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 االستفهام 
 بين التركيب والداللة

 م.م كوثر سممان جواد
 كمية التربية - الجامعة المستنصرية

 قسم عموم القران
 : المقـدمة

ان االستفيام في المغة يعني االستخبار أي طمب الخير وىذا قول ابن فارس. اما 
عن الشيء من حيث موقعو في الجممة فمو الصدارة في الكالم وىو اسم مبيم يستعمم بو 

ا كمو دعاني الى كتابة ىذا ويعتبر اسم جنس ولو ادوات كثيرة منيا حروف ومنيا اسماء فيذ
صمين وكل فقد اخترتو بعنوان) االستفيام بين التركيب والداللة( وقد قسمتو عمى ف البحث

 (لمبحث االول )االستفيام في المغةالفصل االول اذ تناولت في ا فصل قسمتو عمى مبحثين :
اما الفصل الثاني فقد قسمتو عمى مبحثين المبحث  الثاني بعنوان )ادوات االستفيام(لمبحث وا

 الثاني )تحميل جممة االستفيام(  االول :داللة االستفيام عمى الزمن والمبحث
 المبحث االول:  الفصل االول

االستفيام معنى من المعاني يطمب بو المتكمم من السامع ان يعممو  : االستفهام في المغة
وأفيمو األمر وفيمو إياه:  بما لم يكن معموما عنده من قبل اذ يقول أبن منظور"........

 (6): سألو ان يفيمو ، وقد استفيم مني  فافيمتو وفيمتو تفييما"  جعمو يفيمو، واستفيمو
االستفيام" وذلك ألنو يفيد معنى "طمب الخبر" . ومن النحاة من واالستخبار" يختمف عن " 

ما ليس عند المستخبر وىو  طمب خبر قد سوى بينيما، يقول ابن فارس : "االستخبار "
االستفيام ويقول الجرجاني "إن االستفيام ": استخبار. و)االستخبار(: ىو طمب من 

م( و)االستعالم( و)االستخبار( بمعنى المخاطب ان يخبرك وابن يعيش قد سوى بين االستفيا
واحد.ف )االستفيام( مصدر )استفيمت( أي: طمبت الفيم. وىذه )السين( تفيد الطمب . 

. وذكر بعض النحاة (2)و)استخبرت(  )االستخبار( مصدرا )استعممت(االستعالم( ووكذلك )
بق )االستفيام(. ان بين )االستخبار( واالستفيام ادنى فرق، فقال بعضيم ان االستخبار  يس

واسم االستفيام ىو اسم  (3)وذلك ألنك تستخبر فتجاب  بشيء. فربما فيمتو وربما لم تفيمو،
 .( 4)مبيم يستعمم بو عن شيء نحو: من جاء؟ كيف أنت؟" 

وقد ذىب النحاة الى أن االستفيام  لو الصدارة في الكالم ولالستفيام صدر الكالم . ال      
فيجب ان  (5)حيزه عميو. ال تقول: )ضربت أزيدًا؟( وما أشبو ذلك(  يجوز تقدم شيء مما في

تكون ألدوات االستفيام الصدارة في الكالم. ألجل ان تفيد فيو معنى االستفيام  شأنيا في 
تقدم عمييا شيء من الجممة فقدت الداللة عمى  دوات المعاني األخرى . ألنيا اذاذلك شأن  أ
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"ان االستفيام  لُو صدر الكالم من قبل أنو حرف  دخل  -عيش:معنى االستفيام. يقول ابن ي
 ( 6)عمى جممة تامة  خبرية . فنقميا من الخبر الى االستخبار "

وذىب ن  سيده الى ان كل فعل يستفيم عنو ال يكون اال مستقبال. وخالفو في ذلك نحاة  
الستقبال. ومن ىؤالء آخرون، قالو اال يمنع ان يكون الفعل المستفيم عنو داال عمى غير ا
اما سيبويو فمم يبحث  ،األعمم الشنتمري" فقدر رغم ابن سيده  في  كالمو عمى إثبات الجمل"

من زمن الفعل في الجممة االستفيامية سوى زمن الفعل المضارع الواقع بعد اداة االستفيام 
عمى الحال . ( يدل عمى االستقبال الان الفعل المضارع الواقع بعد )ىل)ىل( . وىو  يرى 

في حين ان الفعل المضارع الواقع بعد )اليمزة( قد يدَل  عمى الحال في حين ان الفعل 
المضارع الواقع بعد االستفيام . ألنك اذا قمت : )ىل تضرب زيدا" فال يكون ان تدعي ان 

وقد تابعو في  (7)الضرب واقع. وقد تقول: اتضرب زيدا؟(. وانت تدعي ان الضرب واقع 
 ( 8)ىشام  ذلك ابن

 المبحث الثاني:  الفصل االول
 : االستفهام باألدوات

ألنيا حرف االستفيام   الذي ال يزول عنو  (9)اليمزة عد النحاة اليمزة ام باب االستفيام  -6
(. فاليمزة يتم بيا االستفيام عن مفرده وعن ل غيرهالى غيره. وليس لالستفيام في االص

بعدىا االسم والفعل ، في حين يكون دخول غيرىا عمى االسماء من قبيل  نسبة، وياتي
 . فاليمزة ال تعدل عن االستفيام الى باب اخر في حين ان باقي(60)التوسع ومخالفة االصل

إلييا من االستفيام او تنصرف الى ، فتنصرف مع أبواب أخرادوات االستفيام تشترك 
ء... الخ واألصل في اليمزة ان يطمب بيا التصديق  او االستفيام منيا، من الظرفية او الجزا

إذ ان يطمب بيا  (66)التصور ، وىي بيذا تمتاز عن بقية أخواتيا من أدوات االستفيام
الكتاب )يراه النحاة وبقية ادوات االستفيام يراد بيا  التصور نقول:  التصديق في ارجح ما

ونرى ان اليمزة قد  (احضر زيد؟) ول:يمزة قد دخمت عمى االسم . ونقفنجد ان ال (مفيد؟
بافادة الكتاب وبحضور مثالين يطمب التصديق عن السؤال  دخمت عمى الفعل ، وفي كال

عن تصور  في ذىنو  لواما التصور باليمزة ، فان يسال السائ، ويكون ذلك بنعم او ال  زيد.
 -نقول: ليس بواضح لو. فيعمد إلى السؤال طمبا ال زالة ما في ذىنِو من شك .

 ازيد قائم ام عمرو؟     أفي الجامعة قابمت  عميا؟  أعمي يتكمم ؟ 
الشك المتعمق  بتصور. فالكالم في  فتكون االجابة عن كل من االسئمة السابقة الزالة       

المثال األول حاصل والطمب لتعيين المتكمم. والقيام في المثال الثاني حاصل ولكن الشك 
حول ألقائم ، وفي المثال الثالث ، المقابمة قد حصمت ، ولكن الشك حول المكان الذي تمت 

 فيو.
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فأنيا إن جاءت في  (62)صدر الجممة  –ولميمزة كما لغيرىا من عناصر االستفيام 
جممة  معطوفة بالواو او بالفاء  او بثم  قدمت عمى العاطف تحقيقا الصالتيا في الوقوع في 

 ( 63)صدر الجممة،  مثال ذلك قولو تعالى )او لم ينظروا في ممكوت السموات  واألرض( 
 ( 64( )وقولو تعالى)الم يعمم بأن هلل يرى -2
  (65)ف كان عاقبة الذين من قبميم( أفمم يسيروا في األرض فينظروا كي -3 
 واهم اغراض الهمزة 
التسوية: وىي اليمزة التي تدخل عمى جممة يصح ان يحل المصدر محميا مثل قولو  -6

وتقع  او عدم االستغفار  (66) تعالى: )والتقدير سواء عمييم استغفرت ليم ام لم تستغفر ليم(
 ىمزة التسوية بعد: )ليت شعري ، ما ابالي، ما ادري

 وان مدعية كاذب مثل قولو تعالى االنكار: ويكون فيما بعدىا افادة بانو غير واقع  -2
  (67) اصطفى البنات عمى البنين()
التوبيخ: ويكون فيما بعدىا إفادة بأنو واقع وأن من يقوم بو يستحق التوبيخ والتقريع   -3

  (68) والموم مثل قولو تعالى)اتعبدون ما تنحتون(
 ي                        والدىر باالنسان دواريأطربا وانت  قنسر     

التقرير : ويكون لحمل المخاطب عمى االعتراف بموضوع قد استقر  عنده في شك   -4
المتكمم. ولذا يؤتى بذكر الشيء الذي يراد التقرير عنو او بو بعد اليمزة. وقال تعالى" أأنت 

فالتقرير لممخاطب ، لذا جيء بمفظة  (69)قمت لمناس اتخذوني وامي اليين من دون اهلل" 
 تشير إليو "انت" بعد اليمزة. اما في قولنا: "أضربت زيدا" فان موضع التقرير ىو الفعل

 "شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا "التيكم والسخرية مثل قولو تعالى-5
(20 ). 
 ( 26)الظل "  التعجب : مثل قولو تعالى " الم تر الى ربك كيف مد -6

 ( 22" )االستبطاء  مثل قولو تعالى " الم يأن لمذين امنوا ان تخشع قموبيم لذكر اهلل  -7
األمر مثل قولو تعالى "وقل لمذين أوتوا الكتاب األميين أسممتم ؟ ، فان اسمموا فقد اىتدوا  -8
 "(23 ) 
 ( 24)التنبيو مثل قولو تعالى " الم تر إن اهلل انزل من السماء ماء :  -9

 التحقيق : كما في قول جرير :-60
 (25)ألستم خير من ركب المطايا        وأندى العالمين بطون راح  
ىل حرف استفيام يقصد بو طمب التصديق االيجابي فيأتي لتحقيق االستفيام عن النسبة  -2

سواء كان ذلك في جممة اسمية ام في  جممة فعمية فال يصبح االستفيام بو عن مفرد أي 
 يميو االسم في جممة فعمية ، فال يقال )ىل زيًد اكرمت (ال
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يرمي اليو  وىذا معنى زائدا ال (26)الن تقديم االسم بحصول التصديق بنفس النسبة ،      
المتكمم ، إذ إن التقديم يدل عمى معنى يزيد عمى معنى النسبة ، ىذا ما قد يقصد الية 

يقصد اليو المتكمم بعد  عمى معنى النسبة وىذا ماالمتكمم إذ إن التقديم يدل عمى معنى يزيد 
تحقق الدرجة االولى من االستفيام . أي عن النسبة وال يقال . ىل عمي حاضر ام خالد . 

يستفيم بيا عن  ( ألن ىل الىل لم يحضر عميتصديق ، وال يقال ) الن ىذا طمب تعيين ال
عمى جممة فييا )إن( الن إن إذا دخمت عمى جممة أفادت التوكيد  وألتدخل النسبة المنفية .

تدخل )ىل( عمى  ىو مجيول . ومثل ذلك ال في حين ان اداة االستفيام تكون لمعرفة ما
يتعمق تحقق احدىما عمى االخر . لذا   (27)جممة الشرط الن جممة الشرط تقوم عمى جزئين 

نو يكون ممة فييا قد مع الفعل الماضي ، الستفيم بيا عن ج يستفم عنيما بـ)ىل( وال ال
في حين يكون االستفيام عن امر يجيمو المتكمم ، فال يكون  مؤكد الوقوع مفروغا منو

  (28)منيا ى االستفيام الى معان اخر الوقوع وتخرج )ىل( عن معن االستفيام عن محقق
ٌن من الدىر لم يكن ان تكون بمعنى )قد( كما في قولو تعالى : ىل أتى عمى االنسان حي -

  (29)شيئا مذكورا 
( وبمعنى )إن( كما في قولو تعالى (30) تكون لالمر كما في قولو تعالى )فيل انتم منتيون-

( وبمعنى )ما( كما في قولو تعالى )ىل ينظرون إال (36) : )ىل في ذلك قسم لذي حجر
  (34)ليا من االعراب  المحل  (33) لالستفيامواليمزه )وىل( حرفان  ((32) الساعة

االستفيامية اسمية وىي مبيمو تقع عمى كل شيء ،   (35))ما(  ذكر سيبويو ان )ما(  -3
وفيمو ، وبمو ، وحتامة ( واليا فييا  بحرف جر ، فيقال :عالمو ، سبقتوتسقط ألفيا اذا 

ئع : اجود عند الوقف الننا نحذف من اخرىا االلف فيصبح اخرىا كآخر )ارمو واغزه( والشا
 فيم وعالم وبم وحتام ولم قال قوم  بسكون الميم .

عميو سيبويو سار غيره من النحاة من بعده فعدوا )ما( وغيرىا من عناصر  وعمى ما       
)ما( اسما   (37)الفراء  ( 36)االستفيام المحمول عمى )اليمزه وىل( من االسماء فقد عد 

تاما بغير صمة . مع أن االصل أن تحتاج اسما   (38) ( وقد عدىا الزجاجيءبمعنى )أي شي
تحتاج الى صمة . واالصل في )ما(  تحتاج إلى ما يزيل ابياميا ولكنيا في االستفيام تامة ال

وغيره الى ان العرب قد تجعميا  في بعض  (39) ان تكون لغير العاقل ، وقد ذىب الفراء
ن "ما" مبيمة تقع شائع. ويرى ابن الحاجب ا المواضع لمناس ، ولكن ذلك ليس بكثير وال

عمى كل شيء فال تختص بما اليعقل عند االبيام مع ان االصل فييا ان التكون مبيمة 
وعند ذلك تختص بغير الناس، وقد جاءت في التنزيل عمى غير ماىو شائع كما في قولو 

 وتخرج جممة )ما( من االستفيام الى التحفير كما في )ما (40)ممكت ايمانكم   تعالى "اال ما
ومعنى  (46)لحاقة  ويب ابيك والفخر( والى معنى التعظيم كما في قولو تعالى الحاقة ما انت
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وتكون )ما( لالستفيام عن غير العاقل  (42)االنكار كما في قولو تعالى فيم انت من ذكراىا(.
زيد بـ"ما" مستفيما ذلك ان زيد ىنا ليس مبيما ، وىو  يجوز لك ان تقول ما وعن المبيم فال

زيد فان جعمت الصفة  (43) يجوز ان تستفيم بما اال اذا كنت مستفيما عن صفة عاقل فال
فان ما تطمق عمى العاقل  (44)يعقل  مافي موضع الموصوف عمى العموم جار ان تقع عمى 

زيد؟ مستفيما ، الن الذي سألتو :من اتاك ؟ فقال  اذا كان مبيما فال يجوز لك ان تقول: ما
تعممو، اذا كان  انسان تعممو حق العمم، واالستفيام يكون لشيء ال: زيد ، فان زيدا ىذا 

زيد فيجاب عمى السؤال:  مبيما ، عندما يكون والشيء سواء في دخول )ما( عمييا تقول : ما
طويل ، قصير بالصفة، الن زيدًا اليس شيئا حتى يجاب عن حقيقتو، اما ىذه الصفة فيي 

ة زيد. وما تدخل عمى االسم وعمى الفعل مثل قولو شيء من اشياء زيد تدل عميو وليس حقيق
وان يدخل عمييا متقدما حرف  (46)و)الحاقة ما الحاقة(  (45)تعالى ) وما أدراك ما الطارق( 

 مثل قول الشاعر  من حروف الجر فتحذف فيقال:)فيم، مم،حتام ،بم، عالم، اآلم،(
 فحتام حتام العناء المطول      فتمك والة السوء قدطالت مكثهم       

 ويتفرع عن )ما( التصاق )ذا( بيا فيقال  )ماذا(  ،ماذا،لماذا، بماذا، الى ماذا......( 
اسم أشارة  في مثل ) ماذا أن تكون )ما( استفيامية)وذا( : منحاة في )ماذا (اعتبارات أىمياول

 ( وكقول الشاعر :ينفقون
 طالما او قدت في الحرب نيران يا        ماذا الوقوف عمى  نار وقد خمدت

)اال تساالن المرء ماذا يحاول( أي  أن تكون )ما( استفيامية )ذا( موصولة في مثل: -
 ما الذي يحاول 

 مثل:أن تكون )ماذا ( اسم جنس بمعنى )شيء( او اسما موصوال بمعنى )الذي( في -
 (47)ولكن بالمغيِب نبئيني   رعى ماذا عممت ساتقيه   

 أن تكون )ما( زائدة ، و)ذا( اسم أشارة.
 ذا( زائدة.0أن تكون )ما( استفيامية و

أن تكون)ماذا( بكامميا استفيامية، فيي كممة واحدة وان  تكن في األصل مركبة من ) )ما( 
 االستفيامية و)ذا( اسم أشارة.

و التحويمية والذي نراه ان )ما( عنصرا استفيام ليس بمختص فيدخل عمى الجممة التوليدية أ
االسمية أو الفعمية فان دخل عمى االسم كان ىذا االسم اما عاقال أو مبيما غيرعاقل: فان 
دخمت عمى االسم غير العاقل فيي لتحديد موضع االستفيام وتخصيصو: مثل قولو تعالى)ما 
ذا دخمت عمى االسم عاقل فيي لالستفيام عن عموم ذلك االسم نقول:  يوم الدين( وغيرىا وا 

 ( 48)ا زيد ؟ ونقصد ان زيدا إنسان لكننا نريد مزيدا من المعمومات حولو م
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)من(  تأتي في العربية عمى أوجو لمشرط ،ونكره موصولة واسما موصوال  لالستفيام   -4
والذي يعنينا ىنا ورودىا  لالستفيام فيي عند النحاة اسم  لالستفيام عن العاقل مثل. تعالى 

أو ما كانت )من( لمعاقل فال يجوز ان يستفيم بيا عن شيء  وال  (49))فمن ربكما ياموسى( 
 يجوزان تقع  موقع الصفة ويستفيم بيا عن النكرة وعن المعرفة.

فنقول: من عبد اهلل؟ من زيد؟ في المعرفة، ونقول لمن قال رأيت رجمين: َمْن؟ في النكرة وفي 
 االستفيام بـ من في المعرفة لغتان: 

مل عمى الحكاية،  فأنيم يقولون أذا قال الرجل: رأيت زيدا . لغة أىل الحجاز وتح -6
ذا قال ىذا عبد اهلل قالوا : من عبد اهلل؟  ذا  قال مررت بزيد : قالوا  من زيد؟ وا  من زيدا وا 

 يحممون الكممة بعد )من( عمى الحكاية.
لغة تميم، فترفع في كل حال: وىذا اقيس القولين عند سيبويو ، وقد عد المبرد   -2
رأي األول اقيس ، وأورد سيبويو انو عندما  يستفيم بمن عن نكرة يقال في الجمع عند ال

الوقف:)منون(، في الرفع، و)منين( في النصب ، وفي المثنى )منان(، رفعا )ومنين( نصبا 
ورود في المفرد  المرفوع )منو( والمنصوب )منا(  ولممؤنث )من( ، وفي المثنى )منين( وفي 

 يكون  ذلك في المعرفة . وقد ترد )من( االستفيامية لمعنى انإنكار والنفي الجمع )منات( وال
وقولو تعالى: ) من ذا الذي يشفع عنده  (50)كما في قولو تعالى : ومن يغفر الذنوب اال اهلل 

 ويجوز ان تأتي )من( ومعيا )ذا( ولمنحاة فييا اراء : (56) أال بإذنو(
 ان تكونا كالحرف الواحد -6
 ن )من( استفيامية )وذا( موصولة.ان تكو  -2
لمكوفيين . ومما ىو   (52)ان تكون)من( استفيامية ))وذا( زائدة وقد نسب ىذا الراي  -3

واضح ان اضطراب النحاة في ىذه المسالة  مرده الى انيم يعدون )َمْن( اسما ويعدون منذا 
. فاحتاجوا الى )من ذا( مركبا من اسمين، وكل اسم البد ان يكون لو موقع من االعراب

القول بان )ذا( موصولة في مرة، وزائدة في اخرى واشارة في ثالثة.االبانة اكل   فان 
والذي نراه ان )من( عنصر   (53)استفيمت بمْن عن نكرة الحقيا في الوقف عالمة لمحكاية

استفيام وكذلك )من ذا( يستفيم بيما عنامر عام يراد بيما توضي مضمون ذاك االمر 
 باجابو عامة تقربة من اكثر مما تقربو من االبانة التحديد والتخصيص ،مثلالمجيول 

 من جبريل ؟ بمعنى ابشر ىو ام ممك أم..؟ 
تستعمل لعدة معان : لشرط، وصفو لممعرفة لتشير الى معنى الكمال ولمنكرة ،  (54)أي  -5

)ال( وتستعمل لالستفيام و)أي( تفيد  وتكون اسما موصوال  وتكون ليتوصل  بيا لنداء مافيو
معنى االستفيام فيي لمسؤال عما يميز احد المتشاركين في امر يشمميما مثل قولو تعالى " 

 (56)أي نحن اصحاب محمد )ص( ام ومثل "ايكم يأتيني بعرشيا  (55)أي الفريقين خير مقاما 
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قة، وعن غير العاقل مثل أي : االنسى ام الجني( ويستفيم بيا عن العاقل  كاالمثمة الساب
وىي عند سيبويو تجري مجرى )من(  (57)قولو تعالى  )فبأي حديث بعده يؤمنون( 

 االستفيامية فنقول )أي القوم افضل؟ كما يقال : من افضل القوم؟
المقدار وقيل  (58)كم وتستعمل في المغة خبرية واستفيامية  وىي اسم لعدد مبيم الجنس  -6

بانيا مركبة من كاف التشبيو )وما (االستفيامية مجذوفة األلف،وقد لحقيا السكون لكثرة 
االستعمال والاختالف بين النحاة حول اسمية االستفيامية، وأما الخبرية فذىب بعضيم الى 

فية انيا حرف ، ونرى ان نورد ىنا )أي عدد من النحاة في )كم( الخبرية لتبدو القيم الخال
بين كم االستفيامية وكم الخبرية وانيما ليستا باسمين والعالقة الي منيما باالسمية ، وتمثل 
كل منيما  عنصر تحويل تدخل عمى الجممة فتنقل احدىما الى معنى التكثير وتنقل االخرى  
يتصرف في التحويل تدخل االخرى الى معنى االستفيام، وبينيما فرق شاسع يرى سيبويو  

( الخبرية تكون بمنزلة اسم يتصرف في الكالم غيرمنون يجر ما بعده اذا اسقط ان )كم
التنوين، ونقول  : كم غالم لك ذىب ، فغالم مجرور بـ)من(  او بانإضافة، وىي تماثل رب، 
اال أنيا اسم ورب حرف، ومنيم من قال بأنيا تعمل فيما بعدىا كما تعمل )كم( االستفيامية، 

 :ا مثل قول الشاعرفينصنبون الخبر بعدى
 فدعاء قدحمبت عمي عشاري       كم عمة لك باجرير وخالة 

كم الخبرية تكون لعدد مبيم عند المخاطب وربما يعرفو المتكمم ( 59)ويرى صاحب الكافية ان
خالفا )كم( االستفيامية منو التي يعمم بعض العرب معيا السامع العدد المبيم ويجيمو 

مميزكم  الخبرية مفردا كان او جمعا باألفضل، اعتمادا في  المتكمم. وينصب بعض العرب
التمييز بينيا وبين االستفيامية عمى قرينة الحال وىي مجرور ب من مقدرة وبدال من ال 
يجوز أن يكون المجرور )كم(  ولكم الخبرية صدر الكالم لما تتضمنو من المعنى االنشائي 

االنشائي في التقميل وجب ليا صدر الكالم   في التكثير، كما ان )رب( لما تضمنت المعنى
ويجوز تقديم الجار عمييا كما يجوز تقديمو عمى االستفيامية مع ان ليما صدر الكالم، الن 
تأخير الجار عن مجروره ممتنع لضعف عممو فجاز تقديمو  عمييما عمى ان يجعل الجار 

امية واجبة لوجوب تنكير المميز مع المجرور كالكممة الواحدة كما ان )كم ( الخبرية واالستفي
فأنيا اسم (60)المنصوب ومع الخبرية ألنيا كناية عن عدد مبيم ومعدود أما االستفيامية

بمنزلة )كيف واين( فاذا عممت فيما بعدىا فيي بمنزلة اسم يتصرف  في الكالم منون ونعمل 
و . ويسال بيا فيما بعدىا ،الن مابعدىا ليس من صفتيا   وال محموال عمى ما حممت عمي

او كم درىما لك ؟ فوجب ان تقول  عشرون درىما  او (66)عن العدد، فيقال)كم لك درىما
ثالثون درىما . وتكون كم عاممة فيما بعدىا عمل العشرين فيين وتكون)لك( مبنية عمى 
)كم(، أي تعرب كما تعرب كم،الن األثر الذي يظير عمى )كم( يظير عمييا وفيما يرى 
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ة فان كم االستفيامية تدل عمى عدد ومعدود والعدد مبيم عند المتكمم معموم صاحب الكافي
في ظنو  عند المخاطب ومميزىا منصوب حمال ليا عمى المرتبة الوسطى من العدد وحممت 
عمى المرتبة الوسطى الن السائل في األغمب اليعرف أييما او األغمب الكثرة او القمة 

كثرة اولى . وفصل المميز عن )كم( االستفيامية جائز فييا فحمميا عمى الدرجة المتوسطة وال
االختيار نحو" كم لك غالما ؟...........وال يجوز جر  مميز االستفيامية اال اذا  جرت ىي 

ونرى بان األصل في الجممة األخبار ، فالقائل  (62)بحرف الجر: بكم قرش اشتريت كتابك؟ 
التي  قرأىا، فيذه جممة خبرية، ولكنو ان اراد  كم كتاب قرأت، يقصد ان يخبر بكثرة الكتب

ان يعبر عن عدد ومعدود يجيميا ويظن ان المخاطب يعمميا، وال يستطيع ان يغير في 
الحركة األعرابية عمى االسم الذي جاء بعدىا، فأصبحت )كم كتابا(، بدال من كم كتاب. ىنا 

نى ، اضافة الى عنصر التعتيم نشير الى ان الفتحة تحمل قيمة داللية فاصمة في نقل المع
الذي يكون عميو الجممة في المعنيين، فيي بنغمة  مستوية في الخبرية استفياما ليس غير 
وال عالقة ليا باالسمية والتحتاج الى أعراب او محل من األعراب ، نقول:كم درىما لك؟ 

  (63)والسؤال عن عمة الشيء تقول )كيمو؟( بمعنى كمو؟ 
الجممة لتفيد الشرط  مثل قولو تعالى :)يصوركم في األرحام  كيف  )كيف( تكون في – 7

يشاء( ولتفيد االستفيام  ويغمب ان يمييا فيو فعل الن األصل في حروف االستفيام  ان يذكر 
سيء الخمق بعدىا الفعل، وال تصمح )كيف( نإتباع ما بعدىا لما قبميا فتقول:ما مررت برجل 

ا قبميا مجرورا، ولكن ما بعدىا مرفوع فمم تجمع بينيما فجاء م كيف رجل راغب في الشر(
)كيف( عمى حركة واحدة وقد اجاز بعض الكوفيين ذلك وتكون )كيف( لمسؤال عن الحال، 
متى ان الخميل قد استقبح ورودىا لمشرط، اذ قال عندما سئل عن الجممة: )كيف تصنع 

: عمى أي حال تكن اكن اصنع ، ىي مستكرىو،  وليست من حروف الجزاء، الن معناىا
ويقول ابن الحاجب: كيف  لمحال استفياما ، وعدت في الظروف ألنيا بمعنى عمى أي حال 
، والجار والظرف متقاربان، وكون كيف ظرفا مذىب االخفش، وىو عند سيبويو اسم بديل 

ولو كانت ظرفا البدل منيا  ام سقيم إبدال االسم ام منيا نحو: كيف أنت ؟ أصصحيح
نحو متى جئت؟ أيوم السبت أم يوم األحد وقال االخفش يجوز إبدال الجار والمجرور  الظرف

فـ )كيف( عند سيبويو اسم لو موقعو،  عمى حال. منيا، نحو كيف زيد ؟ اعمى الصحة أم
  (64)كيف( كما جاء في قول الشاعر: 0وىي وجوابيا عند االخفش منصور بان. وقد تخفف 

 قتالكم ولظى الهيجاء تضطرُم.       ثئرتكي تجنحون الى مسمم وما 
ولما كانت )كيف( اسما، فال بد ليا من محل االعراب لم تكن الحركة األعرابية تظير    

عمييا: فقد أعربيا النحاة مبنية في مل رفع خبر مقدم قبل ماال يستغني عنيا وأي أذا كانت 
ت؟ وقيل ظن واعمم، مثل: كي مثل كيف حالك؟ كيف أن دأ فييا موجودفي جممة اسمية المبت
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الجممة  ظننت عميا؟ كيف أعممتو صديقك؟  أما أذا وردت مع ما يستغني عنيا؟ أي أذا ركنا
 قد ذكرا فأنيا تعرب حاال مثل كيف جاء زيد؟

أنى وتمحق بـ)كيف( في معناىا في احد استعماالتيا ، فتقول: ) إني يكون لي غالم   -8
 (66)استعمال أخر تفيد معنى من اين؟ مثل )أنى لك ىذا( وفي   (65)وكانت آمراتي  عاقرا 

وأضاف صاحب الكافية أنيا تجيء بمعنى )متى( مثل قولو تعالى: ) فـأتوا حرثكم أنى شئتم( 
ينص سيبويو عمى ان )أيان( لمسؤال عن الزمان وىي بمعنى  (68)متى وآيان 60و9 (67)

تى( االستفيامية، اال ان متى أكثر )متى(، ويقول اين الحاجب: أيان لمزمان استفياما  )م
 و) ايان يوم الدين( (69)استعماال وتكون ايان لعظام األمور: مثل قولو تعالى )ايان مرساىا( 

ومما ىو بين ان )ايان ( تستعمل لالستفيام عن المستقبل، أما متى فيي لمماضي كما (70)
والمشيور ان متى اسم من الظروف يراد  بيا السؤال عن الزمان دون  (76) ىي المستقبل

السؤال ن العدد ، ويجاب عمييا بـ) اليوم، يوم، او شيركذا، او سنة كذا، او االن، او حينئذ(  
وال يجوز القول: متى زيد ؟الن الزمان ال يكون خبرا عن الجنة ، فياتان ادتان تفيدان معنى 

، يقول سيبويو اال ترى ان لو انسانا قال: ايان، فقمت: متى كنت قد  االستفيام عن   الزمان
وحقيقة ىاتين األداتين أنيما عنصرا  ال: ما معنى متى: قمت في أي زماناو ضحت واذا ق

تحويل يدخالن عمى الجممة فتحوالن معناىا الى معنى االستفيام عن الزمان وال عالقة ليما 
عراب، ان ىما اال ادتان من أدوات المعاني.مثل )متى باالسمية ، وال موقع ليما من األ

فإن كال من الجمل السابقة  (72) السفر( مثل)متى السفر( و)متى حضرت(و)ايان يوم الدين(
يستفيم  بيا عن المكان، فيقال : اين وجدتو؟ فيكون (73)تفيد االستفيام عن زمن اين 

و)اين( مبنية عمى الفتح،  .... الختحت .... الجواب: امام البيت او فوق ..او خمف... او
وال تصمح أين ألتباع ما قبميا بما بعدىا بالحركة فال يقال: )رأيت زيدا فاين عمرا( الن )أين( 

 يضمر بعدىا شيء. يبدأ بيا وال
ويقول ابن الحاجب: وبنيت عمى الحركة لمساكنين، وعمى الفتح الستثقال الضم والكسر بعد  

دوات السابقة نقولو في )اين( فيي اداة وال عالقة ليا باالسمية: فال الياء. وما قمناه في األ
تحتاج الى أعراب ال ظاىر وال محمى وال مقدر  وال ىي عن اصل متحرك وال عن ساكن  
تحرك اللتقاء ساكنين، فيي اداة استفيام جاءت ىكذا أيستفيم بيا عن المكان فنقول: )اين 

اب لمسؤالين: في المسجد ولكن الجممة االولى: )اين( زيد؟ واين وجدت عميا؟وقد يكون الجو 
زيد،جممة تحويميو دخمت عمييا اين لمتعبيرعن السؤال عن المكان الذي يجيمو المتكمم ويتوقع 
ان المخاطب  يعممو، اوىو حقا يعممو، لما فالجممو األصل: زيد موجود او زيد في المسجد 

م(: حرف استفيام، معناه : )ما الخبر؟(و)ما األمر؟( َمْيَيْم:يقول المبرد: )ميي (74)او زيد.....
فيو دال عمى ذلك محذوف الخبر. وفي الحديث أن رسول اهلل)ص(. رأى بعبد اهلل بن عوف 
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ذكر جماعة منيم ابن مالك أن من  يا( َمْيمَ 63) ((76)فقال: او لم ولو بشاة  (75)ردع  خموق
 ذلك بقول عمرو ممقط الطائي:معاني )ميما( ان تستعمل لالستفيام واستدلوا عمى 

 أودى ِبَنْعمَي وسرباليهْ         مهما لي الميمة مهما ليه
فزعموا أن )ميما( في البيت: اسم استفيام)مبتدأ()ولي(: خبره وأعيدت الجممة )ميما      

ليو( توكيدا وفي راي ابن ىشام ال دليل في البيت ، الحتمال أن التقدير )َمو(: اسم فعل آمر 
  (77))اكفف(ثم استأنف استفياما ب)ما( وحدىا. بمعنى

 المبحث األول:  الفصل الثاني
 : داللة االستفهام عمى الزمن

ذىب ابن سيده الى أن كل فعل يستفيم عنو ال يكون اال مستقبال. وخالفو في ذلك نحاة      
اخرون. قالوا ال يمنع ان يكون الفعل المستفيم عنو داال عمى غير االستقبال .ومن ىؤالء 
االعمم )فقد ابن سيدة في كالمو عمى إثبات الجمل ، ان كل فعل يستفيم عنو ال يكون اال 

ورد عميو األعمم وقال: ىذا باطل. ولم يمنع احذ )ىل قام زيد أمس؟( و)ىل أنت مستقبال . 
فيذا كمو ماٍض غير آت(  (78)قائم أمس؟( . وقد قال تعالى )فيل وجدتم ما وعد ربكم حقا( 

ومن ىؤالء أيضا ابن ىشام الذي يقول: )وأما قول ابن سيده في )شرح الجمل( اليكون الفعل 
ىو الصحيح. فالجممة االستفيامية وما ذىب اليو ىؤالء  (79.)بال المستفيم عنو اال مستق

تتوافق فييا الداللة الزمنية لمصيغة صرفيا ونحويا. فيدل فييا )فعل( عمى الماضي. ويدل 
فاالستفيام من جممة االثبات يتم بوضع  لحال او االستقبال بحسب القرائن.)يفعل( عمى ا

النفي يتم بوضع االداة قبميا كذلك وتبقى كل من الجممتين: األداة قبميا واالستفيام من جممة 
األداة من حيث الداللة  بعد أن توضع االداة عمى حاليا التي كانت عمييا من قبل وضع

أما سيبويو فمم يبحث من زمن الفعل في الجممة االستفيامية سوى زمن الفعل  الزمنية.
ى ان الفعل المضارع الواقع بعد )ىل( يدل المضارع الواقع بعد اداة االستفيام )ىل( وىو ير 

عمى االستقبال ال عمى الحال. في حين ان الفعل المضارع الواقع بعد )اليمزة( قد يدل عمى 
الحال : يقول)ان ىل( ليست بمنزلة )الف االستفيام(. ألنك اذا قمت )ىل تضرب زيدا( فال 

ىشام فقال ان )ىل( تخصص وقد تابعو في ذلك ابن  (80)يكون ان تدعي ان الضرب واقع. 
المضارع باالستقبال. بخالف)اليمزة(فإن المضارع بعدىا قد يدل عمى الحال فيو قد ذكر من 
خصائص )ىل( تخصيصيا المضارع باالستقبال نحو: )ىل تسافر؟( بخالف )اليمزة(نحو 

)ىل ومما ىو جدير بالمالحظة ان بعض النحاة قد منعوا ايضا ان تقول :  (86)أتظنو قائما( 
ا  ولكن الن )ىل( تخصص المضارع باالستقبال فال يصنح فيي .تضرب زيدًا وىو اخوك(؟
الحال . بل الن قولك )أتضرب زيدا وىو اخوك( تقرير عمى سبيل  ان تستعمل فيما  يراد بو

واذا ما   (82)االنكار ، وال يستعمل غير اليمزة في ىذا ومنو قولو تعالى : )الست بربكم( 
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االداة )ىل ( تشارك )اليمزة ( في االستعمال لمتقرير عمى سبيل  االنكار . فال تاكد لنا ان 
 ىذا الوجو ايضا ان تقول : )ىل تضرب زيدا وىو أخوك؟ ((83)يمتنع فييا من
 المبحث الثاني:  الفصل الثاني

اذ سنعمل عمى تحميل جممة االستفيام مع كل عناصر االستفيام :  تحميل جممة االستفهام
 ننظر الى المجموعتين من الجمل  مل مجموعتين نظير فييا التحميل :المختمفة اذ سنع

 -ب                                        -أ
 أيكرم زيد خالدا                 يكرم زيد خالدا  -6
 ازيد يكرم خالدا                 يكرم زيد خالدا -2
 يكرم زيد خالدا  أخالدا يكرم زيد                -3

فنجد ان الجمل في مجموعة )أ( تختمف عن المجموعة في )ب( فاذا كانت الجممة االولى 
في مجموعة ب تتكون من فعل + فاعل + مفعول بو والجممة االولى في مجموعة أ تتكون 
من اليمزة + فعل+فاعل+ مفعول بو أي ان اصل جممة االستفيام جممة توليدية بعد رفع 

بذا يتم تحويل الجممة من جممة توليدية الى جممة تحويمية فعمية  تفيد االستفيام  ، اليمزة. و 
وقد جرى فييا التحويل باالضافة عنصر االستفيام  اليمزة، او بعنصر االستفيام ) الذي ىو 
عنصر زيادة اليقتضى تغييرا  في الحركة االعرابية في أي من كممات الجممة  التي تدخل 

( فالجممة 84نصر الترتيب او بيما معا مضافا الييما عنصر  زيادة اخر )عمييا (  . وبع
االولى في المجموعة )أ( ىي جممة تحويمية فعمية كان موضوع االستفيام  فييا ىو الحدث 

 او الفعل ذاتو  ) يكرم( اذ ان ىناك عالقة قائمة بين ) زيد( و )خالد(.  
 ه العالقة مستخبرا عنيا فقال )ايكرم( في ذىن المتكمم ولكنو اراد ان يحدد ىذ      

ونجد ان الجممة الثانية في المجموعة )أ( ىي جممة تحويمية فعمية تنبثق عن االصل   
التوليدي في المجموعة )ب( الجمل االولى والثانية والثالثة واليعني تقدم الفاعل فييا انيا 

تي تنص عندىم عمى ان الفاعل انتقمت الى جممة اسمية كما يرى نحاة البصرة في القاعدة ال
اليتقدم فعمو فان تقدم فيو مبتدأ  وفاعل الفعل ضمير يعود عمى المبتدأ )عمى االسم المتقدم( 
فالمتكمم يريد ان يعبر بيذه الجممة عن رغبتو في االستخبار او االستفيام عن موضوع ميم 

عرب في تقديم موضع في ذىنو ولو عالقة  بالفعل فقدم موضع العناية جريا عمى منيج ال
 العناية واالىتمام فاالصل في الجممة التوليدية ترابط كمماتيا بالبؤرة كما يمي :

 مفعولية
 

 يكرم                 زيد                                   خالداً              
  فاعمية
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 -يمي :اما الجممة التحويمية فيكون ترابط الكممات فييا بالبؤرة كما 
 
 (85)أ                زيد   

 خالدا         يكرم                                             
 

 المفعولية         الفاعمية                                        
 

وفي الجممة الثالثة في المجموعة )أ( نجد تقديم المفعول بو عمى الفعل، فبقيت الجممة      
عند النحاة جممة فعمية ونحن نرى كذلك انيا جممة فعمية ولكننا نضيف انيا جممة فعمية 
تحويمية لنشير الى ان التحويل ماغير في اسم جممة  التي كانت ليا عندما كانت توليدية 

ل يكون المعنى مضافا الييا فتقديم المفعول بو تحويل بالترتيب لالىمية والعناية وان التحوي
 والتوكيد واليمزة تحويل بالزيادة والزيادة ىنا لغرض االستفيام او االستخبار 

تغيرىا من توليدية اسمية الى تحويمية  اما عندما تدخل اليمزة عمى الجممة االسمية فانيا  
 اسمية، فيبقى اسميا ىو ىو اما الذي يتغير فنقول :

 قائُم عمٌي  -6أ/ 
 اقائم عمى ام جالس  -2
 اكان عمي مجتيدًا  -3

 افي البيت رجل  -3
 اليس عمي بمجتيد  -5

 (  عمي قائم 86فاالصل التوليدي لمجممة أ/)    
ان يسأل عن القائم، اذ انو عمى  يقين من ان عميا ىناك. ولكنو  ولكن السائل اليريد     

اليعمم عن الكيفية التي ىو عمييا ، فقدم موضع العناية وموضوع السؤال، فاصبحت الجممة 
 )قائم عمي( ثم ادخل عمييا عنصرا االستفيام اليمزة فاصبحت )أقائم عمي( 

 بيذه الصورة وبذا ايكون ترابط الكممات في الجممة التوليدية   
 
 
 عمي                                              قائم= انإخبار ليس غير       

 اما في الجممة التحويمية االسمية االولى فترابط الكممات
 

 قائم                                   عمي = االخبار مع العناية بالخبر             
 



 هـ 6419م /  2068                                            ) أ يلول ( 621جمةل الآداب / ملحق العدد 

73 

   وفي التحويمية االسمية الثانية كما يمي
 جممة تحويمية  اسمية                                                               

 استفيامية ، الخبر فييا ىوموضوع االستفيام                                              
 
 
 

اما الجممة الثانية من المجموعة) أ( فان المتكمم  بيا عمى عمم بوجود عمي، ولكنو       
ئم عمي اليعمم الكيفية التي ىو عمييا اذ االصل التوليدي في ىذه الجممة جممتان : عمي قا

جالس (ولما لم يكن  المتكمم عمى عمم بأي الوضعين عميو )عمي( فانو قد قدم الكممة التي 
تشير الى الوضع او الحالة ولم يقدم )عميا( مع عميا ىو المبتدأ في الجممتين وحقو التقديم 
النو معرفة مع نكرة ولما لم يكن عمى عمم فقد ربط الجممتين في جممة واحدة مقدما احد 

  (87)وضعين ، وىو الذي يتوقعو عميو فيكون ترابط الكممات فييا كما يمي ال
 

 ام        جالس  عمي          قائم           أ                  
     
 
 
 

 كشف البحث عن امور اىميا ::  الخاتمة
من المعاني يطمب بو المتكمم من السامع ان يعممو بما لم يكن  ان االستفيام ىومعنى -6

معموما عنده من قبل اذ يقول ابن منظور :" افيمو االمر وفيمو اياه" وقال الجرجاني : 
"ان االستفيام استخبار واالستخبار ىو طمب من المخاطب ان يخبرك وابن يعيش قد 

واحد وذىب لبعض النحاة الى ان  سوى بين االستفيام واالستعالم واالستخبار بمعنى
 االستفيام لو الصداره في الكالم واليجوز تقدم شي مما في خيره عميو.

عد النحاة اليمزة ام باب االستفيام النيا حرف استفيام الذي اليزول عنو الى غيره وليس  -2
لالستفيام في االصل غيره فاليمزة يستفيم بيا عن مفرده وعن نسبو ياتي بعدىا االسم 

الفعل في حين يكون دخول غيرىا عمى االسماء من قبيل التوسع ومخالفة االصل و 
ولميمزة اغراض كثيرة منيا  التسوية واالنكار والتوبيخ والتقرير والتيكم والتعجب 

 واالستبطاء واالمر والتنبيو والتحقيق

 قائم
  علي أ       
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ل اما فيما يخص )ما( فذكر سيبويو ان ما االستفيامية اسمية وىي مبيمة تقع عمى ك -3
 شيء وتسقط الفيا اذا سبقت بحرف جر فيقال "عالمة" "وفيمة" "وبمة""وحتامة"

اما )من( فتأتي في العربية عمى اوجو لمشرط ونكرة موصولة واسما موصوال لالستفيام  -4
 ويستفيم بيا عن لمعاقل ويستفيم بيا عن النكرة والمعرفة 

مبيم الجنس وقيل بانيا مركبة  اما)كم(فتستعمل في المغة خبرية واستفيامية وىي اسم لعدد -5
 من كاف التشبيو و)ما( االستفيامية  

اما فيما يخص متى وايان فينص سيبويو عمى ان )أيان( لمسؤال عن الزمان وىي بمعنى   -6
ايان لمزمان استفياما )متى( االستفيامية اال ان )متى اكثر  ()متى( ويقول ابن الحاجب 

 ثل قولو تعالى )ايان مرساىا (.استعماال وتكون ايان لعظام االمور م
واستدلوا ان الجممة االستفيامية تتوافق فييا الداللة الزمنية لمصيغة صرفيا ونحويا .فيدل  -7

 فييا فعل عمى الماضي ويدل )يفعل( عمى الحال واالستقبال بحسب القرائن
تغيرىا من توليديو اسمية  واستدلوا عمى ان اليمزة اذا دخمت عمى الجممة االسمية فانيا -8

قائم عمي ( فاالصل التوليدي (الى تحويمية اسمية فيبقى اسميا ىو اما الذي يتغير فنقول 
 لمجممة ىو عمي قائم.

 المصادر والمراجع
 القران الكريم -
ىـ (، تحقيق عبد المعين المموحي ، 465االزىيو في عمم الحروف )عمي بن محمد النحوي اليروي )ت-

 م.6976مجمع المغة العربية، دمشق مطبوعات 
 م.6988اساليب الطمب عند النحويين والبالغيين قيس اسماعيل ،المكتبة الوطنية ، بغداد -
اسموبا النفي واالستفيام في العربية  في منيج وصفي في التحميل المغوي تأليف الدكتور خميل احمد -

 جامعة اليرموك )بدون وتاريخ وطبعة  –عمايرة 
لدروس العربية /تأليف الشيخ مصطفى الغاليني ،حق الطبع واعادتو محفوظ الى الى شريف جامع ا-

 م.6978االنصاري، الجزء االول ، طبعة الثالثة عشر، المطبعة المصرية لمطباعة والنشر ،
ىـ(  تحقيق فخر الدين قباوة 749الجنى الدانى في حروف المعاني البن ام قاسم، اقام المرادي )ت،-

 م.6973المكتبة العربية ، حمب  وغيره،
ىـ( )تحقيق عبد السالم 6093خزانة االدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي)ت-

وطبعة دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر ،  –ىارون( الطبعة االولى، المطبعة المنيرية ، بوالق 
 6967القاىرة 

 م.6957ي، تحقيق ابن ابي شنب الطبعة الثانية ، باريس الجمل في النحو البي القاسم الزجاج-
 م.6980شرح الجمل البن عصفور ، تحقيق صاحب ابو جناح ، مؤسسة الكتاب ، بغداد -
ىـ( تصحيح وتعميق 966شرح شواىد المغني لجالل الدين عبد الرحمن بن ابي السيوطي )ت-

 )الشنقيطي( ،منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 
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الندى وبل الصدى تصنيف ابي محمد عبد اهلل جمال  الدين بن ىشام االنصاري  شرح قطر-
ىـ( ومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطر الندى تأليف محمد محي الدين عبد الحميد 766)ت

 م. 2004،دار الطالئع 
ـ، ى6360شرح الكافية لمرضي االسترباذي مصور عن طبعة الشركة الصحافيو العثمانية ، بيروت -

 م.6979ودار الكتب العممية بيروت 
ىـ، 6360شرح الكافية لمرضي االسترباذي مصور عن طبعة الشركة الصحافيو العثمانية ، بيروت -

 م.6979ودار الكتب العممية بيروت 
 شرح المفصل البن يعيش ، دار الطباعة المنيرية ، القاىرة -
،مراجعة وتصحيح يوسف البقاعي ، دار الفكر تأليف شياب الدين ابو عمرو  –القاموس الوافي -

 م.2003لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  لبنان ، طبعة اولى 
 م.6977-6966الكتاب لسيبويو تحقيق عبد السالم ىارون، مصر -
 م6956لسان العرب البن منظور ، بيروت -
حامد المؤمن ،مطبعة العاني ، ىـ( تحقيق 392الممع في العربية تأليف ابي الفتح عثمان بن جنى )ت-

 منشورات جمعية منتدى النشر، النجف االشرف
 م.6955معاني القران لمفراء ، تحقيق محمد النجار وزميمة ، مصر -
معاني النحو، لمدكتور فاضل السامرائي ، الجزء الرابع، جامعة بغداد، مطابع دار الحكمة لمطباعة -

 م، الموصل 6996والنشر، 
عن كتب االعاريب تأليف االمام ابي محمد بن عبد اهلل جمال الدين بن يوسف ابن مغني المبيب -

ىـ( حققو وفصمو وضبط غرائبو محمد محي 766احمد بن عبداهلل بن ىشام االنصاري المصري )ت
 الدين عبدالحميد ،الجزء الثاني 

 بيروتالمفصل في عمم العربية ، البي القاسم محمود بن عمر الزمخشري دار الجيل ، -
 ىـ6388المقتضب لممبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،المجمس االعمى لمشؤون االسالمية -
المنياج في القواعد واالعراب لمحمد االنطاكي،دار التربية لمطباعة والنشر والتوزيع ، شركة الزاىر -

 لمطباعة المحدودة
ىـ( تحقيق الدكتور امين عمي 379تالواضح في عمم العربية البي بكر محمد بن الحسن الزبيدي )-

 السيد 
 : الهوامش

                                                           

 7(  لسان العرب مادة )فيم( ص 6)
 650\8( شرح مفصل  2)
 307( اساليب الطمب عند النحويين  والبالغيين لقيس اسماعيل 3)
 6/646( جامع الدروس العربية ص  4)
 288/ 4وخزانة االدب 320(المفصل ص  5)
 360( اساليب الطمب عند النحويين  والبالغيين 6)
 .676-3/675(الكتاب 7)
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 2/350المبيب  (مغني 8)
 369وشرح الجمل  97والجنى الداني  69(  مغني البيب  9)
  656/ 8( شرح المفصل  60)
 6/99( الكتاب  66)
 ( 63-62واسموبا النفي واالستفيام ) 32-30( الجنى الدانى  62)
  685( االعراف : 63)
 64( العمق : 64)
 60ومحمد : 82وغافر : 609( يوسف : 65)
  6( المنافقون:  66)
  653(الصافات :  67)
 95(الصافات : 68)
   666( المائده:  69)
 .66و ص65واسموبا النفي واالستفيام ص 87(ىود :  20)
  45( الفرقان :  26)
 2/69وىمع اليوامع  66(الحديد :  22)
  20( آل عمران :  23)
 26/ الرمز :  27/ فاطر : 63(الحج:  24)
 ( .67و66و65( اسموبا النفي واالستفيام ص)  25)
 .2/349( مغنى المبيب  26)
 .25(  اسموبا النفي واالستفيام ص  27)
  260 -208وكتاب االزىية في عمم الحروف  346و  346(  الجنى الداني  28)
  96( المائده : 4)6( الدىر :  29)
 96( المائده :  30)
 5( الفجر :  36)
 66(  الزخرف :  32)
 (26 -25( اسموبا النفي واالستفيام ) 33)
 652والمنياج :  355في العربية  ( الممع 34)
 627/ 6(   الكتاب  35)
 .28(  اسموبا  النفي واالستفيام  ص 36)
  47 – 46م 6(  معاني القران  37)
 366(  الجمل في النحو :  38)
  602/ 6(  معاني القران  39)
  24(  النساء :  40)
  2،6(  الحاقة :  46)
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  43( ا  النازعات :  42)
 .29واالستفيام (  اسموبا النفي  43)
 .296/ 2(   المقتضب  44)
 2( الطارق : 45)
 2(الحاقة: 46)
 (36-30(اسموبا النفي واالستفيام ) 47)
 (32و36(اسموبا النفي واالستفيام ) 48)
 2/308والمقتضب  463-2/408( الكتاب  49)
  635( آل عمران:  50)
 .255( البقرة:  56)
 (36,37واالستفيام )واسموبا النفي  6/227( مغنى المبيب :  52)
 . 636( الوضح في عمم العربية  53)
 .234( الجنى الداني: 54)
 .73( مريم:  55)
 .38( النمل:  56)
 50والمرسالت : 685( االعراف : 57)
 (37,38( اسموب النفي واالستفيام ) 58)
 662-2/656( الكتاب  59)
 600-96(الكافية في النحو  60)
 4/630( معاني النحو 66)
 435/ 6الكتاب(  62)
 249( شرح قطر الندى : 63)
 42(أسموبا النفي االستفيام   64)
 8(مريم: 65)
 37(آل عمران: 66)
 223(البقرة: 67)
 4/235و6/267(  الكتاب  68)
 42والنازعات: 687( االعراف: 69)

 62(الذاريات: (70
 505( الجنى الداني: 76)
 62( الذاريات: 72)
 667/ 2والكافية  4/235( الكتاب  73)
 (48و47( أسموبا النقي واالستفيام ) 74)
  447( معنى الخموق: الطيب ينظر القاموس الوافي ص  75)
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 460واساليب الطمب  عند النحويين والبالغيين: 6/296( شرح شواىد المعني  76)
 6/336وشرح شواىد  المعنى  6/332( المغنى المبيب  77)
 44( األعراف: 78)
 2/350(مغني المبيب  79)
 676-3/675 ( الكتاب 80)
 2/350(مغني المبيب  86)
 672(االعراف: 82)
 (364،  362، 366واساليب الطمب عند النحويين ) 2/656(شرح المفصل  83)
 ( 69و  68و  67(  أسموب النفي واالستفيام في العربية لخميل احمد عمايره ، ) 84)
 20( اسموبا النفي واالستفيام في العربية لخميل احمد عمارة : 85)
 20اسموبا النفي واالستفيام في العربية لخميل احمد عمايره، ص: (  86)
 (22،23،  26(  اسموبا  النفي واالستفيام في العربية لخميل احمد عماير) 87)
 

Conclusion 

Research revealed the most important things: 

1 - The question Homany of meaning required by the speaker of the listener to 

teach him what was not known him before, as Ibn perspective: "I understand it 

and understand it" and said Jorjani: "The question Intelligence had and 

intelligence is a request from the addressee that tells you and I live has only 

between question and query and intelligence in the sense one and he went to some 

grammarians that the question has the lead in speech and may not be something 

which offers the finest in it. 2 - counting grammarians hamza or the door of 

question because it is a character question which Aizul him to the other and not to 

the question in the original other Valhmzh inquire out for me Single and on the 

ratio comes after the name and the verb, while the entry of other people's names, 

such as expansion and violation of the original and for connecting many purposes, 

including settlement and denial , for correction of the report and cynicism and 

wonder and Alastbtae and it and the alarm and the investigation.  3 - As for (what) 

Sibawayh stated that at a nominal wh are vague on everything and fall if preceded 

with a letter written by drag is said to "mark" and "Fama" and "Bma" and 

"Anama" 4 - Lama (who) comes in Arabic on the aspects of the condition and 

nobody is connected and a name connected to the question and inquire about the 

sane and inquire about the indefinite article and knowledge 5 - Lama (km) in the 

language Vtstaml newsworthy and wh is the name of the number of ambiguous 

gender, it was enough of a vehicle and metaphor (what), wh.  6 - As for when and 

Ian stipulates Sibawayh that (Ian) to the question of time is the sense of (Matthew) 

and Ibn al-Brow) Ian of time Astvhama (when) wh, but (when the most widely 

used and are Ian bones of things such as the verse (Ian anchor) . 7 - They quoted 

sentence, wh correspond to the significance of the temporal formula Srvia and 

grammatically. Fidel where a reaction to the past and shows (do) on the case and 

reception according to the evidence . 8 - They quoted as evidence that the hamza 

if entered on the nominal sentence, it changed from obstetric nominal to nominal 

manufacturing is either the name remains unchanged, we say that) is based on) the 

basic principle of generative phrase is based on. 


