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 المبحث الثاني 
 جواب ما االستفهامية

 عن )ما( تالية للهمزة، في كثرة االستفهام بها في القرآن الكريم.   اإلجابةتأتي 
( 186االسييييتفهام ورودا فييييي القييييرآن بجييييد الهمييييزة، فجييييا ت ) أدوات)وهييييي اكثيييير 

   (1)مرة(.
كميييا يسيييتفهم بهيييا عييين )الةيييفات وال قيقييية  (2)و )ميييا( يسيييتفهم بهيييا )عييين الجييي  (

 اإلجابيييةعييين االسيييتفهام بيييي )ميييا(، ومييين  لييي   اإلجابييية أسيييالي لقيييد تجيييددت  (3)والماهيييية(
نَِي اْلِكَبُر َفبَِم بالفجل الماضي كما في قوله تجييال    ْرُتُمونِي َعلَى أَْن َمسَّ )َقالَ أََبشَّ

ُروَن* يَن  ُتَبشِّ َِ انِ َن اْلاَِِ ْرَناَك بِاْلَحقِّ َفال َتُكْن مِِِ الهمزة . واالسييتفهام بيي (4)َقالُوا َبشَّ
م تبشييرون( للتججيي  وليي ل  ب أما االستفهام بي )ما( في قولييه )فيي  لإل كارشرتمو ي( أب في )

 كار مع التجج .    فاالستفهام ه ا لإل
ْن تجييال  قوله بالفجل الماضي اإلجابةومن  َ  ُ مِِِ َراِريَم ُرشِِْ ا رِبِِْ ْ  ََتْينَِِ : )َولَاَِِ

ا  ُتْم لَهَِِ ي أَنِِْ َماثِيِِلُ الَّتِِِ ِذِ  التَّ ا رَِِ ا بِِه َعالِِميَن* رِْذ َقالَ ِِلَبِيِه َوَقْوِمِه مَِِ َقْبلُ َوُكنَّ
 .  5)َعاِكفُوَن* َقالُوا َوَجْ َنا ََباَءَنا لََها َعابِِ يَن 

ُروا وقولييه تجييال  ْم َيْبصُِِ ا لَِِ * َقالَ َبُصْرُت بِمَِِ ُبَك َيا َساِمِريُّ َْ : )َقالَ َفَما َخ

لَْت لِي َنْفِسي  ُسوِل َفَنَبْذُتَها َوَكَذلَِك َسوَّ  . (6)بِِه َفَاَبْضُت َقْبَضًة ِمْن أََثِر الرَّ

، وهييو فييي لأل بيييا جميجييا  اآلييياتاالسييتفهام الييوارد فييي هيي    أنما يال ظ ه ا  إن
 ييا  قييد ضييلوا عيين اآليتييين الثا ييية والثالثيية موجييه ألفييي ، و موجه للمالئكة  األول اآلية 

 المخاط  مباشرة فان المخاطيي   ي مييا إل الطريق القويم، ولما كان االستفهام موجها 
 .  ما م فةالا  متةال و  إمابالفاعل ضميرا  يأتييجي  

 
 .123أسالي  االستفهام  ( 1)

 .533مفتاح الجلوم  ( 2)

 .281-2 273ي ظر  شروح التلخيص، ( 3)

 (.55ال جر  )( 4)

 (.53-51   )األ بيا( 5)

 (.96طه  )( 6)
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بالفجييل المضييارا كمييا  أجييا القييرآن الكييريم بالفجييل الماضييي فا ييه قييد  أجييا وكمييا 
ا في قولييه تجييال    الَ لَِبنِيِِِه مَِِ ْوُت رِْذ قَِِ وَب اْلمَِِ َر َيْواُِِ َهَ اَء رِْذ َحضَِِ )أَْم ُكْنُتْم شُِِ

َحاَق َتْوُبُ وَن ِمْن َبْوِ ي َقالُوا َنْوُبُ  رِلََهَك َورِلََه ََبائَِك رِْبَراِريَم َورِ  ْسَماِعيلَ َورِسِِْ

موجه ه ييا ميين يجقييو  عليييه السييالم . واالستفهام (1)رِلَهاً َواِح اً َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِموَن 
هييي ا االسيييتفهام  أن. وييييرب عبيييد الجلييييم فيييود  (2)يسيييألهم )أي شيييي  تجبيييدون( إ ب ائيييه أل

، وهييي ا الكييييالم ال يةيييمد ع يييد الت قيييق م ييييه فمييين المجليييوم ا يييه فييييي (3)اسيييتفهام  قيقيييي
االسييتفهام ال قيقييي يكييون المسييتفهم ،ييير عييالم، بي مييا  جييد ان يجقييو  عليييه السييالم قييد 

فييييي اآلييييية التييييي قبلهييييا  يييييه بهيييي   الوةييييية والييييدليل عليييي   ليييي  قولييييه تجييييال    ب  أوةيييي 
ال  يَن فَِِ ُم الِِ ِّ َفى لَكُِِ ََ َ اصِِْ ََّ يَّ رِنَّ  ى بَِها رِْبَراِريُم َبنِيِه َوَيْواُوُب َيا َبنِِِ )َوَوصَّ

 .  (4)َتُموُتنَّ راِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن 
وَن بالفجل المضارا قوله تجال    اإلجابةومن  َك أاَلَّ َتكُِِ ا لَِِ يُ  مَِِ )َقالَ َيا رِبلِِِ

ْن َحمَِِ    ال  مِِِ ْن َصْلصَِِ ُه مِِِ ر  َخلَْاتَِِ ُجَ  لَِبشَِِ ْن ِِلَسِِْ ْم أَكُِِ الَ لَِِ اِجِ يَن* قَِِ َمَع السَِِّ

َمْسُنون  
وقييد جييا   (6)بلييي  وهييو )اسييتفهام تييوبي (االستفهام موجه من اهلل تجال  إل (5)

. وتطيييابق أيضيييام الاالسيييتفهام م فييييا بيييي )اال( وطابقيييه الجيييوا  فجيييا  م فييييا وم كيييدا بيييال
)قيييل  اةييل الجييوا   إ الس ال مع الجوا  كييان واضيي ا فييي اآليتييين اللتييين  كر اهمييا، 

، وقييييد أعيييييد السيييي ال فييييي (7)يجيييياد فيييييه  فيييي  سيييي ال السييييائل، ليكييييون وفييييق السييييائل( أن
 السابقتين.   اإلجابتين

اِ  وقال تبار  وتجييال    َن النَِِّ ًة مِِِ ِه أُمَِِّ َ  َعلَيِِْ ْ َيَن َوجَِِ اَء مَِِ ا َوَرَ  مَِِ )َولَمَّ

اِي  ا ال َنسِِْ ا َقالَتَِِ ُبُكمَِِ َْ ا َخ الَ مَِِ َيْساُوَن َوَوَجَ  ِمْن ُ ونِِهُم اْمَرأََتْيِن َتُذوَ اِن قَِِ

ْي ك َكبِيِِرك  َعاُء َوأَُبوَنا شَِِ َحتَّى ُيْصِ َر الرِّ
م فييي هيي   اآلييية المباركيية االسييتفها إن (8)

 
 (.133البقرة  )( 1)

 .1 314الكشاف، ( 2)

 .123أسالي  االستفهام في القرآن الكريم  ( 3)

 (.132البقرة  )( 4)

 (33ال جر  )( 5)

 .14 46الت رير والت وير، ( 6)

 .4 46م القرآن، البرهان في علو ( 7)

 (.23القةص  )( 8)
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موسيي  عليييه  إن إ السائل كييان خييالي اليي هن  أنتجيين المفرد، أي  أو لطل  التةور، 
ياد فقالتيييا  السيييب  فيييي  لييي  ا يييا امرأتيييان ضيييجيفتان  السيييالم قيييد )سيييألهما عييين سيييب  الييي 

ن أ إليي مستروتان ال  قدر عل  مساجلة الرجال ومزا متهم فالبد ل ا من تأخير السقي 
ا تيي لالكبر فال يةلح للقيييام بييه، اب  أضجفهشي  قد   ابو أوما ل ا رجل يقوم ب ل  و يفر،وا، 

 .(1)رهما في توليهما السقي با فسهما(ع اليه 
ممارسة ه ا الجمييل.  إل فقد تركز الجوا  عل  كشف السب  ال ي دعاهما  إ ن

االسييتفهام  أنع هييا بالفجييل المضييارا  واإلجابييةوممييا يال ييظ عليي  اسييتجمال )مييا( ه ييا 
م ةييورة فييي  األسييئلةعليييهم السييالم. ولييم تكيين  أ بيائييهكان ةادرا عن اهلل تجال  وعن 
 األجوبيييةمختلفييية، ومقاةيييد متجيييددة. وكا يييت  أ،يييراا،يييرا وا يييد، بيييل توزعيييت علييي  

ميين  أو ختةرة. ولم يكن ه اليي  رابييط مجييين يييربط المخيياطبين تفةيلية وليست م جويةأ
يجقييو  عليييه السييالم وفييي الثا ييية  أب ييا كييا وا  األوليي ففييي اآلييية  األسييئلة إليييهموجهييت 
 ( وفي الثالثة اب تي شجي  عليه السالم..  إبلي كان )

احَِِ اما قوله تجال    َذُر* لَوَّ ِر* )َوَما أَْ َراَك َما َسَاُر* ال ُتْباِي َوال تَِِ ةك لِْلَبشَِِ

َر  َوَة َعشَِِ ا تِسِِْ فيييابن ال اجيي  يقيييول عييين أسيييلو  )ميييا أدرا (   )مجيييي   (2)َعلَْيهَِِ
سييتفهام ه ييا لييي   قيقيييا  فاال إ ن (3)االسييتفهام فييي هيي ا المجييال لتجظيييم  كيير القضييية(

الجييوا   أميياوا ما خييرل لضييرا بال،ييي ي اسيي  هييول  ليي  المشييهد اليي ي يةييور جهيي م، 
 فيهييا ال ييال واالسييتقبال لتت اسيي  مييع هيي ا  أفييادفا ه قد جا  مفتت ييا  بييي )ال( ال افييية التييي 

الجو ال ي يرسمه القرآن الكريم. وال تقف السورة ع د ه ا ال د في عرا ه ا المشييهد 
ْم وبجوابه في قولييه تجييال    آخر ما تكمله باستفهام وا )َما َسلََكُكْم فِي َسَاَر* َقالُوا لَِِ

يَن*  َع اْلَخائِضِِِ وُا مَِِ ا َنخُِِ ِكيَن*َوُكنَّ ُم اْلِمسِِْ وِِِ َْ ُك ُن َنُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن* َولَْم نَِِ

يِن* َحتَّى أََتاَنا اْلَياِيُن  ُب بَِيْوِم ال ِّ ا ُنَكذِّ َوُكنَّ
(4) . 

 
 .3 171الكشاف، ( 1)

 (.30-27المدثر  )( 2)

 .  111   1امالي ابن ال اج    ( 3)

 (.  47-42مدثر   )ال( 4)
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، وقد  كر ه ال  المجرمون أربجة أسييبا  أَّْدت  (1)االستفهام ه ا للتوبي  والت سير
 ، و خييوا، و كيي  (  يي المضييارعة فييي قولييه )لييم  األفجييال ييار جهيي م )وفييي  إليي بهييم 
 .  (2) هم ومتجدد م هم طول  ياتهم(دبان  ل  دي  إي ان

عييييين )ميييييا(  اإلجابيييييةج ييييي  ع يييييد  إلييييي يسيييييير ج بيييييا   اإلط يييييا  أنومييييين الواضيييييح 
االستفهامية، كما هو ال ال في اآليات التي سبقت هاتين اآليتييين فييالجوا  يييأتي عليي  

ق   اإلط ييا   ييوم مفةييل ولييي  مييوجزا  ولجييل  مييا يكييون  فييي مقييام ال سييرة والتفةيييل أَّل يييَّ
 .أيديهموال دم عل  ما فات ه ال  المجرمين من  جيم الج ة بسب  ما ارتكبت 

َياُولُ : باالسييم كمييا فييي قولييه تجييال  اإلجابييةعن )ما(  اإلجابةومن أسالي    )سَِِ

اِ  َما َوالَّ  َفَهاُء ِمَن النَّ ِرُق السُّ ِ اْلَمشِِْ لْ ِهَّ ُرْم َعْن قِْبلَتِِهُم الَّتِي َكاُنوا َعلَْيَها قُِِ

َ  ُمْسَتاِيم    . (3)   َواْلَمْغِرُب َيْهِ ي َمْن َيَشاُء رِلَى ِصَرا
الجهييات  إنٌر بهيي ا الجييوا  ميين ر َّ الجييْزة  إ    )و مأفالْ بيُّ ةْل  الْله  عليه وسييلم ميي 

مَّل كاكل فال يست ق شي م ها ل اته ان يكون قبلة ، بل ا ما تةير قبليية  الن  ها هلل م لكا  وَّ
، واالسييتفهام لييم يقييع بجييد، بييل ا ييه سيييقع فييي المسييتقبل القرييي  (4)اهلل تجال  ججلها قبليية(

ومييا  ليي  اال   سييفها (بدليل وجود السين التي تفيد االسييتقبال فييي قولييه تجييال  )سيييقول ال
 .  (5)ه(ب اقطع للخةم وارد لشض إليهيد قبل ال اجة ت ألْن )الجوا  الج

  عليييه السييالم التييي اسييتخدمت وعليي  هيي   الشيياكلة جييا ت أسييئلة فرعييون لموسيي 
 الارون )َقالَ َفَما َبالُ وكان الجوا  باالسم كما في قوله تجال    داة  للس الأفيها)ما(
 

اِْلُولَى* َقالَ ِعْلُمَها ِعْنَ  َربِّي فِي ِكَتاب  ال َيِضلُّ َربِّي َوال َيْنَسى 
(6). 

َماَواتِ وقولييه تجييال  َِِّ الَ َربُّ الس َِِ الَِميَن* ق َِِ ا َربُّ اْلو َِِ ْوُن َوم َِِ الَ فِْرع َِِ  : )ق

وقِنِيَن  ُتْم مُِِ ا رِْن ُكنِِْ ا كا ييت )مييا( للسيي ال عيين الجيي    (1)َواِْلَْرِا َوَما َبْيَنُهمَِِ ولميي 
 

 .  655   4ي ظر  الكشاف، ( 1)

 .  326  29الت رير والت وير، ( 2)

 (.  142البقرة   )( 3)

 . 104   4التفسير الكبير، ( 4)

 . 317   1الكشاف، ( 5)

 (. 52-51طه  )( 6)
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مييا قالييه موسيي  عليييه  إالوالةييفة فا ييه )ال جييوا  البتيية لقييول فرعييون ومييا ر  الجيياملين 
فالستفهام ه ال  لإل كار، فهييو   (2)وما بي هما( واألراالسالم وهو ا ه ر  السماوات 

أن  يييد عَّي الربوبييية وليي ل  جييا  الجييوا   إليي ةادر من طا،يةم متج ت وةل به ال ال 
لر  الجيياملين  اإللهيةمن الةفات  أورد موس  عليه السالم قد أنمفةال  ودقيقا ، كما 

ميييا يثبيييت لفرعيييون بطيييالن ربوبيتيييه فييياهلل تجيييال  ال يضيييل وال ي سييي  وهيييو ر  السيييموات 
ييير ان ما بين ه   الةفات الجظيمة وةفات عبييد ضييجيف  قت وما بي هما وش واألرا

) ا( كمييا فييي  اإلشييارةتييأتي مةيي وبة باسييم  أنمن عبيد اهلل كفرعون. ومن أسييالي  مييا 
يُّ اْلَكبِيُِِر قوله تجييال    َو اْلَولِِِ ُكْم َقالُوا اْلَحقَّ َورُِِ . وقييد (3))…َقالُوا َماَذا َقالَ َربُّ

(  تيي  تييتم  يي ف الفجييل والفاعييل ميين الجييوا  ه ييا فاةييل الجييوا    ))قييال رب ييا ال ييقْ 
ن بال،يية القييرآن اكتفييت ه ييا بييالمفجول بييه أال إوا  المطابقة والمشاكلة بين الس ال والجيي 

فقييط طلبييا  لالختةييار.. فييان الموقييف ه ييا ال يسييمح بالشييرح والتفةيييل فقييولهم )ال ييق( 
 . وه ا مما يقع في يوم القيامة.  (4)بالشفاعة لمن ارتض ( اإل ن)أي القول ال ق وهو 

: قولييه تجييال  ومن األسالي  المميزة فييي جييوا  )مييا( جييوا  )مييا ادرا (. كمييا فييي

ينك  جِّ ا سِِِ ا أَْ َراَك مَِِ ومك  )َومَِِ ُِِ ابك َمْرق َِِ * ِكت
ا أَ ْ وقولييه تجييال . (5) ا : )َومَِِ َراَك مَِِ

 .  6)ِعلِّيُّوَن* ِكَتابك َمْرقُومك 

ُب وقولييه تجييال  اقِِِ ْجُم الثَّ اِرُق* الِِنَّ ا الََِِّ ا أَْ َراَك مَِِ : وقولييه تجييال .  7): )َومَِِ

ْوم  ذِ  ي يَِِ امك فِِِ وَِِ َْ َغَبة  )َوَما أَْ َراَك َما اْلَوَاَبُة* َفكُّ َرَقَبة* أَْو رِ وقولييه    8)ي َمسِِْ

 
 (. 24-23الشجرا    )( 1)

 . 128   24التفسير الكبير، ( 2)

 (. 23سبأ   )( 3)

 . 288   3الكشاف، ( 4)

 (. 9-8المطففين   )( 5)

 (. 20-19المطففين   )( 6)

 (. 3-2الطارق   )( 7)

 (. 14-12البلد )( 8)
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َ ِة* )َوَما أَْ َراكَ : تجييال  ى اِْلَْفئِِِ ُع َعلَِِ لِِِ ََّ ِ اْلُموَقَ ةُ* الَّتِي َت ََّ َمُة* َناُر  ََ  َما اْلُح

َ ة   َها َعلَْيِهْم ُمْؤَصَ ةك* فِي َعَم   ُمَم َّ  .  1)رِنَّ

))كيييل شيييي فيييي القيييرآن )وميييا  األسيييلو هيييي( عييين هييي ا 1049ويقيييول الكفيييوي )ت 
)مييا( فييي الموضييجين لالسييتفهام اإل كيياري، لكيين فييي )مييا  أدرا ( فقد اخبر به، و ل  ان

 ف  اهلل  ل  في المستقبل ولييم  فإ افي ال ال والمستقبل،  لإلدرا يدري ( إل كار و في 
( إ كييار و فييي لت قييق اإلدرا  فييي الماضييي وال ي ييافي ت ققييه فييي أدرا يفسر ، وفييي )مييا 

 .  (2)وتفسير ( بإخبار درب اهلل أالمستقبل ف أو ال ال 
إ ن فه ا األسلو  القرآ ييي ال يخييرل عيين التهويييل اليي ي يييراد بييه التخويييف وا ييه ال 

 يراد به التخويف فقط، بل تجظيم األمر وتضخيمه، والفيةل في ه ا الت ديد هو 
 اآلية  فسها بما تجك  من المج   وتضفي من الظالل عل  أسلو  )ما أدرا (.  

عيين )مييا  اإلجابييةبظييرف الزمييان، وم هييا  اإلجابييةعيين )مييا(  اإلجابييةوميين أسييالي  
ُك َنفِِْ ك : قولييه تجييال أدرا ( كما في  ْوَم ال َتْملِِِ يِن* يَِِ ْوُم الِِ ِّ ا يَِِ )ُثمَّ َما أَْ َراَك مَِِ

ِ لَِنْف   َشْيئاً َواِْلَ  ا : وقوله تجال . (3)ْمُر َيْوَمئِذ  ِهَّ ا أَْ َراَك مَِِ ُة* َومَِِ )َما اْلَااِرعَِِ

اْلَفَرا اُ  كَِِ وُن النَِِّ ْوَم َيكُِِ اْلِوْهِن اْلَااِرَعُة* يَِِ الُ كَِِ وُن اْلِجبَِِ وِث* َوَتكُِِ ِش اْلَمْبثُِِ

االسييتفهام كييان عيين  أن هييو والسب  في كون الجييوا  ه ييا ظرفييا  للزمييان  (4)اْلَمْنفُوِش 
عيين ةييفة هيي ا الييزمن فيييأتي الجييوا  مفتت ييا  بييالظرف ومةييورا   أو ت ديييد زميين مجييين 

 لةفته.  
 :تجال  قولهومن أسالي  الجوا  عن )ما( اإلجابة بالضمير كما في 

ى  ا َعلَِِ )َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى* َقالَ ِرَي َعَصاَي أََتَوكَّ ُ َعلَْيَها َوأَُرشُّ بِهَِِ

ِِرُب أُ  َر  َغَنِمي َولَِي فِيَها مَِِ قولييه يضييا  أموسيي  عليييه السييالم  أجوبيية.. وميين (5)خِِْ
)َوَما أَْعَجلََك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى* َقالَ ُرْم أُوالِء َعلَى أََثِري َوَعِجْلُت  تجال  

 
 (. 9-5الهمزة  )( 1)

 . 182-181  4الكليات، ( 2)

 (. 19-18اال فطار   )( 3)

 (. 5-3القارعة   )( 4)

 (. 18-17طه   )( 5)
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ى  َك َربِّ لَِتْرضَِِ ِِْ ومييا يميييز االسييتفهام ه ييا ا ييه ةييادر عيين ر  الجييزة سييب ا ه  (1)رِلَي
وتجيييال ، ولييي ل  فهيييو اسيييتفهام ،يييير  قيقيييي الن اهلل تجيييال  عيييالم بكيييل شيييي. وليييم يكييين 

وا مييا كييان المييراد م ييه ةييقل شخةييية موسيي  عليييه ،  بيياآلخرةاالستفهام ه ا مما يتجلق 
الجييوا  فقييد جييا  مفةييال  ومبييدو ا  بالضييمير، وكييان فييي اآلييية األوليي   أمييا. (2)السييالم

ضميرا  عن الجةا في قوله تجال  )وما تل ( وعن الكيياف بالت ديييد. وفييي اآلييية الثا ييية 
 أميياضميرا  عن )قوم ( وكان التطييابق واضيي ا  بييين الجييوا  والسيي ال فييي اآلييية األوليي  

السيييب  فيييي عجلتيييه الن االسيييتفهام كيييان  التطيييابق  جيييد  كييير إلييي  فإضيييافةفيييي الثا يييية 
 لإل كار.  

وقييد يكييون االسييتفهام ةييادرا  عيين اهلل تجييال  ولكيين عليي  سييبيل التييوبي  كمييا فييي 
ْن : قوله تجييال  ي مِِِ ُه َخلَْاَتنِِِ )َقالَ َما َمَنَوَك أاَلَّ َتْسُجَ  رِْذ أََمْرُتَك َقالَ أََنا َخْيرك ِمنِِْ

ين   َِ َنار  َوَخلَْاَتُه ِمْن 
عن السييجود آلدم  إبلي . فاالستفهام ه ا عن سب  امت اا (3)

علييييه السيييالم وجيييا  الجيييوا  مفتت يييا  بيييي )ا يييا( الدالييية علييي  التفخييييم والكبييير موضييي ا  فيييي 
وهييي اشييرف ميين الطييين عليي  ي مخلوق من  ار بأ ه آدمجوابه سب  تفضيل  فسه عل  

 .  ي   د زعمه
ا وقد جا  الجوا  بالضمير عيين اسييتفهام  قيقييي كمييا فييي قولييه تجييال  الَ َفمَِِ :)قَِِ

ُبُكمْ  َْ ا َخ َ  رِنَِِّ ا أُْرِسْلَنا رِلَى َقْوم  ُمْجِرِميَن* راِلَّ َلَ لُو َها اْلُمْرَسلُوَن* َقالُوا رِنَّ  أَيُّ

َها لَِمَن اْلَغابِِريَن  ْرَنا رِنَّ وُرْم أَْجَمِويَن* راِلَّ اْمَرأََتُه َق َّ لَُمَنجُّ
(4) . 

ُبُكْم أَ  وقوله تجال   َْ ا أُْرِسْلَنا رِلَى َقْوم  )َقالَ َفَما َخ َها اْلُمْرَسلُوَن* َقالُوا رِنَّ يُّ

ِرفِيَن*  َك لِْلُمسِِْ َ  َربِِِّ َمًة ِعنِِْ وَّ * ُمسَِِ ين  َِ ُمْجِرِميَن* لُِنْرِسلَ َعلَْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن 
ت  مِِِ  َر َبيِِْ ا َغيِِْ ْ َنا فِيهَِِ ا َوجَِِ ْؤِمنِيَن* َفمَِِ َن اْلمُِِ ا مِِِ اَن فِيهَِِ ْن كَِِ ا مَِِ َن َف َْخَرْجنَِِ

يَم  َذاَب اِْلَلِِِ افُوَن اْلوَِِ ِذيَن َيخَِِ واالسييتفهام ه ييا  (5)اْلُمْسلِِميَن* َوَتَرْكَنا فِيَها ََيًة لِلَِِّ
الجييوا  فقييد افتييتح  أميياالمالئكيية  إليي الخليل عليه السالم وهو موجه  إبراهيمةادر من 

 
 (. 84-83طه   )( 1)

 . 98  22، 26   22ي ظر   التفسير الكبير   ( 2)

 (. 12األعراف   )( 3)

 (.60-57ال جر  )( 4)

 (.37-031ال اريات  )( 5)
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 أرسييلواوالضييرا اليي ي  أ فسييهما بييي )ا ييا( المشييددة الداليية عليي  االختةيياص  تيي  يميييزو 
 األمييرولما كان االستفهام ه ا  قيقيا وهو عن ي  وهو ا زل الجقا  بقوم لوط ي  من اجله

ا وتفةيييليا ب ييي  ب فقد جييا  الجييوا  مسييهي عظيم  أمروهو ي ال ي جا  به ال  المالئكة 
 برمته.   األمرجا  جوابهم عن  إ لالستفهام  آخريتركوا مجاال لم 
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