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ABSTRAK

االستفهام في جزاء عم
Istifham dalam Juz ‘amma
Bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki keindahan bahasa yang
sejarahnya dimulai jauh sebelum datangnya islam. Pada masa itu keindahan
bahasa dan sastra merupakan puncak dari karya terindah mereka. Kemudian Islam
datang dengan diutusnya nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka. Nabi yang
terakhir ini datang dengan membawa kitab suci yang tidak akan menyentuh hati
kaum Arab apabila tidak menggunakan bahasa yang lebih indah dan lebih tinggi
tingkat kesusastraannya. Namun demikian meskipun dengan indahnya bahasa dan
ketingginya sastra, mereka tetap ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah
SWT, bahkan menganggap bahwa Al-Qur’an bukanlah wahyu dari Allah SWT
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Juz ‘Amma merupakan juz terakhir atau juz 30 yang didalamnya ditandai
dengan awalan ّ عمpada surat An Naba dan diakhiri dengan surat An Naas. Pada
bagian juz ini banyak dilakukan penghafalan karena ayat-ayatnya pendek. Surah
dengan ayat terbanyak terdapat pada surat An Nazi”at dengan 46 ayat dan surat
terpendek adalah surat Al Kutsar dengan 3 ayat.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah istifham dan juz amma,
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta pengumpulan data
menggunakan library research, kajian ini dimaksud untuk mengetahui bentukbentuk dan kegunaan istifham yang terdapat dalam Juz ‘Amma. Dari kajian yang
telah dilakukan, diketahui bahwa ayat-ayat yang mengandung istifham ada 53 data
yaitu berupa hamzah, hal, maa, kaifa, ayy, ayyana dan aina, sedangkan kegunaan
istifham dalam juz amma ada 37 data berupa: tafhiim 1 data, taqriir 9 data, inkari
8 data, targhiib 1 data, tahdlildl 1 data, tahqiir 1 data, ta’dhiim 4 data.
Keynote : Istifham, Juz ‘Amma.
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الفصل األول
أساسيات البحث
ا .مقدمة
إن اللغة العربية هي لغة عاملية ،وبالنسبة للمسلمني هي لغة الدين ولغة
القرآن الكرمي اليت يستعملوهنا يف صالهتم وقراءهتم القرآن ،وبدوهنا اليستطيع
املسلمون أن يفهموا دينهم فهما صحيحا وكان املفسرون اتفقوا على فصاحة
القرآن الكرمي وبالغته ودقته ولطفه .اليستطيع واملخلوقات األخرى أن يأتوا
مبثل سورة ومجال البالغة ختفى على بعض الطلبة الذين الينطقون اللغة العربية.
بواسطة اللغة نستطيع أن نفهم معاىن القرآن الكرمي تشري إحدى
اآليات القرآنية قوله تعاىل."      " :

1

وكذلك نستطيع أن نفهم األحاديث النبوية والكتب اليت حتتوى على خمتلف
العلوم الدينية والعلوم األخرى .والعجب إذا كان الناس يف عصرنا احلاضر
يتسابقون يف تعليم اللغة العربية ومعرفتها للتوسع يف علومهم ،والسيما يف
إندونسيا حيث أن معظم سكاهنا مسلمون ،وأن اللغة العربية أصبحت إحدى
املواد املقررة يف املؤسسات التعلمية اإلسالمية.
أما أمهية اللغة العربية فما زالت عميقة اجلذور يف قلوب املسلمني ،نظرا
لوضع اللغة العربية بالنسبة للقرآن واحلديث النبوى املصدرين من أهم مصادر
الدين وتنشق من العربية مجيع تعاليم اإلسالم اليت جيب أن يفهمها املسلمون
ويطبقوها يف حياهتم اليومية 2.فمن أراد أن يتعمق يف الدين تعمقا فالب ّد له أن
 1القرآن الكرمي ،سورة يوسف٢ :
 2مصطفى حممد نور و حفصة إنتان ،املقدمة العربية امليسرة :الطبعة األوىل (جاكرتا :فوستاكا عارف٢٠٠٢ ،م)
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يتقن العربية كل اإلتقان ،ألن اللغات األخرى منها اإلندونسية واإلجنليزية
وغريها من اللغات العاملية التستطيع أن تأيت معىن صحيحا من معاىن يضمنها
القرآن اجمليد فإنه منزل باللغة العربية.
ومن املعلوم أن العلوم العربية تنقسم اىل فروع منها علم الصرف ،علم
النحو ،علم البالغة ،علم العروض وغري ذلك .قال الشيخ مصطفى الغاليني يف
كتابه :إن العلوم العربية تنقسم اىل فروع كثرية وهي الصرف واالعراب والرسم
واملعاىن والبياىن والبديع والعروض والقواىف وقرض الشعر واالنشاء واخلطاب
وتاريخ االدب ومنت اللغة.

3

القرآن الكرمي هو معجزة وإعجازه يظهر يف مجال أساليبها وعباراهتا
الفصيحة وبالغتها وألفاظها وأسلوهبا .القرآن هو الكالم املعجز املنزل على
النيب صلى اللّه عليه وسلم املكتوب يف املصاحف ،واملنقول بالتواتر ،والتعبد
بتالوته .وآيات القرآن الكرمي تتضمن االحكام الشريعة والعلوم الشرعية ،وعلوم
البالغة ،والعلوم األخرى اليت تتعلق بالدين االسالمى .وحنن النستطيع ان نفهم
العلوم اليت توجد يف القرآن الكرمي بدون فهم اللغة العربية فينبغى لنا ان نتعلمها
تعلّما عميقا.
والعلم الذي يبحث عن حسن املعىن يعىن علم البالغة ،علم البالغة
عند جممع اللغة العربية مجهورية مصر العربية يف معناها اللغوية :حسن البيان

وقوة البأثري 4.قال أمحد مصطفى املراغى يف كتاب علوم البيان واملعاين والبديع
البالغة لغة هي تنبئ عن الوصول واإلنتهاء.

5

 3مصطفى الغالييين ،جامع الدروس (بريوت :مكنة العصريية ٨٧٩١م)

 4جممع اللغة العربية ،معجم الوسيط( ،مصر :مكتبة الشروق الدولية٢٠٠٢ ،م)،ص٩٠ :
 5أمحد مصطفى املراغى ،علوم البالغة البيان واملعاين والبديع( ،بريوت :دار الكتب العلمية 1٩٩3م)،ص13 :
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البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة ،هلا يف
النفس أثر خالب ،مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه ،واألشخاص
كل شيئ إال فنّا من الفنون يعتمد على
الذين خياطبون .فليست البالغة قبل ّ
صفاء االستعداد الفطرى ودقة إدراك اجلمال ،وتبني الفروق اخلفية بني صنوف
الفىن .وتنشيط املواهب
األساليب ،وللمرانة يد التحد يف تكوين الذوق ى
الفاترة ،والبد للطالب إىل جانب ذلك من قراءة طرائف األدب ،والتملؤ من
منريه الفياض ،ونقد اآلثار األدبية واملوازنة بينها ،وأن يكون له من الثقة بنفسه
مايدفعه إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح مايعده قبيحا.

6

يقسم علم البالغة إىل ثالثة أقسام  :األول ،علم البيان هي علم يهتم
بطرق التعبري عن املعىن الواحد ،يشتمل :التشبيه ،الكناية واجملاز .والثاين ،علم
البديع هو علم يهتم بطرق حتسني الكالم وتزيينه ،يشتمل :السجع ،اجلنس،
الطباق ،املقابلة ،حني التقسيم ،التورية واإلقتباس .الثالث ،علم املعاين هو علم
يهتم بطرق تركيب الكالم ،يشتمل :اإلجاز ،واإلطناب ،واملساوة ،والقصر
والفصل ،والكالم خربي والكالم انشائي.

7

يتضمن الكالم يف األسلوب البالغى من اخلرب واإلنشاء .واإلنشاء
ينقسم اىل قسمني ،إنشاء طلىب و إنشاء غري طلبىى .قد علمنا أن اإلنشاء غري
الطلىب اليبحث عن علماء البالغة ،ألن أكثر صيغته يف األصل أخبار نقلب
إىل اإلنشاء .وإنشاء طلىب انواعه مخسة :األمر ،والنهى ،واإلستفهام ،والتمىن
والنداء.

 6على اجلارم ومصطفى أمني .البالغية الواضجة البيان ،املعاىن ،البديع( ،دار املعارف ،جمهل السنة) .ص١ :
 7أمحد اهلشامي ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان واليديع (دار ابن خلدون ،جمهول الينة) ،ص٣:
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وترى الباحثة أن االستفهام من أبلغ الوسيلة ملخاطبة ذوى العقول
والبصرية ألن االستفهام هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل 8.وتلك
األدوات كثرية مثل "هل" للتصديق ،و"اهلمزة" للتصور والتصديق ،و"ما" لشرح
االسم أو حقيقة املسمى ،و"مىت" لتعيني الزمان ماضيا أو مستقبال،
و"كيف"لتعيني احلال ،و"أين" لتعيني املكان وغري ذلك.

٩

ورغم ذلك قد خترج ألفظ االستفهام من معانيها األصلى ،فيستفهم هبا
عن الشيء مع العلم به ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم وداللة مثل
األمر والنهي والتوبيخ واإلنكار والتشويق واالستهزاء وغري ذلك .ومثال ذلك
قوله تعاىل يف سورة الشعرا 10.      :لإلنكار.
عم حتتوي على مثل هذا االستفهام .وذلك كقوله
وترى الباحثة أن جز ّ
تعاىل:

     

 11.االستفهام للتقرير.

واالستفهام للتشويق وقوله تعاىل.    :

12

عم ،وقد خصوصا حبثها عن االستفهام
وهنا ستبحث الباحثة عن جزء ّ

يف جز عمّ ملا هلا من األمهية العظمي يف علم البالغة وفائدة كربى يف فهم
آيات القرآن الكرمي.

 8على اجلارم ومصطفى األمني ،البالغة الواضحة( ،القاهرة :دار املعارف ،جمهول السنة) ص٨٧٢:
 ٩أمحد اهلامشي،جواهر البالغة يف علم املعاين والبيان والبديع( ،بريت :الكتبة العصرية ،)٨٧٧٧ ،ص ١٢٩
 10سورة الشعراء٢٣ :
 11القران سورة الفيل٨ :
القران سورة الغاسية٨ :
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ب .أسئلة البحث
أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة فهي:
عم ؟
 .1ما أنواع االستفهام يف جزء ّ

عم ؟
 .2ما فوائدة االستفهام يف جزء ّ

ج .أهداف البحث

أما أهداف البحث اليت تسعي الباحثة إىل حتقيقها مايلي:
عم.
 .1ملعرفة أنواع االستفهام يف جزء ّ

عم.
 .2ملعرفة فوائدة االستفهام يف جزء ّ

د .أهمية البحث

تأيت أمهية البحث من هذا البحث فهي:
 .1األمهية النظرية
ترجو الباحثة أن هذا البحث يستطيع أن يشرح االستفهام
عم.
وفوائدة يف جزء ّ

 .2األمهية العملية

أ .للجامعة  :ترجو زيادة املراجع للجامعة ولكلية اآلداب خاصة يف
مراجع حتليل اللغة العربية يف دراسة بالغية بديعية عن االستفهام
عم.
وفوائدة يف جزء ّ

ب .للطالب  :لزيادة اخلزائن العلمي والفهم على القراء يف جمال
حتليل اللغة العربية خاصة يف علم البالغة عن االستفهام يف جزء
عم.
ّ
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ه .توضيح المصطلحات
توضح الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا
البحث فيما يلي:
 .1االستفهام

 :االستفهام هي طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من
قبل ،وذلك بأدواة خاصة ،وتلك األدوات هي اهلمزة،
اىن،
وهل ،وما ،ومن ،ومىت ،وأين ،وكيف ،وأيّانّ ،
أي 13.وتنقسمه ثالتة أقسام فهي التّصور تارة
وكم ،و ّ
والتّصديق تارة أخرى ،والتّصديق فقط ،و التّصور فقط.

وأما فوئدته هي  :التقرير ،اإلنكار ،الوعيد ،التهكم،
التحقري ،التعظيم وغري ذلك.
عم
 .2جزء ّ

 :هو اجلزء الثالثون من القرآن الكرمي حبيث حيتوي على
 37سورة 14.املبدوء بسورة النبأ واملختتم بسورة الناس.

و .حدود البحث
أما حتديد البحث فهي:
 .1إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو أنواع االستفهام وفوائدته يف
عم.
جزء ّ

 .2إن هذا البحث يركز يف دراسة بالغية خصوصا مباحثة االستفهام
عم.
وفوائدته يف جزء ّ

 13أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة( ،إندونيسيا  :مكتبة دار إحياء الكتب العربية ٨٧٩٠م) ص ١5
 14سلمان هارون ،ماهر اللغة العربية والقرآن (تعران اجلنوبية :لنرتاهايت٢٠٠٧ ،م) ،ص.٨٩٢ :
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ز .الدراسات السابقة
كانت الباحثة قد قرأت بعض الرسائل اجلامعية الذي يتعلق حتت
عم" ،منها:
املوضوع "االستفهام جزء ّ

.1

الدراسة

السابقة

األول،

حريف

سربيادى،

رقم

القيد

( )10512000181يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية
والتعليم جلامعة سلطان شريف قسم اإلسالمية احلكومية رياو سنة
 2010بعنوان "حتليل بالغي عن اآليات االستفهامية يف سورة
النساء" .حيث حبث يف هذه الرسالة عن مفهوم االستفهام وأنواعه
ومعانيه وما هو املضمون اللغوي البالغي لآليات االستفهامية يف سورة
النساء.
 .2سيت مرمي ،رقم التسجيل (0121107أ) يف شعبة اللغة العربية وأدهبا
جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة  .2015حتت
املوضوع "معاين االستفهام يف سورة الشعراء" (دراسة بالغية) .هذا
البحث عن أنواع االستفهام يف سورة الشعراء منها اثنني وثالثون
اآليات ومعناه االستفها منها احد عشر اإلنكار ،واثنني التنبية ،واثنني
التقريع ،و ثالثة اآليات لتقرير ،والربعة اآليات لألمر.
 .3الدراسة السابقة الثالثة ،ديوي زهراء العفية ،رقم القيد81213125( :أ)
يف شعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية
سورابايا سنة 2017م .بعنوان اجملاز يف جزء عمّ دراسة بالغية .حيث

حبث يف هذه الرسالة عن مفهوم اآليات تتضمن اجملاز ومعىن اجملاز يف

عم.
جزء ّ
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 .4دييان سفتيياين ساري ،حبث تكميل مقدم الستيفاء الشروط لنيل شهادة
الدرسة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا ،شعبة اللغة العربية وأدهبا قسم
اللغة واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل
اإلسالمية احلكومية سورابايا 2017م .وحتت املوضوع "االستفهام
ومعانية يف القصة القصرية "انا املوت" لتوفيق احلكيم (دراسة بالغية)".
وحتديد البحث الباحثة هي املعىن االستفهام احلقيقي يف القصة "انا
املوت" لتوفيق احلكيم يعىن  17مجلة ومعانيه  35مجلة.
وبعد أن الحظات الباحثة تلك البحوث وقارهنا هبذا البحث وجد أن حبثة
هذا خيتلف جوهاريا عن تلك البحوث السابقة حيث أنه يتناول االستفهام يف جزء
عم.
ّ
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ .المبحث األول :مفهوم االستفهام
 .١تعريف االستفهام
االستفهام يف اللغة من كلمة فهم ،معناه العلم واملعرفة واإلدراك.
فهم بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارعْ -فهما  -فهما –
فهامة ،15أي طلب الفهم .فقال أمحد اهلامشى يف كتابه جواهر البالغة
االستفهام هو :طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل 16وذلك من
إحدى أدواته اآلتية وهي :اهلمزة ،وهل ،ومن ،وما ،ومىت ،وأيّان ،وكيف،
أىن ،وكم ،وأى.
وأين ،و ى
وتنقسم حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام ،يعىن:
( )1ما يطلب به التّصور تارة والتّصديق تارة أخرى وهو :اهلمزة
( )2ما يطلب به التّصديق فقط وهو :هل
( )3ما يطلب به وهو :بقية األلفاظ االستفهام
 .٢أنواع االستفهام
تنقسم أنواع االستفهام يف اللغة العربية قسمني مها حريف
االستفهام وأمساء االستفهام .أما احلرف مها :اهلمزة وهل .وأما األمساء فهي
أىن.
من ،وما ،وماذا ،ومىت ،وأيان ،وأين ،وكيف ،وأي ،وكم ،و ّ
أ .حرف االستفهام

 15مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر٢٠٨٠ ،م) اجلزء  ،٨٢ص ٢٥٧
 16أمحد اهلامشى ،جواهر البالغة( ،إندونيسيا :مكتبة دار إحياء الكتب العربية)٨٧٩٠ ،ص ١٥

٩
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 .1اهلمزة
تستعمل حرف اهلمزة يف باب االستفهام هي:
 .1تستعمل لطلب التصور ،أي االستفهام عن املفرد ،وعندئذ
يكون جواهبا بتحديد أحد الشيئني ويأيت املسؤول عنه
بعد اهلمزة مباشرة وال بد أن تأيت بعدها (أم) العاطفة
وتدعى املعادلة ألن ما بعدها يعادل ما قبلها يف ذهن
السائل مثل -:أيوسف فاز أم فرعون؟
 .2وتليها اجلملة االمسية واجلملة الفعلية مثل :أفاطمة يف
البيت؟ أذهبت عائشة؟
 .3تستعمل لطلب التصديق ،أي االستفهام عن حقيقة
نسبة فعل أو صفة إىل شخص معني ،ويكون اجلواب
ب(نعم) أو ب(ال) يف الكالم املوجب ،مثل :أقرأت القرآن؟.
وأما إذا كان الكالم منفيا فيجاب عنه ب(نعم)
لتصديق النفي ،مثل :أمل تفهم البالغة؟ و ب(بلى) لتحويل
النفي إىل إثبات ،مثل :أمل تستقبل الضيف؟ فتقول
(بلى) إذا استقبتله.
وتأيت (بلى) يف جمال اإلعرتاف بأمر خطري ذي
شأن عظيم كاأللوهية والقدرة على البعث وبدء اخللق كما
قال اللّه تعاىل يف كتابه الكرمي سورة البقرة ﴿:
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.17﴾         
    ﴿

:ويف سورة األحقاف

      
          

.18﴾ 
: اهلمزة هلا الصدارة يف مجلة ولذا تقدم.4
 أيف البيت ضيف؟: على حروف اجلر مثل أوما مسعت اخلرب؟: على حروف العطف مثل أئنك لتؤيد احلق؟: على (إ ّن) مثل أخالدا زرت؟: على املفعول به املقدم مثل: جيوز حذفها دلت عليها قرينة كورود أم املعادلة مثل.5
فواللّه ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمني اجلمر أم
بثمان؟
والتقدير أبسبع؟
: تسقط بعد مهزة الوصل املكسورة لفظا وكتابه مثل.6
أتّعظت مبا حصل؟

٢٩٠:  سورة البقرة17
33 :  سورة األحقاف18
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 .7إذا وقعت بعدها (أل) التعريف أدغمت فيها وأصبحتا مهزة
ممدودة مثل يف القرآن الكرمي:

﴿   

        

﴾        

1٩

 .8إذا كانت مهزة االستفهام للتسوية تليها مجلتان تفصل
بينهما (أم) املعادلة املعادلة املتصلة العاطفة ويصبح
األسلوب خربيا ،وتسبق بكلمة (سواء) أو ما يف معناها،
وهي مل تستخدم يف القرآن الكرمي إال يف موقف الدعوة
إىل الدين أو الصدود عنه .مثل كما قال اللّه تعاىل يف
سورة يس

﴿     

 20﴾   وقد حتذف (سواء) ألهنا مفهومة
كما يف سورة اجلن آية 10

﴿    

.21﴾         
 .2هل
الثانية من حريف االستفهام هي هل .وقد وردت قرابة مثانني
مرة يف القرآن الكرمي أكثرها مع اجلملة الفعلية ،وختتص مبا يلى:

سورة يونس 5٩ :
 20سورة يس 10 :
 21سورة اجلن 10 :
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 .1تدخل على اجلملة الفعلية ،وعلى اجلملة االمسية ما مل
يكن خربها فعال .مثل :
 هل ذهبت فاطمة؟ (اجلملة الفعلية) هل الدرس الفقه سهل؟ (اجلملة االمسية) .2تستعمل لطلب التصديق فقط ،ويكو جواهبا ب(نعم) أو
ب(ال) وال تليها (أم) املعادلة مثل:
 هل حفظت القرآن؟ (فاجلواب هذا السؤال هو ب"نعم"أو ب"ال")
 هل حفظت النثر أم الشعر؟ .3يستفهم هبا يف اإلثبات فقط ،وال جيوز القول :هل مل
حتضر الواجب؟
 .4إذا دخلت على الفعل املضارع صرفته للمستقبل ،فال
يقال :هل تلعب اآلن؟ وجيب استخدام اهلمزة يف احلالتني
السبقتني.
 .5ال تدخل على (الفاء) أو (الولو) العاطفة بل تأيت بعدها
مثل:
 فهل أحضرت القلم؟ وهل نسيت الكتاب؟ .6ال تدخل على (إ ّن) واملفعول به املقدم كما هو احلال مع
اهلمزة ،فال يقال :هل إنّك مقبل؟
ب .أمساء االستفهام
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أي ،وكم،
عدد هذه األمساء عشرة وهي :من ،وما وماذا ،و ّ
أىن.22
وكيف ،ومىت ،وأيّان ،وأين ،و ّ
 .1االستفهام ب (من).

هي اسم يستفهم هبا عما يعقل ،ويكون للواحد
واإلثنني واجلمع واملذكر واملؤنث ،مثل :
 -من امسك ؟

 -من امام الفصل؟

وقد تدخل عليه حروف اجلر ،23مثل :
 إىل من أرسالت رسالتك؟ مبن ذهبت إىل املدرسة؟. .2االستفهام ب (ما وماذا)
يستفهم هبما عن غري العاقل مثل :ما املدرة؟،
وعن حقيقة الشيء أو صفته سواء كان عاقال أو غري
عاقل ،مثل :ما االستاذ؟ ما قرأت؟ ما اإلنسان؟ ما
الفواكه؟ لالستفهام عن صفاته ومميزاته ،و مثل يف كتابه
الكرمي

﴿ 

  

 

.24﴾  
و جيب حذف ألف (ما) االستفهامية و إبقاء
الفتحة إذا سبقت حبرف اجلر ،حنو:

﴿  

 22أمحد اهلامشى ،جواهر البالغة( ،إندونيسيا :مكتبة دار إحياء الكتب العربية)1٩60 ،ص 85
 23أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،القاهرة :عام الكتاب2008 ،م) اجمللد  ،3ص2126
 24سورة القارعة 1-3 :
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﴾

26

﴾

25

﴿

﴿   

.27﴾    
واذا رىكبت ما االستفهامية مع (ذا) مل حتذف
ألفها ،حنو :ملاذا جئت؟ ألن ألفها قد صارت ح ْشوا.
(أي)
 .3االستفهام ب ّ

"أي" يعىن:
يطلب باالستفهام ّ

ي
 تعيني الشيء وتصلح للعاقل  :أ ّصديق موسى؟
أي كتاب قرأت؟
 تصلح غري العاقل ّ : -تعيني للزمان  :أية ساعة ذهبت؟

 -تعيني للمكان  :أية جهة جلست؟

28

 قد تكون دالة على مكىن الكمال،وتسمى (أيّا الكمالية) ،وهي إذا وقعت
بعد نكرة كانت صفة هلا ،حنو :حيي
(أي :هو كامل يف
أي رجل؟ّ .
رجل ّ
صفات الرجال).

 25سورة النمل 35 :
 26سورة انازعات 43 :
 27سورة الصف ٢ :
28
عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي  :غرابه-إعرابه( ،دمشق :توزيع مكتبة الغزايل٢٠٠٠ ،م) ص ٨٢
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 وإذا وقعت بعد معرفة كانت حاال منها،أي رجل.
مثل  :مررت بعامراللّه ّ

 وال تستعمل إال مضافة ،وتطابقموصوفها يف التذكري والتأنيث ،تشبيها
هلا بالصفات املشتقات ،والتطابقة يف
غريمها

2٩

 .4االستفهام ب (كم)
يستفهم ب"كم" عن عدد يراد تعيينه وتنصب ما
بعدها على التمييز ،حنو :كم قلما عندك؟

30

وكان

متييزهاركتمييز عشرين وشبهه يكون مفردا منصوبا ،حنو:
كم طالبا يف الفصل؟ إال أن يدخلها حرف جر ،فيجوز
فيه وجهان يعىن:
أ .النصب على التمييز ،حنو :بكم درهها
اشرتيت قلمك؟
ب .اجلر على إضمار (من) ،حنو :بكم
درهم اشرتيت قلمك؟
إذا دخلها حرف جر غري مستحسن قال سيبويه:
وسألته-اخلليل -عن قوله :على كم جذع بيتك مبىن؟
فقال :القياس النصب ،وهو قول عامة الناس ،فأما الذين

 2٩مصطفى الغاليبين ،جامع الدروس العربية( ،بريوت :املطبعة العصرية1٩٩4 ،م) اجلزء  ،1ص 145
 30مصطفى الغاليبين ،جامع الدروس العربية...،ص 144
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جاروا ،فإهنم أرادوا معىن (من) ولكنهم حذفوها ههنا
ختفيفا على اللسان ،وصارت على عوضا منها

31

 .5االستفهام ب (كيف)
هي اسم يستفهم هبا عن حال الشيء وهيئته،
حنو :كيف أنت؟ وكيف وجدت علم النحو؟ أي :على
أية حالة أنت؟ 32وإذا دخلت (ما) الزائدة على (كيف)
حتولت إىل اسم شرط جازم فعلني يسمى األول منهما
فعل الشرط والثاين جوابه أو جزاءه ،مثل :كيفما تتجه
أته؟
 .6االستفهام ب (مىت)
هي ظرف يستفهم به عن الزمانني:
أ .املاضي  :مىت تذهب؟
ب .املستقبل  :قول تعاىل يف القرآن الكرمي
    

33

 .7االستفهام ب (أيّان)
هي اسم يستفهم هبا عن الزمان املستقبل ،الغري.
حنو :أيان تسافر؟ أي :يف أي وقت سيكون سفرك؟
وأكثرما تستعمل يف مواضع التفخيم أو التهويل ،كما قوله

 31حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي( ،باكستان2006 :م) ،ص16 :
 32مصطفى الغاليبين ،جامع الدروس العربية...،ص 143
 33سورة البقرة 214 :
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تعاىل:

   

34

أي :يف أي وقت

سيكون يوم الدين ،أي يوم اجلزاء عن األعمال ،وهو يوم
القيامة 35وتكون مركبة من (أي) و(أوان) .فحذفت الياء
األخرية من (أي) واهلمزة من (أوان) مث قلبت الواو ياء
وأدغمت يف الياء فصارت (أيان) وقبل هي مركبة من
(أي) و(آن) فحذفت اهلمزة األخرية فصارت الكلمتان
بعد اإلتصال :أيّان.
وختتلفت (مىت) و(أيّان) مع احتادمها معىن يف
أمور:36
أ .أن (مىت) أكثر استعماال من (أيّان) يف
الزمان.
ب .أن (مىت) تستعمل يف كل أمر ،أما
(أيّان) فتختص باألمور املظمة املفخمة.

ج .أن (مىت) تستعمل للشرط واالستفهام
وأما (أيّان) فلم يسمع استعماهلا للشرط،
وإن أجاز ذلك بعض املتأخرين.

د .أن (مىت) يستفهم هبا عن املاضي وعن
املستقبل ،وأما (أيّان) فتختص يف
االستفهام باملستقبل.
 34سورة الذاريات 1 :
 35مصطفى الغاليبين ،جامع الدروس العربية...،ص 143
 36حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي( ،باكستان2006 :م) ،ص36 :
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 .8االستفهام ب(أين)
االستفهام ب(أين) هي اسم يستفهم هبا عن
أي مكان وال يكون (أين) إال لألمكان كما
املكان .أينّ :

ال يكون (مىت) إال لأليام والليال .حنو :أين تدرس اللغة

العربية؟ أين أمحد؟ أين بيتك؟.37
وإذا سبقته (من) كان سؤاال عن مكان بروز
الشيء ،حنو :من أين أنت؟ من أين قدمت؟.38
(أىن)
 .٩االستفهام ب ّ

هذا االستفهام تأيت مبعىن:
أىن تفعل هذا وقد
أ .مبعىن (كيف) ،حنوّ :
هنيت عنه؟ أي :كيف تفعله؟
ب .مبعىن (من أين) كقوله تعاىل:



    ؟ 3٩أي :من أين
لك هذا؟.40
ج .مبعىن (مىت) و(حيث) ،كقوله تعاىل:
     

 37حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص36 :
 38مصطفى الغاليبين ،جامع الدروس العربية...،ص 143
 3٩سورة آل عمران 37 :
 40مصطفى الغاليبين ،جامع الدروس العربية...،ص 144
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 41     والتقدير:
مىت شئتم أو حيث شئتم.
وميكن أن نقسم هذه األمساء العشرة إىل ثالثة أقسام:42
األول

 :ما تكون إمسا غري ظرف ،وهي :من وما وماذا

وكم وكيف.
الثاين

 :ما تكون إمسا وظرفا ،وهي :مىت وأيّان وأين

الثالث

أي ،ألهنا
 :ما تكون ظرفا وغري ظرف ،وهيّ :

أىن.
وّ

حتسب ما

تضاف إليه .فإن كان املضاف إليه ظرفا كانت
ظرفا ،وإالّ فال .حنو :أي يوم تسافر؟ وأي
طالب حضر؟
فأي يوم ظرف ،وأي طالب مبتدأ.
 .٣فوائد االستفهام
لالستفهام معنيان ،مها املعاين األصلية واملعاين األخرى اليت
تستفاد من سياق الكالم ،فكانت هذه املعاين األخرى من االستفهام هي
فوائد اإلستفهام ،كما تلي:
أ .التقرير

 41سورة البقرة 223 :
 42حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي( ،باكستان2006 :م) ،ص16 :

20
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هو حني يطلب من املخاطب اإلقرار مبا بعد أداوة االستفهام أو
يريد املتكلم إثباته .43حنو 44﴾      ﴿ :ويشرتط
يف اهلمزة أن يليها مقرر به ،كقولك :أفعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأن
الفعل كان منه ،وكذلك :أأنت فعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل.45
ب .اإلنكار
هو حني يراد إنكار املستفهم عنه 46واإلنكار إما للتوبيخ ،مبعىن ما
كان ينبغي أن يكون ،حنو :أعصيت ربك؟ أو مبعىن الينبغي أن يكون،
كقولك للرجل يضيع احلق :أتنسى قدمي إحسان فالن؟ وكقولك للرجل
يركب اخلطر :أخترج يف هذا الوقت؟ أتذهب يف غري الطريق؟ والغرض
بذلك تنبية السامع حىت يرجع إىل نفسه ،فيخجل أو يرتدع عن فعل
ماهم به.
وإما للتكذيب مبعىن :مل يكن ،كقوله تعاىل:
     
  

﴾  

﴿

 47﴾وقوله:

﴾ .48أو مبعىن ال يكون ،4٩حنو:

﴿

﴿

50

 43عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه ،دمشقس :توزيع مكتبة الغزايل2000،م ،ص17 :
 44سورة الزمر 36 :
 45جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة( بريوت :دار الكتاب العلمية2003 ،م) ،ص112 :
 46عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص17 :
 47سورة اإلسراء 40 :
 48سورة الصفات 153 :
 4٩جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة...،ص113 :
 50سورة هود 28 :
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ج .الوعيد
هو ختويف املخاطب على ما صدر منه ،كأن يقول الوالد ألحد
أبنائه مهددا إياه :هل رأيت ما صنعت بأخيك؟ والولد قد رأى
تأديبؤالوالد ألخيه ،والوالد يعلم ذلك ،فيكون الغرض من االستفهام
الوعيد والتهديد.51
د .التهكم
هو اإلستهزاء والوقع يف القوم ،أي إظها عدم املتهكم به ولو كان
عظيما يف نفسه ،حنو قوله تعاىل:

﴿    

     

﴾ .52قال الزخمشري :وهذا هتكم

هبم ،مبعىن أهنم يقولون ذلك من غري أن يستند قوهلم إىل علم.53
ه .التحقري
هو حني يكون املستفهم عنه وضيعا لدى املتكلم ،54حنو كقوله
﴿      

تعاىل:

.55﴾  
و .التعظيم
هو ضد التحقري ،فهو إظها عظم ورفعة شأن ما دخله االستفهام،
أحممد يسأل الناس؟ هو أرفع مهة من هذا.56
حنوّ :
 51حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص104 :
 52سورة الزخرف ٨٧ :
 53حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص104 :
 54عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص17 :
 55سورة األنبياء 36 :
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ز .احلضيض
هو حث املخاطب وحضهعلى فعل ،حنو :أما ذهبت إىل
اجلامعة؟،57
وقوله تعاىل:

﴿

.58﴾    

ح .التمين
هو حني يكون ما بعد األداة (هل) بعيد املنال أو مستحيال،5٩
تعاىل        ﴿:

كقوله

.60﴾         
ط .األمر
هو طلب الفعل على جهة اإلستعالء ،61حنو قوله تعاىل يف القرآن
الكرمي:

﴿         

 62﴾       أي أسلموا.
ي .النهي
هو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء ،63حنو قوله
تعاىل:

﴿         

 56حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص105 :
 57حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص105 :
 58سورة الشعراء 25 :
 5٩عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص17 :
 60سورة األعراف 53 :
 61حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص106 :
 62سورة هود ٨4 :
 63حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص106 :
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 أي ال64﴾

       

ختشوهم
 النفي.ك
   ﴿

: كقوله تعاىل،65هو جعل ما بعد األداة منفيا

             
             
          
           
66

﴾  
 التعجب.ل

هو حني يكون املستفهم عنه مثريا للعجب والدهشة عند
        ﴿

: حنو،67املتكلم

.68﴾ 
 التسوية.م

٨3 :  سورة التوبة64
106 :ص...، أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي، حممد إبراهيم حممد شريف65
255 :  سورة البقرة66
18 :ص...،إعرابه- غرضه: أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي حممود يوسف67
٢٧ :  سورة مرمي68
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هي الداخلة على مجلة يصح حاول املصدر حملها ،كفوله تعاىل:
﴿        

﴾

6٩

أي سواء عليهم اإلنذار
وعدمه ،ومعىن اإلستواء فيه استواؤمها يف علم املستفهم ،ألنه قد
علم أنه أحد األمرين كائن ،إما اإلنذار وإما عدمه ولكن ال يعينه،
وكالمها معلوم بعلم غري معني.70
ن .اإلستبعاد
هو حيث يستبعد املتكلم ما بعد األداة ،71حنو:
﴾    

﴿ 

72

س .اإلستبطاء
هو حيث يرادالتعبري عن الشعورة باستبطاء حصول املستفهم
عنه ،73حنو:

﴿      

﴾           

74

ع .التحسر
هو التحزن على شيء ،حنو قوله تعاىل:

﴿   

.75﴾        
 6٩سورة يس ٨٠ :
 70بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن( ،القاهرة :مكتبة دار الرتاث٨٧١4 ،م) اجلزء ٢ص 33٩
 71عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص18 :
 72سورة يس 4١ :
 73عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص18 :
 74سورة البقرة 214 :
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أي أن املشركني مني ينفع نفخة البعث ملوقف القيامة ،وردت أواحهم إىل
أجسامهم بعد ناموها قالوا متعجبني ومتحسرين :يا ويلنا من بعثنا من
منامنا؟.76
ف .التوبيخ
هو حيث يكون املستفهم عنه مستقبحا حصوله،77
     

حنو﴿:

﴾ .78أي :كيف

تكفرون ،واحلال أنكم عاملون هبذه القصة ويف هذه اآلية التوبيخ
والتعجب مجيعا .أما التوبيخ فألن الكفر مع هذه احلال ينبئ عن
االهنماك يف الغفلة أو اجلهل وأما التعجب فألن هذه احلال تأىب أن
اليكون للعاقل علم الصانع وعلمة به يأىب أن يكفر ،وصدور الفعل مع
الصارف القوي مظنة تعجب.7٩
ص .التهويل
هو حني يراد الداللة على هول املستفهم عنه .80حنو قوله تعاىل:
﴿

      



 .81﴾       فقد قرأ ابن عباس
رضي اهلل عنه  ﴾   ﴿ :بلفظ اإلستفهام ،فهو يدل على
 75سورة يس52 :
 76حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص113 :
 77عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص18 :
 78سورة البقرة 28 :
 7٩جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة...،ص116 :
 80عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص18 :
 81سورة الدخان 30-31 :
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التهويل بشأن فرعون ،وشدة عتوة وتكربة ،وأن العذاب الذي يصدر من
مثله فظيع ،وال شك أن النجاة من ذلك العذاب نعمة عظيمة تستوجب
التقدير واإلعرتاف هبا.82
ق .اإلستخفاف
حنو قوله تعاىل 83﴾      ﴿ :أي ما
هذه األصنام املهانة اليت تعبدوهنا؟ قال أبو السعود :سأهلم عن ذلك ليبىن
على جواهبم أن معبودهم مبعزل عن استحقاق العادة بالكلمية.
ر .التشويق
هو حيث يراد تشويق املخاطب إىل أمر ما .84حنو

﴿ 

.85﴾         
ش .التقريع
كقوله اهلل تعاىل :
﴾   

﴿      

86

ت .التذكري
كقوله تعاىل :

﴿       

﴾  
 82حممد إبراهيم حممد شريف ،أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن الكرمي...،ص111 :
 83الشعراء 70 :
 84عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص17 :
 85سورة الصف 10 :
 86سورة الشعراء 18 :
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ث .اإلستزاء
كقوله اهلل تعاىل :

﴿

﴾    

خ .التنبيه
كقوله تعاىل يف القرآن العظيم :

﴿     

﴾ 
ذ .الرتغيب
هو حني يراد به ترغيب املخاطب بأمر ما .كقوله اهلل تعاىل يف كتابه
الكرمي :

﴿        

﴾   
ض .الفخر
هو حني يكون املستفهم عنه أمرا عظيما يفخر به املتكلم .حنو :

أضاعوين وأي فىت أضاعوا

ليوم كريهة وسداد ثغر

87

ب .المبحث الثاني :مفهوم الجزء العم
عم هو جزء الثالثون أو اجلزء االخري يف القرآن الكرمي حيتوي
جزء ّ

على  37سورة .وهكذا هي سور اجلزء الثالثني من القرآن كأمنا كل سورة
فيه تلخص هدفا من األهداف اليت وردت يف األجزاء التسع والعشرون
السابقة مع تذكرة باآلخرة وبلقاء اللّه تعاىل حىت ال ينسى أحدنا أن تطبيق
هذا املنهج فريضة على املسلمني وأهنم سوف حياسبون على هذا يوم
 87عبد الكرمي حممود يوسف ،أسلوب االستفها يف القرآن الكرمي :غرضه-إعرابه...،ص17 :
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القيامة ،يوم يقف الناس بني يدي اللّه تعاىل للحساب على ما قدموه هذا
الدين ونصرته وما عملوا من أعمال يف حياهتم الدنيا وما طبقوه من تعاليم
هذا الدين وتشريعه وأخالقياته يف حياهتم ويف تعاملهم مع غريهم من
الناس.
عم:
السور يف جزء ّ

 .۱سورة النباء

هي سورة مكية وآياهتا أربعون ،نزلت بعد سورة املعرج

88

 .۲سورة النازعات
هي سورة مكية وآياهتا ست وأربعون ،نزلت بعد سورة النبأ.8٩
 .۳سورة عبس
هي سورة مكية وآياهتا اثنتان وأربعون ،نزلت بعد سورة النجم

٩0

 .4سورة التكوير
سورة التكوير من سورة املكية وآياهتا تسع وعشرون ،نزلت بعد
سورة املسد ،٩1هي سورة مكية وآياهتا اثنتان وأربعون ،نزلت بعد
سورة النجم

٩2

 .5سورة االنفطار
سورة مكية وآياهتا تسع عشرة ،نزلت بعد سورة النازعات

٩3

 88أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون (مصر جمهول الطباقة1٩46 ،م)ص3 :
 8٩أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص12 :
 ٩0أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص38 :
 ٩1أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص52 :
 ٩2أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص63 :
 ٩3أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص71 :
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 .6سورة املطففني
هذه السورة الكرمي مكية وآياهتا ست وثالثون ،نزلت بعد سورة
العنكبوت وهي آخر سورة مبكة

٩4

 .7سورة االنشقاق
سورة مكية وآياهتا مخس وعشرون ،نزلت بعد سورة االنفطار

٩5

 .8سورة الربوج
هذه السورة من السور املكية وآياهتا اثنتا وعشرون ،نزلت بعد
سورة الشمس

٩6

 .٩سورة الطارق
هذه السورة مكية وآياهتا سبع عشرة ،نزلت بعد سورة البلد

٩7

 .10سورة االعلى
سورة االعلى من السورة املكية وآياهتا تسع عشرة ،نزلت بعد
سورة التكوير

٩8

 .11سورة الغاشية
السورة مكية وآياهتا ست وعشرون ،نزلت بعد سورة
الذاريات

٩٩

 .12سورة الفجر
 ٩4أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص87 :
 ٩5أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص٩7 :
 ٩6أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص10٩ :
 ٩7أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص115 :
 ٩8أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص120 :
 ٩٩أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص130 :
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هذه السورة مكية وآياهتا ثالثون ،نزلت بعد سورة الليل

100

 .1۳سورة البلد
هذه السورة مكية وآياهتا عشرون ،نزلت بعد سورة األعلى.

101

 .14سورة الشمس
هذه السورة مكية وآياهتا سبع عشرة ،نزلت بعد سورة البلد

102

 .15سورة الليل
سورة مكية وآياهتا احدى عشرون ،نزلت بعد سورة األعلى

103

 .16سورة الضحى
هذه السورة مكية وآياهتا إحدى عشرة ،نزلت بعد سورة الفجر

104

 .17سورة االنشراح
هذه السورة مكية وآياهتا مثان ،نزلت بعد سورة الضحى

105

 .18سورة التني
هذه السورة مكية وآياهتا مثان ،نزلت بعد سورة الربوج

106

 .1٩سورة العلق
هذه السورة مكية وآياهتا تسع عشرة ،وهي أول ما نزل من
القرآن الكرمي

107

 100أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص140 :
 101أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص155 :
 102أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص165 :
 103أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص173 :
 104أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص182 :
 105أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص188 :
 106أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص1٩3 :
 107أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص1٩7 :
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 .۲0سورة القدر
سورة مكية وآياهتا مخس ،نزلت بعد سورة عبس

108

 .2۱سورة البينة
هذه السورة مكية وآياهتا مثان ،نزلت بعد سورة الطالق

10٩

 .22سورة الزلزلة
هذه السورة مدانية وآياهتا مثان ،نزلت بعد سورة النساء

110

 .23سورة العاديات
هذه السورة مكية وآياهتا إحدى عشرة ،نزلت بعد سورة العصر

111

 .24سورة القارعة
هذه السورة مكية وآياهتا إحدى عشرة ،نزلت بعد سورة
القريش

112

 .25سورة التكاثر
هذه السورة مكية وآياهتا مثان ،نزلت بعد سورة الكوثر

113

 .۲6سورة العصر
هذه السورة مكية وآياهتا ثالث ،نزلت بعد سورة اإلنشراج

114

 .۲7سورة اهلمزة
هذه السورة مكية وآياهتا تثع ،نزلت بعد سورة القيامة

115

 108أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص206 :
 10٩أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص211 :
 110أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص217 :
 111أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص222 :
 112أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص224 :
 113أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص228 :
 114أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص233 :
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 .28سورة الفيل
هذه السورة مكية وآياهتا سبع مخس ،نزلت بعد سورة الكافرون

116

 .2٩سورة القريش
هذه السورة مكية وآياهتا أربع ،نزلت بعد سورة التني

117

 .30سورة املاعون
هذه السورة مكية وآياهتا سبع ،نزلت بعد سورة التكاثر

118

 .31سورة الكوثر
هذه السورة مكية وآياهتا سبع ثالث ،نزلت بعد سورة
العاديات

11٩

 .32سورة الكافرون
ست ،نزلت بعد سورة املاعون
هذه السورة مكية وآياهتا ّ

120

 .33سورة النصر

هذه السورة مدانية وآياهتا ثالث ،نزلت بعد سورة التوبة

121

 .34سورة اللهب
هذه السورة مكية وآياهتا مخس ،نزلت بعد سورة الفتح

122

 115أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص236 :
 116أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص241 :
 117أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص244 :
 118أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص237 :
 11٩أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص251 :
 120أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص254 :
 121أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص257 :
 122أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص260 :
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 .35سورة االخالص
هذه السورة مكية وآياهتا أربع ،نزلت بعد سورة الناس

123

 .36سورة الفلق
هذه السورة مكية وآياهتا سبع مخس ،نزلت بعد سورة الفيل

124

 .37سورة الناس
ست ،نزلت بعد سورة الفلق
هذه السورة مكية وآياهتا ّ

125

 123أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص264 :
 124أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص266 :
 125أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي-اجلزء الثالثون،...ص26٩ :
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الفصل الثالث
منهج البحث
قبل أن تدخل الباحثة يف منهجية البحث ،تب أن تعرف املمعاىن منه.
منهجية البحث هي الطريقة العلمية ليأخذ البيانات باهلدف واإلستخدامات
املعنية .126ألن منهجية البحث جزءمهم لتحليل البيانات.
أ .مدخل البحث ونوعه
إن هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي حتلل
البيانات عن طريق وصفها يف الكلمة دون زيادة رقمية إحصائية
كالبياننات .127عند  Bogdanو  Taylorيف البحث النوعي هو إجرائات
البحث يف إنتاج بيانات وصفية يف شكل كلمات أي سلوك شفهى أو
كتايب من األفراد وسلوكهم الذي يقدر على حتليله .أما من حيث نوعه
فهذا البحث من نوع البحث التحليلي البالغي.
ب .بيانات البحث ومصادرها
بيانات عند

Moleong

يف كتابه هي الكلمات أو العمل أو

الكتابة أو الصور أو اإلحصائية .128أما مصادر البيانات هو املكان
الذي توفر فيه الكلمات أو األفعال أو الكتابات أو اإلحصائيات
الناتة من املقالبة أو املالحظة أو الوثائق الرمسية أو الوثائق الشخصية
أو الصورة ،12٩عند العام يف مكان البيانات.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.
2
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2017),hlm. 2
Moleong, Metodologi,..hlm. 157
Moleong, Metodologi,..hlm. 247

126

127

128
12٩
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أما بيانات يف هذا البحث فهي الكلمات أو اجلملة يف جزء
عم اليت وردت فيها معاين االستفهام ،وأما مصادر هذه البيانات فهي
ّ
عم.
من القرآن الكرمي يف جزء ّ

ج .أدوات جمع البيانات

أما أدوات مجع البيانات يف هذا البحث فهي األداوات
البشرية أي الباحثة نفسها ،مما يعين أ ّن الباحثة تشكل أداة جلمع
بيانات البحث .كما قال سوغييونو :األداوات اليت تستعمل يف البحث
الكيفي الباحثة نفسه .ويرى سوداروان يف كتابه أن عالمة حبث الكيفي
يستخدم الباحثة األداوات نفسه تسمى باألداوات البشرية.
د .طريقة جمع البيانات
أما الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث
فهي طريقة حبوث مكتبة ) ،(Library Researchوهي الدراسة تقصدها
مجع البيانات واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم
والكتب واجملالت واهلوامش وغري ذلك.
وحماولة الباحثة لتناول البيانات فهي أن تقرأ الباحثة الصور يف
عم عدة مرات لتسخرج منها البيانات اليت تريدها ،مثّ تقم الباحثة
جزء ّ
تلك البيانات تصنفها حسب أشكل كلمات االستفهام وحتليلها هناك

عم.
لتكون بيانات عن كل الكلمات واجلملة االستففهام يف جزء ّ

ه .تحليل البيانات

حتليل البيانات عند ( Boganو  )1٩82 ،Biklenهي علمية
لتنظم البيانات مثّ تفرز وتبحث عن ذلك بتأخذ اجلزء األهم لدراسة مثّ
36
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تقرر ما سيتم تقدميه .130أما يف حتليل البيانات اليت مت محعها فتتبع
الباحثة الطريقة التالية:
أ .حتديد البيانات  :وهنا ختتار الباحثة من البيانات عن كلمات
عم (اليت مت مجعها) ما تراها مهمة وأساسية
االستفهام يف جزء ّ
وأقوى صلة بأسئلة البحث.

ب.

تصنيف البيانات  :هنا تصنف الباحثة البيانات عن

عم (اليت مت حتديدها) حسب النقاط
كلمات االستفهام يف جزء ّ
يف أسئلة البحث.
ج.

عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها :تعرض الباحثة

عم (اليت مت حتديدها
البيانات عن كلمات االستفهام يف جزء ّ
وتصنيفها) مثّ تفسرها أو تصفها ،مثّ تناقشها وربطها بالنظريات

اليت هلا عالقة هبا.
و .تصديق البيانات

إ ّن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق ،وتتبع
الباحثة يف تصديق البيانات إىل الطرائق التالية:
عم اليت
 .1مراجعه مصادر البيانات وهي اآليات القآنية من جزء ّ
توجد فيها أنواع ومعاين االستفهام.
 .2الربط بني البيانات اليت مت مجيعها مبصادرها .أى ربط البيامنات عن
أنواع ومعاين االستفهام (اليت مت مجعها وحتليلها) باآليات القرآنية
عم اليت تتشرح هذه األمور.
من جزء ّ
Moleong, Metodologi,..hlm. 2

130
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 .3مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن
عم (اليت مت مجعها وحتليلها) مع الزمالء
معاين االستفهام يف جزء ّ
واملشرف.
ز .إجراءات البحت
وتتبع الباحثة يف إجراءات حبثها بثالثة مراحل التالية:
أ .مرحلة االستعداد :تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد
موضوع حبثها ومراكزها .ويقوم بتصميم وحتديد أدواة
البحث ،ويقوم بالدراسات السابقة والنظريات اليت فيها
عالقة به.
ب .مرحلة التنفيذ :يف هذه املرحلة تقوم الباحثة جبمع البيانات
وحتليلها وتفسر إنتاج حبثها.
ج .مرحلة اإلهناء :تكمل الباحثة حبثها يف هذه املرحلة وتقوم
بتغليفه وتليده مت تقدم للمناقشة للدفاع عنه ،وتقوم بتعديله
وتصحيحه على أساس مالحظة املناقشني.
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الباب الرابع
أنواع وفوائد االستفهام في جزء عم
قسمت الباحثة يف هذا الفصل إىل قسمني ،مها أنواع االستفهام وفوائد
عم.
االستفهام يف جزء ّ

أ .المبحث األول  :أنواع االستفهام في جزء عم
بعد أن تبني الباحثة يف الفصل السابق يف أنواع االستفهام وما يتعلق
عم
هبا من تعريفها وفوائدهتا ،ففي هذا الفصل ختصص البحثة يف اآليات جزء ّ
اليت فيها أنواع االستفهام.
ويكون حتليل هذه اآليات كما يلي:
أ .سورة النبأ
أنواع االستفهام يف سورة النبأ :
 
 
  
  
  
   
 
   .٨

أداة االستفهام يف اآلية السادسة هي "اهلمزة" ،و"اهلمزة" يف
الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه اآلية

يستوجب جواب نعم أو ال.
ب .سورة النازعات
أنواع االستفهام يف سورة النازعات :
        
    
     
  
  .٨
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أداة االستفهام يف اآلية العاشرة هي "اهلمزة" ،واهلمزة يف
الكلمات

  

قسمها هي لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه

اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
     
 
 
 
      .٢

أداة االستفهام يف اآلية احلادية عشرة هي "اهلمزة" ،و"اهلمزة"
يف الكلمات

  

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه

اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
 
  
 
 
 
   
 
 .٣

أداة االستفهام يف اآلية اخلامسة عشرة هي "هل" و"هل" يف
الكلمات

قسمها لتصديق فقط ألن السؤال يف هذه

   



اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
     
   
  
 
 
  .٢

أداة االستفهام يف اآلية الثامنة عشرة هي "هل" و"هل" يف
الكلمات

  



قسمها لتصديق فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
       
  
  
  
 
 
      .٥
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أداة االستفهام يف اآلية السابعة والعشرين هي "اهلمزة"
واهلمزة يف الكلمات    قسمها هي لتصديق فقط ،ألن السؤال
يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
 
   
    
 
  
 
 
    
  .٩

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ايّان" ،و"ايّان" يف
الكلمات


 
   
  

قسمها هي لتصور فقط ،ألن السؤال

يف هذه اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
  
     
    .٩

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" ،و"ما" يف الكلمات
   


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
ج .سورة عبس
أنواع االستفهام يف سورة عبس :
 
        
  
    .٨

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" ،و"ما" يف الكلمات
  

   

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
  
  
  
 
 
  
  .٢
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اي" يف الكلمات
اي" و" ّ
أداة االستفهام يف هذه اآلية هي " ّ
 
 
 
  
 

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
د .سورة التكوير
أنواع االستفهام يف سورة التكوير :
 
    
     .٨

اي" يف الكلمات
"اي" و" ّ
أداة االستفهام يف هذه اآلية هي ّ
    


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
 
  
 
  
    . ٢

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "أين" و"أين" يف الكلمات
  

 
  
   

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
ه .سورة االنفطار
أنواع االستفهام يف سورة االنفطار :
 
  
   
    
  
  
 
 
       .٨
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أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" ،و"ما" يف الكلمات
  

 

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
 
 
      
       .٢

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" ،و"ما" يف الكلمات
      


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
.3

 


      
      
 

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" ،و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
و .سورة املطففني
أنواع االستفهام يف سورة املطففني:
 
        
      
 
  
  .٨

أداة االستفهام يف اآلية الرابعة هي "اهلمزة" واهلمزة يف
الكلمات

 

  
 

قسمها هي لتصديق فقط ،ألن السؤال يف

هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
  
  
       .٢
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أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
.3

 
   
  
      

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
.4

 
   
       
 
   
   
 


أداة االستفهام يف اآلية السادسة والثالثني هي "هل" و"هل"
يف الكلمات

   

 


قسمها لتصديق فقط ألن السؤال يف

هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
ز .سورة االنشقاق
أنواع االستفهام يف سورة االنشقاق :
.٨

 
     
 
   
 

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
   

 

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
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ح .سورة الربوج
أنواع االستفهام يف سورة الربوج :
.٨

      
 
 
 
   
 


أداة االستفهام يف اآلية السابعة عشرة هي "هل" و"هل" يف
الكلمات

   



قسمها لتصديق فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
ط .سورة الطارق
أنواع االستفهام يف سورة الطارق :
 
  
   
       .٨

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
ي .سورة الغاشية
أنواع االستفهام يف سورة الغاشية :
.٨

   
    
 
 
 
   
 


أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية اآلوىل هي "هل"
و"هل" يف الكلمات

   



قسمها لتصديق فقط ألن

السؤال يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
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    .٢

أداة االستفهام يف اآلية السابعة هي "اهلمزة" واهلمزة يف
الكلمات

  

   

قسمها هي لتصديق فقط ،ألن السؤال

يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
.3

 
    
  

   
    

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "كيف" و" كيف " يف
الكلمات

    

  


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال

يف هذه اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
.4

 
  
  
   
       

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي " كيف " و" كيف " يف
 قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف
  
  
الكلمات   
هذه اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
.5

 
 
 
 
 
   
  
    

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي " كيف " و" كيف " يف
الكلمات

 

 
 
  

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال

يف هذه اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
ك .سورة الفجر
أنواع االستفهام يف سورة الفجر :
.٨
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أداة االستفهام يف اآلية السادسة هي "هل" و"هل" يف
الكلمات

    



قسمها لتصديق فقط ألن السؤال يف

هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
    
   
   
       .٢

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية السادسة هي "اهلمزة"
و"اهلمزة" يف الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال

يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
ل .سورة البلد
أنواع االستفهام يف سورة البلد :
 
 
     
  
 
    
  
  .٨

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية اخلامسة هي "اهلمزة"
واهلمزة يف الكلمات


  
 

قسمها هي لتصديق فقط ،ألن

السؤال يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
 
      
   
 
  
  .٢

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية السابعة هي "اهلمزة"
واهلمزة يف الكلمات


  
 

قسمها هي لتصديق فقط ،ألن

السؤال يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
    
     
   .٣
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أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية السامنة هي "اهلمزة"
و"اهلمزة" يف الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال

يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
   
     
       .٢

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
م .سورة الضحى
أنواع االستفهام يف سورة الضحى :
.٨

 
    
   
 
  
 
  

أداة االستفهام يف اآلية السادسة هي "اهلمزة" و"اهلمزة" يف
الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه اآلية

يستوجب جواب نعم أو ال.
ن .سورة االنشراح
أنواع االستفهام يف سورة االنشراح :
.٨

 
  
  
  
  
  
  

أداة االستفهام يف اآلية األول هي "اهلمزة" و"اهلمزة" يف
الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه اآلية

يستوجب جواب نعم أو ال.
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س .سورة التني
أنواع االستفهام يف سورة التني :
 
 
   
   
  
 
  
  .٨

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
  

 
 


 

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
 
  
     
 
   
  
    .٢

أداة االستفهام يف اآلية الثامنة هي "اهلمزة" واهلمزة يف
الكلمات    قسمها هي لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه
اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
ع .سورة العلق
أنواع االستفهام يف سورة العلق :
.٨

 
 
   
   
    

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية التاسعة والعشرة هي
"اهلمزة" واهلمزة يف الكلمات

   

قسمها لتصور فقط ألن

السؤال يف هذه اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
  
 
     
 
       .٢
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أداة االستفهام يف اآلية احلادية عشرة هي "اهلمزة" واهلمزة يف
الكلمات

   

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
.3

 
     
 
   
    

أداة االستفهام يف اآلية الثالثة عشرة هي "اهلمزة" واهلمزة يف
الكلمات

   

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
.4

 
   
  
      
  

أداة االستفهام يف اآلية الرابعة عشرة هي "اهلمزة" ،و"اهلمزة"
يف الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال يف هذه

اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
ف .سورة القدر
أنواع االستفهام يف سورة القدر :
.٨

  
 
        
      

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
ص .سورة الزلزلة
أنواع االستفهام يف سورة الزلزلة :
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.٨

    
 
 
  
  

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
  

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
ق .سورة العاديات
أنواع االستفهام يف سورة العاديات :
   
           
    
   .٨

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية التاسعة هي "اهلمزة"
و"اهلمزة" يف الكلمات

    

  

قسمها لتصديق فقط ،ألن

السؤال يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
  
    
 
 
  .٢

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
 
 
   

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه

اآلية اليستوجب جواب نعم أو ال.
ر .سورة القارعة
أنواع االستفهام يف سورة القارعة :
  
  
      
  
   .٨
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أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
 
  
   

قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
  
  
    
       .٢

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
.3

   
  
      

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
ش .سورة اهلمزة
أنواع االستفهام يف سورة اهلمزة :
.٨

  
 
     
      

أداة االستفهام يف هذه اآلية هي "ما" و"ما" يف الكلمات
     


قسمها هي لتصور فقط ألن السؤال يف هذه اآلية

اليستوجب جواب نعم أو ال.
ت .سورة الفيل
أنواع االستفهام يف سورة الفيل :
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       .٨

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية األوىل هي"اهلمزة"،
و"اهلمزة" يف الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال

يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
 
  
    
 
   
   
   .٢

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية الثالثة هي "اهلمزة"
و"اهلمزة" يف الكلمات

 

قسمها لتصديق فقط ،ألن السؤال

يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
ث .سورة املاعون
أنواع االستفهام يف سورة املاعون :
.٨

 


   
 
 
  
   
    

أداة االستفهام يف هذه السورة يف اآلية األول هي "اهلمزة"
واهلمزة يف الكلمات

   

قسمها هي لتصديق فقط ،ألن

السؤال يف هذه اآلية يستوجب جواب نعم أو ال.
وقد وجدت أنواع االستفهام يف هذا اجلزء هي ومخسون مكانا ،والسورة
العم فهي  ٩قد وجدت الباحثة عن أنوع
اليت فيها أنواع االستفهام يف اجلزء ّ
عم
االستفهام يف جزء ّ
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 .)1أداة االستفهام "اهلمزة" وأقسمها " لتّصور فقط" هي ثالثة اآليات يف
سورة العلق اآليات  .13 ،11 ،٩وأما "لتصديق فقط" فهي مثانية عشر
اآليات يف سورة النباء اآلية  ،6سورة النازعات اآليات ،27 ،11 ،10
سورة املطففني اآلية  ،4سورة الغاشية اآلية  ،17سورة الفجر اآلية ،6
سورة البلد اآليات  ،8 ،7 ،5سورة الضحى اآلية  ،6سورة اإلنشراح
اآلية  ،1سورة التني اآلية  ،8سورة العلق اآلية  ،14سورة العاديات
اآلية  ،٩سورة الفيل اآليتني  ،2 ،1سورة املاعون اآلية .1
 .)2أداة االستفهام "هل" وأقسمها "لتّصديق فقط" يف هذه اجلزء فهي :سورة
النازعات اآليتني  ،18 ،15سورة املطففني اآلية  ،36سورة الربوج اآلية
 ،17سورة الغاشية اآلية  ،1سورة الفجر اآلية .5
 .)3أداة االستفهام "ما" وأقسمها " التّصور فقط" يف هذه اجلزء فهي :سورة
النازعات اآلية  ،42سورة عبس اآلية  ،3سورة اإلنفطار اآليات ،6
 ،18 ،17سورة املطففني اآليتني  ،1٩ ،8سورة اإلنشقاق اآلية ،20
سورة الطارق اآلية  ،2سورة البلد اآلية  ،12سورة التني اآلية  ،7سورة
القدر اآلية  ،2سورة الزلزلة اآلية  ،3سورة العاديات اآلية  ،10سورة
القارعة اآليات  ،10 ،3 ،2سورة اهلمزة اآلية .5
 .)4أداة االستفهام "كيف" وأقسمها " التّصور فقط" يف هذه اجلزء فهي:
سورة الغاشية اآليات .20 ،1٩ ،18
"أي" وأقسمها " التّصور فقط" يف هذه اجلزء فهي :سورة
 .)5أداة االستفهام ّ
عبس اآلية  ،18سورة التكوير اآلية .٩
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 .)6أداة االستفهام "أيّان" وأقسمها " التّصور فقط" يف هذه اجلزء فهي:
سورة النازعات اآلية .42
 .)7أداة االستفهام "أين" وأقسمها " التّصور فقط" يف هذه اجلزء فهي :سورة
التكوير اآلية .26
ب .المبحث الثاني  :فوائد االستفهام في جزء عم
وبعد أن حبث الباحثة يف الفصل عن االستفهام وما يتعلق به من تعريفه
ختصص البحثة هنا يف شرح فوائد
وفوائده وأقسامه ،ففي هذا الفصل ّ
عم ،كما يلي :
االستفهام اليت توجدا يف اآليات لبعض السور يف جزء ّ

 .1سورة النبأ

قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه

اآلية للتقرير .أي يريد اهلل اإلقرار بقدرته العظيمه على مجل األرض ممهدة
للخالئق ،ذلوال هلم ،قارة ساكنة ثابته ،ليقيم احلجة على الكفار فيما
أنكروه من أمر البعث.
 .2سورة النازعات
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾     اهلمزة
يف اآلية لإلنكار واإلستهزاء .أي أن الكفار يقولون ذلك إلنكار املعاد،
ينكرون على ما حدث بعد املوت وهو يوم البعث ،ويستهزئ القول بأهنم
سيبعثون بعد املصسر إىل احلافرة وهي القبور.
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قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه اآلية

لإلنكار .أي أن الكفار ينكرون بعثهم بعد أن تصري أجسامهم يف القرب
عظاما بالية متفتتة إىل احلياة اجلديدة وهذا تأكيد إلنكارهم البعث.
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾    هل يف هذه اآلية
للرتغيب ،كان املقصود أن هذه اآلية لتسلية الرسول صلى اهلل عليه وسلم
عن تكذيب قومه ،وأنه يصيبهم كما أصاب من قلبهم ممن أقوى منهم.
قال اهلل تعاىل

﴿     

﴾ هل يف هذه

اآلية للتحضيض ،أي أمر اهلل تعاىل ملوسى حينما وصل إىل مكان فرعون
أن حيضه ويدعوه إىل التزكى ،وهو التطر من الشرك والذنوب.
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾       اهلمزة
يف هذه اآلية للتوبيخ والتقريق .أي هذه اآلية تلوم الكفار وتقريقهم على
إنكارهم بالبعث واملقصود هبا أن هذه اآلية لتسلية الرسول صلى اهلل عليه
وسلم عن تكذيب قومه ،وأنه يصيبهم كما أصاب من قلبهم ممن هو
أقوى منهم.
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾     أيّان
يف هذه اآلية لإلنكار .كان لإلنكار املشركني الذين مل يؤمنوا يوم القيامة
حىت يسئلون إىل رسول اهلل عن الساعة اليوم القيامة.
ّ
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قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ ما يف هذه اآلية

لإلنكار .هذا السؤال إنكار ورد لسؤال املشركني عنها أي :يف أي شيء
أنت من أن تذكر هلم وقتها وتعلمهم هبا حىت يسألونك بياهنا.
 .3سورة عبس
قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ هذه اآلية يبحث

عن عتاب لطيف يعاتب به اللّه تعاىل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم.
وسبب هذا العتاب الكرمي أن رسول اللّه كان يف مكة يوما ومعه صناديد
قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد املطلب وأمية بن
خلف يدعوهم إىل اإلسالم جمتهدا معهم يرغبهم ويرهبهم طمعا يف
إسالمهم فجاء عبد اللّه بن أم مكتوم ينادي يارسول اللّه أقرئين وعلمين
مما علمك اللّه وكرر ذلك مرارا فانزعج لذلك رسول اللّه فكره رسول اللّه
قطعه حلديثه مع القوم فعبس وتوىل عنه ال سجيبه ،وما إن عاد النيب
صلى اللّه عليه وسلّم إىل منزله حىت نزلت هذه اآليات

﴿﴾ 

أي قطب وأعرض ﴿ ﴾     أي وما يعلمه
أن ﴿ ﴾ مبا يطلب من القرآن والسنة أي يريد زكاة نفسه وتطهري
روحه مبا يتعلمه منك ،أو يذكر فتنفعه الذكرى
و االستفهام يف هذه اآلية هو االستفهام اإلنكاري ألن سؤال
اللّه تعاىل لرسول اللّه "يعلمك أي يتطهر من الذنوب مبا يسمع منك".
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أي يف هذه اآلية
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾    كلمة ّ
أي شيء
لتقرير ولتعظيم .هذه اآلية تبحث عن يقول تعاىل ذكره :من ّ
خلق اإلنسان الكافر ربه حىت يتكرب ويتعظيم عن طاعة ربّه ،واإلقرار
بتوحيده.

 .4سورة التكوير
قال اهلل تعاىل

﴿  

"أي" يف هذه
﴾ كلمة ّ

اآلية لتحقري .كان ﴿ ﴾  من الذنوب املوجبة للقتل عقال
ونقال.

﴿

﴾ قتلها أبوها حية فعال أو رضى .وتوحية السؤال

إليها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن
درجة اخلطاب واملبالغة يف تبكيته.
قال اهلل تعاىل

﴿ 

﴾ كلمة "أين" يف هذه اآلية

لتعظيم .أي لتعظيم القرآن الكرمي أن تعدلون عن كتابه اهلل.
 .5سورة اإلنفطار
قال اهلل تعاىل ﴿﴾      
خياطب اللّه تعاىل اإلنسان الكافر والفاجر ليسأله موخبا إياه مقرعا مؤنبا
بقوله ما غرك أي شيء خدعك وجرأك على الكفر بربك الكرمي وعصيانه
بالفسق عن أمره واخلروج عن طاعته .وهو القادر على مؤاخذتك
والضرب على يديك ساعة ما كفرت به أو عصيته أليس هو الذي
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خلقك فسؤى خلقك وعدل أعضاءك وناسب بني أجزائك يف أي صورة
ما شاء ركبك إن شاء بيضك أو سودك ،طولك أو قصرك.
واالستفهام يف هذه اآلية هو االستفهام لإلنكار عليه كفره
والتعجب من حاله ونداؤه مشعر باالهتمام.
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾     هذه اآلية تبحث
عن السؤال "يوم ال ّدين" ،والسؤال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم

﴿

 ﴾   أي وما يعلمك يا رسولنا ما يوم ال ّدين إنه يوم
لرب العاملني هكذا خيرب اللّه تعاىل عن عظيم شأن
عظيم يوم يقوم الناس ّ

هذا اليوم.

واالستفهام يف هذه اآلية هو االستفهام للتهويل من شأن يوم
ال ّدين ألن مل ميكن أحدا من التوسط فيه خبالف الدنيا.
قال اهلل تعاىل ﴿﴾     
 .6سورة املطففني
قال اهلل تعاىل

﴿  

 ﴾  اهلمزة يف

اآلية للتهويل والتعجب .كان املراد هو هتويل ما فعل املطففون من
التطفيف وتفظيعه ،والتعجب من حاهلم يف اإلجرتاء عليه .أي أما خياف
أولئك أهنم سيبعثون بعد موهتم ليوم احلساب ،شديد اهلول ،كثري الفزع.
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾    هذه اآلية تبحث عن
"سجني" ألن ليس األمر كما يظن املظففون والباخسون للحقوق
السؤال ّ
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أنه ال دقة يف احلساب واجلزاء أو أن اليكتب والحياسب عليه وال جيزى
سجني تفخيم لشأنه.
به حقا .وقالوا املطففون ما نعلمك يا رسولنا ما ّ

سجني.
واالستفهام يف هذه اآلية هو االستفهام للتهويل من شأن ّ

قال اهلل تعاىل

﴿   

قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾      هل يف
هذه اآلية للتقرير .كان املراد هو تقرير الثواب واجلزاء للكفار مبا كان يقع
منهم يف الدنيا من الضحك من املؤمنني واإلستهزاء هبم .أي اجلزاء
وأكمله بالعذاب املقيم.
 .7سورة الربوج
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾    هل يف هذه اآلية
للتقرير .كان املراد هو تقرير شديد بطشه سبحناه وتعاىل وكونه فعاال ملا
يريد من إنزال النقمة والعذاب على الذين تندوا حلرب الرسول واألنبياء،
وهم قوم فرعون ومثود.
وفيه تسلية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما يلقاه من
تكذيب قومه وأذاهم.
 .8سورة الغاشية
قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ هل يف هذه

اآلية للتشويق والتنبيه والتفخيم .كان املراد هو التشويق إىل استماع اخلرب،
وهو حديث القيامة الذي يكون من األحاديث البديعة اليت ح ّقها أن
كل حاضر وباد.
تتناقلها الرواة وتتنافس يف تلقيها الدعاة من ّ
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والتنبيه والتفخيم لشأهنا الذي يغشي اخلالئق بأهواهلا وشدائدها
ويعمهم مبا فيها من املكاره والكوارث العظيمة.
قال اهلل تعاىل

﴿     

﴾

اهلمزة يف هذه اآلية للتحضيض والتعجب .كان املراد هو التحضيض على
النظر ،أي نظر اإلعتبار يف خملوقاته ،ملا فيه من العجيبة ،ومنها اإلبل
القوية اليت فيها كثرية املنافع ،واجلبال اليت نصبت على األرض نصبا ثابتا
تتزلزل ،والسماء البديعة احملكمة اليت رفع اهلل بناءها ،وأعلى مسكها بال
عمد ،واألرض اليت يعيش الناس عليها ،ويزرعون فيها أنواع املزروعات.
 .٩سورة الفحر
قال اهلل تعاىل

﴿     

﴾ هل يف هذه

اآلية للتقرير .كان املراد هو تقرير شأن األمور املقسم هبا ،أن يف هذه
األمور املشتملة على باهر احلكمة وعجيب الصنعة قسما مقنعا الذي
علو شأهنا
عقل ولب فضال على أهنا مستحقة ألن يقسم هبا تنبيها على ّ
وفخامة قدرها إلشارهتا إىل اخلالق العظيم.

قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾      اهلمزة يف هذه
اآلية للوعيد .كان املراد هو ختويف أهل م ّكة مبا صنع تعاىل بالذين ك ّذبوا
رسوهلم وخالفوهم ،وكانوا عتاة متمردين جبارين خارجني من طاعته،
كيف أهلكهم وكانوا أطول أعمارا وأشد قوة كفار م ّكة وجعلهم أحاديث
وعربا.
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 .10سورة البلد
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾      اهلمزة يف
هذه اآلية لإلنكار ،واملقصود هو اإلنكار على إنسان أنه بقوته وجربوته
وماله وسلطانه اليقدر أحد على اإلنتقام منه ومكافأته على سوء صنيعه.
فاهلل الذي خلقه يف املشاق واملكابدة قادر عليه ،هو وغريه من املخلوقات
يظن ذلك.
كلها حتت قهر عظمته وإرادته ،فكيف ّ
قال اهلل تعاىل

﴿    

﴾ اهلمزة يف هذه

ظن إنسان أن أحدا مل يره
اآلية لإلنكار .كان املقصود هو اإلنكار على ّ
حني أنفق وأهلك ماله يف املوبقات واملهالك والسفاهات ،وأن أعماله

ختفى على اهلل سبحانه وتعاىل .فاهلل الذي الخيفى عليه شيء يف العلم
رقيب مطلع عليه ،وسيسأله وسيحاسبه يوم القيامة وجيازيه على ما قدم.
قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه اآلية

للتذكري .كان املقصود هو التذكري للمشركني بنعم اهلل عليه ليتعظ ويعترب
ويرجع إىل ربه الذي قد جعل هلم األالت اليت يتوصلون هبا إىل حتصيل
منافعهم الدينية والدنياوية .فالعينني للرؤية ،واللسان للنطق والتعبري عما
يف الضمري والتكلم باحلجة واحلق ،والشفتني حلبس الطعام والشراب
وإمساكهما يف الفم ،وفيهما مجال للوجه والفم.
 .11سورة الضحى
قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه

ودعه
اآلية لتقرير ،هو تقرير عناية اهلل وحفظه على رسوله الكرمي ،وأنه ما ّ
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وما قلى ،ويذكره بتلك األيام :يوم نشأته األوىل وما حفه به من عناية وما
أحاطه به من مجيع رعاية.
 .12سورة اإلنشراح
قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه اآلية

للتقرير .كان املراد هو تقرير نعمه تعاىل على رسول اهلل الذي قد شرح له
صدره لقبول النبوة ،من هنا قام به من الدعوة ،وقدر على محل أعباء
النبوة وتكاليفها.
 .13سورة التني
قال اهلل تعاىل

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه

اآلية للتقرير .كان املراد هو التفرير بأن اهلل هو أعدل العادلني وأعلى
املدبرين حكمة ،الذي ال جيور وال يظلم أحدا ،يقيم القيامة ،فينصف
املظلوم يف الدنيا ممن ظلمه وجيازي احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته.
 .14سورة العلق
قال اهلل تعاىل ﴿﴾   


﴾

﴿   

﴿   

﴾ اهلمزة يف هذه اآليات

للتعجب .كان املقصود هو تعجيب املخاطب من ذلك الفعل ،من حيث
هنيه عن الصالة ،ومن حيث إن املنهي على اهلدى آمر بالتقوى ،ومن
حيث إن النهي مكذب متول عن اإلميان.
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قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾     اهلمزة يف هذه اآلية
للوعيد .كان املقصود هو ختويف النهي عن الصالة بأ ّن اهلل تعاىل مطلع
على أحواله ،وسيحازيه عليها يوم القيامة أمت اجلزاء.
 .15سورة العاديات
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾       اهلمزة يف
هذه اآلية للوعيد .وكان املراد هو ختويف اإلنسان الكنود على ما يفعله
من القبأئح وحبه املال الشديد ،أنه سيبعث يوم البعث والنشور وخيرج من
القبور ،وكيف يكون مستتقبله ،أيف الثواب أم العقاب.
 .16سورة الفيل
قال اهلل تعاىل

﴿     

﴾ 

اهلمزة يف هذه اآلية للتقرير والتوبيخ ،كان املقصود هو لتقرير رؤية رسول
اهلل بإنكار عدمها ،وتوبيخ لكفار م ّكة ،أي ملاذا اليؤمنون ،فقد علموا
تلك األخبار املتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل اهلل هبم من
إهالكهم ،وفيه امتنان من اهلل عليه.
قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾     اهلمزة يف هذه
اآلية للتقرير .كان املراد هو لتقرير ضالل كيدهم يف هدم الكعبة وختريبها،
بأن دمرهم أشنع تدمري وأهلكهم على أ فظع صورة ،وضيع تدبريهم
وخيب سعيهم ،ومل ينالوا قصدهم.
 .17سورة املاعون
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قال اهلل تعاىل ﴿ ﴾    اهلمزة يف
هذه اآلية للتشويق .كان املراد هو تشويق السامع إىل تعرف الذي يكذب
باجلزاء واحلساب يف األخرة ،الذي اليهمه إال أمر نفسه ويتعدى حدوده
ألن ذلك مما جيب على املتدين معرفته ليحرتز عنه وعن فعله.
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 .)4فوائد االستفهام لرتغيب يف سورة النازعات اآلية .15
 .)5فوائد االستفهام لتحضيض يف سورة النازعات اآلية .18
 .)6فوائد االستفهام لتحقري يف سورة التكوير اآلية .٩
 .)7فوائد االستفهام لتعظيم يف سورة التكوير اآلية  ،26سورة الغاشية
اآليات .20 ،1٩ ،18
 .)8فوائد االستفهام لتحويل يف سورة اإلنفطار اآلية  ،17سورة املطففني
اآليتني .1٩ ،8
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 .)٩فوائد االستفهام للوعيد يف سورة الفجر اآلية  .6سورة العلق اآلية
 .14سورة العاديات اآلية .٩
 .)10فوائد االستفهام لتحويل والتعجب يف سورة املطففني اآلية .4
 .)11فوائد االستفهام لتشويق يف سورة املاعون اآلية .1
 .)12فوائد االستفهام لتعجب يف سورة العلق اآليات .13 ،11 ،٩
 .)13فوائد االستفهام لتحضيض والتعجب يف سورة الغاشية اآلية .17
 .)14فوائد االستفهام إلنكار واإلستزاء يف سورة النازعات اآلية .10
 .)15فوائد االستفهام لتوبيخ والتقرير يف سورة النازعات اآلية  ،27الفيل
اآلية .1
 .)16فوائد االستفهام لتقرير والتعظيم يف سورة عبس اآلية .18
 .)17فوائد االستفهام لتشويق والتنبية والتفخيم يف سورة الغاشية اآلية .1
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ .نتائج البحت
احلمدهلل رب العاملني الصالت والسالم على عمر الدنيا
والدين ،قد وصل يف كتابة هذا البحث الكميلي بعون اهلل تعاىل
ورمحته .وشكرت الباحتة على هداية وتوفيقه يف تكميل البحت
عم (دراسة بالغية)"
التكميلي حتت املوضوع "االستفهام يف جزء ّ
فستخلصت الباحتة من هذا البحت كما يلي:
 .1قد وجدت الباحثة فهي مخسون اآليات عن أنوع االستفهام يف
عم  ،فهي أداة االستفهام اهلمزة  :واحد وعشرون اآليات،
جزء ّ
وهل  :ستّة اآليات ،وما  :تسعة عشر اآليات ،وكيف  :ثالثة

أي  :اآليتني  ،وأيّان  :واحد اآلية ،وأين  :واحد
اآليات ،و ّ
اآلية.
 .2قد وجدت الباحثة سبعة وثالثون اآليات عن فوائد االستفهام يف
عم فهي  :فوائد االستفهام وللتقرير :تسعة اآليات،
جزء ّ
وإلنكار :مثانية اآليات ،ولرتغيب :واحد اآلية ،ولتحضيض:
واحد اآلية ،ولتحقري :واحد اآلية ،ولتعظيم :اربعة اآلية،
ولتحويل :ثالثة اآليات ،وللوعيد :ثالثة اآليات ،ولتذكري :واحد
اآلية ،ولتشويق :واحد اآلية ،ولتعجب :ثالثة اآليات،
ولتحضيض والتعجب :واحد اآلية ،وإلنكار واإلستزاء :واحد
اآلية ،ولتوبيخ والتقرير :اآليتني ،ولتقرير والتعظيم :واحد اآلية،
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ولتحويل والتعجب :واحد اآلية ،ولتشويق والتنبية والتفخيم:
واحد اآلية.
ب .اإلقتراحات
وقد اكملت الباحثة كتابة هذا البحث التكميلي بعون اهلل
وجل ورمحته وتوفيقه ،فعسى أن يكون هذا البحث نافعا
تعاىل ّ
عز ّ
ومباركا ،خاصة للدراسة األدبية وما يتعلق هبا .فهذه الرسالة الختلو من
النقائص واألخطاء ،فألجل ذلك ترجو الباحثة ويصححها القراء.
وأخريا أرادت الباحثة أن تشكر وتعظيمها لكل من يساعدها
يف كتاب هذا البحث التكميلي من األساتذ واألصدقاء واألحباء،
حممد صادق على مسعادته وإهتمامه يف
وخصوصا األستاذ حمفوظ ّ
إشراف هذا البحث.
ورزقهم اهلل علما نافعا ،ورزقا كثريا حالال طيبا ،وعمال
متقابال .آمني.
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المراجع
أ .المراجع العرابية :
القرآن الكرمي
اجلارم ،على ومصطفى أمني .جمهول السنة .البالغة الواضحة .القاهرة :دار
املعارف.
الغالييين ،مصطفى1٩٩4 .م .جامع الدروس العربية ،اجلزء  ،1بريوت:
املطبعة العصرية.
املراغي ،أمحد مصطفى1٩46 .م .التفسري املراغي ،جزء  .13مصر:
مصطفى الباب احلليب.

اهلامشي ،أمحد1٩٩٩ .م .جواهر البالغة يف علم املعاين والبيان والبديع.
بريوت  :املكتبة العصرية.

حممد2006 .م .أساليب اإلستفهام يف البحث البالغي
شريف ،إبراهيم ّ
وأسرارها يف القرآن الكرمي .باكستان :عامل الكتب.
يوسف ،عبد الكرمي حممود2000 .م .أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي
 :غرابه-إعرابه .دمشق :توزيع مكتبة الغزايل.
ب .المراجع األجنبية :
Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

2008.

Moleong, Lexy.

Rosda Karya.
Sugiono. 2007. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
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