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 االستفھام : 3:4
كثیر من كتب النحو ال سیما القدیمة منھا ال تذكر االستفھام كموضوع مستقل، وذلك 

ي موضوعات مختلفة من الموضوعات النحویة اعتمادا على ذكره أو ذكر شيء منھ ف
كذكره مثال في باب اإلعراب والبناء عند تناول األسماء المبنیة، أو كذكره في موضوع 
المبتدأ والخبر عند الحدیث عن تقدم الخبر أو عدم تقدمھ وأن من األسماء ما لھ 

وعات، وتذكره الصدارة كأسماء االستفھام وأنھا ال بد أن تتقدم، وفي غیر ذلك من موض
بعض الكتب وال سیما الحدیثة كموضوع مستقل، وكأنھا تتناولھ كأسلوب من أسالیب 

 .اللغة
وقد رأیت أن أفرده بالذكر كموضوع مستقل، وذلك بعد موضوعي التعجب، والمدح 

 .والذم لیكون ذكره بعدھما استكماال لألسالیب اللغویة في تناول المعاني والتعبیر عنھا
وع االستفھام تعریفھ، وأدواتھ ومعانیھا وتقسیمھا ثم طریقة إجابتھا ویتعلق بموض

 :ونتناول ھذه الجوانب مفصلة فیما یلي
 االستفھام ھو طلب معرفة شيء مجھول بأداة تفید ذلك، أو :تعریف االستفھام: أوال

 ).َمْن أنَت؟ وما اسُم أبیك؟ وماذا َتحمُل؟(السؤال لمعرفة شيء مجھول مثل 
صلي من االستفھام ھو طلب المعرفة، وقد یخرج االستفھام عن غرضھ فالغرض األ

األصلي ألغراض بالغیة فتقصد بھ معاٍن أخرى كالتقریر، واإلنكار، والنفي، والتوبیخ، 
 .والتھكم وغیر ذلك مما ھو مستوًفى في كتب البالغة

  ومن ذا، لالستفھام ثالث عشرة أداة ھي الھمزة، وھل، ومن،: أدوات االستفھام: ثانیا
 .وما، وماذا، ومتى، وأیان، وأین، وأنَّى، وكیف، وكم، وأي

وتنقسم أدوات االستفھام إلى قسمین حروف وأسماء ولكل منھا معناه وطریقة إجابتھ 
 :وتوضیح ذلك فیما یلي

لالستفھام حرفان ھما الھمزة وھل، وھما حرفان مبنیان ال :  الحروف: القسم األول-1
ب، وھما یتفقان في الحرفیة، وفي البناء، ویختلفان فیما یسأل عنھ محل لھما من اإلعرا

 :بكل منھما، وفي طریقة إجابتھما كما یلي
 یسأل بھا عن التصور وعن التصدیق، والتصور والتصدیق معنیان ذكرھما :الھمزة -1

علماء البالغة، ویعنون بالتصدیق النسبة أو الحكم في الجملة أو مضمون الجملة، 
ر تحدید الشخص أو الشيء الذي یحكم علیھ أو تسند إلیھ النسبة، وحین یسأل وبالتصو

) َأَفِھْمَت الدرَس؟) (َأَحَضَر عليٌّ؟(بالھمزة عن التصدیق یجاب السؤال بنعم أو ال مثل 
، وحین یسأل بھا عن التصور یجاب بتحدید المسئول عنھ أو بتعیینھ )َأَنَزَلِت الطائرُة؟(

َأَجَلْسَت ُتراجُع دروَسك ) (أعليٌّ حضر أم خالٌد؟(طلب التعیین مثل إن أتبعت بأم التي ل
 ).َأَوَصَلَك الكتاُب أم لم َیِصَلَك؟) (أم ِنْمَت؟
یجاب السؤال بنعم في حال اإلیجاب أو اإلثبات أو الموافقة وبال في : األولى: ملحوظتان

كانت منفیة بأداة نفي بعد حال السلب أو النفي أو الرفض إذا كانت الجملة مثبتة، أما إذا 
 ألم یأِتكم ُرُسٌل منكم؟(الھمزة فاإلجابة ببلى في اإلیجاب وبنعم في السلب مثل 

بمعنى أنھ قد ) ألم َیْحُضْر ھشاٌم؟ بلى(، )ألم یأِتكم نذیٌر؟ قالوا بلى(، )قالوا بلى.. ……
 .حضر فإن أجیب بنعم فمعنى ذلك أنھ لم یحضر
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أو فاؤه مع الھمزة وحینئذ فال بد أن تتقدم الھمزة وتكون قد تأتي واو العطف : الثانیة
َأَوَلْم َیَر اإلنساُن أنَّا خلقناه (الواو أو الفاء بعدھا لتكون أداة االستفھام في أول الجملة مثل 

 ).َأَوَلْم یسیروا في األرِض فینظروا؟) (أفال یرون أال َیْرِجُع إلیھم قوال؟) (من ُنْطفٍة؟
ن التصدیق فقط، وھو النسبة أو الحكم، ولذلك یجاب عن السؤال یسأل بھا ع: ھل -2

ھل ) (ھل وصَل القطاُر؟) (ھل محمٌد حاضٌر؟) (ھل أنَت مسروٌر؟(بھا بنعم أوال مثل 
 )ھل الطعاُم جیٌد؟) (الجوُّ دافٌئ؟

أسماء االستفھام ھي أحد عشر اسما وھي من، ومن ذا، :  األسماء: القسم الثاني-2
تى، وأیان، وأین، وأنَّى، وكیف، وكم، وأي، وھي كلھا مبنیة ما عدا أیا وما، وماذا، وم

فإنھا معربة،  كما أنھا جمیعا لھا الصدارة أي ال بد أن تقع أول الجملة التي ترد فیھا، 
وتختلف ھذه األسماء في أن لكل منھا معنى خاصا، ومحال من اإلعراب، ویجاب كل 

 :ب بنعم أو ال وفیما یلي بیان معانیھا وإعرابھامنھا ببیان المسئول عنھ بھا وال یجا
َمْن أوُل الخلفاِء ) (َمْن جلَس على المقعِد؟(یستفھم بھا عن العاقل مثل : َمْن -1

) َمْن راوي الحدیِث؟(وھي تعرب مبتدأ إذا كانت في أول جملة اسمیة مثل ) الراشدین؟
َمْن (فعلیة فعلھا الزم مثل من مبتدأ، راوي خبر، الحدیث مضاف إلیھ، أو في أول جملة 

). َمْن رأیَتھ في الطریِق؟(أو متعد وقد أخذ مفعولھ في الجملة مثل  ) ذھَب إلى السوِق؟
وتعرب مفعوال مقدما إذا كانت في أول جملة فعلیة فعلھا متعد ولم یستوف مفعولھ مثل 

 )َمْن رأیَت في الطریِق؟(
وھي مثل من في أنھا تعرب )  ذا ُیناِدي؟َمْن(ویستفھم بھا عن العاقل مثل : َمْن ذا -2

 .مبتدأ أو مفعوال مقدما بحسب الجملة التي ترد فیھا
ما أھُم صفاِت ) (ما أوُل أیاِم األسبوِع؟(ویستفھم بھا عن غیر العاقل مثل : ما -3

وھي تعرب مثل من مبتدأ أو مفعوال ) ما فعلَت أمِس بعَد انتھاِء عمِلك؟) (الُمصِلِح؟
 .وضعھا في جملتھامقدما بحسب 

) ماذا َمَع َعِليٍّ؟) (ماذا تحمُل في ُیمناك؟(ویستفھم بھا عن غیر العاقل مثل : ماذا -4
وتعرب بحسب وضعھا في الجملة مبتدأ أو مفعوال مقدما كما سبق في من، ومن ذا، 

 .وما
 كلمة ذا في من ذا، وماذا تعتبر اسما موصوال إذا اعتبرت كلمة مستقلة، كما :ملحوظة

سبق في االسم الموصول، أما إذا اعتبرت من ذا كلھا أو ماذا كلھا اسم استفھام فإن ذا 
 .عندئذ تكون جزءا من كلمة ولیست اسما موصوال

متى َفَرْغَت من قراءِة (ویستفھم بھا عن الزمان الماضي أو المستقبل مثل : متى -5
زمان مبنیا في محل نصب وھي تعرب ظرف ) متى نھایُة السنِة الدراسیِة؟(و ) الكتاِب؟

في الجملة الفعلیة كما في المثال األول، أو خبرا مقدما في الجملة االسمیة كما في 
 .المثال الثاني

أیَّاَن َبْدُء السنِة (و ) أیَّاَن تسافُر؟(ویستفھم بھا عن الزمان المستقبل مثل : أیَّاَن -6
األول، أو خبرا مقدما كما وھي تعرب ظرفا في محل نصب كما في المثال ) الدراسیِة؟

 .في المثال الثاني
من أین ) (أیَن كتاُبك؟) (أیَن َذَھْبَت صباَح الیوِم؟(ویستفھم بھا عن المكان مثل : أین -7

وتعرب ظرف مكان في محل نصب ) إلى أیَن أنَت ذاھٌب؟) (َأْحَضْرَت ھذا القمیَص؟
 اني، أو مجرورة بحرف كما في المثال األول، أو خبرا مقدما كما في المثال الث
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 .الجر كما في المثالین الثالث والرابع
یمكن أن ) أنَّى َوَجْدَت صاحَبك؟(ویستفھم بھا عن المكان وعن الحال مثل : أنَّى -8

أنَّى َجَلْسَت حیَن (تكون للمكان بمعنى أین وجدتھ؟ أو للحال بمعنى كیف وجدتھ؟ ومثل 
وتعرب ظرف مكان إذا كانت بمعنى ) ُت وقُت ِجْد؟أنَّى تلعُب والوق) (َسِمْعَت الُخطبَة؟

 .أین، وتعرب حاال إذا كانت بمعنى كیف
و ) كیَف اخترقَت الزحاَم وَوَصْلَت إلى ھنا؟(ویستفھم بھا عن الحال مثل : كیف -9
وھي تعرب حاال كما في الجملة األولى، وخبرا مقدما كما في الجملة ) كیَف أخوك؟(

 .الثانیة
كم دینارا َأْنَفْقَت في ) (كم قرأَت من ُكُتِب السیرِة؟(م بھا عن العدد مثل ویستفھ: كم -10

وھي تعرب بحسب موقعھا في الجملة فھي في ) كم َعَدُد إْخَوِتَك؟) (ُوجوِه الخیِر؟
 .المثالین األول والثاني مفعول مقدم، وفي المثال الثالث خبر مقدم

معاني التي یستفھم عنھا بأسماء وھي تصلح لالستفھام بھا عن جمیع ال: أّي -11
أيَّ شخٍص (االستفھام السابقة ویفھم المعنى الذي تفیده من الذي تضاف إلیھ مثل 

أيَّ مكاٍن ) (أيَّ وقٍت ُتِحبُّ أن تدرَس فیھ؟) (أيُّ كتاٍب أعجَبك؟) (اَخَتْرَت لُصحبِتك؟
أيُّ عدٍد من األقالِم ) (؟أيَّ حاٍل ُتِحبُّ أن یكوَن علیھا صدیُقك) (ُتِحبُّ أن تجلَس فیھ؟

وھي تعرب بحسب موقعھا ووضعھا في الجملة، فقد تعرب مفعوال مقدما أو ) َمَعَك؟
، أو )أيَّ ضرٍب ضربَت أخاك؟(خبرا أو ظرفا أو حاال أو نائب مفعول مطلق مثل 

بأيِّ قلٍم (و ) إلى أيِّ بلٍد سافرَت؟(و ) من أيِّ اتجاٍه أتیَت؟(مجرورة بحرف الجر مثل 
 ).عن أيِّ شيٍء سألَت؟(و ) في أيِّ َمْوِضٍع جلسَت؟(و ) كتبَت؟

 قد یسبق حرف الجر عن اسم االستفھام ما فتحذف ألف ما وتصبح َعمَّ مثل : ملحوظة
، وقد یسبق حرف الجر على كلمة ما أو )َعمَّ یتساءلون؟(ومنھ ) َعمَّ َتْبَحُث فیما حوَلك؟(

 ما وتحذف معھا ذا فتصبح الكلمة عالَم مثل ماذا فتحذف األلف من ما أو األلف من
، وكذلك )وھذي الضجُة الكبرى عالَم؟(ومثل ) عالَم تعتمُد ما دمَت ال تدرُس ِبِجدٍّ؟(

، وقد )إالَم(، وإلى مثل )ِممَّ(، ومن مثل )ِلَم(، والالم مثل )ِبَم(حروف الجر الباء مثل 
إالَم (لمیم وتصبح إالَم مثل یسبق حرف الجر إلى متى فتحذف التاء واأللف وتبقى ا

 ).إالَم الُخلُف بینكُم إالَم؟(أي إلى متى ومثل ) تستمرُّ في َغیِّك؟
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج أدوات االستفھام مما یأتي وبین أحروف ھي أم أسماء؟
 )قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ (-1
 ) آیات ربكم وینذرونكم لقاء یومكم ھذا؟ألم یأتكم رسل منكم یتلون علیكم (-2
 )وما تلك بیمینك یا موسى؟ (-3
 )قالوا من فعل ھذا بآلھتنا إنھ لمن الظالمین؟ (-4
 )وقیل للذین اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خیرا (-5
 )یسألونك عن الساعة أیان مرساھا؟ (-6
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لیك رؤوسھم ویقولون فسیقولون من یعیدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسینغضون إ (-7
 )متى ھو؟ قل عسى أن یكون قریبا

 )قال كم لبثت؟ قال لبثت یوما أو بعض یوم (-8
 )قال أیكم یأتیني بعرشھا قبل أن یأتوني مسلمین؟ (-9

 )فكیف تتقون إن كفرتم یوما یجعل الولدان شیبا؟ (-10
)2( 

 :بین معاني أسماء االستفھام فیما یأتي وحكم كل منھا من اإلعراب
 على أینا تعدو المنیة أول    لعمرك ما أدري وإني ألْوَجُل-1
 )قال یا مریم أنَّى لك ھذا؟ قالت ھو من عند اهللا (-2
 نوب الدھر ما لكن ومالي   من مجیري من حالكات اللیالي؟-3
 )ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآیاتھ؟ (-4
 ما أنشبن فيَّ مخالبا؟من بعد    كیف الرجاء من الخطوب تخلصا-5
 )قل من ذا الذي یعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ (-6
 كذب مارووا صراح لعمري    یا إلفك الرجال ماذا أذاعوا؟  -7
 أباْلَحْزن حلوا أم محلھم السھل؟    أوحشیة العینین أین لك األھل؟-8
 )ن خیر مقاما وأحسن ندیا؟قال الذین كفروا للذین آمنوا أي الفریقی (-9

 )كم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم: قال قائل منھم (-10
)3( 

 :ضع اسم االستفھام المناسب في الفراغ فیما یأتي
 قلما أحضرت؟.. …-2    موعد االمتحان؟.. …-1
 بئر تصلكم المیاه؟..… من-4   قضیت اللیلة الماضیة؟.. …-3
 عدت من السفر؟.. …-6    بالك مكتئب؟.. …-5
 موعد زراعة العنب؟.. …-8   كان معك في رحلتك؟.. …-7
 تفتش؟..…تسأل و.. …-10   شاھدت في الطریق؟.. …-9

)4( 
 :ھات جمال استفھامیة من عندك تستخدم فیھا أدوات االستفھام التالیة

  أنَّى- ماذا – أي – أیان - متى – كیف – َمْن – ھل –الھمزة 
)5( 

 :أعرب ما یأتي
یأیھا الذین آمنوا مالكم إذا قیل لكم انفروا في سبیل اهللا اثاقلتم إلى األرض أرضیتم  (-1

 )بالحیاة الدنیا من اآلخرة فما متاع الحیاة الدنیا في اآلخرة إال قلیل
 كفى المرء نبال أن تعد معایبھ   ومن ذا الذي ترضى سجایاه كلھا؟-2
 
 
 


