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 د. عبد العظيم عمي محمَّد الواعر                                     

 كميَّة المغات والترجمة ــ جامعة الزيتونة
 

 مقدِّمــــــة
، منيا: الناحيةُ ، متعددةً  يالحرف في المغة يفيد معانالحرف لغًة: 

 .(1)هفناحية كل شيء طرفو وشفيره وحدّ 
، والحروف تنقسم (2)سم وال فعل: ما جاء لمعنى ليس باواصطالحاً 

حروف ، و منيا: حروف المباني: وىي المكونة لبناء الكممة، أقسامًا متعددة
د من إشباع الحركات المجانسة ، وىي التي تتولاإلطالق أو المدِّ أو العمة

بنية الكممة لغرض لفظي أو  : وىي التي تزاد عمىليا، وحروف الزيادة
، وأدخمت لتي تفيد معنى فيما اتصمت بوىي ا: و معنوي، وحروف المعاني

  .(3)عميو
: أحادية، أو ثنائية، أو ثالثية؛ كبعض والحروف في أصل الوضع إمَّا

، وال تزيد عمى (لعلَّ )، أو رباعية؛ مثل: (ىإل ،فى ،الباء)حروف الجّر 
 يا ــــــــــــــــرىا غير مركبة، وأنـــــح الذي يعتبـــــفي الرأي األص ،(لكنَّ )خمسة؛ مثل: 

                                                 
 .6/67جواىر القاموس جمن تاج العروس  (1)
 .1/12الكتاب ج (2)
 .26/  25الحرف في أداء عمل الجممة  (3)
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 .ون، ثابتة األلف بعد الالم نطقاً مشددة الن
المعنى عند إطالقو يشمل جميع المعاني المغوية، واالصطالحية، 

ينصرف  (المعنى النحوي): وضعية، وعند تقييده يصبح متعمقًا، فعند قولناوال
 إلى النحو مفرداتو، وأبنيتو، وتراكيبو، وأساليبو، وأحكامو، ومصطمحاتو. 

راسة المعاني النحوية ليست جديدة، غير أنَّيا من الصعوبة دإنَّ 
، فالمعنى النحوي ُغيِّب أو بمكان؛ لتداخميا، ولالىتمام بالجوانب المفظية

واتيم النحو بأنو ال يعير لممعنى  ،ي غمرة االىتمام بالجانب المفظيغاب ف
 . ماًما، وال يأبو بواىت

، والسياق النحوي ىو الذي وقيمة الحرف بالسياق الذي ورد فيوتتحدد 
، والكالم يكون بتضامِّ حرف قيمة خاصة فيما يتعمق بالجمليضفي عمى ال

يتكمم ال يقصد إلى معاني األلفاظ بعضيا إلى بعض، والمتكمم حين 
نما توظف األدوات لصنع المعانو ، األصوات  ،ي من خالل سياقات ومقاصدا 

 . ذا المعنىذا الفيم، ويتطمع إلى ىوالمتمقِّي يشاركو ى
وقد أدرك النحاة المعاني النحوية فأفردوا ليا كتبًا خاصة بيا، فأفرد 

فصاًل في كتابو دالئل اإلعجاز بعنوان  (ىـ471)عبد القاىر الجرجاني
، ىبيَّن من خاللو عالقة الفكر بالمعن (1)(عالقة الفكر بمعاني النحو)

 . واستحالة تفكك األلفاظ
يا كان غاية سعى إلي اصة معاني الحروفمام بالمعاني وخإنَّ االىت

، ومن ىؤالء السابقون في شروحيم ومطوالتيم؛ ألىميتو في إيصال الفكرة
                                                 

 1/303ل اإلعجاز جئدال (1)
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ت ) الذين اىتموا بمعاني الحروف الشيخ محمد بن عبد اليادي السندي
، ولقيمة سنن النسائي في الفقو مى سنن النسائيع توفي حاشي (م1726
، ولمعرفة دور فقياء السُّنة في التعامل يياالمي، ولقيمة ىذه الحاشية عماإلس

، النحوية منيا، وتحديد مواطن قوة المعنى السيمامع الجوانب المغوية و 
ولمربط بين ىذه العموم وطريقة العرض فييا وبين الدراسات المغوية وقع 

عرض السندي لمعاني ) :ىذا بعنوانلبحثو عمى موضوع اختيار الباحث 
، (ستفتاح من خالل حاشيتو عمى سنن النسائيحروف الجر والعطف واال

، فمم يكن اختياره كثرة الحروف الواردة في الحاشية وذلك أنَّ الباحث الحظ
، وتركيزه أو عبثا، بل الىتمام المؤلف بيا ف بالتحديد عشوائياو ليذه الحر 

والتفاوت بينيا، وطريقة عرضو  ،عمى معانييا، ولمتداخل في تمك المعاني
 .  ليا

تحتوي عمى أبواب  الحاشية التي ىي قيد دراسة ىذه الحروف بيا إنَّ 
، تقع في االشربةوانتياء بكتاب ، بدءًا من كتاب الطيارة، الفقو المعروفة
؛ لذا حرص الباحث لكل تمك األبواب، جاءت الحاشية ذاكرة ثمانية مجمدات

 .ث إلى مقدمة وثالثة مطالب وخاتمةعمى تقسيم ىذا البح
حروف الجر، ويتعرض الثاني لحروف العطف، أمَّا  يتناول األول

في ذلك المنيج  الباحث بعتَّ االثالث فيتطرق إلى حروف االستفتاح، و 
، وال ينكر الباحث أنَّ الحروف في الحاشية بحاجة إلى المعياري التحميمي

 ــ أن دراسة مستفيضة ال يسعفنا المقام أو الوقت لمخوض فييا ــ أسال ا
 . ولى ىذا األمريوفق من يت
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نَّ من األولى أن يعرِّف تمك المطالب أفي ورأى الباحث قبل الخوض 
 .، ولو بقبس يسير من حياتو بشيء من اإليجازبالسندي
  :السندي

عالم  ،ادي أبو الحسن، نور الدين السندي، فقيومحمد بن عبد الي
، ولد دالمدينة المنورة، أصمو من السنمحدث  ،بالحديث والتفسير والعربية

من المتأخرين خدمة ال يستيان ، وأحد من خدم السنة فييا، وعاش بالمدينة
صحيح  ، وحاشية عمىمنيا: حاشية عمى سنن النسائي ، لو عدة حواشٍ بيا

البخاري، وحاشية عمى مسند اإلمام أحمد، وحاشية عمى سنن ابن ماجو، 
ند اإلمام ، ولو شرح مسوحاشية عمى سنن أبي داود، وحاشية عمى البيضاوي

 . (1)م1726، مات بالمدينة سنة حمد بن حنبلأ
 حروف الجر ــ المطمب األول

بعد االطالع عمى حاشية السندي تمكن الباحث من حصر حروف 
الباء، عمى، من، إلى، الالم، عن، ): لواردة في الحاشية فوجدىا ثمانيةالجر ا
ممة معيا، وىي م السندي من خالليا معانيو فييا، وربط الجقد (، فيالكاف

 :   عمى النحو اآلتي
 الباء ــأوال 

، معددًا تومن حروف الجر التي ذكرىا السندي كثيرًا في حاشي
، وجاءت في أكثر من واحد وعشرين ، وىي نوعان: زائدة وغير زائدةيامعاني

 عاني من كون الباء فييا: لمتعدية، أو ـــ، وقد تنوعت تمك المياــــــموضعًا بمعاني
                                                 

 .6/253عالم جأل، ا 1/148، فيرس الفيارس ج 3/243معجم المؤلفين ج (1)
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 .وقد تكون زائدة ،حبة، أو لمقسم، أو بمعنى عمى، أو بمعنى فيلممصا
، وكثيرًا جاءت الباء لمتعدية عند السندي، وىي حرف مختص باالسم

ما تأتي ليذا الغرض، ومذىب النحويين أنَّ باء التعدية بمعنى ىمزة التعدية، 
، وىذا األمر تحقق عند السندي في (1)ال تقتضي مشاركة الفاعل لممفعول

من بمغ " :يقول (2)(ثواب من رمي بسيم في سبيل ا) :عميقو عمى حديثت
لباء لمتعدية إلى المفعول الثاني، واألول ، وابسيم الظاىر أنو مخفف

، (3)"، أي: من أوصل سيما إلى كافرمحذوف، أي: بمغ الكافر بسيم
يد مع وقيل: الباء تف" :عن باء التعدية قائالً  (ىـ1206) الصبان تحدَّثو 

 . (4)"اليمزةالتعدية المصاحبة بخالف 
فعواًل ىذه التعدية التي تعاقب عمييا الباء واليمزة وبيا يصير الفاعل م

، أما التعدية العامة التي ىي إيصال معنى الفعل ىي التعدية الخاصة بالباء
 . السم فيشترك فييا جميع حروف الجرإلى ا

الحال التي )حديث  ، فقد ذكر فييجمل السندي معاني الباء أحياناً 
، (6)"الباء لمتعدية أو المصاحبة" قائال: (5)(يجوز عمييا استقبال غير القبمة

                                                 
 .4/ 1الجنى الداني في حروف المعاني ج (1)
 .3/18سنن النسائي ج (2)
 .27/ 6حاشية السندي ج (3)
 .747/ 1حاشية الصبان ج (4)
 .1/304ج سنن النسائي (5)
 .1/244حاشية السندي ج (6)
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فينبغي ": (1)(البكاء عمى الميت)يقول في حديث ، وأحيانا يفرق تمك المعاني
، (2)"، عمى المصاحبة ال السببيةمل الباء في قولو: ببعض بكاء أىموأن تح

: ، ونحوىا قولو تعالى(مع)نَّيا بمعنى إاة وباء المصاحبة قال عنيا النح
 .  (3)﴾َوَقد دََّخُموْا ِباْلُكْفِر َوُىْم َقْد َخَرُجوْا ِبوِ ﴿

فبالذي "، إذ قال: (4)(العرض عمى العالم)ذكر الباء لمقسم في حديث 
، وباء القسم ىي أحد حروف (5)"، أي: أقسمك بوخمق ... الخ، الباء لمقسم
ن ك ، انت الواو أكثر استعماال، ويذكر الفعل معياالقسم، وأصل لو، وا 

 .  (6)ويجوز حذفو
بيع العرايا بخرصيا )أحيانا يعطي تخمينًا لمباء إذ يقول في حديث و 

لممقابمة كما ىو المتبادر ىذا عمى أنَّ الباء في بخرصيا  قمت:" :(7)(تمرا
رص يكون ، فالخالشائع، والمراد أي: بقدر المخروص، وأمَّا إذا كانت لمسببية

 .(8)"مصدرًا بمعناه
  (ه756)ن الحمبيـ، روي عن السميرىا النحاةــــــة فقد ذكــــا باء المقابمأمَّ 

                                                 
 .1/605ي جئسنن النسا (1)
 .4/18حاشية السندي ج (2)
 .61المائدة /سورة  (3)
 .437/ 3سنن النسائي ج (4)
 .121/ 4حاشية السندي ج (5)
 .2/477ىمع اليوامع ج (6)
 .4/21سنن النسائي ج (7)
 .267/ 7المصدر نفسو ج (8)
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باء العوض أو  (ىـ616) أنَّ ىذه الباء أطمق عمييا أبو البقاء العكبري
  .(1)﴾َجزاًء ِبما َكَسبا﴿: جلو ، مستشيدا  ليا بقول ا عز المقابمة
لنحاة لم يرد ليا ذكر عند لمباء مذكورة عند ا أخرى ىناك عدة معانٍ و 
 .السندي

 عمى ــ ثانيا   
في  (عن)، فاعتبرىا بمعنى بمعاٍن متعددة عند السندي (عمى)جاءت 

، حيث ذكر أنَّ لنسائي في شرحو لحديث زكاة الفطرتعميقو عمى كالم ا
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمٍر أو  ـ  صمى ا عميو وسممـ رسول ا 

بمعنى  (عمى)عمى الحر والعبد "فقال:  (2)صاعًا من شعيٍر عمى الحر والعبد
، إذ ال مال عبد والصغير كما في بعض الرواياتإذ ال وجوب عمى ال ،(عن)

، وبيذا المعنى وقد دخمت عمى الظاىر ،(3)"لمعبد وال تكميف عمى الصغير
 .مى العبد والصغير إلى عدم الوجوبنقل السندي وجوب الزكاة ع

 : نحاة ، واحتجوا ليا بقول العقيميعند ال (عن)بمعنى  (عمى)وردت 
 (4)َلَعْمُر اِ ُيْعِجُبِني ِرَضاَىا     ُنو ُقَشْيرٍ ِإَذا َرِضَيْت َعَميَّ بَ 

 .أي : إذا رضيت عني
  -نبيشرح قول الفي  (في)نى ــدي بمعــــية السنـــــفي حاش (عمى)جاءت 

                                                 
 .1/2251: الدر المصون جينظرو  38المائدة / (1)
 .2/52نسائي جسنن ال (2)
 .47/ 5حاشية السندي ج (3)
 .548/ 2الذىب ج ، شرح شذور 2/759توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ج (4)
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ا كتب اإلحسان عمى كل شيء  أي: أوجب  إنَّ ): -صمى ا عميو وسمم
، إلى ىذا (1)(بمعنى في (عمى)عميكم اإلحسان في كل شيء ، فكممة 

َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَمى ِحيِن َغْفَمٍة ِمْن ﴿: المعنى ذىب النحاة في قولو تعالى
 : ، وقول الشاعر(2)﴾َأْىِمَيا

َحى َوَصلِّ َعَمى ِحيِن الَعشِ   (3)َواَل َتْعُبِد الشَّْيَطاَن َواَ َفاْعُبدَ      يَّاِت َوالضُّ
 .أي: صل في حين
عتمون من أعتم إذا دخل ي" :بمعنى الالم في قولو (عمى)كذلك أتت 

بمعنى الالم  (عمى)، ولم ترد (4)"، وىي الظممة وعمى بمعنى الالمفي العتمة
  .عند النحاة فيما نعمم

 ِمْن ـ ثالثا  
، كثيرًا، وبمعاٍن متعددة ةذكورة في الحاشيىي من حروف الجر الم

، واـمبيان، والتعميل، والنفي، لـالبتداء)منيا أنيا جاءت عنده يذكر الباحث 
لىوبمعنى في، وعند دىا لالبتداء قولو في شرح حديث و ، فمن ور (، وا 
وضوءا ؤوا ، والمعنى توضلالبتداء (منْ )قيل: كممة " :(5)التسمية عند الوضوء

 .(6)"د آخرىمناشئا من عن
                                                 

 .227/ 7حاشية السندي ج (1)
 .15القصص /سورة  (2)
 .1/481ينظر : المفصل في صنعة االعراب جو  4/2ج األعشىديوان  (3)
 .1/270حاشية السندي ج (4)
 .1/81نن النسائي جس (5)
 .61/ 1ج حاشية السندي (6)
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، ذكر ىو المعنى الذي وضعت لو أصالً و ، (من)االبتداء معنى من معاني 
، (1)"فتكون البتداء الغاية في األماكن (من)وأمَّا " :، قال(ىـ180) ذلك سيبويو

 :  ىويستشيدون ليذا المعنى بقول زىير بن أبي سمم
 (2)َجٍج َوِمْن َدْىرِ ِمْن حِ  َأْقَوْينَ    رِ ِلَمِن الدَِّياُر ِبُقنَِّة اْلِحجْ 

داء الغاية الزمانية أو البت (من)ولم يحدد السندي إذا ما كانت 
فالخالف فييا بين البصريين  ،؛ فكالمو في الفقو ال النحوولو عذره، المكانية

 .  (3)، وتكفل بالرد عنيا(ىـ577) نباريألوالكوفيين مسألة ذكرىا ابن ا
ديث حبِّ الرجل بعض نسائو من ورودىا لمبيان قولو عند شرحو لحو 

، حدة بكسر حاء وىاء في آخرىا أي: شدة خمق من": (4)أكثر من بعض
قصود بو إيضاح ما قبمو من ، والبيان م(5)"ومن لمبيان أو التعميل أو االبتداء

البيانية مع مجرورىا  (من)واعمم أن ": البيانية (من)، يقول الصبان عن إبيام
لحالية إن كان ما قبميا معرفة ونعت ظرف مستقر في محل نصب عمى ا

في  (ىـ686) ، وأطال الرضي(6)"تابع لما قبميا في إعرابو إن كان نكرة
                                                 

 .224/ 4الكتاب ج  (1)
الجمل في و  1/18ديوان زىير بن أبي سممى جوأقوين: أقفرن، ينظر :  أعاله، يءقنة الش  (2)

/ 1درة الغواص في أوىام الخواص جو ،   4/264شرح الرضي جو ،  161/ 1النحو ج
 .9/491خزانة األدب جو ،  281

 .1/373في مسائل الخالف جاإلنصاف   (3)
 .281/ 5سنن النسائي ج  (4)
 .66/  7حاشية السندي ج  (5)
 .982/ 1حاشية الصبان ج  (6)
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أو بعدىا مبيم، يصمح  (من)ذاكرًا ليا بأن يكون قبل ، البيانية (من)شرحو لـ
أن يكون المجرور بمن، تفسيرا لو، وتوقع اسم ذلك المجرور عمى ذلك 

لمتبيين  (من)الذي يري كون  (ىـ538) زمخشريالمبيم ، وقد ردَّ عمى ال
وىو بعيد، ألنَّ الدراىم ىي العشرون في " :إلى معنى االبتداء، فقال اً راجع

 .(1)"مبدأ نفسو يءقولك: عشرون من الدراىم، ومحال أن يكون الش
لمبيان ليس مذىب المحققين  (من)كون أنَّ  (ه745)ذكر أبو حيان

ُكمََّما ُرِزُقوْا ِمْنَيا ِمن َثَمَرٍة ﴿يره لقولو سبحانو: من أىل العربية وذلك عند تفس
ْزقاً   .(2)﴾رِّ

 (من)في تفسيره إلى أن  (م1973)ونّوه الشيخ الطاىر ابن عاشور 
َما َعَمْيَك ِمْن ﴿: ، ذكر ذلك في تفسيره لقولو تعالىالبيانية تكون مؤكدة لمكالم

 (من)، فبيَّن أن (3)﴾ْن َشْيءٍ َمْيِيم مّ ن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك عَ ِحَساِبِيم مِّ 
 .(4)البيانية ىنا مؤكدة
حب الرجل )البيان أو لمتعميل في نص الحديث السابق  (من)وأفادت 

التعِميِمية، َأن يكون  (ِمنْ )فالذي َتْقَتضيو ، (5)(بعض نسائو أكثر من بعض
 ُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ــــــــــَوال تَْقتُ ﴿: ىـــــو تعالــــــي قولـــما فـــــــع الحُصول كـــــقَّ األمر متوَ 

                                                 
 .264/ 4شرح الرضي  (1)
 .25البقرة /سورة  (2)
 .52نعام / ألاسورة  (3)
 .7/250التحرير والتنوير ج (4)
 .5/281سنن النسائي ج (5)
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 . (1)﴾ِإْمالقٍ 
نى ، وىو معأو الظرفية عند السندي (في)بمعنى  (من )كذلك وردت 

من، في الظروف كثيرًا ما تقع بمعنى ": أثبتو المحققون إذ يقول الرضي
َبْيِنَك َوِمْن َبْيِنَنا وَ ﴿نحو: جئت من قبل زيد، ومن بعده، و:  ،(في)

 . (2)"﴾ِحَجابٌ 
 إلى  ـرابعا  

نيا لم ترد، إال في إإذ  (إلى)لم يتطرق السندي كثيرًا إلى معنى 
، قيل: والعمرة إلى العمرة" :عند قولو (مع)موضع واحد جاءت فيو بمعنى 

و أنو معنى مشكوك ، ويبد(3)": العمرةأي (مع)بمعنى  (إلى)يحتمل أن تكون 
 . فيو

كالتي جاء بيا السندي، وىذا المعنى قميل  (مع)بمعنى  (إلى)تأتي 
، وىناك من (4)﴾َواَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ ﴿: الورود، كما في قولو تعالى

 (مع)الواردة في اآلية بمعنى  (إلى)النحويين فيما يعممو الباحث من ال يعتبر 
ى االنتياء، أي تضمونيا والتحقيق أنيا بمعن" :ومن أولئك الرَّضي في قولو

 . (5)"إلى أموالكم
 ي ـــت ألجمو فـــانتياء الغاية وىو المعنى األصمي الذي وضع (إلى)أيضا تفيد 

                                                 
 .31اإلسراء /سورة  (1)
 .1/982حاشية الصبان ج 264/  4لرضي جشرح ا (2)
 .5/112حاشية السندي  ج (3)
 .2النساء سورة  (4)
 .1/256، المباب في عمل البناء واإلعراب ج4/271شرح الرضي  ج (5)
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 .ولم يرد لو ذكر في حاشية السندي ،المغة
 الالم ـ خامسا  

، ذكر السندي في ل االختصاصتؤدي الالم معاني كثيرة عند أى
، لجنس، والعيد، واالبتداء، والجر، وزائدةا)، فيي عنده لـمنيا اً حاشيتو فيض

 . (، وبمعنى الباء(عمى )، واالختصاص  وبمعنى متعميل، ولشبو الممكلو 
إيجاب )ذكر السندي الم الجنس فبينيا عند تعميقو عمى حديث 

، فيحمل بالنسبة إلييم عمى وتوا الكتاب الالم لمجنسأ": قالف (1)(الجمعة
فرض )، وذكر الم العيد في حديث (2)"ابناكتابيم وبالنسبة إلينا عمى كت

ثم صرف إلى القبمة الالم فييا لمعيد والمراد القبمة "فقال :  (3)(استقبال القبمة
والعيد  ، والم الجنس(4)"المعيودة بين المسممين وىي الكعبة المشرفة

، وأورد الم االبتداء عند تعميقو عمى كالم النسائي في شرحو معروفتان
فميم الالم ": لفقا (5)(قى بو المؤمن من الكرامة عند خروج نفسوما يم)لحديث 

 . (6)"المفتوحة لالبتداء
، وتحقيق نسبة عند النحاة لتأكيد مضمون الجممة تأتي الم االبتداء

 : والشاىد عمى ذلك بيت امرئ القيس ،أالخبر إلى المبتد
                                                 

 .1/514سنن النسائي ج (1)
 .3/86حاشية السندي ج (2)
 .1/304سنن النسائي ج (3)
 .1/243سنن النسائي ج (4)
 .603 /1سنن النسائي ج (5)
  .8/ 4حاشية السندي ج (6)
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 (1)رٍ قُ أُ ى مَ اٍل عَ يَ ْن لَ ا مْ نَ يْ بُّ إلَ حَ أَ     ٍر جَّ حَ َد مُ ِح عنْ اِت الطَّمْ اٍل ِبذَ يَ لَ 
االبتداء والم القسم في  بين الم (ىـ374)ربط أبو القاسم الزجاجيوقد 
عميو يقدر بعض وىذه الالم لشدة توكيدىا وتحقيقيا ما تدخل ": التأكيد، فقال

، وا ىي الم القسم كأن تقدير قولو: لزيد قائم :، فيقولالناس قبميا قسماً 
  .(2)"لزيد قائم

، ولم في توجييو الالم (ىـ852)روى السندي كالم الحافظ ابن حجر
فأمر ": ، فقال(3)(بول ما يؤكل لحمو يصيب الثوب)يزد عميو في حديث 

ليم، قال الحافظ بن حجر: يحتمل أن تكون الالم زائدة، أو لمتعميل، أو لشبو 
 .(4)"وليست لمتمميك الممك، أو لالختصاص،
: يادة بعض الحروف، ومنيا الالم، فيقولز  (ىـ395)ويعمل ابن جني

د وكزيد : بزيوالكاف والالم الزوائد يعنون نحوفأمَّا قول النحويين الباء "
لك أنين لمَّا كنَّ عمى ؛ وذفيين إنَّين زوائد لما أذكره لك فإنما قالوا ،ولزيد

، تمطن بما بعدىن خشي عميين لقمتين، واخحرف واحد، وقممن غاية القمة
ن بين أنين بعضو، أو أحد أجزائو، ن بما يدخمن عميو أن يظوامتزاجي

، ليعمموا من حالين أنين لسن من أنفس ما وصمن فوسموىن بالزيادة لذلك
 .(5)"بو

                                                 
 .1/40القيس ج  أمريءديوان  (1)
 .1/78الالمات ج (2)
 .1/129سنن النسائي ج (3)
 .159/ 1ج حاشية السندي (4)
 .سر صناعة اإلعراب (5)
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حالتين ذكرىما ، في الم في الكالم لغرض تقويو العاملوتزاد ال
ل ضعيفًا بتقديمو نحو قولو إن كان العام :ى، األولالسمين الحمبى ىما

ْؤَيا َتْعُبُرونَ ﴿ :تعالى : ، نحو قولو تعالىفي العمل، والثاني لكونو فرعًا (1)﴾ِلمرُّ
  .(2)﴾َفعَّاٌل لَِّما ُيِريدُ ﴿

من التي لمتعميل نحو: جئنك لمسّ ": يقول الرضي، تأتي الالم لمتعميل
 .(3)"رب، إذ المجئ مختص بذلكولمضّ 

قول ، ياالختصاص في غير موضع عند السنديأيضًا أفادت الالم 
 ،لي" :(4)(القول عند دخول المسجد وعند الخروج منو) في تعميقو عمى حديث

 .(5)"، فالالم لالختصاصأي: معي
 عن  ـسادسا  

: أو زائدة في حاشية السندي عند قولو (الباء)بمعنى  (عن )وردت 
، ولم ترد في (6) (بمعنى الباء أو زائدة (عن): كممة فأبردوا عن الصالة، قيل)

، ومجيئيا  بمعنى الباء أثبتو النحاة وتكون فيو لالستعانة، الموضعغير ىذا 
 ؛ و برميت عن القوسـمة قالو ابن مالك ومثّ ـاالستعان" :(ىـ761)قال ابن ىشام

                                                 
 .43يوسف سورة  (1)
 .1/628: الدر المصون ج، ينظر107ىود سورة  (2)
 .4/283شرح الرضي ج (3)
 .1/264سنن النسائي ج (4)
 .1/164حاشية السندي ج (5)
 .249/ 1ج السابق (6)
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 .(1)"، حكاىما الفراءألنيم يقولون أيضا: رميت بالقوس
 الكاف ـ سابعا  

يء عند السندي، وىذا المججاءت الكاف من حروف الجر التي 
 (عمى)، فقد أتت بمعنى وزائدة (مثل)وبمعنى  (عمى)، وجاءت بمعنى قميل

ما يقول من يطعنو )في تعميقو عمى كالم النسائي في شرحو لحديث
ت عمييا واثبت عمييا كما أنت أي كن عمى الحال التي أن": ، قال(2)(العدو

 . (3)"، وعمى ىذا فالكاف بمعنى عمىوال تقاتميم
 (ىـ749)، روى المرادي عالء، ومفاده االست(عمى)تأتي الكاف بمعنى 
، (ىـ215)، واألخفش، ومذىب الكوفيين(ىـ672)بأن ىذا كالم ابن مالك 

 :كخير، في جواب: كيف أصبحت؟ فقال :وتأولوه في قول بعض العرب
عاء معنى، لم يثبت. تأويل ذلك ورده إلى معنى التشبيو أولى من اد: وأقول"

 .(4)"ى حذف مضاف، أي: كصاحب خير: كخير عموقد أول قولو
ًا بأنو ، محتجّ (عمى)الكاف بمعنى  ءبمجي (ىـ745)ال يقول أبو حيان

َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ﴿: لم يثبت عن العرب ساق ىذا في شرحو لقولو سبحانو
 نى ــــىذا ضعيف ألنَّو لم يثبت أّن الكاف تكون بمع" قال: (5)﴾ِمن َبْيِتَك ِباْلَحقّ 

                                                 
 .1/198مغني المبيب ج (1)
 .3/20سنن النسائي ج (2)
 .6/29حاشية السندي ج (3)
 .3/46، أوضح المسالك ج1/235وينظر: مغني المبيب ج 1/13حروف المعاني ج (4)
 .5األنفال سورة  (5)
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 . (1)"عمى
كعدل رقبة، أي: مثل ": تزاد الكاف، وقال السندي بزيادتيا في قولو

، وأثبت النحويون زيادة الكاف، في (2)"، والكاف زائدةإعتاق رقبة في الثواب
، فالكاف زائدة عند أكثر العمماء (3)﴾ءٌ يَلْيَس َكِمْثِمو شَ ﴿نحو قول ا تعالى: 

: (م1094)، يقول أبو البقاء الكفويظيه التوكيد المفوفائدة الزيادة تفيد ما يفيد
   .(4)"كل حرف زيد في كالم العرب فيو قائم مقام إعادة الجممة مرة أخرى"

أورد  (مثل)ومن معاني الكاف الواردة في حاشية السندي أنيا بمعنى 
كييئة الدرقة أي ": فقال (5) (البول إلى الشيء يستتر بو)ذلك في حديث 

، (ىـ215) ، وأجاز األخفش(6)"اف بمعنى مثلشيء مثل ىيئة الدرقة فالك
، وكثير من النحويين، أن تكون حرفًا أو (ىـ377) وأبو عمى الفارسي

وأما الكاف االسمية الجارة فمرادفة لمثل ": (ىـ761)، قال ابن ىشام(7)اسماً 
َيْضَحْكَن َعْن  :وال تقع كذلك عند سيبويو والمحققين إال في الضرورة كقولو

 .(8)"الُمْنَيمّ  َكاْلَبَردِ 
                                                 

 .4/456البحر المحيط ج (1)
 .5/221ج (2)
 .11 الشورية سور  (3)
 .1/1584ج كتاب الكميات (4)
 .1/69سنن النسائئي ج (5)
 .1/27حاشية السندي  ج (6)
 .1/12الجنى الداني ج (7)
 .َبْيٌض َثالٌث َكِنَعاٍج ُجمِّ ، وقبمو والبيت لمعجاج 1/239غني المبيب جم (8)
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 في ـثامنا  
ي، فقد جاء نصيب ال بأس بو في حاشية السند (في)لحرف الجر

ا المعنى ، وىذ(1)"، فكممة في بمعنى الالمففيم أي: فمم" :بمعنى الالم في قولو
 .ذكره القمة من النحويين

كممة  ،قال في الغالم عقيقة" ، قال السندي:(مع)بمعنى  (في)وردت 
عند  (مع)بمعنى  (في)، وتأتي (2)"كما في بعض الروايات (مع)بمعنى  (في)

 : ، قال الجعدي(مع)في بمعنى ": (ىـ339)قال أبو القاسم الزجاجي ،النحاة
 .(3)"بِ كِ نْ مَ الْ  ىلِ رَ  وٍ ؤجُ ى جُ إلَ       َراَعْيِن فِي ِبْرَكةٍ ْوُح ذِ َولُ 

: كقولو تعالى (مع)بمعنى  (في)تأتي ": (ه756)قال السمين الحمبي
 : ، وقول الشاعر(4)﴾ةنَ وَنَتَجاَوُز َعن َسيَِّئاِتِيْم في َأْصَحاِب الجَّ ﴿

 .(5)"ُة النَّْشرِ بَ يِّ ِت طَ وْ الصَّ  ُة َرْجعِ يمَ خِ رَ      وٌس َوُدوٌد في حياٍء وعفةٍ مْ شَ 
: قال (البيع فيمن يزيد)شرح حديث في قولو  عند (من)جاءت بمعنى و 

، ووردت ليذا المعنى عند النحويين ،"، الظاىر أن في بمعنى منفيمن يزيد"
 امرئ القيس:والشاىد قول 

 (1)َثاَلُثوَن َشْيًرا ِفي  َثاَلَثِة َأْحَوالِ      ِدهِ َوَىْل َيِعَمْن َمْن َكاَن َأْقَرَب َعيْ 
                                                 

 .1/115حاشية السندي  ج (1)
 .164/ 7حاشية السندي  ج (2)
 .1/82ي جحروف المعان (3)
 .16األحقاف : سورة  (4)
 .106/ 9، المباب في عموم الكتاب ج 1/1875الدر المصون ج (5)
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من المعاني ما  ، وتخير لياالجر في الحاشية ذكر السندي حروف
اني األصمية لمحرف ، ولم ترد في بعض األحيان المعيناسب ذلك الورود

 المذكور عنده، ولم يستشيد ليذه المعاني بأقوال النحاة وكان موجزا ولم يطل 
 : حروف العطفالمطمب الثاني

ن لم لعطف بنصيب عند السندي في حاشيتوحظيت حروف ا كن ت، وا 
: لم يذكر من معاني حروف العطف إال، و لحروف الجر كما مرَّ بنا ةمساوي

 : ،  عمى النحو اآلتي(، حتىالواو ـ الفاء،  أو)
   :الواو ـ أوال  

، والدليل عمى ذلك أنيا ال توجب إال الواو أصل حروف العطف
، وسائر حروف العطف توجب راك بين الشيئين فقط في حكم واحداالشت

ال " :، جاءت تفيد الجمع في الحاشية، قال السندي(2)زيادة حكم عمى ىذا
ما شاء ا ثم شاء فالن، فيذا : ولكن قولواما شاء ا وشاء فالن،  :تقولوا

 .(3)"يدل عمى أن الواو لمجمع ال لمترتيب
، ـوشاىدىم قولو سبحانو: ودىا لمجمع متفق عميو بين النحاةوور 

دًا َوُقوُلوا ِحطَّة﴿  . (4)﴾واْدُخُموا اْلَباَب ُسجَّ
 ض ـعقال ب" :ق، فقالــــرادي عمى كون الواو لمجمع المطمرض المـــــاعتو 

                                                                                                              
حاشية الخضري ، 1/42نى الداني في حروف المعاني ج، الج1/9أمري القيس جديوان  (1)

 .444م2، همع الهوامع ج1/144ج
 .1/377عمل النحو ج (2)
 .حاشية السندي(3)
 .58سورة البقرة / (4)
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ألنَّ  ؛او لمطمق الجمع، ال لمجمع المطمقالعمماء: الصواب أن يقال: الو 
الجمع المطمق ىو الجمع الموصوف باإلطالق، ألنا نفرق بالضرورة بين 

، ولو بقيد ال. والجمع الموصوف باإلطالق بال قيد، والماىية المقيدة الماىية
ي جمع كان، بل المطموب ىو مطمق الجمع بمعنى أ ليس لو معنى ىنا،

، والماء ب، ونظير ذلك قوليم: مطمق الماء، أو غير مرتسواء كان مرتباً 
، وال يرى الصبان فرقًا بين عبارتي الجمع المطمق أو مطمق (1)"المطمق
 .(2)الجمع

، وابن (ىـ291)وثعمب (ه189)، والكسائي(ه207)عن الفراءُنقل 
لجميور بدليل استعماليا أنَّيا لمترتيب، وىذا مردود عند ا (ىـ347) درستويو

ي إلى مجيئيا لمترتيب في ، وأشار السند(3)فيما يستحيل فيو الترتيب
، والعقل يقتضي تقديم الترتيبواغسل ذكرك الواو ال تفيد "، فقال: الحاشية

 .(4)"غسل الذكر عمى الوضوء
، قال في تعميقو عمى حديث لسندي أحيانا عدم مجيئيا لمترتيبيؤكد ا

، وأخذ وا ال أحمف عمى يمين ... الخ :قولو" :(الحنثالكفارة قبل )
، لكن لخ جواز تقديم الكفارة عمى الحنثا ...المصنف من قولو إال كفرت 

 ى ـــــــ، والعطف بالواو ال يدل عمويــــم المعنـــــظي ال يدل عمى التقديــــمفالتقديم ال
                                                 

 .1/26الجنى الداني في حروف المعاني ج (1)
 .1/1335حاشية الصبان ج (2)
 .4/381شرح الرضي ج (3)
 .140/ 1حاشية السندي ج (4)
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 .(1)"الترتيب ، فيجوز أن يكون المتأخر متقدما
قولو: مستريح " :: يقول السنديفي الحاشية (أو)الواو بمعنى جاءت 

إمَّا  تٍ ، أو كل ميَّ ت: ىذا الميَّ ، والتقدير(أو)ومستراح منو الواو بمعنى 
، (ىـ616) ، وردَّ السندي رأي أبي البقاء العكبري(2)"مستريح أو مستراح منو

ى مستريح أو وقال أبو البقاء في إعرابو التقدير الناس، أو الموت": بقولو
مستراح منو ، قمت : وال يخفى ما فيو من عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر 

الذي ذىب إلى أنَّ الواو  (ىـ911) ، ثمَّ استأنس برأي السيوطي(3)"فميتأمل
 . التي لمتقسيم (أو)بمعنى 

وحين يريد أن " :زيادة الواو فتحدث عنيا في قولو لم يغفل السندي عن
، أو و حين يريد ... الخمّ حظاىر أنَّ الواو زائدة، أي: وليزور البيت، ال
 .(4)"و حين يريد أن يزورمِّ التقدير وكان لحِ 

عض من يرى الزيادة في بعض ، ووردت زيادتيا عند بزاد الواوتو 
، واو (5)﴾َفَممَّا َأْسَمَما َوَتمَُّو ِلْمَجِبيِن َوَناَدْيَناهُ ﴿وذلك نحو قولو تعالى: ، اآليات

 : البصريون ال يقولون بزيادة الواو، ومن زيادتيا قول الشاعر، و زائدة (وتمو)
 َشبُـــّـــــــوا أوالَدُكْم   َورأيتـــُــمُ    ُبُطوُنكمُ  َحتَّى إَذا َقمَمْت             

                                                 
 .7/9حاشية السندي ج (1)
 .148/ 4حاشية السندي ج (2)
 .148/ 4المصدر نفسو ج (3)
 .138/ 5حاشية السندي ج (4)
 .103الصافات / سورة  (5)
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  (1)بُّ ، الخَ إنَّ المئيَم، الَفاِجرُ    َلَنا ، نَّ جَ َظْيَر المِ   َوقمبتمُ            
 أراد: قمبتم.

 الفاء  ـ ثانيا  
دت ، فور تو الفاء من حروف العطف باىتماموخّص السندي في حاشي

، قال في تعميقو عمى بمعانييا المعتمدة عند النحاة، فجاءت تفيد التعقيب
فالوجو الرفع عمى أن الفاء " : (2)(ثواب من يتوفى لو ثالثة من الولد)حديث 

ولعل معنى " :ان، فقال، ومعنى التعقيب ذكره الصب(3)"عاطفة لمتعقيب
التعقيب حينئٍذ بيان أن رتبة المتأخر قريبة من رتبة المتقدم غير متراخية 

وِقَصر الوقت " :، وزاد عباس حسن التعقيب إيضاحًا، فقال(4)"عنيا كثيراً 
متروك تقديره لمُعرف الشائع؛ إذ ال يمكن تحديد الوقت القصير أو الطويل 

ًا يشمل كل الحاالت، فقد يكون الوقت قصيًرا في حالة معينة، تحديًدا عامّ 
 :، والتعقيب كقول ابن زيابة(5)"ولكنو ُيَعد طوياًل في أخرى
ابح فالغاِنم فاآليبِ    لمحارثِ  يا ليف َزّياَبة  (6)الصَّ

                                                 
اإلنصاف في مسائل ، 420/ 1المباب في عمل البناء واالعراب ج: رغير منسوب، ينظ (1)

 .2/647ىمع اليوامع ج، 2/458ج الخالف
 .1/615سنن النسائي ج  (2)
 .4/25حاشية السندي ج  (3)
 .1/1340حاشية الصبان ج  (4)
 .3/560النحو الوافي ج  (5)
ىمع اليوامع ، 385م4شرح الرضي ج، 1/216مغني المبيب ج، البيت لسممة بن ذىل (6)

 .3/155ج
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 . أي: صبح العدو، فغنم، فآب
 لمحديث السابق،وردت الفاء بمعنى الواو المفيد لمجمع في توجييو 

، الفاء بمعنى الواو المفيدة لمجمعوأقرب ما قيل في توجيو النصب أنَّ ": قال
، والمعنى ال يجتمع موت ثالثة من ي تنصب المضارع بعد النفي كالفاءوى

: رد الفاء بمعنى الواو عند النحاة، يقول المرادي، وت(1)"الولد ومس النار
 وقال بو الجرمي ،اوذىب بعضيم إلى أن الفاء قد تأتي لمطمق الجمع كالو "
 .(2)"في األماكن والمطر خاصة (ىـ225)

في  ائدة في أكثر من موضع عند السندي: إذ قالجاءت الفاء ز 
أما رواية فيبيت بالفاء فالظاىر أن " : (3)(الكراىية في تأخير الوصية)حديث 

ُقْل ِإنَّ ﴿زيادتيا في قولو تعالى:  (ىـ215)ونقل عن األخفش ،"الفاء زائدة
وَن ِمْنُو َفِإنَُّو ُماَلِقيُكمْ الْ   : ، وكقول الشاعر(4)﴾َمْوَت الَِّذى َتِفرُّ

ذا َىَمْكُت فعند ذلك فاْجَزعي   ال َتْجَزعي إْن ُمْنِفسًا أىمكُتو  (5)وا 
 .بزيادة الفاء (ىـ616)وال يقول أبو البقاء العكبري 

  :أو ـ ثالثا
 عان ـــــــاء بمـــــو، وجـــــــفي حاشيتن السندي ــــمامًا مــــــــاىت (أو)لقي الحرف 

                                                 
 .4/25حاشية السندي ج  (1)
 .1/9حروف المعاني ج  (2)
 .4/99سنن النسائي ج  (3)
 .8الجمعة /سورة   (4)
، شرح الرضي 1/220، مغني المبيب ج1/134لمنمر بن تولب ينظر: الكتاب جالبيت  (5)

 .3/32خزانة األدب ج 1/461ج
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في  ، وعندما ذكره لمتعميم أطالمتعددة، منيا أن يكون لمتعميم أو لمشك
 : إال من قرشي أو أنصاري ...قولو": شرحو ليبين المعنى الدقيق لو، فقال

فيو لمتعميم فال يفيد منع الجمع بين القبول ليدايا كل من  (أو)، كممة الخ
واحد ، فإذا قبل ىدية ال يقبل إال ىدية واحد من ىؤالء يمزم أن استثنى وال

 اِإالَّ َما َحَمَمْت ُظُيوُرُىمَ ﴿، ومثمو قولو تعالى: فميس لو أن يقبل ىدية اآلخر
المزني في رجل حمف ال ، ولذلك لما قال (1)﴾َأْو َما اْخَتَمَط ِبَعْظمٍ  اَأِو اْلَحَوايَ 

مميما أنو يحنث فبمغ ذلك إلى بعض ال كوفيا أو بصريا فكإيكمم أحدا 
، وذكر بمصر قال ذلك الحنفي أخطأ المزني، وخالف الكتاب والسنةالحنفية 

اآلية المذكورة وىذا الحديث وذكر أن المزني لما سمع ذلك رجع إلى قولو 
 .(2)"وا تعالى أعمم

أو عامة شعبان ": سنديكما في قول ال (بل)بمعنى  (أو)كذلك جاءت 
ين عند النحوي (بل)بمعنى  (أو)، وتأتي (3)"أي بل غالبو (بل)نى بمع (أو)

، (4)﴾َوَأْرَسْمَناُه إلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدونَ ﴿: لإلضراب مستدلين بقولو سبحانو
، (بل) نىأيضا، لإلضراب بمع يءوتج": (أو)يقول الرضي عند حديثو عن 

، بل حرف فال يكون، إذن بعدىا إال الجمل، فال تكون حرف عطف
 .                          (5)"استئناف

                                                 
 .146األنعام /سورة  (1)
 .280/ 6دي جحاشية السن (2)
 .150/ 4حاشية السندي ج (3)
 .147الصافات : سورة  (4)
 .4/386جشرح الرضي  (5)
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، نازع فيو بين الكوفيين والبصريينلإلضراب مت (أو)ويبدو أن مجيء 
، ذىب المرادي أنَّ مجيء يون منعو إال بعد النيي أو النفيالبصر  ىفبينما ير 

قال: ما ذىبوا  (ىـ669)لإلضراب عمى إطالقو مردود عند ابن عصفور (بل)
، وقد وافقيم في ىذه اإلجازة وورودىا لإلضراب يجيزه الكوفيون ،إليو فاسد

 . (1)ه(672) ، وابن مالك(ه520) ، وابن برىانىـ(377) أبو عمي الفارسي
، ومنيا عند السندي في غير موضع (إال أن)بمعنى  (أو)وجاءت 
 وورودىا ،(2)(صيد البر لكم حالل ما لم تصيدوه أو يصد لكم)شرحو لحديث 

ن كانت بيذا المعنى فإن الفعل عنى مذكور عند النحويينليذا الم ، وا 
 : مضمرة كقول الشاعر (أن)ينتصب بعدىا بــ 
 (3)ُنَحاِوُل ُمْمكًا أو َنُموَت َفُنْعَذَرا     : ال َتْبِك َعيُنَك إنَّماَفُقْمُت َلوُ 

" (إال)التي بمعنى:  (أو)ذكر عباس حسن عن ، استثنائية (إال)معنى و 
حرف عطف، وال يصح  (أو)أن تعرب  ىيصمح ليا إال ىذا المعنوالتي ال 

 .(4)اعتباره حرف استثناء
، (إلى أن)عند السندي في حاشيتو أنيا تكون بمعنى  (أو)من معاني 

وجاء ىذا المعنى في شرحو لقول النسائي في باب من سأل بوجو ا عز 
                                                 

 .2/809شرح شذور الذىب ج  (1)
 .372/ 2سنن النسائي ج  (2)
، المفصل في صنعة اإلعراب 2/156البيت ألمري القيس ينظر: األصول في النحو ج (3)

 .4/377، خزانة األدب ج1/326ج
، الممع في العربية 416/ 4شرح شافية ابن الحاجب ج :، وينظر327/ 4جي النحو الواف (4)

 .130/ 1ج
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 (أو)بعد أو يفارق أي إلى أن يفارق فالمضارع منصوب " :قال (1)وجل
، وحاصمو أن اليجرة من دار الشرك إلى دار اإلسالم (إلى أن)بمعنى: 

 .(2)"واجب عمى كل من آمن
ومستشيد لو بقول  ،ثابت عند النحويين (إلى أن)بمعنى  (أو)مجيء 

 :الشاعر
ْعَب َأْو   (3)َفما انَقاَدِت اآلماُل ِإال ِلَصابرِ      ُأْدِرَك اْلُمَنىألْسَتْسِيَمنَّ الصَّ
حال الفعل الذي ينتصب بحرف ال يجوز  (ىـ316) ذكر ابن السراج
 .(4)(إلى أن)بمعنى  (أو)ومنيا إذا كانت  (أنْ )إظياره وذلك الحرف ىو

أو: التي بمعنى: ))قائال :  (إلى)بمعنى  (أو)شرح عباس حسن ورود 
ىي التي ينقضي المعنى قبميا شيئا فشيئا، ال دفعة واحدة، ويتم  "إلى"

بمجرد وقوع ما بعدىا وتحقق معناه؛ فإذا وقع ما بعدىا انقطع ما  انقضاؤه
قبميا نيائيا. وذلك بأن يكون لما قبميا نوع امتداد زمني، واستمرار معنوي 
متالحق، ال ينقطع وال يتوقف نيائيا إال بتحقق ما بعدىا وحصولو، فإذا 

صول؛ تحقق ما بعدىا وحصل انقطع المعنى قبميا بمجرد ىذا التحقق والح
نحو: أقرأ الكتاب، أو أتعب، "أي: حتى أتعب، أو: إلى أن أتعب"، فقراءة 
الكتاب تتطمب وقتا، يتابع بعضيا بعضا فيو، وال تتم دفعة واحدة بغير 

                                                 
 .43/ 2سنن النسائي ج  (1)
 .83/ 5حاشية السندي ج  (2)
 ، شرح شذور 384/ 2، ىمع اليوامع ج1/94ينظر: مغني المبيب ج لم يعزه أحد إلى قائل،  (3)

 .1/385الذىب ج
 .151/ 2األصول في النحو ج  (4)
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 -وىو المعنى الذي بعد "أو" -استمرار زمني محدد، فإذا حصل التعب 
 .(1)"انتيت القراءة وانقضت بمجرد حصول ىذا التعب

 حتى ـ  رابعا  
، يقول بمعاٍن متعددة في الحاشية، وأكثر ورودىا لمغاية (حتى)أتت 

حتى يجد ": ، ويقول"الغاية لبيان الدوام، حتى ينحر): عنىالسندي ليذا الم
، وقد يمنع ذلك بأنيا ليست غاية لمداومة الركوب ظيرا ترجيح القول األول

تى ترد لمغاية ، وح(2)"إليو ىءعمييا بل ىي غاية لجواز الركوب كمما ألج
َحتَّى  ينَ فِ ْبرَح َعَمْيِو َعاكِ ن نَّ لَ ﴿: مستشيدا ليا في ذلك بقولو تعالى عند النحاة
 .(3)﴾ىا ُموسَ َيْرِجَع إلينَ 

، وقد نفى أن تكون لمغاية في شرحو جاءت حتى لمتعميل عند السندي
ِل في الصالة يقوم وكونو عمى  حتى": ، فقال(4)لباب التَّْخِفيِف ِفي التََّشيُِّد اأْلَوَّ

: حتى يقوم لمتعميل بقرينة ف كناية عن التخفيف وحتى في قولوالرض
 .(5)"الجواب بقولو ذاك يريد وال يناسب ىذا الجواب كون حتى لمغاية

 ، يقول االشمونيمن ذكر أن من معاني حتى التعميل ومن المتأخرين
 ح ـــوعالمتيا أن يصم، (كُجْد حتى َتسرَّ َذا حَزن)وقد تكون لمتعميل " :(ىـ929)

                                                 
 .326/ 4النحو الوافي ج (1)
 .127م5حاشية السندي ج (2)
 .91طو /سورة  (3)
 .1/254سنن النسائي ج (4)
 .244/ 2حاشية السندي ج (5)
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 .(1)"في موضعيا كي
حتى ": ، قال(كي)أن تكون بمعنى  (حتى)ذكر السندي أن من معاني 

: كي يصل الماء إلى شعره ، أي(كي)بمعنى  (حتى)يصل إلى شعره  كممة 
عني أال تكون داخمة عمى اسم ، ويشترط النحاة لورودىا ليذا الم(2)"ويستوعبو

، لم تدخل عمى صريح (كي)بمعنى  (حتى)انت إذا ك": صريح، يقول الرضي
 .(3)"االسم، بخالف ما إذا كانت لالنتياء
حتى يرجع ": ، فقال(حين)بمعنى  (حتى)تعذَّر السندي لمنسائي بجعل 

ولم ترد  ،(4)"الظاىر حين يرجع  ولعل كممة حتى وقعت موضع حين سيوا
 . بيذا المعنى عند النحاة

مال السندي لمعاني حروف العطف من خالل ما تبين يظير أن استع
 .اة ليا ولم يخرج عمى ىذه المعانيىو كاستعمال النح

 حروف االستفتاح ــ المطمب الثالث
نالت بعض حروف االستفتاح حظًا أقل من حروف الجر وحروف 

، فمم يبدو لمباحث بعد االطالع والبحث العطف عند السندي في حاشيتو فيما
، وىي (أمَّا، أال)فمم يذكر منيا إال  ومبَ من قِ  تمق حروف االستفتاح اىتماماً 

 : تيآلاالنحو عمى 
                                                 

 .1/343شرح االشموني ج (1)
 .1/135حاشية السندي ج (2)
 . 4/59شرح الرضي ج (3)
 .1/263حاشية السندي ج (4)
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 أمَّا ــأوال 
، يقول لالستفتاح (أال)في حاشية السندي مخففة بمنزلة  (أما)جاءت 

 ،(2)"قولو أال بتخفيف الالم لمعرض واالستفتاح": (1)(شق الجيوب)في حديث 
يكون لالستفتاح مثل  (أمَّا) ذكر المرادي أن وقد أثبت النحاة ليا ىذا المعنى

قبل  (أال)، ويكثر قبل القسم، نحو: أما وا لقد كان كذا وكذا. كما كثر (أال)
 : ليا عمى ىذا المعنى بقول الشاعر استشيد، و (3)النداء، نحو: أال يا زيد

 (4)رُه األْمرُ مْ ي أَ ذِ الَّ أْحَيا وَ وَ  اتَ أمَ     يذِ ى وأْضَحَك والَّ ي أْبكَ ذِ الَّ ا وَ أمَ 
 (إنْ )جزءان مكونة من  (أمَّا)، ويرى ثعمب أن وىي حرف بسيط      

  .(اً أحقَّ )، وأما بمعنى (5)وقد حذف فعل الشرط بعدىا (ما)و الشرطية
، وقميل من أثبت من النحاة ورودىا أما وردت عند السندي لمتوكيد

، وقد أحكم وأما التوكيد فقّل من ذكره": ، قال األشمونيىليذا المعن
شرحو، فإنو قال: فائدة أما في الكالم أن تعطيو فضل  (ىـ538)لزمخشري ا

توكيد، تقول ذاىب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنو ال محالة ذاىب، وأنو 
 .(6)"ا زيد فذاىببصدد الذىاب، وأنو منو عزيمة، قمت: أمَّ 

                                                 
 . 1/612سنن النسائي ج  (1)
 .2/101ج حاشية السندي  (2)
 .1/66الجنى الداني ج  (3)
، مغني المبيب 410/ 1المفصل في صنعة األعراب ج البيت ألبي صخر اليذلي ينظر:  (4)

 .3/236، خزانة األدب ج1/78ج
 .1/88الجنى الداني ج  (5)
 .382/ 1شرح االشموني ج  (6)
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 أال ـثانيا  
لسندي في تعميقو عمى ، قال الالستفتاح في الحاشية (أال)وردت 

أال بتخفيف الالم لمعرض ": قال (1)(االئتمام باإلمام يصمي قاعدا) :ديثح
 .    (2)"واالستفتاح

مؤكد ميم لالستفتاح والتنبيو بقصد توجيو الذىن إلى كالم  (أال)تأتي 
، فقيل: ختمف فييا ىل ىي مركبة أو بسيطة؟، وابعدىا يءعند المتكمم يج

، وتركيبيا ىذا مذىب الزمخشريىمزة االستفيام، وال النافية، و مركبة من 
 ، وىذا مذىب ابن مالك، وقيل: ىي بسيطة(ىـ745)مردود عند أبي حيان

دخل عمى الجممة االسمية والفعمية، وتأتي لمَعْرض، ، وتىـ(672)
، فَتْخَتص بالجممة الفعمية ومن ورودىا لالستفتاح عند النحاة والتحضيض

 :الشاعر قول
ْن َلْم َتَكمَّمييَّاٍت وَ حِ َث تَ الَ ثَ     يي ُثمََّت اْسَممِ مِ مَ ا اْسَمِمي ُثمَّ اسْ يَ  الَ أَ   (3)ا 

 وقول الشاعر: 
 (4)اَل ُمْنَيالِّ بَجْرعاِئِك الَقْطرُ زَ  الَ وَ     ا اْسَمِمي يا داَر َميَّ عمى الِبمىأال يَ 

مذكور عند النحاة، والعرض أي وذكر السندي ورودىا لمعرض وىذا 
: ممة الفعمية وذلك نحو قولو تعالىتختص بو الج ، وىذا الورودالطمب برفق

                                                 
 .1/292سنن النسائي ج  (1)
 .2/101حاشية السندي ج  (2)
 .1/421شرح ديوان الحماسة ج ،2/19األصول في النحو ج :د بن ثور ينظرالبيت لحمي  (3)
، النحو الوافي 1/553، توضيح المقاصد ج1/64ج الجنى الداني البيت لذي الرمة ينظر:  (4)

 .1/442ج
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، ه الجممة تكون خبرية فعميا مضارع، ىذ(1)﴾َأاَل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر ا َلُكمْ ﴿
 .(2)أو مؤول بو

 نتائج البحث
  .معانيو إلى المتمقي بمعاني الحروف السندي ـ يوصل1
 .ـ يذكر التعميل ويبين التفصيل، وفي مواطن ال يطيل 2
 . عنى لمحرف مركزًا عمى أىم معانيوـ يجمل الم 3
كر ، وقميل من ذلجانبية لمحرف كورود أما لمتوكيدـ يذكر بعض المعاني ا 4

 .  من النحاة ورودىا ليذا المعنى
 .خرجو عن استعماالتيم لوما يمتزم بمعاني النحاة لمحرف فال ي اً ـ كثير  5
يًا عند السندي كما ذكر في ورود يـ يعطي المعنى لمحرف أحيانًا بعدًا فقّ  6

 )عمى( بمعنى )عن(.
المعنى  لم يذكر النحاة لو ذلكو ـ ترد بعض المعاني لمحرف عند لمسندي  7

 .كورود )عمى( بمعنى الالم
توّسع السندي في تناُولو لمعاني حروف الجر توّسعا كبيًرا، فأورد لكّل  8

صورة أقل في حروف ان وجاء بحرف في أغمب أحوالو ما يتعّمق بو من مع
 .العطف، وأقل منيا في حروف االستفتاح

فمم يذكر مثاًل لـ ، المشيورة منياالسيما ـ لم يذكر معاني لبعض الحروف  9
  .)أم ( أي معنى

                                                 
 .22سورة النور  (1)
 .1/608حاشية الصبان ج (2)
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 توصية :
تتناول الحاشية جوانب لغوية كثيرة  من خالل التتبع ليا ، فيوصي الباحث 

ذه الحاشية لزيادة االستفادة بأن تقام عمييا دراسات لغوية متنوعة تخدم ى
 منيا .
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 المصادر والمراجع
  .، رواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم ــ 
 جمال الدين بن ، أبو محمد عبد اأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ــ 

ي الدين عبد الحميد، المكتبة يتحقيق محمد مح ىشام األنصاري،
 .2011العصرية، 

عبد  ، تحقيق: د.بكر محمد بن سيل بن السراج وأب، ول في النحواألص ــ 
 .1988بيروت، الطبعة الثالثة،  ،الحسين الفتمي، مؤسسة الرسالة

الحرف في أداء عمل الجممة، الصادق خميفة راشد، منشورات جامعة ــ 
 .  1996قاريونس، بنغازي،

 .مراديبن ُأّم َقاِسم ال، االجنى الداني في حروف المعاني  ــ 
اإلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات عبد الرحمن األنباري، دار   ــ

 .1995دمشق ،الفكر
سحنون لمنشر ، الشيخ محمد الطاىر بن عاشور، دار التحرير والتنوير ـ ـ

 .1997طوالتوزيع، تونس 
خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي  األعالم ــ 

 .م2002الخامسة عشر،  :الطبعةدار العمم لمماليين  :الناشرالدمشقي 
عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النياوندي الزجاجي، أبو القاسم  الالمات ــ 

 .م1985ية، الثان :الطبعة دمشق ،مازن المبارك، دار الفكر  تحقيق
 :، تحقيقأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي المجتبى من السنن ــ 

 ، ةــعة الثانيــــالطب حمب يةـــــبوعات اإلسالمــــب المطـــمكت بو غدةعبدالفتاح أ
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   1986. 
تاج العروس من جواىر  :الكتابتاج العروس في جواىر القاموس  ــ 

، الممّقب فيضمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني أبو ال، القاموس
 .اليداية، دار الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من  المحققين ،ضىبمرت

، تحقيق عادل حيان األندلسي والبحر المحيط، محمد بن يوسف أب تفسير ــ 
 .1422 ،1ن، دار الكتب العممية، طيالموجود وآخر أحمد عبد 

أبو محمد بدر الدين  ،ســـــــالك بشرح ألفية ابن مالكــيح المـقاصد والمضتو  ــ 
 يالرحمن عم ي، تحقيق الدكتور عبدبن عبدا المراد حسن بن قاسم

 .2008 ـ1طسميمان، دار الفكر العربي 
فخر الدين  : د.، تحقيقل بن أحمد الفراىيديــــــــالخمي ،الجمل في النحو ــ 

 .1995، 5، طقباوة
 . ر الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،داحاشية الخضري عمى ألفية ابن مالك ــ 
ليادي أبو الحسن نور الدين بن عبدا، حاشية السندي عمى النسائيــ 

، مكتب المطبوعات اإلسالمية، السندي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة
 .1986الطبعة الثانية، ، حمب

محمد بن عمي  ،حاشية الصبان عمى شرح األشمونى أللفية ابن مالك ــ 
 .2009، طعبدالحميد ىنداوي، المكتبة العصرية بيروتالصبان، تحقيق 

: د.عمي توفيق الحمد، ، تحقيقالزجاجيأبو القاسم  ،حروف المعانيــ 
 .1984، 1مؤسسة الرسالة بيروت ، ط

 ، د نبيل طـريفيــــــــحمخزانة األدب ،عبد القـادر بن عمر البغدادي ، تقديم م ــ 
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ـ 1بيضون، دار الكتب العممية، بيروت لبنان، ط يمنشورات محمد عم   
1998. 

عالم ، : محمد عمي النجاريقالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحق ــ 
 .الكتب بيروت

تحقيق عرفات ، القاسم بن عمي الحريري، درة الغواص في أوىام الخواص ــ 
 .ىـ1998 ،بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، مطرجي

 ديوان امرؤ القيس، دار صادر بيروت لبنان.  ــ 
 ديوان زىير بن أبي سممى.  ــ 
 ديوان األعشى.  ــ 
تحقيق محمود  ،جرجاني، عبد القاىر العجاز في عمم المعانيدالئل اإل ــ 

 .2000محمد شاكر، مكتبة األسرة
 وـــــــــــــــــــياب الدين أب، اإلمام شعموم الكتاب المكـــــــــــنـونالدر المصون في  ــ 

 ييق الشيخ عم، تحقـــــــف المعروف بالسمين الحمبيبن يوســــــــ العباس
 ـ 1، طار الكتـب العممية، بيروت لبنان، دوآخرين ضمحـمد  معو 

1994. 
حسن  : د.، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيقسر صناعة اإلعراب ــ 

 .1985، 1ط، دار القمم دمشق، ىنداوي
: محمد ل العقيمي، تحقيق، بياء الدين عبد ا بن عقيشرح ابن عقيل ــ 

 .1985، 2ط، دمشق، ، دار الفكرمحيي الدين عبد الحميد
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يد، المـكتبة محشرح األشمـوني، تحقيق عبد الحميد السيد محـمد عبد ال ــ 
 .القاىرة األزىرية،

  .شرح ديوان الحماسة، المرزوقي  ــ 
ط.  ،عالم الكتبال سالم مكرم،شرح الرضي عمى الكافية، تحقيق عبد الع  ــ 

2000. 
، االستراباذي الدين محمد بن الحسن، رضي شرح شافية ابن الحاجب ــ 

عبد  الدين حيىمتحقيق وضبط محمد نور الحسن محمد الزفزاف محمد 
 .لبنان الحميد دار الكتب العممية بيروت.

شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب، شمس الدين محمد بن عبد  ــ 
، عمادة البحث العممي: نواف بن جزاء الحارثي، تحقيق ،المنعم الَجوَجري
    .2004، 1السعودية، ط، المممكة العربية المدينة المنورة

: محمود جاسم ، تحقيقالحسن محمد بن عبد ا الوراق و، أبعمل النحو ــ 
 .م1999 1ط ،الرياض -د مكتبة الرش، محمد الدرويش

: إحسان عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق ،فيرس الفيارســ  
  .1982، 2بيروت  ط -عباس، دار الغرب اإلسالمي 

ـ 1ل بيروت، طيقيق عبـد السالم ىارون، دار الج، تحالكتاب، سيبويو ــ 
1991  . 

فخر  د. :تحقيق ديـــــــــــــــالخميل بن أحمد الفراىي ،كتاب الجمل في النحو ــ  
 .6الدين قباوة، ط

 عدنان  ق:ــــــ، تحقييو ـــــــــــــــقاء أيوب بن موسى الكفـــــــــالب وبأ، ياتــــــكتاب الكم ــ 
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 م. 1998 -بيروت  -محمد المصري ، مؤسسة الرسالة و  ،درويش   
: فائز فارس، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق، كتاب الممع في العربية ــ 

    .1972، الكويت -الثقافية دار الكتب 
ار : غازي مختتحقيق، ، أبو البقاء العكبريالمباب في عمل البناء واإلعراب ــ 
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