
1 
 

  فى القرأن و طريقه تعليمها ستفهاماإل مفهوم
 

 رسالة الماجستير 
 

لية الدراسات الماجستير فى كدرجة مقدمة لتكملة الشروط للحصول على 
  العلية بجامع رادين إينتان االسالمية الحكومية المبونج

 :إعداد 

 ديكي وحيودي
 ١٨٨٨۰٤٠٠٤رقم القيد: 

 
 
 

 

 

 
 كلية الدراسات العليا

 ١٤٤2/  ٢٠٢٠بجامع رادين إينتان االسالمية الحكومية المبونج 



2 
 

 فى القرأن و طريقه تعليمها  ستفهاماإل مفهوم
 

 رسالة الماجستير 
 

الماجستير فى كلية الدراسات العلية درجة مقدمة لتكملة الشروط للحصول على 
  بجامع رادين إينتان االسالمية الحكومية المبونج

 إعداد :

 ديكي وحيودي
 ١٨٨٨۰٤٠٠٤رقم القيد: 

 

 

 تعليم اللغة العربية  قسم

 

 سلطان سهريلاألستاذ الدكتور   : المشرف األول

 رمضانى سجاالالدكتور :  المشرف الثانى 

 

 كلية الدراسات العليا

 ١٤٤/  ٢٠٢٠بجامع رادين إينتان االسالمية الحكومية المبونج 



3 
 

البحث  ملخص  

  (١٨٨٨۰٤٠٠٤رقم القيد:  )ديكي وحيودي,

فى القرأن و طريقه تعليمها ستفهاماإل مفهوم  

 أحيانًا تتطلب استفهام كلمة وهي ، استفهام إحداها ، النحو  علم حول نقاشاتامل من كثري هناك  
 جز بأخذ دراسة تقدمي الباحث وحياول ، (١٣٩ ، غواليين مصطفى شيخ) إجابات إىل حتتاج ال وأحيانًا إجابات

جز  يف الوارد الضمين االستفهام معىن يعرفون ال الذين الناس من الكثري هناك يزال ال أنه والسبب  .كمادة  29
  .نبيه إىل الرسائل إيصال يف اهلل استخدمها اليت اللغة مناذج من العديد هذا 29جز  يف املؤلف وجد وقد ، 29

 القرآن يريد عندما ، مسعه وإهلام االنتباه جلذب بأسئلة تبدأ ما غالًبا نقلها يتم اليت القرآن رسالة فإن ، واإلنسان
 سؤاالً  القرآن يعطي عيوب مع  .اهلل خلق وما السبع السماوات طبقات خلق الذي العظيم اإلله هو من ينقل أن

 يعطي ، اهلل خلق من هو جبناحيه يطري الذي الطائر أن مفادها رسالة القرآن يعطي عندما "ُفطُور ِمن   تَ َرى َهل  
 االستفهام مجلة بلغوه يف ، بطبيعتها وترغيب تنبيحهناك   أسئلة اى   الطَّري ِ  ِإىَل  يَ َرو ا أوَلَ    ساخرًا سؤاالً  القرآن
 لسؤال ُتستخدم استفهام كلمة أنه على تفسريه ويتم ، معين ، العلم من جزء وهو  .يل يانغ االستفهام تسمى

 يف مدرجة االستفهام من أحرف ٤ سوى يوجد فال العشر االستفهام أما ، مسبًقا معروف شيء عن املعلومات
 ىف 3املعارج  سورة ىف 1احلاقة  سورة ىف 2القلم  سورة ىف 8 امللك سورة ىف احروف 14 ويوجد  ،  29جز 
احروف كلها ىف  42املرسالت   سورة ىف 4اإلنس  سورة ىف 1القيامة  سورة ىف 4املداثر  سورة ىف 5نوح  سورة
 من وغريه التفسري كتاب دراسة خالل من يف الوارد االستفهام معىن لتوضيح البحث هذا إجراء مت. 29جز 

  .النوعي الوصفي املنهج باستخدام البحث هذا إجراء مت  .ثانوي كمصدر النقاش هبذا املتعلقة العربية الكتب
  .أرقام وليس كلمات شكل يف البحث موضوع هي اليت للبيانات شاملة دراسة على الوصفي االستخدام يعتمد

 الوصفي التحليل هي البحث هذا طبيعة إن  .األدب ومعيار األدب مسح تقنية املؤلف يأخذ  .البيانات مجع يف
 ، الثانوية أو األولية البيانات سواء ، املكتبة بيانات دراسة على يركز ألنه املكتيب البحث يتضمن حبث وهو ،

  واضح شرح على احلصول أجل من الدراسة قيد للكائن املكتوب النص وصف إىل البحث هذا تصميم ويهدف
 .29جز  يف استفهام
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 إهداء

 إىل اهلل تعاىل، أهديت هذه رسالة املاجستري إىل: احلمد هلل رّب العاملني، بالشكر

يربياين ويدافعاين ويدعواين دائما على  عائشةوأمي احملبوبة  أفاندي سومارلنيأيب احملبوب  .1

 جناحي.

 أخي و أخيت الصغري ) أدي سومانرت و مجيعة ( .2
حمل الباحثة لطلب المبونج وهي رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  املتخرجني احملبوبني جبامعة  .3

 العلم واخلربة.
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 ترجمة الباحث 

 أفاندي سومارلنيمن األب  والداأل ثالثةمن  األولم, بن  ١٩٩٥يناير  ٢٩ بندار المبونج ولدت يف

 و األم عائشة 

جبل النور املدرسة املتوسطة ، وواصلت دارسيت يف  ٢٠٠٤سنة املدرسة اإلبتدائية احلكومية  من خترجت

ها خترجت في جبل النور اإلسالمياملدرسة الثانوية ، وواصلت دارسيت يف  ٢٠٠٧ها سنة خترجت في  اإلسالمي

إىل اجلامعة دار  مث واصلت 2.14حىت سنة  اخلادم  ىف العهد األمن المبونج وسطية  مث واصلت  ٢٠١٣سنة 

التحقت دراستها إىل جامعة رادين اىل  مث واصلت 2018و متت ىف سنة  الفتح قسم الرتبية اللغة العربية

. وحىت 2018إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية والتعليم لقسم تعليم اللغة العربية 

اآلن أن الباحثة كطالب جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف الدراسات العليا قسم 

 . 2018تعليم اللغة العربية للعام  الدراسي 
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 كلمة الشكر والتقدير

 سالم واإلحسان اليت أعطاه للباحثاحلمد هلل والشكر باهلل على مجيع نعمه الكثرية من اإلميان واإل
 "فى القرأن و طريقه تعليمها  ستفهاماإل مفهوم"حىت متت هذه رسالة املاجستري بعنوان 

وسلم وهو الذي أخرج الناس من الظلمات والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليه  

 إىل النور.

هذه الرسالة مقدمة لتكملة الشروط الالزمة للحصول على درجة املاجستري قسم تعليم اللغة 

 لة، حصلت الباحث. ويف إمتام هذه الرساإينتان اإلسالمية احلكومية المبونجالعربية جبامعة رادين 

جزيل الشكر إىل سادات  فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحث على كثري املساعدات من مجيع األطراف.

 األفاضيل: 

املاجستري، رئيس كلية الدراسات العليا جبامعة رادين  فضيلة األستاذ الدكتور إدهام خالد، .1

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

 كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  فضيلة الدكتورة احلاجة أيرلينا، املاجسترية  .2

الذي قد أعطين  رفة األوىل هلذه رسالة املاجستريوكاملش ريلسلطان سهالدكتور  األستاذفضيلة  .3

 العلوم والتوجيهات حىت قدرت على إمتام هذه رسالة املاجستري.

 رفة األوىل هلذه رسالة املاجستريوكاملش ، املاجستريةسجاال رمضاىنفضيلة الدكتورة احلاجة   .4

 الذي قد أعطين العلوم والتوجيهات حىت قدرت على إمتام هذه رسالة املاجستري.

مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدرسات العليا جبامعة رادين   .5

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة.
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,  الذي قد أعطين العلومعلى وقته أسرية كبرية من املعهد جبل النور اإلسالمى المبونج  .6

 و الذكريات التوجيهات

الذين قدموين لتحفيظ و الرتبية اإلسالمية الساهل المبونج سرقية   من املعهد أسرية كبرية .7

 املساعدة يف كتابة هذه رسالة املاجستري.

كلية الدرسات العليا جبامعة    2018اللغة العربية ملرحلة أصدقائي احملبوبون يف قسم تعليم  .8

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج الذين قد ساعدوين ويشجعوين.

ول أذكرهم واحدا  رسالة املاجستريمجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة يف كتابة هذه  .9

 فواحدا.

 طاء وبعيد عن الكمال والصواب.أن حبثها كثري من النقصان واألخ وعرفت الباحث

اجلزاء  عسى اهلل أن يعطيهمالنقد واالقرتاح لتكميل هذه رسالة املاجستري.  فرجت الباحث

حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع املساعدة واملشاركة. وهبذه رسالة املاجستري رجت الباحثة على 

 ونفس القارئني. آمني يا رّب العاملني. حبثها لنفسهاأن ينفع 

 م 2020 أكتوبر 26 26باند
 الباحث

 
 دىكىوحيود

1888104004 
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 باب االول
 ) المقدمة (

 ية البحثفتخلا. 

 سؤال كلمة وهي ، استفهام إحداها ، النحو علم حول النقاشات من كثري هناك
 ملواد جًدا واسعة مناقشة وهناك ، إجابات إىل حتتاج ال وأحيانًا إجابات أحيانًا تتطلب

 دراسة يف الناس يواجهها اليت العقبات أو املشكالت من العديد هناك ولكن ، االستفهام
 تعترب ال أهنا من الرغم على باالستفهام املتعلقة القواعد بينها من  .استفهام  .اللغة قواعد
 من اجلملة موقع يعرفون ال منهم الكثري لكن ، العربية باللغة الناطق اجملتمع قبل من أجنبية
 هناك ألن ، االستفهام معىن حول الفهم سوء من الكثري هناك ، النحو علم مبادئ حيث
 وأيًضا االستفهام علوم عن القليل سوى النحو علم يف املتداول الكتاب يناقش ال  .الكثري
 .1األخرى باملواد مقارنة االستفهام مادة تدريس يف التفاصيل إىل املعلمون يفتقر

 مما تقليدية تعلم عملية يكون أن إىل مييل يزال ال املدارس يف تطبيقه يتم الذي التعلم
 جودة لتحسني جهود تصميم الضروري من ، السبب هلذا  .سلبيني يصبحون الطالب جيعل
 تعلم تطبيق يف صحيح فهم هناك يكون حىت االستفهام فصل يف وخاصة ، العربية اللغة تعلم
 .العربية اللغة

 هذا يتكون  .امللك احلروف هذه ومن  .آية ٦٢٣٦ و سورة ١١٤ من القرآن يتكون
 هو والسبب  .كمادة امللك حرف بأخذ دراسة شرح الباحث حياول ، آية ٣٠ من اخلطاب

 دراسة وميكننا امللك حرف ومميزات ، الفضيلة يعرفون ال الناس من الكثري هناك يزال ال أنه
 كثري امللك حرف يف استفهام عن احلديث ألن امللك خطاب يف الواردة االستفهام قواعد

 الفصل يف مناقشتها سيتم اليت االستفهام كل تقريبا  .أنواع عدة مبعىن ، خمتلفة بأشكال جدا
                                                           

1
 غوالين مصطفى شيخ 
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 معرفة أيًضا ميكننا ، االستفهام قواعد عن النظر وبصرف ، امللك حرف يف واردة الثاين
 .امللك سورة وفضائل وخصائص ، امللك خطاب حيتويه الذي واحملتوى احلكمة

جز  بأخذ دراسة شرح الباحث وحياول ، للسؤال مقياًسا إال ليس لالستفهام اجملتمع فهم
 معىن يعرفون ال الذين الناس من الكثري هناك يزال ال أنه هو والسبب  .كمواد 29

 أو مناذج هذا امللك خطاب يف وجد املؤلف أن رغم ، 29جز  يف الوارد الضمين االستفهام
 القرآن رسالة فإن ، واإلنسان  .النيب إىل الرسول إيصال يف اهلل يستخدمها للغة كثرية أمناطًا

 أن القرآن يريد عندما ، مسعه وإثارة االنتباه جلذب بأسئلة تبدأ األحيان من كثري يف تنقل اليت
  .كذلك ليس اهلل وخلق السموات من طبقات سبع خلق الذي القدير اهلل هو عمن ينقل
 أن مفادها رسالة القرآن يعطي عندما" ُفُطور ِمن   تَ َرى َهل   سؤاال يعطي القرآن يف عيب هناك

 الطري   ِإىَل  يَ َرو ا أوَل    ساخرًا سؤاالً  القرآن فيطرح ، اهلل عمل من هو جبناحيه يرفرف الذي الطائر
 وهي   .االستيفاء االستفهام مجلة تسمى بلغوه ويف ، بطبيعتها وترغيب تنبيح أسئلة طرح 

 حول معلومات لطلب ُتستخدم سؤال كلمة أهنا على تفسريها ويتم املعاين ، العلم من جزء
 .مسبًقا معروف شيء

 هذه فاعلية ذكر وسلم عليه اهلل صلى النيب جاللة ألن معروفة والفضائل االمتيازات هذه : 
 ذلك يف مبا امللك الرسالة

 ابن قال  .اجلسيم عذاب من وحتفظه القارئ حتمي امللك سورة :أقواله أحد يف النيب قال
 حرف فقرأ قرب املكان أن يعلم وال القرب على رداءه يضع من األيام من يوم يف كان :عباس
 عليه اهلل صلى للنيب للحادث قيل مث  .أنقذين ما هذا :القرب من صراخ صوت مسع مث امللك
 .2القرب عذاب من القرب أهل تنقذ امللك سورة :قال مث  .وسلم

                                                           
 / 102/269،  92/313/2،  82/64. البحيرة 279/817دعوة الرواندي ص 2
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 يف واردة الرسالة وهذه ، القرب عذاب عن حائل امللك سورة" :الباقر حممد اإلمام قال
 بعد السنة صالة يف قرأهتا حقا ... واخلري الفوائد من الكثري ينال الليل يف قرأها فمن ، التوراة

 املالئكة يدخل فعندما ، قرأها من  .هنار ليل والدي يقرأها  .اجللوس حالة  .يف العشاء
 يقف العبد هذا ألن ، إيلّ  سبيل ال :قدماه هلما تقول ، قدميه جهة من قربه ونكري منكر
 ما قواعدهم هلم قالت خمدعهم من اليه جاؤوا فلما  وليلة يوم كل امللك حرف ويقرأ علي

 قال كالمه جهة من إليه جاؤوا فلما  .امللك بسورة حفظين العبد هذا الن حنوي طريق عندك
 ." وليلة يوم كل امللك رسالة معي يقرأ كان العبد هذا ألن ، حنوي لكم سبيل ال :فمه هلم

 ."القرب عذاب من منقذ الرسالة هذه ألن ، امللك سورة اقرأ" :الباقر حممد اإلمام

  نوعية البحث ب.

حتديد املشكلة يف هذا االقرتاح كما استناًدا إىل وصف اخللفية الذي مت ذكره سابًقا ، يكون 
 يلي

 اليت تعمل على االستفهام 29جمموعة متنوعة من الكاالمات يف العصري  .. 1

 مع أنواع خمتلفة من الكلمات 29مجل استفهام يف اآلية  . 2

 29استخدام إدمان االستفهام يف العصري . . 3

 املعىن الوارد يف رسائل االستفهام . 4

 حدود البحث. ج

استناًدا إىل التعريف الذي مت كتابته أعاله حىت ال يتوسع ، يقصر الباحثون البحث على 
  .29 جز حتليل أمناط ترتيب رسائل استفهام يف قانون
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 طة البحثتخ د.
 :صياغة املشكلة يف هذه الدراسة هي

 ؟29 جزما هو مقدار هيكل االستفهام واالستفهام يف  . 1

 ؟29 جزاملوجود يف  اإلستفهام ما هو شكل هيكل / منط . 2

 ؟29 جزما معىن االستفهام يف  . 3

 كيف يتم تطبيق تعلم اللغة العربية؟ . 4

 أهداف البحثه. 

األهداف هي األهداف أو األهداف اليت يتم حتقيقها يف البحث بدعم من نظرية موجودة ، 
 :وأهداف هذه الدراسة هي

 باستخدام منهج علم النهو يف القرآن الكرمي حتليل ووصف أمناط واستخدامات االستفهام . 1
 29 جز

 29 جززيادة املعرفة والفهم ملعىن االستفهام ، وخاصة يف  . 2

. حتليل ووصف اآلثار الرتبوية للدراسات الرباغماتية الستخدام استفهام عدوات يف تعلم 3
 علم املعاين وتفسري القرآن

  



15 
 

 فوائد البحث و.

 :هذا البحث فوائد ، من الناحيتني النظرية والعملية ، وهيمن املتوقع أن تقدم نتائج 

 :. الفوائد النظرية1

أ( كمصدر للمعرفة ومسامهة لألفكار أو األفكار اليت هلا مصلحة يف مبادئ علم النهج 
 .املتعلقة باالستفهام للغة العربية

 .ب( كمصدر مرجعي للباحثني اآلخرين يف إجراء البحوث املماثلة

 اثلةفوائد مم . 2

أ( للباحثني: زيادة اخلربة يف دراسة أحد علوم النهو وهو االستفهام ، ولزيادة فهم وتعميق 
 .مادة االستفهام ووظائفها ، خاصة يف حرف امللك

ب( للقراء: لزيادة البصرية العلمية حول قواعد علم النهو بشكل خاص حول استفهام ، 
ملستخدمي اللغة العربية ليكونوا أكثر مشواًل يف ومن املؤمل أنه ميكن استخدامها كمرجع 

 .استخدام مبادئ علوم النهو ، خاصة يف دراسة استفهام

ج( للمؤسسات: أن تصبح مرجعا تضيف إىل كنوزها العلمية ومعرفتها احملددة يف فهم 
 .الطالب من حيث مبادئ العلوم النهوية ، وخاصة فيما يتعلق باالستفهام ووظائفها

 

 

 

 



16 
 

 الثّانيالباب 
 الدراسة النظرية

  مراجعة مسبقة

البحث السابق هو أحد مراجع املؤلفني يف إجراء البحث حىت يتمكن املؤلف من إثراء النظرية 
املستخدمة يف فحص البحث الذي مت إجراؤه. من البحث السابق ، ل جيد الكاتب حبثًا حيمل نفس 

كمراجع يف إثراء املادة الدراسية يف حبث   عنوان املؤلف. ومع ذلك ، أثار املؤلفون عدة دراسات
 .املؤلف. فيما يلي حبث سابق يف شكل عدة جمالت تتعلق بالبحث الذي أجراه املؤلف

 اسم الباحث عنوان البحث

 براغماتيك اسطيفهام
 (املعىن الضمين وراء السؤال)

.. ساجاال    دكتور رمداين 
 حماضر بكلية طربية عني رادين إنتان المبونج

اسطيفام القرآن دراسة حتليلية لتحليل ا 
 باالغوه(

  ادى نرينتو
 الكلية اإلسالمية )ستينو(

 
 إدوفه ومعناها يف سورة امللك

 أوم
  سوزانتو أجوس

 جامعة والية سنان أمبل
 اسطيفهم يف القران

 
 ومي فيرتياين

 سنان كاليجاغا جوجاكارتا
 االستيفهام يف القرآن

 
 علي معصوم

اإلسالميةجامعة جاكرتا   
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 تعريف اإلستفهام . أ
ذا مت عرضه من حيث اللغة ، فستفهم معىن األسئلة ، وتطلب املعلومات ، وتطلب 

. بينما عندما يتم النظر إليها استفهامالتوضيح. هذه الكلمة هي الشكل األساسي للكلمة 
مما يعين فهمها وفهمها  فهم، فإن هذه الكلمة يتم تأصيلها يف كلمة  ثالثيمن شكل 

ويتم تغيري املعىن ت و  سو  الفعلى  فهموتوضيحها. عالوة على ذلك ، حتصل كلمات 
 3)املطالب(. طلببسبب وجود 

االستفهام هو االستفسار واالستيضاح والسؤال حول أمر مبهم غري معروف، وهو نوع من 
م أداة من أدوات املستخدمةأنواع الطلب اإلنشائي، وهو طلب العلم بشيء جمهول، باستخدا  

 يف اللغة العربية ينقسم االستفهام إىل قسمني رئيسيني ومها
. االستفهام  احلقيقي1  

 وهو االستفهام الذي يريد به طرح السؤال ملعرفة اإلجابة
اجملازي: ويسمى أيضا البالغي، وهو استخدام االستفهام لغايات  االستفهام .2

يكون اهلدف منه إيصال معىن أخر كإيصال أخرى غري معرفة اإلجابة، حيث 
 انطباع معني للمخاطب، ومن أنواع االستفهام اجملازي غري احلقيقي:

استفهام النفي  \مثل: هل يظلم اهلل البشر؟” ال“النفي: وفيه تكون اإلجابة أ. 
 مثل: سؤال األم البنها أحتبين؟

وهو عكس” بلى”التقريري: وفيه تكون اإلجابة ب.   
اإلنكاري: وفيه استنكار للمخاطب مثل: أتلعب القمار يا أمحد؟   

التوبيخي: ويف توبيخ للمخاطب مثل: أأنت صديق يا أمحد؟! تركتين وقت الضيق. ت.   
التعجيب: وهو االستفهام الذي يظهر استفهاما وسؤاال يف ظاهره، وخيفي يف  ج. 

 باطنه التعجب مثل: كل هذا املال معك يا أمحد؟
                                                           

 1987: 87ابن عقيل  3
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االستفهام يف اللغة العربية يوجد لالستفهام حرفني اثنني ومها: اهلمزة، وهل، حروف 

 ومها كاآليت:
اهلمزة: وتستخدم لالستفهام والسؤال عن إدراك وتصور املفرد، وتأيت غالبا للتأكيد  

على اإلجابة، حيث تكون اإلجابة نعم أو ال، وشرط استخدامها أن نستخدم 
اهلمزة مثل: أأمحد فاز أم علي؟. عند استخدام” أم“حرف العطف   

هل: وتستخدم للسؤال عن شيء حيث يكون اجلو نعم أو ال فقط مثل: هل 
 أهنيت العمل؟

وقد تستخدم هل لطلب التصديق، ويف هذه احلالة يكون اجلواب نعم فقط مثل: 
 هل قرأت الكتب؟

 
 اداوات اإلستفهام

ار عن شيء ما، أو بغرض هي املفردات واألمساء اليت تستخدم للسؤال واالستفس
التأكيد، وقد تستخدم لغايات التعجب، أو ألسباب أخرى، واألدوات هي املفردة 

اليت نبدأ هبا صياغة مجلة االستفهام مثل: كيف، من، ملاذا، وغريها من األدوات 
 األخرى.

وتتنوع أدوات االستفهام، حيث تستخدم كل أداة لتحقيق هدف وغاية ختتلف 
داة األخرى، وأدوات االستفهام هي:عن هدف وغاية األ  

 
 أين: وتستخدم يف السؤال عن املكان، مثل: أين تقع تركيا؟

مىت: وتستخدم يف السؤال عن الزمان، مثل:   
مىت وقعت احلرب العاملية الثانية؟   
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من: وتستخدم يف السؤال عن العاقل، مثل:   
مثل:من فتح األندلس؟ ما: وتستخدم يف السؤال عن غري العاقل،    
ما أسباب الثورة الصناعية؟   
ماذا: وتستخدم يف السؤال عن غري العاقل مثل: ماذا حتمل يا حسام؟   
كيف: وتستخدم يف السؤال عن احلال مثل: كيف كان احلفل؟    
كم: وتستخدم يف السؤال عن العدد مثل: كم كتابا قرأت؟    
أيان: ويعين أي حني، أو أي وقت وتستخدم هذه األداة يف السؤال عن املستقبل  

 حول أمور عظيمة الشأن ، مثل: أيان يوم القيامة؟ 
أىن: وتستخدم للزمان واملكان واحلال، وتعين أين مثل: أين تذهب؟، وقد تأيت 

 مبعىن من أين مثل أين له باملال؟
العاقل مثل: أي األطفال هو لعاقل وغري أي: وتستخدم يف السؤال للسؤال عن ا 

 أمحد؟

مث ، إذا نظرنا إليها من حيث املصطلحات ، فإن الزرقاسي يف كتابه "الربهان يف القرآن 
 الكرمي" يعرّفها بأهنا حماولة إلجياد تفهم لشيء غري معروف. ، اسم ورقم وطبيعة األشياء.

، بكل معانيها املختلفة ، هدف رئيسي واحد ، أال وهو السعي لفهم شيء ما  استفهاملدى 
 ، كما ذكر مؤلف كتاب كتاب القرآن الكرمي األول

 وة االستفهام ومعناهاادأ . ب
 أعداد بشكل عام 11أما عدوة االستفهام ، فهناك 

 مهزة: تستخدم للسؤال أو عن كائن أو شخص أو مقاضاة  .1
 التشاور )تصوير / تصور( . أ

 صور )تصوير( هي: معرفة املفرد )أحد قسمي الطاعة )مسند أو مسند علية(.
 مثالك يقول:
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 ”أعليٌّ مسافٌر أَْم تخالٌد؟"
"هل ستغادر علي أم خوليد؟" لذلك ، يتم الرد عليه يف تعيني ، مث يتم الرد عليه: "علي" 

 على سبيل املثال. -
عليٌّ(؟ َتستْفِهُم عْن حصوِل السَفِر وعَدِمه. ولذا والتصديُق: هَو إدراُك النِّسبِة، نحُو: )أسافَ َر 

 يُجاُب ب  )نعم( أْو )ال(.

 تصديق )نسبة التربير / التأكيد( . ب
 )التربير( هو: أشياء ملعرفة مثال النسبة: تصديق

 ")أسافَ َر عليٌّ( ؟؟"
 "هل علي ذاهب؟" )يسأل عن نسبة / رحيل علي القانوين(

عدمه ، لذلك يتم اإلجابة عليه "نعم = نعم" أو "ال املطالبة مبعرفة حدوث الذهاب أو 
 = ال"

سؤال واحد )مع االستفهام التقليدي محزة( من حيث التشاور هو الفاز الذي يرافق محزة 
 ، مث هناك الفاز معادل )النظر( يسمى بعد أم )أم = أو( ويسمى أم متشيلة.

 مثال يف االستفهام عن مسند علية:
 م  يُوسُف؟أَأَن َت فعل َت هذا أَ 

 "هل تفعل ذلك أم يوسف؟"
 مثال االستفهام من املسند:

ِر أَم  راغٌب فيه؟  أَرَاِغٌب أنَت عن األم 
 "هل تكره األمر ، أم أنك حتب ذلك؟"

 مثال االستفهام عن املفعول:
 أَِإيَّاَي تَ ق ِصُد أَم  خالًدا؟

 "هل تقصد يل أم للخالد؟"
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 مثال يستفهم من األشياء
 أَم  ماشًيا؟أراكًبا جئَت 

 هل تقود سيارة أم أنك متشي؟
 مثال االستفهام عن دزاروف )الزمان / املكان(

 أيوَم اخلميِس َقِدم َت أَم  يوَم اجلُمَعِة؟
 هل اتيت يوم اخلميس او اجلمعة

املطلك ،  مفعول،جمرر-جر. )مثل ٢ تعلقوكذلك احلال بالنسبة لغريهم من استفهام 
 وهلم جرا املذكورة يف كتب أكثر تفصيال( ألجله

ادراك يف بعض األحيان ال يذكر مؤيد )ولكن ال يزال يطلق عليه ادراك تصاور بداًل من 
 من خالل التخمني هناك معدل كمثال أعاله(. تصديق

 على سبيل املثال:
 ؟أَأَن َت فَ َعل َت َهَذا

 أَرَاِغٌب أنَت عن األم ِر؟  
 أإيَّاَي تَ ق ِصُد؟
 أراكبًا جئَت؟

 ؟أيوَم اخلميِس قَِدم تَ 
( بعد ذلك ، أمالشيء املطلوب يف التشكيك هو نصبط ، وليس هناك معادل. إذا كان هناك أم )

 وستكون بلورة = متساوية. أم, أم منقط منفصلةفسوف يشار إليها ب  
 ٦٢االنبية: . مثال ،

                  

 سنة  36يف حني أمثلة على األشياء ، . العنبية: 

,………     ....,     
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و )هل ( لطَلِب التصديِق فقط ، حنُو: )هل  جاَء صديُقَكواجلواُب: أو  )( ولذا مَيتَِنُع معها ذِك ُر 
   ؟)صديُقك أم  عدوُّكاملعاِدِل، فال يُقاُل: )هل  جاءَ 

 هل: استفسر عن املوقف .2
 خيدم الطلب. على سبيل املثال:

 هل  جاَء صديُقَك؟
 ومبا أن اجلواب هو: نعم أو ال

 لذلك ممنوع االتصال باملعايل ، لذلك ال تقل:
 هل  جاءَ صديُقك أم  عدوُّك؟

 مثالمسيت باسم الباسثة عندما اعتدت على السؤال عن وجود شيء ما يف جوهره. 
 َهِل الَعن  َقاءُ موجودةٌ؟

 هل طيور أونقا متوفرة؟ )أساطري الطيور هي رأس وجناح مثل جارودا ومثل األسود(.
 ومسي املوراكاب إذا اعتاد التشكيك يف وجود شيء ما يف شيء ما. املثال.

 هل  تَبِيُض الَعن  َقاءُ وتُ ف رُِخ؟
 هي طيور غري مدقع وتفقيس؟ .

 ١مثال . الغاسية: 

             

 من و من ذ: كالمها معتاد على السؤال عن شيء معقول. على سبيل املثال:  .3
َر؟   َمن  فَ َتَح ِمص 

 63مثال ، من  هود: 

…….   ,       ……,       

 11مثال من ذ . الحديد: 

           ……,    
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ما و ماذا: تستخدم لطرح شيء غري ذكي ، سواء بالنسبة للحيوانات أو النباتات أو   .4
األشياء غري احلية ، واقع األشياء واخلصائص ، سواء كان هناك شيء ذكي أم ال أو 

 يستخدم للتساؤل يف املعلومات / شرح االسم.
 على سبيل املثال:

َجُد أو ُ؟ ما الَعس   اللَُّجني 
 أو السؤال عن طبيعة شيء امسه. على سبيل املثال:

 ما اإلنساُن؟
و استفسر من الكلمات املنطوقة اليت تسمى معا ما. مثالك يقول للشخص الذي جاء 

 إليك:
     ما أنَت؟

 ،٤٣-٤٢أمثلة على ما ، املدثر: 

                        

 ٣٢مثال ماذا ، يونان: 

……          ….,     

 ١٩مثال ، الكهف: 

……..                            ……,  

 كيف: تستخدم للسؤال عن حالة األشياء.  .5
 على سبيل املثال:

 كيَف أنَت؟
 ٢٦۰مثال، البقرة : 

                …..,    
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 ٢۵٩مثال، البقرة : 

 …...             ….. 

 كم: تستخدم لطلب املبلغ.  .6
 ٢۰١١مثال، البقرة :

                      ……,  

 اي: تستخدم لطلب حتديد / حتديد شيء ما.  .7
 ٨١على سبيل املثال . األنعام: 

…..                      

 مكاناين: تستخدم لطلب   .8
 ١٠مثال. القيامة: 

                 

 أين: تستخدم للسؤال عن األصل.،   .9
 ٨على سبيل املثال ، سورة سبيل املثال ، مرمي: 

                                 

 مىت: اعتدت أن نسأل الوقت ، يف املاضي واملستقبل.  .10
 ، اهلل سبحانه وتعاىل. على النحو التايل:٢١٤على سبيل املثال ،. البقرة:  

              

 أيان: اعتاد أن أسأل شيئا عن املستقبل.  .11
 ٦على سبيل املثال . القيامة: 
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 االستفهاميستفهم  . أ
لقد خرج األستاذ يف بعض األحيان من تناول جوهره كطالبو فهمي. تنقسم املعاين الواردة يف 

 االستفهام اليت تأيت من املعىن األصلي إىل قسمني:
 هناك اثناناالستفهام يعين اخلرب ، . ١

يصطف االستفهام يب مبعىن اخلرب إىل قسمني ، األول هو استفهام نافع أو يشار إليه عادًة 
 باسم استفان اإلنكار ، والعشت الثاين استطب أو ميكن تسميته استفهم تقرير.

 احلرباالستفهام  . أ
 ينفي االستفهام ، وقد قسم هذا إىل قسمني:

أواًل ، خُيرب الشخص أن الشخص املشار إليه يف بيان االستفهام ال ميكنه تنفيذ السؤال 
 :٤٠ألنه خارج حدود قدرته. كمثال على كلمة اهلل يف حرف الزخروف اآلية 

يَ  ِدي ال ُعم  ِمُع الصُّمَّ َأو  تَ ه      ..…أََفأَن َت ُتس 

السماع أم ميكنك تقدمي التوجيه فهل ميكنك أن جتعل شخًصا مهتزًا قادرًا على 
 لألشخاص املكفوفني؟

 تشري اآلية أعاله إىل أنه ال ميكن ألي شخص أن يسمع الصم. 
ثانيًا ، االستفهام عنكار أحيانًا مع تكدسيب )بيمبوهوجنان(. مثل كلمة اهلل يف رسالة 

 :٦۰أنامل اآلية 
 أَإَِلٌه َمَع اللَّهِ 

 اهلل؟هل هناك اهلل )اآلخر( إىل جانب 
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إذا كان هناك خطاب نافع يسقط بعد خطاب االستفهام. على سبيل املثال  
 ٣۵األحقاف: 

  ,……                

 ٢٩أو ضعها يف مجلة مرفوضة ، على سبيل املثال. الروم:  -

,………                     

 ، استفهام تقريري / استبط . ب
 يستثمر تقرير / عصبة لديها عدة أنواع ، منها:

أواًل ، االستفهام اخلالص كمستوطن ، مثل مثال كلمة اهلل يف سورة األنبياء "اآلية 
62: 

 أَأَن َت فَ َعل َت َهَذا
ثانيًا ، التقرير / اإلسبت أو األحكام املصحوبة بشعور بالفخر ، مثل كلمة اهلل اليت 

 :۵١تصف كلمات فرعون يف خطاب الزخروف اآلية 

                            

        

ثالثا ، تقرير / إسبت فيه مع النقد. هذا مثال على كلمة اهلل يف سورة النساء ، اآلية 
٩٧: 

                

 :١٦رابعاً ، تقرير / إسبت مصحوب مبثال توبيخ يف كلمة اهلل يف حديد 

                       



27 
 

خامًسا ، التابكيت )تأنيب( ، وفًقا ألية السوكي اليت تعد مثااًل هلذا النموذج التكريري ، 
 :١١٦هي كلمة اهلل يف سورة املائدة اآلية 

                               

هذه اآلية هي شكل من أشكال اللوم على معتقدات ومعتقدات املسيحيني الذين 
 يعتربون يسوع ومرمي اهلل.

 ١۰سادًسا ، تسوية )نفس( ، وهي آية تبدأ ب  "الفاز" على سبيل املثال ، ياسني ، 

                

 ٢۵۵سابعا ، تكدمي )االحرتام( ، على سبيل املثال. البقرة: 

           

 ٣-١الثامنة ، توهويل )ختويف( ، على سبيل املثال ، كيو إس: احلقة ، 

                          

 ٣٩تاسًعا ، التاشيف وخفيف )اجعله سهالً وخمفًفا(. على سبيل املثال ،  النسوة ، 

                       ….,   

 :٤٩العاشر ،)احلزن( ، مثال يف سورة الكهفي اآلية 
َصاَها  َماِل َهَذا ال ِكَتاِب ال يُ َغاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة ِإال َأح 

حلادي عشر ، التقييم )كثري( ، على حد تعبري كلمة سوارات األعراف 
 :٤اآلية 

َناَها َلك   وََكم  ِمن  قَ ر يٍَة أَه 
الثاين عشر. إيسيتريسياد )طلب التعليمات( مثال يف كلمة اهلل سورة البقرة 

 :٣۰اآلية 
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ِسُد ِفيَها  َأجَت َعُل ِفيَها َمن  يُ ف 
 استفهام يب معىن االنسيا ( ج

 االستفهام هبذا الشكل له أنواع كثرية منها
 :3عمرو ، مثل كلمة اهلل يف خطاب يونان اآلية  . أ

ُرونَ   َأَفال َتذَكَّ
 6يعين حظر مثال ،  االنفطار: و هني  . ب

                

 التذر )االحتياطات( مثال ،  املرسالت ،  . ت
            

 :٢التزكري )تذكري( الضحى آية  . ث
َك يَِتيًما َفآَوى  َألَ  جيَِد 

  إس. الفيل:التنبيه )حتذير( مثال ، كيو  . ج

                  

 ١۰الرتجييب )تشجيع( مثال ، كيو إس. الشاف:  . ح
                         

 ۵٣التماين )أمل( مثال ، كيو إس. االعراف:  . خ
,……             ……,     

 ٢١٤اإلسبطة )فكر بطيًئا( ،  البقرة:  . د
,…                               

دعاء ، هذا يشبه ناهي ، لكن إذا دعاء من املرؤوسني إىل الرؤساء ، كمثال على   . ذ
 :١۵۵كلمة اهلل يف سورة األعراف ، اآلية 
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ِلُكَنا مبَا فَ َعَل السَُّفَهاءُ   أَتُ ه 
 : طه١٧إيناس / الضيافة ، مثال لكلمة اهلل يف اآلية  . ر

 َوَما تِل َك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى
 :٤١/ إذالل ، كلمة اهلل يف حرف الفرقان اآلية  حتقري . ز

َك ِإن  يَ تَِّخُذوَنَك ِإال ُهُزًوا أََهَذا الَِّذي بَ َعَث اللَُّه َرُسوال  َوِإَذا رََأو 
 :١٣االستاذ ، مثل كلمة اهلل يف إعالن  . س

َرى َوَقد  َجاَءُهم  َرُسوٌل ُمِبنيٌ   َأىنَّ هَلُُم الذِّك 
 :٨٣نة ، وكلمة اهلل سورة علي عمران اآلية / اللوم ، توبيخ ، إدا توبخ . ش

َر ِديِن اللَِّه يَ ب  ُغونَ   أَفَ َغي  
 ماقايده استفه ( ح

 لقاعدة األولىا ( أ
 إلستفهام عقيب ذكر املعايب أبلغ من األمر برتكهاا

الغرض من هذه القاعدة هو أنه عندما يكون هناك نية لديها سابًقا تسلسل تفسري لشيء 
 فهمه من أمر تركهمذموم ، فسيكون من األسهل 

                         

                          

                              

      

يف اآلية األوىل ، هذه آية تؤكد حترمي اخلمار ، القمار ، التضحيات من أجل األوثان 
وترسم القدر ، ألن كل هذه األشياء هي أشياء سيئة وتغيريات شيطانية ، مث اآلية الثانية ، 
يشرح اهلل عندما يسقط شخص ما يف حالة سكر وسيعمل القمار تسبب العداء 



30 
 

ف تنأى بنفسها عن اهلل سبحانه وتعاىل. حىت يف هناية والكراهية لبعضها البعض وسو 
 فَ َهل  أَن  ُتم  ُمن تَ ُهوَن، استفهاماآلية اهلل سبحانه وتعاىل. يغلق مع تعبري 

وفًقا هلذه القاعدة ، فإن استخدام هذا النوع من االستفهام كان أفضل من استخدام 
ي يف تفسريه لبحر املعيط شكل كلمة األمر لرتك شيء حمظور ، جادل أبو حيان األندلس

،{ وكان هذا النوع من االستفهام من أشكال احلظر الشديد ، كما لو كان سوف اهلل 
اليوم وغدا. وقال "سواء كنت تريد التوقف أو ال تزال مع عادتك من شرب اخلمر الذي 

 تعرفه بالفعل األثر السليب للخمار"

فَ َهل  أَن  ُتم  ُمن تَ ُهوَن( يستلزم أمرًا ، يف رأي آخر أن استخدام هذا النوع من االستفهام )
حبيث يعين انتهوا )توقف( ، مث عمر بن اخلطاب ، وفًقا لتاريخ عندما مسع هذه اآلية قال 

 فورًا انتهينا يا رب )اهلل ، توقفنا ( 

 ٢۰املثال الثاين من هذه القاعدة األوىل هو سورة علي عمران 

                        

                            

         

الكلمات أأسلمتم حتتوي على معىن األمر أسلموا بينما يقول ابن وفًقا أليب حيان ، فإن 
 عتية أن هذا الشكل من االستفهام هو االختيار بني اإلسالم أم ال ،

بينما قال الزماخسريي يف تفسري هذه اآلية: لقد أعطاك معلومات عن األشياء اليت يطلبها 
عتنقت اإلسالم أو ما زلت غري اإلسالم ويطالب بإثباهتا ، فهي ال تستطيع أو ال ؛ هل ا

 مصدق بعد تلقي املعلومات؟
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ُتم ( يشبه تعبري شخص ما عن شخص يتم إعطاؤه استنتاًجا حول مشكلة  َلم  والتعبري )ءَأس 
 معينة وال توجد طريقة أخرى لتقدمي املعلومات والشرح إال إذا ذهبت هبذه الطريقة. هل

 تفهمني

 القاعدة الثانية ( ب
 يكون مضمنا معىن النفيإستفهام اإلنكاري   

                             

َسُن   (النقاش هنا هو االستفهام الثاين )..... َوَمن  َأح 

شريعة اهلل وفًقا هلذه القاعدة ، ال يوجد قانون أفضل إال شريعة اهلل ، وبعبارة أخرى أن 
 أفضل من حكم الوديعة )القانون الصادر عن البشر( حىت ميكن حتديد هذه اآلية

بينما يقول أبو حيان أن االستفهام هنا يعين تقوية مما يعين أن شريعة اهلل هي أفضل 
وأعدل قانون ، وأن شكل االستفهام املستخدم هنا حيتوي أيًضا على الطبيعة "املتعجرفة" 

 )أن شريعة اهلل أفضل من الشريعة اليت وضعها الناس اليهود أو غريهم(هلؤالء اليهود 

 على النحو التايل: ١٤٤املثال الثاين ، ميكن رؤيته يف  البقرة: 

                             

                         

       

وفًقا ملا قاله ابن عطية يف تعليقه قائاًل إن معىن َوَمن  َأظ َلُم ال أحد أظلم )ال أحد 
ا ، 

ً
وجادل ابن عباس بأن خمطئ(. مث كان هناك اختالف يف الرأي حول من كان ظامل

املسيحيني كانوا يؤذون الذين صلىوا يف بيت املقدس ورشقوهم بالقذارة ، وقال رأي آخر 
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إن الكفار من قريش الذين منعوا النيب من دخول احلرم ، بينما يقول آخرون إن القوات 
 .س بعد أن قتل بنو إسرائيل زكرياالرومانية ساعدت إحدى القبائل على تدمري بيت املقد

 القاعدة الثالثة ( ج
ذا أخرب اهلل تعاىل عن نفسه بلفظه "كيف" فهو إستخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو إ

 التوبيخ

وفًقا هلذه القاعدة ، إذا كان هناك الفادز "كيف" ينوي شرح جوهر اهلل فهو شكل من 
 أشكال التحذير أو اللوم.

 :٨٦مثال ،  علي عمران: 

                          

                  

وفًقا ملا قاله ابن أسور ، يستفهم انكاري يف هذه اآلية ، فهذا يعين إنكار حصوهلم على 
التوجيه الذي ينشأ من املساعدة أو إىل عظمة نعمة اهلل  التوجيه على وجه التحديد ، أي

 على خادمه

يقول أبو حيان أن الفاز كيف هنا يتحدث عن الشروط ، وهي حالة الكفر بعد احلصول 
على اإلميان ، كيف ميكن أن يكون من املمكن احلصول على اإلميان بأهنم كانوا يف حالة 

 هنا هو اإلميان واتبع احلق ، من اإلميان مث إنكار ذلك ، التوجيه يعين

بينما وفًقا للزماخشري{ كيف ميكن أن يكون لطيًفا بالنسبة هلم ، بعد أن علم اهلل 
بقلوهبم يف كفر ، عالمات كفر بعد أن كانوا يف حالة إميان ، كانوا يعلمون أن النيب حممد  

 ات نبوية تقوية نبوة النيب حممد.كان صحيًحا ، وقد أظهروا معجز 

 ة الرابعةالقاعد ( خ



33 
 

إذا دخلت مهزة اإلستفهام على "رأيت" امتنع ان تكون رؤية البصر او القلب وصار مبعىن 
 اخربين

 مرات. 10قال أرأيت يف عدة آيات مرارًا وتكرارًا القرآن 
 املثال. . املون

             

تعين وفًقا هلذه القاعدة أن ختربين أخربين(( يف سورة املون ، بدأت كلمة أرأئت ، واليت 
عن من هم الناس الذين يرفضون الدين ، وبالتايل فإن اجلواب على هذا الطلب هو يف 

 اآليات التالية
 القاعدة الخامسة ( د

 ذا دخل حرف اإلستفهام على فعل الرتجي افاد تقرير ماهو متوقع, واشعر بأنه كائنا

َلو َلَق(. هذه الكلمات تعين إرادة /  -َحَرى  -)َعَسى فعل امللك )األمل( يف الشكل  ِإخ 
 رغبة قوية يف احلالة احملببة ، وهي الرغبة يف اخلري واخلوف من الشر.

يظهر معىن امللك )األمل( على كلمات البشر أو املخلوقات األخرى املعىن األصلي ، أال 
مرتبطًا باهلل ، فهذا يعين وهو معىن األمل ، بسبب حمدودية معرفتهم ، ولكن إذا كان 

 اليقني والثقة.
من بني خطابات االستحسان املصاحبة لفيل الطراجي يف القرآن فقط هل ال يوجد إال 

 ٢٢وسورة حممد: ٢٤٦يف مكانني ، مها سورة البقرة: 
 ٢٤٦مثال ،  البقرة: 

,……                   …..,     

تشرح هذه اآلية طلب اإلسرائيليني إىل نبيهم أن يرسلوا ملًكا من املتوقع أن يؤدي يف 
احلروب املختلفة ، لكن النيب متشائم من وعودهم وفًقا لآليات املذكورة أعاله ، ويف 
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فإهنم الواقع ينكرون ، وفًقا لالتفاق املبدئي مع النيب ، عندما تكون احلرب مطلوبة ، 
 ينكرون وال يريدون املشاركة يف احلرب.

 ، على النحو التايل:٢٢ميكن أيًضا مشاهدة املثال الثاين هلذه الطريقة يف  حممد: 

                      

القاعدة اخلامسة ، أن نطق النطق )َعَسي ُتم ( يدل كما هو موضح يف املثال األول من 
 على معىن أعلى ، وهو معىن اليقني والثقة.

 القاعدة السادسة ( ذ
 مجيع األسإلة املتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير

وفًقا هلذه القاعدة ، إذا كان هناك يف القرآن خطاب االستفهام الذي يفسر التوحيد ، 
 اإليفهام هو التأكيد أو تقويةفإن اجلواب على 

 ٨٧مثال ،  الزخروف ، 

                   

وفًقا هلذه القاعدة ، فإن االستفهام الذي يستخدم هنا هو االستفهام املرتبط خبلق 
الكائنات من قبل اهلل ، فإن الغرض أو الغرض من هذا السؤال هو التأكيد على أن من 
خلق البشر والطبيعة هو اهلل سبحانه وتعاىل ، وفًقا لفخر الدين الرازي أن كل البشر يف 

 املسلمني أو امللحدون يعرتفون أن هناك إهلًا )اهلل( الذي خلق جوهره املسلمون أو غري
 ١۰٢هذه الطبيعة ، مثل تعبري النيب موسى إىل الفرعون يف سورة اإلسراء: 

 ١٤أيضا يف آيات أخرى النمل: 
                                  

 شرح عام خبصوص سورة امللك  . ب
 سورة الملكا( 
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يف القرآن. مت تصنيف هذه السورة على أهنا  ٦٧سورة امللك )العربية: امللك( هي سورة 
آية. مسيت امللك بسبب كلمة امللك وجدت يف اآلية  ٣۰سورة مكية واليت تتكون من 

"اململكة". تسمى هذه الرسالة أيًضا "يف طربق" األوىل من هذه السورة. وهو ما يعين 
 واليت تعين "قداسة".

بشكل عام ، هذه السورة حتكي الكثري عن قوة اهلل جتاه خملوقاته. يتضح هذا بوضوح 
وليس عنوان هذه السورة ، وامللك ، واليت تعين "اململكة". يف بداية السورة ، حُتكي هذه 

اليت ليس هلا عيوب. لقد خلق اهلل هذا الكون بدالً اآلية عن كمال خلق هذه الطبيعة ، 
من البداية اليت ال عالقة هلا مبا هو موجود وما إىل ذلك حيافظ على هذه الطبيعة 

 بالكمال. اهلل لديه القدرة على خلق وقتل األشياء وفقا إلرادته.
 محتوى سورة الملك( ٢

آية. مسيت  ٣۰تكون من ورة امللك مصنفة كحرف مكية )كشف قبل النيب حممد( ، وي
امللك ألن كلمة امللك وجدت يف اآلية األوىل من هذه الرسالة تعين اململكة أو السلطة. 

الذي يبدأ  ٢٩" ، لذلك فإن اجلزء تباركُتسمى هذه الرسالة أيًضا "التبارك"  ألهنا تبدأ ب  "
 حبرف "امللك" يسمى "تبارك".

هي اختبارات للبشر. خلق اهلل مساء متعددة من بني النقاط الرئيسية ، احلياة واملوت 
الطبقات وكل موازينه هلا توازن ؛ أمر اهلل أن تويل اهتماما حملتويات الكون ؛ عذاب مهدد 
ضد الكافرين ؛ وعد اهلل للمؤمنني ؛ لقد جعل اهلل األرض هبذه الطريقة حبيث كان من 

على األقل من أولئك الذين   السهل على البشر أن يبحثوا عن رزق اهلل وأن حيذروا البشر
 كانوا ممتنني ملصلحة اهلل.

بشكل عام ، هذه السورة حتكي الكثري عن قوة اهلل جتاه خملوقاته. يتضح هذا بوضوح 
وليس عنوان هذه السورة ، وامللك ، واليت تعين "اململكة". يف بداية السورة ، حُتكي هذه 

عيوب. لقد خلق اهلل هذا الكون بدالً اآلية عن كمال خلق هذه الطبيعة ، اليت ليس هلا 
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من البداية اليت ال عالقة هلا مبا هو موجود وما إىل ذلك حيافظ على هذه الطبيعة 
بالكمال. اهلل لديه القدرة على خلق وقتل األشياء وفقا إلرادته. تسرد اآليات القليلة 

م فيها إلقاء جمموعة التالية اهلالك يف اجلحيم ، حيث يسأل املالك احلارس ، يف كل مرة يت
من البشر على نار جهنم ، "هل حذرك أحد من قبل؟" "نعم ، لكننا ننكر ذلك". هذا 
هو ردهم. كوبا نرى يف حياتنا طوال اليوم. هل كثريا ما نرفض الدعوات لفعل اخلري؟ إذا  
كانت اإلجابة بنعم ، فحاول التحقق من اإلميان ، ونأمل أال ننتمي إىل جمموعة تندم 

اآلخرة. وباختصار ، تصف اآليات التالية قوة اهلل الذي يعرف األشياء املخفية ،  على
ولديه القدرة على إنشاء الطيور اليت تطري يف الفضاء ، وأولئك الذين لديهم القدرة على 
إعطاء وقوتنا. اهلل غاضب جًدا من ينكره ، رغم أن الدليل على وجوده وقوته واضح. 

مفاده أننا جيب أن نفكر سويًا: "قل )حممد( ، اشرح يل ، إذا  ختتتم هذه السورة ببيان
 أصبح مصدر املاء جافًا ، فمن الذي سيعطيك ماًء جاريًا؟"

 فضيلة سورة الملك( ٣
القرآن هو دليل للبشرية ، وخاصة املسلمني. يوصى بقراءة القرآن كل يوم ألولئك الذين 
يريدون االستفادة من قراءة القرآن كل يوم. ميكن احلصول على العديد من الفضائل من 

يف قراءة وممارسة القرآن لديه القدرة على  استقامةقراءة القرآن وممارسته. اإلسالم املتسق و 
ضرا يف وجود اهلل سبحانه وتعاىل حىت اهلل يعطيهم ضمانا للسماء. ميكن أن أن يكون حا

تؤدي قراءة القرآن إىل جتنب شخص ما من األشياء اليت ميكن أن متحو الصدقة ومن 
اخلطايا اليت ال تغتفر وختلص من سبب القلوب املضطربة. أصبحت معجزة القرآن يف 

مني يؤمنون هبا بشكل متزايد ، مبا يف ذلك العال الواقعي معروفة جيًدا وجتعل املسل
 املتحولون.

واحدة من احلروف يف القرآن الكرمي هو امللك. تتضمن سورة امللك حرف مكية )اقرأ 
آية. يف هذه الرسالة ،  ٣۰خصائص آية مكية وخصائص آية مدنية( اليت تتكون من 
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بقراءة سورة امللك كل حيتوي امللك على معىن عميق عن قوة اهلل يف خلق العال. ينصح 
 يوم وخاصة قبل الذهاب إىل السرير كما هو مذكور يف احلديث التايل:

بعد أن أخربتنا حرمي بن مسار يف الرتمذي ، أخربنا الفضل بن عياد من مستعمرات أيب 
الزبري يف جابر قائاًل: "ليس النيب صلى اهلل عليه وسلم نائماً حىت قرأ أليف عالم ميم تنزيل 

 )سورة امللك(  تربك الذي بيده امللك( و )وسجدة
ميكن احلصول على العديد من فضائل سورة امللك من عادة قراءة سورة تبارك )امللك( ، 
وهي بداية اجلزء التاسع والعشرين من القرن ، وفيما يلي بعض الفضائل اليت ميكننا 

 احلصول عليها من خالل قراءة خطاب امللك:
 سامح خطيته( ١

أيب هريرة، عن النيب َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم قال: سورة من القرأن، ثالثون ( عن ٢ )
َفُع لصاحبها حىت يُ غ َفَر له: تبارك الذي بيده امللك. )رواه أبو داود واللفظ  اية؛ َتش 

له, والرتمذي وغريمها، وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب، وحسنه الرتمذي 
 واأللباين( 

س بن مالك قال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: سورة من ( عن أن٢ )
القرآن، ما هي إال ثالثون آية، خاصمت عن صاحبها حىت أدخلته اجلنة، و هي 

 تبارك. )رواه الطرباين يف املعجم األوسط وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع( 

لذي بيده امللك كل ( عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: من قرأ تبارك ا٣ )
ليلة، منعه اهلل عز وجل هبا من عذاب القرب، وكنا يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه 

، وإهنا يف كتاب اهلل عز وجل سورة، من قرأ هبا يف ليلة فقد ”املانعة“وسلم نسميها 
أكثر وأطاب. )رواه النسائي واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وحسنه 

 األلباين( 
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 جتنب عذاب القرب وعذاب اجلحيم. ٢
والفضيلة الثانية اليت ميكن احلصول عليها من قراءة خطاب امللك يتم االحتفاظ هبا 

 بعيدا عن عذاب القرب وعذاب اجلحيم املؤل. من عبد اهلل بن مسعود قال:
 أذب"من قرأ تباركاالدي يف ياديل املال كل ليلة ، فإن اهلل عزال الفال يتجنبه من قرب 

، وحنن أواًل )الصحابة( عندما أطلق رسول اهلل شلول اهلل عليه وسلم" املانع " 
احلاجز(. يف الواقع ، الرسالة موجودة يف كتاب اهلل ، من يقرأها يف إحدى الليايل ، مث 

مع افتتاحية ، رواه احلكيم أيًضا ، وقال: سند هو  نساءفعل الكثري من اخلري ")
 ، وحيتفل األلباين( صحيح

النظر إىل عبارات األحاديث ، ميكننا أن نستنتج أن ضرب قراءة امللك ميكن أن مينع ب
 الشخص من تعذيب اجلحيم وتعذيبه.

 االبتعاد عن الفجور. ٣
يف خطاب امللك ، قيل إن الناس الذين يطيعون اهلل هم أناس ما زالوا مستمرين يف 

 كلمات اهلل سبحانه وتعاىلثباهتم على الرغم من أنه ال أحد يراها كما يلي يف  
"لقد كانوا خائفني من اهلل يف صمت عندما ل يظهروا أمام البشر اآلخرين. كما 

 12امللك يطيعون اهلل سراً. بالطبع ، يف الظروف الصارخة ، فإهنم أكثر طاعًة هلل ")
) 

يف اجلوهر ، فإن اخلطاب مطيع هلل على الرغم من أنه يف صمت وخياف أن يفعل 
 . كما أوضح السيخ السعديالشر هلل

"إهنم خيشون اهلل يف كل الظروف إىل احلد الذي ال يعرف فيه أحد أعماهلم إال اهلل. 
 إهنم ال يرتكبون الفجور يف صمت. كما أهنا ل تقلل من طاعتها يف ذلك الوقت ".

 جتعلنا الناس الذين وضعوا ثقتنا فيها. ٤
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أيًضا أن أمر املشي على األرض هو البحث باهلل ، يظهر  ١۵يف سورة امللك اآلية 
عن رزقي عن طريق التجارة ، الزراعة ، إخل. هذا يدل على أن االستقالة ال تعين جمرد 

 االستسالم هلل ولكن أيًضا العمل واحملاولة )اقرأ فوائد التوكل(
 مث قال اهلل تعاىل ،

َر َض َذُلواًل فَام ُشوا   يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن  رِز ِقهِ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األ 
كما أوضح سهل التستوري ، "كل من يدين العمل )يرتك السبب( ، فقد ندد بسنة 
اهلل )احلكم الذي أمره اهلل(. من شجب اخلوف )ال يريد االعتماد على اهلل( فقد ترك 

 سبحانه وتعاىل.اإلميان. توكل أيًضا جيعلنا أقوياء يف مواجهة الكارثة اليت قدمها اهلل 
ميكن احلصول على فضيلة امللك )اقرأ أيًضا فضيلة اخلطية( إذا كانت جادة وروتينية  
كل يوم ، خاصة يف الليل قبل الذهاب إىل السرير. هذه الفضيلة ال تنطبق فقط على 

 أولئك الذين حيفظوهنا ولكن أيضا أولئك الذين قرأوها.
 -وسلمشالوهو األيهي  -ميكن قراءة رسالة امللك يف أي وقت ، لكن روسولوه 

تستخدم لقراءة رسالة امللك يف وقت النوم. يوصى بشدة بقراءة امللك وصنع الذكر 
 قبل الذهاب إىل السرير ألن فضائل امللك وفضيلة الذكر هائلة.

ليس فقط من  ميكن احلصول على فضيلة خطاب امللك إذا كان شخص ما جمتهًدا
يقرأها كل ليلة بل ميارس أيًضا القوانني الواردة فيه ، معتقًدا أن خمتلف األخبار الواردة 
فيها. جيب على اآلباء معرفة كيفية تعليم األطفال يف اإلسالم وكيفية حتسني 
الشخصية النبيلة للطفل. إن مطالبتهم بقراءة القرآن كل يوم والتعود عليه واجب على 

خالل تعليم األطفال قراءة القرآن ، يفسر اآلباء أيًضا وظيفة الدين  األهل. من
لألطفال. ابدأ يف قراءة القران مع البسملة ألن البسملة هلا فضيلة غري عادية وتنتهي 

 بقراءة محدلة )اقرأ أيًضا فضيلة بسملة وفوائد قول محدلة(
 


