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 ملخص البحث
( باعتبارِه  يتضمن هذا البحث مقدمة في توضيح أهمية الحديث النبوي )أقوال النَّبيِّ

 المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم في الشريعة اإلسالمية.
ثم بينت أهمية الحديث النبوي ونصوصه الصحيحة في الدراسات الّلغوية مع ان 
بعض علماء الّلغة العربية ربما كانوا ُيعارضون االستشهاد بنصوص الحديث على 
معاني الّلغة العربية ألّن بعضها لم ينقل نصًا وربما ورد إلينا بالمعنى فتصرف الرواة 

كونها قليلة إاّل اّن الكثير من علماء الّلغة العربية بألفاظ الحديث فنقلت أقوالهم رغم 
رأوا أّن االستشهاد بها واجب حّتى يؤيدون االستشهاد بنصوص الحديث النبوي وربما 

 عندما يروى الحديث بالمعنى.
ثم تناولت البحث شيئًا من حياة اإلمام مالك والحديث عن عقيدته وأهمّية كتابِه 

 االسم."الموطأ" وسبب تسميته بهذا 
وضحت هذه الدراسة أساليب االستفهام في هذا الكتاب وذكرت األحاديث الشريفة 

عليِه الواردة في كتاب "الموطأ" الُمتعّلقة بذلك وأيدت ذلك بذكر اآليات القرآنية الّدالة 
وركزُت على إمكانية حذف أدوات االستفهام من الجملة عندما يدل الكالم عليها 

بعد أن كتب الباحث عن )هل( وكيفية استخدامها في كحذف )أم( في الجملة 
االستفهام ثم ذكرت بعض األحاديث الواردة في "الموطأ" التي استعملت )هل( فضاًل 
عن أدوات االستفهام اأُلخرى مثل )ما(، )من(، )كيف(، )كم(، )ماذا( وبينت كيفية 

ى الدالة على استخدامها في الجملة ومعانيها. كما درست أدوات االستفهام األخر 
الحال والزمان والمكان. وتم أيضا مناقشة معانيها ودالالتها في االستفهام وختمت 
البحث بذكر أهم نتائجه في الخاتمة ثم ذكرت المصادر والمراجع التي رجعت إليها 

 في هذا البحث.
Abstract   

    This research includes an introduction in which I clarified 

the importance of Al-Hadeeth (the prophet’s sayings) in the 

Islamic law since it is the second source in the Islamic 

legislation after the Holly Quran. Then I wrote about the 
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concern of those who were specialized in the Arabic language in 

the honourable Hadeeth in the aspects of narrating, recounting 

and memorizing it since many of the scholars studied both 

sciences of Al-Hadeeth and sciences of the language. The 

researcher gave examples about the most famous scholars in this 

respect. After that I wrote about the reasoning depending on the 

honourable Hadeeth by the scholars of language who were 

either supporters or objectors and each group had its ideas and 

justifications concerning the reasons behind the support or the 

objection since some of the old scholars of language had cited it 

though they were few,  whereas, the late scholars believed that 

its citation is obligatory even when the narration is in the 

meaning. Then the research dealt with life of the Imam Malik 

briefly besides his creed; the importance of his book which is 

under investigation and the reasons behind giving it this title. 

    This study presented the interrogation particles which 

were found in this book and which I wrote about them. The 

honourable  Hadeeths in Al-Muwata’ Book were cited because 

they were the core of the study. Then the honourable  ayahs 

from the Holly Quran which supported the citations from the 

Hadeeth were quoted starting with the glottal stop as well as its 

origins and importance. It was the main subject and the 

prevailing one which its omission from the sentence is possible 

when there is an evidence, i.e., the existence of (ام) /am/ (or) in 

the sentence. After that the researcher wrote about (هل) /(hal) / 

and how to make interrogation by using it. Certain hadeeths 

from Al-Muwata’ were quoted in which (هل) / hal/ was found. 

The glottal stop and (هل) / hal/ are two particles. The other 

interrogation particles were presented and discussed 

linguistically and syntactically. They are (ما) /maa/; من() /man/ 

(who) ;كيف() /keifa/ (how) ,(كم) /kam/ andماذا() /maathaa/ (what) . 

They are nouns. The manners in which they come in the 

sentence and the meaning of each one were discussed. Then the 

researcher studied the other particles which are called the 

adverbs or metonymies which areاين() /ayna/ (where) ;انى() 

/annaa/) at which time or place) andمتى() /mataa/ (when) . Their 
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meanings and denotations in the interrogation were also 

discussed. The study ended with a conclusion in which the most 

important results were mentioned. The sources and references 

consulted in the present study were also stated.                           

 :مقدمة
بعددد  وهددو المصدددر الثدداني للتشددريع اإلسددالمي الحددديث الشددريف هددو كددالم الرسددول 

   .(1)(()أوتيت الكتاب ومثله معه) :قال القرآن الكريم الن الرسول 
 ،الخلقيددة والخلقيددة وأفعددال وتقريددرات وصددفات الرسددول  والحددديث الشددريف هددو أقددوال

  ه.قرّ أ فعله وكل ما وكل ما قاله  كل ما :أي
المنطلدددددم األهدددددم واألكيدددددد  الحدددددديث الشدددددريف تعددددددّ فدددددي دراسدددددات الوالدراسدددددات القرآنيدددددة و 

الن علدددوم الحدددديث بعدددد علدددوم  ،يدددة قدددديمًا وحدددديثاً والمعدددروف للدراسدددات اللغويدددة والنحو 
وأحسدنها وهددي معتبددرة  فددي تلددك الدراسددات ألنهددا  أفضددل العلددوم وأشددرفها قدرآن تعددد مددنال

 .  األصل فيها وهي النبع الصافي لها جميعا
كان أفصح الفصحاء وابلغ البلغاء إذ أوتي جوامع الكلدم يكلدم كدل قبيلدة  والرسول 

 .(2)(())بعثت بجوامع الكلم :بلغتها وبلهجتها الخاصة بها قال 
}َوَمدا ُكندَت َتُتلُدو ِمدن  :عرف القراءة والكتابة يقول تعالىي كان أمّيا ال مع علمنا بأنه 

ُرَتاَب اُلُمُبطِ   .  ( 3){ُلونَ َقُبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك ِإذًا الَّ
إذ كان كالمه عليه السالم الغاية فدي البيدان والنهايدة فدي البرهدان والقددوة لجميدع األندام 

 .(4)(رحمه اهلل)كما وصفه أبو حيان 

                                                 
 .4/222أبي داوودسنن ( 1)
 .1/371صحيح مسلم( 2)
 .44سورة العنكبوت اآلية:( 3)
 .12/7البصائر والذخائر( 4)

Keyword : Question , muwatta , owner
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ُسدوُل َفُخدُذوُه َوَمدا َنهَداُكُم َعُندُه فَدانَتُهوا َواتَّقُدوا اللَّدَه إِ } :قال تعالى نَّ اللَّدَه َشدِديُد َوَما آَتاُكُم الرَّ
}َلقَددُد َكدداَن َلُكددُم ِفددي َرُسددوِل اللَّددِه ُأُسددَوَة َحَسددَنَة لَِّمددن َكدداَن َيُرُجددو : وقولدده تعددالى ،( 1){اُلِعقَددابِ 

 . ( 2){ِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيراً اللََّه َواُلَيُوَم اآُل 
كثيددر مددن األسدداليب النحويددة واللغويددة واألدبيددة وان أكثددر القدددامى مددن   وفددي حديثدده

اللغددويين والنحددويين لددم يستشددهدوا بالحددديث الشددريف ولددم يدددعموا أقددوالهم وأراءهددم بدده إال 
في القليل النادر مكتفين بالقرآن الكريم ومعتمددين عليده وهدذا سديبويه إمدام النحدويين لدم 

جدددًا مددن االحاديددث الشددريفة وربمددا استشددهد غيددره مددن  يددذكر فددي كتابدده إال عددددًا قلدديالً 
   .على قلة من ذلك بحجج واهية ال مجال لذكرها اآلن  النحويين بكالمه

 :عناية أهل اللغة باحلديث
الحديث الشريف هو المفسر والمبين والموضح للقرآن الكريم وأحكامه ليفهم المدراد منده 

إذ ال يمكدن  وال يمكن فهدم آيدات القدرآن الكدريم مدن دون الرجدوأ إلدى أحاديدث النبدي 
 عن األخر. أن يستغني احدهما

 .   ( 3){ُم َوَلَعلَُّهُم َيَتَفكَُّرونَ َل ِإَلُيهِ َوَأنَزُلَنا ِإَلُيَك الذُِّكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ } :قال تعالى
لقد عني المسلمون من الرواة والمحدثين والفقهاء واألصوليين بجمعه وتدوينه والوقوف 
علدى دقائقدده وجميددع أمدوره إال أن علمدداء اللغددة أغفلددوه أو كدادوا أن يغفلددوه عنددد دراسددتهم 

حويددة واللغويددة إذ لددم يكددن الحددديث للغددة والتعددرض لهددا عنددد وضددع األحكددام والقواعددد الن
.  الشريف حاضرا فدي تلدك الدراسدات إال فدي القليدل الندادر وهدذا الشديء ال يمكدن إنكداره

على العكس من المتدأخرين مدن العلمداء إذ اهتمدوا فدي دراسداتهم وأبحداثهم ومؤلفداتهم إذ 
يحدددث أي التفتددوا إليدده بعددد وضددع تلددك القواعددد واألحكددام وهددذا مددن المؤكددد ال يمكددن أن 

ا تغييدر أو إضدافة إلدى تلدك القواعدد بعددد أن وضدعت وال يمكدن أن يغيدر شديئا فدي درسددن
 النحوي إال في القليل النادر.

                                                 
 .72اآلية:سورة الحشر ( 1)
 .21:سورة األحزاب اآلية( 2)
  .44سورة النحل اآلية:( 3)
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مدددن علدددى أن هنددداك علمددداء آخدددرين قدددد سدددجل لهدددم التددداري  حضدددورهم فدددي مجدددال اللغدددة 
إذ كدان عالمدا ( ه121بن يعمدر العددواني المتدوفى) يحيى القدامى ومنهم العالم الجليل

ابددن عبددداس  وعبددداهلل( رضددي اهلل عنهمددا)بددن عمدددر  العربيددة وبالحددديث و لقددي عبددداهللب
كددان مددن فصددحاء العددرب وغيرهمددا مددن الصددحابة روى عندده قتددادة و ( رضددي اهلل عنهمددا)

   .(1)الموثوم بهم
مددن علمدداء العربيددة األفاضددل ومددن علمدداء ( ه224)المتددوفى وكددذلك الّنظددر بددن شددميل 
 .(2)ألف كتابا اسماه غريب الحديثنه الحديث نقال وحفظا إذ إ

 :االحتجاج باحلديث الشريف
إن علماء العربية الذين كانوا على صلة وثيقة بالحديث الشريف حفظا ونقال ودراية لدم 
يعتمدددوا فددي كتددبهم الشددواهد الحديثيددة السددتنباط القواعددد النحويددة واألحكددام الخاصددة بدده  

د متناثرا في كتبهم هنا وهنداك وهدذا ال يشدكل إال في القليل النادر كما أسلفنا إال ما وج
ظاهرة ملموسدة يعتمدد عليهدا بحجدج ربمدا تكدون واهيدة وضديقه معللدين ذلدك بأسدباب قدد 

كددان بليغددًا فصدديحًا فددي كالمدده حددار فددي كالمدده  ال ترقددى كددي تكددون حجددة  إذ إّندده 
  .المفسرون والعلماء وشراح الحديث الشريف

ن انددفاأ المتقددمين بدأ :علدى ان مدن الحدم القدول :يقول الدكتور محمد ضاري حمدادي
فدددي اتجددداه االحتجدددا  بالحدددديث كدددان مشدددوبا بعيدددب كبيدددر لقدددد كدددانوا إلدددى االحتجدددا  بددده 
للتثبددت اللفظددي والتحقدددم مددن نصددوص اللغدددة اقددرب والصددم  مدددنهم إلددى االحتجددا  بددده 

 .(3)ط القاعدة النحوية ووضع األحكامالستنبا
حكامهدا قددد أاللغدة عنددد وضدعهم قواعدد اللغدة العربيدة و إذ إن الموقدف الدذي وقفده علمداء 

اعتمددده الددذين جدداؤوا مددن بعدددهم واسددتمر حتددى القددرن السددادس الهجددري ثددم ظهددر اتجدداه 

                                                 
 .22–24:نزهة االلباء: ينظر( 1)
 .73–22:المصدر السابم نفسه: ينظر( 2)
والمدارس  ؛41-44:ومكانة الخليل ؛332:ه في الدراسات اللغوية والنحويةالحديث النبوي وأثر ( 3)

 .47–44ة:النحوي
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حكدددام آخدددر جديدددد اتخدددذ مدددن الحدددديث الشدددريف مصددددرا مهمدددا مدددن مصدددادر اسدددتنباط األ
يلي عبددددد الددددرحمن بددددن عبددددداهلل السددددهوأول مددددن فعددددل ذلددددك  ،والقواعددددد النحويددددة واللغويددددة

 .  (ه421)المتوفى حسن األندلسي المعروف بابن خروف ثم أبو ال( ه241)المتوفى 
فددي القددرن السددابع علددى يددد ابددن مالددك وقددد اكتمددل هددذا المددنهج نضددوجًا وأحكامددا وقواعددد 

إال ان هددذا المددنهج وجددد مددن يناهضدده وينكددره وينكددر االستشددهاد بدده ( ه472)المتددوفى 
د ذهددب الددبعض إلددى منعدده ومددنهم أبددو الحسددن بددن السددتنباط تلددك القواعددد واألحكددام وقدد

المتدوفى والسديوطي ( ه742)المتوفى وأبو حيان األندلسي ( ه442المتوفى )الضائع 
 حجج على ذلك ومن بين هذه الحجج.وكانت لديهم بعض االعتراضات وال( ه111)
إذ إن الحددددديث الواحددددد يددددروى بألفدددداظ  ،مددددن الددددرواة مددددن جددددوز النقددددل بددددالمعنى إن  -1

 قد قال ذلك كله بنصه.  فال يمكن الجزم بان الرسول، مختلفة وعبارات متعددة
الدرواة كدانوا مدن غيدر  انده وقدع بعدض اللحدن فيمدا روي مدن الحدديث الن كثيدرا مدن -2

هددذا بعضددا مددن نصددوص الحددديث  لددذا وقددع اللحددن فددي كالمهددم وشددمل ،العددرب أصددال
موقددف أبددي حيددان ومددن سددار  مددنومددن العلمدداء مددن وقددف موقفددا اقددّل تشددددا ( 1)الشددريف

ومدن الدذين  ،يقيندا فجّوز االحتجا  باألحاديث المروية بلفظ رسول اهلل  ،على نهجه
بدددن محمدددد المعدددروف بالشددداطبي موقدددف أبدددو الحسدددن إبدددراهيم بدددن موسدددى اوقفدددوا هدددذا ال

 .(ه712المتوفى )
يقدر بعددم إذ إن الدبعض ( 2)قف أبي الحسن الشداطبي موقفدا وسدطاوقد عدَّ الباحثون مو 

 ن.وجود فرم كبير يذكر بين موقف الشاطبي وموقف أبي حيا
فدددم إلدددى حدددد كبيدددر مدددع يقدددول الددددكتور محمدددد عيدددد ومدددن الواضدددح أن االتجددداه الثددداني يت

وهدو األسداس الدذي بنددى  ،فض مدن الحدديث الدذي أساسدده بدالمعنىإذ يدر  ،االتجداه األول
حيدث إمكانيدة التأكدد مدن  عليه الرفض المطلم فهو رأي ال يختلف عن السابم إال مدن

                                                 
ه والحديث وأثر  ؛142:عن االستشهاد واالحتجا  باللغة نقال،2/141:والتكميلالتذييل : ينظر( 1)

 .341:في الدراسات اللغوية والنحوية
النحوية واللغوية عند  والدراسات؛ 1/12وخزانة األدب؛ 127:سيبويه وشرحهكتاب : ينظر( 2)

 . 2:بالحديثوقف النحاة من االحتجا  وم؛ 112:واالستشهاد واالحتجا  باللغة ؛22:الزمخشري
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نددده  روي بدددالمعنى وهدددذا األخيدددر مرفدددوض ألإن بعدددض األحاديدددث رويدددت نصدددا وأكثرهدددا 
 .  (1)ر في المنهج نفسه مع اختالف يسيريسي
بالحددديث لتقريددر القواعددد واسددتنباط  االستشددهاد ن الددذين تددابعوا ابددن مالددك فددي إجددازةومدد

هددذا الددرأي بدددر الدددين وأيددد ( ه741ابددن هشددام األنصدداري المتددوفى ) األحكددام النحويددة
 . في شرحه للتسهيل فاحتج البن مالك وانتصر له( ه424)المتوفى الدماميني 

 :د اعتمد هذا الفريق احلجج اآلتيةوق
نمددا المطلددوب هددو غلبددة الظددن فددي نقددل  - 1 إن اليقددين غيددر مطلددوب فددي هددذا البدداب وا 

انين اإلعراب والذي يغلب على الظدن أن الحدديث لدم يتبددل ولدم المرادفات واأللفاظ وقو 
وال سديما مدع شددة التحدري ودقدة الضدبط  حرف إذ إن األصدل عددم التبدديل،يتغير ولم ي

   .الذي عرف به علماء الحديث ورجاله
نمدا مدا ، و إنمدا هدو فيمدا لدم يددون ولدم يكتدب، إن الخالف في جدواز النقدل بدالمعنى -2 ا 

 يتصور فيه التبديل والتغيير.فال دون وكتب 
إن الكثيددر مددن األحاديددث النبويددة الشددريفة قددد دونددت فددي الصدددر األول قبددل فسدداد  -3

األلسدددن إذ كدددان الكدددالم كلددده ممدددا يصدددح االحتجدددا  بددده وعلدددى فدددرض حصدددول التبدددديل 
غويددا الن ينفددي صددحة االحتجددا  بدده ل والتغييددر فددي نصددوص الحددديث فدد ن حصددوله ال

 .(2)بهغايته تبديل ما يحتج 
لقد ظلت مسألة توقف النحويين عن استنباط القواعد واألحكام من الحديث يحديط فيهدا 
شيء من التكتم والغموض وعدم اإلظهدار مندذ زمدن التدأليف األول حتدى القدرن السدابع 
الهجري عند ظهور ابدن مالدك الدذي كدان السدبب األول فدي تحريدك أهدل اللغدة للتفتدي  

، عددن االحتجددا  واالستشددهاد وراء توقددف األوائددل مددنهمالكامنددة  والبحددث عددن األسددباب
والدذي وصدل ( 3)(كتداب والدذي عدرف بأنده )قدرآن النحدوبالحديث الشريف فسيبوبه في ال

                                                 
 . 111:االستشهاد واالحتجا  باللغة( 1)
 . 12–1/14خزانة األدب: وينظر ؛112:المصدر السابم( 2)
 . 42:مراتب النحويين( 3)
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إلينددددا بطريقدددددة متدددددواترة ومضدددددبوطة إذ كدددددان شددددامال للنحدددددو والصدددددرف والبالغدددددة واللغدددددة 
 ه مؤلفداتهمواألصدوات ومدا إلدى ذلدك وكدان المصددر األول الدذي بندى عليده العلمداء بعدد

ولدددم يسددتنبط صددداحبه األحكدددام والقواعدددد اللغويدددة ( 1)وكتددبهم ومخطوطددداتهم قدددديما وحدددديثا
مددع ( 2)اد إال فددي القليددل النددادر جدددا جددداوالنحويددة  مندده بددل لددم يجعلدده موضددع االستشدده

علمنددا ويقيننددا بددأن سدديبويه كددان األقدددر واألعلددم علددى ذلددك فددي االسددتنباط واالستشددهاد 
، علدددى ان ء بعدددده بعددددم االحتجدددا  واالستشدددهادالكبيدددر علدددى مدددن جددداوكدددان لددده األثدددر 

سدديبويه لددم يصددرح هددو وال غيددره وال مددن اتددى بعددده مددن النحدداة باألسددباب التددي جعلددتهم 
شددريعة الثدداني بعددد مصدددر ال يقفددون هددذا الموقددف مددن االستشددهاد بحددديث رسددول اهلل 

 القرآن الكريم.
ولددو أن سدديبويه وشدديوخه ومددن  :ك بقولهددارة خديجددة الحددديثي إلددى ذلددوقددد أشددارت الدددكتو 

ك وتددابعوه وحدداولوا أن عاصددرهم أو مددن جدداء بعدددهم مددن البصددريين والكددوفيين عللددوا ذلدد
ص يبيندددوا لندددا؛ أيصدددح االحتجدددا  أم ال يصدددحص ومدددا شدددروط مدددا يصدددح مندددهص ومدددا حددددوده

 وحدددددوا للمتدددأخرين مدددن النحددداة واللغدددويين ،ولكفوندددا نتدددائج التخدددبط بهدددذا األمدددرألراحوندددا 
يأتونندا بداراء متناقضدة  زمدن أبدي حيدان والباحثين مسارهم فدي ذلدك لمدا بقدي النحداة مندذ

د يختلفون ويتجادلون ويتحامل بعضهم علدى بعدض ويوجده إليده المطداعن مدن غيدر سدن
 .   (3)صحيح من واقع صحيح أو رأي سليم

 وقدد حداول كثيدر مدن المعاصدرين الوقدوف علدى أسدباب أخدرى لعلهدا تكدون أكثدر إقناعددا
 :يما يأتي أهمهافي منع النحويين من االستشهاد بالحديث وف

                                                 
 . 22:أبنية الصرف في كتاب سيبويه ؛73–47:مدرسة الكوفة: ينظر( 1)
ثمانية أحاديث استشهد بها سيبويه  األستاذ عبد السالم محمد هارون أحصى محقم الكتاب( 2)

يتبين من كالم سيبويه  ولكن ال .32:التحليلية للكتاب –الكتاب الجزء الخامس : ينظر .في كتابه
تاب لبيان بعض األوجه ا قدم لها به إنها من األحاديث أو إنما كان يدرجها مع أمثلة الكعليها ممّ 
 . 74–41:الشاهد وأصول النحو: ينظر .اإلعرابية

 . 14موقف النحاة من االحتجا  بالحديث:( 3)
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إلددددى أن السددددبب هددددو الخصددددومة الفكريددددة بددددين  :ذهددددب الدددددكتور مهدددددي المخزومددددي -1
ونشدددددددب صددددددراأ بددددددين أصددددددحاب المدرسدددددددتين )) :أصددددددحاب الحددددددديث والنحددددددويين قددددددال

اإلسددالميتين اعندددي بددين أصدددحاب الحددديث وأصدددحاب الكددالم ثدددم نشددب الخصدددام بيدددنهم 
الروايددة ويقللددون مددن لمتكلمددين ثددم مددع الفقهدداء ألنهددم أخددذوا يتحللددون مددن سددلطان وبددين ا

 .(1)((رواية الحديث
قددال لقددد صددرف النحدداة  ،أن السددبب فددي ذلددك هددو دينددي :ويددرى الدددكتور محمددد عيددد -2

نهدددم علدددى يقدددين بوجدددود هدددذه الثدددروة  أنفسدددهم قصددددا عدددن االستشدددهاد بدددالقرآن والحدددديث وا 
 ،قدديس وتنزيدهإذ نظروا إلى نصوص القرآن والّسنة نظدرة تالموقوفة في نصوص اللغة 

   .(2)ستدالل عليها بفعل التحرز الدينيفانصرفوا عنها في الدراسة واال
 أما الدكتور محمد ضاري حمادي فقد ذهب إلى أن قلة االحتجدا  بالحدديث يرجدع -3

إن هذا كله يدعونا إلى أن نعلم أن مدا كدان مدن )) ،إلى أسباب فكرية مذهبية وسياسية
إنمددا كددان ألسددباب فكريددة  قلددة احتجددا  أولئددك األوائددل مددن النحدداة بحددديث رسددول اهلل 

سدادت البيئدة التدي عاشدت فيهدا طوائدف النحداة  ،ذهبية وسياسية وثمرة ألوضاأ عامدةم
 .    (3)((األولى

االستشددهاد بالحددديث أو تددرك  ان سدديبويه قددد تددرك :وتددرى الدددكتورة خديجددة الحددديثي -4
 هما: اإلكثار منه لسببين

ألن أسددلوب الحددديث النبددوي الشددريف ال يمكددن أن يخددر  فددي شدديء مددن القواعددد  :األول
لدددذلك فاآليدددات الكريمدددة أولدددى مدددن غيرهدددا فدددي  واألصدددول عمدددا جددداء  فدددي كدددالم اهلل 

 م الحديث جاريا عليها في كل شيء.االحتجا  بها مادا
كدددالم اهلل سدددبحانه وكدددالم البشدددر  :عدددّد سددديبويه كدددالم المحدددتج بددده ندددوعينوربمدددا  :الثااا   

 يم وعده األساس األول وقاس عليه.كالصحابة وغيرهم فاستشهد بايات القرآن الكر 

                                                 
 . 22–41مدرسة الكوفة:( 1)
 . 242–244:االستشهاد واالحتجا  باللغة( 2)
 . 171،372:الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية( 3)
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نندددي إذ أؤ  :كتورة الحدددديثي سدددببا ثالثدددا بقولهددداوأضدددافت الدددد يدددد موقدددف الددددكتور محمدددد وا 
لددذي يبدددو منطقيددا اكثددر مددن مددن الحددديث الشددريف واميددل إلددى تعليلدده ا ضدداري حمددادي

التعليددل الددذي ابددداه محمددد عيددد وان الحددديث الشدددريف لددم يكددن مدددونًا ولددم تشددتهر تلدددك 
 . (1)لتي وجدت قبل تدوين الصحاح الستةالمدونات ا

 :حياة اإلمام مالك
بعدددد إن عرجندددا علدددى اآلراء التدددي وردت فدددي عددددم االستشدددهاد باألحاديدددث الشدددريفة بدددين 

لنددا أن نقددف علددى شدديء مددن حيدداة  مالددك بددن انددس صدداحب  مؤيددد وبددين معددارض البددد
 :و موضع دراستنا بشيء من االختصاركتاب الموطأ الذي ه

 حاب المذاهب اإلسالمية المعروفة.هو اإلمام أبو عبداهلل مالك بن انس وهو احد أص
الموافدم ( 2)لمنورة سنة خمس وتسعين مدن الهجدرةولد اإلمام مالك بن انس في المدينة ا

ربعدين سدنة فدي إعدداد كتابده قضى اإلمام مالك حياته في المدينة إذ أمضى أ( م713)
 ودفن بالبقيع.( 3)ألول سنة تسع وسبعين ومائة هجريةوقد توفي في ربيع ا ،الموطأ

 :مذهبه
يقوم مذهب اإلمام مالك في المحافظدة واالعتمداد علدى القدرآن الكدريم وعلدى االستشدهاد 

المدذهب المددالكي بمددذهب أهددل باألحاديدث النبويددة بوجدده خدداص ومدن هنددا كانددت تسددمية 
 .  (4)الحديث

س واإلجمددداأ وعمدددل أهدددل والدددى جاندددب القدددرآن والحدددديث اخدددذ المدددذهب المدددالكي بالقيدددا
وهدددو دليدددل ( وعلدددى أقدددوال الصدددحابة وعلدددى )المصدددالح المرسدددلة( أعرافهدددا :أيالمديندددة )

وقددد  والضددرورة خروجددا عددن القيدداس والددنص. شددرعي ينظددر فيدده إلددى التعليددل بالمصددلحة

                                                 
 . 74-72:الشاهد وأصول النحو: وينظر .412-411:موقف النحاة من االحتجا  بالحديث( 1)
 . "الموطأ"من كتاب  7:حياة االمام مالك .عهد الوليد بن عبد الملك االمويفي ( 2)
 . "الموطأ"من كتاب  7:حياة االمام مالك .في عهد هارون الرشيد العباسي( 3)
 . 4كتاب الموطأ:( 4)
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وال يددزال هددذا  لمغددرب واألندددلس انتشددارا واسددعا،انتشددر مذهبدده أول األمددر فددي الحجدداز وا
تددددونس وليبيددددا و  فددددي المغددددرب والجزائددددر متبعددددا اليددددوم مددددن ماليددددين المسددددلمين.المددددذهب 

وله أتباأ أيضا فدي الكويدت والسدودان ويقددر اليدوم أتبداأ المدذهب  وموريتانيا ونيجيريا،
ي واإلمدددام المددالكي بمئدددة مليددون تقريبدددا ومددن تالميدددذه محمدددد بددن الحسدددن لشدديباني الحنفددد

المنسدددوب إلدددى ( وأسدددد بدددن الفدددرات جدددامع كتددداب )المدوندددة محمدددد بدددن إدريدددس الشدددافعي،
 .  (رحمهم اهلل جميعا)( لتنوخي )سحنونالسالم ااإلمام مالك وعبد 

 :كتاب املوطأ
هدددو أول كتددداب جمدددع األحاديدددث النبويدددة والفقددده معدددا وقدددد صدددنفت وبوبدددت فيددده أحسدددن 

ن إبددراهيم الكندداني يقددول أبددو عبددداهلل محمددد بدد( نددى )الموطددأالمواضدديع والمسددائل وفددي مع
 ُسددمَِّي موطددًأص فقددال:طددأ مالددك بددن انددس لددم قلددت ألبددي حدداتم الددرازي مو )): األصددفهاني

قددال  ،((جددامع سددفيان :موطددأ مالددك كمددا قيددل :شدديء قددد صددنفه ووطددأه للندداس حتددى قيددل
ني عليدده هددم واطددأعرضددت كتددابي هددذا علددى سددبعين فقيهددا مددن فقهدداء المدينددة فكل :مالددك

يث لم يعدتن بكتداب مدن كتدب الحدد( فسميته الموطأ، قال القاضي عياض في )المدارك
 الموطأ.والعلم اعتناء الناس ب

جددت فيده مدن أحصيت ما في موطأ مالك فو  وقال ابن حزم في كتاب "مراتب الديانة":
تددرك  وفيدده نيددف وسددبعون حددديثاً  ونيددف مرسددالً  ةوفيدده ثالثمائدد المسددند خمسددمائة ونيفددًا،

 ها وفيه أحاديث لجمهور العلماء.مالك نفسه العمل ب
 .(1)((ك جماعات كثيرة))روى الموطأ عن مال وقال الحافظ صالح الدين العالئي:

وبعد ان عرضنا مقدمة عن الحديث الشريف واالستشدهاد بده وموقدف العلمداء منده بدين 
مؤيددد ومعددارض كمددا وقفنددا علددى حيدداة ابددن مالددك وكتابدده وآراء العلمدداء فددي هددذا الكتدداب 

الكثيدرة التدي البد لنا ان نقف على االستفهام في كتداب الموطدأ ونطلدع علدى األحاديدث 
 .  االستفهامورد فيها 

                                                 
 . مقدمة كتاب الموطأ( 1)
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 :حرفا االستفهام اهلمزة وهل أوالً:

 :اهلمزة –أ
خراجه من ا يدا نُبديَء اهلل فقدال )): لحلم وفي الحديث أن رجال قالالهمز نبر الحرف وا 

 .  (1)((تنبر اسمي ال النبي 
أو يداء  واواوالهمزة حرف صحيح ِجَلد يقدوى االعتمداد عليده فد ن وهدن بدالتحقيم انقلبدت 

 ه عن شيء مجهول ويطلب بده التصدديم،، وهي حرف يستفهم ب(2)أو ألفا وعاد هوائيا
وهددي اعددمُّ  والغالبددة عليدده،وهددو معرفددة وقددوأ الشدديء أو نفددي وقوعدده وهددي أم هددذا البدداب 

تقددع فيهددا غيرهددا مددن أخواتهددا مددن أدوات االسددتفهام  فددي االسددتعمال ألنهددا تقددع مواقددع ال
غيرهددا مددن أدوات االسددتفهام األخددرى كمددا أن لهددا الصدددارة فددي الكددالم وال يتقدددم عليهددا 

 .  (3)األخرى
وهددددي تدددددخل علددددى األسددددماء واألفعددددال لطلددددب التصددددديم والتصددددور وهددددي أصددددل أدوات 

 .   (4)الواو والفاء وثم حروف العطف وهيوألصالتها  استأثرت بتقدمها على ، االستفهام
إنها حرف االستفهام الدذي ال يدزول عنده إلدى غيدره ولديس )) :( الهمزة)قال سيبويه في 

نمددا تركددوا ، لالسدتفهام فددي األصددل غيدره ونحددوهن ( و)هددل( )متدىو( َمددنُ )فددي ( األلدف)وا 
إذا تمددت بصددلتها كمددا فددي قولدده ( َمددنُ )أال تددرى انددك تدددخلها علددى ، حددين أمنددوا االلتبدداس

ومدن شدواهدها فدي ( 2){آِمندًا َيدُوَم اُلِقَياَمدةِ َأَفَمن ُيُلَقى ِفدي النَّداِر َخُيدَر َأم مَّدن َيدُأِتي }: تعالى
( 7){}َأَوَلُم َيِسيُروا ِفدي اأُلَُرضِ  :وقال سبحانه، (4){}َأَفاَل َتُعِقُلونَ  القرآن الكريم قال تعالى:

                                                 
 . 72:خالويهة في القراءات السبع البن والحج ؛422:كتاب االشتقام البن دريد( 1)
 . 322:كشف المشكل في النحو( 2)
 . 322:أسرار النحو :وينظر .1/224:وشرح الجمل ؛4/122:شرح المفصل( 3)
 . 244:المرتجلو  ؛17:الجنى الداني( 4)
 . 42:فصلت من اآليةسورة ( 2)
 .44:البقرة من اآليةسورة ( 4)
 .1:الروم من اآليةسورة ( 7)
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 تعجبدين يدا)فقدال أ) ":الموطأ"ومن شواهد همزة االستفهام في كتاب ( 1){}َأثُمَّ ِإَذا َما َوَقعَ 
بددنجس إنمددا هددي مددن إنهددا ليسددت  :قددال فقددال إن رسددول اهلل ، ص فقلددت نعددمابنددة أخددي

 .  (2)((الطّوافين عليكم
فقدال : ))وشداهد ثدان علدى همدزة االسدتفهام( صلت همزة االستفهام على )أتعجبدينفقد دخ

بلددى يددا فقددال  صأن تصددلي مددع الندداسص السددت برجددل مسددلممددا منعددك  :لدده رسددول اهلل 
إذا جئددت فصددل مدددع   لددده رسددول اهلل :فقددال كنددي قددد صدددليت فددي أهددل.ول رسددول اهلل
 .(فقدددد دخلدددت علدددى لددديس الناقصدددة الجامددددة لدددذا جددداء جوابهدددا بدددد )بلدددى( 4)((( 3)النددداس..

فنزلدت الصدبح ص فقلدت لده خشديت ))فقدال لدي عبدداهلل بدن عمدر ايدن كندت :وشداهد ثالدث
ان  :ص فقلدت بلدى واهلل فقدالأسدوة . فقال عبد عبداهلل أليس لك في رسول اهلل فأوترت

 .(2)((كان يوتر على البعير رسول اهلل 
، لدددذا اختصدددت بالحدددذف أي (4)السدددتفهام وام بابددده والغالبدددة عليدددهوالهمدددزة أصدددل أدوات ا

لوجددود قرينددة لفظيددة  مددن الجملددة ويبقددى معنددى االسددتفهام قائمددًا وذلددك( 7)()بجددواز حددذفها
فددال ( ، فدد ذا لددم يددذكر المعددادل فددي الكددالم وهددو )أمة للهمددزةالمعادلدد( تدددل عليدده وهددي )أم

 . تحذف الهمزة
لقرينددة هددي فددي معنددى ، وافها باالعتمدداد علددى القرينددة وحدددهاواجدداز بعددض النحددويين حددذ

المتحددث ، اعتمادًا على نغمة صوتية وهي نغمة االستفهام التدي ينطقهدا الكالم وسياقه
                                                 

 . 21:يونس من اآليةسورة ( 1)
اب الموطأ الرقم والصفحة لالطالأ على الحديث كامال يراجع كت، و 12/42كتاب الموطأ( 2)

 .الوضوء(كتاب  :بابنفسها )
 :بابلحديث كامال يراجع كتاب الموطأ )لالطالأ على متن ا، و 142/117كتاب الموطأ( 3)

 . الصالة(
 ،1/22،24/43،44/41،7/77،122/111،242/144،322/142:االتييراجع  لالستزادة( 4)
4/242،31/472 . 
  .122/111المصدر السابم نفسه( 2)
  .4/1142شرح المفصل( 4)
  .2/41همع الهوامع( 7)
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لددى اخددتالف النغمددة مددن شددخص الددى او المسددتفهم او المسددتخبر فددي جملددة االسددتفهام ع
 .  (1)اخر

لخفددين وهمددا اذا دخلددت رجليددك فددي ا :)فقددال عمددر): ومددن شددواهدها فددي كتدداب الموطددأ
ُن جدداء احددُدنا مددن الغددائط :، قددال عبددداهللطاهرتددان فامسددح عليهمددا  ،نعددم :فقددال عمددر صوا 

ن جدداء احدددنا مددن الغددائطإ. (2)((وان جدداء احدددكم مددن الغددائط فيهددا همددزة محذوفددة ( ذ )وا 
 .  (والتقدير و)أ إن( مع )إن

ال يمدددوت الحدددد مدددن : قدددال عدددن ابدددي النظدددر الّسدددَلمي أن رسدددول اهلل )) :وشددداهد ثدددان
، قالدددت امدددرأة عندددد هم اال وكدددانوا لددده ُجّندددة مدددن الندددارالمسدددلمين ثالثدددَة مدددن الَولدددِد فيحتسدددب

 .  (3)((او اثنان :قال صيا رسول اهلل او اثنان: رسول اهلل 

 : هل -ب
فدي اإلثبدات وبدد ( )نعدممجهدول لطلدب التصدديم وجوابهدا بدد  حرف يستفهم به عن شديء

دون التصددور ودون ، حدرف موضدوأ يطلدب التصدديم االيجدابي))فدي النفدي وهدي ( )ال
وهدي تددخل علدى ( ال)أو بد ( يكون جوابها إال بد )نعملذلك ال . ))(4)((التصديم السلبي
وهي ليست أداة أصلية فدي االسدتفهام ولكنهدا لمدا عدرض لهدا )). (2)((األسماء واألفعال

إذ إن كثيددرًا مددن . (4)((إفددادة االسددتفهام تطفددال علددى الهمددزة دخلددت علددى الجملتددين مثلهددا
علدددددى الهمدددددزة ألنهدددددا وغيرهدددددا مدددددن أدوات االسدددددتفهام ( هدددددل)يجدددددوزون حمدددددل ))النحددددداة 

                                                 
وأساليب  ؛227-222اللغة العربية معناها ومبناها :، وينظر12-1/14: مغني اللبيبينظر( 1)

  .234–232الطلب
  .31/44:كتاب الموطأ( 2)
  .37/144:كتاب الموطأ( 3)
  .2/341اللبيب مغني( 4)
  .331:الجنى الداني( 2)
  .1/22حاشية الخضري( 4)
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ه ليسدددددت أداة أصدددددلية فدددددي عندددددد( إن )هدددددل :. ومدددددنهم سددددديبويه الدددددذي يقدددددول(1)((أصدددددلها
 .   (2)االستفهام

أن ( إن أصدل )هدل: كأنه يريد أن يقول :أما ابن يعي  فيقول في تفسيره لكالم سيبويه
 }َهددلُ : كمددا فددي قولدده تعددالى( 3)فسددير فيهددا بتقدددير ألددف االسددتفهاموالت( تكددون بمعنددى )قددد

 .  (4){َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيَن مَِّن الدَُّهِر َلُم َيُكن َشُيئًا مَُّذُكوراً 
َب اُلُكفَّدداُر َمددا َكدداُنوا : أي قددد أتددى علددى اإلنسددان حددين مددن الدددهر وقولدده تعددالى }َهددُل ثُددوِّ

 قد ثوب الكفار بما كان يفعلون. :يأ( 2){َيُفَعُلونَ 
وقددد تخددر  إلددى غيددره وأول ، أصددلها لالسددتفهامفددي ( إن )هددل: وذكددر آخددرون مددن النحدداة
 .  (4)وهي استفهام( ومنها )هل: هؤالء المّبرد الذي يقول

والدذي يؤيدد أنهدا لالسدتفهام ، لالسدتفهام بطريدم األصدالة( وذهب السيرافي إلى إن )هدل
إذ مددن المحددال اجتمدداأ اندده ال يجددوز دخددول همددزة االسددتفهام عليهددا ، بطريقددة األصددالة
 .(7)واحدحرفين بمعنى 

وباقي أدوات االستفهام ليس اصالة ( أما أبو حيان فيرى أن االستفهام الذي تفيده )هل
نما نيابة عدن الهمدزة واسدتدلوا علدى ذلدك باجتمداأ )الهمدزة فدي آن واحدد ( و)هدل( فيها وا 

َهددددُل َيُسددددَتِوي اأَلُعَمددددى َواُلَبِصدددديُر َأُم َهددددُل َتُسددددَتِوي } :فهددددو يقددددول فددددي تفسددددير قولدددده تعددددالى
( و)الهمدددزة ،(منقطعدددة بتقددددير )بدددل( فدددي قولددده تعدددالى )أم هدددل( )أم( 4){لظُُّلَمددداُت َوالنُّدددورُ ا

                                                 
  .2/242وشرح الرضي على الكافية ؛1/11ابالكت( 1)
  .1/122الكتاب( 2)
  .4/122شرح المفصل البن يعي  :ينظر( 3)
 .1:اآلية الدهرسورة ( 4)
  .34:اآلية سورة المطففين( 2)
  .2/241و 1/43المقتضب :ينظر( 4)
  .311-314:الجنى الداني :وينظر .4/123شرح المفصل البن يعي  :ينظر( 7)
  .14:سورة الرعد من اآلية( 4)
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ن نابددددت عدددن )الهمددددزة صعلدددى المختددددار والتقددددير بددددل أهدددل تسددددتوي ( والتدددي هددددي وهدددل وا 
 : فقد جمعتا في قول الشاعرلالستفهام، 

 ( 1)أهل رأونا بوادي القفر ذي أالكم ...............                 
ذا جامعتهددا فددي التصددريح بهددا فمُجاِمعتهددا مددع )أم بعددد ( هددل)و، المتضددمنة لهددا أولددى( وا 

ي لالسددتفهام فددي بدداألدوات االسددمية التددي هدد لمنقطعددة يجددوز أن يددؤتى بهددا لشددبههاا( أم)
وأبددو حيددان يتددابع برأيدده كثيددرًا مددن البصددريين الددذين يددرون أن أداة ( 2)عدددم األصددالة فيهددا

ألنهددا ال تسددتعمل فددي غيددره وأن االسددتفهام بغيرهددا كددان بوجددود ( الهمددزة)االسددتفهام هددي 
وا االلتبددداس وذهدددب بعدددض ولكدددنهم أسدددقطوها لكثدددرة االسدددتعمال إذا امنددد، معددده( الهمدددزة)

 .(3)همزة وان كانت اقلَّ تصرفا منهاومنهم السكاكي إلى أنها لالستفهام كالالبالغيين 
أداتدددان أصدددليتان فدددي ( و)هدددل( ةأن )الهمددز : ويددرى الددددكتور المرحدددوم مهددددي المخزومدددي

يددددد معنددددى إنمددددا تف( وان مددددا عددددداها مددددن األدوات والتددددي يسددددميها )بالكنايددددات، االسددددتفهام
وال بتقدددير ( وضددعها فدي صدددر الجملدة ولدديس بنيابتهدا عددن )الهمدزةاالسدتفهام بتقدديمها و 

 .(4)معها( )همزة
أصددالة ال نيابددة أداة اسددتفهام ( هددل)إن : والددذي يددذهب إليدده الباحددث الددرأي الددذي يقددول

لهمدزة إذ إن ا، وان كاندت اقدلَّ تصدرفا منهدا بدل اقدل اسدتعماال منهدا( شانها شأن )الهمدزة
فدددي ( مكونددده مدددن حدددرفين لدددذا كدددان اسدددتعمال )الهمدددزة( )هدددلمكوندددة مدددن حدددرف واحدددد و

 .  (االستفهام أكثر اتساعا وأكثر شيوعا من أختها )هل
 :  قال زهير

                                                 
زيد الخيل ورد في : قائله ،(سائل فوارس يربوأ بشدتنا) :البيت من البسيط وصدره( 1)

وشرح  ؛1/124مالي الشجريةواأل ؛2/443:والخصائص ؛3/21 ،1/44:المقتضب
 ؛242، 222:ومغني اللبيب وشرح شواهد السيوطي ؛4/224وخزانة األدب ؛4/122المفصل

  .1/347معجم شواهد العربية :وينظر .2/12والدرر اللوامع ؛333–2/77وهمع الهوامع
  .1/347معجم شواهد العربية :وينظر .2/371البحر المحيط( 2)
  .24، 27:مفتاح العلوم( 3)
  .74:مدرسة الكوفة( 4)
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 وصلتهوذي نسب ناٍء بعيد                
 ( 1)بمالك ال يدري أهل أنت واِصُلهُ                                     

وال يسدتفهم بحرفدي اسدتفهام فدي آن ( حرف استفهام وكذلك )األلدف( اضطرارا الن )هل
 .(2)واحد

ُقدددُل َهدددُل َيُسدددَتِوي اأَلُعَمدددى َواُلَبِصددديُر َأُم َهدددُل َتُسدددَتِوي }: ومدددن شدددواهدها فدددي القدددرآن الكدددريم
ُقددددددُل َهددددددُل َيُسددددددَتِوي الَّددددددِذيَن َيُعَلُمددددددوَن َوالَّددددددِذيَن اَل }: ، وقولدددددده تعددددددالى(3){الظُُّلَمدددددداُت َوالنُّددددددورُ 

 .(4){َيُعَلُمونَ 
وقددد وردت هددل االسددتفهامية فددي كتدداب الموطددأ كثيددرا لددذا نقددف علددى  بعددض شددواهدها 

 .(2)وطأ حسب أرقام األحاديث وصفحاتهاولمن أراد االستزادة يراجع كتاب الم
وحددددثني عدددن مالدددك انددده بلغددده أن سدددالم  بدددن ))فدددي كتددداب الموطدددأ ( ومدددن شدددواهد )هدددل

هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبدل ، عبداهلل وسليمان بن يسار سئال عن الحائض
 .(4)((فقاال ال حتى تغتسل صأن تغتسل

ل نجدددد ثدددائر الدددرأس يسدددمع دوي مدددن أهددد جددداء رجدددل إلدددى رسدددول اهلل )): وشددداهد ثدددان
 وال نفقدده مددا يقددول حتددى دنددا فدد ذا هددو يسددأل عددن اإلسددالم فقددال لدده رسددول اهلل صددوته 

قددال  قددال ال إال أن تطددوأ. صهددل علددي غيددرهن: قددال، خمددس صددلوات فددي اليددوم والليلددة

                                                 
 .7:ديوانه :ينظر .()بمال وما يدري بأنك واصلورد في ديوانه برواية ( 1)
وأساليب  ؛123و 2/122شرح المفصل :وينظر .1/21والمحتسب ؛(هل)كتاب العين ( 2)

 .322، 321:الطلب
 .14:سورة الرعد من اآلية( 3)
  .1:الزمر من اآليةسورة ( 4)
، 22/112، 171، 322، 144، 332، 47، 44: لالستزادة تراجع األرقام والصفحات اآلتية( 2)
4/114 ،41 ،224 ،12/272 ،71/213 ،221/332. 
  .41/43(كتاب الوضوء)كتاب الموطأ ( 4)
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قدددددال هدددددل علدددددي غيدددددره قدددددال ال إال أن تطدددددوأ  ان.وصددددديام شدددددهر رمضددددد رسدددددول اهلل 
 .  (فقد جاء جوابها بد )ال. (1)....((

سددئل مالددك هددل يقدددف الرجددل بعرفدده أو المزدلفددة أو يرمددي الجمدددار أو )): وشدداهد ثالددث
كدل امدر تصدنعه الحدائض مدن  :فقدال...  صيسعى بين الصفا والمروة  وهو غير طاهر

 .  (2)((امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم ال يكون عليه شيء
ِذيَن َيُعَلُمدوَن َوالَّدِذيَن اَل ُقدُل َهدُل َيُسدَتِوي الَّد} ومن شواهدها في القدرآن الكدريم قولده تعدالى:

 .  (3)َيُعَلُموَن{

  :أدوات االستفهام  األخرى -: ثانيا

  -: ما .1
}َمددا َسددَلَكُكُم :اسددم يسددتفهم بدده عددن غيددر العاقددل ويكددون مبنيددًا علددى السددكون كقولدده تعددالى

 .(4)ِفي َسَقَر{
 (.وهل، وتستعمل لطلب التصور شانها شأن أدوات االستفهام األخرى عدا )الهمزة

جداءت فدي  ((هي سدؤال عدن ذات غيدر اآلدميدين وعدن صدفات اآلدميدين)): قال المّبرد
متضدددددمنة معندددددى ، ولألجنددددداس كائندددددا مدددددا كاندددددت، الغالدددددب لمدددددا ال يعقدددددل وللمدددددبهم أمدددددره

 .(2)االستفهام
وهدددي فيددده غيدددر موصدددوفة وال ، تسدددتعمل اسدددما لالسدددتفهام)): ويقدددول أبدددو علدددّي الفارسدددي

ويقدددددول ( 4)وغيدددددرهم مدددددن المميدددددزين، غيدددددر األناسدددددي موصدددددولة وهدددددي سدددددؤال عدددددن ذات
                                                 

ولمعرفة بقية الحديث يراجع الرقم والصفحة ، 271/147()كتاب الصالةكتاب الموطأ ( 1)
  .امهينفس

   .143/322كتاب الموطأ( 2)
  .1:الزمر من اآليةسورة ( 3)
  .42:اآلية، سورة المدثر( 4)
  .24والمفصل: ؛44:ومعاني الحروف ؛1/242وشرح التسهيل ؛1/41المقتضب( 2)
  .243:المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات( 4)
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اسددتفهام عددام عددن كددل شدديء عاقددل هددو ام غيددر عاقددل فدد ذا علددم ( مددا)إن : الزمخشددري
 .(1)((لما ال يعقل( بان تكون)ما( و)َمدنُ ( فرم بد )ما

تكددون للسددؤال عددن الجددنس وتكددون ( إن )مددا)): ويقددول الدددكتور قدديس إسددماعيل األوسددي
 .  (2)((يعقل وصفته وللسؤال عن صفات اآلدميينللسؤال عن حال ما  ال 

وتسدتعمل سدؤاال عدن ، وصدفته لمدا ال يعقدل( مدا)وهنا نجد إن الجميدع متفقدون علدى أن 
 .  (3)يته أو جنسه أو عن صفات اآلدميينحقيقة الشيء أو ماه
فقدددد نقدددل عدددن ، والدددذي فيددده الخدددالف هدددو أن تكدددون مدددا تعجبيدددة( مدددا)هنددداك خدددالف فدددي 

 ونسددب إلددى الفددراء  وابددن درسددتويه( )اندده يجعلهددا نكددرة غيددر موصددوفة:( 4)سدديبويه قولدده
 :(2)قولهما
ومددا لددديكص فهددي بمنزلددة  صمددا تفعددل صالتعجبيددة هددي التددي يسددتفهم بهددا فددي قولددك( إن )مددا

وخدر  مدن ، ألجل أن يكون التعجب فيما جاوز الحدد المعدروف، في اإلبهام( )َمدُن وأيّ 
يوقف على حقيقته وجاء في شرح الرضي علدى  وصار كأنه ال يبلغ وصفه وال، العادة

نددده كدددان جهدددل سدددبب حسدددنه فاسدددتفهم وأل، إن هدددذا قدددوي مدددن حيدددث المعندددى)): الكافيدددة
}َمدا َسدَلَكُكُم ِفدي : قولده تعدالى: ومن شدواهد مدا االسدتفهامية فدي القدرآن الكدريم، (4)عنه((
 .  (4){}َوَما ِتُلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى: وقوله سبحانه، (7){َسَقرَ 

ك االسددتفهامية كثيدددرا فددي كتددداب الموطدددأ وسددوف نقدددف علددى بعدددض تلددد( مدددا)وقددد وردت 
 .  (1)الشواهد وال مجال لذكرها جميعا

                                                 
  .1/314الكشافتفسير ( 1)
  .1/374أساليب الطلب( 2)
  .241–2/273وشروح التلخيص ؛134، 1/133واإليضاح ؛141:مفتاح العلوم :ينظر( 3)
  .2/424شرح جمل الزجاجي :ينظر( 4)
   .2/312شرح الرضي علي الكافية ؛7/141شرح المفصل :ينظر( 2)
  .2/312شرح الرضي علي الكافية( 4)
  .42:سورة المدثر اآلية( 7)
  .17:سورة طه اآلية( 4)
  .224/142،44/377، 221/134، 24/43، 21/32، 1/22لالستزادة يراجع كتاب الموطأ( 1)
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 يددا :قددالوا ((دعوهدددن فدد ذا وجددب فددال تبكددين باكيددة فقددال رسددول اهلل ): )ومددن شددواهدها
ي سدبيل قدالوا القتدل فد صوما تعدون الشهادة : إذا مات ...رسول اهلل وما الوجوبص  قال

ومددا  )إذ وردت مددا االسددتفهامية فددي . (1)((...الشددهداء سددبعة :اهلل  فقددال رسددول اهلل 
   .(ص)وما تعدون الشهادة ،(صالوجوب

وحددددثني عدددن مالدددك عدددن ندددافع عدددن عبدددداهلل بدددن عمدددر عدددن حفصدددة أم )): وشددداهد ثدددان
 صعمرتدكما شأن الناس حلوا ولم ُتحلُل  أنت من  :المؤمنين انها قالت لرسول اهلل  

لددذا نالحددظ اعرابهددا . (2)((إنددي لبدددت رأسددي وقلدددت هددديي فددال احددل حتددى أنحددر :فقددال
   .مبتدأ النها اسم وقع في صدر الجملة

دخدل الكعبدة هدو واسدامة بدن زيدد  ان رسدول اهلل  :وشاهد ثالث عن عبداهلل بن عمر
سددالت ف :فقددال عبددداهلل .وبددالل بددن ربدداح وعثمددان بددن طلحددة فأغلقهددا عليدده ومكددث فيهددا

جعدل عمدودا عدن يمينده وعمدودين عدن  :ص فقدالبالاًل حين خر  ما صنع رسول اهلل 
 .  (3)((وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى .يساره وثالثة اعمدة وراءه

}َوَمددا : وقولدده تعددالى( 4){}َمددا َسددَلَكُكُم ِفددي َسددَقرَ : وشددواهدها مددن القددرآن الكددريم قولدده تعددالى
 .(2){َيا ُموَسىِتُلَك ِبَيِميِنَك 

 -:مَــنْ. 2
بتحديددددده وهددددي مبنيددددة علددددى  والجددددواب يكددددون، اسددددم يسددددتفهم بدددده عددددن الشددددخص العاقددددل

 السكون.

                                                 
الحديث طويل جدا ولمن أراد االطالأ عليه كامال  34/147(كتاب الجنائز)كتاب الموطأ ( 1)

  .يراجع متن الحديث في الرقم والصفحة نفسيهما
  .114/324(كتاب االعتكاف) المصدر السابم( 2)
  .221/332(كتاب الصالة) كتاب الموطأ( 3)
  .42:سورة المدثر اآلية( 4)
 .17:سورة طه اآلية( 2)
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يدأتي السدؤال بهدا عدن الجدنس مدن ( 1)))هو اسم استفهام لمدا يعقدل خاصدة: قال الّرماني
ومندده قولدده  .(2)((أم جندديّ  صبمعنددى ابشددر هددوص أم ملددك صمددن جبريددل: تقددول، ذوي العلددم

بُُّكَمددا َيددا ُموَسددى: تعددالى حكايددة عددن فرعددون َفَمددن َيُهددِدي }: وقولدده تعددالى، (3){}قَدداَل َفَمددن رَّ
 .(4){َمُن َأَضلَّ اللَّهُ 

مدددن : وهددذا واضددح ألندده إذا قيددل مددثال، وهددي للسددؤال عددن الشدديء المشددخص لددذي العلددم
 .  (2)أو نحوه مما يفيد التشخيص( عمرو)يجاب بد  صفالن

فد ذا ، ففي الخبر تكدون معرفدة ونكدرة،  في الخبر واالستفهام والمجازاة)) :(َمدنُ )وتكون 
ذا كانددددددت نكددددددره لزمهددددددا النعددددددت ( الددددددذي)نددددددت معرفددددددة تلزمهددددددا الصددددددلة كمددددددا تلددددددزم كا وا 

 .  (4)((إلبهامها
اندده يلحقهددا بالمعددارف  :فقددد نقددل ابددن مالددك عددن ابددن كيسددان قولدده: أمددا فددي االسددتفهام

إذ يددل ، والجواب يكون مطابقدا للسدؤال، معرفة جوابها كجواب ما يكون نظرا إلى أن))
 .  (7)((تعريف الجواب على تعريف المجاب

َفَمددن َيُهددِدي َمددُن َأَضددلَّ } :ومددن شددواهدها علددى االسددتفهام فددي القددرآن الكددريم قولدده تعددالى
عددن اسددلم مددولى عمددر بددن )كتدداب الموطددأ: ) . ومددن شددواهد مددن االسددتفهامية فددي(4){اللَّدهُ 

دددن ريدددح هدددذا : الخطددداب وجددد ريدددح طيدددب وهدددو بالشددجرة فقدددال الخطدداب أن عمدددر بدددن ممَّ
 ،((فقددال منددك لعمددر اهلل، فقددال معاويددة بددن أبددي سددفيان منددي يددا أميددر المددؤمنين صالطيددب

عزمددددت عليددددك : فقددددال عمددددر، إن أم حبيبددددة طيبتنددددي يددددا أميددددر المددددؤمنين :فقددددال معاويددددة

                                                 
  .14:معاني الحروف( 1)
  .1/132اإليضاح في علوم البالغة( 2)
 .41:سورة طه اآلية( 3)
  .21:سورة الروم من اآلية( 4)
  .1/132اإليضاح في علوم البالغة( 2)
  .1/41المقتضب( 4)
  .1/131شرح التسهيل :ينظر( 7)
  .21:سورة الروم من اآلية( 4)
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 صثدان فقدال مدن هدذا ص وشداهد(فمن ريدح هدذا الطيدب): . والشاهد فيه(1)تغسلنهلترجعن ف
(، (ص...يغسددل رأسدده وهددو محددرم كيددف كددان رسددول اهلل ، انددا عبددداهلل بددن حنددين :فقددال

 .  (2)(صهذامدن )الشاهد فيه 
. (3)لددب((ام هددانيء بنددت ابددي طا :فقلددت ص، فقددال َمددُن هددذه))فسددلمت عليددهوشدداهد ثالددث 

   .حسب موقعه من الجملة وتعرب هنا مبتدأبقلنا انها اسم لذا يعرب 

  -:كيـف . 3
، وتكددون مبنيددة علددى الفددتح، اسددتفهاما عددن الحددال( كيددف)فددي االسددتفهام الحقيقددي تكددون 

ويكددون الجددواب فيهددا مددثال   صأي بددأي حددال أنددت( صكيددف أنددت)فعندددما تقددول للمخاطددب 
   .بخير أو على خير وهو نكرة
 :  لها ثالثة أوجه( كيف)وقال بعض علماء اللغة إن 

   .(ص)كيف زيد:تقول، سؤال محض عن حال: األول
 .صأي على حال كنت صألكرمنك كيف كنت: حال ال سؤال معه كقولك: والثاني
}َفُقتِددَل َكُيددَف : وعلددى هددذين الددوجهين يفسددر قولدده تعددالى، كيددف بمعنددى التعجددب: والثالددث

 .(4){َقدَّرَ 
َكُيددَف }: ومددن التعجددب قولدده تعددالى( 2)وتعجددب أيضددا صمعناهددا علددى أي حددال قددددر :قدالوا

شدددبيهة باسددددم ، وهدددي تجددددري مجدددرى الظددددروف( 4){َتُكفُدددُروَن ِباللَّدددِه َوُكنددددُتُم َأُمَواتدددًا َفَأُحَيدددداُكمُ 
 .  (7)صعلى أية حالة: جاءت لتعميم األحوال ومعناها عند سيبويه، المكان

                                                 
  .11/274(الحج باب ما جاء في الطيب في)كتاب الموطأ ( 1)
  .4/272كتاب الموطأ( 2)
  .222/132المصدر السابم( 3)
  .11:المدثر اآليةسورة ( 4)
  .121:الصاحبي في فقه اللغة( 2)
  .24:البقرة اآليةسورة ( 4)
ومغني  ؛1/342وشرح التصريح على التوضيح ؛41:والمفصل في النحو ؛2/124الكتاب( 7)

  .1/224اللبيب
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نمددا  (1)همددا يددذهبان إلددى انهددا اسددم غيددر ظددرفإن)): وقددد نقددل عددن السدديرافي واالخفدد  . وا 
.  (2)((ألنهددا بمعندددى علددى أي حددالص والجددار والظددرف متقاربدددان)): عدددت فددي الظددروف

، وهدددي ال تتصدددرف ألنهدددا ال تسدددتعمل فاعلدددة وال مفعولدددة وال يددددخل عليهدددا حدددرف جدددر))
ذ جعلددت  ظرفددا  :كانددت فددي تقدددير، وتددأبى األسددماء غيددر المتصددرفة أن تكددون ظرفددا وا 

أم علددى غيدر ذلددك مدن األحددوال التدي يمكددن  صأم ضدعيف صأم مددريض صصدحيح أم سدقيم
وان ، كمددا انهددا ال تحسددن فيهددا عالمددات األسددماء فددي اللغددة الجيدددة، (3)((السددؤال عنهددا

)انظدر إلدى كيدف  والدى قدولهم:( ص)علدى كيدف تبيدع األحمدرين: كانوا قد قالوا في الشواذ
 .(4)جر وليس ذلك بالشائع وال بالقياسفادخلوا عليها حروف ال( صيصنع

إن كيددف ال تكدون إال اسددما وهدذا االسددم قدد اشددتمل )): لكدن عبددد القداهر الجرجدداني يدرى
مددددا عندددددكص اسددددم اشددددتمل علددددى األشددددياء : فددددي قولددددك( مددددا  )علددددى األحددددوال كمددددا إن 

 .  (2)((كلها
فددي احددد قوليدده إلددى أّنهددا بطلددت أن تكددون عنددده ، ويددذهب ابددن الخّشدداب المددذهب نفسدده

وكيدف تقدولص فالفعدل ال يلدي الفعدل إال  صكيدف تصدنع الن األفعدال تليهدا إذا قلدت، فعال
وال تكون حرفا الن الحدرف ال يسدتقل بده االسدم كالمدا تامدا إال ، أن يكون بينهما حاجز

 . (4)فبطل أن تكون حرفا، في النداء
الن ذلددك لددم يقلدده احددد ، كيددف ال تكددون ظرفددا)): وأورد ابددن هشددام عددن ابددن مالددك قولدده

علددى أي : وال مكانددا  ولكنهددا لمددا كانددت تفسددر بقولددكفهددي ليسددت زمانددا ، حسددب زعمدده
 .  (7)((لكونها سؤاال عن األحوال العامة سميت ظرفا صحال

                                                 
  .1/224اللبيبمغني ( 1)
  .117، 2/114شرح الرضي على الكافية( 2)
  .2/424شرح جمل الزجاجي( 3)
  .24:والمرتجل ؛2/434البحر المحيط( 4)
  .1/224المقتصد في شرح اإليضاح( 2)
  .24:المرتجل( 4)
  .1/224ينظر مغني اللبيب( 7)
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فدي محدل نصدب دائمدا ( كيف)إن ، إن هذا ليس معناه)) ":حاشيته"ونقل الخضري في 
بدددل انهدددا فدددي تأويدددل مدددا يسدددمى ظرفدددا وهدددو الجدددار ، علدددى الظرفيدددة المجازيدددة كمدددا تدددوهم

 .(1)((والمجرور
واسددتدلوا علددى ))مددن أدوات العطددف ( كيددف)أنهددم عددّدوا ، أمددا الكوفيددون فقددد روى عددنهم

 .  (2)((فكيف شحمَ  صأكلت شحمًا فكيف لحمًا وما يعجبني لحمَ : ذلك بأن العرب تقول
َكُيدَف َتُكفُدُروَن ِباللَّدِه }: قولده تعدالى: ومن شواهد كيف على االسدتفهام فدي القدرآن الكدريم

ومددددن ، (4){َفَكُيددددَف آَسدددى َعلَدددى قَدددُوٍم َكددداِفِرينَ }: وقولددده تعدددالى، (3){َأُمَواتدددًا َفَأُحَيددداُكمُ َوُكندددُتُم 
 :  شواهدها في كتاب الموطأ

كيدف  :فقدال لده رسدول اهلل  )): . وشداهد أخدر(2)((صكيدف تدأمرين أن أصدنع)): فقال
 .  (4)((فأعاد عليه قوله ... صقلت

كيدف صدنعت يدا أبدا محمدد  :الرحمن بن عوفلعبد  قال رسول اهلل )) :وشاهد ثالث
 :فقددددال لدددده رسددددول اهلل  ،اسددددتلمت وتركددددت: فقددددال عبددددد الددددرحمن صفدددي اسددددتالم الددددركن

 .  (7)((أصبت

  -: أي. 4 
يددأتي بعدددده مضدداف إليددده يحدددد معنددداه وهددو اسدددم المسدددتفهم ، وهددي اسدددم اسددتفهام معدددرب

تقدع ( مبهددم)وهدي اسدم : أي انها تستعمل لجميدع معداني أدوات االسدتفهام السدابقة، عنه
وهدي تقدع مواقعهدا ، سؤال في كل شيء وهي طّوافدة علدى معداني أدوات االسدتفهام كافدة

                                                 
  .1/122حاشية الخضري على ابن عقيل( 1)
  .1/273مغني اللبيب( 2)
  .24:البقرة اآليةسورة ( 3)
  .13:األعراف اآليةسورة ( 4)
 . (لالطالأ على الحديث كامال يراجع متنه في الكتاب) 14/274كتاب الموطأ( 2)
  .34/372كتاب الموطأ( 4)
 . ()كتاب االعتكاف 114/322المصدر السابم( 7)
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، وتقددع علددى شديء وهددي بعضدده، ولدذلك تصددلح للعدداقلين وغيدرهم، ونائبدة مندداب جميعهددا
ى إذ إنهدا تضداف إلد، لذلك يستوجب أن تكون في االستفهام سدؤاال عدن بعدض مدن كدل

 .  (1)تقع عليةما هي بعضه أو إلى ما 
أي ) :ف ذا أضيفت إلى المعرفة فهي سدؤال عدن االسدم وكاندت بعدض المعرفدة كقولدك))

الجددواب ، ومددن الجماعددة (، فددأي واحددد مددن االثنددينصأي الرجددل قددائم)و (،صرجلددين أخددوك
 .  (2)((أن تقول عمر أو بكر

 . (3)أن أبا حيان أنكر إضافة أي إليهاحتى ، أما إلى النكرة فال تضاف إال قليال
الشددرطية واالسددتفهامية تضددافان إلددى المعرفددة ( أمددا ابددن عقيددل ف ندده يددذهب إلددى أن )أّيددا

 .  (4)(بد)النكرة
سواء أضدفتها إلدى مفدرد أو ، ف ن أضفتها إلى ما تقع عليه كانت نكرة)): وقال بعضهم

وأيُّ الرجددال  صأيُّ رجددل عندددكص وأيُّ الددرجلين عندددك: مثنددى أو مجمددوأ فددي مثددل قولددك
: كقولددك، توصددل بمددا يوصددل بدده الددذي، جبددرا بمعنددى الددذي( أيّ )تددأتي )). (2)((عندددكص

 .  (4)((المعنى الذي قام أخوك (،صإيُّهم قام أخوك)
 وظرفدًا ومفعدوالً  ف إليه فتدأتي مبتددأً أما إعرابها فتعرب بحسب موقعها وبحسب ما تضا

 واسمًا مجرورًا ومفعواًل مطلقًا.به 
أيُّ سداعة ذكدر مدن ليدل أو )): "الموطدأ"ومن شواهدها في الحدديث الشدريف فدي كتداب 

ومدا )) :وشداهد أخدر، (7)((ثدم ذكرهدا لديال أو نهدارا صنهار كما يصدلى الصدالة إذا نسديها

                                                 
شرح جمل و ؛ 2/214المقتضب :ينظر .2/142كشف المشكل في النحو ؛2/4شرح المفصل( 1)

  . 2/442الزجاجي
  .111:زهية في علم الحروفاأل( 2)
  .1/232ارتشاف الضرب( 3)
  .2/44شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( 4)
  .2/442شرح جمل الزجاجي( 2)
  .124:االزهية في علم الحروف( 4)
  .234/342كتاب الموطأ( 7)
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هددل يددؤخر مددن ذلددك أم يفعلدده فددي و  صوكددم الصدديام صُمددٍد هددو وبددأي صوكددم الطعددام صالنسددك
 .   (1)((صذلك فوره

}فَدَأيُّ اُلفَدِريَقُيِن َأَحدمُّ بِداأَلُمِن ِإن ُكندُتُم  القرآن الكريم على االستفهام منهدا:وشواهدها من 
 .  (2)َتُعَلُموَن{

  -: كم .5  
وتعدرب حسدب ، يستفهم بها عن عدد يراد تعيينه وهي مبنية ويليها تمييز منصدوب: كم

والدددليل علددى وهددي ال تكددون إال اسددما ، حسددب موقعهددا مددن الجملددةبمددا يقتضدديه الكددالم و 
وهددي  صعلددى كددم جددذأ  سددقفك مبنددي: اسددميتها دخددول حددروف الجددر عليهددا ومندده قددولهم

 .(3)العدد والمقدار ويوضحها ما بعدهامبهمة في الجنس و 
فهددي ، وهدي موضددوعة لالختصددار وتددرك اإلطالددة تغنددي عدن ذكددر أعددداد ال نهايددة لهددا))

العددد حمدال علدى نقيضدها في االستفهام مبنيدة لتضدّمنها معندى حرفده مدع داللتهدا علدى 
 .(4)((وهو ربَّ 

إن كدم مركبدة مدن كداف التشدبيه )) :وهي عند الكوفيين مركبدة فقدد نقدل عدن الفدّراء قولده
فديُم ولدُم فدي فديَم : حذف ألفها وسكن ميمها لكثرة االستعمال كما قدالوا، وما االستفهامية

 .  (2)((ولمَ 
نمدددا  الن مفدددردة،إنمدددا قلندددا إنهدددا  لكدددنَّ البصدددريين احتجدددوا وقدددالوا: األصدددل هدددو اإلفدددراد وا 

 .  (4)((فرأالتركيب 

                                                 
  .224/344المصدر السابم( 1)
  .41:اآليةاألنعام سورة ( 2)
وارتشاف الضرب  ؛272:والجني الداني ؛4/122وشرح المفصل ؛2/44شرح جمل الزجاجي( 3)
  .2/422وشرح ابن عقيل؛ 1/724رح الكافية البن مالكوش ؛1/377
  .314:المرتجل( 4)
  .1/14اإلنصاف في مسائل الخالف :ينظر( 2)
  .1/322االنصاف في مسائل الخالف :ينظر( 4)
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َوُزُروٍأ * }َكددُم َتَرُكددوا ِمددن َجنَّدداٍت َوُعُيددوٍن : ومددن شددواهدها فددي القددرآن الكددريم قولدده تعددالى
 .  (1){َوَمَقاٍم َكِريمٍ 

إن كدم  :وبعيدا عن هذه الحجج فالرأي الذي هو أكثر رجحانا ما ذهدب إليده البصدريون
عندددد النحددداة اسدددم مفدددرد قابدددل لددددخول حدددرف الجدددر عليددده فلدددو كاندددت مركبدددة كمدددا زعدددم 
الكوفيون لبطل أن يدخل عليها هذا الحرف وذلك لعدم دخدول الحدروف علدى الحدروف 

هذا ما يميدل إليده اسما مفردا متحدا غير مركب و ( كم)لذا فالصحيح واألولى ان تكون 
 الباحث ويؤيده.

}َكدددُم َتَرُكددوا ِمددن َجنَّددداٍت  :االسدددتفهام فددي القددرآن الكدددريم قولدده تعددالىومددن شددواهدها علددى 
 .(2){َوُزُروٍأ َوَمَقاٍم َكِريمٍ * َوُعُيوٍن 

 فددي كددم كفددن رسددول اهلل )): ومددن شددواهدها مددن الحددديث الشددريف فددي كتدداب الموطددأ
 .  (4)...((( 3)فقالت في ثالثة أثواب بيض سحوليه

 .  (2)((صوكم الصيام صوكم الطعام)): وشاهد أخر

  :ماذا. 6  
فدال يخلدوان تبقدى كدل واحددة منهمدا علدى بابهدا أو ، االستفهامية( ما)مع ( ذا)إذا كانت 
 .  (4)ان بقيت على بابها فال سؤال فيهاف، ال تبقى

 :  فان لم تبم فان للعرب فيها أوجها

                                                 
   .24-22 تان:الدخان اآليسورة ( 1)
   .24 -22 تان:الدخان اآليسورة ( 2)
 .(كتاب العين مادة )سحل .: اثواب بيض مصنوعة من الكرسفسحولية( 3)
  .2/142(كتاب الجنائز)كتاب الموطأ ( 4)
  .224/342المصدر السابم( 2)
  .3/44شرح جمل الزجاجي( 4)
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: مداذا أي: الكدالم فنقدولاالستفهامية فينعقد منهما ( ما)أن يفرد اسم اإلشارة  و: احده 
 .(1)صأي شيء هذا

البتدددداء وذا خبدددره اسدددتفهامية وهددي اسدددم تدددام مرفددوأ الموضدددع با( مدددا)أن تكددون : الثااا   
 .  (2)وهي بمعنى الذي

 .  (3)صكلها استفهاما على التركيب كقولك لماذا جئت( ماذا)أن تكون  :الث لث
 موصوال بمعنى الذي.معنى شيء أو كلها اسم جنس ب( ماذا)أن تكون : الرابع

يحتمدل كونهدا  صمداذا صدنعت :زائددة ففدي نحدو( ذا)اسدتفهاما و( ما)أن تكون : الخ مس
 .  (4)نص في الزيادة( صفماذا الذي صنعت :قولك)زائدة بمعنى الذي و

 . (2)لإلشارة( ذا)زائدة و( ما)أن تكون : الس دس
 : أما أبو ّحيان ف نه يجوز فيها وجهين من اإلعراب

 .أي شيء: كلها اسم استفهام على التركيب بمعنى( ماذا)أن تكون : األول
كددان  اسددما موصددوال بمعنددى الددذي وهددذا إذا( ذا)اسددم اسددتفهام و( مددا)أن تكددون : الثاا   

 .  (4)الفعل قبلها معلقا عن العمل
   .(رحمه اهلل)كلها اسم استفهام كما رأى ابو حيان ( ماذا)والصحيح أّن 

أمره أن يسدأل رسدول  أن عليَّ بن أبي طالب )): "الموطأ"ومن شواهدها في كتاب 
. وذلددك لموقددع (7)((مدداذا عليده، فخددر  منده المددذي، عدن الرجددل إذا دنددا مدن أهلدده اهلل 

   .(رضي اهلل عنها)إذ إنه زو  سيدتنا فاطمة  من رسول اهلل  سيدنا علي 

                                                 
  .1/224ارتشاف  الضرب( 1)
  .3/141المفصلشرح ( 2)
  .1/44همع الهوامع( 3)
  .2/42وشرح الرضي على الكافية ؛2/327الكليات للكفوي( 4)
  .1/312مغني اللبيب( 2)
  .2/421البحر المحيط( 4)
  .44/21كتاب الموطأ( 7)
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قدال  صعلى اثر سدورة الجمعدة يوم الجمعة. ماذا كان يقرأ رسول اهلل )): وشاهد أخر
 .  (1)هل أتاك حديث الغاشية((: كان يقرأ

 : الظروف. 7

 : أيـنَ أ.
ويكددون مبنيدا علددى  صأيددن كندت صكقولنددا أيدَن أخدوك، وهدي ظدرف يسددتفهم بده عددن المكدان

 محل نصب على الظرفية المكانية. الفتح في
فيددددده وهدددددي للسدددددؤال عدددددن المكدددددان الدددددذي حدددددلَّ ، ظدددددرف مدددددن ظدددددروف األمكندددددة))وهدددددي 
 .  (2)((الشيء

فددان ، يكددون متددى إال لأليددام والليددالي يكددون أيددن إال  لالمدداكن كمددا ال ال)): قددال سدديبويه
 .  (3)((كذاقال سير عليه مكان كذا و  صقلت أين سير عليه

ذا سبقه  ا حرف جر صار مكانا لبروز الشيء.وا 
مدن أي ) :تقدولبمنزلدة ان (، صمددن أيدن زيدد) أن قولدك: :)أال ترى) :"المقتصد"جاء في 

 .  (4)(((موضع زيد
أمددا بناؤهددا علددى  كونهددا متضددمنة معنددى حددرف االسددتفهام،وهددي مبنيددة وسددبب بنائهددا ))

 .  (2)((الفتح فالستثقال الضم والكسر بعد الياء
وذلدك لدو أن سدائال سدأل عدن مكدان ، والغرض منها في االستفهام اإليجداز واالختصدار

فيجيددددب ، ولددددم يكددددن فددددي واحددددد منهددددا صزيددددد أفددددي المسددددجد صأفددددي الدددددار زيددددد :فقددددال، زيددددد
فلدو ذهدب يعددد جميدع األمكندة لقصدر عدن ، ويكون صادقا فدي جوابده، المسؤول بالنفي

                                                 
  .17/124المصدر السابم( 1)
  .1/371الكليات للكفوي ؛4/124شرح المفصل( 2)
  .1/221الكتاب( 3)
  .1/141المقتصد( 4)
وشرح  ؛1/13شرح المفصل البن يعي  :وينظر .2/234اإلنصاف في مسائل الخالف: ينظر( 2)

 .227، 3/222وشرح الرضي على الكافية ؛31، 1/32ابن عقيل
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مشددتمال علددى جميددع األمكنددة وضددمنوه ( بددداين)فجدداؤوا ، وطددال األمددر عليدده، اسددتفهامها
 .  (1)(معنى االستفهام)

أيمددا : بددن الخطدداب قددالأن عمددر )): "الموطددأ"فددي كتدداب  ومددن شددواهد أيددن االسددتفهامية
 .  (2)((تد ...ف نها تنتظر أربع سنين ثم تع صفقدت زوجها فلم تدر أين هو امرأة

، هددا أنددا ذا يددا رسددول اهلل :قددال صثددم قددال أيددن السددائل عددن وقددت الصددالة)): وشدداهد آخددر
 .  (3)...((بين هذين وقت  ما :فقال
 

 .  (4){ ِإُن ُهَو ِإالَّ ِذُكَر لُِّلَعاَلِميَن{24َتُذَهُبوَن}َفَأُيَن } :ومن شواهدها في القرآن الكريم

  :أنى ب.   
( 2){َيا َمُرَيُم َأنَّدى لَدِك َهددَذا}: كقوله تعالى صمن أين: ظرف يستفهم به عن المكان بمعنى

 السكون في محل نصب على الظرفية.وهو مبني على  صأي من أين لك هذا
 ذكرهدددا النحويدددون فدددي ظدددروف، ظدددرف مكدددان وهدددو يخدددتص بالجهدددات واالسدددتفهام وهدددي

 .  (4)المكان وقد جاءت لتعميم األحوال
قَدداَل َأنَّددَى ُيُحيِدددي َهدددَِذِه اللّددُه َبُعددَد }: فددي مثددل قولدده تعددالى( كيددف)ويكددون اسددتفهاما بمعنددى 

    .صوالمعنى كيف يحييها بعد موتها( 7)َمُوِتَها{
أي كيدف يكدون ( 4)َوقَدُد َبَلَغنِدَي اُلِكَبدُر َواُمَرَأتِدي َعداِقَر{َأنََّى َيُكوُن ِلدي ُغداَلَم }: وقوله تعالى

 .(1)له غالم وسنه كبيرة وامرأته عاقر
                                                 

  .4/124شرح المفصل( 1)
  .44/477كتاب الموطأ( 2)
  .2/22المصدر السابم( 3)
  .27، 24:اآليتان ،التكويرسورة ( 4)
  .37:آل عمران اآليةسورة ( 2)
  .2/222ارتشاف الضرب( 4)
  .221:البقرة اآليةسورة ( 7)
  .42:ل عمران من اآليةآ( 4)
  .1/324الكليات للكفوي( 1)
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 :  قال الكميت
 أنّى ومن أين أبك الطرب          

 ( 1) صبوة وال ريبمن حيث ال                               
فدي االسدتعمال أمدا ظداهرة ( مدن)مدع ( أندىّ )أن : "شرح الرضدي علدى الكافيدة"وجاء في 

( 2){َأنَّدى لَدِك َهددَذا}: أي مدن أيدن ومقددرة نحدو قولده تعدالى صعشرون كندا مدن أندى: كقوله

 .  (3)أي من اين
أندى : في انّى معنى يزيد على أين فأين لك هذاص يقصدر عدن معندى)): يقول أبو حيان

 .(4)((صالن المعنى من أين لك هذا صلك هذا
 .  (2)به عن الحال والزمان والمكان فهموهي اسم استفهام يست

 : متىجـ.    
ومثالدده قولدده ( ص)أي حددين: ظددرف يسددتفهم بدده عددن الزمددانين الماضددي والمسددتقبل بمعنددى

ُسددوُل َوالَّددِذيَن آَمُنددوُا َمَعددُه َمتَددى َنُصددُر اللّددهِ }: تعددالى ويكددون مبنيددا علددى ( 4){َحتَّددى َيقُددوَل الرَّ
أو فدي  صالظرفيدة الزمانيدة وهدي بمعندى أي حدينالسكون المقددر فدي محدل نصدب علدى 

وهددي سددؤال  .(7)سددم مددن الظددروف وال تقددع إال للزمددانوالمشددهور فيهددا انهددا ا صأي زمددان
 .  (4)سؤال عن األمكنة( أين)عن األزمنة كما أن 

                                                 
  .4/112وشرح المفصل ؛142:نقال عن الصاحبي في فقه اللغة( 1)
  .37:آل عمران اآليةسورة ( 2)
  .2/142شرح الرضي على الكافية( 3)
  .2/222ارتشاف الضرب( 4)
  .14–14:التراكيب اللغوية في العربية( 2)
  .214:البقرة اآليةسورة ( 4)
  .2/23والمقتضب؛ 442:والجنى الداني؛ 4/223،232، 222، 1/217،211الكتاب( 7)
  .7/22شرح المفصل :ينظر( 4)
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الن ظددروف الزمددان ال تكددون إخبددارا عددن األشددخاص )) صمتددى زيددد: فددال يجددوز أن تقددول
 .(1)((لعدم الفائدة في ذلك

يكدددون  ال( كيدددف)و، يكدددون جوابهدددا معرفدددة ونكدددرة( متدددى وأيدددن)إن )): يقدددول أبدددو حيدددان
 .  (2)((جوابها إال نكرة

الن اللقاء ال يكدون إال فدي ، فقلت شهرا لم يجز صمتى لقيت زيدا: إن قيل: يقول المّبرد
نما قال لك ، بعض الشهر ، ف نمدا جدواب ذلدك يدوم الجمعدة، لتوقت له فيصرفه( متى)وا 

 شهر رمضان وما أشبه ذلك.أو 
 صومتى يجب القيام على الناس حين تقدام الصدالة)): "الموطأ"ومن شواهدها في كتاب 

 .  (3)امة إال ما أدركت  الناس عليه ...((قال لم يبلغني في النداء واإلق
ُسدددوُل }: ومدددن شدددواهدها علدددى االسدددتفهام فدددي القدددرآن الكدددريم قولددده تعدددالى َحتَّدددى َيقُدددوَل الرَّ

 .(4){َوالَِّذيَن آَمُنوُا َمَعُه َمَتى َنُصُر الّلهِ 

 :اخلامتة
قدد عدالج  إن االستفهام في كتاب الموطأ قد احتل مساحة كبيرة جددا إذ إن الرسدول 

هددو كثيددر الوقددع علددى الددنفس البشددرية اإلسددالمية مددن و  :فيدده كثيددرًا مددن القضددايا واألمددور
 إذ إنه وسيلة للتأثير النفسي على الناس وهدو إذ يسدتخدمه ، الكالم العادي المباشر

لدديعلم ويدددرب األفهددام واألفكددار والعقددول علددى التفكيددر الصددحيح يعلمهددا كيددف تفكددر ثددم 
أن يكدون مدنهم أمدة راشددة  مؤمندة كمدا أرادهددا  كيدف تعلدم ثدم كيدف تعمدل ألنده يريدد 

دٍة ُأُخِرَجد: اهلل سبحانه وتعالى ليددربهم علدى التفكيدر الصدحيح ( 2){ُت ِللنَّداسِ }ُكنُتُم َخُيَر ُأمَّ

                                                 
  .1/224المقتصد في شرح اإليضاح( 1)
  .2/242ارتشاف الضرب( 2)
  .7/77(باب النداء والصالة)كتاب الموطأ ( 3)
  .214:البقرة اآليةسورة ( 4)
  .112:ل عمران من اآليةسورة آ( 2)
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 (رضددوان اهلل علدديهم)يومددا جالسددا بددين أصددحابه  لتوضددع األمددور فددي نصددابها وكددان 
 : إنها النخلة.قال فبعد إن أعياهم السؤال( 1)((فسألهم عن شجرة ال يسقط ورقها))

 ودالددت تلددك الدددول لدده  لهددا دول العددالم اجمددع شددرقا وغربددا أراد أن يربددي أمددة دانددت
مددن جددور ، ألندده جدداء وبفضددل اهلل سددبحانه وتعددالى ليخددرجهم مددن الظلمددات إلددى النددور

األديان إلى عدالة وسدماحة اإلسدالم مدن الددنيا وضديقها وزخرفهدا إلدى رحمدة اهلل وسدعة  
   .اآلخرة

 .النتائج التي توصل اليها الباحث وسوف نعرض اهم
ن القدامى قد اغفلوا االستشهاد باالحاديدث الشدريفة ان كثيرًا من النحويين واللغويي -1

   .على العكس من المتأخرين منهم
ندده اكثددر وقعددًا يسددتخدمه كثيددرًا أل ان اسددلوب االسددتفهام اسددلوب تربددوي اذ اندده  -2

   .الكالم المباشر

طدأ والتدي ال قدد احتدل مسداحة كبيدرة مدن كتداب المو دواته المختلفة ان االستفهام بأ -3
   .جميعاً مجال لذكرها 

احياندددًا يخدددر  االسدددتفهام فدددي كتددداب الموطدددأ عدددن معنددداه الحقيقدددي فدددي كثيدددر مدددن  -4
 .  احاديثه 

 . استخدام أسلوب التشويم من خالل اثارة بعض االسئلة منه  -2
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة والسدالم علدى سديدنا محمدد وعلدى الده 

  .وصحبه وسلم

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريمبعد 
 ،1، طخديجدددددة عبددددد الددددرزام الحدددددديثي أبنيددددة الصددددرف فدددددي كتدددداب سدددديبويه، د. .1

 م(.1142)بغداد  منشورات مكتبة النهضة،

                                                 
  .17/132صحيح مسلم شرح اإلمام النووي(1)



 اهلل()رمحه االستفهام يف كتاب املوطأ لإلمام مالك 

 
 

244 

 

 م2011 كانون األول –عشر الثاني العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

ارتشاف الضرب في لسان العرب، محمد بدن يوسدف بدن علدي بدن يوسدف، أبدو  .2
، مطبعددة 1ه( ط722)المتددوفي مصددطفى النحدداس  :تحقيددم حيددان  األندلسددي،
(، م1147)مطبعدددددددة المددددددددني  3،  2  م(،1144)القددددددداهرة  النسدددددددر الدددددددذهبي،

 م(.1141)

: ، تحقيدمه(412)المتدوفى  علي بدن محمدد الهدروي لم الحروف،زهية في عاأل .3
   (.م1171) (دمشم)مطبعة الترقي  عبد المعيد الملوكي، مجمع اللغة العربية،

يب الطلب عن النحدويين والبالغيدين، د. قديس إسدماعيل  األوسدي، جامعدة أسال .4
   (.م1141)بيت الحكمة  بغداد،

ر الشدددرم األوسدددط للطباعدددة  دا : د. محمدددد عيدددد،االستشدددهاد واالحتجدددا  باللغدددة .2
   (.م1144) 3القاهرة، ط

، شدددمس الدددددين احمدددد بددددن سدددليمان المعددددروف بدددابن كمددددال باشددددا أسدددرار النحددددو، .4
نددابلس منشددورات دار  : د. احمددد حسددن حامددد، جامعددة النجدداح الوطنيددة،تحقيددم
   (.عمان)الفكر 

علددددي بددددن حمددددزة  أبددددو السددددعادات ضددددياء الدددددين حسددددب اهلل األمددددالي الشددددجرية، .7
 )بيروت(.دار الطباعة للنشر ه( 242الشجري )المتوفى

ألبدددددي  بدددددين النحددددويين البصددددريين والكددددوفيين،اإلنصدددداف فددددي مسددددائل الخددددالف  .4
ومعده ه( 277)المتدوفى البركات عبدد الدرحمن بدن أبدي سدعيد االنبداري النحدوي 

دار الفكددر  اف لمحمددد  محيددي الدددين عبددد الحميددد،إلنصددكتدداب اإلنصدداف مددن ا
   )بيروت(.

 : لجنددة مددن األسدداتذة،تحقيددم ،يويندداإليضدداح فددي علددوم البالغددة، للخطيددب القز  .1
                   (.بغداد)مكتبة المثني 

ألبدددي عبدددداهلل محمدددد بدددن يوسدددف بدددن حيددددان  (التفسدددير الكبيدددر)البحدددر المحددديط  .12
 ه(.1324) 1)مصر(، طعة السعادة مطبه(، 742دلسي )المتوفى األن

إبدددددراهيم الكيالندددددي   2د :تحقيدددددم البصدددددائر والدددددذخائر، ألبدددددي حيدددددان التوحيددددددي، .11
                                          م(.1144)مطبعة اإلنشاء 
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 (بغدددداد)هدددادي نهدددر  )دراسدددة وصدددفية تطبيقيدددة(،التراكيدددب اللغويدددة فدددي العربيدددة  .12
   م(.1147)

طدده  : د.تحقيددم ف المعدداني، حسددن بددن قاسددم المددرادي،الجنددى الددداني فددي حددرو  .13
 م(.1174) ، دار الكتب، جامعة الموصلمحسن

ه(، 1224)المتدوفى  حاشية الخضري علي بن عقيدل، للشدي  محمدد الخضدري .14
   (.بيروت)مطبعة دار إحياء الكتب العربية 

: د. عبدددد تحقيدددمه( 372)المتدددوفى الحجدددة فدددي القدددراءات السدددبع البدددن خالويدددة  .12
   (.م1177-ه1317)دار الشروم  / والقاهرة(،بيروتسالم مكرم )العال 

محمددددد ضدددداري  2الحددددديث الشددددريف وأثددددره  فددددي الدراسددددات اللغويددددة والنحويددددة، د .14
-ه1422) 1حمدددددادي، مؤسسدددددة الرسدددددالة للمطبوعدددددات العربيدددددة )بيدددددروت(، ط

 م(. 1142

)المتدددوفي  عبدددد القدددادر بدددن عمدددر البغددددادي ب ولدددب البددداب العدددرب،خزاندددة األد .17
 (،بددددوالم) المطبعدددة المنيريددددة ،عبددددد السدددالم محمددددد هددددارون :تحقيدددمه(، 1213

وطبعة محمدد  م(،1147) (القاهرة) ر الكتاب العربي للطباعة والنشروطبعة دا
 .  (م1141-ه1421) 3(، طالقاهرة)الخانجي 

: محمدد علدي تحقيمه( 312)المتوفى الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني  .14
   (.م1112) 1ة العامة )بغداد(، طالنجار، دار الشؤون الثقافي

فاضددددل صددددالح السددددامرائي،  ، د.الدراسددددات النحويددددة واللغويددددة عنددددد الزمخشددددري .11
   (.م1171-ه1312) (بغداد)مطبعة اإلرشاد 

)المتدددددوفى احمدددددد بدددددن أمدددددين الشدددددنقيطي ، الددددددرر اللوامدددددع علدددددى همدددددع الهوامدددددع .22
   (.لبنان )بيروت/للطباعة  ه( دار المعرفة1331

م.ه( نسدخه مصدورة عدن طبعدة 13وفى نحدو تد)المديوان زهير بدن أبدي سدلمى  .21
   م(.1144–ه1343) دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر )القاهرة(

  .دار صادر )بيروت(ديوان زيد الخيل  .22
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اإلمدام الحددافظ المصدنف المتقددى أبدي داود سددلمان بدن األشددعث   داود،سدنن أبددي  .23
  :ضددددبط أحاديثدددده وعلددددم علددددى حواشدددديهه( 272)المتددددوفى السجسددددتاني االزدي 

 )بيروت/ لبنان(.دار إحياء التراث العربي  ،محمد محيي الدين عبد الحميد
مطبوعددددات  ،خديجددددة الحددددديثي شدددداهد وأصددددول النحددددو فددددي كتدددداب سدددديبويه، د.ال .24

   م(.1174–ه1314جامعة الكويت )
 المصددددريشددددرح ابددددن عقيددددل قاضددددي القضدددداة بهدددداء الدددددين بددددن عقيددددل الهمددددداني  .22

مطبعددة السددعادة  ،محمددد محيددي الدددين عبددد الحميددد :تحقيددم ه(،741)المتددوفى 
   م(.1142)بمصر 

الددكتور عبدد الدرحمن  ه(،472)المتدوفى جمال الدين بن مالدك  شرح التسهيل، .24
   م(.1174) 1مكتبة االنجلو المصرية   ،السيد

 لألزهري. شرح التصريح على التوضيح،  .27

لدي الكافيدة فدي النحدو البدن الحاجدب، رضدي الددين االسدتربادي شرح الرضدي ع .24
)بيددددددروت( دار الكتددددددب العلميددددددة ، قدددددددم لدددددده إميددددددل بددددددديع يعقددددددوبه(، 444)ت 

 .  (م1144-ه1411منشورات محمد علي بيضون )

تدددأليف اإلمدددام آبدددي عبدددداهلل جمدددال الددددين بدددن محمدددد بدددن  شدددرح الكافيدددة الشدددافية، .21
ه(، دار الكتدددب 472)المتدددوفى افعي عبدددداهلل ابدددن مالدددك الطدددائي الجيددداني الشددد

 (.م2222-ه1422) (لبنان )بيروت/منشورات محمد علي بيضون العلمية، 
للشددي  العددالم العالمددة موفددم الدددين يعددي  بددن علددي بددن يعددي   شددرح المفصددل، .32

   .النحوي
تحقيدددددم ه:( 441شدددددرح جمدددددل الزجددددداجي البدددددن عصدددددفور االشدددددبيلي )المتدددددوفى  .31

   (.م1142-ه1422صاحب ابي جناح )

احمددد بددن فددارس )المتددوفى  ،صدداحبي فددي فقدده اللغددة وسددنن العددرب فددي كالمهددالا .32
   م(.1144) (بيروت)مؤسسة بدران  : مصطفى الشويمي،تحقيمه( 312
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صحيح مسلم لإلمام آبي الحسن مسلم بن الحجا  بن مسلم القشيري  .33
-ه1422) 1( طالقاهرة /جمهورية مصر)العلم  مكتبة (،ه241)المتوفى 
  (.م2222

حسددن تصددنيف الشددي  اإلمدام أبددي بكددر محمدد بددن ال االشددتقام البددن دريدد،كتداب  .34
: عبددد السددالم محمددد هددارون، تحقيددم وشدرحه( 321بدن دريددد االزدي )المتددوفى 

   م(.1171-ه1311) (العرام )بغداد/منشورات مكتبة المثنى 

ه( 172)المتددوفى  كتدداب العددين ألبددي عبددد الددرحمن الخليددل بددن احمددد الفراهيدددي .32
 1،  دار الرشددددددديد ، ود. إبدددددددراهيم السدددددددامرائي،مهددددددددي المخزومددددددديد.  :تحقيدددددددم

   (.م1142) 4 م(، 1142)

 ،فدداروم سددعد :اإلمددام مالددك بددن انددس )رضددي اهلل عندده( قدددم لدده ،كتدداب الموطددأ .34
 .  (م1141-ه1421) ،2ط (بيروت)منشورات دار األفام الجديدة 

طبعدددددة بدددددوالم (، الكتددددداب ألبدددددي بشدددددر عمدددددرو بدددددن عثمدددددان الملقدددددب بدددددد )سددددديبويه .37
   .وطبعة عبد السالم محمد هارون ه(،1317-ه1314)

الكشاف عن حقائم التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنزيل ألبي القاسدم جدارا  .34
   (.بيروت)دار الفكر  محمود بن عمر الزمخشري، هلل

ه( 211ن سدليمان الحيددرة اليمندي )المتدوفى لعلدي بد، كشف المشكل في النحدو .31
   (.م1144-ه1424) (بغداد)مطبعة الرشاد  مطر الهاللي، : د. هاديتحقيم

 :إعددددداده( 1214)المتددددوفى ألبددددي البقدددداء الحسدددديني الكفددددوي  الكليددددات للكفددددوي، .42
   (.دمشم)وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  ، ومحمد المصري،عدنان درولي
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جدوه شدواذ القدراءات واإليضداح عنهدا، ألبدي الفدتح عثمدان المحتسب في تعيدين و  .41
( القداهرة، والددكتور عبدد الحلديم النجار)علدي النجددي ناصدف :تحقيدم جندي،بن 
 .  ه(1344)

 (القددددداهرة)دار المعدددددارف فدددددي مصدددددر  ، د. شدددددوقي ضددددديف،المددددددارس النحويدددددة .42
   (.م1144)

دار ة ومنهجهدددا فدددي دراسددة اللغدددة والنحدددو، د. مهددددي المخزومدددي، مدرسددة الكوفددد .43
   م(.1144-ه1424) 3(، طبيروت)الرائد العربي 

ه( 321)المتددددوفى ألبدددي الطيدددب بددددن علدددي اللغدددوي الحلبدددي  مراتدددب النحدددويين، .44
   (.م1124) )القاهرة(مطبعة السعادة  ،محمد أبي الفضل إبراهيم :تحقيم

 (دمشدم)علدي حيددر  :تحقيدم المرتجل البن الخشاب، أبي محمد بن الخشداب، .42
   (.م1172)

المتددددوفى )ألبددددي الحسدددن علددددي بدددن عيسدددى الرمدددداني النحدددوي  معددداني الحدددروف، .44
)المملكدددددة دار الشدددددروم للنشدددددر  : د. عبدددددد الفتددددداح إسدددددماعيل،تحقيدددددمه(، 344

   م(.1144-ه1424) 3العربية السعودية(، ط

ه( 741)المتددوفى البددن هشددام األنصدداري  مغنددي اللبيددب عددن كتددب االعاريددب، .47
وطبعدة ثانيدة   (،القداهرة)مطبعدة الدزين  : محمد محيي الددين عبدد الحميدد،تحقيم
دار  ،سدعيد األفغداني ، راجعده:محمد علدي حمددا هلل، و د. مازن المبارك :تحقيم
   (.م1171) (بيروت)الفكر 

 1(، طمصدددر) ر السدددكاكي،يوسدددف بدددن أبدددي بكددد، ألبدددي يعقدددوب مفتددداح العلدددوم، .44
   (.م1173)
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ه( 234)المتددوفى محمددود بددن عمددر الزمخشددري  جددارا هلل المفصددل فددي النحددو، .41
   (.م1442)طبعة اليبزك  ،برو  :تحقيم

كدداظم بحددر  : د.تحقيددم المقتصددد فددي شددرح اإليضدداح، لعبددد القدداهر الجرجدداني، .22
 م(.1142) (الجمهورية العراقية) ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالممرجان

محمددد عبددد الخددالم  :تحقيددمه( 242)المتددوفى المقتضددب ألبددي عبدداس المبددرد  .21
   ه(.1344) (القاهرة)عضيمه 

( القددداهرة) جعفدددر ندددايف عضددديمة، العربددديمكاندددة الخليدددل بدددن احمدددد فدددي النحدددو  .22
 .   ه(1344)

 ، د. خديجدددددة عبدددددد الدددددرزام الحدددددديثي،موقدددددف النحددددداة مدددددن االحتجدددددا  بالحدددددديث .23
   م(.1141) وزارة الثقافة واإلعالم )بغداد( منشورات

ألبددي البركددات كمددال الدددين عبددد الددرحمن بددن  نزهددة االلبدداء فددي طبقددات األدبدداء، .24
مكتبدة المندار  : د. إبدراهيم السدامرائي،قيدمتح( ه277)المتدوفى االنباري  محمد

 م(.1142-ه1422) 3ط (األردن )الزرقاء/

)المتدوفى همع الهوامع شدرح جمدع الجوامدع فدي العربيدة لجدالل الددين السديوطي  .22
-ه1414)منشددددورات محمددددد علددددي بيضددددون  )بيددددروت(دار المعرفددددة ه( 111

 (.م1114

 




