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 الشعار

 ( 6: العنكبوت ) لنفسه جياهد فإمنا جاهد ومن

 االهداء

 :إىل البحث هذا أهدى

  والبهجة والنور، والضياء الرمحة  قربه يف أنزل اللهم( املرحوم) احملبوب  أنصاري أيب .1
 .البعث يوم إىل هذا يومنا من والسرور، والرحيان والروح

  ونور  رزقها،   يف هلا وابرك علمهما يف خريا اجعل اللهم  احملبوبة، ميلة نور أمي .2
 .وقمرك مشسك  بنور االرض نورت   كما  قلبيها

 . وتربييت تعليمي  يف أحسنوا الذين أساتيذي .3

 .الكرمي أخوايت .4

 . حسبوان مسد األيويب، الدين صالح الدين، حسن نور حممد أصدقائي .5

 . اليومية حيايت يف حسنة معاشرة ويعاشروين يساعدوين، الذين أصدقائي  مجيع .6

 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (19.11.2019)



 د
 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (19.11.2019)



 ه
 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (19.11.2019)



 و
 

Abstrak 

Skripsi ini berjudul Istifham fi Riyadh Al-shalihin karya Imam Nawawi ( 
Studi Analisis Balaghah). Skripsi ini mengkaji kalimat istifham yang terdapat 
dalam kitab Riyadh Al-shalihin. Dalam ilmu Balaghah istifham masuk kedalam 
pembahasan ilmu ma’ani. 

Riyadh Al-shalihin merupakan kumpulan hadis karangan Imam Zakariya 
Yahya bin Syaraf an-Nawawy al-Dimasyqi. Dalam kitab Riyadh Al-shalihin 
banyak hadis yang mengunakan kalimat istifham, dan belum ditemukan penelitian 
tentang istifham dalam kitab ini. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk 
meneliti istifham dalam kitab Riyadh Al-shalihin. 

Penelitian ini menggunakan ilmu balaghah, Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apa saja adawatul istifham yang digunakan dalam kitab Riyadh Al-
shalihin, dan apa saja maknanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 
bersifat kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan penilitian dengan 
bantuan berbagai macam material yang ada diruang perpustakaan, seperti buku, 
jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan materi lain yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 

Hasil penelitian yang ditemukan dalam kitab Riyadh Al-shalihin terdapat 

enam adawatul istifham, yaitu مهزة، هل، من، ما، كيف، أي. Juga ditemukan makna 

hakiki dan majazi. Tujuan dari pengunaan makna majazi adalah untuk 

التقرير لطلب   ,(meninkari kebohongan)اإلنكار التكذييب ,(meniadakan)النفي
 untuk)التقرير للتحقيقي والتثبيت ,(menetapkan dan meminta pengakuan)اإلقرار

menetapkan dan menyatakan), التنبيه على ضالل(mengingatkan terhadap kesesatan), 

 .(menyenangkan hati)اإلستأانس

Kata kunci: Istifham, Riyadhu Shalihin . 
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 جريد الت

  ،(بالغية  حتليلية دراسة)  الصاحلني رايض يف اإلستفهام هو البحث هذا عنوان
  .املعاين علم من وهو الصاحلني، رايض يف اإلستفهام عن يبحث

  يف جيتمع الصاحلني، رايض الدمشقي النواوي شراف بن حيىي زكراي اإلمام ألف
  الذي حبث  يوجد ومل اإلستفهام، يستخدم أحاديث فيه. الصحيحة األحاديث الكتاب 
 .املوضوع  هذا الباحث فيأخذ اإلستفهام، عن يبحث

 يف ومعنه اإلستفهام أدوات  معرفة وغرضه البحث، هذا البالعة علم استعمل وقد
  هو  املكتبة، حبث يستخدم الذي كمية،  حتليلية هو البحث هذا. الصاحلني رايض كتاب 
 وغريهم والبحث، العلمية، واجمللة كالكتب،   املكتبة، يف مبا  مصادره جيمع الذي حبث
 .البحث هبذا يتعلق

  كيف،  ما، من، هل، مهزة، وهو اإلستفهام، أدوات  سّتة البحث هذا يف وكان
 طلب اإلستفهام كتعريف  حقيقي بعضها  الصاحلني رايض يف اإلستفهام ومعاين. أي

  معناه من خيرج الذي املعايت فهو جمازي وبعضها قبل من معلوما يكن مل بشيئ العلم
 اإلقرار، لطلب التقرير والتثبيت،  للتحقيق التقرير ضالل، على  التنبيه : وهي احلقيقي،
 .اإلستأانس النفي،  التكذييب، االنكار

 . الصاحلني رايض اإلستفهام،: االساسية الكلمات 
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 وتقدير  شكر كلمة

 أشهد .  املدرار  قسم  على  وأشكره  أمحده  غزارة،  نعمة  على  وتعاىل  سبحانه  هلل  احلمد
  اللهم. املختار  النيب ورسوله عبده حممدا  أن  وأشهد له شريك  ال وحده للا  إال اله ال أن

  .كثريا  تسليما وسلم األخيار وأصحابه األطهار آله وعلى حممد سيدان على صل

 البحث هذا إن. البحث هذا أمت أن  أستطيع حىت ونعمته برمحته  تعاىل للا فأشكر
 املساعدة  عن  خيلوا  ال  ،( "   بالغية   حتليلية  دراسة)    الصاحلني  رايض  يف  اإلستفهام"    موضوع
 يف فضل له  ملن جزيال  شكرا أشكر  وبعد،. كثرية  أفراد من واإلقرتاحات  والتشجيع والدعاء

 : منهم ابلذكر وأخص البحث، هذا إمتام

  اآلداب   كلية  كعميد  املاجستري،  فاتح   أمحد  احلاج  الدكتور  األستاذ  الكرمي  السيد .1
 جوكجاكرات.  احلكومية اإلسالمية  كاليجاكا  سوانن جبامعة الثقافية والعلوم

  وأدهبا   العربية  اللغة  قسم  كرئيس  املاجستري،  مصطفى  أندوس  دكتور  الكرمي  السيد .2
  احلكومية  اإلسالمية كاليجاكا  سوانن جبامعة الثقافية والعلوم اآلداب  كلية

 جوكجاكرات.
  قد  الذي  األكادميي كاملشرف  املاجستري،  سوكامتا  احلاج الدكتور  الكرمي السيد .3

 اجلامعة.  يف ابلدراسة حال كل  على وقت طول أشرف
 البحث.  هذا أتليف يف كمشريف  املاجستري، مرجاكا ادريس الكرمي السيد .4
  ومجيع  قبلها، أعلم ال اليت الدراسات  علموين الذين واملدرسات  املدرسني مجيع .5

 جبامعة الثقافية والعلوم اآلداب بكلية الدراسة هذه يف يسرونين الذين املوظفني
 جوكجاكرات.  احلكومية اإلسالمية  كاليجاكا   سوانن

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (19.11.2019)



ط  
 

  العربية  اللغة قسم يف وأخص الثقافية والعلوم اآلداب  كلية  يف الطالب  مجيع .6
 جوكجاكرات. احلكومية اإلسالمية كاليجاكا  سوانن  جبامعة وأدهبا

 يف وعضداين الصغري من ربياين اللذين نور ميلة وأمي أنصاري أيب احملبوبني .7
 آمني.  الدارين يف حياهتما أسعد للا. العلم طلب

شيخ الدين، مصطفى كمال  وأخي الصغرية نيا رمضاين، فرتايين الكبرية أخيت .8
 احلث.  إهناء يف مساعدهتم على شكرا حكيم،

و   ونور حسن الدين  مسد منهم  البحث  هذه  ترمجة  يف  ساعدوا  الذين  أصدقائي .9
 صالح الدين االيويب.

  كلهم  البحث هذا إمتام يف يساعدوين الذين األحباء وصديقايت أصدقائي .10
 ودعاء ومساعدة شجاعة يقدموا وأن أسريت مثل يكونوا أن حيبون كانوا  فقد
 ذلك. وغري

  بعد،  وأما اجلزاء خري للا  جزاهم فواحدا واحدا أمساءهم أذكر ال من كل .11
  جيزيهم   أن   للا  ونسأل  نستعني،  وإايه   نعبد  وإايه  للا   على  ونتوكل  ونشكر  فنحمد

  القراء   جلميع  منافع  البحث  هذا  يؤيت  أن  وأرجوا .  واآلجل  العاجل   يف  اجلزاء  خري
 العاملني. رب  اي آمني األعزاء

م 2019سفتمبري  06جوكجاكارات،          

       الباحث

 

 

      )حممح حسن سعيدي نزول(
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 األول الباب 

 مقدمة

 خليفة البحث .أ
. ستفهامومنها ما يتحدث على اإل ،علم البالغة هو واحد من العلوم العربية

 اإلنسان   يستخدمها  معينة   طريقة   هو  االسلوب   أن   ،مارجاكا ادريس   كتابه   يف  غفران  أوضح
 والسني  اهلمزة  تفيد  ،إستفعالعلى وزن    فهمذ من  خ  ؤ ي    إستفهامكلمة  و   1الفكر.  عن  للتعبري
 هو  شتقاقياإل  مبعناه  ستفهامفاإل  ،الفهم  هو  الكلمة  هذه  يف  واملطلوب   ،الطلب  معىن  والتاء
 العرب  قال فقد ،قبل من معلوما يكن ل  بشيء العلم طلب هو آخر  وبتعبري  ،الفهم طلب

 طلب أبنه ستفهاماإل البالغيون عرف . وقدستفهاماإل إىل فزع ستفهاماإل من جزع من
 . خمصوصة أبدوات  الذهن يف فهمه  املراد صورة الشيء حصول

  وهو   احلديث  منها  ،احلكمأ ستخِدمت إستنباط    اليت  املصادر  من  عدد  اإلسالم  يف
 واحلديث 2.ابطل على يقر ال ألنه ،تقريراته أو أفعاله أو وسلم عليه هللا صلى النيب أقوال  

. دالالت   فيه  مما  املراد  إيضاح  يف  عليه  وقاضي  ، له  ومبنيِّ   ،له  وموضح  ،الكرمي  للقرآن  مكمل
 .الشرعية األحكام  بيان يف تعاونه  أنه الكتاب  احلديث مع ومقام

 ويف احلديث أيضا  .يشمل احلديث نظاما وأداب كاملتان، حيصل هبما معنا عميقا
 للبحث. يستحق هبا موضوعا متنوعة أساليب

 

1 .Mardjoko Idris،Ilmu Ma’ani Kajian Struktur dan Makna ،(Yogyakarta:  
Karya media، 2015)،  hlm. 11. 

2  .Alfatih Suryadigala،Pengantar Studi Qur’an Hadits ،(Yogyakarta:  
Kaukaba، 2014)، hlm. 112 . 
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  يف  جيتمع ،الدمشقي ريض الصاحلني النواوي  رافش بن حيىي زكري  ألف اإلمام

  هذا .العبادةمني ابل للمس  ترغيبهدفه  ،الروحانية عن الصحيحة حاديثاأل الكتاب 
  ، الروحانية عن يشرح الكتاب  هذاو  . جتماعيةواإل الفردية لرتبية  جيد كتاب   هو الكتاب 

 روح لتنمية للمسلمني مهمة  مور مهمةوتلك األ. واجلهاد والصرب والتوبة اإلخالص مثل
 . الباطنية والظاهرية بنيلتحقيق التوازن و  ،العبودية

  ، إستفهام هو أسلوب  اأحده ،ساليب اللغويةيف هذا الكتاب أنواع كثرية من األ
 هل مثالأحدهم "هل"  ،كثرية  ستفهاماإل أدوات و  3خمصوصة. دوات طلب الفهم أب وهو
  ابلطبع  .طالب أو كاتب  زيد أن السائل املثال هذا يف يعرف ال ،طالب؟ أم كاتب  زيد

 .ستفهاممن اإل ىهناك أدوات االخر 
 حتديد البحث .ب

 ؟. ريض الصاحلني  ما أدوات اإلستفهام يف كتاب  .1
 ؟. ريض الصاحلني  ما معىن اإلستفهام يف كتاب  .2
 

 أغراض البحث ومنافعه .ج
 أغراض البحث .1

 .ريض الصاحلني كتاب   يف ستفهاماإل معرفة أدوات  (أ
 . ريض الصاحلني كتاب   يف ستفهاماإلمعرفة معىن  (ب 

 منافع البحث .2
 الدراسات  يف خاصة العربية، الدراسات  يف مساعدة البحث ن يكون هذاأيرجي 

 حديث   يف اإلستفهام  عن املعرفة البحث هذا  يوفر أن  ميكن  ومن الواقع،. البالغية
 .معىن اإلستفهام فيه  ومعرفة ، ريض الصاحلني 

 
3  .M. Zamroji،H.Nailul Huda ،Mutiara Balagah JAUHARUL MAKNUN dalam  

Ilmu Ma’ani، Bayan. Dan Badi’، (Kediri: Santri Salaf Pres، 2014)، hlm. 221 
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 التحقيق املكتيب . د
الباحث يف  موضوع حبثه ملعرفة داء تإبلباحث قبل االتحقيق املكتيب مهم ليعمل 

أو هل موجود البحوث متعلقة  ،أموضع الدرس الذي سيفعل تدقيق أم ال ،حبثه اآلن
 مبوضوع اليت ستبحث.

عن   الذي يبحث  جيد حبثاولكنين ل    ، ستفهاماإل  أحبثا كثرية عنباحث  القد وجد  
  اليت  ستفهامأنواع الدروس عن اإل الباحث . بل وجدريض الصاحلني يف كتاب  ستفهاماإل

 مبا يف ذلك:  ،تتعلق مع هذا البحث
يف سورة القمر دراسة    ستفهاماإلحبث الذي يكتبه جنة املطمئنة حتت املوضوع   .1

احلكومية   اإلسالميةجامعة    هباقسم اللغة العربية وأداملتخرجة من    ،حتليلية بالغية
 .2007سنة سوانن كاليجاكا 

  هام يف سورة النساء فإستحبث الذي يكتبه هارف سوفريدي حتت املوضوع  .2
  اإلسالمية املتخرج من قسم تربية اللغة العربية جامعة  ، حتليلية بالغيةدراسة 

 .2010سنة  سلطان شريف كاسماحلكومية 
يف سورة ق دراسة حتليلية    ستفهاماإلحبث الذي يكتبه ساويرتي حتت املوضوع   .3

احلكومية   اإلسالميةاملتخرجة من قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة  ،بالغية
 .2011سنة سوانن كاليجاكا 

يف القرآن الكرمي دراسة    ستفهام اإلحبث الذي يكتبه أمي فطرييت حتت املوضوع   .4
احلكومية   اإلسالميةاملتخرجة من قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة    ،حتليلية بالغية

 .2011سوانن كاليجاكا سنة 
يف جزء   ستفهاماإل أدوات معىن حتت املوضوع  عبد الرمحنحبث الذي يكتبه  .5

تربية اللغة  من قسم  املتخرج ،األول من القرآن مع أثره يف تعليم علم البالغة
 .2014سنة  الرتبية اإلندونيسيةجامعة العربية 
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أسلوب أمر وأسلوب النهي  حبث الذي يكتبه فارس فيصل عمر حتت املوضوع   .6
املتخرج من قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة   ،يف سورة حممد إستفهاموأسلوب 
 .2015احلكومية سوانن كاليجاكا سنة  اإلسالمية

 اإلطار النظري  .ه
. والبالغة  ريض الصاحلني  لتشريح  البالغة  علم  الباحث  استخدم  ،الدراسة  هذه  يف

و مسيت البالغة ألهنا تنهي   ،غاية إىل بلغت فيه جهدك و تنتهى  العرب   مأخوذ من قول
فيفهمه. والبالغة صفة الكالم ال من صفة املتكلم وتسّمينا املتكلم    خماطبقلب    إىلاملعىن  

بالغة هو مطابقة ويف اإلصطالح  4وحقيقته أّن مالمه بليغ.  ، أبنه بليغ نوع من التوسع
اللفظ ابعتبار إفادته املعىن ابلرتكيب.    إىلفالبلغة راجعة    ،الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته

واثلثها    ،واثنيها حسن الرتكيب وصّحته   ،أوهلا إختيار اللفظة  ،البالغة إذن تقوم على دعائم
هكذا قال و   5وحسن انتهاء.   ،مع حسن ابتداء  ، اختيار األسلوب الذي يصلح للمخاطبني

الم مطابقته ملا يقتضيه حال  البالغة يف الك ،جواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي يف كتابه 
 6مفردها ومركبها.  اخلطاب مع فصاحة ألفاظه

وعلم البديع. علم  ، وعلم البيان ،علم املعاين ،أجزاءثالثة  إىلينقسم علم البالغة 
هو قواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم مقتضى احلال حىت يكون وفق الغرض  املعاين

 إىلومقتضى احلال هو الداعي  7فيه حنرتز عن اخلطأ يف أتدية املعىن املراد. ،الذي سيق له 
خاصة عن    يتكلم عن الكلمة  8أن يعترب مع الكالم الذي يؤدي به أصل املعىن خصوصية. 

 9كالم خربي و كالم إنشاء.  إىلتنقسم الكلمة و  ث،ن واحلديآالقر 
 

 . 7(، ص، 2010، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقية عبد احلفيظ حسن،  4
 . 58(، ص، 1898، )ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهناحسن عباس،  5
(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، والبديع جواهر البالغة يف املعاين والبيان السيد أمحد اهلامشي،  6

 . 40ص، 
)بريوت: دار الكتب العلمية    علوم البالغة البيان واملعاين والبديع،أمحد مصطفى املراغى،  7

 . 41م(، ص، 1993
 . 616(، ص، 1996، )مكتبة لبنان كساف اصطالحات الفنون حممد علي املتهنوي،  8
9Idris ،Struktur dan MaknaIlmu Ma’ani Kajian  ،(Yogyakarta: Karya media ، 

2015)،  hlm. 11 . 
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وأّن اإلنشاء ما ال حيتمل صدقا وال كذاب.   ،رب هو ما احتمل الصدق والكذب اخل
أما اإلنشاء   ،اخلرب ال يتوقف حتققه ووجوده على قول املتكلم  وهو أنّ   ،وهناك تعريف آخر

فإن وجود هذه    خليفة عادلعمر  عندما أقول    ، فهو ما يتوقف حتققه على تلفظ املتكلم به
فإن حتقق   اقرأ موضوع التشبيهلكن إذا قلت للطالب    ،القضية ليس متوقفا على تلفظي هبا

 11اإلنشاء نوعان: و  10هذا الشيء "القراءة" متوقف عاى تلفظي به. 
 اإلنشاء الطليب .1

  ، والنهي  ،كأساليب األمر  ،يقتضى مطلبا غري حاصل وقت الطلبوهو ما 
ملطلوب حاصل ا والتمىن. فإن استعمال اإلنشاء الطليب ، والنداء ،ستفهامواإل

وكان من الواجب أتويله مبا   ،وقت الطلب امتنع إجراؤه على معناه احلقيقي
 اِبّللَِّ  آِمن وا آم ن وا الَِّذين   أ ي ُّه ا ي   " اىليناسب املقام. كاألمر يف قول هللا تع

 و اْلم ن اِفِقني    اْلك اِفرِين    ت ِطعِ   و ال  اّللَّ    اتَّقِ   النَّيبُّ   أ ي ُّه ا  ي    ويف قوله سبحانه "   12" و ر س وِلهِ 
  مب ا  ك ان    اّللَّ   ِإنَّ  ر ّبِك   ِمنْ  ِإل ْيك   ي وح ى م ا و اتَِّبعْ ( 1) ح ِكيمًا  ع ِليمًا  ك ان    اّللَّ   ِإنَّ 

فاملعىن يف اآليتني    13"(3)   و ِكيال  اِبّللَِّ   و ك ف ى  اّللَِّ   ع ل ى  و ت  و كَّلْ (  2)  خ ِبريًا  ت  عْم ل ون  
 . مراتب الكمال فيهما  إىلعلى طلب دوام اإلميان والتقوى للرتقي 

 اإلنشاء غري الطليب .2
  ، وصيغ املدح والذم ،وهو ما ال طلب فيه وله صيغ عدة منها صيغ التعجب

 وأساليب الرجاء.  ،وأساليب القسم ،وصيغ العقود

تفيد اهلمزة والسني والتاء معىن  ،إستفعالعلى وزن  فهم أيخذ من  إستفهام
مبعناه اإلشتقاقي هو طلب الفهم.   ستفهامفاإل  ;واملطلوب يف هذه الكلمة هو الفهم  ،الطلب

 
 . 100(، ص، 1898، )ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهناحسن عباس،  10 
(، ص،  2010، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقية عبد احلفيظ حسن،  11 

155 . 
 . 136النساء:  12 
 . 3-1األحزاب:  13 
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أبنه طلب حصول صورة الشيء املراد فهمه يف الذهن  ستفهاموقد عّرف البالغيون اإل
 14أبدوات خمصوصات.

وهو استخبارك عن الشيء   ،طلب الفهم ستفهاماإل ، وهكذا رأي حسن عباس 
 15وأدواته إحدى عشرة أداة:الذي ل يتقدم لك علم به. 

 اهلمزة  .1
 16: يطلب ابهلمزة أحد أمرين

ويكثر   ،اتمة بني شيئني أو عدم وقوعها النسبة وقوع وهو إدراك  ،تصديق (أ
تستفهم عن ثبوت   ،أحضر األمري؟التصديق يف اجلملة الفعلية كقولك 

يق  . ويقل التصد"ال" أو    "نعم"ويف هذه احلالة جياب بلفظة    ،نفيها و النسبة  
مع مهزة التصديق   وميتنع أن يذكر .أعلّي مسافر؟يف اجلملة اإلمسية حنو 

فإن جاءت "أم" بعدها قدرت منقطعة وتكون مبعىن  ،معادل كما مثل
 17"بل". 

ل وًَّة ابملسؤل عنه  ،وهو إدراك املفرد ،تصور  (ب  ويف هذه احلال أتيت اهلمزة م ت ْ
تعتقد أن   أعليّ مسافر أم سعيد؟حنو    ،وي ذكر له يف الغالب معادل بعد أ مْ 

 السفر حصل من أحدمها ولكن تطلب تعيينه.
 هل .2

حنو   ،أو عدم وقوعها ال غري ، أي معرفة وقوع النسبة ،وهي للتصدبق فحسب
وهلذا   ،واجلواب "نعم" أو "ال". فال ي سئل فيها عن التصور هل جاء األمري؟

 ميتنع أن أتيت بعدها "أ م" واملعادل.
 

(، ص،  2010، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقيةعبد احلفيظ حسن،  14
174 . 

 . 168(، ص، 1898، )ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهناحسن عباس،  15
 . 194، )دار املعارف(، ص، البالغة الواضحة على اجلارم و مصطفى أمني،  16
(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  17

 . 79ص، 
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 ام .3
  معناه   وبيان  ،الشيء  لتعريف  تكون  وقد  ،العقالء  غري  عن  هبا  ي ستفهم  ما  وأكثر

: فتقول  الرّب؟  وما.  فتقول: األسد  الغضنفر؟  ما:  لك   يقال  كما  ;اللغة  حيث  من
:  فتقول  ؟  البالغة  ما  :لك   يقال  كما  ،الشيء  حقيقة  عن  هبا   يسأل  القمح. وقد

 اللفظ. من صورة أبحسن القلب إىل املعىن وصول
 من .4

 مصر فتح من: كقولك   ،العقالء تعيني هبا ويطلب ،ستفهاملإل موضوعة من
 ؟.اخلريية  القناطر شيد ومن األكرب؟ اهلرم شيد من: وحنو

 مىت .5
  أو  ماضياً  أكان سواء  الزمان  تعيني هبا  ويطلب ، ستفهاملإل موضوعة مىت

 ابإلستقالل؟. حنظى ومىت عمر؟ احلالقة توىل مىت: مستقبال حنو
 أين  .6

  بعد : واجلواب  الغرس؟ هذا  يثمر كقولك: أين   ،املستقبل  عن هبا ويستفهم
 18. " القيامة يوم أين يسأل" إىلتع كقوله  ،التفخيم مواضع يف وتستعمل ،سنة

 كيف .7
 سقيم.  أو  صحيح: فاجلواب  زيد؟ كيف:  كقولك   ،احلال عن هبا ويستفهم

 أين .8
 السوق.   يف   أو  الدار  يف:  فاجلواب   زيد؟  أين:  كقولك   ، املكان  عن  هبا  ويستفهم

 أنّ  .9
 وتكون: 

 . تمئش كيف:  19. "شئتم أن ح رثكم فأتوا"  ىلاتع كقوله  (كيف) مبعىن (أ

 
 . 6القيامة:  18
 . ۲۲۳البقرة:  19
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 20. "هذا لِك  وان" ىلاتع كقوله  (اين من) مبعىن (ب 
 ؟. الغائبون حيضر أين:  كقول  (مىت) مبعىن (ت 

 كم . 10
 21. "كم لبثتم" ىلا تع كقوله  م بهم عددِ  تعيني هبا  وي طلب ،ستفهاملإل كم

 أيّ  . 11
  اْلف ريق ني   أي"  ىلاتع  كقوله  مييز احد املشاركني يف امر من االمورويسأل هبا عما  

 وغريه والعاقل ،والعدد ،واحلال واملكان الزمان عن هبا وي سأل 22."مقاما خري
 إليه. تضاف ما حسب على

 مع  الشيء عن هبا في ستفهم ،األصلي معناها عن ستفهاماإل ألفاظ خترج وقد
 23ذلك: أهم ومن ،وداللته الكالم سياق من تفهم أخرى ألغراض ،به العلم

 . انتهوا أي 24" فهل أنتم منتهون" ىلاتع كقوله  ،األمر .1
 25. "ختشوه أن أحق فاهلل أختشوهنم "  ىلاتع كقوله  ،النهي .2
 26. "يؤمنون ال تنذرهم ل أم أأنذرهتم عليهم وسواء "  ىلاتع كقوله  ،سويةالت .3
 27. "اإلحسان إال االحسان جزاء  هل " ىلاتع كقوله  ،النفي .4
 28، كقوله تعاىل "أغري هللا تدعون". نكاراإل .5

 
 . 37آل عمران:  20
 . ۱۹الكهف:  21
 . ۷۳مرمي:  22
(،  1999املكتبة العصرية، ، )بريوت: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  23

 . 83ص، 
 . 91املائدة:  24
 . 10يس:  25
 . 10يس:  26
 . 60الرمحن:  27
 . 40األنعام:  28
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 29.أليم" عذاب  من  تنجيكم جتارة على أدلكم هل " ىلاكقوله تع  ،تشويقال .6
 30. "موسى ي تلك  وما " إىلكقوله تع  ، ستأانساإل .7
 31، كقوله تعاىل "أل نشرح لك صدرك". تقريرال .8
 32. "احلاقة ما أدرك وما احلاقة ما أحلاقة "  ىلاكقوله تع  ،تهويلال .9

 33."مبني رسول جاءهم وقد الذكرى هلم أنّ  "  ىلاكقوله تع  ،ستبعاداإل . 10
 34. "إبذنه إال عنده يشفع الذى ذا من " ىلاكقوله تع  ،التعظيم . 11
 . ؟"كثريا  مدحته الذى أهذا مثاال " ،التحقري . 12
 يف وميشى الطعام أيكل الرسول هذا مال"  ىلاكقوله تع ،التعجب . 13

 35. "األسواق
 . "كذا  تفعل أن لك  يسوغ أعقلك  مثاال "  ،التهكم . 14
 36. "بعاد ربك  كيفل  تر  أل " ىلاتع كقوله  ،الوعيد . 15
 37. "هللا نصر مىت "  ىلاتع كقوله  ،اإلستبطاء . 16
  هو  يابلذ أدن هو يلذا أتستبدلون " ىلاتع كقوله  ،التنبيه على اخلطأ . 17

 38. "خري
 39. " العمى  هتدى  أو  الصم  تسمع  أفأنت  "  ىلاتع  كقوله  ، التنبيه على الباطل . 18

 
 . 10الصف:  29
 . 17طه:  30
 . 1: اإلنشراح 31
 . 1احلاقة: 32
 . 13الدخان:  33
 : 255البقرة:  34
 . 7الفرقان:  35
 . 6الفجر:  36
 . 24البقرة:  37
 . 61البقرة:  38
 . 40الزخرف:  39
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 40." تذهبون  فأين " ىلاتع كقولهلى ضالل الطريق  عالتنبيه  . 19
  القبور  فأين ب #  الرحد  متالء قبوران  هذه صاح كقول الشاعر "  ،التكثري . 20

 ."عاد عهد من
 منهج البحث . و

والطريقة   41،هو طريقة التقرب الذي يتفهم به موضوع البحث البحث منهج
 يستخدم يف هذا البحث هو: 

 اجلنس البجث .1
ذي يستخدم حبث ال (Kualitatif(هذا البحث هو حتليلية كمية 

  ، هو حبث الذي جيمع مصادره مبا يف املكتبة  ،(Library Research(املكتبة
 42هبذا البحث.وغريهم يتعلق  ،والبحث ،واجمللة العلمية ،كالكتب

 البياانت  .2
 مها:  ،يف هذا البحث نوعان البياانت 

 43، من موضع البحث مباشرة توجد هي مصادر ،األوىل البياانت  (أ
ابب    إىلوهو من ابب االخالص    ،ريض الصاحلني  كتاب وأتخذ من  

 .اليقني والتوكل
مثل  ،هي مصادر تتعلق وتدافع عن هذا البحث ،الثانية البياانت  (ب 

 والبحث. ،واجمللة العلمية ،الكتب
 البياانت اجلمع  .3

 أساليب التحليل النوعي الوصفي مع اخلطوات التالية: تستخدم هذا البحث 
 

 . 26التكوير:   40
41 ,(Jakarta: Gramedia ,metode Penelitian Masyarakat-Metode ,Koentjaningrat 

1997), hlm. 7 . 
42(Jakarta: Bumi  ,Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal ,Mardali 

Kasara, 2008, hlm. 28. 
43 ,1994 ,(Bandung: Tarsito ,Pengantar Penelitian Ilmiah ,Wiaryo Surakhmad 

hlm. 163. 
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 تقنية النظر  (أ
وتوحيد الوحدات اللغوية املهمة املوجودة يف  وهي القيام ابلقرائة وفهم 

 44األعمال.
 تقنية التسجيل (ب 

 وهي طريقة قيام الباحث بتسجيل البياانت املتعلقة مبوضوع البحث. 
 البينات املنهج التحليلي  .4

 ،(Analisis Deskriptif(منهج يستخدم يف هذا البحث هو حتليلية الوصفية 
  ريض الصاحلني   سيقرأ الباحث كتاب   45الذي يليه التحليل.  البيانهو وصف  

 وبعد ذلك حيلل املصادر بعلم البالعة.  ،ستفهامفسيطلب كلمة اإل ،يف األول
 نظام البحث .ز

التحقيق  ،أغراض البحث ومنافعه ، حتديد البحث ،الباب األول :خليفة البحث
 املكتيب.

تلخيص من  ،شرف النووي الدمشقىرواية اإلمام زكري حيىي بن الالباب الثاين: 
 . ريض الصاحلني كتاب 

 .ريض الصاحلني يف كتاب  ستفهامتحليل اإلالالباب الثالث : 
 واإلقرتاح. ،النتيجةالباب الرابع : 

 
44(Yogyakarta:  Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal ,Faruk 

Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 56. 
45 ,dan Tehnik Penelitian Sastra ,metode ,Teori ,Nyoman Kutha Ratna 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar، 2015)، hlm. 53. 
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 الباب الرابع 

 االختتام

 اخلالصة .أ
وميكن ان نلخص كما  ،رايض الصاحلنييف  ستفهاماإلقد مت هذا البحث عن 

 يلي:
، األول أدوات يستعمل نوعان  رايض الصاحلنيالذي استعمل يف    ستفهاماإلأدوات   .1

إثنان لإلستفهام احلقيقي وهو ما ستتة إستفهامات، وهل إثنان إستفهامني، ومهزة 
إستفهامني، ومن إثنان إستفهامني، وكيف واحد إستفهام، و أي سبعة 
إستفهامات. والثاين أدوات يستعمل لإلستفهام اجملازي، وهو ستتة إستفهامات 

 وإثنان إستفهامني.
طلب  ستفهاماإلبعضها حقيقي كتعريف  رايض الصاحلني يف  ستفهاماإلمعاين  .2

العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل وبعضها جمازي فهو املعايت الذي خيرج من 
التقرير لطلب   ،للتحقيق والتثبيت  التقرير  ،على الضالل  وهي: التنبيه   ،قيقيمعناه احل
. ، إستأانس النفي  ،التكذييب االنكار اإلقرار،
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 االقرتاحات  .ب

  وحبث  دراسة وجود وتستلزم. يكمل أن  والبد كامال  عمال  ليس البحث هذا
  مجيع  وفهم  الصاحلني رايض  كتاب   يف خاص  وجه  على احلديث فهم  للتيسر. له استمرار 

. اللغوية االسرار كل  لكشف البالغة علم ابغتمام عام وجه على والعربية الدينية النصوص
 :وهي االقرتاحات، بعض  هنا الباحث وستقدم

  املقرر املواد من هذاالعلم يكون  ان بقرتح ان  الباحث يريد  العلم هذا ألمهية .1
 االسافهام معاين عن عميقا  حبثا  ببحثه  يقوم من يكون ان  هو  بل. فحسب

 .الدينية  النصوص يف
 ان املستحسن فمن الدراسي الفصل يف اإلستفهام نظرية تدريس جبانب .2

 . العربية النصوص يف  مباشرة اإلستفهام معاىن على تالميذه احملاضر يوجب
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