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Abstract
The usefulness of the question sentence is to seek knowledge from 
those who speak about something unknown. The questioner will 
understands what he doesn’t by question sentence in a verbal 
commucation. Sometimes in Arabic rules the speaker doesn’t mean a 
question when he uses question tools in his speech. But he means to 
tell a certain purpose by question tolls. As the question tolls in Arabic 
syntax has several meanings, such as; Denial )inkar(, report (taqrir), 
exclamation (ta’ajub), delay (istibtho’), command )amr(, prohibition 
(Nahy), alarm on misguidance (tanbih ala addhalal), and control 
(tahakkum). And they were appearing many in surah Al-Kahfi. From 
this the researcher wants to seek the meanings of question tolls in 
surah Al-Kahfi. The objectives of this research are 1) to know the 
meaning of question tolls in surah Al-Kahfi. 2) to know the meanings 
of question names in surah Al-Kahfi. And the result of this research 
are; 1) there are 11 question tolls in surah Al-Kahfi, five of them mean 
Denial )inkar(, two of them are meaning exclamation (ta’ajub, two 
another mean (taubikh), two another mean )ard(, two another mean 
report (taqrir). 2) question names in surah Al-Kahfi are five, three of 
them mean denial )inkar(, one means exclamation (ta’ajub), another 
one is real question means describe.

Keyword:  Question Sentence, Surah Al-Kahfi, Question Tools, 
Meaning
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ملخص

فائدة الجملة االستفهامية هي لطلب العلم من املخاطب عن شيئ يجهل. ويستفهم 

السائل ما يجهله بالجملة االستفهامية في الحوار. ولكن قد ال يقصد السائل االستفهام 

حينما يلقي الجملة االستفهامية في كالمه. إنما قد يخبر املتكلم بالجملة االستفهامية عن 

أغراض معينة غير االستفهام. حيث أن للجملة االستفهامية معان مجازية، وهي: اإلنكار، 

والتقرر، والتعجب، االستبطاء، واألمر، والنهي، التنبيه علي الضالل، والتحكم ويقع هذا 

كثيرا في سورة الكهف. ملعرفة حقيقة معاني االستفهام فيها، أراد الباحث الكشف عن 

األغراض من الجمل االستفهامية املكتوبة في سورة الكهف. األهداف من هذا البحث هو: 

1( معرفة معاني حروف االستفهام في سورة الكهف.2( معرفة معاني أسماء االستفهام في 

سورة الكهف. فالنتيجة من هذا البحث هي: 1( إن حروف االستفهام في سورة الكهف أحد 

عشر حرفا، لها معان متعددة. فيها خمسة حروف ملعنى اإلنكار، وحرفان ملعنى التعجب، 

وحرفان ملعنى التوبيخ، وحرفان ملعنى العرض، وحرفان ملعنى التقرير. 2( أسماء االستفهام 

في سورة الكهف خمسة. منها ثالثة أسماء ملعنى اإلنكار، اسم ملعنى التعجب، واسم ملعنى 

االستفهام الحقيقي وهو للتصور.

الكلمات املفتاحية: وظائف، االستفهام، املعنى، حرف، اسم.
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مقدمة

الهدف األسا�شي لوجود نظوم اللغة العربية كشف أسرار النصوص 

العربية إما شعرا، نثرا، قرآنا أو حديثا. ثم حاول الباحث اليوم أن يكتشف 

أسرار سورة الكهف التي هي إحدى النصوص العربية من اآليات القرآنية. إنما 

هي سورة ذات فضائل كثيرة منها من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف عصم 

من فتنة الدجال، ومنها من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من 
تحت قدمه إلى عنان السماء يضيئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين.1

وعلى صعيد أخر، ذكر قصص حكيمة في تلك السورة. في بداية هذه 

السورة تقص لنا قصة أهل الكهف، ثم يليه تقص لنا قصة أصحاب الجنة، 

وما بعد ذلك تقص لنا قصة صحبة تعلم النبي مو�شى بالنبي الخضر، وفي أواخر 

السورة تقص لنا قصة ذي القرنين. ولهذه األسباب، وقع اختيار الباحث على 

سورة الكهف كميدان بحثه. 

وعلى هذا النحو، وجد الباحث عديدا من أدوات االستفهام في سورة 

الكهف مستعمال ليس كحيقيتها. استخدم السائل هذه اآلدة في املعتاد حين 

في هذه السورة حيث  الحال  الباحث يجد مختلف  في أمر ما، ولكن  يجهل 

استخدم السائل أداة االستفهام ومعه العلم عما يسأله. 

وعلى سبيل املثال، ذكرت في هذه السورة قصة النبي مو�شى والنبي 

 
َ

ۡيف
َ
الخضر، حينما طرح النبي الخضر السؤال إلي النبي مو�شى حيث قال: )َوك

(.2 مما الشك فيه أن النبي الخضر عندئذ كان 
ً
ۡبرا

ُ
 ِبِهۦ خ

ۡ
ِحط

ُ
ۡم ت

َ
ٰى َما ل

َ
ۡصِبُر َعل

َ
ت

عاملا بما سيحدث في املستقبل، ألن هللا علم النبي الخضر ما لم يعلمه النبي 

عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، الطبعة األولى، )اليابان:  	1

الفاروق الحديثة، 2000 م(، ص 94.

2 سورة الكهف، اآلية 68.
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مو�شى.3 بعبارة أخرى، أن هذه الظاهرة تختلف بحقيقة االستفهام التي عرفها 

علماء اللغة حيث إلقاء السؤال مؤسسا على عدم معرفة الشيئ حتى أصبح 

معلوما وليس مؤسسا على شيئ معلوم. فاعتقد الباحث بأن النبي الخضر طرح 

السؤال ملعنى آخر خارج عن معناه الحقيقي.

ومن هذه الظواهر، اعتقد الباحث على أن في تلك أدوات االستفهام 

معان أخرى البد من كشفه. من هذا األساس الرئي�شي، أراد الباحث أن يبحث 

في معانى أدوات االستفهام في سورة الكهف.

مفهوم االستفهام ومعانيه في البالغة العربية

ويلزمنا قبل بدء كل شيئ أن نعرف حقيقة كل ما نريد أن نبحثه. وفي 

هذا البحث أراد الباحث في أول بحثه إظهار مفهوم االستفهام إما من املعجم 

العربي، وإما من أراء علماء اللغة. فانطالقا من هذا، كلمة االستفهام تتكون 

الكلمة  في هذه  األصلية  فالحروف  الزائدة.  والحروف  األصلية  الحروف  من 

هي )ف-ه-م(، وأما الحروف الزائدة فيها )ا-س-ت-ا(. فمن املعلوم أن الكلمة 

العربية إذ يتقدمها حرفان زائدان )األلف والسين( في بداية الكلمة، فدلت على 
الطلب. ولذا اعتبر معنى كلمة »االستفهام« هو طلب الفهم.4

وعلى هذا النحو، رأى الباحث بأن معنى االستفهام كما ذكر سابقا 

مناسب أكثر باملعنى املوجود في املعجم العربي. وعلى سبيل املثال، ذكر معنى 

االستفهام في املنجد حيث كان االستفهام هو طلب منه أن يفهمه إياه أو يخبره 

3 عماد الدين أبى الفداء، تفسير القرآن العظيم، الطبعة األولى، املجلد التاسع، ) اليابان: 

الفاروق الحديث، 2000(، ص 171. 

4 عبد الرحمن حسن حبنكه امليراني، البالغة العرية، الجزء األول، )دمشق: دار القلم، 1996 

م( ص 285.
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عنه.5 فاملعنى من ذلك، أراد املتكلم أن يطلب من املخاطب بيانا حتى يفهم ما 

ال يعرفه املتكلم أو كان املتكلم طلب االخبار من املخاطب عن شيئ مجهول حتى 

يعلمه.

باإلضافة إلى هذه كلها، ذكر بعض العلماء مفهوم االستفهام الحقيقي 

حسب خصائص كل أرائهم. ذكر عبد الرحمن حسن حبنكه امليراني في كتابه 

البالغة العربية بأن االستفهام هو طلب اإلفهام واإلعالم لتحصيل فائدة علمية 

مجهولة لدى املستفهم.6 وأكّد املعنى في هذا املجال فهو طلب اإلفهام مؤسسا 

على شيئ مجهول.

وبالتالي، ذكر أحمد الهاشمي في كتابه جوهر البالغة بأن االستفهام هو 

طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدي أدواته.7 وهذا 

املعنى متساويان باملعنى السابق لعبد الرحمن حسن حبنكه امليراني، ولكن زاد 

أحمد الهاشمي بأن لطلب الفهم بأدواته مخصوصة كما سيأتى الشرح عن ذلك 

فيما بعد.

ثم يتفق رأي عبد العزيز قلقيلة بأحمد الهاشمي على معنى االستفهام 

طلب حصول  هو  االستفهام  بأن  قال  حيث  االصطالحية  البالغة  كتابه  في 

صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة.8 وأكّد هذا العالم أن لطلب أشياء 

يستخدم فيه أداة مخصوصة. ومن ناحية أخرى، لم يأكد أن وجود الطلب 

مؤسسا على شيئ مجهول.

5 على بن الحسن الهنائي، املنجد، الطبعة الحادية واألربعين، )لبنان: املكتبة الشرقية، 2005( 

ص 598.

6 عبد الرحمن حسن حبنكه امليراني، البالغة العرية............ ص 285.

7 أحمد الهاشمي، جوهر البالغة. )بيروت: املكتبة العصرية، سنة 1999 م( ص 78.

8 عبد العزيز قلقيلة، البالغة االصطالحية، الطباعة الثالثة ) القاهرة: دار الفكر العربي، سنة 

1992 م( ص 160. 
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وفي النهاية، اتفقا عاملان من علماء اللغة على أن طلب الفهم البد له أن 

يتأسس على شيئ مجهول. فالعاملان الذان يتفقان على هذا الرأي هما فضل 

حسن عباس في كتابه البالغة فنونها وأفنانها )علم املعاني(، ثم يليه فهد خليل 

زياد في كتابه اإلعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم. عبر فضل حسن عباس 

بأن االستفهام هو استخبارك عن الشيئ الذي لم يتقدم لك علم به.9 وأما فهد 

خليل زياد عّبر بأن االستفهام هو طلب الفهم، وهو استخبارك عن الشيئ الذي 
لم يتقدم لك علم به.10

وعلى هذا النحو، سؤال املتكلم للمخاطب على صورة االستفهام ليس 

لطلب الفهم فحسب الذي هو املعنى الحقيقي، إنما يخرج منه معان متعددة 

تعرف من سياق الكالم. 11 وفي هذا املجال، ال يريد املتكلم الجواب من املخاطب 

على السؤال الذي طرحه إنما لسؤاله غرض آخر.

وبالتالي ذكر معانى االستفهام في كتاب »اإليضاح في علوم البالغة« 

بأن عدد معانيه إثنا عشر معنى. وتلك املعانى املذكورة في ذلك الكتاب هو 

االستبطاء، التعجب، التنبيه على الضالل، الوعيد، األمر، التحقير، التهويل، 

االستبعاد، التوبيخ والتعجب معا.12 وأما الدكتور محمد أسعد النادري ذكر في 

كتابه نحو اللغة العربية بأن عدد معانى االستفهام ثمانية. ومن تلك املعانى هي 

التسوية، االنكار االبطالي، االنكار التوبيخي، التقرير، التهكم، األمر، التعجب، 

االستبطاء.13 وبيان من كل معان أداة االستفهام فيما يلي:

9 فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها )علم املعاني(، الطباعة الرابعة ) األردن: دار 

الفرقان للطباعة والنشر والتوريع، سنة 1997 م( ص 168.

10 فهد خليل زياد، االعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم. الطباعة األولى ) األردن: دار 

النفائس، سنة 2008 م( ص 272.

11 عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة االصطالحية....ص167.

12 الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص 89.

13 نفس املرجع، ص. 147.
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التقرير أ.	

معناه أن يقرر املتكلم املخاطب بشيئ ثبت عنده، لكن هذ التقرير وضع على  	

شكل االستفهام.14 فكلمة االستفهام التي تدل على التقرير يأثر في املخاطب 

أكثر، وأدل على اإللزام. التقرير على شكل االستفهام عموما، تولد غرضين 
مهمين وهو التحقيق والتثبيت، وطلب إقرار املخاطب بما يريد املتكلم.15

ذكر الدكتور فضل حسن عباس املثال من التقرير الذي للتثبيت والتحقيق،  	

َك  َرّبِ
ُ
ْم ن

َ
ل
َ
وذلك املثال هو قول فرعون ملو�شى عليه السالم، قال هللا تعالى: أ

َت ِفْيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنْيَن.16 في هذه اآلية، ال يريد فرعون إنكار 
ْ
ِبث

َ
ِفْيَنا َوِلْيًدا َول

ما فعله مو�شى، إنما يريد فرعون تثبيت ما قد فعله مو�شى.

اإلنكار ب.	

االستفهام  معنى  يخرج  قد  أو  لالستفهام،  املجازية  املعانى  أحد  اإلنكار  	

أهم  من  التقرير  ويعتبر  اإلنكار.  وأحدها  املجازية  املعانى  إلى  الحقيقي 

األغراض التي تخرج إليها أدوات االستفهام عن وضعها الحقيقي.17 بين 

املعانى املجازية املوجودة لالستفهام، فاالنكار هو املعنى األكثر شيوعا أو 

األكثر ورودا في القرآن الكريم. بعد طلع الباحث معنى اإلنكار في معجم 

املعانى فعرف بأن االنكار له معنيان، فاألول هو ال يعترف بما قّدم إليه من 

معروف وخير، والثانى هو عدم االعتراف بها أو نفيها.

بعد أن رأى الباحث بيان معنى التقرير السابق، فوجد بأنه يختلف عن  	

التقرير تمام االختالف. فيريد التقرير تثبيت األمر وتحقيقه أو تنزع إقرار 

14 فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها )علم املعاني(....ص190.

15 فهد خليل زياد، اإلعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم.... ص279.

16 سورة الشعراء، اآلية: 18.

17 فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها....ص194.
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املخاطب واعترافه، وأما االنكار يريد االستهجان بما حدث في املا�شي، أو ما 
سيحدث في املستقبل.18

التعجب ج.	

التعجب أحد املعانى لالستفهام الخارج عن معناه الحقيقي. كونه تعجبا إذ  	

تستخدم أداة االستفهام لواقعة غير معتادة أو على شيئ حسن جدا. ويكون 

تعجبا إذا رأى السائل شيئا غريبا ما لم يراه من قبل.19 وهذا الكالم مؤسسا 

 
َ

اَل َماِلى ال
َ
ق

َ
ْيَر ف

َّ
َد الط َفقَّ

َ
على املثال التالى، قال هللا تعالى فى كتابه الكريم: )َوت

اِئِبْيَن(20. هذه اآلية تقص لنا قصة النبي سليمان 
َ
غ

ْ
اَن ِمَن ال

َ
ْم ك

َ
ُهْدُهْد أ

ْ
َرى ال

َ
أ

حين اليرى في مجموعة من الطير الهدهد. ومن املثال السابق فرأى الباحث 

بأن داللة معنى االستفهام للتعجب هو السؤال في �شيء عجيب أو غريب. 

جاء هذا املثال أيضا في سورة البقرة اآلية الثامنة والعشرين حيث قال هللا  	

ۡم 
ُ
مَّ ُيۡحِييك

ُ
ۡم ث

ُ
مَّ ُيِميُتك

ُ
 ث

ۖ
ۡم

ُ
ك ۡحَيٰ

َ
أ
َ
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ً
تا ۡمَوٰ

َ
نُتۡم أ

ُ
ِه َوك

َّ
ُفُروَن ِبٱلل

ۡ
ك

َ
 ت

َ
ۡيف

َ
عز وجل: )ك

ْم 
ُ
ُفَسك

ْ
ن
َ
َسْوَن أ

ْ
ن
َ
لِبّرِ َوت

ْ
اَس ِبا ُمُرْوَن النَّ

ْ
أ
َ
 ت

َ
ۡرَجُعوَن(.21وفي آية أخرى: )أ

ُ
ۡيِه ت

َ
مَّ ِإل

ُ
ث

ْوَن(.22
ُ
ْعِقل

َ
 ت
َ
ال

َ
 ف

َ
ِكَتاَب أ

ْ
ْوًن ال

ُ
ْتل

َ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
َوأ

العرض د.	

ويتلطف اآلمر، أو الناصح، أو الداعي، أو طالب أي مطلب، فييعرض ما  	

يطلبه أو يدعو إليه عرضا بأسلوب الويتلطف اآلمر، أو الناصح، أو الداعي، 

بأسلوب  إليه عرضا  يدعو  أو  يطلبه  ما  فييعرض  أي مطلب،  أو طالب 

18 نفس املرجع، ص. 194. 

19 نفس املرجع، ص. 70.

20 سورة النمل، اآلية: 20.

21 سورة البقرة، اآلية: 28.

22 سورة البقرة، اآلية: 44.
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االستفهام.23 واالصيغة األصلية التي تستعمل في العرض صيغة األمر، 
والنهي.24

التضيض ه.	

التحضيض أحد املعانى املجازية لالستفهام، أو كان االستفهام قد يخرج  	

معناه الحقيقي إلى معنى التحضيض. وفي هذا املجال، يريد املتكلم حض 

من يخاطبه على فعل ال بد للمخاطب إقامته أو على فعل ال بد من تركه.25 

يعتبر التخضيض على شكل االستفهام يأثر على املخاطب أكثر في نفوسه إذا 

كانت القرينة القولية أو الحالية تشعر بالتلويم على عدم طلب االجابة من 
املتكلم إلى املخاطب.26

وتوضيحا على الكالم السابق، فجاء املثال من اآلية القرآنية حيث تستعمل  	

 
َ
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َ
أداة االستفهام امعنى التحضيض فيها، قال هللا تعالى في كتابه الكريم: )أ
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بمعنى التحضيض بأدواته مخصوصة منها َهال

التهكم و.	

في بداية األمر معنى الحقيقي لالستفهام فهو طلب الفهم كما سبق البيان  	

عن هذا. ولكن في بعض الوقت يخرج االستفهام إلى معانى مجازية وأحدها 

التهكم. انطالقا من هذا القصد، رأى الباحث بأن التهكم هو االستهزاء كما 

23 عبد الرحمن حسن حبنكة، البالغة العربية.... ص 295.

24 نفس املرجع، ص. 290.

25 عبد الرحمن حسن حبنكه امليراني، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها.... ص296.

26 نفس املرجع، ص. 296.

27 سورة التوبة، اآلية: 13.
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ورد هذا املعنى في معجم القموس املحيط الذي ألفه مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي.28

انطالقا من الكالم السابق، عّبر عبده عبد العزيز قلقيلة بأن التهكم هو عدم  	

املباالة باملتكم منه، سواء كان املتهكم منه الئقا باملباالة أو غير الئق.29 ولكن 

بجانب آخر، يفرق الشيخ عبد املعتال الصعيدي بين التحقير والتهكم. 

والتهكم عنده قد يكون بمن هو عظيم في نفسه، وأما التحقير جاء خالفا 

عن ذلك. ومن ناحية أخرى كان التحقير يعبر عما يراه ويعتقده، وأما التهكم 

فأنه يعوم على سطح الكالم ويستهزئ بما اليعتقد أكثر مما يستهزئ بما 

يعتقد.30 لتوضيح على البيان السابق، جاء مثال من التحقير حيث يقول 

الكفار تحقيرا ملحمد صلى هللا عليه وسلم: )أ هذا الذي بعث هللا رسوال(.

االستبطاء ح.	

االستبطاء في اللغة من فعل »بطأ«، و«بطأ« عليه األمر تبطيئا، واالستبطاء  	

هو عّده بطيئا.31 وفي االصطالح، االستبطاء هو االبطاء أو وجدان الشيئ 

بطيئا، فهو عد الشيئ بطيئا في زمان انتظاره، وقد يكون محبوبا منتظرا.32 

ولهذا يخرج االستفهام عن معناه األصلي للداللة على بعد زمان السؤال، 

وهذا البعد يستلزم االبطاء، واملقصود في هذه القضية ليس استبعاد وقوع 

الفعل، وإنما الفعل محقق الوقوع غير أن حدوثه بطيئ، أو أنه تأخر ال�شيء 

عن الزمن الذي كان ينبغي أن يحدث فيه.

28 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، معجم القموس املحيط، الدباعة الرابعة، 

)بيروت: دار املعرفة للطباعة والنشر، سنة 2009 م( ص 1357. 

29 عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة االصطالحية....ص 173.

30 نفس املرجع، ص. 173.

31 على بن الحسن الهنائي، املنجد....ص.41.

32 عبد الرحمن حسن حبنكه امليراني، البالغة العربيءة أسسها وعلومها وفنونها....ص 294.
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توضيحا على البيان السابق، ذكر إبن هشام املثال من االستفهام الدال 

على االستبطاء في كتابه مغنى اللبيب من اآلية القرآنية، قال هللا تعالى في كتابه 
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الخاتمة 

وفي ختام هذا البحث يود الباحث أن يستنتج دراسته كما يلي:

إن حروف االستفهام في سورة الكهف أحد عشر حرفا، ومن تلك الحروف  أ.	

لها معان متعددة منها خمسة حروف ملعنى اإلنكار، وحرف ملعنى التعجب، 

وحرفان ملعنى التوبيخ، وحرفان ملعنى العرض، وحرفان ملعنى التقرير.

إّن أسماء االستفهام في سورة الكهف خمسة. ومن تلك األسماء، وجد  ب.	

الباحث بأن ثالثة منها ملعنى اإلنكار، وواحدا منها ملعنى التعجب، وواحدا 

منها ملعنى االستفهام الحقيقي وهو للتصور.
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