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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Al-Istifham fi Ahadits al-juz al-Awwal min Shahih al-Bukhariy 

( Studi Ihsa’iyah Balagiyah). Skripsi ini mengkaji kalimat istifham yang terdapat dalam 

kitab Shahih Al-Bukhari. Dalam ilmu Balaghah istifham masuk kedalam pembahasan 

ilmu ma’ani. 

 

Kitab Shahih Al-Bukhari   merupakan kumpulan hadis yang disusun oleh Imam 

Bukhari. Dalam kitab Shahih Shahih Al-Bukhari  banyak hadist yang mengunakan 

kalimat istifham, dan belum ditemukan penelitian tentang istifham dalam kitab ini. Hal 

inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti istifham dalam kitab Shahih Al-

Bukhari. 

 

Penelitian ini menggunakan ilmu balaghah, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa saja adawatul istifham yang digunakan dalam kitab Shahih Al-Bukhari, 

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 penelitian 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 Shahih Al-Bukhari terdapat ٤4 

adawatul istifham, diantaranya dengan bentuk: Hamzah, Hal, Ma, Man, 

Mata,Ayna,Kaifa, Kam dan Ayyu. Adawat Istifham tersebut digunakan sebagai makna 

Haqiqi dan Majazi. Makna Haqiqi terdapat  ٣٣ . sedangkan makna Majazi: Inkari (١), 

Tanbih a’la dholal (١), Amr ( ٤ ), Al-Wa’id ( ٢ ), dan Ta’ajjub (١) 

 

Kata Kunci : Istifham, Shahih al-Bukhari 
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 التجريد

ستفهام  يف أحاديث اجلزء األول من صحيح البخاري عنوان ىذا البحث ىو اال
من  ستفهام يف صحيح البخاري، وىوبالغية (، يبحث عن اال يةإحصائ سة حتليليةدرا)

 علوم ادلعاين.

يف ، جيتمع ألف ابو عبد اهلل حممد بن إمساعيل  بن إبراىيم بن ادلغَتة بن بردزبو
، ومل يوجد حبث اّلذي يبحث عن ستفهام، فيو أحاديث يستخدم االصحيح البخاري

 ستفهام، فيأخذ البحث ىذا ادلوضوع.اال

معنو يف تفهام و سىذا البحث، وغرضو معرفة أدوات االوقد استعمل علم البالغة 
، ىو حبث . ىذا البحث ىو حتليلية كمية الذي يستخدم حبث ادلكتبةصحيح البخاري

الذي جيتمع مصادره مبا يف ادلكتبة، كالكتاب، واجمللة العلمية، والبحث، وغَتىم يتعلق 
 هبذ البحث.

ستفهام وىو: اذلمزة، ىل، ما، من، مىت، أدوات اال  ٤٨وكان يف ىذا البحث  
يستخدم ىذا األدوات اإلستفهام مبعٌت احلقيقي واجملازي. قد  كيف، كم، و أّي.أين،  

(، األمر ١(، التنبيو على الضالل )١) اإلنكار. و معٌت اجملازي : ٣٩وجد مبعٌت احلقيقي 
 (.١التعجب ) (،٢(، الوعيد )٤)

 ، صحيح البخاريستفهاماالالكلمات األساسية: 

 

 

 



 ح
 

 كلمة شكر وتقدير

سبحانو وتعاىل على نعمة غزارة، أمحده وأشكره على قسم ادلدرار. أشهد احلمد هلل 
أن ال الو إال اهلل وحده الشريك لو وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسولو النيب ادلختار. اللهّم 
صل على حمّمد  على سيدنا حمّمد وعلى آلو األطهار وأصحابو اإلخيار وتسليم تسليما  

 كثَتا

ونعمتو حىّت أستطيع أن امت ىذا البحث. إّن ىذا البحث  فأكشر اهلل تعاىل برمحتو
 سة حتليليةدرا) االستفهام يف أحاديث اجلزء األّول من صحيح البخاريموضوع " 

قًتحات من أفرد كثَتة. ن ادلساعدة والدعاء والتشجيع واالخيلوا ع( "، البالغية إحصائية
 وأخص با الذكر منهم : وبعد، أكثر شكرا جزيال دلن لو فضل يف إمتام ىذالبحث،

السيد الكرمي األستاذ الدكتور حلاج أمحد فاتح ادلاجستَت، كعميد كلية اآلدب  .١
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا. اوالعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاك

س قسم اللغة العربية وأدهبا  يالسيد الكرمي دكتور أندوس مصطفى ادلاجستَت، كرئ .٢
اإلسالمية احلكومية  الثقافية جبامعة سونان كاليجاككلية اآلدب والعلوم ا

 جوكجاكرتا.
السيد الكرمي الدكتور احلاج سوكامتا ادلاجستَت، كادلشريف  األكادميي الذي قد  .٣

 أشرف طول الوقت على كل حال بالدراسة يف اجلامعة.
السيد الكرمي الدكتور احلاج حمّمد حبيب كمشرف ىذا البحث الذي أرشدين يف  .٤

 ىذا البحث.إمتام 
مجيع ادلدرسُت وادلدرسات علموين الدراسات اليت أعلم قبلها، ومجيع ادلواظفُت  .٥

الذين يسروين يف ىذا الدراسة بكلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سونان  
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا. اكاليجاك



 ط
 

لعربية وأدهبا مجيع الطالب يف كلية اآلدب والعلوم الثقافية  وأخص يف قسم اللغة ا .٦
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا. اجبامعة سونان كاليجاك

احملبوبُت أيب أمشاري وأمي أدي كرنيايت اللذين ربياين  من الصغَت وعضدانٍت يف  .٧
 طلب العلم. أسعد اهلل حياهتما يف الّدرين آمُت.

ام، أخي كبَت أدنك كرنياساري وأخي صغَتة اكرب نورشهرالّدين و عبد الّرمحن إم .٨
 شكرا على مساعدهتم يف اهناء احلث.

صدقاء يف قسم اللغة العربية وادهبا الذين ألستطيع أن أذكر أمسائهم األمجيع  .٩
 واحدا فواحدا.

أخَتا، أرجو يكون ىذا البحث حسنا نافعاجلميع القراء األعزاء آمُت يا رّب 
 العادلُت.
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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث . أ
ا قاهنتكإ هاتعٌلم ، الفٌ اللغة العربية ىي لغة ال ديكن فصلها عن حياة ادلسلمُت

ط من العلـو اليت حتيك  اإلسالمية. فهم على التعاليماللتحسُت جودة اإلدياف ك  مر مهمأ
 .ستفهاـكمن بُت ادلناقشات ىو اال ،مجاؿ اللغة العربٌية ، كفيها تفيضالبالغة بالعربية

العلم ستفهاـ ىو طلب اال( "علـو البالغة العربٌية ُب الكاُب)كتابو   ُب يأكضح عيسى عل
  ُ."بوساطة كاحدة من أدكاتو ،بشيء مل يكن معلوما من قبل

احلديث " .الكرمي للمسلمُت الثاين بعد القرآف صدرادلىو  اإلسالـ ُب ثاحلدي
كل ما أثر عن الٌنىب صل اهلل " ىو تعريف احلديث عند احملدثُت كأٌما ِ."اجلديد كاخلربلغة 

 كلكن ليس مثل القرآف ّ."عليو كسلم من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة خلقٌية أك خلقٌية
عدد  .دػػسناحلديث علينا من خالؿ ال ملية ارساؿع ألفٌ  ،الذم حافظ على صحتو

لذلك جيب القياـ  .أك التخفيض تعاين من التغيَت ديث، أمكن من احلَتكثال ديثاحل
 ستخدامو كسساس قاووين.ط معينة َب اختيار احلديث الشرك ب

إلينا حتتوم على الكثَت من الًتكيب  تسويث الىت يبحاديث النأ، ذلك الشك َب
 الزما موضوعا اف يكوف جيب اجعلو ادلتنوع سلوب َب حديث النيباعماؽ ادلعٌت. أك 

 .دراستو بسعماؽ

                                                           

 .ُُ( ص. ُّٗٗ ،)القاىرة: اجلامعة ادلفتوحة ،بيةعلوم البالغة العر  يف يالكاف ،عيسى على  ُ
 .ُُّ(، ص.ُِٗٗ)بَتكت: دار صادر، ِج.  لسان العرب ابن منظور ألوصارم، ِ

 .ُٗ(، ص. ُٕٓٗاىرة: مكتبة الوىبة، ، )القالسنّة قبل التدوين يطيب،خلزلمد عجاج ا ّ 
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البخارم رم ىو رلموعة من األحاديث اليت مجعها اإلماـ اخكتاب صحيح الب
" اجلامع ادلسند الصحيح سم اكؼ بىذا الكتاب معر  ،ق ِٔٓ -ُْٗالذم عاش 

ىذالكتاب  تضٌمن ادلختصر من أمور رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليو كسٌلم كسننو كأيامو ".
ُب تػوفَت التػػوجيو إلسالمي  مجيع اجلواوب احلػياة تقريبا ىت حتتػومال على األحاديث

اما لزيارة  بلداف ع ُٔرم اخقضى الب ،ديث الصحيح. ُب مجع كاختيار احلالٌصحيح
 احلديث. للقاء علماء

 كاحد منو ،اللغة سلوبأخدـ اوواع كثَتة من خرم باليطبع تستاُب صحيح الب
كلو أدكات كثَتة  ،يكن معلوما من قبل العلم بشيء ملستفهاـ طلب اإل" ستفهاـ.اال
ـٍ أىخيٍوؾى ؟،أىأىوٍ مثاؿ :  ْ: اذلمزة كىل."منها كل منها   جتد أف ادلتكلم ُب تى اٍلميسىاًفري أ

 ٓكييطلب تعيُت أحدمها.يًتدد بُت شيئُت  ،كلكنو .يعرؼ النسبة الىت تضمنها الكالـ
اإلوشاء ما " ,وػشاءاإلُب كتاب البالغة فنوهنا ك أفناهنا استفهاـ كحدا من حبث 

تدعى ميطلوبا غَت ( فاليطلىب ما يسُاإلوشاء ووعاف : )  ٔال حيتمل صدقا كال كذبا."
( كغَت ِ. )كالنػٌداء ،ستفهاـ، كالتمٌٌت يكوف باألمر، كالٌنهى، كاإلك  ،حاصل كقت اليطلب

 ،كالقسملٌتعٌجب، كادلدح، كالذـ كثَتة منها : االيطٌلىٌب ما ال يستدعى ميطلوبا كلو صيغ  
كالـ ستفهاـ كحدا من  اال ،رحء على ىذا الشبػػنا ٕ.ككذلك صيغ العقود كأفعاؿ الرجاء

 .يبٌ وشاء اليطلاإل
حاديث اجلزء األٌكؿ من صحيح أستفهاـ  ُب تحليل االب، اىتٌم الباحث ذلكل
 .بسعماؽ البحث ، كشعر الباحث مبفيد جٌدا اذ كاف قياـالبخارم

 

                                                           

 .ُْٗ. ص ،(ُٗٗٗ، ، )دار ادلعارؼالبالغة الواضحة، مُتأكمصيطفى  اجلاـر يعل ْ
 .ُِٗ ص. ،البالغة الواضحة ،امُتاجلاـر كمصيطفى  يعل ٓ
 .ُْٖ ص.، )باكستاف: دار الفرقاف(، االبالغة فنونها و أفنانه ،حسن عابسٔ
 .َُٕص.  ،البالغة الواضحة ،مُتأاجلاـر كمصيطفى  يعلٕ
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 تحديد البحث  . ب
الباحث ادلسسلة الىت بينها  دفتحد، تكوف مسسلة ُب ىذ ادلوضوع كاضحة لكي

 ُب خليفة ادلسسلة بالرمز كمايلي :
 ؟صحيح البخارمزء األٌكؿ من حاديث اجلأ ستفهاـ ُبالدكات اأ ىي ما .ُ
 ؟يث اجلزء األٌكؿ من صحيح البخارمستفهاـ ُب أحادالاأداكت  معاين ىي ما .ِ

 
 وفوائده ض البحثاأغر  . ج

  البحث غرض. أُ
 .يث اجلزء األٌكؿ من صحيح البخارمحادستفهاـ ُب أعرفة أداكت االم .أ   
األٌكؿ من صحيح ُب أحاديث اجلزء  ستفهاـاالعرفة معاين أداكت م. ب 

 البخارم.
 
  البحث فوائد. ۲

شًتاؾ العلوميٌػػة للٌدرسات اىذا البحث  أما فوائد ىذ البحث ىي لكي يعيطى
يعيطى ىذا البحث معرفة عن ضافة إلباك  العربية خصوصا ُب علـو البالغةاللغة 
 .حاديث اجلزء األٌكؿ من صحيح البخارمأُب  ستفهاـاال

 
 تحقيق المكتبيالد . 

، حىٌت اآلف عديد من خرباء اللغةًب القياـ بو من قبل ال ستفهاـاالالبحث عن 
ُب أحاديث اجلزء األٌكؿ من  ستفهاـاال على حباث تركزأث على الباح لكن مل يعثر

ستفهاـ اليت تتعلق أوواع الدركس عن االكلكن كجد الباحث  .حىٌت اآلف صحيح البخارم
  : مع ىذا البحث، مبا ُب ذلك
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كلية اآلداب   آداهباُب قسم اللغة العربية ك  ب، طالتاـرزل الذم يكتبو ثحب
 ة ادلاضيغصيزماف  :حتت العنواف ،َُِٗمية و اإلسالمية احلك اجامعة سوون كاليجاك

باستخداـ منهج  ،)دراسة داللة الزماف ( ُب صحيح البخارم " غفر" لمادة لكادلضارع 
لبحث كجد كُب ىذا ا. ُب اإلسالـ ٍبغفرة اإلادل مسسلةحبث ىذ البحث  .حتليلى ككصفى

 ٖر.ييػىٍغًفري " بتقرير أك غَت تقر  " غىفىرى ك حاديث اليت تستخدـأ ُُٗ
آداهبا كلية اآلداب ُب قسم اللغة العربية ك  بة، طالأسوة حسنة الذم يكتبوحبث 

ُب  ستفهاـالا :حتت ادلوضوع ،َُِٕمية و اإلسالمية احلك اجامعة سوون كاليجاك
استخداـ ب، (ستفهاـاالة حتليلية بالغية ُب لتوفيق احلكيم ) دراسأوا ادلوت القصة القصَتة 

أوا ُب القصة القصَتة  ستفهاـاال. حبث ىذا البحث استخداـ ك معاين كصفىمنهج 
استخدـ  ك  ستفهاـاالداكت أ ووعا من ُّحث كجد لتوفيق احلكيم. كُب ىذا البادلوت 

 ٗ.لمعٌت احلقيقي كاجملازملًتاتيجية سكا  ستفهاـاالدكات أ
آداهبا  طالبة ُب قسم اللغة العربية ك  ،لولوء وور بركة ووفياويت حبث الذم يكتبو

: األمر حتت ادلوضوع ،َُِٖمية و سالمية احلكاإل اكلية اآلداب جامعة سوون كاليجاك
. حبث باستخداـ منهج كصفىُب سورة سبس )دراسة حتليلية ؼ علم ادلعٌت(  ستفهاـاالك 

 ةستخدمادلآيات  ُِ. كُب ىذا البحث كجد كمعاويهما ستفهاـاالاألمر ك ىذا البحث 
 َُ.ستفهاـاالسلوب أآيات ادلستخدـ فيها  ُُاألمر ك  لوبسأفيها 

آداهبا كلية طالب ُب قسم اللغة العربية ك  صائن مسكور، الذم يكتبو ثحب
حتت ادلوضوع : معاين  َُِٖمية و اإلسالمية احلك ااآلداب جامعة سوون كاليجاك

                                                           
دراسة داللة ) غة الماضي والمضارع للمادة " غفر " في صحيح البخاريصيزمان  ،زلتاـر  ٖ

 .َُِٗمية و اإلسالمية احلك اطالب ُب قسم اللغة العربية كآداهبا كلية اآلداب جامعة سوون كاليجاك، (الزماف
دراسة حتليلية بالغية ُب ) استفهام في القصة القصيرة أنا الموت لتوفيق الحكيمإلأسوة حسنة،   ٗ

 .َُِٕ ميةو اإلسالمية احلك اُب قسم اللغة العربية كآداهبا كلية اآلداب جامعة سوون كاليجاك ةطالب، (ستفهاـاال
10

)دراسة حتليلية ؼ علم ادلعٌت(، طالبة ُب  سورة سبأ يستفهام فاإلاألمر و لولوء وور بركة ووفياويت،   
 .َُِٖقسم اللغة العربية كآداهبا كلية اآلداب جامعة سوون كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 



5 
 

يلية بالغية( دراسة حتلالكرمي )ذلمزة كىل ُب اجلزء الثالثُت ُب القرآف اب ستفهاـاال
 .ُب القرآف الكرمي اجلزء الثالثُت ستفهاـاال. حبث ىذا البحث باستخداـ منهج كصفى
ستفهاـ " ىل االداكت أ ٔ" اذلمزة " ك  ستفهاـاالداكت أ ُِكُب ىذا البحث كجد 

".ُُ 
 

 إلطار النظرياه . 
يث  اجلزء األكؿ حادأ علـو البالغة للبحثيستخدـ الباحث ب ،حثالبُب ىذا 

، ة صحيحة فصيحةالبالغة فهي تسدية ادلعٌت اجلليل كاضحا بعبار . من صحيح البخارم
ص الذين كاألشخا ،يقاؿ فيو ممة كل كالـ للموظن الذمالع ،ذلا ُب النفس أثر خالب

ستعداد فليست البالغة قبل كل شيء إاٌل فنٌا من الفنوف يعتمد على صفاء اال. خياطبوف
فعناصر البالغة  .بيالفركؽ اخلفية بُت صنوؼ األسالكتبُت  ادراؾ اجلماؿ، الفيطرل كدقة

اختيار الكلمات  .  ٍب دقة ُبكحسنا تسليف لأللفاظ دينحها قوة كتسثَتاإذا لفظ كمعٌت ك 
الكالـ كمواقعو كموضعاتو كحاؿ السامعُت كالٌنزعة  كاألساليب على حسب مواطن

 ُِالنفسية الىت تتمٌلكهم كتسييطر على وفوسهم.
. ُب ادلعاين يبحث ثة كىي ادلعاين كالبياف كالبديعينقسم علم البالغة اىل ثال

 .اخلرب كاإلوشاء كالـاجلمل مقسومة على اثنُت كمها  
ما ال حيتمل صدقا كال  اإلوشاء  كأٌما ،ىو ما حيتمل الٌصدؽ كالكذب لذاتواخلرب 

كىناؾ تعريف آخر أف اخلرب اليتوقف حتقيقو كجوده على قوؿ ادلتكلم، أٌما  ُّ.كذبا

                                                           
11

)دراسة  معاني االستفهام بالهمزة وهل في الجزء الثالثين في القرآن الكريمصائن مسكور،     
اهبا كلية اآلداب جامعة سوون كاليجاكا اإلسالمية احلكومية حتليلية بالغية(، طالب ُب قسم اللغة العربية كآد

َُِٖ. 
 .َٖ .( صُٗٗٗ، )دار ادلعارؼ ،البالغة الواضحة ،مُتأاجلاـر كمصيطفى  يعلُِ 
)بَتكت: ادلكتبة عصرية، ، جواهر البالغة في المعانى والبيان والبديعسيد امحد اذلاشيمي، ُّ

 .ّٓ(، ص.ُٗٗٗ
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 : مثاؿ، قاؿ بعض احلكماء اًلبنو ُْمايتوقف حتقيقو على تلفظ ادلتكلم بو. اإلوشاء فهو
ؿ ذلك كالـ ال يصٌح أف يقا. ك يىا بػيٍتىَّ تػىعىلٍَّم حيٍسنى االستماًع كما تػىتػىعىلَّمي حيٍسنى احلديث

شيء أك عدـ حصولو ىو ينادل و ال ييعلمينا حبصوؿ ألولقائلو إوو صادؽ فيو اك كاذب، 
على كالـ  معٌت ىذا اجلمل .! اجلريدة : اًقرأٍ سلتلفة عندما يكوف ىناؾ عبارة  ُٓ.كيسمر
 .ك ال حيتمل صدقا كال كذبا منيطوقااألمر 

 أقساـ اإلوشاء :

 غَت طليب .   ك طليب, كاإلوشاء قسماف
كىو : ىو ما يستدعي ميطلوبا غَت حاصل كقت اليطلب  وشاء طليبفاإل .ُ

 ُٔ.ستفهاـ كالتمٍت كالنداءلنهي كاالمخسة اوواع على الوجو التاىل : األمر كا
 صىاًحبيوي كىىيوى حييىاًكريهي أىٍكفىٍرتى بًاٌلًذل خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو  وي لى  اؿى مثل قاؿ تعاىل : قى 
 ىو اهلل ذلكؤاؿ سادلتكلم من  (.ّٕ: رىجيالن )الكهف اؾى وَّ ٍبيَّ ًمٍن وييٍطفةو ٍبيَّ سى 

ادلقصود مبعناه احلقيقي بل  السؤاؿ ليس ،ادلخاطب من الكافرينك   تعاىل
 .لتوبيخل
 
وبا. كلو اساليب كصيغ  ا اإلوشاء غَت اليطليب فهو ما ال يستدعي ميطلمٌ . أِ

 ُٕ.، كصيغ العقود، الرجاءالقسم ،تعجبلا ،ادلدح كالذـ: صيغ كثَتة منها
 

                                                           
14

 .ََُص.  ،فنونها وأفنانهاالبالغة حسن عابس،   

 .ُّٖ – ُّٕص . ، البالغة الواضحة مُت،أاجلاـر كمصيطفى  يعل ُٓ
   .ُٕ – َٕص .  ،( ََِٗدار النحضة العربية،  ، )بَتكت:علم معاني ،عبد العزيز عتيق ُٔ
 .ّٕ – ُٕ. ص ،علم معاني ،عبد العزيز عتيق ُٕ
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من كالـ اإلوشاء ك  ستفهاـ كحداٌف االلقد علم الباحث ا من البحث اعال،
لغة  ستفهاـاال. اديث اجلزء األكؿ من صحيح اخلارمُب أحستفهاـ لتيطبيق تناكؿ ىذا اال

قبل صتالحا ىو امنية ليطلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من إ . كاٌمافهو طلب الفهم
أما البالغيوف فقد عرفو بسوٌو طلب حصوؿ صورة الشيء ُب  ُٖ.أدكاتو بسدة من إحدل

دكات أحسن عابس ُب كتابو ) البالغة فنوهنا ك أفناهنا (  ُٗ.الٌذىن بسدكات سلصوصة
: حرفاف، مها : اذلمزة ، ك )ىل(، كتسعة أمساء، كىي :  عشرة أداة لستفهاـ إحداال

 َِ.كيف، كم، ك أم  ،أيٌاف، أنٌ  ,أين ،مىت ،من، ما
 

 أك تصٌور . ييطلب باذلمزة أحد أمرين تصديق الهمزة .ُ
 .ة تاٌمة بُت شيئُت أك عدـ كقوعهاىو إدراؾ كقوع وسب ا . فالتصديق

كُب ىذه احلالة  -تستفهم عن ثبوت النسبة كوفيها .و : أحضر األشلَت ؟حن 
 جياب لفظة : وعم أك ال
 . حنو : أاوت فعلت ىذا أـ يوسف ؟ ادلفرادب . فالتصٌور ىو إدراؾ 

، كىي للتصديق فحسب ، فال يسسؿ فيها عن التصور ، كذلذ ديتنع أف تسٌب  هل  .ِ
 بعدىا ) أـ ( كادلعادؿ.
 حنو : ىل جاء األمَت ؟

 ر ما يستفهاـ هبا عن غَت العقالء.، أكثما  .ّ
 حنو : مالغضنفر ؟ ، كما الرٌب ؟

 ، أكثر ما تيستعمل للعقالءمن  .ْ
 حنو : من ُب البيت ؟ فالف.

                                                           
 .ُّٔ. ، ص) بَتكت : دار الكتب العلميذة ( ،اإليضاح فى علوم البالغة ،جالؿ الدين القزكيٍتُٖ
 .ُٔٓ، ص . (ََُِ، دارالفكر العرىب، )القاىرة : البالغة اإلصتالحيّة ،عبد العزيز قلقيلةُٗ
 .ُٖٔ ص.، البالغة فنونها وأفنانها ،حسن عابسَِ
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 هم عن الوماف ماضيا كاف مستقبال.، كيستفمتى .ٓ
 .اجلواب سحرا أك بعد شحراك حنو : مىت جعت؟ مىت تسٌب ؟ 

 .كيستفهم هبا عن ادلكاف ،اين .ٔ
 .الدار أك ُب السوؽ اجلواب : ُبك ين زيد ؟ أ حنو :

 ، كيستفهم هبا عن ادلستقبل. أيّان .ٕ
  ،سنة، كتستعمل ُب مواضع التفخيم ؟ اجلواب : بعدحنو : أيٌاف يثمر ىذا الغرس 

 .ٍسسىؿي أيَّافى يػىٍوـي اٍلقيامةكقولو تعلى : يى 
 .كيستفهم هبا عن احلاؿ ،كيف .ٖ

 .زيد ؟ فاجلواب صحيح أك سقيمحنو : كيف 
 
 كتكوف :  ،أّنى  .ٗ

 ( .ٍِِّاتيوا حىٍرسيكيٍم أٌن ًشئتيم )البقرة : ، حنو : فى (كيفمبعٌت )
 ( ّٕأىٌن لىًك ىذ )العمراف : ، حنو :(ينأمن مبعٌت )
 ، أٌن حيضر الغائبوف ؟( متىمبعٌت ) 

 ، كيستفهم هبا عن العداد.كم  .َُ
 كم درمها لك ؟ .حنو : كم رجال رأيت ؟ ،  

 أحد ادلتشاركُت َب أمر من ألمور. يسسؿ هبا عما دييز ،أيّ  .ُُ
 ( .ُٖ)األوعاـ :  إٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميٍوفى  نً مٍ ألى قاؿ اهلل تعاىل : فىاىمُّ اللفىرًيٍػقىٍُتً أىحىقٌّ باً 

 
، فيستفهم هبا عن شيء مع فهاـ عن معناىا األصليستظ االاكقد خترج ألف

 ـ كداللتو، كمن أىٌم ذلك :العلم بو ألغراض أخر تفهم من سياؽ الكال
 (ٍُٗم مٍُّنتػىهيوفى  ) ادلائدة : فػىهىٍل أىوٍػتي  كقولو تعاىل :  األمر، .ُ
ٍووػىهيٍم فىاكالنهي، كقولو  .ِ   (ُّشىٍوهي )التوبة :لٌلوي أىحىقُّ أىٍف ختىٍ تعاىل : أىختىٍشى
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ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملٍى تػي  آءه ، كقولو تعاىل : كىسىوى كالتسوية .ّ  ٍرىيٍم الى يػيٍؤًمنػيٍوفى ذً نٍ عىلٍيًهٍم ءىأىٍوذى
 (َُ)يس:

 (َٔإالَّ اإًلٍحسافي )الرمحن :  حسافً إلكقولو تعاىل : ىىٍل جىزىآءي ا  ،كالنفي .ْ
 ( َْ:  ، كقولو تعاىل : أىغىيػٍرى الٌلًو تىٍدعيٍوفى ) األوعاـاإلوكار .ٓ
 ٍنًجٍيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو ، كقولو تعاىل : ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى جًتارىةو تػي كالتشويق .ٔ

 (َُ) الصف : 
 (ًُٖمٍيًنكى يا ميٍوسى ) طو :  ، كقولو تعاىل : كىمىا تًٍلكى بًيى كاإلستسناس .ٕ
 ( ِكى صىٍدرىؾى ) اإلوشراح :  كقولو تعاىل : أىملىٍ وىٍشرىٍح لى ،  كالٌتقرير .ٖ
 ُمىا ٱحلىاقَّةي )احاقة :  ، كقولو تعاىل : ٱحلىاقَّةي مىا ٱحلىاقَّةي كمىا أىٍدرىٰىكى كالٌتحويل .ٗ

– ّ) 
  كقوؿ تعاىل :  أىنَّٰ ذلىيمي ٱلذِّكرىٰل كىقىٍد جىاءىىيٍم رىسيوؿه مًُّبُته ،  كاإلستبعاد .َُ

 (ُّ)الدخاف :
هي كالتعظيم .ُُ ًإالَّ بًًإٍذوًًو )البقرة :  ۥ، كقولو تعاىل : مىن ذىا ٱلًَّذم يىشفىعي ًعندى

ِٓٓ. ) 
 ، حنو : أىذ الذم مدحتو كثَتأ .كالٌتحقَت .ُِ
ًشي ُب الٌتعجب .ُّ ـى كىديى ا ٱلرَّسيوًؿ يىٍسكيلي ٱليطَّعىا ذى ، كقولو تعاىل : مىاًؿ ىٰى

 (  ٕاألىسواىًؽ )الفرقاف : 
 : أعقلك ييسوِّغ لك أف تفعل كذا ، حنوالٌتحٌكم .ُْ
 (ٔلى رىبُّكى ًبعىادو  )الفجر : ، حنو : أىملٍى تػىرى كىٍيفى فػىعى الوعيد .ُٓ
 (ِْمىىتى وىصىرى اهلل )البقرة ، كقولو تعاىل : كإلستبيطاء .ُٔ
ىيوى ًذم ، كقولو تعلى : أىتىٍستىٍبًدليوفى ٱلًَّذم ىيوى أىٍدنىٰ بًٱلَّ خليطساكالٌتنبيو على  .ُٕ

يػٍره )الب  (ُٔقرة : خى
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 اٍلعيٍميى ٍسًمعي ٱلصُّمَّ أىٍك تػىٍهًدل ، كقولو تعاىل : أىفىسىوتى تي طلكالٌتنبيو على البا .ُٖ
 (َْ)الزخركؼ : 

، كقولو تعاىل : فىسىٍينى تىٍذىىبيوفى ) التكوير : نبيو على ضالؿ اليطريقكالتٌ  .ُٗ
ِٔ) 
الرحب فسين  ، كقوؿ ايب العالء ادلعٌر : صاًح ىذه قبوريوا دتالءكالتكثَت .َِ

 ُِ.القيبػيري من عهد عاد
 

 : ج البحثمنه  و .
ىل إ، حيتاج الباحث حلصوؿ على معرفة حقيقة حوؿ مشكلة ُب إجراء البحث

منهج البحث ىو اليطرؽ اليت يستدمها الباحث ُب إجراء البحث مبا ُب  .منهج البحث
لذلك قاـ الباحث العديد من منهج  ِِ.األىداؼ حلصوؿ ذلك التفكَت كالقياـ بشيء ما

 كمايلي :  البحث
 

 نوع البحث .1
دارة مواد اإلتسجيل ك ال، ك جبمع بياوات ادلكتبة، كالقراءةبو  يقـوىذا البحث 

 ِّ.يبكتالبحث ادلالح يطىذا النوع من البحث معركؼ بالص البحثية.
 

  مصدر البيانات .2
 .كادلصدر الثاووم الرئيسيصدر ادلىذا البحث تكوف من ووعُت، كىي: ُب ك 

                                                           
 .ْٖ – ّٖ .ص ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، سيد أمحد اذلاشػػمػيُِ

 ِِ Kartono, Kartini, Pengantar Riset Nasional, (Bandung: Mondari Maju 
ُٗٗٓ), h. ِٖ. 

  ِّ  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, ََِٖ ) h . ّ . 
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وات اليت حصوؿ عليها مباشرة من مواضيع البيا ،الرئيسي درادلص . أ
بياوات اليت تتعلق مبادة الك أ ِْ.البحث كمصدر ادلعلومات ادليطلوبة

يث اجلزء األٌكؿ حادأمصدر البياوات ُب ىذا البحث فهو كأٌما . البحث
    .من صحيح البخارم

، مل حصوؿ عليها من أطراؼ أخرلت اليت ، البياواكادلصدر الثاووم  . ب
 كالكتب  ِٓ.موضواضيع البحثػػوة الباحث من احلصوؿ عليها مباشر  يتم

 .كادلراجع اليت تدعم إجراء البحث كاجملالت
 

 البيانات  منهج جمع .3
 . كفائدةالباحث بيطريقة القراءة كالكتابة ، جيمعُب منهج مجع البياوات

كاٌما منهج  ِٔ.البحث عموضو ادليطلوبة ُب  من منهج ادلكتبة إلجياد البياوات
ٌٍب ادلختارة  البياوات ادليطلوبة كادلتعلقة بالبحث مكتابة  ىي منهج الكتابة

 .كادلنظمة كادلوضحة
 

 . منهج تحليل البيانات 4
 ،التحليلي الوصفيادلنهج ىو  ُب ىذا البحث البياواتمنهج حتليل 

 الذم بعد ذلك أعقبة بالتحليل. احلقائق يعٍت يصف
 ذمال  ؿزء األك اجلكحيلل  ،اجلزء األٌكؿ البياوات ُب تارالباحث يقرء كخي ،األكؿ

 .ستفهاـاالكوف من ي
                                                           

  ِْ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
ََِٗ), h . ُٗ . 

ِٓ  Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ََِٗ), h . ُٗ 
. 

ِٔ  Faruk , Metode Penelitian Sastra (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, َُِْ ) , h.  ٓٔ . 
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 .سهلة ُب عملية حتليليهابتفصيليها لتكوف  الثاين، قاـ هبا الباحث
ترمجة لتحليل البياوات، يفهم الباحث ادلعاين احلقيقي كادلمجازم من الثالث، 

 .احلديث صحيح البخارم كفتح البارم شرح صحيح البخارم
 

 ز . نظام البحث
 قسم ىذا لبحث إىل أبواب :

 كأغراضمة اليت تشتمل على خلفية ادلسسلة، كحتديد ادلسسلة، : مقد الباب األكؿ
 ،يب كاإلطار النظرم، كمنهج البحث، كالتحقيق ادلكتالبحث ك فوائده  
 .ظاـ البحثوك   

 .التعريف باإلماـ البخارم : الثاينالباب 
 صحيح ُب أحاديث اجلزء األٌكؿ من ستفهاـالدراسة التحليلية عن اال : الباب الثالث

 .البخارم     
 .اتقًتاحخادتة كيكوف من اخلالصة كاال : الربع بالبا
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 الباب الرابع

 خاتمة

 

 أ. اخلالصة

ديث اجلزء األول من صحيح أحاقد مّت ىذا البحث عن اإلستفهام يف 

 ، وميكن ان نلخص كمايلي:البخاري

بعضها حقيقي كتعريف  ديث اجلزء األول من صحيح البخاريأحامعاين اإلستفهام يف 

ادلعاين الذي  وبعضها جمازي فهو ،اإلستفهام طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل

التقرير، التنبيو على الضالل، األمر، الوعيد، التعظيم،  خيرج من معناه احلقيقي، وىي

 التعجب.

أحاديث اجلزء األول من صحيح الذي استعمل يف  احلقيقي أدوات اإلستفهام. 1

إستفهامات،  ٦مهزة و إستفهامات،  ٥ىل و إستفهامات،  ٥ما  وىو البخاري

 ٦كيف و إستفهامات،  ٤أين و إستفهامني،  2إستفهامات، مىت  ٤ منو 

 إستفهامات.  ٥أّي و إستفهامني،  2كم و  إستفهامات،
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أحاديث اجلزء األول من صحيح الذي استعمل يف  ازيأدوات اإلستفهام اجمل.  2

 ٤ستفهام، األمر إ ۱ستفهام، التنبيو على الضالل إ ۱ اإلنكار وىو البخاري

 ستفهام.ا ۱، التعجب إستفهامني 2إستفهامات، الوعيد 

 

 احات:قت االب. 

عرف الباحث ان  ديث اجلزء األول من صحيح البخاريأحاوبعد البحث  يف 

ىذا البحث بعيد عن الكامل والصواب التام لسبب ضعف الباحث ونقصانو 

 ادلتعلقة وادلراجع ادلصادر من ادلزيد أدرس أن أرجو ،لذلك لبحث ادلستقبال ،وحمدوداتو

 .البيانات مجع عملية يف استعدادا أفضل تكون أن ادلتوقع من، و ستفهامباال
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