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 التفويض

ااااا  لااااا    ااااال سً ، باسمممممد عبممممموي  بمممممي ال  يممممم أنااااال ا ب  ل ااااا   أفااااامع  لل ااااا  تز ب  ٌااااان  سامٌااااا  ن  

ح ااااااا  ب س لٌلااااااالن ب نلفااااااا    ، للكس ااااااالن أم ب لو  ااااااالن أم ب صٌعااااااالن أم ب  ااااااا ل   نااااااا   لااااااا ص 
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 قرار اإل

 

 0051010102 ب  ق  ب  لل ًا                         ل   حلم      ب  اٌا   أنلا ب  ل   

 بآل ب  مب  لم  بإلن لنٌ ا  ب كلٌ         ب لغ  ب    ٌ                               ب س ص ا 

 

س لق   إ  ب    ل ٌ  ب لف مز ب ل  صل مس لٌللسصل مق ب بسصل بز ب  ٌن مأنظلس  ت قمبنٌ   لل     أننً ق  ب سالن   أق   

 ا  نمب سحن   صٌلً  إ  ب    ل سً  ، حٌث ق لن  لعز ب لل  سٌ  مب  كسم به

 أنماط التحوٌل فً أسلوب االستفهام )القرآن الكرٌم أنموذجاً(

غٌ    ل   أ    ل سً ه هأ، كلل أننً ب  للٌ س ل ف  لٌصل فً كسل   ب   لعز للن  ب ل  م  ك  لل ٌن    لع ب 

لن م بن  للٌ  س  ن  هل، أم س اٌنصل فً  سل  ل    لعز بم أ ل ٌح أم كس  أم أ حلث أم أي لنقم   أم ل  

 لل حلز س ٌ  غٌ    ك،   لى لل سق   فإننً أسحلز ب ل وم ٌ   أنمب صل كلف  فً ، مسأ ٌ لً أي م ٌل  إ اللٌ 

م ح   ،ب      ب  لٌل  ب سً حصلن  لٌصل ٌن  إ غلء ق ب  لنحً ب ز تفٌه حق ل لس ب  ل بء فً  لل   

 س بع أم ب      أي صم   ج لنً     ص م هل  م  أ  ٌكم   ً أي حق فً ب سظل  أم بال صل   ب س    

 كلنن فً ب ق ب  ب صل      ل لس ب  ل بء  ص ب ب ص  .
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 اإلىداء

ًاٌمّس، إٌٍىِـــ  أىدي هُ واٌشّط ، ًاألًِ ادلشسق اٌري ال ٌغٍة ضٌؤإٌٍىِـــ  ٌا ِنثغ األًِ اٌصايف احلنٌْ

 ػثازاذً، ًزظاٌيت، ًأشوى حتٍاذً، أًِ )زدِّيا اهلل( .

إٌٍىَـــ ٌا ِٓ غّسذين تؼطفِه ًدنأه ًشزػد تنفعً دُة اخلري، إٌٍىَـــ أىدي دُيب ًلًٍّ،  ًزظاٌيت،  

 ًجيدي ًػّسي، أتً )زدِّو اهلل( .

أمجً ِٓ احلٍاج، إىل اٌشٌّع اٌيت أضاءخ يل دزتً،  إٌٍىُ  ٌيل ِا ى  اإىل ظندي ًػًٌٔ، إىل ِٓ أظيسً

 أىدي زظاٌيت،  إخٌذً ً أخٌاذً .

 إٌـــى ِـٓ ًلف جبأيب ًشد ِٓ أشزي، زِص احملثح ًاٌؼـطـاء ًاٌرـضذٍح شًجيت اٌغاٌٍح .

 إٌــــــــــــى زٌــادني ػّسي ًلسج ػٍين، تناذً.

 ..... أىدي ٌىُ مجٍؼاً مثسج ىرا اجلُيد ادلرٌاضغ

 

 

 

 الباعث                                                                                             

                                                                                    باسد عبوي  بي ال  ي 
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 الشكر والتقيير

ًػظٍُ زمحرو، ًاٌصالج ًاٌعالَ ػٍى ِؼٍُ اٌثشسٌح األًي حمّد تٓ ٔؼّو،  هلل احلّد ًاٌفضً ًادلنح ػٍى وثري

 ػثد اهلل ًػٍى آٌو األطياز ًصذثو األخٍاز.

ِٓ ٔصخ ًإزشاد ًِراتؼح،  أتداهيل، ًدلا  لدِوُ، دلا حمٌّد حمّد اٌدٌىً  إىل اٌدورٌزتو أذٌجو ًاٌرمدٌس  ًافس اٌشىس

طٍثح، فجصاه اهلل يف اٌدٍٔا  ًزًحخمٍص  ةتمًٍ ،ًواْ خري ِؼني ،ًأٔاز يل دزتً ،جؼٍرين أجتاًش اٌىثري ِٓ اٌصؼاب

وٍٍح اَداب يف  أظاذرذً األفاضًصًٌ ًاالِرناْ اٌىثري إىل اجلًيف اٌفسدًض مينذو خٌٍداً، وّا أذمدَ تاٌشىس  ،ظسًزاً

ادلٍخ ػٍّد وٍٍح  مخٍط أ. د. دعٓ إىل أػضاء جلنح ادلنالشح،ً، لعُ اٌٍغح اٌؼستٍح ًآداهبا –ًاٌؼٌٍَ اإلٔعأٍح 

جباِؼح آي اٌثٍد، ً أ. د. شٌد خًٍٍ اٌمساٌح، أظراذ ػٍُ األصٌاخ تاجلاِؼح،    ً أ .د . حيٍى ػطٍح اَداب 

ِمدزاً ذلُ ًلٌفيُ ِؼً ًحتٍّيُ ػناء احلضٌز ًذفضٍيُ مبنالشح ىره ػثاتنح، أظراذ اٌٍغح ًاٌنذٌ جباِؼح اٌريٌِن، 

 ، فجصاىُ اهلل خري اجلصاء، ًأداِيُ اهلل خلدِح اٌؼٍُِ ًأىٍو .حاٌسظاٌح، ًدلا ورثرو ألالِيُ اٌصادل

 .ًشىسي ًذمدٌسي إىل أصدلائً ًشِالئًًٌٌ تىٍّح ًاددج،  وّا ال ٌفٌذين أْ أذمدَ تاٌشىس إىل وً ِٓ ظاػدًٔ

 ًاهلل ًيل اٌرٌفٍك

 الباحث                                                                                                                                 
 باسد عبوي  بي ال  ي 
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 فهرس البعتويات

 الرقد البوضوع رقد الصعفة

 0 بآلٌ  ب

 5 ب سفمٌع جـ

 3 بإلقــــــ ب   ي

 4   ن  ب لـنلق  ق ب   هــ

 5 بإلهـــــــ بء و

 6 ب ـــ ـك  مب سق ٌ   

ط -ح   7 فــص س ب لحسمٌلن 

 8 ب لل    ل لغ  ب    ٌ  ي

 9 ب لق ل   0

 الفصل األول : االستفهاد والتعويل 3

 01 ب ل حث ب مز / بال سفصل  ، لفصمله ، أ مبسه ، أحكلله 4

 00 ، مأنلل ه  ب ل حث ب ثلنً / ب سحمٌز لفصمله 56

 الرقد الفصل الثاني : أنباط التعويل في جبلة االستفهاد االسبية 39

 05 ب ل حث ب مز / ب ل ل  ب مز / لكمنلن ب  لل  بال لٌ   01

 03 ب ل ل  ب ثلنً /  س   ب لكمنلن فً ب  لل  بال لٌ   05

 04 ب ل ل  ب ثل ث /  س   ب لكمنلن فً  لل  بال سفصل  بال لٌ   02

 05 ب ل حث ب ثلنً / ب سحمٌز ب س كٌ ً فً  لل  بال سفصل  بال لٌ   26

 06 فً  لل  بال سفصل  بال لٌ    ب سنغٌلًب ل حث ب ثل ث / ب سحمٌز  30

 07 ب ل حث ب  ب ع / بال سفصل  غٌ  ب ل ل   36

 الرقد البوضوع رقد الصعفة



 ط
 

  أنباط التعويل في جبلة االستفهاد الف لية الفصل الثالث : 97

 08 أمالً / لكمنلن ب  لل  ب ف لٌ    38

 09 أنلل  ب  لل  ب ف لٌ  33

 51 ثلنٌلً /  س   ب لكمنلن فً ب  لل  ب ف لٌ  011

 50 ثل ثلً / ب سحمٌز فً  لل  بال سفصل  ب ف لٌ  فً ب ق ت  ب ك ٌ  010

 55 بال سفصل  ب ف لٌ ب سحمٌز ب س كٌ ً فً  لل   010

 53 فً  لل  بال سفصل  ب ف لٌ   ب سنغٌلًب سحمٌز  006

 54 م ب نسلعج  ب  لسل  008

 55 نكلٌاٌ ب لل    ل لغ  بإل 003

 56 ب   ب لن ب  ل ق  001

 57 ب لصل   مب ل ب ع 000
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 الُبلخص باللغة ال ربية

 أنماط التحوٌل فً أسلوب االستفهام )القرآن الكرٌم أنموذجاً(

 تاسى حًٕد عثدانعزيز /   ياي الطالبإ

 / بعبوي بعبي الييكيشراف اليكتور إ

 ب ن  ب ق تنًس حث ه ه ب   ب   أنلل  ب سحمٌز فً أ لم  بال سفصل  ل  ق    ك  لى 

، مب سحمٌز هم سحمٌز س كٌ  إ ى س كٌ  ت   ، مب  لل  ب لحم    نصل هً لل ٌ  ف  ل  لل  ب صز 

أم ب  لل  ب سم ٌ ٌ  ، مأظص ن ه ه ب   ب   ب  م  ب  ي ٌو ٌه ب سحمٌز  أنمب ه فً ب  لل  بال سفصللٌ  

 لهل ب  لٌق  .، مب ك ف    ب سغٌٌ بن ب سً سح ث فً ب  لل  بال سفصللٌ  فً  ن

مب  لل  ب سم ٌ ٌ  هً ب  ل ٌ  ل   نلص  ب سحمٌز ، ألل ب  لل  ب سحمٌلٌ  فصً ب سً ٌ  أ  لٌصل 

ب سحمٌز  أح   نلص ه ) ب اٌل   ، أم ب نقز ، أم ب ح ف ، أم بإلحالز ، أم ب سحمٌز فمق ب س كٌ ً 

 "ب سنغٌ " ( .

ل  مب سحمٌز ، منلقش ال سفصمق    ع ب  لحث   ع ب لفلهٌ  فً ب فصز ب مز لثز ب

ب ق للء، مت بء   ع ب لح ثٌ ، مفً ب فصز ب ثلنً كلنن   ب   س بكٌ   ٌ نحل  ب    م صلن نظ  

بال سفصل  فً ب  لل  بال لٌ  ب لكمن  ل  ل س أ م    مأنلل  سحمٌلصل، ألل ب فصز ب ثل ث فكلنن 

حمٌلصل، مسمصز ب  لحث إ ى أ  لفصم  ب   ب    لى س كٌ  بال سفصل  فً ب  لل  ب ف لٌ  مأنلل  س

   ٌنظ  إ ٌه كلل نظ  إ ٌه  ب سم ٌ  مب سحمٌز كل  حلض بً   ى  لللء أهز ب    ٌ  ب ق للء  كنه

 س مل كً فً كس ه. 

(قرآن كريد تعويل،  تركيب،  )استفهاد، 
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 المقدمة

اللؽةالعربٌة،وٌحتويواستعماالتمنقواعدواستعماالاإنالقرآنالكرٌمٌشكلقاعدة

حٌةمنتراكٌباللؽةالعربٌة،وهوٌشكلأعلىنسبةقراءةفًالعالماإلسبلمًااتراكٌبوأنماط

منإذالمنقلالعالمبؤسره،وهذهالحٌاةوالدٌمومةلهذاالكتابجعلتنًأبحثفًدراسةزاوٌة

النظرٌة علٌه مطبقاا الكرٌم القرآن  فً االستفهام تركٌب وهو العربٌة اللؽة تراكٌب زواٌا

لدى االهتمام من وافراا قسطاا نالت التً التحوٌلٌة، التولٌدٌة تشومسكً، نعوم للعالم الحدٌثة

علماءاللؽةعلىاختبلؾمشاربهمولؽاتهم.

تركٌبتحوٌلً،وأنماطالتحوٌلالتًطبقتتبحثهذهالدراسةتركٌباالستفهاموهو

التطبٌقعلىالقرآنالكرٌمأنموذجاا،فًمنهجوصفًتحلٌلًٌربطالقدٌمبالحدٌث علٌه،متخذةا

متكبااعلىالنصوصالقرآنٌةالحٌةولٌسالتنظٌرفقط.

الببلؼًوكانمنمسوؼاتالدراسةأنالدراساتالسابقةتناولتاالستفهاممنالجانب

الجانب من فٌه فنظرت الدراسة هذه أما مختلفة، دالالت إلى وخروجه أدواته فً فنظرت

الدراسةتفتحالمجاللدراسات ولعلهذه التحوٌلٌة، التولٌدٌة اللسانٌة النظرٌة التركٌبًمطبقةا

مقوالتالبحثاللسانًفًاللؽةالعربٌة،ومقارنةتتناولتراكٌبعربٌةفصٌحةمماتفٌدأخرى

الباب وٌفتح القدماء دقة عن ٌكشؾ قد الحدٌثة اللسانٌة األنظار مع القدماء العرب النحاة

لبلستفادةمنمقوالتهموأنظارهمفًالدرساللسانًالحدٌث.

جاءته وخاتمةوقد فصول فًثبلثة الدراسة األولذه الفصل فً تناولتالدراسة ،

 وتناولتفً للدراسة النظري وعدداإلطار واصطبلحاا لؽةا االستفهام مفهوم  المبحثاألول

وقدعرضالفصل التحوٌلوأنماطه، مفهوم المبحثالثانًفتناولتفٌه أما أدواتهودالالتها،

إنالجملةاالسمٌةتركٌبٌتكونمنإذالثانًالجملةاالسمٌةالتًتدخلعلٌهاأدواتاالستفهام،

التًتطرأعلىهذهالجملةلكلأداةاستفهامٌة،أماالفصلالثالثالمبتدأوالخبروأنماطالتحوٌل

فتناولالجملةالفعلٌة،التًٌكونالمكوناألساسلهاالفعلوالفاعل،وأنماطالتحوٌلالتًتطرأ

علىهذهالجملةلكلأداةاستفهامٌة.

سالٌبشٌوعاااسلوبااتركٌبٌااهومنأكثراألبحثهاوقداستمدتهذهالدراسةأهمٌتهامن

أهمها ومن االستعمال تعرفً التً والتحوٌبلت العمٌقة البنى عن والجملةكشفاا لها، ضت

حدىاألسالٌبالمحولةمنالخبركماهومعروؾلدىدارسًاللؽة،وتعرؾاالستفهامٌةهًأ

مأواإلشارة،لهذااكتسبتهذهالدراسةأهمٌتهاالجملةاالستفهامٌةمناألداةأوالسٌاقأوالتنؽٌ
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وبٌنعلم الببلؼة المعانًالذيهوفرعمنفروععلم بٌنعلم منتداخلأسلوباالستفهام

النحوالعربًوعلماللؽةالعام،وانطلقتهذهالدراسةمنالنظرٌةالتولٌدٌةالتحوٌلٌةعلىاللؽة

 اإلعرابٌة المناحً والكشؾعن التحوالعربٌة بعد من الدراسة هذه أهمٌة تؤتً كما أنهاٌل،

تناولتهذاالتركٌبفًالقرآنالكرٌموألنهاتطبقنظرٌةلسانٌةحدٌثةعلىأسالٌبالعربٌة.

وٌؤملالباحثأنٌكونقدوفقبإٌفاءالموضوعحقهمنالبحثوالتدقٌق،وأنتكون

التوفٌق.هذهالدراسةقدخدمتالدرساللسانً،وهللاولً



الباحث
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 انفصم األول 
 االستفهام والتحوٌل 

 : االستفهام / مفهومه ، وأدواته ، وأحكامه املبحث األول

............................................................................................. 

 التحوٌل / مفهومه ، وأنماطه   : املبحث انثاني
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 الفصل األول

 المبحث األول

 تفهام: مفهومه، وأدواته، وأحكامهاالس

 أوالً : مفهومه  

العربٌةالقدٌمةوالحدٌثةاتجمَم(،فًالمعكلمة)َفهِتتبعٌبدوللباحثمناالستفهام لغة :

أّنالكلمةلمٌحصلعلٌهاتؽٌٌرفًمدلولهااللؽوي،بلبقٌتمحافظةعلىاستعمالهامنذعدة

،وهذاالثباتلهذهالكلمةعلىهذاالمدلولهوالـذيأعطىلهذهالحاضرعصورإلىعصرنا

أما . سواء علىحٍد وخاصتهم العربٌة أهل لدىعامة شٌوعاا )الكلمة المعنىاللؽويلكلمة

ٔأنهٌعنًطلبالفهممنالمسإول.ٌُجمعوناستفهام(فٌكادأهلالمعاجمالعربٌة

الهمزةوالسٌنوالتاءإذازٌدتفًالفعلالثبلثً،أفادتمعنىالطلب،"ٌقال:استزادأي:

طلبالزٌادة،واستؽفر:طلبالمؽفرة،واستفهم:طلبالفهم،فاالستفهامٌعنًطلبالفهم،ولذا

ٕصة".قالوافًتعرٌفه:االستفهامهوطلبالعلمبشًءلمٌكنمعلوماامنقبلبؤدواتخا

 االستفهام اصطالحاً 

"االستفهامواالستعبلمواالستخباربمعنىواحد،فاالستفهاممصدراستفهمتأيطلبتالفهم،

ٖوهذهالسٌنتفٌدالطلب،وكذلكاالستعبلمواالستخبارمصدراستعلمتواستخبرت".

ستعبلممافًضمٌرالُمخاَطب،وقٌل:هوطلبُحصولقالالجرجانً:"االستفهام:ا

وقوعها، ال أو الشٌبٌن بٌن نسبة وقوع الّصورة تلك كانت فإن الذهن، فً الشًء صورة

ٗفحصولهاهوالتصدٌق،وإاّلفهوالتصور".

قالمهديالمخزومً"االستفهامأسلوبلؽوي،أساسهطلبالفهم،والفهم:هوصورة

 تتعلق منذهنٌة بحكم أو بنسبة، أحٌاناَ وتتعلق ؼٌرهما، أو شًء، شخصأو بمفرد، أحٌاناا

                                                           
فارس،.ٔ بن :عبد،اللغةمعجم مقاٌٌس  أحمد الفكر،تحقٌق دار هارون، 11ٖٔالسبلم م،191ٔ-هـ

وٌنظر9٘ٗ/ٗ) الفاء، باب درٌد:(، ،الجمهرة،ابن (ٔ/19ٕ سٌده ٌنظر:و(، إسماعٌل،،ابن بن علً
4٘ٗ)ت: المحكم والمحٌط األعظم فً اللغةهـ(، أساس البالغةالزمخشري،ٌنظر:و،(ٕٕٗ/ٗ)، تحقٌق:،

( السود عٌون باسل ٕٗ/ٕمحمد و(، منظورٌنظر: )فهم(،لسان العرب ،ابن (4ٖٔٗ/٘)،مادة ٌنظر:و،
محمد،الجرجانً بن العربٌة:ٌنظرو،(ٕٗٔص)بابالفاء.،معجم التعرٌفات،الشرٌؾعلً اللؽة ،مجمع

 (4ٖٗص)،مادة)فهم(،جمهورٌةمصرالعربٌة،م14ٓٔ،الطبعةاألولى:المعجم الوجٌز
 (ٓٔٔ/ٕت)ب،-،مكتبةوهبة،القاهرةعلم المعانًعبدالفتاحبسٌونً،.ٕ
-هـٕٕٗٔبٌروت،مٌة،الطبعةاألولى،.أمٌلبدٌعٌعقوب،دارالكتبالعلتحقٌقد،شرح المفصلابنٌعٌش،.ٖ

.(11/٘م)ٕٔٓٓ
 .(4ٔ)صت-،بالمنشاوي،تحقٌق:محمدصدٌقالتعرٌفات،علًبنمحمدالجرجانً.ٗ
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االستفهام كان وإذا شك، على أم ظن، على أم ٌقٌن على قابمة النسبة أكانت سواء األحكام

استعبلمااعننسبةفبلبدأنتكونالنسبةخبراا،سواءأكانالخبرمثبتاَ،أممنفٌاَ،ولهذاالٌستفهم

نحوعنطلب واإلنشاء، . ونحوهما ولٌفعل، افعل، نحو: فالطلب، . إنشاء عن والٌستفهم ،

أفعالالعقودوالمعامبلتوالمعاهدات،نحو:)بعت،قبلت،زوجت،طلقت،أوقفت،ونحوها(.

أفعلَُه، )ما نحو: التعجب، وأفعال والحبذا(. وحبذا وبِْبَس، )ِنْعَم، نحو: أفعالالمدحوالذم، و

أجملالنجوموأجملبها.وأفعالالدعاءواللعن،نحو:)رحمههللا،وفقهوأفْ ِعْلبه(،نحو:ما

:"ٔهللا،ؼفرهللاله،ونحوها،ولعنههللا،وأخزاههللا،ونحوهما(". وٌضٌؾالمخزومًقاببلا

امعنها،كلهإالءالٌستفهمعنها،ألنهاتضمنتنسبةتحققتبتمامالكبلم،فبلمجاللبلستفه

ٕألّناالستفهامهواستعبلمعنوقوعنسبةٌجهلالمستفهمتحققها".

فطلبالفهمعنمفردنحو:"أخالداازرَت؟)السإالهناعنشخص(،ونحو:أفً

الجامعةعرفتخالداا؟)السإالهناعنمكان(،ونحو:أٌومالجمعةتسافر؟)السإالهناعن

زٌدأمكاتب؟)السإالهناعنصفة(إلىؼٌرذلكمناألمثلة.زمان(،ونحو:أشاعر

واالستفهامعننسبةنحو:هلتكتبرسالةإلىأخٌك؟)المطلوبفهمههناهوكتابةالرسالة

وهًنسبةبٌنمسنٍدإلٌه،وهوالمخاطب،ومسند،وهوالكتابة،ونحو:أسلمتالرسالةإلىخالد

ٖ("وتسلٌمالرسالةفًالماضً،وهونسبةبٌنالمخاطبوماأسندإلٌه؟)المستفهمعنههناه

أو استفهامعنكلمة، فهوجنسانفًكلاللؽات: االستفهام، أما قالبرجستراشر"

وجواب . عنجملة وجواباألولاستفهام كلمة، استفهمت:الثانً: إذا فإنً أوال، نعم، :

)متىجبت؟(،ودللتبذلكعلىأّنمجًءالمخاطبمعروؾ،والأجهلإاّلوقتمجٌبه،

فٌكفًفًالجوابذكرالوقت،بـ)أمس(أومثلذلك.فالسإالهنابكلمة،وهً:)متى(فً

كـ االستفهام، وأسماء . وهًمنظروؾاالستفهام الوظٌفةمثالنا، تفًبهذه ،) ما و َمْن، (

                                                           
ٙٓٗٔلبنان،-الطبعةالثانٌة،بٌروتنقدوتوجٌه،دارالرابدالعربً،،فً النحو العربًمهديالمخزومً،.ٔ

النفً،ٌقهعلىالتوكٌداللؽويوتطبفً التحلٌل اللغويوٌنظر:خلٌلعماٌرة،،(ٕٗٙم.)ص14ٙٔ-هـ
.ٌنظر:خلٌل،(ٙٓٔم،)ص149ٔالزرقاء،األردن،الطبعةاألولى،اللؽوي،أسلوباالستفهام،مكتبةالمنار،

(.4ت)ص-جامعةالٌرموك،ب،أسلوبا النفً واالستفهام فً العربٌة،عماٌرة
 .(ٕ٘ٙ)صالمرجعالسابق.ٕ
 (.ٕ٘ٙ)صالمرجعالسابق،.ٖ
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ٌقومٔأٌضاا. ما أو والجوابكذلكبكلمة : قاببلا  إلىتعرٌؾاالستفهام وٌضٌؾبرجستراشر

ٌُْشِكَل،فًأيلؽةمناللؽات.  ٕمقامها.فهذاالجنسمناالستفهامبسٌط،الٌكادأن

ءبالقلب،َفِهَمهَفْهَماا"الفهم:معرفتكالشًمعجمالمحكموالمحٌطاألعظموقدجاءفً

لسٌبوٌهتعرٌفاالبلستفهامفًالكتاب،.،ولمٌجدالباحثٖوَفَهَماا،وفهامة،األخٌرةعنسٌبوٌه"

علىالفعل،هلكن  ًَ ُبِن منصوٌب ٌُختارفٌهالنصبولٌسقبلَه  باُبما )هذا قدعقدبابااأسماه:

ٌُذكربعدهاإاّلالفعلوهوباُباالستفهام(.فًهذاالبابقال:"و ذلكأّنمنالحروؾحروفااال

وذكرسٌبوٌههذهالحروؾ:)قد،وسوؾ،ٗوالٌكونالذيٌلٌهاؼٌُره،ُمْظَهرااأوُمْضَمراا".

(.وساقأمثلةعلٌها،ثمقال:"وحروؾاالستفهامكذلكالٌلٌهاإاّلالفعلإاّل ولّما،ونحوهن 

فٌه توسعوا هلزٌٌدأّنهم ٌقولون: أالترىأن هم األسماءواألصلؼٌرذلك. بعدها فابتدأوا ا

 ٘منطلق؟،وهلزٌٌدفًالدار؟وكٌؾزٌٌدآخـٌذ؟".

االستفهامو أن الباحث عٌرى السإال هو وضعه أصل فً المتكلم: ٌجهله شًء ن

.بؤدواتخاصة

 فهام : أدوات االستثانٌا  

تنقسمإلىقسمٌن:األحرؾ: أداة، عددأدواتاالستفهامفًاللؽةالعربٌةثبلثعشرة

.واألسماء:عددها، )الهمزة(و)هل(وقدجعلالهروي)أم(ثالثها وعددها،حرفان،وهً:

،كم،كٌؾ،متى،أٌان،أٌن،أنى(. عشرة،وهً:)من،ما،ماذا،أيُّ

.كماٌسمٌهاالنحاة،وهًتدخلعلىاالسموالفعلٙباباالستفهاموهًأمأوالً : ) الهمزة ( :

 9ٌرىأنهاالتدخلإاّلعلىالفعل.فلذلكابنالسراجفًأصوله،أماسٌبوٌهكماٌذهب

                                                           
الطبعةمكتبةالخانجً،القاهرة،،تعلٌق/رمضانعبدالتواب،التطور النحوي للغة العربٌة.برجستراشر،ٔ

.(٘ٙٔ)صم،11ٗٔ-هـٗٔٗٔ،الثانٌة
 .(٘ٙٔ،)صالمرجعالسابق.ٕ
مطبعةأحمدفراج،تحقٌق:عبدالستار،المحكم والمحٌط االعظم فً اللغة،.ابنسٌده،علًبنإسماعٌلٖ

 .(ٕٕٗ/ٗ)م،1٘4ٔ-هـ99ٖٔالمخطوطاتبجامعةالدولالعربٌة،الطبعةاألولى،
م،144ٔ-هـ4ٓٗٔلثالثة،القاهرة،تحقٌق:عبدالسبلمهارون،مكتبةالخانجً،الطبعةا،الكتابسٌبوٌه،.ٗ

(ٔ/14) 
 (11/ٔ).المرجعالسابق،٘
)أ(،ٕٕ،مجلةدراساتالعلوماإلنسانٌة،المجلد، ظاهرة األمات فً النحو العربً.ٌنظر:سلمانالقضاةٙ

 .11٘ٔ،ٙالعدد
،طبعةمإسسةالرسالة،تحقٌق:الدكتورعبدالحسٌنالفتلً،األصول فً النحو.ٌنظر:أبوبكربنالسراج،9

 (14/ٔ)،الكتابٌنظر:سٌبوٌه،(،٘٘/ٔم،)119ٔ-هـ9ٌٔٗٔروت،الطبعةالثالثة،ب
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قد أن هم إاّل الفعل إاّل ٌلٌها كذلكال وحروؾاالستفهام " الكتاب: فً سٌبوٌه ٌقول

توسعوافٌهافابتدأوابعدهااألسماءواألصلؼٌرذلك،أالترىأن همٌقولونهلزٌٌدمنطلق؟،

اجازفتقدٌماالسمفٌهاقبلالفعلجابزكم-ٌعنًالهمزة-وهلزٌدفًالدار؟وأمااأللؾ

فً لبلستفهام ولٌس ؼٌره، إلى عنه ٌزول ال الذي االستفهام حرؾ ألن ها وذلك )هبّل(، فً

األصلؼٌُره.وإن ماتركوااأللؾفًَمن،ومتى،وهل،ونحوهنحٌثأَِمنواااللتباَس.أالترى

 رث ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ٹ ٹ ُّ أنكتدخلهاعلىَمنإذاتمتبصلتها،

.وتقول:أمهل،فإن ماهًبمنزلةقد،ولكن همتركوااأللَؾاستؽناء،إذكانهذا04فصلت  َّ : َّ

ٔالكبلمالٌقعإاّلفًاالستفهام".
 

ٌُعلَمبهضرورةأن هالتكونالبداٌةبالفعل"أماعبدالقاهرالجرجانًفٌقول:     ومما

اكالبداٌةباالسمأن كتقول:)أقلَتشعراا قط؟(،)أرأٌَتالٌوَمإنساناا؟(،فٌكونكبلماامستقٌما

قط؟(،)أأنترأٌَتإنساناا؟(،أَحْلَت -أيأتٌتبالمحال-.ولوقلت:)أأنتقلَتشعراا

مثل فً هو َمن الفاعل عن للسإال معنى ال أن ه كانت وذلك إذا ٌتصور إّنما ذلك ألن  هذا،

)منقالهذاالشعر؟(،و)منبنىهذهالدار؟(، خصوصنحوأنتقول:اإلشارةإلىفعلم

فٌه ٌَُنص  و)منأتاكالٌوم؟(و)منأذنلكفًالذيفعلت؟(،وماأشبهذلكمماٌمكنأن

ٌَةإنسانعلىاإلطبلق،فمحاٌلذلكفٌه، اقٌُِلشعرعلىالجملة،وُرإ ألن هلٌسعلىمعٌن.فؤم 

ٌُسؤلعنعٌنفاعلهمم  ٕ."اٌختصبهذادونذاكحتى

واعلمأنهذاالذيذكرتلكفً)الهمزةوهًلبلستفهام("ثمٌضٌؾالجرجانًقاببلَ:       

بؤنه كانؼرضكأنتقرره أأنتفعلتذاك؟، ( قلت: فإذا هًكانتللتقرٌر. إذا فٌها قابم

 َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ  ُّ :ٌبٌنذلكقولهتعالىحكاٌةعنقولنمرود.الفاعل

َكْسرٕٙاألنبٌاء. لهمبؤن  ٌُقِر  ،الشبهةفًأنهملمٌقولواذلكلهعلٌهالسبلموهمٌرٌدونأن

 زئ)) األصنامقدكان،ولكنأنٌقربؤنهمنهكان،وكٌؾ؟وقدأشارواإلىالفعلفًقولهم:

،ٖٙاألنبٌاء  َّ ىت  يب  ىب نب مب  ُّ :((وقالهوعلٌهالسبلمفًالجواب؟ ىئ نئ  مئ

  ٖ."أولمأفعل(ولوكانالتقرٌربالفعللكانالجواب:)فعلت(،

                                                           
 (ٓٓٔ–11/ٔ.)،، الكتابوٌه.ٌنظر:سٌبٔ
مكتبةالخانجً،،قعلٌه:أبوفهرمحمودمحمدشاكرقرأهوعل،، دالئل اإلعجازعبدالقاهرالجرجانً.ٕ

 (ٕٔٔت،)ص-القاهرة،ب
(.ٖٔٔ)صالمرجعالسابق،.ٖ
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 : )أم(  ثانٌاً 

واستدلعلىذلكبآٌاتكثٌرة(أم)ذهبالهرويإلىأن تؤتًبمعنىألؾاالستفهام

فقالالهروي"تكون)أم(بمعنىألؾاالستفهامكقولك:استفهام.وعللذلكبؤنهلمٌؤِتقبلها

.ٔأمترٌدأننخرج،معناه:أترٌدأننخرج"

:آلٌاتالقرآنٌةالتًاستدلبهاومنا

 َّ ٍّ ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل    مل خل  ُّ قوله تعالى  .1

ٕ"قالالسمٌنالحلبًفً)أم("هًالمنقطعة.3، ٥، 1السجدة 

  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب  ُّ . قوله تعالى ٥

هو. 14٢ البقرة َّ يف ىف يث ىث نث هذا منقطعة " )أم( على الحلبً السمٌن قال

 ٖالصحٌحفًاآلٌة"

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قوله تعالى . 3

المذكورإلىإنكارقالأبوالثناءاآللوسً"إضرابوانتقالعناإلنكار .00 الفرقان َّ جه

حسبانهصلىهللاعلٌهوسلمإٌاهمممنٌسمعأوٌعقل"وقٌل:المعنىبلأتحسبأنأكثرهم

 0 ٌسمعونحقالسماعماتتلوعلٌهممناآلٌات"

لالسمٌنالحلبً:"وقالأبوقا. 33 الطور َّ  يك ىك مك لك اك يق ُّ  قوله تعالى .0

.٘البقاء)أم(فًهذهاآلٌاتمنقطعة"

                                                           
لعربٌة،اللؽةا،تحقٌق:عبدالمعٌنالملوحً،مطبوعاتمجمعاألزهٌة فً علم الحروف.الهروي،ٔ

(.ٖٔٔ-ٖٓٔ)صم،11ٖٔ-هـٖٔٗٔدمشق،
،تحقٌق:أحمدمحمدالخراط،دارالقلم،نونالُدر المصون فً علوم الكتاب المكتفسٌر ٌنظر:السمٌنالحلبً،ٕ

 .(1/94ت)-دمشق،ب
 (.ٕٙ/ٔ)المرجعالسابق،.ٌنظر:ٖ
(.ٕٗ/1ٔت،)-لبنان،ب-التراثالعربً،بٌروت،إحٌاءروح المعانً.اآللوسً،ٗ
(.9ٙ/ٓٔ)،نونالُدر المصون فً علوم الكتاب المك، تفسٌر .السمٌنالحلبً٘
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قالالسمٌن.  ٢3 النساء َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  ُّ  . قوله تعالى٢

 )بل الحلبً" فتتقدربــ ذلكفًأولالبقرة، تقدم لفواتشرطاالتصالوقد منقطعة هذه أم

  .ٔوالهمزة(التًٌرادبهااإلنكار"

 مسحص خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّ تعالى. قوله 6

السمٌنالحلبًأنهامنقطعة"فتتقدربــ)بل(والهمزة،علىماتقررفً.ذكرٓٗٔالبقرة:  َّ خك

 ٕخ"المنقطعةعلىأصحالمذاهب،والتقدٌربلأتقولون.واالستفهاملئلنكاروالتوبٌ

لالسمٌنالحلبً:قا   34الطور:  َّ جن مم  خم حم جم هل مل خل ُّ . قوله تعالى 7

"وقالأبوالبقاءأمفًهذهاآلٌاتمنقطعة"
ٖ
. 

 َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ُّ . قوله تعالى ٢

.ٗقالالسمٌنالحلبً:"و)أم(فًالموضعٌنمنقطعة".  ٥٢ص:

قالأبوالسعودفً.  16الزخرف:  َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك اك  ُّ . قوله تعالى 3

تفسٌره"أممنقطعةومافٌهامنمعنىبللبلنتقالمنبٌانبطبلنجعلهمذلكالولدمنأخس

 .٘صنفٌه"

 أن الباحث )ألؾ()وٌرى بمعنى أنها على الهروي بها استدل التً اآلٌات فً أم(

 االستفهامٌمكنتخرٌجهاعلىاألوجهاآلتٌة:

.أنتكونعاطفةعلىماسبقهامنكبلم.أوالا

.ٌمكنأنتكوناضرابااعلىماسبقهامنكبلم.ثانٌاا

.ٌمكنأنتكونزابدةللتوكٌد.ثالثاا

                                                           
 (..ٙ/ٗ)المرجعالسابق،.ٔ
 (.ٙٗٔ/ٕ)،نونالُدر المصون فً علوم الكتاب المك، تفسٌر .السمٌنالحلبًٕ
(.9ٙ/ٓٔ)المرجعالسابق،.ٖ
 (.9ٖٖ/1).المرجعالسابق،ٗ
،تحقٌق:عبدالقادرأحمدعطا،الناشر:مكتبةإرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم.أبوالسعود،٘

(.91/٘ت)-الرٌاضالحدٌثة،الرٌاض،ب
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.و)أم(إندلتعلىاالستفهامفًاآلٌاتالمذكورةآنفاا،فهًتعنًاإلنكارواالستهجانرابعاا

 .ولٌستللسإالالذيٌرادبهالجواب

كبلم كانقبلها إذا ذهبالفراءفًمعانًالقرآنإلىأن)أم("ٌجوزأنٌستفهمبها

ٌتصلبهولوكانابتداءلٌسقبلهكبلملمٌجز.فٌجوزأنتقول:أعندكخٌر؟والٌجوزأن

تقول:أمعندكخٌر؟ولوقلتأنترجلالتنصؾأملكسلطانتذلبه،لجازذلك،إذتقدمه

ٔمفاتصلبه".كبل

أماالمراديصاحبالجنىالدانًفذهبإلىأن)أم(حرؾمهمللهأربعةأقساموهً

:)أم(المتصلةوهًعندهعاطفة،وٌنقلعنابنكٌسانأنأصلها)أو(والمٌمبدلالواو،وٌنقل

أمعمرو؟فال معنى:أعمروعنأبًعبٌدةأنهذهبإلىأنهابمعنىالهمزة،فإذاقالأقامزٌٌد

قام،فٌصٌرعلىمذهبهاستفهامانوالثانً:)أم(المنقطعةواختلؾفًمعناهافقالالبصرٌون

الهمزة قدتخلومناالستفهام،دخلتعلىأدواتاالستفهام،ماعدا )بل(ولكونها إنهاتقدربـ

 َّ هب  مب خب حب ُّ  ونحو ،16الرعد:  َّ مب منزن رن  مم ام يل  ُّ نحوقولهتعالى

 . وهوفصٌحكثٌر.  4ٗالنمل: 

ت إلىأن)أم( الزابدة،ذهبأبوزٌد )أم( الثالث:  حن ُّ  كونزابدةوهًمنذلكقولهتعالى:

.ٕالرابع:)أم(التًهًحرؾتعرٌؾفًلؽةطًء،"،ٖالسجدة َّ ٍّ ىنمن خن

ابنهشامفًالمؽنًفذهبإلىماذهبإلٌهالمراديوالٌرىفً)أم(أنهاتؤتً أما

كانتمنقطعةبمعنى كانتمتصلةوحرؾإضرابإذا لبلستفهاموهًعندهحرؾعطؾإذا

،ونقلابنهشامعنابنالشجريأنهقال:إنجمٌعالبصرٌٌنٌقولونإنهاأبداابمعنىٖ)بل(

اا(،وإنالكوفٌٌنخالفوهفًذلك.وذهبابنهشاممذهبالكوفٌٌنفٌرىأن)بلوالهمزةجمٌع

لٌسعلىاالستفهامألنهٌلزمالبصرٌٌندعوةتوكٌد َّ مب ٰى ين ىن نن من  ُّ معنىقولهتعالى

                                                           
(.ٕٖٔ/ٔ)م،14ٖٔ-هـٖٓٗٔالثالثة،،عالمالكتب،الطبعةالقرآنمعانً  ،.الفراءٔ
ستاذمحمدندٌمٌق:الدكتورفخرالدٌنقباوةواأل،تحقالجنى الدانً فً حروف المعانًنظر:المرادي،.إ

(.9ٕٓ–ٕٗٓ)صم،11ٕٔ-هـٖٔٗٔلى،بٌروتلبنان،فاضل،دارالكتبالعلمٌة،الطبعةاألو
ًالدٌنعبدالحمٌد،المكتبةالعصرٌة،ٌح،تحقٌق:محمدممغنً اللبٌب عن كتب األعارٌبنظر:ابنهشام،.اٖ

 (.٘٘/صٔم،)11ٔٔ-هـٔٔٗٔبٌروت،،صٌدا
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َّ هب مب خب حب ُّ ونحوقولهتعالىَّ مب زنمن رن  مم ام يل  ُّ فًنحوقولهتعالى

.ٔوؼٌرهاكثٌر

االستفهام، همزة بمعنى تؤتً )أم( إن قال من لٌسوحده الهروي أن للباحث وٌبدو

فالفراءذهبأٌضااإلىأن)أم(تؤتًبمعنىهمزةاالستفهامولكنبشرطأنٌسبقهاكبلممتصٌل

،أماإذاجاءتفًبداٌةالكبلمولٌسقبلهاكبلمفبلتعنًاالستفهام،وهناكقولعنأبًٕبها

 الهرويٌذهبذلكالمذهبعبٌدة تقعفًاالستفهامٖنقله )أم( فعندهم منالنحاة ؼٌرهم أما ،

.ٗولٌستهًأداةاستفهام

 

  (هل):  ثاً ثال

لل قد،تصدٌقحرؾاستفهام بمنزلة أنه ،ومذهبسٌبوٌه الفعل ٌلٌها أن .٘واألصل

ٙ.هاتكونبمعنىقدوذهبابنالسراجفًاألصولإلىأن

فذهبإلىأنهلتخرجالىمعاٍنأخرمثل:،األزهٌةأماصاحب

أي، َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ كمافًقولهتعالى–قد.تؤتًبمعنىٔ

  ٔالؽاشٌة: َّ زت رت يب ىب نب ُّ  وقولهتعالىقدأتىعلىاإلنسانحٌنمنالدهر،

.بمعنىقدأتاكحدٌثالؽاشٌة  

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي   جي يه  ُّ تعالىقولهمافً(ك.وتكونبمعنى)إن ٕ

فًذلكقسماالذيحجر. )الفجر: َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ   ٍّ  ٌّ  معناهإن 

                                                           
(.ٙ٘/صٔ)المرجعالسابق،نظر:.أ
(.ٕٖٔ/ٔ)قرآن،معانً ال،.انظر:الفراءٕ
(.ٖٔٔ–ٖٓٔ)،األزهٌة فً علم الحروفنظر:الهروي،.اٖ
(.ٙ٘/ٔ)،المغنًنظر:ابنهشام،.اٗ
.(4ٓٔ)ت،(ٓٓٔ/ٔ)،الكتابسٌبوٌه،.ٔ
.(ٖٙٔ)ت،(ٕٙٓ/ٕ)،ألصول فً النحواابنالسراج،.ٕ
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 يل ىل  مل يك ىك مك لك  ُّ كمافًقولهتعالى.وتكونبمعنى)ما(النافٌة:ٖ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ وقوله(،ماٌنظرونإالالساعة)معناهٙٙالزخرؾ: َّزن رن مم ام

 .(وماعلىالرسلإالالببلغمعناه)ٖ٘النحل: َّّٰ  ِّ ُّ

 : هل أن إلى فذهب هشام ابن دون"أما اإلٌجابً، التصدٌق لطلب حرؾموضوع

التصورودونالتصدٌقالسلبً،فٌمتنع)هلزٌدااضربت(ونحو"هلزٌٌدقابمأمعمرو"

ونظ زٌد" ٌقم لم "هل المتصلة، بؤم أرٌد التصدٌإذا االختصاصبطلب فً (رها أم ( ٌق

المنقطعة،وعكسهاأمالمتصلة،وجمٌعأسماءاالستفهامفإنهنلطلبالتصورالؼٌر.وأعمُّمن

ٔ"الجمٌعالهمزةفإنهامشتركةبٌنالطلبٌن

رق بٌن )الهمزة( و)هل( الف

ألنكإذاقلت:–كماٌسمٌها–هللٌستبمنزلةألؾاالستفهام"ذهبسٌبوٌهإلىأن

قول:أتضربزٌداا؟وأنتتدعًتهلتضربزٌداا،فبلٌكونأنتدعًأنالضربواقع،وقد

ٌدللعلىأنألؾاالستفهاملٌسبمنزلةهلأنكتقولللرجلأطرباا، أنالضربواقع،ومما

 .ٕ"ررهوالتقولهذابعدهلوأنتتعلمأنهقدطرب،لتوبخهوتق

 3 وتفترق الهمزة عن هل من عشرة أوجه

بالدخولعلىالجملالمثبتةفتقول:هلقامزٌٌد؟.والتقولهللمٌقمزٌد؟تختص)هل(.ٔ

بعكسالهمزةالتًتدخلعلىالجملالمثبتةوالمنفٌةكقولك:ألمٌقمزٌد؟.

بالتصدٌقوالتصور–بالتصدٌقتختص)هل(.ٕ التًٌجابعنها فتقولهلبعكسالهمزة

أوال فتقولنعم زٌد؟ فٌجوزأنتقولأجاء الهمزة أما أوال، فٌكونالجواببنعم زٌد؟ جاء

.وٌجوزأنتقول:أجاءزٌدأمخالد؟فٌكونالجواببالتعٌٌن،زٌدأوخالد

أتظنهقابماا؟حو:هلتسافر؟بخبلؾالهمزةنحو:ُتخصص)هل(المضارعباالستقبالن.ٖ

                                                           
.(9ٙٔ)ت،(ٖٓٗ/ٕ)،مغنً اللبٌبابنهشام،:نظرا.ٗ
.(9ٙٔ-9٘ٔ/صٖ)،الكتابسٌبوٌه،. ٕ
:نظروا(،ٖٔٗ)ص،الجنى الدانًالمرادي،:نظروا(،ٓٓٔ/ص٘)،شرح المفصل ،:ابنٌعٌشنظرا. ٖ

هل والهمزة، دراسة فً الفروق نظر:محمودالدٌكً،)وا،(٘ٓٗ–ٖٓٗ/صٕ)،اللبٌب مغنً،ابنهشام
.ٕٙٓٓ،ٔ،العددٕ(،المجلةاألردنٌةفًاللؽةالعربٌةوآدابها،مجلدالتركٌبٌة والداللٌة 
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َّ مك لك خك حك جك ُّ قولهتعالىعلىالشرطبعكسالهمزةنحو)هل(.التدخلٗ  

فبلتقول:هلإنمتفهمالخالدون.ٖٗ:األنبٌاء 

 يث  ىث نث  ُّ نحوقولهتعالىالمإكدةالناصبةبعكسالهمزة(إنّ)على)هل(.التدخل٘

فبلتقول:هلإنكٌوسؾ.1ٓ:ٌوسؾ َّ مي ىفيف   

 حق مف  خف حف  ُّ نحوقولهتعالىبعكسالهمزة،علىاسمبعدهفعل)هل(.التدخلٙ

َّ جل مق  

فبلتقول:هلبشراامناواحداانتبعه. ٕٗ:القمر

 جه هن من خن حن ُّ نحوقولهتعالىبعدالعاطؾالقبلهبعكسالهمزة)هل(.تقع9

 جه ين ىن من حنخن  جن يم ُّ  أماالهمزةفتسبقحرؾالعطؾنحوٖ٘األحقاؾ: َّمه

 ٕٓٙالبقرة: َّمب مهىه

 َّ مب زنمن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّ نحوقولهتعالىبعدأم)هل(.تقع4

  والٌجوزذلكفًالهمزةفبلتقول:أمأتستويالظلماتوالنور.ٙٔالرعد:

  َّ مخ جخ مح جح  مج حج ُّ نحوقولهتعالىفًاالستفهامالنفًبـ)هل(.قدٌراد1

،أماالهمزةفبلتخرجإلىمعنىالنفً.أيماجزاءاالحسان.ٓٙالرحمن:

َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ نحوقولهتعالىقد)هل(بمعنى.تؤتًٓٔ

.والتؤتًالهمزةبمعنىقد.ٔاالنسان
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  (نم  ):  اً رابع

 للسإالعن استفهام اأداة بهالعاقل وٌكون األناسً، عن للمسؤلة وهً " سٌبوٌه قال

تقول:منعندك؟فجوابهزٌد.أوعمروأو .ٔالجزاءلؤلناسً،وٌكونبمنزلةالذيلؤلناسً"

وحكمهاكحكم)من(الموصولةفتستعمل،نحوذلكوالتقولحمارأوفرس.والنحوذلك

؟وكذلك للمفردوالمثنىوالجمعوالمذكروالمإنث،نقولمنجاء؟ومنجاءا؟ومنجاءوا

.ٖوٌستفهمبـ)من(عنالمعرفةوالنكرةٕمنجاءت؟ومنجاءتا؟ومنجبَن؟

وردتكثٌراافًالقرآنالكرٌم،.وقدأماالمعرفةفهوالشابعالكثٌروالنكرةمثل)منطالٌب؟(

تعالى قوله  َّ حك حف جغمغجف مع جع مظ ُّ وقوله   03طه  َّ خي حي جي ٰه مه  ُّ منه

 . ٗ"ولماكانت)من(للعاقلفبلٌجوزأنٌستفهمبهاعنشًء"٢٥ٌس

وٌبدوللباحثأنخلٌلعماٌرةٌعنًأن)من(الٌستفهمبهاعنؼٌرالعاقل،كؤنتقول

 إلىحاجةالشًء؟(إذا:)منهذا فًصندوقما،والصحٌحأنتقول:)ماهذاكنتمشٌراا

.الشًء؟(

وفًاالستفهامبـ)من(فًالمعرفةلؽتان:

.لؽةأهلالحجاز:وٌحملونهاعلىالحكاٌةفٌقولون"إذاقال:الرجلرأٌتزٌداا:منزٌداأ

.٘مررتبزٌٍدقالوا:منزٌٍد؟وإذاقال:هذاعبُدهللاقالوا:منعبُدهللا؟"؟وإذاقال:

.ٙ.لؽةبنًتمٌم:وهمٌرفعوناالسمبعد)من(علىكلحالوهوأقٌسالقولٌنعندسٌبوٌهٕ

.9وعندالمبردالرأياألولأقٌس

نهحٌنٌستفهمبـ)من(عننكرةأمااالستفهامبــ)من(فًالنكرة:فقدأوردسٌبوٌهأ

فٌقالللمفردالمرفوع)منو(إذاقٌللك:أتانًرجٌل،وتقول:مررتبرجٍل،فتقول:)َمنً(،

                                                           
اء،تحقٌق:محمدعبدالخالقعضٌمة،لجنةإحٌقتضبالم:المبرد،نظراو،(4ٕٕ/ٗ)الكتاب،هسٌبوٌ:. ٔ

.(ٓ٘–1ٗ/صٕ)م،11ٗٔ-هـ٘ٔٗٔالتراثاإلسبلمً،القاهرة،
ًالدٌنعبدالحمٌد،مطبعةمصطفىٌ،تحقٌق:محمدمحمنهج السالك فً شرح األلفٌةنظر:األشمونً،.إ

 (.4٘ٔ/ٔم،)1ٖ1ٔالبابًالحلبً،الطبعةالثالثة،
(.4ٓٗ/ٕ)الكتابنظر:سٌبوٌه،.اٖ
 (.ٖ٘)ص،أسلوبا النفً واالستفهام فً العربٌة.خلٌلعماٌرة،ٗ
(.ٖٔٗ/ٕ)،الكتاب،.سٌبوٌه٘
 .(ٖٔٗ/ٕ)المرجعالسابق،نظر:.اٙ
 (4ٖٓ/ٕ)،المقتضب.المبرد،9
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وفًالمثنىإذاقٌللك:رأٌترجلٌنفتقول:)َمنٌن(،وأتانًرجبلن،فتقول:)َمنان(،وفً

.ٔ)َمنه(،إذاقٌل:رأٌتامرأةاالجمع)َمنون(بالرفعو)َمنٌن(بالنصبوالجر،وللمإنث

وٌجوزأنتزاد)ذا(على)من(،وعلىهذاٌمكنأنتوجهكاآلتً:

.أنتكونكالكلمةالواحدة،قالالفراء"والعربتصل)من(فًاالستفهامبـ)ذا(حتىتصٌرٔ

.ٕكالحرؾالواحد"

.ٖ.أنتكون)من(استفهامٌةو)ذا(موصولةٕ

.ٗتكون)من(استفهامٌةو)ذا(زابدةونسبذلكللكوفٌٌن.أنٖ

ومردهذااالختبلؾٌعزىإلىأنالنحاةٌعدون)من(اسماامفردااو)منذا(مركباامن

وٌرىالباحثأن)منذا(هًكتلةاسمٌن،فبلبدلهمأنٌضعواكلاسٍمفًموقعهاإلعرابً.

واحدةلهامعنىٌختلؾعن)من(فؤنتتقول:منزٌٌد؟والتقول:منذازٌٌد؟وتقول:من

فًالمسجد؟والتقول:منذافًالمسجد،إالأنترٌدالتخصٌصوالتحدٌد.

 ، ماذا( ما):  خامساً 

 (ما)أ. 

.مثل"مااسمك؟"٘اقلؼالبااوقدٌؤتًللعاقلاسماستفهاممبهمٌسؤلبهعنؼٌرالع

تنقسمالىاسمٌةوحرفٌة،فالحرفٌة(ما)ألن،وماهذا؟،وماعملت؟،ومااالستفهامٌةاسمٌة

االستفهامٌة(ما)ماجاءزٌٌد.والكافةمثل"إنماالهكمهللا"وؼٌرها،أما–النافٌةمثل(ما)

ٙالموصولة.(ما)التعجبٌةو(ما)الشرطٌةو(ما)،وكذلكفهًاسملهمحلمناإلعراب

ٌونس:  َّ زئ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ىه  ُّ قوله تعالى فالموصولة مثل  -

٢1 

                                                           
(.1ٓٗ-4ٓٗ/ٕ)،الكتاب.انظر:سٌبوٌه،ٔ
(.ٕٖٔ/ٖ)معانً القرآن.الفراء،ٕ
 (.4ٖ٘/ٔ)،، مغنً اللبٌب،وٌنظر:ابنهشام(ٙٔٗ/ٕ،)الكتاب.سٌبوٌه،ٖ
.(4ٖ٘/ٔ،)مغنً اللبٌب.ابنهشام،ٗ
.(9٘)ص،فً علم الحروفزهٌة األ:نظرا،و(4ٕٕ/ٗ)،الكتاب،سٌبوٌه:نظرا. ٘
 (.4ٕٖ–ٕٖٙ/صٔ،)مغنً اللبٌب.انظر:ابنهشام،ٙ



ٔٙ 
 

البقرة:  َّ حي  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ قوله تعالى والشرطٌة مثل  -

146 

  جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض ُّ قوله تعالى والتعجبٌة مثل  -

17عبس:  َّ يك ىك مك  لك اك  ُّ وقوله تعالى   17٢البقرة:  َّ حق مف خف حف  

 

17طه:  َّ نب مب زب  رب يئ  ُّ قوله تعالى واالستفهامٌة مثل  -  

1النبأ:  َّ ىل مل خل  ُّ قوله تعالى وتحذف ألفها إذا سبقها جر، مثل   

٥الصف:  َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ وقوله تعالى   

سٌبوٌه"وأماقولهم:عبلمه،وفٌمه،ولمه،وبمه،:ٌقول،بهاوقدتلحقهاءالسكت

آخره، فصار ألنكحذفتاأللؾمنما، وقفت، اذا الحروؾأجود فًهذه فالهاء ؟ وحتامه

كآخرارمِه،وأؼُزه.وأماقولهم:مجًءمجبت،ومثلَمأنتفإنكإذاوقفتألزمتهاالهاءولم

.ٔ"ٌكنفٌهااّلثباتالهاء

   (ماذا) ب.

توجٌهان لها األولٌالتوج،هًاستفهامٌة ه للتؤكٌد/ وزٌدتذا واحدة أنتكونكلمة

 1ٕٔالبقرة: َّ خم مك لك خك جكحك مق حق ٹ ٹ ُّ ٌضاا،أوهًلؽٌرالعاقل

كإعرابهافً)منذا(ذاالتوجٌهالثانً/أنتكونكلمتٌنمستقلتٌنوٌكونإعراب)ذا(فًما

 أإاّل العاقل لؽٌر ٕنها . ولماذا" بماذا فنقول ) ما ( كـــ جار سبقها إذا تحذؾألفها ووال

.ٖ"فًماذا

                                                           
،تحقٌق:الدكتورحسنبنمحمدبن، شرح الكافٌةستراباذي(،وانظر:االٗٙٔ/ٗ)،، الكتابنظر:سٌبوٌها. ٔ

/ٕم،)11ٖٔ-هـٗٔٗٔلى،إبراهٌمالحفظً،طباعةجامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسبلمٌة،الطبعةاألو
،تحقٌق:الدكتوررجبعثمانمحمد،مكتبةالخانجً،ارتشاف الضربحٌاناألندلسً،أبونظر:(،وإٕ٘

.(1ٕٗ/ٔم،)114ٔ-هـ4ٔٗٔ،القاهرة،الطبعةاألولى
تحقٌق:الشٌخعادل،البحر المحٌط، أبوحٌاناألندلسً:نظراو،(1ٕٙ/ٕ)،الكافٌةشرح ، االستراباذي. ٕ

ت،-لبنان،ب،والشٌخعلًمحمدمعوض،دارالكتبالعلمٌة،الطبعةاألولى،بٌروت،أحمدعبدالموجود
(ٔ/ٕٙ1.)
(.ٖٖٓ/ٔ)،مغنً اللبٌب،وانظر:ابنهشام،(9ٔٗ/ٕ)،لكتاباسٌبوٌه،. ٖ



ٔ9 
 

  (أي  ):  اً دسسا

عاقلكانتللعاقل فإنأضٌؾلها تضاؾإلٌه، بحسبما اسماستفهاموٌكونمعناها

اخترت)أيقاعةمثــل)أُيرجٍلأتاك؟(ولؽٌرالعاقلمثل)أيقلمترٌده؟(وللمكانمثل

ك وهً ؟( تقرأ ٌوم أي ( وللزمان وموصولة(منـ)؟( وشرطاا استفهاماا فتكون أقسامها فً

.ٔوموصوفة

(أي)و الوحٌدة االستفهامٌة األداة وتبنىهً تعرب ومنصوبةالتً مرفوعة فتؤتً

 3٢النمل:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ٹ ٹ ُّ ومجرورة،

٢1غافر:  َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ    

13الرحمن:  َّ خب حب جب هئ مئ ٹ ٹ ُّ   

والمسإولهو-السابلهوأبوالخطاباألخفش-جاءفًالكتابلسٌبوٌه"وسؤلته

ٌُّهم(هوحرؾاالستفهامال–سٌبوٌه ٌ هممررتبِه؟فقال:ألن)أ لَْمٌقولوا:أ ٌُّهم(لَِم عن)أ

فصارتبمنزلةاالبتداء–ٌعنًألؾاالستفهام-تدخلعلٌهاأللؾ وإنماتركتاأللؾاستؽناءا

ٌ همرأٌَتكماتفعلذلكباأللؾفهًن فسهابمنزلةأالترىأنحدالكبلمأنتإخرالفعلفتقولأ

.ٕاالبتداء"

"وٌستفهمبهاعننكرةفٌقاللمنٌقول"جاءنًرجلٌ" بالرفعولمنٌقولرأٌترجبلا:"أيُّ

"وفًالتثنٌهوالجمعفًاأل"ولمنٌقول"مررتبرجٍل"""أٌاا حوالالثبلثة،"أٌان""أيِّ

أٌة"وأمافًالوقؾفإسقاطالتنوٌنوتسكٌنو"أٌون"وأٌٌن"و)أٌٌن(وفًالمإنث"

،وٌبدوأنتثنٌتهاوجمعهالؽةمنلؽاتالعربوالشابعإلزامهااإلفراد.ٖالنون

 ني ٹ ٹ ُّ     ،وٌسؤلبــ)أي(عماٌمٌزأحداألمورالمتشاركبهبٌناألفضلمنهم

 73مرٌم:  َّ مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

                                                           
الحمد،،تحقٌق:علًتوفٌقالمعانًحروف لزجاجً،:انظرا(،وٕٙٗ/ٕ)،شرح المفصلابنٌعٌش،. ٔ

.(ٕٙ)صم،141ٔ-هـ1ٓٗٔن،الطبعةالثانٌة،مإسسةالرسالة،بٌروت،داراألمل،إربد.،األرد
 (.14ٖ/ٕ(،)ٕٙٔ/ٔ)،لكتابا.سٌبوٌه،ٕ
.(9ٕٗ/ٕ)،شرح المفصلنظر:ابنٌعٌش،،وا(9ٓٗ/ٕ)،الكتاب،انظر:سٌبوٌه. ٖ



ٔ4 
 

جاءتكثٌرةفًسإالالصحابةرضًهللاعنهمللنبًصلىهللاعلٌهوسلممثل"وقد" 

قد(أي)فؤنتترىأن؟،عمالخٌرأياأل؟،"أيالناسأحقبصحبتً؟أياإلٌمانأفضل

.ٔ"ٌزبالجوابٌوضعتبٌنماهومشتركمعؼٌرهفوجبعلىالمسإولالتم

  (كم):  سابعاً 

ٌزهٌٌزهمنصوباا،أماإذاكانتمٌٌستخدمللسإالعنالعددوٌكونتماسماستفهاممبهم

كماذكرسٌبوٌهفً(ب رُ)مجروراافٌكونهذااالسمللخبروٌفٌدالتكثٌر،وٌكونمعناهامعنى

قول"كمدٌنارااعندك؟"فنقولثبلثة.وكمطالباانجح؟فنقولعشرون.أمافًت.ٕالكتاب

كمدٌناٍرعندي"وكمطالٍبنجح".قول"تالخبرف

–لىخبرفهًمخالفةلهاأيلُرب إ،ألنكماسمٌحتاج(ُرب )وتختلؾكمالخبرٌةعن

قولُربرجٍلت.تقولكمرجٍلقدرأٌتأفضُلمنك.وٖفًهذاالشًءوموافقهلهفًالمعنى

فًالدار،وُربرجٍلقدكلمته.فهذامعناها.

تختلؾعنرُوٌرىالب الخبرٌة تعنًالتكثٌرورُب احثأنكم ب فًالمعنىألنكم

ولٌسفًالمعنى.عمالفًاالستب تعنًالتقلٌلوقدتكونكمالخبرٌةبمنزلةرُ

ن"كم"التكونإالمبتدأفًاالستفهاموالخبروالٌجوزأنتبنٌهاأذكرابنالسراج

فً تكونفاعلة وأنها فًعلىفعل، ٌكونسابراألعداد كما وظرفاا، ومبتدأ المعنىومفعولة

رأٌتكمرجبلا،فتقدمعلٌهاماٌعملفٌها.فؤماكونهافاعلةفقولك:قولتالٌجوزأنو،رالتقدٌ

كمدانقاا:قولكفكمرجبلاأتانً،وأماكونهامفعولةفقولك:كمرجبلاضربت،وأماكونهامبتدأ

.ٗ"دراهمك

الوصلوٌجوزالفصلفنقولكمدرهماالك؟،أياالستفهامٌة،ٌزهاٌواألصلفًتم

وٌجوزحذؾتمٌٌزكم . ؟ لكدرهماا سنةعمرك؟وكم:فنقول،أوكم أيكم كمعمرك؟

.٘أوالدك؟.أيكمولداالك؟

                                                           
،دارالفرقان،الطبعةالبالغة علم المعانً،د.فضلحسنعباس:نظر،واالمقتضب،:المبردنظرا. ٔ

.(41ٔ–44ٔ)صم،119ٔ-هـ9ٔٗٔالرابعة،إربد،

.(9٘ٔ/ٕ)،لكتابا:سٌبوٌه،نظرا ٕ. 
.(٘ٙ/ٖ)،مقتضبال:المبرد،نظراو(،9٘ٔ/ٕ)،الكتابسٌبوٌه،:ظران. ٖ
.(ٖٙٔ/ٔ)،صول فً النحواأل،ابنالسراج. ٗ
.(ٗٙ/ٖ)،المقتضب:المبرد،نظرا(،ٙٙٔ/ٕ)،الكتاب،سٌبوٌه:نظرا. ٘



ٔ1 
 

  (كٌف):  ثامناً 

 تؤتًاسم تدلعلىالحالفًالؽالبوقد استفهام شرطأداة قولهشرطفمنوقوعها اا

 َّ  هس مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّ تعالى:

وجوابهمحذوؾلداللةماقبلها،وهذاٌشكلعلىإطبلقهمأنجوابهاٌجبمماثلته/ 60المائدة: 

.ٔلشرطها.وعندسٌبوٌهتقدٌرها.علىأيحال

 خص  مسحص خس حس جس مخ جخ ُّ قولهتعالىأمااالستفهامٌةفنحو

ومثلقولنا،وإنخرجمخرجالتعجب٥٢البقرة:  َّ مظ حط مض خض حض جض مص

) ؟ كٌؾزٌٌد نحو) خبراا وتقع . الحقٌقة على فهو ) كٌؾحالك أو،) لكان خبراا إحدىأو

 أخواتهامثل)كٌؾأصبحت؟(وتقعحاالانحو)كٌؾذهبزٌٌد؟(.

                                                                                    قولهتعالىذهبابنهشامإلىأنكٌؾتؤتًللحدثفتقعمفعوالمطلقااوأنمنهوقد

 1الفٌل:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ُّ 

فعٍلفعلربك  اذالمعنىأي 
ٕ.

البقرة: َّ مظ جس مخ جخ ُّ فًقولهتعالىومذهبأبًحٌانأن)كٌؾ(

 .ٖمعنىالتقرٌروالتوبٌخفخرجعنحقٌقةاالستفهامهُبَحِاسماستفهامعنحال،وصَ 4ٕ

1ٕ٘البقرة: َّ  من حك جك مق  حق مف ُّ ًقولهتعالىوف  

للفعل  نظرألناالستفهامالٌعملفٌهمااذهبأبوحٌانإلىأنكٌؾلٌستمفعوالا

.ٗقبله

ومذهباالستراباذيهومذهبسٌبوٌهحٌثعدكٌؾفًالظروؾألنالمعنى:على

أيحالوالجاروالظرؾمتقاربان.



                                                           
.(ٖٖٕ/ٗ)،الكتابسٌبوٌه،. ٔ
.(ٖٕٓ/ٔ)،مغنً اللبٌب،بنهشاما. ٕ
.(9ٕ٘/ٔ)،البحر المحٌط،االندلسًحٌانأبو. ٖ
.(ٖ٘ٓ/ٕ)،المحٌط البحرأبوحٌان،. ٗ



ٕٓ 
 

    (متى):  تاسعاً 

قول:متىٌؤتًزٌد؟ت(كم)اسماستفهامٌسؤلبهعنالزمانولٌسعنالعددكمافً

العملفٌهمنالظروؾإالمتصبلاقول:متىجبت؟فٌقالأمس.ومماالٌكونتفنقولؼداا،و

)كم:فًالظرؾكله،قولك:)سٌرعلٌهاللٌلوالنهار(،)والدهرواألبد(وهذاجوابلقوله

وأمامتىفؤنتترٌدسٌرعلٌه؟(أوكقولك:)سٌرعلٌهٌومٌن(وهوجواب)كمسٌرعلٌه؟(.

.ٔااأوأمس(الوقتأوالزمنوالترٌدالعددفٌكونالجواب)الٌومأوؼد

وذهبابنٌعٌشفًشرحهعلىالمفصلأنمتىسإالعنزمانمبهمٌتضمنجمٌع

ماقولهم)متىأنتوببلدك؟(أ)متىزٌد؟(.والٌجوزأنتكونخبرااالسمنحوٕاألزمنة

.ٖفعلىتقدٌر)متىأنتوببلدكمجتمعان(

تجتمعانتوببلدك؟(حتىٌكوندخول)متىوٌرىالباحثأنالتقدٌراألولىهو:

وتتصلبها كقولكمتىتدرستنجح، وتؤتًمتىللشرطأٌضاا، أولى. متىعلىالفعلفهو

.ٗأكرمك)ما(الزابدةوعندذلكتخلصللشرطمثلمتىماتؤتِ

ٌ  ):  اً شراع (انأ

 أكثر متى أن إاّل للزمان تستعمل العظٌمةستخداماااأٌان باألمور متخصصة وهً ،

 ٰذ يي ىي مي  ُّ ومثل قوله تعالى ، 1٢7األعراف:  َّ  مش حقمق مف  خف حف جف ٹ ٹ ُّ 

.وقدَتتبعالباحثأٌانفً٘وكذلكتختصباالستفهامالمستقبلبعكسمتى/ 1٥الذارٌات:  َّ ٰر

تؤتًلبلستفهامعنٌومالقٌامةالؼٌر آٍن)أينأصلإوقٌل.القرانووجدأنها أٌان:أيُّ

.وٌرىٙحٌن(.فخفؾبحذؾالهمزة،فاتصلتااللؾوالنونبؤي.هذامانقلهصاحبالكافٌة

                                                           
.(9ٕٔ/ٔ)،الكتاب:سٌبوٌه،نظرا. ٔ
.(ٖٖٔ/ٖ)،شرح المفصلابنٌعٌش،. ٕ
.(ٔ٘ٗ/ٕ)،ةشرح الكافٌستراباذي،اال. ٖ
علم زهٌة فًاأل:الهروي،نظر،ا(9ٕٗ)،نقد وتوجٌهفً النحو العربً  ،:مهديالمخزومًنظرا. ٗ

.(ٕٓٓص)،فوحرال
.(4ٙٔ/ٔ)،ربضارتشاف الحٌان،:أبونظراو،(ٕ٘ٗ/ٕ)،الكافٌةشرح االستراباذي،. ٘
.(ٕ٘ٗ/ٕ)المرجعالسابق،. ٙ



ٕٔ 
 

ٌانهًلفظمستقلبذاتهٌستعمللبلستفهامتارةوقدٌستعملللشرطقٌاسااوإنلمأالباحثأن

 .ٌٔسمعاستعمالهاللشرط

  (أٌن)عشر :  حادي

ٌستفهم وهًنظٌرمتىمناألاسم مكان، والبهعنالمكانبمعنىأُي كونتماكن.

نَ) ٌْ .تقول:أٌنزٌد؟فنقولفًالبٌت.وتؤتًٕإاللؤلزمنة(متى)كونتإاللؤلماكن،كماال(أ

  يب ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ       ٹ ٹ،للشرطأٌضاا،بزٌادةما

10٢البقرة: 

  (أنى) :عشر ثانً

اسماستفهامٌؤتًلعدةمعاٍنبحسبسٌاقالجملةفٌمكنأنٌؤتًبمعنى)كٌؾ(مثل

 ٰه مه  هنجه من خن حن جن  ُّ كقولهتعالى(أٌن)أنىسرتوالزحامشدٌد؟وتؤتًبمعنىمن

أيمنأٌنوتؤتًبمعنىمتى 9ٖآلعمران: َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي

البقرة َّحق خضحض جض مص خص حص مس خسُّ    قولهتعالىكقولك)أنىٌؤتً؟(،وقدأول

 .ٖوجهالثبلثةعلىاألٖٕٕ:

ذهباالستراباذيإلى إالأوقد وكٌؾ، التؤتًبمعنىمتى، فعل،نها أنٌؤتًبعدها

.ٗفًحروؾالمعانًأن)أنى(قدٌجازىبهاوذكرالزجاجً

: أحكام أدوات االستفهام ثالثاً 

 أصل أدوات االستفهام   -1

الهمزةألؾٌسمًوسٌبوٌه،أنالهمزةهًأمالبابوأولهمسٌبوٌه،الذيعلٌهالنحاة،

الستفهاما أنّ، على النحاة أدلة أصلومن هً أنّأدواتالهمزة للتصدٌقهااالستفهام تؤتً

قًأدواتاالستفهامالللتصدٌقوباإفهًالتؤتً(هل)والتصورفهًعامةفًاالستفهام،أما

تؤتًللتصورفقطوالتؤتًللتصدٌق.فمنأمثلةالهمزةللتصدٌقنقول:)أجاءزٌد؟(فنقولنعم

                                                           
،فً البحث البالغً وأسرارها فً القرآن الكرٌمسالٌب االستفهام أ:محمدإبراهٌممحمدالبلخً،نظرا. ٔ

.(ٖٙ)ص،9ٕٓٓ،ٕٙٓٓباكستان،-آباد،الجامعةاإلسبلمٌةالعالمٌة،إسبلمرسالةدكتوراه
.(ٖٖٕ/ٗ()ٕٓٔ–1ٔٔ/ٔ)،، الكتاب.سٌبوٌه ٕ
.(ٓ٘ٗ/ٕ)،شرح الكافٌة، االستراباذي. ٖ
 .(ٔٙ)ص،حروف المعانً.الزجاجً،ٗ
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فهً(هل)أماقول:)زٌدأوخالد(.تقول:)أجاءزٌدأمخالد؟(فت.أوال،ومنأمثلتهاللتصور

قول:)هلجاءزٌدأمخالد(تقول:)نعمأوال(،والتللتصدٌقفقطفنقول:)هلجاءزٌد؟(ف

. متصلة كانتأم إذا ؼٌرصحٌحة الجملة فقط:وباقًأدفهذه تؤتًللتصور واتاالستفهام

قولزٌد.تقول:)منجاء؟(:فت

قولقلمتقول:)مابٌدك؟(:فتو

قولالناجح.تقول:)أيالفرٌقٌنتحب؟(فتو

قولعشرتدٌنارااعندك؟(:فقول:)كمتو

قولبخٌر.تقول:)كٌؾحالزٌد؟(:فتو

قولفًالمدرسةتقول:)أٌنزٌد؟(:فتو

قولأمستقول:)متىجبت؟(:فتو

ومنأدلةالقابلٌنبؤصالةهمزةاالستفهام،أنالهمزةالتؤتًلؽٌرمعنىاالستفهامعلى

فٔعكسباقًاالدوات ذهبالىذلكابنكمال(هلـ)، كما وٌستدل،ٕباشاتؤتًبمعنىقد

أماسٌبوٌهفٌقول/ٔاإلنسان: َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ ٹ ٹ باآلٌة

 .(قد)نهابمنزلةإ

 تؤتًبمنزلة لٌستكذلكفهً وتؤتً(قد)وٌرىالباحثأنها النافٌة وتؤتًبمعنىما

 بمنزلة إنها سٌبوٌه وقول لبلستفهام، األصل فً استخدامها لكن إّن، أنها(قد)بمعنى ٌعنً

وٌخالؾالباحثما(قدـ)تختصبالدخولعلىالفعلك علىاالسم، فؤدخلوها توسعوا لكنهم .

إذهب أن فٌرى سٌبوٌه فه)هل(لٌه الفعل، على بالدخول مختصة الفعلؼٌر على تدخل ً

اإلنسان:  َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ   تعالىكمافًقولهواالسموالحرؾ

 األنبٌاء: َّ مص خص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح جح مج ُّ  وقوله تعالى ،1

 ٖ٘النحل: َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  وقوله تعالى ٢4

                                                           
.(11/ٔ)،الكتاب،سٌبوٌه:نظرا.ٔ
حسنحامد،دارالفكرللطباعةوالنشر،الطبعة،تحقٌق:الدكتورأحمدأسرار النحونظر:ابنكمالباشا،إ

 (.ٖٓٓم،)صٕٕٓٓ-هـٕٕٗٔالثانٌة،
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دخلت فإذا الحدوثوالزوال على ٌدل والفعل الثبوتواالستمرار، على ٌدل فاالسم

دخلتعلىالفعلدلالتركٌب وإذا دلالتركٌبعلىالثبوتواالستمرارٌة علىاالسم )هل(

علىالحدوثوالزوال.

الصدارة فً الكالم

أدو فًالكبلممنأحكام قول:)جاءمن؟(ت(والقول:)منجاء؟تف،اتاالستفهامالصدارة

 َّ مق جضحض مص خص حص ٹ ٹ ُّ ،قول:)أصبحتكٌؾ؟(تقول:)كٌؾأصبحت؟(والتو

/ 133:  البقرة الفعلفـ بعد ٌقع أن ترتٌباا به المفعول وحق تعبد، للفعل  به مفعول هنا )ما(

لكنأدواتاالستفهاملهاالصدارةفًالكبلمفؤصبحت)ما(تعبدونما)أي،والفاعل

تعبدون( فؤدواتالشرطالتًولٌستأدواتاالستفهامهًوحَدها فًالكبلم، الصدارة ،لها

،أٌضااتشاركهافًذلكوالعرضوالتحضٌض،والماالبتداء،وكمالخبرٌة،والحروؾالناسخة

اكرمه!منٌؤتِ:قولتف

 أدوات االستفهام  إعراب

 أدواتاالستفهام وهذماهحرفانفً ) وهل الهمزة لهالحرفانان) محل منمال ا

أمابقٌةأدواتاالستفهام،والنصبااوالجراا،الرفعااالٌعمبلنفٌمابعدهمااماإلعرابكماإنه

فهً،الجوابزٌدٌكون)منجاء؟(فعندمانقول:فتعربحسبمواقعهاووظابفهاالتركٌبٌة،

فاعبلا علىرأيالبصرٌٌنعلىرأيالكوفٌإما مبتدأ :،ٌٔنوإما قولنا (وعند بٌدك؟ )ما

.:)قلم(فٌكونإعرابهامبتدأأيبٌديقلٌمقولتف

ولماشٌاا،فٌكونقتقولكٌؾجبت؟فت،ٕأما)كٌؾ(فهًتدلعلىالحالفًاألصل

حاالا وتؤتً،بخٌر،أيحالًبخٌر:قولتف)كٌؾحالك؟(،كقولنا:وقدتؤتًخبراا،إعرابها

إذازرتمرٌضاافسؤلتهعنصحتهٖقول:)كٌؾأصبحت؟(تأوإحدىأخواتهاف(كانـ)خبراال

فعلتامأعربتحاالا،واذاجاءبعدهااسم(كٌؾ)فإذاجاءبعد،بخٌرأيأصبحتبخٌر:قولٌف

حدىأخواتهاولمتؤخذخبرااكانتهًالخبر.إوأ(كان)أو



                                                           
ٔ
 (99/ٕ،)شرح األلفٌة.ابنعقٌل،
(ٖٖٕ/ٗ.ٌنظرسٌبوٌه،)ٕ
(ٖٕٓ/ٌٔنظر:ابنهشام،مؽنًاللبٌب)ٖ
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قول:فتعربحسبموقعهاووظٌفتهاالتركٌبٌةتأما)أي(

قول:خالٌدفٌكونمبتدأ.تعندك؟فالأيالرج

قول:النحوفٌكونمبتدأ.تقولأُيكتابعندك؟فتو

مدٌنةسكنتَتو قول:عمانفتكونظرفاا.ت؟فقولأي 

اجتهاِداجتهدتَتو قولاجتهاداألذكٌاءفتكونمصدرااناببااعنفعله.ت؟فقولأي 

ٌزهامنصوبااوتعربمبتدأٌأماكماالستفهامٌةالتًتسؤلعنالعددفهًالتًٌكونتم

قول:)كمؼبلمااعندك؟(.تٌزهامفرداافٌإذاجاءبعدهاظرؾمثل:)كمكتابااعندك؟(وٌكونتم

.ٔ)كمؼلماناالك؟(،ألنكالتقول:)عشرونثٌاباا(-رحمهماهللا-ولمٌجزٌونسوالخلٌل

فااإذاولٌهافعلوأما)أٌنومتىوأٌان(فهًظروؾوتقعأخبارااإذاولٌهااسم،وظر

 فقولت. )أٌنزٌد؟(، ت: وتقول:) . فتعربخبراا فًالمسجد فقول . زٌد؟( نام فًتأٌن قول

)متىتسافر؟(:قولتقولؼدااوت)متىالسفر؟(.ف:قولتفٌه،والمسجدفتعربظرفاامفعوالا

.قولؼدااتف

 راً ٌ. حكم أدوات االستفهام تعرٌفاً وتنك0

واإلبهامهومعاكسلمفهوماإلفهاملذلك،ٕالذيعلٌهالنحاةأنأدواتاالستفهاممبهمة

تًأنووقلمنأ،ُسوءالفهمأتًمنسوءاإلفهاممنإَتفًأساسالببلؼةتقول"منلمٌُءجا

ٌُفهم فهمو هامورجٌلَفهٌمسرٌعالفهم،والٌتفاهمونماالٌقولون،وتقولمنجزعمناالستب،ٌَ

" االستفهام إلى ل،ٖفزع بعٌنه، عنه أعرؾالمستفهم ال فؤنا ) البٌت؟ فً من ( كنهفتقول

معروؾبالنسبةللمسإول،فاالسمالمبهمؼٌراالسمالنكرةألنالتنكٌرهوؼٌرالتعرٌؾوٌفٌد

التعمٌمفإذاقلتفًالبٌترجٌل.أيرجلفهوؼٌرمعروؾبالنسبةللسامع

قلتم وإذا البٌت؟ فً للسابلن بالنسبة مبهم لكنه معرفة اسم هو الذهن فالذيفً

مةماهًإالأدواتمسإول،وٌبدوللباحثأّنماٌطلقعلٌهاألسماءالمبهومعروؾبالنسبةلل

بحثهفاضلمصطفىالساقًفًكتابهأقسامالكلم،حٌثقال"سمىولٌستأسماء، ما وهذا

                                                           
.(1٘ٔ/صٕ)،الكتابسٌبوٌه،. ٔ
(.9ٕٓ/ٔ،)مغنً اللبٌب،ابنهشام(،1٘ٔ/ٕ،)الكتاب،.انظر:سٌبوٌهٕ
ولى،بٌروت،تحقٌق:محمدباسلعٌونالسود،دارالكتبالعلمٌة،الطبعةاأل، أساس البالغة.الزمخشريٖ

.(ٕٗ/ٕ)م،114ٔ-هـ1ٔٗٔلبنان،



ٕ٘ 
 

الكوفٌونالحروؾأدوات،وهذهالتسمٌةأقربإلىالدقةالتًنمٌلإلىاألخذبهالتشملحروؾ

،والتًتإديوظٌفةالتعلٌقوهًقدخرجتعنمفهوماالسمالذيحددهالمعانًوبقٌةاألدوات

النحاة،ورفضتأنتقبلعبلماتهالتًذكروهامإكدٌنأنإدراجهافًقسماألدواتهًالحل

لحٌرةالنحاةفًتقرٌرحكمسلٌمبشؤنها،فهًذاتطابعشكلً العملًالعلمًالذيٌضعحداا

أقسووظٌفًمتمٌز خاص"عنبقٌة بقسم ٌسوغأفرادها الكلم، بالذكرأنٔام ومنالجدٌر .

الساقًهوتلمٌذتمامحسان،وهماٌرٌانأنالكبلمٌقسمإلىسبعةأقسامهً)االسم،والصفة،

والفعل،والخالفة،والضمٌر،والظرؾ،واألداة(.

 . خروج االستفهام عن أصل داللته إلى معان أخرى.٢

عن االستفهام وهذهٌخرج أخرى، معان إلى واإلخبار واإلعبلم اإلفهام طلب داللة

المعانًتعرؾمنسٌاقالكبلمإذإناالستفهامٌحتاجإلىجوابله،أماالذيٌخرجعنمعنى

االستفهامفبلٌحتاجإلىجواب."إذٌستؽنًالبلؽاءبعباراتاالستفهامعنذكراأللفاظالدالة

ٌرٌدو ما على صرٌحة المعانًداللة هذه على الداللة وببلؼة المعانً، من عنه التعبٌر ن

.ٕبؤسلوباالستفهامآتٌةمنالتعبٌرعنهابصورةؼٌرمباشرةوهًدالالتُتَتصٌدبالذكاء"

 حقٌقته، عن االستفهام إلٌها ٌخرج التً المعانً فً-ومن الببلؼٌون أحصاها وقد

هً:–مختلؾالنصوص

اإلنكارٔ التوبٌخٕ. التقرٌرٖ. التعجبٗ. العتاب٘. التذكٌرٙ. االفتخار9. التفخٌم4. .

 1والتعظٌم والتخوٌؾ التهوٌل .ٔٓ والتخفٌؾ التسهٌل .ٔٔ والوعٌد التهدٌد التكثٌرٕٔ. .

ٖٔ التسوٌة .ٔٗ األمر .ٔ٘ التنبٌه الترؼٌبٙٔ. النه9ًٔ. .ٔ4 الدعاء االسترشاد1ٔ. .

.التحقٌرٕ٘.التجاهلٕٗ.التحضٌضٖٕ.العرضٕٕ.االستبطاءٕٔ.التمنًوالترجًٕٓ

المدحوالذمٕٙواالستهانة االكتفاء9ٕ. االستبعاد4ٕ. اإلٌناس1ٕ. التهكموالسخرٌةٖٓ. .

.ٖإلىؼٌرذلكمنالمعانً.ٖٖ.التؤكٌدٕٖ.اإلخبارٖٔ



                                                           
،مكتبةالخانجً،القاهرة،أقسام الكالم العربً من حٌث الشكل والوظٌفة.فاضلمصطفىالساقً،ٔ

 .(1ٕم،)ص199ٔ-هـ19ٖٔ
،دارالقلم،دمشق،الدارالبالغة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها.عبدالرحمنحسنحبنكةالمٌدانً،ٕ

(.9ٕٓ–1ٕٙ/ٔم،)11ٙٔ-هـٙٔٗٔالشامٌةبٌروت،الطبعةاألولى،
 (.ٕٖٓ-9ٕٓ/ٔأمثلتها،المرجعالسابق،)المعانًونظر:هذه.اٖ
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 مفهومه وأنماطه ،الثانً: التحوٌل لمبحثا

 المطلب األول: مفهومه 

القواعدقبل أو التولٌد عن نعرؾشٌباا أن لنا بد ال التحوٌل الحدٌثعن

التولٌدٌة،فالقواعدالتولٌدٌة"تهتممباشرةبؤوالٌةاللؽةالتًُتتٌحلئلنسانأنٌنتج

التول منوطةفًاألساسبالقواعد اإلنتاجهذه وعملٌة كلها، القابمةجملاللؽة ٌدٌة

ضمنالكفاٌةاللؽوٌةوالتًتإديفًحالالعملبهاإلىإنتاجالجملالتًباإلمكان

استعمالهافًاللؽةأوإلىتعدادها"
ٔ
.

افترض لقد " فٌقول: العربٌة لنحاة اللسانٌة النظرٌة وٌشرحمازنالوعر

)مأٌةجمهورنحاةالعربثبلثةأركانلؽوٌةفًالنظرٌةاللسانٌةالعرب الـ هً:

أوفاعل(والـ)مالخبر(والـ)ؾ الزٌادةالنحوٌةوالداللٌة(،إنالعبلقة–مبتدأ

مأ=تركٌبااالزماا(و)م–التًتربطهذهاألركانالثبلثةتدعى)إس:(،أي)م

– أ الحاصل–م فإن الثبلثة األركان هذه تنتظم فعندما متعدٌاا(، تركٌباا ؾ=

عرضةاللؽويسٌكون ك( التركٌب) وإن ك(، تنتج) مختلفة لتحوالتلؽوٌة

بدورهاتراكٌبداللٌةعامةوتراكٌبداللٌةخاصة"
ٕ


 التحوٌل 

ال ظهورمدرسة فًالعصرالحاضربعد واسعة نحواكتسبمصطلحالتحوٌلشهرة

األ اللؽوي العالم ٌد على التحوٌلً التولٌدي نعوم الشهٌر سنةتشومسكً،مرٌكً من بدءاا

التركٌبٌة"1٘9ٔ األبنٌة كتابه" التًظهرفٌها أوالبنىالتركٌبٌةأوالتراكٌب،وهًالسنة

الذيٌحملبذورنظرٌتهالجدٌدةومدلولهذاالمصطلحٌعدأهمالنحوٌةعلىاختبلؾالترجمة

.ٖساسٌةفًهذهالمدرسةاللؽوٌةوفًطرٌقتهافًتحلٌلاللؽةألالمفاهٌما

                                                           
ٔ
(،المإسسةالجامعٌةللدراساتاأللسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة)الجملة البسٌطةمٌشالزكرٌا،.

 (.ٖٔ،)ص14ٙٔ-ٙٓٗٔوالنشر،الطبعةاألولى،بٌروت،
:(،وٌنظر9ٗ،)ص149ٔ،دارطبلس،الطبعةاألولى،دمشق،نحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة.مازنالوعر،ٕ

(ٕٔ،)ص9ٕٓٓحسنالملخ،رإىلسانٌةفًنظرٌةالنحوالعربً،دارالشروق،الطبعةاألولى،عّمان
م،11ٓٔ،مكتبةالخانجً،الطبعةاألولى،القاهرة،فً النحو العربً ٌةنماط التحوٌلاألمن عبداللطٌؾ،محمدحماسة،. ٖ

(1)ص
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 صورة بؤبسط "والتحوٌل جملة تحوٌل آخرإهو تركٌب إلى تركٌب أو أخرى لى

 هًما عنها المحولة التٌوالجملة والقواعد األصل. فًتحوٌلجملةعرؾبالجملة ًتتحكم

التحوٌلٌة القواعد هً " العمٌقة البنٌة " أو البنٌة،األصل تحذؾبعضعناصر وهًقواعد

 أوتحولها منموقعالىآخر، أوتنقلها عناصرإلىعناصرمختلفةأوتضٌؾإالعمٌقة، لٌها

احدأوأكثر،مثللىآخربتطبٌققانونتحوٌلًوإٌرتركٌبلؽويٌهوعملٌةتؽ"أو،ٔ"جدٌدة

.ٕ"التحوٌلمنجملةإخبارٌةإلىجملةاستفهامٌة

 أن لٌسمومع التحوٌل مصطلح إاّل العربٌة علماء بٌن عندأتداوالا حاضراا كان نه

 هذا عن تعبٌرهم وكان الشواهد، أو لؤلمثلة مثلمعالجتهم من بعبارات ٌقع قولهمالمفهوم

"أصلهكذا"أو"قٌاسهكذا"أوهوعلىتقدٌركذا"أوتؤوٌلهكذا"أوعلىنٌةكذاوهً

.ٖكلهاتعنًأنهناكبنٌةعمٌقةوراءالبنٌةالسطحٌةالمحولة

العربٌةو فنحاة العربٌة فً والفرع األصل كنظرٌة هً والتحوٌل التولٌد نظرٌة

هذ فً البحث فً النحو نشؤة منذ أصلشؽلوا النكرة أن فقرروا " النظرٌة ه

والمعرفةفرع،وأنالمفردأصلللجمعوأنالمذكرأصلللمإنثوأنالتصؽٌرو

" إلىأصولها األشٌاء ٌرّدان التكسٌر
ٗ
األصلٌة قضٌة التحوٌلًرأىأن فالمنهج

والفرعٌةقضٌةأساسٌةفًفهمالبنٌةالعمٌقةوتحولهاإلىبنٌةالسطح،وفًالعربٌة

مثبلاالتستطٌعأنتنظرإلىالفعل)قال(علىأنأصله)قال(معوجود)ٌقول(بل

اص فً) أنتؽفلأنالطاء والتستطٌع ،طبرعلٌكأنتعرؾأصلاأللؾفٌه،

التفسٌر واضطرب(لٌستطاء،وإنماأصلهاتاء،دونإٌجادتفسٌرلها،ومنهذا

البحثعناألصل.
٘


هذاالتولٌدٌسمىتولٌدالمفردات،أماتولٌدالتراكٌبفٌقولسمٌراستٌتٌة:"

هًاألصلوتسمىالجملة منالتراكٌبمنجملة انبثاقتركٌبأومجموعة هو

التولٌدٌةأنهاالجملةالتًتإديمعنىٌدٌةوأهموصؾللجملةاألصلبالجملةالتول

                                                           
(ٖٔ،)صفً النحو العربً ٌةالتحوٌلنماط األمن عبداللطٌؾ،محمدحماسة،ٔ
 (ٕٔ.المرجعالسابق،)صٕ
(.ٕٔ)ص، .انظر:المرجعالسابقٖ
 (ٖٗٔ)صم.191ٔدارالنهضةالعربٌة،بٌروت،.عبدهالراجحً،النحوالعربًوالدرسالحدٌث،ٗ
(ٗٗٔ-ٖٗٔ.ٌنظر:المرجعالسابق،)ص٘
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ضروب كل من خالٌة كونها ومع الكلمات، من ممكن عدد أقل كونها مع مفٌداا

تولٌدٌة، فلٌست جاء( )زٌد جملة أما تولٌدٌة، جملة زٌد( )جاء فجملة التحوٌل،

اتقدٌمااوتؤخٌراا،وهمافكونهاأقلعددممكنمنالكلماتلمٌجعلهاتولٌدٌة،ألنفٌه

إذاأخذنا برأيمنقالإنفٌهاتقدٌمااوتؤخٌراا،وإذاأخذنامنوجوهالتحوٌل،هذا

بقولمنقالإنهاجملةاسمٌة،لمتكنتولٌدٌةكذلك،إلنهالٌستأقلعددممكن

)جاء الفعلٌة والجملة والخبر، المبتدأ جملة منجملتٌن، فهًمركبة منالكلمات،

و("ه
ٔ


 لبنٌة العمٌقة والبنٌة السطحٌة ا

البنٌةالسطحٌةتتمثلفًتسلسلالعناصرالمكونةمنالكلماتفًمدرجالكبلمفًحٌنتكون

البنٌةالعمٌقةفًذهنالمتكلم.

"فهذاالذيتدركهحواسنامنالمدارجالكبلمٌةهوفًالحقٌقةالقشرة،والسطحاألعلى،وماال

ٌظهرفًالبنٌةالعمٌقةٌوجدفًذهناإلنسان،والٌحققهاإالبتحوٌلهاإلىسلسلةكبلمٌة.إلى

.ٕ"البنٌةالعلٌاالظاهرةوالسطحٌةالتًكانتوالتزالهًموضوعالدراساتاللؽوٌة

"فالعنصرالتركٌبًالذيتتفرععنهالجملتنقسمإلىثبلثةأقسامأيأنالتفرٌعٌتمعلىثبلث

 التًتمراحل، األولىهًالمرحلة تؤتًالمرحلة ثم أيالبنىالعمٌقة النحو قاعدة فٌها تكون

البنىالعمٌقةإلىالبنىالسطحٌةباستعما هذه لقواعدالتحوٌلالمرحلةالثانٌةالتًتحولفٌها

.ٖوأخٌراافًالمرحلةالثالثةتشكلالجملةلسلسلةمناألصواتالدالةعلىمعنى"

إلىأن"قواعداللؽةثابتةومحدودةوالجملالمنطوقةمتؽٌرةعبداللطٌؾوذهبمحمدحماسة

الثابت تمثل العمٌقة فالبنٌة ثابتة، قاعدة عن محولة اللؽة فً جملة وكل والبنٌةومتنوعة

.ٗالسطحٌةتمثلالمتؽٌروالقواعدالتحوٌلٌةهًالتًتحولالثابتإلىمتؽٌر"



                                                           
إربد،–عالمالكتبالحدٌث،الطبعةاألولى،األردنوالوظٌفة والمنهج،اللسانٌات، المجال .سمٌراستٌتٌة،ٔ

 م.ٕ٘ٓٓ
م،ٕٓٓٓ،دارالقصبةللنشر،الطبعةالثانٌة،الجزابر،، مبادئ فً اللسانٌات.خولةطالباإلبراهٌمًٕ

(.1ٓٔ)ص
 (.ٓٔٔ.المرجعالسابق،)صٖ
(.9٘،)صاألنماط التحوٌلٌة فً النحو العربًمن .انظر:عبداللطٌؾمحمدحماسة،ٗ
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 التحوٌل  أنماط

الترتٌب أوالً: 

لىمورفٌمحقهالتؤخٌرفٌماجاءإٌعمدٌعدالترتٌبمنأبرزعناصرالتحوٌل،ألنالمتكلم

.ٔترتٌبالمعانًفًالنفسإلظهارعنالعربفٌقدمه،أوإلىماحقهالتقدٌمفٌإخرهطلباابه

تقدٌمٌقالإنهعلىنٌةالتؤخٌر،وذلكفً"وٌذهبالجرجانًإلىأنالتقدٌمٌكونعلىوجهٌن،

المبتدأكلشًءأقررتهمعالتقدٌمعلىحكمهالذيكانعلٌه،وفًجنسهالذيكانفٌه،كخبر

قدمتهعلىالفاعلكقولك"منطلقزٌد"و"ضربعمراا قدمتهعلىالمبتدأ،والمفعولإذا إذا

زٌد".فمعلوٌمأن"منطلق"،وعمراا"لمٌخرجابالتقدٌمعماكاناعلٌه،منكونهذاخبرمبتدأ

.ٕ"ومرفوعاابذلك،وكونذلكمفعوالاومنصوباامنأجله،كماٌكونإذاأخرت

جعللهبابااتوتقدٌمالعلىنٌةالتؤخٌر،ولكنعلىأنتنقلالشًءمنحكمإلىحكمو"

ؼٌربابهوإعرابااؼٌرإعرابه،وذلكأنتجًءإلىاسمٌنٌحتملكلواحدمنهاأنٌكونمبتدأ

فتقدمتارةهذاعلىذاكوأخرىذاكعلىهذا.ومثالهماتصنعهبزٌد،خرخبراالهوٌكوناآل

لمنطلق،حٌثتقولمرة"زٌٌدالمنطلق"وأخرى،"المنطلقزٌٌد"فؤنتفًهذالمتقدم"وا

كما المنطلق"علىأنٌكونمتروكااعنحكمهالذيكانعلٌهمعالتؤخٌرفٌكونخبرمبتدأ

كان،بلعلىأنتنقلهعنكونهخبرااالىكونهمبتدأ.وكذلكلمتإخر"زٌداا"علىأنٌكون

.ٖ"مبتدأكماكانبلعلىأنتخرجهعنكونهمبتدأالىكونهخبراا

"و" علىأن(زٌد)لمتقدم(زٌٌدضربته)وأظهرمنذلكقولنا"ضربتزٌداا

منصوباابالفعلكماكان،ولكنعلىأنترفعهباالبتداء،وتشؽلالعملبضمٌره، ٌكونمفعوالا

.ٗ"وتجعلهفًموضعالخبرله

إنما وٌقول" علىالفاعلوهوعربًجٌد المفعولبه أنالعربتقدم وٌرىسٌبوٌه

  " وٌعنٌانهم ٌهمانهم جمٌعاا وإنكانا أعنى، ببٌانه وهم لهم، أهم الذيببٌانه ففً،ٌ٘قدمون

المثالٌناآلتٌٌن:

                                                           
(44م)ص14ٗٔ-هـٗٓٗٔ،عالمالمعرفة،الطبعةاألولى،جدة،فً نحو اللغة وتراكٌبها.خلٌلعماٌرة، ٔ
(.ٙٓٔ)صدالئل االعجاز.عبدالقاهرالجرجانً، ٕ
 (ٙٓٔ)ص.المرجعالسابق،ٖ
(.ٙٓٔ)صالمرجعالسابق،. ٗ
 (.ٖٗ/ٔ)،، الكتابسٌبوٌه.٘
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.أكلالتفاحةزٌدٌٔ

.أكلزٌٌدالتفاحةٕ

وفًالجملةالثانٌةكاناالهتمامبآكلالتفاحة،التفاحةاالهتمامبكانفًالجملةاألولىف

.؟(منهو)

أفرد والتؤخٌرفًالخصابصفصبلاًابنجنوقد فٌهلقافًالتقدٌم : وذلكعلى"

ٌقبلهالقٌاس، ما أحدهما ٌسهلهاالضطرارضربٌن: المفعولعلى،واآلخرما األولكتقدٌم

الناصب الفعل وعلى تارة، الفاعل -ِه )وزٌداا-الذينصبه ،) عمرو كـ)ضربزٌداا أخرى،

سارٌومالجمعة)،و(عندكقامزٌد)و(قامعندكزٌد)(،وكذلكالظرؾ،نحو:وضربعمر

،وكذلكالحالنحو"جاءضاحكاازٌد"وضاحكااجاءزٌد،(ٌومالجمعةسارجعفر)،و(جعفر

،والٌجوزتقدٌمالمستثنىعلىالفعلالناصبله.لووكذلكاالستثناء:نحوماقاماالزٌدااأحدٌ

قلت:إالزٌدااقامالقوملمٌجز،لمضارعةاالستثناءالبدل،أالتراكتقول:ماقامأحدإالزٌداا

.ٔ"االستثناءالبدلامتنعتقدٌمهىوإالزٌد.والمعنىواحد.فلماجار

نهقدمإفًالتقدٌموالتؤخٌرعلىالقولللؽويُّوالٌرٌدعبدالقاهرالجرجانًأنٌقؾا

للعناٌةواالهتمامكماذكرسٌبوٌهمنؼٌرأنٌذكرمنأٌنكانتتلكالعناٌة؟وبمكانأهم؟

"فٌعٌبعلىبعضأهلاللؽةفًتهوٌنأمرالتقدٌموالتؤخٌر:،بلٌذهبإلىأكثرمنذلك

.ٕ"ٌرىتتبعهوالنظرفٌهضرباامنالتكلؾ،حتىترىأكثرهم

و الجرجانًكذلك القاهر عبد الشًء"ٌرى تقدٌم فً األمر ٌقسم أن الخطؤ من أنه

وتؤخٌرهقسمٌن،فٌجعلمفٌداافًبعضالكبلموؼٌرمفٌدفًبعض،وأنٌعللتارةفًالعناٌة،

ألنهذاك،ٖ"سجعهولذاك،قوافٌهلهذاردوأخرىبؤنهتوسعةعلىالشاعروالكاتب،حتىتطّ

خرى،فمتىأمنالبعٌدأنٌكونفًجملةالنظمماٌدلتارةوالٌدل"حسبرأيالجرجانً

أنهقداختصبفابدةالتكونتلكمثبلاثبتفًتقدٌمالمفعول علىالفعلفًكثٌرمنالكبلم،

.ٗ"الفابدةمعالتؤخٌر

                                                           
(.4ٕٖ/ٕت)-،تحقٌقمحمدعلًالنجار،المكتبةالعلمٌة،بالخصائص،.ابنجنى ٔ
 (4ٓٔ)ص،دالئل االعجاز.عبدالقاهرالجرجانً،ٕ
 (.ٓٔٔص)،المرجعالسابقٖ
.(ٓٔٔص)،دالئل اإلعجاز،.عبدالقاهرالجرجانً ٗ
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ذه ما على حسان تمام وٌعلق : قاببل الجرجانً بإلٌه عبد" أن االعتقاد إلى أمٌل

تحت النحاة ٌدرسه ما : أولهما : شٌبٌن إلى به الترتٌبقصد اصطبلحه حٌنصاغ القاهر

عنوان"الرتبة"،وثانٌهما:ماٌدرسهالببلؼٌونتحتعنوان"التقدٌموالتؤخٌر".ولكندراسة

دراسةألسل والتؤخٌرفًالببلؼة أيالتقدٌم فًأوبالتركٌبالللتركٌبنفسه تتم دراسة نها

واذنال،واآلخرمجالالرتبةؼٌرالمحفوظة،نطاقٌنأحدهما:مجالحرٌةالرتبةحرٌةمطلقة

.ٔ"ٌتناولالتقدٌموالتؤخٌرالببلؼًماٌسمىفًالنحوباسمالرتبةالمحفوظة

إلٌه المضاؾ المحفوظة الرتب الموصول،والمجرور،ومن وصلة والمعطوؾ،

)النعت(،والبدل،والتوكٌد، الشرط،والصفة أدوات والعرض،واالستفهام،وصدارة

فٌماإوالتحضٌضوهذههًالتًدعتالنحاة لىصوغعبارتهمالشهٌرة"الٌعملمابعدها

.ٕقبلها"

 الفاعلوالمفعولبه" والخبرورتبة المبتدأ الفاعلومنالرتبؼٌرالمحفوظة ورتبة

".والتمٌٌزبعد)نعم(ورتبةالحالوالفعلالمتصرؾورتبةالمفعولبهوالفعل

ٌتضحللباحثفٌماسبقأننمطالتحوٌلبالترتٌبأوبالنقلٌشتركبٌنالنحووالببلؼة

ٌّرالترتٌبفالنحولهترتٌبعلىأصلالوضعالطبٌعًوللمتكلمأن حسبماٌرٌدهللمعنىٌُؽ

أيأنلهمجاالامحددااولٌسمطلقالحرٌة.،يٌرٌدهعلىأنالٌخلبالقاعدةالنحوٌةالذ

،ٖ،ورتبةالمفعولبه=ٕ،ورتبةالفاعل=ٔفرتبةالفعل=

هذاترتٌبالجملةالفعلٌةأماالجملةاالسمٌةفترتٌبهاماٌلً:

،ٕ،ورتبةالخبر=ٔرتبةالمبتدأ=

ماشبهالجملةوأ

،ٕ،ورتبةالمجرور=ٔفرتبةالجار=

،ٕلىالظرؾ=إ،ورتبةالمضاؾٔورتبةالظرؾ=



                                                           
.(9ٕٓص)م،11ٗٔ،دارالثقافة،الدارالبضاء،ومبناهااللغة العربٌة معناها.تمامحسان، ٔ
.(9ٕٓص،) .انظر:المرجعالسابق ٕ
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قول:تف

.درسمحمدالطبٔ

ٕٖٔ

.الطبدرسمحمدٕ

ٖٕٔ

.درسالطبمحمدٖ

ٖٕٔ

.محمددرسالطبٗ

ٕٖٔ



تؽٌٌر ٌحصل لم األولى الجملة فً النحوي الجانب على،من بقٌت تولٌدٌة فالجملة

علىالفعلوالفاعل،األصل ثالثاا الذيرتبته المفعولبه تقدم فقد الثانٌة فًالجملة وهذا،أما

ٌفَسرمنالجانبالببلؼًعلىأنالمتكلمأراداالهتمامبالطبفقدمه،وفًالجملةالثالثةتقدم

المفعولبهعلىالفاعلوهومنالجانبالببلؼًأرادأنٌقولأنالدراسةكانتفًالطبفؤخر

مامواإلسنادالفاعل،أمافًالجملةالرابعةفتقدمالفاعلعلىالفعلوهوجابزعندالكوفٌٌنلبلهت

تمامحسانالرتبؼٌرالمحفوظة.وهذاماٌسمٌهلمحمدبؤنهدرسالطب،

أماالجملةاالسمٌة:

مبتسمٌخالدٌ

ٕٔ

خالدإلىبتسامإسناداالالمحاٌد،فهًفًوضعها

خالدأمبتسمٌقلناأماإذا

ٕٔ

أماإذاذهبناإلىالرتبالمحفوظة،ولٌسؼٌرهابتسامخالدفقداهتمالمتكلمبالسإالعن

صلىخالٌدفًمثلالجاروالمجرورفتقول:ثابتةفبلٌجوزفٌهاالتقدٌمبلٌجبأنتكون

المسجد

والٌصحأنتقول

صلىخالدالمسجدفً
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جاءابُنخالدٍقولتو

خالٍدابنُجاءقولتوالٌصحأن

 التحوٌل بالزٌادة  ثانٌاً:

هًماٌضاؾإلىالجملةالنواةمنكلماتٌعبرعنهاالنحاةبالفضبلتأوالتتماتأو 

 .ٔالقٌد،ٌضاؾإلىالجملةاألصللتحقٌقزٌادةفًالمعنىبؼٌرذلك،وٌعبرعنهاالببلؼٌون

ٌؤخذقطعاامنالذهبأوالفضةواعلمأنمثلواضعالكبلممثلمن"ٌقولالجرجانً

ٌوم فٌذٌببعضهافًبعضحتىتصٌرقطعةواحدة،وذلكأنكإذاقلت)ضربزٌٌدعمراا

الكلمكلهاعلىمفهومهومعنى تؤدٌبااله(فؤنكتحصلمنمجموعهذا الجمعةضربااشدٌداا

ملتفٌدهأنفسمعانٌها،وإنماواحدالعدةمعاٍن،كماٌتوهمهالناس،وذلكألنكلمتؤِتبهذهالكل

جبتبهالتفٌدوجوهالتعلقالتًبٌنالفعلالذيهو)ضرب(وبٌنماعملفٌه،واألحكامالتً

)عمرو(وإذاكاناألمركذلك،فٌنبؽًلناأنننظرفًالمفعولٌةمن"،هًمحصولالتعلق

)التؤدٌب(علٌةداا،وكون)الضرب(ضربااشدٌوكون)ٌومالجمعة(زمانااللضرب،وكون

سناد)ضرب(إللضرب،أٌتصورفٌهاأنتفردعنالمعنىاألولالذيهوأصلالفابدة،وهو

و ) زٌد ٌومثباتإإلى) وكون) به، مفعوالا عمرو( حتىٌعقلكون) له به الضرب( (

(مفعوالالهمنؼٌرأنالجمعة(مفعوالافٌه،وكون)ضربااشدٌداا(مصدراا،وكون)التؤدٌب

للضرب، مفعولٌخطرببالككون)زٌد(فاعبلا وإذانظرناوجدناذلكالٌتصورألنعمراا

)ضربااشدٌداا()ٌومالجمعة(زمانلضربوقعمنزٌد،وو،علٌه(زٌد)لضربوقعمن

الؽرضمنه،وإذابٌانلذلكالضربكٌؾهو؟وماصفته؟،و)التؤدٌب(علةلهوبٌانأنهكان

نمنهوثبت،أنالمفهوممنمجموعالكلممعنىواحدالعدةمعاٍن.وهواكانذلككذلك،ب

إثباتكزٌداافاعبلاضرباالعمروفًوقت،كذاوعلىصفةكذا،ولؽرضكذا،ولهذاالمعنىنقول

.ٕ"أنهكبلمواحد

و والتًهً" فٌها ترتبطبالبإرة فًالجملة كلمة بسببوعبلقةكل فاعله الفعلمع

توخً"وٌذهبعبدالقاهرالجرجانًإلىأنالنظمهو.ٖ"معٌنة،وبذاٌتحققالنظمفًالجملة

                                                           
.(1ٙص،)وتراكٌبها اللغة، فً نحو ا.خلٌلعماٌرة ٔ
.(ٗٔٗ–ٖٔٗص،)دالئل االعجازالقاهرالجرجانً،.عبد ٕ
.(ٓٓٔص،)وتراكٌبهافً نحو اللغة .خلٌلعماٌرة، ٖ
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فًاأل النظم الٌكون إذ النحو المعانًمعانً الجملةٔ"لفاظدون تدخلعلى زٌادة فكل .

.ٕالذيكانالتولٌدٌةالفعلٌةأواالسمٌةتحولمعناهاإلىمعنىجدٌدؼٌر

 والفضبلتوفالنواسخ واالستفهام النفً على،أدوات زوابد والتمٌٌز والحال المفعوالت مثل

.وتحولهاإلىالبنٌةالسطحٌةالجملةالتولٌدٌة

مجتهد(تتحولبالزٌادةإلىخالدٌفجملة)

مجتهداازٌادةبالفعلالناقص.خالدٌكان-

مجتهٌدزٌادةبحرؾالتوكٌد.خالدااإن -

مجتهٌدزٌادةبحرؾاالستفهام.أخالدٌ-

الفاضلمجتهٌدزٌادةبالنعتخالدٌ-



(تتحولبالزٌادةإلىخالدٌوجملة)جاء

ةبالحال.مبتسماازٌادخالدٌجاء-

اازٌادةالمكانوالحال.منالمدرسةفرحخالدٌجاء-

 التحوٌل بالحذف ثالثاً: 

تحوٌلٌااهوذلكالذيٌسجلفًالجملةأوالوحدةاإلسنادٌة والحذؾالذيٌعدعنصراا

اإلسنادٌة الوحدة أو الجملة هذه وتبقىمعه المعنى. لؽرضفً الفعلٌة أو االسمٌة التولٌدٌة

.ٖحاملةلمعنىما

 مع جع ُّ الى:قولهتعفقدٌحذؾالمبتدأمنالجملةوٌفهمذلكمنسٌاقالكبلمومنذلك.ٔ

 ممجن حمخم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف  خف حف جف مغ جغ

3٢األحقاف:  َّ  مه جه هن من خن حن المبتدأ/ حذؾفٌها جملة هذه )ببلغ( فقوله

.والتقدٌر)هذاببلغفهلٌهلكإالالقومالفاسقون(

                                                           
(.ٙٗ٘ص،)دالئل االعجازالقاهرالجرجانً،نظر:عبد.ا ٔ
.4ٙم،ص4ٕٓٓورٌا،دمشق،جرمانا،دارومإسسةرسبلن،س،التحوٌل فً النحو العربً.رابحبومعزة، ٕ
.9ٔ،صالتحوٌل فً النحو العربًبومعزة،.رابح ٖ
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 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك  ُّ .ومنالتحوٌلبالحذؾقولهتعالى:ٕ

منواوعملواآالذٌنوتقدٌرهإن (إن )خبرمناآلٌةحٌثحذؾ/ 34الكهف:  َّ ين ىن نن

 الصالحاتمقوٌلفًحقهمإناالنضٌعأجرمنأحسنعمبل.

؟أي،أجاءزٌدأمخالد؟لوباالستفهاممثل:جاءزٌدأمخالدومنالحذؾماٌحذؾمنأس.ٖ

سلوبالتحذٌرواإلؼراءأومن.ٗ

لزمالصبرفحذؾالفعلمعفاعلهاأيالصبَرالصبَر.:نقول

أياحذرالسرعة.السرعةَ:ونقول

ٌقولعبدالقاهرفًالحذؾ"هوباٌبدقٌقالمسلك،لطٌؾالمؤخذعجٌباألمر،شبٌه

بالسحر،فإنكترىبهتركالذكر،أفصحمنالذكر،والصمتعناإلفادة،أزٌدلئلفادة،وتجدك

.ٔ"نطق،وأتمماتكونبٌانااإذالمُتِبنأنطقماتكونإذالمت

مواطراحفضولهومنعادةالعرباإلٌجازواالختصاروالحذؾطلباالتقصٌرالكبل"

وٌعدونذلكفصاحةوببلؼةوٌندرجذلكفًالحفاظعلىالمجهوده،عنكثٌرهواالستؽناءبقلٌل

المرسل الٌه ٌحتاج الذي والذاكري التراكٌبٕ"العضلً الحذؾفً من كثٌر ورد وقد .

تعالىالعربٌةمنذلك فحذؾالمفعولبه  ٥16البقرة:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي  ُّ قوله

تعالىلؽرضببلؼً.وكذلك فنعرؾأنأعطىتؤخذ ٢اللٌل:  َّ مث هت مت خت حت ُّ قوله

مفعولٌنوهذانالمفعوالنلٌساموجودٌنفًالنصلكنالجملةتامةمفهومهوهذادلٌللحذٍؾ

أوتؤوٌبلاوٌجدونلذلكتعلٌبلا.وقدتكونهذهالمسمٌاتأ وماٌسمٌهالبعضتقدٌرااأوتفسٌراا

 ىن نن من زن ُّ قولهتعالىمتقاربةالمعانً.ومنذلكأٌضااحذؾشبهالجملةفً

 33المؤمنون:  َّريزي  ٰى ين أي مما فحذؾ منه الجارمنه)تشربون هو الذي )

التوبة:  َّ يئيف ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ وكذلكقولهتعالىوهوتحوٌلبالحذؾوالمجرور

3   .. أٌضاا المشركٌن من بريٌء كتبأيورسوله من القرآنوؼٌره فً كثٌر ذلك ومثل

.أٌضااالعربٌةوكبلمالناسالبسطاءالٌخلومنالحذؾ



                                                           
.(ٙٗٔص،)العجازدالئل االقاهرالجرجانً،.عبد ٔ
(.9ٔ)ص،التحوٌل فً النحو العربً.رابحابومعزة، ٕ
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 التحوٌل باالستبدال رابعاً: 

وحدة          أو لؽوٌة وحدة مقام إسنادٌة وحدة أو لؽوٌة وحدة إقامة إمكانٌة االستبدالهو

 أإسنادٌة ٔخرى هو أو إ. آخر، تركٌبً مكون مكان مكون االستبدالوحبلل أنواع من

و.(اإلحبلل) . باإلٌجاب الجوابنعم فٌكون ؟ عمرو قام هل بالسلبإتقول كان فٌكونذا

 فــ)ال(حلتمحلالجوابلمٌقمعمرو.،)ال(الجواب

لصرٌح،كمافًمحلالمصدراالمصدرالمإولومنأنواعالتحوٌلباالستبدالإحبلل

 : تعالى  1٢0البقرة:  َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ُّ قوله الحرؾف/ جاء

ٌمكنأنالمصدريوالفعلالمضارعفًمحلرفعمبتدأبمعنىالمصدرالصرٌح)صومكم(أي

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي  ُّ :قولهتعالىوكذلك،ٌحلمحلالمصدرالمإول

لتقىالجمعانجاءتفًمحلافجملة/٘٘ٔآلعمران: َّ مخ جتحت  هب مب خب حب

 .ٕالمضاؾإلٌهالظرؾالزمان)ٌوم(،وبنٌتهاالعمٌقةالتقاءالجمعٌن

:فالجملةالتولٌدٌةهً

أنتصومواخٌر=جملةتحوٌلٌةباالستبدال←الصومخٌٌر-

ٌومالتقىالجمعان=جملةتحوٌلٌةباالستبدال←وٌومالتقاءالجمعٌن-

)ما(أما  ىق يف ىف يث  ىث  ُّ   ،كقولهتعالى:فًاألدواتفٌمكناستبدال)من(بـ

فــ)من(للعاقلحلمحلها)ما(النساء: َّ زي ىكمك لك اك يق

قد /  1الغاشٌة: َّ زت رت يب ىب نب  ُّ ،قالتعالى:وٌمكنأنتحل)هل(محل)قد(

أتاك حدٌث الغاشٌة

 

 

                                                           
.(ٓٙص، )المرجعالسابق. ٔ
-جامعةآلالبٌت،األردن،رسالةماجستٌر،أنماط التحوٌل فً الجملة الفعلٌة.انظر:هبةموفقالنعٌمً، ٕ

(.ٔٓٔ)صم.1ٕٓٓ-4ٕٓٓالمفرق،
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 التنغٌم خامساً: 

فالكبلمعندإلقابهتكسوهألوانموسٌقٌةال،هوموسٌقىالكبلم"التنؽٌمفًاالصطبلح

 إال "الموسٌقى" كبلفًتختلؾعن التًتصنع النؽماتالداخلٌة بٌن والتوافق التواإم درجة

أو وانخفاضات ارتفاعات صورة فً الكبلم موسٌقى وتظهر والجنبات، الوحدات متناؼم

تنوٌعات الكبلم إذ نؽماتالكبلم، نسمٌها ما أو –صوتٌة، نوعه كان على–مهما ٌلقى ال

 .ٔ"حوالمستوىواحد،بحالمناأل

من" مقطع نطق فً نسبً وضوح فالنبر بعضهم، ٌظن كما النبر هو التنؽٌم ولٌس

الوصؾعاملمهممنعواملالتنؽٌم،باإلضافةإلىعوامل أخرى،ذاتٌةالمقاطع،وهوبهذا

ومبلبساتهاالخارجٌةالمتعلقةبالتكلم،ومواقفها،وهٌباتالتراكٌب،وؼٌرذاتٌةكطبٌعةالصوت

فالجملةالواحدةقدٌتؽٌرمعناهابتؽٌرنطقهاوتؽٌرجرسموسٌقىالجملة.،ٕ"وأؼراضه

كمافًالجملةاآلتٌة:

؟نجحخالد

.نجحخالد

!نجحخالد

استفهامٌةحذؾحرؾاالستفهاموعرفنامنموسٌقىالجملةالتًنطقهاالمتكلمفالجملة األولى

نهااستفهامٌة.أ

 .وعرفناذلكمننؽمةالصوتأٌضاا.نجحقدخالدااخبربؤنٌ،خبرٌةوالجملة الثانٌة

معأنتركٌبهاواحد،فالجملالثبلثٌختلؾمعناهانجاحخالد،تعجبمنوالجملة الثالثة

والمتكلمهوالعنصرالربٌسفًاختبلؾالمعنى.،ورسمهاواحد





                                                           
(.ٖٖ٘م،)صٕٓٓٓللطباعةوالنشر،القاهرة،،دارؼرٌباالصواتعلم .كمالبشر، ٔ
.(ٖٖ٘ص)،علم االصواتكمالبشر،.  ٕ
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دورهفًتصنٌؾالجملإلىأنماطهاالمختلفة.،ومنأهمالوظابؾالنحوٌةللتنؽٌم"

: نهاٌاتها فً التنؽٌم نمطخاصمن لها التقرٌرٌة فالجمل وتعجبٌة، واستفهامٌة تقرٌرٌة من

ٌتمثلهذاالنمطفًالنؽمةالهابطةالتًتدلعلىتمامالمنطوقواكتماله.فًحٌنأنالجملة

وتنتهًبنؽمةصاعدة،كماه–وبخاصةتلكالتًتستوجباإلجابةببلأونعم-االستفهامٌة

الحالفًالجملاالستفهامٌةالتًتستخدمفٌهاأدواتاالستفهامالعامة،وهًالهمزة،وهل:

نقول:أفهمت؟فٌكونالجواب:الأونعم.

حٌثتنتهًجملةاالستفهامبنؽمةصاعدة،دلٌبلاعلىأنالكبلملمٌتم)فًموقعهالمعٌن(

.ٔ"(التًتنتهًبنؽمةهابطةوتمامهباإلجابة)بصورتٌهاالمذكورتٌن

 مق مفحق خف جفحف  مغ جغ مع ُّ :مقولهتعالىومنأمثلةذلكفًالقرانالكرٌ

حٌثحذؾحرؾالنداء)ٌا(وعرؾذلكمنالنؽمة،٥3ٌوسف:  َّ لك  خك حك جك

 الصوتٌةأيٌاٌوسؾأعرضعنهذا.

 التحرٌم َّ جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ثلهقولهتعالىوم

 الفعل قبل االستفهام همزة اآلٌة أتبتؽً(تبتؽً)فحذفتمن أي الصوتٌة النؽمة وعرفتمن

وإنماهًمفعولوإنكانهناكرأيآخرٌقولأن)تبتؽً(لٌستاستفهاماامرضاةأزواجك.

بتؽاء(.ألجلهبمعنى)إل















                                                           
(.ٗٗ٘–ٖٗ٘)ص،علم االصوات.كمالبشر، ٔ
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 انفصم انثاني
  

 املبحث األول 
 مكونات الجملة االسمٌة  المطلب األول :

 المطلب الثانً : رتبة المكونات فً الجملة االسمٌة  

 المطلب الثالث : رتبة المكونات فً جملة االستفهام االسمٌة

............................................................................................ 

 فً جملة االستفهام االسمٌة: التحوٌل التركٌبً  املبحث انثاني

............................................................................................. 

 فً جملة االستفهام االسمٌة  التنغٌمً: التحوٌل  املبحث انثانث

............................................................................................. 

 : االستفهام غٌر المباشر املبحث انرابع

............................................................................................. 
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 الفصل الثانً

 أنماط التحوٌل فً جملة االستفهام االسمٌة

 األول : مكونات الجملة االسمٌة المطلب 

 تبة المكونات فً الجملة االسمٌة المطلب الثانً : ر

 ملة االستفهام االسمٌة المطلب الثالث : رتبة المكونات فً ج

 

 األول : مكونات الجملة االسمٌة المطلب 

،الجملةاالسمٌةالمبتدأوالخبر،ٌكونالمٌتدأهوالمسندإلٌهوالخبرهوالمسندمكونات

الٌتؤتى،وهذاالمركبمنكلمتٌنأسندتإحداهماإلىاألخرىقالالزمخشري:"والكبلمهو

إالفًاسمٌنكقولك:"زٌدأخوك،وبشرصاحبك،أوفًفعلواسم،نحوقولك:ضربزٌد

"قالابنٌعٌششارحااذلك:"اعلمأنالكبلمعندالنحوٌٌنعبارةوانطلقبكر،وتسمىالجملة

ٔ،وٌسمىالجملة،نحو:زٌدأخوك،وقامبكر"عنكللفظمستقلبنفسه،مفٌدلمعناه

 . المبتدأ 1

الجملةاالسمٌةفًأصلوضعهاهًجملةبسٌطةتتكونمنمركبٌناسمٌٌن)المبتدأ+

عرضسٌبوٌه وقد مكوناتها، رتبة فً التؽٌٌر ٌصح مقٌدة ؼٌر حرة ذاتبنٌة وهً الخبر(

" إلٌه والمسند قالفًبابالمسند إذ والخبر، بٌناالبتداء والعبلقة االسمٌة لمكوناتالجملة

ٌ ال ما المبتدأوهما االسم ذلك فمن ، بداا منه المتكلم ٌجد وال اآلخر، عن منهما واحٌد ؽنً

ٕوالمبنًعلٌهوهوقولك:عبدهللاأخوك:وهذاأخوك".

وفقنظامدقٌقبٌنالمعانًوالترتٌبوٌشٌرعبدالقاهرالجرجانًإلىتداخلالعبلقة

الٌعترضه رجعتإلىنفسكعلمتعلماا أنكإذا واعلم " والتعلٌققاببلا ٌتوقؾعلىالنظم

الشك،أنالنظممنالكلموالترتٌب،حتىٌعلقبعضهاببعض،وٌبنىبعضهاعلىبعض

جملةفالٖوتجعلهذهبسببمنتلك،هذاماالٌجهلهعاقلوالٌخفىعلىأحدمنالناس"

بجدارمتماسكبنًبعضهعلىبعضوعلقتلبناتهعلىبعض،حتىصارجداراا هًأشبه

ٌجبأنٌكون هو،الكما فٌستطٌعالناظرفًتركٌبالجملةاالسمٌةأنٌصفهكما منتظماا،

ماٌعرؾبالنحوالوصفً،وهومانجدهعندسٌبوٌهفًباباالبتداء"فالمبتدأكلاسم وهذا

                                                           
(9ٕ/ٔ،)شرح  المفصل.ابنٌعٌش،ٔ
(.ٖٕ/ٔ،)لكتاب.سٌبوٌه،إ
(.٘٘،)ص، دالئل االعجاز.عبدالقاهرالجرجانًٖ
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ٌبنىعلٌهكبلٌم،والمبتدأوالمبنًعلٌهرفٌع،فاالبتداءالٌكونإالبمبنًعلٌه،فالمبتدأءلابتدى

نجدأنسٌبوٌهاشترطللمبتدأأنٌكونأوالأاألولوالمبنًمابعدهعلٌهفهومسندومسندإلٌه"

ٌ ما وهو ، المعٌارٌة الناحٌة إلى الوصفٌة الناحٌة من سٌبوٌه من انتقال وهذا إلٌه، ذهب

المبنى هو فالمبتدأ الخبر، ثم المبتدأ التركٌب أصل أن فً والتحوٌل التولٌد أصحابنظرٌة

األولللجملةاالسمٌةوهوأساستولٌديفًتركٌبالجملة،ألنالمبتدأموضوعالجملةوما

.ٕبعدهمحمولعلٌه

اسم النحوٌونالمبتدأ،وقدعرؾٖوٌرىالسٌوطًأنالجملةاالسمٌة،التًصدرها

رافعاا سابقاا وصفاا أو عنه، مخبراا ونحوه، زابد لفظًؼٌر عامل من المجرد وهو قالوا: "

ٗلمنفصلكاٍؾ"

وٌقصدالنحوٌون)بعامللفظًؼٌرزابدالحرؾالعاملالزابدإذادخلعلىالمبتدأال

مثلقولهتعالى فدخلت)من(وهو   3فاطر:  َّ  مه خل حل جل مك لك  ُّ ٌخرجعنكونهمبتدأ

الداخل العامل ألنوجود مبتدأ عنكونه تخرجه ولم )خالق( علىالمبتدأ الزابد حرؾالجر

أفادتمعنى علٌهاكعدموجودهلزٌادته،وٌرىالباحثأنحروؾالزٌادةالداخلةعلىالمبتدأ

للتركٌبؼٌرالذيلمتدخلعلٌهفهوعنصرتحوٌلأفادوظٌفةمعنوٌهعلىالمستوىالداللً

أضاؾإلىالمعنىبعدااٖفاطر:  َّ  مه خل حل جل مك لك  ُّ  اللؽوي،فالحرؾ)من(فًقولهتعالى

.ٌ٘نفًوقوعأياحتمالبوجودخالقؼٌرهللا،وهذاماذهبإلٌهعبدهللاعنبر

 . الخبر ٥

المبتدأقالابنالسراج"االسمالذيهوخبرالمبتدأهوالذيٌستفٌدهالسامعوٌصٌربه

الصدق فإن عبدهللاجالس، قلت: أالترىإنكإذا التصدٌقوالتكذٌب، ٌقع وبالخبر ، كبلماا

والكذبوقعفًجلوسعبدهللا،الفًعبدهللا،ألنالفابدةهًفًجلوسعبدهللا،وإنماذكرت

" )جالساا( إلٌه الذيحصٙعبدهللالتسند الجزء " هو األزهري خالد عند والخبر أو. به لت

                                                           
(.ٕٙٔ/ٕ)لكتاب،ا.سٌبوٌهٔ
،14٘ٔ،رسالةماجستٌر،جامعةالٌرموكالجملة االسمٌة بٌن التولٌد والتحوٌل،.انظر:عبدهللاناٌؾعنبرٕ

.(ٗٗص)
،تحقٌق:الدكتورعبدالعالسالممكرم،مإسسةالرسالة،همع الهوامع فً جمع الجوامع،.انظر:السٌوطًٖ

 (.ٓ٘/ٔم،)11ٕٔ-هـٖٔٗٔبٌروت،
 (.4ٖٓ/ٔ،).المرجعالسابقٗ
 (.٘ٗ)ص،الجملة االسمٌة بٌن التولٌد والتحوٌل،.انظر:عبدهللاعنبر٘
(.ٕٙ)ص،األصول فً النحو،.ابنالسراجٙ
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التامة" الشرٌؾالجرجانًالخبربؤنه"لفظمجردعنالعواملاللفظٌةٔبمتعلقهالفابدة .وحّد

مسندإلىماتقدمهلفظاانحو:)زٌٌدقابٌم(أوتقدٌراانحو:أقابٌمزٌٌد،وقٌل:الخبرماٌصح

.مماتقدممنكبلمالنحاةفالخبرهو:ٕالسكوتعلٌه"

.الكبلمالذيٌقعفٌهالصدقوالكذب.ٔ

.الجزءالذيحصلتبهالفابدة.ٕ

.وهولفظمجردعنالعواملاللفظٌةومسندإلىماتقدمهمنلفظٖ

.أوماٌصحالسكوتعلٌه.ٗ

مإول صرٌحأو اسم هو المبتدأ إلىأن والخبر المبتدأ األقوالمن وٌخلصمنهذه

ٌةوهواألساسالذيٌتكاعلٌهالخبر،بحٌثٌحققهووالخبرمعنىمجردمنالعواملاللفظ

متبلزماا.

وٌحسنالسكوت الفابدة لمعنىالكبلموالذيتحصلبه المتمم فهوالجزء الخبر: أما

.ٖعلٌهوهوالجزءالذيٌقعفٌهالصدقوالكذب،الناتجمنتبلزمهمعالمبتدأ



 فً الجملة االسمٌة ة المكونات المطلب الثانً : رتب

اختلؾالنحاةفًرتبةالمبتدأوالخبرفذهبالكوفٌونإلىعدمجوازتقدٌمخبرالمبتدأ

علٌهمفردااكانأوجملة،وذهبالبصرٌونإلىجوازتقدٌمخبرالمبتدأعلٌهالمفردوالجملة،

الخبر تقدم ٌجٌزون خالؾهذاوالبصرٌونال وقد استفهام أو نفً على اعتمد اذا إال وصفاا

–بالنظرإلىتقدٌمهعلىالمبتدأأوتؤخٌرهعنه-.وٌنقسمالخبرٗالرأيؼٌرواحدمنالنحاة

إلىثبلثةأقسام:





                                                           
،تحقٌقمحمدباسلعٌونالسود،دارالكتبالعلمٌةبٌروتالتصرٌح على التوضٌحشرح ،.األزهرئ

 .14ٔم،الجزءاألول/صٕٓٓٓهـ،ٕٔٗٔلبنان،الطبعةاالولى
 (.4ٗ)ص،التعرٌفات،.الشرٌؾالجرجانًٕ
(.ٙٗص)،الجملة االسمٌة بٌن التولٌد والتحوٌلنظر:عبدهللاعنبر،اٖ
ًالدٌنٌ،تحقٌق:محمدمحاألنصافنظر:ابناألنباري،(،وا9ٕٔ/ٕ،)لكتاباظر:سٌبوٌه،.انٗ

أوضح ،،وانظر:ابنهشام1م،المسؤلة1ٙٔٔعبدالحمٌد،المكتبةالتجارٌةالكبرى،الطبعةالرابعة،مصر،
(.ٕٙٔ–ٖٕٔ/ٔت)-ًالدٌنعبدالحمٌد،المكتبةالعصرٌة،صٌدابٌروت،بٌ،تحقٌق:محمدمحالمسالك

،التراكٌب المقٌدة فً العربٌة،وٌنظر:محمودالدٌكً،(ٓٙ/ٔ،)، األصول فً النحووٌنظر:ابنالسراج
(.4ٔجامعةالٌرموك)ص،رسالةدكتوراه



ٖٗ 
 

.ٔأ . ما ٌجوز فٌه التقدٌم والتأخٌر

 ذلكألن و الخبر، وتؤخٌر المبتدأ تقدٌم ،"فاألصل للمبتدأ المعنى وصؾفً الخبر

ستحقالتؤخٌركالوصؾ،وٌجوزتقدٌمهإذالمٌحصلبذلكلبسأونحوه"فا



فنقول:

.مبتسٌمخالٌد.ٔ

.مبتسٌمأبوهخالٌد.ٕ

وأبوهمبتسٌمخالٌد.ٖ

.وفًالمسجدخالٌد.ٗ

.وعندكخالٌد.٘

ٕالخبرب . ما ٌجب فٌه تقدٌم المبتدأ وتأخٌر 

.إذاصلحأيمنركنًاإلسنادأنٌكونمسندااأومسندااإلٌهكقولك:زٌٌدأخوك.ٔ

.أنٌكونالخبرفعبلارافعاالضمٌرالمبتدأمستترااكقولك:خالٌدٌضحك.ٕ

والكوفٌونٌرونأنهكذاجملهًفعلٌةوتقدٌماالسمعلىالفعلالٌخرجعنفاعلٌته.

 َّمن زن رن مم ام ُّ لخبرمحصوراابـ)إنما(أوبــ)إالّ(كقولهتعالى.أنٌكوناٖ

 مئ زئ  رئ ّٰ ُّ الىـــوكقولهتع ، 14٥البقرة:  َّ مي ِّ ُّ َّ ُّ وقوله تعالى   11البقرة: 

100آل عمران:   َّ لك  

.إذادخلتعلىالمبتدأالمالتوكٌدأواالبتداءكقولنا:لخالٌدأحسنمنلٌلى.ٗ

.أنٌكونالمبتدألهصدرالكبلم،كؤسماءاالستفهامكقولنا:منربك؟.٘

:ٖ. وجوب تقدٌم الخبر فً أربعة مواضع  ـج

أنٌكونالمبتدأنكرةلٌسلهامسوغإالتقدمالخبر،والخبرشبهجملة)جارومجرور

أوظرؾ(تقول:

فًالمسجدرجل.

عنديكتاب.

                                                           
ًالدٌنعبدالحمٌد،دارالتراث،الطبعةٌق:محمدمح،تحقٌشرح ابن عقٌل على األلفٌةنظر:ابنعقٌل،.أ

 (.9ٕٕ/ٔم،)14ٓٔالعشرون،القاهرة،
(.4ٖٕ–ًٕٖٕالدٌنعبدالحمٌد،)صٌ،تحقٌق:محمدمحشرح ابن عقٌلنظر:ابنعقٌل،.إ
(.ٖٕٗ-ٕٓٗ/ٔ)المرجع السابق،نظر:.اٖ
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 َّ يل ىل مل يك ىك ُّ ٌشتملالمبتدأعلىضمٌرٌعودعلىبعضالخبركقولهتعالى.أنٕ

 ٕٗ:محمد

 14القٌامة:  َّ مخ جخ مح  ُّ .أنٌكونالخبرلهصدرالكبلمكؤسماءاالستفهامكقولهتعالىٖ

 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰرُّ نٌكونالمبتدأمحصوراابــ)إنما(أو)إال(كقولهتعالى.أٗ

وقدتكون)إنما(فًهذهاآلٌة)إن(حرؾنصبو)ما(اسمموصول.وقولنا:إنما  3٢النحل: 

 . وإنمافًالدارخالٌدوقولناماشاعٌرإالّخالدٌشاعٌرخالٌد.

وٌذهبأحمدالمتوكلإلىأنالمبتدأقدٌؤتًمتصدرااالجملة

الذٌل˃المحور˃موقعالصدر˃مبتدأ

دثعنهخارجٌااكمافًالمثالاآلتً:فالمبتدأعندههوالمح

خالٌدأبوهصابٌم. -ٔ

فؤنتحّدثتعنخالدبؤنأباهصابمواحتلالمكونخالدموقعالصدرمنالكبلملكن

)خالد(لٌسمحورالكبلمفمحورالكبلمهو)أبوه(وهذاقدٌلبسفًبعضالجملمثل:

 ،خالٌدمرٌض -ٕ

الجملة والمحورفًهذه وجاءفًصدرشتركانفًأنمحورالكبلم)خالد(ٌفالمبتدأ

الكبلم،لكناالختبلؾٌكونفًأنالمبتدأهوالذيٌسندإلٌهالحملأيأنالمبتدأٌقعخارج

 وفًجملةٔ(.ٔالحملأماالمحورفٌكونداخلالحملكمافًالجملةرقم)

أبوهصابٌمخالد -ٖ

ٌعرؾالمتوكلالذٌلبؤنه:"ٌحملالمعلومةوقعالمكون)خالد(فًذٌلالجملةلذلك

ٕالتًتوضحمعلومةداخلالحملأوتعدلهاأوتصححهاوعلىهذاٌكونالذٌلثبلثةأنواع:

م .ٔ المعلومة المتكلم ٌعطً أن وهو : التوضٌح واضحةٔذٌل لٌست أنها ٌبلحظ ثم

،إلزالةاإلبهامٕالوضوحالكافً،فٌضٌؾالمعلومةم

مسافر،خالدأخوه-

قابلتأخاه،زٌد-

نجحا،الطالبان-

تؽٌبوا،الطلبة-
                                                           

،منشوراتالجمعٌةالمؽربٌةللتؤلٌؾوالترجمةالتداولٌة فً اللغة العربٌةالوظائف ،.انظر:أحمدالمتوكلٔ

 (.ٗٔٔم)ص14٘ٔهــ،٘ٓٗٔوالنشر،دارالثقافةالدارالبٌضاء،الطبعةاألولى
 (.ٗ٘ٔ-9ٗٔ،)ص. المرجع السابقٕ
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التعدٌلٕ ذٌل م. المعلومة المتكلم ٌعطً أن هو المعلومةٔ: بالضبط لٌست أنها ٌبلحظ ثم

التًتعدلهإالمقصودإعطاإها،فٌضٌؾالمعلومةم

ساءنًزٌٌد،سلوكه.-

قرأتالكتاَب،نصفه.-

جبتبخالد،علمه.أع-

التصحٌحٖ ذٌل . المعلومة المتكلم ٌعطً ٌتنٔم: المقصودثم المعلومة لٌست أنها إلى به

،قصدتصحٌحهاأيإحبللمعلومةأخرىمحلها.ٕإعطاإها،فٌضٌؾالمعلومةم

قابلتالٌومزٌداا،بلخالداا.-

زارنًخالٌد،بلعمر.-

بلمكثفًالبٌت.سافرزٌٌدهذاالصٌؾ،-

 مٌة ـــالمطلب الثالث : رتبة المكونات فً جملة االستفهام االس

ٔ، شٌباا مكوناتها التؽٌرفًرتبة فإنها االسمٌة علىالجملة تدخلالهمزة عندما : الهمزة .

وتبقىعلىحالهاجملةاسمٌة،لكنالتؽٌٌرٌكونبنقلالجملةاالسمٌةمنتولٌدٌةإخبارٌةإلى

جملةاسمٌةاستفهامٌةتحوٌلٌة،وٌكونالتحوٌلبزٌادةعنصراالستفهامأيأنالذيٌتؽٌرهو

،تدخلالهمزةٌٔقولخلٌلعماٌرة:"أماعندماتدخلالهمزةعلىالجملةاالسمٌةمعنىالجملة

. فًالقرآنالكرٌم علىالمبتدأ فمندخولها ٌتعلقبهما وعلىالخبروما اآلٌاتعلىالمبتدأ

اآلتٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.(ٕٔ)ص،أسلوبا النفً و االستفهام فً العربٌةنظر:خلٌلعماٌرة،ا.ٔ
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     104 البقرة:  َّ خك  خضمض حض جض مص خص حص  ٹ ٹ ُّ . 

  

 أنتم           أعلم  أ                        

 

 م              إ م    أداة                    

                       

 ضمٌر          اسم                           

                        

  معرفة          نكرة                          

             معنى محدد               

 معنى عام                   

 

 

دخلتاألداة  السابقة اآلٌة فً المبتدأ)أ(  مناسمٌن، المتكونة االسمٌة علىالجملة

 على ٌدل والذي التفضٌل،)الضمٌر( على ٌدل اسم (وهو النكرة والخبر)االسم المخاطبٌن،

المبتدأ كان االستفهام الؾ المحدد،ودخول بالسإال المقصود هو )أنتم( الضمٌر أن ،أي

اسم، فٌها الخبر استفهامٌه اسمٌة لجملة تحلٌل .هذا العام المعنى على ٌدل الكلً والتركٌب

أخرى،الخبرفٌهاجملةفعلٌة.اسمٌةلجملةوٌمكنأنتؤخذآٌةاستفهامٌة



للناسقلتأأنت

ؾمأدمإ



جارومجرورفاعل+فعلاسم

  معنى محدد

 

 معنى عام 
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) )الهمزة +دخلتاألداة فاعل + فعل + اسم  من) المتكونة األسمٌة الجملة على

علىفضلة(وكاندخولالهمزةالمباشرعلىالمبتدأ)أنت(وهوضمٌرمخاطبمفردللداللة

 .قول،أيللتقرٌرالمسإول،هلهوالذيقالذلكأوؼٌرهللأنالسإالللضمٌرأنتولٌس

 

٢3المائدة:  َّ رن يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ٹ ٹ ُّ . ٥  

116المائدة:  َّ جب ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت ٹ ٹ ُّ . 3  

٢3األنعام:  َّ جه جنحن يم ىم  مم خم حم ٹ ٹ ُّ . 0  

03األعراف:  َّ خس  هتمث مت  خت حت جت هب مب ٹ ٹ ُّ . ٢  

143التوبة:  َّ مي يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ٹ ٹ ُّ . 6  

3٢ٌونس:  َّ  يت يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹ ٹ ُّ . 7  

0٥ٌونس:  َّ  ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل ٹ ٹ ُّ . ٢  

03ٌونس:  َّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم ٹ ٹ ُّ . 3  

٢3ٌونس: َّ  هب مب  خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ . 14  

33ٌونس:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ . 11  

17هود:  َّ مص ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ٹ ٹ ُّ . 1٥  

٧٨ هود: َّ جبجح هئ مئ خئ  حئ جئ يي ٹ ٹ ُّ . 13  

3٥هود:  َّ مم يق  ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ . 10  

17النحل:  َّ ٰذ خيمي حي جي يه ىه ٹ ٹ ُّ . 1٢  

6األنبٌاء:  َّ زن  رن مم ٹ ٹ ُّ . 16  

36األنبٌاء:  َّ مه حن جن يم ىم ٹ ٹ ُّ . 17  
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00األنبٌاء:  َّ  حق مف خف ٹ ٹ ُّ . 1٢  

٢4األنبٌاء:  َّ زن رن  مم ام ٹ ٹ ُّ . 13  

6٥األنبٌاء:  َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٹ ٹ ُّ . ٥4  

1٢الفرقان:  َّ مب ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٹ ٹ ُّ . ٥1  

17الفرقان:  َّ مم يك  ىك مك لك ٹ ٹ ُّ . ٥٥  

01الفرقان:  َّ جح مج حج مث هت مت ٹ ٹ ُّ  .٥3  

03الفرقان:  َّ  خك حك جك مق حق  ٹ ٹ ُّ  .٥3  

0٥النمل:  َّ حك مظ حط ٹ ٹ ُّ  .٥0  

٢3النمل:  َّ  رت يب ىب نب مب ٹ ٹ ُّ . ٥٢  

64النمل:  َّ  ىن اممم يل ىل ٹ ٹ ُّ . ٥6  

61القصص:  َّ رئ  حي جي يه ىه ٹ ٹ ُّ . ٥7  

3٥سبأ:  َّ جه ىم مم  خم حم ٹ ٹ ُّ . ٥٢  

04سبأ:  َّ جن يم  ىم مم خم ٹ ٹ ُّ . ٥3  

11الصافات:  َّ ام  ىق يف ىف ٹ ٹ ُّ . 34  

6٥الصافات:  َّ مك ىق يف ىف ٹ ٹ ُّ . 31  

13الزمر:  َّ  مص خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ . 3٥  

٥٥الزمر:  َّ  خي جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 33  

٥0الزمر:  َّ زن  لك  اك يق ىق يف ٹ ٹ ُّ . 30  

00فصلت:  َّ خك حسخس  جس ٹ ٹ ُّ . 3٢  
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3٥الزخرف:  َّ جك جخمخ مح جح  مج  ٹ ٹ ُّ . 36  

04الزخرف:  َّ  زن مل يك ىك مك  لك اك ٹ ٹ ُّ . 37  

٢٢الزخرف:  َّ  حف مصجض خص حص  مس ٹ ٹ ُّ . 3٢  

37الدخان:  َّ  مل مق حق مف خف  حف  ٹ ٹ ُّ . 33  

03القمر:  َّ حط خص حص مس خس ٹ ٹ ُّ . 04  

٢3الواقعة:  َّ نب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ . 01  

60الواقعة:  َّ ٰى من زن ٹ ٹ ُّ . 0٥  

7٥الواقعة:  َّ جف جع مظ حط ٹ ٹ ُّ . 03  

6التغابن:  َّ حب مي زي ٹ ٹ ُّ . 00  

14الجن:  َّ خص مخ جخ مح  جح مج ٹ ٹ ُّ . 0٢  

٥7النازعات:  َّ ىث يت ىت نت ٹ ٹ ُّ . 06  
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ومندخولالهمزةعلىالخبر

13٢األعراف:  َّ  حي خفمف حف جف مغ ُّ  .1  

 

     ٌمشون   أرجل   لهم   أ 

 ف   م،إ  م  أداة 

    استفهام

   

  جار     مجرور            اسم           فعل    فاعل      

          

شبهجملةنكرةصفة

   معنى محدد    

  

  معتى عام      

 

فً فحولتالمعنىالعام االستفهامعلىالخبر)لهم( فًالمخططالسابقدخلتهمزة

وكذلكحددتالركن المعنىاالستفهامً، المثبتإلى اللؽويالذيالتركٌباألساسً الداللً

 1ٌستفهمعنه

٢3ٌونس:  َّ  هت ٰهجي مه  جه هن ُّ . ٥  

77ٌونس:  َّ مك لك  خك حك جك مق ُّ . 3  

14إبراهٌم:  َّ  مق مت خت حت جت  هب مب ُّ . 0  

06مرٌم:  َّ مت هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ُّ . ٢  

143 األنبٌاء: َّ  جت هب مب خب حب جب هئ ُّ . 6  

٢4النور:  َّ  مص مت خت حت ُّ . 7  

103الصافات:  َّ جع مظ حط  مض خض حض ُّ . ٢  

                                                           
 ٗٙٔم،ص149ٔ(دمشقٔ،دارطبلس،ط)نحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثةٌنظر:مازنالوعر،ٔ
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00فصلت:  َّ خك حسخس  جس ُّ . 3  

1٢الطور:  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ . 14  

٥1النجم:  َّ جح مج حج مث هت ُّ . 11  

 

 الذكر   لكم              أ       

 م إ              م            أداة     

 استفهام         

 اسم     جار   مجرور   

 

 شبه جملة                     معرف بأل                                   

       معنى محدد           

معنى عام              

 

 

3٢النجم:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ ُّ . 1٥  

٥٢الجن:  َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ُّ . 13  

دخولالهمزةعلى)لٌس(بتؤخٌرالخبر

34األنعام:  َّ نت  نئىئ  مئ زئ ٹ ُّ   ٹ  .1  

 بالحق هذا           لٌس        أ       

 م  م إأداة                        اداة

  نفً                         استفهام  

 + اسم  اسم اشارة     حرف توكٌد      

 

 مبتدا                 خبر                                    

 

معنى محدد        

 

معنى عام         
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 : الوعر مازن ٌقول االستفهامًكهنا" التركٌب به ٌتصؾ آخر نحوي ضابط

القاعدةالتحوٌلٌةللنفًطبقاالهذاالضابطٌجبماعندماٌكونفًحالةالنفً،إنالتصدٌقًالسٌ

 أوالا تطبق التًأن الوحٌدة األداة ولكن التصدٌقً، لبلستفهام التحوٌلٌة القاعدة تطبق وبعدها

ٌتضحالتحولمنالتركٌباألساسًإلىالتركٌباالستفهامًوالتركٌب .) أ هً) تستعملهنا

المنفًمنالخطواتالتالٌة:

أساسًأ.تركٌب

ب.تركٌبنفً

جـ.تركٌباستفهامتصدٌقً

 1"د.تركٌباستفهامتصدٌقًـــــتركٌبنفًـــــتركٌبأساسً

٢3األنعام:  َّ جه ين ىن من خن ٹ ٹ ُّ . ٥   

17٥األعراف:  َّ مت ّٰرئ ِّ ٹ ٹ ُّ . 3  

٢1هود:  َّ  هش مش هس مس  ٹ ٹ ُّ . 0  

14العنكبوت:  َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ . ٢   

٢1ٌس:  َّ  حط حس  جس مخ جخ مح جح ٹ ٹ ُّ . 6  

36الزمر:  َّ يك رثزث  يت ىت نت ٹ ٹ ُّ . 7  

37الزمر:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من ٹ ٹ ُّ . ٢  

30األحقاف:  َّ مظ جسحس مخ جخ ٹ ٹ ُّ . 3  

04القٌامة:  َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت ٹ ٹ ُّ . 14  

٢التٌن:  َّ  يك ىك مك لك اك ٹ ٹ ُّ . 11  

 

 

 

                                                           
ٔ
(9ٗٔـ9ٖٔ،)صنحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة.مازنالوعر،
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 دخولالهمزةعلى)ما(المشبهةبـ)لٌس(

٢٢الصافات:  َّ يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ .   

دخولالهمزةعلى)لٌس(بتقدٌمخبرهاعلىاسمها

َّ حس  جس مخ جخ مح جح ٹ ٹ ُّ . 1  

لٌسمنكمرجلرشٌدأ

ؾمإتركٌبأساسًأداةنفًمأداة

تركٌبنفًاستفهام

معنىمحدد

  

تركٌباستفهامً         معنىعام   

 

 

دخلتالهمزةفًاآلٌةأعبلهعلىالجملةاالسمٌةالمنفٌة،فالتركٌباألساسًكان)منكم

رجلرشٌد(ثمدخلتعلٌهأداةالنفً)لٌس(فؤصبحالتركٌبمنفٌاا،ثمدخلتهمزةاالستفهام

لتفٌدمعنىاالستؽراب.علىهذاالتركٌبالمنفً،

 6٢العنكبوت:  َّ ين ىن نن من زن رن ٹ ٹ ُّ . ٥

3٥الزمر:  َّ مه جه ين ىن من خن ٹ ٹ ُّ . 3  

64الزمر:  َّ مت زت رت يب  ىب نب ٹ ٹ ُّ . 0  

٢1الزخرف:  َّ رث نب مب زب رب ٹ ٹ ُّ . ٢  
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(المإكدة دخولالهمزةعلى)إن 

13األنعام:  َّ مب ٰىٌّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٹ ٹ ُّ . 1  

 

لتشهدونكمنإأ

ممإأداةتوكٌدأداةاستفهام



ممإ

تركٌبأساسً                      

معنىمحدد        

 

معنىعام)تركٌباستفهامًمإكد(   

 

،وكانالتركٌبموسعاا،هذهاآلٌةعلىالتركٌبالمإكدبالحرؾ)إّن(دخلتالهمزةفً

ومعنىعاماا  بالمجاورة محدداا معنى لتفٌد ومفعول، وفاعل فعل من المتكون الجملة بالخبر

.للتركٌبالكلً

34٥ٌوسف:  َّ مي ىفيف يث  ىث ٹ ٹ ُّ . ٥  

٢٥المؤمنون:  َّ مي زي  ري  ٹ ٹ ُّ . 3  

01الشعراء:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من ٹ ٹ ُّ . 0  

٢٢النمل:  َّ  مف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض ٹ ٹ ُّ . ٢  

67النمل:  َّ لك اك يق ٹ ٹ ُّ . 6  

14السجدة:  َّ جل حقمق مف  خف حف ٹ ٹ ُّ . 7  

16الصافات:  َّ هت مت خت ٹ ٹ ُّ . ٢  

36الصافات:  َّ مي زي ري  ٰى ين ىن ٹ ٹ ُّ . 3  

٢٥الصافات:  َّ جم يل ىل مل ٹ ٹ ُّ . 14  
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٢3الصافات:  َّ خن حن  جن ٹ ٹ ُّ . 11  

3فصلت:  َّ  مب ىي  ني مي زي ري ٹ ٹ ُّ . 1٥  

07الواقعة: َّ جم هل مل ٹ ٹ ُّ . 13  

ٌٕونس:  َّ ّٰ  يم ىم مم ٹ ٹ ُّ .ٔدخولالهمزةعلى)كان(

 ٢1الواقعة:  َّ خي حي جي  يه ىه ٹ ٹ ُّ .ٔأنتمخبرمتعلقدخولالهمزةعلى



مدهنوننتمأالحدٌثفبهذا أ

ممإأداة

تركٌبأساسًاستفهاممتعلقبخبر

معنىمحدد

  تركٌباستفهامًمعنىعام



المتقدمللداللةعلىفً المخططأعبلهدخلاالستفهامعلىمتعلقخبرانتم)مدهنون(

عبدالقاهرذاطبقناالنظامالداللًالذيوضعهدبالسإال،ٌقولمازنالوعر:"إأنههوالمرا

نناسنجدأناألداةاالستفهامٌةالتحوٌلٌةتعملعلىالركناالستفهامالتصدٌقًفإالجرجانًعلى

ٔاللؽويالمجاورله،وفًالوقتنفسهفإنهاتعملعلىالتركٌباالساسًكله"















                                                           
.99ٔ،صنحو النظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثةمازنالوعر،ٔ
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 المبحث الثانً : التحوٌل التركٌبً فً جملة االستفهام االسمٌة

أدواتاستفهامدخلتعلىالجملةوردتآٌاتقرآنٌة تربوعلىالعشراتفٌها عدٌدة

.ونطبقعلٌهاسمٌةسنعرضبعضهااال

؟.أقابمعلًٔ

؟.أقابمعلًأمواقؾٕ

؟.أكانعلًمجتهدااٖ

؟.أفًالبٌترجلٗ

؟.ألٌسعلًبمجتهد٘

علًقابم،ولكنالسابلالٌرٌدأنٌسؤلعنالقابم:هؤفاألصلالتولٌديللجملة

ألنهعلىٌقٌنمنأنعلٌااهناك.ولكنهٌرٌدأنٌعلمالكٌفٌةالتًهوعلٌهافقدمموضعالعناٌة

التًهًقابمعلىعلً،فصارتالجملة)قابمعلً(ثمأدخلعلٌهاعنصراالستفهامالهمزة

ترابطالكلماتفًالجملةالتولٌدٌة.فؤصبحت)أقابمعلً؟(وهكذاٌكون

قابٌم=األخبارلٌسؼٌر ًٌ عل

أمافًالجملةالتحوٌلٌةاالسمٌةاألولىفترابطالكلماتٌكونعلىالشكلاآلتً:

=األخبارمعالعناٌة. ًُ قابٌمعل

وفًالتحوٌلٌةاالسمٌةالثانٌةكماٌلً:

.ٌٔةاسمٌةاستفهامٌةالخبرفٌهاهوموضوعاالستفهام.أقابمعلً=جملةتحوٌلٔ

 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ  ُّ ومثلهذهالجملة،اآلٌةالقرآنٌةفًقولهتعالى

  77 ٌونس:  َّ مك لك  خك

الحق)إنهسحر(فالجملةالتولٌدٌةنقولهمععلىقومهعلٌهالسبلمموسىنبًهللاأنكر 

االسمٌةهً)هذاسحر(فـ)هذا(مبتدأ،و)سحٌر(خبروهذاهوأصلالجملةاالسمٌةأنٌتقدم

الخبر بتقدٌم االسمٌة الجملة ثمحصلتحوٌلعلىهذه الثانٌة، ٌؤتًالخبربالمرتبة ثم المبتدأ

ٌبلبلهتماموالعناٌةبالمقدم.علىالمبتدأ،فؤصبحت)سحرهذا(وهوتحوٌلبالترت

فجملة:  

 هذاسحر=إخبارلٌسؼٌر.

 وجملةسحرهذا=اإلخبارمعالعناٌةبالخبر.
                                                           

(.ٕٔص،)أسلوبا النفً و االستفهام فً العربٌة،.خلٌلعماٌرةٔ
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المحولةبالترتٌبتحوٌلآخر،هوزٌادةعنصراالستفهامعلى أدخلعلىالجملةاالسمٌة ثم

الجملة،فؤصبحفٌهاتحوٌبلن.

استفهامٌة،الخبرفٌهاهوموضوعاالستفهام.أسحرهذا؟=جملةتحوٌلٌةاسمٌة

-ومثلالجملةالثانٌة:

 جم يل ىل مل خل   حل جل مك لك خك حك جك  ُّ  .أقابمعلًأمجالسقولهتعالىٕ

ابهبالسحر،أدخلهمهللاالكافرونباألنبٌاءورمواماجاإلماكفر/1٢- 10الطور: َّ خم حم

 "أفسحرهذاأمأنتمالتبصرون"معأنهمفًداخلالنار.الناروسبلواتبكٌتاالهم

هللا التًتساوي)أرنا تقول( +)نحنالنبصرما سحر( هً)هذا التولٌدٌة فالجملة

جهرة(جملةموسعة.

  فاألولىبسٌطةهذاسحرمبتدأ+خبر.

قدمالخبرالنكرة والثانٌةجملةاسمٌةمعطوفةعلىالبسٌطةوالجملتانشكلتاجملةموسعةثم

االستفهام عنصر أدخلعلٌها ثم هذا( فؤصبحت)سحر ، والعناٌة لبلهتمام التؤخٌر الذيحقه

فؤصبحفٌهاتحوٌبلناألولتحوٌلبالتقدٌموالثانًتحوٌلبالزٌادة.

فؤصبحتالجملة:

هذا؟أفسحرٌ

ال االستفهام ألن المخاطب. إلى المتكلم وحولتمن  نبصر نحنال وعطفتجملة

ٌدخلعلىالمتكلمبلعلىالمخاطبألناالستفهامهوطلبالفهمومنؼٌرالمعقولأنٌستفهم

اإلنسانمننفسه،فؤصبحتالجملةأنتمالتبصرونثمربطتبـ)أم(العاطفةفؤصبحتالجملة

موسعة

أفسحٌرهذاأمأنتمالتبصرون.

وفًالجملةالثالثة:

مجتهداأ ًٌ .أكانعل

األصلفًالجملةأعنًالجملةالتولٌدٌة

علًمجتهٌد

م+خ=أخبارمحاٌد

ثمدخلعلٌهاعنصرتحوٌلًوهوعنصرٌشٌرإلىالزمنالماضً)كان(فؤصبحت

كانفًصدرهاالٌخرجهامنإطارالجملةاالسمٌة.الجملةجملةتحوٌلٌةاسمٌة.وإنوجود
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ولكنٌخرجهاإلىاإلطارالتحوٌلً،وهذاالتحوٌلكانلؽرضٌتعلقبالمعنى،ثمأرادالمتكلم

أنٌسؤلعناجتهادعلًفًالزمنالماضًفكانتالجملة

مجتهداا ًٌ أكانعل

جملةعلًمجتهد=م+خلذافإن

وجملةكانعلًمجتهداا=عنصرزمان)م+خ(

مجتهداا=عنصراستفهام+عنصرزمان)م+خ( ًٌ .ٔوجملةأكانعل

وإذاأردناأننطبقالجملةعلىالقرآنفهًموجودةفًسورةٌونس:

٥ٌونس:  َّ ّٰ ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّ           قولهتعالى                

فالجملةالتولٌدٌةلهذهاآلٌةهً:

أ.الوحًعجٌب=خبرلٌسؼٌر)محاٌد(

م+خ

 الوحً المإول المصدر إلى الصرٌح المصدر من للمبتدأ تحوٌل وهو←فصار أوحٌنا أن

لجملة:تحوٌلباإلحبللأواالستبدال،ثمتقدمالخبرعلىالمبتدألبلهتماموالعناٌةفصارتا

ب.عجٌبأنأوحٌنا

ثمأدخلعنصرزمانًعلىهذهالجملةوهوتحوٌلللمعنىالٌخرجالجملةاالسمٌةإلىالفعلٌة

وإنكانت)كان(فًصدرهاوهوتحوٌلبالزٌادة.

جـ.كان)عجبااأنأوحٌنا(

عنصرزمانً)خبر+مبتدأ(

ثمأدخلعنصراالستفهامعلىالجملةوهوعنصرزٌادةٌخرجالجملةمنالخبرإلىالطلب

فؤصبحت:

د.أكانللناسعجبااأنأوحٌنا

وبذلكفإنجملة:

د≠ج≠ب≠أ







                                                           
.(ٖٕص،)أسلوبا النفً واالستفهام فً العربٌةخلٌلعماٌرة،.انظر:ٔ
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وهًكاآلتً:

جملةخبرٌةمحاٌدة←أ=م+خ

جملةمحولةبالترتٌببتقدٌمالخبرلبلهتماموالعناٌةبالخبر←ب=خ+م

) جملةاسمٌةتحوٌلٌةأدخلفٌهاعنصرالزمن+تقدٌم←جـ.=عنصرزمانً)خ+م

الخبر

جملةتحوٌلٌةاسمٌةاستفهامٌة،الخبر+←د.=عنصراستفهام+عنصرزمانً)خ+م(

الزمنهوموضوعاالستفهام.

الجملةالرابعة:فً

أفًالبٌترجل؟

األصلالتولٌدي

رجٌلفًالبٌت=م+خ)شبهجملة(

ثمتحولتإلى)فًالبٌترجل(=)خشبهجملة(+مبتدأوهذاالتحوٌلسببهتنكٌرالمبتدأ

والتنكٌرلهداللةالعموموالٌجوزاالبتداءبهعندالعربفتؤخر.

=رجٌلفًالبٌت=التصحفجملة

فتحولتإلى=فًالبٌترجل

فٌجوزأنتقول ٌدخلعنصراالستفهامعلىالجملةاالسمٌةٌصحاالبتداءبالنكرة لكنعندما

أرجٌلفًالبٌت؟

لكنالخبرظلمتقدماالبلهتماموالعناٌةفًالجملة،فًالبٌترجل،فصارفٌهاتحوٌبلنتحوٌل

بتق االستبالترتٌب، بزٌادة بالزٌادة، وتحوٌل التؤخٌر، حقه ما قولهدٌم الجملة هذه ومثل فهام

.14إبراهٌم:  َّ  مق حجمج مث هت مت خت حت ُّ :تعالى

الجملةالتولٌدٌةلآلٌةالكرٌمةهً:

شٌكفًهللا=م+خ

نكرةؼٌرمخصصة،و الثمتقدمالخبرعلىالمبتدأألنهشبهجملة)جارومجرور(،والمبتدأ

فساغاالبتداء استفهام، عنصر التولٌدٌة الجملة دخلعلىهذه فتؤخرتثم االبتداء ٌسوغبها

بالنكرةألنالجملةالمبدوءةباالستفهامٌسوغاالبتداءبهابنكرةلكنالمبتدأبقًمتؤخرااوالخبر

أداةاالستفهامبقًمتقدمااوهذاٌدلعلىأنالجملةقدتحولتبتقدٌمماحقهالتؤخٌربعددخول

علٌهاللعناٌةبالخبر.

فجملةــشٌكفًهللاــــالتصحعربٌاالكناألصلكذلك.
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وجملةــفًهللاشٌكــــتصح

وجملةــأشٌكفًهللاــــتصحوهًجملةفٌهاتحوٌلواحدوهوعنصراالستفهام

وجملةــأفًهللاشٌكــــتصحوهًجملةفٌهاتحوٌبلنتحوٌلبالترتٌبوتحوٌلبالزٌادة

فًالجملةالخامسة:

.ألٌسعلًبمجتهد؟٘

مجتهٌد ًٌ األصلالتولٌديلهذهالجملةهوعل

ثمأرادالمتكلمأنٌنفًذلك.فعمدإلىعنصرتحوٌلبالزٌادةوعنصرنفً)لٌس(فؤصبحت

جملة:ال

علًمجتهداا.لٌس

)م+خ(عنصرنفً

ثمأدخلتالهمزةفًصدرالجملةالمنفٌةذاتالخبرالمإكدفًالنفًفؤفادتسٌاقٌاا،أنالمتكلم

ٌٔعدعلٌاامجتهداا،ولكنهٌرٌدأنٌستفهممنالسامع،لٌعرؾرأٌهفًذلكفقال:

ألٌسعلًبــمجتهد

"فالهمزةعنصراستفهامعندماٌكونفًتعبٌرٌقصدبهالمتكلممعرفةأمرٌجهله،أو

فٌما إنكانتالهمزة أما ٌراهوٌرىأنهعلىدرجةالٌقٌنفٌه. لمعرفةرأيالسامعمنأمٍر

ركالتعجبأوالسخرٌةأوالتهكمأو...ٌسمىبالجملالتًٌخرجاالستفهامفٌهاإلىمعنىآخ

فإنذلكٌتوقؾعلىالسٌاقالذيتقالفٌهالجملة،وتكونالهمزةحٌنبٍذللمعنىالذيقٌلتله

.ٕوالعبلقةلهاباالستفهام"

















                                                           
 .(ٕٗص،)أسلوبا النفً واالستفهام.خلٌلعماٌرة،ٔ
 .(ٕ٘ص)،المرجعالسابق.ٕ
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(هل)

)هل(علىالجملالفعلٌةواالسمٌةوقدوردتكثٌراافًالقرآنالكرٌم، تدخل

 :  علىالمبتدأفمندخولها

 31المائدة:  َّ حي جي يه ىه ٹ ٹ ُّ  .1

 

أنتممنتهونهل



ممإأداة

استفهام

فاعل)نكرة()ضمٌر(اسممعرفة

معنىمحددتركٌبأساسً



معنىعام





على وتدخل المبتدأ على فتدخل المثبتة، والفعلٌة االسمٌة الجمل على )هل( تدخل

مشتق استفهامً تركٌب إلى المثبت األساسً التركٌب دخلتٔالخبرفتحول أعبله اآلٌة فً ،

اابالمجاورة،ومعنىعامااللتركٌبالكلً.)هل(علىالمبتدأفؤفادتمعنىمحدد

30ٌونس:  َّ يه خم حم جم يل ىل مل ٹ ٹ ُّ . ٥  

3٢ٌونس:  َّ  يت ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي ٹ ٹ ُّ . 3  

10هود:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ٹ ٹ ُّ . 0  

٥1إبراهٌم:  َّ يث ربزب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹ ٹ ُّ . ٢  

3األنبٌاء:  َّ مئ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹ ٹ ُّ . 6  

                                                           
ٔ
 ٖٙٔ،صنحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثةٌنظر:مازنالوعر،.
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٢4األنبٌاء:  َّ مص خص حص مس  خس ٹ ٹ ُّ . 7  

14٢األنبٌاء:  َّ زي ري ٰى ين ٹ ٹ ُّ . ٢  

33الشعراء:  َّ  حي جي ٰه مه ٹ ٹ ُّ . 3  

٥43الشعراء:  َّ خل حل جل مك  ٹ ٹ ُّ . 14  

04الروم:  َّ مل خكلك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٹ ٹ ُّ . 11  

٢0الصافات:  َّ مه جه ين ىن من ٹ ٹ ُّ . 1٥  

3٢الزمر:  َّ جع  مح جح مج حج ٹ ٹ ُّ . 13  

3٢الزمر:  َّ جع حصخص مس خس حس ٹ ٹ ُّ . 10  

3فاطر:  َّ  مه خل حل جل مك لك خك  ٹ ٹ ُّ . 1٢  

07غافر:  َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح جح ٹ ٹ ُّ . 16  

34ق:  َّ حم جم هل مل ٹ ٹ ُّ . 17  

36ق:  َّ ين ىن من خن ٹ ٹ ُّ . 1٢  

64الرحمن:  َّ مخ جخ مح جح  مج حج ٹ ٹ ُّ . 13  

/دخول )هل( على الخبر

 فإنها المجاور اللؽوي الركن على االستفهام أداة تدخل محدداا،عندما معنى تعطٌه

باإلضافةإلىذلكفإنالتركٌباألساسًكلهسٌستفهمعنهأٌضاا،وسٌتؤثرداللٌاامنجراءهذه

ٔالعملٌة.







                                                           
 99ٔ،صعربٌة حدٌثة، نحو نظرٌة لسانٌة مازنالوعرٌنظر:.ٔ
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1٢0آل عمران:  َّ ني  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٹ ٹ ُّ . 1  

10األنعام:  َّ زث نبىب مب زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ . ٥  

منعلمعندكمهل

مإأداةم

رزابدااستفهامشبهجملةج

معنىمحددتركٌبأساسًمبتدأ



معنىعام)تركٌباستفهامً(



إلى المثبت الخبر تركٌب من الخبرلتحوله على )هل( دخلت أعبله اآلٌة تحلٌل فً

اال أنالتركٌب على للخبرللداللة االستفهام حرؾ بمجاورة داللٌاا بعداا ولتعطٌه ستفهامً،

السإالهوالخبر.المقصودب

٢3األعراف:  َّ  ىت ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٹ ٹ ُّ . 3  

3٢النحل:  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹ ٹ ُّ . 0  

11غافر:  َّ يق ىق يف ىف يث ىث ٹ ٹ ُّ . ٢  

00الشورى:  َّ  هث مث هت مت هب مب ٹ ٹ ُّ . 6  

1٢النازعات:  َّ خن حن جن يم ىم مم ٹ ٹ ُّ . 7  

٢الفجر:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹ ٹ ُّ . ٢  

)هل(عنصراستفهامٌدخلعلىالجملةاالسمٌةالتولٌدٌةفٌحولهامنمعنىالخبرإلى

معنىاالستفهام،أيتحولالجملةمنمعنىالعلمبالموضوعإلىمعنىآخرفٌهموضوعالجهل

فًاألمرلٌتسنىللسابلمعرفته.

فجملةـــمحمدطالب،جملةخبرٌةتعنًأنمحمدااطالٌبوٌعرؾالسامعبؤنمحمدااطالب=

جملةتولٌدٌةمكونةمن)م+خ(.
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فإذادخلعلٌهاعنصراالستفهام"هل"حولهذهالجملةمنالعلموهوالخبرإلىاالستفهام

وهوالجهلبالخبر،فالسابلفٌهاالٌعرؾماهٌةمحمد،لكنهٌظنهطالباافٌسؤل:

هلمحمٌدطالٌب؟

بالزٌادةبزٌادةعنصراالستفهام.عنصراستفهام)م+خ(=جملةتحوٌلٌة

على )هل( دخول فاألصل سٌبوٌه عند لؤلصل مخالفة هً االسمٌة الجملة على هل ودخول

.ٔالفعل

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن  ُّ وقولهتعالى

 َّ زث نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى

 10٢األنعام: 

أعبله،األصلالتولٌديلهاهو)علمعندكم(ثمفجملة)هلعندكممنعلٍم(فًاآلٌة

دخلعنصراالستفهام)هل(علىالجملةفؤصبحت)هلعلمعندكم(ثمتقدمالخبرعلىالمبتدأ

زٌادة الكرٌم القرآن فً وٌكثر ) علم عندكم هل ( فؤصبحتالجملة  بالترتٌب، تحوٌل وهو

حرؾالجر)من(إذاكانالكبلممنفٌاا.

  (ما)

االس العربٌة الجملة فً االستفهامٌة )ما( وؼٌرتؤتً تارة الجر بحرؾ مسبوقة مٌة

مسبوقة،ومناآلٌاتالقرآنٌةالتًلمتردفٌهامسبوقةبحرؾالجرماٌؤتً:

6٢البقرة:  َّ  خف حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٹ ٹ ُّ  .1  

63البقرة:  َّ  خن مكجل لك خك حك جك مق حق مف ٹ ٹ ُّ . ٥  

٥06البقرة:  َّ يث ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ . 3  

7٢النساء:  َّ َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 0  

7٢النساء:  َّ حن جن مم  خم حم جم هل مل  ٹ ٹ ُّ . ٢  

٢٢النساء:  َّ ىب يي  ىي مي خي حي جي ٹ ٹ ُّ . 6  

٢0المائدة:  َّ جه  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 7  

                                                           
 (.14/ٔ)،الكتاب،سٌبوٌهنظر:.أ



ٙ٘ 
 

113األنعام:  َّ  ُّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . ٢  

30األنفال:  َّ خي خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 3  

3٢التوبة:  َّ  مك يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٹ ٹ ُّ . 14  

3٢ٌونس:  َّ  يت ىت نت مت زت ٹ ٹ ُّ . 11  

11ٌوسف:  َّ حص جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٹ ٹ ُّ . 1٥  

٥٢ٌوسف:  َّ زن يك ىك مك لك اك يق ىق  ٹ ٹ ُّ . 13  

٢4ٌوسف:  َّ حص جخمخ مح جح مج  حج مث ٹ ٹ ُّ . 10  

٢1ٌوسف:  َّ مم مظجع حط مض خض حض جض مص  خص  ٹ ٹ ُّ . 1٢  

70ٌوسف:  َّ زث رث يت ىت نت مت زت ٹ ٹ ُّ . 16  

1٥إبراهٌم:  َّ ىت  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ . 17  

٢7الحجر:  َّ مت  زت رت يب ىب نب ٹ ٹ ُّ . 1٢  

03الكهف:  َّ زن  نث مث زث ٹ ٹ ُّ . 13  

17طه:  َّ نب مب زب  رب يئ ٹ ٹ ُّ . ٥4  
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٢1طه:  َّ  مك لك هش مش هس مس ٹ ٹ ُّ . ٥1  

 

ᴓبالالقروناألولىما



مضاؾصفةمأدم



معنىمحدد

معنىعام





ٌقولمازنالوعر:"إنالركناالستفهامًٌقعفًمواضعمختلفةتحتحكمالمستوى

.ٔاللسانً)+استفهام("



3٢طه:  َّ حب جب هئ مئ خئ ٹ ٹ ُّ . ٥٥  

٢٥األنبٌاء:  َّ حت جت هب مب  خب حب جب هئ ٹ ٹ ُّ . ٥3  

 

ᴓالتماثٌلهذهما

       

بدلمأداةمإ  

 استفهام

          معنى محدد     

 

معنىعام

 

 

                                                           
ٔ
 4ٔٔص،، نحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثةمازنالوعر.
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7الفرقان:  َّ زي يل ىل مل يك ىك  مك  ٹ ٹ ُّ . ٥0  

64الفرقان:  َّ يل اك  يق ىق ٹ ٹ ُّ . ٥٢  

٥3الشعراء:  َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹ ٹ ُّ . ٥6  

11٥الشعراء:  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . ٥7  

٥4النمل:  َّ مض خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ . ٥٢  

٥3القصص:  َّ زب ٍَّّ ٌّ ٰى ٹ ٹ ُّ . ٥3  

٥٥ٌس:  َّ حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٹ ٹ ُّ . 34  

٥٢الصافات:  َّ جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 31  

٢7الصافات:  َّ ىف يث ىث نث مث ٹ ٹ ُّ . 3٥  

3٥الصافات:  َّ ىي ني مي زي ري ٹ ٹ ُّ . 33  

1٢0الصافات:  َّ جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 30  

6٥ص:  َّ جن حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 3٢  

01غافر:  َّ جن خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 36  

3٥الجاثٌة:  َّ  َّـ هش مش هس مس ٹ ٹ ُّ . 37  

31الذارٌات:  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 3٢  

٢الواقعة:  َّ ني مي زي ري  ٹ ٹ ُّ . 33  

3الواقعة:  َّ مئ خئ  حئ جئ ٹ ٹ ُّ . 04  

٥7الواقعة:  َّ مث زث  رث يت ٹ ٹ ُّ . 01  
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01الواقعة:  َّ جخ مح  جح مج ٹ ٹ ُّ . 0٥  

٢الحدٌد:  َّ جت يي ىي ني مي زي ٹ ٹ ُّ . 03  

14الحدٌد:  َّ هي مع جع مظ حط مض خض حض ٹ ٹ ُّ . 00  

36القلم:  َّ حف جف مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ . 0٢  

٥الحاقة:  َّ خت حت جت ٹ ٹ ُّ . 06  

٥6الحاقة:  َّ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ . 07  

36المعارج:  َّ مم  خم حم جم هل مل ٹ ٹ ُّ . 0٢  

13نوح:  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ . 03  

٥7المدثر:  َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ ٹ ٹ ُّ . ٢4  

03المدثر:  َّ جن  يم ىم مم خم حم ٹ ٹ ُّ . ٢1  

10المرسالت:  َّ جض مص خص حص مس خس ٹ ٹ ُّ . ٢٥  

7عبس:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹ ٹ ُّ . ٢3  

17االنفطار:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن ٹ ٹ ُّ . ٢0  

٢المطففٌن:  َّ جي يه ىه مه جه ٹ ٹ ُّ . ٢٢  

13المطففٌن:  َّ جب هئ مئ خئ حئ ٹ ٹ ُّ . ٢6  

٥4االنشقاق:  َّ حط مض خض حض جض ٹ ٹ ُّ . ٢7  

٥الطارق:  َّ مم خم حم جم يل ٹ ٹ ُّ . ٢٢  

1٥البلد:  َّ  مث هت مت ٹ ٹ ُّ . ٢3  

٥القدر:  َّ  رت يب ىب نب مب زب ٹ ٹ ُّ . 64  
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3الزلزلة:  َّ مك لك اك يق ىق ٹ ٹ ُّ . 61  

٥القارعة:  َّ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ . 6٥  

٢الهمزة: َّ زب رب يئ ىئ نئ ٹ ٹ ُّ . 63  

عماٌرةأن)ما(عنصراستفهاملٌسبمختص،فٌدخلعلىالجملةالتولٌدٌةأوٌرىخلٌل

االسمكانهذااالسمعاقبلاأومبهمااأوؼٌرعاقلالتحوٌلٌةاالسمٌةأوالفعلٌة،فإذاأدخلعلى

عاق ؼٌر االسم كان االستفهاملفإذا موضع تحدٌد أفادت االستفهامٌة )ما( علٌه ودخلت

 6٢البقرة:  َّ  خف حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حج   ُّ .ففًقولهتعالىٔوتخصٌصه:

هوسإاللنوعالبقرة  1ٙالبقرة: َّ  خن مكجل لك خك حك جك مق حق مف  ُّ وقولهتعالى

جملة)مالونها؟(خصصتالسإالعنلونالبقرةومثلها. ٕ)ماهً؟(أيصفاتهاوحالها

. إذادخلتعلىاسمعاقلفهًلبلستفهامعنفؤخبرهمهللاتعالىبؤنهاصفراءفاقعلونها أما

 ٍّ ٌّ ٰى  ُّ وقوله تعالى   64الفرقان: َّ يل اك  يق ىق ُّ عمومذلكاالسمففًقولهتعالى:

   ٥3الشعراء  َِّّ ُّ َّ

داالكنهمٌرٌدونمزٌ  قهم،لفالسابلونٌعرفونالرحمنهوهللاوأنربالعالمٌنهوهللاخا

نسانلكنهٌرٌدأنٌعرؾإفهوٌعرؾأنه(منالمعلومات.كؤنٌسؤلسابلفٌقول)ماخالٌد؟

وكمعمره...الخ.،وأٌنٌسكن،فًأيجامعة،معلوماتعامةعنههلهوطالب

؟،وٌرىخلٌلعماٌرة"أن)ما(تدخلعلىالجملةالتحوٌلٌةالقابمةعلىالحذؾؼالباا،مازٌدٌ

مالونها؟،ماهً؟،فإنكبلامنالكلمات)زٌد،لونها،هً(مبتدألهخبرمقدرفًالذهن

".ٖولٌسلهممثلصرفًمجسد

وٌرى"أنالفكرةفًالذهنتكونفًمجموعةمنالقوالبالذهنٌةأواألبوابالنحوٌة

دالبابالنحويبالممثلالصرفًالتًتجسدبكلماتصرفٌة.وإذاعمدالمتكلمإلىعدمتجسٌ

نهالٌرٌدذلكلؽرضببلؼً،ولٌسللمحللاللؽويأنٌحاولتجسٌده.فالجملة:"مالونهافإ

                                                           
 .(ٕٖص،)أسلوبا النفً  واالستفهام،.انظر:خلٌلعماٌرةٔ
-هـٖٓٗٔلبنان،،دارالمعرفة،الطبعةالثالثة،بٌروت:خلٌلمؤمونشٌحا،،تحقٌقالكشاف.الزمخشري،ٕ

(.4ٓ/صٔج)م،1ٕٓٓ
(.ٕٖص)،واالستفهام أسلوبا النفً.خلٌلعماٌرة،ٖ
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+=مبت م التحوٌلً: أصلها +خبر" تحوٌلØ(Zero Morphemeدأ جرىعلٌها ثم )

 + م ( استفهام عنصر فؤصبحت وٌبقىØبالزٌادة . استفهامٌة اسمٌة تحوٌلٌة جملة = )

)لونها،هً،زٌد(،مبتدأخبرهمحذوؾ،والحاجةإلىالقولتقدٌره)....(والعبلقةإعراب:

للكلمة)ما(باالسمٌةمنقرٌبأوبعٌد،إذإنهاعنصراستفهاملٌسؼٌر،شؤنهافًهذاشؤن

 " ، وهل داخلٔالهمزة ٌولد االستفهام الفاسًالفهريإلىأنعنصر القادر وٌذهبعبد .

ثمٌنتقلإلىصدرالكبلم.الجملة

فجملةماهًأومالونهاأومازٌدهًفًاألصل

هًما،لونهامازٌدما.

م+خم+خم+خ

ٕتمنقلعنصراالستفهامإلىصدرالجملةألنلهالصدارةفًالكبلم

رؾالجرفإنهٌوجهاإلبهامفٌهاأيفًعماٌرةإلىأن)ما(إذادخلعلٌهاحوٌذهب

عم " تعالى قوله والتخصصففً التحدٌد من إلىشًء السإال موضوع فً والعموم )ما(

ٌتساءلون"تحدٌدعنموضوعالسإال.وقولهتعالى"فٌمأنتعنذكراها"فقصدهناتحدٌد

الظرفٌةالتًتمفٌهاموضوعالسإال.

تفٌدالؽاٌةالمكانٌةأوالزمانٌةوتقول:)إلىَم(:

ٖوتقول:حَتاَم:تفٌدالؽاٌةالزمانٌة

اآلٌاتالتًلمٌدخلحرؾالجرعلى)ما(االستفهامٌة

6٢البقرة:  َّ  خف حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٹ ٹ ُّ . 1  

 

 

 

 

 

 

                                                           
.(ٕٖص،أسلوباالنفًواالستفعام،).خلٌلعماٌرةٔ
،الكتاباألول،دارتوبقال،الطبعةالثالثة،اللسانٌات واللغة العربٌة،نظر:عبدالقادرالفاسًالفهري.إ

 (.ٔٔٔص)م،11ٖٔالمؽربالدارالبٌضاء،
 .(ٖٖص،)النفً واالستفهامأسلوبا نظر:خلٌلعماٌرة،اٖ
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03:  النازعات َّ خل حل جل مك لك ٹ ٹ ُّ .   

ᴓأنتمنذكراهافًما

جارجارمجرور

مأداةاستفهاممأ

 









اآلٌاتالتًدخلحرؾالجرعلى)ما(االستفهامٌة

37 : النساء َّ ين مثنث زث رث ٹ ٹ ُّ 

هاتاناآلٌتانفقطأتتجملةاسمٌةبعد)ما(االستفهامٌةالمسبوقةبحرؾالجر،والناظر

فًحرؾالجرٌرىأنهحرؾالجر)فً(الذيٌفٌدالظرفٌة،أماحروؾالجراألخرىفٌؤتً

بعدهافعٌل،هذافًالقرآنالكرٌم،فًالجملةاألولىدخلت)ما(االستفهامٌةالمجرورةعلى

اسخللجملةاالسمٌةفعلن

وأصلهاأنتم+فٌم)جارومجرور(ثمدخلعلٌهاعنصرالزمنفؤصبحت

كنتم+فٌم

عنصرزمن)مبتدأ+خبر(ثمنقلالخبرإلىصدرالجملةلصدارةاسماالستفهامفؤصبحت

)فٌمكنتم(.

فالجملةفٌهاتحوٌبلتعدة

تحوٌلباإلحبللإحبللأداةاالستفهاممكانالخبر..ٔ

.تحوٌلبزٌادةعنصرالزمن)كان(علىالجملةاالسمٌة.ٕ

.تحوٌلبنقلعنصراالستفهامإلىصدرالكبلمعلىرأيالفاسًالفهري،وزٌادتهعندخلٌلٖ

عماٌرة.

.التحوٌلبالتنؽٌم.ٗ
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ستفهام)ما(هًركنمنأركانالجملةفٌجبأنٌكونٌرىالنحوٌونالقدماءأنأداةاال

فٌرىأنهاعنصرتحوٌلزابدولٌسلهافًمنهجه.أماخلٌلعماٌرةٔلهامحلمناإلعراب

لٌسؼٌر هًأداة محلمناإلعرابوإنما ولٌسلها باالسمٌة الفاسًالفهريٕعبلقة أما .

ان ثم الجملة داخل ولد االستفهام عنصر أن فٌرى الكبلم صدر إلى نظرٖتقل وجهة ومن .

الباحثٌرىأنأداةاالستفهامحلتمحلالمكونالمحذوؾثمانتقلتإلىصدرالكبلم.

 ماذا :

الوعر مازن االستفهامًٌقول التركٌب تصوغ التً االستفهامٌة األدوات تدخل "

التصوريفًاللؽةالعربٌةعلىالتركٌباألساسًالمثبتلتحولهإلىتركٌباستفهامتصوري

"ٗ

٥6البقرة:  َّ ني ىليل مل  يك ىك مك ٹ ٹ ُّ  .1  

٥1٢البقرة:  َّ  خي خكلك حك جك ٹ ٹ ُّ . ٥  

٥13البقرة:  َّ خم  مك لك خك جكحك مق حق ٹ ٹ ُّ . 3  

33النساء:  َّ زئ ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٹ ٹ ُّ . 0  

0المائدة:  َّ  مث ىليل مل يك ىك ٹ ٹ ُّ . ٢  

143المائدة:  َّ ىه ممىم خم ٹ ٹ ُّ . 6  

114األعراف:  َّ  لك اك يق ٹ ٹ ُّ . 7  

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 (ٔٔٗ/ٕ،)، شرح المفصل(،وٌنظر:ابنٌعٌش4ٖ٘/ٔ)،مغنً اللبٌبنظر:ابنهشام،ا.
ٕ
 (.9ٖص،)النفً واالستفهام، أسلوبا خلٌلعماٌرةانظر:
ٖ
م،الدارالبٌضاء،11ٖٔ،ٖ،اللسانٌاتواللؽةالعربٌة،الكتاباألول،دارتوبقالللنشر،طعبدالقادرالفاسًالفهريانظر:

.ٔٔٔالمؽرب،ص
ٗ
4ٓٔ،صنحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثةالوعر،.مازن



9ٖ 
 

3٥ٌونس:  َّ خن خممم حم جم هل مل ٹ ٹ ُّ . ٢  

 الضبللإالبعدالحقفماذا

 

مإإداةاستثناءمضاؾظرؾاداة  

  ()شبهجملة   ماستفهام

                                                 محددمعنى

                                                     

معنىعام          

  

٢4ٌونس:  َّ جع مظ  حط مض خض ٹ ٹ ُّ . 3  

71ٌوسف:  َّ حي جي يه ٹ ٹ ُّ . 14  

٥0النحل:  َّ مج مت خت حت ٹ ٹ ُّ . 11  

34النحل:  َّ زي يقاك ىق يف ٹ ٹ ُّ . 1٥  

3٢الشعراء:  َّ حق مف  خف ٹ ٹ ُّ . 13  

33النمل:  َّ خف حف جف مغ ٹ ٹ ُّ . 10  

٥٢النمل:  َّ ىن نن من زن ٹ ٹ ُّ . 1٢  

٢0النمل:  َّ هب  مب خب حب ٹ ٹ ُّ . 16  

6٢القصص:  َّ حئ جئ يي ىي ٹ ٹ ُّ . 17  

٥3سبأ:  َّ يي جيحي يه مهىه جه ين ٹ ٹ ُّ . 1٢  

04فاطر:  َّ يق يئ ىئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ . 13  

٢٢الصافات:  َّ زت رت يب ٹ ٹ ُّ . ٥4  
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14٥الصافات:  َّ  هت هنجه من خن ٹ ٹ ُّ . ٥1  

0األحقاف:  َّ مظ مث هت مت خت حت ٹ ٹ ُّ . ٥٥  

16محمد:  َّ حف  حضخض جض مص ٹ ٹ ُّ . ٥3  

31المدثر:  َّ مص جبحب هئ مئ خئ  حئ ٹ ٹ ُّ . ٥0  

بعدها فًموضعٌنفقطجاء فًالقرآن. وعشرٌنموضعاا فًأربعة وردت)ماذا(

وفًالموضعالثانً.  33النساء:  َّ زئ مي خي حي جي ٹ ٹ ُّ شبهجملةجارومجرور

  3ٌونس:  َّ خن حن جن خممم حم جم هل مل  ُّ جاءبعدهاظرؾومضاؾفًقولهتعالى

:ٔللنحاةاعتباراتفً)ماذا(

.أنتكوناستفهامٌةوذاإشارة:نحو"ماذاالتوانً؟"أيماهذاالتوانً؟.أوالها

.أنتكوناستفهامٌةوذاموصولةكقولنا"ماذاترٌد"أيماالذيترٌده؟ثانٌها

.أنتكون)ماذا(كلهااستفهامااكقولناماذادرست؟ثالثها

.أنتكونكلهااسمجنسبمعنىشًء،أوموصوالابمعنىالذي،مثلدعًماذاعلمترابعها

سؤتقٌهولكنبالمؽٌبنببٌنًوٌرىالباحثأنهذابعٌد.

.أنتكونمازابدة،وذالئلشارة.خامسها

وذازابدة..أنتكونمااستفهامٌة،سادسها

لؽوٌةواحدةولٌست)ما+ذا(والعبلقةلهاوٌرىخلٌلعماٌرة"أن)ماذا(،كتلة

لٌستباسم )ما(االستفهامٌة،زٌادةعلىأنهمامنبابنحويواحد،هواالستفهاموأنها بــ

والعبلقةلهاباالسمٌة،فهًعنصراستفهاملٌسؼٌر،ٌدخلعلىالجملةالتولٌدٌة،أوعلى

نصرالحذؾكماٌلً:الجملةالتحوٌلٌةالقابمةعلىالتحوٌلبع

ØZero Morphemeماذاعندكم

ثمجرىتحوٌلبالزٌادةعنØZero Morphemeماذاٌنفقــــون

موضوعالجملةالذيهومجهولأصبلا،فجاءعنصرالتحوٌل)ماذا(لٌنقلالجملةمناإلخبار

.ٕاالستفهام،فهوعنصراستفهامولٌسبمبتدأوالهوبمفعولبه"إلى

                                                           
 .(ٖٖٓ/ٔ)،مغنً اللبٌبابنهشام،:ظرن(،وا9ٔٗ/ٕ،)الكتاب،.انظر:سٌبوٌهٔ
 (.ٖٗص،)، أسلوبا النفً واالستفهامخلٌلعماٌرة.ٕ
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وقدتزادالباءعلى)ماذا(فًأولهافتكونلبلستفهامعنالوسٌلة،أوٌزادعلٌهاالبلمفتتحول

ٔإلىاالستفهامعنالسببٌة:فالتحوٌلفًالمعنىالجدٌدهوماٌقتضٌهالحرؾالمتقدم

القد فٌجبأنٌرىالنحوٌون الجملة أركان من )ماذا(هًركن االستفهام أداة أن ماء

ٌكونلهامحلمناإلعراب.أماخلٌلعماٌرةفٌرىأنأداةاالستفهامهًعنصرتحوٌلزابد

الفاسً أما . لٌسؼٌر أداة هو اإلعرابوإنما من محل ولٌسله باالسمٌة عبلقة ولٌسله

.ومنوجهةٕلدداخلالجملةثمانتقلإلىصدرالكبلمالفهري،فٌرىأنعنصراالستفهامو

نظرالباحثٌرىأنأداةاالستفهامحلتمحلالمكونالمحذوؾثمانتقلتإلىصدرالكبلم.

ن :   م 

110البقرة:  َّ ىك ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹ ٹ ُّ  .1  

13٢البقرة:  َّ ىي  ٰىري ين ىن نن من ٹ ٹ ُّ . ٥  

104البقرة:  َّ خك حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  ٹ ٹ ُّ . 3  

٢٥آل عمران:  َّ  حم مقجك حق مف خف ٹ ٹ ُّ . 0  

 

 ᴓ             هللا   إلى   أنصاري   من 

        

 م                 جار ومجرور                    أداة                      م إ

 استفهام 

 

 معنى محدد    

 

 معنى عام   

 

 

 

 

 

                                                           
.(ٖ٘–ٖٗص،)، أسلوبا النفً واالستفهام.خلٌلعماٌرةٔ
ٕ
4ٙ،صالرسالة:أنظر.
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٢7النساء:  َّ يه ىه مه جه ين ىن ٹ ٹ ُّ . ٢  

1٥٥النساء:  َّ مي خي حي جي يه ىه ٹ ٹ ُّ . 6  

1٥٢النساء:  َّ زي مك لك  اك  ٹ ٹ ُّ . 7  

٢4المائدة:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم  ٹ ٹ ُّ . ٢  

٥1األنعام:  َّ زن  لك اك يق ىق  يف ىف ٹ ٹ ُّ . 3  

06األنعام:  َّ رئ ٰذٰر يي ىي مي خي حي ٹ ٹ ُّ . 14  

33األنعام:  َّ حف زي ري  ٰى ين ىن نن من ٹ ٹ ُّ . 11  

100األنعام:  َّ ام ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ٹ ٹ ُّ . 1٥  

1٢7األنعام:  َّ  جم خف حف جف مغ جغ  مع ٹ ٹ ُّ . 13  

37األعراف:  َّ  مت مف خف حف جف مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ . 10  

111التوبة:  َّ  خم جكحك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ . 1٢  

17ٌونس:  َّ ٰى يل ىل مل يك ىك  مك لك ٹ ٹ ُّ . 16  

1٢هود:  َّ هل جعمع مظ حط مض خض حض  جض  ٹ ٹ ُّ . 17  

1٢الكهف:  َّ  جه هن من خن حن جن مم خم حمٹ ٹ ُّ . 1٢  

٢7الكهف:  َّ مئ يق ىق يف ىف يث  ىث  ٹ ٹ ُّ . 13  

7٢مرٌم:  َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق ٹ ٹ ُّ . ٥4  

03طه:  َّ خي حي جي ٰه مه ٹ ٹ ُّ . ٥1  

٢6المؤمنون:  َّ مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٹ ٹ ُّ . ٥٥  

٢٢المؤمنون:  َّ حم خك حك جك  مق حق مف ٹ ٹ ُّ . ٥3  
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0٥الفرقان:  َّ جغ مع جع مظ ٹ ٹ ُّ . ٥0  

٢4القصص:  َّ  حم مق حق مف خف حف جف ٹ ٹ ُّ . ٥٢  

71القصص:  َّ  جي جهمه ين ىن من خن حن ٹ ٹ ُّ . ٥6  

7٥القصص:  َّ مب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ . ٥7  

6٢العنكبوت:  َّ ين ىك مك لك اك يق ىق يف ٹ ٹ ُّ . ٥٢  

٥٥السجدة:  َّ ىي ىهيه مه  جه ين ىن من خن حن جن ٹ ٹ ُّ . ٥3  

3٥الزمر:  َّ مه خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 34  

1٢فصلت:  َّ ىي  ملىل يك ىك مك لك ٹ ٹ ُّ . 31  

33فصلت:  َّ نث مت زت رت يب ىب نب مب ٹ ٹ ُّ . 3٥  

٢األحقاف:  َّ  مل خف حف جف مغ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ . 33  

٢٥فصلت:  َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٹ ٹ ُّ . 30  

٥6القمر:  َّ ٰه مه  جه هن من خن ٹ ٹ ُّ . 3٢  

7الصف:  َّ نت ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٹ ٹ ُّ . 36  

10الصف:  َّ  هي  جيحي ٰه مه جه ٹ ٹ ُّ . 37  

٥7القٌامة: َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٹ ٹ ُّ . 3٢  















94 
 



آٌات)حرؾجر+َمن(

1٥األنعام:  َّ لك يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ . 1  

16غافر: َّ  هل مل خل حل مكجل لك خك ٹ ٹ ُّ . ٥   





ᴓالٌوممنالملكلـ



مظرؾجارأداةمإ

استفهام

معنىعاممعنىمحدد







ذا(الذي–آٌات)من

٥0٢البقرة:  َّ  مق جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٹ ٹ ُّ  .1  

٥٢٢البقرة:  َّ هل خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج ٹ ٹ ُّ . ٥  

164آل عمران:  َّ اك ىثيث  نث مث زث رث يت ٹ ٹ ُّ . 3  

17األحزاب:  َّ رب جي يه ىه مه جه ٹ ٹ ُّ . 0  

11الحدٌد:  َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ٹ ٹ ُّ . ٢  
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أسماءؼٌرظروؾوأسماءظروؾ،فاألسماءؼٌرأسماءاالستفهامتنقسمإلىقسمٌن:

الظروؾ:)من(و)ما(و)كم(و)كٌؾ(.واألسماءالتًهًظروؾتنقسمقسمٌن،ظروؾ

زمان،وظروؾمكانفظروؾالزمان)متىوأٌان(وظروؾالمكان)أٌن،وأنى،وأي،ٌحكم

.ٔعلٌهابماتضاؾإلٌه(

ٕاالستفهامركنمنأركاناإلخبارفٌمكنأنتقعمبتدأأوخبراا.ٌرىالنحاةالقدماءأنأسماءٔ

.منوجهةنظرخلٌلعماٌرةٌرىأن)من(وجمٌعأسماءاالستفهامهًعناصراستفهاموالٕ

عبلقةلهاباالسمٌةوالتحتاجإلىإعرابأومحلمناإلعراب،فهًعناصرأوأدواتمعانً

.ٖتحملهتنقلالجملةإلىالمعنىالذي

.منوجهةنظرعبدالقادرالفاسًالفهري،ٌرىأنأدواتاالستفهامولدتفًداخلالجملةٖ

.ٗاالستفهامٌةثمانتقلتإلىصدرالكبلم

أمامنوجهةنظرالباحثفٌرىأنأدواتاالستفهامتحلمحلالمكونالمحذوؾ،ثم

تنتقلإلىصدرالكبلم.

وتؤتً)من(االستفهامٌةفًالقرآنعلىثبلثةأشكال:

 )من(وحدهافًصدرالكبلم.

 )من(مسبوقةبحرؾالجر.

)من(+ذا+الذي+فعل

أي أملك هو أم بشر أم .. أم ..   03طه:  َّ خي حي جي ٰه مه ٹ ٹ ُّ   

فـ)من(عنصراستفهامتدخلعلىالجملةالتحوٌلٌةالقابمةعلىعنصرالحذؾلتنقلهاإلىمعنى

جدٌدهومعنىاالستفهاممثل:

Øربكمامن  

استفهامٌةحذؾخبرهاثمأدخلخ(=جملةتحوٌلٌةاسمٌةعنصراالستفهام)م+

.علٌهاعنصراالستفهام

                                                           
،الطبعةاألولىالفكر،تحقٌقسعٌداألفؽانً،داراإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،.ابناألنبارئ

 (.ٓٗ)صم،دمشق،1٘9ٔهـ،99ٖٔ
 .(ٔٔٗ/ٕ،)، شرح المفصل(،وٌنظر:ابنٌعٌش4ٖ٘/ٔ)،مغنً اللبٌبنظر:ابنهشام،.إ
 (.9ٖ)ص،أسلوبا النفً واالستفهامنظر:خلٌلعماٌرة،.اٖ
الكتاباألول،دارتوبقالللنشر،الطبعةالثالثة،اللغة العربٌة، اللسانٌات ونظر:عبدالقادرالفاسًالفهري.اٗ

 (.ٔٔٔ،)ص،الدارالبٌضاء،المؽرب11ٖٔ
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 وتكوناإلجابة:هللا

Ø=م+Øوٌقصدبها:هللا  

"فهًعنصراستفهاموالعبلقةلهاباالسمٌة.والتحتاجإلىإعرابأومحلمناإلعراب،

 .ٔإذإنهامنأدواتالمعانًفتنقلالجملةإلىالمعنىالذيتحمله"

اآلٌاتمسبوقةبهومماوردتبهؼٌرمسبوقةتؤتً)أي(مسبوقةبحرؾجروؼٌر: أي 

  اآلتٌة:

 00آل عمران:  َّ جغ خض  حض جض ٹ ٹ ُّ  .1

11النساء:  َّ  خن جلحل  مك لك خك ٹ ٹ ُّ . ٥  

13األنعام:  َّ مب ممىم خم جمحم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 3  

 ٢1األنعام:  َّ  مه حنخن جن مم خم ٹ ٹ ُّ . 0

 

  ᴓأحق             باألمن                         أي           الفرٌقٌن

 

 شبه              م         أداة           مضاف               م إ            

 جملة   استفهام                                             

 معنى محدد      

 معنى عام                      

 

  

1٥0التوبة:  َّ مئ  ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ٹ ٹ ُّ . ٢  

7هود:  َّ ىت ّٰرئ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ . 6  

٢7اإلسراء:  َّ  لك جغ معٹ ٹ ُّ. 7  

7الكهف:  َّ زب  رب يئ ىئ  ٹ ٹ ُّ . ٢  

1٥الكهف:  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ ٹ ٹ ُّ . 3  

                                                           
.(9ٖص،)، أسلوبا النفً واالستفهام.خلٌلعماٌرةٔ
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13الكهف:  َّ حف خض  حض جض ٹ ٹ ُّ . 14  

73مرٌم:  َّ مت جت هب مب خب ٹ ٹ ُّ . 11  

71طه:  َّ هب مب خب حب جب ٹ ٹ ُّ . 1٥  

3٢النمل:  َّ  زب مئ زئ رئ  ٹ ٹ ُّ . 13  

٢1غافر:  َّ لك اك يق  ىق يف ٹ ٹ ُّ. 10  

04القلم:  َّ مي خي حي  جي ٰه ٹ ٹ ُّ . 1٢  

 

الجر+أيحرؾ

1٢٢األعراف:  َّ حص مس خس حس جس ٹ ٹ ُّ  .1  

6الجاثٌة:  َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث ٹ ٹ ُّ . ٥  

٢٢النجم:  َّ  ىث نث مث زث رث ٹ ٹ ُّ . 3  

13الرحمن:  َّ خب حب جب هئ مئ ٹ ٹ ُّ . 0  

6القلم:  َّ ىي ني مي ٹ ٹ ُّ . ٢  

1٥المرسالت:  َّ جخ  مح جح مج ٹ ٹ ُّ . 6  

٢4المرسالت:  َّ  هئ مئ هي مي خي ٹ ٹ ُّ . 7  

1٢عبس:  َّ مم ام يل ىل مل ٹ ٹ ُّ . ٢  

3التكوٌر: َّ مب زب رب يئ ٹ ٹ ُّ . 3  

هًتفٌدمعنىاالستفهامعماٌمٌزأحدالمتشاركٌنفًأمرٌشملكلواحٍدمنهما:

اإلنسً أم الجنً   3٢النمل:  َّ  زب مئ زئ رئ  ٹ ٹ ُّ   

  ٢1األنعام:  َّ  مه حنخن جن مم خم ٹ ٹ ُّ 
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 حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ االنعام (  ٢٥فكان الجواب فً اآلٌة ) المؤمنون أم المشركون 

  َّ حن جن يم  ىم مم خم

 

 فالجملةالتحوٌلٌة

Øأحقباألمن  

 م+خ

:المضافةإلىالفرٌقٌنفصارت(أي)هوثمدخلعلٌهاعنصراستفهامبالزٌادةالذي  

Øأيالفرٌقٌن+أحقباألمن+  

عنصراستفهام+م+خ

فً له أوخبروالدور ،فبلٌعربمبتدأ خلٌلعماٌرة لٌسؼٌرعند استفهام، وهوعنصر

الجملةإالأنٌقومبنقلهامنمعنىاإلخبارإلىمعنىاالستفهامفهولٌسباسموالمحللهمن

ٔاإلعراب

فٌجبأنٌكون )أي(هًركنمنأركانالجملة االستفهام لهاٌرىالنحوٌونالقدماءأنأداة

محلمناإلعراب.أماخلٌلعماٌرةفٌرىأنأداةاالستفهامهًعنصرتحوٌلزابدولٌسله

عبلقةباالسمٌةولٌسلهمحلمناإلعرابوإنماهوأداةلٌسؼٌر.أماالفاسًالفهريفٌرى

.ومنوجهةنظرالباحثٌرىٕأنعنصراالستفهامولدداخلالجملةثمانتقلإلىصدرالكبلم

أنأداةاالستفهامحلتمحلالمكونالمحذوؾثمانتقلتإلىصدرالكبلم.

() كم الخبرٌة 

٥03البقرة:  َّ  لك ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ٹ ٹ ُّ  .1  

6األنعام:  َّ حج ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٹ ٹ ُّ . ٥  

1٥٢طه:  َّ زب َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٹ ٹ ُّ . 3  

7الشعراء:  َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹ ٹ ُّ . 0  

٥6السجدة:  َّ يي  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٹ ٹ ُّ . ٢  

                                                           
.(4ٖص)،أسلوبا النفً واالستفهامخلٌلعماٌرة،انظر:.ٔ
ٕ
 70نظر الرسالة: ص . ا
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31ٌس:  َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ . 6  

3ص:  َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٹ ٹ ُّ . 7  

٥٢الدخان:  َّ نت مت زت رت يب  ىب  ٹ ٹ ُّ . ٢  

 

الكتب كمكتاٍبقرأُت،ٌقصدأنٌخبربكثرة فالقابل: "األصلفًالجملةاإلخبار،

التًقرأها،فهذهجملةخبرٌة،ولكنهإنأرادأنٌعبرعنمعنىاالستفهامفإنعلٌهأنٌؽٌرمن

مبنىالجملةلٌسؤلعنعددومعدودٌجهلهماوٌظنأنالمخاطبٌعلمها.والٌستطٌعأنٌؽٌر

فًالحركةفً) ٌؽٌر أن كانعلٌه لذا واإلخبار، االستفهام مشتركبٌن عنصر ألنها ) كم

من:)كمكتاٍب(،وهنا اإلعرابٌةعلىاالسمالذيجاءبعدها،فؤصبحت:)كمكتاباا(،بدالا

نشٌرإلىأنالفتحةتحملقٌمةداللٌةفاصلةفًنقلالمعنى،إضافةإلىعنصرالتنؽٌمالذي

علٌهالجملةفًالمعنٌٌن،فهًبنؽمةمستوٌةفًالخبرٌةصاعدةفًاالستفهامٌة.فتكونتكون

باالسمٌةوالتحتاجإلىإعرابأو لٌسؼٌر،والعبلقةلها فًالجملةعنصراستفهام )كم(

ٔمحلمناإلعراب"

فجملة:كمقلماالك

األصلفًالجملة.لكقلٌم،ولكنموضوعاإلبهامهوعدداألقبلمالتًتملكهاأنت.

فقدمموضعالعناٌة،خبلفاالماعلٌهنظامالجملةالعربٌةفًالمبتدأالنكرةوالخبرشبهالجملة،

م قلم بٌن اللبسقابم احتمال ولكن ) كم ( دخلتعلٌها ثم لك(. قلٌم ( : عفؤصبحتالجملة

الخبرٌةو)كم(االستفهامٌة.وإذلٌسمنالمؤلوؾأنٌؤتًاالسممرفوعاابعد)كم(فتمنصب

)قلم(إلزالةاللبسفؤصبحتالجملة:كمقلماالك.

عنصراستفهام)م+خ(

ولمٌجدالباحثفًالقرآن)كم(ٌؤتًبعدهااسممنصوبأومجروربدونحرؾجر،

واآلٌاتالقرآنٌةالمبدوءةبها،هًواقعةفًسٌاقالجملالفعلٌة،وقدوردت)كم(فًالقرآن

،أربعمنهااستفهامٌة،وثمانٌةآٌاتخبرٌة. الكرٌمفًاثنتًعشرةآٌةا

)كم(هً:واآلٌاتاالستفهامٌةبــ

٥٢3البقرة:  َّ  من مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت حت ٹ ٹ ُّ . 1  

                                                           
(.ٔٗ–ٓٗ)ص،واالستفهام، أسلوبا النفً .خلٌلعماٌرةٔ
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13الكهف:  َّ حف مثحج هت مت خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ ٹ ٹ ُّ . ٥  

 َّ زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك ٹ ٹ ُّ . 3

113 - 11٥المؤمنون:   

٥1البقرة:  َّ حي ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ . 0  

ٌرىالنحوٌونالقدماءأنأداةاالستفهام)كم(هًركنمنأركانالجملةفٌجبأنٌكون

لهامحلمناإلعراب.أماخلٌلعماٌرة،فٌرىأنأداةاالستفهامهًعنصرتحوٌلزابدولٌس

الفاسًالفهري أما لٌسؼٌر. هوأداة لهعبلقةباالسمٌةولٌسلهمحلمناإلعرابوإنما

ع أن الكبلمفٌرى صدر إلى انتقل ثم الجملة داخل ولد االستفهام نظرٔنصر وجهة ومن .

محذوؾثمانتقلتإلىصدرالكبلم.الباحثٌرىأنأداةاالستفهامحلتمحلالمكونال

 )كٌف( 

 لمٌؤتبعد)كٌؾ(اسمفًالقرآنإالفًآٌةواحدةفًسورةالملكفًقولهتعالى

وفًؼالبدخولهاعلىالجملةاالسمٌةتدخلعلىالجمل 9ٔالملك: َّ يف ىف يث ىث ُّ 

فعلالناقص)كان(،والذيهوعنصرزمانالٌخرجالجملةاالسمٌةإلىالاالسمٌةالمسبوقةب

فعلٌةبقدرماٌكونعنصرتحوٌلللزٌادةٌفٌدتحوٌلالزمن.

  63النمل  – ٢0االعراف :  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ . 1

  10النمل  – 143و  – ٢6تاا األعراف  َّ مث هت مت خت حت  جت ُّ . ٥

 ٥٢الزخرف  – 36النمل  – 11األنعام  – 137آل عمران  َّ مي  زي ري ٰى ين ُّ . 3

  04القصص  – 33ٌونس  َّ  مك لك خك حك جك مق حق ُّ . 0

 73الصافات  – 73ٌونس  َّ مم  ام يل ىل مل ُّ . ٢

و  ٥1غافر  – ٢٥فاطر  – 3الروم  – 143ٌوسف  َّ مت  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  .6

  14محمد  – ٢٥



                                                           
ٔ
.9ٗ،صالرسالةانظر.
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ٌراهفًؼٌرهامنأدواتاالستفهامٌرى "أنالعماٌرةفً)كٌؾ(االستفهامٌةكما

نالذيجعلالنحاةٌختلفونفًإعرابها،فتارةهًخبر،وأخرىهًعبلقةلهاباالسمٌة،وأ

حال،وثالثةمفعولمطلق..أنهمعّدوهامنأصولالجملةالتًتردفٌها،ولٌساألمركذلك،

إلى اإلخبار، تفٌد فهًعنصرتحوٌلٌنقلالجملةمنتولٌدٌةأوتحوٌلٌةبالحذؾأوالزٌادة

جهلالمتكلمبؤمرٌرىأنالمخاطبعلىعلمبه،أماإذاخرجتإلىجملةتحوٌلٌةتعبرعن

معنىآخركالتعجبفإنذلكٌقومعلىقرٌنهأخرىهًالسٌاق،والٌعنًأنهذهالكلمةقد

.نقولمثبلا:ٔخرجتمنكونهامنأقسامالكلم،أيإلىاالسم"

علٌهاعنصراالستفهام)كٌؾ(صارت:فإذاأدخل←Øحالك=م+

(=جملةتحوٌلٌةاسمٌةاستفهامٌةØكٌؾحالك=عنصراالستفهام)م+

وٌكونترابطالكلماتفًالجملالسابقةعلىالنحوالتالً:

Øكٌؾحالك

خبرٌةسإالعنحالتبلزم

وحسبماٌذهبإلٌهخلٌلعماٌرةأن)كٌؾ(عنصراستفهامللسإالعنالحالحٌثما

 كلمات أو بكلمة عنها الجواب وٌكون أداة،ٕكانت أن فٌرون القدماء النحوٌون أما

االستفهام)كٌؾ(هًركنمنأركانالجملةفٌجبأنٌكونلهامحلمناإلعراب.أماالفاسً

انتقلإلىصدرالكبلم داخلالجملةثم ولد .ومنوجهةٖالفهريفٌرىأنعنصراالستفهام

مانتقلتإلىصدرالكبلم.نظرالباحثٌرىأنأداةاالستفهامحلتمحلالمكونالمحذوؾث

 

 

 

 

 

 

                                                           
(.ٖٗ)ص،أسلوبا النفً واالستفهام.خلٌلعماٌرة،ٔ
 (.ٗٗ)ص،المرجعنفسه.ٕ
ٖ
 9ٗ،صالرسالةانظر
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 )أنى (

أنىالداخلةعلىالجملةاالسمٌة

37آل عمران:  َّ  مث  هنجه من خن حن جن مم ٹ ٹ ُّ  .1  

 16٢آل عمران:  َّ  هب  خنمن حن جن ٹ ٹ ُّ . ٥

 

 ᴓأنى            هذا                

 

 م                               أداة            م إ

 استفهام

 معنى محدد    

 معنى عام                      

 

ٌقولمازنالوعر:"فالركناالستفهامًالمتولدهناٌقعتحتحكمالمستوىاللسانًـــ

إنالركن التركٌباالستفهامًالتصوري، لصٌاؼة تحوٌلٌة لنٌكونهناكحركة وبهذا إ، م

ٔاالستفهامًهناسٌولدعبلقاتنحوٌةوداللٌة"

 ٢٥سبأ:  َّ زت رت يب  ىب نب مب زب ٹ ٹ ُّ . 3

13الدخان:  َّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٹ ٹ ُّ . 0  

1٢محمد:  َّ مه جه  هن من خن حن ٹ ٹ ُّ . ٢  

















                                                           
ٔ
 4ٕٔ،صنحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة..مازنالوعر،
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 أنى الداخلة على )كان(

 ٥07البقرة:  َّ  جخ من زن رن مم ام  ٹ ٹ ُّ  .1

 

أنىٌكونلهالملكعلٌنا



جاروجرورمإتركٌبأساسًمعنصرأداة

استفهامزمان

 

 

 

 معنى عام

 

04آل عمران:  َّ ىث رت يب ىب نب مب زب رب ٹ ٹ ُّ . ٥  

07آل عمران:  َّ  ِّ جهمه ين ىن من خن حن جن ٹ ٹ ُّ . 3    

141األنعام:  َّ  خي  جم هل مل خل ٹ ٹ ُّ . 0  

٢مرٌم:  َّ ري ام يل ىل مل يك ىك ٹ ٹ ُّ . ٢  

٥4مرٌم:  َّ حئ ري  ٰى ين ىن نن ٹ ٹ ُّ . 6  

مرٌم:  َّ ري ام يل ىل مل  ُّ تؤتًبمعنى)كٌؾ(فًأحداستعماالتهاكقولهتعالى:

.وتأتً بمعنى )متى( 37آل عمران:  َّ  مث  هنجه من خن ُّ وتفٌد معنى من أٌن كقوله تعالى :  ٢
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إلىمعنىآخرإذا  تحوٌلالجملة وكٌفٌة )أنى( فًاآلٌاتالمحتوٌة وتبحثالدراسة

دخلتعلىالجملةاالسمٌةاألداة)أنى(.

 أصلها التولٌدي :  َّ  مث  هنجه من خن ُّ فاآلٌة الكرٌمة 

لِك.جملةخبرٌةتولٌدٌةاسمٌة=)م+خ(=اإلخبارالمحاٌدجرىعلىهذه هذا

تحوٌلبالترتٌببتقدٌمماحقهالتؤخٌرللعناٌةبهذاالمقدموهوالخبرفؤصبحتالجملة:الجملة

لِكهذا=)خ+م(=اإلخبارمعتوكٌدالمقدم

ثمجرىعلٌهاتحوٌلآخربالزٌادةفؤصبحت:

أنىلِكهذا=عنصراستفهام)خ+م(

الخبرموضععناٌةمجهول=جملةتحوٌلٌة،

.ٔ=جملةتحوٌلٌةاسمٌةاستفهامٌة

 جيحي ٰه مه جه هن  خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّ وفً قوله تعالى 

16٢آل عمران:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي  

أنىهنابمعنى)أٌن(بدلٌلالجوابمنعندأنفسكم.

فالجملةالتولٌدٌة:

هذامنعندأنفسكم=م+خ)شبهجملة(

ثمدخلعلىهذهالجملةعنصراستفهامفحذؾالخبركماٌرىخلٌلعماٌرةفصارتالجملة

(Øأنىهذا=عنصراستفهام)م+

إلى الخبر من فٌتحول التحوٌلٌة أو التولٌدٌة الجملة على ٌدخل استفهام عنصر هً فؤنى

م.االستفها

فٌجبأن الجملة أركان من )أنى(هًركن االستفهام أداة أن القدماء النحوٌون ٌرى

أماخلٌلعماٌرةفٌرىأنهاعنصرتحوٌلزابدولٌسلهعبلقةٌكونلهامحلمناإلعراب.

الفاسًالفهريفٌرىأن أما لٌسؼٌر، هوأداة ولٌسلهمحلمناإلعرابوإنما باالسمٌة،

.ومنوجهةنظرالباحثٌرىأنٕعنصراالستفهامولدداخلالجملةثمانتقلإلىصدرالكبلم

أداةاالستفهامحلتمحلالمكونالمحذوؾثمانتقلتإلىصدرالكبلم.



                                                           
 .(٘ٗص)،أسلوبا النفً واالستفهام،.انظر:خلٌلعماٌرةٔ
ٕ
9ٗ،صالرسالةانظر:.
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 )متى ، أٌان (

هماأداتانتفٌدانمعنىاالستفهامعنالزمان.ٌقولسٌبوٌه"أالترىلوأّنانسانااقال

ٌّانفقلت:متى،كنتقدأوضحت،وإذاقال:مامع نىمتىقلت:فًأيزمان؟:مامعنىأ

إلىٔ" فتحوالنمعناها ٌدخبلنعلىالجملة تحوٌل عنصرا أنهما هاتٌناألداتٌن وحقٌقة " .

معنىاالستفهامعنالزمان،والعبلقةلهاباالسمٌة،والموضعلهمامناإلعراب،وماهما

.ٕإالأداتانمنأدواتالمعانً"

٥10البقرة:  َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع ٹ ٹ ُّ . 1  

 

ᴓمتىنصرهللا

 

ممإ\أداستفهام

معنىمحدد        

معنىعام                  

      

 

 

، ٌس ٥3، سبأ 71، النمل 3٢، األنبٌاء  0٢ٌونس:  َّ ني  مي زي ري ٰى ين ىن ٹ ٹ ُّ . ٥ 

٥٢، الملك  0٢  

٢1اإلسراء:  َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٹ ٹ ُّ . 3  

٥٢السجدة:  َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٹ ٹ ُّ . 0  

ٌ ان ( آٌات استفهامٌة باألداة ) أ

 1٢7األعراف:  َّ  مش  حق مف  خف حف جف ٹ ٹ ُّ .ٔ

                                                           
 .(ٖٕ٘/ٗ،)الكتاب.سٌبوٌه،ٔ
 (.ٙٗص،)أسلوبا النفً واالستفهاماٌرة،.خلٌلعمٕ
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٥1النحل:  َّ مك لك اك يق ىق ىفيف  يث ىث ٹ ٹ ُّ . ٥  

6٢النمل:  َّ مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ . 3  

34الذاريات:  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ٹ ٹ ُّ . 0  

6القٌامة:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ . ٢  

0٥النازعات:  َّ خك  حك جك مق حق مف ٹ ٹ ُّ . 6  

 ٥1البقرة:  َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع ٹ ٹ ُّ 

1٥الذارٌات:  َّ ٰر ٰذ يي ىي ٹ ٹ ُّ   

االستفهام)متى،وأٌان( وأداتا االستفهام معنى تفٌدان السابقتٌن اآلٌتٌن الباحثأن ٌرى

محلهما وحل الخبر هو ربٌسً ركن األولى الجملة من حذؾ وقد الزمن معنى تفٌدان

عنصراالستفهام.

=جملةتفٌداإلخبارØنصرهللا+

Øتحولتإلى:متىنصرهللا

استفهاممبتدأخبر

فهًجملةتحوٌلٌةاسمٌةاستفهامٌةواالستفهامفٌهاعنالزمن.

والشًءنفسهجرىفًالجملةالثانٌة

=جملةتولٌدٌةتفٌداإلخبارتحولتإلى:Øٌومالدٌن+

Øأٌانٌومالدٌن

استفهاممبتدأخبر=جملةاسمٌةاستفهامٌةواالستفهامفٌهاعنالزمن

ٌّان(هماركنانمنأركانالجملةفٌجبأن ٌرىالنحوٌونالقدماءأنأداتًاالستفهام)متى،وأ

تحوٌلزابدولٌس فٌرىأنهماعنصرا خلٌلعماٌرة أما لهماٌكونلهمامحلمناإلعراب.

لٌسؼٌر استفهام أداتا اإلعرابوإنهما من محل ولٌسلهما باالسمٌة الفاسًٔعبلقة أما .

الفهريفٌرىأنهماعنصرااستفهامولداداخلالجملةثمانتقبلإلىصدرالكبلم.ومنوجهة

محذوؾثمانتقلتاإلىصدرالكبلنظرالباحثٌرىأنهماأداتااستفهامحلتامحلالمكونالم

                                                           
ٔ
 9ٗ،صالرسالةانظر:.
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  )أٌن(

٥٥األنعام:  َّ حئ جئ يي ىي  ني مي ٹ ٹ ُّ  .1  

 ᴓ  شركاؤكم   اٌن 

 

 م   م إ      إداة

 استفهام 

 

 معنى محدد         

 معنى عام            

 

   

 

37األعراف:  َّ  مت  مهٰه جه هن من خن حن جن ٹ ٹ ُّ . ٥  

٥7النحل:  َّ خي جنحن يم ىم  مم خم حم ٹ ٹ ُّ . 3  

3٥الشعراء:  َّ رث يت ىت نت مت زت رت ٹ ٹ ُّ . 0  

6٥القصص:  َّ نب مب زب  رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ . ٢  

70القصص:  َّ ىك مك  لك اك يق ىق  ٹ ٹ ُّ . 6  

73غافر:  َّ هئ مئ خئ حئ  جئ ٹ ٹ ُّ . 7  

07فصلت:  َّ َّ ىي  مي ٹ ٹ ُّ . ٢  

14القٌامة:  َّ مخ جخ مح ٹ ٹ ُّ . 3  

٥6التكوٌر:  َّ حط مض خض ٹ ٹ ُّ . 14  
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ٔأداةٌستفهمبهاعنالمكان
 ٥٥األنعام:  َّ حئ جئ يي ىي  ني مي  ُّ كقوله تعالى  . 

14القٌامة:  َّ مخ جخ مح  جح مج حج ُّ وقوله تعالى     

فتحلٌلهاتٌناآلٌتٌنهو:

اآلٌةاألولى

 دخلعلٌهاعنصرØشركاإكم=م+ =جملةتولٌدٌةخبرٌةمحذوفةالخبر،فإذا

استفهامٌفٌدالمكانوهوأٌن،أصبحت

(Øأٌنشركاإكم=عنصراستفهام)م+

فًالتحلٌلØ=جملةاسمٌةتحوٌلٌةاستفهامٌة،عنصراالستفهامأفادالمكان،واإلشارة

اللؽويتعنًأنالمتكلمٌقعفًذهنهبابالخبرولكنهلمٌجسدهبممثلصرفً.



وكذلكاآلٌةالثانٌة

أٌنالمفر؟

هوأناألصلالتولٌديلهذهاآلٌةحٌث

Ø=م+Øالمفر+

ثمدخلعلٌهاعنصرتحوٌلبالزٌادةوهوعنصراالستفهامفؤصبحت:

(Øأٌنالمفر=عنصراالستفهام)م+

ف باالسمٌة لها والعبلقة أداة هو )أٌن( االستفهام فإنعنصر إلىوبهذا إعرابالبلتحتاج

وهذهاألداةتفٌدمعنٌٌناألولمعنىاالستفهاموالثانًمعنىالمكان،ٕظاهروالمحلًوالمقدر

.

فٌجبأن الجملة أركان من ركن )أٌن(هً االستفهام أداة أن القدماء النحوٌون ٌرى

دولٌسلهعبلقةٌكونلهامحلمناإلعراب.أماخلٌلعماٌرةفٌرىأنهاعنصرتحوٌلزاب

الفاسًالفهريفٌرىأن أما لٌسؼٌر. باالسمٌة،ولٌسلهمحلمناإلعرابوإنماهوأداة

.ومنوجهةنظرالباحثٌرىأنٖعنصراالستفهامولدداخلالجملةثمانتقلإلىصدرالكبلم

أداةاالستفهامحلتمحلالمكونالمحذوؾثمانتقلتإلىصدرالكبلم.



                                                           
 .(ٖٖٕ/ٗ)،الكتاب،.انظر:سٌبوٌهٔ
 .(9ٗص،)أسلوبا النفً واالستفهام،.خلٌلعماٌرةٕ
ٖ
9ٗصالرسالة،.انظر
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 فً جملة االستفهام االسمٌة .  التنغٌمًالمبحث الثالث : االستفهام 

الب اتطرق األول الفصل فً بابإلىحث أم وهً )الهمزة(، الربٌسة االستفهام أداة

جملة وتبقىالجملة . وتعرؾمنسٌاقالكبلم الجملة ٌمكنأنتحذؾمن وأنها ، االستفهام

استفهامٌةأوتعرؾهذهاألداةمحذوفةاعتمادااعلىقرٌنهمعٌنةموجودةوهً)أم(المعادلة.

كقولنا:

الدارأمخالدجاءزٌدأمخالدأوزٌدفً

وهذهالجملةتعرؾبؤنهاجملةاستفهامٌةمنخبللالنطقأوالرموزالكتابٌةوحٌثأنالمنطوق

المتعلمونفًالمدارسوهمجزءمن أقٌسمنالمكتوبألنالكتابةعبارةعنرموزتعلمها

 . متعلمٌن ؼٌر أم متعلمٌن أكانوا سواء ناطقون فهم الناسعامتهم أما فًالمجتمع فالسٌاق

–عرؾاللؽةالمنطوقةهوعلمالصوتأوماٌعرؾبنؽمةالصوتأومانطلقعلٌهالتنؽٌم

والتنؽٌمظاهرةصوتٌةفوقتركٌبٌةفًاللؽةالعربٌةوأؼلباللؽات،وهوعنصرتحوٌلٌنقل

الجملةمنإخبارٌةإلىإنشابٌةوٌؽلبأنهٌرتبطباللؽةاإلنفعالٌة،وٌذهبكمالبشرإلىأن"

".هوقمةالظواهرالصوتٌةالتًتكسوالمنطوق.وقدصنفهابعضهم"intonationالتنؽٌم

 ثانوٌة" قطعيح أٔ " فَٕيًاخ فٕق ذسكيثح أٔ فٕق  Secomary phonemesفونٌمات

suprasegmeatul phonemes  " ٔحسثٓا آخسٌٔ " ظٕاْس ذطسيزيحProsodic features 

ومهمااختلفتوجهاتالنظرفًهذهالتسمٌة،فماٌزالالتنؽٌمهوالخاصةالصوتٌةالجامعة

يٕسيقياً يعيُاً حسة  وتتخللعناصرهالمكونةله،وتكسبهتلوٌنااالتًتلؾالمنطوقبؤجمعه،

يثُاِ ٔيعُاِ ، ٔحسة يقاصدِ انرعثيسيح ، ٔفقاً نسياق انحال أٔ انًقاو " 
1
 . 

فحسة يا ذْة إنيّ كًال تشس يجد انثاحث أٌ ظٕاْس انُثس ٔانفصم ٔانٕصم ٔاالخرالف في 

دٔز انُغًح ٔذُٕعاذٓا ْي ذُدزج ذحد عُصس انرُغيى ٔحسة يا عثس عُّ كًال تشس " ْٕ انكم 

في ٔاحد " 
2
  . 

"  " فانهغح انعستيح كغيسْا يٍ انهغاخ ذعرًد عهى انرُغيى في َقم انًعُى ، أٔ كًا ذسًيّ

عُصس ذحٕيم " يدخم عهى انجًهح انرٕنيديح أٔ انرحٕيهيح فيُقهٓا يٍ يعُى إنى يعُى آخس ، إال أٌ 

انُحاج انعسب انقدياء قد أًْهِٕ ألٌ يًٓرٓى كاَد في تُاء َظسيح انعايم ٔذثسيس انحسكح 

اإلعساتيح ، ٔنًا يكٍ نهرُغيى دٔز في ذثسيس انحسكح اإلعساتيح فقد أًْهٓا انُحاج " 
3
 . 

                                                           
.(ٖٔ٘ص)،علم األصوات،.كمالبشرٔ
.(ٖٔ٘ص)،المرجعنفسه.ٕ
 .(ٔ٘ص)،، أسلوبا النفً واالستفهامماٌرة.خلٌلعٖ
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ْرِ جًهح إخثازيح تُغًح  1٥0البقرة:  َّ مح خئمئ  حئ جئ يي ىي ني  ُّ ففي قٕنّ ذعانى 

 َّ مح مبهب خب حب جب هئ  ُّ ْاتطح ثى جاءخ جًهح إخثازيح أيضاً تُغًح ْاتطح 

 تلٌتبنؽمةصاعدة الجوابوهًقولهللاسبحانهوتعالىعلىلسانابراهٌمعلٌهتنمثم ظرة

الصوتأنجملةومنذرٌتً  1٥0البقرة:  َّ مح ختمت حت جت ُّ السبلم مننؽمة –فعرفنا

 جملةاستفهامٌةبنٌتهاالعمٌقةأتجعلمنذرٌتًأبمة؟

والجملةالتولٌدٌةلهاهً:

Øمنذرٌتًأبمة=خ+م=خ+

الجملة ٌعرؾمن وإنما المكتوبة الجملة فً الظاهر التنؽٌمًؼٌر االستفهام دخلعنصر ثم

المنطوقة.

Ø+خ(Øجملةاسمٌةتحوٌلٌةاستفهامٌةبعنصرالتنؽٌم=)

                                         فكانالجوابَّ مح ختمت حت ُّ  ثمجاءتآخرالجملةوهوالجوابلبلستفهامالذيقبلهوهو

 وهًجملةخبرٌة.  1٥0البقرة:  َّ مح جح مج حج  مث هت ُّ 

والتنؽٌمفًأسلوباالستفهامقدٌؤتًبقرٌنهأوبؽٌرقرٌنه،فالقرٌنةمثلأمالمعادلةأو

الهمزةالمفتوحةقبلالفعلالمبدوءبهمزةالوصلأوبكلٌهماوذلككقولهتعالى:

63ص:  َّ مه جه ين ىن من خن  حن  ُّ   

70ص:  َّ مح جح مج حج مث  ُّ   

فالجملةالتولٌدٌةلآلٌةاألولىهً:

تخذ+نا+هما

الوصل حذفتهمزة ثم وصل بهمزة المبدوء الماضً الفعل على االستفهام أدخلتهمزة ثم

وبقٌتهمزةاالستفهاموعرؾاالستفهاممنخبللالنؽمةالمنخبللهمزةاالستفهام.

ألنالجملةالتحوٌلٌةهً:

ءهمزةاالستفهامفؤصبحتالجملةأأتخذناهمسخرٌااثمحصلتحوٌلبحذؾهمزةالوصلوابقا

أتخذناهمسخرٌاا
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 َّ مه جه ين ىن من   ُّ والقرٌنةاألخرىهً)أم(المعادلةفًسٌاقالجملةفًقولهتعالى

63ص:   



عنصراالستفهام+همزةالوصل+الفعل

+اتخذØأ+



  مي زي ري ٰى ين ُّ :االسمٌةفًالقرآنالكرٌمفًقولهتعالىوأتىالتنؽٌمفًالجملة

،  110 - 113األعراف:  َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

هًجملةاسمٌةتحوٌلٌةاسمٌةتحولتبعنصرالتنؽٌم113األعراف:  َّ مئ ىي ني  مي ُّ فجملة 

فًٗٔٔإلىاالستفهام.والقرٌنةالتًتدلعلىأنهاجملةاستفهامٌةالجوابالذيبعدهفًاآلٌه

والذيٌظهرللباحثأن،َّهب مب خب  حب جب هئ ُّ قولهتعالىعلىلسانفرعون

ظاهرةكؤمأوهمزةالوصلالمحذوفةعنصرالتنؽٌماالستفهامًٌبدوللسامعأوالقارئبقرٌنة

أوالجوابالموجودبعداالستفهامأواالستنكارالذيٌخرجاالستفهامفًصٌؽةالسإالكقوله

، ٥4األحقاف:  َّمي جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حقُّ تعالى

 َّهب مب خب  حب جب هئ ُّ  أوالجوابفًقولهتعالى
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 االستفهام غٌر المباشر المبحث الرابع :

وهناكاستفهامٌعرؾبالسإال،بؽٌرأداةاستفهاموٌستعملالمتكلماسمااأوفعبلٌفٌدهذاالمعنى

مثل:

سؤل،أوٌسؤل،أوإنًسابلك،أوأرٌدأناستفهمأوٌستفتونكأوسإالً.

ٔعماٌرةإلى"إنهذاالنوعمناالستفهامؼٌركثٌرفًعربٌةعصراالحتجاج"وٌذهب

وقدوردتفًالقرآنالكرٌمآٌاتكثٌرةمنهذاالنوع:

٥17البقرة:  َّ خب ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ُّ قال تعالى   

1٢3البقرة:  َّ مغ هبجت مب  خب  ُّ   

٥13البقرة:  َّ خم  جض مص خص  ُّ   

1٢6البقرة:  َّ  حل جغمغ مع جع مظ  حط مض  ُّ    

176النساء:  َّ  نث حمخم جم يل ىل مل خل  ُّ   

فقدأفادالفعلمعنىالسإالوإنلمٌكنفًالجملة06ٌوسف:  َّ نب ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

.ٕعنصرآخرمنالعناصرالمباشرةفًإفادةاالستفهام"















                                                           
 .(ٗ٘ص)،، أسلوبا النفً واالستفهام فً العربٌة.خلٌلعماٌرةٔ
 (.ٗ٘ص)،المرجعالسابق.ٕ
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 انفصم انثانث :

 أنماط التحوٌل فً جملة االستفهام الفعلٌة 

 

 مكونات الجملة الفعلٌة  أوالً :

 أنماط الجملة الفعلٌة 

............................................................................................. 

 ثانٌاً : رتبة المكونات فً الجملة الفعلٌة 

  

............................................................................................. 

 ثالثاً : التحوٌل فً جملة االستفهام الفعلٌة فً القرآن الكرٌم 

 . التحوٌل التركٌبً فً جملة االستفهام الفعلٌة  1

 فً جملة االستفهام الفعلٌة  التنغٌمً. التحوٌل ٥
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 الفصل الثالث

 أنماط التحوٌل فً جملة االستفهام الفعلٌة



 مكونات الجملة الفعلٌة  أوالً :

 تتكون الجملة الفعلٌة من الفعل + الفاعل + المفعول به

الجملةالفعلٌةفًأصلوضعهاهًالتًتبدأبفعلثمٌؤتًالفاعلبعدالفعلولٌسقبله

،فٌجٌزونتقدمالفاعلعلىفعله،ٔ،هذاماٌراهالبصرٌون،أماالكوفٌونوبعضالمعاصرٌن

ٌقولابنالسراجفًشرحالفاعل:"الٌجوزأنٌقدمعلىالفعلإذاقلت"قامزٌٌد"فتقول:

زٌدقام،فترفع"زٌداا"بقاموٌكون"قام"فارؼاا،ولوجازهذالجازأنتقول:"الزٌدانقام،

وقام الزٌدان، قام " "ترٌد فاعله.والزٌدونقام ٌسم لم الفاعلبما مقام قام الزٌدون"وما

فحكمهحكمالفاعلإذاقلت"ُضِرَبزٌٌد"لمٌجزأنتقدم"زٌداا"فتقول:زٌٌدضِرَبوترفع

زٌداا"بضرب"،ولوجازذلكلجاز"الزٌدانُضِرَب،والزٌدونُضِرَب،فؤماتقدٌمالمفعول

انالفعلمتصرفاا،فجابز،وأعنًبمتصرؾأنٌقالمنهَفَعَلعلىالفاعلوعلىالفعلإذاك

الفعل عمل الذيٌعمل الفاعل اسم ضاربوكذلك ٌضربوهو كَضَرَب ، فاعل فهو ٌفَعُل،

.ٕحكمهحكمالفعل"

والفعلكماٌعرفهالزجاجًفًجمله،هومادلعلىحدٍثوزمانماٍضأومستقبلأو

ودرسٌدرس،وماأشبهذلكوالحدث:المصدر.وهواسُمالفعلحاضرنحو:كتبٌكتب،

الكوفٌونفٌرونأنالمصدرمشتقمنالفعل،نحو أما والفعلمشتقمنه،برأيالبصرٌٌن،

.ٖكتبكتابة،قامقٌاماا"فالكتابة،والقٌام،واشبههمامصادر

ف ، الفاعل ُذِكَر إذا به والمفعول أبداا والفاعلمرفوع منصوبأبداا منٗهو وٌفهم .

إنرتبةالكلماتفًالتراكٌبالفعلٌة"الكبلمأنرتبةالفعلوالفاعلرتبةثابتةعندالبصرٌٌن.

األساسٌةفًاللؽةالعربٌةٌمكنأنتكونفًالبنٌةالعمٌقةالمتمثلةفًالمثالاآلتً:

                                                           
،أنماط التركٌب الجملً فً اللغة العربٌة فً ضوء علم اللغة المعاصرراي فً بعض نظر:خلٌلعماٌرة،أ

 (.99–9٘المجلةالعربٌةللعلوماإلنسانٌة،العددالثامن،المجلدالثانً،)ص
(.4ٖ٘/ٕ)،الخصائص،ابنجنً(،وٌنظر:4ٕٕ/ٕ،)األصول فً النحو.ابنالسراج،ٕ
 (.ٔ)ص،الجملنظر:الزجاجً،.اٖ
 (.ٓٔ،)صالمرجعالسابق.ٗ
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ٔ("ٕ)اسم(....ؾٔ...ؾم)فعل(...مأ)اسم()

بنالسراجٌفهمالباحثأنللجملةالفعلٌةأنماطااثبلثة:ومنكبلما

التًفعلهامتصرؾمبنًللمعلوم:،هًالجملةالفعلٌة.ٔ

فالفعلالمتصرؾٕوالفعلالمتصرؾ"هومااختلفتأبنٌتهالختبلؾزمانه،وهوكثٌر"

منههوالذيتؤتًالصٌػالثبلث،الماضٌةوالمضارعةواألمر،وٌمكنأنٌبنىللمجهولإذا

كانتاماا،وٌشتقمنهاسمالفاعلوالمفعول،أماباعتبارمعناهوتؤثٌرهفًالجملة،فٌنقسمإلى

،الذي والمتعدي به، مفعول إلى الفاعل ٌتعدى ال فالبلزم ، ومتعد إلىالزم الفاعل ٌتجاوز

مفعولبهواحدأوأكثر،قالسٌبوٌه:"فؤماالفاعلالذيالٌتعداهفعلهفقولك:ذهبزٌدوجلس

الفعلالمتعديفقالعنه:"وذلكقولك:ضربعبدهللازٌداا،فعبدهللاارتفعههناٖعمرو" ،وأما

همفعولتعدىإلٌهكماارتفعفًذهبوشؽلتضرببهكماشؽلتبهذهب،وانتصبزٌدألن

ٗفعلالفاعل"

.الجملةالفعلٌةالتًفعلهامتصرؾمبنًللمجهول:ٕ

الفعلالمبنًللمجهول،كماٌقولالنحاةهو،مااسُتؽنًعنفاعلهوأُقٌمالمفعولمقامه

ٌُفَعل(بالمضارع،وٌسمى،مال إلٌهمعدوالاعنصٌؽته)َفَعَل(إلى)فُِعَل(بالماضً،و) موأُسنِد

ٌُبنىمنهللمجهول فاعله،أمااألمرفبل ٌَُسم 
ٌُدَرسالكتاُب،"فكلفعل٘ ،نقول:ُدِرَسالكتاُب،و

المفعولمقامه، وإقامة حذؾالفاعل، أشٌاء، فٌهمنعملثبلثة فبلبد فاعله، ٌَُسم  لم ٌبنىلما

ٙوتؽٌٌرالفعلإلىصٌؽةفُِعَل"

ٌرمتصرؾ(.الجملةالفعلٌةالتًفعلهاجامد)ؼٖ

معدود وهو المتصرؾ، خبلؾالفعل هو الجامد االستثناء)خبل،9الفعل أفعال مثل ،

ببلفاعل،واألصحإنهضمٌرالبعض" قٌلإنها " ،ومثلأفعالالمدحوالذم4وعدا،وحاشا(،

)نعم،وببس(.

                                                           
ٔ
 (٘ٓٔ،)صنظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة نحومازنالوعر،
.(ٕٓ/٘،)همع الهوامع.السٌوطً،ٕ
 .(ٖٖ/ٔ)لكتابسٌبوٌه،ا.ٖ
 .(ٖٗ/ٔ،)المرجعالسابق.ٗ
 .(ٖٙٓ/ٗ)،، شرح المفصلظر:ابنٌعٌشان.٘
.(ٖٙٓ/ٗ،)المرجعالسابق.ٙ
 .(ٕٓ/٘)،همع الهوامع.السٌوطً،9
 .(4ٕٕ/ٖ،)المرجعالسابق.4
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 ثانٌاً: رتبة المكونات فً الجملة الفعلٌة

األمرٌتعلقفقطبجملتحويفعبلاالزمااألمكنٌقولعبدالقادرالفاسًالفهري"لوكان

،فالفاسًٔافتراضنوعمنقلبالفاعلأونقله،منموضعقبلالفعلإلىموضعبعدالفعل"

فعل+فاعل+ مننمط) فعلٌة هلهًجملة العربٌة، األصلللؽة بالرتبة الفهريالٌقطع

ٌهالبصرٌونأنالفاعلٌؤتًبعدالفعلمفعول(،أومننمط)فاعل+فعل+مفعول(،والذيعل

لببلٌلتبسمعالمبتدأ،أيأنرتبةالفعلوالفاعلثابتة،أماالكوفٌونفٌجٌزونتقدمالفاعلعلى

ألنٕفعله فاعله، أو فعله على المفعول تقدٌم متفقونعلىجواز والكوفٌون والبصرٌون ،

لفاعل،فبلتلتبسمعهما.العبلمةاإلعرابٌةللمفعولتختلؾعنالمبتدأوا

أ.ومنالتراكٌبالتًٌجبفٌهااألصلالتولٌديللجملةالفعلٌة،وهووجوبتقدمالفاعلعلى

.ٖالمفعولبه

.إذاخٌؾااللتباسفًتمٌٌزالفاعلمنالمفعولبهلعدموجودقرٌنةلفظٌةأومعنوٌة،نحو:ٔ

أكرمأبًأخً.

)إنما(ٕ باألداة الفعل حصر إذا ما. أو النحو، درسالرجل إنما نحو: واالستثناء(، أو)النفً

درسالرجلإالالنحو.

إذاكانالفاعلضمٌراامتصبلَوالمفعولبهاسمااظاهراانحو:أكرمتخالداا.

إذاكانالفاعلوالمفعولبهضمٌرٌنمتصلٌننحو:أكرمته.

فًماٌؤتً.ب.وقدذكرالنحاةتقدمالمفعولبهعلىالفاعلوجوباا

سلوبالحصر،حٌثٌجبأنٌتقدمالمحصورعلىالمحصوربه،وٌكونالحصرأوالا:فًأ

بؤدواتمعروفةمخصوصةمثل:

٥٢فاطر:  َّ حط  مصخص حص مس خس حس جسُّأ.إنما+فعل+مفعولبه+فاعل+أداةاستثناء:  

7آل عمران:  َّ مظ  حجمج مث هت مت خت   ُّ ب.نفً+فعل+مفعول+فاعل+أداةاستثناء:  

 آل عمران: َّ ىت مب زب رب يئ ىئ ُّ جـ.استفهام+فعل+مفعول+فاعل+أداةاستثناء:

13٢ 

                                                           
 .(ٙٓٔ،)الكتاباألول/صاللسانٌات واللغة العربٌةالفاسًالفهري،القادرعبد.ٔ
(٘ٙ/ٔ.)(1)،اإلنصاف فً مسائل الخالف المسألةظر:ابناألنباري،ان.ٕ
(9٘،رسالةماجستٌر.)صالفعلٌةأنماط التحوٌل فً الجملة نظر:هبةالنعٌمً،.اٖ
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إذاكانمعالفاعلضمٌرٌعودعلىالمفعولبه،ألنالضمٌرالٌعودعلىمتؤخرلفظااثانٌاا:

 1٥0البقرة:  َّ مح جئ يي ىي ني ٹ ٹ ُّ ورتبة:

به+فاعلفعل+مفعول-

+ــه=- ٕ+ٖ+ٔابتلى+ابراهٌم+ربُّ

واستدل ، الكوفٌون ومنعه رتبةا متؤخر على الضمٌر دخول البصرٌون أجاز وقد

األصلٌإتىالحكمفًبٌته البصرٌونبشواهدمثلقولالعرب"فًبٌتهٌإتىالحكم،قالواإن 

"ٔ.

ٌّاكنعبد(.:ثالثاا إذاكانالمفعولبهضمٌرنصبمنفصبلاٌتقدمعلىالفعلكقولهتعالى)إ

الٌجوزأنٌتقدمالمستثنىعلىالفعلالناصبلهوالالمفعولمعه.وٌقبحتقدٌمالتمٌٌز:رابعاا

ابنعلىالفعلفٌقولابنجنً"فبلنجٌزشحمااتفقؤُت،والعرقااتصببُت.وعلةذلكعند

جنًإنأصلشحمااتفقؤُت:تفقؤشحمً،فالتمٌٌزفًاألصلهوالفاعلفًالمعنى،فكماال

ٌجوزتقدٌمالفاعلعلىالفعل،فكذلكالٌجوزتقدٌمالتمٌٌز،إذكانهوالفاعلفًالمعنى،

ٕعلىالفعل"

فٌها،وإنكانتالحالهًوٌضٌؾابنجنًقاببلا"فإنقلت:تقّدمالحالعلىالعاملخامساا:

صاحبةالحالفًالمعنى،نحوقولك:راكبااجبت،و)خشعااأبصارهمٌخرجونمناألجداث(

قٌل:الفرقأنالحاللمتكنفًاألصلهًالفاعلة،كماكانالممٌزكذلك،أالترىأنهلٌس

أنأصل:طبتبهنفساا،طاب الحالالتقدٌرواألصل:جاءراكبً،كما تبهنفسً،وإنما

ٖمفعولفٌها،كالظرؾولمتكنقطفاعلة،فنقلالفعلعنها".

مرفوعٌجوزتقدٌمه لٌسفًالدنٌا وٌذهبابنجنًإلىأبعدمنذلكفٌقول"وبعد

إنما وحده، لٌسالمبتدأ ألنرافعه علىرافعه، عندنا ٌتقدم فلم المبتدأ خبر فؤما علىرافعه،

)المبتدأواالبتداء(جمٌعاا،فلمٌتقدمالخبرعلٌهمامعاا،وإنماتقدمعلىأحدهماوهوالرافعله

.ٗالمبتدأ"

                                                           
 .(٘ٙ/ٔ،)(1)لمسؤلةا،األنصاف فً مسائل الخالف .ابناألنباري،ٔ
(.4ٖٗ/ٕ)،لخصائص.ابنجنً،إ
 (.4ٖ٘–4ٖٗ/ٕ)،المرجعالسابق.ٖ
.(4ٖ٘/ٕ)المرجعالسابق،.ٗ
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ٌُعرؾبضمآخره،والالمفعولبنصبآخره،بل الفاعلال وٌرىإبراهٌمأنٌس"أن 

انحرؾأ فإذا أسالٌباللؽة الذيحددته فًالجملة عنٌُعرؾفًؼالباألحٌانبمكانه حدها

حٌنبٍذ الجملة ألن إبهام لبسأو ودون وٌسر، فًسهولة الجدٌد فًموضعه تتبعناه موضعه

تشملعلىماٌرمزإلٌه،وٌدلعلٌه،وذلكألنالتركٌبمعهذااالنحراؾقدتتؽٌرمعالمه،أو

العربًٌلًالفعلوٌس فالفاعلفًأؼلبالكبلم إلٌه توحًبهوترشدنا بقألنظروؾالكبلم

ٔالمفعول،والٌتؤخرالفاعلإالفًأحوال"

وٌضربإبراهٌمأنٌسأمثلةقرآنٌةمثل:

7آل عمران:  َّ مظ  حجمج مث هت مت خت حت  ُّ . 1    

 ٢النساء:  َّ ّٰ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ . ٥

 1٥0األنعام:  َّ  مم  هل مل خل حل جل  مك لك خك حك ُّ . 3

37الحج:  َّ خل   جع مظ حط مض خض حض ُّ . 0    

٥3اإلسراء:  َّ جت  يي ىي ني مي زي ري  ٰى ُّ . ٢    

 1٢٢ األنعام: َّ ىئِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي  ُّ . 6

 1٥0البقرة:  َّ مح  جئ يي ىي ني ُّ . 7

ثمٌتبعالقولبعدأنساقهذهاألمثلةإذقال"فًهذاوفًأسالٌباللؽةٌجدربناأن

ٌبٌح وما الفاعلعنمكانه، ٌبٌحتؤخرنتلمساألحوالالتًٌنحرؾفٌها تؤخرالفاعلهوما

وٌضٌؾقاببلا:"بعدمعرفةمكانالفاعلوالمفعولبهلسنابحاجةإلىمعرفةالضمٌرٕالمفعول"

للبس أهوالفاعلأمالمفعولبه،ألنهللاقدعٌَنضمابرالفاعلٌةوالمفعولٌةبماالٌدعمجاالا

.وكذلكٌقول:"ولسنابحاجةإلىالمثالالتقلٌديالذيٌسوقهالنحاةجمٌعااللبرهنةعلىإمكانٖ"

.ٗالتباسالفاعلبالمفعول،حٌنٌقولون:أحبموسىعٌسى"

                                                           
.(ٖٕٗ)ص،من أسرار اللغة،.إبراهٌمأنٌسٔ
.(ٖٗٗ،)صالمرجعالسابق.ٕ
 .(ٕٗٗ،)صالمرجعالسابق.ٖ
.(ٕٗٗ.انظر:المرجعالسابق)صٗ
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أماجوازتقدمالمفعولبهعلىفاعلهإذاأمناللبس،فبلمبررلهمنأسالٌبصحٌحة،

أنهارخصةَمّنبهاالنحاةدونحاجةملحةإلٌها.ولكنقدحسبماٌرىابراهٌمأنٌسبلٌرى

.ٔتقبلفًالشعرألنالشعرلهأسلوبهالخاص

إلى وٌعزوها المفعولبهعلىفاعله فٌها تقدم قد أنٌسآٌاتقرآنٌة إبراهٌم ٌسرد ثم

نظامالفاصلةالموسٌقٌة.

 67طه:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ .  1

 61الحجر:  َّ نن من زن رن مم ام ُّ . ٥

٥٢3البقرة:  َّ  من مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي  ُّ . 3    

وٌقولأٌضااتتضحلناتلكالحقٌقةفًاآلٌةالثانٌةحٌننقارنبهابآٌةأخرىتشبههامن

تعالى قوله وهً الفاصلة، حٌثموسٌقى من وتختلؾعنها  نئ مئ  زئ ُّ حٌثالمعنى

 33العنكبوت:  َّ يف  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

أمااآلٌةالثالثةفٌرىأناسماإلشارةٌشبهإلىحٍدماالضمٌر،لتجردهمنالمشارإلٌه،

 ًَ ولذلكَولِ ٌعاملالضمٌرالمتصل، فعوملفًاآلٌةكما وصؽربنٌتهجعلهكضمٌرمتصل،

.ٕالفعلمباشرةوارتبطبهارتباطالضمابرالمتصلة

 التركٌب 

إذالتستطٌعلؽةمناللؽاتأداءوظٌفتها ، لؽوٌة التركٌبحتمٌة " المكارم: ٌقولعلًأبو

العقلٌةأواالجتماعٌةدوناالعتمادعلىالتركٌب،أيتؤلٌؾاألصواتفًصٌػ،ثمتركٌب

الصٌػفًجملتهدؾبهاإلىتحقٌقالمقصودمنهااجتماعٌااأوعقلٌاا،ولٌسممكنااأنتكتفً

لؽةمناللؽاتباالعتمادعلىاألصواتالمنفردة،والباللجوءإلىالكلماتالمنعزلة،لكنالبد

.ٖمنتركٌبٌرتكزعلىالترتٌب،وٌشملتؤلٌؾاألصواتوالمفرداتمعاا"

أنتفٌداإلشارةأوالصوت–فًبعضاألحٌان–وٌقول:"ولٌسمنشكفًأنمنالممكن

ة،ولكنالمواقؾاللؽوٌةالتًٌفٌدفٌهاذلكمحدودةجداابمجاالتمنالعبلقاتأوالصٌؽةالمفرد
                                                           

 .(ٕٗٗالمرجعالسابق،)صنظر:.أ
 .(ٕ٘ٗ،)صمن أسرار اللغة،إبراهٌمأنٌس.انظر:ٕ
.(ٖٖٕ)ص،  الظواهر اللغوٌة فً التراث النحوي.،علًأبوالمكارمٖ
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عن الناتجة اللؽوٌة الحاجات تلبٌة فً الصوت أو اإلشارة تكتفً أن وٌستحٌل االجتماعٌة،

العبلقاتاالجتماعٌةالمتطورةفًتشابكهاوتعقدها،كماٌتعذرفًالوقتنفسهأنتفٌداإلشارة

الصوتأ والتعبٌرعنهاأو ونقلها الذهنٌة فًتصوٌراألفكار أوهًجمٌعاا المفردة الصٌػ و

.ٔوهًجزءهامٌسعىالتركٌباللؽويإلىتحقٌقهوٌهدؾفًكثٌرمناألحٌانإلٌه"

 ترتٌب ال

"والترتٌبضرورةفًالتركٌباللؽوي،فبلٌستطٌعأيتركٌبلؽويأداءماٌقصدبه

دقٌقلترتٌبمعٌنٌشملمنالتعبٌرعناأل فكارالذهنٌةأوالعبلقاتاالجتماعٌةبدونالتزام

 داخلً ترتٌب وهو كلها، ومفرداته التركٌب هذا الصٌػأوالً صٌػ من ٌإلؾاألصوات إذ ،

ترتٌببٌنالصٌػوالمفردات ثم دقٌقاا، تعبٌراا والمفرداتبحٌثتعبرعنالدالالتالمقصودة

ذاتها:ٌنظمبٌنهاوٌنسقصبلتها،وبدونهذاالتؤلٌؾلؤلصواتتفقدالصٌػمعانٌهاالمقصودة

وا الصٌػ بٌن التنظٌم هذا ؼٌر ومن ؼاٌته، التركٌب ٌحقق التركٌبفبل ٌضطرب لمفردات

اللؽويوٌصبحجمجمةبؤلفاظالرابطبٌنهاوالاتصال،فظاهرةالترتٌبتشملأمرٌنالتؤلٌؾ

.ٕبٌناألصواتوالتنظٌمبٌنالصٌػ"

 ثالثاً: التحوٌل فً جملة االستفهام الفعلٌة فً القرآن الكرٌم 

 كٌبً فً جملة االستفهام الفعلٌة . التحوٌل التر 1

 زة( )الهم

 الفعلٌة التً لم تسبق بحرف نفًالهمزة الداخلة على الجملة 

 13البقرة:  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت  هبجت مب خب حب ٹ ٹ ُّ 

34البقرة:  َّ ٍّ  مي مه جه ين ىن من خن حن جن ٹ ٹ ُّ    

00البقرة:  َّ  مب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٹ ٹ ُّ   

61البقرة:  َّ  خل جحمح مج حج  مث هت مت خت حت ٹ ٹ ُّ   

                                                           
 (.ٖٖٕ،)ص،  الظواهر اللغوٌة فً التراث النحويعلًأبوالمكارم.ٔ
 (ٖٖٗ،)صالمرجعنفسه.ٕ
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67البقرة:  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب هئ ٹ ٹ ُّ   

7٢البقرة:  َّ حك حض جض مص خص حص ٹ ٹ ُّ   

76البقرة:  َّ  هي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم ٹ ٹ ُّ   

٢4البقرة:  َّ رن لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث ٹ ٹ ُّ   

٢٢البقرة:  َّ ىل مبنب  زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ   

 133البقرة:  َّ مت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٹ ٹ ُّ 

٥66البقرة:  َّ مك مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹ ٹ ُّ   

1٢آل عمران:  َّ  خك مسحص خس حس جس  مخ جخ ٹ ٹ ُّ   

٥4آل عمران:  َّ خت خبمب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني ٹ ٹ ُّ   

٢4آل عمران:  َّ  رن مم ام يل ىل مل يك ٹ ٹ ُّ   

٢1آل عمران:  َّ  خس حجمج مث  متهت خت حت جت هب مب خب ٹ ٹ ُّ   

٢3:آل عمران َّ  خك مع جع مظ حط ٹ ٹ ُّ   

 

   ᴓٌبغون            هللا   دٌن       ٌر ــــــــفغ                 أ   

 ف          ف             مضاف           مضاف                 اداة  

    م     م إ                 استفهام  

 معنى محدد 

     

 

 

 معنى عام   
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اللؽويفًالتركٌباألساسًالمثبتٌستطٌعأنٌتحولٌقولمازنالوعر:"إنالركن

معهكلالصفاتالنحوٌةوالداللٌةالتًكانتلهفً إلىالتركٌباالستفهامًالتصدٌقًحامبلا

ٔالتركٌباألساسًالمثبت"

146آل عمران:  َّ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس ٹ ٹ ُّ   

٥4النساء:  َّ ىه مه جه ين  ىن ٹ ٹ ُّ   

٢٢النساء:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ جي ٹ ٹ ُّ   

133 النساء: َّ جض مص خص حص مس خس حس  جس  ٹ ٹ ُّ   

 

  

  العزة                  عندهم           ٌبتغون              أ

        أداة 

 ف         مضاف ظرف م       م إ  استفهام 

 

 

 معنى محدد   

 معنى عام   

 

 

100النساء:  َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ ٹ ٹ ُّ   

31المائدة:  َّ  خن حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك ٹ ٹ ُّ   

٢4المائدة:  َّ  مه حمخم جم  هل  ٹ ٹ ُّ   

10األنعام:  َّ مج ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٹ ٹ ُّ   

04األنعام:  َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئ  ٹ ٹ ُّ   

70األنعام:  َّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم خل ٹ ٹ ُّ   

                                                           
ٔ
 9ٖٔمازنالوعر،نحونظرٌةلسانٌةعربٌةحدٌثة،ص.



ٔٓ9 
 

110األنعام:  َّ خئ ىك مك  لك اك ٹ ٹ ُّ   

160األنعام:  َّ هن جع مظ حط مض خض ٹ ٹ ُّ   

74األعراف:  َّ  مث زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ   

71األعراف:  َّ ني ىن  يل ىل مل يك ىك مك ٹ ٹ ُّ   

7٢األعراف:  َّ ىت مبنب زب رب يئ ىئ  نئ ٹ ٹ ُّ   

٢4األعراف:  َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ٹ ٹ ُّ   

10األعراف:  َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئٹ ٹ ُّ  

1٢4األعراف:  َّ زب ميىي خي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من ٹ ٹ ُّ   

13 التوبة: َّ خصمغ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت ٹ ٹ ُّ   

7٥هود:  َّ من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل ٹ ٹ ُّ   

61اإلسراء:  َّ مك لك اك يق ىق ٹ ٹ ُّ   

30اإلسراء:  َّ جف مغ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ   

70الكهف:  َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي ٹ ٹ ُّ   

٢7طه:  َّ مل يك ىك مك لك  اك يق ٹ ٹ ُّ   

66األنبٌاء:  َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  ٹ ٹ ُّ   

07المؤمنون:  َّ مث زث رث يت  ىت نت مت ٹ ٹ ُّ   

٥4الفرقان:  َّ  لك خك حك جك حقمق ٹ ٹ ُّ   

16٢الشعراء:  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ   

٢0النمل:  َّ هب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ   
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67العنكبوت:  َّ ىف  يث ىث نث مث زث ٹ ٹ ُّ   

07ٌس:  َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٹ ٹ ُّ   

1٥٢الصافات:  َّ جف مغ  جغ مع جع مظ ٹ ٹ ُّ   

٢ص:  َّ ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ   

60الزمر:  َّ خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ٹ ٹ ُّ   

٥٢القمر:  َّ حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ٹ ٹ ُّ   

36القٌامة:  َّ  ين ىن نن من زن رن ٹ ٹ ُّ   

ٔالماعون: َّ يي ىي مي خي حي ٹ ٹ ُّ   

 سبقت بحرف نفًتً ال االستفهامٌةاآلٌات 

33البقرة:  َّ ىي ىن نن من زن رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ   

  

 لكم            ᴓ                أقل  لم   أ

 

جارمجرورمإمأداةادأة

 نفًاستفهام

 

 

 معنى محدد       

 

 معنى عام        

 

 

همزةاالستفهامبالدخولعلىالتراكٌبالمنفٌةو"فًهذهالحالةٌتولدالتركٌبتختص

والتركٌبالمعقد التركٌباألساسً فإن وبعدها ثانٌاا التركٌبالمعقد ٌتولد ثم أوالا، األساسً
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.ولكنالضابطالمفروضهناهوأناألداةاالستفهامٌةسٌتحوالنإلىتركٌباستفهامًتصدٌقً

 ٔلٌةالوحٌدةالتًتستعملفًهذاالتركٌبهً)أ("التحوٌ

 00البقرة:  َّ  مب خب حب مي ٹ ٹ ُّ 

77البقرة:  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ   

146البقرة:  َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خل ٹ ٹ ُّ   

147البقرة:  َّ يئ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٹ ٹ ُّ   

٥03البقرة:  َّ  حج  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٹ ٹ ُّ   

1٥0آل عمران:  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹ ٹ ُّ   

64النساء:  َّ َّ من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ   

٢٥النساء:  َّ نث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٹ ٹ ُّ   

37النساء:  َّ ين ىن نن زنمن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك ٹ ٹ ُّ   

14٢المؤمنون:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ   

101النساء:  َّ  نئ ميىي خي حي جي  يه ىه ٹ ٹ ُّ   

04المائدة:  َّمك  ىف يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ٹ ٹ ُّ   

6األنعام:  َّ حج يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٹ ٹ ُّ   

134األنعام:  َّ حك حص مس خس حس جس  مخ جخ ٹ ٹ ُّ   

6٢األعراف:  َّ مع  جع مظ جح ٹ ٹ ُّ   

1٢0األعراف:  َّ خئ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ننىن من ٹ ٹ ُّ   

1٢٢األعراف:  َّ حص مب  خب حب جب هئ مئ ٹ ٹ ُّ   

                                                           
 9ٗٔ،صنحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة.مازنالوعر،ٔ
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7٢التوبة:  َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٹ ٹ ُّ   

74الحجر:  َّ  حم جم هل مل خل حل ٹ ٹ ُّ   

7الشعراء:  َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹ ٹ ُّ   

06الحج:  َّ مل خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ٹ ٹ ُّ   

1٢الشعراء:  َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٹ ٹ ُّ   

64القصص:  َّ مه جه ين ٹ ٹ ُّ   

71القصص:  َّ  جي يه ىه ٹ ٹ ُّ   

7٥القصص:  َّ مب زب رب ٹ ٹ ُّ   

6النبأ: َّ  مي خي حي جي يه ٹ ٹ ُّ   

اآلٌاتالواردةفًاالستفهامبحرؾالهمزةالداخلةعلىالجملةالفعلٌةفًالقرآنالكرٌم

هًأكثربكثٌرمناآلٌاتالتًدخلتالهمزةفٌهاعلىالجملةاالسمٌة،وٌبدوأناللؽةالعربٌة

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ قال تعالىبالفعل،أكثرمناالبتداءباالسم،تمٌلإلىاالبتداء

 يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم

(هذهاآلٌةاستفهامٌةين ىن من خن حن):فًقولهتعالىف34البقرة:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

سبحانهوتع  خم حم جمالى:)دخلتهمزةاالستفهامعلىالفعل)تجعل(بعدأنأخبرهمالربُّ

(.ىميم مم

ثمةتحوٌبلتعلىمستوٌٌنفًاآلٌة

 الهمزةعلىالجملة،وهوتحوٌلبالزٌادة:تركٌبًبإضافةالمستوى األول

 األصلالتولٌدي:تجعلفٌهامنٌفسدفٌها-

 التحوٌلبالزٌادة:أتجعلفٌهامنٌفسدفٌها-
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:فوقتركٌبً،ذلكأنالمبلبكةفٌماٌبدولٌسواخالًٌالذهن،فخرجاالستفهامالمستوى الثانً

ببلؼٌة إلىؼاٌة تعجبمنأنٌستخلؾعنأصلوضعه أتجعلفٌها، " قالالزمخشري: ،

ٔمكانأهلالطاعةأهلالمعصٌة"

 ٙالنبأ: َّ  مي خي حي جي يه  ُّ وفًقولهتعالى

الجملةالتحوٌلٌةهً:

األرضمهادااØألمنجعل

ٕمفـٔنفًفعلفاعلمفـعنصراستفهامعنصر

الجملةالتولٌدٌةهً

جملةإخبارٌةحٌادٌة،وهًحقٌقةمشاهدةللعٌانالٌنكرهاأيإنسان–(جعلنااألرضمهاداا)

ثمأُرٌدلهذهالجملةالنفًفصارتبزٌادةالنفً.

.تحوٌلبزٌادةعنصرالنفًٕ

األرضمهاداا=جملةفعلٌةتحوٌلٌةمنفٌة،التحوٌلبزٌادةعنصرØلمنجعل

النفً

عنصرفـفـامفـمفـ

ٕٔنفً



.تحوٌلبزٌادةعنصراالستفهامعلىالجملةالمنفٌةٖ

األرضمهادااØألمنجعل

ٕمفـٔعنصراستفهامعنصرنفًفعلفاعلمفـ

(ٕ+مفـٔ+مفـØعنصراستفهام+عنصرنفً)فــ+فا





                                                           
 .(9ٓ/ٔ)،، الكشاف.الزمخشرئ
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.تحوٌلبالتنؽٌمٗ

للناسهوٌخرجاالستفهامعنأصل وضعهإلىمعنىالتقرٌر،بؤنالذيجعلاألرضمهاداا

هللا.

 ٢3آل عمران:  َّ  خك مع جع مظ حط ُّ وقال تعالى 

الجملةالتولٌدٌةلهذهاآلٌة

ٌبؽونؼٌردٌنهللا=جملةتولٌدٌةفعلٌة

جملةفعلٌةتولٌدٌة،أخبارمحاٌدٌبؽـــونؼٌردٌنهللا=

فعلفامفـمضـمضـ

فؤصبحت الفعل على به المفعول تقدٌم وهو التؤخٌر حقه ما بتقدٌم تحوٌل حصل ثم

الجملة:

دٌمالمفعولبهؼٌردٌنهللاٌبؽـون=جملةفعلٌةتحوٌلٌةبالترتٌب،بتق

مفــمضؾفا

وقععلى ٌعنىأناالستفهام وهذا المقدم علىالمفعولبه االستفهام أدخلعنصر ثم

المفعولبهولٌسعلىالفعلوالترتٌببالتقدٌمٌكونللعناٌةواالهتمامكمانّصالنحاةعلىذلك

فؤصبحتالجملة:

هللاٌبؽون؟أؼٌردٌن

عنصراستفهام)مفــ+ؾ+فا(=جملةفعلٌةتحوٌلٌةفٌهاتحوٌبلت

بالترتٌب،بتقدٌمماحقهالتؤخٌرللعناٌةواالهتماماألول

بزٌادةعنصراالستفهام.الثانً

التنؽٌمالثالث
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٢3األنعام:  َّ جه جنحن يم ىم  مم خم حم  ُّ أما فً اآلٌة القرآنٌة   

فاألصلالتولٌديللجملةهو:

هللاعلىهإالء. َمّنا

فعل+فاعل+)جارومجرور(

نقلالعنصرالمستفهمعنهمنالموقعالذٌلالذيولدفٌهإلىموقعالمحور-

هإالءمنهللاعلٌهم

(وموضعاالهتمامألنالمتكلمأرادأنٌستفهمفقدمموضعاالهتمامفقال)هإالءَمنهللاعلٌهم

هوعلىالمجرورولٌسعلى)الجاروالمجرور(فقدموبقٌتالجملةفعلٌةثمدخلعلىهذه

الجملةعنصراالستفهام.

فؤصبحت:

أهإالءمنهللاعلٌهم

فاحرؾجرمجرورعابدعلىهإالءعنصرالمستفهمفـ

استفهامعنه

إضافةالتنؽٌم:أهإالءمنهللاعلٌهم؟-



 اآلٌات االستفهامٌة الفعلٌة بـ )هل(

٥14البقرة:  َّ  هل حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ   

٥06البقرة:  َّ يث  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹ ٹ ُّ   

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ٹ ٹ ُّ 

٢3المائدة:  َّ ّٰ ِّ  

64المائدة:  َّ لك مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ    ٹ ٹ ُّ   
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11٥المائدة:  َّ مغ حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس ٹ ٹ ُّ   

07األنعام:  َّ نت مت زت رت يب ىب ٹ ٹ ُّ   

٢4األنعام:  َّ جس مخ جخ  جحمح مج حج مث ٹ ٹ ُّ   

 

البصٌرواألعمىٌستويهل

 

حرؾاسمإممأداة 

 عطؾمعطوؾاستفهام

معنىمحدد     

 

 معنىعام                     

 

1٢٢األنعام:  َّ ىئ منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ   

٢3األعراف:  َّ  ىت ىنين من خن حن ٹ ٹ ُّ   

107األعراف:  َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ٹ ٹ ُّ   

٢٥التوبة:  َّ خب مننن زن رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ   

1٥7التوبة:  َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن ٹ ٹ ُّ   

٢٥ٌونس:  َّ من خن حن جن مم خم حم ٹ ٹ ُّ   

٥0هود:  َّ من  زن رن اممم يل ىل ىق ٹ ٹ ُّ   

60ٌوسف:  َّ ىه منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٹ ٹ ُّ   

٢3ٌوسف:  َّ مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ٹ ٹ ُّ   

33النحل:  َّ حل معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٹ ٹ ُّ   
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7٢النحل:  َّ ىف يث ىث نث مث  رثزث يت نتىت مت ٰى ٹ ٹ ُّ   

66الكهف:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٹ ٹ ُّ   

143الكهف:  َّ ام يل  ىل مل يك ٹ ٹ ُّ   

6٢مرٌم:  َّ من خن حن جن يم ٹ ٹ ُّ   

3٢مرٌم:  َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹ ٹ ُّ   

04طه:  َّ  مل زتمت رت يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ   

1٢الحج:  َّ  هس مس هث مث هت مت ٹ ٹ ُّ   

7٥الشعراء:  َّ جئ يي  ىي ني مي ٹ ٹ ُّ   

33الشعراء:  َّ ىق يف ىف  يث ىث ٹ ٹ ُّ   

٥٥1الشعراء:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹ ٹ ُّ   

34النمل:  َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ٹ ٹ ُّ   

1٥القصص:  َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس جح ٹ ٹ ُّ   

7سبأ:  َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٹ ٹ ُّ   

33سبأ:  َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹ ٹ ُّ   

34ق:  َّ حم جم هل مل خل حل جل ٹ ٹ ُّ   

٥0الذارٌات:  َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج ٹ ٹ ُّ   

14الصف:  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ٹ ٹ ُّ   

3الملك:  َّ مب زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ   

1اإلنسان:  َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٹ ٹ ُّ   

1٢النازعات:  َّ  هل مل خل حل جل ٹ ٹ ُّ   

36المطففٌن:  َّ  مه جه ين ىن من خن حن ٹ ٹ ُّ   
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17البروج:  َّ حط  مض خض حض جض ٹ ٹ ُّ   

1الغاشٌة:  َّ زت رت يب ىب نب ٹ ٹ ُّ   

00األعراف:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من خن ٹ ٹ ُّ   

14٥ٌونس:  َّ حئ  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام ٹ ٹ ُّ   

30الكهف:  َّ لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ٹ ٹ ُّ   

٢الحاقة:  َّ  خم حم جم هل مل خل ٹ ٹ ُّ   

3طه:  َّ جت هب مب خب حب ٹ ٹ ُّ   

17سبأ:  َّ  نت مت زت رت يب ٹ ٹ ُّ   

٥1ص:  َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ   

 )هل(

لٌسلـ)هل(الحرٌةالمطلقةفًالدخولعلىالجملكماهوالحالللهمزة.وقدذكر

الباحثفًالفصلاألولالفرقبٌنهلوالهمزة.والٌلً)هل(المفعولبهفًجملةفعلٌةكما

فً:هلزٌداارأٌتألن)هل(تؤتًلتحقٌقاالستفهامعنالنسبة،فبلٌصحاالستفهامعنمفرد

ٔالتقدٌمٌشعربحصولالتصدٌقبنفسالنسبة..ألن

 البصرٌٌن عند الفعلٌة ال–والجملة المعاصرٌن من وعدد النحاة، من الكوفة وأهل

.ٌجبأنتبقىعلىنظامهااألصل-ٌوافقونهمهذاالرأي

ᴓ+.فعل+فاعلٔ

.فعل+فاعل+مفعولبهٕ

معنىآخرفؤصبحهناكتحوٌلبزٌادة)هل(فإذادخلتعلٌها)هل(تحولمعناهاإلى

والزٌادةهناجاءتلطلبإزالةاإلبهامفًالجملةكلها،وتقدٌمشًءمنالجملةهوللتركٌزعلى

الشًء بهذا االهتمام على ذلك دل شٌباا قدمت إذا والعرب واالهتمام والتوكٌد به المستفهم

عدمدخولهلعلىاالسمالذي–"إنمقالةالنحاةهذه:وتخصٌصهٌقولمهديالمخزومً

                                                           
 .(ٖٓٗ/ٕ)،مغنً اللبٌب.ابنهشام،ٔ
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تقدملنادلٌبلاعلىأناالسمالمتقدمفًنحو:زٌٌدٌكرمضٌفه،فاعلالمبتدأ،ألنه–ٌلٌهفعل

لوكانمبتدألكانتالجملةاسمٌة،ولوكانتالجملةاسمٌة،لكاناالسمفًموضعهالطبٌعًفً

االسمٌةٌقومعلىأنٌتصدرالمسندإلٌهوٌلٌهالمسند،و)هل(ٌستفهمالكبلم،ألننظامالجملة

بهاعنالجملةالفعلٌة،نحوهلٌقومزٌد؟،وعنالجملةاالسمٌةنحو:هلزٌٌدقابم،ولوكانت

)هل(ولكنعدماستعمالمثل بـ ٌمنعاالستفهامعنها جملةزٌدٌقوماسمٌة،لماكانهناكما

االسمالمرفوعالمتقدمفاعلالمبتدأ،وتقدمالفاعلهنالمٌحلهذاٌدلداللة واضحةعلىأن 

الجملةإلىكونهااسمٌة،بعدأنكانتفعلٌة،ألنمنعاالستفهامعنهابـ)هل(نصعلىأنهاما

المتقدمالمرفوعهوالفاعل" تزالفعلٌة،وإن 
ٔ.

 3الملك:  َّ مب زب رب يئ ىئ ُّ قال تعالى 

الجملةالتولٌدٌةلهذهاآلٌةهً:

فطورااٌعنًفًالسماء)متفطرة(ᴓترى

فعل+فاعل+مفعولبه

+فطورااØترى+

ثمدخلعلٌهاحرؾالجر)من(لزٌادةالتؤكٌدعلىرإٌتكشٌبااٌسٌراامنالتفطرفًالسماء،

فؤصبحت:

ترىمنفطور

ل+فاعل+مفعولبهفع

+)منفطور(Øترى+

ثمدخلعنصرآخرهوعنصراالستفهام)هل(وقدتصدرالكبلمفؤصبح

)هلترىمنفطور(=جملةفعلٌةتحوٌلٌةبزٌادةعنصراالستفهام)هل(وزٌادةحرؾ

الجر)من(علىالمفعولبه.

هل)جملةفعلٌة(

+فاعل+عنصرزٌادة)مفعولبه((عنصراالستفهام)فعل

+من)فطور((Øهل)ترى+
                                                           

.(4ٕٙ،)صفً النحو العربً نقد وتوجٌهمهديالمخزومً،.ٔ
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ومثلهااآلٌةفًسورةالحاقة

٢الحاقة:  َّ  خم حم جم هل مل خل ٹ ٹ ُّ   

األصلالتولٌدي"ترىمنباقٌةلهم"

ترىلهممنباقٌة

فؤدخلتالهمزةوقدمالجاروالمجرور

هل+ترى+فا+منباقٌة

+عنصرزٌادة)مفعولبه(Øاستفهام+فعل+

 ماذا ( –) ما 

 )ما( فً الجملة االستفهامٌة الفعلٌة ردت فٌها اآلٌات التً و

133البقرة:  َّ مق جضحض مص خص حص ٹ ٹ ُّ   

 

بعديمنᴓتعبدونما

 

ظرؾمضاؾجارؾإمماداة

 استفهام

 معنى محدد              

 

  عاممعنى         

 

 

الوعر:ٌقول التراكٌب"مازن التحوٌلٌةتظهر للحركة أن العربٌة اللؽة فً الفعلٌة

)+استفهام(.ـــناللسانًًـــؾوٌنتهًعندالركلساناتجاهاامباشرااواحدااٌبدأمنالركنال

أيأنهٌبدأمنالمستوىاللسانًـــإسوٌنتهًفًالمستوىـــك.إنالمسوغالتركٌبًلتلك

الحركةالتحوٌلٌةالمباشرةهوأنلكلأداةفًاللؽةالعربٌةصفاتنحوٌةوداللٌةخاصةبها،
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على المصدرٌة األدوات عن مختلفة االستفهامٌة األدوات فإن هذهوهكذا كل أن من الرؼم

 ٔاألدواتتندرجتحتحكمالمستوىاللسانًـــأد."

10٥البقرة:  َّ ىي حنخن  جن يم ىم مم خم حم خل ٹ ٹ ُّ    

107النساء:  َّ  هل لكمك خك حك  جك مق حق مف ٹ ٹ ُّ    

143األنعام:  َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك ٹ ٹ ُّ    

1٥األعراف:  َّ ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل ٹ ٹ ُّ     

0٢األعراف:  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ   

٢هود:  َّ  من مل يك  ىك مك لك اك ىقيق يف ٹ ٹ ُّ   

٢3طه:  َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ٹ ٹ ُّ   

 3٥طه:  َّ ىق يف ىف يث ىث نث ٹ ٹ ُّ 

74الشعراء:  َّ رن مم ام ٹ ٹ ُّ   

7٢ص:  َّ جع مصجض خص حص مس خس حس جس  ٹ ٹ ُّ   

0٥المدثر:  َّ مت هب مب هئ مئ ٹ ٹ ُّ   

٥القدر:  َّ  رت يب ىب نب مب زب ٹ ٹ ُّ   

3عبس:  َّ حن جن يم ىم مم ٹ ٹ ُّ   

6االنفطار:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٹ ٹ ُّ   

7التٌن:  َّ يق ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ   

٥المسد: َّ يك ىك  مك لك اك يق ىق ٹ ٹ ُّ   

 

                                                           
ٔ
4٘ٔ،صنحو نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة.مازنالوعر،
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 فً الجملة االستفهامٌة الفعلٌة اآلٌات التً وردت فٌها )ماذا( .٥

ماذا(علىالجملةالفعلٌةواالسمٌةفتحولهذهالجملمنجملإخبارٌةإلى–تدخل)ما

جملاستفهامٌة،وقدشرحناأنماطالتحوٌللهاتٌناألداتٌنفًالفصلالثانًعلىالجملاالسمٌة

 وفًهذاالفصلسٌتكلمالباحثعنأنماطالتحوٌلفًالجملةالفعلٌة

٥6البقرة:  َّ ني  ننىن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك ىئ ٹ ٹ ُّ   

0المائدة:  َّ  مث ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ٹ ٹ ُّ   

143المائدة:  َّ ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ممىم خم خل ٹ ٹ ُّ   

114األعراف:  َّ  لك اك يق ٹ ٹ ُّ   

٢4ٌونس:  َّ جع مظ  حط مض خض ٹ ٹ ُّ   

71ٌوسف:  َّ حي جي يه ٹ ٹ ُّ   

٥0النحل:  َّ مج حج مث  هت مت خت حت ٹ ٹ ُّ   

34النحل:  َّ زي ممرن ام يل  ىل مل يك مكىك لك يقاك ىق يف نث ٹ ٹ ُّ   

3٢الشعراء:  َّ حق مف  خف ٹ ٹ ُّ   

٥٢النمل:  َّ ىن نن من ٹ ٹ ُّ   

33النمل:  َّ خف حف جف ٹ ٹ ُّ   

6٢القصص:  َّ حئ جئ يي ىي ٹ ٹ ُّ   

٥3سبأ:  َّ يي  ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين ٹ ٹ ُّ   

04فاطر:  َّ يق يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ   

٢٢الصافات:  َّ زت رت يب ٹ ٹ ُّ   

14٥الصافات:  َّ هت خيمي حي جي ٰه  مه هنجه من ٹ ٹ ُّ   
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0األحقاف:  َّ مظ  جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٹ ٹ ُّ   

16محمد:  َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  حضخض جض مص ٹ ٹ ُّ   

31المدثر:  َّ مص مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ ٹ ٹ ُّ   

ماذا(فًالجدولالذيوضعهألدواتاالستفهام–عنداستقراءالباحثلؤلداتٌن)ما

فًالقرآنالكرٌم،وجدأن)ماذا(ٌكثردخولهاعلىالفعلبٌنماوجدأن)ما(ٌكثردخولها

علىاالسم،وإذادخلتماعلىالفعلتكونمسبوقةبحرؾالجر.

 1٥األعراف:  َّ ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

ةالتولٌدٌةلهذهالجملة:الجمل

ــكأن)التسجد(Øمنعـــ

=جملةفعلٌةتولٌدٌةمحذوفةالفاعل)الفاعلؼٌرمعروؾ(ٕمؾٔؾفامؾ

=دخلعلىهذهالجملةعنصراستفهامٌستفهمعنالفاعل

منعــــكأنأالتسجدما

)ما(أقٌممقامالفاعل)الفاعلمجهول(=ٕمؾٔعنصرفعلمؾ

استفهام

فالفاعلهنامجهول:أيالمنعماهوفؤجابإبلٌس)أناخٌرمنه(

سجود.إذااالفاعلهناالخٌرٌةعندههًالتًمنعتهمنال

فالجملةالخبرٌة=الجملةالتولٌدٌة

 )ما االستفهام أناسم القدماء أما–ٌرىالنحاة التركٌبً، ٌعربحسبموقعه ماذا(

الفاسًالفهريفٌرىأنهولدداخلالجملةثمنقلإلىموقعالصدر،أماخلٌلعماٌرةفٌرىأن

والالجملةاالستفهامٌةهًجملةتحوٌلٌةبزٌادةعنصراال ستفهام،و)ما(هناهًلٌستفاعبلا

مبتدأوإنماهًأداةاستفهامٌةوتحولتالجملةالفعلٌةمنمعنىاإلخبارإلىمعنىاالستفهام،وال
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األداة، إعرابًلهذه انتقلإلىموقعٔموقع ثم وٌرىالباحثأنهحلمحلالمكونالمستبدل،

الصدر.

ْن  ْن ذا ( –) م   م 

ْن( فً الجملة االستفهامٌة الفعلٌة  اآلٌات التً وردت فٌها )م 

134البقرة:  َّ رن ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ٹ ٹ ُّ   

13٢آل عمران:  َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ   

143النساء:  َّ ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث ٹ ٹ ُّ   

17المائدة:  َّ  خض هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹ ٹ ُّ   

63األنعام:  َّ زن ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٹ ٹ ُّ   

3٥ األعراف: َّ يب ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٹ ٹ ُّ   

31ٌونس:  َّ خك حس جس مخ  جخ مح ٹ ٹ ُّ   

31ٌونس:  َّ خك خص حص مس خس ٹ ٹ ُّ   

31ٌونس:  َّ خك مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ٹ ٹ ُّ   

31ٌونس:  َّ خك حك جك مق مفحق خف  جفحف مغ جغ ٹ ٹ ُّ   

34هود:  َّ زئ رئ ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹ ٹ ُّ   

٢6الحجر:  َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ   

٢1اإلسراء: َّ زئ  خيمي حي جي يه ىه جهمه ين ٹ ٹ ُّ   

0٥األنبٌاء:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي  ني مي زي ري ٰى ٹ ٹ ُّ   

٢3األنبٌاء:  َّ  مه جه ين ىن من خن حن جن ٹ ٹ ُّ   

                                                           
9ٗ،صالرسالة.انظر:ٔ
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63النمل:  َّ  خم حف جف مغ  جغ مع جع ٹ ٹ ُّ   

63النمل:  َّ  خم حم جم هل مل حلخل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ   

60النمل:  َّ  حي ىل مل خل ٹ ٹ ُّ   

60النمل:  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  يمجن ىم مم خم حم ٹ ٹ ُّ   

 

كممنالسماءᴓٌرزقـمن

  

مجرورؾجارمإمأداة

  معنىمحدد  ستفهاما

 

 معنىعام



٥3الروم:  َّ حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ ٹ ٹ ُّ   

٢٥ٌس:  َّ حك جك مق  حق مف خف حف جغمغجف مع جع مظ ٹ ٹ ُّ   

7٢ٌس:  َّ  ٰى ين ىن نن من زن ٹ ٹ ُّ  

٥3غافر:  َّ جح هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي  ٹ ٹ ُّ   

٢7الزخرف:  َّ مك لك خك جكحك مق  حق مف ٹ ٹ ُّ   

٥3الجاثٌة:  َّ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه ٹ ٹ ُّ   

11الفتح:  َّ مل يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ٹ ٹ ُّ   

3التحرٌم:  َّ يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث ٹ ٹ ُّ   

٥٢الملك:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹ ٹ ُّ   

34الملك:  َّ  مث زث رث يت ىت ٹ ٹ ُّ   
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(علىالجملاالسمٌةوالجملالفعلٌةأما–تدخلاألداتاناالستفهامٌتان)من منذا

)منذا(فوردتفًالقرآنالكرٌممتبوعةباالسمالموصول)الذي(خمسمراتفًالقرآن

الكرٌمفًاآلٌاتاآلتٌة:

 خف حف جف جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٹ ٹ ُّ . 1

٥0٢البقرة:  َّ  مق حق مف  

 ٥٢٢البقرة:  َّ هل خسمس حس جس مخ جخ مح جح ٹ ٹ ُّ . ٥

 164آل عمران:  َّ اك يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت ٹ ٹ ُّ . 3

 17األحزاب:  َّ رب ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ٹ ٹ ُّ . 0

 11الحدٌد:  َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ٹ ٹ ُّ . ٢

 

(فًالمواقعالخم سالتًذكرتفًالقرآنالكرٌم،وٌذهبالباحث،إلىأن)منذا

 حض جض مص خص ُّ فقوله تعالى ٌعاا،ثمانتقلتإلىموقعالصدر،حلتمحلالفاعلفًالجملجم

 َّ  مق جع مظ حط مض خض

فالجملةالتولٌدٌة

+هللا+قرضااحسناØٌقرض+

فعل+فاعل+مفعولبه+مفعولمطلق

ثمدخلعنصراالستفهامالذيحلمحلالفاعل

منذاهللاَقرضااحسناافتصبحالجملةٌقرض

ثمقدم)منذا(علىالفعل،ألنهموضعاالهتماموقدحلمحلالفاعلفًاألصلقبلأنٌتصدر

الجملة،بٌنماٌرىخلٌلعماٌرة،أن)منذا(هًأداةتفٌداالستفهاموالعبلقةلهاباالسمٌةأو

ٌادة.الفعلٌةولٌسلهامحلمناإلعراب،وهًعنصرتحوٌلبالز
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وهذاالتفسٌرٌنطبقعلىاآلٌاتاألربعةالتًتلًهذهاآلٌة

  َّ هل خسمس حس جس مخ جخ مح جح ُّ فقوله تعالى 

فالفاعلؼٌرموجودفًالجملةوٌدلعلٌهاللفظالمقدم)منذا(،والجملةالتولٌدٌة

ٌشفعمنذاعندهبإذنه

ؾ+فا

موقعالصدر،علىرأىالفهريولدعنصراالستفهاممحلالفاعلثمانتقلإلى

)منذا(الذيٌشفععنده

فا+بدل+ؾ+ظرؾ

الكوفٌٌن الفاعلوهوجابزعند بتقدٌم وهورأيمهدئفؤصبحتجملةتحوٌلٌةتحولتأوالا

المخزومًوثانٌاابالتنؽٌم.

واآلٌةالثالثة

 َّ اك يثىث  نث مث زث رث يت ُّ 

الجملةالتولٌدٌةهً

ٌنصرهللاكم

فحل)منذا(محلالفاعل

ٌنصرمنذاكم

ؾفامؾ

ثمنقلعنصراالستفهامإلىصدرالجملة

منذاالذيٌنصركم

عنصراستفهامبدلفعلمفعولبه

ثأن)منذا(هًكتلةواحدةولٌستتركٌبمن)من(و)ذا(والذيٌبدوللباح

                                                           
(99/ٕ)،، شرح ابن عقٌلابنعقٌل: .انظرٔ
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  َّ  لك هت مت هب مب  هئ مئ ُّ  َّ رب خي حي جي يه ىه مه ُّ وكذلك اآلٌتان 

وعلىماسبقتكون)منذا(فاعبلاعلىرأيالذيٌقولأنلهامحلمناإلعراب،وهم

وتكونمبتدأعلىالكوفٌونوعددمنالنحاةالمعاصرٌنالذٌنٌجٌزونتقدمالفاعلعلىفعله،

عنصر ) ذا من ( أن ٌرى الذي عماٌرة، خلٌل عند فاعبلا )الذي( وتكون البصرٌٌن، رأي

أما)َمن(وحدها،فقدوردتفًالقرآنالكرٌمفًامولٌسلهاأيمحلمناإلعراب،استفه

 آٌاتعدٌدةفًأسلوباالستفهام.

ومندخولهاعلىالجملةالفعلٌةقولهتعالى

134البقرة:  َّ رن ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّ   

وقدأتتهنابمعنىالنفًوهًكثٌرااماتؤتًفًالقرآنلصٌؽةاالستفهاماإلنكاري.

الجملةالتولٌدٌةلهذهاآلٌة=ٌرؼبمنسفهنفسهعنملةإبراهٌم

تحوٌلبالزٌادة=منٌرؼبمنسفهنفسهعنملةإبراهٌم

بالزٌادة=منٌرؼبمنسفهنفسهعنملةإبراهٌمإاّلتحوٌل

تحوٌلبالنقل=منٌرؼبعنملةإبراهٌمإاّلمنسفهنفسه

تحوٌلبالتنؽٌم=ومنٌرؼبعنملةإبراهٌمإاّلمنسفهنفسه؟

وٌرؼبهنافعلٌكونمعناهبحسبحرؾالجرالذيبعده

إذالمأرده–رؼبتعناألمرفؤقول

إذاأردته–رؼبتباألمرأوفًاألمر–وتقول

 3٢الزمر:  َّ جع حئ جئ  يي ىي  ُّ وفً قوله تعالى 

الجملةالتولٌدٌةلهذهاآلٌةهً

خلقهللاالسمواتواألرض

حرؾعطؾمعطوؾٔمؾØفعلفاعل
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فالفاعلفًالجملةمجهولألنالسابلٌرٌدأنٌستفهممنالمسإول،والذيمحلهفً

المعنىهوأداةاالستفهام،فالجملةالفعلٌةالتحوٌلٌةبعنصرالزٌادة)االستفهامَمن(تصبح

السمواتمنخلق

مؾØفعلالفاعلعنصراستفهام

لٌسؼٌر،علىرأيخلٌلعماٌرة،وعلىرأيالفاسً عنصراستفهام هنا )َمن( فــ

اسم )من( أن فٌرون القدماء النحاة أما الجملة، إلىصدر انتقل ثم الجملة داخل الفهريولد

.ٔاستفهامٌعربحسبموقعهالتركٌبً

)مَ الباحثاألداة تتبع تقعفًوقد أنها الداخلةعلىالفعلووجد فًالقرآنالكرٌم ن(

و)منذا(،إذاكانالفعلتامااوتقع)َمن(مكاناالسمللفعلالناقص،مكانالفاعلكلهاهً

وهذهاآلٌةالوحٌدة143النساء:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  ُّ  ٹ ٹإذاولٌهافعلناقص،

التًجاءالفعلالناقصبعد)َمن(االستفهامٌةوهًمسبوقةبحرؾالعطؾ)أم(،وقدجاءت

آٌاتكثٌرةفٌهاالفعلالناقصكانبعد)َمن(فًالقرآنلكنهاإماأنتكونموصولةأوتكون

الستفهامٌةواالختبلؾكانأداةشرط،لكنالبلفتللنظرأنموقعهافًالجملةكموقع)َمن(ا

فًالمعنىلٌسؼٌر.

  (أي)

اآلٌاتالتًوردتفٌها)أي(االستفهامٌةمتبوعةبفعلهًلٌستبالكثٌرةوهً:

00آل عمران:  َّ جغ خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ . ٔ  

1٢٢األعراف:  َّ حص مس خس حس جس ٹ ٹ ُّ . ٥  

1٥0التوبة:  َّ مئ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ٹ ٹ ُّ . 3  

3٢النمل:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ٹ ٹ ُّ . 0  

٢1غافر:  َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ . ٢   

6الجاثٌة:  َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ٹ ٹ ُّ . 6  

                                                           
9ٗص: الرسالة.انظرٔ
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٢٢النجم:  َّ  ىث نث مث زث رث ٹ ٹ ُّ . 7  

13الرحمن:  َّ خب حب جب هئ مئ ٹ ٹ ُّ . ٢  

1٥المرسالت:  َّ جخ  مح جح مج ٹ ٹ ُّ . 3  

 

 ᴓ      أُجلت                       لـ      أي           ٌوم     

  

م         م إ                   جار    أداة           مضاف     

 استفهام       

 معنى عام معنىمحدد            

 

 

 

 

٢المرسالت:  َّ  هئ مئ هي مي خي ٹ ٹ ُّ . 14  

1٢عبس:  َّ مم ام يل ىل مل ٹ ٹ ُّ . 11  

3التكوٌر:  َّ مب زب رب يئ ٹ ٹ ُّ . 1٥  

 

تؤتًلآلٌاتالتًلمٌسبقهاحرؾجر

"أٌهمٌكفلمرٌم"

الجملةالتولٌدٌة

مرٌم=جملةتولٌدإخبارٌةالفاعلفٌهاؼٌرمعروؾ.Øٌكفل

ؾفامؾ

عنصراالستفهامعلىالجملةالفعلٌةوحولهاإلىجملةاستفهامٌةبعدأنكانتخبرٌةدخل

فحلت)أي(محلالفاعل
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ٌّهممرٌم ٌكفلأ

ٖمؾٕفأؾ

ثمنقلعنصراالستفهام)أي(إلىصدرالكبلمألنلهالصدارةفصارتحوٌلبالترتٌب

أٌهمٌكفلمرٌم

ٖمؾٔؾٕفا

ورأيعماٌرةأنهاأداةاستفهامولٌستاسماافبلتكونفاعبلاأومبتدأ.

ٔأماالفاسًالفهري،فٌرىأنأدواتاالستفهامتولدداخلالجملةثمتنتقل

اآلٌةالثانٌة

"أٌكمزادتههذهإٌماناا"

الجملةالتولٌدٌةلهاهً

)أنت(إٌماناازادتهذهـه

ؾفامؾتمٌٌز

فحصلتحوٌلبالترتٌبالتصالالهاءبالفعلفتقدمالمفعولبهعلىالفاعل

زادتــــــــههذه

ؾمؾفا

إلىاالستفهام،وقدحلعنصرثمدخلعنصراالستفهامعلىالجملةوحولمعناهامنالخبر

الفاسً رأي على له تؤكٌد هو والهاء الكبلم إلىصدر انتقل ثم به المفعول محل االستفهام

الفهري.

اآلٌةالثالثة

ٌّكمٌؤتٌنًبعرشها" "أ

                                                           
ٔ
9ٗ،صالرسالةانظر:.
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الجملةالتولٌدٌةلها

نً-ٌؤتًأٌكم

ؾفامؾ

ٌّكملٌسبفاعلولكنهحلمحلالفاعلالمجهولثمانتقلإلىصدرالكبلمفصارتالجملةفٌها أ

تحوٌبلناألولباإلحبلل،والثانًبالترتٌب،بتقدٌمماحقهالتؤخٌر

ٌّكمٌؤتًنً=جملةفعلٌةاستفهامٌةالفاعلهوموضعاالستفهام أ

فاؾمؾ

اآلٌةالرابعة

آٌاتهللاتنكرون""فؤي 

الجملةالتولٌدٌةلهاهً

تنكرونأيآٌاتهللا

ؾفامؾمضمض

حصلإحبللعنصراالستفهاممحلالمفعولبهثمانتقلهذاالعنصرإلىصدرالكبلم

فصارتالجملة

 آٌاتهللاتنكرون=جملةفعلٌةتحوٌلٌةاستفهامٌةأي 

بحر أيالمسبوقة ثم،الجرؾأما الفعل عن متؤخر كانتفًمحل فهًومجرورها

؟قتلتبؤيذنب،فقوله"بؤيذنبقتلت"األصلالتولٌديلها.تقدمتعلٌه

.وموضعاالستفهامهناهوالمجرورمعالمضاؾ

  (كم)

لمترد)كم(االستفهامٌةكثٌراافًالقرآن،فقدوردتأربعمراتقدذكرهاالباحثفً

الفصلالثانً،ثبلثمنهذهاآلٌاتوردتفًسٌاقالفعل)لبث(وبعدالفعل)قال(،والتً

وردتمنفردةجاءتفًسٌاقالفعل)آتى(وبعدالفعل)سل(ولوالهذاالفعللعدت)كم(
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 مل خل ٹ ٹ ُّ أنالجملةتفٌدالخبروالتكثٌر،ٌة،فالفعلٌبٌنأنهاللسإالوالسٌاقٌبٌنخبر

 ٥11البقرة:  َّ حي ىممم خم حم جم يل ىل

أو كانتخبرٌة إذا نوعها، ٌبٌن بتمٌٌز ُتتَبع لم ) كم ( اآلٌاتأن من والذيٌظهر

السٌاق،وٌرىالباحثأن)كم(استفهامٌةلكنمنالممكنأنتعرؾخبرٌتهاأواستفهامٌتهامن

فًاآلٌةأعبلهخبرٌةو)سل(فًاآلٌةبمعنىأخبرهم،أمااآلٌاتالثبلثةالتًجاءت)كم(

فًسٌاقالفعل)لبث(فهًاستفهامٌةوعرؾذلكمنخبللالجوابفًاآلٌاتالتًتلتها،

ومنخبللالسٌاق.

٥٢3البقرة: فكانت اإلجابة بعدد،   َّ  من مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت ُّ . 1  

13الكهف:  َّ حف مثحج هت مت خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ ُّ . ٥  

113المؤمنون:  َّزي ين  ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك ُّ . 3  



.فاآلٌةاألولى،سإالللذيمرعلىقرٌةخاوٌةفؤماتههللاثمأحٌاهثمسؤله.ٔ

.اآلٌةالثانٌة،سإالألصحابالكهؾالذٌنأنامهمهللا،ثمضربعلىآذانهمفًالكهؾ،ثمٕ

أحٌاهممنالنوم.

ٌُسؤَلالكفاروهمفًالنار.ٖ .اآلٌةالثالثة،فًٌومالقٌامة،عندما

ٌ زبمنصوب،والمجرور،والمرفوع،وهذاٌدلعل ىأننافاآلٌاتاالستفهامٌةبـ)كم(لمُتم

ٌِّزٌعرفنابنوع)كم(. نعرؾالمعانًمنالسٌاقات،وربماالنحتاجإلىُمم

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت ٹ ٹ ُّ الجملة التولٌدٌة لآلٌة األولى: 

٥٢3البقرة:  َّ من خص حص  

الجملة، صدر إلى انتقلت ثم الفهري، رأي على الجملة داخل )كم( ولدت  =   كم لبثت

فؤصبحت
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،ثمدخلعلٌهاعنصرٔلبثت=جملةتحوٌلٌةبالنقلعندالفاسً،وبالزٌادةعندخلٌلعماٌرةكم

التنؽٌم.

ت؟وهكذادوالٌكفًاآلٌاتاألخر.كملبث

 )كٌف( 

االستفهامٌةالداخلةعلىالفعلوردتكثٌراافًالقرآن،ولمٌردبعدهااسمإاّلفًكٌؾ

آٌةواحدةذكرهاالباحثفًالفصلالثانً.

 مثلقولهتعالى:  هن من خن حن جن خممم ُّ وتدخل)كٌؾ(علىالفعلالماضً،

 ٥1اإلسراء:  َّ يث  ىتيت نت مت  زت رت ُّ وقوله  0٢اإلسراء:  َّ  ٰه مه جه

وتدخلعلىالفعلالمضارعكقولهتعالى:

٢1األنعام:  َّ  مه مق حق مف خف ُّ . 1  

10ٌونس:  َّ  مك لك خك حك ُّ . ٥  

وتدخلعلىالفعلالناقص

  63النمل  – ٢0االعراف :  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ . 1

  10النمل  – 143و  – ٢6األعراف  تاا َّ مث هت مت خت حت  جت ُّ . ٥

  ٥٢الزخرف  – 36النمل  – 11األنعام  – 137آل عمران  َّ مي  زي ري ٰى ين ُّ . 3

  04القصص  – 33ٌونس  َّ  مك لك خك حك جك مق حق ُّ . 0

 73الصافات  – 73ٌونس  َّ مم  ام يل ىل مل ُّ . ٢

و  ٥1غافر  – ٢٥فاطر  – 3الروم  – 143ٌوسف  َّ مت  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  .6

14محمد – ٢٥



                                                           
ٔ
9ٗص،الرسالةانظر:.
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صدرالكبلموالحال وكٌؾفًكلالجملتدلعلىالحال،وتصدرتالكبلمألنلها

رتبةٌؤتًبعدالفعلوالفاعلوالمفاعٌل.

فجملة،كٌؾتعملون؟

األصلالتولٌديلهاهو

Ø.تعملونٔ

ثمدخلعلٌهاعنصراالستفهامفحلمحلالحال

فصارت

تعملــــــــــــــونكٌؾ=جملةفعلٌةاستفهامٌةباإلحبلل

ؾفاحالعنصراستفهام

كٌؾتعملون=جملةفعلٌةتحوٌلٌةاستفهامٌةفٌهاتحوٌبلت،تحوٌلباإلحبللوالثانًبالترتٌب

تحوٌلبالتنؽٌمبتقدٌمماحقهالتؤخٌرأوبالنقل،ثم

كٌؾتعملون؟.

وجملة

كٌؾكانعاقبةالمكذبٌن

أصلهاالتولٌدي

Øعاقبةالمكذبٌن+

عاقبةالمكذبٌنكٌؾ=جملةتحوٌلٌةحلكٌؾمكانالخبر،ثمدخلعلٌهاعنصرزمانً

كانعاقبةالمكذبٌنكٌؾ

زمان)مبتدأ+كٌؾ)عنصراستفهام(عنصر

ثمانتقلعنصراالستفهامإلىصدرالكبلمفؤصبحت

Øكٌؾكانعاقبةالمكذبٌن+خبر

عنصراستفهامعنصرزمانمبتدأ

 

)أنى( 

والمضارعوتدخلعلىتدخل)أنى(علىالجملةالفعلٌةفتدخلعلىالفعلالماضً

الفصل فً أنىعلٌها دخول الباحثعن تكلم التً االسمٌة الجملة على الناقصفضبلا الفعل

.ٔالثانًوتكونبمعنى)كٌؾ(،و)منأٌن(

                                                           
 .(ٖٕ٘/ٕ)،الكتاب.سٌبوٌه،ٔ
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 ٥4مرٌم:  َّ حئ ري  ٰى ين ىن ُّ فمندخولهاعلىالفعلالناقصقولهتعالى

والجملةالتولٌدٌةلهذهالجملةهً

لًؼبلم

ثمدخلعنصرالزمنعلٌه

ٌكونلًؼبلم

عنصرزمانًخبراسممبتدأ=جملةتحوٌلٌةخبرٌةبزٌادةعنصرالزمان

ثمدخلعلٌهاعنصرآخرهواالستفهامفؤصبحت

=جملةاستفهامٌةتحوٌلٌةدخلعلٌهاعنصران عنصرالزمان،وعنصرأنىٌكونلًؼبلٌم

االستفهاموهًجملةاسمٌةلمٌؽٌرهاالفعل)ٌكون(ألنهفعلناقص.

أماقولهتعالى

 – 6٥غافر  – 3فاطر  – 61العنكبوت  – 3٢ٌونس  – 34التوبة  – 7٢المائدة  َّ  حل جل مك لك ُّ 

0المنافقون  – ٢7الزخرف   

 فالجملةالتولٌدٌةلآلٌة

 ٌإفكــــــــــون

 ؾناببفاعل

ٌُصرفونعناستماعالحقوتؤملهبعدالبٌان .ٔوٌإفكونبمعنى

ثمدخلعلٌهاعنصراالستفهام)أنى(الذيهوبمعنىكٌؾ

ٌُإفكون فالجملةالتولٌدٌةلها=

ثمدخلعلٌهاعنصراالستفهام،فؤصبحت=ٌإفكونأنى

ثمانتقلعنصراالستفهامإلىموقعالصدرفؤصبحت

أنىٌإفكـون=جملةفعلٌةتحوٌلٌةاستفهامٌةنقلعنصراالستفهامإلى

موقعالصدر.

تحوٌلبالتنؽٌم=أنىٌإفكون؟



 

                                                           
أبوالبركاتعبدهللابنأحمدبنمحمود،(مدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل.النسفً،تفسٌرالنصالمسمى)ٔ

 ب،ت.(تفسٌرسورةالمابدة.1ٕٕ/ٖ(،تحقٌقسٌدزكرٌامكتبةنزارمصطفىالباز،)9ٓٔالنسفً)ت
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ان (  ٌ  ) متى  و أ

وردتفًالقرآنالكرٌمآٌاتكثٌرةدخلتفٌهامتىاسماستفهامٌدخلعلىاالسموالفعل،فقد

)متى(علىاالسموتكررتأكثرهابنفسالجملةوهًقولهتعالى

  0٢ٌس  – ٥3 سبأ – 71النمل  – 3٢األنبٌاء  – 0٢ٌونس  َّ ني  مي زي ري ٰى ين ىن  ُّ 

٥٢السجدة:  َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ ووردت فً صٌغة   

٥10البقرة:  َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع ُّ     

٢1اإلسراء:  َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّ   

والناظرفًهذهاآلٌاتٌرىأن)متى(لمتردفًالقرآنمتبوعةبفعلمماٌفتحالبابواسعاا

للنظرفًأسبابعدموجودهذاالتركٌبفًاآلٌاتالقرآنٌة.

فقدوردتفًخمسآٌاتقرآنٌة(أٌان)أما

.أٌانبنفسالتركٌبوهًٔ

1٢7األعراف:  َّ  مش حقمق مف  خف حف جف ُّ   

0٥النازعات:  َّ خك  حك جك مق حق مف ُّ   

.وآٌتانٌختلؾتركٌبها،األولىبصٌؽةٌسؤلون،الؽاببٌن،وموضوعالسإالهوٌومالدٌن،ٕ

والثانٌةبصٌؽةالؽاببالمفردٌسؤل،وموضوعالسإالهوٌومالقٌامة،

6٢النمل:  َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  ُّ:واآلٌةالوحٌدةالتًجاءتأٌانمتبوعةبفعلهً

فالجملة

ٌبعثــــــــــــــــــــون=جملةتحوٌلٌة)برفعالفاعلوإقامةالمفعولمكانه(إخبارٌة

ؾناببفاعل

ثمدخلعنصراالستفهامعلٌهافتحولتإلىجملةفعلٌةاستفهامٌةتحوٌلٌةبالزٌادة،عندخلٌل

وبالنقلعندالفاسًالفهري،ثمدخلعلٌهاعنصرالتحوٌل)التنؽٌم(فؤصبحتعماٌرة،

.ٔمتىٌبعثونألنأٌانبمعنىمتى-أٌانٌبعثون



                                                           
 .(ٖٕ٘/ٗ)الكتاب.سٌبوٌه،ٔ
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  (أٌن)

القرآنأداة فً األسماء على تدخل ما وؼالباا واألفعال، األسماء على تدخل استفهام

الكرٌم،ولمتدخل)أٌن(االستفهامٌةعلىالفعلفًالقرآنالكرٌمإالفًآٌةواحدةهً

٥6التكوٌر:  َّ حط مض خض ُّ   

واألصلالتولٌديللجملةهو

Øتذهبــــــــونإلىمكان

ؾفاعلمكان

لها ألن الجملة نقلتإلىصدر ثم المكان فحلتمحل المكان عن بها ٌستفهم (أداة أٌن ( و

الصدارةفًالكبلمفؤصبحت

أٌنتذهبــــــــــون

عنصراستفهامؾفا



الزٌادةوهواالستفهام،والتحوٌلاآلخرهوالنقلجملةتحوٌلٌةفعلٌةاستفهامٌةبعنصر

األخٌر)التنؽٌم( التحوٌل عنصر علٌها ودخل الصدر، موقع إلى االستفهام عنصر نقل حٌث

فؤصبحت

أٌنتذهبون؟

 فً جملة االستفهام الفعلٌة التنغٌمً. التحوٌل ٥

والٌختصكذل أونوعفعل، الٌختصبفعل، التنؽٌم بعنصر أواالستفهام كباالسم،

حٌن وٌعرؾالسامع وهبوطاا صعوداا كلمة أي ٌرافق لكنه ذلك، إلى ،وما والمجرور الجار

من مناالستفهامٌة الخبرٌة الجملة فتتمٌز للكبلم، نطقه منكٌفٌة معنىالجملة ٌنطقالمتكلم

وعامفًالتعجبٌةإلىؼٌرذلكمنالتراكٌبالجملٌة،وهوؼٌرمختصبلؽةمناللؽات،بله

حسبما متعدد ومنطوقه واحد، معناه فًالذهن، كالمعنىالذيٌوجد فالتنؽٌم اللؽات، جمٌع

الباحثفًأسلوبالتنؽٌماالستفهامًالمبدوء وجده بٌنهم،ومما ٌتعارؾعلٌهأهلاللؽةفٌما

بفعلفًالقرآنالكرٌمهواآلٌات

33آل عمران:  َّ خم حم جم هل  مل خل جلحل مك لك خك ٹ ٹ ُّ   

03الشعراء:  َّ جب ميني زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل ٹ ٹ ُّ   
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67األنفال:  َّ خف حف جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض ٹ ٹ ُّ   

63ص:  َّ مه جه ين ىن من خن  حن  ٹ ٹ ُّ   

7٢ص:  َّ جع مظ حط  مض خض حض  ٹ ٹ ُّ   

٥4األحقاف:  َّ  مي جم هل مل خل حل  جل مك ٹ ٹ ُّ   

1التكاثر:  َّ ىي ني مي ٹ ٹ ُّ   

 َّ خم جلحل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ُّ قولهتعالى:

 33آل عمران: 

فالتنؽٌمهنادخلعلىالفعلتبؽونهاعوجاا

فاألصلالتولٌديللجملة

تبؽونهاعوجاا=جملةخبرٌة

تحولتإلىاالستفهامبعنصرالتنؽٌمالمنطوقؼٌرالمربً

Øتبؽونهاعوجا؟(جملةفعلٌة(

الهمزةوٌقولونإنمنخصابصالهمزةالحذؾ.وهذاماٌسمٌهالنحاةاالستفهاممحذوؾ  

03الشعراء:  َّ جب زنمن رن مم ام يل ىل مل ُّ وقوله تعالى  -٥  

آٌةثانٌةفٌهاصورةمنصورالتنؽٌمفًالجملةاالستفهامٌةالفعلٌة،حولتالجملةالخبرٌةهذه

إلىجملةاستفهامٌةبدونأداةوعرؾذلكمنكٌفٌةنطقالجملةفلونطقتبؽٌرالسٌاقالذي

ٌ رالمعنىإلىمعنىالخبر. وضعتله،لَتؽ

67األنفال:  َّ خف حف جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض ُّ . وقوله تعالى 3   

ومعناهأترٌدونعرضالدنٌا

وقدعرفناهذاالتركٌبقدتحولمنالجملةالفعلٌةاإلخبارٌةإلىجملةتحوٌلٌةاستفهامٌةبكٌفٌة

قراءةأونطقهذاالتركٌب.

 ٥ – 1التكاثر َّ خئ حئ جئ يي   ىي ني مي ُّ . وقوله تعالى: )0   

هواالستفهامالذيخرجإلىمعنىاإلنكارعلىأيأألهكمالتكاثر؟حتىزرتمالمقابر،وهذا

 الناس،الذٌنألهاهمالتكاثر،حتىماتواولمٌعملوا.
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النتائج الخاتمة و  

هناك التقاء بين المنهج الوصفي التحميمي مع المنهج التوليدي التحويمي، ومن مظاهر  -1

وهي مفاهيم كانت حاضرة لدى نحاة  ،صل والفرعهو التقديم والتأخير والحذف واألتقاء لهذا اال

 ليها المدرسة التوليدية التحويمية .اصر التحويل التي أشارت إعن، وهي العربية القدماء

 سق العام لمجمل العربية تحكمه قواعد النحو والتركيب الصحيح .عن النن االنزياح إ -2

 نماط االستفهام.القرآن الكريم عمى مجمل أاحتوى  -3

 الهمزة تميها هل.ب الكريم  تبدأن دت في القرآستفهام التي ور كثر تراكيب  االأن إ -4

ال في سياق الجممة االسمية في القرآن إجر المجرورة بحرف  االستفهامية لم تات )ما(  -5

نت من ذكراها( : ) فيم أوقوله تعالى ، 97-( النساءم)قالوا فيم كنت في قوله تعالى:يتين آفي 

 .43-النازعات

االستفهامية أو الخبرية اسم منصوب أو مجرور بغير حرف جر في ( كم)لم يقع بعد  -6

 ننا قد نعرف المعاني من السياق .وهذا يدل عمى أ ،ن الكريمالقرآ

 ن الكريم، بينما يكثر دخول )ما( عمى االسم.( عمى الفعل في القرآيكثر دخول )ماذا -7

 كان الفعل ا ذريم، إة عمى الفعل مكان الفاعل في القرآن الكتقع ) من، من ذا ( الداخم -8

 وتقع مكان االسم لمفعل الناقص إذا وليها فعل ناقص. تاماً 

 متبوعة بفعل . الكريم ن( االستفهامية في القرآمتى )لم ترد   -9

:                  قال تعالى ،ية واحدة( في القران الكريم متبوعة بفعل إال في آيند ) ألم تر  -11

 . 26التكوير:  ين تذهبون() فأ

  .لالستفهام عن يوم القيانة ال غير الكريم  ن)أيان( في القرآتاتي  -11
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Patterns of Trans formation in the Interrogative Sentence 

(An Applied Study of the Holy Qur'an) 

Prepared by : Basim Hamood Abdulaziz 

supervisor Dr .Mahmoud Mohammad AL-Diki. 

Abstrat 

This study investing ated the patterns of transformation in the 

interrogative sentence by applying that on the holy Qur’an text, The 

transformation is transferring one syntax into ahoter one, the sentence 

from which is transferred is the origion sentence or generative  sentence. 

This study showed the role of transformation with it’s types in the 

interrogative sentences, and revealing the hanges that took place in the 

interrogative sentence in it’s deep constructs. 

The generative sentence is the sentence that is lack of 

transformation elements, but the transformation with it’s elements adding, 

transferring, deleting, ellapcis, or transformation above syntax ( rythem). 

The researcher showed some concepts in the first chapter such as 

intrrpgative and transformation, and discussed the old arab grammarians 

point of views and some modern grammarians point of views in the 

second chapter. We invesfigafed the interrogative syntaxes in the noun 

clause that consisted of Mubtada and Khabar and How  to transfere them. 

The Third chapter investigated the interrogative syntax in the verb clause 

and How to transfere them .The researcher concluded that the concept of 

generation and transformation was present among the old Arab scholars, 

but it was not well developed, and it wasn’t being seen as Tchomesky 

saw it in his text books. 

Key words: (interrogative, syntax, transformation, Holy Qur’ans). 
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 الدراسات السابقة

،رسالةدكتوراه،محمدأسالٌب االستفهام فً البحث البالغً وأسرارها فً القرآن الكرٌم.ٔ

الجام البلخً، شرٌؾ محمد إبراهٌم آبادعة إسبلم باكستان، ، العالمٌة اإلسبلمٌة ،ٕٓٓٙ–

.م9ٕٓٓ

ٌوسؾ،إعرابه( –أسلوب االستفهام فً القرآن الكرٌم، )غرضه  .ٕ محمود الكرٌم عبد ،

م.ٕٓٓٓ-هـٕٔٗٔ،ٔمطبعةالشام،ط

ٖ ،فًمنهجوصفًفًالتحلٌلاللؽوي،خلٌلعماٌرةالعربٌةأسلوبا النفً واالستفهام فً .

جامعةالٌرموك.ب.ت

الالتفسٌر البالغً فً االستفهام فً القرآن الحكٌم.ٗ إبراهٌم العظٌم عبد جامعة، مطعنً،

م.111ٔ-هـٕٓٗٔ،ٔاألزهر،مكتبةوهبة،ط

خلٌل،اللغوي، أسلوب االستفهام ، النفًوتطبٌقه على التوكٌد اللغوي فً التحلٌل اللغوي،.٘

م.149ٔ،ٔ،ط،األردنالزرقاء،عماٌرة،مكتبةالمنار
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 المصادر والمراجع 

  القرآن الكرٌم

 ت( اآللوسًالبؽدادي، محمود الفضلشهابالدٌنالسٌد أبو 9ٕٓٔاآللوسً، روح هـ(،

التراثالمعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً إحٌاء المنٌرٌة، الطباعة إدارة ،

 لبنان،)بت(.العربً،بٌروت،

 ،الجزابرٕ،دارالقصبةللنشر،طمبادئ اللسانٌاتاإلبراهٌمً،خولةطالب،ٕٓٓٓ–

م.ٕٙٓٓ

 شرح التصرٌح على التوضٌح أو المسمى هـ(،1ٓ٘األزهري،الشٌخخالدبنعبدهللا،)ت

،تحقٌق:التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو وهو شرح ألوضح المسالك البن هشام

م.ٕٓٓٓ-هـٕٔٗٔ،بٌروت،لبنان،ٔمدباسلعٌونالسود،دارالكتبالعلمٌة،طمح

 شرح الرضً لكافٌة ابن الحاجبهـ(،4ٙٙاالستراباذي،رضًالدٌنمحمدبنحسن)ت

،دراسةوتحقٌق:الدكتورحسنبنمحمدبنإبراهٌمالحفظً،طباعةجامعةاإلماممحمد

م.11ٖٔ-هـٗٔٗٔ،ٔبنسعوداإلسبلمٌة،ط

 شرح هـ(،1ٙٙاإلشبٌلً،ابنعصفورأبوالحسنعلًبنمإمنبنمحمدبنعلً،)ت

،ٔ،تحقٌق:فوازالشعاربإشراؾأمٌلبدٌعٌعقوب،دارالكتبالعلمٌة،طجمل الزجاجً

م.114ٔ-هـ1ٔٗٔبٌروت،لبنان،

 ،ًمنهج السالك إلى ألفٌة بن مالكهـ(،1ٔ4)ت،نورالدٌنأبوالحسنعلًاألشمون،

م.1ٖ1ٔ،ًٖالدٌنعبدالحمٌد،مطبعةمصطفىالبابًالحلبً،طٌتحقٌق:محمدمح

 سعٌد أبً بن محمد بن الرحمن عبد البركات أبو الدٌن كمال اإلمام الشٌخ األنباري،

،تحقٌق:محمدمحًالدٌناإلنصاف فً مسائل الخالفهـ(،99٘األنباريالنحوي،)ت

م.1ٙٔٔ-هـ4ٖٓٔ،مصر،ٗعبدالحمٌد،المكتبةالتجارٌةالكبرى،ط

 سعٌد أبً بن محمد بن الرحمن عبد البركات أبو الدٌن كمال اإلمام الشٌخ األنباري،

)ت 99٘األنباريالنحوي، سعٌداإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلةهـ(، تحقٌق: ،

م.1٘9ٔ-هــ99ٖٔ،دمشق،ٔدارالفكر،طاألفؽانً،

 تحقٌق:الشٌخعادلالبحر المحٌطهـ(،9ٗ٘األندلسً،أبوحٌانمحمدبنٌوسؾ،)ت،

ط دارالكتبالعلمٌة، معوض، والشٌخعلًمحمد الموجود عبد بٌروتلبنان،ٔأحمد ،

م.11ٖٔ-هـٖٔٗٔ
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 ارتشاف الضرب من لسان العربهـ(،9ٗ٘،)تمحمدبنٌوسؾاألندلسً،أبوحٌان،

م114ٔ-هـ4ٔٗٔ،القاهرة،ٔتحقٌق:الدكتوررجبعثمانمحمد،مكتبةالخانجً،ط

 ،م.194ٔ،ٙ،مكتبةاألنجلوالمصرٌة،طمن أسرار اللغةأنٌس،إبراهٌم

 ،1ٕ1ٔ،محاضراتمنالجامعةالمصرٌةسنةالتطور النحوي للغة العربٌةبرجستراشر

م11ٗٔ-هـٗٔٗٔ،ٕالقاهرة،ط،تعلٌقالدكتوررمضانعبدالتواب،مكتبةالخانجً،

 ،ًت-مكتبةوهبة،القاهرة.بعلم المعانً،بسٌونً،عبدالفتاحبسٌون

 ،م.ٕٓٓٓ،دارؼرٌبللطباعة،القاهرة،علم األصواتبشر،كمال

 ،ًدكتورعلًدحروج،والفنونكشاف اصطالحات العلوم التهانوي،محمدعل ،تحقٌق:

،لبنانٔنقلالنصالفارسًإلىالعربًالدكتورعبدهللاالخالدي،مكتبةلبنانناشرون،ط

م.11ٙٔ

 دالئل هـ(9ٗٗهـأو9ٔٗالجرجانً،أبوبكرعبدالقاهربنعبدالرحمنبنمحمد،)ت ،

مكتبةالخانجً،القاهرة،)بت(قرأهوعلقعلٌهأبوفهرمحمودمحمدشاكر،اإلعجاز،

 تحقٌق:محمدمعجم التعرٌفاتهـ(،4ٔٙالجرجانً،علًبنمحمدالسٌدالشرٌؾ،)ت،

ت(–صدٌقالمنشاوي،دارالفضٌلة،القاهرة،)ب

 تحقٌقمحمدعلًالنجار،المكتبةالخصائصهـ(،1ٕٖجنً،ابوالفتحعثمان،)تابن،

العلمٌة)بت(.

 تالجوه( حماد، بن إسماعٌل 1ٖٖري، عبداللغة وصحاح العربٌةهـ(، أحمد تحقٌق ،

م.14ٗٔ-هـٗٓٗٔ،بٌروت،لبنان،ٖالؽفورعّطار،دارالعلمللمبلٌٌن،ط

 ،م.11ٗٔ،دارالثقافة،الدارالبٌضاءاللغة العربٌة معناها ومبناهاحسان،تمام 

 مكتبةالخانجً،القاهرة،طالنحو العربًمن األنماط التحوٌلٌة فً ،حماسة،محمد،ٔ،

م.11ٓٔ

 لدكتوررمزي،تحقٌق:اجمهرة اللغةهـ(،ٕٖٔدرٌد،أبوبكرمحمدبنالحسن،)تابن

 .م149ٔ،ٌٔن،بٌروتلبنان،طلمللمبلٌمنٌربعلبكً،دارالع

 ،م.191ٔ،دارالنهضةالعربٌة،بٌروت،النحو العربً والدرس الحدٌثالراجحً،عبده

  )ت إسحاق، بن الرحمن عبد محمد القاسم أبو ،ٖٓٗالزجاجً، ،حروف المعانًهـ(

ٙٓٗٔ،ٕ:علًتوفٌقالحمد،مإسسةالرسالةبٌروت،داراألمل،إربد،األردن،طتحقٌق

 م.141ٔ-هـ
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  مٌشال، الجامعٌةاللغة العربٌةاأللسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد زكرٌا، المإسسة ،

م.14ٙٔ-هـٙٓٗٔللدراساتوالنشر،بٌروت،الطبعةالثانٌة،

 أساس البالغةهـ(،4ٕ٘الزمخشري،أبوالقاسمجارهللامحمودبنعمربنأحمد،)ت،

تحقٌق:محمدباسلعٌونالسود،نشردارالكتبالعلمٌةومنشوراتمحمدعلًبٌضون،

م.114ٔ-هـ1ٔٗٔبٌروت،لبنان،،ٔط

 ت( أبوالقاسمجارهللامحمود، تحقٌق:خلٌلتفسٌر الكشافهـ(،4ٕ٘الزمخشري، ،

م.1ٕٓٓ-هـٖٓٗٔ،بٌروت،لبنان،ٖمؤمونشٌحا،دارالمعرفة،ط

 ،مكتبةالخانجً،أقسام الكالم العربً من حٌث الشكل والوظٌفة،الساقً،فاضلمصطفى

م.199ٔ-هـ19ٖٔلقاهرة،ساعدتجامعةبؽدادعلىنشره،ا

 األصول فً النحوهـ(،ٖٙٔالسراج،أبوبكرمحمدبنسهلالنحويالبؽدادي،)تابن،

ط الرسالة، مإسسة طبعة الفتلً، الحسٌن عبد الدكتور : ٖتحقٌق -هـ9ٔٗٔ،بٌروت،

م.11ٙٔ

  أبو بن السعود أبو قاضًالقضاة )تالسعود، العماديالحنفً، 14ٕمحمد إرشاد هـ(،

،تحقٌق:عبدالقادرالعقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم أو المسمى تفسٌر أبً السعود

أحمدعطا،الناشرمكتبةالرٌاضالحدٌثة،الرٌاض)بت(.

 بنٌوسؾ)ت أحمد 9٘ٙالسمٌنالحلبً، ،الدر المصون فً علوم الكتاب الممنونهـ(،

تحقٌق:أحمدمحمدالخراط،دارالقلم،دمشق،)بت(.

 ،األردن،،عالمالكتبالحدٌث،منهجلوظٌفة والاللسانٌات، المجال واستٌتٌة،سمٌرشرٌؾ

 م.ٕ٘ٓٓربدالطبعةاألولى،إ

 أبوبشرعمروبنعثمانبنقنبر،)ت السبلمالكتابهـ(،4ٓٔسٌبوٌه، تحقٌق:عبد ،

م.144ٔ-هـ4ٓٗٔ،نشرمكتبةالخانجً،القاهرة،ٖمحمدهارون،ط

 تحقٌق:عبدالمحكم والمحٌط األعظم فً اللغةهـ(،4٘ٗسٌده،علًبنإسماعٌل،)تابن،

 ط العربٌة، الدول بجامعة المخطوطات مطبعة فراج، أحمد ٔالستار ،ٖٔ99 -هــ

م.1٘4ٔ

 ،ًتحقٌق:همع الهوامع فً شرح جمع الجوامعهــ(،1ٔٔجبللالدٌن،)تالسٌوط،

م.11ٕٔ-هــٖٔٗٔالدكتورعبدالعالسالممكرم،مإسسةالرسالة،بٌروت،

 ،م.119ٔ-هـ9ٔٗٔ،إربد،ٗ،دارالفرقان،طالبالغة وعلم المعانًعباس،فضلحسن



ٔٗٗ 
 

 ابن( الدٌنعبدهللابنعقٌل، بهاء 9ٙ1تعقٌل، شرح بن عقٌل على ألفٌة ابن هـ(،

م.14ٓٔ،القاهرة،ًٕٓالدٌنعبدالحمٌد،دارالتراث،طٌ،تحقٌقمحمدمحمالك

  أحمد، خلٌل ط(،أسلوبا النفً واالستفهام فً العربٌةعماٌرة، )ب الٌرموك، جامعة ،

)بت(.

 ،األردن،ٔ،مكتبةالمنار،طلٌلًفً التحلٌل اللغوي منهج وصفً تحعماٌرة،خلٌلأحمد،

م.149ٔ-هـ9ٓٗٔالزرقاء،

  أحمد، خلٌل وتراكٌبها فً نحو اللغةعماٌرة، ط المعرفة، عالم ،ٔ جدة، ،ٔٗٓٗ -هـ

م.14ٗٔ

  )تابن زكرٌا، فارسبن بن أحمد الحسن أبو أحمد 1ٖ٘فارس، معجم مقاٌٌس هـ(،

م191ٔ-هـ11ٖٔباعةوالنشر،،دارالفكرللط،تحقٌق:عبدالسبلممحمدهاروناللغة

 عبدالقادر الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة ،الفاسً ط للنشر، توبقال دار الدارٖ، ،

م.11ٖٔالبٌضاء،المؽرب،

 ت( زٌاد، بن ٌحٌى زكرٌا أبو (9ٕٓالفراء، بٌروت، معانً القرآنهـ الكتب، عالم ،

م.14ٖٔ-هـٖٓٗٔالطبعةالثالثة،

 ت بنٌعقوب،) الدٌنمحمد مجد 4ٔ9الفٌروزآبادي، تحقٌق:القاموس المحٌطهـ(، ،

 ط العرقسوسً، نعٌم بإشراؾمحمد الرسالة، ٖمكتبالتراثفًمإسسة ،ٕٔٗٙ -هـ

م.ٕ٘ٓٓ

 (،ً4ٙٙٔهـ،1ٗٓٔتالكفوي،أبوالبقاءأٌوببنموسىالحسٌن،)الكلٌات معجم م

،تحقٌق:الدكتورعدناندروٌشومحمدالمصري،مإسسةالمصطلحات والفروق اللغوٌة

م.114ٔ-هــ1ٔٗٔ،ٖالرسالة،ط

 تحقٌق:دكتورأسرار النحوهـ(،1ٗٓكمالباشا،شمسالدٌنأحمدبنسلٌمان،)تابن،

م.ٕٕٓٓ-هــٕٕٗٔ،ٕةوالنشر،طأحمدحسنحامد،دارالفكرللطباع

 ت( بنٌزٌد، العباسمحمد أبو ا4ٕ٘المبرد، عبدالخالقلمقتضبهـ(، محمد تحقٌق: ،

االسبلمٌة، للشإون المجلساألعلى األوقاؾ، وزارة العربٌة، مصر جمهورٌة عضٌمة،

م.11ٗٔ-هـ٘ٔٗٔلجنةإحٌاءالتراثاالسبلمً،القاهرة،

 المتوكل،أح ،منشوراتالجمعٌةالمؽربٌةللتؤلٌؾالوظائف التداولٌة فً اللغة العربٌةمد،

م.14٘ٔ-هــ٘ٓٗٔ،الدارالبٌضاء،ٔوالترجمةوالنشر،دارالثقافة،ط



ٔٗ٘ 
 

  العربٌة، اللؽة للمعجماتالمعجم الوسٌطمجمع العامة اإلدارة الدولٌة، الشروق مكتبة ،

م.ٕٗٓٓ-هــٕ٘ٗٔ،ٗوإحٌاءالتراث،ط

 ،أٖٕٓٓم،اإلهداءات14ٓٔ-هــٓٓٗٔ،ٔ،طمعجم الوجٌزمجمعاللؽةالعربٌة،

.د.)شوقًضٌؾربٌسمجمعاللؽةالعربٌة(.

 ،بٌروت،لبنان،ٕ،دارالرابدالعربً،طفً النحو العربً نقد وتوجٌهالمخزومً،مهدي،

 م.14ٙٔ-هـٙٓٗٔ

 ت( قاسم، الحسنبن الدٌن بدر 9ٗ1المرادي، ،الجنى الدانً فً حروف المعانًهـ(،

طتحقٌق  الكتبالعلمٌة، دار فاضل، ندٌم محمد واألستاذ قباوة، الدٌن فخر دكتور :ٔ،

 م.11ٕٔ-هــٖٔٗٔبٌروتلبنان،

 ،النشر،سورٌا،دارومإسسةرسبلنللطباعةوالتحوٌل فً النحو العربًبومعزةرابح

م.4ٕٓٓدمشق،جرمانا،

 م.9ٕٓٓ،دارؼرٌب،القاهرة،الظواهر اللغوٌة فً التراث النحويالمكارم،علً،أبو 

  حسنخمٌس، طنظرٌة النحو العربً رؤى لسانٌة فًالملخ، عمان، الشروق، دار ،ٔ،

م.9ٕٓٓ

  )تابن علً، بن مكرم بن محمد 9ٔٔمنظور، لسان العربهـ(، تحقٌق من، لجنة :

دار الشاذلً، محمد حسبهللاوهاشم أحمد المعارؾوعبدهللاعلًومحمد بدار العاملٌن

المعارؾ،القاهرة)بت(.

  الرحمنحسنحبنكة، دارالقلمالبالغة العربٌة أسسها وعلومها وفنونهاالمٌدانً،عبد ،

م.11ٙٔ-هـٙٔٗٔ،ٔدمشق،الدارالشامٌةبٌروت،ط

 ًتالنسف( 9ٓٔ،عبدهللابنأحمد، سٌدمدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل،هـ(، تحقٌق:

زكرٌا،مكتبةنزارمصطفىالباز.

 النحوي)ت تحقٌق:عبداألزهٌة فً علم الحروفهـ(،٘ٔٗالهروي،علًبنمحمد ،

م.11ٖٔ-هـٖٔٗٔالمعٌنالملوحً،مطبوعاتمجمعاللؽةالعربٌة،دمشق،

  األنصاريهشابن عبدهللا بن أحمد بن ٌوسؾ بن الدٌن جمال عبدهللا محمد اإلمام ام،

ًالدٌنعبدٌ،تحقٌق:محمدمحمغنً اللبٌب عن كتب األعارٌبهـ(،9ٙٔالمصري،)ت

 م.11ٔٔ-هـٖٔٔٔالحمٌد،المكتبةالعصرٌة،صٌدابٌروت،

  مازن، التراكٌب األساسٌة فً اللغة حدٌثة لتحلٌل عربٌة نحو نظرٌة لسانٌة الوعر،

م.149ٔدمشق،الطبعةاألولى،طبلس،،دارالعربٌة



ٔٗٙ 
 

 شرح هـ(،ٌٖٗٙعٌش،موفقالدٌنأبوالبقاءٌعٌشبنعلًبنٌعٌشالموصلً،)تابن

،بٌروت،ٔعٌعقوب،دارالكتبالعلمٌة،ط،تحقٌق:د.أمٌلبدٌالمفصل للزمخشري

 م.ٕٔٓٓ-هـٕٕٗٔ

 الجامعٌة  الرسائل

إبر.ٔ اهٌممحمدشرٌؾالبلخً،محمد أسالٌب االستفهام فً البحث البالغً وأسرارها فً ،

–ٕٙٓٓ،رسالةدكتوراه،الجامعةاإلسبلمٌةالعالمٌة،إسبلمآباد،باكستانالقرآن الكرٌم

ٕٓٓ9.

محمودٕ الدٌكً، . تطبٌقٌةالتراكٌب المقٌدة فً العربٌة، لسانٌة دراسة دكتوراه،، رسالة ،

،كلٌةاآلداب.رموكجامعةالٌ

ٖ ناٌؾ، عبدهللا عنبر، جامعةالجملة االسمٌة بٌن التولٌد والتحوٌل. ماجستٌر، رسالة ،

.م14٘ٔ،الٌرموك،إربداألردن

الحمٌدٗ عبد موفق هبة النعٌمً، . أنماط التحوٌل فً الجملة الفعلٌة سورة آل عمران ،

.م1ٕٓٓ–4ٕٓٓ،األردنالمفرق،جستٌر،جامعةآلالبٌت،رسالةماأنموذجاً 

 البحوث العلمٌة

بعض أنماط التركٌب الجملً فً اللغة العربٌة فً ضوء  رأي فً، .الدكتورخلٌلعماٌرةٔ

.م14ٕٔ،ٕ،المجلد4لعربٌةللعلوماالسبلمٌةالعدد،المجلةاعلم اللغة المعاصر

ٕ الدكتورسلمانالقضاة، اإلنسانٌة،ظاهرة األمات فً النحو العربً. دراساتالعلوم مجلة ،

.م11٘ٔ،ٙ)أ(،العددٕٕالمجلد

ٖ الدٌكً، محمود الدكتور المجلة)هل والهمزة( دراسة فً الفروق التركٌبٌة والداللٌة. ،

.مٕٙٓٓ،ٕاألردنٌةللعلومالعربٌة،العدد










