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 ميالصادق أحمد عبد الكريم الخاز د. 

 جامعة بني وليدـــ كميَّة اآلداب                                        
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمد ، والصبلة والسبلم عمى رسول ا، وعمى آلو وصحبو ومن وااله.   

  ،،أمَّا بعد،
ثبلثة أقساٍم، ولكلٍّ حدُّه  فمن المعموم أنَّ الكبلم في العربيَّة عمى

وعبلماتو التي تميّْزه من غيره، لكنَّ بعض الكممات خالفت ذلك السَّنن 
المعيود، وامتازت عن غيرىا بمجيئيا حروفًا في تراكيب لغويَّة، وأسماء في 
تراكيب أخرى، ومجيئيا حروفًا كذلك وأفعااًل في تاراٍت ُأَخَر، وىناك ما جمع 

بلم الثبلثة، فاستخدمت حروفًا وأسماًء وأفعااًل، وذلك ِوْفَق منيا بين أنواع الك
 ضوابط وشروط يأتي بيانيا الحقًا. 

وىذه االستخدامات المتنوّْعة لمكممة الواحدة ليا أثٌر في إظيار براعة 
المتكمّْم في َسْوِقِو تمك الكممَة حرفًا من حروف المعاني في سياٍق بعينو، 

اق آخر وىكذا، وال ريب أنَّ ليذا التنويع في وسوقو إيَّاىا اسمًا في سي
 االستخدام أثرًا في تباين المعنى.  

دّْدة، واكتفى النُّحاة ـمات في أبواب النحو المتعـوقد تناثرت ىذه الكم
باإلشارة إلى تعدُّد استخداماتيا في تمك األبواب، فآثرُت جمعيا في بحث 

برازًا ليذه السمة التي يُضمُّيا وُيبيُّْن أحكاميا، تيسيرًا عمى ال دارسين، وا 
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نَُّو َلَتنْ ﴿اتَّسمْت بيا لغة العرب، قال تعالى:  وُح  َنَزلَ  ِزيُل َربّْ اْلَعاَلِمينَ َواِ  ِبِو الرُّ
 - 192]الشعراء: ُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن﴾َعَمى َقْمِبَك ِلتَ  اأْلَِمينُ 
195] . 

ة المنطقيَّة العقميَّة بالخطة التي ال مناص من وتكاُد تقضي القسم
تجاوزىا في استعراض ىذه الكممات ودراستيا، فالمنطق يقضي باستخدام 
تمك الكممات حروفًا وأسماًء، أو حروفًا وأفعااًل، أو أسماًء وأفعااًل، أو 
استخداميا مجتمعًة، وىذا بيان ليا ضمن تفريعاتيا مرتَّبة ىجائيِّا عمى النحو 

 تالي:ال
 أوَّاًل: التعاقب بين الحرفيَّة واالسميَّة

  :الفجائيَّة (إذا) -1
تباينت آراء النحاة في حقيقة )إذا( الفجائيَّة، فذىب بعضيم إلى كونيا 

، وذىب اآلخرون إلى أنَّيا اسٌم، غير (1)حرفًا، وىو مذىب الكوفيّْين واألخفش
، فإذا قمت: (2)رفًا لممكانأنيم اختمفوا فييا بين كونيا ظرفًا لمزمان، أو ظ

خرجت َفِإذا اأْلسد( َصحَّ َكوُنَيا ِعند اْلمبرد َخبرًا، َأي: فبالحضرة اأْلسد، َولم )
َيصح ِعْند الّزجاج؛ أِلَن الزََّمان اَل يخبر ِبِو َعن الجثة، َواَل ِعْند اأْلَْخَفش؛ 

 .(3)واََل َعنوُ  ْلَحْرف اَل ُيْخَبُر ِبوِ أِلَن ا
 عاً ــــــــيا تبــــيم اختمفوا في ناصبــــــدّْ، بل إنَّ ــــــر عند ىذا الحــــــولم يقف األم

                                                 
 .   2/460ينظر شرح الرضي عمى الكافية:  (1)
 .   374ينظر الجنى الداني في حروف المعاني، لممرادي، ص:  (2)
 .   121ينظر مغني المبيب البن ىشام، ص:  (3)
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الختبلفيم في حقيقة ظرفيَّتيا، بين أن يكون ناصبيا الخبر الواقع بعدىا، أو 
 .    (1)فعل المفاجأة المقدر معيا

 ، واستدلَّ الختياره ذلك بأموٍر منيا:(2)وقد اختار ابن مالك كونيا حرفاً 
أنيا كممة تدّل عمى معنى في غيرىا، وأنيا ال تقع إال بين جممتين، وذلك ال 
يوجد إال في الحروف كـ)لكن( و)حتى( االبتدائية، وأنيا ال يمييا إال جممة 

 .  (3)ابتدائية مع انتفاء عبلمات األفعال، وال يكون ذلك إال في الحروف
حلَّ فاء الجواب في وقوعيا وممَّا اسُتِدلَّ بو عمى حرفيَّتيا أنيا حمَّت م

أنيا ال يبتدأ بيا، وال تقع من " ؛ وذلك لما شاركتيا فيو(4)رابطًا لجواب الشرط
، فضبًل عن تقارب (5)"ْعَقٌب بما بعدىا، فقامت مقامياإال بعد ما ىو مُ 

وقد ُتغِني )إذا( إذا كانت لممفاجأة عن الفاء في معنيْييما، قال ابن يعيش: " 
ن شئت: )إذا أنا مكِرٌم جواب الشرط، تق ول: )إن تأِتني فأنا ُمْكِرٌم لك(، وا 

لك(، وذلك لتقاُرب معنَيْييما؛ ألنَّ المفاجأة والتعقيب متقاربان. قال ا 
ْن ُتِصْبُيْم َسيَّْئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيْم ِإَذا ُىْم يَ ﴿تعالى:  [، 35ْقَنُطوَن﴾ ]الروم:َواِ 

  .(6)"أي: فيم يقنطون
                                                 

 .   380 – 378ينظر الجنى الداني، ص:  (1)
 .   214/  2البن مالك:  ينظر شرح التسييل (2)
 .   215، 214/  2ينظر المصدر نفسو:  (3)
، شرح الكافية الشافية البن مالك: 2/59ينظر المباب في عمل البناء واإلعراب لمعكبري:  (4)

 .   4/38، شرح ابن عقيل: 2/885، الممحة في شرح الممحة  البن الصائغ: 3/1598
 . 2/407 شرح التصريح لمشيخ خالد األزىري: (5)
 .   2/59، وانظر: المباب في عمل البناء واإلعراب: 3/126شرح المفصل البن يعيش:  (6)



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 تعاقب أنواع الكبلم عمى بعض األلفاظ "جمعا ودراسة"

 
-424- 

الداللة "لَّ ممَّا يقويّْ حرفيتيا كوَنيا جيء بيا لغرٍض، أال وىو: ولع
، وىذا (1)"ما قبميا، عمى سبيل المفاجأة عمى أن ما بعدىا يحصل بعد وجود

( مكسورة اليمز ىو ديدن حروف المعاني ، ثمَّ إنَّ امتناع عمل ما بعد )إنَّ
حاة قضى بحرفيتيا فييا إذا جعمت ظرفًا يقوي كونيا حرفًا، بل إنَّ بعض الن

ِحيح األول ]أي: القول بالحرفية[، َويْشيد َلُو َقْوليم: "بسبب ذلك فقال:  َوالصَّ
(، َفَمو َكاَنت )ِإذا( ظرف َمَكان، َأو  )خرجت َفِإذا ِإنَّ زيدًا ِباْلَباِب( ِبَكْسر )ِإنَّ
( اَل يْعمل مَ  ا زَمان الحتاجت ِإَلى َعامل يْعمل ِفي محمَيا النصب، َو)ِإنَّ

ذا َبطل أَ   .(2)"ن تكون ظرفا تعين َأن تكون حرفاً بْعدَىا ِفيَما قبمَيا، َواِ 
، وأنَّيا قد (3)وتتميَّز إذا الفجائية بأنَّيا ال تمييا األفعال عمى األصح

ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن ﴿تجتمع مع )إذا( الشرطيَّة، كما في قولو تعالى: 
، كما تتميَُّز بجواز حذف الخبر (4)[25 ]الروم: َتْخُرُجوَن﴾ْنُتْم اأْلَْرِض ِإَذا أَ 

 . (6)، وكسر ىمزة إنَّ وفتحيا معيا كذلك(5)بعدىا
 (:ماإذ) -2

 يا ـاختمف النحاة في )إْذ( بين كونيا اسمًا أو حرفًا قبل دخول )ما( عمي
                                                 

 . 1/305شرح التصريح :  (1)
 . 98موصل الطبلب إلى قواعد اإلعراب، لمشيخ خالد األزىري، ص: (2)
، 1/206، شرح التصريح: 587، مغني المبيب، ص:1/349ينظر شرح الكافية الشافية:  (3)

 .   1/430ح األشموني: شر 
 . 98ينظر موصل الطبلب، ص:  (4)
 1/223ينظر شرح التصريح:  (5)
 .   1/305، شرح التصريح: 1/338، أوضح المسالك: 1/485ينظر شرح الكافية الشافية:  (6)
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وتصييرىا أداًة لمشرط، ولم يفارقيا ذلك االختبلف بعد ىذا االنتقال أيضًا. 
واخُتمف في )إْذ( قال المرادي بعد ذكره معنى التعميل الذي ىو أحد معانييا: "

ىذه، فذىب بعض المتأخرين إلى أنيا تجرَّدت عن الظرفية، وتمحَّضت 
لمتَّعميل، وُنِسَب إلى سيبويو، وصرح ابن مالك في بعض نسخ )التسييل( 

لظرفيَّة. قال ا بحرفيَّتيا، وذىب قوٌم منيم الشموبين إلى أنيا ال تخرج عن
بعد ذكره معنى المفاجأة فييا:  ، وقال أيضاً (1)"بعضيم: وىو الصحيح

واختمف في )إْذ( ىذه، فقيل: ىي باقيٌة عمى ظرفيَّتيا الزَّمانيَّة، وقيل: ىي "
: ظرف مكان، كما قال بعضيم ذلك في )إَذا( الفجائية، وقال ابن مالك

 .(2)"المختار عندي الحكم بحرفيَّتيا
دخول )ما( وقع االختبلف في حرفيَّة )إْذَما( واسميَّتيا بسبب وقد 

أصْل )إْذَما( ِعْند ِسيَبَوْيِو )إْذ( الزمانيَّة، ُركّْبت َمعَيا عمييا، قال العكبري: "
)َما(، فنقمْتيا َعن االسمّية، فيما حرٌف، ولّما ُنقمت َعن َذِلك ُجعمْت شرطّيًة؛ 

ماٍض، فمّما ُنِقَمْت استعممْت ِفيَما ُمْقَتَضاهُ ألنَّيا ِفي األصِل َظْرُف زماٍن 
، ونقل صاحب )شرح التصريح( عن (3)الزََّمان، َوَقاَل َغيره: َليست مركبة"

ن المعنى عندىم في مبرد، وابن السراج، والفارسي: "ال أنيا ظرُف زماٍن، وا 
( كانت : متى تقْم أقْم؛ ألنَّ )إْذ( قبل دخول )ماإْذما تقْم أقمْ قول القائل: 

                                                 
 .          189الجنى الداني، ص:  (1)
 .          190، 189الجنى الداني، ص:  (2)
 .   2/55البناء واإلعراب: المباب في عمل  (3)
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أنَّ التغيير قد كما نقل ما ُردَّ بو عمييم من " ،(1)اسمًا، واألصل عدم التغيير
تحقق، بدليل أنَّيا كانت لمماضي فصارت لممستقبل، فدلَّ عمى أنيا نزع منيا 
ذلك المعنى البتة، واعترض بأنو ال يمزم من تغيير زمانيا تغيير ذاتيا 

ذا دخل عميو كالمضارع، فإنو موضوع ألحد الزمانين:  الحال أو االستقبال، وا 
 .       (2)"لى المضي مع بقاء ذاتو عمى أصميا)لم( انقمب زمانو إ

وقد دلَّل ابن يعيش عمى اسميَّة )إذما( بأّنو ال يعود من الجزاء بعدىا 
إلييا ضميٌر، وأنَّيا خرجت عن معنى المضّي إلى االستقبال بسبب تركيبيا 

ّكبا قد يحدث ليما بالجمع والتركيِب معنى ثالٌث، مع )ما(، والشيئان إذا رُ 
 . (3)ويخرجان عن حكِم ما لكّل واحد منيما إلى معَنى مفرد

َواَل يكون اْلَجَزاء ِفي )ِإْذ( َواَل ِفي )َحْيُث( ِبَغْير )َما(؛ أِلَنَُّيَما ىذا "
ذا ِزْدت عمى كل َواِحد ِمْنُيَما ) َما( منعتا ظرفان يضافان ِإَلى اأْلَْفَعال، َواِ 

َضاَفة فعممتا"  . (4)اإْلِ
وما تجدر اإلشارة إليو ىو أن بعض النحاة خصَّ الجزم بـ)إْذَما( 

 .(5)بالشعر، وجعميا كـ)إذا(، والصحيح أن الجزم بيا جائز في االختيار
  (:أل  ) – 3

                                                 
 .            2/398شرح التصريح:  :ينظر (1)
 السابق.            (2)
 .           5/105شرح المفصل:  :ينظر (3)
 .            2/47المقتضب لممبرد:  (4)
 .            191الجنى الداني، ص:  :ينظر (5)
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 التي تتصدَّر أوائل األسماء  -متكممون بالعربية عمى أنَّ )أْل(تعارف ال
حرٌف لمتعريف، ولم َيْعَمْم بعضيم أنَّ تمكم البلم التي تتصدَّر  -بعد تعريفيا 

نَّما ىي الموسومُة في العربيَّة  بعض األسماء قد ال تكون حرفًا، وا 
بـ)الموصولة(، وضابطيا أنَّيا البلم الداخمة عمى الصفات الصريحة المتمثمة 

شبية، واسم في اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، دون الصفة الم
التفضيل، وذلك من نحو: العاِلم والجاىل، والمعموم والمجيول، والَفِطن 

، وىذه البلم محلُّ خبلٍف بين النحاة، إذ ذىب بيا األخفش مذىب (1)والبميد
التعريف، فجعميا كـ)أْل( التي تتصدر سائر األسماء، وذىب بيا المازنيُّ 

، أمَّا الجميور فقد عدُّوىا اسمًا موصواًل لو أحكامو  مذىب الموصول الحرفيّْ
ة بو  .(2)الخاصَّ

بأنَّ )أْل(  -و العكبريُّ فيما نقمو عن –وقد استدل األخفش عمى مذىبو 
ُتحذف في الوصل ىمزتيا كما ُتحذف ىمزة الم التعريف، فيفضي إلى ىذه "

، واستدلَّ (3)أن يبقى االسم عمى حرٍف واحٍد، وال نظير لو في الموصوالت"
بأنَّ العامل يتخطاىا نحو: مررت ي ومن وافقو عمى حرفيتيا "المازن

بالضارب، فالمجرور ىو: )ضارب(، وال موضع لـ)أْل(، ولو كانت اسمًا 
لكان ليا موضع اإلعراب، وقال الشموبين: الدليل عمى أن األلف والبلم 
حرف قولك: جاء القائُم، فمو كانت اسمًا لكانت فاعبًل، واستحق )قائم( 

                                                 
 .            191، الجنى الداني، ص: 1/151ح األشموني: ، شر 1/158شرح ابن عقيل:  :ينظر (1)
 .            202الجنى الداني، ص:  :ينظر (2)
 .            2/639المتبع في شرح الممع لمعكبري:  (3)
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والصمة ال يسمط عمييا  ؛ ألنو عمى ىذا التقدير ميمل؛ ألنو صمٌة،البناء
، واستدلَّ الجميور عمى اسميَّتيا  برجوع الضـــــــــمير إلييا (1)"الموصولعامل 

، وردُّوا عمى المازني وغيره أدلَّتيما بما (2)في نحو: الضاربيا زيٌد ىندٌ 
 . (3)يدحضيا ممَّا ال يتَّسع المجال لذكرىا

إن غمبت االسمية عمى الصفة أنَّو "ينبغي التنبُّو إليو ىو  وما 
صارت اسمًا جامدًا، ولم تكن )أْل( الداخمة عمييا اسَم موصوٍل، مثل 
األعبلم: المنصور، واليادي، والمأمون، والمتوكل من أسماء الخمفاء 
العباسيين، ومثل: الحاجب لما فوق العين. والقاىرة، والمنصورة، والمعمورة، 

، كما ينبغي أن ُيعمم أنَّ صمة )أل( عند من (4)"ن أسماء الببلد المصريةم
عدَّىا اسمًا ىي الصفة الصريحة نفسيا، وما خالف ذلك ممَّا ذكره النحاة 

 .  (6)، وأنَّ التعريف حاصٌل بـ)أْل( التي ىي اسٌم عند الجميور(5)فشاذّّ 
نَّ لـ)أْل( التي ىي أداة لمتعريف باتّْف      اق الجميع أنواعًا وأحكامًا ىذا وا 

 مبثوثة في كتب النحاة ال يتَّسع المجال لذكرىا، فارجع إلييا إن شئت.   
                                                 

 .            1/435توضيح المقاصد:  (1)
 .            202ينظر الجنى الداني، ص:  (2)
، شرح المقرب البن النحاس: 14 -3/12، شرح الرضي:1/328ينظر شرح التسييل: (3)

1/202              . 
 .            1/389النحو الوافي، عباس حسن:   (4)
، شرح ابن عقيل: 202، الجنى الداني، ص: 2/642ينظر المتبع في شرح  الممع لمعكبري:  (5)

1/158            . 
   .642/  2ينظر المتبع في شرح الممع:  (6)
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 (:َأن  ) – 4
استخدمت )َأْن( في لغة العرب اْسمًا وحرفًا، غير أنَّ استخداميا في 
باب الحرفية ىو الكثير الغالب؛ وذلك ألنَّ استخداميا اسمًا جاء من قبيل 

)أنت( وفروعو.  مير المكتمم المفرد )أنا(، وضمير المخاطبكونو لغًة في ض
أن المفتوحة اليمزة الساكنة النون عمى وجيين: اسٍم وحرٍف، قال ابُن ىشام: "

وااِلْسُم عمى َوْجَيْين: ضمير اْلُمَتَكّمم ِفي َقول َبعضيم: )َأْن َفَعْمُت( ِبُسُكون 
ْتَيان ِباأْللف َوقفًا. َوضمير النُّون، َواأْلَْكَثُروَن عمى فتحَيا وْصبًل،  وَعمى اإْلِ

اْلُمَخاطب ِفي َقْولك: َأْنت َوَأْنت وأْنُتما َوَأْنُتم وأْنُتنَّ عمى َقول اْلُجْمُيور: ِإن 
ِمير ُىَو َأْن، َوالتَّاء حرف خطاب  . (1)"... الضَّ

كونيا حرفًا  وأمَّا استخداميا حرفًا فقد جاء عمى أربعة أوجو: أوليا:
، غير أنَّيا تفرَّدْت بنْصِبيا (2)ا يدخل عمى الماضي والمضارع واألمرمصدريِّ 

الفعَل المضارع بعدىا في الغالب، وقد جاءت ميممًة معو حمبًل عمى )ما( 
 : (3)المصدرية أختيا، واستشيد ليا النحاة بأبياٍت منيا قول القائل

 (4)داا أحَ رَ عِ شْ تُ ال  أنْ وَ  مَ بَل نّْي السَّ مِ       امَ كُ حَ يْ وَ  اءَ مَ ى أسْ مَ عَ  آنِ رَ قْ تَ  أنْ 

                                                 
 .                 215الجنى الداني، ص:  :. وانظر41مغني المبيب، ص:  (1)
 .                 219الجنى الداني، ص:  :ينظر (2)
، 3/1237، توضيح المقاصد: 4/225البيت من البسيط، وىو ببل  نسبة في شرح المفصل:  (3)

 . 3/1527شرح الكافية الشافية: 
، شرح 3/1237، توضيح المقاصد: 4/225، شرح المفصل: 2/460اإلنصاف:  :ظرين (4)

، شرح 4/156، أوضح المسالك: 4/35، شرح الرضي: 3/1527الكافية الشافية: 
 . 2/363التصريح: 
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 مَّ ــــــِلَمْن َأَراَد َأْن ُيتِ  ﴿و تعالى: ــــــــعند قول ﴾ُيِتمَّ ﴿ع ــــــت قراءة من رفـــــوعميو ُحمم
 . (1)[233]البقرة:  الرََّضاَعَة﴾

ولـ)أن( المصدرية الناصبة لممضارع أحكاٌم معو من جية إضمارىا 
ظي ارىا مبسوطة في كتب النحاة، فارجع إلييا في باب بعد نواصبو األخرى وا 

( المؤكّْدة الثقيمة، كما جاء في قولو  إعرابو. وثانييا: كونيا مخففة من )أنَّ
[، وليا 10]يونس: ُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن﴾َوآِخُر َدْعَواُىْم َأِن اْلَحمْ ﴿تعالى: 

. وثالثيا: كونيا مفسّْرة، (2)أحكاٌم معمومة في بابيا ال يتَّسع المقام لذكرىا
التي يحسن في موضعيا )َأْي(، وعبلمتيا أن تقع بعد جممة فييا وىي "

 اْصَنِع اْلُفْمَك ِبَأْعُيِنَنا﴾َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِو َأِن ﴿ معنى القول دون حروفو، نحو:
[، فمو كان الذي قبميا غير جممة حكم عمييا بأنيا المصدرية، 27]المؤمنون:
سرة بعد صريح القول خبلفا ارتي إليك أن اصبر(، وال تقع المفنحو: )إش
. ورابعيا: كونيا زائدة، وىي التي تقع زائدًة في التركيب تقوية (3)"لبعضيم

أو استكمااًل لتفعيمة من تفعيبلت البحور في نظم القصائد ( 4)لمعنى الجممة
ام من حيث . وليا أحك(5)الشعرية، كما أنَّيا تقع في موضع ال يصح لغيرىا

                                                 
 .               6/415، 2/498ينظر البحر المحيط:  (1)
في عمل البناء واإلعراب:  ، المباب1/237، األصول في النحو: 1/49ينظر المقتضب:  (2)

 .               46،  مغني المبيب، ص: 1/220
 .                2/1235توضيح المقاصد:  (3)
 . 222، 221، الجنى الداني، ص: 1/237، األصول: 2/362ينظر المقتضب:  (4)
 .3/1522ينظر: شرح الكافية الشافية:  (5)
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كفُّيا ما بعدىا وعدُمُو، فضبًل عن أنَّ ليا مواضع تزاد فييا عمى سيبل 
 ع ـــضًا، لكنَّ المجال ال يتَّســـــيل الشذوذ أيــــــيا عمى سبـــــــالقياس، وأخرى تزاد في

 . (1)لسردىا، فارجع إلييا في مظانّْيا
، ه - 5 ()أنا، نحن، أنَت، أنِت، أنتما، أنتم، أنتنَّ    :و، هي، هما، هم، هنَّ

اختمف النحاة في تصنيف ىذه األلفاظ االثنا عشر إذا وضعت 
موضع الفصل بين المبتدأ وخبره، أو بين ما أصمو المبتدأ والخبر ممَّا سبق 

وىم  –فذىب قوٌم (، 2)بناسخ، أو بين الحال وصاحبيا عمى رأي األخفش
لمعنى في غيرىا، وىو ألنيا جاءت إلى أنَّيا حروف؛ " –ثر  النحاة أك

، (4)، والعتماد المعاني عمييا كذلك(3)"الفصل بين ما ىو خبر وما ىو تابع
، ولذا (5)عتماد المتكمم عمييا في رفع االشتباه بين الخبر والصفةفضبًل عن ا

والكوفيون يسمونو عمادًا، أسمى الكوفيُّون الواحَد منيا عمادًا، قال الرضي: "
د لمبيت، الحافظ ، حتى ال ُيْسَقَط عن الخبرية كالعمالكونو حافظًا لما بعده

 د االسَم األّوَل، وقّواه ــــــو عمـــــــكأنّ ش: "ــــــــــ، وقال ابُن يعي(6)"لمسقف من السقوط

                                                 
، ىمع اليوامع: 53، 52مبيب، ص: غني ال، م211، 210ينظر: الجنى الداني، ص:  (1)

2/362. 
 . 644ينظر مغني المبيب ، ص:  (2)
 .   351الجنى الداني، ص:  (3)
 .   644ينظر مغني المبيب، ص:  (4)
 . 1/417ينظر حاشية الصبان عمى شرح األشموني:  (5)
 .   2/455شرح الرضي عمى الكافية:  (6)
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 . (1)"بتحقيق الخبر بعده
ولعلَّ تسمية الكوفيين تكون أولى؛ ألنَّ تسميتو بضمير الفصل 

ن المبتدأ وخبره، أو بين منصوبْي أفعال القموب، تقتضي أالَّ يؤتى بو إالَّ بي
أمَّا ما عداىما ممَّا أصمو المبتدأ والخبر فإنَّ تخاُلف إعرابْييما يدفع شبية 

مطابقُتو  -عبلوة عمى كونو ضميرًا لمرفع  -؛ ولذا اشترط فيو (2)الوصف
لتثنية المعنى، وفي التكمم، والخطاب، والَغيبة. وفي اإلفراد، والبلسم قبمو في 

ألنو بمثابة توكيد لو، وأن يكون واقعًا بين ؛ والجمع. وفي التذكير، والتأنيث
 .  (3)معرفتْين أو بين معرفٍة وما قاربيا من النكرات

ثمَّ إن ذىاب جلّْ النحاة إلى عدم إحبللو محبلِّ من اإلعراب، 
ره يقوي تسمية الكوفيين، خصوصًا وأنَّ لو ما يناظ (4)وتصحيحيم ذلك الحكم

ويشاركو في التسمية ممَّا أجمع النحاة عمى حرفيتو، وعدم وجود محلٍّ لو من 
اإلعراب، أال وىو ميم العماد الذي تعتمد عمييا ألف التثنية في نحو قولك: 
التمميذان أكرما أستاذىما، فالميم في )أستاذىما( حرف عماٍد اعتمدت عميو 

بنيَّة عمى الضم، غير أنَّ األلف؛ لعدم إمكان مجيئيا عقب ىاء الضمير الم
الكوفيّْين ذىبوا بو مذىب االسميَّة، وصيَّروه تابعًا لما قبمو،                   

                                                 
 .   2/329شرح المفصل:  (1)
 .   2/455ر شرح الرضي عمى الكافية: ينظ (2)
 .   2/329شرح المفصل:  (3)
 .    1/314ينظر: شرح التصريح:  (4)
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فتنزل منزلة النفس إذا كان توكيدًا، وكما أنك إذا قمت: )جاءني زيد نفسو( "
كان )نفُسو( تابًعا لزيد في إعرابو، فكذلك العماد، إذا قمت: )زيد ىو العاقل( 

، وىو ما لم يرتضو نحاة البصرة، فأبطموه (1)"عرابون يكون تابًعا في إيجب أ
ة أن " المكنيَّ ال يكون تأكيدًا لممظير في شيء من كبلميم، والمصير  بحجَّ

، كما ردُّوا (2)"ي كبلميم ال يجوز أن ُيَصار إليوإلى ما ليس لو نظير ف
تعمُّق لو بما بعده؛  الما بعده كالشيء الواحد( بأنو: " عمييم زعميم )أنو مع

الشيء                   ألنو كناية عما قبمو، فكيف يكون مع ما بعده ك
 .(3)"الواحد؟

 ) وقد نبَّو النحاة إلى أنَّ الفصل ال يظير لو حكٌم في باِب )إنَّ
وأخواِتيا، وباب المبتدأ والخبر لفظًا؛ ألّن أخبارىا مرفوعٌة، الميمَّ إاّل باإلرادة 

ويظير مع الفعل؛ ألّن أخباره منصوبة، ففي نحَو قولك: )كان زيد والنّيِة، 
ىو القائَم(، و)ظننُت زيًدا ىو العاقَل(، ُعِمَم أّن )ُىَو( فصٌل بنصِب ما 

، كما نبَّيوا إلى أنَّو يتعيَّن في مواضَع، ويحتمُل في مواضع، وال يتأتَّى (4)بعده
بعده كما في قولك:  في مواضع بعينيا، فإن وقع بعد ظاىٍر وانتصب ما

 ة ــــــ)زيٌد ىو العالَم( تعيَّن الفصل، وكذا إن سبق الضميُر نفُسو بالبلم بالمزحمق
                                                 

 .   2/579اإلنصاف في مسائل الخبلف البن األنباري:  (1)
 .   580، 2/579المصدر نفسو:  (2)
 .   580، 2/579المصدر نفسو:  (3)
 .  2/331ينظر شرح المفصل:  (4)

 
 
 
 

  



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 تعاقب أنواع الكبلم عمى بعض األلفاظ "جمعا ودراسة"

 
-434- 

 وقد انتصب ما بعده كذلك.
ن وقع ضمير الفصل بعد مضمٍر في نحو قولو تعالى:  َفَممَّا ﴿وا 

ِقيَب َعَمْيِيْم﴾َتَوفَّْيتَِني ُكنْ  لفصل والتوكيُد، [ احتمل ا117]المائدة: َت َأْنَت الرَّ
أّما إذا أتيت بالضمير منصوبًا إثر ضميٍر منصوب كذلك فإنَّ كبلِّ من 
الفصل والتوكيد ممتنٌع؛ ألنَّك إذا أردت الفصل أو التوكيد لزمك اإلتياُن 
بضمير مرفوٍع، ومثال ذلك أن تقول: ظننتك إيَّاك خيرًا من زيٍد، فإنَّ )إيَّاك( 

 .    (1)يتأتَّى مجيئو فصبًل أو توكيداً  في محل نصٍب عمى البدلية، وال
في نحو  وممَّا نبَّيوا إليو امتناُع تقدَّم ضمير الفصل مع الخبر المتقدم

إذ الصفة ال تتقدَّم ألمنيم من التباس الخبر بالصفة، قوليم: ىو القائم زيد؛ "
 .   (2)"عمى الموصوف

  (:َبَجل  ) -6
و)َبَجْل( عم(، قال الزبيدي: "يستخدم ىذا المفظ حرفًا لمجواب بمعنى )ن

وىو حرف ُيجاب بو اْلَخَبُر والطمُب، لكنَّ اإلجابة ، (3)وَمْعنًى"  ِزَنةً كـ)َنَعم( 
( حرف )َبَجلْ ير االستفيام، جاء في )اليمع(: "بما سواه تكون أحسن في غ
التعريف بـ)أَجْل(:            ، وجاء فيو في (4)"لو، أي: لمجواب كـ)َنَعْم(

عبلمًا )َأجَ " ْل( بسكون البلم حرٌف لمجواب كـ)نعم(، فتكون تصديقًا لممخِبر، وا 
                                                 

 .   462، 2/461، شرح الرضي: 334، 2/333رح المفصل: ينظر ش (1)
 .   460/  2شرح الرضي عمى الكافية:  (2)
 .         58/  28تاج العروس لمزبيدي:  (3)
 .     591/  2ىمع اليوامع لمسيوطي:  (4)

 



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 تعاقب أنواع الكبلم عمى بعض األلفاظ "جمعا ودراسة"

 
-435- 

لممستخِبر، ووعدًا لمطالب، وتقع بعد نحو: قام زيٌد، وما قام زيد، وىل قام 
زيد؟ واضرب زيدًا، وال تضرب زيدًا، وخصيا قوٌم بالخبر دون االستفيام 

يا ابُن خر  وف بو في الغالب، والطمب، وعميو الزمخشري وابن مالك، وخصَّ
يا الماَلقيُّ بغير النفي والنيي، وجعميا لمخبر  قال: أكثر ما تكون بعده، وخصَّ
يا بعُضيم بغير االستفيام، أي بالخبر  المثبت والطمب بغير النيي، وخصَّ
والطمب، وقال: ال تجيء بعد االستفيام، وعن األخفش ىي بعد الخبر أحسن 

 .   (1)"أحسن منيا )َبَجْل(عد االستفيام من )نعم(، و)نعم( ب
وأما )َبَجْل( االسمية فميا استعماالن: أحدىما: أن تكون اسم فعل، 
بمعنى: )أكتفي(، فتمحقيا نون الوقاية مع ياء المتكمم، فيقال: بجمني، وىو 

. والثاني: أن تكون اسمًا بمعنى: )َحْسب(، فتكون الياء المتصمة بيا (2)نادرٌ 
، وقد جاء (3)يا نون الوقاية في رأي جميور النحاةمجرورة الموضع، وال تمحق

 . (4)"َجَمِني( كما يقولون: )َقْطِني(وال يكادون يقولون: )بَ في )شرح المفصل(: "
 : (5)وممَّا اتخذ شاىدًا لذلك قول طرفة

 (6) َبَجلْ ، أاَل ابِ رَ الشَّ  نَ أاَل، َبَجِمي مِ   كا الِ وَد حَ ْبُت أسْ ي ُأشرِ أال إنَّنِ 
 ما يقولون: )َقْطَك(، ـــــــــــــــقولون: )َبَجْمَك(، كــــــــــيا الكاَف، فيـــــــــمون عميــــــــوقد ُيْدخِ 

                                                 
          .     591/  2ىمع اليوامع لمسيوطي:  (1)
 .         151ينظر مغني المبيب، ص:  (2)
 .         420، 419ينظر الجنى الداني، ص:  (3)
 .         3/113شرح المفصل:  (4)
 .         70ينظر ديوانو، ص:  (5)
 .         2/591، ىمع اليوامع: 151، مغني المبيب، ص: 420ينظر الجنى الداني، ص:  (6)
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 . (1)و)َقْدَك(
 ولوقوع )َبَجْل( موقع الفعل المبني ُبِنَيْت عمى السكون، وىو بناٌء عمى 

نما بني َبَجْل عمى السُُّكون؛ ألنو ل"مقتضى القياس. قال الزبيدي:  ن م َيتمكَّ وا 
 . (2)"باإلعراب في موضِع َتمكُِّنو

  (:َبم هَ ) – 7
المشيور في استعمال )َبْمَو( أنَّيا اسم فعٍل بمعنى )َدْع(، أو مصدٌر 

وأما )َبْمَو( فيو في قال األشموني: "بمعنى )َتْرٍك( النائب عن )اتُرْك(. 
: )َبْمَو زيٍد( األصل مصدُر فعٍل ميمٍل مرادٍف لـ)َدْع( و)اتُرْك(، فقيل فيو

باإلضافة إلى مفعولو، كما يقال: )تْرَك زيٍد(، ثم قيل: )َبْمَو َزْيًدا( بنصب 
 :(3)المفعول وبناء )َبْمَو( عمى أنو اسم فعل، ومنو قولو

 َو اأَلُكفَّ َكَأنَّــــــــَيا َلْم ُتْخَمقِ َبمْ      ااتيَ امَ يًا ىَ احِ ضَ  مَ اجِ مَ الجَ  رُ ذَ تَ 
 .(4)"بنصب )األكف(

وقد جاء فيما حكاه أبو عمي عن األخفش أنَّ )َبْمَو( قد تأتي بمعنى 
)كيف(، لذا جاء لفظ )األكف( مرفوعًا بعدىا في إحدى روايات ىذا 

، كما أنَّيا حمّْمت معنى )غير( في مذىب الكوفيين، َفُجرَّ لفظ (5)البيت
                                                 

 .         3/113ينظر شرح المفصل:  (1)
     .     28/58تاج العروس:  (2)
 . 245البيت من الكامل، وىو لكعب بن مالك األنصاري، ينظر: ديوانو، ص:  (3)
 .        99/  3شرح األشموني:  (4)
 .     94، 93/  3ينظر شرح الرضي:  (5)
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ذا َجرَّْت َفَقاَل بعض الْ ألكّف( بعدىا. جاء )في )اليمع(:")ا ُكوِفّيين ِىَي اْسم َواِ 
 .  (1)"ناًء ُمْنَقِطًعاِبَمْعنى )غير(، والجر بإضافتيا، َفيكون اْستث

عدَّ اني )ال سيَّما(. قال السيوطي: "وممَّا حممت عميو )بمو( من المع
اْلُكوِفيُّوَن والبغداديون من َأْلَفاظ ااِلْسِتْثَناء )َبْمَو(، َوِىي ِبَمْعنى )اَل ِسيََّما( َنْحو: 

كرمت العبيد َبْمَو اأْلَْحَرار، َعمى معنى: َأن إكرام اأْلَْحَرار يِزيد عمى إكرام أ
العبيد، َوأنكر ذلك البصريون؛ أِلَنَّ )ِإالَّ( اَل تقع َمَكانَيا، َوأِلَنَّ َما بْعدَىا اَل 
يكون ِإالَّ من جنس َما قبميا، َوأِلَنَّ حرف اْلَعطف يجوز ُدُخولو َعَمْيَيا. َقاَل 

اِئغ: ابْ  َوَلو َصحَّ ُدُخول )اَل ِسيَما( و)بمو( ِفي أدوات ااِلْسِتْثَناء لدخمت "ُن الصَّ
ثبت لما                  ِفيَيا )حتى(؛ أِلَنَّ َما بْعدَىا يْخَتص ِبصفة لم ت

 .(2)"قبمَيا
ومع ىذه المعاني التي احتممتيا )َبْمَو(، وما أحدثتو من نصٍب ورفٍع 

، وأنَّيا أداة (3)إنَّ األخفش زعم كونيا حرف جر بمعنى )ِمْن(وجرٍّ لما بعدىا ف
، كما أورد الخميل في معجم (4)لبلستثناء بمنزلة )حاشا( و)عدا( أيضاً 

 )العين( أنيا تقع حرفًا لمجواب بمعنى َأَجْل، واستشيد لذلك بقول القائل: 
 (5)ي النَّْقمْ ينِ َتْجزِ ًا فَ َأْقَتِرْف َذْنب      مْ لَ َأُخْن َعْيدًا وَ  مْ َأّني لَ َبْمَو 

                                                 
 .      290/  2ىمع اليوامع:  (1)
 .        2/290المصدر نفسو:  (2)
 .        2/740ينظر توضيح المقاصد:  (3)
 .        3/94، شرح الرضي: 3/44ينظر شرح المفصل:  (4)
، وقد ورد البيت فيو غير منسوب، وكذا في تاج 4/55ينظر كتاب العين، مادة: )ب ل ه(:  (5)

 .   36/347ب ل ه(: (العروس، مادة 
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وما تجدر اإلشارة إليو ىو أن ىاء )َبْمَو( يجوز فييا الفتح والكسر، 
اْلَكْسُر فعمى أصل التقاء الساكنين، وأمَّا الفتح فعمى البناء ِإالَّ في حال فأمَّا 

، كما تجدر اإلشارة إلى أنَّ من اْلَعَرب من ( 1)كونيا مصدرًا فالفتح ِإْعَراب
في المفظ قمبًا مكانيِّا، فمفظ بو )َبَيَل( بدل )َبْمَو( ِبَفْتح اْلَياء أحدث 
 . (2)وسكونيا

 :()َعن   – 8
واألصل فييا أن ُتستخدم حرفًا جارِّا لبلسم الواقع بعدىا، وقد 

: تميٍم، تقول: يعجبني عن تفعل، أياستخدمْت حرفًا مصدريِّا في لغة بني 
 : (4)، وجاء في قول ذي الرمَّة(3)فعمك

 ومجُ سْ ك مَ يْ نَ يْ عَ  نْ مِ  ةِ ابَ بَ اء الصَّ مَ       ةً لَ زِ نْ قاء مَ رْ خَ  نْ مِ  تُ سَّمْ رَ تَ  نْ أعَ 
، غير (5)وقد أورد النحاة لـ)عن( الجارة معاني أوصموىا إلى العشرة 

أنَّ الذي تصدَّر ىذه المعاني، وفشا في االستعمال كوُنيا بمعنى المجاوزة، 
 .  (6)استخداميا عمى ىذا المعنى فحسببل إنَّ البصريّْين اقتصروا 

                                                 
 .        43، 3/42ينظر شرح المفصل:  (1)
    .     2/291، ىمع اليوامع: 3/45ينظر شرح المفصل:  (2)
 . 249ينظر: الجنى الداني، ص:  (3)
البيت من البسيط، ينظر ديوانو، شرح أبي نصر الباىمي، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح:  (4)

1/371 . 
 .   196ينظر: مغني المبيب، ص:  (5)
 . 196، مغني المبيب: 245ينظر: الجنى الداني، ص:  (6)
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ويأتي استخداميا اسمًا بمعنى الناحية والجانب إذا سبقت بـ)ِمن( 
 ول ــــــي نحو قـــــنك، وفــــــت من عن يميـــــك: جمســـــــــــك في نحو قولـــــــالجارَّة، وذل

 : (1)القائل
 كالِ مَ شَ  نْ عَ  نْ مِ  مِ جْ وى النَّ يْ مَ نا وَ يْ مِ يَ    ايَ مّْ كُ  دِ اقِ رَ الفَ  ءَ وْ ي ضَ مِ عَ اجْ  تُ مْ قُ فَ 

 : (2)وقول اآلخر 
 يامِ أمَ ة وَ رَّ ي مَ ينِ مِ يَ  نْ عَ  نْ مِ         يةرِ دَ  احِ مَ مرّْ ي لِ انِ أرَ  دْ قَ مَ فَ 
: ")ِمْن( ال تعمل إالَّ في األسماءوقد  ، (3)"عمَّل سيبويو اسميَّتيا بأنَّ

ز دخول حرف جرٍّ عمى حرف جرٍّ ال يجو ل ابن عصفور اسميَّتيا بأنَّو "وعمَّ 
، (4)"يكون أحدىما إذ ذاك تابعًا لآلخرإالَّ إذا كان لفظيما واحدًا ومعناىما، ف

غير أنَّ الفراء ومن وافقو من الكوفيّْين خالفوىما في ذلك؛ إذ ذىبوا إلى أنَّ 
ة)عن( باقية عمى حرفيَّتي أنَّ )ِمْن( تدخل " ا حال دخول )ِمْن( عمييا، بحجَّ

 . (5)"ا، سوى ُمْذ والبلِم والباِء وفيحروف الجر كمي عمى
 رورة بـ)عمى( فيما ــــيو إلى وقوع )عن( مجــــــب الفراء لمتنبــــــــويسوقنا مذى

                                                 
 . 3/1743يوانو: البيت من الطويل، وىو لذي الرمة، ينظر د (1)
، الممحة في شرح 230البيت من الكامل، وىو لقطري بن الفجاءة، ينظر أسرار العربية،ص:  (2)

 .    235/ 1الممحة:
 .  4/228الكتاب:  (3)
 .   1/485شرح جمل الزجاجي البن عصفور:  (4)
 .  2/766توضيح المقاصد:  (5)
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 : (2)، قال أحدىم(1)ندر من كبلم العرب
 وكيف ُســــــــنُوٌح واليمين قطيع      الطيُر ُسنَّحاً  رَّتِ ي مَ ينِ مِ يَ  نْ ى عَ مَ عَ 

نَّ )عن( استخدمت بمعنى الناحية في باب االسميَّة عوممت معاممة وأل
الظرف، فُجرَّ ما بعدىا عمى اإلضافة، وُأنِزلْت منزلة )عند( في عدم 
التصرف. قال سيبوْيو في )باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرىا من 

من  ينَّ )عن( فيمن قال:... وأمَّا )إذا( و)لدن( فـكــ)عند(، ومثم(: "األسماء
 .(3)"عن يمينك

ولم يقتصر استخداميا في باب االسمية عمى سبق )ِمن( الجارة ليا، 
 : (4)بل إن ابن عصفور نصَّ عمى استخداميا كذلك في نحو قول القائل

 ولكن حديثًا، ما حديث الرواحل؟      دع عنك نيبًا، صيح في حجراتو
ا بأن " مر المتصل إلى ضميره المض جعميا حرفًا يؤدّْي إلى تعدّْي فعلمحتجِّ

ال يجوز أن الحمبي في شرحو ىذا االحتجاج: " ، قال ابن النحاس(5)"المتصل
يكون الفاعل والمفعول ضميرْين متَّصمْين بشيٍء واحٍد في فعٍل من األفعال 

 ال رحمو ا في قول ـــــُت(، فمذلك قـــــــدُت( و)عدمـــــــنُت( وفي )قعــــــإالَّ في )ظن
                                                 

 .   243ينظر الجنى الداني:  (1)
. الجنى الداني، 2/467، اليمع: 199الطويل، وىو ببل نسبة في المغني، ص: البيت من  (2)

 .  243ص:
 .  3/267الكتاب:  (3)
. والشاىد فيو قولو: )دع 140البيت من الطويل، وىو المرئ القيس، ينظر ديوانو، ص:  (4)

 عنك(، حيث جاءت )عْن( اسمًا. 
 . 267المقرب البن عصفور، ص:  (5)
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 : الشاعر
 ..................    دع عنك نيبا......... 

 ة ــــــــبلَّ تكون الكاف في )عنك( معمولــــــــيا؛ لئـــــباسميَّة )عن( دون حرفيَّت
 . (1)لـ)دْع("

وقد قضى النحاة ببناء )عن( االسميَّة ِلَما ليا من شبٍو بالحرف في 
بو المعنى معيا، قال  وضعيا عمى حرفين، فضبًل عن افتقارىا إلى ما يتمُّ 

َوِىي ِإذا َكاَنت اْسما مبنيٌَّة لشبييا بالحرف ِفي نقصانيا؛ ألنَّك اَل العكبري: "
  .(2)"تَقول: )َجَمست َعن( َكَما تَقول: )َجَمست َناحَية وجانبًا(

      :(قد) – 9
ورد استخدام )قد( في العربية عمى قسمين: حرٍف في تراكيب، واسٍم 

َر، غير أنَّ استخداميا حرفًا ىو الكثير الغالب، وىو حرٌف في تراكيب ُأخَ 
مختصّّ بالفعل، مشترٌك في دخولو عمى كبل الفعمين: الماضي والمضارع، 

 ولو معاٍن مع كمييما تتجمَّى فيما يمي: 
التحقيق، أي: تقريُر معنى الحدث، ونفُي الشكّْ عنو، وذلك حال  أواًل:

والمضارع المسند إلى  -الغالب فيو  وىو – الفعل الماضي دخوليا عمى
 َقمَُّب َوْجِيَك ِفي السََّماِء﴾َقْد َنَرى تَ ﴿ الذات العميَّة في نحو قولو تعالى:

ِقيَن ِمْنُكْم﴾َقْد َيْعَمُم ا﴿ [، وقولو:144]البقرة: ، (3)[18]األحزاب: لمَُّو اْلُمَعوّْ

                                                 
 . 631، 630/  1البن النحاس الحمبي: شرح المقرب،  (1)
 . 358/  1المباب في عمل البناء واإلعراب:  (2)
 .      108/  4ينظر شرح التسييل:  (3)
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بالقسم، كما في  ويمزم من دخوليا عندئٍذ عدُم الفصل بينيا وبين الفعل إالَّ 
 : (1)قول القائل

 .(2)وما العاشُق المظموُم فينا بسارق      أخالد قد وا ُأوِطْئَت ُعْشوة
التقريب، أي: تقريب زمن الماضي من الحال حتَّى يمحق بحكمو أو  ثانيًا:

، وقد فسَّره الرضي بأنَّو: (3)يكاُد، كما في قول المؤذّْن: )قد قامت الصبلة(
من الحال مع التوقع، أي: يكون مصدره متوقعًا لمن تخاطبو واقعا  التقريب"

، أي: حصل عن عن قريب، كما تقول لمن يتوقع ركوب األمير: قد ركب..
  .(4)"قريب ما كنت تتوقعو

وقد أثبت كثيٌر من النحاة معنى التوقُّع لمفعل الماضي، فضبًل عن 
ا؛ ألنَّ قولك في المضارع: الفعل المضارع، لكنَّ ابن ىشام استبعده في كمييم

ُيِفيد التوقع ِبُدوِن )قْد(؛ ِإْذ الظَّاِىر من َحال اْلُمْخَبِر َعن )يقُدم اْلَغاِئُب( "
ُمْسَتْقَبٍل َأنَّو متوقٌّْع َلُو، َوأما ِفي اْلَماِضي َفؤِلَنَُّو َلو َصحَّ ِإْثَبات التوقُّع َلَيا 

لَصحَّ َأن ُيَقال ِفي )اَل َرُجَل( ِباْلَفْتح: ِإن  ِبَمْعنى َأنََّيا تدخل عمى َما ُىَو متوقع
)اَل( لبلستفيام؛ أِلَنََّيا اَل تدخل ِإالَّ َجَوابا لمن َقاَل: َىل من رجل َوَنْحوه، 

َماِضي بعد َفالَِّذي بعد )اَل( مستفيم َعنُو من ِجَية شخص آخر، َكَما َأن الْ 
                                                 

البيت من الطويل، وىو لعمرو بن دويمة البجمي، ينظر التذكرة الحمدونيَّة البن حمدون، :  (1)
3/26        . 

 .       108/  4ينظر شرح التسييل:  (2)
 .       255، الجنى الداني، ص: 2/641ينظر سر صناعة اإلعراب البن جني:  (3)
 .      444/  4شرح الرضي:  (4)
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َوعباَرة اْبن َمالك ِفي َذِلك ا بقولو: "دف تعميمو ىذ، ثمَّ أر (1)")َقْد( متوقع َكَذِلك
َحَسَنٌة، َفِإنَُّو َقاَل: ِإنََّيا تدخل عمى َماض متوقٍَّع، َولم يقل: ِإنََّيا تِفيد التوقع، 

 . (2)"اْلَبتََّة، َوَىَذا ُىَو اْلحق َولم يَتَعرَّض لمتوقع ِفي الدَّاِخَمة عمى اْلُمَضارع
ة في التقميل، أي: تقميل وقوع الحدث –ج  ، ويكون ذلك مع المضارع خاصَّ

 . (3)نحو قولك: قد ينجح الكسول، وقد يجود البخيل
في نحو  (4)التكثير، أي: تكثير وقوع الحدث، ويكون مع المضارع كذلك –د 

 :  (5)قول القائل
 وقد يكون مع المستعجل الزلل      قد يدرك المتأنّْي بعض حاجتو

ني عن الفعل بعدىا دليل فيحذف، كما قد يغوتتميَُّز )َقْد( بأنَّيا: "
حذف بعد لّما، ويوقف عمييا، كقولك: أزَف الشُّخوُص وكأن قد. قال 

 :(6)النابغة
 َلّما َتُزل برحالنا وكأْن قدِ       ِزف التََّرحُّل غير أن ركابناأ

 .(7)"أي: وكأن قد زالت
                                                 

 .       228مغني المبيب، ص:  (1)
 .        228مغني المبيب، ص:  (2)
 .        2/596، ىمع اليوامع: 255، الجنى الداني، ص: 5/92ينظر شرح المفصل:  (3)
 .        596/  2مع اليوامع: ينظر ى (4)
، 646البيت من البسيط، وىو لمقطامي، ينظر جميرة أشعار العرب، ألبي زيد القرشي، ص:  (5)

 .      596/  2، اليمع: 255، الجنى الداني، ص: 92/  5شرح المفصل: 
 . 38البيت من الكامل، وىو في ديوانو، ص:  (6)
         . 109/  4شرح التسييل البن مالك:  (7)
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 :(1)رأمَّا استخداميا اسمًا فذاك في نحو قول الشاع   
 ليس اإلماُم بالشَِّحيِح الُمْمِحدِ      من نْصر الُخَبْيَبْيِن َقِدي َقْدِنيَ 

مَّا أن تكون  فــ)َقْد( ىنا إمَّا أن تكون اسمًا مرادفًا لـ)َحْسب( عمى لغة البناء، وا 
 ، وىي اسٌم مشتقّّ من )َقَدْدُت الشَّْيَء( إذا قطعتو.(2))َيْكِفي(م فعل بمعنى اس

َقْطُع مطمقًا، ومنو َقدَّ الطريَق َيُقدُّه َقدِّا: َقَطَعو وىو : القال الزبيدي: "الَقدُّ 
َأو ىو الَقْطع                      دُّ: ىو الَقْطع الُمْسَتْأِصل،مجاٌز، وقيل: القَ 

 .   (3)"الُمْسَتِطيل
وما تجدر اإلشارة إليو أنَّ البيت اآلنف الذكر ُيتََّخُذ شاىدًا لجواز 

، والبلفت لمنظر أنَّ الغايـة من دخـول (4)فيا من )َقْد(إثبات نون الوقاية وحذ
، ولذا (5)النـون عمييا ىي المحافظة عمى السـكون البلزم، وسبلمتو من الكسر

؛ بل إنَّ سيبويو جعل حذفيا معيا عمى سبيل (6)كان لحاقيا بيا أشير
لبنائو. ؛ ألنَّ )َقْد( وقعت موقع فعل األمر في أوَّل أحوالو، فبني (7)االضطرار

إّنما لزمت ىذه األسماُء يش حال حديثو عنيا وعن )َقْط(: "قال ابن يع

                                                 
 .         1/122البيت من الرجز، وىو منسوب لحميد بن مالك األرقط. ينظر شرح التصريح:  (1)
 .         226، مغني المبيب، ص: 171، 1/120ينظر توضيح المقاصد:  (2)
 .         9/11تاج العروس، مادة ) ق د د(:  (3)
، 1/105، شرح األشموني: 4/107ك: ، شرح التسييل البن مال2/148ينظر شرح المفصل:  (4)

 .         1/122شرح التصريح: 
 .         2/453ينظر شرح الرضي عمى الكافية:  (5)
 .         2/453، شرح الرضي عمى الكافية: 1/137ينظر شرح التسييل البن مالك:  (6)
 .          371/  2ينظر الكتاب:  (7)
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اإلضافَة؛ ألّنيا واقعٌة موقَع فعِل األمِر، وفعُل األمر ال بد لو من فاعل، ولم 
تكن ىذه األسماُء مّما َيْرَفُع، فُأضيفت إلى الفاعل. فإذا قمت: )َقْدَك(، 

ذا قمت: )َقْد و)َقْطَك( فكأّنك قمت: )اْكَتِف(، و )اْقَطْع(، فالفاعُل مضمٌر. وا 
زيٍد(، أو: )َقْط عمِرو(، فكأّنك قمت: )ِلَيْكَتِف زيٌد(، أو: )عمٌرو كذلك(. وقد 
يدخل )َقْد( و)َقْط( نوُن الِوقاية، فيقال: )َقْدِني( و)َقْطني( ُمحاَفظًة عمى 

أتوا )َعنّْي(، فسكونيما، وِصياَنًة آلِخرىما عن الكسر، كما قالوا: ِ)منّْي( و
 . (1)"الوقاية فييما بنون

  : (الكاف) – 11
بصفتو كممًة ليا أحكاميا في باب  -ويأتي استخدام ىذا الحرف 

عمى قسمين: عامٍل، وغير عامل، وبيان ذلك أنَّ الكاف  -حروف المعاني 
أما كاف الجر فحرٌف مبلزٌم لجارة لما بعدىا. قال المرادي: "العاممة ىي ا

ر، والدليل عمى حرفيَّتو أنو عمى حرٍف واحٍد، صدرًا، واالسم ال لعمل الج
يكون كذلك، وأنو يكون زائدًا، واألسماء ال تزاد، وأنو يقع مع مجروره صمًة 
من غير قبٍح، نحو: جاء الذي كـ)زيد(، ولو كان اسمًا لقبح ذلك، الستمزامو 

 .(2)حذف صدر الصمة من غير طول"
ألربعة معاٍن، يأتي في طمعتيا معنى  وىذه الكاف الجارَّة تأتي

 التشبيو، ثمَّ معنى التعميل، واالستعبلء، والتوكيد.  
 ونو األصل فييا. قال ابن مالك: عاني لكـــــــدَّر التشبيو ىذه المــــــوقد تص

                                                 
        .  147، 2/146ينظر شرح المفصل:  (1)
 . 78، ص: الجنى الداني (2)



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 تعاقب أنواع الكبلم عمى بعض األلفاظ "جمعا ودراسة"

 
-446- 

، وحركة ىذه الكاف (1)كون الكاف الجارة حرف تشبيو ىو المشيور""
اْلُحُروف األحاديَّة اْلَفْتح؛ ألنَّيا ُيْبَتَدُأ بَيا، اأَلْصل ِفي ىي الفتح، ذلك أنَّ "

واالبتداء بالساكن الَِّذي ُىَو اأَلْصل األوَّل ُمحاٌل، فحرّْكت، والضرورة تْنَدفع 
: إنَّ اْلَكاف من َأعَمى اْلحمق، َفِفيَيا نوع من بأخفَّ الحركات ... َوقيل

ة من مخرج اْلَياء فيثقل كسرَىا استعبلٍء، َفَكسرَىا مستثقٌل، َوقيل: ِىَي قريبَ 
 . (2)َكَما يثقل كسر اْلَياء"

ويمي التشبيو في كثرة استعمال الكاف مجيئيا لمتعميل، وذلك في نحو 
 .(3)[ 198]البقرة:  ﴿َواْذُكُروُه َكَما َىَداُكْم﴾ قولو تعالى:

وقد تجمَّى معنى االستعبلء في نحو ما حكاه الفراء عن العرب من 
)َكَخْيٍر( في جواب: كيف أصبحت؟ و)َكَييٍّْن( في جواب: كيف نحو قوليم: 

 ؟( 4)تصنعـون اإلقط 
ويتجمَّى معنى التوكيد فيما لو وقعت زائدة، وذلك كزيادتيا في نحو 

واعمم أن [، قال ابن جنّْي: "11]الشورى:َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾  َلْيَس ﴿قولو تعالى: 
زائدة ... فقد تكون زائدة ىذه الكاف التي ىي حرف جار كما كانت غير 

مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس، وما، ومن، وغير ذلك من حروف الجر، 
، تقديره وا أعمم: ليس مثمو َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾ َلْيَس ﴿وذلك نحو قولو عز وجل: 

                                                 
 . 2/811شرح الكافية الشافية:  (1)
 . 1/362المباب في عمل البناء واإلعراب:  (2)
 . 78، ص: الجنى الداني، 3/173شرح التسييل البن مالك: ينظر  (3)
 . 1/466ينظر معاني القرآن:  (4)
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شيء، فبل بد من زيادة الكاف ليصح المعنى؛ ألنك إن لم تعتقد ذلك أثبتَّ 
، فزعمت أنو ليس كالذي ىو مثمو شيٌء، فيفسد ىذا مثبلً  –عزَّ اسُمو  -لو 

من وجيين: أحدىما: ما فيو من إثبات المثل لو عزَّ اسُمو، وعبل عموا 
 يء إذا ــــعظيما، واآلخر: أن الشيء إذا أثبتَّ لو مثبل فيو مثُل مثِمِو؛ ألنَّ الش

 .(1)"فيو أيضا مماثٌل لما ماثمو ... ماثمو شيءٌ 
عمى  كاف الجارة عدم جواز جرّْىا المضمَر إالَّ ومن أحكام ىذه ال

)ىذا باب ما ال يجوز فيو اإلضمار من حروف سبيل الشذوذ. قال سيبوْيو: "
الجر(، وذلك الكاف في )أنت كزيد(، وحتى، ومذ؛ وذلك ألنيم استغنوا 

  .(2)"بقوليم: مثمي، وشبيي عنو فأسقطوه ...
داللتيا عمى الخطاب،  وأمَّا استخدام الكاف غير عاممة فذاك حال

وىي متَّصمٌة بأسماء اإلشارة في نحو: ذاك وذلك وتْمك، وحال اتّْصاليا 
من النحاة.  عند من يذىب إلى تركيبيا -أيضاً -بضمائر النصب المنفصمة 

ومنيم من قال: إنو بكمالو اسٌم مضمٌر ]يقصد: إياك[، قال ابن األنباري: "
ه، ومنيم من قال: إنو اسم مضمر وال يعمم اسٌم مضمٌر يختمف آخره غير 

أضيف إلى الكاف، وال يعمم اسم مضمر أضيف غيره، والصحيح أن )إيَّا( 
 .(3)اسم مضمٌر، والكاف لمخطاب، وال موضع ليا من اإلعراب"

 ٌة عمى الخطاب في غير ـــٍة وىي دالـــــــر عاممــــــدم الكاف غيــــــــوقد تستخ

                                                 
 . 1/291سر صناعة اإلعراب:  (1)
 . 2/383الكتاب:  (2)
 . 299أسرار العربية، ص:  (3)
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بعض أسماء األفعال في نحو قولك: حيََّيَمَك، ىذين، وذلك حال اتّْصاليا ب
ورويَدك، وبعض األفعال الجامدة في نحو قولك: نْعَمَك الرجُل زيٌد، وَأْبِصْرَك 

كَ  ، (1)زيدًا، وبعض الحروف كذلك، تقوُل في )بمى(: َببَلَك، وفي )كبلَّ(: َكبلَّ
ِني في نحو كما تستخدم لمخطاب حال اتّْصاليا بــ)أرأيت( التي بمعنى َأْخِبرْ 

[، فمذىب 62]اإلسراء:َكرَّْمَت َعَميَّ﴾ َقاَل َأَرَأْيَتَك َىَذا الَِّذي ﴿ قولو تعالى:
(: سيبوْيو أنَّ الكاف حرف ال موضع لو من اإلعراب. جاء في )الكتاب

ومّما يدّلك عمى أنَّو ليس باسٍم قوُل العرب: َأَرَأْيَتَك فبلنًا ما حاُلو، فالتاُء "
المخاَطب المرفوع، ولو لم ُتمِحق الكاَف كنَت مستغنيًا عبلمة المضمر 

كاستغنائك حين كان المخاَطُب مقِببًل عميك عن قولك: يا زيُد، ولَحاُق الكاف 
كقولك: يا زيُد، لَمْن لو لم تَُقْل لو: يا زيُد استغنيَت، فِإنَّما جاءت الكاف فى 

لو ُطِرَح  في الكبلم توكيداً  َأرأيَت والندَّاُء فى ىذا الموضع توكيدًا، وما يجيءُ 
 . (2)"كان مستغنًى عنو كثير

وكما تقع الكاف حرفًا تقع الكاف اسمًا، وذلك في باب الضمائر، 
حيُث تكون ضميرًا لمخطاب في محلّْ نصٍب إذا اتصمت بالفعل قبميا، أو 
بحرٍف من األحرف المشبية بالفعل، وتكون في محلّْ جرٍّ إذا اتَّصمت باالسم 

، ويعمَُّل السميَّتيا قبمي بمعانييا،  األسماء إنما عرفتبأن: "ا، أو بحرف جرٍّ
 ، فالمعنى واحد، فيذا باب مروٍ ـــمرٍو، أو زيد مثل عــــــــت: زيد كعـــــــوأنت إذا قم

                                                 
 . 95 -93ينظر الجنى الداني، ص:  (1)
 . 1/245الكتاب:  (2)
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 .   (1)"المعنى
إذا ُضمّْنت معنى المثميَّة، كقولك: زيٌد كاألسد، أي: وتقع الكاف اسمًا 

وأما الكاف فتكون اسمًا كما تكوُن حرفًا، فإذا كانت "ألنباري: مثمو، قال ابن ا
 يا حرف الجر وكان ما بعدىا ــــر مثل، وجاز أن يدخل عميــــــاسمًا قدَّروىا تقدي

 : (2)مجرورًا باإلضافة، كقول الشاعر من الرجز 
 ....................       ُيْؤثََفْينْ  وصاليات ككما

يجوز أن يدخل حرف جر  ر والثانية اسٌم؛ ألنو الفالكاف األولى حرف ج
، لكنَّ مذىب سيبويو أن كاف التشبيو ال تكون اسمًا إال (3)"عمى حرف جر

                                                      .(4)"فأسقطوه ـوليم: مثمى، وشبيى عنوألنيم استغنوا بقــــفي ضرورة الشعر؛ "
سمـية َفِإنََّيا ُمبَلزَمة لئلضـــافة فاعتمدت عمى َفَأما اْلَكاف اال"

اْلُمَضـــــــاف ِإَلْيِو، َوِلَيَذا ِإذا َتَكمَّمت عمى إعرابيا ِجْئت باسميا َفقمت ِفي َنْحو 
 : (5)َقْولو

 ..............................ا ىداك ِإَلى َأرض كعالميا   َومَ 

                                                 
 .  1/439ينظر: األصول في النحو البن السراج:  (1)
ىذا عجز بيت صدره: )غير رماد وخطام كنفين(، وىو لخطام المجاشعي، ينظر الكتاب:  (2)

، 1/300ة اإلعراب: ، سر صناع3/115، األصول في النحو: 4/279، 405، 1/32
 . 1/387شرح الرضي: 

 . 232أسرار العربية، ص:  (3)
 . 383/  2الكتاب:  (4)
ىذا صدر بيت عجزه: )وما أعانك في عزم كـ)عزام(، وىو ببل نسبة في شرح التسييل:  (5)

 . 872، مغني المبيب، ص: 3/171
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 .  (1)"ل لزَوال َما تعتمد َعَمْيوِ َفاعاْلَكاف َفاعل، َواَل تَقول: )َك( 
  (:كم) – 11

تستخدم )َكْم( في العربيَّة استفياميَّة وخبريَّة، وال خبلف في اسميَّتيا 
إذا وقعت استفياميَّة؛ ذلك أنَّ إجماع النحاة منعقد عمى حرفيَّة )اليمزة( 

ر إلى أنَّ و)ىل(، واسميَّة ما عداىما في باب االستفيام، أمَّا الخبريَّة فقد أشي
بعض النحاة نحا بيا منحى الحرفيَّة، وذلك فيما ُنِقَل عن ابن العمج أنَّو حكاه 
 ) ة أنَّيا حرف لمتكثير في مقابمة )ربَّ في كتابو )البسيط في النحو(، بحجَّ

اإلسناد بدليل " ، والذي عميو الجميور ىو أنَّيا اسٌم (2)الدالة عمى التقميل
في نحو: كم رُجبًل جاءك، ودخول حرف الجر إلييا، وعود الضمير عمييا 

عمييا واإلضافة إلييا في نحو: بكم رُجبًل مررت، ورزق كم نفسًا ضِمنت، 
فرسخًا سرَت، وكم  وتسميط عوامل النصب عمييا نحو: كم يومًا صمَت، وكم

 . (3)"كانت دراىُمك؟
بعدىا ولـ)كم( االستفياميَّة والخبريَّة أحكاٌم متنوعٌة مع االسم الواقع 

ذكرىا النحاة في كتبيم، ال يسع المجال لذكرىا، لكن ما تجدر اإلشارة إليو 
ىو أنَّ النحاة قد اختمفوا في أصل وضعيا سواء أكانت لبلستفيام أم كانت 
لمخبر، أىي بسيطة وضعت أول ما وضعت عمى ما ىي عميو، أم أنَّيا 

)َكاف( التَّْشِبيو و)َما(  منمركَّبة الكسائيُّ والفراء إلى أنَّيا " مركبة؟ فذىب

                                                 
 . 872مغني المبيب، ص:  (1)
  .       2/602ينظر ىمع اليوامع:  (2)
 .        2/602، ىمع اليوامع: 4/1704، وانظر: شرح الكافية الشافية: 2/418شرح التسييل:  (3)
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االستفيامية، وحذفت ألفيا، َكَما تحذف َمَع َساِئر ُحُروف اْلَجّر، َنْحو: ِبَم َولم 
َوعم، َوكثر ااِلْسِتْعَمال َلَيا، فُأْسكنت، َوحدث َلَيا بالتركيب معنًى غيُر الَِّذي 

 .  (1)"وىبلَّ  َكاَن لكل َواِحد من مفردْييا، َكَما َقاَلو النحويون ِفي َلْواَل 
 (:كي) – 12

األصل في )كي( أنَّو حرف يأتي في العربية عمى معنيْين سيأتي 
بيانيما، لكنَّو قد يستخدم اسمًا، وذلك إذا وقع مخفَّفًا من )كيف( 

ن ولي )َكْي( اسـٌم، أو فعٌل ماٍض، أو ســــتفياميَّة، قال ابن مالك: "اال وا 
 :(2))كْيف( حذفت فاُؤىا، ومنو قول الشاعر مضــــارٌع مرفوٌع، ُعِمَم أن أصميا:

 .(3)"قتبلكم ولظى الييجاء تضطرم؟      وما ثئرت  كْي تجنحون إلى السمم
َبعضيم: َسْو َأَراَد )َكْيَف(، َفحذف اْلَفاء َكَما َقاَل قال ابن ىشام: "

 . (4)"أفعُل، ُيِريد َسوف
ميل، وتكون حالئٍذ تعوأمَّا معناىا األوُل في باب الحرفيَّة فذاك ىو ال

" ، وال تجر إالَّ أحد ثبلثة أشياء: أوليا: )ما( االستفيامية، كقوليم حرف جرٍّ
في السؤال عن عمة الشيء: كيمو؟ بمعنى: ِلَمْو؟ والياء لمسكت. وثانييا 

 )أن( المصدرية: ظاىرة، أو مقدرة، فالظاىرة كقول الشاعر:
                                                 

 .        2/602ىمع اليوامع:  (1)
، 270، 241، المغني، ص: 4/19البيت من البسيط، وىو ببل نسبة في شرح التسييل:  (2)

 .      3/181، شرح األشموني: 2/218اليمع: 
 .      3/1534الشافية: شرح الكافية  (3)
 .      241مغني المبيب، ص:  (4)
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 ما أن تغرَّ وتخدعالسانك كي       فقالت أكل الناس أصبحت مانحاً 
والمقدرة نحو: جئُت كي تكرمني، عمى أحد الوجيين. وثالثيا )ما( 

 المصدرية، كقول الشاعر:
 .    (1)"يرجَّى الفتى كيما يضرُّ وينفعُ  إذا أنت لم تنفع فضرَّ فإنما        

ويمزم وثاني تَْيِنَك المعنيْين ىو )أْن(، وتكون حالئٍذ حرفًا مصدريِّا، "
ا بالبلم لفظًا أو تقديرًا، فإذا قمت: )جئُت لكي تكرمني(، فـ)كْي( ىنا اقتراني

ناصبة لمفعل بنفسيا؛ ألن دخول البلم عمييا ُيَعيُّْن أن تكون مصدرية ناصبة 
ذا قمت: )جئت كي تكرمني( احتممت أن تكون مصدرية ناصبة  بنفسيا، وا 

 . (2)")أْن( بعدىا مقدرة، وىي ناصبة بنفسيا، وأنَّ 
ن كان ىذا  –ُن كوُنيا حرف جرٍّ إذا وقعت بعدىا البلم ويتعيَّ  وا 

 : (3)كما في قول القائل –التركيب نادرًا 
 وأدخمُت كمبي وىو في البيت داخمو      ُت ناري كي ِلُيْبَصَر ضوؤىافأوقد

، و)البلم( تأكيٌد ليا، و)أْن( مضمرة بعدىا، و  ال فـ)كي( ىنا حرف جرٍّ
 . (4)"لبلميجوز كونيا مصدرية لفصل ا

 (:األلف) – 13
                                                 

 .     262،  261الجنى الداني، ص:  (1)
 .       263، ص: الجنى الداني (2)
، توضيح المقاصد: 4/19البيت من الطويل، وىو لحاتم الطائي، ينظر شرح التسييل:  (3)

 .     3/184، شرح األشموني: 3/1231
 .     3/1231 توضيح المقاصد: (4)
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تستخدم األلف حرفًا لو معاٍن غير كونو حرفًا من حروف اليجاء، 
وتستخدم اسمًا أيضًا، وذلك إذا وقعت ضميرًا َمْكِنيِّا بو عمَّا ثُنّْي من األسماء 
المسندة إلى األفعال، أو وقع عائدًا عمى ما ُعِطَف فيو اسٌم عمى اسٍم وقد 

َوَلَقْد آتَْيَنا َداُووَد ﴿عالى: ــــــوذلك من نحو قولو تأسند إلى فعٍل أيضًا، 
مَ ــــــــااَل اْلَحمْ ـــــــــًما َوقَ ـــــــَوُسَمْيَماَن ِعمْ   َباِدِه ـــــــــــِمْن عِ  رٍ ـــــــَنا َعَمى َكِثيـــــــــُد ِلمَِّو الَِّذي َفضَّ
 . (1)[15]النمل:  اْلُمْؤِمِنيَن﴾

في غير االسميَّة ففي نحو المجيء بيا عبلمًة لمتثنية  وأمَّا استخداميا
من غير إسناٍد، في نحو قولك: )المسممان ممتزمان شرع ربّْيما( و)المسممتان 
ميذبتان(، ومن نحو وقوعيا عبلمة دالًة عمى التثنية في لغة )أكموني 

 :(2)البراغيث( في بعض توجيياتيا المحمولة عمييا في نحو قول القائل
 (3)ى قتال المارقين بنفسو      وقد أسمماه ُمْبَعٌد وحميمُ تولَّ 

كما تستخدم اسمًا دااًل عمى التأنيث في نحو ما وقع من األسماء 
المؤنَّثة عمى زنة )َفْعَمى( مثمثة الفاء، أو عمى زنة )فعبلء( كـ)صحراء( 

ا، وأكرمتيا(، قال ابُن )رأيتيو: ، أو عقب ىاء الضمير من نح(4)و)حمراء(
 رأيُتيا،  ر عبلمًة لمتأنيث، وذلك نحو: )ــيا بعد ىاء الضميــــــومن زيادتنّْي: "ج

                                                 
 .254ينظر الجمل في النحو لمخميل بن أحمد، ص: (1) 
 .196البيت من الطويل، وىو لعبيد ا بن قيس الرقيات في ديوانو، ص: (2) 
 .485ينظر مغني المبيب، ص: (3) 
 .3/210ينظر الكتاب: (4) 
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 .(1)"أمَّا األلف فزيدت عممًا لمتأنيثو)مررُت بيا(، فاالسُم ىو الياء، و 
ومن وقوعيا حرفًا اإلتيان بيا دالًة عمى الجمع من نحو األلف في 

موع المكسرة، وصيغ )رجال( و)مساجد( و)مفاتيح(، وما إلى ذلك من الج
 . (2)الجموع المتناىية

  (:متى) – 14
المشيور في )متى( أنَّيا تستعمُل ظرفًا يستفيم بو عن الزمانين 
الماضي والمستقبل، تقول: متى جئَت؟ ومتى تأتنا؟ فتجيب عن كلٍّ بما 

 .(3)يتناسب وزمنو، وتقول: متى سيرُك؟ فتيجب بأيّْ زماٍن شئت
مشرط جازمًا يعمُّ الزمان، وذلك في نحو قولك: وتستخدم )متى( اسمًا ل

، وحكميا البناء سواء وقعت لبلستفيام أو لمشرط؛ وىو ما (4)متى تقْم أقمْ 
لتضمُّن أوالىما معنى اْليمَزة التي ىي عميو سائر أسماء االستفيام والشرط؛ 

        ، (6)، وتضمُّن أخراىما معنى )إْن( التي ىي أمُّ الباب أيضاً (5)أمُّ الباب
(وقد استُْثِنَيْت  ، فإنَّيا معربة في كبل البابين؛ من ىذه األسماء جميعيا )أيُّ

أَلنََّيا حممت عمى نظيرىا، َوُىَو بعٌض، ونقيِضيا َوُىَو كّل؛ ألنَّيا اَل تنفكُّ "
                                                 

 .  2/726سر صناعة اإلعراب:  (1)
 .37ينظر رصف المباني، ص: (2) 
 .582ر توجيو الممع البن الخباز، ص: ينظ(3) 
 .   3/204، شرح الرضي: 372ينظر توجيو الممع، ص:  (4)

 .  2/134ينظر المباب في عمل البناء واإلعراب: (5) 
 .2/545، اليمع: 4/92، شرح الرضي: 2/1274ينظر توضيح المقاصد: (6) 
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 َعن اإلضافِة، َكَما اَل ينفكَّان َعْنَيا، واإلضافُة من َأْحَكام اأْلَْسَماء، َفِإذا َلِزمتْ 
 .    (1)"عارضْت َما ِفيِو من معنى اْلَحْرف، َفمم ُيقَو عمى بنائو

ولما خالفْت سائُر أسماء االستفيام والشرط )أيِّا( في عدم إعرابيا 
نما لم تضف ىذه المذكوراُت لشبييا  تميَّزت عنيا بعدم قبوليا اإلضافة، " وا 

( في الجمي نما أضيفت )أيُّ ع لضعف الشبو بالحرف، والحرف ال ُيَضاُف، وا 
 .(2)"شدة افتقارىا إلى مفرد تضاف إليوبما عارضو من 

وما ينبغي التنبيو إليو أنَّو ال يصح وقوع )متى( خبرًا عن اسم الذات 
ن ال يكون خبرًا من نحو زيٍد وعمرٍو، فبل يقال: متى زيٌد؟ وذلك " ألنَّ الزما

 .  (3)"عن الجثة
فإنَّ قبيمة ُىَذْيٍل قد  وبالرغم من شيرة )متى( في ىذين البابين

، أو بمعنى (4)استخدمت ىذا المفظ حرفًا جارِّا بمعنى )ِمْن( االبتدائيَّة
، وذلك في نحو قول أحدىم: )أخرجيا متى كمّْو(، (6)، أو )وسط((5))في(

 د ــــــــاء عمى لسان أحــــــــو، وقد جــــــــط كمّْ ــــــــو، أو في كمّْو، أو وســــــــــأي: من كمّْ 

                                                 
 .  134/  2المباب في عمل البناء واإلعراب: (1) 
 .     692/  1صريح: شرح الت (2)
 .     204/  3شرح الرضي:  (3)
، شرح 3/6، أوضح المسالك: 3/204، شرح الرضي: 505ينظر الجنى الداني، ص:  (4)

 .     1/630، شرح التصريح: 2/62األشموني: 
 .     3/204ينظر شرح الرضي:  (5)
 .     3/204ينظر المصدر نفسو:  (6)
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 : (1)شعرائيم
 متى ُلَجٍج خضٍر لينَّ نئيجُ     شربن بناء البحر ثمَّ ترفَّعت 

  :) ُمذ  ( و) ُمن ُذ ( – 15
تستخدم )ُمْذ( و)منُذ( حرفي جرٍّ إذا ُلِفَظ ما بعدىما مجرورًا، وذلك  

لتضمُّنيما معنى االبتداء الذي ىو أشير معاني )ِمن( الجارة، ففي نحو 
أيتو مذ يومين ومنُذ ليمتْين( يكون المعنى: ما رأيتو من أول قولك: )ما ر 

 .   (2)اليومْين إلى آخرىما، ومن أول الميمتْين إلى آخرىما
وتتبايُن داللتيما عمى معنى االبتداء بحسب ما يتَّصل بيما من 

الغاية إن كان الزمان ماضيًا كقول  السوابق والمواحق، فتدلُّ عمى ابتداء
 : (3)القائل

 ْقَوْيَن ُمْذ ِحَجٍج َوُمْذ َدْىرِ أَ 
 :  (4)وقولو

 َوَرْبٍع َعَفْت آثَاُرُه ُمْنُذ َأْزَمانِ 
والظرفية إن كان حاضرًا نحو: )ُمْنُذ َيْوِمَنا(، وتكون بمعنى )ِمْن( و)إَلى( معًا 

 لما  ن أن تكون )ُمْذ(ـــــــ، غير أنَّ األحس(5)دودًا نحو: )ُمْذ َيْوَمْيِن(ـــــــإن كان مع
                                                 

 .     1/129بي ذؤيب اليذلي. ينظر شرح أشعار اليذليين: البيت من الطويل، وىو أل (1)
 . 244ينظر : أسرار العربية، ص:  (2)
ىذا عجز بيت صدره: )لمن الديار بُقنَّة الَحْجِر(، وىو لزىير بن أبي سممى، ينظر ديوانو،  (3)

 .31ص: 
 . 159: ىذا عجز بيت صدره: )قفا نبك من ذكرى حبيٍب وعرفان(، وىو المرئ القيس، ص (4)
 . 50 - 3/48ينظر: أوضح المسالك البن ىشام:  (5)
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 . (1)مضى، وتكون )ُمْنُذ( لظروف الحال
وُتستخدُم كلّّ من ىاتين األداتين اسمًا إذا ُأوقع ما بعدىما مرفوعًا، 

 وتتعّين اسميتيما إن ولييما مرفوع أو جممة تامة، وتتعّين حرفيتيما إن"
ذا َوليتيما جممة تامة  ولييما مجرور، ويجوز األمران قبل أّن وصمتيا، وا 

سيبويو ظرفان مضافان إلييا، فإنو قال في باب ما يضاف إلى فيما عند 
ا األفعال من األسماء: ومما يضاف أيضا )إلى( الفعل )مذ( في قوليم: م

، غير أنَّ االختيار أن يرفعا ما يأتي (2)"رأيتو مذ كان عندي، ومنذ جاءني
ك: ما بعدىما ممَّا مضى، وأن يجرَّا ما بعدىما ممَّا أنت فيو، وذلك نحو قول

رأيتو مذ يومان، أي: بيني وبين لقائو يومان، ونحو قولك: ما رأيتو مذ 
عد )ُمْذ( وتخفض واألحسن أن ترفع ما ب، "(3)عامنا، أي: ما رأيتو في عامنا

 .(4)"ما بعد )ُمْنُذ(
وقد ذىب بعض النحاة إلى أن األصل في )ُمْذ( )ُمْنُذ(، وقد حذفت 

بأنك لو سمَّيت بـ)ُمْذ( وصغَّرتو لقمت: )ُمَنْيُذ(؛ ؛ واستدلوا لذلك (5)النون تخفيفاً 
، وبأنَّ أقلَّ (6)إلى أصوليا -في غالب األمر  -ألنَّ التصغير يرد األشياء 

األصول في األسماء واألفعال ثبلثة أحرٍف، وأن النون من حروف الزيادة                   
                                                 

 . 271ينظر: التيذيب الوسيط في النحو البن يعيش الصنعاني، ص:  (1)
 . 3/117. وانظر كتاب سيبويو: 2/216شرح التسييل البن مالك:  (2)
 .  348، رصف المباني، ص: 102ينظر: معاني الحروف لمرماني،ص:  (3)
 . 358، وانظر: رصف المباني، ص: 272يط في النحو، ص: التيذيب الوس (4)
 . 76ينظر الممع في العربية البن جنّْي، ص:  (5)
 .  1/316، اإلنصاف في مسائل الخبلف: 102ينظر: معاني الحروف لمرماني، ص:  (6)
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غير مقتطٍع؛ ألنَّو ، وذىب بعضيم إلى أنَّيا حرف قائٌم بنفسو (1)والحذف
ل البناء، ال يطمُب لو وزٌن، وقد جمع الماَلقيُّ بين ىذين المذىبين  مبنيّّ متوغّْ
فقال: " والصحيح أنَّو إذا كان اسمًا فيو مقتطٌع من )ُمْنُذ( بدليل التصغير 
المذكور، وىو يردُّ األشياء إلى أصوليا، وأمَّا إذا كان حرفًا فيو لفٌظ قائٌم 

 .(2)"لو اشتقاٌق، وال وزٌن، وال أصلٌ  طمبُ بنفسو، ال يُ 
  (:مع) – 16

 طحاب، أو ـــكان االصــــــلمٌم ـــــيا اســـــــُتَصنَُّف )َمَع( في ُعْرِف العربيَّة بأنَّ 
وقتو عمى ما يميق بالمصاَحب، وأنَّيا مبلزمة لئلضافة والظرفية، مالم تقطع 

حاليَّة، وتكون بمعنى )جميع(، عن اإلضافة، فإنَّيا حينئٍذ تنَصُب عمى ال
، وقد تجرُّ بـ)ِمْن( في نحو ما حكى (3)وذلك في نحو قولك: جاؤوا مًعا

 .(4)َمِعوِ بويو: ذىب ِمن سي
، وىو فتحة إعراب، قال سيبويو: والمستعمل في نطقيا فتُح عينيا

سألت الخميل عن )معكم( و)مع(، أليّْ شيٍء نصبَتيا؟ فقال: ألنَّيا "
 مضافة اسمًا كـ)جميع(، ووقعت نكرة، وذلك قولك: جاءا معًا، استعممت غير

 فًا، فجعموىا بمنزلة: أمام ب معو، ومن معو، صارت ظر ـــعًا، وقد ذىــــــذىبا مو 
                                                 

 .  1/383ينظر: المتبع في شرح الممع:  (1)
 .  350رصف المباني، ص:  (2)
 .   433/  3. شرح المفصل: 3/151لك: ينظر أوضح المسا (3)
 .    2/162، شرح األشموني: 2/816، توضيح المقاصد: 3/287ينظر: الكتاب  (4)
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 . (1)م"اوقدَّ 
، وحكى أبو جعفر (2)وقد جاء بناؤىا عمى السكون في لغة ربيعة وَغْنم

المراديَّ نقل عنو َزْعَمُو أن  ، بل إنَّ (3)النحاس أنَّيا حرٌف إذا وقعت كذلك
، فقال: "، وتبع الن(4)اإلجماَع منعقٌد عميو ذا ُسكَّْنْت حاَس في ذلك الماَلقيُّ وا 

عيُنيا فيي إذ ذاك حرُف جرٍّ معناه المصاحبة، والعامُل فيو فعٌل، وما جرى 
، وال يحكــــــمجراه كسائ  سأُل عن يا بحذٍف، وال وزٍن، وال يُ ــُم فيـــــر حروف الجرّْ

 :(5)بنائيا لثبوت الحرفيَّة فييا، وممَّا جاء منيا حرفًا قولو
ْن كانت ِزيارُتُكْم ِلَماما    وريشي منكُم وَىواَي َمْعُكْم   .(6)"وا 

وقد ُردَّ عمييما بأنَّ إسكانيا في البيت لغة ربيعة وَغْنم كما أسمفُت، 
يدا بو ضرورًة، جاء وقضى سيبويو من قبميما بأنَّ اإلسكان وقع فيما استش

 :  في )الكتاب(: " قال الشاعر فجعميا كـ)َىْل( حين اضطرَّ
ْن كانت ِزيارُتُكْم ِلَماما      وريشي منكُم وَىواَي َمْعُكْم   .(7)"وا 

وقد أورد ابُن يعيش احتمال وقوعيا حرفًا جارِّا إذا ما ُسكّْنْت، لكنَّو 
والذي يدّل عمى أّنو اسٌم ]أي: مع[ " عمى اسميَّتيا بأموٍر، فقال: بالمقابل دلَّل

                                                 
 .    287، 3/286الكتاب:  (1)
 .    3/126، أوضح المسالك: 305، الجنى الداني، ص: 287، 3/286ينظر الكتاب:  (2)
 .    1/191ينظر إعراب القرآن:  (3)
 .   306لجنى الداني، ص: ينظر ا (4)
 .    225البيت من الوافر، وىو لجرير. ينظر ديوانو، شرح محمد بن حبيب، ص:  (5)
 .    359رصف المباني، ص:  (6)
 .    3/287الكتاب:  (7)
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ن، فُيقال: )جاَءا َمًعا( و)َأْقَببَل َمًعا(، ورّبما أدخموا عميو حرَف  أّنو إذا ُأفرد ُنوّْ
الجّر، قالوا: )جئُت ِمن َمِعِو(، أي: من ِعْنِدِه، ولو كان أداًة لكانت ساكنَة 

ُتوِجب الفتح، ورّبما ُذىب  اآلِخر عمى حدّْ )َىْل(، و)َقْد(، و)َبْل(؛ إذ ال ِعمَّةَ 
 ، وذكر البيت. (1)"مذىَب الحرف، فُسّكن آِخُرىا ...بيا 

وتشترك )مع( في عدم جواز تصغيرىا فيما ُحِكَم عميو بذلك من 
من وأّما )َمَع(، فبل ُتصغَّر أيًضا لُبْعدىا ... " يعيش: األسماء، قال ابن

 .  (2)"التمّكن، وكوِنيا عمى حرَفْين
 :(ما) – 17

تنوَّعت استخدامات العرب لــ)ما(، فجاءت حرفًا ميمبل، وحرفًا عامبًل، 
وجاءت اسمًا عامبًل في باٍب بعينو، وغير عامٍل في أبواٍب ُأَخَر، وألنَّ 
أحكاميا متعدّْدٌة في جلّْ استخداماتيا، وتفريعاتيا متشعّْبة في بعض 

لذا سأقتصر عمى سرد جزئيَّاتيا، ومجال البحث ال يّتسع لبسط الكبلم فييا، 
تمكم االستخدامات فحسب، فقد استخدمت )ما( حرفًا ميمبَل داالِّ عمى النفي 
ل مع  مشتركًا في دخولو عمى االسم والفعل. وحرفًا مصدريِّا ميمبًل كذلك يؤوّْ
ما دخل عميو بمصدٍر، كما استخدمت زائدة لتقوية الكبلم وتوكيد بعض 

ًة لما دخمت عميو من األدوات من نحو ، غير أنَّيا وقعت كاف(3)المعاني
( وأخواتيا، ومييّْئًة لـبعضيا لمدخول عمى غير ما ُعِيَد ليا  دخوليا عمى )إنَّ

                                                 
 . 2/143شرح المفصل:  (1)
 .   3/433: السابق (2)
 .    332ينظر الجنى الداني، ص:  (3)
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( و)كاف التشبيو(من  عمى الفعل. واستخدمت حرفًا داالِّ  نحو دخول )ُربَّ
عمى النفي في الحال مشبَّيًا بـ)ليس(، فعمل عمميا في لغة أىل الحجاز، 

 .(1)لغة بني تميمٍ وُأىِمل في 
وقد استخدمت )ما( اسمًا لمموصول يعمُّ المفرد والمثنَّى والجمع، 
والمذكر والمؤنَّث. واستخدمت اسمًا لبلستفيام عمَّا ال َيعِقل، كما استخدمت 
اسمًا لمشرط في باب ما ال َيعقُل أيضًا، غير أنَّيا تميَّزت عن )ما( 

ا، وذلك لحمميا عمى )إن( الشرطيَّة االستفياميَّة باقتضاء عمميا فيما بعدى
َوَما تَُقدُّْموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن ﴿، وذلك في نحو قولو تعالى: (2)التي ىي أمُّ الباب

 [. 20]المزمل:  َوَأْعَظَم َأْجًرا﴾َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد المَِّو ُىَو َخْيًرا 
ر ومن استخداماتيا في باب االسميَّة مجيئيا نكرة موصوفة، وغي

 .  (3)موصوفٍة، كقولك: مررت بـما معجٍب، وما أحسن زيداً 
   (:ُمن  ) – 18

اختمف النُّحاة في )ُمْن( مضمومة الميم ىذه بين كونيا حرف جرٍّ 
مختصًا بالقسم، وبين كونا اسمًا ُحِذَف شطره؛ إذ األصُل فيو )َأْيُمْن(. فأمَّا 

من العرب من يقول:  واعمم أنَّ "سيبويو فقد ذىب بيا مذىب الحرف فقال: 
بِّْي إنَّك أَلِشٌر، يجعميا في ىذا الموضع بمنزلة  بِّْي ألفعمنَّ ذلك، وُمْن رَّ ُمْن رَّ

                                                 
، 1/265، أوضح المسالك: 1/506، توضيح المقاصد: 39ص:  ينظر الممع البن جني، (1)

 .    1/458اليمع: 
 .   49ينظر أسرار العربية، ص:  (2)
 .   152، موصل الطبلب إلى قواعد اإلعراب، ص: 237ينظر الجنى الداني، ص:  (3)
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، وال يدخمونيا في غير )َربّْي(، كم ا ال الواو والباء، في قولو: واِ ألفعمنَّ
 . (1)"يدخمون التاء في غير )ا(

وال ضمَّ الميم فييا بقولو: " مّْبلً وقد أكَّد ابن يعيش عمى ىذا األمر، مع
يستعممون )ُمْن( بضّم الميم إالَّ في القسم؛ وذلك أنيم جعموا ضمَّيا داللًة 

 .(2)"او مكاَن الباء داللًة عمى القسمعمى القسم، كما جعموا الو 
تو أنَّ  -وىم بعض الكوفيّْين-وأمَّا من ذىب بيا مذىب االسم  فحجَّ

إنَّما وقع لكثرة تصرُّف العرب في ذلك  - كرناممَّا ذ - نوَحْذَف ما ُحِذف م
ال يزيمو عن لو كانت اسمًا ألعربْت؛ ألنَّ المعرب ، لكنَّو ُردَّ بأنَّيا "(3)االسم

، فضبًل عن أنَّ التي ىي لغٌة في )أيُمن( مثمثة            (4)"إعرابو حذف شيٍء منو
ا جاز دخوليا عمى غير ، وأنَّيا لو كانت بقيَّة اسم من )أيُمن( لم(5)الحرفين

، بل إنَّيا ال تدخل عمى غير  ه، قال لفظ الجبللة، وقد دخمت عمى لفظ الرَّبّْ
وزعم بعضيم أن )ُمْن( مختصٌر من )أْيُمُن(، وليس بصحيح؛ ابن مالك: "

(، وليس يسكن نونوألنو لو كان كذلك لم يَ   .(6)"ِمِو )الرَّبُّ
  (:مهما) – 19

                                                 
 .       3/499الكتاب :  (1)
 .    4/494شرح المفصل:  (2)
 .         321، الجنى الداني، 494/  4ينظر شرح المفصل:  (3)
 .         321الجنى الداني، ص:  (4)
، حاشية الصبان: 2/481، اليمع: 1/16ينظر إكمال اإلعبلم بتثميث الكبلم البن مالك:  (5)

2/306         . 
 .          481/  2، وانظر اليمع: 465/  2شرح الكافية الشافية:  (6)
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يا اسم من أسماء الشرط الجازمة المجرَّدة ذىب جميور النحاة إلى أنَّ 
، لكن السييميَّ خالفيم في بعض أحواليا، فزعم أنَّيا حرٌف إذا (1)من الظرفيَّة

لم يعد عمييا من الجممة ضميٌر، كما حكى ابن يسعون أنَّيا تستعمل حرفًا 
اء ، كما ج(2)بمعنى )إْن(، زعمًا منو بأنَّو قد تقع موقعًا ال محلَّ من اإلعراب

 :  (3)في قول القائل
 ميما ُتِصْب ُأُفقًا من بارٍق َتِشمِ         ْت ُكلَّ َماٍء َفْيَي ضاويةٌ قد ُأوِبيَ 

فذكر أنَّيا اَل تكون ُمْبَتدًأ لعدم الرابط من اْلَخَبر، َوُىَو فعل الشَّْرط، َواَل  
َغيرىَما، َفتعين َأنََّيا اَل َمْفُعواًل اِلْسِتيَفاء فعل الشَّْرط َمْفُعولو، َواَل َسِبيل ِإَلى 

 َموِضع َلَيا. 
وقد ُردَّ عميو بأنَّيا في محلّْ نصٍب مفعواًل لـ)ُتِصْب(، و)أُفًقا( ظرف، 
و)من بارق( َتْفِسير لـ)ميما( َأو ُمَتَعمقا بـ)تصب( فمعناىا التَّْبِعيض، َواْلمْعَنى: 

 . (4)َأيَّ َشْيٍء تصب ِفي أفق من البوارق تشم

                                                 
، شرح التصريح: 436، مغني المبيب، ص: 611جنى الداني، ص: ، ال3/59ينظر الكتاب:  (1)

2/398    . 
 .    ْ 612ينظر الجنى الداني، ص:  (2)
، شرح التصريح: 2/547، اليمع: 435البيت من البسيط، وىو ببل نسبة في المغني، ص:  (3)

طشى؛ ألنَّ . والمعنى: ُمِنَعْت كلَّ ماء، أو: جعمت تأَبى كلَّ ماٍء وتكَرُىو وىي ع479/ 1
الصاوي بالصاد الميممة اليابُس، وقولو: )ميما تصب أفقًا من بارٍق تصب(، قال السكري: 
أي: ناحية من بارق، أي: من سحاب فيو برق، وتشم : تنظر إليو. ينظر خزانة األدب 

 .   8/164لمبغدادي: 
 .     436، 435ينظر مغني المبيب، ص:  (4)
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ِمير ِإلْييا ِفي مثل قْولو تعالى: َل عمى اسميَّتيا بعود وقد ُدلّْ  الضَّ
 َك ِبُمْؤِمِنيَن﴾َوَقاُلوا َمْيَما تَْأِتَنا ِبِو ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَيا َفَما َنْحُن لَ ﴿

 .  (1)[132]األعراف:
ولم يقتصر اختبلف النحاة عمى اسميَّتيا وحرفيَّتيا، بل إنَّو تعدَّاُه إلى 

فيم في حقيقة لفظيا، أىي كممة مفردة بسيطة، أم أنَّيا مركبة، فذىب اختبل
وأنَّيا عمى زنة َفْعَمى، وألفيا إما لمتأنيث، جميور النحاة إلى أنَّيا بسيطة، 

ما لئللحاق، ثمَّ زال عنيا التنوين لمبناء ، وذىب الخميل إلى أنَّيا )ما( (2)وا 
زلتيا مع )متى( إذا قمت: )متى ُأدخمت عمييا )ما( الزائدة، فصارت معيا بمن

ما تأتني آتك(، وبمنزلتيا مع )إْن( إذا قمت: )إن ما تأتني آتك(، ولكنيم 
استقبحوا أن يكرروا لفظًا واحدًا فيقولوا: َماَما، فأبدلوا الياء من األلف التي 
في األولى، وذىب األخفش والزجاج إلى أنَّيا مركَّبًة من )َمْو( التي بمعنى 

، وقد أجاز (3)ـ)إْذ( المضمومة إلييا )ما( في قولنا: إذما تأتني آتك)اكفْف( ك
، وما جاء عمى لسان قول القائل من تركيبو )َمْو( مع )َمْن( (4)سيبويو ذلك
 : (5)يشيُد لذلك

 َأَقاِويَل َىَذا النَّاِس َماِويَّ َيْنَدمِ        َمْن َيْسَتِمْع ِفي َصِديِقوَأَماِويَّ َميْ 
                                                 

 .   2/869، الممحة في شرح الممحة: 2/53واإلعراب:  ينظر المباب في عمل البناء (1)
 .   4/88ينظر شرح الرضي:  (2)
 .   60، 3/59ينظر الكتاب:  (3)
 .   60، 3/59ينظر المصدر نفسو:  (4)
،شرح الرضي: 2/409البيت مجيول قائمو، وقد استشيد بو ابن يعيش في شرح المفصل:  (5)

    .2/871، الممحة في شرح الممحة: 2/253
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عدم اتّْفاق النحاة فيما ركبت منو ىذه األداة يجعل أن  وبالرغم من 
القول ببساطتيا أولى من القول بتركيبيا؛ خصوصًا وأنَّ األصل عدم 

الوجو قول الخميل؛ و " فقال: ،الخميل فإنَّ ابن يعيش اختار مذىب، (1)التركيب
 ألنو بو يمزم أن يكون كل موضع جاء فيو )ميما( ُأريد فيو معنى الكّف، وما

 :(2)أظن القائل
 وَأنَِّك َمْيَما َتأُمِري الَقْمَب َيْفَعل      ِك ِمني َأنَّ ُحبَِّك قاِتميَأَغرَّ 

أراد: وأّنك اكففى ما تأمري القمب ْيفعل، ولذلك ُتْكَتب باأللف، ولو كانت 
كممة واحدة لكتبت بالياء؛ ألن األلف إذا وقعت رابعًة ُكتبت ياًء. والدليل 

فييا معَنى )ما( أّنو يجوز أن يعود إليو الضمير، والضمير  عمى أّن )ميما(
ال يعود إالَّ إلى االسم، كقولك: )ميما تعمل من َمصاِلَح تجاَز عميو(، 

 . (3)"ياُء( في )عميو( تعود إلى )ميما(فـ)ال
ويسوقنا شاىد التركيب اآلنف الذكر )أماوي ميمن ...( لئلشارة إلى 

تكون لمن ال يعقل، ثمَّ ضمّْنت معنى الشرط،  أنَّ األصل في ىذه األداة أن
، أمَّا ما ذىب إليو ابن مالك من وقوعيا ظرفًا (4)وىو ما عميو جميور النحاة

 .(5)لفعل الشرط، أو لبلستفيام فذاك مردوٌد عميو، وعمى من وافقو في ذلك
                                                 

 .   3/1275، توضيح المقاصد لممرادي: 2/408ينظر شرح المفصل:  (1)
 .       33البيت من الطويل، وىو المرئ القيس، ينظر ديوانو، ص:  (2)
 .   4/267ينظر شرح المفصل:  (3)
 .    2/399ينظر شرح التصريح:  (4)
 .    437، 436ينظر مغني المبيب، ص: (5)
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ولنا أن نتخذ من ىذا الشاىد ردِّا عمى ابن جنّْي في حكمو عمى زيادة 
ا بأنَّيا عمى سبيل المزوم، حامبًل إيَّاىا عمى زيادة )ال( في لفظ )ما( فيي

... وكذلك منيما. جاء في )سرّْ الصناعة(: ")الذي( و)التي( وما تفرَّع 
قولك: )ميما تفعْل أفعْل(، )ما( زائدة الزمة، وكذلك األلف والبلم في )الذي( 

نَّما و)التي( وتثنيتيما وجمعيما و)األلى( في معنى )الذين( ز  ائدة أيضا، وا 
، واأللف والبلم فيين زائدتان ال يمكن حذفيما،  فُربَّ ىن متعرفات بصبلتينَّ

 .(1)"زائد يمزم، فبل يجوز حذفو
   (:الواو) – 21

 مًا لو ــــحرفًا لو معاٍن غير كونو لميجاء، واس –أيضًا  -وتستخدم الواو 
ة بو.   أحكامو الخاصَّ

عمى معنًى فذاك حال داللتو عمى العطف،  فأمَّا استخدامو حرفًا داالِّ 
إذ يستغنى بو عن تكرار ما يقع من العوامل محدثًا أثره في أكثر من اسٍم، 
من نحو قولنا: أقبل سعيٌد وخالٌد، ومررت بعميٍّ وعمرو، وما إلى ذلك. وحال 
داللتو عمى المصاحبة المجردة من معنى الترتيب والمفاعمة، وما تقتضيو 

فة من معاٍن وأحكام، وىي ما تعرف بواو المعيَّة في نحو قولك: الواو العاط
فأمَّا واو القسم عمى القسم أيضًا. قال المرادي: "، وحال داللتو (2)سرُت والنيل

 .  (3)"ر دون المضمر، وىو فرٌع عن الباءفحرٌف يجرُّ الظاى

                                                 
 .  1/262ر صناعة اإلعراب: س (1)
 .            1/528، شرح التصريح: 231، شرح قطر الندى، ص: 2/248ينظر شرح التسييل:  (2)
 .            154الجنى الداني، ص:  (3)
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ومن استخدامات الواو حرفًا تمكم الواو الدالَّة عمى الجماعة في لغة 
)أكموني البراغيث( في بعض توجيياتيا التي حممت عمييا في نحو قولو 

وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَمُموا َىْل َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمُكمْ ﴿ تعالى : [. 3]األنبياء: ﴾َوَأَسرُّ
في موضعو ثبلثة أوجٍو: أحدىا:  ﴾الَِّذيَن َظَمُموا﴿قولو تعالى: قال العكبري: "
وا﴿عة أوجٍو: أحدىا أن يكون بداًل من الواو في الرفع، وفيو أرب . ﴾َأَسرُّ

والثاني: أن يكون فاعبًل، والواو حرٌف لمجمع، ال اسٌم. والثالث: أن يكون 
مبتدًأ، والخبر }ىل ىذا{، والتقدير: يقولون ىل ىذا. والرابع: أن يكون خبر 

 .     (1)"محذوٍف، أي: ىم الذين ظمموا ... مبتدإٍ 
 ع اسمًا يكنى ــم الواو اسمًا فذاك في باب الضمائر، حيث تقأمَّا استخدا

بو عمَّا زاد عمى االثنين من األسماء المسندة إلى األفعال من نحو قولك: 
 التبلميذ يذاكرون دروسيم، واألساتذة ُيِعدُّون امتحاناتيم.   

  (:َوا) – 21
ُع عمي و، ويندُب تستعمل )َوا( حرفًا في باب الندبة، ينادى بو المتفجَّ

وىذا مذىب ، (2)بو حاُلُو، أو حال المتوجَّع منو، يقال: وازيداه، وا رأساهُ 
، ويجوز أن ينادى بيا غير المندوب، فيقال: )وا (3)سيبويو وجميور النحويّْين

 ة )يا( بشرط أمن المبس، كما جاء ــــما يجوز أن تقع أداة الندبـــــــ، ك(4)زيُد أقبل(

                                                 
 .            2/911التبيان في إعراب القرآن:  (1)
 ،        2/600ينظر الممحة في شرح الممحة:  (2)
         . 1/121ينظر توضيح المقاصد:  (3)
 .        1/121ينظر المصدر نفسو:  (4)
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 : (1)العزيز في رثاء عمر بن عبد
 .(2)َوُقْمَت ِفيِو ِبَأْمِر ا َيا ُعَمَرا     حمّْمت أمرًا عظيمًا فاصطبرت لو

إنما زيدت )وا( أو )يا( في ي أسموب الندبة ىذا يمحظ أنَّو "والمتأمّْل ف
أولو و)ألٍف( في آخره ليمد بيا الصوت؛ ليكون المندوب بين صوتين 

نَّ األلف خفية، والوقف عمييا يزيدىا مديدين، وزيدت الياء بعد األلف؛ أل
خفاًء، فزيدت الياء عمييا في الوقف لتظير األلف بزيادتيا بعدىا في 

 .(3)"الوقف
 َفُيَضمُّ في نحو: )َواَزْيُد(، نادى، "ــــوب بيذين الحرفين حكم الموُحْكُم المند

وال  وينصب في نحو: )َوا أميَر المؤمنين(، إال أنو ال يكون نكرة كـ)رجل(،
مبيمًا كـ)أّي(، و)اسم اإلشارة(، و)الموصول( إال ما ِصَمُتو مشيورة، فيندب 
نحو: )َواَمْن َحَفَر ِبْئَر َزْمَزَمُاه(، فإنو بمنزلة: )َواَعْبَد المطَِّمَباُه(، إال أن الغالب 

 أن يختم باأللف كقولو: 
 .(4)"ا ُعَمَراَوُقْمَت ِفيِو ِبَأْمِر ا يَ       .......................

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أنَّ حركة البناء إنما غيرت في المندوب 
ألن الندبة من مواضع مدّْ الصوت إعبلمًا ة الندبة؛ "المفرد ألجل مد

 بالمصيبة، فاختاروا فييا األلف دون الواو والياء؛ ألنَّ المد فييا أكثر منو في 

                                                 
 . 235البيت من البسيط، وىو لجرير في ديوانو، ص:  (1)
 .        2/66ينظر اليمع:  (2)
 .        220أسرار العربيَّة، ص:  (3)
 .        2/66، اليمع: 2/249، وانظر: شرح التصريح: 53، 4/52أوضح المسالك:  (4)
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 .(1)"ال ياًء إال لمضرورةلف واوًا، و الواو والياء، فبل تقمب األ
 وممَّا تجدر اإلشارة إليو أيضًا أنو ال يجوز حذف أداة الندب بأيّْ حال

، (2)"فييما مدُّ الصوت، والحذف ينافيوالمطموب " من األحوال؛ ذلك ألنَّ 
أنَّيما مناديان مجازا، وال يقصد فييما حقيقة التنبيو واإلقبال، كما فضبًل عن "

ما نقبل عن النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى في النداء المحض، فم
 .(3)"ييما مجازا، لزما لفظ عمم النداءالنداء ف

ىذا عن استخدام )وا( حرفًا، أمَّا عن استخداميا اسمًا فقد جاء ذلك 
ُب ــــعٍل مضارٍع بمعـــــدم اسم فـــــعال، حيث استخـــــماء األفـــــفي باب أس  نى أتعجَّ
 : (5)، كما في قول الشاعر(4)وأستحسنُ 

رنبُ       وا بأبي أنِت وفوِك األشنبُ   كأنَّما ُذرَّ عميــــــــــو الزَّ
  (:َوي  ) – 22

وتستخدم اسمًا لمفعل المضارع )أعجُب(، كما ىو استخدام )وا(، قال 
 :(6)الشاعر

                                                 
 .        1/415شرح الرضي:  (1)
 .         2/1053توضيح المقاصد:  (2)
 .    1/415شرح الرضي:  (3)
، شرح 483، المغني، ص: 352، الجنى الداني،ص:3/1683ينظر شرح الكافية الشافية:  (4)

 .          2/284، شرح التصريح:3/94األشموني: 
، 483، المغني، ص: 3/1386الرجز لراجز من بني تميم، ينظر: شرح الكافية الشافية:  (5)

 .        3/107، اليمع:3/94شرح األشموني: 
 ، وىو ببل نسبة في شرح 2/155البيت من الخفيف، وىو لزيد بن عمرو بن نفيل في الكتاب:  (6)
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 ــــَبْب ومن يفتقْر يعْش عيَش ضرّ     كأْن من يكن لو َنَشٌب ُيْحــ  ويْ 
 : (1)د تمحقيا كاف الخطاب، كما جاء عمى لسان عنترةوق

 ِقيُل الفوارس ويك عنتر أقدمِ       ولقد شفى نفسي وأبرأ سقميا
 ) َو جواز َوْقِف أبي عمرو بن العبلء عمى الكاف من )ويكأنَّ وعمى ذلك ُوجّْ

َوْيَكَأنَّ المََّو ﴿في قولو تعالى:  -وقف اختباٍر أو اضطراٍر  -و)ويكأنو( 
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلْواَل َأْن َمنَّ المَُّو َعَمْيَنا َلَخَسَف ِبَنا َيبْ  ُسُط الرّْ

. جاء في )الدر المصون(: (2)[82]القصص:  ُو اَل ُيْفِمُح اْلَكاِفُروَن﴾َوْيَكَأنَّ 
( معمولــــيا، والكاُف حـــــ)َوْيَك( كممٌة برأسِ "  ة محذوٍف، أي: ـــرُف خطاٍب، و)أنَّ

 :(3)أعمُم أنو ال ُيْفِمُح. قالو األخفش، وعميو قوُلو
 وال َيْبقى عمى البؤِس النعيمُ       أال َوْيَك المَسرَُّة ال َتُدْومُ 

 وقال عنترُة:
 قيُل الفوارِس َوْيَك عنتَر َأْقدمِ        ى نفسي وَأْبَرَأ ُسْقَمياولقد َشفَ 

 .(4)"(، وقد فعمو أبو عمرو بن العبلءوحقُّو َأْن يقَف عمى )َوْيكَ 
ولعلَّ ما يقوّْي أنَّ )َوي( ىو أصل الكممة، وأنَّ )الكاف( مزيدة عمييا، 
وليست من بنيتيا أنَّ اإلمام الكسائيَّ وقف في اآلية اآلنفة الذكر عمى الياء 
                                                                                                              

 .        483، المغني، ص:3/90المفصل: =   
 . 83البيت من الكامل، وىو في ديوانو، ص:  (1)
 .        2/151اءات العشر: ينظر النشر في القر  (2)
 .        3/42البيت لرجل من ثقيف، ينظر األمالي ألبي عمي القالي:  (3)
 .        8/697الدر المصون في عموم الكتاب المكنون لمسمين الحمبي:  (4)
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، فضبًل عن أنَّ ىذا ىو مذىب الخميل وتمميذه (1)دون الكاف وما تبلىا
عن قولو:  -رحمو ا تعالى  -سألت الخميل في )الكتاب(: "  سيبويو. جاء

فزعم أنيا )َوْي(  ﴾اَ  َوْيَكَأنَّ ﴿و]عن[ قولو تعالى جده:  ُو اَل ُيْفِمُح﴾َوْيَكَأنَّ ﴿
(، والمعنى: وقع عمى أن القوم انتبيوا، فتكمموا عمى قدر  مفصولة من )كأنَّ

ذا عندكم ىكذا، وا تعالى ون ىعمميم، أو نبيوا، فقيل ليم: أما يشبو أن يك
  . (2)"أعمم

وممَّا يقف دليبًل عمى أصالة )َوْي( أنَّ ىناك من النحاة من نحا بيذا 
( بأسرىا  المفظ منحى الحرفيَّة في تمكم اآلية، وقد صيَّره لمتنبيو، وصيَّر )كأنَّ
( حرفًا لمتشبيو، بل إنَّ ىناك من جزَّأ الكممة عمى ثبلثة أحرف، جعل )َويْ 

( معمولٌة لفعٍل مقدٍَّر، عمى  لمتنبيو كذلك، والكاف لمخطاب كما سبق، و)أنَّ
                                          .    (3)تقدير: اعمم أنَّ ا، واعمم أنَّو

  :ثانيًا: التعاقب بين الحرفيَّة والفعميَّة
 :(ِإنَّ ) – 1
( غير كونيا مؤكدًة حرفًا دا  الِّ عمى الجواب بمعنى استعممت )إنَّ

يت عميو قراءة تشديد نونيا في قولو تعالى: (4))نعم( َىَذاِن  ِإنْ ﴿، وقد ُوجّْ

                                                 
 .        2/151ينظر النشر في القراءات العشر:  (1)
  . 2/154كتاب سيبويو:  (2)
 .        489ر رصف المباني لممالقي، ص: ينظ (3)
، 2/542، الممحة في شرح الممحة: 398، الجنى الداني، 42ينظر الممع البن جني ، ص:  (4)

 .          56مغني المبيب، ص: 
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ن خالويو فيما نقمو عن [ في بعض أوجييا. قال اب63]طو: َلَساِحَراِن﴾
( اْلُمَشّدَدة َأن تكون َىا ُىَنا ِبَمْعنى )نعم(، َكَما َقاَل المبرد: " أولى اأْلُُمور بـ)إنَّ

ن الزبير لؤلعرابي لما َقاَل َلُو: لعن ا َناَقة َحممتِني ِإَلْيك، َفَقاَل َلُو: ِإنَّ ابْ 
  (:1)وراكَبيا، َأَراَد: نعم وراكبيا، َوأْنشد

 َبَكَر العواذُل بالضحى      يمَحْيَنِني وألوُميُـــــــــــــــــــــــــــــنَّوْ 
 رت َفقمُت ِإنَّوــــــــــقد َكببل       ك وَ ــــــَوَيُقْمَن شيٌب قد ع

م اَل تدخل عمى  َأَراَد: َفقمت: نعم، فوصميا بياء السكت، َفقيل َلُو: ِإن البلَّ
م عمى المَّْفظ اَل عمى  َخَبرَىا ِإذا َكاَنت ِبَمْعنى )نعم(، َفَقاَل: ِإنََّما دخمت البلَّ

     .(2)"اْلَمْعنى
( فعبًل ماضيًا عمى ثبلث  صــــور: إحداىا: مبنية فيو واستعممت )إنَّ

لما لم يسمَّ فاعمو، وذلك من األنين عمى لغة )ِردَّ( بالكسر، نحو: ِإنَّ في 
وذلك في الدار. وثانييا من األْين الذي ىو التعب خبرًا عن جماعة اإلناث، 

، أي: تعْبن. وثالثيا: أن تكون خبرًا كذلك عن جماعة نحو قولك: النساُء ِإنَّ 
، أي: قُرْبنَ النساء من الف  .   (3)عل )آَن(، بمعنى: قرب، تقول: النساُء ِإنَّ

 واستعممت فعبًل لؤلمر في أربع صوٍر، أوالىا: أن تكون أمرًا لمواحد
المذكر، من األنين، تقول: ِإنَّ يا زيُد، وثانييا: أن تكون أمرًا لجماعة اإلناث 

ن تكون أمرًا لجماعة من األين، نحو: ِإنَّ يا نساُء، أي: اتعْبن. وثالثيا: أ

                                                 
 .        66البيتان من مجزوء الكامل، وىما لعبيد بن قيس الرقيات. ينظر ديوانو، ص: (1)
 .         243لسبع، ص: الحجة في القراءات ا (2)
 .           58، مغني المبيب، ص: 402 – 400ينظر الجنى الداني، ص:  (3)
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اإلناث من )آن( يئين، تقول: ِإنَّ يا نساء، أي: اقربن. ورابعيا: أن تكون 
أمرًا لممؤنَّثة المخاطبة من )وأى( بمعنى: وعد، وقد استشيد ليذا االستعمال 

 : (1)بقول القائل
 (2)َوْأَي من أضمرت لخلٍّ وفاءَ       يا ىنُد الجميمَة الحسناَء  ِإنَّ 

 (:وَعَدا ،َخَل ) – 2

ورد استعمال كبل المفظين فعمْين متعدّْيْين، وورد استعماليما حرفيٍن 
ن عمى المجاوزة،  جارَّْين ما بعدىما، وىما في الحالين أداتْين لبلستثناء، يدالَّ

 . ، وعدا عميٍّ قال تقول: حضر الطبلب خبل عميِّا، وعدا عميِّا، وخبل عميٍّ
" : صل الزم يتعدى إلى المفعول بـ)من(، نحو: وأما )خبل( فيو في األالرضيُّ

خمت الدار من األنيس، وقد ُيَضمَُّن معنى )جاوز(، فيتعدى بنفسو كقوليم: 
افعل ىذا وخبلك ذم، وألزموىا ىذا التضمين في باب االستثناء، ليكون ما 
بعدىا في صورة المستثنى بـ)إالَّ( التي ىي أم الباب، وليذا الغرض التزموا 

مو وفاعل )عدا(، ولم يظير معيما )قد( مع أنيما في محل إضمار فاع
 . (3)"( فمتعدٍّ في غير االستثناء أيضاالنصب عمى الحال ... وأما )عدا

والمتعارف عميو عند النحاة أنَّو " إن تقدمت عمييما )ما( وجب 
النصب بيما، فتقول: قام القوم ما خبل زيدًا، وما عدا زيدًا، فـ)ما( مصدرية، 

                                                 
، بغية الوعاة: 4/70البيت من الخفيف، وىو ليوسف بن أحمد الصقمي في إنباه الرواة:  1))

      .27، مغني الميب، ص: 401ص:  ، وببل نسبة في الجنى الداني،2/356
 .                58، مغني المبيب، ص: 402 – 400داني، ص: ينظر الجنى ال (2)
 .            2/89شرح الرضي عمى الكافية:  (3)
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( و)عدا( صمتيا، وفاعميما ضمير مستتر يعود عمى البعض ... و)خبل
، وعمَّة نصبيما ما (1)و)زيدًا( مفعول" ن لم تتقدْميما )ما( فيما حرفا جرٍّ ، وا 

 .(2)بعدىما أن )ما( مصدرية؛ وىما ِصَمتَاَىا، َواْلُحُروف التقُع صبَلتٍ 
ــربيَّتيم من فمردىا إلى ما ُحِكَي عمن يوثق بعـأمَّا عمَّة الجر بيما  

جرىم بيا االســـم الواقــــع بعدىا، وذلك في نحـــو قوليم: ما أتاني القــــوُم خبل 
 : (3)عبِد ا، وقول القائل 

ن  (4)أُعدُّ عيالي ُشْعبًة من عيالكا       ماخبل اِ ال أرجو سواَك وا 
 . (5)ا فعمْين وحرفْينثمَّ إنَُّيما يجران ما بعدىما؛ ِلَئبلَّ َيُزول اْلفرق َبينُيم

ولكن مع ما ُسنَّ ممَّا ُذِكَر من القواعد فقد أجاز الكسائي الجر بيما 
ما عدا( بعد )ما(، وروى الجرمّي كذلك عن بعض العرب جّر ما استثني بـ)

، و)ما خبل(، " والوجو فيو أن ُتجعل )ما( زائدة و)عدا( و)خبل( حرفي جرٍّ
حرف جر ال تتقّدم عميو، بل تتأّخر عنو  وفيو شذوذ؛ ألّن )ما( إذا زيدت مع

 .(6)"[40]المؤمنون: ﴾َعمَّا َقِميلٍ ﴿و [،159]آل عمران: ﴿َفِبَما َرْحَمٍة﴾نحو: 

                                                 
 .            2/237شرح ابن عقيل:  (1)
، شرح الرضي: 194، أسرار العربية، ص: 1/308ينظر المباب في عمل البناء واإلعراب:  (2)

2/82 . 
، شرح ابن 2/260،280، اليمع:2/310في شرح التسييل:البيت من الطويل، ببل نسبة  (3)

 .     1/523، شرح األشموني:2/234عقيل:
 .            227، 226، توجيو الممع، ص: 2/310، شرح التسييل: 2/349ينظر الكتاب  (4)
 .            578ينظر مغني المبيب، ص:  (5)
 .            2/310شرح التسييل البن مالك:  (6)
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  (:عسى) – 3
يْت )عسى( في العربيَّة بأنَّيا فعٌل ناسٌخ لمجممة االسميَّة بعدىا، إذ  ُوجّْ

ب مصدرًا مؤوَّاًل ترفع المبتدأ ويسمَّى اسميا، وتنصب الخبر الواقع في الغال
من )أْن( وما دلت عميو، وىي مع عمميا ىذا تدلُّ عمى الرجاء، وال تتصرَّف 
البتَّة، فبل يأتي منيا المضارع وال األمر، وىذا ما دعا الزجاج إلى القول 

ى( حرٌف؛ لما رأى من عدم وزعم الزجاج أن )َعسَ حرفيَّتيا. قال الرضي: "ب
 . (3)، وسبقو إليو ثعمب(2)السراج فيما ُحِكَي عنو ، وقد تبعو فيو ابن(1)"تصرُّفو

 يم: ــــــرافي نقل عن سيبويو أنَّ )عسى( في قولــــوذكر ابن مالك أنَّ السي
(، وُضعَّْفو بقولو: لتضمنو اشتراك " )عساني( و)عساك( حرٌف بمعنى )لعلَّ

فعل وحرف في لفظ واحد ببل دليل، إال أن فيو تخمصا من االكتفاء 
ك، في نحو: )عساك ب فعل عن مرفوعو في نحو: عمك أو عسابمنصو 

 .(4)"تفعُل( بغير أن
أنَّ )عسى( ل في ذلك ما ذكره العكبريُّ من "ولعلَّ المرتضى من القو 

ْشفاقًا، وليذا عممت )عسى(  (؛ إذ كان كلُّ واحٍد منيما طمعًا وا  أشبو )لعلَّ
( في قول الشاعر  : (5)عمل )لعلَّ

                                                 
 .            4/214شرح الرضي:  (1)
 .            4/214، شرح الرضي: 123ينظر أسرار العربية، ص،  (2)
 .             1/322ينظر شرح ابن عقيل:  (3)
 .            1/398شرح التسييل:  (4)
البيت من الوافر، وىو لعمران بن حطان، ينظر شعر الخوارج، د. إحسان عباس، ص:  (5)

 .            1/297 :، شرح التصريح4/382، شرح المفصل: 2/375كتاب: ، ال158
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 تنازعني لعمّْي أو عساني        إذا ماولي نفٌس أقول ليا 
 . (1)"عمّْي أنازعيا، أو عساني أنازعياوالتقدير: ل

ىذا وقد نبَّو الجوىري إلى أنَّ )عسى( من ا واجبة؛ الستحالة الطمع 
﴿َعَسى واإلشفاق عميو تعالى، إذ ال يكونان إال في المجيول، وقولو تعالى: 

﴾  . (2)[ لمتخويف، ال لمخوف واإلشفاق5ريم:]التح َربُُّو ِإْن َطمََّقُكنَّ
ومن أحكام )َعَسى( أنَّو يجوز كسر سينيا خبلفًا ألبي ُعَبيدة، وليس 

بل يتقيَّد بأن ُتْسَنَد إلى )التاء(، أو )النوِن(، أو  ذلك مطمقًا خبلفًا لمفارسي،
 ْم ِإْن َتَولَّْيُتْم﴾َعَسْيتُ  َفَيلْ ﴿ [،246]البقرة: ُتْم ِإْن ُكِتَب﴾َىْل َعَسيْ ﴿)نا(، ونحو: 

  .(4)المختار، وىو (3)قرأىما نافٌع بالكسر، وغيُرُه بالفتح [22]محمد:
   :)كان( ، )أمسى( ، )أصبح ( الزوائد – 4

ولم  –ذكر المرادي في آخر كتابو )الجنى الداني( أنَّ بعض النحاة 
ذىب بـ)كان( الزائدة مذىب الحرفيَّة، وكذلك )أصبح(  –يفصح عن اسمو 

، وما أصبح أبردىا، لم يوجد كان مثُمكو)أمسى( الزائدتْين في قول العرب: 
ة أنَّ األفعال ال تزاد لكنَّ الذي عميو جميور  ،(5)وما أمسى أدفأىا؛ وذلك بحجَّ

ىماليا فيي ما تزال عمى  ن أشبيت الحرف في زيادتيا وا  النحاة أنَّيا وا 
                                                 

 .             557، 556/  2المتبع في شرح الممع:  (1)
 .     6/2426ينظر الصحاح، مادة )ع س و(:  (2)
 . 2/230ينظر النشر في القراءات العشر البن الجزري:  (3)
           ، مع تصرٍف يسير.   1/324أوضح المسالك:  (4)
 .        621، 620ينظر الجنى الداني، ص: (5)
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وزيادة )كان( اآلجرومية(: " البرية في شرح نظمفعميَّتيا. جاء في )فتح ربّْ 
خبلف القياس؛ ألن القياس المطرد عند أىل المغة أن الذي يزاد ىو الحرف، 

وكان مطردًا وأما الفعل واالسم فاألصل عدم الزيادة؛ إال ما ثبت باستقراٍء 
ولعلَّ ما يؤيُّْد بقاءىا عمى فعميَّتيا  ،(1)في لغة العرب مثل )كان( الزائدة"

 : (2)يا فيما شذَّ من قول أم عقيلمجيء المضارع من
 إذا تيبُّ شمأٌل بميل     أنت تكون ماجٌد نبيل

فمو كانت حرفًا لما جاز تصرُّفيا، ثمَّ إنَّ الســـــيرافيَّ ذىب إلى أنَّيا في 
مثل: )ما كان أحســــن زيدًا( تامة، وفاعميا المصدر الدالة عميو أي: كان 

ذىب أبعد من ذلك، فقضى ببقائيا ناسخة  ، بل إنَّ من النحاة من(3)الكونُ 
 : (4)في قول الشاعر

 وجيراٍن لنا كانوا كرام       فكيف إذا مررت بدار قوٍم 
ولـ )َكاَن( الزَّاِئَدة َفاعل ُمَضمٌر ِفيَيا َتْقِديره: َكاَن اْلَكْون عمى قال العكبري: "

َومعنى زيادتيا ِعْند  َقول أبي سعيد السيرافي، واََل َفاعل َلَيا ِعْند أبي عمّي،
نَّما لم يْظير ضمير  السيرافي ِفي ِإْلَغاء َعممَيا، اَل أنَّيا َتْخُمو من َفاعل، وا 

مِ  ذا َكاَن ـور، َفيمْ ــــــير يرجع ِإَلى َمْذكُ ـــــــفاعميا؛ أِلَن الضَّ  زم َأن يكون َلَيا اْسٌم، َواِ 
                                                 

 . 352فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، ص:  (1)
، شرح األشموني: 1/292، شرح ابن عقيل: 1/362ىذا الرجز من شواىد شرح التسييل:  (2)

 .             1/438، اليمع: 1/244
 .              1/439، اليمع: 4/192نظر شرح الرضي: ي (3)
 .2/290البيت من الوافر، وىو لمفرزدق، ينظر ديوانو:  (4)
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 ُد قوِل من َقاَل ِفي َقول الفرزدق:َلَيا اْسم َكاَن َلَيا خبٌر، َوِلَيَذا تبيَّن فسا
 ....................      وجيراٍن لنا َكاُنوا كرامِ 

نَّما لم  ِحيح أنَّ َخَبرَىا )لنا(، و)كرام( صفة لـ)جيران(، وا  إنَّ )َكاَن( َزاِئَدة، َوالصَّ
ل اْلَكبَلم، ألنَّ الزَّاِئَدة فرٌع ومؤّكٌد، وت يخلّّ ِبَيَذا قدُُّمو تقع الزَّاِئَدة ِفي أوَّ

 . (1)"اْلَمْعنى
  (:ليس) – 5

خالف أبو عميٍّ الفارسي جميور النحاة في الحكم عمى )ليس( في 
باب )كان وأخواتيا(، فذىب بيا مذىب الحرفيَّة، وتبعو في ذلك ابن 

؛ وذلك لداللتيا عمى نفي الفعل، والختصاصيا بنفي ما في الحال (2)شقير
عن ورود ما بعد )إالَّ( مرفوعًا في قول  ، فضبلً (3)وليست األفعال كذلك

العرب: )ليس الطيُب إالَّ المسُك(، فمم يعمموىا، كما لم يعمموا )ما( إذا 
 .  (4)انتقض نفييا بـ)إالَّ(، وحقُّ األفعال أن تعمل

أمَّا دليل الجميور عمى فعمية )ليس( فيو اتصال ضمائر الرفع بيا 
ْسَت لَ ﴿[، وقولو: 113]آل عمران: ﴾َلْيُسوا َسَواءً ﴿من نحو قولو تعالى: 

زنة  ، ومجيئيا عمى(5)[، واتّْصال تاء التأنيث22]الغاشية: ﴾َعَميِيم ِبُمَصْيِطرٍ 
                                                 

 .          173، 1/172المباب في عمل البناء واإلعراب:  (1)
، مغني 28، شرح قطر الندى، ص: 1/34، شرح التصريح: 1/262ينظر شرح ابن عقيل:  (2)

 .              1/46، اليمع: 387ب، ص: المبي
 .             1/257ي شرح الممع: ، المتبع ف131ينظر أسرار العربية، ص:  (3)
 .             388، 387، مغني المبيب، ص: 1/257ينظر المتبع في شرح الممع:  (4)
       .       1/153، شرح شذور الذىب لمجوجري: 130 ينظر أسرار العربية، ص: (5)
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ووزنيا عمى )َفِعَل( بكسر . قال المرادي: "من أوزان الفعل قبل تخفيفيا
العين، فخفّْفت، ولزم التخفيف. وال يجوز أن تكون )َفَعَل( بالفتح؛ ألنَّو ال 

ف، فكان يقال: الَس. وال )َفُعَل( بالضم؛ إذ لو كان كذلك لزم ضمُّ الميا يخفَّ 
مع ضمير المتكمّْم والمخاطب. وكان قياسيا كسر البلم في نحو: ِلْسُت، وقد 

 .        (1)"ثر الفتح، وسبب ذلك عدم تصرُّفياحكاه الفراء عن بعضيم، واألك
النحويين في اقتصار والجدير بالذكر أنَّ ابن مالك قد خالف أكثر 

)ليس( و)ما( الحجازية عمى نفي الحال، فذكر أن الصحيح أنَّيما ينفيان 
، وقد سبقو إلى ذلك سيبويو، فحكى أن بعض (2)الحال والماضي والمستقبل

 ول حسان بن ــــ، وقد جاء في ق(3)وـــــمن يوثق بعربيَّتيم قال: ليس خمق ا مثم
 : (4)ثابت

 (5)وليس يكون الدىر مادام يذُبل      كان قبمو فما مثمو فييم وال

وقد جاء استخداميا أداًة لبلستثناء؛ لما فييا من مخالفة ما بعدىا ما 
نَّما اختمف في اسميا في نحو  (6)قبميا غير أنَّو لم يختمف في فعميَّتيا، وا 

قولك: )قام القوم ليس زيدًا(، أىو الضمير العائد عمى البعض المفيوم من 
                                                 

 .             493الجنى الداني، ص:  (1)
 .              381، 1/380ينظر شرح التسييل:  (2)
 .               1/70ينظر الكتاب:  (3)
 .            340البيت من الطويل، ينظر شرح ديوانو، عبد الرحمن البرقوقي، ص: (4)
 .            381، 1/380ينظر شرح التسييل:  (5)
 .          1/365ينظر المتبع في شرح الممع:  (6)
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م السابق عند البصريّْين، أم ىو الضمير العائد عمى المصدر المفيوم الكبل
 .   (1)من الكبلم السابق عند الكوفيين

 :ثالثًا: التعاقب بين الحرفيَّة واالسميَّة والفعميَّة
  (:حاشا) – 1

اختمف النحاُة في تصنيف ىذه الكممة بين الحرفيَّة والفعميَّة، وبين 
سميَّة أيضًا، وذلك بحسب ما تنسُب إليو من المعاني الحرفية والفعميَّة واال

واألبواب، فإن كانت لممجاوزة واالستثناء فمدار االختبلف فييا قائٌم بين 
ن كانت  بمعنى َتْنِزيو اْلَمْذُكور بْعدَىا َعمَّا حصل لغيره، الحرفيَّة والفعميَّة، وا 

السراج فيما حكاه  نفاالختبلف فييا دائٌر بين أنواع الكبلم الثبلثة. قال اب
إنما )حاشا( بمنزلة )خبل(؛ ألن )خبل( إذا أردت بو الفعل إنما عن المبرد: "

معناه جاوزه من قولك: َخبل يخُمو، وكذلك حاشا ُيحاِشي، وكذلك قولك: أنت 
أحب الناس إلّي وال ُأحاشي أحدًا، أي: وال أستثني أحًدا، وَتْصِييُرىا فعبًل 

، ودليميما عمى فعميَّتيا (2)"ء قوُل أبي عمر الجرميي االستثنابمنزلة )خبل( ف
يم إياىا عمى الحرف تصرُّفيم فييا بالحذف، قالوا: )حاش( و)َحَشا(، وإلدخال"

، فضبًل عن صياغتيم المضارع منيا كما جاء في قول (3)"قبل الم الجر
 : (4)النابغة

                                                 
 .    1/245، اليمع: 2/474، شرح شذور الذىب: 495داني، ص: ينظر الجنى ال (1)
 .             1/289األصول في النحو:  (2)
 .             2/283اليمع:  (3)
 .              34البيت من البسيط، وىو في ديوانو، ص:  (4)
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 (1)أحد وال أحاشي من األقوام من      ال أرى فاعبًل في الناس يشبيوو 
قيما ىو الغالب، قال ولكن يبقى مذىب الحرفيَّة عندىما وعند من واف

وذىب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج واألخفش وأبو زيد ابن ىشام: "
والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنيا تستعمل كثيرًا حرفًا جارِّا، وقميبًل فعبًل 

لميم اغفر لي ولمن يسمع متعديًا وجامدًا لتضمنو معنى )إال(، وسمع: ا
 : (2)حاشا الشيطاَن وأبا األصبع، وقال
 .(3)"َضنِّا عمى الممحاة والشتم      حاشا أبا ثوبان إنَّ بو 

لبلستثناء، واستدلوا لذلك ومذىب سيبوْيو وأكثر البصريين أنَّيا حرٌف 
)ما أنو ال يجوز دخول )ما( عميو؛ فبل يقال: )ما حاشى زيًدا( كما يقال: بــــ"

خبل زيًدا(، و)ما عدا عمًرا(، ولو كان فعبًل كما زعموا لجاز أن يقال: )حاشا 
زيًدا(، فمما لم يقولوا ذلك دلَّ عمى فساد ما ذىبوا إليو، يدل عميو أن االسم 

 يأتي بعد )حاشا( مجروًرا، قال الشاعر ]في إحدى روايتي البيت[:
 َحاة والشَّتمَضنِّا عمى الَممْ      حاشا أبي ثوبان؛ إنَّ بو 

فبل يخمو: إما أن يكون ىو العامل لمجر، أو عامل مقّدر، بطل أن يقال: 
 ب أن يكون ىو ـــــــــع الحذف، فوجمل مــــــل الجر ال يعـــــــعامل مقّدر؛ ألن عام

                                                 
 .             1/367ينظر المتبع في شرح الممع:  (1)
، 2/710، 1/228األسدي، وىو من شواىد اإلنصاف: البيت منسوٌب إلى سبرة بن عمرو  (2)

 .             2/308شرح التسييل: 
    .             164مغني المبيب، ص:  (3)
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 . (1)"العامل
ولم يسمم دليل البصريين من االعتراض عميو، فيا ىو ذا ابُن مالك 

أن من أفعال ىذا الباب )ليس( و)ال يكون(، ولم توصل " يردُّه عمييم بدليل
)ما( بيما، وأيضا فإنَّ الدليل يقتضي أال توصل )ما( وغيرىا من الحروف 
الموصولة باألفعال إال بفعٍل لو مصدٌر مستعمٌل حتَّى ُيَقدَّر الحرف وصمتو 
واقعين موقع ذلك المصدر. ومعموم أن أفعال ىذا الباب ليس ليا مصادر 

تعممة، فإذا ُوصل ببعضيا حرف مصدري فيو عمى خبلف األصل، فبل مس
لمشذوذ،  ُيبالى بانفراده بذلك، فيقال: لَم لْم يوافْقو غيره؟ فإن موافقتو تكثيرٌ 

تراضو عمييم بأنَّ ، كما استدلَّ الع(2)"الفتو استمراٌر عمى مقتضى الدليلومخ
بيَّتو، فمن ذلك قول ثابٌت بالنقل الصحيح عمَّن يوثق بعر كونيا فعبًل "

بعضيم: الميمَّ اغفْر لي ولمن سمعني حاشا الشيطاَن وأبا األصبع ... وقال 
 د ابُن خروٍف فيـــــيا، وأنشـــــعُت من ينصُب بـــــــاألخفُش: وأمَّا )حاشا( فقد سم

 : (3))شرح الكتاب(
 .(4)"عمى البريَّة باإلسبلم والدين     حاشا قريشًا فإن ا فضميم

وأما التي لمتنزيو ففييا أربع لغات: )حاشا( و)حشا(، و)حاش( بحذف 
األلف الثانية، و)َحاْش( بإسكان الشين، وقد قرأ أبو عمرو )حاشا ( 

                                                 
 .             228، 2/227اإلنصاف في مسائل الخبلف:  (1)
 .             308، 2/307شرح التسييل:  (2)
 .           1/215لبسيط، وىو لمفرزدق في ديوانو: البيت من ا (3)
 .    307، 2/306شرح التسييل:  (4)
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. وقرأ بعضيم )حشا ( (1)باأللف. وقرأ باقي السبعة )حاش ( بحذفيا
و جمع بين . وفي(3). وقرأ الحسن )حاْش ( باإلسكان(2)بحذف األلف األولى

 ساكنين، عمى غير حده.
والجدير بالذكر أنَّ ابن مالك خالف جيمور النحاة في ذىابيم 
بـ)حاشا( التنزيييَّة مذىب الحرفيَّة والفعمية إلى مذىب االسميَّة. جاء في 

ذا ولييا مجرور بالبلم فارقت الحرفية ببل خبلف، إذ ال )شرح التسييل(: "  وا 
ما اسٌم،  يدخل حرُف جر عمى حرف جّر. ذا لم تكن حرفًا فيي إمَّا فعٌل وا  وا 

فمذىب المبرد أنيا حينئٍذ فعٌل، والصحيح أنيا اسٌم، فينتصب انتصاب 
المصدر الواقع بدال من المفظ بالفعل، فمن قال: )حاشى ِ( فكأنو قال 

، فيذا ِمثل (4)تنزييًا . ويؤيد ىذا قراءة أبي السّمال: )حاًشى ( بالتنوين
، فيذا مثل: (5)لزيد. وقرأ ابن مسعود )َحاَشى اِ( باإلضافة يم رْعًياقول

)ُسْبحاَن ا( و)معاَذ اِ(. وأما القراءة المشيورة )حاَشى ( ببل تنوين 
فالوجو فييا أن يكون )َحاَشا( مبنيِّا لشبيو بـ)حاشى( الذي ىو حرف، فإنو 

اء كما جرى )عن( في قولو: )من شبيٌو بو لفظًا ومعنًى، فجرى مجراه في البن
                                                 

، 128ينظر التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني، تحقيق: أوتو تريزل، ص:  (1)
129               . 

بي حيان، تحقيق: صدقي محمد جميل: راءة األعمش وآخرين. ينظر البحر المحيط ألىذه ق (2)
6/269               . 

 .        68ينظر مختصر في شواذ القرآن، البن خالويو، ص:  (3)
 ينظر السابق.             (4)
 .            68ينظر مختصر في شواذ القرآن، ص:  (5)
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و: رويت عن زيٍد، وأعرضت عن يميني تارة وأمامي( مجرى )عن( في نح
 .(1)"عن عمرو

أنيا اسم فعل معناىا: أتبرَّأ، أو َبِرْئُت، وحاممو وزعم بعض النحاة "
 . (2)"ىا، ويرده إعرابيا في بعض المغاتعمى ذلك بناؤ 

 (:عمى) – 2
ب الكبلم الثبلثة، لكنو يمزم كتابة ألفيا يرد استخدام )عمى( في أبوا

َعبَل ِإنَّ ِفْرَعْوَن ﴿طويمة إن كانت فعبًل؛ ألنَّيا من باب دنا يدنو، قال تعالى: 
َوَأْن اَل َتْعُموا َعَمى المَِّو ِإنّْي آِتيُكْم ﴿[، وقال أيضًا: 4]القصص: ِفي اأْلَْرِض﴾

ألفيا ممالة إن استخدمت حرفًا أو [. ويمزم كتابة 19]الدخان: ُسْمَطاٍن ُمِبيٍن﴾بِ 
اسمًا، واستخداميا حرفًا في الكبلم أكثر من استخداميا اسمًا، ويكون من 

 مًا مختمٌف فيو بين النحاة، قال ابن ـــيا اســـــغير قيٍد وال شرٍط، بل إنَّ استخدام
 :(3)وقد تممح فيو االسمّية بدخول حرف الجّر عميو، كقول الّشاعرالصائغ: " 

 .(4)"ْن َقْيٍض ِبَزْيَزاَء َمْجَيلِ َتِصلُّ َوعَ       ِو َبْعَد َما َتمَّ ِظْمُؤَىاَدْت ِمْن َعَميْ غَ 
فأّما التي ىي اسٌم فمختَمٌف فييا، فذىب أبو العّباس وقال ابن يعيش: "

وجماعٌة أنيا عمى االشتراك المفظّي فقط؛ ألن الحرف ال ُيشتّق، وال ُيشتّق 
الثبلثة ]يقصد الحرفيَّة واالسميَّة والفعميَّة[ ُمباِيٌن منو، فكلُّ واحد من 

                                                 
 .             309، 2/308شرح التسييل:  (1)
 .    165مغني المبيب، ص:  (2)
 .            11البيت من الطويل، وىو لمزاحم بن الحارث العقيمي. ينظر ديوانو، ص:  (3)
 .           1/231الممحة في شرح الممحة:  (4)
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نما كُثر  لصاحبو، إالَّ من جية المفظ. قال قوٌم: ِإن األصل أن تكون حرًفا، وا 
استعماُليا، فُشّبيت في بعض األحوال باالسم، فُأجريت مجراه، وُأدخل عمييا 

: )َكْم(، مجراه من نحوحرف الجّر، كما ُيشبَّو االسم بالحرف، ويجري 
 .(1)"و)َكْيَف(

وىو اسٌم ال ن استخدمت اسمًا،  قال سيبويو: "وتكون )عمى( ظرفًا إ
يكون إال ظرفًا، ويدلك عمى أنو اسم قول بعض العرب: نيض من عميو. 

 قال الشاعر:
 .(2)"لُّ وعن قيٍض بَبْيداَء َمْجَيلِ َتصِ       ْن عميو بعد ما َتّم ِخْمُسياَغَدْت مِ 

ن دلَّت عمى االستعبلء في عموم استعماالتيا والجدير بال ذكر أنَّيا وا 
ذا كانت حرًفا، ذا كانت فعبًل، وذلك  فإنَّ ىناك فرقًا بينيا إذا كانت اسًما، وا  وا 

إذا كانت حرًفا دّلت عمى معنى في غيرىا، وتوِصل الثاني باألّول عمى أنَّيا "
ن غيِر أن يكون لو جيِة أن معنى الثاني اّتصل باألول بُموِصٍل بينيما م

معنى في نفسو، وىذا شرُط حرف اإلضافة. وأّما إذا كانت اسًما فإّنيا تدّل 
عمى معًنى في نفسيا، وىو معنى الظرفّية، كما يدّل )َفْوٌق( عمى ذلك. وأّما 
إذا كانت فعبًل فيي تدّل عمى حدث وزمان معيٍَّن، وُتَصرَُّف، كقولك: )َعبَل، 

ى الُعُمّو في زمٍن ماٍض أو غيِره، وتكثر في بابيا. َيْعُمو(، فيذا يدّل عم
 .(3)"وليست منيما في شيء أكثَر من االشتراك المفظي

                                                 
 .           3/499شرح المفصل:  (1)
 .    4/231الكتاب:  (2)
         .   4/499شرح المفصل:  (3)
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عمى( الحرفية واالسميَّة فقال: وقد زاد العكبري إيضاح الفارق بين )
أمَّا )عمى( َوَتكون حرف جّر وحقيقتيا لمداللة عمى االستعبلء ]يريد "

[، َكَقْوِلك زيد  عمى اْلفرس، َفتكون مَجاًزا ِفيَما َما يغمُب اإلنساَن، الِحسّْيَّ
َكَقْوِلك: َعَمْيِو كآبة، َأْي: تغمبو َوتظير َعَمْيِو، َوَعِميِو َدْيٌن، َأْي: لزَمو االنقياد 

ل اْلُفَقَياء: )عمى( ِبَسَبِبِو، كانقياد المركوب لراكبو، َوُىَو معنى َقو 
 .(1)"لئْلِيَجاب

نَّ لـ)عمى( ال جارة معانَي تناىز العشرة، يتصدَّرىا معنى ىذا وا 
االستعبلء الذي مرَّ آنفًا، وال يتَّسع المجال لسردىا، فارجع إلييا في كتب 

 النحاة إن شئت. 
 (:َها) – 3

تستخدم )ىا( اسمًا وفعبًل وحرفًا في كبلم العرب، فأمَّا استخداميا اسمًا 
ولك: ليمى أوصمتيا، فذاك فيما يكنى بو عن المفردة الغائبة، من نحو ق

ة قرأُتيا، أو فيما يعرُف باسم الفعل الذي ىو بمعنى: خذ، وفيو لغاٌت  والقصَّ
)ىا( وىو اسم )ُخْذ(، وفيو ثماني لغات: األولى: "استوفاىا الرضيُّ بقولو: 

ىا، باأللف مفردة ساكنة لمواحد واالثنين والجمع مذكرًا كان، أو مؤنثًا، 
َفَيا، نحو:  الثانية: أن ُتْمِحَق ىذه األلف المفردة كاَف الخطاب الحرفية، وُتَصرّْ

ىاك، ىاكما، ىاكم، ىاِك، ىاكن، الثالثة: أن تمحق األلف ىمزة، مكان 
الكاف وتصرفيا تصريف الكاف، نحو: ىاَء ىاُؤما، ىاُؤم، ىاِء، ىاُؤما، 
، الرابعة: أن تمحق األلف ىمزة مفتوحة قبل كاف الخطاب، وتصرف  ىاؤنَّ

                                                 
 .           1/359لمباب في عمل البناء واإلعراب: ا (1)
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، الخامسة: َىْأ، بيمزة ساكنة بعد الياء لمكل. السادسة: أن تصرف الكاف
ىذه الخامسة، تصريف: دع وذر. السابعة: أن تصرفيا تصريف: َخْف، 
ومن ذلك ما حكى الكسائي، من قول من قيل لو ىاء، فقال: إالم َأَىاُء 

َىاُء؟ بفتح اليمزة وكسرىا. الثامنة: أن تمحق األلف ىمزة وتصرفيا  واِ 
 . (1)"يف: نادِ تصر 

وأمَّا استخداميا فعبًل فذاك ىو المغة السادسة والسابعة والثامنة فيما 
: "مضى من لغات والثبلثة األخيرة أفعال غير متصرفة، ال يا، قال الرضيُّ

 . (2)"ا وال مضارع، وليست بأسماء أفعالماضي لي
ة وىو المغ -وقد نبَّو ابُن جنّْي إلى أنَّ تصريفيا تصريف )َخْف( 

ونبَّو ابن يعيش إلى أنَّ لغة تصريفيا تصريف (، 3)لغٌة قميمة -السابعة 
ىي المغة األجود، لنزول القرآن  –وىي المغة الثالثة  -)َخاَف( و)َىاَب( 

 .  (5))َىا( في جميع لغاتيا ُيؤَمُر بيا وال ُيْنَيى، كما نبَّو الزجاجي إلى (4)بيا
ة عمى التنبيو، وذلك إذا دخمت ويأتي استخداميا حرفًا حالة كونيا دال

َشاَرة غير المختصة بالبعيد َنْحو َىَذا ِبِخبَلف " مى أربعة أشياء:ع َأحدَىا: اإْلِ
َثمَّ َوَىنَّا ِبالتَّْشِديِد وىنالك، َوالثَّاِني: ضمير الّرْفع اْلمخبر َعنُو باسم ِإَشاَرة 

                                                 
 .           93، 3/92شرح الرضي عمى الكافية:  (1)
 .           3/93المصدر نفسو:  (2)
 .           1/319ينظر سر صناعة اإلعراب:  (3)
 .            3/33ينظر شرح المفصل:  (4)
 .        73ت، ص: ينظر حروف المعاني والصفا (5)
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َما َكاَنت َداِخَمة عمى [، وقيل: ِإنَّ 119]آل عمران: ﴿َىاَأْنُتْم ُأواَلِء﴾َنْحو: 
َشاَرة، َفُقدَّْمْت، َفُردَّ ِبَنْحِو:  ، َفُأِجيب ِبَأنََّيا ُأِعيَدت توكيدا ﴾َىاَأْنُتْم َىؤاَُلءِ ﴿اإْلِ

( ِفي النداء َنْحو: َيا َأيَيا الرجل َوِىي ِفي َىَذا َواِجَبة لمتّْنِبيو  َوالثَّاِلث: نعت )َأيٍّ
قيل: ولمتعويض َعمَّا ُتَضاف ِإَلْيِو َأي َويجوز ِفي  عمى َأنو اْلَمْقُصود بالنداء،

َىِذه ِفي ُلَغة بني َأسد َأن تحذف ألفيا َوَأن تضم ىاؤىا إتباعًا، َوَعِميِو ِقَراَءة 
 [،31]الرحمن: ﴿َأيَُّو الثََّقبَلِن﴾ [،31]النور: َو اْلُمْؤِمُنوَن﴾َأيُّ ﴿ اْبن َعامر:

. َوالرَّاِبع: اْسم ا (1)[ بَضم اْلَياء ِفي اْلَوْصل49]الزخرف:  َأيَُّو السَّاِحُر﴾َيا﴿
، ا ا ِبقطع اْليمَزة َوَوصمَياَتَعاَلى ِفي اْلقسم ِعْند حذف اْلَحْرف، ُيَقال: ىَ 

 . (2)"ِإْثَبات ألف )َىا( وحذفياَوِكبَلُىَما َمَع 
 نتائج البحث

 يستخمُص من البحث ما يمي: 
عمى بعض األلفاظ لم يستوف القسمة المنطقيَّة أنَّ تعاقَب أنواع الكبلم  – 1

العقميَّة، فقد تعاقب عمى بعض تمكم األلفاظ الحرُف واالسُم، وتعاقب عمى 
بعضيا الحرُف والفعُل، وتعاقب عمى بعضيا اآلخر أنواع الكبلم الثبلثة، ولم 

 يرد في كبلم العرب تعاقب لبلسم والفعل.     
بلثة لم يستوف أبواب النحو جميَعيا، لكنَّو أنَّ التعاقب بتقسيماتو الث – 2

 ُعِنَي بجزٍء كبيٍر منيا. 
 يَّة بين بعض األلفاظ أوفُر حظِّا من الحرفية ـب الحرفيَّة واالسمـــــــأنَّ تعاق - 3

                                                 
 .           2/142ينظر النشر في القراءات العشر:  (1)
 .           456مغني المبيب، ص:  (2)
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 والفعمية، ومن تعاقب أنواع الكبلم جميعيا.  
حويَّة أنَّ حروف الجر وأسماء األفعال والظروف ىي أوفر األبواب الن – 4

 حظِّا في ميدان التعاقب.   
 أنَّ التعاقب جسَّد لغات العرب، وضمن ليا البقاء واالستمرار.   – 5
أنَّ التعاقب يعدُّ من أسباب تعدُّد األوجو اإلعرابيَّة وتنوُِّعيا، والمتأمُّْل  – 6

( واستخداماتيا في لغة العرب يقف عمى حقيقة ذلك.     في )إنَّ
 لو أثٌر بيٌّْن في تباين المعاني وتنوُّع األساليب الكبلميَّة.   أنَّ التعاقب  – 7
أنَّ التعاقب قد ُيعَنى بنوٍع واحٍد من أنواع الكبلم الثبلثة فضبًل عن  – 8

حرفًا  -زيادة عمى استخداميا اسمًا  –جد الكممة عنايتو بنوٍع آخر معو، فقد ت
أداة لبلستثناء في لمجر في استخداٍم، وحرًفا لمجواب في تركيب آخر، و 

تراكيب ُأَخَر، كما ىو حال )َبْمَو(، وقد تجدىا اسمًا لبلستفيام في تركيٍب، 
واسمًا لمشرط في تركيٍب آخر، واسمًا لمموصول في تراكيب ُأَخَر كذلك، 
 فضبًل عن استخداميا في نوٍع آخر، كما ىو حال )ما( االسميَّة والحرفيَّة.  

عمييا من ِقَبِل أنواع الكبلم بين االستخدام  تنوَّعت ألفاظ المتعاَقبِ  – 9
والتوجيو، فبعضيا اسُتخدم في لغة العرب في أبواب الكبلم الثبلثة، أو في 
 -نوعين منيا، واقتصر التعاقب في بعضيا عمى التوجيو فحسب، فــ)ليس( 

استخدمت نافية فحسب، لكنَّ توجيو النحاة اختمف بين  -عمى سبيل المثال 
جاءت  -مثميا  -لنفي الحال، أو حرفًا لممعنى نفسو. و)عسى(  كونيا فعبلً 

لمعنى الرجاء في كبل التوجييْين. وىذا بخبلف ما عميو جلُّ األلفاظ 
 تبعًا لتنوُّع استخداماتيا.     المتعاَقب عمييا، فقد تنوعت دالالتيا 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي.

ه(، تحقيق: فخر صالح 557أسرار العربية، ألبي البركات األنباري )ت:  - 1
 م. 1995ه 1415قدارة، دار الجيل، بيروت، 

األصول في النحو البن السراج، تحقيق: د. عبد الحسين الفتمي، مؤسسة  - 2
 بيروت، د.ت. –الرسالة 

الطائي محمد بن عبد ا، ابن مالك ، إكمال األعبلم بتثميث الكبلم - 3
ىـ(، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، جامعة أم 672الجياني، )ت: 

 م. 1984ه1،1404ط/، المممكة السعودية -مكة المكرمة-القرى
األمالي في لغة العرب، أبو عمي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي  - 4

 م.1978ىـ 1398لبنان،  –ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت 356)ت:
جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف ، الرواة عمى أنباه النحاة إنباه - 5

 . ىـ1424، 1/ىـ(، المكتبة العنصرية، بيروت، ط646القفطي )المتوفى: 
اإلنصاف في مسائل الخبلف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد  - 6

الرحمن بن محمد بن عبيد ا األنصاري أبو البركات، كمال الدين 
 م. 2003ىـ1،1424ىـ(، المكتبة العصرية،ط/577ري )ت:األنبا

 م.1979، 5أوضح المسالك البن ىشام، دار الجيل، بيروت، ط /  - 7
ألبي حيان محمد بن يوسف بن عمي بن البحر المحيط في التفسير،  - 8

ىـ(، تحقيق: صدقي محمد 745يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )ت: 
 ىـ.1420 ،بيروت –جميل، دار الفكر 
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بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل  - 9
ىـ(، محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية 911الدين السيوطي )ت:

 لبنان / صيدا، د. ت. -
أبو البقاء عبد ا بن الحسين بن عبد ا ، التبيان في إعراب القرآن -10

، تحقيق: عمي محمد البجاوي، منشورات: دار الشام ىـ(616العكبري )ت: 
 لبنان، د. ت.  –لمتراث، بيروت 

التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن بن محمد بن عمي بن حمدون، أبو  -11
، 1دار صادر، بيروت، ط/، ىـ(562)ت:  معالي، بياء الدين البغداديال

 ىـ. 1417
محّمد بن عبد الرّزاق محّمد بن ، تاج العروس من جواىر القاموس -12

الحسيني، أبو الفيض، الممّقب  بالزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، 
 دار اليداية، د. ت. 

التيذيب الوسيط في النحو البن يعيش الصنعاني، دراسة وتحقيق: د.  -13
 م. 1991 –ه 1411، 1فخر صالح قدراة، دار الجيل، بيروت، ط / 

ين بن الخباز، دراسة ز، لمعبلمة أحمد بن الحستوجيو الممع البن الخبا -14
عة والنشر : فايز زكي محمد دياب، دار السبلم لمطباوتحقيق: أ.د
 م.2007ه  1428، 2والترجمة، ط/

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألبي محمد بدر الدين  - 15
شرح المالكي،  حسن بن قاسم بن عبد ا بن عمّي المرادي المصري

  -ىـ 1428، 1ي، ط/ـــعمي سميمان، دار الفكر العرب: عبد الرحمن وتحقيق



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 تعاقب أنواع الكبلم عمى بعض األلفاظ "جمعا ودراسة"

 
-492- 

 م. 2008      
عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، أبو التيسير في القراءات السبع،  -16

بيروت،  –دار الكتاب العربي ، ىـ(، أوتو تريزل444عمرو الداني )ت: 
 . م1984ىـ/ 1404، 2ط/

ه(، تحقيق: فخر 170خميل بن أحمد الفراىيدي، )ت:الجمل في النحو لم -17
 م. 1995، 5الدين قباوة، ط / 

ن أبي الخطاب القرشي )ت: جميرة أشعار العرب، أبو زيد محمد ب -18
 مصر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمي محمد البجادي، نيضة ىـ(،170
 د.ت. 

محمد نديم الجنى الداني في حروف المعاني: د فخر الدين قباوة، أ.  -19
 م. 1992ىـ  1413، 1لبنان، ط/  –فاضل، دار الكتب العممية، بيروت 

، خالويو، أبو عبد ا الحجة في القراءات السبع، لمحسين بن أحمد بن -20
 ىـ. 1401، 4ط/، بيروت –عبد العال سالم مكرم، دار الشروقد.  تحقيق:

دادي النياوندي ، عبد الرحمن بن إسحاق البغحروف المعاني والصفات - 21
د، مؤسسة ىـ(، تحقيق: عمي توفيق الحم337الزجاجي، أبو القاسم )ت: 

 م.1984، 1بيروت، ط/ –الرسالة 
حاشية الصبان عمى شرح األشمونى أللفية ابن مالك، أبو العرفان محمد  -22

، 1لبنان، ط/-ار الكتب العممية بيروتىـ(، د1206بن عمي الصبان )ت:
 م.1997 -ىـ  1417

 د القادر بن عمر البغدادي ــــــرب، لعبـــــباب لسان العــــة األدب ولب لــــــخزان – 23
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ارون، مكتبة ىـ(، تحقيق وشرح: عبد السبلم محمد ى1093)ت:      
 م.1997 -ىـ  1418، 4الخانجي، القاىرة، ط/

الدر المصون في عموم الكتاب المكنون، أبو العباس، شياب الدين، أحمد  -24
ىـ(، تحقيق: 756المعروف بالسمين الحمبي )ت: يوسف بن عبد الدائم بن 

 د أحمد محمد الخراط، دار القمم، دمشق، د. ت.
ديوان امِرئ القيس، اْمُرُؤ الَقْيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني  - 25

م(،اعتنى بو عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة 545)ت:  المرار آكل
 م.2004ىـ  1425، 2بيروت، ط/ –
 م.1986ه  1406ديوان جرير، دار بيروت لمطباعة، بيروت،  -26
قيق: د. محمد نعمان أمين طو، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تح -27

 ، دار المعارف،د. ت.  3ط/
حقيق: ، تأحمد بن حاتم الباىمي أبو نصر، ديوان ذي الرمة رواية ثعمب -28

ـ ــ ى1982، 1جدة، ط/ -مان صالح، مؤسسة اإلي أبوعبد القدوس 
 م.1402

 ديوان زىير بن أبي سممى، اعتنى بو حمدو طماس، دار المعرفة، - 29
 م.  2005ـــ  ه1426، 2لبنان، ط/ – بيروت

ديوان طرفة بن العبد، اعتنى بو عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة،  - 30
 م.  2003 ـــ ه1424، 1لبنان، ط/ – بيروت

د ا بن قيس الرقيات، تحقيق: د. محمد يوسف نجم، دار ديوان عبي - 31
 بيروت، د. ت.  –صادر 
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ديوان عنترة بن شداد، مطبعة اآلداب لصاحبيا أمين الخولي، بيروت،  - 32
 م.1983

ديوان الفرزدق: ىمام بن غالب، دار صادر، بيروت، وطبعة الصاوي،  - 33
 ه.  1354

قيق: سامي مكي العاني، منشورات ديوان كعب بن مالك األنصاري، تح - 34
 م.1966 ـــ ه 1386، 1/طبغداد،  -مكتبة النيضة 

 م.   1920ديوان مزاحم بن الحارث العقيمي، تحقيق: كرنكو، ليدن،  - 35
بيروت،  –طمَّاس، دار المعرفة  ديوان النابغة الذبياني، اعتنى بو حمدو - 36

 م. 2005 ـــ ه1426، 2ط/
شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي رصف المباني في  - 37

ه(، تحقيق: د. سعيد صالح مصطفى زعيمة، دار ابن خمدون، 702)ت: 
 اإلسكندرية، د. ت.   

، 1سر صناعة اإلعراب، تحقيق: حسن ىنداوي، دار القمم، دمشق، ط/ - 38
 م. 1985

ي العقيمي المصر  شرح ابن عقيل، بياء الدين عبد ا بن عقيل - 39
ميد، دار الفكر، دمشق، : محمد محيي الدين عبد الحاليمذاني، تحقيق

 م. 1985، 2ط/
شرح أشعار اليذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري،  - 40

تحقيق: عبد الستار فراج، محمود شاكر، مكتبة دار العروبة، القاىرة، 
 د.ت. 
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حمد بن عيسى، أبو شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك، عمي بن م - 41
 -ىـ(، دار الكتب العممية بيروت900الحسن، نور الدين اأُلْشُموني )ت: 

 م. 1998 - ىـ1419، 1ط/ لبنان،
شرح التسييل البن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د محمد بدوي  - 42

 م. 1990ه 1410، 1المختون، دار ىجر لمطباعة والنشر، ط/
وضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في شرح التصريح عمى الت - 43

النحو، خالد بن عبد ا بن أبي بكر ابن محمد الجرجاوّي األزىري 
ه ـــ  1421، 1/لبنان، ط-بيروت ىـ(، دار الكتب العممية،905)ت:

 م.2000
ه(، 597شرح جمل الزجاجي، البن عصفور اإلشبيمي، عمي بن مؤمن ) - 44
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