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 ملخص البحث

فخروِجفا عن معـى آستػفام،  ،أتى البحُث عذ خصائص مهزة آستػفام

خوهَلا عذ أداة الرشط يف الؼرآن ثم َذكَر د ،فاخلالِف يف دخوهلا عذ آستػفام

َل اخلالف ادتعّؾؼَة بدخول مهزة الؽريم اساًم كاكت األداُة أو حرفًا مبقـًا مسائ

 .واختاَر ما رآه راجحاً  ،وُحجَج كّل فريق ،افؼط آستػفام عذ أداة

 . واهلل ادوفق
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 املقدمة

وبًُد : ؾَد وؿَع  ،وافهالُة وافسالم ظذ َمن ٓ ٕبَي بًَده ،احلُّد هلل وحَده

 وـثٍر من ادٍرسين فُالم رب افًادغ،  -وُهْم أهُل افهًْة  -اخلالُف بغ افْحاِة 

ؾٔام إذا اجتَّع ذٌط واشتٍٓاٌم أُُياُب  -ْم َمْن ُهْم يف َشْز أؽوار مًاين افَرآن وهُ  -

، وادٍرسون إػ ادًْى ،وؿد اشَتَْد افْحاُة إػ افسـٔبافؼُط أم آشتٍٓاُم ؟ 

يبدو يل ، وأْن أرّجَح ما شتَِْتَ ما ؿَٔل يف هذه ادسٖفةِ ؾٖرْدُت يف هذا افبحث أْن أ

 . افتوؾٔ صواُبه، وباهلل
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 املبحث األول
 هنزة االستفواو

، وأفُف آشتٍٓامِ : مهزُة آشتٍٓامِ يَاُل 
(1)

ُر  . ا ُتهوَّ ا َّٕنَّ ًٍ ْٔت أف ِّّ َّٕام ُش وإ

ا ًٍ أف
(2)

ِم بٖدواٍت خمهوصةٍ  ْٓ  ،ٕحُو : أزيٌد ؿائٌم ؟ ،، وآشتٍٓاُم : هو ضُِب افٍ

ُِٓا ،مُّ أدواِت آشتٍٓامومهزُة آشتٍٓاِم أُ  وأص
(3)

: ٓختهاصٓا بٖحُام ٓ َتثُبُت  

فٌرها
(4)

ـام شٖٔيت إْن صاَء اهلل ،
(5)

 شوى وأدواُت آشتٍٓاِم  ،
ِ
من ؿبٔل إشامء

ا حروٌف  ،(َأمْ )( واهلّزِة و)َهْل   ،ِمن أحرف آشتٍٓام شٔبويهِ  (أمْ )وممّْن جًَل  ،ؾَّ٘نَّ

ُع  ،ؾال يُوُن افُالُم هبا إٓ اشتٍٓاًما (َأمْ )أّما  ،(َأوْ )و (َأمْ )هذا باُب » ؿاَل :  ََ وي

وظذ أْن يُوَن  ،افُالُم هبا يف آشتٍٓام ظذ وجٓغ : ظذ مًْى أّّيام وأّّيم

شآشتٍٓاُم إخُر مَْىًًِا مَن إول 
(6)

. 

وممّْن ظدَّ أم ِمْن أحرف آشتٍٓام أيًوا ادزدُ 
(7)

وابُن جّْي  ،
(8)

لَّ واشتدَ  ،

وفٔست بحرف  ،ادتهَِة تًِدُل اهلّزةَ  (َأمْ )ظذ أنَّ  -ـام َذـَر أبو حٔان  -بًُوٓم 

م ظْٓا بًَدها ـافتي بًَد اهلّزةِ  َٓ أم  ،ٕحو : أرضْبَت زيًدا ،ظىٍف بوؿوع مجٍِة مستٍ

ِْتَه ؟ ٓا بًَد  ،ؿت ٓام حُسَن وؿوُظ وإٕام ؿٔل :  ،(شواء)وفتساوي اجلِّتغ بًَدمها يف آشٍت

َعْ افوجود فتًٔغ أحِدمها بآشتٍٓام حرُف 
ِّ ىٓا بغ حمت ظىٍف فتوشُّ

(9)
.  

                                           
 .3/307، وادَتوب 1/99( يْير : افُتاب 1)

 .1/8( يْير : حاصٔة افدشوؿي ظذ مٌْي افِبٔب 2)

 .1/181، ومًاين افَرآن وإظرابه فِزّجاج 1/99( يْير : افُتاب 3)

 .266( يْير : ذح افِّع فِواشىي افرضير ص 4)

 (.6( يْير : صٍحة )5)

 .3/169( افُتاب : 6)

 .289، 3/286( يْير : ادَتوب 7)

 .295( يْير : افِّع ص 8)

 .1979 -1978/ 4( يْير : ارتناف افرضب 9)
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ؿاَل يف ادٍّهل :  ،من أحرف آشتٍٓام (أم) -مْٓم افزخمؼيُّ  -وَأشََط ؾريٌ  

ش...ومها اهلّزُة وَهْل  ،ومن أصْاف احلرف حرؾا آشتٍٓام»
(1)

وـذا ؿاَل ابُن  

احلاجب
(2)

وتاُج افدين اإلشٍرائْي ،
(3)

وافسخاوي ،
(4)

.  

ا (أَمْ )وافذي آخُذ به أّن  ًٍ  .واهلل تًاػ أظِم ،من أحرف آشتٍٓام : فِدفٔل ادذـور إٓ

 المطلب األول : خصائصها
ُاٌم مل َتثْبُت فٌرها : ْت هبا أح ٓاِم ُخهَّ شٍت ٕفُف أصَل أدواِت ٓا ت ا ـٕا  َفـامَّ 

جواُز حذؾِٓا أحُدها :
(5)

  َِّ ا ؽُرها من أدوات  ،ْبسِ مٍردًة ظَْد أْمِن اف وأمَّ

ِّٔة ٓ بىري  آشتَاللِ  آشتٍٓاِم ؾَد ُُيْذُف مَع ما َدخَل ظِٔه بىري  افتبً
(6)

، 

مْت ظذ  ـَوِل ُظَّر بن أيب ربًٔة (َأمْ )وُُتَذُف إفُف شواٌء َتَدَّ
(7)

 : 

ُْْت َداريا ـُ  َؾَواهللِ َما َأْدِري َوإِْن 

 

 

 

رَ   ّْ  ؟َأْم بَِثامنٍ  بَِسْبٍع َرَمْغَ اجلَ

مْ  ،أراَد : أبَسْبعٍ   َأْم مل َتتَدَّ
(8)

ْٔت ، َّ ُُ ـَول اف
(9)

 : 

                                           
 .319( ادٍهل : ص 1)

 .409( يْير : ذح افواؾٔة ٕيم افُاؾٔة ص 2)

 .467( يْير : فباب اإلظراب ص 3)

 .316( يْير : ادٍّول يف ذح ادٍهل فِسخاوي ص 4)

 .646 - 2/645ومًاين افَرآن فألخٍش  ،295-3/294، وادَتوب 175-3/174يْير : افُتاب  (5)

646. 

 .65( يْير : ذح ادٌْي فِدمامْٔي )ذح ادزج( ص 6)

، وأمايل ابن افنجري 3/294، وادَتوب 3/175، وافبٔت من صواهد افُتاب 614( افديوان ص 7)

 .8/154، وذح ادٍهل ٓبن ئًش 1/407

، 1/407، وأمايل ابن افنجري 297 - 296، وافهاحبي ص 2/205، 1/50ْير : ادحتسب ( ي8)

 )رشافة ماجستر(.  2/521وحوار ادٍهل فِنِوبغ 

، وأمايل ابن افنجري 1/50، وادحتسب 2/281، وافبٔت من صواهد اخلهائص 36( اهلاصّٔات ص 9)

 .4/313، وخزإة إدب 1/36، ومٌْي افِبٔب 124، ورضائر افنًر ٓبن ظهٍور ص 1/407
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 َضِرْبُت َوَما َصْوًؿا إَِػ افبِٔض َأْضَرُب 

 

ًبا   ًِ ُب َوٓ َف ًَ ِْ ِْٔب َي  ؟ِمِّْي َوُذو افنَّ

ُب ؟  ًَ ِْ ِْٔب َي ِذَف ؾٔه وِؿَٔل : ٓ يتًّغُ : جلواز أْن يُوَن مِمَّا ُح  ،أراَد : أو ذو افنَّ

ُب  ،حرُف افٍْي فَِريْة ًَ ِْ ِٔب ٓ ي أي : وذو افنَّ
(1)

َّٕه إخباٌر حََٔةً  ، أو أ
(2)

. 

َِّْبِس يف آختٔار :  وؿد اْخُتَِف يف جواز حْذِف مهزة آشتٍٓاِم ظْد أْمِن اف

َِّْبس من رضورات  -يف طاهر ـالمه  -ؾذهب شٔبويه  إػ أنَّ حذَؾٓا ظَْد أْمِن اف

 (َأمْ )ؿبَل  ويُونُ  ،افنًرِ 
(3)

ومِمَّن َأخَذ به ادزدُ  ،
(4)

وأبو جًٍر افْحاس ،
(5)

، 

وافزخمؼي
(6)

وابُن إٕباري ،
(7)

وابُن ئًش  ،
(8)

، وابُن احلاجب
(9)

 وابنُ  ،

م أي شواٌء أـإت اهلّزُة مع  ،ظهٍور َّّ َأْم ٓ (َأمْ )ؽَر إٔه َظ
(10)

. 

 ؿاَل ظَْد تٍسر ؿوفه ،فتوبٔخوذهَب افٍراُء إػ جواز حذؾٓا يف آختٔار ظَْد ا

ه :  [153]إحَاف:  ﴾ی  ی  جئ  حئ﴿ تًاػ:  ﴾ی﴿»ما ٕهُّ

ُِه ؿوُفه  ،وَؿْد ُتْىرُح أفُف آشتٍٓاِم من افتوبٔخ ،وؾٔه توبٌٔخ هلم ،اشتٍٓامٌ  ومث

ُم هبا [20]إحَاف: ﴾ ىئىئ ﴿ َٓ ٍْ مُ  ،ُيْست َٓ ٍْ ٓ ُيست ا واحدٌ  ،و ًً شومًْامها مجٔ
(11)

. 

                                           
 .12، ومٌْي افِبٔب وهبامنه حاصٔة إمر ص 67( يْير : ذح ادزج ص 1)

 .12( يْير : حاصٔة إمر ص 2)

 .175 - 3/174( يْير : افُتاب 3)

 .295 - 3/294( يْير : ادَتوب 4)

 .177 - 3/176( يْير : إظراب افَرآن 5)

 .320( يْير : ادٍهل ص 6)

 .1/51: افبٔان يف ؽريب إظراب افَرآن  ( يْير7)

 . 155 - 8/154( يْير : ذح ادٍهل 8)

 .2/240( يْير : اإليواح يف ذح ادٍهل 9)

 .125 - 124( يْير : رضائر افنًر ص 10)

 .2/394( مًاين افَرآن 11)
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ا يف آختٔار بؼط أْمنِ  -وتبًه مجاظٌة  -وذهَب إخٍُش  ًَ  إػ ؿٔاس ذفك مىِ

َِّْبس  ،هذا اشتٍٓامٌ  ...: » [22]افنًراء:  ﴾ٹٿ ٿٹ ﴿ ؿاَل ظَْد ؿوفه تًاػ : ،اف

ا  ُّْٓ ُّ ّٕه ؿاَل : َأَوتَِك ًٌّٕة َتـ شـٖ
(1)

ن أخَذ بَوفه ابُن جْي ، ّّ وِمـ
(2)

مافك وابنُ  ،
(3)

، 

مافك
(3)

وادافَيُّ  ،
(4)

وابُن هنام ،
(5)

وذهَب ادراديُّ إػ جواز حذؾٓا باضراٍد إذا  ،

ادتهِةُ  (َأمْ )إذا ـاَن بًَدها 
(6)

.  

 هو ؿوُل إخٍش فُثرة حذِف اهلّزِة ٕياًم وٕثًرا -واهلل أظِم  -وادختاُر ظْدي 

واحدٍة  هبّزةٍ  ﴾َأْكَذْرََتُمْ ﴿ ؿراءةُ  -ظذ ما ُذـَر  -ومْن ذفك  ،وظَْد ؾَدها (َأمْ )مع 

ةٍ  من ؽر مدَّ
(7)

هبّزِة وصلٍ  ﴾اْستَْغَػْرَت هَلُمْ ﴿ وؿراءةُ  ،
(8)

َركَ  ﴿ وؿراءةُ  ،  ﴾ َبَل ادَّ

بٍتح افالم وتنديد افدالِ 
(9)

َركَ  ، ُِه : َبْل َأادَّ وأص
(10)

 ؟  

ومن ذفك أيًوا ما أورَده ابُن مافك
(11)

َته ملسو هيلع هللا ىلص : » ِمْن ؿوفه   ْ  يا أبا ذّر ! ظرَّ

ه  ُٖمِّ شب
(12)

َته ؟  ْ ّٕه َمْن ماَت ِمْن  ،أتاين آٍت ِمْن َريبِّ ملسو هيلع هللا ىلص : » ه وؿوفِ  ،أراَد : أَظرَّ ين أ َ ؾبؼَّ

                                           
 .646 - 2/645( مًاين افَرآن 1)

 .51 - 1/50( يْير : ادحتسب 2)

 .89 - 87ح ص ( يْير : صواهد افتوض3ٔ)

 .45( يْير : رصف ادباين ص 4)

 .37 - 1/36( يْير : ادٌْي 5)

 .35( يْير : اجلْى افداين ص 6)

 ( :  افزهري وابن حمٔهن.1/50( : ؿرأ هبا ابن حمٔهن، ويف ادحتسب )2( يف خمتك افنواذ )7)

  ادٔم ظذ أصل افتَاءوروى مًاذ بن مًاذ افًْزي ظن أيب ظّرو ـرس( : »157( يف خمتك افنواذ )8)

 ش.افساـْغ ووصل اهلّزة، ظِٔٓم اشتٌٍرت

 (.2/142( ؿرأ هبا شِٔامن بن يسار، وأخوه ظىاء بن يسار وظىاء بن افسائب ـام يف ادحتسب )9)

 .7/92، وافبحر ادحٔط 3/366( يْير : افُناف 10)

 .89 - 87( يْير : صواهد افتوضٔح ص 11)

 ـتاب اإليامن، باب : ادًاِت من أمر اجلاهِٔة. ( يف1/15( أخرجه افبخاري )12)
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َٕى وإْن ََسَق ؟ ؿاَل : وإْن َزٕى  ،ُأمتي ٓ ُيؼُك باهلل صًٔئا دخَل اجلَّْةَ  ُؿُِت : وإِْن َز

شوإْن ََسَق 
(1)

أنَّ رجاًل » وحديِث ابن ظباٍس  ،َأَو إْن َسَق ؟ ،وإصُل َأَو إِْن زٕى 

َْٖؿِؤه ؟ ،وظِٔٓا صوُم صٓرٍ  ،َي ماَتْت ؿاَل : إنَّ ُأمّ  شؾ
(2)

 .شأَؾَْٖؿِؤه؟» ًض افُّْسخويف ب 

َِب افتهور الثاني : أَّنا تَع فى
(3)

د ،وهو إدراُك ؽر افْسبة ،  ويُوُن ظَْد افسدُّ

يف تعقني أحد شقئنْيِ 
(4)

ولطؾب التصديق ،كحُو : أزيٌد قائٌم أم خالٌد ؟ 
(5)

وهو  ،

بغ صٔئغِ  إدراُك وؿوِع ٕسبٍة تامة
(6)

َُِب  (هل)و ،ٕحُو : أزيٌد ؿائٌم ؟ ، خيتصُّ هبا ض

افتهدي 
(7)

ر ٓ ؽرُ  ، ُّٔة إدوات فىِب افتهوُّ وبَ
(8)

ُة ِمن  (َأمْ )وؿَٔل :  ، ًِ ادَْى

وهي فىِب افتهدي  ؾَط ،أدوات آشتٍٓامِ 
(9)

. 

وظذ افٍْي -ـام تَّدَم  -أَّّنا تدُخُل ظذ اإلثبات  :الثالث 
(10)

 ؿوفه تًاػ: ٕحوُ  ،

ٓا يف ذفك (أمْ )وُظورَض بّٖن  ، [1]افؼح:  ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ ﴿ ـُ تَوُل : أؿاَم  ،تنار

مْ  َُ زيٌد أْم مل ي
(11)

 ؟ 

ـامُل افتهدير :الرابع 
(12)

ُر بًَد  ، ـَ  فإلرضاب ـام (أم)ومهداُق ذفك أَّنا ٓ ُتذ

                                           
 ( يف ـتاب اجلْائز، باب يف اجلْائز ومن ـان آخر ـالمه ٓ إفه إٓ اهلل. 2/71( أخرجه افبخاري )1)

 ( يف ـتاب افهوم، باب من مات وظِٔه صوم.3/35( أخرجه افبخاري )2)

 .30ين ص ، واجلْى افدا45، ورصف ادباين ص 316( يْير : ادٍول ص 3)

 .2/247( يْير : ذوح افتِخٔص 4)

 .1/12، وحاصٔة افدشوؿي 30( يْير : اجلْى افداين ص 5)

 .2/247( يْير : ذوح افتِخٔص 6)

 .96 - 2/95، وذح افسًد )خمتك ادًاين( 1/37، وادٌْي 30( يْير : اجلْى افداين ص 7)

 .1/37( يْير : ادٌْي 8)

 .73( يْير : ذح ادزج ص 9)

، وتذـرة 384، وذح ظّدة احلاؾظ ص 2/519، وحوار ادٍهل 2/463( يْير : اخلهائص 10)

 .77افْحاة ص 

 .1/37( يْير : ادٌْي 11)

 ، وتذـرة افْحاة 383، وذح ظّدة احلاؾظ ص 3/307، وادَتوب 3/187( يْير : افُتاب 12)

 .31، واجلْى افداين ص 77ص 
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ر ؽُرها من أدوات آشتٍٓام وذفك أّن إفَف ٓ تُوُن إٓ فال ـَ   ،شتٍٓامُيذ

تُوُن فالشتٍٓام وؽِر آشتٍٓام (أم)و
(1)

َد ؟ ، ًَ   ،تَوُل : ؿاَم زيٌد َأْم هل ؿ

دَ  ًَ وٓ تَوُل: أْم أؿ
(2)

؟، وأَّنا تدُخل ظذ افواو وافٍاء وُثمَّ ِمن حروف افًىف
(3)

، 

افًىف
(3)

 ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿ ؾافواُو ٕحُو ؿوفه تًاػ: ،

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴿ :وؿوفِه ظــزَّ ِمـْن ؿائــل ، [٠١١البؼرة: ]

َٕه : ،[٠65آل عؿران: ] ﴾يئ  جب ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ   ﴿ وافٍاُء ٕحُو ؿوفه شبحا

ڃ  ڃ  چ   ﴿ وؿوفِه شبحإه : ،[19]افزمر:  ﴾ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ وُثّم ٕحُو ؿوفه ظّز وجّل : ،[85]افبَرة:  ﴾چ   چ

ُم رٌء مِ  [5٠يوكس: ] ﴾ۆئ  ن أدوات آشتٍٓام ظذ حروف افًىف ؽرَ وٓ يَتَدَّ

َم افًاضُف ظذ اهلّزة ٕحُو ؿوفه تًاػ : ٱ  ﴿ اهلّزِة، وإصُل يف ذفك أْن ُيَدَّ

وؿوفِـــه  ،[101ران: ]آل ظّ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

َّٕنا ِمَن اجلِّة ادًىوؾِة َفُّْٓم راَظْوا أصافَة  [26افتُوير: ] ﴾ۋ  ۅ  ﴿ تًاػ :

موها بخالف شائر أدوات آشتٍٓام ،ة يف افتهديراهلّز هذا مذهُب  ،ؾَدَّ

اجلّٓور
(4)

ٓم مجاظةٌ  ، ٍَ ُر اخلالِف يف ،وخاف ـْ إِْن صاَء اهللُ -هذه ادسٖفة  ويٖيت ِذ

 .موضًه يف -تًاػ

ّٕه ٓ يع صًٔئا من أدوات آشتٍٓام اشٌم بًَده ؾًٌل يف ؾهٔح افُالِم  الخامس : أ

ؽَر اهلّزة
(5)

ِهُل به  ،ؾُتَّدُم ادًٍوَل  ،و: أزيًدا رضْبَت ؟ ،َوُل : أزيٌد ؿاَم ؟ت ، ٍْ وَت

ل ًْ
ٍِ وٓ تَوُل : هل زيًدا رضْبَت ؟ وٓ : متى زيًدا رضْبَت ؟ إٓ يف  ،بَغ اهلّزة واف

                                           
 .209( يْير : ادسائل ادْثورة ص 1)

 .1/38، وادٌْي 209، وادسائل ادْثورة ص 3/189( يْير : افُتاب 2)

ُتاب 3) ير : اف رتناف 8/151، وذح ادٍهل 3/307، وادَتوب 3/187( ْي  .1862 -4/1861، وٓا

 .1/323، وافبحر ادحٔط 1/38( يْير : ادٌْي 4)

  787ن احلاجب ص ، وذح افُاؾٔة ٓب8/151، وذح ادٍهل 99 - 1/98( يْير : افُتاب 5)

 .2/348، وافزهان فِزرـق 467)رشافة دـتوراه(، وفباب اإلظراب ص 
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 .افرضورة

 وٓ يْدُخل ظِٔٓا ؽُرها من أدوات ،أَّنا تْدُخُل ظذ أداة افؼط السادس :

آشتٍٓام
(1)

  ﴾گ  ڳ ﴿ ومْه ؿوُفه تًاػ: ،: أإْن أـْرمَتْي ُأـرْمَك ؟ ؾتَوُل  ،

 .وٓ تَوُل : هل إِْن ََتُْرْج أخُرْج مًك ؟ ،[19]يس: 

 ،وٓ يُوُن ذفك فٌرها من أدوات آشتٍٓام ،أَّنا تُوُن فِتَرير السابع :

ره شٔبويِه ومجاظةٌ  ـَ َذ
(2)

ٓشتٍٓام أفَف ا وممّا َيُدّفَك ظذ أنّ » ؿاَل يف افُتاب :  ،

ُم إٔه َؿْد َضِرَب فَٔسْت بّْزفة )هل َِ فتّوبَخه،  ،( إٔك تَوُل فِرجل: أَضرًبا! وإٔت تً

ش(وٓ تَوُل هذا بًَد )هل ،وُتَّرَره
(3)

ره أيًوا أبو ظع افٍاردُّ  ، ـَ ن َذ ّّ ؿاَل يف  ،وِمـ

أنَّ وذفَك  ،.. وجاَز يف إفف وحَدها.إفُف تدُخُل فِتَرير» ادسائل ادْثورة : 

شإفَف مالزمٌة فالشتٍٓام 
(4)

وَذـَر بًُوٓم أحُاًما أخرى ،
(5)

. 

 المطلب الثاني : خروجها عن معنى االستفهام
د دًانٍ  ،وهو آشتٍٓامُ  ،َتُرُج اهلّزُة ظاّم ُوِضًت فه  مْٓا : ،ؾَسِ

ري( - 1 ًْ افتسويُة: ومهزُُتا افواؿًُة بًَد )شواء(، و)ما ُأبايل(، و)فَٔت ِص
(6)

 ، 

 (ما أدري)و
(7)

ٕحُو : ٕرضَبَّْه أَذهَب أم َمَُث  ،وْٕحِوهنّ  ،
(8)

 وَؿَك بًُوٓم ،

                                           
 .2/349( يْير : افزهان 1)

، وحوار 8/151، وذح ادٍهل 213 - 212، وادسائل ادْثورة ص 3/289( يْير : ادَتوب 2)

 .2/348، وافزهان 384، وذح ظّدة احلاؾظ ص 2/520ادٍهل 

 .3/176( افُتاب 3)

 .213 - 212( ادسائل ادْثورة ص 4)

 .350 - 2/348، وافزهان 449 - 4/446( يْير : ذح افرّت 5)

 .3/287، وادَتوب 171 - 3/170( يْير : افُتاب 6)

، واجلْى 407 - 1/406، وأمايل ابن افنجري 1/264، واحلجة فٍِارد 3/171( يْير : افُتاب 7)

 .32افداين ص 

 .3/186( يْير : افُتاب 8)
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ومتكؾاتِه ،وؿوهَلم : ٓ أبايل ،مهزَة افتسوية ظذ افتافٔة ؿوهَلم : شواء
(1)

ن  ، َّّ ومـ

وأّما مهزُة افتسويِة وَأْم افتسويِة ؾٓام افِتاِن تِٔاِن ؿوهَلم : » ؿاَل :  ،ذـَر ذفك افرّتُّ 

ٕحُو ؿوفك : شواٌء ظّع أؿَّت أم ؿًْدَت ؟  ،ومتكؾاته ،وؿوهَلم : ٓ أبايل ،واءش

َد ؟  ًَ شوٓ ُأبايل أؿاَم زيٌد أم ؿ
(2)

.  

ُل أيًوا افواؿًَة بًَد  -واهلل أظِم  -وافهحٔح ظْدي  َّ  أّن مهزَة افتسوية تن

ري) ًْ َْٔت ِص باُب َأْم إذا ـاَن هذا » فتكيح شٔبويِه بذفك إذ ؿاَل :  (ما َأْدري)و ،(ف

م ،افُالُم هبا بّْزفة أّّيام َٔت أَم .وأّيُّ َِ .. وِمْن هذا افباب ؿوُفه : ما ُأبايل أزيًدا ف

ََِّّت أم زيًدا ،ظًّرا ـَ ا  .. ومثُل ذفك : ما أدري أزيٌد َثمَّ أم .و: شواٌء ظعَّ أبِْؼً

َْٔت ِصًري أزيٌد َثمَّ أم ظّرٌو  ،ظّروٌ  شف
(3)

 تسوية أَّّنا افداخُِة ظذوضابُط مهزة اف ،

َِْت ظِٔه َِّٓا مع ما َدخ مجٍِة َيِهحُّ حِوُل ادهدر حم
(4)

ٱ     ٻ   ﴿ :ٕحُو ؿوفه تًاػ ،

َِٔهحُّ : شواٌء  [6]افبَرة:  ﴾ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ؾ

 يف هذه أية ظدُة أوجٍه : (شواء)وُأجَٔز يف  ،ظِٔٓم اإلٕذاُر وظَدُمه

 رْؾٌع ظــذ افٍاظِٔــة ِمنْ  ﴾پ  پ  پ    پ  ﴿ و ،(إنّ )ا خُز أَّّن  األول :

ّٕه مهدٌر بًّْى اشم افٍاظل ﴾ٻ﴿ وهو ُمْسَتوٍ  ،ٕ
(5)

َف بٖنَّ آشتٍٓاَم ٓ  ، ًّ وُض

َِه ُل ؾٔه ما ؿب َّ ٓ يً
(6)

 َؿبَل يَتٓت ظَّل ما  ﴾ٻ﴿ ؾاظاًل بـ ﴾پ﴿ ؾُونُ  ،

                                           
 .74، وذح ادزج ص 4/409( يْير : ذح افرّت 1)

 .4/409( ذح افرّت 2)

 .171 - 3/169( افُتاب 3)

 .84( يْير : ذح ادزج ص 4)

، 1/14، وإمالء ما َمّن به افرمحن 1/50، وافبٔان 1/56، وافُناف 1/184( يْير : إظراب افَرآن 5)

 .1/161وادٌْي 

 .1/161( يْير : ادٌْي 6)
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ٓام ؾٔه شٍت ًَُِّ   ،ٓا ْا ِمـاّم ُي ًامُل ه س اف ّل ؤف ظن اًف
(1)

ْا ظذ  ، س ه ٓاَم ٔف شٍت ّن ٓا وأُجَٔب ٖب

ٓامِ  شٍت ًْى ٓا دْت ظن م نَّ مهزَة افتسوية ُجرِّ َتهٕ  َٔ ح
(2)

. 

 ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ خٌز وادبتدأُ  الثاين :
(3)

واجلُِّة من ادبتدأ واخلز يف  ،

هوُأؾِسَد بٖنَّ ادبتدأ ادنتّل ظذ آشتٍٓام َيـجِ  ،(إنّ )موضع رؾٍع خِز  ُّ  ،ُب تَدي

ّدمْ  ََ وهو هْا مل ُي
(4)

ُل أبًدا خٌز ٓ خُمَزٌ  ، ًْ ّٕه فٔس يف افُالم خُمَزٌ ظْه إِذ افٍ وأيًوا بٖ

ظْه
(5)

وُأجَٔب ظن إول بام ُأجَٔب ظن افساب  ،
(6)

وظن افثاين بّٖن ما يف أية  ،

واٌء ظِٔٓم وافتَديُر : ش ،افُريّة ِمـاّم ُهِجَر ؾٔه جإُب افٍِظ إػ جإب ادًْى

اإلٕذاُر وظَدُمه
(7)

ْٔدّي   ًَ ُع باُد َّ ًُل مِْزفَة ادهدر ؿوهُلم : َتس
ٍِ َل ؾٔه اف زِّ ُٕ وٕيُره ِمـاّم 

شخٌر ِمْن أْن تراه 
(8)

. 

 ﴾پ  پ  پ    پ  ﴿ مبتدٌأ واخلزُ  الثالث :
(9)

وُردَّ بّٖن اخلَز مجٌِة خافٌٔة من  ،

من ظائٍد إػ ادبتدأ
(10)

 َم حمّوٌل ظذ ادًْى وافتَديُر : شواءٌ وُأجَٔب بّٖن افُال ،

ه ـُ ظِٔٓم اإلٕذاُر وتْر
(11)

. 

                                           
 .1/286( يْير : ادْهف ظذ ادٌْي 1)

 ( يْير : ادهدر افساب .2)

 .1/161، وادٌْي 1/14، واإلمالء 1/406، وأمايل ابن افنجري 1/56( يْير : افُناف 3)

 .1/161، وادٌْي 1/269( يْير : احلجة فٍِارد 4)

 .1/269( يْير : احلجة فٍِارد 5)

 .1/162( يْير : ادٌْي 6)

 .1/56ُناف ( يْير : اف7)

 .97( ـتاب إمثال فَِاشم بن شالم ص 8)

، وادحرر افوجٔز 1/269، واحلجة فٍِارد 1/184، وإظراب افَرآن 1/77( يْير : مًاين افزجاج 9)

 .1/56، وافُناف 1/153

 .1/406( يْير : أمايل ابن افنجري 10)

 .1/49، وافبٔان 1/56( افُناف 11)
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مجٌِة يف موضع رؾٍع ظذ افٍاظِٔة،  ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ مبتدٌأ و الرابع :

ت اجلُِّة مسدَّ اخلز وافتَدير : يستوي ظْدهم  ،وافُالُم حمّوٌل ظذ ادًْى ،وَشدَّ

ه ـُ اإلٕذاُر وتْر
(1)

ه ، ٍُ ظذ ٍٕي أو  (شواء)دُم اظتامد ادبتدأ ظ -يف ٕيري -وُيْوً

ا َمسدَّ اخلز  .اشتٍٓاٍم ـام اصَسَط افبكيون يف ادبتدأ افذي يرَؾُع ؾاظاًل شادًّ

 ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ و ،: إمراِن شواءٌ وادًْى ،خٌز دبتدأ حمذوٍف  اخلامس :

دفٌٔل  (شواءٌ  إمرانِ )واجلُِّة آشُّٔة  ،وافًٍالِن يف مًْى افؼط ،بٔاٌن فألمرين

وافتَديُر : إْن إٔذرُتم أو مل تْذْرهم ؾإمراِن شواءٌ  ،ظذ اجلزاء
(2)

ُده   ، ًِّ يف  -وُيبَ

ُِّف ،تَديُر حمذوٍف  -رأيي  َُ  ،ٓ خَيٍى وادًْى بدوٕه مستٌَٔم وأيًوا ما ؾٔه ِمْن ت

 .واهلل تًاػ أظِم

افتَرير - 2
(3)

َِم ثبوَته أو ٍٕٔه: وهو محُل ادخاَضِب ظذ اإلؿرار بام يَ   ًْ
(4)

 ٕحوُ  ،

 [172إظراف: ] ﴾ڄڄ﴿ ؿوفه تًاػ : ٕحوُ 
(5)

وَوْجُه َصَبه افتَريِر ) ،

ر بهبآشتٍٓام  َر ـاَن ظادًا بام َؿرَّ َع اجلواُب مَن ادخاضب ،أن ّادَرِّ ََ ؾتُوَن  ،ؾٖراَد أْن ي

َْٕت تتوّؿُع اجلواَب  ٍَّْٓت ؾٖ سإه، ـام إٔك إذا اشَت ٍَّْٓت  احلُّجُة ظِٔه ِب ن اشَت ّّ  (ِمـ
(6)

. 

افتوبٔخ - 3
(7)

]إحَاف:  ﴾ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ﴿ : ٕحُو ؿوفه تًاػ : 

                                           
 .1/14( يْير : اإلمالء 1)

 .4/409ر : ذح افرّت ( يْي2)

 /2، واخلهائص213 - 212، وادسائل ادْثورة ص 3/308، وادَتوب 3/187( يْير : افُتاب 3)

 .468، وفباب اإلظراب ص 147، وافتوضئة ص 463

 .1/40، وادٌْي 32( يْير : اجلْى افداين ص 4)

 .8/151، وذح ادٍهل 2/170( يْير : افُناف 5)

 ، مع تكف يسر.213 ( ادسائل ادْثورة ص6)

 ، وافبٔان404 - 1/403، وأمايل ابن افنجري 2/57، وإصول 2/394( يْير : مًاين افٍراء 7)

 .47، ورصف ادباين ص 1/113 
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هبّزتغ ظذ آشتٍٓام﴾ أأذهبتم﴿ يف ؿراءة ، [20
(1)

َٕه ، ۆ   ﴿ : وؿوفِه شبحا

[32]افزخرف:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ
(2)

 ، وؿد اجَتَّع افتَريُر وافتوبٔخ يف ؿوفه تًاػ :

 [18راء: ]افنً ﴾ی   ی  ی  ی  ﴿
(3)

َٕه : ، ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ﴿ وؿوفِه شبحا

 [22]إحَاف:﴾ڦ 
(4)

 [37]افدخان:  ﴾ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴿ وؿوفه ظّز وجّل : ،
(5)

. 

افتًجب - 4
(6)

حُو ؿوفه تًاػ :    [45]افٍرؿان:  ﴾ٹ     ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿:ٕ 
(7)

، 

َٕه :  [٨5٢ البؼرة:] ﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     ﴿ وؿوفِه شبحا
(8)

. 

ُار - 5 اإلٕ
(9)

حُو ؿوفه تًاػ :   [153]افهاؾات:  ﴾ی  ی  جئ  حئ﴿ :ٕ 
(10)

، 

 ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴿ وؿد اجَتَّع افتًجُب واإلُٕار يف ؿوفه تًاػ :

 [17 - 16]افهاؾات: 
(11)

. 

إمر - 6
(12)

وا [91]ادائدة: ﴾ڄ  ڄ   ڄ  ﴿ : ٕحُو ؿوفه تًاػ :  ُٓ  ،أي : إَت

َٕه : روا [3]يوٕس:  ﴾گ    گ ﴿ وؿوفِه شبحا َـّ ے  ﴿ وؿوفِه ظّز وجــّل : ،أي : تَذ

                                           
( : ابن ـثر وابن 1/366( : ؿرأ هبا ابن ظامر. ويف افْؼ )461(، وافتٔسر )598( يف ـتاب افسبًة )1)

 ظامر وأبو جًٍر ويًَوب.

 .8/10ر : افبحر ادحٔط ( يْي2)

 .32( يْير : اجلْى افداين ص 3)

 .8/62( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .2/57( يْير : إصول 5)

 .33، واجلْى افداين ص 468، وفباب اإلظراب ص 1/403( يْير : أمايل ابن افنجري 6)

 .1/41، وادٌْي 1/403( يْير : أمايل ابن افنجري 7)

 .1/403جري ( يْير : أمايل ابن افن8)

، وذح افُاؾٔة ٓبن احلاجب 8/151، وذح ادٍهل 2/206، وادحتسب 3/308( يْير : ادَتوب 9)

 .40 - 1/39، وادٌْي 33، واجلْى افداين ص 788احلاجب ص 

 .1/40، وادٌْي 33( يْير : اجلْى افداين ص 10)

 .3/308( يْير : ادَتوب 11)

 .1/40، وادٌْي 468ظراب ص ، وفباب اإل1/403( يْير : أمايل ابن افنجري 12)
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وا [16]احلديد:  ﴾ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ًُ أي : اْخَن
(1)

وؿَٔل يف  ،

َرُض مَن آشتٍٓام آشتبىاءُ  ٌَ أية إخرة : اف
(2)

ر بًُوٓم مًايَن ُأَخَر . ـَ وَذ

د وؽِر ذفكوافتٓدي ،وافتْبٔه ،وافٍْي، وافتُٓم ،ـافوظٔد
(3)

. 

 المطلب الثالث : ىل تدخل ىمزة االستفهام على االستفهام ؟
مذهُب مجاظة مَن افْحاة أّن أداَة آشتٍٓام ٓ تْدُخل ظذ آشتٍٓام فِـاَم ؾٔه مِن 

وهو ممْوعٌ  ،اجتامع أداتغ دًًْى واحدٍ 
(4)

ن أخَذ به أبو ظع افٍارد ، ّّ ؿاَل بًَد  ،وِمـ

هذه ادسٖفُة ؾٔٓا » ظع ـَٔف آشتٍٓامِٔة :  (َأمْ )َدَخِت ؾٔٓام  بًَد أْن أورَد بٔتْغِ 

.. ش(.ـٔف)فالشتٍٓام َدَخِت ظذ  (أم)إصُاٌل وهو أّن 
(5)

وممّن ؿاَل به أيًوا ابُن  

جْي
(6)

واهلرويُّ  ،
(7)

، ومُّي افَّٔز 
(8)

، وابُن ئًش
(9)

وابُن مافك ،
(10)

، 

وادرادي
(11)

.  

ؿاَل  ،إػ جواز دخول آشتٍٓام ظذ آشتٍٓام -مْٓم ادزُد  -وذهَب ؾريٌ  

                                           
 .403 - 1/402: أمايل ابن افنجري ( يْير1)

 .1/41، وادٌْي 33( يْير : اجلْى افداين ص 2)

، 33 - 32، واجلْى افداين ص 468، وفباب اإلظراب ص 409 - 1/404( يْير : أمايل ابن افنجري 3)

 .4/1861، وآرتناف  41 - 1/40وادٌْي 

، 584ص ، ومنُل إظراب افَرآن دُي 463، 2/184، واخلهائص 205دْثورة ص ( يْير : ادسائل ا4)

 .385، وذح ظّدة احلاؾظ ص 8/152، 19 - 4/18، وذح ادٍهل 584

 .205( ادسائل ادْثورة ص 5)

 .463، 2/184( يْير : اخلهائص 6)

 .31( يْير : إزهٔة ص 7)

 .584( يْير : ادنُل دُي ص 8)

 .8/152، 19 -4/18 ( يْير : ذح ادٍهل9)

 .385( يْير : ذح ظّدة احلاؾظ ص 10)

 .206( يْير : اجلْى افداين ص 11)
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ومها َيدخالِن  ،(أم)وحرؾا آشتٍٓام افِذاِن ٓ يٍارؿإه إفُف و» يف ادَتوب : 

ِِّٓا أٓ ترى أنَّ افَائَل يَوُل : هل زيٌد يف افدار أم هل ظّرو  ،ظذ هذه احلروف ـ

هذان احلرؾاِن ظذ ؾدخَل  ،هْاك ؟ وتَوُل : ـٔف صًَْت أم ـٔف صَْع أخوك؟

ن ذفك ِّ ِْٓام وإتَاهلام ؾ ُُّ ش...حروف آشتٍٓام فتّ
(1)

ومِمّن أجاَز أيًوا ابُن 

خافويه
(2)

وأبو حٔان ،
(3)

وافسُّغ احلِبي ،
(4)

 وروُده يف ـالم  ،
ِ
ودفُٔل هٗٓء

َن إول ؿوُل افناظر ،افًرب ِّ ويف بًض ؿراءات افَرآن افُريم : ؾ
(5)

 : 

َّٕى َجَزْوا ظاِمرً  مُ َأ ِٓ ِِ ًْ
ٍِ  ا َشْوَءى ب

 

وَءى ِمَن احلَسنِ   ِْي افسُّ َٕ َْٔف َُيُْزو ـَ  َأْم 

ُِوُق بِهِ   ًَ ىِي اف ًْ ُع ما ُت ٍَ َْٔف َيْْ ـَ  َأْم 

 

َبنِ   َِ ٍْٕف إذا ما ُضنَّ باْف  ِرئامُن أ

 وؿوُل ظََِّة بِن َظَبدة : 

َتهُ  َْض َظْزَ ى مَل َي َُ بٌِر َب ـَ  َأْم َهْل 

 

ومُ إِْثر إَِحبَِّة يَ   ُُ ْوَم افَبْغِ َمْن
(6)

 

وقوُل الشاعرِ  
(7)

 : 

تِْا  شاِئْل َؾواِرَس َيْرُبوٍع بَِندَّ

 

مِ   ـَ فِّ ذي إَ َُ ِح اف ٍْ  َأْهَل َرَأْوٕا بَِس

يف ؿــراءة أيب َحْٔوة  [83]افّْل:  ﴾ے    ھ  ے ﴿ ومَن افثاين ؿوُفه تًاػ : 

                                           
 .3/290( ادَتوب 1)

 .110: خمتك افنواذ ص  ( يْير2)

 .2010 - 4/2009، وآرتناف 7/99( يْير : افبحر ادحٔط 3)

 .8/644( يْير : افدر ادهون 4)

، 2/184، واخلهائص 204سائل ادْثورة ص ، واد263ات ص ( أؾْون افتٌِبي، وافبٔتان يف ادٍو5ِٔ)

 .1/68، وادٌْي 1/54وأمايل ابن افنجري 

، وأمايل ابن افنجري 2/59، وإصول 3/290، وادَتوب 3/178، وافُتاب 47( افديوان ص 6)

 .8/153، وذح ادٍهل 3/107

، واخلهائص 3/291، وادَتوب 206( زيد اخلٔل، وافبٔت يف صًر زيد اخلٔل )صًراء إشالمٔون( ص 7)

 .3/108، 1/163، وأمايل ابن افنجري 2/463واخلهائص 
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ـابن  ،واحٍد من ادٍرّسين وادًربغأورَد هذه افَراءة ؽُر  ،بتخٍٔف ادٔم (َأَماذا)

خافويه
(1)

وابِن ظىٔة ،
(2)

وأيب افبَاء ،
(3)

وأيب حٔان ،
(4)

وافسّغ احلِبي ،
(5)

، 

وإفود
(6)

 ـٖيب افبَاء ،
ِ
هَلا بًُض هٗٓء وأوَّ

(7)
وأيب حٔان ،

(8)
وافسّغ  ،

احلِبي
(9)

 .بدخول مهزة آشتٍٓام ظذ آشتٍٓام 

َِْت ظذ  (أم)ّٖن وأجاَب ادإًون ظاّم َورد ب  ـام يف افبٔتغ - (ـَٔف )إذا َدخ

 هلا (أم)وإٕام ـان ذفك ّٕن  ،فالشتٍٓام (ـٔف)و ،ؾَّ٘نا تُوُن ظاضٍةً  -إَّوفغ 

ؾِام اْحتِٔج إػ مًْى افًىف ؾٔٓا ُخَِع مْٓا دٓفُة  ،مًْٔان : آشتٍٓاُم وافًىف

ٕحو : ما او ظِٔٓا يف ًْى افًىف فدخول افوم (فُن)ـام ُخَِع ِمن ،آشتٍٓام

جاءين زيٌد وفُن ظّروٌ 
(10)

هي ادخِوظَة ظْٓا دٓفُة  (ـٔف)ومل ُُيْز أن تُوَن  ،

ْٓا مًْى  ُّّ ّٕام ُبْٔت فتو آشتٍٓام َّّٕنا فو ـإت ـذفك فوجَب إظراهُبا : َّّٕنا إ

حرف آشتٍٓامِ 
(11)

م يف افبٔت افثافث - (هل)ظذ  (أم)وأّما إذا َدَخِت  ،  ـام تَدَّ

أًة ـام يف ؿوفــه َّّٕنا َْتُرج ظن مًْى آشتٍٓام ُمبَتد (ؿد)بًّْى (هل)ؾّ٘ن  -

                                           
 .110( يْير : خمتك افنواذ ص 1)

 .11/247( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .2/247( يْير : إظراب افَراءات افنواذ 3)

 .7/99( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .8/644( يْير : افدر ادهون 5)

 .20/29( يْير : روح ادًاين 6)

 .2/247( يْير : إظراب افَراءات افنواذ 7)

 .7/99( يْير : افبحر ادحٔط 8)

 .8/644( يْير : افدر ادهون 9)

 .8/153، وذح ادٍهل 205( يْير : ادسائل ادْثورة ص 10)

 .4/19، وذح ادٍهل 2/84، واخلهائص 205( يْير : ادسائل ادْثورة ص 11)
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 (ؿد)ى ؾَّّ٘نا بًّْ [1]اإلٕسان:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿ :شبحإـه
(1)

، 

ٓ تُوُن مبتدأًة إٓ وهي فالشتٍٓام (أم)و
(2)

وأّما إذا َدَخِت اهلّزُة ظذ  ،

 -ـام َشبَ   - (هل)ؾ٘نَّ  -م يف افبٔت افرابع ـام تَدّ  - (هل)ؾْ٘ن ـاَن  ،آشتٍٓام

 (ؿد)بّْزفة 
(3)

َأَماذا ـْتم )ـام يف ؿراءة أيب حٔوة  (هل)وإْن ـاَن آشتٍٓاُم بٌر  

مِة ؾّ٘ن اهلّزَة خارجٌة ظن مًْى آشتٍٓام إػ افتَرير (تًِّون وهو ٕوٌع من  ،ادتَدِّ

امتْاُع  -ـام َذـروا  -ارؿتٓا آشتٍٓاَم ويُدّل ظذ مٍ ،واخلُز ضدُّ آشتٍٓام ،اخلز

ًل بًد افٍاء يف جواهبا ٍْ ُٖـِرَمَك ؾال يَاُل : أفسَت  ،ْٕهِب اف َِْت ؾ َؾً
(4)

إذ مًِوٌم أّن .

َِب ادْحضِ  ّٕام ُيْهب بًَد افٍاء يف جواب افَى َل إ ًْ أّن افٍ
(5)

ؾامتْاُع افْهِب يف  ،

ا خرَجْت  َِب  جواب اهلّزِة افتي فِتَرير دفٌٔل ظذ أَّنَّ ّٕه مَن افَى ظِن آشتٍٓام: ٕ

  .ادْحض

مذهُب ادإًغ فوجاهة ما أجابوا به ظاّم ورَد ممّا طاِهُره  -يف ٕيري  -وافراجُح 

 .واهلل تًاػ أظِم  .دخوُل اشتٍٓاٍم ظذ اشتٍٓام

 

                            

 

                                           
 .213، وادسائل ادْثورة ص 3/289َتوب ، واد3/189( يْير : افُتاب 1)

 .213( يْير : ادسائل ادْثورة ص 2)

 .8/153( يْير : ذح ادٍهل 3)

 .2/463، واخلهائص 213 - 212( يْير : ادسائل ادْثورة ص 4)

 .4/184( يْير : أوضح ادسافك 5)
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 املبحث الثاىي
 قرآن الكريهدخول هنزة االستفواو على أداة الشرط يف ال

  :تمهيٌد في صدارة أدوات الشرط وكذا االستفهام
ُل إوَل شببًا فِثاين ،أدواُت افؼط هي ما تْدُخُل ظذ صٔئْغِ  ًَ ى  ،ؾتج َّّ وُيس

وافثاين جزاءً  ،إوُل ذًضا
(1)

يف  (إِْذما)و (إنْ )ؾاحلروُف  ،وهي حروٌف وأشامءٌ  ،

مذهب شٔبويهِ 
(2)

َن افيروفوؽُر طر ،طروٌف  وإشامءُ  ، ِّ   (َمَتى) وٍف ؾ

(ما)و ،(َمنْ )وِمن ؽر افيروف ،(أْيْاَم)و
(3)

وأداُة افؼط هلا افهدارُة ظَْد  ،

ِل افؼط ،افبكيغ ًْ   ،وِمن َثمَّ ٓ ُيوُز ظَْدهم تَديُم رء ِمن مًّوٓت ؾ

ِل اجلواب ظِٔٓا ًْ وٓ ؾ
(4)

َِٓا : ٕٕه إ  . ُل ؾٔٓا ما ؿب َّ ذا وفهدارة أداة افؼط ٓ يً

َل ؾٔٓا ظامٌل صاَر هلذا افًامِل افهدارةُ  ِّ ُل بًّْى  ،ظ َّ ُِٓا : َّٕنا إٕام تً وَبَىَل ظّ

وأدواُت اجلزاء هلا صدُر افُالم ،أدوات اجلزاء
(5)

ؾ٘ذا ـاَن افًامُل ؾٔٓا حرَف جرٍّ  ،

َِْت  ِّ َم فًٍيا ؾٓو صُِة ؾ ،جرٍّ أو اشاًم ُأضَٔف إفٔٓا ظ ا حرُف اجلر ؾأِلٕه وإِْن َتَدَّ ًِل أمَّ

َِامَّ َدَظِت افرضورُة إػ إدخال حرف  ،وحرُف اجلّر ٓ يُوُن إٓ ؿبَل آشم ،افؼط ؾ

ُِٓا  ،وأّما ادواُف ؾأِلٕه بّْزفة أداة افؼطِ  ،اجلرِّ ظذ أدوات اجلزاء مل يبُْىْل ظّ

ْن متُرْر َأْمُرْر به َّ ْبه ،تَوُل : بِ ْب أرْضِ و: ؽالَم َمْن ترْضِ
(6)

م آشتٍٓا وأشامءُ  ،

ّٔزها، ـام ٓ  ،ـٖدوات افؼط يف افهدارة ُم ظِٔٓا رٌء مِمّا يف ح وِمن َثمَّ ٓ يتَدَّ

                                           
 .4/1862، وآرتناف 670( يْير : ذح افُاؾٔة ٓبن احلاجب ص 1)

 .3/56ر : افُتاب ( يْي2)

 ( يْير : ادهدر افساب .3)

 .4/1879، وآرتناف 4/95، وذح افرّت 2/623( يْير : اإلٕهاف يف مسائل اخلالف 4)

 .416 - 1/415( يْير : افتبكة فِهّٔري 5)

ظبد اهلل بن ، وأبو 3/159، وذح افرّت 385، وافُْت فألظِم ص 82، 80 - 3/79( يْير : افُتاب 6)

 .3/851وجٓوده يف افدراشات افْحوية )رشافة دـتوراه( بن افٍخار 
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ُم ظذ أدوات افؼط رٌء ِمْن مجِتٓا دَّ ََ وإٕام ـاَن  ،ؾال تَوُل : زيًدا أرَضْبَت؟ ،يت

َِٓا ِمَن اخلز إػ آشتخبار ،فالشتٍٓام افهدارُة فدخوفه ظذ مجِة تاّمٍة خزيةٍ  ََ  ،ؾَْ

ًما ظِٔٓاو َُٔوَن هلا هذا ادًْى َوجَب أْن يُوَن آشتٍٓاُم مَدَّ
فِ

(1)
وـذا احلاُل يف  ،

أدوات افؼط
(2)

.  

 في القرآن الكريمل ىمزة االستفهام على حرف الشرط المطلب األول : دخو 
َم أّن ِمْن خهائص مهزة آشتٍٓام أَّنا تدُخُل   -ٕصافتٓا يف آشتٍٓام  -تَدَّ

َِْت ظِٔٓا يف افَرآن  ،ؼط دوَن ؽرها من أدوات آشتٍٓامظذ أدوات اف وؿد َدخ

َِٕت إداُة أو حرًؾا ،افُريم يف ؽر آيةٍ  ن دخوهلا ظذ احلرف ،اشاًم ـا ِّ  وهو  ،ؾ

 : (َفوْ )و (إِنْ )

َِْت أفُف  [19]يس:   ﴾ک  گ  گگ  گ  ڳ﴿ ؿوُفه تًاػ : - 1 دخ

ؿراءُة افًاّمةوهي  ،﴾گ﴿ افؼضِٔة يف (إنْ )آشتٍٓام ظذ
(3)

هبّزتغ  (َأَأنْ )وُؿِرئ ،

َتْغِ مٍتوحتْغِ  َّ حم
(4)

ِة (أْئن)و ، َّٓ هبّزتغ افثإٔة مْٓام مَس
(5)

 ،هبّزتغ (َأائِنْ )و ،

بَْٔٓام أفٌف 
(6)

وبًَد إفف مهزٌة خمٍٍة ،هبّزة بًَدها أفٌف  (َأاْئنْ )و ،
(7)

 (َأيِنْ )و ،

وؿِبٓا ياءً  ،بتسٓٔل اهلّزة افثإٔةِ 
(8)

 (َأْينَ )و ،
(9)

واحدٍة مٍتوحة  هبّزةٍ  (أنْ )و ،

                                           
 .8/155، وذح ادٍهل 2/255( يْير : اإليواح ٓبن احلاجب 1)

 .2/255( يْير : اإليواح 2)

 .19، ومْيومة حرز إماين ووجه افتٓاين فِناضبي ص 149( يْير : افتٔسر ٕيب ظّرو افداين ص 3)

 .301ذح ضٔبة افْؼ ص ، و523( يْير : ُتبر افتٔسر ص 4)

 .19، ومْيومة حرز إماين ص 149يْير : افتٔسر ص  (5)

 ( يْير : ادهدران افسابَان.6)

 يْير : ادهدران افسابَان. (7)

 ، وإظراب افَراءات ٓبن خافويه 3/388، وإظراب افَرآن 540( يْير : ـتاب افسبًة ص 8)

 .6/38، واحلجة فٍِارد 2/230

 =، واحلجة فٍِارد125، وخمتك افنواذ ص 3/388، وإظراب افَرآن 2/374ين افٍراء ( يْير : مًا9)
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مَهورة ٓ ياَء بًَدها
(1)

 (إِنْ )و ،
(2)

، واخُتَِف يف تَدير اجلواب ادحذوِف : ؾََٔل : 

ُتم َتىرَّ
(3)

وؿَٔل : تناَءْمُتم ،
(4)

وؿَٔل ؽُر ذفك ،
(5)

. 

ٌء وؿد اخُتَِف يف اجلواب بًَد أداِة افؼط افداخِِة ظِٔٓا مهزُة آشتٍٓام شوا

َِٕت إداُة اشاًم أم حرًؾا : ؾذهَب شٔبويِه إػ أنَّ اجلواَب فِؼط واهلّزُة داخٌِة  ،أـا

َِْت ظذ ـالٍم  ،ظذ اجلِّتغ افؼِط واجلواب : فُوَّنام مجًِة واحدةً  ؾاهلّزُة ؿد دخ

َل بًُوه يف بًض ِّ ْل صًٔئا ،ؿد َظ َّ ًْ ل ،ؾِم ت َّ وظذ افًامل  ،ـام تدُخُل ظذ اجُل

َٖصَبْٓت واَو افًىف وؾاَءه ،ؾال ُتٌّرُ صًٔئا ،ول ؾٔهوادًّ ْٖتِْي آتَِك؟  ،ؾ تَوُل : أإْن ت

بجزم افؼِط واجلواب
(6)

.  

وذهَب يوُٕس 
(7)

َل أداِة  -ٕصافتٓا يف آشتٍٓام  -إػ أّن اهلّزَة ُتْبىُل   َّ ظ

وهو مرؾوٌع  ،ؾٓو يف ٕٔة افتَديمِ  ،افؼط، وأّن اجلواَب هلا : ٕٕه َمهبُّ آشتٍٓامِ 

؟، وَذـَر إُّبذيُّ ٕحُو : أإْن َأتَٔتْي آتَٔك  ،إْن ـاَن موارًظا
(8)

ه أبو حٔانَ  -  ًَ وتبِ
(9)

، 

وافسُّغ احلِبي
(10)

ًٔا ظَْده - ّٕه يَِزُم يوَٕس أْن يُوَن افؼُط ماض ٕحُو: أإْن  ،أ

َْٔتْي َأتَِٔك  ورؾِع افثاين إٓ يف  ،بجزم إولِ  (َأإِْن َتٖتِْي آتٔك)وٓ ُُيوُز ظَْده  ،؟َأَت

                                                           

 .2/358، وإظراب افنواذ 6/39=

 .2/359، وإظراب افنواذ 2/205( يْير : ادحتسب 1)

 .2/230، وإظراب افَراءات ٓبن خافويه 125( يْير : خمتك افنواذ ص 2)

 .7/326، وافبحر ادحٔط 4/9، وافُناف 13/285فوجٔز ، وادحرر ا4/282( يْير : مًاين افزجاج 3)

 .6/39( يْير : احلجة فٍِارد 4)

 .2/202، واإلمالء 2/292( يْير : افبٔان 5)

 .83 - 3/82( يْير : افُتاب 6)

 ،1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو )رشافة دـتوراه( 2/161، وافبٔان 3/83( يْير : افُتاب 7)

 .1/151واإلمالء 

 .1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو 2/196ْير : افتًَِٔة ظذ ـتاب شٔبويه فٍِارد ( ي8)

 .3/68( يْير : افبحر ادحٔط 9)

 .3/417( يْير : افدر ادهون 10)
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َح به شٔبويِه ِمن أنَّ يوَٕس ُُئُز ٕحَو : أإْن تٖتْي  ،افرضورة وهذا خمافٌِف فِـاَم سَّ

آتٔك
(1)

 ؟. 

 واحُتجَّ دذهب شٔبويِه بٖموٍر :

إذ فو ـاَن إمُر  ،[34]إٕبٔاء:  ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴿ؿوُفه تًاػ :  :األول

ية : أؾٓم اخلافدون ؾ٘ن ِمتَّ ؟ إِذ اجلواُب ظَْده ـام زَظَم يوُٕس فُاَن افتَديُر يف أ

ه افتَديمَ  َّ ٌر وـاَن ح َِْت وهذا ٓ ُُيوُز : إذ ٓ ُيَاُل  ،مٗخَّ ًَ َْٕت طاملٌ ؾْ٘ن ؾ   ،: أ

َِْت  بل يَاُل: إَٔت طاملٌ إْن ؾً
(2)

 فَِئالَّ َيْبَى افؼُط  -ـام ُذـرَ - وإٕام مل ُُيزْ  ،

َِه دآً ظِٔه ِمْن بال جواٍب : وإٕام مل َيِهحَّ تَد يُر أْن يُوَن اجلواُب حمذوًؾا وما ؿب

 ادتهِِة به
ِ
أْجل افٍاء

(3)
ظى زيادُُتا  َّٕنا  ،وهو ممتٌْع هْا ،إذ ٓ وجَه هلا إٓ أْن ُيدَّ

وهي ؽُر زائدٍة  ، [51]يوٕس: ﴾ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ :يف ؿوفه تًاػ (ُثمّ )ٕيرُة 

ؾُذفك افٍاءُ  ،حتاًم 
(4)

. 

َمٓا ما يْستِح ُّ اجلواَب  الثاني : وفٔس افنُٖن  ،أنَّ أداَة افؼط ٓ ُتٌِى إٓ إذا تَدَّ

َذـَره افرّتُّ  ،هْا ـذفك
(5)

. 

وؿد َوَؿع ـٌل  ،هلا صدُر افُالم أيًوا (إِنْ )و ،أنَّ اهلّزَة هلا صدُر افُالم الثالث :

ه ًَ  ، َّنام ـافقء افواحد: ٕوادًْى َيتِمُّ بدخول اهلّزة ظذ مجِة افؼط وجوابِه  ،موِؿ

ذـَره أبو افبَاء
(6)

. 

                                           
 . 3/83: افُتاب ( يْير1)

 .1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو 1/151، واإلمالء 2/161: افبٔان (  يْير2)

  ادهون ، وافدر1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو 2/196ـتاب شٔبويه فٍِارد : افتًَِٔة ظذ ( يْير3)

 .3/417  ادهون

 .4/464، وذح افرّت 2/161( يْير : افبٔان 4)

 .464 - 4/463( يْير : ذح افرّت 5)

 .1/151( يْير : اإلمالء 6)
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واْحُتجَّ فَول يوَٕس بادًْى
(1)

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ؾًّْى ؿوفه تًاػ :  ،

 ،: أتَِْبون ظذ أظَابُم إْن ماَت حمٌّد أو ُؿتل ؟ [144]آل ظّران:  ﴾ڍ  ڍ

َٕه :  ،: أؾٓم اخلافدون إْن ِمتَّ ؟ ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴿ ومًْى ؿوفِه شبحا

ومِمّن َأخَذ بَول يوَٕس افزجاُج وـثٌر مَن  ،ظن جواب افؼطِ  ؾافسٗاُل 

ين ادٍرّسِ
(2)

وؿد َبغَّ افزجاُج ـَٔف ـاَن اجلواُب ٕفف آشتٍٓام مع دخوهلا ظذ  ،

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   ﴿ وَذـَر ٕيَر ذفك ظَْد ؿوفه ظزَّ وجلَّ : ،أداة ذطٍ 

َِْت ظذ »ؾَاَل :  ،﴾ڍ ومًْاها افدخوُل  ،حرف افؼطِ وأفُف آشتٍٓام َدخ

ادًْى : أتَِْبون ظذ أظَابُم إْن ماَت حمٌّد أو ُؿتَل : ّٕن افؼَط  ،ظذ اجلزاء

ٌَِّ  أحُدمها بأخر َبْٖت ظن  ،ؾَدخِْت أفُف آشتٍٓام ظذ افؼط ،واجلزاء مً ْٕ وَأ

ّٕام  ،مًْى افدخول ظذ اجلواب ّٕك إذا ُؿَِت : هل زيٌد ؿائٌم ؟ ؾ٘ ُم ظن ـام أ ِٓ َتْسَتٍ

َٔت افَٔامَ  ،وـذفك ؿوُفَك : ما زيٌد ؿائاًم  ،ؿٔامه ٓ َمْن هو ٍَ َٕ  ،ومل َتِْْف زيًدا ،إٕام 

َُِّْك َأْدخَِت  َي ظْه افَٔاُم  (زيدٍ )ظذ  (ما)وف ٍِ ُٕ َِِم َمِن افذي  شفُِتً
(3)

ن أخَذ  ، َّّ وِمـ

ْٔز ََ ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿اػ : ؿاَل ظَْد ؿوفه تً ،بَول يوَٕس ِمَن ادٍرِسين مُيٌّ اف

َح ُّ أفِف آشتٍٓام إذا َدَخِْت ظذ حرِف ذٍط أْن تُوَن رتبُتٓا ؿبَل » :  ﴾ېئ

ــه  ،ؾادًْى : أؾٓم اخلافدون إِْن ِمّت ؟ ،جواب افؼطِ  ُِ چ  ڇ  ڇ   ڇ    ﴿ومْث

شوهو ـثٌر  ،﴾ڇ 
(4)

وأفُِف آشتٍٓام » ؿاَل ظَْد أية ٍِٕسٓا :  ،وـذا ابُن ظىٔةَ  

ل اجلِِّة ّٕن  ،يف ادًْى ظذ جواب افؼطِ  آشتٍٓام داخِةٌ  مت يف َأوَّ ُؿدِّ

شوافتَديُر : أؾٓم اخلافدون إْن ِمتَّ ؟  ،آشتٍٓاَم فه صدُر افُالم
(5)

وـذا ؿاَل  

                                           
 .2/365، وافزهان 13/384( يْير : ادحرر افوجٔز 1)

 .2/365 ، وافزهان3/416، وافدر ادهون 3/69، وافبحر ادحٔط 3/384( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .1/474( مًاين افزجاج 3)

 .450( ادنُل دُي ص 4)

 .10/146( ادحرر افوجٔز 5)
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افٍخُر افرازي
(1)

. 

وَذهَب افٍراُء إػ أّن ـلَّ اشتٍٓاٍم َدخَل ظذ أداة ذٍط جاَز يف اجلواب افرؾُع 

ــه:  ما ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴿وفه تًاػ : ؿاَل ظَْد ؿ ،واجلزم َٕهُّ

 ؾًّْاه أْن يُوَن يف جوابه خٌز يَوُم بٍْسه»
ٍ
واجلزاُء  ،ـلُّ اشتٍٓاٍم َدخَل ظذ جزاء

ـَول  ،وإٕام َجَزمَته ومًْاه افرؾُع دجٔئه بًَد اجلزاء ،ؾٓو ظذ هذا ،ذٌط فذفك اخلز

 افناظر :

ُت َفُه إْن ُتْدفِِج اف ٍْ َِ َْٔل ٓ َيَزْل َح َِ 

 

ُٔويت َشاِئرُ   ٌْٔت ِمْن ُب  أَماَمَك َب

ّٕه ُجزَم دجٔئه بًَد اجلزاء (ٓ يَزْل )ؾـ  وصاَر ـاجلواب، ؾِو  ،يف موضع رؾٍع إٓ أ

ُِه  ،جاز ؾٔه اجلزُم وافرؾعش أؾ٘ن ماَت أو ؿتَل تَِْبون»ـاَن  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿وِمث

ې  ې  ې   ې          ى  ى   ﴿: وؿوفه  ،ادًْى : أَّّنم اخلافدون إْن ِمتَّ  ﴾ېئ

ٍرُتم تتَون [17]ادزمل: ﴾ائ  ائ  ـَ َِْت يف افُالم : ؾُٔف إْن  َُ رَت ؾ َٖخَّ   .فو َت

ش(تتَون)جاَز افرؾُع واجلزم يف 
(2)

 -وُيالَحُظ من إؿوال افثالثة أنَّ افَوَل إّول  ،

 ه إػ ادًْى وافثافَث ْحُتَُم ؾٔوافثايَن ا ،ُٕيَر ؾٔه إػ افسـٔب -وهو ؿوُل شٔبويِه 

ا ًً   .ُروظَي ؾٔه ادًْى وافسـُٔب م

ُٔجَزُم إْن ـاَن موارًظا  -واهلل أظِم  -وافذي َأَرى  أنَّ اجلواَب يف افٍِظ فِؼط ؾ

ٓاِم ظذ ما َبّغَ  وأّما مًْاه َؾأِلَفف ،فِـاَم ِؿَٔل يف ؾساد َأْن يُوَن فالشتٍٓام شٍت  .افزجاُج  ٓا

َٕه :  - 2  . ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴿ؿوُفه شبحا

إذا ـإْت يف ُتَِف يف اهلّزة اْخ  ،﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿ :ؿوُفه ظزَّ وجلَّ  - 3

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿ وـَوفه تًاػ : ،مجٍِة ُظىٍِْت بافٍاء ـأيتغ افسابَتغ

ٕحو  ،أو بافواو ﴾ھ  ے﴿ وؿوفه تًاػ : ،[87]افبَرة:  ﴾ۋ  ۋ     ۅ

                                           
 .9/21( يْير : افتٍسر افُبر 1)

 .1/236( مًاين افَرآن 2)
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وؿوفِـه ظــزَّ  ، [100]افبَرة:  ﴾ۈ  ۈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﴿ ؿوفه تًاػ :

 ، [165]آل ظّران:   ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴿ ِمــْن ؿائــل :

َٕه : ظراف:  ﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے﴿ وؿوفِه شبحا أو  ،[185]ٕا

ومجاظةٌ  ؾَذهَب شٔبويهِ  ،[51يوٕس: ]  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ـَوفه تًاػ : ،(ُثمَّ )بـ
(1)

 

اًم  إػ أنَّ اهلّزةَ  ُْ رٌة ظْه ُح مٌة ظذ افًاضف فًٍيا مٗخَّ ِم  -مَدَّ َٓ ٍْ وإْن ـاَن ح ُّ ادست

ؿاَل  ،ّٕن هلا صدَر افُالم -ظْه إذا ُظىَف أْن ُيَّدَم ؾٔه افًاضُف ظذ أداة آشتٍٓام 

وذفك ؿوُفَك : هل  ،تدُخُل ظِٔٓا أفُف آشتٍٓامهذا باُب افواِو افتي » بويِه : شٔ

ًٕا ظ َِْت أفَف ؾَٔوُل : َأَو هو ِمـ ،َْد ؾالٍن ؟وجدَت ؾال ؟أدخ ن يُوُن َثمَّ  ،آشتٍٓام َّّ

ؾٕ٘ام هذا اشتٍٓاٌم  ،وتدُخُل ظِٔٓا إفف ،ٓ تدُخُل ظذ أفف آشتٍٓاموهذه افواُو 

ش...مستََبٌل بإفف
(2)

. 

إػ أّن اهلّزَة يف موضًٓا إصع ؽُر  -مْٓم أبو جًٍر افْحاُس  -وذهب ؾريٌ  

مةٍ مَ رٍة بَْٔٓا وبَغ افًاضفوأّن افًىَف ظذ مجٍِة  ،دَّ  : ﴾ڻ  ڻ  ﴿ ؾافتَديُر يف ،مَدَّ

ثوا َؾِْم يسروا َُ َأَم
(3)

ُِتم ؾال تًَِون ﴾ھ  ے ﴿ويف  ، ِٓ : َأَج
(4)

ہ   ہ   ﴿ ويف ،

ُل يب ذفك ﴾ہ  ہ     ھ  ًَ  مبغٍ  ،أَتٍ
ٍ
وفو ِجئُتــَك بقء

(5)
چ  ڇ  ڇ    ﴿ويف  ،

مْون:  ﴾ڇ   ڇ َِبتم أٗت به يف حٔاته َؾِْ٘ن ماَت أو ُؿتَل ٕا
(6)

ؿاَل أبو جًٍر افْحاُس  ،

                                           
افْحوية  ، وابن209ْثورة ص ، وادسائل اد308 - 3/307، وادَتوب 1/427: مًاين إخٍش ( يْير1)

، واجلْى افداين 1/300، وافبحر ادحٔط 480ماجستر( ص  وحاصٔته ظذ ـاؾٔة ابن احلاجب )رشافة

 .2/351، وافزهان 31ص 

 .3/187( افُتاب : 2)

 .1/38، وادٌْي 1/274( يْير : افبحر ادحٔط 3)

 .1/274( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .3/300( يْير : افُناف 5)

 .1/38( يْير : ادٌْي 6)
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الم حذٌف : »  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ظَْد ؿوفه تًاػ : وافتَديُر : أتََْٖمُْون أْن  ،يف اُف

م افًذاُب  م  ،َيِْْزَل ُب م : أَن آمْْتُم بهثُّم ُيَاُل ُف شإذا َحّل ُب
(1)

وـٖيب جًٍر افْحاس  

ابُن ظىٔة
(2)

وافزخمؼي ،
(3)

وابن احلاجب ،
(4)

، وافبٔواوي
(5)

.  

َح قوَل سقبويه بلنَّ هذا الرتكقَب جاَء يف  ،وَضعَّف بعُضفم هذا الؼوَل  وَرجَّ

مٍ  دِّ ََ ًٔا ظذ ـالٍم مت  ،ؾَدلَّ ظذ أنَّ افًىَف ظذ شابٍِ   ،افَرآن افُريم وؽره ـثًرا مبْ

ٍر ٓ ظذ شابٍ  فُكّ   من  ،َح بهوفو ـاَن افًىُف ظذ مَدَّ
ٍ
ْع يف رء ََ وفُنَّ ذفك مل ي

صوره
(6)

 ،ؾْ٘ن ُؿوبَِل هذا بام َذهَب إفٔه شٔبويِه ِمْن تَديم بًِض أجزاء ادًىوف ،

ـاَن تَديُم اهلّزة أشَٓل ِمن  -وهو ِخالُف إصل  -وهو اهلّزُة، ظذ افًاضف 

ُز ؾٔه  اأؿلُّ فٍيً  -ظذ رأي شٔبويه  -حذف اجلِّة : إِذ ادتَجوَّ
(7)

َض ظذ هذا  ، واظُسِ

َز يف احلروف ؿٌِٔل  احلذُف يف ـالمٓم أـثُر ِمن أْن و ،هذا افُالم بٖنَّ افتَجوُّ

ُُيل
(8)

.  

َف ؿوُل أيب جًٍر افْحاس أيًوا بًدم اضراده يف ؿوفه تًاػ : ًِّ ۅ  ۅ   ﴿ وُض

 [33]افرظد:   ﴾ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ې
(9)

.   

ّٕه ٓ مإ) وادًْى : أٓ  ،َع ِمن تَدير مًىوٍف ظِٔه حمذوٍف وَأجاَب بًُوٓم بٖ

                                           
 .2/258( إظراب افَرآن 1)

 .7/163( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .171، 1/163( يْير : افُناف 3)

 .1/89( يْير : إمايل افْحوية 4)

 .193، 83، 1/79( يْير : إٔوار افتْزيل وأَسار افتٖويل ) تٍسر افبٔواوي( 5)

 .14، وحاصٔة إمر ص 80 ، وذح ادزج ص4/392( يْير : ذح افرّت 6)

 .1/38( يْير : ادٌْي 7)

 (.10حاصٔة ) 79( يْير : ذح ادزج ص 8)

 .1/38، وادٌْي 31( يْير : اجلْى افداين ص 9)
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ْن هو ؿائٌم ظذ ـّل ٍٍٕس بام ـَسَبْت ؟ ظذ أنَّ آشتٍٓاَم  َّ َر فِّوجودات َؾ مدبِّ

ي ادَدبُر ؾال أحَد ؿائٌم ظذ ـّل ٍٍٕس بام  ،فتَرير ُثبوت افهإع ٍِ وادًْى : أَيْت

ُن ذفك بِل اددبُِّر موجوٌد ؾا
ُِ سَبْت؟ ٓ ُيّ (فَائُم ظذ ـّل ٍٍٕس هو هوـَ

(1)
وأجاَب  .

ّٕه  وافتَديُر :  ،خُزه حمذوٌف  ،يف أية مبتدأً  (َمنْ )ُُيوُز أْن ُُيًَل )وأجاَب آخرون بٖ

ُدوه  ،وادًْى : أهم ضافونَ  ،وُتًَىُف هذه اجلُِّة ظذ مجٍِة حمذوؾٍة مْاشبةٍ  ،مل ُيَوحِّ

دو سَبْت مل يوحِّ ـَ ْن هو ؿائٌم ظذ ـّل ٍٍٕس بام  َّ  (واهلّزُة فإلُٕار افتوبٔخي ،هَؾ
(2)

.  

من ؿول شٔبويه دا ُذـَر ِمن أنَّ احلذَف يف  -يف ٕيري  -وافَوُل افثاين أرَجُح 

 ادًىوف ظذ افًاضف
ِ
َِه بًُوٓم  ،ـالم افًرب أـثُر من تَديم بًض أجزاء ًَ وج

من رضورات افنًر
(3)

 .واهلل تًاػ أظِم ،

افسابَِة : ٓام مهزُة آشتٍٓاِم يف أيات خِِة ظِٔوؿد اْخُتَِف يف افواو وافٍاء افدا

وهو ؿوُل شٔبويهِ  ،ؾََٔل يف افواو : ظاضٍةٌ 
(4)

ـْت  ، وؿَٔل : هي َأْو افساـُْة افواِو ُحرِّ

وهذا ؿوُل افُسائي ،(بل)وهي بًّْى  ،بافٍتح
(5)

وأجاَز إخٍُش أْن تُوَن افواُو  ،

وأْن تُوَن زائدةً  ،افواُو ظاضٍةً 
(6)

ًِّف ؿوُل  ، وإخٍش ،افُسائي وُض
(7)

.  

ا افٍاُء ؾََٔل : ظاضٍةٌ  ،أَّّنا ظاضٍةٌ  -ظْدي  -وافهحُٔح  وأمَّ
(8)

 ،وهو افهحُٔح  ،

وؿَٔل : زائدةٌ  ،افهحُٔح 
(9)

َِٓا ، ٌََِّة باَِم ؿب وؿَٔل : مً
(1)

. 

                                           
 ، مع تكف يسر.1/31( من ادْهف ظذ ادٌْي 1)

 ، مع تكف يسر.80( من ذح ادزج ص 2)

 (.10، حاصٔة )79( يْير : ذح ادزج ص 3)

 .3/187يْير : افُتاب ( 4)

 .1/323، وافبحر ادحٔط 1/252( يْير : إظراب افَرآن 5)

 .1/326( يْير : مًاين إخٍش 6)

 .1/323، وافبحر ادحٔط 1/113( يْير : افبٔان 7)

 .10/146، وادحرر افوجٔز 1/326، ومًاين إخٍش 3/189( يْير : افُتاب 8)

 .326، 1/188( يْير : مًاين إخٍش 9)
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]افبَرة:  ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ ﴿ ؿوُفه تًاػ : - 4

م أّن افواَو تُوُن يف مثل هذا افس [170  (فو)و ـِٔب ظاضًٍة مجَِة ـالٍم ظذ مجٍِة،َتَدَّ

تَديُره : يتَّبًوََّنم ظذ َخَىئٓم وضالهلم ،وجواهُبا حمذوٌف  ،ذضٔةٌ 
(2)

وؿَٔل:  ،

إوا َيتَّبًوَّنم َُ ادًْى: َأؾ
(3)

آً ؟  َّٓ ؟، وؿَٔل : أيتَّبًوَن آباَءهم وإْن ـإوا ُج
(4)

وؿاَل  ،

افزخمؼيُّ 
(5)

ر أبو حٔان -افزخمؼي  وطاهُر ؿولِ   .: افواُو فِحال  ـَ ـام َذ
(6)

 - 

ُُِن اجلُّع بَْٔٓام  ،خمافٌِف فَوهلم : افواُو ظاضٍةٌ    -ظذ ما َبغَّ أبو حٔان  -وُيّ

يف مثل هذا افسـِٔب مجٌِة ذضٌٔة إذ مًْى ؿوفك : ارْضْب  (فو)بٖنَّ اجلَِّة افتافٔة فـ)

ا ظذ أنَّ ما  (فو)ُيٗتى بـ وإٕام ،ش وإْن أحَسَن » هو   .زيًدا وفو أحَسَن إفٔك ًٓ هْا تْبٔ

َِٓا ْن ُيْاشُب ما ؿب ُُ ُع ؾٔٓا  ،بًَدها مل ي ََ فُّْٓا جاَءْت ٓشتَهاء إحواِل افتي ي

ًُل  ٍِ ل يف ـّل حاٍل حتى يف هذه احلاِل افتي  ،اف ًْ
ٍِ وفِتُدلَّ ظذ أّن ادراَد بذفك وجوُد اف

َل  ًْ رةٍ وافواُو ؾٔام ُذـَر ظاضٌٍة  ،ٓ ُتْاشُب افٍ وافًىُف ظذ احلال  ،ظذ حاٍل مَدَّ

ِمن حُٔث ذفك  ،وَصحَّ أْن يَاَل : هي فًِىف ،ؾَهحَّ أْن يَاَل : إَّّنا فِحال ،حاٌل 

 (افًىُف 
(7)

. 

َْٕا يف [88]إظراف:  ﴾ٿ   ٹ   ٹ ﴿: ؿوُفه ظزَّ وجلَّ  - 5 ٔدو ًِ َِّتُِم  ادًْى : أُت ِم

َراهتْا ـَ يف حال 
(8)

. 

                                                           

 ، وتٍسر افبٔواوي 1/414، وافُناف 1/268، وَس افهْاظة 1/188( يْير : مًاين إخٍش 1)

 .1/319، وافٍتوحات اإلهلٔة 2/666

 .92( يْير : ادنُل دُي ص 2)

 .1/75( يْير : اإلمالء 3)

 .1/242( يْير : مًاين افزجاج 4)

 .2/126( يْير : افُناف 5)

 .1/481( يْير : افبحر ادحٔط 6)

 مع تكف. 481 - 1/480( من افبحر ادحٔط 7)

 .2/126( يْير : افُناف 8)
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َٕه :  - 6 ًُل  [30]افنًراء: ﴾ہ  ہ  ہ     ھ﴿ؿوُفه شبحا ٍْ ؿٔـــَل : ادًْى )أت

ًٔا بادًجزة ،وفو جئُتَك بقء مبغ ،يب ذفك  (أي : جائ
(1)

وؿَٔل : أَتْسُجُْْي حتى يف  ،

بٌِّس هبا ،هذه احلافة افتي ٓ ُتْاِشُب َأْن ُأشَجنَ  َِ وإٔا مت
(2)

. 

 ]افزمر: ﴾ ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ ﴿ ؿوُفه ظزَّ ِمْن ؿائل : - 7

ًون) -ـام ؿَٔل  -ادًْى [43 ٍَ وفو ـإوا ظذ هذه افهٍة ٓ يُِّون صًٔئا ؿطُّ  ،َأيْن

َل هلم ؟ َْ  (حتى يُِّوا افنٍاظَة وٓ ظ
(3)

وؿَٔل : أيتِخذوََّنم صًٍاَءهم هبذه ادثابة  ،

ادثابة ِمن ـوَّنم ٓ يًَِون وٓ يُِّون صًٔئا ؟
(4)

. 

َٕه: - 8  [24]افزخرف:   ﴾ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ ﴿ ؿوُفه شبحا

 (وفو جئتُم بديٍن أهدى من دين آبائُم؟ ،أتتبًون آباَءـم)ؿَٔل: ادًْى 
(5)

وؿَٔل :  ،

م : َأَو إْن جئُتُم بْٖبَغ وأوضح مـاّم  ُُ وتَُِٔدـم ،ـاَن ظِٔه آباؤـم َيْهَحبُْم جلَاُج
(6)

 .؟ 

 .؟

 الكريمفي القرآن  ل ىمزة االستفهام على اسم الشرطالمطلب الثاني : دخو 
 وِمن دخول مهزة آشتٍٓام ظذ اشم افؼط يف افَرآن افُريم :

َٕه : - 1 َم اخلالُف يف [51]يوٕس:  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ؿوُفه شبحا  تَدَّ

وأنَّ افرّتَّ ممّْن َٕك رأَي شٔبويِه أنَّ  ،صاحِب اجلواب أهو افؼُط أم آشتٍٓام ؟

فه اجلواُب بًَد إذا افؼضِٔة خاصًة رأًيا  ؽَر أّن فِرّت ؾٔام يُونُ  ،اجلواَب فِؼط

 -َيرى ـام  - (إذا)وذفك ّٕن  ،وهو أّن اجلواَب هلّزة آشتٍٓام ٓ فِؼط ،آخرَ 

                                           
 .3/300( يْير : افُناف 1)

 .7/14( يْير : افبحر ادحٔط 2)

 .4/127( يْير : افُناف 3)

 .7/431( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .4/239( يْير : افُناف 5)

 .8/11( يْير : افبحر ادحٔط 6)
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ََِتي افؼط  ،إٕام ُرتِّبْت  واجلِّتاِن افؼُط واجلواب بًَدها ترتَٔب أداة افؼِط ومج

ْن ؾٔٓام مًْى افؼط -واجلزاء  ُُ وإْن مل ي
(1)

َُٔدّل  - 
هذا افستُٔب ظذ فزوم موّون  فِ

اجلِّة افثإٔة دوّون اجلِّة إوػ فزوَم اجلزاء فِؼط
(2)

ر أيًوا أّن جزاَء   ـَ وَذ

ُْٔث ادًْى (إذا) تبِة ِمْن ح ُم افرُّ واحَتجَّ فذفك بًدم إتٔان افٍاء يف ٕحو ؿوفِه  ،ُمَدَّ

 -ّٕن افتَديَر  ، [49]اإلَساء:  ﴾ مت  ىت  يت  جث  مث  ىثحت  خت     ﴿ تًاػ :

ٍِْ  جديد إذا ِمْتْا -ـام َذـَر  َِّل تُراَر آشتٍٓام ـثًرا يف  ،: أئْا فٍي َخ َّٕا)ـام َظ ـام  (إ

ا ًٍ  ﴾ڀ  پ ڀ ڀ پ  پ پ﴿ ويف ؿوفه تًاػ : ،يف أية ادذـورة إٓ

َم أنَّ ح َّ آشتٍٓام [53]افهاؾات: َِ ًُٔ د بآشتٍٓام وف ْٓ ِد افً ًْ أْن  بُِىول افُالم وُب

َيْدُخَل ظذ ما هو يف موضع اجلواِب 
(3)

. 

اْخَتَِف افَّراُء يف  [5]افرظد:  ﴾ ۉ  ې  ې  ې   ې ۅ  ۉ     ﴿ؿوفه تًاػ :  - 2

ّٕا)و (أءذا)اجلّع بَغ آشتٍٓاَمْغ يف  ٓا (أء َٓ ْْٓم َمْن مَجَعَ  ،يف هذه أية وما أصَب
ِّ  ،ؾ

َتٍى بٖحدمها ظن أخر ـْ ه يف وِمـ ،وِمْْٓم َمْن ا ًَ ن َذـَر هذا آختالَف ومواِض ّّ

أحَد  اخَتَِف افَراُء يف آشتٍٓاَمْغ إذا اجتًّا يف» ؿاَل :  ،افَرآن افُريم أبو حٔان

ا هْا موضعٌ  ًً ظَؼ موِض
(4)

 ،(افّْل)، ويف (افًُْبوت)، وـذا يف )ادٗمْغ(، ويف 

                                           
دا ـان )إذا( موضوًظا فألمر ادَىوع بوجوده يف اظتَاد ادتُِم يف » وفه : ( ؾرس افرّت ـالمه هذا ب1َ)

ادستَبل مل يُن فٍِّروض وجوده فتْايف افَىع وافٍرض يف افياهر، ؾِم يُن ؾٔه مًْى )إْن( افؼضٔة: 

هو ادٍروض وجوده... ودا ـثر دخول مًْى افؼط يف )إذا(، وخروجه ظن  -ـام بْٔا  -ٕن افؼط 

ه من افوؿت ادًغ، جاز اشتًامفه، وإن مل يُن ؾٔه مًْى )إن( افؼضٔة وذفك يف إمور افَىًٔة أصِ

اشتًامل )إذا( ادتوّْة دًْى )إن(، وذفك بّجيء مجِتغ بًده ظذ ضراز افؼط واجلزاء، وإن مل يُوٕا 

 (.187 - 3/186ذح افرضـي )ش.   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ ذًضا وجزاًء، ـَوفه تًاػ :

 .3/188( يْير : ذح افرّت 2)

 .4/464( يْير : ذح افرّت 3)

 ( يَهد شورة )افرظد(.4)
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وـذا  ،ٔل موِضًانِ ويف بْي إَسائ ،(افْازظات)ويف  ،(افواؿًة)ويف  ،(افسجدة)ويف 

ل إّوِل اشتٍٓاًما ،(افهاؾات)يف  ًْ وافثاين خًزا إٓ يف  ،وؿرَأ ٕاؾٌع وافُسائي بَج

ا (افّْل)وأّما يف  ،(افًُْبوت) ًٕ ّٕه زاَد ٕو ِِه إٓ أ  ،(إْٕا دخرجون)ؾَرأ  ،ؾًذ أْص

ل إول خًزا وافثاين اشتٍٓاًما إٓ يف  ًْ  (ْازظاتاف)و ،(افّْل)وؿرَأ ابُن ظامر بَج

َس  َُ ًٕا ـافُسائي (افّْل)وزاَد يف  ،َؾً  ،ؾََرَأمها باشتٍٓاَمْغ  ،(افواؿًة)وإٓ يف  ،ٕو

 (افًُْبوت)وهي ؿراءُة باؿي افسبًة يف هذا افباب إٓ ابن ـثٍر وحًٍها ؿرآ يف 

أصوهلم يف اجتامع اهلّزتغ ِمن  وهم ظذ ،وبآشتٍٓام يف افثاين ،باخلََز يف إول

ـِه  ،وُتَٔ  ،َتٍٍٔف  شوَؾْهٍل بَغ اهلّزَتْغ وَتْر
(1)

ر بًُوٓم أّن تُراَر  ، ـَ وؿد َذ

آشتٍٓام إٕام يُوُن فِتٖـٔد
(2)

ى ظاّم  ، ََ وأّن َمْن اـتٍى بٖحدمها اشَتٌْى بام أْب

ى ََ أْف
(3)

وفُن َحذَف مهزَة  ،وأّن َمْن َحذَف آشتٍٓاَمْغ مل ُيرِد اخلَز حََٔةً  ،

دًْىآشتٍٓام فدٓفة ا
(4)

. 

 ﴾ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ﴿ ؿوفه ظزَّ ِمن ؿائل : - 3

احلويفُّ ِمْٓم  ،افؼضٔة ظَْد مجاظةٍ  (َمنْ )مهزُة آشتٍٓام داخٌِة ظذ  [19]افزمر:
(5)

 

مجٌِة ذضٌٔة َدخَل ظِٔٓا مهزُة » ؿاَل افزخمؼيُّ ظَْد هذه أية :  ،وافزخمؼي

شوافٍاُء ؾاُء اجلزاء  ،اإلُٕار
(6)

. 

َٕه : - 4 بدُر َجًَل  [8]ؾاضر:  ﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ ﴿ ؿوُفه شبحا

                                           
، وإظراب افَراءات ٓبن خافويه 286 - 285، ويْير : ـتاب افسبًة 366 - 5/365( افبحر ادحٔط 1)

 .137، 107، وافتٔسر ص 2/162

 .7/421، وافبحر ادحٔط 2/48، وافبٔان 4/117، وافُناف 8/122( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .2/48( يْير : افبٔان 3)

 .6/44( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .7/421( يْير : افبحر ادحٔط 5)

 .4/117( افُناف 6)
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وإذا مل » ؿاَل :  ،يف هذه أية ذضًٔة واهلّزَة داخًِة ظِٔٓا (َمنْ )افدين بُن مافك 

ره إٓ إذا َدلَّ ظِٔه دفٌٔل ؾٕ٘ه  ـْ ْم ظذ افؼط ما هو اجلواُب يف ادًْى ؾالبدَّ ِمن ذ دَّ ََ يت

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ﴿ ويف ؿوفه تًاػ :...حذُؾه ـام يف ؿوفه تًاػ حَْٔئٍذ يُسوغُ 

ٍُْسك ظِٔٓم حرسةً  ﴾ گ ُته : َذهَبْت ٕ َّّ
ن هداه اهلُل تًاػ .َتتِ ّْ ـَ ُته :  َّّ

ش.. أو َتتِ
(1)

 

وِمَن » ؿاَل :  ،يف أية ذضٔةً  (َمنْ )وَمَْع َأْن تُوَن  ،وَأبىَل ابُن هنام افتَديَر افثاين

ڑ  ک  ک  ک   ﴿ وؿوُل بدِر افدين بن مافٍك يف ؿوفه تًاػ :...ؿوُل افُسائيافَوَهم 

ُسك ظِٔٓم ،: إنَّ جواَب افؼط حمذوٌف ﴾ک ٍْ .. .حرساٍت  وإنَّ تَديَره : َذهَبْت ٕ

ن هداه اهلل َّ ـَ شموصوفًة  (َمنْ )وُيُِب ظِٔه ـوُن  ،.. وافتَديُر افثاين باضٌل .أو 
(2)

 

َّٕه ُرّبام يُونُ وداؾَع افدمامْٔيُّ ظن بدر  ّٕه أضَِ   ،ادوصوفةَ  (َمنْ )بـأراَد  افدين بٖ وأ

ا به يف ادًْى ؾّ٘ن ؿوَل افَائل : افذي  ًٓ ُٕه صبٔ ُْٔث ـو ظذ خزها جواَب افؼط ِمن ح

ر افدمامْٔيُّ أنَّ هذا اإلضالَق جمازيٌّ  ،يٖتْٔي ُأـرُمه ـَ  ،يف مًْى : َمْن يٖتِْي أـِرْمه، وَذ

ِر َْٕن يُوَن جواَب ذطٍ  وافَريُْة ؾٔه ظدمُ  صالحٔة ادَدَّ
(3)

ًُِف ـالَم  ، وُيْو

أنَّ حديَث بدر افدين ـاَن ظن جواب افؼط احلََٔيِّ ٓ  -يف ٕيري  -افدمامْٔي 

ْر ؿبَل ذفك آشَم ادوصوَل ٓ ،ادجازيِّ  ـُ ّٕه مل يذ ِمن ؿريٍب وٓ بًٔد حتى ُيَاَل :  وأ

ّٕه ُرّبام أراَده  .أظِمواهلل تًاػ  ،إ

يف هذه أية ذضٌٔة ظَْد افزجاج أيًوا (َمنْ )وَذـَر افنُٔخ ظؤّة أّن  ،هذا
(4)

، 

َٕصُّ ما ؿا يُدلُّ  اجلواُب هاهْا ظذ رضَبْغ : أحُدمها :»َفه افزجاُج يف هذه أية هو : و

ْن ُزّين فه شوُء ظِّه  ﴾ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ ﴿ ظِٔه َّ  ،ويُوُن ادًْى : َأَؾ

                                           
 .705 - 704( ذح أفٍٔة ابن مافك ٓبن افْاطم ص 1)

 .237 - 2/236( ادٌْي 2)

 .2/233( يْير : ادْهف ظذ ادٌْي 3)

 .3/258شِوب افَرآن ( يْير : دراشات 4ٕ)
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َِّه اهلُل ََٖض ُسك ظِٔه حرسةً َؾ ٍْ .. .يُدّل ظِٔه  ﴾ں  ں  ڻ   ﴿ ويُونُ  ، ذهَبْت ٕ

ْن  ،وُيوز أْن يُوَن اجلواُب حمذوًؾا َّ ْن ُزّيَن فه شوُء ظِّه ـ َّ ويُوَن ادًْى : أؾ

ُِه ،هداه اهلُل « ﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ ويُوُن دفٔ
(1)

وافذي ييٓر  

ادوصوفِة ٓ  (َمنْ )ب هْا هو جواُب أّن مراَد افزجاج باجلوا -واهلل أظِم  -يل 

ََِ  ظذ خز ادوصول فٍَظ  ،ـام َذـَر افَنُٔخ ظؤّة ،افؼضٔةِ  وأّن افزجاَج إٕام أض

ا ِمن ـالم افدمامْٔي افذي داَؾَع به ظن بدر افدين بن  ًٍ اجلواب جماًزا فِـاَم َذـْرُت إٓ

َره افزجاُج  ،مافٍك  ْن هداه اهلل)وهو  ،وافَريُْة هاهْا ظدُم صالحٔة ما ؿدَّ َّ َْٕن  (ـَ

ِّٔد اجلواَب بافؼط  ،يُوَن جواَب ذطٍ  ُد هذه افَريَْة أيًوا أنَّ افزجاَج مل ُيَ وُيًوِّ

 .واهلل تًاػ أظِم  .بل أضَِ  

 

                            

 

                                           
 .4/264( مًاين افزجاج 1)
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 اخلامتة
 إتُٓٔت يف هذا افبحث إػ ٕتائج من أمهٓا : 

ا اجتّع أفُِف آشتٍٓام وأداُة ذط أْن يُون إذ -يف ٕيري  -أّن افراجح  -1

 .اجلواب فالشتٍٓام يف ادًْى وفِؼط يف افٍِظ ؾٔجزم إن ـان موارظاً 

ّٕه إن ـان  -2 ؾٓي بّْزفة  (هل)أّن مهزة آشتٍٓام ٓ تدخل ظذ آشتٍٓام ٕ

ؾّ٘ن اهلّزة تُون ؿد خرجت ظن مًْى آشتٍٓام إػ  (هل)وإن ـان ؽر  (ؿد)

 .ير وهو ٕوع من اخلزافتَر

َِْت ظذ  (أم)أّن  -3 وإذا  ،فالشتٍٓام (ـٔف)و ،ـإت ظاضٍة (ـٔف)إذا دَخ

َِْت ظذ   (.ؿد)بًّْى  (هل)ـإت  (هل)دَخ

 .مَّدر ؿبل اهلّزة ﴾ھ  ے ﴿ أّن ؿول افزخمؼي : ادًىوف ظِٔه يف ٕحو -4

ر ذفك أحٌد من ومل يذـ ،ؾافزخمؼي تابع ٓ متبوع ،شبَه إفٔه أبو جًٍر افْحاس

ُت ظِٔه ٍْ  .افْحاة ؾٔام وؿ

شٔبويه من ؿول  -ظْدي  -وافزخمؼي أوػ أّن ؿول أيب جًٍر افْحاس  -5

أـثر من تَديم بًض أجزاء ادًىوف ظذ  -ـام ُذـَر  -ٕن احلذف يف ـالم افًرب 

 .افًاضف

 أن افرّت مِمّن َٕك رأي شٔبويه يرى أّن اجلواب بًد إذا افؼضٔة خاصةً  -6

 .يُون هلّزة آشتٍٓام ٓ فِؼط

أّن جواز حذف مهزة آشتٍٓام ظن َأْمن افِبس يف آختٔار مع أم وظْد  -7

 .ؾَدها هو ادختارُ 
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 فورس املصادر واملراجع
 أواًل : الرسائل العلمية :

رشافة دـتوراه  ،مع تحقيق السفر األول من شرحو على الجزولية ،األبذي ومنهجو في النحو .1

 .إظداد / شًد محدان حمّد افٌامدي ،بجامًة أم افَرى ،فٌِة افًربٔةبُِٔة ا

رشافة  ،شرح الجملمع تحقيق كتابو  ،أبو عبد اهلل بن الفّخار وجهوده في الدراسات النحوية .2

 .إظداد / مّحاد بن حمّد حامد افثاميل ،بجامًة أم افَرى ،دـتوراه بُِٔة افٌِة افًربٔة

رشافة ماجستر بُِٔة افٌِة  ،دراشة وُتَٔ  ،فية ابن الحاجبابن النحويّة وحاشيتو على كا .3

 .افرمحن أمحد ظبد إظداد/ حسن حمّد ،بجامًة أم افَرى ،افًربٔة

رشافة ماجستر بُِٔة  ،ُتَٔ  ودراشة ،حواشي المفصل من كالم األستاذ أبي علي الشلوبين .4

 .افثاميلإظداد / مّحاد بن حمّد  ،بجامًة أم افَرى ،افٌِة افًربٔة

بجامًة  ،رشافة دـتوراه بُِٔة افٌِة افًربٔة ،دراشة وُتَٔ  ،شرح الكافية البن الحاجب .5

 .إظداد / مجال خمّٔر ،إزهر

 ثانياً : المطبوعات :
تهحٔح ظع حمّد  ،فِنٔخ / أمحد افدمٔاضي ،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر .6

 .بروت ،دار افْدوة اجلديدة ،افوباع

افىبًة  ،ُتَٔ  / رجب ظثامن حمّد ،ٕيب حٔان إٕدفز ،لضرب من لسان العربارتشاف ا .7

 .م  1998هـ / 1418 ،مك ،مىبًة اددين ،إوػ

 ،مىبوظات جمّع افٌِة ،ُتَٔ  / ظبد ادًغ ادِوحي ،فِٓروي ،األزىية في علم الحروف .8

 .م  1971هـ /  1391 ،دمن 

افىبًة افرابًة، مٗشسة  ،/ ظبد احلسغ افٍتعُتَٔ   ،ٓبن افرساج ،األصول في النحو .9

 .م  1999هـ /  1420 ،بروت ،افرشافة

 ،ُتَٔ  : ظبد افرمحن بن شِٔامن افًثّٔغ ،ٓبن خافويه ،إعراب القراءات السبع وعللها .10

 .م  1992هـ /  1413 ،افَاهرة ،مُتبة اخلإجي ،افىبًة إوػ



 (ه3656 جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

47; 

افىبًة  ،ُتَٔ  / حمّد افسٔد أمحد ظزوز ،زيٕيب افبَاء افًُ ،إعراب القراءات الشواذ .11

 .م  1996هـ /  1417 ،بروت ،ظامل افُتب ،إوػ

وزارة  ،افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / زهر ؽازي زاهد ،ٕيب جًٍر افْحاس ،إعراب القرآن .12

 .م  1985هـ /  1405 ،بٌداد ،مىبًة افًاين ،إوؿاف افًراؿٔة

 ،ُتَٔ  ودراشة / حمّود حمّد افىْاحي ،ْي افًِويهلبة اهلل احلس ،أمالي ابن الشجري .13

 .م  1992هـ /  1413 ،افَاهرة ،مىبًة اددين ،افىبًة إوػ

افىبًة  ،ُتَٔ  / هادي حسن محودي ،ٓبن احلاجب ،(أمالي القرآن الكريم)األمالي النحوية  .14

 .م  1985هـ /  1405 ،بروت ،ظامل افُتب ،مُتبة افْٓوة افًربٔة ،إوػ

 ،افىبًة إوػ ،ٕيب افبَاء افًُزي ،الء ما َمنَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتإم .15

 .م  1979هـ /  1399 ،بروت ،دار افُتب افًِّٔة

 .دار افٍُر ،ٕيب افزـات إٕباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين .16

 .بروت ،دار صادر ،وف بتفسير البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعر  .17

 ،دار اجلٔل ،افىبًة اخلامسة ،ٓبن هنام إٕهاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .18

 .م  1979هـ /  1399 ،بروت

وزارة  ،ُتَٔ  / موشى بْاي افًِٔع ،ٓبن احلاجب افْحوي ،اإليضاح في شرح المفصل .19

 .إوؿاف افًراؿٔة

 .م  1983هـ /  1403 ،دار افٍُر ،افىبًة افثإٔة ،حٔان إٕدفزٕيب  ،البحر المحيط .20

دار  ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / حمّد أبو افٍول إبراهٔم ،فِزرـق ،البرىان في علوم القرآن .21

 .م 1957هـ /  1376 ،افَاهرة ،إحٔاء افُتب افًربٔة

اهلٔئة  ،ظبد احلّٔد ضهُتَٔ  / ضه  ،ٕيب افزـات إٕباري ،البيان في غريب إعراب القرآن .22

 .م  1970هـ /  1390 ،ادكية افًامة فِتٖفٔف وافْؼ

 ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / ؾتحي أمحد مهىٍى ظّع افدين ،التبصرة والتذكرة للصيمري .23

 .م  1982هـ/1402،مُة ادُرمة ،بجامًة أم افَرى ،مىبوظات مرـز إحٔاء افساث اإلشالمي
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وُتَٔ  / أمحد حمّد دراشة  ،دحّد بن حمّد بن اجلزري ،العشرتحبير التيسير في القراءات  .24

 .م  2000هـ /  1421 ،إردن ،ظامن ،دار افٍرؿان ،افىبًة إوػ ،مٍِح افَواة

مٗشسة  ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / ظٍٔف ظبد افرمحن ،ٕيب حٔان إٕدفز ،تذكرة النحاة .25

 .م  1986هـ /  1406 ،بروت ،افرشافة

 ،افىبًة إوػ ،ظوض محد افَوزي ،ُتَٔ  وتًِٔ  ،فٍِارد ،لى كتاب سيبويوالتعليقة ع .26

 .م  1991هـ /  1412 ،افَاهرة ،مىبًة إمإة

 .بروت ،دار إحٔاء افساث افًريب ،افىبًة افثافثة ،فٍِخر افرازي ،التفسير الكبير .27

حسن  حمّد: َٔ وُتدراشة  ،ٕيب مًؼ ظبد افُريم افىزي ،التلخيص في القراءات الثمان .28

 .اجلامظة اخلرية فتحٍٔظ افَرآن افُريم بجدة ،ظَٔل موشى

 .افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / يوشف أمحد ادىوع ،ٕيب ظع افنِوبغ ،التوطئة .29

ُتَٔ  / حاتم صافح افوامن، افىبًة  ،ٕيب ظّرو افداين ،التيسير في القراءات السبع .30

 .م  2008هـ /  1429 ،افَاهرة ،افتابًغ ومُتبة ،اإلمارات ،مُتبة افهحابة ،إوػ

ظْي بتهحٔحه / أوتو برتزل، دار افُتب  ،ٕيب ظّرو افداين ،التيسير في القراءات السبع .31

 .فبْان ،بروت ،افًِّٔة

 ،افىبًة إوػ ،فإلمام افبخاري ،وهو اجلامع ادسْد افهحٔح ادختك ،الجامع الصحيح .32

 .هـ 1422 ،فبْان ،بروت ،دار ضوق افْجاة

 ،وحمّد ٕديم ؾاضلُتَٔ  / ؾخر افدين ؿباوة  ،فِّرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني .33

 .م  1992هـ /  1413 ،فبْان ،بروت ،دار افُتب افًِّٔة ،افىبًة إوػ

مُتبة ومىبًة ادنٓد  ،ٓبن هنام إٕهاري حاشية الدسوقي وبهامشو متن مغني اللبيب .34

 .افَاهرة ،احلسْٔي

افىبًة  ،ُتَٔ  / بدر افدين ؿٓوجي وجوُيايت ،ٕيب ظع افٍارد ،لقراء السبعةالحجة ل .35

 .م  1993هـ / 1413 ،بروت ،دمن  ،دار ادٖمون فِساث ،افثإٔة
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ُتَٔ  وذح/ ظبد افسالم  ،فًبد افَادر افبٌدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .36

 .م  1989هـ /  1409 ،افَاهرة ،مُتبة اخلإجي ،افىبًة افثافثة ،هارون

 ،ظامل افُتب، بروت ،افىبًة افثافثة ،ُتَٔ  / حمّد ظع افْجار ،ٓبن جْي ،الخصائص .37

 .م  1983هـ /  1403

 .افَاهرة ،دار احلديث ،دحّد ظبد اخلاف  ظؤّة ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم .38

افىبًة  ،حمّد اخلراطأمحد ُتَٔ  / ،فِسّغ احلِبي ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .39

 .م  1986هـ /  1406 ،دمن  ،دار افَِم ،إوػ

 .بروت ،دار اجلٔل ،ذح / يوشف صُري ،ديوان عمر بن أبي ربيعة .40

ُتَٔ  / أمحد حمّد اخلراط، مىبوظات  ،فِامفَي ،رصف المباني في شرح حروف المعاني .41

 .بدمن  ،جمّع افٌِة افًربٔة

دار إحٔاء افساث  ،فألفود افبٌدادي ،عظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن ال .42

 .فبْان ،بروت ،افًريب

 ،دار افَِم ،افىبًة افثإٔة ،دراشة وُتَٔ  / حسن هْداوي ،ٓبن جْي ،سر صناعة اإلعراب .43

 .م  1993هـ /  1413 ،دمن 

دار  ،ٔدظبد احلُّتَٔ  / ظبد احلّٔد افسٔد حمّد  ،ٓبن افْاطم ،شرح ألفية ابن مالك .44

 .بروت ،اجلٔل

ُتَٔ  / ظبد افرمحن افسٔد وحمّد بدوي ادختون، افىبًة  ،ٓبن مافك ،شرح التسهيل .45

 .م  1990هـ /  1410 ،افَاهرة ،هجر فِىباظة وافْؼ ،إوػ

 .افَاهرة ،مىبًة ظٔسى افبايب احلِبي وذـاه ،اجلزء افثاين ،شروح التلخيص .46

افىبًة افثإٔة، جامًة  ،يوشف حسن ظّر ،ِٔ تهحٔح وتً ،شرح الرضي على الكافية .47

 .م  1996 ،بٌْازي ،ؿازيوٕس

حََه وهذبه  ،فسًد افدين افتٍتازاين ،شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البالغة .48

 .افَاهرة ،مُتبة ومىبًة حمّد ظع صبٔح وأوٓده ،/ حمّد حمٔي افدين ظبد احلّٔد
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 .افدمنَي اب افدين أمحد بن حمّد بن اجلزريفنٓ ،شرح طيبة النشر في القراءات العشر .49

 ،ظبد افرمحن افدورئَ  / ظدٕان ُت ،دحّد بن مافك ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ .50

 .م  1977هـ /  1397 ،بٌداد ،مىبًة افًاين

ورموان ظبد  ،ُتَٔ  / رجب ظثامن حمّد ،فِواشىي افرضير ،شرح اللمع في النحو .51

 .م  2000هـ/1420،افَاهرة ،مُتبة اخلإجي ،افؼـة افدوفٔة فِىباظة ،افىبًة إوػ ،افتواب

 .بروت ،ظامل افُتب ،ٓبن ئًش ،شرح المفصل .52

ٕٕهاري ،شرح مغني اللبيب .53 دمامْٔي، ،ادسّى بؼح ادزج ،ٓبن هنام ا ظبد دراشة وُتَٔ  / ِف

 .م  2008هـ/1429،افَاهرة ،مُتبة أداب ،افىبًة إوػ ،احلاؾظ حسن مهىٍى افًسٔع

دراشة وُتَٔ  / موشى بْاي افًِٔع، مىبًة  ،ٓبن احلاجب ،شرح الوافية نظم الكافية .54

 .م  1980هـ /  1400 ،بٌداد ،أداب

 ،ظامل افُتب ،افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / ٕوري افَٔز ،(شعراء إسالميون)شعر زيد الخيل  .55

 .م  1984هـ /  1405 ،فبْان ،بروت

ُتَٔ  / حمّد  ،دحّد بن مافك ،لتصحيح لمشكالت الجامع الصحيحشواىد التوضيح وا .56

 .م  1983هـ /  1403 ،فبْان ،بروت ،ظامل افُتب ،افىبًة افثافثة ،ؾٗاد ظبد افباؿي

 ،مىبًة ظٔسى افبايب احلِبي وذـاه ،ُتَٔ  / افسٔد أمحد صَر ،ٕمحد بن ؾارس ،الصاحبي .57

 .افَاهرة

ِّٔة ،ة إوػافىًب ،ٓبن ظهٍور ،ضرائر الشعر .58 تب اًف  .م1999/ هـ1420،بروت ،دار اُف

 .افٍُر دار ،فِجّل ،الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية .59

دار ادٖمون  ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / ظبد ادجٔد ؿىامش ،فَِاشم بن شالم كتاب األمثال .60

 .م  1980هـ /  1400 ،بروت ،فِساث

 .دار ادًارف، مك ،ُتَٔ  / صوؿي ضٔف ،ٓبن جماهد ،قراءاتكتاب السبعة في ال .61

 .م  99;3 ،مصر ،مكتبة الخانجي ،الطبعة الثانية ،تحقيق وشرح / عبد السالم ىارون ،كتاب سيبويو .84
رتبه  ،فِزخمؼي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .63
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 ،بروت ،افىبًة إوػ، دار افُتب افًِّٔة ،وضبىه وصححه / حمّد ظبد افسالم صاهغ

 .م  1995هـ / 1415

دار  ،ُتَٔ  / هْاء احلّْت ،فًبد اهلل ابن افوجٔه افواشىي ،الكنز في القراءات العشر .64

 .فبْان ،بروت ،افُتب افًِّٔة

دراشة وُتَٔ /هباء افدين ظبد افوهاب  ،فتاج افدين اإلشٍرائْي ،لباب اإلعراب .65

 .م  1984هـ /  1405 ،افرياض ،دار افرؾاظي فِْؼ وافىباظة ،فىبًة إوػا ،افرمحنظبد

مُتبة  ،ظامل افُتب ،افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / حامد ادٗمن ،ٓبن جْي ،اللمع في العربية .66

 .م  1985هـ /  1405 ،بروت ،افْٓوة افًربٔة

َٔ / ظع افْجدي ُت ،ٓبن جْي ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .67

 ،افَاهرة ،وزارة إوؿاف بجّٓورية مك افًربٔة ،وظبد افٍتاح إشامظٔل صِبي ،ٕاصف

 .م  1999هـ / 1420

 ، ظبد اهلل إٕهاريُتَٔ / ،ٓبن ظىٔة إٕدفز ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .68

 .ؿىر ،ل ثاينخٍِٔة بن محد آضبع ظذ ٍَٕة افنٔخ / ،وافسٔد ظبد افًال إبراهٔم

ادىبًة  ،ج. برجسساَسظْي بْؼه  ،ٓبن خافويه ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع .69

 .م 1934 ،افَاهرة ،افرمحإٔة

افىبًة  ،ُتَٔ  وتًِٔ  / ذيف ظبد افُريم افْجار ،ٕيب ظع افٍارد ،المسائل المنثورة .70

 .م  2004هـ /  1424 ،إردن ،ظاّمن ،دار ظامر ،إوػ

افىبًة  ،حََه / ياشغ حمّد افسواس ،دُي بن أيب ضافب افَٔز ،مشكل إعراب القرآن .71

 .م  2002هـ /  1423 ،بروت ،دمن  ،افٔاممة ،افثافثة

 .م  1983هـ /  1403 ،بروت ،ظامل افُتب ،افىبًة افثافثة ،فٍِراء ،معاني القرآن .72

 ،افىبًة إوػ، ظامل افُتب ،فوردُتَٔ  / ظبد إمر حمّد أمغ ا ،فألخٍش ،معاني القرآن .73

 .م 1985هـ / 1405 ،بروت

 ،افىبًة إوػ، ظامل افُتب ،ُتَٔ  / ظبد اجلِٔل صِبي ،فِزجاج ،معاني القرآن وإعرابو .74



 مصطفى فؤاد أحمد د.ىمزة االستفهام: أحكامها ودخولها على أداة الشرط في القرآن الكريم              

486 

 .م  1988هـ /  1408 ،بروت

حمٔي افدين ظبد  ُتَٔ  / حمّد ،ٓبن هنام إٕهاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب .75

 .م  2009 ،افَاهرة ،فِْؼ وافتوزيع ،فىالئعدار ا ، احلّٔد

دار إحٔاء افُتب  ،وهبامنه حاصٔة افنٔخ حمّد إمر ،، ٓبن هنام إٕهاريمغني اللبيب .76

 .افَاهرة ،ظٔسى افبايب احلِبي ،افًربٔة

 .بروت ،دار اجلٔل ،افىبًة افثإٔة ،فِزخمؼي ،المفصل في علم العربية .77

ُتَٔ  وتًِٔ  / يوشف  ،فًِم افدين افسخاوي ،(لحروفالمفضل في شرح المفصل )باب ا .78

 .م  2002 ،إردن ،ظاّمن ،وزارة افثَاؾة ،افىبًة افثإٔة ،احلنُي

 ،افىبًة افسادشة ،وظبد افسالم هارون ،أمحد حمّد صاـرُتَٔ  وذح/ ،المفضليات .79

 .فبْان ،بروت

دمامْٔي ظذ متن ادٌْي وهبامنه ذح اف ،فِنّْي ،المنصف من الكالم على مغني ابن ىشام .80

 .افَاهرة ،ادىبًة افبٓٔة ،ادذـور

  ، افىبًة إوػ ،أيّن رصدي شويد:ُتَٔ   ،فِناضبي ،منظومة حرز األماني ووجو التهاني .81
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 252 ........... ادىِب افثاين : دخول مهزة آشتٍٓام ظذ اشم افؼط يف افَرآن     
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