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 :إفادة أدكات اإلستفهاـ ُب سورة البقرة اٞتزء االكؿ

كيتناكؿ ىذا البحث امهيو دراسة القراف باللغة العربية .القراف الكرمي ىو اهلل الذم
يستند إىل الشريعة االسالميو كيصبح التعليمات التوجيهية للحياة البشرية لتكوف ُب اٟتقيقة.
كلذلك فاف دراسة القراف الكرمي ُب الطلب الكثَت من العلوـ الواردة فيو اننا نريد اف نعرؼ.
اللغة العربية غَت لغة القراف ىي أيضا لغة اٞتنة .كثَت من ا١تعاى أمهية اليت جيب اف نعرؼ ُب
ذلك .التايل فاف ىذا البحث ىو أحد اٞتهود اليت ديكن تطبيقها ُب دراسة لغة القراف الكرمي.

اما بالنسبة للغرض من ىذا البحث فهو معرفو اإلستفهاـ سوره البقرة فضال عن
شكل كمعٌت اإلستفهاـ ُب سورة البقرة .اإلستفهاـ ىو كلمة السؤاؿ ,فيو اٞتملة ،لكنو قاؿ
اف ا١تسالة ليست ٣ترد سؤاؿ كلكن لديها معاين أخرل .اإلستفهاـ ىو جزء من خطابات
الفصل باللغة العربية اليت ديكن فهمها من خالؿ ٨تو .لتجهيز كتنظيم البيانات الباحث
استخداـ الباحثوف النوعي منهجية البحثُ .ب حُت أف ٚتيع البيانات الباحث باستخداـ
أسلوب مكتبة األْتاث أك دراسة الوثائق اليت ٕتعل الباحث نفسو على أنو أداة البحث
اال نضماـُ .ب ٖتليل اليبانات كاستخداـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي .بعد إجراء دراسة
من سورة البقرة ,كجد الباحثوف الفصوؿ اإلستفهاـ ,كىي:
 .1ىناؾ  21أيات ُب سورة البقرة ,أنو حيتوم على اإلستفهاـ.
 .2ىناؾ  3أشكاؿ اإلستفهاـ ,أنو حيتوم ُب سورة البقرة.
 .3ىناؾ  5اإلستفهاـ ا١تعاين الذم يشرح معٌت ىذه اآليات.
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Penelitian ini berkaitan dengan pentingnya mempelajari Alqur’an yaitu dengan
berbahasa Arab. Alqur’an adalah kalam allah yang merupakan dasar hukum Islam
dan menjadi pedoman petunjuk kehidupan manusia untuk selalu berada dalam
kebenaran. Oleh karena itu mempelajari Alqur’an sangatlah di anjurkan karena
banyak ilmu yang terkandung di dalamnya yang ingin kita ketahui. Bahasa Arab
selain bahasa Alqur’an juga merupakan bahasa surga. Banyak makna-makna penting
yang harus kita ketahui di dalamnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan
salah satu upaya yang dapat di terapkan dalam mempelajari bahasa Alqur’an.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui istifham dalam surah Albaqarah serta bentuk dan makna istifham dalam surah Al-baqarah. Istifham adalah
kata tanya, yang terdapat dalam sebuah kalimat, tetapi kata tanya tersebut bukan
hanya sekedar tanya akan tetapi mempunyai makna lain. Istifham merupakan salah
satu bagian dari Bab Huruf yang ada dalam Bahasa Arab yang dapat di pahami
melalui pendekatan Nahwu.
Untuk pengolahan dan pengaturan data, peneliti menggunakan Metodelogi
Penelitian Kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data peneiti menggunakan
Metode Library Reseach atau study dokumen yang menjadikan peneliti sendiri
sebagai Instrument Penelitian. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan
Metode Analisis Deskriptif. Setelah melakukan terhadap penelitian surah Al-baqarah
(juz 1) maka peneliti menemukan beberapa huruf Istifham dalam surah tersebut, yaitu
:
1. Terdapat 21 ayat dalam surah Al-baqarah yang di dalamnya mengandung
Istifham.
2. Terdapat 4 bentuk huruf Istifham yang terdapat dalam surah Al-baqarah.
3. Terdapat 5 makna Istifham yang menjelaskan tentang maksud dari ayat-ayat
tersebut.
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الباب االول
مقدمة
أ .خلفية البحث
القرآف ىو كالـ اهلل اليت تضمن ا١تعجزة .نزؿ للنيب ٤تمد بوسيطة جربيل من لفظ
كمعٌت من اهلل ،نقل متواترا كقراءتو عبادة ،بدء من سوره الفاٖتة ينتهي بسورة الناس 1.القراف
ىو الوحي من اهلل كليس من شهوة كلمات النيب ٤تمد ،كما قاؿ اهلل تعاىل :
       

  

2

القراف الكرمي ىو معجزة االسالـ ا٠تالدة اليت اليزيد التقدـ العلمي إال رسوخا
باإلعجاز ,انزلو اهلل رسولنا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور
كيهديهم إىل الصراط ا١تستقيم ,فكاف صلوات اهلل كسالمو عليو يبلغو لصحابتو كىم عرب
خلص كيفهمونو بسليقتهم ,كإذا التبس عليهم فهم ايات من االيات سألوا رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم.

3

٤1تمد قريش صحاب ,التاريخ كالعلوـ القرأف( ,جاكرت :فوستك فردكس ,)2008 ,ص13 .
2سورة النجم األية 4-3 :
3مناع القطافُ ,ب علوـ القراف( ,الرياض :حقوؽ الطبع ٤تفوظة) ,ص9.

القراف حيتوم علي قواعد اٟتياة البشرية ُب العامل .القراف الكرمي دليل ١تن يؤمن
كتقولُ .ب القراف درس عظيم كرٛتة للمؤمنُت .القراف الكرمي ىو كلمة اهلل سبحانو كتعاىل انو
ال يوجد راس ماؿ كقد كشف للنيب ٤تمد رام إغالؽ األنبياء كالرسل على يد ا١تالؾ جربيل،
اليت كتبت ُب مصاحف ٍب قدمت لنا تدرجييا .القراف الكرمي  30جويز يتكوف من 114
سورة كاألمر الذم حدده اهلل سبحانو كتعاىل ،با١تناسبة التستخدـ طريقة التوبة كطريقة
العداد الكتب العلمية .الكتب العلمية اليت تناقش مشكلة كاحدة دائما استخداـ طريقة
كاحدة معينة .ىذا األسلوب ال ديكن اف يكوف ُب القراف الكرمي الذم العديد من ا١تشاكل
اٞتذعية ا١تناكبُت.

4

فإف القرأف كالـ اهلل ,ككالـ اهلل صفتو النفسية كالصفة تدؿ داللة كاضحة على
ا١توصوؼ ,ككما أف ا١توصوؼ كىو اٟتق سبحانو التدرؾ حقيقتو فكذلك صفتو ,ك٢تذا كقفنا
أماـ كالـ اهلل حائرين ال٧تزـ بتحديد مراميو ,كال نقطع بأف ذلك التفسَت عُت مراد اٟتق منو,
ألف كالـ اهلل القدمي إمنا يفسره ا١تفسركف بلغتنا العربية احملدثة بناء على مدركات عقو ٢تم
البشرية.

5

 4مراجع السابق٤ ,تمد قريش صحاب ,ص14 .

5إبراىيم بيوين ,لطائف اإلشارات( ,القاىرة :دار الكاتب العراىب للطباعة كالنشر ,دكف السنة) ,ص3 .

القراف حيتوم علي الوحي اهلل سبحانو كتعايل ،خالق الكوف نسب إىل اٞتنس
البشرم .ىذه رسالة من اهلل لإلنساف لذلك القراف مهم جدا لنا .اف ديسك بسرعة إىل اهلل
يتطلب أكال اف يفهم ٤تتواه .ك٢تذا الغرض ،ينبغي دراسة مضموف القراف الكرمي بتعمقُ .ب
الواقع الكثَت من الناس الذين امضوا الكثَت من حياتو لدراسة القراف الكرمي ،كالقراءة كا١ترخية
من أجل بناء ا١تادية كالركح أسفيك.

6

كاف اللغة ُب ىذه الدنيا كثَتة كيستحق اهلل أف خيًت اللغة ا١توافق بالقراف الكرمي ،من
بُت مئات آالؼ من اللغات القائمة ،كاللغة العربية يتدبر خصيصة ،ألف يستخدـ اهلل
سبحانو كتعاىل يسلم كلمتو لإلنساف بالقراف كما قاؿ اهلل تعاىل :
  

   

7

كل اللغة لديها نظاـ ٥تتلفةُ ،ب اٟتقيقتو نظاـ فرؽ ُب لغة العامل ىو جزء من
عالمات اهلل سبحانو كتعاىل ،بالنسبة ألكلئك الذين يفهموف ،كما قاؿ اهلل تعاىل :

6



Abdurrahman, Hafiz, Ulumul Qur’an”Pengantar Memahami Al-Qur’an” (Bogor, CV.Idea
)Pustaka Utama, 2003
7سورة يوسف اآليو 2 :

             

8

كللغة دكر ىاـ ُب اٟتياة البشرية كذلك الف اللغة ىي كسيلة من كسائل االتصاؿ اليت
ديكن اف تنقل كل أنواع ا١تعلومات .اللغة ىي نافذة للعامل كفتاحة العلم .ككاف النهوض
بالتكنولوجيا كا١تعلوماتية مفيدا ُب دعم تطوير انضباط اللغتُت كاآلداب على السواء كاللغة
ليست كسيلة للتواصل بل ىي أيضا أداه للتفكَت ُب التعبَت عن ا١تشاعر مره كاحدة رمز ثقافة
كتوحيد البلد.
كللعربية أيضا دكر ىاـ ُب اجملاؿ الدكيل .اف تعلم العربية لغَت الناطقُت أك الفاطُت
ببغَتىا من البلداف االعجبية ليس بسولة ,كقد قامت ا١تؤسسة بالتعليم العريب على نطاؽ
كاسع .كىذه ليست بالتاكيد الصدفة الوحيدة اليت تستخدـ فيها اللغة العربية كلغة القراف
الكرمي الف ٢تا مزايا ال ٘تلك لغة أخرل ،كاهلل يشَت إىل اللغة العربية اليت تعٍت اللغة اليت ديكن
كصفها .كما قاؿ اهلل تعاىل

8سورة الركـ اآليو 2 :

9سورة الشعرا اآليو 195 :

    :

9

اللغة العربية ىي نتاج للثقافة شكلت اللغة اليت كلدت من ا١تتحدثُت النرجس 10.كقد
كلدت اللغة العربية اليت كانت ُب التاريخ اللغة فصحة قبل ظهور اإلسالـ كىذا يثبت كجود
النصوص االدبيو العربية جاىلية .كجاء اإلسالـ حيمل ٣تموعة من التعاليم للجنس البشرم،
كالتعاليم اليت قدمت ُب شكل اللغة العربية .تتصل فيو تعلم العربية كلغة الكتاب ا١تقدس
كالقراف الكرمي للمسلمُت ُب ىذا العامل ضركرة أساسية .االضافة إىل ذلك ،فاف دراسة اللغة
11

العربية تعٍت تعميق فهم اإلسالـ من ا١تصدر األصلي.

كفقا لدراسة اإلسالـ كاللغة العربية ىي اللغة اليت ىي قدديو جدا كمستيقظا كاألكرب
سنا سوؼ ٖتصل على الغنية مع ا١تفردات كاألكثر مثاليو الغراماتكالنيا كالعديد من الرموز
معٌت .كلذلك ينبغي فهم األشخاص الذين يتعلموف مصادر التعاليم االصلية لإلسالـ باللغة
العربية اليت تشمل عده جوانبٔ .تا ُب ذلك جوانب اللغة العربية مهم جدا كالعامل الرئيسى
ىو علم شرؼ ،ك٨تو فانو لن يكوف قادرا علي فهم الكتب العربية بشكل صحيح .ا١تثل فاف
الناس الذين يرغبوف ُب ترٚتة الكتب العربية إىل اللغة اال٧تليزية ،كجيب اف يفهم ا١تطلق العلم
الصرؼ كالعلم النحو ىي جيدة.

10

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011), h. 8
11
Azyumardi, Azra, Esei-Esei Inteektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta:Wacana
Ilmu, 1999), h. 137

لفهم اللغة العربية بعد ذلك ُب حاجة إىل العلوـ االضافية األخرل تشمل العلوـ
ا١تتعلقة التغيَتات النحو دكف عالمات حرؼ العلة ُب هناية الكلمة .شخص يريد اف يفهم
القراف الكرمي كيفسره بشكل صحيحٍ ،ب الشرط الرئيسي اف يكوف القدرة ُب إتقاف كفهم
ا١تعايَت العربية كاحد ىو حكم االستفهاـ ُب القراف الكرمي.
كال بد من التاكيد علي اف التفسَتات ١تعٌت آيات من القراف الكرمي ليست كثَتا ُب
ا١تعرفة اليوـ 12.كلتجنب التشوات أك سوء التفسَت كضع ا٠ترباء معايَت التفسَتٔ ,تا ُب ذلك
القاعدة اليت ديكن استخدامها ُب اإلستفهاـُ .ب القراف الكرمي ،ىناؾ الكثَت من الرسائل
ا١تتنوعة االستفهاـ ك٢تا معٌت ككظيفة ٥تتلفة .االستخارة ُب القراف الكرمي ُب كثَت من األحياف
ُب ا٠تطا عند قراءة القراف كلكن الكثَت من الناس ال يعرفوف اٟتركؼ مع معٌت الرسالة الف
ُب االستفهاـ قراءة .كاحدة من الفصوؿ ىناؾ العديد من ا١تناقشات االستفهاـ ىو سورة اهلل
البقراة ،العديد من العثور على الرسائل االستفهاـ.
كمن ا١تتوقع اف يصبح ىذا البحث حال ١تعرفة كأضافة رؤل حوؿ فهم معٌت
االستفهاـ ُب سورة كاحدة من القراف الكرمي الذم كاف مفيدا ُب أضافة العلم ُب النحو
اٟتكم .من خلفية ا١تسالة ا١تذكورة أعاله كالباحثُت ا١تهتمُت ُب اجراء البحوث مع العنواف:
"إفادة أدوات اإلستفهام في سورة البقراة الجزء االول"
Izzan, Ahmad, Studi Kaidah Tafsir Al-Qur’an, ( Bandung: Humaniora, 2008), h. 3
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ب .تحديد البحث
قد كضع الباحث التحديد من ا١تشكالت السابقة ,أما سورة البقراة اٞتزء االكؿ
فليس كل ايتهما جاءت باإلستفهاـ .كأما االيات اليت مافيها اإلستفهاـ فال ْتث فيها.
فقامت البحث ٣تردا ُب االيات اليت كرد باإلستفهاـ.

ج .أسئلة البحث
.1

كيف األشكاؿ االستفهاـ ُب سوره البقراة ؟

.2

كيف معٌت االستفهاـ ُب سورة البقراة ؟

د.أهداف البحث
١ .1تعرفة عدد األشكاؿ االستفهاـ ُب سوره البقراة.
١ .2تعرفة معٌت االستفهاـ ُب سورة البقراة.

ه.فوائد البحث
كاستنادا إىل األىداؼ البحثية ا١تذكورة أعاله ،فاف فوائد البحث الواردة ُب ىذه
الدراسة ىي كما يلي:
 .1الفوائد النظرية
كمن الناحية النظرية ،من ا١تتوقع اف يوفر البحث نظره ثاقبو معٌت االستفهاـٍ .ب من
ا١تتوقع اف يقدـ البحث إسهاما إجيابيا ُب عامل التعليم بشكل عاـ كخاصو لتطوير التعليم
العلمي باللغة العربية .فضال عن أضافة كتوسيع ا١تعرفة االرامية.
 .2الفوائد العملية:
أ .للمدارسة :تساعد ا١تدرسة ُب أضافة علوـ اٟتكم العريب كال سيما ُب دركس اللغة العربية.
ب .للمدرسُت  :مساعده ا١تعلمُت ُب اعداد خطو التعلم كا١تساعدة ُب صياغة الكتاب
ا١تدرسي كفقا للمناىج الدراسية كال سيما ُب دركس اللغة العربية.
ج .مساعده التالميذ  :على فهم ا١تواد ا١تقدمة من مدرسى اللغة العربية كخاصو ا١تواد
العربية.
د .بالنسبة للباحثُت :استقامة كأضافة فكره بياٛتدم عناف ُب معٌت اٟتركؼ ُب القراف
الكرمي.

ق .بالنسبة للباحثُت اآلخرين :اف تصبح مراجع للبحوث .علي كجو ا٠تصوص ُب استعراض
البحوث االدبية اليت كانت مفيدة ُب تطوير اللغة العربية.

الباب الثاني
الدراسة النطرية
أ.مفهوم االستفهام
االستفهاـ لغة من كلمة فهم ,معناه العلم كا١تعرفة كاالدراؾ13.كأما ُب االصطالح
فهو طلب يوجو اىل ا١تخاطب يستفهم بو عن حقيقة أمر أك شئ معُت بواسطة أداة من
أدكات االستفهاـ 14.كأما عند البلغاء فهو طلب العلم بشئ مل يكن معلوما من قبل كذلك
بأدة من احدل أداكتو كىي ا٢تمزة ك ىل كما كمن كمىت كأياف ككيف كأين كأى ككم كأم.
كتنقسم ْتسب الطلب اىل ثالثة أقساـ ,يعٍت ما يطلب بو التصور تارة ك التصديق تارة
أخرل كىو ا٢تمزة ,كمايطلب بو التصديق فقط كىو ىل ,كما ايطلب بو التصور فقط كىو
بقية ألفاظ االستفهاـ .قاؿ الصاحيب  :االستفهاـ طلب العلم بشئ مل يكن معلوما من قبل,
كىو االستخبار الذم قالوا فو :إنو طلب خَت ما ليس عندؾ كىو ٔتعٌت االستفهاـ .كمنهم
من فرؽ بينهما كقاؿ  :إف االستخبار ماسبق أكال كمل يفهم حق الفهم ,فإذا سألت عنو ثانيا
كاف استفهاما.

13لويس مألوؼ ,ا١تنجيد( ,بَتكت :ا١تطبقة الكاثوليكية ,) 1998 ,ص239 .
14ا٠تطيب ,ا١تعحجم ,ص41 .

ككذالك عرؼ جرمانوس فرحات االستخداـ من خالؿ نقلة ١تذىبُت :أحدمها
لصاحب االيضاح كالثاين البن مالك ك قاؿ ُب تعريف القرككين :إف االستخداـ ىو لفظ
مشًتؾ بُت معنيُت ,فًتيد بذلك اللفظ أحد ا١تعنيُت ٍب تعيد عليو ضمَتا تريد بو ا١تعٌت االخر
كىو االقول كعليو االكثر.
ٍب قاؿ :أما ا١تذىب الثاين فهو للشيخ بدر الدين بن مالك ,كقاؿ ُب تعريفو :إف
االستخداـ مشًتؾ بُت معنيُت ٍب يأٌب بلفظُت يفهم من أحدمها أحد ا١تعنيُت كمن االخر
ا١تعٌت االخر .كمن أمثلتو قوؿ البخًتم] :الكامل[
فسقى الغضى ك الساكينة كاف ىم  #شبوه بُت جوا٧تي كضلوعي
فإنو قاؿ "فسقى الغضى" احتمل أف مراده ا١توضع أك الشجر ,فلما قاؿ "كالساكينة"
استعمل أحد معٍت اللفظة كىو داللتها بالقرينة االخر على ٚتر الغضيب لعود الضمَت ُب
"شبوه" استخدـ الغضى.
كأكثر رعلماء البالغة على استعماؿ مصطالح"االستفهاـ" فهو من أساليب اإلنشاء
اك ا لطلب اليت دعا ٢تا أكئاللنحويُت إذه عقد لو سيبويو بابا ٝتاه "االستفهاـ" كتكلم فيو عن
أدكاتو كما ٖتدث عنو الفراء كا١تربد.

ككذالك عرفو السكاكي بقولو :ك االستفهاـ لطلب حصولو ُب الذىن إماأف يكوف
حكما بشئ على شيئ أك اليكوف ,ك االكؿ ىو التصديق ك ديتنع انقكاكو من تصور
الطرفُت ,كالثاين ىو التصور كال ديتنع انفكاكو من التصديق .ك سار على ىذا ا١تذىب
ملخصو كتابو "مفتاح العلوـ" ك شرح التلخيص ك منو قوؿ أحدىم] .الوافر[
إذا نزؿ السماء بارض قوـ  #رعيناه كإف كانوا غضابا
فالسماء ٖتتمل معنيُت :ا١تطر ،كالنبات ,فاستخدـ ا١تعنيُت بقولو :إذا نزؿ ,بقولو:
رعيناه ,الف النزكؿ من حاالت ا١تطر ك الرعي من حاالت الكأل .أما تعريف العلوم
لالستفهاـ فهو كما جاء ُب "الطراز" كمعناه طلب ا١ترد من الغَت على جهة االستعالـ .بينما
ابن قيم اٞتوزية عرفو قائال :ىو اف يستفهم عن شيئ مل يتقدـ بو علم حىت حيصل لو بو
علم .ىذا ,كقد خيرج االستفهاـ عن معناه اٟتقيقي كما يذكر صاحب "الفوائد" بقولو :إنو
استفهاـ العامل بالشيء .كقد خيرج االستفهاـ عن ىذا ١تفاىم كثَتة ٧تدىا عند سيبويو كالفراء
ك أيب عبيدة ك ابن قتيبة كا١تربد متشعبة ك افرة.
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 15إنعام فوال عكاوي ,المعجم المفصل فً علوم البالغة( ,بٌروت :دار الكتب العلمٌة ,)6002 ,ص266 .

.1

تعريف االستفهاـ
أما تعريف االستفهاـ من االخرل يعٌت:
أ) اسم االستفهاـ ىو اسم مبهم يستعلم بو عن شيئ.
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ب) اسم االستفهاـ ىو طلب الفهم ك العلو بالشئ.
.2

أنواع االستفهاـ
تنقسم أنواع االستفهاـ على االسم ك اٟترؼ .أما االٝتاء فهي من ,ما ,مىت ,أياف,

أين ,كيف ,أم ,كم ,أى .كأما اٟترؼ مها ا٢تمزة ك ىل .كفائدتو ىذه االدكات :
أ) "من" موضوعة لالستفهاـ يطلب هبا تعيُت العقالء
ب) "ما" موضوعة عن تعيُت غَت العقال يطلب هبا جقيقة ا١تسمى كبياف الصفة
كايضاح االسم
ج) "مىت" يطلب هبا تعيُت الزماف ماضيا كاف اك مستقبال.
د) "أياف" يطلب هبا تعيُت الزماف ا١تستقبل

 16مصطفى الغالبً ,جامع الدروس العربٌه( ,بٌروب :دار الفكر)

ق) "كيف" يطلب هبا تعيُت اٟتاؿ
ك) "أين" يطلب هبا تعيُت ا١تكاف
ز) "أم" يطلب هبا ٘تييز أحد ا١تتشاركُت ُب أمر يعهما
ح) "كم" يطلب هبا تعيُت عدد مبهم
ط) "أى" لالستفهاـ تارة تكوف ٔتعٌت كيف ك مىت كأين
م) "ا٢تمزة" يطلب با٢تمزة احد امرين مها التصور ك التصديق .فالتصور ىو إدارؾ
ا١تفراد
ق) "ىل"يطلب هبا التصديق فقط ,أم معرفة كقوع النسبة أك عدـ كقعها ال غَت.
أسلوب االستفهاـ :
ىو أسلوب يستعملو ا١تتكلم عندما يريد أف يستفسَت عن شيء ما.
أركاف أسلوب االستفهاـ :
أداة االستفهاـ – ا١تستفهم عنو-جواب االستفهاـ.
17الهاشمً ,حجواهر( ,بٌروت ,دار الفكرك) ,ص47 .
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مثل :مىت الرحيل؟ اٞتوابُ :ب الصباح مباكرا.
ؼ ((مىت))  :اسم االستفهاـ.
(الرحيل)) :مستفهم عنو كىو زماف الرحيل.
((ُب الصباح ا١تباكر)):جواب االستفهاـ.
حركؼ االستفهاـ :ا٢تمزاة تعرب حرؼ االستفهاـ ,كتدخل على الفعل كاالسم.
مثل( :أأشكر أـ أكفر))
( :أ٤تمد مسافرا))
أما أنواعها فثالثة:
أ .أف تكوف مرادفة ؿ ((ىل)) فيستفهم هبا عن مضموف اٞتملة ا١تثبة كحينئذ يكوف
اٞتواب ب (نعم-ال) مثل :أحفظت ىذه القصيدة؟ كاٞتواب ( :نعم-ال)
ب .أف يطلب هبا تعيُت كاحد من شيئُت ,كيستعمل معها (أـ) اليت تسمى (ا١تعادلة)
كحينئذ يكوف اٞتواب :يذكر ا١تستفهم عنو كتعيينو .مثل :أقرأت جريدة أـ كتابا؟
كاٞتواب((جريدة-أك كتابا)).

ج .أف تدخل على نفي فيستفهم هبا عن مضموف ٚتلة منفية كيكوف اٞتواب حينئذ
ب ((بلى)) ُب حالة اإلثبات ك ((نعم)) ُب حالة النفى .مثل  :أمل ٖتفظ سورة
العلق؟ فإنك ٕتيب ((بلى)) ُب حالة حفظك للسورة .كٕتيب ب ((نعم)) ُب
حالة عدـ حفظك ٢تا.
 .1ىل  :تعرب حرؼ استفهاـ كتدخل على الفعل كاالسم كيستفهم هبا عن مضموف
اٞتملة ا١تثبة؟ كيكوف اٞتواب ب ((نعم))ُب حالة اإلثبات ,أك ((ال)) ُب حالة
النفي .مثل :ىل حضر الوفد؟ كاٞتواب :نعم أك ال.
.2

من  :يستفهم هبا عن العقالء ,مثل :من إنتصر ُب حرب أكتوبر؟

.3

ما  :بستفهم هبا عن غَت العقالء ,مثل :ماىي أىم مقومات النجاح؟

.4

مىت  :يستفهم هبا عن الزماف ,مثل :مىت يبدأ العاـ الدرسى اٞتديد؟

.5

أين  :يستفهم هبا عن ا١تكاف ,مثل :أين يقع األزىار الشريف؟

.6

كيف  :يستفهم هبا عن اٟتاؿ ,مثل :كيف حضر االعضاء؟

.7

كم  :يستفهم هبا عن العدد ,مثل :كم بلدا زرت؟

 .8أل  :يستفهم هبا عما أضيفت إليو أ (ْتسب ما تضاؼ إليو) ,مثل :أم طالب
تفوؽ؟ .كيكوف اٞتواب عن ٚتيع ىذه االدكات بذكر ا١تستفهم عنو.
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مواضع استعماؿ األدكات :
 .1ا٢تمزة تستعمل ا٢تمزة لطلب التصور ,كىو طلب تعيُت ا١تفرد ا١تردد بُت شيئُت.
كتستعمل معهاز .غالباُ..ب ىذه الصورة (أـ) العاطفة ا١تعادلة .كذلك كقولك (أرا كبا
جاءخالد ماشيا؟)
كجياب يالتعيُت – ىنا – فيقاؿ ُب جواب ا١تثاؿ ا١تتقدـ ( :راكبا) .ك تستعمل ا٢تمزاة أيضا
لطلب التصديق :ام طلب تعيُت النسبة ا١ترد دة عند السائل بُت الشوت كالنفي ..كتستعمل
غالبا -معها ُب ىذه الصورة اٞتملة الفعلية.كجياب إذا كانت ٚتلة االستفهاـ مثبة ب (نعم) إذا أريد اإلثبات ,ك ب (ال) إذا
أريد النفي .كب (بلى) إذا أريد اإلثبات٧ .تو (أمل يأت زيد ؟) فيقاؿ ( :نعم) للنفي( ,بلى)
لألثبات.

18مصطفى مجمود األزهار ,فوائد النحو للمبتدئٌن( ,مصر :مكتبة العلوم والحكم)6022 ,

 . 2ىل  :ك تستعمل لطلب التصديق فقط ,ك السؤؿ هبا كاٞتواب عليهك كاالسؤؿ
كاٞتواب مع ا٢تمزة ُب الصورة األخَتة.
 .3اٝتاء االستفهاـ كتستعمل لطلب التصور فقط ,ككما يلى:
من  :لطلب تعيُت العاقل
ما  :لطلب تعيُت حقيقة الشئ أك شرح االسم
مىت  :لطلب تعيُت الزماف مطلقا ماضيا أك غَته
اياف  :لطلب تعيُت الزماف ا١تستقبل
اين  :لطلب تعيُت ا١تكاف
كيف  :لطلب تعيُت اٟتاؿ
كم  :لطلب تعيُت العدد
أى:لطب تعيُت ا١تميز
 .3معٌت اإلستفهاـ
معانيو لإلستفهاـ معٌت حقيقي ,ىو طلب الفهم كما تقدـ كلو معاف ٣تازية منها:

أ) التعجب كقولو تعاىل ( مايل ال أراؾ ا٢تدىد)
ب) االستبطء ٨تو ( منذ كمدعوتك )
ج) التنبيو كقولو تعاىل ( فأين تذىبوف)
د) الرعيد كقولو ( أمل انكل بزيد ) ٥تاطبا من ارتكب مثل جنايتو
ق)التقدير كىو قصدؾ ٛتل ا١تخاطب على االقرار بصدكر الفعل منو كقولو (أأنت
فعلت ىذا)
ك) االنكار كقولو تعاىل ( أغَت اهلل اٗتذ كليا)
ز) التوبيخ كقولو تعاىل(اعجلتم أمر ربكم )
ح) التهكم كقولو تعاىل (اصالتك تأمرؾ اف نًتؾ ما يعبد اباؤنا)
ط) التحقَت كقولو تعاىل ( كلقد ٨تينا بٍت اسرائيل من العذاب ا١تهُت .من فرعوف )
بفتح أكؿ من كرفع اخر فرعوف كما ىي قرأ ابن عباس
م) االستعباد كقولك تعاىل (اى ٢تم الذكرل كقد جاءىم رسوؿ مبُت)
اعراب اٝتاء االستفهاـ:

 .1مايستفهم بو عن الزماف كا١تكاف كىي ( مىت كاين كاياف ك اى ك ام)
تعرب كما يلى :
أ .اذا تالىا فعل ناقص تعرب خَتا لو٨ ,تو (اين كنت)
ب .اذا تالىا فعل اسم تعرب خَتا لو٨ ,تو (مىت االمتحاف)
ج .اذا تالىا فعل ناـ تعرب مفعوال فيو كقولو تعاىل (أياف يبعثوف) فقولو (فأين
تذىبوف)
 .2ما يستفهم بو عن اٟتديث كىي (كيف ك اى ) تعرب كما يلي :
أ .اذا تالمها فعل ناقص تعرباف خَتا لو٨ ,تو (كيف كنت)
ب .اذا تالمها فعل ناـ تعرباف حاال٨ ,تو (كيف جئت)
ج .اذا تالمها اسم مفرد تعرباف خَتا لو٨ ,تو (كيف حالك)
 .3ما يستفهم بو عن اٟتدث ك ىي ( أم) تعرب كما يلي :
أ .إذا تالىا فعل ناقص تعرب خَتا لو٨ ,تو (أيا كنت من النوـ)

ب .إذا تالىا فعل ناـ ك كانت مضافة إىل مصدر الفعل تعرب مفعوال مطلقا٨ ,تو
قولو تعاىل ( أم منقلب ينقلبوف)
 .4ما يستفهم بو عن الذات ك ىي (من ك ما ك أم) تعرب كما يلي :
أ .تعرب ا١تبتداء اذا تالىا شبو ٚتلة أك اسم نكرة اك فعل الزـ اك متعد قد استوَب
مفعوؿ٨ ,تو (ما عندؾ) ك (من منكم معلم) ك (أيكم كتب الدرس)
ب .تعرب خَتا اذا تالىا اسم معرفة اك فعل ناقص٨ ,تو ( ما ىذا الكتاب ) ك (
من كاف معلمك )
ج .تعرب مفعوال بو اذا تالىا فعل معتد مل يستوؼ مفعوال٨ ,تو ( ما اشًتيت )
 .5ما يستفهم بو عن العدد ك ىو (كم) تعرب كما يلي :
أ .خربا اذا تالىا فع اسم معرفة اك فعل ناقص٨ ,تو (كم عمرؾ) ك (كم كاف
عمرؾ)

ب .مفعوال بو اذا تالىا فعل متعد٨ ,تو (كم دينارا انفقت) .ك اداكات االستفهاـ
من االداكات اليت ٢تا الصدارة ُب الكالـ.
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ب .مفهوم القرآن
قرأ يأٌب ٔتعٌت اٞتمع كالضم ,كالقراءة ضم اٟتركؼ كالكلمات بعضها إىل بعض ُب
الًتتيل ,كالقراف ُب األصل كالقراءة ,مصدر قرأ قرأة كقرأنا .قاؿ اهلل تعاىل :

  

20      

أم قراتو فهو مصدر على كزف (فعالف) بالضم كالغفراف كالشكراف ,تقوؿ :قرأتو قرءا كقراءة
كقرأنأ ,تعٌت كاحدٝ .تى بو ا١تقركء تسميو ا١تفعوؿ با١تصدار.
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كاف القرآف الكرمي ىو الكالـ اهلل عز كجل ا١تنزؿ على خاًب االنبياء ٤تمد صلى اهلل
عليو سلم ,باللفظ العريب ,بواسطة األين جربيل ,ا١تكتوب ُب مصاحف ا١تنقوؿ الينا بالتوات,
ا١تتعبد بتالكتو ,ا١تبدكء بسورة الفاٖتة كا١تختم بسورة الناس.
كقد نزؿ القرآف الكرمي مفرقا ككانت مدة نزكلو ثالثا كعشرين عاما ,منذ بعثة النيب
صلى اهلل عليو كسلم حىت كفاتو ,ككاف ينزؿ ْتسب اٟتوادث ,كالقرآف الكرمي تنزالف:
19عبد الهادي ,مختصر النحو( ,جدة ,المملكة العربٌة السعودٌة2890:م) ,ص291 .
20القيامة األيات 18-17 :
21مناع القطان ,فً علوم القران( ,الرٌاض ,حقوق الطبع محفوظة) ,ص60.

األكؿ  :نزكؿ القرآف ٚتلة كاحدة من اللوح احملفوظ إىل اليماء الدنيا بيت العزة ُب السماء
الدنيا,كما قاؿ اهلل تعاؿ

22        

كقاؿ تعاىل :



23    

الثاين  :من بيت العزة ُب السماء الدنيا على قلب النيب منجما مفرقا ,قاؿ تعاىل :



24        

كُب نزكؿ القرآف الكرمي مفرقا حكم كثَتة منها تثبيت قلب النيب صلى اهلل عليو كسلم كمنها
التدرج ُب التشريع ,كتستهيل حفظو كفهمو للمسلمُت.

25

كأكؿ مانزؿ من القرآف كاف ُب غار حراء ,كىو قولو تعاىل:

     

                
26 

22سورة الدخاف األيات 2 :
23سورة القدر ا األيات 4 :

24سورة االسرآ األيات 106:
25خلدكف إبراىيم سالمة ،الثقافة اإلسالمية ،ص17-15 .
26سورة العلق ا األيات 5-1 :

كيرجح الكثَت من العلماء أف آخر مانزؿ قولو تعاىل :
           

    

27

التوجد ُب الكتاب القراف بالتايل احًتاـ موفق العلم فيما يتعلق مقارنة ا١تقدىسة
األخرل .كالدليل كالتوصيف القرآف اٞتاىلي الوقت العريب مع اٞتهلُ .ب القرآف الكرمي ىناؾ
ا١تأ٘تن اآليات اليت تتحدث عن العلم ك ا١تعرفةُ .ب معظم األية ا١تذكورة اٞتد ارتفاع درجات
العلم من أجل تذكَت عن النعمة اليت أعطيت اإلنساف قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة
28    

كقولو

العلق"4:

       

      

29

ىناؾ العديد من اآليات األخرل اليت تعلن ٣تد العلم .كُب أحاديث الرسوؿ كأصحابو
الذين ُب مقاعد مرافقة أىل البيت ,القرآف حيصل اٟتججة ماحوؿ اإلقًتاحات
اليت الحصرهبا ُب الطالب العلم ,كأمهية العظيمة.

27سورة البقراة األيات 281:
28سورة العلق األيات 5:
29سورة اجملادلة األيات 11 :

30

30العالمة ق .ـ .الطباطبائ ,الكشف عن اسرار القراف ( ,باندكنغ :ا١تيزاف)1979 ,

.1

تعريف السورة
السورة ىي طائفة من القرآف مؤلفة من ثالث آيات فأكثر .قيل مشتقة من السؤر

ا١تهموز .كمعناه كالقية – كبقية كل شئ جزء منو .فا١تراد هبا جزء معُت من القرآف ،كقيل
السورة ا١تنزلة الرفيعة  .قاؿ النابغة  :امل تر أف اهلل أعطاؾ سورة  ،ترل كل ملك حو٢تا
يتذبذب يعٌت بذالك أف اهلل أعطاؾ منزلة من منازؿ الشرؼ .قصرت عنها منازؿ ا١تلوؾ.
كلكل سورة من سورة من سور القرآف اسم خاص بتوقيف من النيب ص ؿ كقد ثبت أٝتاء
السور بالتوقيف من األحاديث كاآلثار -ك٦تا يدؿ لذالك ما أخرجو ابن أيب حاًب عن عكرمة
قاؿ  :كاف ا١تشركوف يقولوف  :سورة البقرة كسورة العنكبوت يستهزءكف هبما فنزؿ إنا كفيناؾ
ا١تستهزئُت .اٟتجر. 95 :
.2

31

تعريف سورة البقرة
ىذه السورة من أكائل ما نزؿ من السور بعد ا٢تجرة  .كىي أطوؿ سور القرآف على

اإلطالؽ .كا١ترجح أف آياهتامل تنزؿ متوالية كلها حىت اكتملت قبل نزكؿ آيات من سور
أخرل ،فمراجعة أسباب نزكؿ بعض آياهتا كبعض اآليات من السور ا١تدنية األخرل -ك إف
تكن ىذه األسباب ليست قطعية الثبوت -تفيد أف السور ا١تدنية الطواؿ مل تنزؿ آياهتا كلها
31هاوردى هحود  ،علن التفسير( ،جاكرتا  :هكتبة السعدية فترا6611 ،م) .ص61 ,

متوالية ،إمنا كاف حيدث أف تنزؿ آيات من سورة ال حقة قبل استكماؿ سورة سابقة نزلت
مقدماهتا ،ك أف ا١تعوؿ عليو ُب ترتيب السور من حيث النزكؿ ىو سبق نزكؿ أكائلها -ال
ٚتيعها -كُب ىذه السورة آيات ُب أكاخر ما نزؿ من القرآف كآيات الرباُ ،ب حُت أف الراجح
أف مقدماهتا كانت من أكؿ ما نزؿ من القرآف ُب ا١تدينة.
.3

أسباب النزكؿ سورة البقرة
أخربنا أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم قاؿ  :أخربنا عبد اهلل بن حامد قاؿ  :أخربنا أٛتد

ابن ٤تمد بن يوسف قاؿ  :حدثنا يعقوب بن سفياف الصغَت قاؿ  :حدثنا يعقوب ابن
سفياف الكبَت قاؿ  :حدثنا ىشاـ بن عمار قاؿ  :حدثنا الوليد بن مسلم قاؿ  :حدثنا
شعيب بن زريق  :عن عطاء ا٠تراساى ،عن عكرمة قاؿ  :أكؿ سورة أنزلت با١تدينة سورة
البقرة.
أخربنا أبو عثماف الزعفراين قاؿ  :أخربنا أبو عمرك بن مطر قاؿ  :أخربنا جعفر بن
٤تمد بن الليث قاؿ  :أخربنا أبو حذيفة قاؿ  :حدثنا سفياف عن ابن أيب ٧تيح  ،عن ٣تاىد
قاؿ  :أربع آيات من أكؿ ىذه السورة نزلت ُب ا١تؤمنُت  ،كآيتاف بعدىا نزلت ُب الكافرين ،
كثالث عشرة بعدىا نزلت ُب ا١تنافقُت.

 )1قولو عز كجل :


          

قاؿ الضحاؾ  :نزلت ُب أيب جهل كٜتسة من أىل بيتو  ،كقاؿ الكلىب  :يعٍت

اليهود.
 )2قولو عز كجل :

            

   

قاؿ الكلىب عن أيب صاحل عن ابن عباس  :نزلت ىذه اآلية ُب عبد اهلل بن أيب ك
أصحابو ،ك ذلك أهنم خرجوا ذات يوـ فاستقبلهم نفر من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل
أرد ىؤالء السفهاء عنكم ؟ فذىب فأخذ بيد
عليو كسلم ،فقاؿ عبد اهلل بن أيب انظركا كيف َّ
أىب بكر فقاؿ  :مرحبا بالصديق سيد بٌت تيم ،كشيخ اإلسالـ ،كثاتى رسوؿ اهلل ُب الغار،
الباذؿ نفسو كمالوٍ ،ب أخذ بيد عمر فقاؿ  :مرحبا بسيد بٌت غدل بن كعب ،الفاركؽ
القول ُب دين اهلل ،الباذؿ نفسو كمالو لرسوؿ اهلل ٍ ،ب أخذ بيد علي فقاؿ  :مرحبا بابن عم
رسوؿ اهلل كختنو ،سيد بٌت ىاشم ما خال رسوؿ اهللً ،ب افًتقوا  ،فقاؿ عبد اهلل ألصحابو :
كيف رأيتموين فعلت؟ فإذا رأيتموىم فافعلوا كما فعلت ،فأثنوا عليو خَتا ،فرجع ا١تسلموف
إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأخربكه بذلك فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.

 )3قولو عز كجل :

              

                

            

قاؿ ابن عباس ُب ركاية أيب صاحل ١تا ضرب اهلل سبحانو ىذين ا١تثلُت للمنافقُت يعٍت
قولو (( مثلهم كمثل الذم استوقد نار )) .كقولو  (( :أك كصيب من السماء) قالوا اهلل أجل
ك أعلى من أف يضرب األمثاؿ فأنزؿ اهلل ىذه اآلية ،كقاؿ اٟتسن كقتادة ١تا ذكر اهلل الذباب
كالعنكبوت ُب كتابو كضرب للمشركُت ا١تثل ،ضحكت اليهود كقالوا  :ما يشبو ىذا كالـ اهلل
فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.
أخربنا أٛتد بن عبد اهلل بن إسحاؽ اٟتافظ ُب كتابو قاؿ  :أخربنا سليماف بن أيوب
الطرباى قاؿ  :حدثنا بكر بن سهل قاؿ  :حدثنا عبد العزيز بن سعيد ،عن موسى ابن عبد
الرٛتن ،عن ابن جريح ،عن عطاء  ،عن ابن عباس ُب قولو -إف اهلل ال يستحِت أف يضرب
مثال -قاؿ  :كذلك أف اهلل ذكر آ٢تة ا١تشركُت ،فقاؿ – ك إف يسلبهم الذباب شيئا -كذكر
كيد اآل٢تة فجعلو كبيت العنكبوت ،فقالوا  :أرأيتم حيث ذكر اهلل الذباب كالعنكبوت فيما
أنزؿ من القرآف على ٤تمد ،أل شىء يصنع هبذ ؟ فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.

 )4قولو :

           

قاؿ ابن عباس ُب ركاية الكلىب عن أىب حاًب باإلسناد الذم ذكر نزلت ُب يهود
ا١تدينة ،كاف الرجل منهم يقوؿ لصهره كلذكل قرابتو ك١تن بينهم كبينو رضاع من ا١تسلمُت،
أثبت على الدين الذم أنت عليو كما يأمرؾ بو ،كىذا الرجل يعنوف ٤تمدا صلى اهلل عليو ك
سلم فإف أمره حق  ،فكانوا يأمركف الناس بذلك كال يفعلونو.
 )5قولو

           :

             

أخربنا أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ قاؿ  :أخربنا عبد اهلل بن ٤تمد بن جعفر
اٟتافظ قاؿ  :حدثنا أبو حيِت الرازم قاؿ  :حدثنا سهل بن عثماف العسكرل قاؿ  :حدثنا
حيِت بن أيب زائدة قاؿ  :قاؿ ابن جريح عن عبد اهلل بن كثَت ،عن ٣تاىد قاؿ ١ :تا قص
سلماف على النيب صلى اهلل عليو كسلم قصة أصحاب الدير قاؿ  :ىم ُب النار ،قاؿ سلماف
 :فأظلمت على األرض فنزلت -إف الذين آمنوا كالذين ىادكا -إىل قولو -حيزنوف – قاؿ :
فكأمنا كشف عٌت جهل.

أخربنا ٤تمد بن عبد العزيز الركزل قاؿ  :أخربنا ٤تمد بن اٟتسُت اٟتدادل قاؿ :
أخربنا أبو فرقد قاؿ  :أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم قاؿ  :أخربنا عمرك ،عن أسباط  ،عن
السدل – إف الذين آمنوا كالذين ىادكا – اآلية قاؿ  :نزلت ُب أصحاب سلماف الفارسي،
١تا قدـ سلماف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جعل خيرب عن عبادة اصحابو
كاجتهادىم كقاؿ  :يا رسوؿ اهلل كانوا يصلوف كيصوموف كيؤمنوف بك كيشهدكف أنك تبعث
نبيا .فلما فرغ سلماف من ثنائو عليهم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم  (( :يا سلماف
ىم من أىل النار  ،فأنزؿ اهلل-إف الذين آمنوا كالذين ىادكا ،كتال إىل قولو – كال ىم
حيزنوف.)) -
أخربنا ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن جعفر قاؿ  :أخربنا ٤تمد بن عبد اهلل ابن زكرياء
قاؿ  :أخربنا ٤تمد بن عبد الرٛتن الدغوىل قاؿ  :أخربنا أبو بكر بن أيب خيثمة قاؿ :
حدثنا عمرك بن ٛتاد قاؿ  :حدثنا أسباط عن السدل عن أيب مالك ،عن أيب صاحل ،عن
ابن عباس ،كعن مرة عن ابن مسعود ،كعن ناس من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم
– إف الذين آمنوا كالذين ىادكا – اآلية  ،نزلت ىذه اآلية ُب سلماف الفارسي ،ككاف من
أىل جندل سابور من أشرافهم كما بعد ىذه اآلية نازلة ُب اليهود.

 )6قولو :

            

            

نزلت ُب الذين غَتكا صفة النيب صلى اهلل عليو كسلم كبدلوا نعتو  ،قاؿ الكلىب
باإلسناد الذم ذكرنا  :إهنم غَتكا صفة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب كتاهبم كجعلوه
آدـ سبطا طويال ،ككاف ربعة أٝتر صلى اهلل عليو كسلم  ،كقالوا ألصحاهبم كأتباعهم،
انظركا إىل صفة النيب الذم يبعث ُب آخر الزماف ،ليس يشبو نعت ىذا ،ككانت لألحبار ك
العلماء مأكلة من سائر اليهود ،فحافوا أف يذىبوا مأكلتهم إف بيَّنوا الصفة ،فمن ٍب غَتكا.
 )7قولو :

               

         

أخربنا إٝتاعيل ابن أيب القسم الصوَب قاؿ  :أخربنا أبو اٟتسُت العطار قاؿ  :أخربنا
أٛتد بن اٟتسُت ابن عبد اٞتبار قاؿ  :حدثٍت أبو القسم عبد اهلل بن سعد الزىرل قاؿ
حدثٍت أبو عمرك قاؿ  :حدثنا أيب عن أيب إسحاؽ قاؿ  :حدثٍت ٤تمد بن أيب ٤تمد ،عن
عكرمة  ،عن ابن عباس قاؿ  (( :قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة كيهود تقوؿ :
إمنا ىذه الدنيا سبعة آالؼ سنة ،إمنا يعذب الناس ُب النار لكل ألف سنة من أياـ الدنيا

يوـ كاحد ُب النار من أياـ اآلخرة ،كإمنا ىي سبعة أياـ ٍب ينقطع العذاب  ،فأنزؿ اهلل تعاىل
ُب ذلك من قو٢تم – كقالوا لن ٘تسنا النار إال أياما معدكدة)) -
كقاؿ ابن عباس ُب ركاية الضحاؾ  :كجد أىل الكتاب ما بُت طرُب جهنم مسَتة
أربعُت قالوا  :لن نعذب ُب النار إال ما كجدنا ُب التوراة ،فإذا كاف يوـ القيامة اقتحموا ُب
النار ،فساركا ُب العذاب حىت انتهوا إىل سقر كفيها شجرة الزقوـ ،إىل آخر يوـ من األياـ
ا١تعدكدة ،فقاؿ ٢تم خزنة النار  :يا أعداء اهلل زعمتم أنكم لن تعذبوا ُب النار إال أياما
معدكدات  ،فقد انقطع العدد كبقى األمد.
 )8قولو :

            

              

كقاؿ ابن عباس كاف يهود خيرب تقاتل غطفاف ،فكلما التقوا ىزمت يهود خيرب،
فعاذت اليهود هبذا الدعاء كقالت  :اللهم إنا نسألك ْتق النيب األمي الذم كعدتنا أف
ٗترجو لنا ُب آخر الزماف إال نصرتنا عليهم ،قاؿ  :فكانوا إذا التقوا دعوا هبذا الدعاء ،فهزموا
غطفاف ،فلما بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم كفركا بو ،فأنزؿ اهلل تعاىل – ككانوا من قبل
يستفتحوف على الذين كفركا – أل بك يا ٤تمد ،إىل قولو – فلعنة اهلل على الكافرين.-

كقاؿ السدل  :كانت العريب ٘تر بيهود فتلقى اليهود منهم أذل ،ك كانت اليهود ٕتد
نعت ٤تمد ُب التوراة أف يبعثو اهلل فيقاتلوف معو العرب ،فلما جاء ىم ٤تمد صلى اهلل عليو
كسلم كفركا بو حسد ،كقالوا  :إمنا كانت الرسل من بٌت إسرائيل ،فما باؿ ىذا من بٌت
إٝتاعيل.
.4

32

فضائل سورة البقراة
أعلموا كفقكم اهلل أف علماء قالوا :أف ىذه السورة من أعظم سور القرأفٝ ,تعت

بعض أشياخي يقوؿ :فيها الق أمر كألف هنى ك ألق حكم كألف خرب ,كلعظم فقهها أقاـ
عبد اهلل بن عمر ٙتاف سنُت ُب تعلمها ,كقد أكردنا ذلك عليكم مشركحا ُب الكتاب الكبَت
ُب أعواـ كليس ُب فضلها حديث صحيح إال من طريق أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو
كسلم أنو قاؿ :الٕتعلوا بوتكم مقابر ,كإف البيت الذم تقرأفيو سورة البقرة اليدخلو شيطاف.
خر جو الًتمذم .كعدـ ا٢تدل كضعف القول ككلب الزماف على اٟتق بتعطيلهم كصرفيهم
عن اٟتق.
كالذم حضر االف من أحكامها ُب ىذا اجملموع تسعوف آية:
االية األكىل قولو تعاىل:

  

32أيب اٟتسن على بن أٛتد الوحدل النيسابورل ,أسباب النزكؿ( ,بَتكت :دار الفكر1411 ,ق)

فيها مسألتاف :
ا١تسألة األكىل – قولو (يؤمنوف) .قد بينا حقيقة االدياف ُب كتاب األصوؿ كمنها تؤخذ
ا١تسألة الثانية-قولو (بالغيب)  .كححقيقتو ماغاب عن اٟتواس ٦تا اليوصل إليو إال با٠ترب
دكف النظر فافهموه.
كقد اختاؼ العلماء فيو على أربعة أقواؿ:
االكؿ-ماذ كرناه كوجوب (البعث) ككجود اٞتنة كنعيمها كالنار كعذاهبا كاٟتساب .الثاين
بالقدرز الثالث باهلل تعاىل .الرابع يؤمنوف بقلوهبم الغائبة عن ا٠تلق ال بأسلتهم اليت
يشاىدىا ,الناس  :معناه ليسوا ٔتنافقيُت.
ككلها قوية إال الثاين كالثالث فإنو يددرؾ بصحيح النظر ,فال يكوف غيبا حقيقة,
كىذا االكسط ,كإف كاف عاما فإف ٥ترجو على اٟتصوص.
كاألقول ىو االكؿ أنو الغيب الذم أخرب الرسوؿ عليو السالـ ٦تا الهتتدم ا١تقوؿ,
كاإلدياف بالقبلوب الغائبة عن ا٠تلق كيكوف موضع اجملركر كعلى ىذا رفعا كعلى التقدير األكؿ
يكوف نصبا ,كقولك :مررت بزيد  .كجيوز أف يكوف األكؿ مقدرا نصبا .كأنو يقوؿ  :جعلت
قليب ٤تال لإلدياف كذلك اإلدياف بالغيب عن ا٠تلق.

ككل ىذه ا١تعاين صحيحة الحيكم لو اإلدياف كال ْتمى الذمار ,كال يوجب لو
اإلحًتاـ إال بإجتمع ىذه الثالث ,فإف أحل بشيء منها مل يكن لو حرمة كاليستحق
عصمة .قولو تعاىل ُب آلية 2

        ":



فيها مسألتاف:
ا١تسألة االكىل-قاؿ علماؤنا ُب ذكر الصالة َب ىذه األتية قوالف :أحدمها أهنا ٣تملة ,كأف
الصالة مل تكن معركفة عندىم حىت بينها النيب صلى اهلل عليو كسلم.
الثاين أهنا عامة َب متناكؿ الصالة حىت خصها النيب صلى اهلل عليو كسلم بفعلو
العلوـ ُب الشريعة.
كقد استوفينا القوؿ َب ذلك عند ذكر أصوؿ الفقو.
كالصحيح عندل أف كل لفظ عرىب أرد مورد التكليف ُب كتاب اهلل عز كجل ٣تمل
موقوؼ بيانو على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,إال اف يكوف معناه متحدا .ال يتطرؽ إليو
اشًتؾ كاشتأثر اهلل عز كجل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قبل بيانو ,فإنو جيب طلب

ذلك ُب الشريعة على ٣تملة ,فال بدا أف يوجد كلو فرضنا عدمو الرتقع التكليف بو كذلك
ٖتقق ُب موضعو.
كقد قاؿ عمر رضي اهلل عنو ُب دكف ىذا أك مثلو :ثالث كددت أف رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم كاف عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليو :اٞتد كالكاللة كأبواب من أبواب اربا.
فتبُت من ىذا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا أسرم بو كفرض عليو الصالة .كنزؿ
سحرا جاءه جربيل عليو السالـ عند الصالة الظهر فصلى بو كعلموٍ ,ب كردت االيات
باألمر هبا كاٟتث عليها .فكانت كاردة ٔتعلوـ على معلوـ كسقط ماظنو ىوآلء من ا١توىوـ.
ا١تسألة الثانية (كيقيموف) فيو قوالف:
االكؿ يدديوف فعلها ُب اك قائها ,من قولك :شئ ,قائم ,أل دائم.
كالثاى معناه يقيموهنا بإ٘تاـ أركاهنا كاستيفاء أقوا٢تا كأفعلها كاىل ىذا ا١تعٌت أشار عمر بقولو:
من حفظها كحافظ عليها حفظ دينو كمن ضيعها فهو ١تا سواىا اضيع .االية الثالثة قولو
تعاىل:

  

فيها ا١تسئلتاف:

ا١تسئلة االكىلَ -ب اشتقاؽ النفقة كىي عبارة عن اإلتالؼ كالتأليف ((نفق)) ُب لساف
العرب معاف ,أصحها اإلتالؼ ,كىو ا١ترد ىهنا ,يقاؿ :نفق ,الزاد ينفق إذا فٌت كأنفقو
ِ
مسكتم َخشية االنفاؽ.
صاحبو :أفناء ,كأنفق القوـ :فٌت زادىم كمنو قولو تعاىل :إ َذا َأل َ
ا١تسألة الثانيةَ-ب كجو ىذه اإلتالؼ كذلك خيتلف إال أنو ١تا اتصل با١تدح ٗتصص
من إٚتالو ٚتلة .كبعد ذلك التخصص اختلف العلماء فيو على ٜتسة أقواؿ:
االكؿ أنو الزكاة ا١تفركضة -عن ابن عباس.
الثاى أنو نفقة الرجل على أىلو-قالو ابن مسعود .
الثالث صدقة التطوع-قالو الضحاؾ.
الرابع أنو كفاء اٟتقوؽ الواجبة العارضة َب ا١تاؿ باالختالؼ األحواؿ ماعدا الزكاة.
ا٠تامس أف ذلك منسوخ بالزكاة.
(التوحيد)أما كجو من قاؿ( :أنو الزكاة) فنظر إىل أنو قرف بالصالة كالنفقة ا١تقًتانة (َب كتاب
اهلل تعاىل) بالصالة ىي الزكاة.

كاما من قاؿ :إنو النفقة على عيالو فألنو افضل النفقة ,ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
أنو قاؿ لو رجل  :عندل دينار .قاؿ  :أنفقو على نفسك .قاؿ عندل أخر .قاؿ :أنفقو على
اىلك ,كذكر اٟتديث فبدأ باألىل بعد النفس.
كُب الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل الصدقة على القربة صدقة كصلة.
كأما من قاؿ  :إنو صدقة التطوع فنظر إىل أف الزكاة التأٌب إال بلفظها ا١تختص هبا ,كىو
الزكاة ,فإذا جاءت بلفظ صدقة احتملت الفرض كالتطوع ,فإذا جاءت بلفظ اإلنفاؽ مل
يكن إال التطوع.
كأما من قاؿ  :إنو ُب اٟتقوؽ العارضة ُب األمواؿ ما عدا الزكاة فنظر إىل أف اهلل
تعاىل١ .تا قراف بالصالة ككاف فرضا ,ك١تا عدؿ عن لفظها كاف فرضا سواىا.
كاما من قاؿ  :إنو منسوخ فنظر إىل أنو ١تا كاف هبذا الوجو فرضا سول الزكاة,
كجاءت الزكاة ا١تفركضة فنسخت كل صدقة جاءت ُب القراف ,كما نسخ صوـ رمضاف كل
صوـ ,كنسخت الصالة كل صالة ,ك٨تو ىذا جاء ُب االثر.
(التنفيخ) إذا تأمل اللبيب ا١تنصف ىذه التوجيهات ٖتقق أف الصحيح ا١تراد ,بقولو :
(  )  كل غيب أخرب فيو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أنو كائن .كقولو ( :

 )  عاـ ُب كل صالة فرضا كانت اك نفال .كقولو ( :

)   

عاـ ؼ كل تفقة ,كليس غي قوة ىذا الكالـ القضاء بفرضية ذلك كلو ,كإمنا علمنا الفرضية
ُب االدياف كالصالة كالنفقة من دليل أخر .كىذا القوؿ ٔتطلقو يقتضى مدح ذلك كلو خاصة
كيفما كانت صفتو.

33

ج .الدراسة السابقة
 .1أدم نور دينتو ,اإلستفهاـ ُب القرأف (دراسة بلغة) األىداؼ ُب ىذا البحث أسلوب
اإلستفهاـ ُب علم معاى ٢تا ا١تعاين معُت ,اتبع سياؽ اٞتملة ك اإلستفهاـ فهم من خالؿ
البحث عن ا١تعرفة اليت كانت ُب السابق ليست ُب معرفو حيتوم علي فكره اف يتم إعطاء
السؤاؿ فقط للعثور على من الناس ُب االسئلة الشائعة.
 .2إماـ مهدم ,أيات اإلستفهاـ ُب سورة البقرة (ٖتليل علم معاى) األىداؼ ُب ىذا
البحث ُب علم ا١تعاى ليس كل شكل من أشكل اإلستفهاـ الدكؿ معٌت السؤؿ األصلي
معٌت آخر للنموذج اإلستفهاـ ىو التعجب االستبطء االستبطء الرعيد التقدير االنكار
التوبيخ التهكم التحقَت االستعباد ك سورة البقرة ىو أطوؿ سورة القرأف الكرمي اف العديد من
التعيَت عن منوذج اإلستفهاـ كسائل جيدة نسأؿ كسائل اخرل أك الطبيعية.
33على محمد الٌجارى ,أحكام القرأن( ,دار أحٌا الكتب العربٌة 2142,ه 2894 ,م)

الباب الثالث
منهج البحث
أ .نوع البحث
كضعت الباحثة ىذا البحث ُب دراسة ٖتليل احملتول ( )Content Analysisأك ما
يسمى أيضا بتحليل ا١تضموف ،ألف البيانات ا١توجودة ُب ىذا البحث كانت كلها بيانات
كثيقية .تعقد الباحثة طريقة ٖتليل ا١تضموف الوصفي.
طريقة ٖتليل ا١تضموف الوصفي ىي ٖتليل لتصور ا١تضموف أك نسخة ا١تعينة تفصيال.
ىذا التحليل اليقصد الختبار فرض أك ا١تتعلق بُت متغَت .ىذا التحليل لتوصيف كتصوير
النواحي كا٠تصائص من اٞتملة مطلقا.

34

أما من ناحية أىدافو فالبحث ىي ْتث التصفح .البحث التصفح ىو يعقد البحث
تصفحا ١تظاىر ا١توضوع ُب البحث .35لكن عند ينظر إىل موضوع البحث ىذا البحث
ا١تكتيب)  (Library Researchألف موضوع البحث كتب الذم يتعلق ٔتسألة البحث .البحث

Eriyanto, Analisis Isi, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 47
)Kuntjojo, Metodologi Penelitian, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009

34
35

ا١تكتيب ىو البحث يعقد باستخداـ ا١تراجع إما الكتب ك سجل ككذلك التقارير البحثية من
الدراسة السابقة.

36

ككجهة النظرم ُب ىذا البحث كجهة علم النحو علم االتفسَت ألف موضعو عنصر
من عناصر قواعد اللغة العربية ُب القراف.
ب .موضوع البحث
موضوع البحث ُب ىذا البحث ىو ُب القراف.
ج .مصادر البيانات
البيانات كصفي مذكرة األدلة ا١تقابلة من اٟتقيقة ،ا١تواد ا١تستخدمة كما دعم
البحوث .ينقسم مصادر البيانات اىل قسمُت :البيانات األكلية ك البيانات الثانوية.
.1

البيانات األكلية ىي مأخوذ من ٣تاؿ اٟتصوؿ على ا١تالحظة ،كاٟتوار كاإلستبانة.
الب يانا يتعلق با١تتغَتات ا١تدركسة .ا١تثاؿ متغَت العمر ،التعليم ،الوظيفة كاآلخر
يسمى البيانات الدموغرافية أك اإلجتماعى اإلقتصادم.37

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor:

36

Ghalia, 2002), h. 11
37

Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya
Manusia, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 191

.2

البيانات الثانوية ىي مصدر البيانات البحثية اليت حصل عليها باحثوف بشكل غَت
مباشر من خالؿ الوسيلة (حصلت كسجلت ا١تؤسسة ا١ترتبطة أك الطرؼ
األخر).38
البيانات األلوية من ىذا البحث ىي ُب الةراف .كأما البيانات الثانوية كما تلي:
 )1العالمة ق .ـ .الطباطبائ ,الكشف عن اسرار القراف(,باندكنغ,
ا١تيزاف)1979:
 )2لويس مألوؼ ,ا١تنجيد( ,بَتكت :ا١تطبقة الكاثوليكية) 1998 ,
 )3عبد ا٢تادم الفضلي٥ ,تتصر النحو( ,جدة ,ا١تملكة العربية السعودية,
1980ـ1400-ق)
 )4سيد قطبُ ,ب ظالؿ القراف( ,القاىرة ,داركالشركؽ)
 )5أيب اٟتسن على بن أٛتد الوحدل النيسابورل,أسباب النزكؿ( ,بَتكت :دار
الفكر1411 ,ق)

د .طريقة جمع البيانات

Ibid, Ahmadi Sani Supriyanto, h. 194

38

الطريقة ا١تستخدمة ُب ىذا البحث طريقة الوثائق .رأل أريكونتو أف طريقة الوثائق ىي
ْتث البيانات عن األشياء أك متغَت السجل كاٞتدكؿ كالكتب كاٞترائد كاجملالت ك اللوحة
التذكارية كالنقوش ك كاتب الشورل كجدكؿ االعماؿ كغَته.39
كىكذا سيوثق الباحث حركؼ اإلستفهاـ عن صياغهما كمعاهنما ُب القرأف ُب سورة
إبراىيم.إثنا عشرة لألمر كإحدل عشرة للنهي .أما ا٠تطوات ا١تعقدة هبا كما تلي:
ٚ .2تع البيانات ا١تتعلقة بالبحثُ ،ب ىذه ا١ترحلة سجل الباحث مصادر البيانات
ا١تتعلقة ٔتسألة البحث.
 .6تنقيح البيانات اجملتمعة ،عمل الباحث إختار كل البيانات ا١تطابقة ٔتسألة البحث.
 .1عرض البيانات ا١تنقحة ،تقدـ البيانات ا١تختارات.
ٖ .7تليل البيانات ا١تعرضة.
 .9تلخيص البيانات.
ه .طريقة تحليل البيانات

39

Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineke
Cipta, 1992), h. 200

ٚتعت البيانات بطريقة الوثائق فبعده ٖتليل البيانات .استخدـ ىذا البحث التحليل
الضمٍت ) .)Content Analysisالبيانات الوصفيات ٖتلل ٔتضمونو ،لسبب ذلك ىذا التحليل
يسمى بالتحليل الضمٍت.

40

قاؿ كلوس كريفيندكرؼ ( )Klaus Krippendorfالتحليل ا١تضموف ىو تقنية البحث
ٞتعل االستدالؿ ا١تمثل ) (replicableك صحيح البيانات باىتماـ سياقها .41كقاؿ ايرينتو
( )Eriyantoأف التحليل ا١تضموف ىوطريقة البحث لتعليم ك تلخيص النتيجة عن مظاىر
42

بانتفاع الوثائق أك النسخة.

أما ا٠تطوات اليت تضع الباحثة ُب ٖتليل البيانات ُب ىذا البحث كما يلي:
.1

اختيار البيانات ،ىو سعي لفرز كحدة إىل األجزاء ا١تتشابو

.2

تنقيح البيانات ،أكلو ٖتديد كحدة األجزء األصغر ا١توجودة ُب البيانات اليت
٘تلك ا١تعٌت عندما يرتبط بًتكيز ك مشاكل البحوث .بعد اف حصلت
كحدة ،ا٠تطوة التالية ىي جعل الًتميز .جعل الًتميز ىو توفَت رمز على كل
كحدة لكي تبقى أف تبحث البيانات من أم مصادر
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 94

Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi, (Jakarta: Rajawali Pers,

40
41

1991), h. 15
Ibid, Eriyanto, h. 10

42

.3

بعدتنقيح البيانات ا٠تطوة التالية ىي عرض البيانات اليت تشمل ٖ:تديد
كإعداد كتفسَت البيانات منهجية كموضوعية ك شاملة كمعنوية.

.4

ٖتليل البياناتُ ،ب ىذا البحث تستخدـ الباحثة ٖتليل ا١تضموف.

.5

تلخيص البيانات ،خلصت الباحثة نتائج البحث كفقا لفئة كا١تعٌت.

و .ضمان صحة البيانات
١تا كانت البيانات اليت ٚتعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد ٢تا ضماف على تلك
البيانات اجملموعة قبل أف ٖتلل كتفسرىا لتكوف نتائج البحث صاٟتة ضابطة.
أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أف تقوـ بعملية ضماف صحة البيانات لتقرير
صحة البيانات ُب ىذا البحث فللحصوؿ على البيانات كاإلكتشافات الصحيحة استخدمت
الباحثة طريقة ا١تقارنة ىي من إحدل طرؽ لضماف البيانات باستخداـ عامل أك الشيء
خارج البيانات نفسو لضماف تلك البيانات أك للموازنة كاستخدمت الباحثة ىذه الطريقة
ا١تقارنة بُت البيانات ا١توجودة عندما كجدت االختالفات بينهن.

43

Masganti, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, (Medan:I AIN Press, 2011), h. 222
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الباب الرابع
نتائج البحث
عرض البيانات وتحليلها
 .1النتائج العامة
االستفهاـ ىو اسم مبهم يستعلم بو عن شيئ ,تنقسم أنواع االستفهاـ على االسم
كاٟترؼ .أما االٝتاء اإلستفهاـ فهي من ,ما ,مىت ,أياف ,أين ,كيف ,أم ,كم ,أى .كأما
اٟترؼ مها ا٢تمزة ك ىل.
معانيو  :لإلستفهاـ معٌت حقيقي ,ىو طلب الفهم كما تقدـ كلو معاف ٣تازية منها:
التعجب ,االستبطء ,التنبيو ,الرعيد ,التقدير ,االنكار ,التوبيخ ,التهكم ,التحقَت,
االستعباد.
 .2انتائج الخاصة
االيات التي فيها حروف االستفهام:
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.  اإلستفهام اإلنكاري:    
تؤمنُت أصدقوا ُب١تم أحد ا٢  كما أخربنا تعاىل عنهم بأهنم إذا قاؿ: ُب كتاب التفسَت
, أنؤمن إدياف السفهاء: اديانكم كأمنوا إدياف فالف فالف مثل عبد اهلل بن سالـ ردكا قائلُت
تؤمنُت١تم كنفاه عن ا٢ تم كال بصَتة فرد اهلل تعاىل عليهم دعواىم كأثبت السفو٢ الذين الرشد
44

.تهل كعدـ العلمٞالصادقُت ككصفهم با
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 اإلستفهام اإلنكاري:     
25.ق) ص1414 / ـ1993 , طبعة مزيدة كمنقحة كمصححة كهبامشها,تدينة١ (ا, أيسر التفسَت,تزائرمٞأيب بكر حبابر ا44

ُب كتاب التفسَت ١ :تا ضرب اهلل تعاىل ا١تثلُت السابقُت النارل كا١تائى ,قاؿ ا١تنافقوف  :اهلل
أعلى كأجل أف يضرب ىذا ا١تثل فأنزؿ اهلل تعاىل ردا عليهم قولو (إف اهلل اليستحي ) االية.
قأخربنا تعاىل أنو الدينعو االستحياء اف جيعل مثال بعوضة فما دكهنا فضال عما ىو أكرب .كاف
الناس حياؿ مايضرب اهلل من امثاؿ قسماف مؤمنوف فيعلموف أنو اٟتق من رهبم .ككافركف :
فينكركهنا كيقولوف كا١تعًتضُت  :ماذا أراد اهلل هبذا مثال؟.
.3
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 : اإلستفهام التعجب.

 
 
  
  
كُب كتاب التفسَت  :ما زاؿ ا٠تطاب مع الكافرين الذين سبق كصفهم بأخس الصفات
كأسوأ األحواؿ حيث قاؿ ٢تم على طريقة االلتفات موٓتا مقرعا ( كيف تكفركف باهلل ككنتم
أمواتا فاحياكم ) االية 46.مرجع السابق

45نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص36 .
46نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص38 .
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اإلستفهام االنكاري

:   
   
 
   

 يأمر تعاىل رسولو أف يذكر قولو للمالئكة إين جاعل ُب األرض خليفة: كُب كتاب التفسَت
تليفة٠تالئكة تساءلت متخوفة من أف يكوف ىذا ا١ كأف ا,خيلفو ُب إجراء أحكامو ُب األرض
تن حصلٞتعاصى قياسا على خلق من ا١ كيفسد ُب األرض بالكفر كا,تن يسفك الدماء٦
.تصاحل ماال يعلموف١تكم كاٟ فأعملهم رهبم أنو يعلم من ا.منهم ماٗتوفوه
تزيد من ذكر االدلة الدالة على كجودة اهلل تعاىل كقدرتو كعلمو١ ا: تراد من ىذا التذكَت١كا
47

.توجبة لإلدياف بو تعاىل كلعبادتو دكف غَته١كحكمتو ا
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 اإلستفهام اإلنكاري التوبيخي:     
40 . ص,تزائرمٞ أيب بكر حبابر ا,ترجع١نفس ا47

كُب ُب كتاب التفسَت  :خيرب تعاىل َب معرض مظاىر قدرتو كعلمو كحكمتو ا١توجبة لعبادتو
دكف سواه أنو علم ادـ أٝتاء ا١توجودات كلها عرض ا١توجودات على ا١تالئكة كقاؿ أنبؤين
بأٝتاء ىؤالء إف كنتم صادقُت ُب دعول أنكم أكرـ ا١تخلوقات كأعملهم فعجزكا كأعلنوا
اعًتافهم بذلك كقالوا سبحانك العلم لنا إال ما علمتنا ٍب قاؿ تعاىل ألدـ أنبئهم بأٝتاء تلك
ا١تخلوقات ا١تعركضة فأنبأىم بأٝتائهم كاحدا كاحدا حىت القصعة كالقصيعة .كىنا ظهر شرؼ
أدـ عليهم ,كعتب عليهم رهبم بقولو ( :امل أقل لكم إين أعلم إين أعلم غيب السموات
كاالرض كأعلم ماتبدكف كما كنتم تكتموف).

48
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 :     اإلستفهام اإلنكاري
 : اإلستفهام اإلنكار التوبيخي
  
كُب كتاب التفسَت  :ينعى اٟتق تبارؾ كتعاىل ُب االية ,على علماء بٍت اسرائيل أمرىم بعض
العرب باإلدياف باإلسالـ كنبيو ,كيًتكوف انفسهم فال يأمركهنا بذلك كاٟتاؿ أهنم يقرأكف
48نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص41 .

 أفال: تم بقولو٢ تمد كاألمر باإلدياف بو كاتباعو كيقرعهم موٓتا٤  كفيها بعث النيب,التوراة
49

.تَت ٍب يدعوا إليو٠ إذا العاقل يسبق إىل ا,تعقلوف
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 اإلستفهام االنكاري:  
   
  
 كالتعنت كسوء, ذكرىم بسوء أخالؽ كانت ُب سلفهم منها عدـ الصرب: كُب كتاب التفسَت
تم ياموس بدؿ يانيب اهلل اك رسوؿ٢ كىذا ظاىر ُب قو. كالرعونة كغَتىا,تَت٠تهالة باٞالتدبَت كا
تم أدع لنا ربك بدؿ أدع اهلل تعاىل لنا أك ادع لنا ربنا عز٢ كقو.اهلل لن نصرب على طعاـ كاحد
 كؼ مللهم اللحم كالعسل كطلبهم الفوـ كالبصل بدال عنهما كُب قوؿ موس عليو.كجل
50 . ص,تزائرمٞ أيب بكر حبابر ا,ترجع١نفس ا49

سلم أستبدلوف الذم ىو أدى بالذم ىو خَت ما يقرر ذلك كما ذكرىم بالعاقبة ا١ترة الىت
كانت ٢تم نتيجة كفرىم بايات اهلل كقتلهم األنبياء كاعتدائهم كعصاينهم كىي اف ضرب اهلل
تعاىل عليو الذلة كا١تسكنة كغضب عليهم.

50
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 :  اإلستفهام االنكاري
 
   
كُب إحدل ُب كتاب التفسَت : 51كاف الواجب عليهم استقباؿ األمر باالعتناؽ كلكنهم
تعللوا ببقاء االشكل تومها بأف يكوف ٢تم ( )...تقضى باإلخالد إىل االعنداؿ عن عهدة
اإللزاـ فتضاغفت عليهم ا١تشقة كحل هبم ماحذركه من االفتضاح.
السنُت .حصلت اإلشارة أف الذم
(فصل) ك١تا قاؿ إهنا بقرة الفارض كالبكر عواف بُت ِّ
يصلح ٢تذا الطريقة من اليستهويو نزؽ الشباب كسكره ,كمل يعطلو عجز ا١تشيب كضعفو ,بل
ىو صاح استفاؽ عن شكره ,كبقيت لو-بعد-نضارة من عمره.
50نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص68 .
51نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص68 .
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 اإلستفهام التنبيه:
 
 
 اإلستفهام التنبيه:     
 اإلستفهام التنبيه:
 
 
توالء اليهود عيبا أخر من عيوب اسالفهم الذين يعتزكف٢  كاذكر يارسولنا: كُب كتاب الفسَت
تم لعلهم يرجعوف عن غيبهم فيؤمنوا بك٢ هبم كىو سوء سلوكهم مع أنبيائهم فيكوف توبيخا
تم قصة الرجل الذم قتلو ابن أخيو استعجاال٢  اذكر.تقٟتدل كدين ا٢كٔتا جئت بو من ا
تا اختلفوا ُب القاتل قالوا نذىب إىل موسى١ ك.تي الذم ىو منوٟإلرثو ٍب أ لقاه تعمية ُب ا

69 . ص,تزائرمٞ أيب بكر حبابر ا,ترجع١نفس ا52

يدعو لنا ربو ليبُت لنا من ىو القاتل فجاءكه فقاؿ ٢تم إف اهلل تعاىل يأمركم أف تذْتوا بقرة من
أجل اف يضربوا القتيل ّتزء منها فينطق مبينا من قتلو فلما قاؿ ٢تم ذلك قالوا أتتخذذنا ىزؤأ
فوصفوا نىب هلل بالسخرية كاللعب كىذا ذنب قبيح كما زالوا يسألونو عن البقرة كيتشددكف
حىت شدد اهلل تعاىل عليهم ،األمر الذم كادك معو ال يذْتوف مع أهنم لو تنالوا من عرض
الشارع كذْتوىا لكفتهم .كلكن شددكا فشدد اهلل عليهم فعشركا على البقرة ا١تطلوبة
بعدجهد جهيد كغاىل فيها صاحبها فباعها منهم ٔتلء جلدىا ذىبا.
.9

      
  
  
  

  

 
  
 
   
   
  
   
 
        
  
 
   

      

 :   اإلستفهام اإلنكاري االستبعادى
   
كُب كتاب التفسَت  :ينكر تعاىل على ا١تؤمنُت طمعهم ُب إدياف ا٢تود ٢تم بنبيهم كدينهم,
كيذكر كجو استبعاده ٔتا عرؼ بو اليهود سلفا كخلقا من الغش كاالحتياؿ بتحريف الكالـ
كتبديلو تعمية كتضليال حىت اليهتدل إىل كجو اٟتق فيو كمن كاف ىذا حالو يبعد جدا

أٗتلص و من النفاؽ كالكذب ككنتما اٟتق(كإذ لقوا الذين أمنوا قالوا أمن) كىم كاذبوف كاذا
خال بعضهم ببعض أنكركا البقرة.
.10
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 :    اإلستفهام اإلنكاري
  
 
كُب كتاب التفسَت ( :كإذ لقوا الذين أمنوا قالوا أمن) كىم كاذبوف كاذا خال بعضهم ببعض
أنكركا البقرة على أنفسهم مافاه بعصهم للمسلمُت ف صدؽ نبوة الرسوؿ كصحة دينة
متعللُت بأف مثل ىذا االعًتاؼ يؤد اىل اٟتتتاج السلمُت بو عليهم كغلبهم باٟتجة كسبحاف
اهلل كيف فسد ذكؽ القوـ كساء فهمهم حىت ظنوا أف ماخيفونو ديكن إخفاؤه على اهلل قاؿ
تعاىل ُب التنديد هبذا ا١توافق الشائن ( أك اليعلموف اف اهلل يعلم مايسركف كمايعلنوف).
.11
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53نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص72 .
54نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص72 .

 : اإلستفهام اإلنكاري.
  
 
كُب كتاب التفسَت  :يتوعد الرب تبارؾ كتعاىل بالعذاب االليم أكلئك ا١تضللُت من اليهود
الذين حيرفوف كالـ اهلل ,كيكتبوف أمورا من الباطل كينسبوهنا إىل اهلل تعاىل ليتوصلوا هبا إىل
أعراض نيونة سافلة.
كينكر عليهم تبجحهم الفارغ بأهنم اليعذبوف بالنار مهما كانت ذنوهبم ما داموا
على ملة اليهود إال أربعُت يوما ٍب خيرجوف ,كجائز أف يتم ىذا لو كاف ىناؾ عهد من اهلل
تعاىل قطعو ٢تم بو كلكن أين ا١تعهد؟ إمنا ىو االدعاد الكاذب فقط ٍب يقرر العليم اٟتكيم
سبحاف كتعاىل حكمو ُب مصَت االنساف بدخوؿ النار أك اٞتنة ذلك اٟتكم القائم على
العدؿ كالرٛتة البعيد عن التأثر راألنساب كاألحساب فيقوؿ بلى ,ليس األمر كما تدعوف,
كإمنا ىي ا٠تطايا كاٟتسنات فمن كسب سيئة كأحاطت بو خطئتيو فخبثت نفسو كلوثتها
قهذا اليالئم خبث نفسو إىل النار ,كمن أمن كعمل صاٟتا فزكى باالدياف كالعمل صاٟتا
كنفسو كطهرىا فإنو ال يالئم طهارة ركحو كزكاة نفسو اال اٞتنة دار النعيم .أما اٟتسب
كالنسب كاالدعاءت الكاذبة فال تأثَت ٢تا اليتة.

55نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص76.
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. اإلستفهام اإلنكاري التوبخي:

     

 كخيهم على عدـ كفائهم ٔتا التزموا بو حيث صار اليهودم يقتل: كُب كتاب التفسَت
 كُب البفس الوقت إف أتاىم أسَتا فدكه بالغايل.اليهودم كخيرجو من داره بغيا كعوانا عليو
 فنند اهلل تعاىل بصنيعهم ىذا الذم ىو إمهاؿ كاجب كقياما باخر تبعا ألىوائهم,كالرخيص
56

.فكانوا كمن يؤمن ببعض الكتاب كيكفر ببعض كمن ىنا توعدىم ٓتزم الدنيا االخرة
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79 . ص,تزائرمٞ يب بكر حبابر ا,ترجع١نفس ا56

 :     اإلستفهام اإلنكاري التوبخي
كُب كتاب التفسَت  :مازاؿ السياؽ الكرمي ُب ذكر إنعاـ اهلل تعاىل على بٍت إسرائيل ,كذكر
معايبهم كبياف مثا٢تم لعل ذكر اإلنعاـ حيملهم على الشكر فيؤمنوا ,ذكر ا١تعايب حيملهم
على اإلصالح كالتوبة فيتوبوا كيصلحوا ففي االية ( )81يذكر تعاىل منتو بإعطاء موس التورة
كإرسل الرسل بعده بعضهم على إثر بعض ,كبإعطاء عيس البيانات كتأبيده بركح القدس
جربيل عليو السالـ كمع ىذا فإهنم مل يستقيموا بلى كانوا يقتلوف األنبياء كيكذهبم فوٓتهم
اهلل تعاىل ذلك بقولو( :أفلكلما جاءكم رسوؿ ٔتا الهتوم أنفسكم استكربًب ففريقا كذبتم
كفريقا تقتلوف).
.14
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 :   اإلستفهام اإلنكاري.
  
كُب كتاب التفسَت  :ينكر اٟتق سبحاف كتعاىل على اليهود كفرىم كنبذىم للعهود ا١تواثيق
كليسجل عليهم عدـ إدياف أكثرىم ىم بقولو  ( :بل أكثرىم اليؤمنوف).
57نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص82 .
58نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص89 .
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 :       اإلستفهام التقريري
كُب كتاب التفسَت  :خيرب تعاىل رادا على الطاعنُت ُب تشريعو اٟتكيم الذين قالوا إف ٤تمدا
يأمر أصحابو اليوـ بأمر كينهى عنو غدا أنو تعاىل ماينسخ من اية ٖتمل حكما ساقا على
ا١تسلمُت إىل حكم أخف كنسخ الثبوت إىل إثنُت .أك حكما خفيفا إىل شاؽ زيادة ُب
األجرل كنسخ يوما عاشوراء بصياـ رمضاف ,أك حكما خفيفا إىل حكم خفيف مثلو كنسخ
القبلة من بيت ا١تقدس إىل الكعبة ,أك حكما إىل غَت حكم أخر كنسخ صدقة من أراد أف
يناجى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم فإف اٟتكم رفع كمل يشرع حكم أخر بدال عنو ,أك
نسخ االية بإزلتها من التالكة كيبقي حكمها كاية الشيخ كالشيخة إذا زينا فارٚتومها البتو
نكاال من اهلل فقد نسخ اللفظ من التالكة كبقي اٟتكم .اك بنسخ االية كحكمها .كىذا معٌت
قولو أك ننسها كىي قراءة نافع ,فقد ثبت أف قرأنا نزؿ كقرءه رسوؿ اهلل عليو كسلم كبعض
أصحابو ٍب نسخو اهلل تعاىل لفظ كمعٌت فمحاه من القلوب با١ترة فلم يقدر على قراءتو احد.
كىذا مظهر القدرة اإل٢تية الداؿ عليو قولو ( أمل تعلم أف اهلل على كل شيئ قدير ) كىو ايضا

مظهر من مظاىر التصرؼ اٟتكيم الداؿ عليو قولو ( :أمل تعلم أف اهلل لو ملك السموات
كاالرض ) فهو تعاىل يتصرؼ فينسخ كيبقي كيأٌب ٓتَت ٦تا نسخ أك ٔتثلو ْتسب حاجة األمة
كمتطلبات حياهتا الركحية كا١تادية .فسبحاف من إلو قدير حكيم  :ينسي مايشاء كينسخ
ماريد.
.16
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 :       اإلستفهام التقرير
كُب إحدل كتاب التفسَت  :فهو تعاىل يتصرؼ فينسخ كيبقي كيأٌب ٓتَت ٦تا أك ٔتثلو ْتسب
حاجة األمة كمتطلبات حياهتا الركحية كا١تادية .فسبحاف من الو قد يرحكيم  :ينسي ما
يشاء كينسخ مايريد.
.17
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59نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص96 .
60نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص96 .

 : اإلستفهام اإلنكاري


    
كُب كتاب التفسَت  :أـ تريدكف أف تسألوا رسولكم فهو توبيخ ١تن طالب الرسوؿ صلى اهلل
عليو كسلم بأمور ليس ُب مكتو ,كإعالـ بأف من جيرل على أسلوب التعنت كسوء االدب
مع الرسوؿ .قد يصاب يزيع القلب فيكفر .دؿ على ىذا قولو تعاىل (كمن يتبدؿ الكفر
باإلدياف فقد ضل سوء السبيل).
.17
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 :   اإلستفهام لإلنكاري والنفي.
  
  
كُب كتاب التفسَت  :بنفي تعاىل أف يكوف ىناؾ من ىو أكثر ظلما مم منع مساجدا اهلل
تعاىل أف يعبد اهلل تعاىل فيها ألف العبادة ىي علة اٟتياة فمن منعها كاف كمن أفسد اٟتياة
كلها كعطلها ,كُب نفس الوقت ينكر تعاىل ىذا الظلم على فاعليو كسواء كانوا قريشا
61نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص97 .

بصدىم النيب كأصحابو عن ا١تسجد اٟتراـ ,أك فلطيوس ملك الركـ الذم حرب ا١تسجد
االقصى أك غَتىم ٦تن فعلوا ىذا الفعل أكمن سيفعلونو مستقبال ,كلذا ضمن تعاىل قولو
ماكاف ٢تم أف يدخلوىا إال خائفُت .أمر ا١تسلمُت ّتهاد الكافرين كقتا٢تم حىت سيسمركا أك
تكسر شوكتهم فيذلوا كيهنوا.
.17
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 : اإلستفهاـ للنفي كاإلنكارم
 
    
كُب كتاب التفسَت ١ :تا ذكر تعاىل ُب األيات السابقة موافق إبرىهيم السليمة الصحيحة
عقيدة ك إخالصا كعمال صاٟتا كصدقا ككفاء فوضح بذلك ماكاف عليو إبرىهيم من الدين
 ) تلك ا١تلة اٟتنيفية الواضحة السهلة.
 
    إ   
 
 
الصحيح قاؿ تعاىل      ( :
اللهم الأحد يرغب عنها اال عبد جهل قدر نفسو ,كمل يعرؼ ٢تا حقها ُب الطهارة كالصفاء

62نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص102 .

كاإلكماؿ كإلسعاد كضمن ىذا ا٠تَت ذكر تعاىل إنعامو على إبراىيم ـ كما تفضل بو عليو من
اإلصطفاء من الدنيا كاإلسعاد ُب األخرة ُب ٚتلة الصاٟتُت.
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 :     االستفهام للنفي واإلنكاري

 : :  االستفهام اإلنكاري
    
كُب كتاب التفسَت  :يوبخ تعاىل اليهود القائلُت كذبا كزكرا للنيب صلى اهلل عليو كسلم :
ألست تعلم أف يعقوب كصى بنيو باليهودية فقاؿ تعاىل ( :أـ كنتم شهداء) أم كنتم
حاضرين ١تا حضر يعقوب ا١توت فقاؿ لبنيو مستفهما إياىم  :ماتعبدكف من بعدم ؟ فأجبوه
بلساف كاحد ( :نعبد إ٢تك كإلو أبائك إبراىيم كإٝتاعيل كإسحق إ٢تا ك٨تن لو مسلموف) فإف
قالوا كنا حاضرين فقد كذبوا كهبتوا كلعنوا كإف قالوا مل ٨تضر بطلت دعواىم أف يعقوب كصى
بنيو باليهودية ,كثبت أنو كصاىم باإلسالـ الباليهودية.
63نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص102 .
64نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص118 .
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 :  اإلستفهام التعجب
 
  
  
كُب كتاب التفسَت  :يقوؿ تعاىل لرسولو ا١تؤمنُت ردا على اليهود كالنصارل قولوا ٢تم  :نتيع
صبغة اهلل اليت صبغنا هبا كفطرتو اليت فطرنا عليها كىي اإلسالـ ,ك٨تن لو تعاىل عابدكف.
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 :   اإلستفهام اإلنكاري
  
  
كُب كتاب التفسَت  :كاإلستفهاـ أيضا للتعجب من حو٢تم كللتوبيخ ٢تم على سوء سلوكهم,
كمعٌت اهلل أم ُب دينو ككاليتو كنسخ شرائعو السابقة اإلسالـ ككفر من مل يؤمن ٔتحمد صلى
اهلل عليو كسلم كدينو الذم ىو اإلسالـ.

65نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص121 .
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 :   اإلستفهام للتقرير والتوبيخ
 : اإلستفهام اإلنكاري
  
   

كُب كتاب التفسَت  :يأمر تعاىل رسولو أف ينكر على أىل الكتاب جدا٢تم ُب اهلل تعاىل إذا
دعوا أهنم أكىل باهلل من الرسوؿ كا١تؤمنُت كقالوا ٨تن أبناء اهلل كأحباؤه ,فعلم اهلل رسوؿ اهلل
كيف يرد عليهم منكرا عليو دعواىم أف إبراىيم كاألنبياء بعده كانوا ىودا اك نصارل ,إذ قاؿ
لو قل ٢تم ( :أأنتم أعلم أـ تريدكف) فاف قالوا ٨تن أعلم انقطعوا ألف اهلل تعاىل أخرب أهنم
ماكانوا أبدا يهودا كالنصارل ,كلكن كانوا مسليمُتٍ ,ب ىددىم تعاىل ّترديتهم الكربل كىي
كتماهنم اٟتق كجحودىم نعوت الرسوؿ كاألمر باإلدياف بو عند ظهوره فقاؿ كمن أظلم ٦تن
كنتم شهادة عنده من اهلل كما اهلل بغافل عماتعلموف.
67نفس ا١ترجع ,أيب بكر حبابر اٞتزائرم ,ص123 .

67

الباب الخامس
اإلختتام
 الخالصة.أ
, فتقوـ الباحثة ُب إنتهائو بتخليص نتائج البحث بعد ٖتليل البيانات,كبعد مركر ىذ البحث
:كىو مايلى
: أدوات اإلستفهام المستعمل فيها
 كيف, من, ما,)تمزاة٢ أ (ا.1
القواعد المستعملة
,  , ,   , ,

: تضارع١تمزة) ك الفعل ا٢ أ (ا.1

 ,  , , , , ,,

)تمزة٢ أ (ا, , : تمزة) ك االسم٢ أ (ا, ,   ,


: تضارع١ ما ك ا,  : ما ك اإلسم

, 

:  ما ك ضمَت, : ك ضمَت

 ,ما ك اإلشارة  ,  :من ك فعل ا١تضارع َ :م ْن  ,من ك إسم التفضيل
َ :م ْن  ,   ,كيف ك

ا١تضارع .  :

معنى أدوات اإلستفهام
 .1اإلنكارم ,التعجب ,التوبيخ ,التنبيو ,اإلستبعاد.
ب .االقتراحة
.1

يرجي ىذا البحث ينفع لكل الطالب ُب عمليية التعليم اللغة العربية

.2

يرجي لكل معلم خاصة ١تعلم اللغة العربية جيعل ا١ترجع ١تادة سيعلم

.3

عسى أف تكوف الباحثة يواصل ىذا البحث عن ادكات اإلستفهاـ ُب سورة القرأف
االخر.
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