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الباب الثاني

دراسة نظريات

. المفهوم النظريأ

كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكامعن  تعريف .١

هألفذياملشهورة المن الكتباحلديث كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام هو كتاب 

ديثية لألحكام الشرعية.بن حجر العسقالين. وهذا الكتاب يشتمل على أصول األدلة احلاحلافظ ا

النكاحو البيوعو احلج و والصيامالزكاةو واجلنائزوالصالةالطهارةكتاب ك1الفقهيةكتبالعلىورتّبه 

مخسمائة ألف و فيه و واجلامع.العتقو والقضاءواألميان والنزورواألطعمةواجلهادواحلدودواجلنايات

.حديثاوستة وتسعون 

إلرادة نصح ،من أخرحه من األئمةكل حديث بعد  بن حجر العسقالين ابّني احلافظ وقد

. 8والنسائى7والرتمذيّ 6وابن ماجه5وأبو داود4ومسلم3والبخاري2أمحد:األمة. فاملراد بالسبعة

48ص.،المرجع السابق،إمساعيل األمري الصناعينحممد بن1
241هو اإلمام األوحد حميي السنة أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن أمحد بن حنبل الشيباين املروزى مثّ البغدادي املتوىف سنة 2
ه257ة اجلعفى والء املتوىف سن،حممد بن إمساعيل بن املغرية بن بردزبه البخارى بلدا،هو أبو عبد اهللا3
نسبة إىل بىن قشري قبيلة من قبائل العرب النيسابوري نسبة إىل نيسابور مدينة مشهورة ،هو أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي4

ه261خبراسان صاحب الصحيح املتوىف سنة 
نسبة إىل سجستان مدينة خبرسان صاحب السنن ،نسبة إىل األزد أيب قبيلة من اليمن السجستاين،سليمان بن األشعث األز دى5

ه275املتوىف سنة 
وهاؤه ساكنة و ،خالفا ملن زعم ذلك،وال إسم أمه،ال جده،وهو لفب أبيه،حممد بن يزيد املعروف بابن ماجه،هو أبو عبد اهللا6

مدينة -بفتح القاف وسكون الزاى و كسرالواو–القزويين نسبة إىل قزوين ،نسبة إىل ربيعة موالهم،الربعي،ألنه إسم أعجمي،صالووقفا
ه273املتوىف سنة ،مشهورة بعراق العجم

بن موسى بن الضحا ك السلمى بضم السني نسبة إىل بين سليم قبيلة من قبائل معروفة ،بو عيسى حممد بن عيسى بن سورةأ7
ر جيحون املتوىف سنة الرتمذي نسبة إىل ترمذ : مدينة قدمية على ط ه279رف 

و هو اخر اخلمسة ،نسبته إىل نسا مدينة خبرسان،هو أبو عبد الرمحن امحد بن شعيب بن على بن سنان بن حبر النسائى8
ه303املذكورين وفاة و أطوهلم سنا توىف سنة 
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بن حجر اقد يقول احلافظ .من عدا البخاري ومسلما:من عدا أمحد. وباخلمسة:وبالستة

م وعدا األخري. من عداه:وبالثالثة،من عدا الثالثة األول:األربعة وأمحد. وباألربعة:العسقالين

9ما عدا ذلك فهو مبّني.و ،قد ال يذكر معهما غريمهاو ،مسلمو البخاري :باملتفق عليهو 

احلافظ ابن حجر العسقالين هو أمحد بن على بن حممد بن حممود بن أمحد بن أمحد 

علم ،بغية احلافظ،مفخرة الزمان،فريد الوقتالعسقالين املصرى الشافعي اإلمام العالمة احلافظ 

10ه773شعبان سنة 23ولد ىف مصر ،القضاة املشهورينو ،عمدة احملققني،األئمة األعالم

852.11ذى احلجة عام 27وتوىف ىف 

علم البالغةماهو . ٢

حسن البيان وقوة :ةالبالغة عند جممع اللغة العربية مجهورية مصر العربية ىف معناها اللغوي

وهي تأدية املعىن بكالم صحيح فصيح ، حسن الوقع يف النفس مع مراعاة للمناسبة 12.التأثري

( مطابقة املقال املقام، وموافقته مقتضى :وقد حّددت ب.ولألشخاص الذين يوجه إليهم الكالم

)احلال

علوم "ىف كتابهقال أمحد مصطفى املراغى تنبئ عن الوصول واالنتهاء. :البالغة لغة

ما البالغة الواضحة و 13."البالغة البيان واملعاىن والبديع قال على اجلارم ومصطفى أمني ىف كتا

تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة ديع للمدارس الثانوية البالغة هىالبيان واملعاىن والب

10ص .،:  طه فوترا)، (مسارغبلوغ المرام من أدلة األحكام،بن حجر العسقالينا9
7ص. ،المرجع السابق،بن حجر العسقالينا10
8ص. ،المرجع السابق،بن حجر العسقالينا11
70ص . ،)م2004،  مكتبة الشروق الدوليةمصر:(،المعجم الوسيط،جممع اللغة العربية12
13ص .،العلمية): دار الكتب (بربوت،علوم البالغة البيان والمعانى والبديعأمحد مصطفى املراغى، 13
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يقال فيه، واألشخاص الىت فصيحة، هلا ىف النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن الذى 

14خياطبون.

والبالغة علم له قواعده، وفن له أصوله وأدواته، كما لكل علم وفن. وهو ينقسم إىل ثالثة 

15أركان أساسية: علم البيان وعلم املعاىن وعلم البديع.

فيها عناصر وهي لفظ ومعن وتأليف لأللفاظ نا وجدالسابقة فالبالغة إذا تأملنا التعريفات 

مينحها قوة وتأثريا وحسنا ودقة ىف اختيار الكلمات واألساليب على حسب مواطن ومواقع 

على السامعني و الرتهة النفسية الىت متلكهم وتسيطر على نفوسهم. فلم يبق مما ترجع وموضوعاته 

تج إىل توابعها فوضع له مث اح،له علم املعاينإليه البالغة إال احتزار عن اخلطاء ىف التأدية فوضع

علم البيان.

علم المعانيبمالمراد. ٣

" تتبع البالغة والعروض والقواىفو والنح"مفتاح العلوم  ىف الصرف و قال السكاكى ىف كتابه 

ا من اإلستحسان ،خواص تراكيب الكالم ىف اإلفادة ليحرتز بالوقف عليها عن ،غريهو وما يتصل 

وأعين برتاكيب الكالم الرتاكيب الصادرة عمن ،اخلطاء ىف تطبيق الكالم على ما يقتضى احلال ذكره

ال الصادرة عمن سواهم. لنزوهلا ىف صناعة البالغة منزلة ،وهى تراكيب البلغاء،له فضل متييز ومعرفة

ما يسبق منه إىل :ين خباصة الرتاكيبوأع،األصوات حيوانات تصدر عن حماهلا حبسب ما يتفق

ال النفس ذلك ،لكونه صادرا عن البليغ،زم لهجاريا جمرى الال،ع ذلك الرتاكيبالفهم عن مسا 

،)1999، : دار املعارف، (مصرالبالغة الواضحة البيان و المعانى و البديع للمدارس الثانوية، على اجلازم و مصطفى أمني14
8ص .

4. ص .المرجع السابق،اخلطيب القزويين15
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مثل ،فهم ذي الفطرة السليمة،لفهموأعين با،الزما له هو هو حيناأو،الرتاكيب من حيث هو هو

من أن ،العارف بصياغة الكالمعته عن إذا مس،إن زيد منطلق،يبما يسبق إىل فهمك من تراك

16أو رد اإلنكار.،يكون مقصودا به نفي الشك

األمحد اهلامشي ىف كتابه "جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع" أصول وقواعد يعرف 

ا مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سيق  ا أحوال الكالم العرىب الىت يكون 

التلخيص ىف علوم البالغة" بد الرمحن القزوبىن ىف كتابه "وقال إمام جالل الدين حممد بن ع17له.

18هو علم تعرف به أحوال اللفظ العرىب اليت بواسطتها يطابق هذا اللفظ ما يقتضيه احلال.

ا  ويقول العلماء املتأخرون أن علم املعاين يعلمنا كيف نركب اجلملة العربية لنصيب 

19عنوي الذي نريده، على اختالف الظروف واألحوال.الغرض امل

وأدواته وأقسامهاالستفهام. ٤

ستفعل" بزيادة مهزةاّي إىل وزن "ينقل الثالث،20كلمة مشتقة من كلمة فهم:لغةاالستفهام

ىف أمحد اهلامشىعند االستفهاموأما .وفائدته لطلب اإلفهام و اإلعالم21الوصل والسني والتاء

،)1987ر الكتب العلمية، دا: ، (بريوتمفتاح العلوم فى الصرف و النحو البالغة و العروض و القوافى،علي السكاكى16
161ص

45. ص. المرجع السابقأمحد اهلامشي، 17
37، صالغةبفى علوم الالتلخيص ،جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزوبىن18
51ص ،): دار الثاقفة اإلسالمية، (بربوتالبالغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني، بكري شيخ أمني19
8134، ص لسان العرب،ابن منظور20
ص ،: مكنبة الشيخ سامل بن سعد نبهان)، (سورابايااألمثلة التصريفية للمدارس السلفية الشافعية،حممد معصوم بن على21

28 -29
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ا إنهف،معناه اإلصطالحي :يقولالبالغيني وبعض22العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.يطلب 

23هو السؤال بغية معرفة شيء جمهول من قبل السائل.االستفهام

علم املعاىن هو نوع من اإلنشاء يطلب االستفهامأّن ناعرففالتعريفني السابقني إذا نظرنا إىل 

وذلك بأداة أو حصول النسبة من إثبات أو نفي بني أمرين.،به حصول صورة الشيء ىف الذهن

:أدواته االتية

ا أحد أمرين:اهلمزة)1 إدراك تصور أو تصديق. فالتصور هو إدراك املفرد أى:يطلب 

أو - أو مها معا-احملمول وحدهأو –إدراك املوضوع وحده عدم وقوع النسبة و ذلك ك

عن التصور يكون عند الرتدد االستفهامذات النسبة الىت هى مورد اإلجياب والسلب. ف

تذكر بينهما أم املتصلة ،أى يرتدد املتكلم ىف تعيني أحد أمرين- ىف تعيني احد الشيئني

عنه. املستفهمواليلى اهلمزة غري -وقد حتذف هى وما بعدها إكتفاء مبا قبلها–املعادلة 

ولكن تطلب تعيينه. ،؟  تعتقد أّن السفر حصل من أحدمهاأعلّي مسافر أم سعيد:حنو

أن يليها ،فيقال سيد مثال. وحكم اهلمزة الىت لطلب التصور،ولذا جياب فيه بالتعيني

ا أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أم :حنو،مسند إليه:أكان- سواء،املسئول عنه 

إياي تقصد أم :حنو،ب أنت عن األمر أم راغب فيه ؟ أم مفعوالأراغ:حنو،مسندا

وم اخلميس قدمت أ ي:حنو،أراكبا حضرت أم ماشيا ؟ أم ظرفا:حنو،سعيدا ؟ أم حاال

ويكون له معادل يذكر بعد :ل عنه ىف التصور بعد اهلمزةويذكر املسئو أم يوم اجلمعة ؟ 

85ص ،المرجع السابق،أمحد اهلامشي22
71ص ،ه أستاذ أمحد شاهالفعاين الذى يص ىف علم املخلنظر: ىف كتاب تا23
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أنت فعلت هذا باهلتنا يا أ:حنو،أم غالبا وتسمى مّتصلة. وقد يستغىن عن ذكر املعادل

عدم وقوعها أو–ة بني املسند واملسند إليه ؟ والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامإبراهيم

تا "بنعم"إثبا–حبيث يكون املتكلم خاىل الذهن مما استفهم عنه مجلته مصدقا للجواب 

أو نفيا "بال" حنو (اجلملة الفعلية): أحضر األمري؟ (اجلملة اإلمسية) حنو: أعلي - 

مسافر؟

ا التصديق فقط)2 :حنو-غريأى معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها ال- هل: يطلب 

هل حافظ املصريون على جمد أسالفهم؟

ا تعيني العقالء،موضوعة لإلستفهام:من)3 حنو: من فتح مصر؟،ويطلب 

ا تعيني غري العقالء،موضوعة لإلستفهام:ما)4 ا-ويبطلب  ،إيضاح اإلسم:ويطاب 

ا بيان حقيقة املسمى حنو: ،حنو: مالعسجد؟ فيقال ىف اجلواب إنه ذهب. أو يطاب 

ا بيان الصفةاما  ارّي. أو يطلب  ما اخلليل؟ :حنو،لشمس؟ فيجاب بأنه كوكب 

مثال. :قصريوجواب طويل أو

ا تعيني الزمان،ستفهامموضوعة لال:مىت)5 ،سواء أكان ماضيا أو مستقبال،ويطلب 

حنو: مىت توىل اخلالفة عمر ؟ ومىت حنظى باحلرّية؟

ا تعيني احلالو ،ستفهامموضوعة لال:أيّان)6 : (فكيف إذا  أمة جئنا : كقوله تعاىليطلب 

)من كل بشهيد؟

ؤكم ؟أين شركا:حنو،ا تعيني املكانويطلب ،ستفهامموضوعة لال:أين)7
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أّين حيي تعاىل (لهكقو –فتكون مبعىن كيف .وتأتى ملعان كثرية،ستفهامموضوعة لال:أينّ )8

ا؟) (يا مرمي أّين لك هذا). :كقوله تعاىل،وتكون مبعىن من أين،هذه اهللا بعد مو

كقولك: زرين أين شئت؟،تكون مبعىن مىتو 

ا تعيني عدد مبهم،ستفهامموضوعة لال:كم)9 (كم لبثتم؟):ه تعاىللكقو ،و يطلب 

ا متييز أحد املتشاركني ىف يعمهما،ستفهامموضوعة لال:أي)10 :كقوله تعاىل،ويطلب 

)أي الفريقني خري مقاما؟(

24:هىسب الطلب إىل ثالثة أقسام و حباالستفهاموينقسم 

اهلمزة.:وهو،ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى.1

هل.:هوو،ما يطلب به التصديق فقط.2

.االستفهامبقية ألفاظ :ما يطلب به التصور فقط وهو.3

من معناه الحقيقي إلى معان أخرىاالستفهامخروج.٥

ا عن ،""طلب العلم مبجهوليةها األصلانيعن معاالستفهاملفاظ أوقد خترج  فيستفهم 

ومن أهم ذلك.–تفهم من سياق الكالم وداللته :ألغراض أخرى- الشيء مع "العلم به"

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِيف اخلَْْمِر (:كقوله تعاىل،األمر)1 َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ ِإمنَّ

انتهوا.أي 25)فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ذِْكِر اللَِّه َوَعِن الصََّالِة 

85ص ،المرجع السابق،أمحد اهلامشى24
91: سورة املائدة25
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َأَال تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما نََّكثُواْ أَْميَانـَُهْم َوَمهُّواْ بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهم بََدُؤوُكْم (:كقوله تعاىل،والنهي)2

26)ِإن ُكنُتم مُُّؤِمِننيَ َأَختَْشْونـَُهْم فَاللَُّه َأَحقُّ َأن َختَْشْوهُ أَوََّل َمرٍَّة 

أَأَنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم َال ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم (:كقوله تعاىل،والتسوية)3

27)يـُْؤِمُنونَ 

28)اِإلحَسان ِإالَّ اِإلحَسانَهْل َجزاَءُ (:كقوله تعاىل،والنفي)4

َر اللَِّه لسَّاَعُة ُقْل أَرَأَيـُْتُكم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه َأْو أَتـَْتُكُم ا(:كقوله تعاىل،واإلنكار)5 أََغيـْ

29)ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ َتْدُعونَ 

َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تُنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا (:كقوله تعاىل،والتشويق)6

30)أَلِيمٍ 

31)َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى(:كقوله تعاىل،ستئناسواال)7

32)َأَملْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ (:كقوله تعاىل،والتقرير)8

33)اْحلَاقَُّة  َما اْحلَاقَُّة  َوَما أَْدرَاَك َما اْحلَاقَّةُ (:كقوله تعاىل،والتخويفوالتهويل)9

34َوَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل مُِّبٌني)َأىنَّ َهلُُم الذِّْكَرى(:كقوله تعاىل،ستبعادواال)10

13:سورة التوبة26
6: سورة البقرة27
60: سورة الرمحن28
40: سورة األنعام29
10: سورة الصف30
17: سورة  طه31
1: نشراحالسورة ا32
3-1: سورة احلاقة33
14:سورة الدخان34
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؟)َأَهَذا الَِّذي َمَدْحته كِثيـْرًا(:حنو،والتحقري)11

35(ما ِهلَذا الَرسوِل يَأكُل الَطعاَم َوَميِشى يف اَألسواق):كقوله تعاىل،والتعجب)12

)أعقلَك ُيسوِّغ َلك َأْن تـَْفَعَل َكَذا( :حنو،والتهكم)13

36)َأَملْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك بَِعادٍ (:تعاىلهكقول،والوعيد)14

(أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْواْ :كقوله تعاىل،واإلستنباط)15

ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلواْ َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه  َمَىت َنْصُر ِمن قـَْبِلُكم مَّسَّتـْ

37َنْصَر اللَِّه َقرِيٌب)َأال ِإنَّ اللَّهِ 

(َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلن نَّْصِربَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع :كقوله تعاىل،أوالتنبيه على اخلط)16

لََناَربََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تُنِبُت اَألْرُض ِمن بـَْقِلَها َوِقثَّآئَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل 

رٌ  اْهِبطُوْا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىن بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْوْا بَِغَضٍب مَِّن اللَِّه َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوْا َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَّ  ِه َعَلْيِهُم الذِّ

38تـُُلوَن النَِّبيَِّني بَِغْريِ احلَْقِّ َذِلَك ِمبَا َعَصواْ وََّكانُواْ يـَْعَتُدوَن)َويـَقْ 

َوَمن َكاَن أَفََأنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو تـَْهِدي اْلُعْميَ (:كقوله تعاىل،والتنبيه على الباطل)17

39)ِيف َضالٍل مُِّبنيٍ 

40)َتْذَهُبونَ فَأَْينَ (:كقوله تعاىل،والتنبيه على ضالل الطريق)18

7: سورة الفرقان35
6: سورة الفجر36
214:سورة البقرة37
61:سورة البقرة38
40: سورة الزخرف39
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اللَُّه ال إَلَه إال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم َلُه َما ِيف (:كقوله تعاىل،والتعظيم)19

يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إال بِإْذنِهِ السََّمَواِت َوَما ِيف اَألْرِض 

ُهْم َوال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إال ِمبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَواِت َواَألْرَض َوال َخْلفَ 

41)يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 

(َما للَمناَزِل أْصبَحت َال أهلَها أهلي و ال :كقوله مشس الدين الكوف،التحسرو )20

رَاِين  ا ِجيـْ )جريا

َواختَََّذ ِمَن اْلَمآلِئَكِة ِإنَاثًا ِإنَُّكْم أََفَأْصَفاُكْم َربُُّكم بِاْلَبِننيَ (كقوله تعاىل: ،42والتكذيب)21

43)لَتَـُقوُلوَن قـَْوالً َعِظيًما

قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَـَعَك ِإْذ رَأَيـْتَـُهْم َضلُّوا  َأالَّ (:كقوله تعاىل،44التوبيخ والتقريعو )22

)أَفـََعَصْيَت أَْمرِيتـَتَِّبَعِن 

َوَما نـََزَل ِمَن َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ (كقوله تعاىل: ،العتابو )23

وتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري احلَْقِّ َوَال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُ 

ُهْم فَاِسُقونَ  45)ِمنـْ

46)ِإْذ أَنـُْتْم َجاِهُلونَ َهْل َعِلْمُتْم َما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيهِ قَاَل (كقوله تعاىل: ،والتذكري)24

26: سورة التكوير40
255: سورة البقرة41
127ص ،، (سورابايا: اهلداية)مترجم جوهر المكنون إلما م أخضري فى اللغة اإلندونسيية، ادر حامدعبد الق42
40:سورة اإلسراء43
274ص ،)م1997،، ( دمشق: دار القلمسسها و علومها وفنونهاأالبالغة العربية ،ن حسنعبد الرمح44
16سورة احلديد: 45
89: سورة يوسف46
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أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصرَ َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِيف قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم (كقوله تعاىل: ،فتخارواال)25

47)َوَهِذِه اْألَنـَْهاُر َجتْرِي ِمْن َحتِْيت أََفَال تـُْبِصُرونَ 

َوأَنـَْفُقوا اَذا َعَلْيِهْم َلْو َآَمُنوا بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخرِ َومَ (كقوله تعاىل: ،والتسهيل والتخفيف)26

48)ا َرَزقـَُهُم اللَُّه وََكاَن اللَُّه ِِْم َعِليًماِممَّ 

49)وََكْم ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها بَْأُسَنا بـََياتًا َأْو ُهْم قَائُِلونَ (كقوله تعاىل:،والتكثري)27

ُه َلُه َأْضَعافًا  َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعفَ (كقوله تعاىل: ،والرتغيب)28

50)َواللَُّه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ َكِثريًَة 

َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ِلِميَقاتَِنا فـََلمَّا َأَخَذتْـُهُم (كقوله تعاىل: ،الدعاءو )29

أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهَي الرَّْجَفُة قَاَل َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَـُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإيَّاَي 

َا َمْن َتَشاءُ  َنُتَك ُتِضلُّ ِ ُر َوتـَْهِدي َمْن َتَشاءُ ِإالَّ ِفتـْ أَْنَت َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَْنَت َخيـْ

51)اْلَغاِفرِينَ 

َأَخَرقْـتَـَها فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا ِيف السَِّفيَنِة َخَرقـََها قَاَل (كقوله تعاىل: ،سرتشاداالو )30

52)ِإْمرًالِتـُْغرَِق أَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا 

َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْمحًَة (كقوله تعاىل: ،التمين والرتجيو )31 َوَلَقْد ِجئـْ

َقْد َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ تَْأِويَلُه يـَْوَم يَْأِيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَْبلُ لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  

51: سورة الزخرف47
39: سورة النساء48
4: األعرافسورة 49
246: سورة البقرة50
155:سورة األعراف51
71: سورة الكهف52
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َر الَِّذي ُكنَّا َربـَِّنا بِاحلَْقِّ َجاَءْت ُرُسلُ  فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا َأْو نـَُردُّ فـَنَـْعَمَل َغيـْ

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ نـَْعَمُل  53)َقْد َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا (كقوله تعاىل: ،ستبطاءواال)32

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه  َمَىت َنْصُر ِمْن قـَْبِلُكْم َمسَّتـْ

54)َقرِيبٌ َأَال ِإنَّ َنْصَر اللَّهِ اللَّهِ 

َوَال يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤتُوا أُوِيل اْلُقْرَىب (كقوله تعاىل: ،والعرض)33

َال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواْلَمَساِكَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا أَ 

55)َغُفوٌر َرِحيمٌ َواللَّهُ 

َأَال تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكثُوا أَْميَانـَُهْم َوَمهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهْم كقوله تعاىل: (،التحضيضو )34

56َأَختَْشْونـَُهْم فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن َختَْشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني)بََدُءوُكْم أَوََّل َمرَّةٍ 

ْعَنا فـًَىت (كقوله تعاىل: ،والتجاهل)35 قَاُلوا َمْن فـََعَل َهَذا بَِآِهلَِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمَني  قَاُلوا مسَِ

أَأَْنَت يَْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه ِإبـْرَاِهيُم  قَاُلوا فَْأتُوا بِِه َعَلى أَْعُنيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن  قَاُلوا 

57)بَِآِهلَِتَنا يَا ِإبـْرَاِهيمُ فـََعْلَت َهَذا 

أََلْسُتْم خَري َمْن رِكَب املطايا و أنَدى كقول جرير ىف مدح عبد امللك: (،واملدح والذم)36

؟)الَعاملْني بُطُْوَن رَاحٍ 

53-52:سورة األعراف53
214: سورة البقرة54
22: سورة النور55
13: سورة التوبة56
62-59: سورة األنبياء57
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َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِاحلَْقِّ َلمَّا (كقوله تعاىل: ،كتفاءواال )37

58)َجاَءُه أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلَكاِفرِينَ 

ُهْم (كقوله تعاىل:،واإلخبار)38 نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

َأِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم َخيَاُفوَن َأْن رُِضوَن َوِإْن َيُكْن َهلُُم احلَْقُّ يَْأتُوا إِلَْيِه ُمْذِعِنَني ُمعْ 

59)َبْل أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ حيَِيَف اللَُّه َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه 

60)َمُة اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِيف النَّارِ أََفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكلِ (كقوله تعاىل: ،والتأكيد)39

. الدراسة السابقةب

قد قام مبا يشابه هذا البحث إحدى الطالب من قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية 

والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو هو الطالب (حريف سوفريادي) حتت 

ىف سورة النساء" وذلك حبث مكتيب وكتب الباحث بباكن االستفهام"حتليلي بالغي عن :املوضوع

املرام من ىف كتاب بلوغمعانيهو االستفهامعن بالغيحتليل. وكان هذا البحث "2010سنة بارو

بن حجر العسقالين".  أدلة األحكام للحافظ ا

،ىف سورة النساءاالستفهاموالفرق بني البحث األول والثاىن هو أن البحث األول عن 

بن حجر املرام من أدلة األحكام للحافظ اىف كتاب بلوغنيهاومعاالستفهامالبحث الثاىن عن و 

العسقالين.

68: العنكبوتسورة 58
50-48: سورة النور59
19: سورة الزمر60
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جرائي. المفهوم اإلج

كما يأتى:جرائيةم املفاهيم اإلأراد الباحث أن يقدّ و

األحاديث اليت تتضمن فيها أساليب االستفهام كأنه حقيقي بل غري حيقيقي يف كتاب )1

بلوغ املرام من أدلة األحكام

وهي:أداوات االستفهام)2

ا أحد أمرين:اهلمزة.1 .تصور أو تصديق:يطلب 

ا التصديق فقط.2 .غريأى معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها ال- هل: يطلب 

ا تعيني غري العقالء،موضوعة لإلستفهام:ما.3 .ويبطلب 

.ا تعيني املكانويطلب ،ستفهام: موضوعة لالأين.4

ا متييز أحد املتشاركني ىف يعمهما،ستفهام: موضوعة لالأي.5 .ويطلب 

:منهاخروج االستفهام من معناه األصلى إىل معان أخرى و )3

التنبيه على و والوعيدضالل الطريق علىالتنبيه األمر و و لتأكيداو واإلخبارالرتغيب

ية التسو و واإلنكار والتسهيل والتخفيف النهيوالتوبيخ واالسرتشاد والتقرير و أاخلط

شويق.والتوالتذكري


