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االولالباب

مةمقدّ 

خلفية المشكلة .أ

ثالثة إىلسمينقهوو 1البالغة علم له قواعده، وفن له أصوله وأدواته، كما لكل علم وفن.

علم البيان هو ما حيرتز به عن التعقيد املعىن أى عن أن يكون الكالم غري واضح ،األول:قسامأ

الذى يريده ىف تأدية املعىناءهو ما حيرتز به عن اخلطالثاىن، علم املعاىن و 2الداللة على املعىن املراد.

4ما يراد به حتسني الكالم.الثالث، علم البديع هوو 3ذهن السامع.املتكلم إليصاله إىل

ا مطابقا ملقتضى علم املعاىن ا أحوال الكالم العريب الىت يكون  هو أصول وقواعد يعرف 

اللفظ العريب من حيث إفادته املعاىن وموضوعه5،احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له

جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف من،األغراض املقصودة للمتكلمهيالثواىن الىت

ا يطابق مقتضى احلال،واخلصوصيات ر اجلرجاين املتوىف سنة د: الشيخ عبد القاهواضعو 6،اليت 

،من جهة ما خصه اهللا به من جودة السبك،ائدته معرفة إعجاز القرأن الكرميوف7،ه471

4ص،)(بريوت: دار الكتب العلميةاإليضاح فى علوم البالغة المعانى و البيان و البديع،اخلطيب القزويين1
4، ص )مكتبة دار إحياء الكتب العربية: إندونيسيا(، جواهر البالغة فى المعانى و البيان و البديعأمحد اهلامشى، 2
4، ص نفس المرجع،أمحد اهلامشى3
4، ص نفس المرجع،أمحد اهلامشى4
46ص ،نفس المرجع،محد اهلامشىأ5
46ص ،نفس المرجع،محد اهلامشىأ6
47ص ،المرجع السابق،محد اهلامشىأ7
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وجزالة  ،اشتمل عليه من سهولة الرتاكيبلطف اإلجياز وماو ،وبراعة الرتاكيب،وحسن الوصف

8وعذوبة ألفاظه وسالمتها والوقوف على أسرار البالغة والفصاحة.،لماتهك

وأحوال ،اخلربيوأحوال اإلسناد،اخلرب واإلنشاء:علم املعاىن يتألف من املباحث التالية

البحث من املباحثأما و 9.واملساوة واإلجياز واإلطناب،والفصل والوصل،والقصر،متعاقات الفعل

.هانيومعاالستفهامهوفىف اإلنشاء املوجودة 

:هىاالستفهاموأدوات 10لب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.هو طاالستفهام

عن معناه االستفهامخيرج وقد وأي. ،كمو ،أينَّ و ،وأين،كيفو ،أيانو ،مىتو ،ماو ،هلو ،اهلمزة

املعاىن الىت 11ىل معان أخرى يدركه املخاطب بالقرائن أو السياق.إ- طلب العلم مبجهول- األصلى

ستئناسية والنفي واإلنكار والتشويق واالالتسو و األمر والنهي وهي،كثريةاالستفهاميفيدها أسلوب 

التنبيه على و ستنباط االو لتحقري والتعجب والتهكم والوعيد او ستبعادوالتهويل والتخويف واالالتقريرو 

التوبيخ التكذيب و و 12التنبيه على ضالل الطريق والتعظيم والتحسرو التنبيه على الباطلو أاخلط

سرتشاد االالدعاء و فتخار والتسهيل والتخفيف والتكثري والرتغيب و االو والتقريع والعتاب والتذكري

وكل .13كتفاء واإلخباروالتجاهل واملدح والذم واال التحضيض و ستبطاء والعرض االو والتمين والرتجي 

مجاال.زادت املعىن روععة و ،مزية بالغةحتددت له من قبلةاملذكور االستفهاممعاين 

47ص ،نفس المرجع،محد اهلامشيأ8
4ص،نفس المرجعاخلطيب القزويىن،9

58ص،نفس المرجعمحد اهلامشيأ10
90ص ،)Suska Press،2012: ( باكن بارو،تخليص فى علوم المعانى،محد شاه أ11
94-93ص. ،المرجع السابق،محد اهلامشىأ12
302-28ص .، )1997،،(دمشق: دار القلمالبالغة العربية اسسها و علومها وفنونها،عبد الرمحن حسن13
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ه ألفالذي من الكتب املشهورةاحلديثكتابهو  كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام

سول اهللا صلى اهللا ن ر عالشرعيةاألحاديث األحكاميةةفيه جمموعو احلافظ ابن حجر العسقالين

ون فيه ألف ومخسمائة وستة وتسعوعدد احلديث ابستة عشر بامن تألفعليه وسلم الذي ي

.اديثحتسعونو أربعةىف هذا الكتاباالستفهامأساليب فيهاتضمنالىت تاألحاديثو 14.حديثا

.ىل معان أخرى يدركه املخاطب بالقرائن أو السياقإاألصلىاهانرج عن معقد ختلكنها و 

كأنهاالستفهامأساليبفيهاتضمنالىت ترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحاديثأ

:ومنهابن حجر العسقالين املرام من أدلة األحكام للحافظ ابلوغكتابىف  غري حقيقي حقيقي بل

1488:احلديثرقم 

ُهَما-َوَعْن َعْبِد اَللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  َأنَّ َرُسوَل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم -َرِضَي اَللَُّه َعنـْ

قَاَل: نـََعْم َيُسبُّ َأبَا ؟قَاَل: ( ِمْن اَْلَكَبائِِر َشْتُم اَلرَُّجِل َواِلَدْيِه ِقيَل: َوَهْل َيُسبُّ اَلرَُّجُل َواِلَدْيهِ 

ُمتـََّفٌق َعَلْيِه فـََيُسبُّ ُأمَُّه )،َوَيُسبُّ أُمَّهُ ،فـََيُسبُّ َأبَاهُ ،ُجلِ اَلرَّ 

َوَهْل َيُسبُّ اَلرَُّجُل يعىن (االستفهام بو عرف أن فيه أسلإذا تأمل إىل احلديث السابق ف

ا التصديق. ولكنه ،وهذا األسلوب كأنه مبعىن حقيقي).؟َواِلَدْيهِ  خيرج من ليس حقيقي بليطلب 

يسب أباه ويسب أمه فيسب أبا الرجل الن.لتوبيخلمعناه األصلى إىل معىن غري حقيقي ومعناه

از واجلواب من  أمه" متفق عليه قوله شتم الرجل والديه أي يتسبب إىل شتمهما فهو من ا

يه حترمي استعماله املسبب يف السبب وقد بينه صلى اهللا عليه سلم جبوابه عمن سأله بقوله نعم وف

ص ،ه)1421،(رياض: دار ابن اجلوزي ،سبـــــــــل الســـالم الموصلة إلى بلوغ المــــــرام،حممد ابن إمساعيل األمري الصناعين14
 .47
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التسبب إىل أذية الوالدين وشتمهما ويأمث الغري بسبه هلما قال ابن بطال هذا احلديث أصل يف سد 

ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إىل حمرم حرم عليه الفعل وإن مل يقصد احملرم وعليه دل قوله الذرائع

بُّوا اللََّه َعْدوًا ِبَغْريِ ِعْلٍم} واستنبط منه املاوردي تعاىل: {َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيسُ 

حترمي بيع الثوب احلرير إىل من يتحقق منه لبسه والغالم األمرد إىل من حيقق منه فعل الفاحشة 

والعصري ملن يتخذه مخرا ويف احلديث دليل على أنه يعمل بالغالب ألن الذي يسب أبا الرجل قد ال 

ازاةجيازيه بالسب لكن ال 15.غالب هو ا

1523:احلديثرقم 

َوَعْن َأِبي ُموَسى َاْألَْشَعِريِّ رضي اهللا عنه قَاَل: قَاَل ِلي َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ( يَا 

َة ِإالَّ بِاَللَِّه )؟َعْبَد اَللَِّه ْبَن قـَْيٍس! َأالَّ َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اَْلَجنَّةِ  ُمتـََّفٌق َال َحْوَل َوَال قـُوَّ

َعَلْيهِ  زَاَد النََّساِئيُّ ( َوَال َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيِه )

َأالَّ أَُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن  يعىن (االستفهام بو عرف أن فيه أسلا تأمل إىل احلديث السابق فإذ

ا التصديق. ولكنه ،وهذا األسلوب كأنه مبعىن حقيقي؟).ُكُنوِز َاْجلَنَّةِ  ليس حقيقي بل خيرج يطلب 

أما حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا لتشويق.لمن معناه األصلى إىل معىن غري حقيقي ومعناه

واالستفهام هنا للتشويق على كنز من كنوز اجلنةأال أدلكعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يستمع إىل ما يقول قلت بلى يا رسول اهللا قال ال يعين يش

حول وال قوة إال باهللا ألن هذه الكلمة فيها التربء من احلول والقوة إال باهللا عز وجل فاإلنسان ليس 

فهي  له حول وليس له قوة فال يتحول من حال إىل حال وال يقوى على ذلك إال باهللا عز وجل 

166ص. سبل السالم، مكتبة الشاملة. ،بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاينحممد15
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كلمة استعانة إذا أعياك الشيء وعجزت عنه قل ال حول وال قوة إال باهللا فإن اهللا تعاىل يعينك عليه 

وليست هذه الكلمة كلمة اسرتجاع كما يفعله كثري من الناس إذا قيل له حصلت املصيبة الفالنية 

يه راجعون أما هذه فهي  قال ال حول وال قوة إال باهللا ولكن كلمة االسرتجاع أن تقول إنا هللا وإنا إل

كلمة استعانة إذا أردت أن يعينك اهللا على شيء فقل ال حول وال قوة إال باهللا وكما مر عليكم يف 

سورة الكهف قصة صاحيب اجلنتني قال له صاحبه ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة 

أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن إال باهللا لكان هذا خريا لك وأبقى جلنتك ولكنه دخلها وقال { ما

ا وأنكر قيام الساعة فأرسل اهللا عليها حسبانا من السماء فأصبحت  الساعة قائمة } فأعجب 

صعيدا زلقا فاملهم أن كلمة ال حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز اجلنة تقوهلا أيها اإلنسان عندما 

.16إال باهللا ييسر اهللا لك األمر واهللا املوفق يعييك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل ال حول وال قوة 

ا ال جترى على مفيهاالستفهامب و أسلأن الباحثعرف،تنيالسابقتنيإضافة إىل األمثل

أراد الباحث أن يقوم بالبحث العلميولذلك.عىن غري احلقيقيمفيها تضمن يلكن و معىن احلقيقي

المرام من أدلة األحكام معانيه فى كتاب بلوغو االستفهامعن تحليل بالغي"وضوع املحتت 

الني"قبن حجر العسللحافظ ا

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

1646مكتبة الشاملة. ص. ،شرح رياض الصاحلني،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني16
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لفظا ومعنا مهم جدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمديثاحأوالتحليل عن البحث.1

.بعد القران الكرميمن مصادر تعاليم اإلسالم وشريعتهاملصدر الثاىناعتبارهإب

ا الىت أترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثعنمقاصد ومفاهممعرفة .2 ت 

ىل حبث عميق.إفيحتاج ،االستفهامأساليب 

.بالقسم الذي يتعلم فيه الباحثاناسبمالىت توجد فيه املوضوعاملشكالت .3

الرغبة تؤدى إىلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثىف االستفهامأساليب معرفة.4

.اوفهم معانيهقرائتهاىف 

من قبل.يبحثه هذا املوضوع مل يقم أحد .5

صطالحاتتوضيح اال.ج

17.هي حبث شيئ حبق التأملحتليل.1

18البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة..2

19.العلم بشيء مل يكن معلوما من قبلهو طلباالستفهام.3

د. المشكالت

17Nashruddin Baida،Metode Penafsiran Al-Qur’an.Jogjakarta: Pustaka Pelajar
ҒҸƐ¤، على الجارمي مصطغى أمین18 ǚǄƵǚ Ғƣǡ Ƶǚ 1998دار المعارف
58ص،نفس المرجعمحد اهلامشيأ19
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تقديم المشكالت.1

املشكالت املوجودة ىف البحثم قدّ فأراد الباحث أن يخلفية املشكلةإضافة إىل

:كما يأيت

كتاب بلوغ من  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثيف االستفهامأمهية فهم )1

.بن حجر العسقالينم من أدلة األحكام للحافظ اااملر 

منوسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه أحاديثيف حبسب الطلب االستفهامواتأد)2

.بن حجر العسقالينم من أدلة األحكام للحافظ اابلوغ املر كتاب 

كتاب بلوغ منرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثيفساليب االستفهامأ)3

املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين.

رسول اهللا صلى أحاديثيفكأنه حقيقي بل غري حقيقي االستفهام ساليبأ)4

كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر عليه وسلم مناهللا 

.العسقالين

كتاب منرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثيف معناه احلقيقياالستفهام)5

بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين.

تحديد المشكالت.2
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أساليب االستفهام  كأنه حقيقي شكالت ىف هذا البحث، فأحددها ىفولكثرة امل

كتاب بلوغ املرام من أدلة من  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثيف بل غري حقيقي

.األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين

تكوين المشكالت.3

بلوغ كتاب من  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثيف االستفهامأساليبما)1

؟بن حجر العسقالينللحافظ ام من أدلة األحكامااملر 

رسول اهللا صلى أحاديثيف أساليب االستفهام  كأنه حقيقي بل غري حقيقيما )2

كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر من  اهللا عليه وسلم

العسقالين؟

فوائدهو ه. أهداف البحث 

. أهداف البحث1

كتاب من  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا أحاديثيف االستفهامأساليبملعرفة )1

. بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين

رسول اهللا أحاديثيف أساليب االستفهام  كأنه حقيقي بل غري حقيقي ملعرفة)2

كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر من  صلى اهللا عليه وسلم

.ىنوممكن الناس خبطاء ىف املعالعسقالين

. فوائد البحث2
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رسول اهللا صلى أحاديثيف ومعانيهااالستفهامالباحث عن أساليبلزيادة معرفة)1

بن حجر احكام للحافظ م من أدلة األابلوغ املر كتاب مناهللا عليه وسلم

العسقالين.

رسول اهللا صلى اهللا أحاديثيف هانيومعاالستفهامالطالب ىف فهم ملساعدة)2

.بن حجر العسقاليناة األحكام للحافظ م من أدلابلوغ املر كتاب منعليه وسلم

خاصة وكلية الرتبية ة قسم تدريس اللغة العربيةىف مكتبراجع املو املصادرلزيادة )3

عامةجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياووالتعليم و 

م من أدلة ااملر بلوغ يف كتاب هيناومعاالستفهامىف فهم سلمنيملساعدة امل)4

بن حجر العسقالين.األحكام للحافظ ا

ومعانيه يف كتاب بلوغ املرام من أدلة االستفهام ىف فهم القارئ او املطالعهلون)5

األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين.

وىل يف قسم لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األلتكميل شرط من الشروط املقررة )6

بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية تدريس اللغة العربية 

.احلكومية
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