(. -عليه السالم-)الحوار في قصة نبي هللا نوح 
 أسأل التوفيق والتسديد.  -تعالى-هذا، وهللا  

 .وإليه أنيب وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت

 فهرس املصادر واملراجع

 هـ(، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، )القاهر: دار الكتاب اإلسالمي(،885ابن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  (1)
هـ[، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، )بيروت: دار  458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  (2)

   2م(، ط2000 -هـ   1421الكتب العلمية 
لنكت ا-هـ(، تفسير الماوردي 450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، )المتوفى:  (3)

 ، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية(،-والعيون 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث  (4)

 العربي(.
هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي 982لمتوفى: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ا (5)

 السعود، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،
هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن  774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، )المتوفى:  (6)

 2م(، ط1999  -هـ 1420للنشر والتوزيع،  محمد سالمة، )الرياض: دار طيبة
ه(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبطه علي  127أبو الفضل شهاب الدين محمود اآللوسي البغدادي )ت: (7)

 ، 1م(، ط1994-ه1415عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
هـ(، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون السود،  538جار هللا )المتوفى: بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ا (8)

 . 1م(، ط1998 -هـ   1419)بيروت: دار الكتب العلمية، 
هـ(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل  794أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:  (9)

 . 1م(، ط 1957  -هـ  1376ء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه إبراهيم، )دار إحيا
هـ(، الجامع ألحكام 671أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، )المتوفى:  (10)

 . 2م(، ط1964  -هـ 1384القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 
هـ(، مفاتيح الغيب =  606أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، )المتوفى:  (11)

 . 2هـ(، ط 1420التفسير الكبير، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
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هـ(، الجنى الداني في حروف 749المصري المالكي )المتوفى: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي  (12)
 .  1م(، ط1992  -هـ  1413األستاذ محمد نديم فاضل، )بيروت: دار الكتب العلمية،  –المعاني، تحقيق د. فخر الدين قباوة 

المحرر الوجيز في تفسير  هـ(، 542أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ابن عطية األندلسي المحاربي )المتوفى:  (13)
 1هـ(، ط 1422الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

هـ(، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: د.  1362أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى:  (14)
 تبة العصرية(. يوسف الصميلي، )بيروت: المك

 أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، )بيروت: المكتبة العلمية(. (15)
هـ(، الكليات.. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، 1094أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  (16)

 محمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة(.   -ش تحقيق عدنان دروي
هـ(، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  (17)

 . 1هـ(، ط1422المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، 
اري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد  جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن هشام األنص (18)

 . 6م(، ط 1985علي حمد هللا،  )بيروت: دار الفكر، 
 حامد عونى، المنهاج الواضح للبالغة، )مصر: المكتبة األزهرية للتراث(. (19)
 ن، )دمشق: دار القلم (. الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني أبو القاسم، مفردات ألفاظ القرآ (20)
 هـ(، في ظالل القرآن، )دار الشروق(. 1385سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى :  (21)
 الشايع، أسماء السور  (22)
 الشيخ ياسر بن حسين برهامي، القصص القرآني  (23)
هـ(، اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  911 عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى :  (24)

 م(.  1974هـ/  1394)مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
هـ(، البالغة العربية، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية 1425عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي )المتوفى:  (25)

   .1م(، ط1996  -هـ 1416
هـ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تحقيق: عبد الرحمن 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفى:  (26)

 . 1م(، ط2000-هـ  1420بن معال اللويحق، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  
  2009 -هـ  1430لطباعة والنشر والتوزيع، هـ(، علم المعاني، )بيروت: دار النهضة العربية ل  1396عبد العزيز عتيق )المتوفى:  (27)

 . 1م(، ط
 . 2م(، ط2011-هـ1432عبد العظيم إبراهيم المطعني، التفسير البالغي لالستفهام، )القاهرة: مكتبة وهبة،  (28)
العلماء هـ(، كتاب التعريفات، تحقيق ضبطه وصححه جماعة من 816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  (29)

 . 1م(، ط1983-هـ 1403بإشراف الناشر، )بيروت: دار الكتب العلمية،
 2م(، ط2009عماد يحيى، الِبنى والدالالت في لغة القصص القرآني .. دراسة فنية، )عمان: دار دجلة،  (30)
محمد علي النجار،  هـ(، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  (31)

 )بيروت: المكتبة العلمية(.
 محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )بيروت: عالم الكتب(، (32)
ر هـ(، التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوي1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  (33)

 هـ(.  1984العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، )تونس: الدار التونسية للنشر، 
هـ(، الزيادة واإلحسان في علوم  1150محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكّي، شمس الدين، المعروف كوالده بـ »عقيلة« )المتوفى:  (34)

لألساتذة الباحثين: )محمد صفاء حقي، وفهد علي العندس، وإبراهيم  -ماجستير-القرآن، تحقيق أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية 



   

         

 أسلوب االستفهام يف قصة نيب اهلل نوح عليه السالم                

  

  

  1427جامعة الشارقة،  -محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، وخالد عبد الكريم الالحم(، )اإلمارات: مركز البحوث والدراسات 
   1هـ(، ط

هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  (35)
 ، 1م(، ط 2000 -هـ   1420شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

هـ(، مختصر مغني اللبيب عن كتاب األعاريب، )الرياض: مكتبة الرشد،  1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  (36)
 . 1هـ(، ط1427

هـ(، شرح تسهيل الفوائد، تحقيق د. عبد  672ئي الجياني، أبو عبد هللا، جمال الدين )المتوفى: محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطا (37)
 . 1م(، ط1990  -هـ 1410الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، )هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 

 لهجرة(،محمد بن عمر بازمول، تهذيب وترتيب اإلتقان في علوم القرآن، )السعودية: دار ا (38)
هـ(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق أحمد  279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  (39)

محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  
 . 2م(، ط1975  -هـ 1395

هـ(، تاج العروس من جواهر 1205د بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: محمّ  (40)
 القاموس، نحقيق مجموعة من المحققين، )دار الهداية(. 

 . 1هـ(، لسان العرب، )بيروت: دار صادر(، ط711محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )المتوفى :   (41)
هـ(، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود،  1332مد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )المتوفى: مح (42)

 . 1هـ(، ط1418)بيروت: دار الكتب العلميه، 
 لحديث(.  هـ(، دراسات ألسلوب القرآن الكريم، تصدير: محمود محمد شاكر. )القاهرة: دار ا 1404محمد عبد الخالق عضيمة )ت   (43)
 . 1م(، ط1997 -هـ   1417محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، )القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،  (44)
 . 1محمد كامل حسن، القرآن والقصة الحديثة، )الكويت: دار البحوث العلمية(، ط (45)
 م(. 1997رة: مطابع أخبار اليوم، الخواطر، )القاه –هـ(، تفسير الشعراوي 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  (46)
 مناع خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة(.  (47)
أنوار التنزيل وأسرار  -هـ(، تفسير البيضاوي 685ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، )المتوفى:  (48)

 .1هـ(، ط1418)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  عبد الرحمن المرعشلي،، تحقيق: محمد -التأويل

 اهلوامش

 

 (. 28سورة ص، اآلية ) (1)
 (. 30سورة الرعد، من اآلية )  (2)
 (. 1سورة إبراهيم، من اآلية ) (3)
 (. 1سورة الجن، اآلية )  (4)
 (. 29سورة األحقاف، من اآلية ) (5)
 (. 195-192سورة الشعراء، اآليات ) (6)
 (. 24سورة المدثر، اآلية ) (7)
 (. 29سورة فاطر، من اآلية ) (8)
كتاب األدب، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من األجر،  -رضي هللا عنه-أخرجه الترمذي بسنده عن عبدهللا بن مسعود  (9)

من هذا الوجه. محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو (، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 2910حديث )
هـ(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في  279عيسى )المتوفى: 

 . 2م(، ط 1975 -هـ  1395األزهر الشريف، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب: فضل الماهر في القرآن، والذي -رضي هللا عنها-أخرجه مسلم بسنده عن أم المؤمنين عائشة  (10)
(. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  244يتتعتع فيه، حديث )

 إحياء التراث العربي(.)بيروت: دار 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، )بيروت: دار الكتب العلمية  (11)

، وانظر: أبو القاسم الزمخشري جار هللا، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون السود،  505، ص: 8، ج: 2م(، ط2000 -هـ  1421
، وأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير 468، ص:  1، ج: 1م(، ط1998 -هـ  1419)بيروت: دار الكتب العلمية، 

، ومحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،  284، ص: 1في غريب الشرح الكبير للرافعي، )بيروت: المكتبة العلمية(، ج: 
، ومحمد بن 71، ص: 3بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، نحقيق مجموعة من المحققين، )دار الهداية( ج: الملّقب بمرتضى، الزَّ 

 . 473، ص:  1، ج: 1مكرم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، )بيروت: دار صادر(، ط 
ف الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، هـ(، بصائر ذوي التمييز في لطائ817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  (12)

 . 244، ص: 3)بيروت: المكتبة العلمية(، ج: 
هـ(، البالغة العربية، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية 1425عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي )المتوفى:  (13)

الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  ، وأبو عبد هللا بدر 258، ص: 1.ج: 1م(، ط1996 -هـ 1416
 . 326، ص: 2. ج: 1م(، ط  1957 -هـ   1376تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،)دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه 

قيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )مصر: الهيئة المصرية  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، تح (14)
، و الدكتور محمد بن عمر بازمول، تهذيب وترتيب اإلتقان في علوم القرآن،  267، ص: 3م(، ج: 1974هـ/ 1394العامة للكتاب، 

 . 310)السعودية: دار الهجرة(، ص:  
قيق ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، تح (15)

 . 59، ص: 1م(، ط1983-هـ 1403)بيروت: دار الكتب العلمية،
أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي،   (16)

 . 78)بيروت: المكتبة العصرية( ص: 
 (. 69،70، 68البقرة، من اآليات ) سورة (17)
 (. 10سورة القيامة، اآلية ) (18)
 . 310(، وانظر: محمد عمر بازمول، تهذيب وترتيب اإلتقان في علوم القرآن، ص: 36سورة القلم اآلية ) (19)
، والراغب 74ص: ، 7، وابن منظور، لسان العرب، مادة )ق ص ص(، ج: 101، ص:  6ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم ج:  (20)

 األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق عدنان الداودي، )دمشق: دار القلم، بيروت، الدار الشامية( 
 . 694، ص:  2أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، ج:  (21)
 (. 11سورة القصص اآلية ) (22)
 (. 64سورة الكهف اآلية ) (23)
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، )بيروت: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن  (24)

 . 69، ص: 12، ج: 2هـ(، ط1420دار إحياء التراث العربي، 
 . 119مناع خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص:  (25)
 . 3قصص القرآني، ص:  الشيخ ياسر بن حسين برهامي، ال (26)
 . 9، ص: 1محمد كامل حسن، القرآن والقصة الحديثة، )الكويت: دار البحوث العلمية(، ط (27)
 . 179، ص: 2م(، ط2009عماد يحيى، الِبنى والدالالت في لغة القصص القرآني .. دراسة فنية، )عمان: دار دجلة،  (28)
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، وحامد عونى، المنهاج الواضح للبالغة، )مصر: المكتبة األزهرية 258، ص: 1ج:  عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة، البالغة العربية، (29)
  2009 -هـ  1430، و عبد العزيز عتيق، علم المعاني، )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 95، ص: 2للتراث(، ج:

 . 88، ص: 1م(، ط
 . 8ص:  1هـ(، ط1427للبيب عن كتاب األعاريب، )الرياض: مكتبة الرشد، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، مختصر مغني ا (30)
 (.6سورة البقرة، من اآلية ) (31)
 (. 19سورة الزخرف، من اآلية ) (32)
 . (1سورة الشرح، اآلية ) (33)
 (. 164سورة األنعام، من اآلية ) (34)
جمال الدين، شرح تسهيل الفوائد، تحقيق د. عبد الرحمن السيد، د. محمد محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد هللا،  (35)

 . 110، ص: 4، ج: 1م(، ط1990 -هـ 1410بدوي المختون، )هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 
، ص:   3حديث(، ج: ينظر: محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن الكريم، تصدير: محمود محمد شاكر. )القاهرة: دار ال (36)

، و أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي المصري المالكي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق د. 481
، وابن مالك، شرح  31، ص: 1م(، ط1992 -هـ  1413األستاذ محمد نديم فاضل، )بيروت: دار الكتب العلمية،  –فخر الدين قباوة 

، و أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، الكليات.. معجم في المصطلحات 110، ص: 4الفوائد، ج:  تسهيل
 .956محمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص:   -والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش 

 (. 260سورة البقرة اآلية ) (37)
 (. 59سورة يونس اآلية ) (38)
 (. 10يس اآلية )سورة  (39)
، ومحمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكّي، شمس الدين، المعروف كوالده  273-268، ص: 3السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج:  (40)

لألساتذة الباحثين: )محمد  -ماجستير-بـ »عقيلة«، الزيادة واإلحسان في علوم القرآن، تحقيق أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية 
اء حقي، وفهد علي العندس، وإبراهيم محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، وخالد عبد الكريم الالحم(، )اإلمارات: مركز البحوث صف

هـ(، ط؟، وجمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب  1427جامعة الشارقة،  -والدراسات 
 . 27، ص: 6م(، ط1985. مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا،  )بيروت: دار الفكر، األعاريب، تحقيق د

 (. 1سورة اإلنسان، من اآلية ) (41)
 (. 14سورة العنكبوت اآلية ) (42)
، وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير 193، ص: 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  ج:  (43)
، وأبو محمد عبد الحق بن  100، ص: 2، ج: 1هـ(، ط1422ي علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، ف

غالب بن عبد الرحمن بن تمام ابن عطية األندلسي المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السالم عبد الشافي  
، ومحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 372، ص: 2ج: 1هـ(، ط، 1422لكتب العلمية، محمد، )بيروت: دار ا

 ،  8م(، ج: 1984التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، )تونس: الدار التونسية للنشر، 
 . 6ص: 

 (. 64-59اآليات ) (44)
 (. 59ة )اآلي (45)
 (. 60اآلية ) (46)
 (. 62-61اآليات ) (47)
 (. 64-63اآليات ) (48)
 . 159، ص: 7الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (49)
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أبو الفضل شهاب الدين محمود اآللوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبطه علي عبد الباري  (50)
 . 391، ص: 8، ج: 1م(، ط 1994-ه1415عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

ه(، دار الفكر للطباعة والنشر 754 - 654ناطي« )البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف الشهير بـ »أبي حيان األندلسي الغر  (51)
 (. 5/84م(؛ ) 1992-ه1412عام )

تفسير أبي السعود »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:   (52)
 (. 3/236بيروت ) –هـ(، دار إحياء التراث العربي 982

ي »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  تفسير البيضاو  (53)
 (. 2/344هـ )  1418هـ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي/ بيروت الطبعة: األولى  685

 .  377، ص: 1ـ ج:2م(، ط2011-هـ1432ي لالستفهام، )القاهرة: مكتبة وهبة، عبد العظيم إبراهيم المطعني، التفسير البالغ (54)
 150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز، ج: (55)
 (. 48-25جاءت قصة نبي هللا نوح في هذه السورة في اآليات ) (56)
 (. 27اآلية ) (57)
 (. 28اآلية ) (58)
 (. 30-29اآليات ) (59)
 (. 31اآلية ) (60)
 (. 34اآلية ) (61)
 (. 36اآلية ) (62)
 (. 39-36اآليات ) (63)
 (. 42-40اآليات ) (64)
 (. 44اآلية) (65)
 (. 46-45اآليات ) (66)
 (. 47اآلية ) (67)
 (. 49اآلية ) (68)
، وناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تفسير 164، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز، ج: (69)

، ج:  1هـ(، ط1418، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، -وأسرار التأويل أنوار التنزيل -البيضاوي 
 . 133، ص:  3
، وأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 240، ص: 6اآللوسي، روح المعاني، ج: (70)

 . 201، ص:  4)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج: الكريم = تفسير أبي السعود، 
 . 56، ص:   12ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (71)
، ص:  2، ج: 1م(، ط1997 -هـ  1417محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، )القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،  (72)

ن فرح األنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق أحمد ، وأبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ب11
 . 25، ص: 9،  ج:  2م(، ط 1964 -هـ 1384البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 

 . 165، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج:  (73)
 . 56، ص:  12التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور،   (74)
 381السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص:  (75)
 . 43، ص:   12ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (76)
 (. 28اآلية ) (77)
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 (. 29اآلية ) (78)
 . 227، ص: 9األلوسي، روح المعاني، ج:  (79)
 . 41، ص:  18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:   (80)
 (. 122-105ي اآليات )ورت القصة ف (81)
 (. 107-105اآليات ) (82)
 (. 111اآلية ) (83)
 (. 115-112اآليات ) (84)
 (. 116اآلية ) (85)
 (. 117اآلية ) (86)
 (. 13سورة التوبة، اآلية ) (87)
 . 21، ص: 17م(، ج: 1997الخواطر، )القاهرة: مطابع أخبار اليوم،  –محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي  (88)
 . 160، ص:  19عاشور، التحرير والتنوير، ج: ابن  (89)
، تحقيق السيد -النكت والعيون -أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تفسير الماوردي  (90)

في تفسير الكتاب العزيز،  ، وابن عطية، المحرر الوجيز98، ص: 6بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج: 
، ص ابن علي بن أبي بكر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات 8، وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج: 372، ص: 5ج: 

آن  ، و أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تفسير القر 162، ص: 8والسور، )القاهر: دار الكتاب اإلسالمي(،  ج: 
، و محمد  231، ص: 8، ج: 2م(، ط 1999 -هـ 1420العظيم، تحقيق سامي بن محمد سالمة، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلميه، 
 .   322، ص: 9، ج: 1هـ(، ط1418

 (. 4-1اآليات ) (91)
 (. 12-5اآليات ) (92)
 (. 17-13اآليات ) (93)
 (. 28-18اآليات ) (94)
 . 300، ص: 4المطعني، التفسير البالغي لالستفهام، ج: (95)
 . 202، ص:  29ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (96)
 (. 213سورة البقرة، اآلية ) (97)
 (. 13سورة الحجرات، اآلية ) (98)


