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  أسماء االستفهام في صحيح البخاري
  دراسة نحوية
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  قسم اللغة العربية –كلية اآلداب

   فلسطين –  غزة–الجامعة اإلسالمية 
  

،  وأنـى   الدراسة أسماء االستفهام الظرفية بقسميها الظرفية المكانية لالسمين أين         تلتناو :ملخص
 )كيـف  (،)ماذاما،  : ( االستفهام غير الظرفية وهي    وأسماءان  يتى وأَ م: والظرفية الزمانية لألسمين  

  .في صحيح البخاريمبيناً مواضع ورودها )   من ذا،من (،)كم (،)أي(
Interrogative Nominals in Ṣaḥiḥ al-Bukharī:  

a Syntactic Study 
Abstract: The paper studied the adverbial interrogative nouns – 
both adverbial spatial division of ‘Ayna and ‘Annā, and 
adverbial temporal division of matā and ‘ayyāna; it also covered 
the non-adverbial interrogative nouns, including mā, māḍa, 
kayfa, ‘ayy, kam, mann, and mannḍā, locating their positions in 
Ṣaḥiḥ al-Bukharī.  

  :مقدمة
، أيـن : ة وهي ظرفي :قسمين إلى    انقسمت إنها البحث حول أسماء االستفهام الظرفية حيث        دار    
   . من ذا ما، ماذا، كيف، أي، كم، من،:رفية وهي وغير ظَأيان، ، متىأنى
األحاديث التي وردت في صحيح البخاري واستعملت فيها         إلى الكشف عن     :هدف الباحث وقد      

 ثم تحليـل  لحديث النبي صلى اهللا عليه وسلم،     المنهج على االستقراء الكامل      وقد قام ،  هذه األسماء 
علماً  ستعنت بكتب النحو العربي واللغة ،      وقد ا  ،إحصائية تحليلية   بطريفة ،بعض النماذج المختارة  
  . باباً مستقالً للحديث عن هذه األسماءأن النحاة لم يخصصوا

  .طبقة على األحاديث النبوية واحدة مجزئية البحث تناولو    
، ثنتان منهـا    َأيان،  ، متى ، أنَّى أين: ربعة على األرجح وهي   عددها أ  و ظرفيةاالستفهام  أسماء      
  .َأيانمتى و:  ، وثنتان لظرف الزمان وهماىأين وأنَّ: ف المكان وهمارلظ

أحصيت هذه المواضع  وقد  .من ذا و ، أي، كم، من،    كيف ما، ماذا، : وأسماء غير ظرفية وهي       
  .في صحيح البخاري
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  : البخاريباإلمامالتعريف 
ة بلقـب بالبخـاري نـس     وهـ  194 بن المغيرة ولد سنة      إبراهيم بن   إسماعيلوهو محمد بن        
  .)ىبخار(إلى

 من ألف   أكثر كتب عن    ،أقام بعد حجه في مكة لطلب الحديث ثم رحل إلى سائر البلدان           
  )1(. ذلكغيرو ،الجامع الكبير،  الجامع الصحيح،التاريخ الكبير ،من تصانيفه كتاب اآلداب، شيخ
  :الظرفية االستفهام اءسمأأوالً 

ظرف " هنا: "باطراد مثل أمكث هنا أزمناً ، فقوله " في" هو زمان أو مكان ضمن معنى :الظرف
  )2(مكان وأزمناً ظرف زمان

 أين -1
أتي بعـده األسـماء   تاً على الفتح      بنيم وهو ظرف يأتي     )3(المكاناسم استفهام يستفهم به عن          

  .واألفعال على السواء
  .أين وقف أو يقف محمد؟: ل فيه الشيء مثلون االستفهام به عن المكان الذي حويك    

  .من أين يستخرج الذهب؟: ويستفهم بها عن مكان ظهور الشيء مثل
 التي ال تتصرف وهـي       الظروف هي من ،  " في أي مكان؟    : " عن معنى أين  ) 4(ل سيبويه قاو    

 )أيـن (وتأتي النون في كلمـة      ،  لأليام والليالي ) متى(لألماكن وترد   ) أين(حيث ترد   ) متى(تشبه  
 ألنه يعد أصل    ؛السكون: اؤها على الوقف أي   بنوينبغي أن يكون    ،  )5(محركة حيث ما قبلها ساكن    

وقد قيل إن   ،  ح أخف الحركات  اء ساكنين حيث الفت    اللتق  منعا فتح النون : البناء فحركت بالفتحة أي   
  )6(.استثقال الضم والكسر بعد الياءهو ها على الفتح ئبناسبب 

                                                
ـ   2/4 وتاريخ بغداد    24البداية ثم النهاية ص   : انظر ترجمته في  ) 1  ، طبقـات  2/215رى  وطبقـات الـشافعية الكب

  .2/167/168 ومرآة الجنان 2/101المفسرين 
  .2/48 ، أوضح المسالك 1/579 شرح ابن عقيل  )2
 .194 وأسرار العربية ص101 والصاحبي ص2/116 والكافية في النحو 1/278 الكتاب  )3

 1/112 ، 2/44الكتاب ) 4

  38 وأسرار العربية ص112شرح المقدمة النحوية  )5
 .2/116في النحو الكافية  )6
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 ويـسبق  ،اً على الفتح وله حق الصدارة كباقي أدوات االستفهام   اسم استفهام يأتي مبني    : أين ـف    
 نفـأي "  : تعالى وهو منصوب على الظرفية المكانية، قال     " من أين لك هذا؟     : " بحرف الجر مثل  

  .)1("تذهبون إن هو إال ذكر للعالمين

                                                
 .26 سورة التكوير آية  )1
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  :األسماء واألفعال على النحو التالي )أين  (أتي بعدوت
  : مع األفعالنيَأ

  : موضعاً منهاستة عشرورد اسم االستفهام أين مع الفعل الماضي في :  مع الفعل الماضي-1
  )1(" أين كنت يا أبا هريرة ؟"  :قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 )2("تدري أين ذهب : " ه صلى اهللا عليه وسلموقول

ثمانية وعشرين ( مع الفعل المضارع في )أين(ورد اسم االستفهام :  مع الفعل المضارع-2
  : منها،)موضعاً

  )3( ".هبون بها ؟ يذْأين" :  قوله صلى اهللا عليه وسلم-1
  )4(". أصلي أنأين تحب"  : قوله صلى اهللا عليه وسلم-2

  .ضى أو حاضر فقطا اسم االستفهام مع فعل األمر حيث يستفهم عن فعل مولم يرد    
  :مع األسماء: ثانياً
  : منها،موضعاً) اثنين وتسعين(ورد اسم االستفهام مع األسماء في     

  )5("أين الذي سأل عن العمرة ؟ " :  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  -  أ
 6)(".م ؟كأين علماُؤ":   عليه وسلم قول النبي صلى اهللا  - ب

  )7(. "؟ صلى اهللا عليه وسلم اِهللاوأين رسوُل" :   قول النبي صلى اهللا عليه وسلم-ج
   أنََّى-2

ـ و،  وهي للظرفية المكانية في محل نـصب        ،  اسم استفهام مبني على السكون       أتي بعـدها   ت
  :وقد وردت في تسعة مواضع تتمثل في التالي، األفعال واألسماء وكذلك الحروف 

  

                                                
  .1/57) 283( كتاب الغسل رقم  1)
  .2/392) 3199( كتاب الخلق رقم  2)
  .383/ 1) 1380( كتاب الجنائز رقم  3)
  .4/12) 5401( كتاب األطعمة رقم  4)
  .1/430) 1536(كتاب الحج رقم  5)
  .2/479) 3468(كتاب األحاديث األنبياء رقم  6)
 .3/266) 4622(كتاب تفسير القرآن رقم   7)
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  -:ل الماضية والمضارعة والفعل الماضي كاألحاديث اآلتيةمع األفعا  - أ
  )1("ى كان ذلك؟ أنَّ" : مع الفعل الماضي كقوله صلى اهللا عليه وسلم -1

   .وهي في موضع واحد     
  )2("ى ترى ذلك جاءها؟ أنَّ"  :مع الفعل المضارع كقوله صلى اهللا عليه وسلم -2

  )3(" ماط؟  لنا األنى يكونأنَّ" : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     
  .وهي في ثالثة مواضع     

  )4("ى ذلك؟ فأنَّ"  : مع األسماء في قوله صلى اهللا عليه وسلم -3
  .وهي في موضع واحد     

  )5("ك السالم ؟  ى بأرضأنَّ"  :مع األسماء المجرورة كقوله صلى اهللا عليه وسلم -4
  .وهي في ثالثة مواضع     

  :ىنَّمعاني َأ
هي و) من أين( و ) كيف(بمعنى  )6( سيبويهدوقد وردت عن، والجهة ، عن المكان بها  يستفهم    

  : ومن معاني أنَّى)7(عند ابن الشجريكذلك 
  )8( " هذاكى لَأنَّ" : كقوله تعالى) ن أينم(بمعنى  -1

  )9(وهي كذلك عن ابن الحاجب     
  )10( " بعيدكانٍم من ى لهم التناوشُوأنَّ" : وكقوله تعالى     

  
  
  

                                                
  .4/379) 6847( كتاب الحدود رقم  )1
  .4/515) 7314(كتاب االعتصام بالكتاب والسنة رقم  )2
  .4/518) 3631( كتاب المناقب رقم  )3
  .3/557) 5303(كتاب الطاق رقم  )4
 .3/326) 4727(م  ورق3/321) 4725( ورقم 2/453) 3410( ةرقن 1/52) 122(كتاب العلم رقم  )5

 .100 ، والصاحبي ص296 واللمع في العربي ص1/401أماني ابن الجري . 4/253الكتاب سبيويه  )6

 .100 ، والصاحبي ص296 واللمع في العربي ص1/401أمالي ابن الجري  )7
  .37سورة آل عمران آیة  )8
 .2/116الكافية في النحو  )9

  

  .52سورة سبأ آية  10)
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  )2( "أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها" : وذلك كقوله تعالى)1()كيف(بمعنى  -2
  )3(" له ولدى يكونأنَّ" : وكقوله تعالى     
  )4( )متى( بمعنى -3

  بمعنى متى) أنى(   تأتي 
  )5( "ى شئتمكم أنَّفأتوا حرثَ" : وذلك كقوله تعالى   
  )6(والتقدير متى شئتم   
  )7( بعدها فعلجاءحيث )  ومتى ،أينومن و، كيف ( بن الحاجب بـ  أولت اآلية عند اوقد

  :تالي أين  كال–متى : ظرف المكان وهما االستفهام لاسم ا-2
  متى -1

 )8(اسم استفهام يستفهم به عن الزمان الماضي والمستقبل وهو مبنى لتضمنه معنـى الهمـزة          
   االمتحان؟م؟ ومتي قُدمتى نجحت ؟ ومتى تقرأ " مثل 

  )10(: مثل قول أبي ذؤيب الهذلي)9( بمعنى منحرف جر) متى( د في لغة هذيل أن وور
   لهن نئيج خُضرٍججٍتى لُم     عتْشربن بماء البحر ثم ترفَّ

  ).من لجج( والمعنى ترفعت 

                                                
 .100 ، الصاحبي ص2/116و الكافية في النح 1)
  .259سورة البقرة آية  2)
  .101 سورة األنعام آية  3)
  .2/131 ، اللباب في علل البناء واإلعراب 2/116الكافية  4)
  .223 سورة البقرة آية  5)
  .1/202 الكشاف  6)
  .194 ، أسرار العربية ص2/116الكافية  7)
 1/401، أمالي ابن الـشجري      128، الصاحبي ص  2/116افية   الك 194، أسرار العربية    253،  4/233 الكتاب    8)

 .130/ 3 واللباب في علل البناء واإلعراب 2/136واألصول في النحو 
 .2/116 ، الكافیة 128 ، الصاحبي 2/21مغني اللبیب  9)
ــة ص      10 ــي األزهي ــب ف ــي ذؤي ــت ألب ــائر 201البي ــباه والنظ ــة األدب4/287،األش ،              7/97،خزان

،شـرح شـواهد المغنـي      1/129، شرح أشـعار الهـذليين     135،سر صناعة اإلعراب ص   2/85الخصائص
، شرح 43، الجنى الداني ص3/6المسالك ،أوضح284األزهية ص: ،انظر)شرب (1/487،لسان العرب218ص

 وهمع الهوامع   175 والصاحبي ص  250 وشرح قطر الندى ص    352 وشرح ابن عقيل ص    284االشموني ص 
2/34.  
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موضعاً وهي اسم استفهام مبني في      )ثمانية عشر (في صحيح البخاري في     ) متى( وقد وردت       
  :ت بعدها األسماء واألفعال كالتاليوقد ورد، ل نصب ظرف زمان مح
 :وردت مع األفعال كالتالي -1

 ؟ ")1(متى دفن هـذا    " صلى اهللا عليه وسلم    قول النبي    في ثالثة مواضع مثل    مع الفعل الماضي     -أ
  )2( "ني فاحشاً؟ هدتِّ متى عيا عائشةُ"  :صلى اهللا عليه وسلموقوله 

  :ا ة مواضع منهالفعل المضارع في ست مع -ب
 . )3(" إال اهللا  الساعةُ تقوم متىعلموال ي: "قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

  )4(."متى أرمي الجمار"  صلى اهللا عليه وسلموقوله 
       )5("؟ الـساعة متـى  ":صلى اهللا عليـه وسـلم  ومع األسماء في تسعة مواضع منها قول النبي         -

  )6(".متى نصر اهللا " : صلى اهللا عليه وسلموقوله 
 أيان -2

 وغيـره وقـد     )متى(ان وهو بمعنى    اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف زم             
  : األفعال قوله تعالىعفم، بعده األفعال واألسماء في القرآن الكريم  تورد

  )7("بعثونان ي أي وما يشعرون أحياء غيرأمواتٌ" 
  )8("ها ساَران م أيك عن الساعةيسألونَ"  :قوله تعالىألسماء ومع ا

ـ ( :قوله صلى اهللا عليه وسـلم وهو ، ي صحيح البخاري في موضع واحد فقط   وقد ورد ف       ان أي
   )9()مرساها

رآن الكريم في ، وكان ورودها في الق الحديث النبوي بل هي في الحاشيةولم ترد أيان في متن    
  :  ستة مواضع فقط وهي

                                                
  .1/366) 1326(رقم كتاب الجنائز  )1
  .4/165) 6032( كتاب اآلداب رقم  )2
  .4/533) 7379(  كتاب التوحيد رقم  )3
  .1/485) 1746(كتاب الحج رقم  )4
 1/29) 50( وااليمان رقم 1/33) 59( كتاب العلم رقم  )5

  .3/226) 4525(كتاب تفسير القرآن رقم  )6
 .21سورة النحل آية  )7

  

  .42 سورة النازعات آیة  8)
  .3/440) 65(كتاب تفسير القرآن رقم  9)
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  .7/187سورة األعراف " اهايسألونك عن الساعة أيان مرس" 
 .16/21سورة النحل " أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون" 
 .27/65سورة النمل " وما يشعرون أيان يبعثون" 

 .51/12سورة الذاريات " يسألونك أيان يوم الدين"

 .75/6سورة القيامة " يسأل أيان يوم القيامة" 

  .79/42النازعات سورة " يسألونك عن الساعة أيان مرساها"
  :  أسماء االستفهام غير الظرفيةثانياً
  -:لتالينفصلها على النحو او)  من ذامن،(، )كم(، )أي(، )كيف(، )، ماذاما: ( وهي    

  ) ماذا–ما  (-1
أو حقيقة الشيء أو صفته سواء ) 1(اسمان لالستفهام ويستفهم بهما عن غير العاقل) ما وماذا(    

  )2(. قليلذلك يعقل ولما ال) ما(، وقد جاءت م غير عاقلأكان الشيء عاقالً أ
 )3("  العـالمين  قال فرعـون ومـا رب     : " وذلك كقوله تعالى  ،  للسؤال عن الحقيقة  ) ما(وتأتي      

  )4(. عن الماهية أو سؤاالًاًيجوز أن يكون سؤاالً وصفو
ضخيم والتعظـيم كقولـه     الت: مثل) 5( عن االستفهام الحقيقي إلى أغراض بالغية        )ما(    وتخرج  

  )6(". وما أدراك ما الحاقةُ ما الحاقةُالحاقةُ: " تعالى
 واالسـتهزاء والـسخرية     )7(" التي أنتم لها عـاكفون     ما هذه التماثيلُ  : " والتحقير كقوله تعالى      

  )8(". معرضون عن التذكرةفما لهم: " والتعجب ومثال التعجب قوله تعالى
  : بحرف الجر فنقولسبقتذا إ)9( ؛)ما(وتحذف ألف     

                                                
 واللباب في علل البنـاء واإلعـراب        194 وأسرار العربية ص   2/135 ، األصول في النحو      2/295 المقتضب    1)

 .2/55 والكافية في النحو 125 والصاحبي ص2/130

  .2/3 ومغني اللبيب 3/144 وشرح المفصل 2/309 انظر الكتاب  )2
 .23 سورة الشعراء آية  )3

 .2/55 الكافية في النحو  )4

  .2/53 الكافية في النحو  )5
  .261سورة الحاقة آية  )6

  .52 سورة األنبياء آية  7)
  .49 سورة المدثر آية  8)
  4/9 وشرح المفصل 3/758 وشرح االشموني 2/3 مغني اللبيب  9)
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لم ،بم ،فيم ،عموقوله تعالى)1("فيم أنت من ذكراها: "  كقوله تعالى " :يتساءلون عن النبأ عم 
  )2(".العظيم

  :)3(وكقول الشاعر
ءوطال مكثُهمفتلك والةُ الس المطوُل     قَد العناء فحتَّام حتَّام  
 )ما(الموصولة و ) ما(وف الجر للتفريق بينها وبين  بحر في حالة الجر)ما(    وتحذف ألف 

أي للذي )6(" ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي: " قوله تعالى) 5(ومثال الموصولة )4(الشرطية 
  .خلقت
  :ففيها أوجه" ماذا"أما 

  لالستفهام مبني على السكون أو اسم موصول مبني كذلك بمعنى الذي ، أو هي  اسم)ماذا( .1

  )7(.)شيء(نى نكرة بمع     
 ."؟ماذا العمل " : اسم إشارة مثل)ذا(و ) ا استفهامية م( .2

 :)9(كقول الشاعر)8( اسم موصول )ذا( استفهامية و  )ما( .3

  فَيقضي أم ضالٌل وباطُلَأنَحب    نِ المرء ماذا يحاوُل آال تسأال
ـ   ):ذا(اسم استفهام مبتدأ و     ): ما( : في البيت  )ماذا(فتكون       ر وذلـك كقولـه    اسم موصول خب

  )10(". قل العفونفقونك ماذا يسألونَيَ : "تعالى
  
  

                                                
  .43سورة النازعات آية  1)
  .261 سورة النبأ آية  )2
   وشرح  125/ 2 وهمع الهوامع 1/298 ومغني اللبيب 6/46 الدرر :البيت للكميت في) 3

  .2/409    األشموني 
 . 3/759 وشرح األشموني 3/150 شرح المفصل  4)

  .2/4 مغني اللبيب  5)
 .75 سورة ص آية  6)

  .2/5، مغني اللبيب 2/59 الكافية في النحو  7)
  .1/74 ، شرح األشموني 5، 1/2 مغني اللبيب  8)
 وشرح 239 والجنى الداني ص206 واألزهية ص530 ومجالس ثعلب ص 254يت للبيد بن ربيعة ديوانه ص      الب  9)

  .3/149  وشرح المفصل 1/73 وشرح األشموني 1/159 و أوضح المسالك 1/139التصريح 
  .215 سورة البقرة آية  10)
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  )1(. زائدة وهذا فيه خالف عند النحاة)ذا(اسم استفهام و ) ما( أو، اسم إشارة)ذا(زائدة و  )ما( .4

 : صحيح البخاريفي : ) ماذا،ما(  .5

  )ما( -أ
ن موضـعاً    وثالثـي  ةسبعمائة وسـت  " 736"االستفهامية في صحيح البخاري في      " ما"وردت    

  :يتالها اإلعرابية مختلفة وقد ورد بعدها األسماء واألفعال والجار والمجرور كالومواضع
 )2(" باهللا وحدة ؟أتدرون ما اإليمان" :ا وبعدها األسماء كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم )ام( -1

 )3(" في سبيل اهللا؟ ما القتاُل"  -

 )4("ما هذه الصالة التي صليت؟"  -

 )5(" على اهللا ؟ عباد الما حقُّ"  -

   وبعدها األفعال)ما( -2
  )6( اهللا؟ما أولته يا رسوَل" ثل قول النبي صلى اهللا عليه وسلم الفعل الماضي م   - أ

  )7( ".؟ المحرمما يلبس"  مع الفعل المضارع قول النبي صلى اهللا عليه وسلم -  ب
 8)( ".؟ما يبكيك "  -

  )9(".؟ما لهم أن ال يفعلوا"  : عليه وسلم وبعدها الجار والمجرور مثل قول النبي صلى اهللا)ما( -3
 )10("؟ما لك يا أبا عبد الرحمن"  -

  حذفت منها األلف مثل قول النبي صلى اهللا عليه وسلمقد  وقبلها حرف الجر و)ما( -4
  )11("؟ م ذلك يا رسول اهللا ب"  -

                                                
  .2/58 ، 2/5 ومغني اللبيب 2/59 الكافية  1)
  .1/30 53 كتاب اإليمان رقم  2)
 .1/54) 123( كتاب القلم رقم  )3

 .1/164) 549( كتاب مواقيت الصالة رقم  4)

  .2/291) 2856( كتاب الجهاد والسير رقم  5)
  .1/41) 82(كتاب العلم رقم  6)
  .1/56) 131( كتاب العلم رقم  7)
  .1/160) 530( كتاب مواقيت الصالة رقم  8)
  .1/268) 961( كتاب العيدين رقم  9)

  .1/464) 1660(لحج رقم  كتاب ا 10)
  .1/410) 1462( كتاب الزكاة رقم  11)
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  )ماذا ( - ب

بيـة   وستين موضعاً وفي مواقع إعرا     ةتسع) 69(في صحيح البخاري في     " ماذا"   وردت  
  : التالينحووقد ورد بعدها األفعال واألسماء وعلى ال، متنوعة 

  : مع األفعال)ماذا( .1
  من  ماذا فتح"  : مع الفعل الماضي كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم)ماذا(  - أ

  )1("الخزائن؟     
 )2("ماذا أعددت لها؟ "  -

-  "أتدرون3)("كم؟  ماذا قال رب 

  :النبي صلى اهللا عليه وسلمكقول : مع الفعل المضارع" ماذا"  -  ب
  )4(ماذا يتحدث الناس؟ " -
 )5( " بي ؟فعُلماذا ي"و - 

  : مع األسماء كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم)ماذا( .2
  )6("أبكراً أم ثيباً؟ " ماذا" -
 7)("ماذا معك من القرآن؟ "و -

  )كيف( -3
  :كقول الشاعر )8(اسم استفهام يستفهم به عن الحال    

  )9(وبالشامِ ُأخرى ، كَيفَ يلتقيانِ؟   مدينة حاجةًالبإلى اِهللا أشكو 
      

                                                
 .1/53) 115( كتاب العلم رقم  1)

  .2/236) 3688( كتاب فضائل أصحاب النبي رقم  2)
  .3/114) 4147(كتاب المغازي رقم  3)
  .3/114) 4141( كتاب المغازي رقم  4)
  .4/428) 7003(كتاب التعبير رقم  5)
  .3/88) 4051( كتاب المغازي رقم  6)
  .3/504) 5126(كتاب النكاح رقم  7)
  3/63، والمقتضب 4/109رح المفصل  وش194 وأسرار اللغة ص2/136 ، األصول في النحو 1/278 الكتاب  8)

 ، شـرح    3/408 ،وأوضح المسالك    2/557 وشرح شواهد المغني     2/162 البيت للفرزدق في شرح التصريح        9)
 .2/440األشموني 
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  :على معان أخرى مثلحال للداللة وقد تخرج عن داللتها على ال
  )1(". باهللا  تكفرونكيفَ: " كقوله تعالى: التعجب -
 )2(".ه وفيكم رسولُ اِهللاكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياتُ: "كقوله تعالى: التوبيخ -

 )3(".رذُ كان عذابي ونُفكيفَ: " ه تعالىكقول: التهويل -

  )4(:كيف كقول الشاعر) فاء( كذلك النفي واإلنكار واالستبعاد ، وقد تحذف )كيف(وتفيد     
نَحونتضط    ئرت  إلى سلمٍ وما ثُكي تَج ؟قتالكُم ولظى الهيجاءرم  

  )5().كي: (كيف في قوله) فاء(حذف : والشاهد فيه 
 قع إعرابية مختلفة كأن تأتي خبراً مقدماً لفعل ناسخ أو حاالً أ و مفعـوألً  في موا  )كيف(وتأتي      
  .به

  :كيف في صحيح البخاري
، حيـث وردت مـع      مائتين وعشرين موضعاً  ) 220(ي في    في صحيح البخار   )كيف(وردت      

  :األسماء واألفعال
  : كيف مع األفعال-1
  " مع الفعل الماضي كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم-أ
  )6(".فكيف كان قتالكم إيان"  -
  )7("كيف تركتم عبادي؟" و -
  : مع الفعل المضارع كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم-ب
  )8(".فكيف تصنعون بهذه اآلية ؟  "  -
  )9(" كيف تسألون أهل الكتاب"  و "كيف سمعت رسول اهللا في النجوى؟ "و   -

                                                
  .28بقرة آية  سورة ال 1)
  .101 سورة آل عمران آية  2)
 .16 سورة القمر آية  3)

 3/549 وشرح األشـموني     3/135 والدرر   7/106 وخزانة االدب    265الجنى الداني ص  :  البيت بال نسبة في       4)
  .1/214وهمع الهوامع 

  .173 ، 1/156 مغني اللبيب  5)
  .1/14) 7( كتاب بدء الوحي رقم  6)
  .1/169) 555(صالة رقم كتاب مواقيت ال 7)
  .1/113) 347( كتاب التيمم رقم  8)
  .4/579) 7522( ، التوحيد رقم 2/178) 2441( كتاب الرهن رقم  9)
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  : كيف مع األسماء-2
  : كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم -
  )1("كيف صالة الليل ؟ "   -
  )2(" والدرهم؟ فكيف هي بالدينار"  -

4-) أي(  
، اسم استفهام يسأل به عن بعض من كل ويأخذ معنـاه ممـا                  وهي بفتح الهمزة وتشديد الياء    

:  وتضاف إلى النكرة كقوله تعالى     )3(، وهي مالزمة لإلضافة   ضاف إليه وهي للعاقل وغير العاقل     ي
  )4(".يؤمنون بعده يثدفبأي ح" 

  :أي في صحيح البخاري
وهـي مـضافة    ،  شر موضعاً ع ةمائتين وسبع ) 217( في صحيح البخاري في      )أي(وردت    

على النحو التالي)6(وهي معربة)5(، اللفظاًدائماً معنى:  
  :أي مضافة إلى األسماء كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم -1

- " 7("اإلسالم أفضل ؟ " أي(  
  )8("ضل؟ أي العمل أفو -
  )9("أي الرقاب أفضل ؟ و -

  )10("م يحفظ؟ أيكُّ " : كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم أي مضافة إلى الضمائر-2
  )11("أيهم أكثر؟ " و -

                                                
  .1/146) 373( كتاب الصالة رقم  )1

  .2/128) 2347( كتاب المزارعة رقم 2)
 ،  296 اللمع في العربية ص     ، 4/233 ، اللباب في علل البناء واإلعراب        2/293 ، والمقتضب    4/233 الكتاب    )3

  .2/284، واألشباه والنظائر 338 ، الجمل في النحو ص2/317 شرح األشموني 1/72مغني اللبيب 
 .185 سورة األعراف آية  )4

 .2/318 شرح األشموني  )5

  .1/22 ، شرح األشموني 3/41 أمالي ابن الشعري  )6
  .1/18) 11( كتاب اإليمان رقم  )7
  .1/180) 2518 ( كتاب العتق رقم )8
  . 1/180) 2518(كتاب العتق رقم   )9

  .1/373) 1347(كتاب الجنائز رقم .1/401) 1435( كتاب الزكاة رقم  )10
  .1/373) 1347( كتاب الجنائز رقم  )11
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  )1( "أينا ال يظلم؟"و -
  )كم (-5

كنى بها عن   وأن ي ،  ستفهامية اسم يستفهم به عن العدد      اال )كم(ية، و  استفهامية وخبر  )كم(    تأتي  
  )2(.، لذلك ال بد من تمييز إبهام العددعدد مبهم ويراد تعينه

 مبنية على السكون ولها حق الصدارة مثل أسماء االسـتفهام إال إذا وردت مجـرورة                )كم(    و
  )3(.بحرف الجر

 ظاهرة ومقدرة شرط أن     )من(ية مفرداً منصوباً ويجوز جره بـ        االستفهام )كم(ويأتي تمييز     
  )4(.حرف الجر أو باإلضافةمجرورة ب" كم"تأتي 
 وغيره من أوجه اإلعراب حسب اً مطلق مبتدأ وتعرب خبراً ومفعوالً به ومفعوالً )كم(وتعرب    

  .ورودها في السياق اللغوي
  : في صحيح البخاري)كم(

  . وأربعين موضعاًةثالث) 43(  في صحيح البخاري في ) كم(وردت     
وذلك كقول النبـي صـلى اهللا عليـه       " كان" ره الفعل   وأكث،   الفعل الماضي    )كم( د وقد ورد بع   -

  :وسلم
  )5("كم كان بين اآلذان؟ " و -
  )6(" فراغهما؟كم كان بين" و -
  )7("ى ؟ لَّكم ص" و -

  )8("كم يكفي الرجل من القرآن؟ "  : وردت مع الفعل المضارع كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم-

                                                
  .2/466) 3429( كتاب أحاديث األنبياء رقم  )1
 .1/157 ومغني اللبيب 3/55 والمقتضب 134 والجمل للزجاجي ص2/156 الكتاب  )2

  .121 وأسرار العربية ص134 الجمل في النحو ص 3)
  .134 والجمل في النحو ص3/55 المقتضب  4)
  .2/12) 1921(كتاب الصوم رقم  5)
  .1/315) 1134( كتاب التهجد رقم  6)
  .1/339) 1222( كتاب العمل في الصالة رقم  7)
  .3/384) 5053( كتاب فضائل القرآن رقم  8)
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6-) نم –  مذان (  
 -) نيرغب عن ملة إبـراهيم إال  "  -: كقوله تعالى)1( اسم استفهام يستفهم به عن العاقل    )م نوم

  )2(" من سفه نفسه 
  )3(" فمن ربكما يا موسى: "   وقوله تعالى-

ـ    ،  عن االستفهام إلى معان أخرى      " من" وتخرج       ي اإلنكـاري كقولـه     حيث تأتي بمعنى النف
  )5( )4("  الذنوب إال اهللافرومن يغ: " تعالى

) هـذا ( فمن النحاة من عدها اسم إشـارة         )ذا(م استفهام مبنى على السكون أما        من اس  )من ذا ( -
من ذا الذي يقرض اهللا     : " ، واسم اإلشارة كقوله تعالى    وها اسم موصول بمعنى الذي    عدوآخرون  

  )6("قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وتعرب من حسب موقعها في الجملة فتأتي    )7( )من ذا (ل أخرى مختلفة متعلقة بـ      اوهناك أقو     

  .في محل رفع أو نصب او جر
  :في صحيح البخاري) من ومن ذا" ( -

أتي  موضعاً ، وت   ثمانمائة وواحد وستين  ) 861(في صحيح البخاري في     ) من ومن ذا  (وردت      
  :بعدهما األسماء واألفعال كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

1- )نسماء مع األ)م:  
- " الوفد ن8("  ؟ م(  
  )9("؟ هل تدري من الرجُل" و -
  )10("؟ من هذا الولد" و -

                                                
  . 2/55 والكافية 2/295 والمقتضب 127الصاحبي في فقه اللغة ص و4/288 الكتاب  1)
  .130سورة البقرة آية  2)
  .49 سورة طه آية  3)
  .135 سورة آل عمران آية  4)
 .2/130 واللباب في علل البناء واإلعراب 2/18 مغني اللبيب  5)

  .245 سورة البقرة آية  6)
 .2/18 مغني اللبيب  7)

  .1/30) 53(كتاب اإليمان رقم  8)
  .1/224) 799( كتاب اآلذان رقم  9)

  .1/334) 1206( كتاب العمل في الصالة رقم  10)
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  :قول النبي صلى اهللا عليه وسلمكم في : مع الفعل الماضي)من( -2
- " من1(" هذا ؟  وضع(  
  )2("ل هذا؟ عمن فَ" و - 

3- )نمع الفعل المضارع كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم)م :  
- " يمنع ن3("ك؟ م(  
- " يشهد ن4(" لي؟ م(  
  )5(" من يأتي بني قريظة؟ -

 قول النبي صلى    في) من ذا  ( لفظفي موضعين ب   هذا   اإلشارةوقد وردت مع اسم     ) من ذا  " (-4
  )6(".من هذا؟ "  اهللا عليه وسلم

 )7(".من ذا؟ " و -

  :الخاتمة
 اله علـى ظـرف المكـان      ، د ان، أي ى، مت ى، أنَّ أين: ربعة االستفهام الظرفية األ   وردت أسماء     

 توقد ورد، في تسعة مواضع) ىأنَّ(و،  وثالثين موضعاً ةت في مائة وس )أين(وردت  وقد   والزمان
  .مع االسمين األفعال المضارعة والماضية واألسماء كذلك

فـي   والثانيـة ،   في ثمانية عشر موضعاً:األولى، وهما لظرف المكان) انمتى وأي (ووردت  
 واألفعال الماضية والمضارعة وهذه األسماء األربعة لها حق         األسماء وورد بعدها    ،موضع واحد 

  .ى معانٍ مختلفة حسب ورودها في السياق لـ أين وأنَّتوقد ورد، الصدارة وتأتي مبنية دائماً 
   )، من ذاما ،ماذا، كيف، أي، كم، من: ( االستفهام غير الظرفيةوأما أسماء

  :بعدها األفعال واألسماء وكان عددها فقد وردت  
  . موضعاًسبعمائة وثالثة وستين) 763( في )ما( -1

                                                
  .1/60) 143(كتاب الوضوء  1)
  .4/43) 5515( كتاب الذبائح والصيد رقم  2)
  .2/304) 2910( كتاب الجهاد والسير رقم  3
  .2/371) 3142( كتاب فرض الخمس رقم  4
  .2/547) 3720(م كتاب فضائل أصحاب النبي رق 5
 ورقم  2/531) 3674(، رقم   2/471) 3441( وكذلك األحاديث رقم     2/471) 3430( كتاب أحاديث األنبياء رقم       6

  .3/57) 3950( ورقم 3/34) 2887(
  .2/249) 2731( كتاب الشروط رقم  7
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 . وستين موضعاًةتسع) 69( في )ماذا(  -2

 .مائتين وعشرين موضعاً) 220( في )كيف( -3
 . عشر موضعاًةمائتين وسبع) 217( في )أي( -4

 . وأربعين موضعاًةثالث) 43( في )كم( -5

 . وواحد وستين موضعاًثمانمائة) 961(في ) من و من ذا(  -6
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