
 االستفهامية ومعانيها(  كيف)

 جئت؟   وكيف( أنت  كيف ) نحو   الحال، عن   للسؤال هي

  ال   ما قبل  وقع  إن  بعده،  عما خبر   إما  اإلعراب، من   ومحلُّه    الفتح، على  مبني   اسم  ( كيف  ) و

؟ كيف  "  نحو  عنه، ي ستغنى  ؟  وكيف   أنت  ن  "  مفعولي   ثاني  تقع   أن  ومنه "   كنت    ألنه  وأخواتها، "  ظ 

، األصل  في نُّ  كيف  " نحو  خبر  ؟  ت ظ    ما  قبل وقع  إن  بعده ،  مما الحال على  النصب   وإِما ".  األمر 

؟ جاء   كيف  "  نحو  عنه، ي ستغنى    المفعولي ةِ  على   النصب   وإما   جاء؟  حال   أي   على   أي"   خالد 

 فعل؟  فعل   أي   أي  ،{ الفيل؟  بأصحاب  ربُّك   فعل   كيف   ت ر   ألم } تعالى   كقوله الم طلقِة،

ن   وقد    ، "قرين ك يكن   تكن    كيفما" نحو  للتوكيد، الزائدة ( ما) بـِ  ملحقة   الشرِط، معنى ( كيف  ) تتضم 

قة   غير    أو لح    وهم)  رأيت  كما  بها، يجزم    من النُّحاةِ  ومن ". أجلس   تجلس   كيف"  نحو   بها، م 

، غير   شرطا   يجعل ها  من ومنهم ( . الكوفيُّون  ( . البصريُّون وهم)  مرفوعان بعدها   فالفعالن جازم 

 : منها  أخرى أغراض  إلى الحقيقي  االستفهام  عن( كيف) تخرج وقد 

:  وقوله ، [28:  البقرة { ]فأحياكم أمواتا  وكنتم بالل   تكفرون كيف : }تعالى  قوله نحو التعجب،  - 1

 [. 50:  النساء { ]الكذب  للا  على   يفترون  كيف انظر}

  أخاه  ضرب   لمن  قولك  ونحو[. 36: القلم{ ] تحكمون كيف  لكم ما: }تعالى قوله  نحو  التوبيخ،  - 2

 ؟( األكبر أخاك تضرب   كيف)

ا للا  يهدي  كيف : }تعالى   قوله نحو  النفي، - 3   ، [86:  عمران آل { ]إيمانهم بعد  كفروا  قوم 

ا  للا  يهدي   ال:  والمعنى    أشركتم أنكم  تخافون وال   أشركتم  ما أخاف  وكيف: }وقوله   كفروا  قوم 

 . أشركتم  ما أخاف  ال : ومعناه  ،[81:  األنعام{ ]بالل

 [. 137:  عمران   آل{ ]المكذبين عاقبة  كان كيف  فانظروا : } تعالى   كقوله التحذير،  - 4

 [. 21:  النساء { ]بعض   إلى  بعضكم  أفضى  وقد  تأخذونه   وكيف: }تعالى كقوله  النهي، - 5

 [. 21: اإلسراء{ ]بعض  على  بعضهم   فضلنا  كيف  انظر: }تعالى  كقوله  التنبيه، - 6

 [. 29:  مريم{ ]صبيا  المهد  في  كان من  نكلم   كيف: }تعالى كقوله  التهكم، - 7

  تصبر وكيف: }وقوله ، [7:  التوبة{ ]عهد  للمشركين  يكون  كيف : }تعالى   كقوله االستبعاد، - 8

 [. 68:  الكهف{ ]خبرا به  تحط   لم ما على


