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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
غ

ُّ
وِر الل

ُ
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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دِفْهِرْست ِ

اد َسي 
َ
ؤ

ُ
ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 هـ(204مام الشافعي )تحرفا االستفهام يف ديوان اإِل

 -دراسة داللية -

 دعد يونس العبيدّي و  منى رعد عبدالعزيز

10/10/2022 تأريخ القبول:       4/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

د فيه نجذ بالغية شتى؛ إ   اغراض  االستفهام من األساليب النحوية التي تتضمن أ   إن          
ة والحرفية دواته االسمي  تعبيرية متنوعة بتنوع السياقات التي يرد فيها االستفهام, وله أ  اقيم  

ألداء تلك األغراض, وقد اقتصرنا في بحثنا هذا على حرفي االستفهام )الهمزة وهل( فجاء 
 دراسة داللية(. -عنوان البحث )حرفا االستفهام في ديوان اإلمام الشافعي 

د اقتضت الخطة تقسيم البحث إلى توطئة ومبحثين وخاتمة, تناولنا في التوطئة وق         
ام وحرفي توضيح معنى االستفهام في اللغة واالصطالح, ثم تطرقنا إلى أنواع االستفه

إذ وردتا ثالث عشرة مرة في الديوان بمعاٍن متنوعة على وفق  ؛االستفهام )الهمزة وهل(
ل لـ)الهمزة( وتطبيقاتها, وتناولنا في المبحث و  نا المبحث األ  السياقات التي ترد فيها, وجعل

الثاني )هل( وتطبيقاتها, ثم جاءت الخاتمة محتوية على أبرز نتائج البحث, وقد اعتمدنا 
على كتب متنوعة ما بين كتب اللغة والنحو والداللة, وال يخفى على أحد التعريف به فقيها  

غة فكان فصيح اللسان, شديد المهابة, ذا ذكاء مفرط, برع وأديبا  وشاعرا , فقد ملك زمام الل
ف شعره بالسهل الممتنع, فال تكاد تعثر فيه على غريب,  في الشعر واللغة والعلم, ووص 
ولذلك سهل االستدالل به واالقتباس منه, وجرى قسم منه مجرى المثل, وأكثر أشعاره في 

معبرة خير تعبير عن حقيقة النفس  الحكم واألخالق والنصائح, فجاءت لغته بتراكيبها
 الشاعرة المرهفة التقية الورعة المرشدة لإلنسان إلى طريق الهدى والخير والصالح.

 .حرف , استفهام , داللة, ديوان, الشافعيالكلمات المفتاحية:     

                                                 

 لموصلقسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة ا/طالبة ماجستير. 
 قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل /ُأستاذ مساعد. 
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 المقدمة
ْن اتبع  الحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وم 

 :ا بعدم  , أ  هداه إلى يوم الدين
االستفهام غرض بالغي نجد فيه قيما  تعبيرية شتى وال سيما إن كانت في  ن  فإ   

الشعر يحتوي على تراكيب صورية تجعل الشاعر يتوغل عميقا  في مضمار  ن  الشعر؛ إذ إ  
 اللغة يستأصل ويؤصل وينهل من فكره اللغوي ويستزيد من الحياة آفاقه التصورية, فكيف
إن كان الشاعر اإلمام الشافعي)رحمه اهلل تعالى(, فهو غني عن التعريف به فقيها  وأديبا  
وشاعرا , فقد ملك زمام اللغة فكان فصيح اللسان, شديد المهابة, ذا ذكاء مفرط, برع في 
ف شعره بالسهل الممتنع فال تكاد تعثر فيه على غريب, ولذلك  الشعر واللغة والعلم, ووص 

دالل به واالقتباس منه, وجرى قسم منه مجرى المثل, وأكثر أشعاره في الحكم سهل االست
واألخالق والنصائح, فجاءت لغته بتراكيبها معبرة خير تعبير عن حقيقة النفس الشاعرة 

 المرهفة التقية الورعة المرشدة لإلنسان إلى طريق الهدى والخير والصالح.
 -ستفهام في ديوان اإلمام الشافعي من هنا جاء اختيارنا للموضوع ) حرفا اال

دراسة داللية(, وقد اقتضت الخطة تقسيم البحث إلى توطئة ومبحثين وخاتمة, تناولنا في 
التوطئة توضيح معنى االستفهام في اللغة واالصطالح, ثم تطرقنا إلى أنواع االستفهام 

وجعلنا المبحث  وحرفي االستفهام )الهمزة وهل(, إذ وردتا ثالث عشرة مرة في الديوان,
األول لـ)الهمزة( وتطبيقاتها, وتناولنا في المبحث الثاني )هل( وتطبيقاتها, ثم جاءت 
الخاتمة محتوية على أبرز نتائج البحث, وقد اعتمدنا على كتب متنوعة مابين كتب اللغة 

 والنحو والداللة.
  توطئة

 لغة واصطالحا  االستفهام 
" ": فارس قال ابن:  االستفهام لغة - لُم الش يء  وجاء في لسان  ,(1)الفاُء والهاُء والميُم ع 

ف ه مُت الّشيء :  العرب أن ُه , و  ل م  ُه ف ْهما  وف ه ما  وف هام ة : ع  , ف ه م  الف ْهم م عرف ُتك  الش يء  بالقلب 

                                                 

 . 4/457مقاييس اللغة, مادة )فهم(:(  1)
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فُته, وت ف ه م  الكالم : ف ه م ُه شيئا  بعد  شيٍء, ور ُجٌل ف ه ٌم: سريعُ  , وأ ْفه مه األ مر   ع ق لُته وع ر  الف ْهم 
ع له ي ْفه ُمه, واْست ْفه مه :وف ه مه إياه سأ له أن ُيف هِّم ه, وقد اْستْفه م ني الشيء  فأ ْفه ْمته وف ه ْمته  :ج 

 .(1)تفهيما  

 :ااالستفهام اصطالح   -
طلب  :و" االستفهام (2)" مصدر استفهمُت ؛ أي : طلبُت الفهم  " االستفهام: 

عرف ابن هشام ,  (3)م بـشـيٍء لـم يـكـن مـعـلوما  من قبُل بإحـدى أدوات االستفهام " العـل
هو "طلب حصول صورة الشيء في  :واالستفهام  (4)االستفهام بأنه: " طلب الفهم "

والصورة" تعبير عن انعكاس الموجود الخارجي في الذهن, فالذهن هو الرابط ,  (5)الذهن"
إن هذا الفهم القائم على أساس التصور  ,(6) انعكاسه في الداخلرجي و ابين الموجود الخ

ما تشيعه أداة  الذهني لطبيعة السؤال ال يمكن أن يحدد الدائرة الداللية للمفهوم؛ ألن  
االستفهام أرحب وأدق من أن تحدده تحديدا  تاما  وأن المعاني التي تشير إليها هي 

وقيل: إن بين االستخبار , (7) اطة وسيطرةبطبيعتها خفية هاربة ال نستطيع وصفها بإح
واالستفهام فرقا ؛ ألنك في األول ت ستخبر فُتجاب بشيء ربما فهمته وربما لم تفهمه, فإذا 

 ومن معاني بناء )استفعل(: "الطلب حقيقة , كاستغفرُت اهلل؛, (8) سألت ثانية فأنت ُمستفهم
فحقيقة , (10)أي: طلبُت عون  اهلل أو مجازا : استعنُت باهلل؛   (9)أي: طلبُت مغفرته"

                                                 

 . 12/459(  ينظر: مادة )فهم( : 1)
 . 5/99(   شرح مفصل الزمخشري, ابن يعيش: 2)
 . 181ب في كالمها , ابن فارس : (   الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر 3)
 . 2/326, و ينظر: البرهان في علوم القرآن :  13(   مغني اللبيب عن كتب األعاريب : 4)
 .18(   التعريفات,الجرجاني:5)
 .145(   ينظر:منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث,د.علي زوين:6)
 .230ى:(   ينظر:دالالت التركيب,د.محمد أبو موس7)
 .181(   ينظر:فقه اللغة وسر العربية, الثعالبي:8)
 .54(   شذا العرف في فن الصرف, أحمد الحمالوي:9)
 .36(   الصرف الكافي, أيمن أمين عبد الغني: 10)
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 .(1)االستفهام هي طلب المتكلم أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصال  عنده مما قد سأله
نستخلص مما سبق: أن هنالك عالقة بين المعنى المعجمي والمعنى 
زه بناء الكلمة على هذا الوزن فكان المعنى: طلب اإلفهام,  االصطالحي لالستفهام ويعزِّ

لم الشيء ومعرفته . أو طلب  ع 
 ::االستفهام نوعا -

 . (2)لدى السائل هو أسلوب يطلب به العلم بشيء ليس معروفا   :أوال : االستفهام الحقيقي
هو الخروج إلى معاٍن مجازية أخرى , وهذه المعاني ذكرها مجازي : الثانيا : االستفهام 

ام التوبيخي فقال: " وذلك القدماء في كتبهم, فقد تحدث سيبويه في كتابه عن االستفه
 .  (3)" ؟قولك أتميميا  مرة وقيسيا  أخرى؟ كأنك قلت : أتتحول تميميا  مرة وقيسيا  أخرى

أن المطلوب حصوله في الذهن إما تصور أو  تكمن فيوظيفة االستفهام ف
 .تصديق

هل( , " وهذان الحرفان مبنيان ال محل لهما من و  وحرفا االستفهام هما : )الهمزة
 .(4)عراب" اإل
 بحث األول: همزة االستفهام وتطبيقاتها مال

وقد وردت ثمان مرات في  الديوان بسبع  , (5)الهمزة : " أصل أدوات االستفهام "
حرف يدخل على األسماء واألفعال , لطلب تصديق, نحو: أزيٌد  هيو دالالت متنوعة, 

في طلب التصديق الموجب  قائٌم؟ أو التصور نحو, أزيٌد عندك أم عمرو؟ وتساويها )هل(

                                                 

 .8/150(   شرح المفصل:1)
 .  2/326, والبرهان في علوم القرآن :  1/154(  ينظر: مصابيح الجامع , بدر الدين الدماميني : 2)
 . 1/477( الكتاب , سيبويه : 3)
 . 59( التطبيق النحوي , عبد الراجحي : 4)
 . 19( مغني اللبيب:5)
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لخصائص امتازت بها عن الحرف )هل(, ومن أبرز  (2)لذلك " كانت أم  الباب" ؛(1)غير ال
 : (3)هذه الخصائص 

كل ما  على الواو والفاء وثم كقوله تعالى: فاختصت بدخولها : تمام التصدير؛أوال   ﴿أ و 
﴿ أ ثُم  إذا ما وقع  آمنتم  [,99راف:]األع ﴿ أ ف أم ن  أهُل القرى﴾ [,100]البقرة: ع اهُدوا﴾

 [.51]يونس: به﴾
في حين أن ,   (4): ومن خصائص الهمزة أنها تختص بطلب التصور والتصديق  ثانيا  

 .حسب)هل( يختص بـ)التصديق( ف
م ٌد إ ال  : تتميز بدخولها على الشرط ,  ثالثا   م ا ُمح  ل ْت نحو قوله تعالى : ﴿ و  ُسوٌل ق ْد خ   ر 
ْن  ل ى أ ْعق اب ُكْم ﴾م  ُسُل أ ف إ ْن م ات  أو ُقت ل  اْنق ل ْبُتْم ع   .  (5)[144]آل عمران: ق ْبل ه  الرُّ
 .  (6)نحو قولك : أزيد في الدار أم عمرو ؟,  (أم)تعاد بعد  : امتازت الهمزة بأنها ال رابعا  

 دالالت همزة االستفهام
قام , واألصل في جميع ذلك قد ترد همزة االستفهام لمعاٍن ُأخر , بحسب الم

, فترد (7)قال ابن هشام : " قد تخرج الهمزة عن االستفهام الحقيقي" معنى االستفهام , 
 معاٍن عدة,ل
: الضابط أنها الهمزة التي تدخل على جملة يصح  أن يحل المصدر محلها  التسوية -1

ل ْيه م أ ْست ْغف ْرت ل ُهم أْم ل م ت ْست غف    تقدير القول:[ , فيصح 80ْر ل ُهم ﴾]التوبة:نحو : ﴿س و اٌء ع 

                                                 

, وكتاب شرح حروف المعاني في القرآن الكريم, محمد عبد 4/178( ينظر: البرهان في علوم القرآن :1)
 .150الشافي مكاوي:

 .4/178( البرهان في علوم القرآن :2)
 .150, وينظر: كتاب شرح حروف المعاني في القرآن الكريم: 4/178علوم القرآن :  ( البرهان في3)
 . 4/242, و معاني النحو : 4/178( ينظر: البرهان في علوم القرآن : 4)
 . 4/242, ومعاني النحو :  458( ينظر: مغني اللبيب : 5)
 . 4/242, معاني النحو :  458( ينظر: مغني اللبيب : 6)
 .24لبيب : مغني ال (7)
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)سواٌء عليهم االستغفار وعدمه( , وتقع همزة التسوية بعد )سواء( و )ليت شعري( و )ما 
 . (1)أبالي( و )ما أدري( ونحوها 
 :  (2)يقول اإلمام الشافعي

 بري؟َوالِغنى      ُأقاُد ِإَليها َأم ُأقاُد ِإلى قَ  َأِللخفضَفَوالَلِه ما َأدري 
عاقبته و ذهابه إلى مصر  أيكون مصيريتساءل اإلمام الشافعي في نفسه حائرا  , 

 االستفهام بمعنى , أم ستكون نهايته في هذه األرض , واستعمل همزة ومكانة وماال   ا  فوز 
)الس وق  :التسوية بدليل وجود عبارة ) ما أدري( ووجود أم المعادلة وأنه يجوز أن نقول

 . (3)لى القبر( إليها أم السوق إ
بُُّكم ب اْلب ن ين   أي: إنكار ؛اإلبطالي اإلنكار -2 بطاله نحو:﴿ أ ف أ ْصف اُكْم ر  وقوع ما بعدها وا 

ذ  م ن  اْلم آلئ ك ة  إ ن اث ا ﴾]اإلسراء: يه  40و ات خ  ُدُكْم أ ْن ي ْأُكل  ل ْحم  أ خ  [,﴿ أ ُيح بُّ أ ح 
ْيت ا﴾]الحجرات:  . (4)[ 12م 

 : (5)الشافعي  يقول اإلمام
ِته أَُأرى ق ُمؤمٍن يوَم الَجزا؟         أو أْن َأُسوأ محمـدا  في ُأمَّ  ُمعوَّ

بين مسلم وبين الجنة يوم الحساب  ا  والمعنى: أنه ُينكر على نفسه أن يكون عائق
ن نال من اإلمام ومسه بسوء فهو يسامحه على ما بدر منه , فليس من شيمته  حتى وا 

 . (6)من أمة محمد صـلى اهلل عليه وسلم صفاته أن يمس بالسوء أحدا   رحمه اهلل وال من

                                                 

 . 24( ينظر: مغني اللبيب : 1)
 . 88( البيت على البحر الطويل , ديوان الشافعي  , تحقيق: مجاهد مصطفى بهجت : 2)
 . 75( ينظر:الجوهر النفيس في شعر اإلمام محمد بن إدريس, محمد إبراهيم سليم : 3)
 . 24( ينظر:مغني اللبيب : 4)
 . 70الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت :  ( البيت على البحر الكامل , ديوان5)
 . 38,  37( ينظر:الجوهر النفيس : 6)
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؛ يقتضي أن  ما بعدها واقع وأن  الفاعل  ملوم على فعله فهي تفيد التوبيخو اإلنكار  -3
ُتون  ﴾]الصافات: ْير  الل ه  95اإلنكار والتوبيخ نحو قوله تعالى : ﴿أ ت ْعُبُدون  م ا ت ْنح  [ , ﴿ أ غ 

﴾]الصافات:40﴾]األنعام: ت ْدُعون     (1)[ 86[ , ﴿ أ ئ ْفك ا آل ه ة  ُدون  الل ه  ُتر يُدون 
 :(2)يقول اإلمام الشافعي 

 تَــُمــرُّ ِبــال َنــَفــٍع َوتُــحــَسـُب ِمـن َعـمـري؟  ـراِن َأنَّ َليـــاليـــا    ِمـــَن الُخـــســ أََليـــَس 
ن ساعات العمر هي أنفس أو  أس مال اإلنسان,أن  الوقت ر  إلىهذا البيت يشير  

يتعاقبان بلمح البصر  ا ,ونهار  فنحن نعيش في زمن قصير محدود, ليال   ,ما ُعني بحفظه
وبانتظام, ليس يطغى أحدهما على اآلخر, والحياة متعاقبة محدودة , صبا  فشباب , 

للعاقل أن يضيع  فكهولة , فشيخوخة , فإذا جاء األجل فال مفر من الموت , فال ينبغي
أوقات عمره وساعات دهره إال في طلب العلم النافع , والميراث المحمود الذي يؤجر عليه 
, فاإلمام رحمه اهلل ينكر ضياع عمر اإلنسان من غير زاد باستعمال أسلوب االستفهام 

 . اإلنكاري
ر  عنده أي: هو الطلب من الُمخاط ب اإلقرار واالعتراف على أمر قد اسق ؛التقرير -4

ثبوته أو نفيه ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره , نحو قوله تعالى:﴿ أ أ ْنت  ُقْلت  ل لن اس  
ُذون ي﴾ قال المرادي : " وذكر بعض النحويين أن التقرير هو ,  (3)[115]المائدة: ات خ 

ن غيره من المعاني , كا لتوبيخ المعنى المالزم للهمزة في غالب هذه المواضع المذكورة, وا 
 .  (4), والتحقيق , والتذكير , ينجرُّ مع التقرير " 

 :  (5)يقول اإلمام الشافعي في هذا المعنى 
 عّلمَتُه اأَلسماِبَربُِّكم؟      ِبَمن كاَن َمجهوال  فَ  أََلـســتُ ِبَعهٍد َقديٍم ِمــــن 

                                                 

 . 25(  ينظر:مغني اللبيب : 1)
 . 89(  البيت على البحر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 2)
 . 26(  ينظر:مغني اللبيب : 3)
 . 34 -  32(  الجنى الداني, المرادي : 4)
 .  129حر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : (  البيت على الب5)
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ستفهام هنا يناجي اإلمام الشافعي ربه ويقر بربوبيته جل  في عاله باستعمال اال
قوله تعالى :﴿ أ ل ْسُت  فيالتقريري الذي فيه داللة على إقرار المخاط ب بما يريده الُمتكلِّم 

بُِّكْم ق اُلوا ب ل ى﴾]األعراف: [ , ويسأله بما كان في سابق الزمان يوم خلق اهلل تعالى 176ب ر 
ل م  آد م  آدم عليه السالم وعلمه أسماء األشياء وجاء هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ و ع 

[ , فهو يناجي ربه بكل ما تقدم ويسأله أن يذيقه من شراب 31اأْل ْسم اء  ُكل ه ا ﴾]البقرة:
 :   (2), وهذا ما جاء في البيت الذي يليه فقال  (1)الجنة ونعيمها 

 َأِذقنا َشراَب اأُلنِس يا َمن ِإذا َسقى        ُمِحّبا  َشرابا  ال ُيضاُم َوال َيظمأ
 :(3)رد بيت آخر بمعنى التقرير وهو قولهوو 

 الَِّذي َغذَّْيَتِني َوَكَفْيَتِني          َواَل ِزْلَت َمنَّانا  َعَليَّ َوُمْنِعما أََلْستَ                 
نحو قوله  (4):هو "أن ُيد عى على المخاط ب ظّن لم يظن ه ولكن ُيراد به التهكم" التهكم -5

الُتك  ت    . (5)[ 6أُمُرك  أ ن  ن ْتُرك م ا يعبُد آب اُؤن ا ﴾]الضحى:تعالى:﴿ أ ص 
 : (6)قوله  في وقد ورد االستفهام بهذا المعنى في ديوان اإلمام الشافعي

 ؟َمنثورا  ِلراِعَيِة الَغَنمْ  َأَأنِظمُ ؟       ُدّرا  َوْسَط ساِرَحِة الِنَعمْ  أََأنُثرُ 
, )أأنظم؟( وهنا استفهام خرج لمعنى يتساءل اإلمام بهمزة االستفهام ) أأنثر؟( 

ع اإلنسان علمه عند من ال علم  له ا  ن في هذا البيت تنبيهإذ إالتهكم ,  وال  ,على أال يود 
فكل إنسان له قدر من العلم والمعرفة ويكون  ,ُيحدِّث قليل الفهم منهم بما ال يحتمله فهمه

                                                 

 . 134(  ينظر : الجوهر النفيس : 1)
 .   129(  البيت على البحر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 2)
 . 129( البحر الطويل , ديوان الشافعي, مجاهد مصطفى بهجت: 3)
 . 1/326لجرجاني:(  دالئل اإلعجاز في علم المعاني , ا4)
 . 27(  ينظر: مغني اللبيب : 5)
 .    126(  البيت على البحر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 6)
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فالجاهل ال  ,لماء وعقل العقالءالحوار معه مع مستوى فهمه وعلمه حتى ال ُيبخس علم الع
 . (1)يعرف قيمة العلم وال يقيم له وزنا  

﴾]الفرقان: التعجب -6 بِّك  ك ْيف  م د  الظِّل    (2)[45نحو قوله تعالى : ﴿أ ل ْم ت ر  إ ل ى ر 
 : (3)وقد ورد هذا المعنى في ديوانه رحمه اهلل 

 ُع َشيٍب َليَس ُيغني خضاُبها؟َعيشا  َبعَدما َحلَّ عاِرضي      َطالئِ  عمُ أََأنْ 
والمعنى: كيف لي أن أنعم بالعيش, وقد ابيضت لحيتي وامتألت شيبا , ويوحي 
هذا إلى انتهاء قطار عمري وبلوغي قرب نهايتي, وقد بات  من الصعب إخفاء هذا الشيب 

 . (4)الشيب  , أصبح من الصعب أن يخفي ذلكبحتى الخضا
ين  آم ُنوا أ ن ت ْخش ع  ُقُلوُبُهْم  نحو قوله تعالى: ستبطا::اال -7 ﴿ أ ل ْم ي ْأن  ل ل ذ 

 . (5)[16﴾]الحديد:
 :  (6)ورد هذا المعنى في ديوانه رحمه اهلل 

 ؟ الُفراَت َوَلم َأَنل       ِرّيا  َلَديِه َوَقد َطَغت َأمواُجهُ  : جاَوزتُ أيقولُ 
رفة وقد استعار الشاعر في هذا البيت إشارة إلى غفلة اإلنسان عن العلم والمع   

لها معنى )الفرات( الماء العذب الذي يروي الظمآن أو ربما هو استعارة عن الشباب والقوة 
التي يتمتع بها اإلنسان أيام شبابه فيسعى في بقاع األرض وأرجائها, كان كافيا  أن يبصر 

با  كالماء لما حوله وينعم بما لديه بدال  من أن يحاول أن يروي عطشه من ماء ليس عذ
أو بعبارة أخرى: يحاول أن يروي  -وهو استعارة عن العلم أو الشباب  –الذي جاوزه 

                                                 

 .  129(  ينظر: الجوهر النفيس : 1)
 . 27(  ينظر: مغني اللبيب : 2)
 60(  البيت على البحر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 3)
 .    31, ديوان اإلمام الشافعي , عمر الطباع :  17ينظر : الجوهر النفيس :  ( 4)
 . 27(  ينظر :  مغني اللبيب : 5)
 .    73(  البيت على البحر الكامل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 6)
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عطشه في أرض ليست خصبة كأرضه  وال يجني من بحثه إال الحسرة والندامة على 
 سنين عمره التي ذهبت سدى في طلب ما يصبو إليه, واهلل أعلى وأعلم.

نرى أن جميع األبيات التي ذكرنا فيها االستفهام بالهمزة, لم يكن استفهاما  
حقيقيا ؛ أي: طلب الفهم لشيء ال يعلمه الشاعر, بل خرج لمعاٍن عدة؛ أي لغرض مجازي 

أو  ,أو تقريرا   ,أو إنكارا  وتوبيخا   ,استفهامه كان للتسوية أو جاء إنكارا  إبطاليا   آخر, إذ إنّ 
 استبطاء . أو ,عجبا  أو ت ,تهكما  

 المبحث الثاني: )هل( االستفهامية وتطبيقاتها
, وقد ورد خمس مرات في الديوان في أربع )هل( ثاني حروف االستفهام  

  وله خصائصه التي تمّيزه منها: دالالت متنوعة,
؟ عن الجملة المثبتة غير المنفية,  نحو: حرف ال ُيست فهم به إال أوال : ( ) هل قرأت النحو 
 .(1)  يقال )هل لم تقرأه ؟(  وال

إّنها للتصديق فقط وليس لطلب التصوركـ)الهمزة(؛ أي: اإلجابة عن سؤال )هل(  ثانيا :
 .(2)  بـ)نعم أو ال(

 ,إذا دخلت على المضارع خصصته لالستقبال ؛ لذلك ال يقال: ) هل نسافر اآلن؟( ثالثا :
)إن ي ُقم سعيد فهل تقوم  واب, نحو:وتدخل على جملة الج ,وال تدخل على جملة الشرط

 .  (3)( ونحوها؛ ألنها للتوكيد وتقرير الواقع , واالستفهام ُينافي ذلك؟(, وال تدخل على )إنْ 
تعالى:﴿فهل ُيهلُك إال  قوله قبله نحو ال ثم( أو الفاء أو )الواو العاطف بعد تقع رابعا :

﴿ أم هل  قوله تعالى: ال قبلها نحو وكذلك تقع بعد )أم( [,35القوُم الفاسقون﴾]األحقاف:
 .  (4) [16تستوي الظلمات والنور﴾]الرعد:

 
                                                 

 .  3/267, وجامع الدروس العربية  :  343, والجنى الداني :  488(  ينظر: شرح التسهيل : 1)
 .  55(  ينظر: شرح كتاب حروف المعاني في القرآن الكريم:2)
 . 3/267(  ينظر: جامع الدروس العربية  : 3)
 .56(  ينظر: شرح كتاب حروف المعاني في القرآن الكريم:4)
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 دالالت )هل( االستفهامية
: إذ إنها تخرج عن معناها األصلي وهو االستفهام إلى غرض أو معنى آخر التمني -1

ْن ُشف ع اء  ف ي ْشف ُعوا ل ن ا  وهو التمني , نحو قوله سبحانه وتعالى:﴿ ه ْل ل ن ا م 
 .  (1)[53عراف:﴾]األ

 :  (2)ومما جاء بهذا المعنى في ديوانه رحمه اهلل 
ما للسعير فأندما هل فيا ليت شعري  ؟ أصير لجنٍة     فأهنأ وا 

في هذا البيت نلحظ أن اإلمام الشافعي) رحمه اهلل تعالى( يعيش حالة نفسية 
 ,جأ له من اهلل إاّل إليهنه شعر بدنو نهايته فال ملإذ إشديدة الصعوبة على قلبه وروحه ؛ 

فهو القادر أن يرفع ما به من مصاب, وعلى الرغم من تقوى اإلمام رحمه اهلل تعالى 
هل  ,لى أين يصيرإوورعه وزهده يظل يشعر بأنه مذنب , ويتساءل في داخله عن مثواه 

ــل( لى النار والسعير فيندم مع النادمين؟ , وهنا )هإلى جنة النعيم فيهنأ ويسعد أم إهو 
خرجت لمعنى التمني؛ ألنه يتمنى أن يهنأ بالجنة حاله حال من قبله من الُزّهاد والمتبتلين 

 .(3) تعالى الذين عاشوا حياتهم بين الخوف من النار والرجاء في رحمة اهلل
 وكذلك جاء بيت آخر في الديوان بهذا المعنى وهو:

 ِمْن ُمساعِد؟ هلْ اَدْيُت في األحياِ: َتَقّلْبُت في َدهري رخا:  وِشدَّة               ون
ئ ك ُة  النافية في قوله تعالى:﴿ تأتي بمعنى )ما( -2 ه ْل ي نُظُرون  إ ال  أ ن ت ْأت ي ُهُم اْلم ال 

  (4)[, وتكون هنا بمعنى )ما(؛ أي : خرج االستفهام بـ )هل( لمعنى النفي 158﴾]األنعام:

. 
 : (5)قوله ومنه ما جاء في ديوان اإلمام الشافعي 

                                                 

 . 3/267(  ينظر : جامع الدروس العربية : 1)
 .   128طفى بهجت : (  البيت على البحر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مص2)
 . 134(   ينظر : الجوهر النفيس : 3)
 .  218, واألزهيه : 342, والجنى الداني : 2( ينظر: حروف المعاني : 4)
 . 59( البيت على البحر الوافر , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 5)
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 إذا قال لم تْأَب المقاَل قلوُب؟           أحد يصغي إلى عذِر كاذٍب  هلو           
لى أعذار الكاذب وحججه وكالمه ولو كان إيصغي أحد من الناس  ما :أي

, فهنا  , فالكذب والمبررات واألعذار من شيمه ولو قال الحق فالناس تراه كاذبا   صادقا  
 .   (1)لى معنى النفي إاالستفهام  )هــل( خرجت من معنى

يُدُه ﴾]يونس: التقرير -3 ْلق  ثُم  ُيع  ك ائ ُكم م ن ي ْبد ُأ اْلخ  [ , 34, كقوله تعالى : ﴿ ه ْل م ن ُشر 
هو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو "التقرير: , ف  (2) فهذا استفهام فيه تقرير 

 . (3)"نفيه
 : (4)رحمه اهلل قول اإلمام  وجاء بهذ المعنى

 َيْجريَن في الَشَجر الَّذي َلم ُيْغَرسِ            َتذُكريَن إِذ الَرساِئُل َبيَننا   َهلْ          
يخاطب اإلمام )رحمه اهلل( المعرفة والعلم باستعمال أسلوب االستفهام مقررا  إياها ومذكرا  

ي داخله ومعاني دارت في بالرسائل والخواطر واألفكار التي لم يكتبها وبقيت خواطر ف
 نفسه قبل اكتمالها واإلبانة عنها بلفظ مكتوب.

 :(5) ومن هذا المعنى قول األمام الشافعي )رحمه اهلل تعالى( اإلنكار: -4
 ِمْن َأْشَيَب ال ِعْلَم َلَدْيِه وال ُحْكُم؟    َأْقَبَح َمْنظرا           أْبَصَرْت َعيناكَ  َهلو 

ح على م ن مر  عليه قطاُر العمر  وفاته شبابه ولـم يتـزّود في هذا البيت إنكار واض
مــن العلــم  الشــرعي النــافع ولــم يصــقل نفســه بالحكمــة والموعظــة, فخــرج االســتفهام هنــا إلــى 
معنــى اإلنكــار والتــوبيخ, وقــد يفهــم مــن هــذا االســتفهام معنــى النفــي, والمعنــى: مــا أبصــرت 

 عيناك ...
 

                                                 

   . 2/103ينظر: مناقب الشافعي , البيهقي : ( 1)
 .342, والجنى الداني :  2ني,الزجاجي : ( ينظر: حروف المعا2)
 .32( الجنى الداني : 3)
 .     96(  البيت على البحر الكامل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 4)
 .     164(  البيت من البحر الطويل , ديوان الشافعي , مجاهد مصطفى بهجت : 5)
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 الخاتمة
نهاية التطواف في ديوان اإلمام الشافعي) رحمه اهلل وصل البحث في خاتمته في 

 : كما يأتيتعالى( واستنباط دالالت حرفي االستفهام ) الهمزة وهل(  إلى نتائج 
ورد حرفا االستفهام ) الهمزة وهل( في ديوان اإلمام الشافعي) رحمه اهلل تعالى( ثالث  -

بع دالالت مثبتة في البحث وهي عشرة مرة , ثمان مرات كانت لـ)الهمزة( واستنبطنا منها س
) التسوية, اإلنكار اإلبطالي, واإلنكار والتوبيخ, والتقرير, والتهكم, والتعجب, 
واالستبطاء(, وخمس مرات لـ)هل( استخرجنا منها أربع دالالت وهي ) التمني, والنفي, 

 والتقرير, واإلنكار(.
م الشافعي عن معنى االستفهام خرج االستفهام بالحرفين )الهمزة وهل( في ديوان اإلما -

 الحقيقي إلى المجازي في جميع األبيات التي وردا فيها .
غلب على سياق األبيات الشعرية التي حوت االستفهام بـ)الهمزة وهل( في ديوان اإلمام  -

الشافعي جانب الوعظ واإلرشاد والتذكير بأن يكون محط نظر المرء اآلخرة الباقية ال الدنيا 
 الفانية.

قد يخرج االستفهام الحقيقي إلى أكثر من معنى مجازي في البيت الواحد, وهذا ما كان  -
 في قول اإلمام الشافعي :

  أْبَصَرْت َعيناَك َأْقَبَح َمْنظرا                  ِمْن َأْشَيَب ال ِعْلَم َلَدْيِه وال ُحْكُم؟ َهلو      
 فقد خرج إلى معنى اإلنكار والنفي .

فس بدا جليا  في األبيات الشعرية التي شهدت أسلوب االستفهام, سواء أكان خطاب الن -
 بالهمزة أم بـ)هل(, فمثال الهمزة قوله رحمه اهلل:

 َعيشا  َبعَدما َحلَّ عاِرضي      َطالِئُع َشيٍب َليَس ُيغني خضاُبها؟ عمُ أََأنْ              
 ومثال )هل( قوله:

ما للسعير فأندماأص هل فيا ليت شعري              ؟ ير لجنٍة     فأهنأ وا 
 



                                                                                                          و دعد يونس العبيدّي منى رعد عبدالعزيز               -دراسة داللية -هـ(204حرفا االستفهام يف ديوان اإلمام الشافعي )ت
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Abstract 

         The interrogative is one of the grammatical methods that include 

various rhetorical functions and various expressive values are found in 

it within the variety of contexts in which a question appears. It has its 

nominal and literal tools to perform those purposes. The present paper 

is confined to the two interrogative letters (the hamza and hal). For this 

reason , the paper is entitled “Interrogative Letters  in AL_Emam 

AL_Shaffiey Divan : A Semantic Study. 

    The paper is divided into an introduction , two chapters and a 

conclusion. In the preface, we dealt with the meaning of the question 

in language and terminology, then we tackled the types of question and 

question letters (hamza and hal):  they appeared thirteen times in the 

Divan with various meanings according to the contexts in which they 

are mentioned, and we made the first topic Hamza and its applications. 

In the second chapter, we dealt with (hal) and its applications, then the 

conclusion came containing the most prominent results of the research. 

We have depended on different  books among the books of language, 

grammar and semantics, Al Shaffiey is known as a jurist, writer and 

poet. He possessed the reins of the language, and he was eloquent , 

solemn, of genius, creative in poetry, language and science.  His poetry 

is described  as easy, so you can hardly find  strange words and 

expressions in it. Therefore, it was easy to infer f and to quote from his 

works, and a part of them took the course of the proverb. Most of his 

poems are in sapience , morals and advice. His language, with its 

syntax, expresses the best expression of the true poetic, delicate, pious 

soul, guiding man to the right path of  goodness and righteousness. 

        Key words: letter, question mark, denotation, Diwan, Shafi'i. 
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