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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )٦: ( آية سورة البقرة )٢٩(كالس منرب 

ْإن الذين كفروا سواء عليهم َأ ِ ََْ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ ِ   َأَنذرتـهم أَم مل تنذرهم ال يـؤمنون  ِ ُ ِ ُْ َ ْ ُْ ْْ ِْ ُ َْ َُ    )٦: البقرة (َ

  الهمزة
  

   :للتسويةيف هذه اآلية اهلمزة 
ؤول يعرب يف حمل رفع  وعندئذ ميكن تبديل اهلمزة مبصدر م        ،ما أدري أو ما أبالي أو سواءفتقع بعد كلمة 

ءت مهزة التسوية بلفظ ، فقد جا]) ٦[البقرة )( أنذرم أم مل تنذرهم  سواء عليهم أ(  حنو قوله تعاىل  مبتدأ مؤخر
  إنذارهم ، : التقدير ، االستفهام 

  ) .٨٠: التوبة )(م أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلأ سواء عليهم ( ومنه قوله تعاىل 
  

  :استعماالت أخرى لهمزة مفردة 
   :همزة االستفهام: ًأوال 

: حرف مشرتك يدخل على األمساء واألفعال وحقيقته طلب الفهم ، مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ، حنو 
  أحممد موجود ؟

  
  أحكام همزة االستفهام

  ) أم (  سواء تقدمت على جواز حذفها ـ ١     
  . يف الصباح حضرت  أ:والتقدير . يف الصباح حضرت أم يف املساء : و حن

  )أبسبع ( التقدير  . ً فو اهللا ما أدري وإن كنت راميا      بسبع رميت اجلمر أم بثمان :ومنه قول عمر بن أيب ربيعة 
      

  .ويف هذه احلالة يليها املسؤول عنه مباشرة وهو ما يقتضى تقريره  : التقرير ـ ٢ 
ٌ حممودا ، وأحممد ضرب حممودا ، وأحممودا ضرب حممدٌأضرب حممد:      حنو  ًٌ ً ففي املثال األول تقرر الفعل ، ويف  . ً

  .ًاملثال الثاين تقرر الفاعل ، ويف الثالث تقرر املفعول به ، ولذلك وجب أن يأيت املسئول عنه بعد اهلمزة مباشرة 
  
   .و النفي ـ تدخل همزة االستفهام على اإلثبات ٣ 

  .]٨[فاطر  )أفمن زين له سوء عمله (      حنو قوله تعاىل 
   .]١[الشرح  )أمل نشرح لك صدرك ( حنو قوله تعاىل .      وتدخل على النفي 

  
   )تمام تصديرها ( تأتي في أول الكالم  ـ ٤

  :ام فال نقول اليت لإلضراب كما يذكر غريها من أدوات االستفه) أم ( ال تذكر بعد مهزة االستفهام 
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  فشل ؟ بل نقول أفاز حممد أم هل فشل ؟   أفاز حممد أم أ
   :حنوكما أا تتقدم على حروف العطف 

  ،] ١٨٥[األعراف  )مل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض و أ(  قوله تعاىل 
  ، ]١٧[الغاشية )  )فال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت  أ( وقوله تعاىل 
  ،  ] ٥١[يونس  )إذا ما وقع آمنتم به مث  أ( وقوله تعاىل 

   :بينما تتأخر حروف االستفهام عن حروف العطف 
ُوكيف تكفرون وأَنتم تـ : كما يف قوله تعاىل ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ِّتـلى عليكم آيات اللهََ ُ َ ْ ُ َْ ََ    )١٠١: آل عمران ( ْ

  ].٨١[األنعام  )فأي الفريقني أحق باألمن ( وقوله تعاىل 
  ، ] ٥٥[النجم  ) تتمارى ء ربكأي آالفب(وقوله تعاىل 
   ]٢٦[ التكوير )فأين تذهبون إن هو إال ذكر للعاملني ( وقوله تعاىل 
   .] ٣٥[األحقاف  )فهل يهلك إال القوم الفاسقون ( وقوله تعاىل 

  
 ، ألن مهزة الوصل إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل تثبت همزة االستفهام وتسقط همزة الوصل ـ ٥
سقطت فلما أدخلت عليها مهزة االستفهام استغين عنها فأ. ا أتى ا للتوصل ا إىل النطق بالساكن الذي بعدها إمن

  شرتيت الكتاب ؟ ،َ أ: حنو وسدت مهزة االستفهام مسدها 
  أ إستكربت :   التقدير  .]٧٥[ص )أستكربت أم كنت من العالني ( ومنه قوله تعاىل 

  أ إختذمت :  التقدير ، ]٨٠[البقرة  )ًاهللا عهدا أختذمت عند ( وقوله تعاىل 
آلرجل قال ذلك أم : أما إذا كانت مهزة الوصل مع الم املعرفة مدت مهزة الوصل ، لئال يشتبه االستفهام باخلرب حنو 

  .املرأة 
  أ اهللا خري:  التقدير ، ]٥٩[النحل  )آهللا خري أم يشركون ( ومنه قوله تعاىل 

  أ الذكرين حرم  أم األنثيني :  التقدير ] .١٤٣[األنعام  )ن حرم أم األنثيني آلذكري( وقوله تعاىل 
  
  

  :ين القطع المفتوحة كان لك الخيارالهمزةوإذا دخلت همزة االستفهام على 
  .أحسنت إىل أخيك  أ:  ـ إما أن مزمها مهزتني مقصورتني حنو ١     

  ] ١١٦[املائدة  )أنت قلت للناس أ ( حنو قوله تعاىل   
  ]٣٩[يوسف  )أرباب متفرقون أ (  وقوله تعاىل 

   ـ أو جتعلهما مهزة واحدة مطولة حنو آحسنت إىل أخيك بتقدير دخول ألف بني اهلمزتني ، ٣     
  

 أآثرت : كما هي  حنواهلمزتني قرأت  ، أما إذا دخلت همزة االستفهام على همزة القطع المفتوحة المتلوة بألف
  .]١٢٣[األعراف  )آمنتم به  قال فرعون أ( منه قوله تعاىل و. ًحممدا على أمحد 
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  .وإذا دخلت همزة االستفهام على همزة القطع المضمومة فلك فيها أربعة أوجه 
  .عطيك الكتاب ُأ َأ:  ـ أن مزمها مهزتني مقصورتني حنو ١     
  .مزتني ومدة . عطيك الكتاب ُأ آ: ً ـ أو تدخل ألفا بينهما حنو ٢     
  .ًمزة مقصورة ، وواوا مضمومة . ؤعطيك الكتاب  أ: ً ـ أو تقلب مهزة القطع واوا مضمومة حنو ٣     
  .ؤعطيك الكتاب  آ: ً ـ أو تقلب مهزة القطع واوا مضمومة ومتد مهزة االستفهام حنو ٤     

  ، ]١٥[آل عمران  )قل آؤنبئكم خبري من ذلكم (  ومنه قوله تعاىل 
   .]٨[ص  )نزل عليه الذكر من بيننا  ؤ آ( وقوله تعاىل 

  
  :ًأما إذا كانت همزة القطع مكسورة ودخلت عليها همزة االستفهام فلك فيها أيضا أربعة أوجه هي 

  .إنك مقيم  أ:  ـ أن مزمها مهزتني مقصورتني ، حنو ١     
  .إنك مقيم  آ:  ـ أن جتعلهما مهزتني ومدة ، حنو ٢     
  .ينك مقيم  أ: زة القطع ياء مكسورة ، حنو  ـ أن تقلب مه٣     
  .ينك مقيم  آ:  ـ أو جتعلهما مهزة مطولة وياء مكسورة ، حنو ٤     

  ،  ]٩٠[يوسف  )أينك ألنت يوسف ( قوله تعاىل : يتني  قرأ اآل     ومنه 
  ، ]٩[فصلت  )قل أينكم لتكفرون ( وقوله تعاىل      
  .لهما على الوجوه السابقة كلها وقد قرئت اآليتان السابقتان ومث   
  
  

  :     وقد تخرج الهمزة عن االستفهام الحقيقي فترد لمعان كثيرة هي 
  

أنت قلت للناس  أ( وهو توقيف املخاطب على ما يعلم ثبوته ، أو نفيه ، حنو قوله تعاىل  : تأتي للتقريع ـ ١     
   .]١١٦[املائدة  )اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا 

  
  ، ]٩[فصلت  )نكم لتكفرون  إقل أ( قوله تعاىل حنو  للتحقيق ـ تأيت ٢     
  

أفأصفاكم ربكم بالبنني واختذ ( وهذا يقتضي أن ما بعد اهلمزة غري واقع ، حنو قوله تعاىل  : لإلنكار اإلبطالي ـ ٣     
   .]٤٠[اإلسراء  )ًمن املالئكة إناثا 

  
 )أغري اهللا تدعون (   ما بعد اهلمزة واقع ، وأن فاعله ملوم حنو قوله تعاىلويقتضي أن : اإلنكار التوبيخي ـ ٤     

   .]٩٥[الصافات )  ونأتعبدون ما تنحت(  ، وقوله تعاىل ] ٤٠[األنعام 
  

  .]١٦[املرسالت ) أمل لك األولني ( حنو قوله تعاىل :  للتهديد  ـ تأيت٥     
  



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 رة ا����ة	
 
   

  
                            ��  www.alehsaan.com                          m.r@usa.comا�
��ذ ���� ر

- ٤ - 

  .]٢١[الزمر )  أن اهللا أنزل من السماء ماء أمل تر( حنو قوله تعاىل  : للتنبيه ـ ٦     
أمل تر إىل ( ، ومنه قوله تعاىل ]٤٥[الفرقان ) أمل تر إىل ربك كيف مد الظل ( حنو قوله تعاىل  : للتعجب ـ ٧     

  ] .١٤[اادلة  )ًالذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم 
  

  .]٦[الضحى ) ى ًأمل جيدك يتيما فآو( حنو قوله تعاىل  :  التذكير ـ٨     
  

   .]٣٠[البقرة ) أجتعل فيها من يفسد فيها (  ومنه قوله تعاىل : االسترشاد ـ ٩     
  

   ، والتقدير أسلموا ]٢٠[آل عمران  )أسلمتم  وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أ( حنو قوله تعاىل  : األمر ـ ١٠     
  

  .]١٦[احلديد  )لذين آمنوا أن ختشع قلوم أمل يأن ل( حنو قوله تعاىل  : االستبطاء ـ ١١     
  

  .]٨٧[هود )   أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد آباؤنا( حنو قوله تعاىل  : للتهكم ـ تأيت ١٢     
  

: فاهلمزة عوض من حرف القسم احملذوف ، والتقدير . حنو آهللا لقد حضر والدك  : معاقبة حرف القسم ـ ١٣     
  .واهللا لقد حضر والدك 

  
  

  ..... هذا 
  
  

  و اهللا أعلم بالصواب و أسأل اهللا التوفيق و السداد
   و صلى اهللا على حبيبه سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


