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 مُلخَّص البحث

ة األحاديث يف االستفهامية لعل  "موضوع البحث:  ة دراسة –النبويَّ  نحويَّ

تة الحديث كتب يف دالليَّة : التَّعرف على لعلَّ لىويهدف البحث إ. "–السِّ

االستفهاميَّة يف المدونات العربيَّة المختلفة، بيان األشكال اللغويَّة لمواضع لعل  

وجرى  ،االستفهاميَّة، والكشف عن األبعاد الدالليَّة لـ)ـلعلَّ االستفهامي ة(

مـة، مبحثين، وخاتمـة(دراستـه يف مة: )ُمشكلة البحـث،  ،: )ُمقدِّ تناولت المقدِّ

ل على لعل  أه دافـه، ُخطَّة البحث، والمنهج الُمَتبع(. واشتمل المبحـث األوَّ

ن المبحث  أشكال لعل   الثايناالستفهامي ة عند الُقدماء والمحدثين، وتضمَّ

تة، ل إليها  التيوبيَّنت الخاتمة أهم النَّتائج  االستفهاميَّة يف كتب الحديث الس  توصَّ

 .التحليليبحث هو المنهج الوصفي يف ال والمنهج الُمتَّبعالبحث. 

: لعل االستفهامية، األحاديث النَّيويَّة، الكتب الستة، الكلمات املفتاحية

 القدماء، المحدثون.
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Abstract: 

The title of this thesis is: Interrogative " May" 

(Laalla) in the Prophet's Saying: A grammatical- 

semantic study in the Six Hadith Books. The research 

aims to identify the interrogative " May" (Laalla) in the 

different Arabic books; clarifying the linguistic forms 

of the interrogative " May"(Laalla) ; to reveal the 

semantic dimensions of the interrogative " May". The 

research is divided into an introduction، two research-

works، and a conclusion. The introduction   includes 

the research problem، its aims، the plan of the study، 

and the followed methodology. Research Work I 

contains the interrogative " May" (Laalla) at the 

ancients and the moderns . Research Work II includes 

the forms of the interrogative " May" (Laalla) found in 

the Six Hadith Books. The conclusion will involve the 

most important results drawn from the research. The  

methodology in this study is the analytical descriptive 

approach. 

Key wards:  the interrogative "May "(Laalla), the 

Prophet's Saying, the Six Hadith Books, the ancients, 

and the moderns 
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اكرين وُأصل ى وُأسل م على رسولنا األمين، وعلى آله        أحمد اهلل حمد الشَّ

ين، وَبعـــد،  وأصحابه الميامين، وَمْن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدِّ

( يف االستعمال بين:  دت معانى )لعلَّ ، اإلشفاق، التَّعليل، الرتجي تعدَّ

ك. لعلَّ االستفهاميَّة يف إشارات وإضاءات  لُقدماءوقد تناول ا االستفهام، والشَّ

ا المحدثون فلم يتناول أحد من ُمتناثرة، ولم يكن لها باب ُمستقل  عندهم،  أمَّ

ة من  -على حسب علم الباحث – الباحثين لعلَّ االستفهاميَّة بدراسة ُمستقلَّ

النُّصوص النَّثريَّة أو النَّاحية النَّظريَّة أو التَّطبيقيَّة من خالل التَّطبيق على بعض 

راسات  عريَّة، ومن َثمَّ فقد انعدمت الد  يف  -يف األونة األخيرة -جرت التيالش 

 " لذا كان موضوع البحث: ،وهنا تكُمن ُمشكلة البحثدراسة لعلَّ االستفهاميَّة، 

 ثالحدي ُكتب يف دالليَّة نحويَّة دراسة –لعلَّ االستفهاميَّة يف األحاديث النَّبويَّة 

تة  ."– الس 

ابقة التي جرت يف لعلَّ على دراستها راسات السَّ صفة ب – وقد تركَّزت الدِّ

ارسين دراسة لعل  دراسة-عامة شاملة ألنواعها المختلفة، ولم يتناول أحد من الدَّ

ة بصفة –االستفهامية   :الّدراسات هذه ومن ،-خاصَّ

  َّبأسيوط بيةالعر اللغة كلية مجلة –د. حسين البدرى النادي: لعل- 

  .م1987 -7 العدد -األزهر جامعة

  ة د. خديجة بنت عبد العزيز الصيدالين: لعل وليت بين الحرفيَّ

 -8العدد  -مصر -مجلة الثَّقافة والتَّنمية -دراسة تحليليَّة تطبيقيَّة -والفعليَّة

 م.2004
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  ة د. يوسف بن محمود فجال: لعلَّ يف القرآن الكريم دراسة دالليَّ

 م.2007 -جامعة الملك سعود -مركز بحوث كليَّة اآلداب -ةتركيبيَّ 

  د. محمد السر محمد على: ورود النسخ الحريف لعلَّ يف القرآن الكريم- 

-السودان -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية-كليَّة اللغة العربية

 م.2007 -2العدد

 ر مجلة  -النحويس على بن إبراهيم بن محمــــد السعـــود: لعلَّ يف الدَّ

راســــات العربيَّة  - 26العدد -مصر -جامعة المنيا -كلية دار العلوم -الد 

 م.2012

  وعسى( ضوابطهما ، د. محمد عبد الستار علي أبو زيد: )لعلَّ

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -مجلة الراية -وتوظيفهما النحوي

  م.2012 -12العدد  -جامعة األزهر -بدسوق

  يف القرآن الكريـــم مراد ) حميــــد عبـــد اهلل: الداللة الوظيفيــَّة لـ)لعلَّ

يـاق يف توجيه معانيهـا  -جامعة طرابلس-كلية اللغات -مجلة البي نة-ودور السِّ

 م.2015 -2العدد

 وخيتلف البحث عن الّدراسات السَّابقة يف: 

 - َّذكرها  التي دراسته لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( دون غيرها من أنواع لعل

 .النُّحاة وغيرهم، حيث لم يتناول ذلك أحد الباحثين من قبل

 - ،ة تطبيق البحث على لعلَّ االستفهاميَّة الواردة يف األحاديث النبويَّ

ق لذلك أحد من قبل تة، ولم يتطرَّ ة كتب الحديث الس  على حسب علم  –وبخاصَّ
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موضًعا(  41ردة فيها )، وقد بلغ عدد مواضع لعل االستفهاميَّة الوا-الباحث

 واحًدا وأربعين موضًعا. 

تة،  ة كتب الحديث السِّ د مادة البحث يف األحاديث النَّبويَّة وبخاصَّ وتتحدَّ

لفًظا ومعنى،  -صل ى اهلل عليه وسلَّم -النبيما ُيضاف إلى  هيواألحاديث النَّبويَّة 

ا   ،)1(يفُيقال: حديث نبوي، وال ُيقال حديث ُقدس تة ُكتب اأمَّ فهو لحديث السِّ

نَّة والجماعة  ،ُمصطلح ُيطلق على ستَّة من ُكتب الحديث عند علماء أهل السُّ

ريف وتنقيحه  الُكتب أضبط "فـ ‘وُتعدُّ من أصح ما جاء يف جمع الحديث الشَّ

تها على الُمجمع نن كتب بقيَّة وبعدهما مسلم، وكتاب ،البخاري كتاب: صحَّ  السُّ

بب يف  (2 )" ماجة وابن والنسائى والت رمذى داود أبى كسنن المشهورة ويرجع السَّ

ع  اختيارها والتَّطبيق عليها جميًعا وعدم االكتفاء بأحدها أو ببعضها إلى تنوُّ

ا ُيتيح وجود عدد أكرب من مواضع لعلَّ االستفهاميَّة، كما أنَّ كل  رواياهتا، ممَّ

لُكتب األخرى والجمع بينها توجد يف ا كتـاب منها ينفرد بأحاديث تقل أو تكثر ال 

راسة. ق االستقصاء الالزم لمادة الد   ُيحق 

 ويهدف البحث إىل عدَّة أهداف، منها: 

  التَّعرف على لعلَّ االستفهاميَّة يف الُمدونات العربيَّة الُمختلفة، مثل

اح الحديث  رين وُشرَّ ُمدونات اللغويين والنُّحاة والبالغيين والُمفسِّ

 والُمحَدثين.

                                                

هـ (: اإلتحافات 1031) ت  يينظر يف هذا المعنى: المناوى: زين الدين عبد الرءوف عل( 1 (

 .2ص. م1973 –4ط -القاهرة –صبيح علي محمد ةمكتب –السنية   باألحاديث القدسية

 –هـ(: توجيه األثر إلى أصول األثر1338: طاهر بن صالح بن أحمد )ت يالجزائر )2( 

 .83، ص1ج.م1995 -حلب -اإلسالمية المطبوعات مكتبة –غدة أبو الفتاح عبد.  تحقيق
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 الواردة يف  ن األشكال اللغويَّة لمواضع )لعلَّ االستفهاميَّة(بيا

تة.        األحاديث النبويَّة، ة كتب الحديث الس   وبخاصَّ

 - الكشف عن األبعاد الدالليَّة لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف

تة. ة كتب الحديث الس   األحاديث النبويَّة، وبخاصَّ

 بحثني، وخامتة()م وقد جرى تقسيم البحث إىل:  

 اميَّة عند الُقدماء والُمحَدثينلعلَّ االستفه :اشتمل املبحث األوَّل على

تة.تناول املبحث الثاين   : أشكال لعلَّ االستفهاميَّة يف ُكتب الحديث الس 

ل إليها البحث. التيأهم النَّتائج  وضمَّت اخلامتة  توصَّ

 .لتحليليايف البحث هو المنهج الوصفي  واملنهج امُلتَّبع

 اتُّبعت يف البحث: اليتومن أهم اإلجراءات  

 اهد الوارد يف  -تقديم تركيب نموذًجا مع االقتصار على موطن الشَّ

لكلِّ شكل من أشكال لعلَّ االستفهاميَّة، مع توثيق التَّركيب، حيث  -الحديث

ا برقم ال فحة، متلوًّ طر، ُثمَّ ُوِضَع اسم الكتاب، يتلوه رقم الحديث، ُثمَّ رقم الصَّ سَّ

فحة.  رقم العمود يف هامش الصَّ

  ا وداللي ا، ويسبق ذلك إحصاء لعدد المواضع وصف الرتكيب نحويًّ

ا ودالليًّا. -الواردة يف كل شكل  مع تحليل هذه األشكال تحليال نحويًّ

رس النحوي من فائدة فهذا من فضل اهلل  وختامًا،  إْن ُوفِّق الباحث لما يبتغيه الدَّ

 وإْن كانت األُخرى، فال ُيكلِّف اهلل نفًسا إال ُوسعها. على عبده،

 الباحث:                                                          

 د. حممد طه عبد اخلالق
****      ****   *** 
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ل:
َّ
 املبحث األو

ثني
َ
حد

ُ
دماء وامل

ُ
ة عند الق

َّ
 االستفهامي

َّ
 لعل

 ُمدخل:

علَّ االستفهاميَّة عند الُقدماء والُمحَدثين، وِمْن َثمَّ يختصُّ المبحث بتناول ل 

 سيجرى تناوله من خالل الحديث عن:

 .لعلَّ االستفهاميَّة عند اللغويين والنُّحاة 

  .رين  لعلَّ االستفهاميَّة عند البالغيين والُمفس 

 .اح الحديث  لعلَّ االستفهاميَّة عند ُشرَّ

 .لعلَّ االستفهاميَّة عند الُمحَدثين 

 :اآليتوُتفصَّل على النَّحو      

 لعلَّ االستفهاميَّة عند اللغويني والنُّحاة:  :أوَّال

راج )ت   (  "( إلى لعلَّ االستفهامية بقوله: ـه316أشار ابن السَّ ويقولون )لعلَّ

ا، وأصحابنا ال يعرفون االستفهاَم بـ)لعلَّ  ، )"1)ُتجاب إذا كانت استفهاًما أو شكًّ

ا وإيجاًبا  "( إلى أنَّ لعلَّ ـه337ت) الزجاجيوذهب  لها ثالثة أوجه، تكون شكًّ

، واالستفهام َقْولك يف الخطاب: َلَعلَّ زيًدا يقوم، َكَما َتقول: أتظن ...واستفهاًما

ا ابن فارس )ت (2)"زيدا يقوم؟ تواجه بذلك َمْن ُتخاطب ( فقد ذكر أنَّ ـه395، أمَّ

                                                
 -مؤسسة الرسالة -ه(: األصول يف النحو316)ت يابن السراج: أبو بكر محمد بن السر (1

 .185، ص2د.ت. ج -بيروت

تحقيق.  -والصفات المعاينهـ(: حروف 337الزجاجي: عبد الرحمن بن إسحاق )ت  (2

 .30،ص1م. ج1984 -1ط -بيروت -مؤسسة الرسالة -توفيق   الحمد يد.عل
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ا، وتكون " )ت  ي، ونسب الهرو(1)"بمعنى خليق لعلَّ تكون استفهاًما وشكًّ

( للكوفيين وارتضاه واستشهد عليه، فقال:ـه415 وتكون  "( االستفهام بـ)لعلَّ

جل: لعلَّك تشتمن ؟ ي، تريد: هل تشتمنياستفهاًما يف قول الكوفيين، كقولك للرَّ

 (2.("فيقول: ال أو نعم

تكون  " ( إلى أنَّ لعلَّ ي)من علماء القرن الخامس الهجر يوذهب العوتب 

بمعنى االستفهام، تقول: لعلك فعلت ذلك، مستفهًما؛ ولعلك تقوم إلى 

االستفهام  "ين أجازوا ( أنَّ الكوفيـه672، وذكر ابن مالك )ت (3)"فالن؟

، (4)"(، وإيالء ما اتصل هبا جواًبا منصوًبا، نحو: لعلك تشتمنا فأقوم إليك؟لعلَّ بـ)

، واإلشفاق والتَّعليل للرتجي( )لعلَّ  "وأشار يف موضع آخر إلى أنَّ 

                                                

مطبعة محمد  -هـ(: الصاحبى يف فقه اللغة395ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا )ت (1(

 .127ص،1ج. م1997 –1ط -ضونعلى بي

تحقيق. عبد المعين -(: األزهية يف علم الحروفـه415: على بن محمد )تيالهرو)2( 

 .218م. ص1993 -2ط -مجمع اللغة العربية بدمشق الملوحي

-اإلبانة يف اللغة العربية :(يَسَلمة بن ُمْسِلم )من علماء القرن الخامس الهجر :يالعوتب)3( 

سلطنة  -مسقط -والثقافة القوميوزارة التراث  -يم خليفة وآخريند. عبد الكر :تحقيق

 193،ص4. جم1999 -1ط  -عمان

عبد المنعم أحمد  .تحقيق-شرح الكافية الشافية :ه(672محمد بن عبد اهلل )ت  :مالك ابن(4 (

كلية الشريعة  -وإحياء التراث اإلسالمي يمركز البحث العلم -جامعة أم القرى-يهريد

 .1555،ص3د.ت. ج-1ط -اإلسالمية مكة المكرمةوالدراسات 
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د على مجيئها لالستفهام بقوله: (1)"واالستفهام  -أيضا -وتكون لعلَّ  "، وأكَّ

صلَّى اهلل  -النبيوكقول   ،(2({حن جن يم ىم مم}تعالى لالستفهام كقوله

نا عنهم وقد خرج إليه مستعجال: ) رضي اهلل -لبعض األنصار-عليِه وسلَّم  لعلَّ

(، وال نصب  "ا ذكر أنَّ البصريين ، كم(3)"أْعَجلنَاك( ال يعرفون االستفهام بـ)لعلَّ

 4(.)"الجواب بعدها

 قيــل إنَّ لعـــلَّ تجىء  "ه( إلى أنَّه قــــــد 686)ت  يبينمـــا ذهب االسرتاباذ 

ا أبو حيان )ت (5)": هل هو كذلك؟يلالستفهام تقول: لعل زيدا قائم، أ ، أمَّ

وزعموا أنَّ لعلَّ يكون استفهاما،  "االستفهاميَّة بقوله: ( فقد أشار إلى لعلَّ ـه745

د كالمه الُمراد(6)"وذهب البصريون إلى منع ذلك ،  (7)( ـه749) ت  ي، وقد أكَّ

                                                

دار الكتاب العربى  -تحقيق. محمد كامل بركات -ابن مالك: تسهيل الفوائد والمقاصد)1( 

 .61،ص1م. ج1967-للطباعة والنشر

 .3سورة عبس ، (2(

هجر للطباعة  -د. عبد الرحمن السيد وآخر .تحقيق-شرح تسهيل الفوائدابن مالك: ( 3 (

 8،ص2ج .م1990-1ط  -توزيع واإلعالنوالنشر وال

 .4،34المصدر السابق ( 4 (

تحقيق. حسن  -على الكافية يه(: شرح الرض686( االستراباذي: محمد بن الحسن )ت 5(

 .333،ص4م. ج1966 -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -وآخر يمحمد الحفظ

 -رجب عثمان محمد .حقيقت-الضرب ارتشاف :ه( 745أبو حيان: محمد بن يوسف )ت (6 (

 .1673،ص4م. ج1998 -1ط-القاهرة -مكتبة الخانجى

يف حروف  هـ(: الجنى الداين749( ينظر: المرادى: أبو محمد بدر الدين حسين ) ت 7(

م. 1992 -بيروت -دار الكتب العلمية -تحقيق. د. فخر الدين قباوة وآخر -المعاين

 .597،ص 1ج
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، وناظر الجيش (2)(ـه769، وابن عقيل )ت(1)(ـه761وابن هشام )ت

يوطى (5)(ـه905، واألزهرى)ت(4)ه(790، والشاطبى)ت(3)(ـه778)ت ، والس 

ا أبو البقاء الكفو(6)(ـه911)ت ( فقد أشار إلى أنَّه قد قيل إنَّ ـه1094)ت ي، أمَّ

 (7.("يلالستفهام مع بقاء التَّرج "لعلَّ تكون 

****      ****   *** 

                                                

تحقيق. د. مازن المبارك  -اللبيب يه(: مغن761ن يوسف )ت ينظر: ابن هشام: عبد اهلل ب (1(

 .379،ص 1م. ج1985 -6ط -دمشق -دار الفكر -وآخر

تحقيق.د. محمد  -هـ(: المساعد على تسهيل الفوائد769ينظر: ابن عقيل: بهاء الدين )ت )2 (

 .89،ص3هـ. ج1405 -1ط -دمشق-دار الفكر -كامل بركات

- هـ(: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد778ن يوسف )ت : ناظر الجيش: محمد بينظر)3( 

 .هـ1428 -1ط –القاهرة  -دار السالم للطباعة والنشر-فاخر وآخرين يد.عل.تحقيق

 .1291،ص3ج

ه(: المقاصد الشافية يف شرح 790: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت d: الشاطبينظر)4( 

 -عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرينتحقيق. د.  -الخالصة الكافية )ألفية بن مالك(

 -1ط -مكة المكرمة -بجامعة أم القرى dمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالم

 .85-84،ص6ج م. 2007

 -دار الكتب العلمية -ه(: شرح التصريح905: خالد بن عبد اهلل )تيينظر: األزهر(5( 

 .296،ص1م. ج2000-1ط -بيروت

تحقيق. عبد  -هـ(: همع الهوامع911بكر )ت  يعبد الرحمن بن أب: يينظر: السيوط(6 (

 .487،ص1د. ت. ج -مصر -المكتبة التوفيقية -الحميد الهنداوى

مؤسسة  -تحقيق. عدنان درويش وآخر -ه(: كتاب الكليات1094: أبو البقاء )ت ي( الكفو7(

 .1271م. ص1998-بيروت -الرسالة
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 لعلَّ االستفهاميَّة عند البالغيني واملُفسّرين:  :ثانيًا

بك  تقع لالستفهام  ه( من البالغيين إلى أنَّ لعلَّ 773)ت  يأشار هباء الدين الس 

لعلَّ لإلشفاق والتَّقليل  يءقال: وقد تج يعند الكوفيين، وذكر أنَّ التَّنوخ

ستفَهام يف هذه اأْلَشياء ولكن  ،(1(يواالستفهام مع بقاء التَّرج
ِ
هل ُيقاُل إِنَّ َمعنَى اال

يَّة؟  د عن االستفهام باْلُكل  محل نظر،  "موجود وانضمَّ إِليه معنى آخر أو تَجرَّ

( تكون  يوالذ يظهر األول ويساعده ما قدمناه عن التنوخى من أن  َ)لعلَّ

ل أنَّ االستبطاء يف قولك: يلالستفهام مع بقاء معنى الرتج ح األوَّ ا ُيرجِّ ....، وممَّ

عاء قد وصل إلى حد ال أعلم عدده، فأنا أطلب أن أفهم  كم أدعوك؟ معناه أنَّ الدُّ

خ ص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم عدده، والعادة تقضى بأنَّ الشَّ

يعلمه، ويف طلب فهم عدده ما يشعر باالستبطاء، وأما التَّعجب فاالستفهام معه 

ا الت نبية  مستمر؛ ألن من تعجب من شئ فهو بلسان الحال سائل عن سببه، ... وأمَّ

الل يف نحو قول اإلنسان: أين تذهب؟ ُمريدا التنبيه على الض الل، على الض 

؛ ألنه يقول: أخربنى إلى أى مكان تذهب فإنِّى ال أعرف يفاالستفهام فيه حقيق

الل ال يشعر هبا إلى أن تنتهى  (2(."ذلك، وغاية الضَّ

ا الُمفسرون فقد ذكر الطَّربى )ت          مم}   -سبحانه-ه( أنَّ لعلَّ يف قوله310أمَّ

بعضهم  فقال "قد ُاختلف يف معناها يف هذا الموضع،{حن جن يم ىم

                                                

هـ(: عروس األفراح يف شرح تلخيص 773)ت يبن عل: أحمد يينظر: بهاء الدين السبك( 1( 

م. 2003 -1ط -بيروت -المكتبة العصرية -يتحقيق. د. عبد الحميد هنداو -المفتاح

 .476،ص1ج

 .1،459( المصدر السابق 2(
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معناها ها هنا االستفهام، كأهنم وجهوا معنى الكالم إلى: فقوال له قوال لينا، 

 . (1)"فانظرا هل يتذكر ويراجع أو يخشى اهلل فيرتدع عن طغيانه

 مظ}: :( إلى أنَّه قد قيل يف قوله تعالىـه437)ت يوذهب القيس 

لعلَّ هنا استفهام بمعنى التَّوبيخ، والمعنى  " )2( {مغ جغ مع جع

: األنباري( إلى قول ابن ـه468)ت  ي، وأشار الواحد(3)"أتخلدون ببنياكم لها؟ 

، معناه: هل يوتكون: )لعل( بمعنى االستفهام؛ كقولك: لعلك تشتمن "

( استفهام يعنيتشتمن : فهل ي؟. وهذا مذهب ابن زيد يف هذه اآلية؛ قال: )لعلَّ

، 5()ه(671)ت  الُقرطبيه ، وقد أيَّد كالم(4)"تخلدون حين تبنون هذه األبنية؟

 " )6(  { حي جي يه}:ه( أنَّ لعلَّ يف قوله تعالى745وذكر أبو حيان )ت 

                                                

تحقيق. أحمد محمد  -ه(: جامع البيان يف تأويل القرآن310: محمد بن جرير )ت يالطبر(1 (

 .18/313م. ج2000 -1ط -يروتب -مؤسسة الرسالة   -شاكر 

 .129سورة الشعراء من،   )2(

الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معانى : هـ(437طالب )ت  يبن أب يأبو محمد مك :يالقيس( 3( 

مجموعة رسائل جامعية بكلية  .تحقيق -القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه

 533،ص8م. ج2008-1ط -ارقةجامعة الش -الدراسات العليا والبحث العلمى

لجنة علمية  .تحقيق- التفسير البسيط -ه (468أبو الحسن على بن أحمد ) ت : يالواحد( 4 (

. ه1430-1ط –يعمادة البحث العلم -من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 .97ص،17ج

 .تحقيق-القرآنالجامع ألحكام : (ـه671أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )ت  :يينظر: القرطب(  5(

 .124،ص13م. ج1964-2ط -القاهرة –دار الكتب المصرية  -وآخر أحمد البردوين

 .6سورة الكهف من ،  (6)
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ُوضعت موضع االستفهام تقديره: هل أنت َبـاِخٌع نَّْفَسَك؟، وقال ابن عطية  قيل:

: تقرير وتوقيف بمعنى اإلنكار عليه، أى: ال تكن كذلك....، وتكون لعلَّ 

مين الحلب، (1)"لالستفهام قول كويف ( إلى أنَّه قد قيل إنَّ ـه756)ت  يوذهب الس 

]سورة  {هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ} من معانى لعلَّ يف قوله تعالى:

ر أو  )2(.[44طه:  "َيْخَشى؟، وعلَّق عليها بقوله:  أهنا استفهاميٌة أى: هل يتذكَّ

يل وهذا قوٌل ساقط؛ وذلك أنه َيْستحيل االستفهاُم يف حق اهلل تعالى كما يستح

ى. فإذا كان الُبدَّ من التأويل َفَجْعُل اللفِظ على مدلولِه باقًيا َأْوَلى مِن  الت رج 

 (3.)"إخراِجه عنه

، (4)، وأنَّه قد قال الكوفيون بهيه( قول زيد بن عل775بينما نقل ابن عادل )ت  

يوط ا الس  ين السبكـه911)ت يوأمَّ يف عروس  ي( فقد نقل قول هباء الد 

 .(5)األفراح

                                                

تحقيق. الشيخ. عادل  -ه(: تفسير البحر المحيط745( أبو حيان: محمد بن يوسف )ت 1(

 .96،ص6م. ج2001 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -أحمد عبد الموجود وآخر

 .44رة طه من، سو (2(

ه(: الدر المصون يف علم الكتاب 756: أبو العباس شهاب الدين أحمد )ت ي( السمين الحلب3(

 .42ص،8ج. ت.د-دمشق –دار القلم  -تحقيق. أحمد محمد الخراط -المكنون

ه(: اللباب يف علوم 775ينظر يف هذا المعنى: ابن عادل: أبو حفص عمر بن على )ت  (4(

 -بيروت -دار الكتب العلمية -يخ. عادل أحمد عبد الموجود وآخرتحقيق. الش -الكتاب

 .61،ص15م. ج1998

تحقيق.  -ه(: اإلتقان يف علوم القرآن911ينظر: السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر)ت)5( 

-274،ص3م. ج1974 -1ط -الهيئة المصرية العامة للكتاب -محمد أبو الفضل إبراهيم

. م1988 – 1ط-بيروت -دار الكتب العلمية -لقرآن، معترك األقران يف إعجاز ا275

 .333ص،1ج
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بك  ، ونقل (1)يف هــــــذا البحث يوقد ذكر الباحث قول هباء الدين الس 

وكانى)ت ا األلوسى )ت(2)–أيًضا-ه( قول زيد بن على1250الشَّ ه( 1270، أمَّ

(3){حي جي يه}: فقد نقل قول أبى حيان عند تفسيره لقوله تعالى:
 ،

مين الحلبى عند تفسيره لقوله تعا1307)ت يونقل القنوج لى: هـ( قول الس 

(4){هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}
نقيط ،  )ت  يبينما نقل الشَّ

(5){حي جي يه}:( قول أبى حيان عند تفسيره لقوله تعالىـه1393
ا  ، أمَّ

 ّٰ ِّ }( فقد ذكر أنَّ لعلَّ يف قوله تعالى: ـه1393ابن عاشور )ت

                                                

 من هذا البحث. 8ينظر ص )1( 

الرواية والدراية  يه(: فتح القدير الجامع بين فن1250: محمد بن على )ت ينظر: الشوكاين(2 (

 .128، ص 4ج. ه1414 – 1ط -دمشق -دار ابن كثير -من علم التفسير

يف  ه(: روح المعاين1270: شهاب الدين محمود)تيلوس، وينظر: األ6سورة الكهف من، (3)

 -دار الكتب العلمية -تحقيق. على عبد البارى عطية -تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين

 .197، ص8ه. ج1415 -1ط -بيروت

(: فتح البيان 1307: أبو الطيب محمد صديق خان)تي، وينظر: القنوج44سورة طه من، (4)

ه. 1992-بيروت -المكتبة العصرية -يعه. عبد اهلل األنصارراج -يف مقاصد القرآن

 .235،ص8ج

ه(: أضواء 1393: محمد األمين بن محمد )تي، وينظر: الشنفيط6سورة الكهف من، (5)

 .203،ص3م. ج1995-بيروت -دار الفكر -البيان يف إيضاح القرآن
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ا أن يكـــون الكالم جـــــرى على معنى االستفهــــــ "  )1({رئ ـام، وهـــــــو إمَّ

 (2(.)"...يأو هتكم   ريستفهام إنكاا
****      ****   *** 

 لعلَّ االستفهامية عند شُرَّاح احلديث: :ثالثا

سولـه521)ت يذكــــــــر البطليوس  صلَّى اهلل  -( أنَّ لعلَّ يف قول الرَّ

، (3)"ظنٌّ وتوقُّع، والمعنى: أظن ك نفسِت؟": )لعلَّك نفسِت(،-عليه وسلَّم

-صلَّى اهلل عليه وسلَّم -( إلى أن  لعلَّ يف قولهـه786)ت  الكرماين  وذهب          

بل لالستفهام أو للتَّردد أو للظنَّ وما  لتَّرجيليس هنا ل ":)لعلَّها تحبسنا(، 

صلَّى اهلل عليه  -ه( إلى أن  لعلَّ يف قوله831)ت ي، وأشار الربماو(4)"شاكله

نا أعجلناك(، -وسلَّم ، وإال لما احتاج يحقيق ال للتَّراخإلفادة التَّ  ":)لعلَّ

ملى )ت (5)"لجواب ا الر  صلَّى اهلل عليه  -( فقد ذكر أنَّ لعلَّ يف قولهـه844، أمَّ

 جن يم ىم مم} }:) َفلعلَّكم تفَتِرُقون(، لالستفهام كقوله تعالى:-وسلَّم

                                                

 .74( سورة يس من ، 1(

مؤسسة التاريخ  -هـ(: التحرير والتنوير1393محمد الطاهر بن محمد )ت  ( ابن عاشور:2(

 .274، ص22م. ج2000- 1ط  -بيروت -يالعرب

تحقيق. طه بن -ه(: مشكالت موطأ مالك بن أنس521: أبو محمد عبد اهلل )تي( البطليوس3(

 .70،ص1م. ج2000-1ط-بيروت -دار ابن حزم-يعلى      بوسريح التونس

الكواكب الدرارى يف شرح صحيح  ه(:786: محمد بن يوسف بن على)ت( الكرماين4(

 .203،ص3م. ج1981 -2ط -بيروت -يدار إحياء التراث العرب -يالبخار

تحقيق.  -ه(: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 831: أبو عبد اهلل محمد )تي( البرماو5(

 .232،ص2م. ج2012 -2ط -سوريا -دار النوادر-لجنة مختصة من المحققين
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(1){حن
د العينى )ت وال يمكن أن  "( كالم الربماوى، وأضاف: ـه855، وقد أكَّ

ال يحتاج إلى جواب، وهنا قد أجاب  لتَّرجي، والتَّرجيعلَّ هنا على بابه ليكون ل

جل بقوله: َنَعم واعلم أنَّ كلمة لعلَّ معناهـــا  "، وقال يف موضع آخر: (2)"الرَّ

 3(.)"إال إذا وردت عن اهلل أو رسوله أو أوليائه، فإنَّ معناها التَّحقيق لتَّرجيل

يوطى )ت  ا الس  صلَّى اهلل عليه  -ذهب إلى أنَّ لعلَّ يف قوله( فقد ـه911أمَّ

( لالستفهام، كقوله تعالى: ":)لعلَّ ُأمَّ ُسليم ولدت(، -وسلَّم  الظَّاهر أنَّ )لعلَّ

(4){حن جن يم ىم مم}
لبعض  -صل ى اهلل عليه وسلَّم-، وقال النَّبى 

نا َأعجلنَاك(  ي، وأشار األنصار(5)"األنصار، وقد خرج إليه مستعجال: )لعلَّ

( لها خمسة معان، منها: االستفهامـه926ت) ، ونقل (6)( إلى أنَّ )لعلَّ

                                                

ه(: شرح سنن 844الرملى: شهاب الدين أبو العباس أحمد)ت ظر: ، وين3سورة عبس ، (1)

،ص 15م. ج2016-1ط -مصر -الفيوم -دار الفالح -تحقيق. عدد من الباحثين -أبى داود

343. 
ه(: عمدة القارىء شرح صحيح 855: أبو محمد محمود بن أحمــد )تي( العين2(

 .58،ص3د.ت. ج -بيروت -دار إحياء التراث العربى -يالبخـــــار

 .8،90 يء شرح صحيح البخـــــاري( العينى: عمدة القار3(

 .3سورة عبس،(4)
-يالنبو الحديث إعراب ه(: عقود الزبرجد يف911بكر )ت ي: عبد الرحمن بن أبي( السيوط5(

 .143،ص1م. ج1994-بيروت -دار الجيل -تحقيق. د. سلمان القضاة

ه(: منحة البارى بشرح 926مد بن أحمد)تينظر يف هذا المعنى: األنصارى: زكريا بن مح6 (

-1ط -الرياض -مكتبة الرشد -تحقيق. سليمان بن دريع العازمى -صحيح البخاري

 .660،ص1م. ج2005



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

رقاين : -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -يف لعلَّ يف قوله ( قول الكرماينـه1122)تالزَّ

 (1(.))لعلَّها تحبسنا(

****      ****   *** 

 لعلَّ االستفهامية عند املُحدثني: :رابعًا

( من معانيهأشار بعض المحدثين إلى أنَّ )لع  ا االستفهام، فقد ذكر         لَّ

حيم صايف)ت ه( أنَّ االستفهام أثبته الكوفيون، ولهذا 1376محمود بن عبد الرَّ

 ، (2) {يب ىب نب مب زب رب يئ }: علق هبا الفعل يف نحو قوله تعالى:

(3){حن جن يم ىم مم}
د كالمه أ. محى الدين درويش ، (4)، وقد أكَّ

إلى أنَّه قد قيل يف قوله  ه(1404ة )توأشار د. محمد عبد الخالق عضيم

(5){هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}تعالى
( لالستفهام،  "  )لعلَّ

                                                

على موطأ  ه(: شرح الزرقاين1122بن يوسف )ت يينظر: الزرقانى: محمد بن عبد الباق1 (

-1ط -القاهرة -نيةمكتبة الثقافة الدي -تحقيق. طه عبد الرؤوف سعد -اإلمام مالك

 .569،ص2م. ج2003

 .1سورة الطالق من، (2)

ه(: الجدول يف إعراب القرآن 1376محمود عبد الرحيم صايف )ت .، وينظر:3سورة عبس ،(3)

 .243،ص3ه. ج1418-4ط-دمشق -دار الرشيد -الكريم
ون دار اإلرشاد للشئ -ه(: إعراب القرآن وبيانه1403الدين أحمد درويش )تي ينظر: مح)4( 

 .325-324،ص4ه. ج1415 -4ط -حمص -الجامعية

 .44سورة طه ،(5)
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ر أو َيخشى؟ ، وقال يف موضع آخر عند حديثه عن قوله (1)"أى: َهل يتذكَّ

 {مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ}:تعالى
(2)

والكوفيون ، 

(. ( مجرى )َهْل (، فكما يقع التَّعليق بـ)َهْل( كذلك بـ)لعلَّ يجرون )  لعلَّ

( من أدوات التَّعليق، وإن كان ذلك ظاهًرا فيها، لعلَّ وال أعلم أحدا ذهب إلى أنَّ )

، كما ذهب إبراهيم بن .3) {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ }:كقوله

( االستفهامـه1414إسماعيل األبيارى )ت   (4(.( إلى أنَّ من معانى )لعلَّ

ا د. أحمد مختار عمر )ت  ة ( فقد ذهب إلى أنَّ )لـه1424أمَّ ( كلمة وظيفيَّ علَّ

ة معان، منها أنَّها حرف ناسخ يفيد االستفهام  نب مب زب رب يئ }لها عدَّ

 (5){يب ىب
امرائى أنَّه قد قيل إنَّ لعلَّ  تأيت لالستفهام  ، كما أشار د. فاضل السَّ

                                                

دار  -ه(: دراسات ألسلوب القرآن الكريم1404( محمد عبد الخالق عضيمة )ت 1(

 .604،ص 2د.ت. ج-القاهرة

 111سورة األنبياء من، (2)

ن ، وينظر: محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات ألسلوب القرآ17سورة الشورى من، (3)

 .9،548الكريم 
مؤسسة سجل  -(: الموسوعة القرآنيةـه1414)ت يينظر: إبراهيم بن إسماعيل األبيار(4 (

 .168،ص 2ه. ج1405 -العرب

هـ(: معجم اللغة العربية 1424د. أحمد مختار عمر )ت ، وينظر: 1سورة الطالق من، (5)

 .2017،ص 3م. ج2008 -1ط -القاهرة -عالم الكتب -المعاصرة
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( يف قوله (1)وأثبته الكوفيون، رين الُمحدثين إلى   أنَّ )لعلَّ ، وذهب أحد الُمفسِّ

(2){مع جع مظ حط مض خض حض جض مص}: تعالى
  ،" 

لالستفهام اإلنكارى الذى يفيد النهى مع االستبعاد،؛ أى: ال ترتك تبليَغ بعض ما 

يُق ُمستبعدان منك، وضيُق  أوحى إليك، وال َيِضْق به صدُرك، والتَّرُك، والضِّ

در ُيراد به الَغم والحزن  3(."الصَّ

****      ****   *** 

 

 

 

 

 

                                                

م. 2000 -1ط -األردن -دار الفكر -: د. فاضل السامرائى: معانى النحوينظر 1(

 .306،ص1ج

 .12سورة هود من،(2)
 ي: تفسير حدائق الروح والريحان يف روابيالعلوي ( الشيخ. محمد األمين بن عبد اهلل األرم3(

م. 2001 -1ط -بيروت -دار طوق النجاة -يمراجعة. د. هاشم محمد مهد -علوم القرآن

 .43،ص133ج
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 املبحث الثاني:

 
َّ
ة أشكال لعل

َّ
ت
ّ
تب احلديث الس

ُ
ة يف ك

َّ
 االستفهامي

تة يف )  موضًعا(    واحٍد  41وردت لعل االستفهاميَّة يف ُكتب الحديث الس 

ل على النَّحو  وأربعين موضًعا، وقد أمكن تصنيفها إلى عشرة أشكال، ُتفصَّ

 اآلتى: 

 لعلَّ االستفهاميَّة املُجرَّدة عن االتصال بالضَّمائر:  :الشّكل األوَّل

سول  كل يف أربعة مواضع، ُيمثلها قول الرَّ ألنس بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ورد هذا الشَّ

ضيع:ا أخاه يحتمل رآه عندما -عنه رضي اهلل –طلحة  الَ  َأَنُس  َيا يُأمِّ  يلِ  َفَقاَلْت  لرَّ

  َرُسولِ  َعَلى بِهِ  َتْغُدوَ  َحتَّى َأَحدٌ  ُيْرِضُعهُ 
ِ
ا .-ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل  َطَلْقُت َفانْ  اْحَتَمْلُتهُ  َأْصَبَح  َفَلمَّ

  َرُسولِ  إَِلى بِهِ 
ِ
ا مِيَسمٌ  َوَمَعهُ  َفَصاَدْفُتهُ  َقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل  ُسَلْيمٍ  ُأمَّ  َلَعلَّ  »:َقاَل  َرآنِى َفَلمَّ

  )1(.َنَعمْ  :ُقْلُت  «.؟ َوَلَدْت 

ة بالمعرفة:    ( المتلوَّ ر االستفهام بـ)لعلَّ التَّركيب اإلضايف: ُأم "حيث ُصد 

الفعليَّة التى تحمل مع التَّركيب اإلضايف قبلها داللة الُمستفهم  ، ُثمَّ الُجملة"ُسليم

ياق: "ولدت "عنه:  ا رآين "، وقد دلَّ الس  على أنَّ الُمستفهم منه ُمفرد  "...فلمَّ

على أنَّ لعلَّ تحمل داللة  -أيضا-، كما دلَّ "أنس بن طلحة "ُمذكر عاقل: 

ليل على ذلك أنَّ الُمستفهم ؤال وأجاب عنه بقوله:  االستفهام، والدَّ  "منه فهم السَّ

                                                

 -الرياض -دار السالم -ه(: صحيح مسلم261مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج )ت(1 (

: )البخاري: أبو عبد اهلل -أيضا-، وينظر6322،1080،18،2هـ 1421 -2السعودية، ط

 -السعودية -الرياض-دار السالم -صحيح البخاري :"ه256ت"محمد بن إسماعيل   

:  "ه273ت  "ماجة: أبو عيد اهلل محمد بن يزيد  (،  ) ابن3704،625،3،1 -ه1419-2ط

(، 4065،740،5،2هـ 1430 -1ط -السعودية -الرياض -دار السالم -سنن ابن ماجة

 -السعودية -الرياض -دار السالم -داود ي: سنن أب"ه275ت ")أبو داود: أبو داود سليمان 

 (. 2156،435،4،1 -هـ1430-1ط



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

يوطى ) ت "َنَعم د ذلك الس  ( بقوله: لعلَّ ُأم  ُسليم ولدت؟، ـه911. وقد أك 

(1){حن جن يم ىم مم}الظَّاهر أنَّ لعل  لالستفهام كقوله تعالى
وُيلحظ ،  

كل ما يأت  :يعلى هذا الشَّ

 ع ُصور المعرفة التَّالية لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( الوا ردة يف كتب الحديث تنوُّ

تة، بين:   السِّ

 ،ف باإلضافة ل. الُمعرَّ اهد األوَّ  كما يف الشَّ

  ،لرجل جاءه  -عنه رضي اهلل –وظهر ذلك يف قول ابن عمراسم اإلشارة

 :-اهلل عنه يرض -يسأله عن سي دنا عثمان

  ََقاَل: َعَملِِه، ِسنِ َمَحا َعنْ  َفَذَكَر  ُعْثَماَن، َعنْ  َفَسَأَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  إَِلى َرُجٌل  َجاء 

 (2(َنَعْم  :َقاَل  َيُسوُءَك؟ َذاكَ  َلَعلَّ 

 -ف باأللف والالم  رضي اهلل -واتَّضح ذلك يف قول أم سلمة ،الُمعرَّ

 :عندما ذكر الجيش الذى يخسف هبم -ملسو هيلع هللا ىلص-عنها للنَّبى

 -  ََذَكر  
 
 َيا :َسَلَمةَ  ُأمُّ  َفَقاَلْت  بِِهْم، ُيْخَسُف  الَِّذى اْلَجْيَش  -ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي

  َرُسوَل 
ِ
«نِيَّاتِِهمْ  َعَلى ُيْبَعُثونَ  إِنَُّهمْ » َقاَل: ؟اْلُمْكَرهَ  فِيِهمُ  َلَعلَّ  اهلل

(3)
 

  دة عن االتصال ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة( الُمجرَّ تنوُّ

تة، بين: مائر الواردة يف كتب الحديث الس   بالضَّ

o - :اهد ، "َنَعم "حرف الجواب  الثاين.كما يف الشَّ

o   ،اهد الثَّالث.الُجملة االسميَّة المنسوخة  كما يف الشَّ

****      ****   *** 

                                                

 .1،143النبوى  الحديث إعراب ود الزبرجد يف: عقيالسيوط ، ينظر:3سورة عبس، (1)
 .3704،625،3،1البخاري  البخاري: صحيح( 2(

 .4065،740،5،2ابن ماجة: سنن ابن ماجة (3)
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 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري املُتكلّم: "الياء": :الشّكل الثاين

كل يف ثالثة مواضع، ُيمثله  البن  -سبحانه وتعالى -ا قولهأتى هذا الشَّ

 -تبارك وتعالى-فع له شجرة فيطلب من اهلل )آخر من يدخل الجنَّة( عندما ترآدم

 أْن ُيدنيه منها ليستظلَّ بظلِّها ويشرب من مائها:

: َيا اْبَن آَدَم   -1  ؟ َفَيُقوُل: اَل َغْيَرَها يَلَعلِّى إِْن َأْعَطْيُتَكَها َسَأْلَتنِ َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

. َوُيَعاِهُدُه َأْن اَل َيْسَأَلُه   (1)َغْيَرَها  َيا َربِّ

( المتصلة بضمير الُمتكلِّم:    ًرا بـ)لعلَّ ، ُثمَّ "الياء "فقد جاء االستفهام ُمصدَّ

رط التى تحمل مع ضمير الُمتكل م قبلها داللة الُمستفهم عنه:  إن  "ُجملة الشَّ

ياق على أنَّ الُمستفهم منه ُمفرد ُمذكر "أعطيتكها سألتنى غيرها ، وقد دلَّ الس 

( تحمل داللة االستفهام  -أيضا-، كما دلَّ "بن آدما "عاقل:  على أنَّ )لعلَّ

ه من اهلل يالتقرير إلى ابن آدم، والُمستفهم منه فهم  -سبحانه وتعالى -الموجَّ

ؤال   بقوله :   على( لعل  ) استعمل وقد. "رب   يا ال"ذلك بدليل إجابته عن السَّ

( آدم ابن: )عليه ُينادى َمن ليجعل مالُمتكل   ضمير ُمستعمال -وجلَّ  عزَّ  – اهلل لسان

هو َمن  -عزَّ وجلَّ  -مئنَّ أكثر بأنَّ اهللويط -منه وتعالى سبحانه اهلل بقرب يشعر

 سيقوم بإعطائه وليس غيره، وأنَّه سيكون يف عونه.

كل   ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتَّصلة وُيلحظ على هذا الشَّ تنوُّ

 الواردة يف كتب الحديث الّستة، بين: "الياء ": بضمير الُمتكّلم

                                                

صحيح  : )البخاري:-أيضا-، وينظر463،97،10،2مسلم: صحيح مسلم 11 (

 (.97،18،2، 463( )مسلم: صحيح مسلم 6573،1137،29،2البخاري
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o - :اهد ، المتلو بأداة نداء وُمنادى، "ال  "حرف الجواب كما يف الشَّ

ل.  األوَّ

o - :المتلو بأداة َقسم وُمقسم به ُثمَّ ُجملة جواب "ال  "حرف الجواب ،

 -سبحانه وتعالى -قوله وبدا ذلك يف ،"الُجملة الفعليَّة المنفيَّة  "القسم:

البن آدم الذى خرج من النَّار لكنَّه ما زال ُمقبال بوجهه على النَّار، فيدعو 

به إلى  اهلل أن يصرف وجهه عن النَّار فيصرفه، ُثمَّ يدعوه أْن ُيقر 

َك  :َفَيُقوُل الجنَّة: تَِك  اَل  :فَيُقوُل  ؟َغْيَرهُ  َتْسَأَلنِى َأنْ  َأْعَطْيُتَك  إِنْ  َلَعلَّ  اَل  َوِعزَّ

 .)1( َُغْيَره َأْسَأُلَك 

o  :ياق  "ال"حرف جواب محذوف مع أداة الن داء والُمناد ى، مع داللة السِّ

البن آدم )آخر َمْن يدخل  -عزَّ وجلَّ  -قوله واتَّضح ذلك يف عليهم،

 عزَّ  –ترفع له شجرة هي أحسن من األولى فيطلب من اهلل  يالجنَّة( الذ

 :بظلِّها ويستظلَّ  مائها من ليشرب منها ُيدنيه أنْ  -وجلَّ 

 َأْدَنْيُتَك  إِنْ  َلَعلِّى َفَيُقوُل: َغْيَرَها، َتْسَأَلنِى اَل  َأنْ  ُتَعاِهْدنِى َأَلمْ  آَدَم، اْبنَ  َيا َفَيُقوُل: -3

، ال، يا رب فيقول: ":والتقدير.)2(، َغْيَرهَ  َيْسَأَلهُ  اَل  َأنْ  َفُيَعاِهُدهُ  َغْيَرَها؟ َتْسَأُلنِي مِنَْها

 ."فيعاهده...

 ***  ****      **** 
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 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري املُخاطب املُذكَّر: "الكاف املفتوحة": :الشّكل الثَّالث

كل يف اثن   –موسى األشعرى يعشر موضًعا، ُيمثلها قول أب يجاء هذا الشَّ

 رجل فدخل هبم ُيصل ى موسى أبو كان عندما اهلل عبد بن لحطَّان -عنه رضي اهلل

ت: فسأل رَّ
الة ُأقِ كاة؟ بالرب  الصَّ  والزَّ

ا -1 مَ  َفَلمَّ  َفَأَرمَّ  اْلَكلَِمَة؟ َهِذهِ  اْلَقائُِل  َأيُُّكمُ  َفَقاَل: اْلَقْومِ  َعَلى َأْقَبَل  ُموَسى َأُبو َسلَّ

ِ  َأنْ  َخِشيُت  َوَقْد  اَل  َقاَل: ُقْلَتَها؟ َلَعلََّك  ِحطَّاُن، َيا َقاَل: اْلَقْوُم.   )2(.َهابِ ( 1 )يَتْبَكَعن

ر:    ( الُمتَّصلة بضمير الُمخاطب الُمذكَّ ر االستفهام بـ)لعلَّ الكاف  "إذ ُصد 

ر عاقل: "المفتوحة ان  "، التى تدلُّ على أنَّ الُمستفهم منه مفرد ُمخاطب ُمذك  ِحطَّ

، وقد "قلتها "تحمل داللة الُمستفهم عنه: ي، ُثم  الُجملة الفعليَّة الت"بن عبد اهلل

ي ليل على ذلك أنَّ الُمستفهم دلَّ الس  اق على أنَّ لعلَّ تحمل داللة االستفهام، والدَّ

ؤال وأجاب عنه بقوله:  "الُمناَدى عليه "منه: ( "ال"َفهم السَّ . وقد استعمل )لعلَّ

موسى  يعلى لسان أب "الكاف المفتوحة  "الُمتصلة بضمير الُمخاطب: 

                                                

 بما أكره. يأو أخاف أن تستقبلن ي: توبخني( تبكعن1(

 –دار السالم  - يهـ(: سنن النسائ303: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت يالنسائ( 32(

صحيح  : )البخاري:-أيضا-، وينظر831،114،6،1 هـ1420-األولى الطبعة -الرياض

، 23، 1137، 6573، 1،1، 4005،677،  1814،292،3،2،  145،31،5،1بخاري ال

(، )ابن ماجة: سنن ابن  904،172،4،1صحيح مسلم  (، )مسلم: 1175،4،2، 6842، 2

، 5031،  4472،874،6،2(، )أبو داود: سنن أبى داود  2508،453،9،1ماجة 

 (.3261،451،17،2، 3250،449،14،2 ي: سنن النسائي(، )النسائ991،3،1
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ان بن عبد ا ؤال ويشعر األشعرى ليجعل َمن ُيخاطبه )ِحطَّ هلل( ينتبه إلى السُّ

 بأهمي ته. 

كل ما يأتى:   وُيلحظ على هذا الشَّ

o  ع ُصور ُجملة الُمستفهم عنه التَّالية لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتصلة بضمير تنوُّ

ر: تة، بين:  "الكاف المفتوحة  "الُمخاطب الُمذكَّ  الواردة يف كتب الحديث السِّ

 ،ل.كما يف  الُجملة الفعليَّة اهد األوَّ  الشَّ

  ،سول الُجملة الفعلي ة الُمتعاطفة  ملسو هيلع هللا ىلص –واتَّضح ذلك يف قول الرَّ

 :لماعز بن مالك عندما أتاه -

ا َقاَل  -2  َأوْ  َغَمْزَت  َأوْ  َقبَّْلَت  َلَعلََّك  َلُه: َقاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النَّبِيّ  َمالِك   ْبُن  َماِعزُ  َأَتى َلمَّ

 (1(. اهللِ  َرُسوَل  َيا اَل  :َقاَل  َنَظْرَت؟

رطيَّة،- ة الُجملة الشَّ البن آدم الذى  -سبحانه  -وظهر ذلك يف قول رب  العزَّ

خرج من النَّار لكنَّه ما زال ُمقبال بوجهه على النَّار، فيدعو اهلل أن يصرف وجهه 

 عن النَّار فيصرفه:

 اَل  :َفَيُقوُل ؟ َغْيَرهُ  َتْسَأَلنِى نْ أَ  َأْعَطْيُتـَك  إِنْ  َلَعلََّك  :َفَيُقوُل  اهللَ  َيْدُعو َيــَزاُل  َفاَل   -3

تَِك    )2(.َغْيَره َأْسَأُلَك  اَل  ،َوِعزَّ

ر:اكتناف  الكاف  ")لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتصلة بضمير الُمخاطب الُمذكَّ

تة  "الُجملة الفعلي ة  "والمستفهم عنه:  "المفتوحة  الواردة يف كتب الحديث السِّ

 رضي اهلل–يف قول أبى موسى األشعرى وظهر ذلكألداة النِّداء والُمناَدى، 

                                                

 .6824،1175،4،2البخاري  البخاري: صحيح 1(

 .6573،1137،23،2المصدر السابق  (2(
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موسى ُيصل ى هبم فدخل رجل فسأل:  أبو كان عندما -اهلل عبد بن لحطَّان -عنه

كاة؟: الة بالرب  والزَّ ت الصَّ ر 
 ُأقِ

 طَّانُ حِ  َيا َلَعلََّك  َفَقاَل: اْلَقْوُم، َفَأَرمَّ  َوَكَذا؟ َكَذا َكلَِمةَ  اْلَقائُِل  َأيُُّكمُ  َقاَل: ُثمَّ  -4

ِ  َأنْ  َرِهْبُت  َوَلَقْد  ُقْلُتَها، َما َقاَل: ؟ُقْلَتَها  (1(.)بَِها يَتْبَكَعن

o :ر الكاف  "وقوع )لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتصلة بضمير الُمخاطب الُمذكَّ

تة جواًبا للنِّداء، "المفتوحة   الُمتَّصلة بُجملة فعلي ة الواردة يف كتب الحديث السِّ

اهد األ ل.كما يف الشَّ  وَّ

o )ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمخاطب  تنوُّ

ر: تة، بين: "الكاف المفتوحة  "الُمذكَّ  الواردة يف كتب الحديث الس 

 - :ل.، "ال  "حرف الجواب اهد األوَّ  كما يف الشَّ

 - :اهد الثاين.المتلو بأداة نداء وُمناَدى،  "ال  "حرف الجواب  كما يف الشَّ

 - :المتلو بأداة قسم وُمقسم به ُثمَّ ُجملة جواب "ال  "حرف الجواب ،

اهد الثَّالث. ،"ُجملة فعليَّة منفيَّة "القسم:   كما يف الشَّ

 - :المتلو بُجملة فعليَّة ُثمَّ أداة قسم وُمقسم به،"ال  "حرف الجواب ، 

سول وتجلَّى ذلك يف يوما لعبد اهلل بن عمر عندما ارتقى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قول الرَّ

على لبنتين ُمستقبال بيت  -ملسو هيلع هللا ىلص -على ظهر بيت له فرأى رسول اهلل 

 :المقدس لحاجته
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 :َوَقاَل  ،لَِحاَجتِهِ  اْلَمْقِدسِ  َبْيَت  ُمْسَتْقباًِل  َلبِنََتْينِ  َعَلى -ملسو هيلع هللا ىلص - اهللِ  َرُسوَل  َفَرَأْيُت  -5

  )1(َواهللِ  َأْدِرى اَل  :َفُقْلُت ؟ َأْوَراكِِهمْ  َعَلى ُيَصلُّونَ  الَِّذيَن  ِمنْ  َلَعلََّك 

لسيدنا  -عنهَ  رضي اهلل -قول سيَّدنا أبى بكر وبدا ذلك يف ،"َنَعم  ": حرف الجواب-

ج من ابنته حفصة -عنه رضي اهلل -عمر بن الخطَّاب  -عندما َعَرَض عليه أن يتزوَّ

 بعدما ُتويف زوجها ولم يرجع إليه شيًئا: -عنها رضي اهلل

اهُ  َفَأْنَكْحُتَها -ملسو هيلع هللا ىلص-اهللِ  وُل َرُس  َخَطَبَها ُثمَّ  -6  َلَعلََّك  َفَقاَل: ،َبْكر   َأُبو َفَلِقَينِى ،إِيَّ

  )2(َنَعمْ  ُقْلُت:؟ َشْيًئا إَِلْيَك  َأْرِجْع  َفَلمْ  َحْفَصةَ  َعَلىَّ  َعَرْضَت  ِحيَن  َعَلىَّ  َوَجْدَت 

سولقول اوُيمث ل ذلك  المتلو بأداة نداء وُمناَدى، "َنَعم  "حرف الجواب: -  -لرَّ

 عندما سأله: -عنه رضي اهلل -لكعب بن ُعجرة - ملسو هيلع هللا ىلص

هُ  -ملسو هيلع هللا ىلص - اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  -َعنْهُ  رضي اهلل- ُعْجَرةَ  ْبنِ  َكْعِب  َعنْ  -7  َلَعلََّك » َقاَل: َأنَّ

َك؟ آَذاكَ   )3(.اهللِ  َرُسوَل  َيا َنَعمْ  َقاَل: ،«َهَوامُّ

اه الُجملة الفعليَّة المنفيَّة،- ابع.كما يف الشَّ  د الرَّ

وظهر ذلك يف قول سالم بن عبيد اهلل  الُجملة الخربيَّة التى تحمل داللة التَّمنى، -

 لرجل من القوم قد عطس:

اَلمُ  َفَقاَل: اْلَقْوِم، ِمنَ  َرُجل   َفَعَطَس  -ذ8 : َفَقاَل  ،َعَلْيُكمْ  السَّ  َوَعَلى َوَعَلْيَك  َسالِم 

َك، ا َوَجْدَت  َلَعلََّك  َبْعُد: َقاَل  ُثمَّ  ُأمِّ َك  َلَودِْدُت  َقاَل: َلَك؟ ُقْلُت  ِممَّ ى َتْذُكْر  َلمْ  َأنَّ  ُأمِّ

 ؟()4بَِشر   َواَل  بَِخْير  

****      ****   *** 
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 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري املُخاطب املُؤنَّث: "الكاف املكسورة ": :الشّكل الرَّابع

كل يف أربعة مواضع، ُيمث  يدة  -ملسو هيلع هللا ىلص –لها قول النَّبىظهر هذا الشَّ للسَّ

 :يعندما دخل عليها ووجدها تبك -عنها رضي اهلل -عائشة

 َواهللِ  َلَودِْدُت  ُقْلُت: ُيْبكِيك؟ِ َما :َفَقاَل  َأْبكِى َوَأَنا- ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيُّ  َعَلىَّ  َفَدَخَل  -1

  )1(.َنَعمْ  :ُقْلُت  ؟ُنِفْسِت  َلَعلَِّك  َقاَل: اْلَعاَم، َأُحجَّ  َلمْ  َأنِّى

( الُمتَّصلة بضمير الُمخاطب    ًرا بـ)لعلَّ فقد ورد االستفهام ُمصدَّ

، التى تدلُّ على أنَّ الُمستفهم منه مفرد ُمخاطب "الكاف المكسورة" الُمؤنَّث:

يدة عائشة "ُمؤنَّث عاقل:  ة " -عنها رضي اهلل -السَّ ، ُثم  الُجملة الفعليَّة المبنيَّ

ياق على أنَّ  "ُنِفسِت  "الُمستفهم عنه: للمجهول التى تحمل داللة ، وقد دلَّ الس 

يدة "، وُيؤي د ذلك أنَّ الُمستفهم منه :يلعلَّ تحمل داللة االستفهام التَّقرير السَّ

ؤال بدليل إجابتها عليه بحرف  "-عنها رضي اهلل -عائشة قد فهمت السَّ

ا ُهنا ظنٌّ وتوقُّع، لعلَّ ه "( أنَّ ـه521. وقد ذكر البطليوسى)ت"َنَعم  "الجواب:

 (2("والمعنى: أُظنُّك نفست؟

كل ما يأتى:   وُيلحظ على هذا الشَّ

o  ع ُصور ُجملة الُمستفهم عنه التَّالية لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتصلة تنوُّ

تة،  "الكاف المكسورة "بضمير الُمخاطب الُمؤنَّث: الواردة يف كتب الحديث السِّ

 بين: 

                                                

صحيح مسلم  : )مسلم:-أيضا-، وينظر305،53،6،2صحيح البخاري  البخاري: (1)

 ي: سنن النسائي(، )النسائ313،75،6،1داود  ي(، )أبو داود: سنن أب2919،507،9،1

1881،265،10،2 .) 

 .1،70: مشكالت موطأ مالك بن أنس يالبطليوس)2 (
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 رة بفعل ماض مبنى للمجهول،الُجملة الفعليَّة ال اهد  ُمصدَّ كما يف الشَّ

ل.  األوَّ

  ،رة بفعل ماض مبنى للمعلوم وبدا ذلك يف قول الُجملة الفعلي ة الُمصدَّ

سول  يدة عائشة - ملسو هيلع هللا ىلص –الرَّ عندما دخل عليها ووجدها  -عنها رضي اهلل -للسَّ

 :يتبك

 َواهللِ  َفُقْلُت: .«؟ُيْبكِيِك  َما» َفَقاَل: ،َأْبكِى َوَأَنا -ملسو هيلع هللا ىلص  - اهللِ  َرُسوُل  َعَلىَّ  َفَدَخَل  -2

 (1(.َنَعمْ  ُقْلُت:«  ؟َنِفْسِت  َلَعلَِّك  َلِك؟ َما» :َقاَل  ،اْلَعامَ  َخَرْجُت  َأُكْن  َلمْ  َأنِّى َلَودِْدُت 

o )ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة  الُمتصلة بضمير الُمخاطب  تنوُّ

تة، بين:ا "الكاف المكسورة  "الُمؤنَّث:  لواردة يف كتب الحديث الس 

 - :اهد الثاين.، "َنَعم  "حرف الجواب  كما يف الشَّ

  لة ُثمَّ ُجملة المصـــدر الُمضــاف لفعل محذوف متلو بُجملة فعليَّة محوَّ

سول ،تعليليَّة يدة فاطمة -ملسو هيلع هللا ىلص -وظهر ذلك يف قول الرَّ  -عنها رضي اهلل -للسَّ

 رف من دفن مي ت وحاذى باب بيته:عندما رآها خارج بيتها بعد أن انص

 ،اْلَميِِّت  َهَذا َأْهَل  َأَتْيُت  َقاَلْت: ،«َفاطَِمُة؟ َيا َبْيتِِك  ِمنْ  َأْخَرَجِك  َما» َلَها: َل َقا -4

ْمُت  ْيُتُهمْ  إَِلْيِهْم، َفَتَرحَّ  َقاَلْت: ،«اْلُكَدى؟ َمَعُهمُ  َبَلْغِت  َلَعلَِّك » َقاَل: بَِميِّتِِهْم، َوَعزَّ

  )2(َتْذُكر َما َذلَِك  يف َتْذُكُر  َسِمْعُتَك  َوَقْد  َبَلْغُتَها َأُكونَ  َأنْ  اهللِ، ذَ َمَعا

****      ****   *** 

                                                

 .1881،265،10،2مسلم  مسلم: صحيح 1(

 .1881،265،10،2سنن النسائى النسائى:)2( 



  
 

 –دراسة نحويَّة دالليَّة في كُتب الحديث السِّتة  -لعلَّ االستفهاميَّة في األحاديث النَّبويَّة 

 

 
 

 

 

 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري الغائب: " اهلاء":  :الشّكل اخلامس

سول  كل يف ثالثة مواضع، بدت يف مثل قول الرَّ لبعض َمن  -ملسو هيلع هللا ىلص –بدا هذا الشَّ

:سأله  م عن المرأة الُمِجح 

ْرَداِء، َعنِ  -1  ُمِجح   -ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيّ  َعْن َأبِى الدَّ
ُه أََتى بِاْمَرَأة  ،  (1)َأنَّ َعَلى َباِب ُفْسَطاط 

ُه ُيرِيُد َأْن ُيلِمَّ بَِها»َفَقاَل:   )2(.، َفَقاُلوا: َنَعمْ «؟َلَعلَّ

( الُمتَّصلة بضمير الغائ   ر االستفهام بـ)لعلَّ ، الذى يدلُّ "الهاء "ب: حيث ُصدِّ

سول ر عاقل: -ملسو هيلع هللا ىلص -على أنَّ َمْن يسأل عنه الرَّ جل الذ "مفرد غائب مذك   يالرَّ

تحمل داللة الُمستفهم  ي، ُثم  الُجملة الفعليَّة الت"أراد أن ُيلمَّ بالمرأة الُمِجح  

ياق على أنَّ الُمستفهم منه جمع عاقل"يريد أن ُيلمَّ هبا  "عنه: من  ، وقد دلَّ السِّ

كور:  سول "الذُّ ، كما دلَّ "عن المرأة الُمِجح   -ملسو هيلع هللا ىلص -بعض من سألهم الرَّ

ياق على أنَّ لعلَّ تحمل داللة االستفهام التَّقريرى، ويدلُّ على ذلك  -أيًضا-الس 

سول ؤال بدليل إجابتهم على الرَّ بحرف  -ملسو هيلع هللا ىلص -أنَّ الُمستفهم منهم قد فهموا السَّ

 . "َنَعم"الجواب: 

كل ما يأتى:وُيلحظ على هذ   ا الشَّ

o  ع ُصور ُجملة الُمستفهم عنه التَّالية لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتصلة تنوُّ

تة، بين:  "الهاء  "بضمير الغائب:  الواردة يف كتب الحديث السِّ

 ،ل. الُجملة الفعليَّة الُمثبتة اهد األوَّ  كما يف الشَّ

  ،لة محذوفة الفعل ك يف قول أيُّوب وظهر ذلالُجملة الفعلي ة الُمحوَّ

 ألحد رجال 

                                                

: الحامل التي قربت والدتها.(1 (  ُمجح 

صحيح البخاري  : )البخاري:-أيضا-، وينظر3562،612،5،1صحيح مسلم  مسلم: ((2

543،92،3،1 ،4691،808،3،2 .) 
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 سند احلديث:

  َأنَّ  َعبَّـــاسٍ  اْبنِ  َعنْ -2
َّ
ْهــَر  َوَثَمانًِيــا َسْبًعــا بِاْلَمِدينَــةِ  َصلَّى- ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِي  الظُّ

هُ  :َأيُّوُب  َفَقاَل  َواْلِعَشاَء، َواْلَمْغِرَب  َواْلَعْصرَ   )1( .َعَسى:َقاَل  َمطِيَرٍة؟ َلْيَلةٍ  يف َلَعلَّ

 يف ليلة مطيرة؟ كان: لعلَّه والتَّقدير  

o )ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الغائب:        تنوُّ

تة، بين: "الهاء "  الواردة يف كتب الحديث الس 

 - :ل.، "َنَعم  "حرف الجواب اهد األوَّ  كما يف الشَّ

 ،اهد الثاين. عسى  كما يف الشَّ

****      ****   *** 
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 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري املُتكلمني: " نا ":  :الشّكل السَّادس

سول  كل يف ثالثة مواضع، ُيمثلها قول الرَّ لرجل من  -ملسو هيلع هللا ىلص –بدا هذا الشَّ

 األنصار عندما أرسل إليه فجاء ورأسه يقطر:

  َرُسوَل  َأنَّ  -1
ِ
 َفَقاَل  ،َيْقُطرُ  َوَرْأُسهُ  َفَجاءَ  اأْلَْنَصارِ  مِنْ  َرُجلٍ  إَِلى َأْرَسَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل

 
ُّ
نَا ":-ملسو هيلع هللا ىلص-النَّبِي   )1(.َنَعمْ  :َفَقاَل  "َأْعَجْلنَاَك؟ َلَعلَّ

( الُمتَّصلة بضمير الُمتكلمين:    ًرا بـ)لعلَّ ، "نا "حيث أتى االستفهام ُمصدَّ

ن يسأله، -ملسو هيلع هللا ىلص -يالذى يدلُّ على عظم مكانة النَّب ة  وقربه ممَّ ُثم  الُجملة الفعليَّ

ياق على أنَّ الُمستفهم "أعجلناك  "حمل داللة الُمستفهم عنه:التى ت ، وقد دلَّ السِّ

ر عاقل: جل الذ "منه مفرد مذك   -يجاء ورأسه يقطر عندما أرسل إليه النَّب يالرَّ

ياق-ملسو هيلع هللا ىلص ، يعلى أنَّ لعلَّ تحمل داللة االستفهام التَّقرير -أيًضا-، كما دلَّ الس 

ليل على ذلك أنَّ الُمستفه فأجاب عنه  -ملسو هيلع هللا ىلص -يم منه قد فهم ُسؤال النَبوالدَّ

د ذلك الكرماين"َنَعم  "بحرف الجواب :  لعل قد  "( فقال: ـه786) ت . وقد أكَّ

  )2( ."جاء إلفادة الت حقيق، فمعناه قد أعجلناك، وَنَعم مقرر له 

كل ما يأت   :يوُيلحظ على هذا الشَّ

                                                

صحيح مسلم  : )مسلم:-أيضا-، وينظر180،35،4،1المصدر السابق  )1(

 (. 606،105،2،2(، )ابن ماجة: سنن ابن ماجة 778،152،7،1

يف هذا -أيضا-، وينظر3،19: الكواكب الدرارى يف شرح صحيح البخاري الكرماين)2( 

، العينى: عمدة القارىء 2،32: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيحيالمعنى: البرماو

 .3،58شرح صحيح البخاري 
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o )ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة تصلة بضمير المُ  تنوُّ

تة، بين: "نا  "الُمتكلمين:   الواردة يف كتب الحديث الس 

 - :ل.، "َنَعم  "حرف الجواب اهد األوَّ  كما يف الشَّ

  :وظهر ذلك يف قول  المتلو بأداة نداء وُمنادى، "َنَعم  "حرف الجواب

سول  :-ملسو هيلع هللا ىلص –رجل من األنصار جاء ورأسه يقطر عندما أرسل إليه الرَّ

 َوَرْأُسهُ  َفَخَرَج  إَِلْيِه، َفَأْرَسَل  ،اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجل   َعَلى َمرَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ -2

نَا»  َفَقاَل: َيْقُطُر،   )1(.اهللِ  َرُسوَل  َيا َنَعمْ  َقاَل: «َأْعَجْلنَاَك؟  َلَعلَّ

****      ****   *** 

 طبني جلماعة الذُّكور: " كم":لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري املُخا :الشّكل السَّابع

سول  كل يف موضعين، ُيمثلهما قول الرَّ حابة  -ملسو هيلع هللا ىلص –تجلَّى هذا الشَّ لبعض الصَّ

 :الذين كانوا خلفه يف صالة الفجر

  َرُسولِ  َخْلَف  ُكنَّا-1
ِ
  َرُسوُل  َفَقَرأَ  اْلَفْجِر، َصاَلةِ  يف -ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل

ِ
  َفَثُقَلْت  -ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل

افَ  اْلِقَراَءُة، َعَلْيهِ  ا َنَعمْ  ُقْلنَا:« إَِمامُِكْم؟ َخْلَف  َتْقَرُءونَ  َلَعلَُّكمْ  »َقاَل: َفَرغَ  َلمَّ   َيا َهذًّ

  َرُسوَل 
ِ
  )2(.اهلل

( الُمتَّصلة بضميـــر الُمخاطبيــن لجماعـــة      ر االستفهــام بـ)لعـــــلَّ إذ ُصــد 

كور:      كور:، الذى يدلُّ على أنَّ الُمستفهم من"كم  "الذُّ  "ه جمع عاقل من الذُّ

حابة الذين كانوا خلف النَّب ُثم  الُجملة  ، "يف صالة الفجر -ملسو هيلع هللا ىلص -يبعض الصَّ

                                                

 .  778،152،7،1صحيح مسلم  مسلم: )1(

صحيح مسلم  : ) مسلم:-أيضا-، وينظر823،174،4،2داود  يسنن أب أبو داود: )2(

369،74،4،1.) 



  
 

 –دراسة نحويَّة دالليَّة في كُتب الحديث السِّتة  -لعلَّ االستفهاميَّة في األحاديث النَّبويَّة 

 

 
 

 

 

. وقد دلَّ "تقرأون خلف إمامكم  "الفعليَّة التى تحمل داللة الُمستفهم عنه:

( تحمل داللة االستفهام التَّقرير ياق على أنَّ )لعلَّ ر فعلهم بدليل أنَّ يالسِّ ، إذ ُيقر 

 "فأجابوا عنه بحرف الجواب:  -ملسو هيلع هللا ىلص -لُمستفهم منهم قد فهموا ُسؤال النَبىا

ا .."المتلو بُجملة فعليَّة محذوفة، والتَّقدير:  "َنَعم  . "نفعل هذَّ

كل ما يأت   :يوُيلحظ على هذا الشَّ

o )ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمخاطبين  تنوُّ

كور:  تة، بين: "كم  "لجماعة الذُّ  الواردة يف كتب الحديث الس 

 - :ة  "المتلو بجملة جواب النِّداء: "َنَعم  "حرف الجواب الُجملة الفعليَّ

ل.، ُثمَّ بأداة نداء وُمناَدى، "المحذوفة  اهد األوَّ  كما يف الشَّ

  :واتَّضح ذلك يف قول سيدنا عمر بن  ،"أَجل  "حرف الجواب

 كانوا عنده: لقوم -عنه رضي اهلل -الخطَّاب

 :َقْوم   َفَقاَل ؟ اْلِفَتنَ  َيْذُكرُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهللِ  َرُسوَل  َسِمَع  َأيُُّكمْ  :َفَقاَل  ُعَمرَ  ِعنَْد  ُكنَّا -2

ُجلِ  فِْتنَةَ  َتْعنُونَ  َلَعلَُّكمْ  :َفَقاَل  ،َسِمْعنَاهُ  َنْحُن    )1(.َأَجْل   :َقاُلوا؟ َوَجاِرهِ  َأْهلِهِ  يف الرَّ

****      ****   *** 

 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري املُخاطبني جلماعة اإلناث:" كنّ".  :الشّكل الثامن

يدة عائشة  كل يف موضع واحد، ظهر يف قول السَّ   رضي اهلل –ظهر هذا الشَّ

ام دخلن عليها: -عنها  لنسوة من أهل الشَّ

ــامِ  أهلِ  مِنْ  نِســوةٌ  َدَخَل  -1 ن فقالت: عائشـة، على الشَّ ؟ مِمَّ   أْهلِ  مِن ُقلن: أنتنَّ

اِم، امــاِت؟ نَِساُؤها تدخــُل  التى )2(الُكوَرةِ  مِن لعلَُّكنَ  قالت: الشَّ   )3(َنَعم لق الحمَّ

                                                

 . 369،74،4،1صحيح مسلم  مسلم: (1(
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ًرا بـ) لعلَّ ( الُمتَّصلة بضمير الُمخاطبين لجماعة    فقد ورد االستفهام ُمصدَّ

نسوة  "جمع عاقل من اإلناث:، الذى يدلُّ على أنَّ الُمستفهم منه "ُكنَّ  "اإلناث: 

يدة عائشة ام دخلن على السَّ ة  ، "-عنها رضي اهلل –من أهل الشَّ ُثم  الُجملة الفعليَّ

 يمن الُكورة الت "محذوفة الفعل والفاعل التى تحمل داللة الُمستفهم عنه:

ياق على "..قدمتنَّ لعلكنَّ  "، والتَّقدير:"تدخل نساؤها الحمامات  . وقد دلَّ السِّ

ر قدومهنَّ من المكان المذكور أ ( تحمل داللة االستفهام التَّقريرى، إذ ُتقر  نَّ )لعلَّ

ؤال فأجبن عنه بحرف الجواب:   ."َنَعم "بدليل أنَّ الُمستفهم منهنَّ قد فهمن السُّ

كل انحصار   صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة( وُيلحظ على هذا الشَّ

الواردة يف كتب الحديث  "ُكن   "ماعة اإلناث: الُمتصلة بضمير الُمخاطبين لج

تة، يف ابق.، "َنَعم  "حرف الجواب:  الس  اهد السَّ  كما يف الشَّ

****      ****   *** 

 لعلَّ االستفهاميَّة املُتَّصلة بضمري حمذوف:  :الشّكل التَّاسع

كل يف موضع واحد، ظهر يف قول النَّبى  )أم  ألم رومان      – ملسو هيلع هللا ىلص -بدا هذا الشَّ

يدة عائشة  يدة عائشة-عنها رضي اهلل -السَّ  رضي اهلل -( عندما ذهب لزيارة السَّ

ى يف حادثة اإلفك: -عنها  وهى مصابة بالحمَّ

ى، َأَخَذْتَها َوَعائَِشةُ  َأَنا َبْينَا َقاَلْت: -1  َحِديث   يف َلَعلَّ  – " :ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيُّ  َفَقاَل  اْلُحمَّ

َث؟   )1(.َنَعمْ  َقاَلْت: " ُتُحدِّ

ياق: وهو    ( الُمتَّصلة بضمير محذوف دلَّ عليه السِّ ر االستفهام بـ)لعلَّ فقد ُصدِّ

يدة عائشة ى التى أصابت السَّ  -ضمير مفرد غائب غير عاقل يعود على الُحمَّ

                                                
 .4691،808،3،2صحيح البخاري  البخاري: (1(
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ث؟ هالعلَّ  "، والتَّقدير:-عنها رضي اهلل مير "يف حديث ُتحدِّ ، وقد حذف الضَّ

ائل والمس ة لمعلوميته لدى السَّ مير المحذوف الُجملة الفعليَّ ؤول، ُثم  تال الضَّ

لة المحذوفة: ث "المحوَّ يف  أصابتهالعلَّها  "، والتَّقدير:"يف حديٍث ُتُحدِّ

ياق على أنَّ الُمستفهم منه مفرد مؤنَّث عاقل:"حديث..  رومان ُأم ". كما دلَّ السِّ

يدة أم) ياق ، "(-عنها رضي اهلل –عائشة السَّ (  -يًضاأ-ودلَّ السِّ على أنَّ )لعلَّ

ؤال  تحمل داللة االستفهام التَّقريرى، بدليل أنَّ الُمستفهم منها قد فهمت السُّ

سول  ." َنَعم ": الجواب بحرف –ملسو هيلع هللا ىلص-فأجابت على الرَّ

كل ما يأتى:   وُيلحظ على هذا الشَّ

 -صور جملة الُمستفهم عنه التَّالية لـ )لعلَّ االستفهاميَّة( انحصار 

تة يف مير محذوفالُمتصلة بض الُجملة  الواردة يف كتب الحديث الس 

ياق عليها،  لة المحذوفة مع داللة السِّ اهد الفعليَّة المحوَّ كما يف الشَّ

ابق.  السَّ

 -الُمتصلة بضمير  صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة( انحصار

تة يف محذوف ، "َنَعم  "حرف الجواب: الواردة يف كتب الحديث الس 

ابق. كما يف اهد السَّ  الشَّ

****      ****   *** 
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 لعلَّ االستفهاميَّة املسبوقة بالفاء الفصيحة:  :الشّكل العاشر

سول   كل يف ثمانية مواضع، ُيمثلها قول الرَّ لبعض  -ملسو هيلع هللا ىلص–أتى هذا الشَّ

  أصحابه عندما قالوا له أنَّهم يأكلون وال يشبعون: 

ا !اهللِ  َرُسوَل  َيا :َقاُلوا-ملسو هيلع هللا ىلص–النَّبِيّ  َأْصَحاَب  َأنَّ  -1  َقاَل: َنْشَبُع، َواَل  َنْأُكُل  إِنَّ

  )1(.َنَعمْ  َقاُلوا: «َتْفَترُِقوَن؟ َفَلَعلَُّكمْ »

فقد جاء االستفهام مسبوقا بالفاء الفصيحة التى تحمل داللة اإلفصاح   

ر قبلها، والتَّقدير: إذا كان األمر كذلك ... ر االستف"والعطف على ُمقدَّ هام ، وُصد 

( الُمتَّصلة بضمير الُمخاطبين:  ، الذى يدلُّ على أنَّ الُمستفهم "كم  "ب   ـ)لعلَّ

كور: ة " -ملسو هيلع هللا ىلص–بعض أصحاب النَّبى "منه جمع عاقل من الذُّ ، ُثم  الُجملة الفعليَّ

ياق على أنَّ لعلَّ تحمل  "تفرتقون "التى تحمل داللة الُمستفهم عنه: ، وقد دلَّ الس 

ؤال يالتَّنبيه يتقريرداللة االستفهام ال ، بدليل أنَّ الُمستفهم منهم قد فهموا السَّ

 "ه( أنَّ 844. وقد ذكر الرملى )ت "َنَعم  "فأجابوا عنه مباشرة بحرف الجواب: 

، وهذا  )2({حن جن يم ىم مم} لعلَّ هنا لالستفهام كقوله تعالى

                                                

صحيح البخاري  : )البخاري:-أيضا-، وينظر3764،754،4،1د: سنن أبو داود أبو داو (1(

(،  3286،601،5،1(، ) ابن ماجة: سنن ابن ماجة 4143،705،12،1، 3717،627،9،1

(، 4422،874،5،1، 638،11،1، 3123،  972،303،10،2)أبو داود: سنن أبى داود 

 (. 3611،506،1،1 ي: سنن النسائي)النسائ

 .3س ،سورة عب (2(



  
 

 –دراسة نحويَّة دالليَّة في كُتب الحديث السِّتة  -لعلَّ االستفهاميَّة في األحاديث النَّبويَّة 

 

 
 

 

 

علَّة عدم  االستفهام ليس على حقيقته بل المراد منه التَّنبيه واإليماء على أنَّ 

  )1( ."شبعهم يف أكلهم كوهنم يفرتقون

كل ما يأت   :يوُيلحظ على هذا الشَّ

  ع ُصور)لعلَّ االستفهاميَّة( المسبوقة بالفاء الفصيحة الواردة يف كتب تنوُّ

تة، بين:   الحديث السِّ

  :اهد  ،"كم  "لعلَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمخاطبين كما يف الشَّ

ل.  األوَّ

 وظهر ذلك يف ، "الكاف  "لَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمخاطب: لع

سول يدة فاطمة -ملسو هيلع هللا ىلص -قول الرَّ عندما رآها خارج  -عنها رضي اهلل -للسَّ

 بيتها بعد أن انصرف من دفن مي ت وحاذى باب بيته:

 َأَتْيُت  َقاَلْت: ،«َبْيتِِك ؟ َفاطَِمُة ِمنْ  َيا َأْخَرَجِك  َما» :-ملسو هيلع هللا ىلص -َلَها رُسول اهلل فقَاَل  -2

ْمُت  ،اْلَبيِت  َهَذا َأْهَل  اهلل! رُسول َيا ْيُتُهمْ  إَِلْيِهْم مّيتهم، َفَرحَّ فَقاَل َلَها  بِه، أَوَعزَّ

 َسِمْعُتَك  َوَقْد  اهللِ، َمَعاذَ  َقاَلْت: ،«اْلُكَدى؟ َمَعُهمُ  َبَلْغِت  فَلَعلَِّك : »-ملسو هيلع هللا ىلص -رُسول اهلل

 )2(.َتْذُكر  َما فِيها َتْذُكُر 

واتَّضح ذلك يف سؤال رجل  ،"الهاء  "لعلَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الغائب:  -

 : -عنه رضي اهلل-البن عباس 

                                                

 .15،343داود  ي: شرح سنن أبيالرمل)1( 

 .3123،638،11،1داود  يسنن أب أبو داود:)2( 
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  ِالظُّْهر يف  ُ َيْقــَرأ -ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل  ُ َرُســول  َ َأَكـان    َرُجــل  ُ َفَسَأَله   ،َعبَّاس  ِ اْبن  َِعنْــد  ُ ُكنْـت -3

  َمِن  ّ  َشر  ِ َهــِذه ،1َخْمًشا:  ََقال  ِ؟َنْفِسه يف  َُيْقَرأ  ََكان  ُ َعلَّهَفلَ :  ََقال ،اَل :  ََقال  ِ؟،َواْلَعْصر

  )2(.اأْلُولى

 وُيمثِّل ذلك قول سي دنا عثمان  ،"هم  "لعلَّ االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الغائبين:  -

 لرجل من قريش طلب منه أن يستخلف عندما ُأصيب سيدنا  -عنه رضي اهلل-   

عاف:  -عنه رضي اهلل -عثمان ديد عام الرِّ عاف الشَّ  بالرِّ

 َوَقاُلوا؟:ُعْثمـــَانُ  َفَقاَل  اْسَتْخلِـْف،:َفَقاَل  اْلَحــاِرَث  َأْحِسُبهُ  آَخـــرُ  َرُجل   َعَلْيهِ  َفَدَخَل  -4

ُهمْ : َقاَل  ،َفَسَكَت  ُهو؟َ  َوَمْن  :َقاَل  ،َنَعمْ  :َفَقاَل  َبْيرَ  َقاُلوا َفَلَعلَّ   )3(.مْ َنعَ  :َقــال؟ الزُّ

ألم  – ملسو هيلع هللا ىلص -وبدا ذلك يف قول النَّبىلعلَّ االستفهاميَّة الُمتَّصلة بضمير محذوف، -

يدة عائشة يدة عائشة          -عنها رضي اهلل -رومان )أم السَّ ( عندما ذهب لزيارة السَّ

ى يف حادثة اإلفك: -عنها رضي اهلل-  وهى مصابة بالحمَّ

اهللِ أَخذتَهــا َرُسوَل  َيا: فُقْلُت " َهِذهِ؟ َشْأنُ  امَ  ":َفَقاَل - ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِيّ  َفَجاءَ  -5
(4)

  

، َقاَل: ى بِنَافِض  َث؟ "اْلُحمَّ  ُتُحدِّ
 "والتَّقدير:  )َقاَلْت: َنَعمْ  "َفَلَعلَّ يف َحِديث 

ث؟ فلعلَّها  ."أصابتها يف حديث ُتُحدِّ

تة المساكتناف  بوقة بالفاء )لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف كتب الحديث السِّ

ر: والمستفهم  "الكاف المفتوحة "الفصيحة الُمتصلة بضمير الُمخاطب الُمذكَّ

موسى  ييف قول أب وتجلَّى ذلكألداة النِّداء والُمناَدى،  "الُجملة الفعلي ة  "عنه: 

 هبم يصل ى موسى أبو كان عندما اهلل عبد بن لحطَّان -عنه رضي اهلل –األشعرى

رَّ : فسأل رجل فدخل
الة تُأقِ كاة؟ بالرب  الصَّ  :والزَّ

                                                

 خمًشا: دعا عليه أن ُيقَشر وجهه أو جلده.( 1(

 .3611،505،3،2ي: سنن النسائيالنسائ )2(

 .3717،627،9،1البخاري: صحيح البخاري  )3(

 .3717،627،9،1المصدر السابق (4)
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ـا -6  ؟َوَكَذا َكَذا َكلَِمـةَ  اْلَقائُِل  َأيُُّكمُ  :َفَقاَل  اْلَقـــْومِ  َعَلى َأْقَبَل  ُموَسى َأُبو اْنَفَتَل  َفَلمَّ

 َقاَل: ،اْلَقْومُ  َقال: َفَأَرمَّ ؟ َوَكَذا َكَذا َكلَِمةَ  اْلَقائُِل  َأيُُّكمُ  َفَقاَل: ،اْلَقْومُ  َفَأَرمَّ  َقال:

  )1(.بَِها َتْبَكَعنِى َأنْ  َرِهْبُت  َوَلَقْد  ،ُقْلُتَها َما :َقاَل  ؟ُقْلَتَها ْنَت أَ  ِحطَّانُ  َيا َفَلَعلََّك 

ع صور الجواب على )لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف المسبوقة بالفاء الفصيحة  تنوُّ

تة، بين:  كتب الحديث الس 

 - :ل.كما يف ال، "َنَعم  "حرف الجواب اهد األوَّ  شَّ

 - :المتلو بأداة قسم وُمقسم به ُثمَّ ُجملة جواب "ال  "حرف الجواب ،

سول وتجلَّى ذلك يف ،"الُجملة االسميَّة المنسوخة "القسم:   -قول الرَّ

يشهد على نفسه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لماعز بن مالك حين جىء به إلى الن بى -ملسو هيلع هللا ىلص 

 أربع مرات:

 َأْعَضَل، َقِصيًرا، َرُجاًل  ،-ملسو هيلع هللا ىلص  -النَّبِيّ  إَِلى بِهِ  ِجىءَ  ِحيَن  َمالِك   ْبَن  َماِعزَ  َرَأْيُت  -7

، َعَلْيهِ  َلْيَس  ات   َأْرَبَع  َنْفِسهِ  َعَلى َفَشِهَد  ِرَداء  هُ  َمرَّ  :-ملسو هيلع هللا ىلص- اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َزَنى، َقْد  َأنَّ

َك » هُ  !َواهللِ  اَل، َقاَل:«َقبَّْلَتَها؟ َفَلَعلَّ   )2(.اْْلِخر َزَنى َقْد  إِنَّ

 -،دة كما يف  مصدر مضاف لفعل محذوف متلو بُجملة فعليَّة ُمؤكَّ

اهد الثاين.  الشَّ

 -،عاء متلو بُجملة اسميَّة تعليليَّة اهد  مصدر يحمل داللة الدُّ كما يف الشَّ

 الثَّالث.

 -،ة بُجملة فعليَّة تعليليَّة ادس. ُجملة فعليَّة منفيَّة متلوَّ اهد السَّ  كما يف الشَّ

****   ***      **** 
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 اخلامتة

 انتهى البحث إىل عدَّة َنتائج، من أمهها:  

 مواضع اجلِدَّة الىت ظهرت من خالل البحث ومل يُشر إليها النُّحاة: أوال:

 -تَّة، بين ع أشكال )لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف ُكتب الحديث السِّ : )لعل تنو 

مائر دة عن االتصال بالضَّ ، لعل االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير االستفهاميَّة الُمجرَّ

ة  الُمتكلِّم، لعل االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمخاطب بنوعيه، لعل االستفهاميَّ

الُمتصلة بضمير الغائب، لعل االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمتكلِّمين، لعل 

تصلة بضمير االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الغائبين بنوعيه، لعل االستفهاميَّة المُ 

 محذوف، ولعل االستفهاميَّة المسبوقة بالفاء الفصيحة(. 

 - ع صور المعرفة التَّالية لـ )لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف ُكتب الحديث تنو 

تَّة، بـين: ف باإلضافة(. السِّ ف باأللف والالم، والُمعرَّ  )اسم اإلشارة، الُمعرَّ

 - َّع صور ُجملة الُمستفهم عنه الت الية لـ )لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف ُكتب تنو 

تَّة، بـين: رة بفعل  الحديث السِّ )الُجملة الفعليَّة الُمثبتة، الُجملة الفعليَّة الُمصدَّ

ماض مبنى للمجهول، الُجملة الفعليَّة المحذوفة، الُجملة الفعليَّة الُمتعاطفة، 

رطيَّة(.  والُجملة الشَّ

 -ع صور )لعلَّ االستف هاميَّة( المسبوقة بالفاء الفصيحة الواردة يف ُكتب تنو 

تَّة، بين: )لعل االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الُمخاطب، لعل  الحديث السِّ

االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الغائب، لعل االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير 

ة الُمخاطبين، لعل االستفهاميَّة الُمتصلة بضمير الغائبين، ولعل االستف هاميَّ

 الُمتصلة بضمير محذوف(.
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 - ر وُجملة اكتناف )لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتَّصلة بضمير الُمخاطب الُمذكَّ

 الُمستفهم عنه ألداة النِّداء والُمناَدى.

 - ة بضمير اكتناف )لعلَّ االستفهاميَّة( المسبوقة بالفاء الفصيحة المتلوَّ

 داء والُمناَدى.الُمخاطب وُجملة الُمستفهم عنه ألداة النِّ 

 - ة بُجملة ر المتلوَّ وقوع )لعلَّ االستفهاميَّة( الُمتَّصلة بضمير الُمخاطب الُمذكَّ

 فعليَّة جوابا للنِّداء.

 - تَّة إلى جواب، وقد احتياج )لعلَّ االستفهامي ة( الواردة يف ُكتب الحديث السِّ

عت صور الجواب عليها، بين:  تنوَّ

 -،ة بأداة نداء  وقد تنوعت بين: حروف الجواب )َنَعم(، ) َنَعم ( المتلوَّ

ة بُجملة فعليَّة محذوفة ُثمَّ أداة نداء وُمناَدى، ) ال (، ) ال (  وُمناَدى، )َنَعم( المتلوَّ

ة بأداة  ة بأداة َقَسم وُمقَسم به، ) ال ( المتلوَّ ة بأداة نداء وُمناَدى، ) ال ( المتلوَّ المتلوَّ

ة بأداة "اسميَّة منسوخة "جواب الَقسم:َقَسم وُمقَسم به ُثمَّ ُجملة  ، ) ال ( المتلوَّ

ة بُجملة "فعليَّة منفيَّة "َقَسم وُمقَسم به ُثمَّ ُجملة جواب الَقسم: ، ) ال( المتلوَّ

جواب الَقَسم ُثمَّ أداة َقَسم وُمقَسم به، ) ال ( محذوفة مع أداة النَّداء والُمناَدى، ) 

 أَجل (، و) عسى (.

 - ،عت بين: )مصدر ُمضاف لفعل محذوف متلو بُجملة وق المصادر د تنوَّ

دة، ومصدر  لة، مصدر ُمضاف لفعل محذوف متلو بُجملة فعليَّة ُمؤكَّ فعليَّة ُمحوَّ

عاء متلو بُجملة تعليليَّة(.  يحمل داللة الدُّ
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 - ،ة  الُجمل عت بين:)الُجملة االسميَّة المنسوخة، الُجملة االسميَّ وقد تنوَّ

ُجملة الفعليَّة محذوفة الفعل، والُجملة الخربيَّة التى تحمل داللة المنفيَّة، ال

 التَّمنِّى(. 

: دالالت ظهرت من خالل الدِّراسة الدالليَّة لـ)لعلَّ االستفهاميَّة( الواردة يف ثانيا 

 كُتب الصِّحاح السِّتة، منها:

 -،بضمير الُمتكلِّم.كما يف لعلَّ االستفهاميَّة الُمتَّصلة  االطمئنان إلى عطاء اهلل 

 -،ؤال عور بأهميَّة السُّ وظهر يف لعلَّ االستفهاميَّة الُمتَّصلة بضمير  الشُّ

 الُمخاطب.

 ،كما يف لعلَّ االستفهاميَّة الُمتَّصلة بضمير الُمخاطب الُمؤنَّث. الظَّن والتَّوقُّع 

 ،وقد بدا يف لعلَّ االستفهاميَّة الُمتَّصلة بضمير الغائب. التَّقرير 

  َّكما يف لعلَّ االستفهاميَّة الُمتَّصلة بضمير الُمتكلمين. حقيق،الت 

 ،واتَّضح يف لعلَّ االستفهاميَّة المسبوقة بالفاء الفصيحة. التَّنبيه 

ل إليها البحث.  وبعد، فهذه أهم النَّتائج التى توصَّ
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راجِع
َ
اِدر وامل

َ
ص

َ
 امل

 النَّص الذى تقوم عليه الدَّراسة: :أوَّال

 هـ(:256: أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم )تخاريالباإلمام 

     .هـ1419 -الثانية الطبعة -الرياض –السالم دار –البخاريصحيح -1

 هـ(: 279اإلمام الرتمذى: أبو عيسى حممد بن عيسى )ت  

   .هـ1430 -األولى الطبعة -الرياض –دار السالم -جامع الرتمذى-2

 (:ـه275د سليمان بن األشعث )ت اإلمام أبو داود: أبو داو

 .هـ1430 -األولى الطبعة -الرياض –دار السالم -داود أبيسنن -3

 (: ـه273اإلمام ابن ماجة: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد )ت 

   .هـ1430 -األولى الطبعة -الرياض –دار السالم -سنن ابن ماجة-4

 هـ(:261اإلمام مسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم)ت

  .هـ1421 -الثانية الطبعة -الرياض –دار السالم -صحيح مسلم-5

 ه(:303: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب )ت النسائياإلمام 

 .هـ1420 -األولى الطبعة -الرياض –دار السالم -النسائيسنن  -6

 املصادر واملراجع: : ثانيًا

 ه(: 1414إبراهيم بن إمساعيل األبيارى )ت

 ه. 1405 -مؤسسة سجل العرب -رآنيةالق الموسوعة-7

 ه(: 686: حممد بن احلسن )ت االستراباذي

جامعة اإلمام  -تحقيق. حسن محمد الحفظى وآخر -شرح الرضى على الكافية-8

 م.1966-محمد بن سعود اإلسالمية

 ه(:1424د. أمحد خمتار عمر )ت 
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 م.2008 -1ط -القاهرة -عالم الكتب -معجم اللغة العربية المعاصرة-9

 هـ(:905األزهرى: خالد بن عبد اهلل )ت

 م. 2000-1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -شرح التصريح -10

 ه(: 1270األلوسى: شهاب الدين حممود )ت

عبد  يتحقيق. عل -يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين روح المعاين-11

 ه.1415 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -عطية يالبار

 ه(: 926ى: زكريا بن حممد بن أمحد )تاألنصار

 -تحقيق. سليمان بن دريع العازمى-البخاريبشرح صحيح  يمنحة البار-12

 م.2005 -1ط -الرياض -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

 ه(:831الربماوى: أبو عبد اهلل حممد )ت

تحقيق. لجنة مختصة من  -الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - 13

 م. 2012 -2ط -سوريا -النوادر دار -المحققين

 ه(: 521البطليوسى: أبو حممد عبد اهلل )ت

دار -يبوسريح التونس يتحقيق. طه بن عل-مشكالت موطأ مالك بن أنس-14

 م.2000-1ط-بيروت -ابن حزم

 هـ(: 773هباء الدين السبكى: أمحد بن على )ت 

د تحقيق. د. عبد الحمي -عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح-15

 م. 2003 -1ط -بيروت -المكتبة العصرية -هنداوى

 هـ(: 1338اجلزائرى: طاهر بن صاحل بن أمحد )ت 

 مكتبة –الفتاح أبو غدة عبد. تحقيق –توجيه األثر إلى أصول األثر-16

 .م1995 -حلب -اإلسالمية المطبوعات

 :هـ(745أبو حيان: حممد بن يوسف )ت 
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 -مكتبة الخانجى -مدرجب عثمان مح .تحقيق-الضرب ارتشاف-17

  .م1998-1ط -القاهرة

 -تحقيق. الشيخ. عادل أحمد عبد الموجود وآخر -تفسير البحر المحيط-18

 م.2001 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية

 ه(: 844الرملى: شهاب الدين أبو العباس أمحد )ت 

 -الفيوم -دار الفالح -تحقيق. عدد من الباحثين -داود يشرح سنن أب-19

 م. 2016-1ط -مصر

 هـ(: 337: عبد الرمحن بن إسحاق )ت الزجاجي

مؤسسة  -تحقيق. د.على توفيق الحمد -والصفات حروف المعاين-20

 م.1984 -1ط -بيروت -الرسالة

 ه(: 1122الزرقاىن: حممد بن عبد الباقى بن يوسف )ت

 -تحقيق. طه عبد الرؤوف سعد -شرح الزرقانى على موطأ اإلمام مالك-21

 م.2003 -1ط -القاهرة -لثقافة الدينيةمكتبة ا

 هـ(:316ابن السراج: أبو بكر حممد بن السرى )ت

 د.ت. -بيروت -مؤسسة الرسالة -األصول يف النحو -22

 ه(:756السمني احللىب: أبو العباس شهاب الدين أمحد )ت 

دار  -تحقيق. أحمد محمد الخراط -الدر المصون يف علم الكتاب المكنون-23

 .ت.د-شقدم –القلم

 ه(:911السيوطى: عبد الرمحن بن أىب بكر )ت

الهيئة المصرية  -تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم -اإلتقان يف علوم القرآن-24

 م.1974 -1ط -العامة للكتاب



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

دار  -تحقيق. د. سلمان القضاة-يعقود الزبرجد يف إعراب الحديث النبو-25

 م.1994-بيروت -الجيل

 –1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -عجاز القرآنمعرتك األقران يف إ -26

 . م1988

د.  -مصر-المكتبة التوفيقية -يتحقيق. عبد الحميد الهنداو -همع الهوامع-27

 ت.

 ه(:790: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت الشاطيب

 -المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية ) شرح ألفية بن مالك (-28

معهد البحوث العلمية  -ن سليمان العثيمين وآخرينتحقيق. د. عبد الرحمن ب

  م. 2007 -1ط -مكة المكرمة -وإحياء الرتاث اإلسالمى بجامعة أم القرى

 ه(: 1393الشنقيطى: حممد األمني بن حممد )ت

 م. 1995-بيروت -دار الفكر -أضواء البيان يف إيضاح القرآن-29

 ه(: 1250الشوكاىن: حممد بن على )ت 

 -دار ابن كثير -ير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القد-30

 .ه1414 – 1ط -دمشق

  ه(:310الطربى: حممد بن جرير )ت 

مؤسسة  -تحقيق. أحمد محمد شاكر -جامع البيان يف تأويل القرآن-31

 م.2000 -1ط -بيروت -الرسالة

 ه(: 775ابن عادل: أبو حفص عمر بن على )ت 

 -تحقيق. الشيخ. عادل أحمد عبد الموجود وآخر -علوم الكتاباللباب يف -32

 م.1998 -بيروت-دار الكتب العلمية
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 هـ(:1393ابن عاشور: حممد الطاهر بن حممد )ت 

 م.2000 -1ط -بيروت -يمؤسسة التاريخ العرب -التحرير والتنوير- 33

 هـ(: 769ابن عقيل: هباء الدين )ت

-دار الفكر -قيق. د. محمد كامل بركاتتح -المساعد على تسهيل الفوائد-34

 هـ. 1405 -1ط-دمشق

 :سَلَمة بن مُسْلِم )من علماء القرن اخلامس اهلجرى( :العوتىب

وزارة  -د.عبد الكريم خليفة وآخرين :تحقيق-اإلبانة يف اللغة العربية- 35

  .م1999 -1ط  -سلطنة عمان -مسقط -الرتاث القومى والثقافة 

 ه(: 855مود بن أمحد )تالعيىن: أبو حممد حم

 -بيروت -دار إحياء الرتاث العربى-البخاريء شرح صحيح يعمدة القار-36

 د.ت. 

 ه(: 395ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا )ت

 .م1997 – 1ط -مطبعة محمد على بيضون -الصاحبى يف فقه اللغة-37

 د. فاضل السامرائى:

 م. 2000 -1ط -األردن -دار الفكر -النحو معاين- 38

  :هـ(671القرطىب: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد )ت

دار الكتب المصرية  -وآخر أحمد الربدوين .تحقيق-الجامع ألحكام القرآن-39

 .م1964-2ط -القاهرة –

 ه(:1307القنوجى: أبو الطيب حممد صديق خان )ت

المكتبة  -يراجعه. عبداهلل األنصار -فتح البيان يف مقاصد القرآن -40

 ه.1992-بيروت -العصرية
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 :هـ(437أبو حممد مكى بن أىب طالب )ت  :القيسى

الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معانى القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من -41

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث  .تحقيق -فنون علومه

 م.2008-1ط-جامعة الشارقة -العلمى 

 ه(:786ن على )تالكرماىن: حممد بن يوسف ب

 -يدار إحياء الرتاث العرب -البخاريالكواكب الدرارى يف شرح صحيح -42

 م. 1981 -2ط -بيروت

 هـ(: 1094الكفوى: أبو البقاء )ت 

 -بيروت -مؤسسة الرسالة-تحقيق. عدنان درويش وآخر-كتاب الكليات-43

 م.1998

 :هـ(672حممد بن عبد اهلل )ت  :مالك ابن

دار الكتاب  -تحقيق. محمد كامل بركات -المقاصدتسهيل الفوائد و-44

 م.1967-العربى للطباعة والنشر

هجر للطباعة  -د. عبد الرحمن السيد وآخر .تحقيق-شرح تسهيل الفوائد -45

 .م1990-1ط -والنشر والتوزيع واإلعالن

جامعة أم  -عبد المنعم أحمد هريدى .تحقيق -شرح الكافية الشافية-46

كلية الشريعة  -العلمى وإحياء الرتاث اإلسالمى مركز البحث -القرى

 .ت.د -1 ط -والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة
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 الشيخ. حممد األمني بن عبد اهلل األرمى العلوى: 

مراجعة. د. هاشم  -علوم القرآن يتفسير حدائق الروح والريحان يف رواب-47

 م. 2001 -1ط -بيروت -دار طوق النجاة -محمد مهدى

 ه(:1404بد اخلالق عضيمة )ت حممد ع

 د.ت. -القاهرة -دار الحديث -دراسات ألسلوب القرآن الكريم -48

 ه(: 1376حممود عبد الرحيم صايف )ت

 ه.1418 -4ط -دمشق -دار الرشيد -الجدول يف إعراب القرآن الكريم-49

 (:ـه1403حمى الدين أمحد درويش )ت

 -4ط -حمص -ن الجامعيةدار اإلرشاد للشئو -إعراب القرآن وبيانه -50

 . ـه1415

 (:ـه749املرادى: أبو حممد بدر الدين حسني )ت

دار  -تحقيق. د. فخر الدين قباوة وآخر -الجنى الدانى يف حروف المعانى- 51

 م.1992 -بيروت -الكتب العلمية

 هـ(: 1031املناوى: زين الدين عبد الرءوف على )ت

 –صبيح على محمد مكتبة –اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية-52

 .م1973–4ط -القاهرة

 (:ـه761ابن هشام: عبد اهلل بن يوسف )ت

 -6ط -دمشق -دار الفكر -تحقيق. د. مازن المبارك وآخر-مغنى اللبيب-53

 م.1985

 (:ـه778ناظر اجليش: حممد بن يوسف )ت 

د. على محمد فاخر .تحقيق -تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد-54

  .ه1428 -1ط –القاهرة  -ر السالم للطباعة والنشردا -وآخرون
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 هـ(:415اهلروى: على بن حممد )ت

مجمع اللغة العربية  -تحقيق.عبد المعين الملوحى -األزهية يف علم الحروف- 55

 م.1993 -2ط -بدمشق

 هـ(:468الواحدى: أبو احلسن على بن أمحد )ت 

إلمام محمد بن سعود لجنة علمية من جامعة ا .تحقيق-التفسير البسيط -56

 .ه1430 -1ط –يعمادة البحث العلم -اإلسالمية

  املجالت والدوريات: : ثالثًا

 د. حسني البدرى النادى:

 -7 العدد –جامعة األزهر  -مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط –لعلَّ  -57

 .م1987

 د. خدجية بنت عبد العزيز الصيدالىن:

مجلة الثَّقافة  -دراسة تحليليَّة تطبيقيَّة -ةلعل وليت بين الحرفيَّة والفعليَّ -58

 م.2004 -8العدد  -مصر -والتَّنمية

 على بن إبراهيم بن حممد السعود:

رس النحوي-59 راسات العربيَّة، كلية دار العلوم -لعلَّ يف الدَّ جامعة  -مجلة الد 

 م.2012 -المجلد األول -26العدد -مصر -المنيا

 د. حممد السر حممد على: 

جامعة -كليَّة اللغة العربية -ورود النسخ الحريف لعلَّ يف القرآن الكريم -60

 م.2007 -2العدد-السودان -القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
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 مراد محيد عبد اهلل: 

يـاق يف توجيه -61 ( يف القرآن الكريـــم ودور السِّ َـّة لـ)لعلَّ الداللة الوظيفيـ

 م.2015 -2العدد -جامعة طرابلس -اللغات كلية -مجلة البي نة -معانيهـا

 د. يوسف بن حممود فجال: 

 -مركز بحوث كليَّة اآلداب -لعلَّ يف القرآن الكريم دراسة دالليَّة تركيبيَّة-62

 م.2007 -جامعة الملك سعود

****      ****   *** 

  

 




