
  :االسِتفْهام

  :تعريفه 1-

  .املخصوصِة باألدواِت الفَهم طَلب هو

  :االسِتفهام حرفا 2-

  .(فيحرفيهما =) ."اهلَمزة" و "هلْ" :حرفان لالسِتفْهاِم

  :االسِتفهام أمساء 3-

  ."وأَيان ومتى، وأَنى، وأين، وكَيف، وكَم وأي، ومن، ما،" :وهي تسعة

  .(أحرفها يف =)

  .والتصديق التصور حيث من االستفهام أدوات 4-

ماِء مجيعاالسِتفهام أَس ر ِلطَلَبوصفقولك املفرد إدراك طلب :التصور) الت 

 "هل" إالّ .غري ال .("أنت" وهو مفرٍد عن استفهام "أنت كيف"

 زيد هل" :كفقول النسبة إدراك طلب :التصديق) التصديق ِلطَلِب فإنها

 غري، ال (وحده زيد عن ال النسبة، هي هذه زيد قدوِم عن تستفهم "قادم

  .بينهما مشتِركةٌ واهلمزة

  :فعلٌ وبعده االسم بعدها يصري أَنْ االسِتفهام حروف يف يقْبح 5-

 االسم وبعد اسم "هل" :وحروِفه االستفهام أمساِء بعد يأْيتَ أن ذلك وصورةُ

  .ِفعلٌ

 الشعر، يف إالّ يجز مل "ضربته زيد أين" و "قام زيد هلْ" :قلت فلو

  ."ضربته؟ زيداً أين" :مثالً فتقول نصبته الشعر يف جاَء فإذا

 ذلك وبعد باسم - "هلْ" وحرِفه االستفهاِم أمساِء سائِر يف ِجئت فإنْ

 الكالم، يف جاز "ضاِرب" حنو - قمشت اسم أي - ِفعٍل ِمن اسم االسم

 ."ضاربه أنا زيد هل" :قلت فلو الشعر، يف إالّ النصب فيه جيوز وال

 يف النصب وجيوز الِفعل، معنى يف اسم ضاِرباً ألنَّ الكالم، يف جيداً لكان
  .الشعر



  .لُاألص ألا األحكام هذه عن فتختلف االسِتفْهاِم همزةُ أما

  .(االستفهام مهزة =)

-6 االسِتفهام أمساِء إعراب:  

 من "1"اآلية ){يتساءلُون؟ عم} حنو اجلَر فَمحلٌّها مضاف أو جار، األمساِء هذه على دخلَ إنْ
 وقَعت فإنْ وإالّ "جاَءك؟ من غالم" و "سفَرك؟ يوم أي صبيحة" :وحنو ( "28"النبأ  سورة
 فأْين} حنو مكَاٍن أو ( "16"النحل  سورة من "21"اآلية ) {يبعثُون؟ أَيان} حنو زماٍن لىع

 حنو حدٍث أو .فيه مفعوالً منصوبةٌ فهي .("81"التكوير  سورة من "26"اآلية ) {تذْهبون؟
{قَلٍَب أينقَِلبون مني} ( 26"الشعراء  سورة من "227"اآلية" ). فهي نوبةٌممفعوالً ص 

 حنو معِرفة اسم أو مبتدأةٌ، فهي :لك أب من" حنو نِكرةٌ اسم بعدها وقع فإن وإالَّ مطْلَقاً،
"نم يدر، وبعدها مبتدأ سيبويه وعند خرب، فهي "زبفإنْ وإالَّ خ ها وقَعِفعلٌ بعد فهي قَاِصر 

 :حنو به، مفْعولٌ فَهي عليها واقعاً كان فإن متعد لُفع بعدها وقع وإن "قام من" حنو مبتدأةٌ
{ون اللّه آياِت فأينِكرت} ( 40"غافر  سورة من "81"اآلية" ) وحنو: {ًاماوا أيعدت} 
 على واقعاً كان وإن ."املعلِّم؟ يؤنب من" وحنو ( "17"اإلسراء  سورة من "110"اآلية )

 مبحذوٍف منصوبةٌ أو مبتدأة فهي "أَخاه؟ رأيت من" حنو متعلَِّقها أو "أيتهر من " حنو ضمريها
 .املذكور يفَسره بعدها مقدر


