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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

معربة

تفصيل

مبنية

)4(  أسماء االستفهام

أسماء االستفهام المبنية

« االســـتفهامية تعـــرب بعالمـــات أصليـــة، فترفـــع بالضمـــة، وتنصـــب بالفتحـــة،  - »أيُّ
وتجـــر بالكســـرة.

يتحـــدد معناهـــا بمـــا أضيفـــت إليـــه، فـــإن قلـــت: )أيُّ رجـــٍل؟( كانـــت اســـتفهاًما عـــن 
العاقـــل، وإن قلـــت: )أيُّ قصيـــدٍة؟( كانـــت اســـتفهاًما عـــن غيـــر عاقـــل، وإن قلـــت: )أيُّ 
ـــَها  ـــي ِبَعْرِش ـــْم َيْأِتيِن ُك ـــى: } َأيُّ ـــال تعال ـــذا. ق ـــان ... وهك ـــن الزم ـــتفهاًما ع ـــت اس ـــوٍم؟( كان ي

َقْبـــَل َأن َيْأُتوِنـــي ُمْســـِلِميَن{

أسماء االستفهام: أسماء يطلب بها وضًعا فهم شيٍء ما، وهي:
َذا ِبآِلَهِتَنا{ 1. )َمن(: لالستفهام عن العــــــــــــاقل، قال تعالى: }َقاُلوا َمن َفَعَل َهٰ

2. )ما(: لالستفهام عن غير العاقل، قال تعالى: }َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى{ 
تنبيه: إذا دخل حرف الجر على )ما( االستفهامية حذفت ألفها، فيقال في:  

■  )إلى + ما(: )إالَم ...؟(   ■  )عن + ما(: )عمَّ ...؟( ■  )ِمن + ما(: )ِممَّ ...؟(     ☐☐
■  ☐ )لــ + ما(: )ِلــَم ...؟( اَم ...؟(   ■ )بــ + ما(: )ِبــَم ...؟(   ى + ما(: )حتَّ ■  )حتَّ ■  )على + ما(: )عالَم ...؟(    

اَن َيْوُم اْلِقَياَمِة{      ِه{، وقال سبحانه: }َيْسَأُل َأيَّ ان(: لالستفهام عن الـزمان، قال تعالى: }َمَتٰى َنْصُر ٱللَّ 3. )متى( و)أيَّ
ِذيَن ُكنُتْم َتْزُعُموَن{  ِذيَن َأْشَرُكٓوْا َأْيَن ُشَرَكٓاُؤُكُم ٱلَّ 4. )أيــــــن(: لالستفــــهام عــــــن المكان، قال تعالى:  }ُثمَّ َنُقوُل ِللَّ
5. )كيف(: لالستفهام عن الكيفيات واألحوال، قال تعالى:    }َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتٰى{  

6. )كــــــــم(: لالستفــــــهام عــــــــن العدد، قال تعالى:  }َقاَل َكْم َلِبْثَت ☐ َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم{       
ـــا اْلِمْحـــَراَب َوَجـــَد  َمـــا َدَخـــَل َعَلْيَهـــا َزَكِريَّ ـــــــى(: وهـــو اســـم اســـتفهام فيـــه معانـــي )كيـــف؟( و)مـــن أيـــن؟( و)متـــى؟( مجتمعـــة، نحـــو قولـــه تعالـــى:  }ُكلَّ 7. )أنَّ

ـــٰى َلـــِك {  ِعنَدَهـــا رِْزًقـــا ☐ َقـــاَل َيـــا َمْرَيـــُم َأنَّ

اسم االستفهام ما عدا »أّي«

)8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1(

الزمان والمكان والحال مًعا العدد الحال المكان الزمان غير العاقل العاقل

ى أنَّ كم كيف أين متى ان أيَّ ما َمن
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب أسماء االستفهام المبنية:

اسم 
استفهام 
مبني على

في محل
الفتح

رفــــــع ...............................................................

نصب ...............................................................

جـــــــر ...............................................................
السكون
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ُبني ما بني من أسماء االستفهام ألنه يشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء أسماء االستفهام المبنية:

ُيــَدلَّ عليهــا بالحــروف، مثــل: )االســتفهام، التوكيــد، النفــي، النــداء، التنبيــه، النهــي، االبتــداء،  األصــل فــي المعانــي أن 
ــر العاقــل، الزمــان، المــكان،  ــه )العاقــل، غي ــة أســماء االســتفهام علــى المســتفهم عن االنتهــاء، التبعيــض، التعليــل ...( ودالل
الحــال، العــدد( مخلوطــة بمعنــى )االســتفهام(، فُجعلــت أســماء لمــا فيهــا مــن الداللــة علــى المســتفهم عنــه، وُبنيــت لمــا فيهــا 

ــة علــى معنــى االســتفهام، تشــبيًها بحرفــي االســتفهام الخالصيــن: همــزة االســتفهام، وهــل. مــن الدالل

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

علــى  موضــوع  االســتفهام  أســماء  وبعــض  وغيرهــا،  لــن(  لــم،  )ال،  النفــي  وحــروف 

حرفيــن، فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم أســماء االســتفهام الموضوعــة علــى 

أكثــر مــن حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ )إلــى، علــى، إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

وأســماء االســتفهام المبنيــة كذلــك.

المبنيــة  األســماء  تشــابه  وهــو 
الحالــة  فــي  المعانــي  وحــروف 
األولــى التــي وضعــت عليهــا فــي 

حيــث: مــن  اللغــة،  أصــل 

2 . الشبه الوضعي:1. الشبه المعنوي:

 | تابع الوثيفة ] 46 [

وقد خرجت »أي« االستفهامية عن حكم البناء؛ ألنها مالزمة لإلضافة.


