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الفصل الرابع
حروف المعاني

حروف المعاني وأقسامها :
تعريؼ الحرؼ  ،وسبب تسميتو :
تقسيـ الحروؼ مف حيث عمميا :
الحروؼ العاممة .

الحروؼ غير العاممة .

تقسيـ الحروؼ العاممة إلى :
حروؼ عاممة في الجر  .حروؼ عاممة في النصب .
حروؼ عاممة في الرفع  .حروؼ عاممة في الجزـ .
تقسيـ الحروؼ مف حيث مكانيا في الكبلـ :
حروؼ تأتي قبؿ االسـ  .حروؼ تأتي قبؿ الفعؿ  .حروؼ تأتي قبؿ االسـ والفعؿ .
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تعريف الحرف  ،وسبب تسميته :
توطئة :
تعرض أكثر النحوييف قديميـ وحديثيـ لتعريؼ الحرؼ  ،كما عرفوا االسـ والفعؿ  ،ولـ يمحؽ
تعرفيـ ليما خبلؼ في الرأي  ،أما الحرؼ فمـ يكف حظو مف توافؽ اآلراء مواتيا كما كاف تقسيمو ،
بؿ كاف وما يزاؿ محور خبلؼ النحوييف  ،ونحف في ىذا الكتاب وحسب ما رسمنا ألنفسنا مف
منيج قررنا أال نتعرض لخبلفات النحوييف حوؿ مسألة مف المسائؿ  ،بؿ نأخذ بأيسر األمور ،
وأكثرىا توافقا مع جميور النحوييف  ،وكنا رأينا في ىذا الباب  ،ومف أجؿ زيادة المنفعة أف نتعرض
آلراء كؿ مف الفريقيف في تعريؼ الحروؼ وتحميميا والتعميؽ عمييا  ،واستنتاج ما يمكف استنتاجو
مف ىذه اآلراء  ،والتقريب بيف وجيات النظر  ،لعمنا نستطيع أف نصؿ إلى ما يرضي الدارس ،
ويقنعو دوف أف يبقى موزع الذىف بيف موافؽ  ،ومعارض  ،فإف أصبت فيما صبوت إليو فذلؾ مف
فضؿ اهلل  ،واف جانبني الصواب يكوف مما دفعتني إليو بصيرتي  ،وأطمب العفو مف اهلل  ،وأف
ييدينا إلى الصواب .
قبؿ أف نتعرض آلراء النحوييف نود أف نعرض جممة مف التعريفات المختمفة ذكرىا صاحب كتاب
إصبلح الخمؿ الواقع في كتاب الجمؿ لمزجاجي  ،ورد عمييا .
يقوؿ البطميوسي في مسألة عف الحرؼ  ،قاؿ أبو القاسـ الزجاجي :
" والحرؼ ما دؿ عمى معنى في غيره  ،نحو  :مف  ،والى  ،وثـ  ،وما أشبو ذلؾ " .
وقد خطّأ البطميوسي أبا القاسـ الزجاجي في ىذا التعريؼ  ،ألنو تعريفا ناقصا  ،وال تستقيـ صحتو
حتى يزاد فيو " ولـ يكف أحد جزأي الجممة المفيدة " أي  :ما لـ يكف خب ار  ،وال مخب ار عنو .
ثـ قاؿ  :وعرفو سيبويو بقولو  " :ما جاء لمعنى ليس باسـ  ،وال فعؿ " .
وعمؽ البطميوسي عمى تعريؼ سيبويو  ،بأنو أتـ التعريفات فائدة  ،ولو يدخمو الخمؿ .
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وتعرض البطميوسي لجممة مف التعريفات  ،ورد عمييا  ،فقاؿ  :لقد عرؼ األخفش الحرؼ بقولو :
الحرؼ ما لـ يحسف لو الفعؿ  ،وال الصفة  ،وال التثنية  ،وال الجمع  ،ولـ يجز أف يتصرؼ "  .ثـ
عمؽ عمى ىذا التعريؼ بقولو  :إنو خطأ  ،ألف الفعؿ داخؿ في ىذا التحديد  ،فمف األفعاؿ ما ال
يتصرؼ  :نعـ  ،بئس  ،وعسى  ،وكذلؾ أسماء األفعاؿ  :صو  ،ومو  ،وغيرىا .
وأورد تعريؼ المبرد لمحرؼ فقاؿ قاؿ أبو العباس المبرد  " :الحرؼ ما كاف موصبل الفعؿ إلى اسـ ،
أو عاطفا  ،أو تابعا لتحدث بو معرفة  ،أو كاف عامبل " .
وعمقؽ عميو البطميوسي بقولو  :إنو فاسد أيضا  ،ألف الحرؼ ما تأتى لمعنى االستفياـ  ،ولمعنى
االستثناء  ،ولمعنى النفي  ،ولمعنى القسـ  ،والتمني  ،والنيي  ،وغير ذلؾ  .ثـ استعرض تعريؼ
أبي إسحاؽ الزجاج لمحرؼ فقاؿ  :قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج :
" الحرؼ ما لـ يكف صفة لذاتو  ،وكاف صفة لما تحتو " .
نحو  :مررت برجؿ فاضؿ  ،ففاضؿ صفة لذاتو .
ونحو  :مررت برجؿ في الدار  ،فقولؾ في الدار صفة لما تحتو ال لذاتو .
ورد عميو البطميوسي قائبل  :إف أبا إسحؽ قصد بالصفة المعنوية  ،ال المفظية  ،والفعؿ يشترؾ مع
الحرؼ في ىذا المعنى .
فإذا قمت  :مررت برجؿ يضرب زيدا .
فػ " يضرب " صفة معنوية  ،ال لفظية  ،وكذلؾ الجمؿ الخبرية تكوف صفات بمعانييا  ،ال بألفاظيا
.
ثـ استعرض تعريؼ أبي نصر الفارابي لمحرؼ  ،فقاؿ  :قاؿ الفارابي في تحديد الحرؼ  " :األداء
لفظ يدؿ عمى معنى مفرد ال يمكف أف يفيـ بنفسو " .

4

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

وعمؽ البطميوسي عميو بقولو  :لقد حده دوف أف يقرف باسـ  ،أو كممة  ،وىذا تحديد صحيح ،
وشبيو بتعريؼ سيبويو السابؽ  ،وبتعريفو نفسو ( . )1
كانت تمؾ جممة مف التعريفات التي استعرضيا البطميوسي في كتابو إصبلح الخمؿ الواقع في كتاب
الجمؿ لمزجاجي  ،وتقويمو ليا ورده عمييا  .ومف خبلؿ استعراضنا السريع لما ذكره البطميوسي  ،لـ
نقؼ فيو عمى جديد في تعريؼ الحرؼ  ،أو وضع تعريؼ معيف لما يمكف لمنحاة االتفاؽ عميو .
وخبلصة ما سبؽ أف البطميوسي صحح ػ ال أكثر  ،وال أقؿ ػ لبعض النحاة تعريفاتيـ التي كاف يرىا
فييا خمبل مف وجية نظره لعدـ دقة تعبيرىا  ،ثـ أقر بأف أدؽ التعبيرات في حد الحرؼ ىو ما ذكره
سيبويو في كتابو  ،ثـ ما عرفو بو البطميوسي نفسو  .وىذا الذي ذكرنا ال يكفي لموقوؼ عمى تعريؼ
الحرؼ تعريفا دقيقا  ،ألف فيو مف التبايف  ،واالختبلؼ ما يضع الدارس في متاىة ال يحسف الخروج
منيا  ،لذلؾ رأينا أف نستعرض آراء أئمة النحو غير الذيف ذكرنا لعمنا نصؿ إلى جديد  ،وباهلل
التوفيؽ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ راجع كتاب إصبلح الخمؿ الواقع في الجمؿ لمزجاجي ،
لعبد اهلل بف السيد البطميوسي ص  31 ، 27بتصرؼ .
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عرض اآلراء  :ـ
انقسـ النحويوف في تعريؼ الحرؼ إلى فريقيف  ،فريؽ يقوؿ بداللة الحرؼ عمى معنى في غيره ،
وفريؽ يقوؿ بداللتو عمى معنى في نفسو  ،كما ىو الحاؿ في االسـ  ،والفعؿ  ،وسوؼ نستعرض
معا أقواؿ كؿ مف الفريقيف لعمنا نصؿ إلى جديد .
أوال ػ آراء الفريؽ القائؿ بداللو الحرؼ عمى معنى في غيره :
 1ػ الزمخشري  :وىو أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشري صاحب كتاب المفصؿ في عمـ العربية
قاؿ  " :الحرؼ ىو ما دؿ عمى معنى في غيره  ،ومف ثـ لـ ينفؾ مف اسـ  ،أو فعؿ يصحبو إال في
مواضع مخصوصة حذؼ فييا الفعؿ واقتصر عمى الحرؼ فجرى مجرى النائب " ( . )1
 2ػ ابف يعش  :موفؽ الديف يعش بف عمى بف يعش صاحب كتاب شرح المفصؿ  ،لقد تابع ابف
يعش الزمخشري في تعريؼ الحرؼ  ،فقاؿ شارحا معنى قوؿ الزمخشري " وقولنا دلت عمى معنى
في غيرىا ػ يعني الكممة المقصود بيا الحرؼ ػ فصؿ ميزه ػ أي الحرؼ ػ مف االسـ والفعؿ  ،إذ
معنى االسـ ،والفعؿ في أنفسيما  ،ومعنى الحرؼ في غيره " (  . )2ثـ مثؿ عمى قولو بكممة (
الغبلـ ) بأنو قد فيـ منيا المعرفة  ،ولكف إذا ذكرت كممة " أؿ " مفردة لو يفيـ منيا معنى  ،واذا
قرنت بما بعدىا مف اسـ أفادت التعريؼ فيو  ،وىذا معنى داللتيا في غيرىا .
 3ػ ابف عقيؿ  :بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ صاحب شرح األلفية قاؿ  " :واف لـ تدؿ عمى معنى
في نفسيا ػ يعني الكممة ػ بؿ في غيرىا فيي الحرؼ " ( . )3
 4ػ ابف الناظـ  :أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف جماؿ الديف محمد بف مالؾ صاحب األلفية قاؿ
في شرحو عمى ألفية والده  " :ىذه الحروؼ ػ يعني حروؼ الجر ػ كميا مستوية
ػػػػػػػػػ
 1ػ المفصؿ ص . 283

6

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

 2ػ شرح المفصؿ ج ، 8ص. 2
 3ػ شرح ابف عقيؿ ج ، 1ص. 15

في االختصاص باألسماء  ،والدخوؿ عمييا لمعاف في غيرىا " ( . )1
 5ػ الحسف بف قاسـ المرادي صاحب كتاب الجنى الداني في حروؼ المعاني قاؿ  " :وقد حد
الحرؼ بحدود كثيرة ومف أحسنيا قوؿ بعضيـ  :الحرؼ كممة تدؿ عمى معنى في غيرىا فقط " ثـ
فسر ذلؾ بقولو  " :إف داللة الحرؼ عمى معناه اإلفرادي غير متوقفة عمى ذكر متعمؽ أال ترى أنؾ
إذا قمت " الغبلـ " فيـ منو التعريؼ  ،ولو قمت " أؿ " مفردة لـ يفيـ منو معنى  ،فإذا قرف باالسـ
أفاد التعريؼ " (. )2
 6ػ وممف تابعيـ مف النحاة المحدثيف عباس حسف فقاؿ في كتابو النحو الوافي  " :الحروؼ  :مف ،
في  ،عمى  ...إلخ ال تدؿ كؿ كممة مف الكممات السابقة عمى معنى  ،أي معنى  ،مادامت منفردة
بنفسيا  .لكف إذا وضعت في كبلـ ظير ليا معنى لـ يكف مف قبؿ "  .ثـ قاؿ في مكاف آخر " :
فالحرؼ كممة ال تدؿ عمى معنى في نفسيا  ،وانما تدؿ عمى معنى في غيرىا فقط ػ بعد وضعيا في
جممة ػ داللة خالية مف الزمف " ( . )3
 7ػ أبف جني  :أبو الفتح عثماف بف جني صاحب كتاب الممع في العربية قاؿ  " :والحرؼ ما لـ
تحسف فيو عبلمات األسماء  ،وال عبلمات األفعاؿ  ،وانما جاء لمعنى في غيره " ( . )4
ثانيا ػ الفريؽ القائؿ بداللة الحرؼ عمى معنى في نفسو :
 1ػ مف الفريؽ الثاني الذيف عرفوا الحرؼ بأنو يدؿ عمى معنى في نفسو محمد بت إبراىيـ النحاس
الحمبي صاحب كتاب إعراب القرآف  ،فقد ورد في كتاب البلمات لمدكتور عبد اليادي الفضمي نقبل
عف بغية الوعاة ما نصو  " :كاف محمد بف إبراىيـ النحاس الحمبي النحوي يذىب إلى أف الحرؼ
معناه في نفسو عمى خبلؼ قوؿ النحاة قاطبة
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ػػػػػػػػ
 1ػ شرح ابف الناظـ عمى األلفية .
 2ػ الجنى الداني ص. 22 ، 20
 3ػ النحو الوافي ج ، 1ص. 63 ، 62
 4ػ الممع ص . 91

أف معناه في غيره "  ،وقد تابعو في ىذا الرأي أبو حياف األندلسي المتوفى سنة  745ىػ  ،قاؿ ابف
ىشاـ في شرح الممحة البدرية  " :والثاني دعوى داللة الحرؼ عمى معنى في غيره وىذا واف كاف
مشيو ار عند النحوييف إال أف الشيخ بياء الديف أبف النحاس نازعيـ في ( التعميقة ) وزعـ أنو داؿ
عمى معنى في نفسو  ،وتابعو المؤلؼ ( ابو حياف ) في شرح التسييؿ " ( . )1
واستطرد الفضمي قائبل  " :وأشار الدكتور ىادي نير في ىامشو عمى الممحة البدرية إلى دليؿ ابف
النحاس بالتالي  :وحجة ابف النحاس في داللة الحرؼ عمى معنى في نفسو ىي أنو إذا خوطب
بالحرؼ مف ال يفيـ موضوعو لغة كاف كذلؾ  ،واف خوطب بو مف يفيمو فإنو يفيـ منو معنى ،
موضوعو لغة  ،كما إذا خوطب بػ " ىؿ " مف يفيـ أف موضوعيا االستفياـ  ،وكذلؾ
عمبل بفيمو
َ

سائر الحروؼ  ،قاؿ  :والفرؽ بينو وبيف االسـ والفعؿ أف المعنى المفيوـ منو مع غيره أتـ مف

المعنى المفيوـ منو في حاؿ اإلفراد بخبلفيما  ،فالمفيوـ منيما في التركيب غير المفيوـ منيما في
اإلفراد " (. )2
وبعد أف استعرضنا أقواؿ الفريقيف يمكننا أف ندرؾ أف الفرؽ واضح بيف الرأييف  ،فالفريؽ األوؿ ػ
ويشمؿ جؿ النحوييف ػ مجمع عمى أف معنى الحرؼ ال يدرؾ في حالة انفراده  ،أي إذا لـ يكف
الحرؼ في بناء مف أبنية الكبلـ المفيد  ،كأف نذكر حرؼ الجر " في "  ،أو " إلى " دوف ارتباطو
بكبلـ آلخر في جممة مفيدة يحسف السكوت عمييا  ،وانما يدرؾ معنى الحرؼ  ،أو يكوف لو داللة
لغوية عندما يكوف في جممة مفيدة  ،ألنو يكتسب معناه  ،أو يظير معناه الكامف في ذاتو مف خبلؿ
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تبلحمو مع مفردات الجممة المساندة لو  ،وىذا معنى قوليـ "في غيره "  ،فالضمير في غيره عائد
إلى األلفاظ  ،بمعنى أف الحرؼ ال يظير معناه إال مف خبلؿ انضمامو إلى ألفاظ أخرى ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2 ، 1ػ البلمات لمدكتور عبد اليدى الفضمي ص 56
نقبل عف شرح الممحة البدرية ج ، 1ص. 214

فكممة " في " مثبل ال يظير معناىا إال إذا انضمت إلى كممات أخرى  ،كأف تقوؿ  :في اإلبريؽ ماء
.
فمعنى الظرفية الذي تدؿ عميو " في " لـ يظير إال مف خبلؿ انضماميا إلى كممة " ماء "  ،و كممة
" اإلبريؽ "  .وشأف الحرؼ في ظيور معناه في ىذه الحالة  ،كشأف المبتدأ والخبر  ،فكؿ منيما
متمـ الفائدة لآلخر  ،أي ال يتـ معنى المبتدأ باعتباره مبتدأ إال حيث وجد معو الخبر  ،وكذلؾ
الحاؿ بالنسبة لمحرؼ  ،فمعناه ال يظير إال حيث كاف معو كبلـ آخر يوضح داللتو .
أما رأي الفريؽ الثاني وقد قاؿ بو قمة مف النحاة ندرؾ منو أف داللة الحرؼ عندىـ ال تحتاج إلى
مساعد  ،أو بتعبير أوضح ال يحتاج إلى بناء لغوي يمتحـ معو حتى تظير داللتو  ،وانما تظير
داللتو في نفسو  ،أي منفردا  ،كما تظير حيف ارتباطو بكبلـ آخر  ،وىذا ما قصده أصحاب ىذا
الرأي مف عبارة " في نفسو "  ،أي أف الحرؼ يدؿ عمى معناه منفردا  ،أو ضمف جممة مفيدة  ،كما
تدؿ األسماء  ،واألفعاؿ عمى معناىا منفردة  ،أو ضمف جممة  ،ومثاؿ ذلؾ إذا قمنا " تحت " فإنيا
تدؿ عمى معنى في حالة انفرادىا  ،كما تدؿ عمى نفس المعنى في حالة تركيبيا في جممة  ،كقولنا "
جمست تحت الشجرة " فداللة " تحت " وىي اسـ منفرد عمى معنى التحتية كداللتيا عمى نفس
المعنى وىي في بناء لغوي مفيد  ،وكذلؾ إذا قمنا " عمى " وىو حرؼ جر يدؿ عمى معنى العمو
منفردا  ،كما يدؿ عمى نفس المعنى عندما يكوف في جممة مفيدة  ،كأف نقوؿ  " :الكتاب عمى
المكتب "  ،أو " العصفور عمى الغصف "
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وخبلصة القوؿ أف المقصود مف داللة العبارة التي قاؿ بيا أصحاب الرأي الثاني " في نفسو " ىو
أف الحرؼ يدؿ عمى معنى سواء أكاف منفردا  ،أـ في تركيب مف تراكيب الكبلـ المكوف لجممة مفيدة
.
وفي رأيي المتواضع أف الحرؼ واف لـ يدؿ داللة واضحة عمى معناه في حالة انفراده  ،كما ىو
الحاؿ في قسيميو مف تقسيـ الكممة " االسـ  ،والفعؿ " إال أنو يحمؿ في نفسو داللة ولو خفية
يممحيا مف تفيـ موضوعو لغة  ،وأعني بذلؾ مف كاف ذا نظر ثاقب  ،وفاحص في دراسة النحو ،
ولديو إدراؾ واع لسبر أغوار الحرؼ  ،والوقوؼ عمى معناه الخفي  ،ولـ يكف ىذا األمر مقصو ار
عمى الحرؼ وحده مف تقسيـ الكممة  ،بؿ ىو أيضا في االسـ والفعؿ  ،واف كاف األخيراف أوضح
معنى في حاؿ انفرادىما .
والحرؼ مف وجية نظري كحجر غير مستو موضوع مع حجارة أخري مستوية  ،فيو ال يظير
نفعو في نظر اإلنساف العادي  ،أما في نظر صاحب الصناعة  ،وأعني " البناء " الذي يبني
الجدار  ،فيو ذو نفع منفردا  ،وغير منفرد كغيره مف بقية الحجارة المستوية  ،واف كاف نفعيا يظير
واضحا في نظر الجميع  ،فنفعو يكوف أكثر وضوحا عندما يشيد بو بناء متكامؿ مع بقية الحجارة
المستوية األخرى  .فإذا عوضنا في تمثيمنا السابؽ عف الحجر غير المستوي بالحرؼ  ،وعف
الحجارة المستوية باالسـ  ،أو الفعؿ  ،أو بيما معا فإننا نمحظ المعنى المراد مف ذلؾ التمثيؿ .
فالحرؼ يصدؽ عميو ما يصدؽ عمى ذلؾ الحجر غير المستوي  ،فيو قميؿ النفع  ،أو ال قيمة
لغوية لو منفردا  ،أو ال يكوف واضح الداللة إذا لـ يكف في بناء لغوي مفيد  ،وىو مع ذلؾ يحتفظ
في نفسو بمعنى يممحو المشتغؿ بصناعة المغة  ،واألمر نفسو يكوف في االسـ والفعؿ  ،واف كانت
داللة كؿ منيما اإلفرادية  ،والقيمة المغوية ليما أكثر وضوحا  ،وأجمى رؤية مف الحرؼ  ،ولكف إذا
ما وضع كؿ منيما في بنية الجممة كاف المعنى أظير  ،وأبيف  ،والقيمة المغوية حاصمة .
ويمكننا أف نوضح ما ذىبنا إليو آنفا بالتمثيؿ العممي عمى النحو التالي :
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فإذا قمت " في "  ،أو " إلى "  ،أو " مف " فيي أحرؼ جر قد ال يظير معنى كؿ منيا منفردا لغير
المتخصص في دراسة النحو  ،أو لمف ال يستوعب موضوعيا في المغة  ،بينما يظير معناىا منفردة
ولو بصورة ضئيمة يممحيا مف ىو عمى فيـ بموضوعيا لغة  ،فحرؼ الجر " في " ال بد وأف يوحي
إلى المخاطب بو  ،أو الدارس بصفة عامة معنى معيف يستوحى منو أف ىذا الحرؼ ىو أحد أحرؼ
الجر  ،وقد تكوف الرؤية في ذىنو أوضح عندما يعرؼ أنو أيضا يدؿ عمى الظرفية  ،ولكف متى
وضع ىذا الحرؼ " في "  ،أو غيره مف الحروؼ األخرى في جمؿ مفيدة يبرز معناه الذي كاف يممح
لمحا  ،ويكوف واضحا جميا لممتخصص  ،بؿ وربما لغير الدارس المتخصص  ،ويدرؾ أف معنى "
في " يفيد الظرفية المكانية إلى جانب الربط بيف جزئي الكبلـ الذي يشكؿ معو الجممة المفيدة  ،كأف
نقوؿ مثبل " الكتاب في الحقيبة "  ،فمو نزعنا حرؼ الجر مف بيف جزئي الجممة  ،وىو الكتاب مف
جانب  ،والحقيبة مف جانب آخر لصبح معنى كؿ مف االسميف ال يفيد معنى يحسف السكوت عميو
 ،واف كاف لكؿ منيما معناه االنفرادي في نفسو  ،وىو معنى أوضح مف ذلؾ المعنى الذي يحممو
حرؼ الجر " في "  ،ولكف متى وضعت األلفاظ الثبلث في تركيب واحد وثؽ الحرؼ عرى المعاني
الظاىرة والخفية في كؿ مف االسميف مف ناحية  ،وفي نفسو مف ناحية أخرى  ،ولو كاف األمر غير
ذلؾ لكاف بإمكاف االستغناء عف الحرؼ كمية وىذا ال يصح  .وما قمتو في الحرؼ أقولو أيضا في
االسـ والفعؿ  ،واف كاف المعنى االنفرادي لكؿ منيما أكثر وضوحا مف معنى الحرؼ  ،واذا ما
وضع كؿ منيما في جممة مفيدة كانا أكثر وضوحا  ،وأشد التصاقا إلظيار المعنى العاـ الذي يراد
منيما.
وال يخفى عمينا أف ىناؾ بعض التراكيب المغوية التي تدؿ داللة أكيدة عمى أف الحرؼ قد يفيد داللة
انفرادية أي  " :في نفسو "  ،واف كانت ىذه الداللة غي جمية كما ىو الحاؿ في االسـ  ،والفعؿ ،
ولكنيا مع ذلؾ داللة توحي ولو مف بعيد بأف الحرؼ ال يخمو مف معنى في نفسو  ،ومف ىذه
التراكيب قوليـ  " :رغبت في " فحرؼ الجر " في " في التركيب السابؽ ىو الذي حدد المعنى
المطموب  ،وىو الرغبة في الشيء  ،وكذلؾ الحاؿ إذا قمنا  " :رغبت عف " فالحرؼ " عف " ىو
الذي حدد معنى عدـ الرغبة  ،واهلل أعمـ .
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وىناؾ نقطة أخيرة سنعرج عمييا بالحديث عف الحرؼ  ،وىي تسمية الحرؼ حرفا  ،وما حوؿ ىذه
التسمية مف خبلؼ أيضا .
ذكر بعض النحوييف إنما سمي الحرؼ كذلؾ ألنو طرؼ في الكبلـ  ،وفضمة  ،وىو يعني في المغة
طرؼ كؿ شيء وشفيره ُّ
حده وىو أعبله المحدد  .وقاؿ البعض :
وحده (  . )1فقالوا حرؼ الجبؿ أي ّ
سمي كذلؾ لنو يأتي عمى وجو واحد  .والحرؼ لغة ىو الوجو الواحد  ،ومنو قولو تعالى  { :ومف
الناس مف يعبد اهلل عمى حرؼ } . 2
أي  :يعبده عمى السراء  ،فإذا نزلت بو الضراء انقمب  ،وانقطع عف العبادة  ،فكانت عبادتو هلل عمى
غير تمكف  ،وطمأنينة  ،ويبدو أف الحرؼ سمي حرفا ألنو طرؼ في الكبلـ  ،كما أوضحنا  ،وأما
قولو تعالى  { :ومف الناس مف يعبد اهلل عمى حرؼ }  ،فيو راجع إلى ىذا المعنى  ،ألف الشاؾ
كأنو عمى طرؼ مف االعتقاد وناحية منو ( . )3

ثانيا ـ تقسيم األحرف من حيث عممها :
تنقسـ الحروؼ مف حيث اإلعماؿ  ،واإلىماؿ إلى قسميف  :ػ
 1ػ أحرؼ عاممة  :وىي الحروؼ التي إذا دخمت عمى االسـ  ،أو الفعؿ أثرت في إعرابو  ،وغيرتو
مف حالة إعرابية إلى حالة أخرى مغايرة لما كاف عميو االسـ  ،أو الفعؿ قبؿ دخوؿ الحرؼ عميو ،
فإذا دخؿ حرؼ الجر عمى االسـ عمؿ فيو الجر  ،كأف نقوؿ  :الطبلب في الفصوؿ  ،فكممة
الفصوؿ أصبحت مجرورة بفعؿ حرؼ الجر " في " وعممو  ،وكذلؾ إذا دخؿ حرؼ النصب " لف "
عمى الفعؿ  ،كأف نقوؿ  :لف أقوؿ غير الحقيقة  .نجد أف الفعؿ " أقوؿ " قد تغير شكؿ أخره بفعؿ
حرؼ النصب فيو  ،فقد عمؿ فيو النصب  ،وىكذا بقية الحروؼ العاممة  ،فيي تنزؿ بما بعدىا مف
األسماء  ،واألفعاؿ الرفع  ،أو النصب  ،أو الجزـ  ،أو الجر  ،وسنبيف ذلؾ مفصبل في موضعو إف
شاء اهلل .
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ػػػػػػػػػػ
 1ػ القاموس المحيط ج ، 3ص . 126
 2ػ  11الحج .
 3ػ الجنى الداني لممرادي ص . 25 ، 24

 2ػ حروؼ غير عاممو  :وىي األحرؼ التي إذا سبقت االسـ  ،أو الفعؿ ال تعمؿ فيو  ،وال تؤثر
عميو إعرابيا  ،كحروؼ النداء قبؿ االسـ  ،وحروؼ االستفتاح  ،والسيف  ،وسوؼ  ،وقد قبؿ الفعؿ ،
وغيرىا مف بقية الحروؼ غير العاممة  ،والتي سنذكرىا مفصمة في موضعيا  .وقد حصر النحاة
الحروؼ العاممة  ،وغير العاممة في عدد معيف  ،واف كاف ىذا العدد قؿ عند البعض  ،وزاد عند
البعض اآلخر بسبب إدخاؿ بعض الحروؼ في مواضع مختمفة عند بعض النحاة  ،وحذفيا  ،أو
عدـ العمؿ بيا عند آخريف  ،وقد تتبعت ىذه الحروؼ في جؿ كتب النحو  ،واستطعت الوقوؼ
عمى ستة وتسعيف حرفا عاممة  ،وغير عاممة .
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أقسام الحروف العاممة  :ـ
تنقسـ الحروؼ العاممة إلى أربعة أقساـ :
أوال ػ حروؼ تعمؿ الجر  ،ويتراوح عددىا ما بيف سبعة عشر حرفا في المفصؿ لمزمخشري  ،وبيف
العشريف في األشموني  ،وشرح ابف عقيؿ  ،والثبلثة وعشريف حرفا في رصؼ المباني  ،واليكيا كما
ذكرىا الزمخشري :
الباء  ،التاء  ،البلـ  ،الكاؼ  ،الواو  ،مف  ،عف  ،في  ،مذ  ،إلى  ،عمى  ،حتى  ،منذ  ،حاشا ،
خبل  ،عدا  .وقد أضاؼ عمييا األشموني  ،وابف مالؾ  :كي  ،لعؿ  ،متى .
ومع الساكنة العيف  ،ولوال .
وأضاؼ عمييا المالقي ُ :مف بضـ الميـ ْ ،
فالحروؼ التي ذكرىا الزمخشري ال حاجة لنا في الحديث عنيا ألنيا مفصمة في باب المجرورات ،
أما زيادة " كي  ،لعؿ  ،متى " عند ابف عقيؿ واألشموني فسنفصؿ الحديث فييا اآلف .

 1ػ كي :
إف منشأ الخبلؼ حوؿ اعتبار " كي " حرفا مف حروؼ الجر أو عدمو يرجع إلى أف " كي " ليا
استعماالت أخرى غير الجر وىي :
أ ػ تأني حرفا مصدريا ونصب بمعنى " أف "  ،وغمب ورودىا مع البلـ لفظا نحو  :نحو  :ادرس
لكي تنجح  .أو تقدي ار  ،نحو  :ادرس كي تنجح .
 124ػ ومنو قولو تعالى  { :لكي ال يكوف عمى المؤمنيف حرج } . 1
فيي ناصبة لمفعؿ بنفسيا القترانيا ببلـ التعميؿ  ،واذا لـ تتصؿ بالبلـ يجوز فييا أف تنصب بنفسيا
 ،أو بأف المصدرية المقدرة .
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 125ػ كقولو تعالى  { :فرددناه إلى أمو كي تقر عينيا } . 2
ومتى سبقت " كي " ببلـ التعميؿ الجارة كانت حرفا ناصبا ليس غير  ،والمصدر المؤوؿ منيا ومف
الفعؿ يعرب في محؿ جر ببلـ التعميؿ .
كقولو تعالى  { :لكي ال يكوف دولة بيف األغنياء منكـ } . 3
واذا لـ تتصؿ بالبلـ فيجوز فييا أف تكوف تعميمية جارة لممصدر المؤوؿ مف " أف " المضمرة وجوبا ،
والفعؿ المضارع بعدىا ( . )4
نحو  :عاقبت الميمؿ كي يعمؿ الواجب .
ب ػ تأتي حرفا لمتعميؿ  ،وال تجر إال " ما " المصدرية والفعؿ بعدىا مرفوع .
 38ػ كقوؿ عبد األعمى بف عبد اهلل :
إذا أنت لـ تنفع فضر فإنما

يرجى الفتى كيما يضر وينفع

وكذلؾ إذا جاء بعدىا " ما " االستفيامية .
نحو  :كيـ فعمت ذلؾ ؟ أي  :لـ فعمت ذلؾ ؟
وفي رأيي مف ىذا التصور لمفيوـ " كي " اختمؼ النحاة في اعتبارىا حرفا لمجر  ،أو عدـ اعتبارىا
 ،ألنيا لـ تتخصص لمجر كغيرىا مف حروؼ الجر  ،أو لغرابة الجر بيا  ،فيي ال تجر كما ذكرنا
إال " ما " المصدرية  ،أو " ما " االستفيامية  ،أو المصدر المؤوؿ مف " أف " والفعؿ المضارع .
ػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ  37األحزاب  2 .ػ  13القصص .
 3ػ  17الحشر .
 4ػ انظر كتابنا المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج ، 1ص . 255
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 2ػ لعل :
إف المتداوؿ في االستعماؿ بيف النحاة  ،أف تكوف لعؿ حرفا مشبيا بالفعؿ مف أخوات إف  ،يفيد
الترجي  ،وىو األمر المحبوب  .نحو  :لعؿ اهلل يرحمنا .
كما تفيد اإلشفاؽ  ،والتعميؿ .
 126ػ نحو قولو تعالى  { :فقوال لو قوال لينا لعمو يتذكر أو يخشى } . 1
أو االستفياـ  .نحو قولو تعالى  { :ال تدري لعؿ اهلل يحدث بعد ذلؾ أم ار } . 2
أما استعماليا كحرؼ مف حروؼ الجر فيذا ىو المستيجف ألنيا ال تكوف كذلؾ إال في لغة عقيؿ ،
وما استخدـ في لغات بعض القبائؿ ال يطبؽ كقاعدة عامة .
ومف أمثمة استعماليا حرؼ جر في لغة عقيؿ قوؿ الشاعر * :
لعؿ اهلل فضمكـ عمينا

أمكـ ِ
شريـ
بشيء أف ّ

ومنو قوؿ كعب بف سعد الغنوي :
" لعؿ أبي المغوار منؾ قريب "
والشاىد في البيتيف السابقيف قولو  :لعؿ اهلل  ،ولعؿ أبي  ،فمعؿ حرؼ ترج وجر شبيو بالزائد  ،وجر
بيا لفظ الجبللة  ،ولفظ أبي عمى لغة عقيؿ .
ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ كوف " لعؿ " وردت في البيتيف السابقيف  ،أو في غيرىما عمى
قمة  ،وفي لغة بعض القبائؿ  ،وربما ورد ذلؾ خطا مف القائميف  ،أو ممف نقؿ عنيما  ،ىؿ تعتبر
لعؿ حرفا مف حروؼ الجر ؟ سأترؾ األجابة لمدارس يحكـ العقؿ  ،والمنطؽ  ،ويقرر .
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 3ػ متى :
الجر بيا لغة ىذيؿ  ،وقد عدىا النحاة بمعنى " مف "  ،أو " في " .
يقولوف  :أخرجيا متى كمو  ،والمعنى  :مف كمو .
ومنو قوؿ عمرو بف كمثوـ :
أخيؿ برقا متى حاب لو زجؿ

إذا يفتر مف توماضو حمجا

ػػػػػػػػ
 1ػ  44طو  2 .ػ  1الطبلؽ .

 39ػ ومنو قوؿ أبي ذؤيب اليذلي :
شربف بماء البحر ثـ ترفعت

متى لجج خضر ليف نئيج

الشاىد في البيتيف قوليما  :متى حاب  ،ومتى لجج  .حيث ُجرت حاب  ،ولجج بػ " متى " في لغة

ىذيؿ  .وفي رأيي أف ىذه ليجات ال يعتد بيا .

ومع  ،ولوال .
أما ما زاده المالقي مف حروؼ جارة فيو ُ :مف ْ ،

17

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

 1ػ ُمن :
الرب "  ،ويجوز في نونيا اإلظيار  ،واإلدغاـ مع راء
حرؼ جر لمقسـ  ،وال تدخؿ إال عمى كممة " َّ
" رب "  ،ويعمؽ صاحب رصؼ المباني عمييا بقولو  " :واألظير عندي أف تكوف اسما مقتطعا
ايمف " التي ىي اليمف عند سيبويو رحمو اهلل  ،وجمع " يميف " عند الفراء  ،إذ قالوا  :ايمف
مف " ُ
اهلل ألفعمف  ،وقد استدؿ المالقي عمى ما ذكر بوجييف :

أحدىما  :أف معنى " مف ربي "  ،و " ايمف اهلل " واحد  ،وليست حرؼ جر ألنيا لو كانت حرؼ
جر ألوصمت ما بعدىا إلى ما قبميا  ،وال يستقيـ ىنا أيضا ليا لفساد المعنى .
والثاني ّ :أنا وجدنا " ايمف " يحذؼ منيا النوف فيقاؿ " ايـ اهلل " واأللؼ والياء والنوف فيقاؿ َ " :ـ اهلل
" بالفتح والضـ والكسر  ،وال يبعد أف تحذؼ ألفيا وباؤىا فتبقى

تصرؼ فييا بغيره مف الحذؼ  ،إال أنيا
" ُمف " فيكوف ىذا الحذؼ مف التصرؼ فييا بو  ،كما ِّ

لما لزمت الرفع باالبتداء في القسـ ال غير  ،واتصمت بالمقسـ بو اجتمعت ضمة ميميا مع ضمة

نونيا  ،مع حركة ما بعدىا فجرت مجرى " طُُنب "  ،و " ُع ُنؽ " فخففت بالسكوف فقيؿ " طُْنب " ،

و " ُع ْنؽ "  ،ولذلؾ جاز إظيار نونيا مع الراء داللة عمى أصؿ التحريؾ ( . )1

ونخمص مف كبلـ المالقي أف " ُمف " تكوف اسما  ،وال تكوف حرفا استنادا لما دلؿ بو ،
ػػػػػػػػ
 1ػ رصؼ المباني ص . 392 ، 391

ناىيؾ ‘ف إىماؿ النحاة ليا كحرؼ مف حروؼ الجر  ،وعدـ ذكرىا البتة .
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مع :
2ػ ْ
مع " بتسكيف العيف  ،فقاؿ  " :أعمـ أف "
ومف الحروؼ التي ذكرىا المالقي ضمف حروؼ الجر " ْ

مع " تكوف ساكنة العيف  ،وتكوف متحركتيا  ،فإذا كانت متحركتيا فيي اسـ مضاؼ إلى ما بعدىا
منصوب عمى الظرفية  ،وتنوف فيقاؿ  :معا .
فمثاؿ مجيئيا اسما  127ػ قولو تعالى  { :إف مع العسر يس ار } . 1
ومنو قولو تعالى  { :قاؿ كبل إف معي ربي سييديف } . 2
ومثاؿ مجيئيا منونة غير مضافة قولنا  :جاء الرجبلف معا  ،وىي حينئذ حاؿ منصوبة .
ومنو قوؿ امرئ القيس :
مكر مفر مقبؿ مدبر معا

كجممود صخر حطو السيؿ مف عؿ

 40ػ ومنو قوؿ الصمة القشيري :
حننت إلى ريا ونفسؾ باعدت

مزارؾ مف ريا وشعباكما معا

واذا سكنت عينيا فيي غذ ذاؾ حرؼ جر معناه المصاحبة  ،والعامؿ فييا فعؿ وما جرى مجراه
كسائر حروؼ الجر  ،وال يحكـ فييا بحذؼ  ،وال وزف  ،وال يسأؿ عف بنائيا لثبوت الحرفية فييا "
(. )3
ومف األمثمة عمى حرفيتيا قوؿ الراعي النميري كما ورد في كتاب سيبويو  ،وىو  41ػ لجرير في
ديوانو :
معكـ
فريشي منكـ وىواي ْ

واف كانت زيارتكـ لماما
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معكـ  ،فيي جار ومجرور متعمقاف بمحذوؼ في محؿ رفع خبر لػ " ىواي
الشاىد في البيت قولو ْ :

"  ،والتقدير  :ىواي كائف معكـ .
ػػػػػػػػ
 1ػ  6الشرح  2 .ػ  62الشعراء .
 3ػ رصؼ المباني ص . 394

وال يخفى ما في ذلؾ مف توىـ ألف " مع " ظرؼ يفيد المصاحبة  ،وقبؿ بدخوؿ حرؼ الجر عميو ،
وينوف  ،ولكف ربما يكوف لمف قاؿ بحرفيتو العذر عمى اعتبار تسكيف حرؼ العيف  ،فيكوف التسكيف
قد أخرج الكممة مف الظرفية إلى الحرفية .
 3ػ لوال :
عد كثير مف النحوييف " لوال " ضمف حروؼ الجر  ،إذا اتصؿ بيا الضمير  ،سواء أكاف مخاطبا ،
نحو  :لوالؾ  ،أـ غائبا  ،نحو  :لواله  ،أـ متكمما  ،نحو  :لوالي  ،ومف ذىب مف النحاة ىذا
المذىب  :سيبويو  ،وأصحابو  ،فقاؿ  " :لوالؾ  ،ولوالي  ،إذا أضمرت االسـ فيو ُج َّر " ( . )1
ويعني بقولو ىذا  :أف لوال إذا اتصؿ بيا الضمير تكوف حرؼ جر  ،والضمير في محؿ جر بيا ،
 42ػ كقوؿ رؤبة :
وكـ موطف لوالي طحت كما ىوى

بأجرامو مف قمة النبؽ منيوي

الشاىد  :لوالي  ،حيث جر الضمير بػ " لوال "  ،وىي مف حروؼ االبتداء بدليؿ أف تبلىا ضمير
ظاىر منفصؿ  ،وما بعدىا يكوف مرفوعا عمى االبتداء  ،وخبره واجب الحذؼ  ،نحو  :لوال أنت
لفعمت كذا .
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فموال  :حرؼ امتناع لوجود " امتناع الجواب لوجود الشرط  ،والضمير الظاىر المنفصؿ في محؿ
رفع مبتدأ  ،والخبر محذوؼ تقديره  :موجود .
ومف النحاة مف يميؿ إلى ما قالو األخفش  ،وبعض الكوفييف  :بأف " لوال " تيقى عمى عمميا وىو :
الرفع إذا تبلىا ضمير مظير  ،نحو لوالؾ  ،ولوالي  ،ولواله .
واستدؿ عمى صحة رأيو مف وجييف :
 1ػ أف مجيء لوال حرؼ جر يعني ذلؾ دخوؿ حرفيف عمى معموؿ واحد  ،ويقصد بالحرفيف " لو "
 ،و " ال " ألف لوال مركبة منيما  ،وىذا غير موجود في كبلـ العرب .
 2ػ إذا جعمنا " لوال " حرؼ جر فإنيا تحتاج إلى ما تتعمؽ بو  ،ألنيا ليست زائدة ،
ػػػػػػػ
 1ػ كتاب سيبوبو ج ، 2ص . 373

كالباء في بحسبؾ  ،وليس في الكبلـ ما تتعمؽ بو  ،وال تَُقدر متعمقة بو  ،ناىيؾ عف كونيا تأتي في
أوؿ الكبلـ  ،وال تحتاج إلى كبلـ قبميا  ،وتكوف جوابا لو  ،وىذا كمو معدوـ في حرؼ الجر ،
والحكـ عمييا بأنيا حرؼ خفض ضعيؼ  ،واألولى أف يحكـ عمييا بالبقاء عمى كونيا حرؼ ابتداء
عند مف يرى ذلؾ (. )1
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ثانيا ـ حروف تعمل النصب في األسماء  ،وحروف تعمل النصب في األفعال :
لكف  ،ليت  ،لعؿ  ،وال النافية لمجنس َّ " ،
كأف َّ ،
أف َّ ،
إف َّ ،
النوع األوؿ ويشمؿ َّ :
وغف "
إف ْ ،
أف ْ ،
عند بعض النحاة وسنفصؿ القوؿ عنيا في موضعو .

أف المصدرية  ،لف  ،إذف  ،كيما  ،كي  ،فاء السببية  ،واو المعية  ،الـ
النوع الثاني ويشمؿ ْ :

الجحود  ،الـ التعميؿ  ،حتى  ،وحتى  ،وذلؾ عند مف عمؿ بالحروؼ السابقة دوف إضمار " أف "

المصدرية .
لقد تعرضنا لنواصب األسماء مفصبل في بابيا  ،إال " َغ َّف "  ،وقد جعميا صاحب رصؼ المباني

نظير " لعؿ "  ،و " َّ
أف " حيث نصب بيا االسـ  ،ورفع بيا الخبر  ،واستشيد عمى قولو ىذا بقوؿ :
أبي النجـ العجمي نقبل عف أبي القالي في أماليو
لغَّنا في الرىاف نرسمو " ( . )2
أغد َ
"و ُ
لعَّنا " بالعيف  ،وليس
غير أف الرواية التي أوردىا المالقي غير صحيحة فقد وردت في العقد الفريد " َ

بالغيف مف قصيدة :

ألبي النجـ العجمي طويمة  ،ومطمعيا ( : )3
ثـ سمعنا برىاف نأممو
قده اعجمو
فقمت لمسائس ْ

ِقيد لو مف كؿ أفؽ نرسمو
لعَّنا في الرىاف نرسمو
و ُ
اغد َ

ػػػػػػػػػػ
 1ػ كتاب سيبوبو ج ، 2ص . 373
 2ػ رصؼ المباني ص . 438
 3ػ العقد الفريد لبف عبد ربو ج ، 1ص . 172
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أما الحروؼ التي تعمؿ النصب في األفعاؿ فقد ذكرنا أيضا مفصمة في بابيا وال حاجة إلعادتيا .
ثالثا ػ حروؼ تعمؿ الرفع في األسماء  ،وىي  :ما  ،وال  ،والت  ،واف المشبيات بميس  ،وقد وردت
تمؾ الحروؼ في بابيا .
إف  ،إذما  ،ال الناىية  ،وقد ذكرنا  :لـ ،
لما ْ ،
رابعا ػ حروؼ تعمؿ الجزـ في األفعاؿ وىي  :لـ ّ ،
ولما  ،وال الناىية في باب الحروؼ الجازمة لمفعؿ المضارع .

واف  ،واذما في باب أدوات الشرط الجازمة لفعميف فتبيف ذلؾ رعاؾ اهلل .
 2ػ الحروف غير العاممة :
ىي الحروؼ التي إذا سبقت االسـ  ،أو الفعؿ ال تعمؿ فيو كما ذكرنا ذلؾ في موضعو  ،ومنيا ما
ال يسبؽ االسـ  ،وال الفعؿ  ،وتسمى الحروؼ الجوابية  ،واليؾ الحروؼ غير العاممة برمتيا :
األلؼ  ،اليمزة  ،الميـ  ،النوف  ،الفاء  ،السيف  ،الياء  ،الياء  ،أجؿ  ،إذا الفجائية  ،أؿ  ،أال  ،أالّ
أي  ،إي  ،أيا ّ ،إيا  ،بجؿ  ،بؿ  ،بمى  ،ثـ  ،جمؿ ،جير  ،إذ ،
،إّ
إما  ،أو ّ ،
أما ّ ،
ال  ،أـ  ،أما ّ ،
لكف  ،لو  ،لوما  ،نعـ  ،قد  ،سوؼ  ،ىا  ،ىيا  ،ىؿ  ،ىبلّ  ،وا  ،وي  ،يا .
كبلّ ْ ،

تقسيم األحرف من حيث مكانها في الكالم :
تنقسـ جميع الحروؼ عاممة  ،وغير عاممة مف حيث مكانيا في الكبلـ إلى ثبلثة أقساـ :
 1ػ حروؼ تأتي قبؿ االسـ .
 2ػ حروؼ تأتي قبؿ الفعؿ .
 3ػ حروؼ تأتي قبؿ االسـ  ،والفعؿ .
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أوال ـ الحروف التي تأتي قبل االسم :
 1ػ حروؼ الجر  :وىي حروؼ عاممة الجر في االسـ .
 2ػ حرؼ االستثناء  :إال  ،وىو حرؼ عامؿ النصب في االسـ  ،وذكر في بابو .
 3ػ حروؼ النفي  :وىي تعمؿ النفي في االسـ  ،ويكوف بعدىا مرفوعا  ،وذكرت في بابيا .
 4ػ الحروؼ المشبية بالفعؿ " إف وأخواتيا "  ،وال النافية لمجنس  ،وكميا تعمؿ النصب في االسـ ،
وقد ذكر كؿ منيما في بابو .
 5ػ حروؼ النداء  ،وىي حروؼ غير عاممة  ،وذكرت في باب النداء .
 6ػ واو المعية  ،وفي عمميا خبلؼ بيف النحاة  ،راجع ذلؾ في باب المفعوؿ معو .
 7ػ حرفا المفاجأة  :إذا  ،واذ  ،وىما غير عامميف .
نحو  :خرجت فإذا رجؿ بالباب  .االسـ بعدىا مبتدأ  ،وخبره واجب الحذؼ .
ونحو  :عممت أف صديقي قد شفي إذ ىو مريض  .ما بعدىا مبتدأ وخبر .

أما  ،وا ّما  ،وىما غير عامميف .
 8ػ حرفا التفصيؿ ّ :
أما  :وتأتي :
أػ ّ
 1ػ حرؼ شرط غير جازـ تبلزـ الفاء جوابيا كثي ار .
 128ػ نحو قولو تعالى  { :فأما الذيف آمنوا فيعمموف أنو الحؽ مف ربيـ } . 1
 2ػ حرؼ تفصيؿ وجوابو مقترف بالفاء وجوبا .
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 129ػ نحو قولو تعالى  { :فأما اليتيـ فبل تقير وأما السائؿ فبل تنير } . 2
 3ػ وتأتي حرؼ توكيد  43 ،ػ كقوؿ الشاعر :
أما أنا فكما عممت

فيؿ لوصمؾ مف مقاـ

أما " التفصيمية يشتبو بيا لفظاف آخراف ىما :
تنبيو  :يبلحظ أف " ّ
ػػػػػػػػ
 1ػ  36البقرة  2 .ػ  10 ، 9الضحى .

أ ػ أحدىما مركب مف " أـ " المنقطعة  ،و " ما " االستفيامية .
أما ذا كنتـ تعمموف } . 1
 130ػ نحو قولو تعالى ّ { :
ب ػ والثاني مركب مف " أف " المصدرية  ،و " ما " التي ىي عوض مف " كاف " ( . )2
 44ػ كقوؿ العباس بف مرداس :
أما أنت ذا نفر
أبا خراشة ّ

فإف قومي لـ تأكميـ الضبع

إما  :وتأتي :
2ػ ّ
أ ػ حرؼ تفصيؿ .
 131ػ كقولو تعالى  { :إنا ىديناه السبيؿ إما شاك ار واما كفو ار } . 3
ومنو قوؿ الشاعر :
سأحمؿ نفسي عمى آلة

فإما عمييا واما ليا
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ب ػ حرفا لئلباحة  ،نحو  :زرنا إما اليوـ واما غدا .
ج ػ حرفا لمشؾ  ،نحو  :خرج مف المسجد إما محمد واما محمود .
د ػ حرفا لئلبياـ .
 132ػ كقولو تعالى  { :وآخروف مرجوف ألمر اهلل إما يعذبيـ واما يتوب عمييـ } 4
ىػ ػ حرفا لمتخيير .
 133ػ كقولو تعالى  { :إما أف تمقي واما أف نكوف أوؿ الممقيف } . 5
ح ػ وتأتي مركبة مف " إف " الشرطية  ،و " ما " الزائدة .
 134ػ نحو قولو تعالى  { :إما تخافف مف قوـ خيانة فانبِذ إلييـ } . 6
ػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  84النمؿ .
 2ػ راجع كتابنا المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج  ،ص
 3ػ  3اإلنساف  4 .ػ  106التوبة .
 5ػ  65طو  6 .ػ  58األنفاؿ .

 45ػ ومنو قوؿ الشاعر :
أيا راكبا إما عرضت فبمغف

نداماي مف نجراف أف ال تبلقيا

 9ػ حروؼ التنبيو  ،وىي  :ىا  ،يا  ،أما  ،أال  ،وكميا غير عاممة .
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أ ػ ىا  :حرؼ تنبيو يدخؿ عمى اآلتي :
 1ػ أسماء اإلشارة  ،نحو  :ىذا  ،ىذه  ،ىذاف  ،ىاتاف  ،ىؤالء .
 135ػ ومنو قولو تعالى  { :ىذا سراط مستقيـ } . 1
 2ػ عمى ضمير الرفع  .نحو  :ىا أنا ذا  .وتكتب أيضا " ىأنذا " .
 136ػ ومنو قولو تعالى  { :ىا أنتـ أوالء تحبونيـ } . 2
 3ػ وتدخؿ عمى " أي "  ،و " أية " وصمتي النداء لممنادى المعرؼ بأؿ .
نحو قولو تعالى  { :يا أييا الذيف آمنوا أطيعوا اهلل ورسولو } . 3
 137ػ وقولو تعالى  { :يا أيتيا النفس المطمئنة } . 4
 4ػ وتدخؿ عمى َّ
إف المشبية بالفعؿ  .نحو  :ىا إف محمدا قادـ .
ومنو قوؿ النابغة :
ىا َّ
إف لـ تكف نفعت
إف تا عذرة ْ

فإف صاحبيا قد تاه في البمد

ب ػ يا  :حرؼ تنبيو إذا لـ يمييا منادى ظاىر .
 138ػ نحو قولو تعالى  { :يا ليتني مت قبؿ ىذا } . 5
ومنو قولو تعالى  { :أال يا اسجدوا هلل الذي يخرج الخبء } . 6
عمى قراءة مف أفرد " يا " وجعؿ اسجدوا فعؿ أمر  ،وىي قراءة الزىري والكسائي ( . )7
ػػػػػػػػػ
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 1ػ  36مريـ  2 .ػ  119آؿ عمراف .
 3ػ  20األنفاؿ  4 .ػ  27الفجر .
 5ػ  23مريـ  6 .ػ  25النمؿ .
 73ػ رصؼ المباني ص . 514

 47ػ ومنو قوؿ الشاعر :
أال يا اسممي ثـ اسممي ثـ اسممي

ثبلث تحيات واف لـ تكممي

ومنو قوؿ اآلخر :
يا ىؿ تعود سوالؼ األزماف

أو ال فمتصرؼ إلى الحدثاف

وقاؿ بعض النحاة  :إف " يا " فيما سبؽ حرؼ نداء  ،والمنادى محذوؼ لمعمـ بو  ،والتقدير  :يا قوـ
في اآليتيف  ،وفي الشاىد األخير  ،ويا فبلنة في الشاىد األوؿ .
أما إذا تبل " يا " المنادى كانت حرؼ نداء لمقريب  ،والوسط والبعيد  ،ومف في حكـ المنادى كالنائـ
 ،والساىي .
نحو  :يا معمـ ارع تبلميذؾ  ،ويا محمد ال تيمؿ الواجب .
ونحو  :يا طالعا جببل  .ويا نائـ استيقظ  .ولممزيد راجع باب النداء .
ج ػ أما  :حرؼ تنبيو  ،واستفتاح لمحاؿ  ،وكثي ار ما يمييا القسـ .
نحو  :أما واهلل ألعاقبف المسيء .
وتستفتح بيا الجمؿ االسمية  ،والفعمية عمى حد سواء .
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مثاؿ االسمية  :أما محمد قائـ .
ونحو  :أما إف المعمـ المعمـ بعممو يخدـ المجتمع بعمـ فذلؾ أمر ال ريب فيو .
ومثاؿ الفعمية  :أما قاـ أخوؾ  .وأما استيقظ محمد .
 48ػ ومنو قوؿ أبي صخر اليذلي :
أما والذي أبكى وأضحؾ والذي

أمات وأحيا والذي أمره األمر

د ػ أال  :حرؼ استفتاح لمتنبيو  ،والداللة عمى تحقيؽ ما بعدىا  ،وتدخؿ عمى الجمؿ الفعمية،
واالسمية  ،كما ىو الحاؿ في " أما " .
 139ػ نحو قولو تعالى  { :أال يوـ يأتيو ليس مصروفا عمييـ } . 1
ومثاؿ دخوليا عمى األسماء .
ػػػػػػػػ
 1ػ  8ىود .
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 140ػ قولو تعالى  { :أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عمييـ } . 1
ومنو قولو تعالى  { :أال لعنة اهلل عمى الظالميف } . 2
ومنو قوؿ لبيد :
أال كؿ شيء ما خبل اهلل باطبل

وكؿ نعيـ ال محالة زائؿ

 49ػ ويكثر مجيء النداء بعدىا كقوؿ امرئ :
أال أييا الميؿ الطويؿ أال انجمي

بصبح وما اإلصباح منؾ بأمثؿ

وتأتي " أال " لمعاف أخرى ال يتسع ليا المجاؿ لذكرىا ( . )3
ػػػػػػػػػ
 1ػ  62يونس  2 .ػ  18ىود .
 3ػ راجع لبلستزادة كتابنا المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج. 1
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الفصل الخامس
ثانيا ـ الحروف التي تأتي قبل االسم

 1ػ حروؼ النصب وىي  " :أف " المصدرية  ،لف  ،إذف  ،وىذه تعمؿ في الفعؿ بنفسيا  .والـ
الجحود  ،والـ التعميؿ  ،وكي  ،وفاء السببية  ،وحتى  ،وواو المعية  ،وىذه مختمؼ في عمميا ،
فبعض النحوييف يقوؿ  :إنيا عاممة في الفعؿ بنفسيا  ،وفي رأيي المتواضع أنو قوؿ ضعيؼ  ،ألف
أغمب ىذه الحروؼ تعمؿ الجر في المصدر الذي تدخؿ عميو  :كالبلـ  ،وكي  ،وحتى  ،وما داـ
أف ىناؾ مصد ار مؤوال عممت فيو تمؾ الحروؼ  ،فيذا يعني أنيا كانت موطئة لمعمؿ فيما بعدىا ،
وليست ىي العاممة  ،وانما العامؿ " أف " المصدرية المضمرة التي انسبكت مع الفعؿ لتكوف مصد ار
مؤوال يكوف في محؿ جر بواحد مف الحروؼ التي ذكرنا .
وقاؿ بعضيـ  :أف تمؾ الحروؼ وىي  :البلـ  ،وكي  ،وحتى  ،ال تعمؿ في الفعؿ بنفسيا  ،وانما
قدروا بعدىا " أف " المصدرية المحذوفة  ،وىذا ىو الرأي األصوب عندي  ،ولممزيد راجع باب
نواصب الفعؿ .
لما  ،الـ األمر  ،ال الناىية  .راجعيا في بابيا .
 2ػ حروؼ الجزـ وىي  :لـ ّ ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  62يونس  2 .ػ  18ىود .
 3ػ راجع لبلستزادة كتابنا المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج. 1
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إف  ،إذما  ،ولو . )1 ( .
 3ػ حروؼ الشرط وىي ْ :
إف تجتنبوا كبائر ما تنيوف عنو نكفر عنكـ سيئاتكـ } 2
نحو قولو تعالى ْ { :
وقولو تعالى  { :إف تمسسكـ حسنة تسؤىـ } . 3
وقولو تعالى  { :إف ينتيوا يغفر ليـ ما قد سمؼ } . 4
ونحو  :إذما تجتيد تنؿ جائزة .
إذما  :حرؼ شرط مبني عمى السكوف  ،ال محؿ لو مف اإلعراب .
تجتيد  :فعؿ الشرط مجزوـ  ،وعبلمة جزمو السكوف  ،وفاعمو ضمير مستتر فيو وجوبا  ،تقديره :
أنت  ،تنؿ  :جواب الشرط مجزوـ  ،وعبلمة جزمو السكوف  ،وفاعمو ضمير مستتر فيو وجوبا
تقديره  :أنت .
 50ػ ومنو قوؿ  :عباس بف مرداس :
إ ْذ ما أتيت عمى الرسوؿ فقؿ لو

حقا عميؾ إذا اطمأف المجمس

تنبيو  :يجب أف نبلحظ أف " لو " تأتي أيضا حرفا مف حروؼ العرض  ،والتمني .
نحو  :لو تنزؿ عندنا فتصيب خي ار .
ومثاؿ التمني قولو تعالى  { :فمو أف لنا كرة فنكوف } . 5
وتأتي حرفا مصدريا كقولو تعالى  { :يود أحدىـ لو يعمر} . 6
وتأتي حرفا لمتعميؿ  .ومنو قوؿ الرسوؿ الكريـ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ " اتقوا النار ولو بشؽ تمرة "
(. )7
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 4ػ حروؼ العرض وىي  :أال  ،أما  ،لو  ،لوال .
أ ػ أال  :لقد سبؽ ذكرىا ضمف حروؼ التنبيو  ،وىي ىنا حرؼ مف حروؼ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ راجعيا في ج 2مف الموسوعة  ،أدوات الشرط الجازمة .
 2ػ  31النساء  3 .ػ  130آؿ عمراف .
 4ػ  38األنفاؿ  5 .ػ  167البقرة  6 .ػ  96النور .
 7ػ لممزيد راجع أدوات الشرط غير الجازمة  ،وكتابنا المستقصى
في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج. 1

العرض  ،ويقصد بالعرض  :الطمب بميف  ،وتختص بالدخوؿ عمى األفعاؿ .
 141ػ نحو قولو تعالى  { :أال تحبوف أف يغفر اهلل لكـ } . 1
وتأتي حرفا مف حروؼ التحضيض  ،وىو الطمب بإلحاح  ،وتختص بالدخوؿ عمى األفعاؿ أيضا .
نحو  :أال أحسنت إلى الفقراء .
ب ػ أما  :يكثر دخوليا عمى األفعاؿ  .نحو  :أما تجمس عندنا .
ج ػ لو  :نحو  :لو تنزؿ عندنا فتصيب خي ار .
د ػ لوال  :نحو قولو تعالى  { :فموال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة } . 2
لما .
 5ػ حروؼ تتطمب جوابا  ،وىي  :لو  ،لوال  ،لوما ّ ،
نحو  :لو ىطمت األمطار الخضرت المراعي .
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ومنو قولو تعالى  { :فمما أخذتيـ الرجفة قاؿ رب لو شئت أىمكتيـ } . 3
ونحو  :لوال األمؿ ما تحقؽ الحمـ .
ومنو قوؿ الشاعر :
لوال الحياء لياجني استعبار

ولزرت قبرؾ والحبيب يزار

ونحو  :لوما تأتينا فنكرمؾ .
وراجع فيما سبؽ أدوات الشرط غير الجازمة .
أف  ،ما  ،كي  ،لو َّ ،
أف .
 6ػ الحروؼ المصدرية ْ :
ىذه الحروؼ تنسبؾ مع ما بعدىا مف أفعاؿ  ،ػ ما عدا " َّ
أف " ألنيا تختص بالدخوؿ عمى األسماء ػ
وتكوف مصد ار مؤوال  .وقد مر ذكر كؿ منيا في موضعو .
 7ػ حرفا االستقباؿ  :السيف  ،وسوؼ  ،وىما مف الحروؼ التي تمتحـ بالفعؿ  ،وتصبح كالجزء منو
 ،فبل يجوز الفصؿ بينيا وبيف الفعؿ .
نحو  :سيأتي اهلل بالفرج القريب .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  22النور .
 2ػ  22التوبة  3 .ػ  155األعراؼ .
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ومنو قولو تعالى  { :سيذكر مف يخشى } . 1
 142ػ ونحو قولو تعالى  { :ولسوؼ يعطيؾ ربؾ فترضى } . 2
وسوؼ في اآلية السابقة لموعد  ،وتأتي أيضا لموعيد .
نحو قولو تعالى  { :إف الذيف كفروا بآياتنا سوؼ نصمييـ نا ار } . 3
ويدخؿ في عداد حروؼ االستقباؿ كؿ مف أحرؼ النصب  ،والـ األمر  ،وال الناىية  ،واف  ،واذما
الشرطيتيف الجازمتيف لفعميف مضارعيف  ،لذلؾ ال يجوز أف نجمع بيف السيف أو سوؼ  ،وبيف أحد
الحروؼ السابقة .
فبل يجوز أف نقوؿ  :سوؼ لف أفعؿ كذا  .بؿ نقوؿ سوؼ ال أفعؿ كذا .
 8ػ حروؼ التحضيض وىي  :لوال  ،لوما  ،ىبلّ  ،أال  ،إال .
وقد مر معنا بعض تمؾ الحروؼ في باب التنبيو  ،وبعضيا في باب العرض  ،وىا ىي تمر في
باب التحضيض  ،أو الحض وىو الطمب بإلحاح  ،إذا تبلىا فعؿ مضارع .
أ ػ لوال  :حرؼ تحضيض  ،نحو قولو تعالى  { :لوال تستغفروف اهلل } . 4
 143ػ وقولو تعالى  { :لوال أخرتني إلى أجؿ قريب } . 5
ب ػ لوما  :حرؼ تحضيض بمعنى " ىبلّ "  ،ويختص بالدخوؿ عمى الجمؿ الفعمية .
 144ػ نحو قولو تعالى  { :لوما تأتينا بالمبلئكة إف كنت مف الصادقيف } . 6
بل  :حرؼ تحضيض مركب مف " ىؿ " االستفيامية  ،و " ال " النافية التي ال عمؿ ليا  ،فإذا
جػىّ
دخمت عمى المضارع أفادت الحث عمى العمؿ .
بل تساعد الضعيؼ .
نحو  :ى ّ
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ػػػػػػػػػ
 1ػ  10األعمى  2 .ػ  5الضحى .
 3ػ  30النساء  4 .ػ  46النمؿ .
 5ػ  10المنافقوف  6 .ػ  8 ، 7الحجر .

واذا دخمت عمى الماضي كانت لمتوبيخ  ،كقوؿ المتنبي :
فيبلّ كاف نقض األىؿ فييا

وكاف ألىميا منيا التماـ

بل " الدخوؿ عمى األسماء  ،فإذا ولييا اسـ كاف عمى إضمار الفعؿ ( . )1
وال يجوز في " ى ّ
 52ػ كقوؿ الشاعر :
ونبئت ليمى أرسمت بشفاعة

إلي فيبلّ نفس ليمى شفيعيا
ّ

د ػ أال  :حرؼ تحضيض تختص بالدخوؿ عمى األفعاؿ  .نحو  :أال تؤمنوف باهلل .
ىػ ػ أالّ  :حرؼ تحضيض يختص بالدخوؿ عمى الجمؿ الفعمية الخبرية .
نحو  :أآلّ تساعد الضعيؼ  .والعؿ بعدىا مرفوع .
بل  :وىو حرؼ ردع  ،وزجر  ،وتنبيو عمى بطبلف كبلـ المخاطب .
 9ػ حرؼ الردع ك ّ
بل إف معي ربي سييديف } . 2
نحو قولو تعالى  { :ك ّ
ومنو قوؿ جرير :
كبلّ ولكف ما أبديو مف فرؽ

فكي يغروا فيغرييـ بي الطمع
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لما  .مر كؿ منيا في بابو .
 10ػ حروؼ النفي وىي  :لف  ،لـ ّ ،
 11ػ حرؼ التوقع " قد "  :يأتي لعدد مف المعاني تختمؼ باختبلؼ الفعؿ الذي يدخؿ عميو  ،فإذا
دخؿ عمى فعؿ ماض أفاد معنى التحقيؽ .
نحو قولو تعالى  { :قد أفمح مف زكاىا} . 3
وقولو تعالى  { :لقد كاف لكـ في رسوؿ اهلل أسوة حسنة } . 4
ومنو قوؿ ابف الدمينة :
وقد زعموا أف المحب إذا دنا

َي َم ُّؿ وأف النأي يشفي مف الوجد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا لممؤلؼ ج . 2
 2ػ  62الشعراء  3 .ػ  9الشمس .
 4ػ  21األحزاب .

واذا دخؿ عمى الفعؿ المضارع أفاد التقميؿ .
نخو  :قد يحضر والدي غدا .
ومنو قوؿ امرئ القيس :
قد أشيد الغارة الشعواء تحممني

جرداء معروقة المحييف سرحوب

وتفيد " قد " أحيانا التحقيؽ  ،والتكثير إذا تبلىا فعؿ مضارع  ،ويممح ذلؾ مف سياؽ  145ػ الكبلـ
 .كقولو تعالى  { :قد نرى تقمب وجيؾ في السماء } . 1
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ومنو قوؿ القطامي :
قد يدرؾ المتأني بعض حاجتو

وقد يكوف مع المستعجؿ الزلؿ

و " قد " مف الحروؼ التي تمتحـ مع ما بعدىا مف األفعاؿ فتعد كالجزء مف  ،فبل تعمؿ فيو  ،وال
يفصؿ بينيما فاصؿ إال القسـ إف وجد .
نحو  :قد واهلل شغمتني عميؾ .
ومنو قوؿ البحتري :
قد لعمري زرناه كيبل وشيخا

وعرفناه ناشئا ووليدا

لذلؾ يخطئ كثير مف الكتاب  ،والشعراء  ،والمتحدثيف حينما يفصموف بيف " قد " والفعؿ المضارع
ببل النافية  ،أو غيرىا مف حروؼ النفي األخرى  .كأف يقولوف  :قد ال أذىب اليوـ إلى العمؿ  ،وقد
ال يكوف ذلؾ في وسعي .
وقد لف يحضر والدي مجمس اآلباء  ...إلخ .
والصواب أف يقولوا  :ربما ال  ،وربما لف  ،وىكذا .
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ثالثا ـ الحروف المشتركة بين االسم والفعل :
لكف  ،وكميا غير
أ ػ حروؼ العطؼ وىي  :الواو  ،الفاء  ،ثـ  ،حتى  ،أو  ،إما  ،أـ  ،ال  ،بؿ ْ ،
عاممة  ،وقد فصمنا فييا القوؿ في باب العطؼ .

ػػػػػػ
 1ػ  144البقرة .

إمأ " فقد عدىا كثير مف النحوييف حرفا عاطفا شبيو في معانيو بػ " أو " فقاؿ الزمخشري :
ما عدا " ّ

إما " يقعاف في الخبر  ،واألمر  ،واالستفياـ .
" إف " أو "  ،و " ّ

نحو  :جاءني زيد أو عمرو  ،وجاءني إما زيد واما عمرو " ( . )1
إما " كمعنى " أو " في الخبر ( أي الشؾ )  ،واإلباحة ،
وقاؿ ابف جني في الممع  " :ومعنى " ّ

والتخيير  .نقوؿ  :قاـ إما زيد وغما عمرو  ،وكؿ إما تم ار واما سمكا  ،إال أنيا أقعد في لفظ الشؾ
مف " أو " (. )2
إما " حرؼ مف حروؼ العطؼ الشبيو بػ " أو "  ،ويأتي لعدد
ونستخمص مف القوليف السابقيف أف " ّ

مف المعاني :

إما الحساب وا ّما الجبر  .واحضر إلينا إما اليوـ واما غدا .
 1ػ لئلباحة  ،نحو  :تعمف ّ
 2ػ لمشؾ  ،نحو  :وصؿ إما محمد واما عمي .
 3ػ لمتخيير  :كافئ إما عم ار واما يوسؼ .
ومنو قولو تعالى  { :إما أف تمقي واما أف نكوف أوؿ مف ألقى } . 3
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ب ػ حروؼ الجواب  :وىي حروؼ غير عاممة تأتي لمتصديؽ واإليجاب  ،وتشمؿ  :نعـ  ،بمى ،
إي  ،أجؿ  ،جير  ،بجمؿ  ،جمؿ  ،إف  ،إذف  ،ولمنفي  :ال  ،وكبلّ  .وىاكيا مفصمة ورأي النحاة
فييا .
 1ػ نعـ  :حرؼ جواب لمتصديؽ في االستفياـ المثبت  ،ال محؿ لو مف اإلعراب .
نحو  :نعـ  ،جوابا لمف سأؿ  :ىؿ حضر أخوؾ ؟
ومنو قولو تعالى  { :فيؿ وجدتـ ما وعد ربكـ حقا قالوا نعـ } . 4
 53ػ ومنو قوؿ عمر بف أبي ربيعة :
فقالت نعـ ال شؾ غير لونو

التيجر
ُسرى الميؿ يحيي نصفو و ُ

ػػػػػػػػػػ
 1ػ المفصؿ ص  ، 304وشرح المفصؿ البف يعش ج  ، 8ص  97وما بعدىا .
 2ػ الممع لبف جني ص ، 182ورصؼ المباني لممالقي ص. 183
 3ػ  65طو  4 .ػ  44األعراؼ .

وىي لموعد بعد الطمب أم ار  ،أو نييا  ،أو استفياما .
نحو  :اضرب المسيء  ،الجواب  :نعـ أعدؾ .
ونحو  :ال تقصر في عممؾ  ،الجواب  :نعـ أعدؾ .
ونحو  :ىؿ تضرب المسيء ؟ الجواب  :نعـ أعدؾ .
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وقصد مف اإلجابة بػ " نعـ " في الحاالت السابقة اإلخبار بالفعؿ الحاصؿ  ،وىو الضرب  ،أو
اإلشارة إليو  ،ووعد السائؿ بو .
واذا وقعت " نعـ " في أوؿ الكبلـ كانت إليجاب التوكيد  .كقوؿ جميؿ بف معمر :
نعـ صدؽ الواشوف أنت كريمة

عمى واف لـ تصؼ منؾ الخبلئؽ
ّ

وقد أجمع النحوييوف عمى أف " نعـ " ال تأتي إال جوابا لبلستفياـ الموجب ( المثبت ) كما بينا في
األمثمة السابقة  ،غير أف ىناؿ مف عمؿ مجيئيا جوابا لبلستفياـ المنفي  ،وأنيا تقع موقع " بمى " ،
كما تقع " بمى " موقعيا  ،واستدلوا عمى ذلؾ بقوؿ جحدر :
أليس الميؿ يجمع أـ عمرو

وايانا فذاؾ بنا تدانػػى

نعـ وترى اليبلؿ كما أراه

ويعموىا النيار كما عبلنا

ولكف ذلؾ مردود بقولو تعالى  { :ألست بربكـ قالوا بمى } . 1
أال ترى أنيـ لو قالوا نعـ لكاف كف ار  ،ألنيـ بذلؾ يصدقوف النفي فيكفروا  ،بينما الجواب بػ " بمى "
تنفيو وتوجب الجواب  ،فيكوف الجواب عمى " نعـ " لست ربنا  ،وعمى " بمى " بؿ أنت ربنا .
ومما سبؽ نقوؿ  :إف " نعـ " ال تقع في موقع " بمى "  ،بينما العكس صحيح إذ إف " بمى " تقع في
موقع " نعـ "  .و " نعـ " في البيت السابؽ جواب لقوؿ الشاعر  :فذاؾ بنا تدانى  ،وعمى ذلؾ لـ
تكف " نعـ " شاىدا عمى جواب االستفياـ المنفي وىو أليس الميؿ يجمع أـ عمرو  ،ألف الجواب
عمى ذلؾ " بمى " وال خبلؼ في ذلؾ .
 2ػ بمى  :حرؼ جواب لئليجاب يجاب بو عف االستفياـ المنفي لفظا  ،أو معنى
ػػػػػػػ
 1ػ  172األعراؼ .
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سواء اقترنت بو أداة االستفياـ أـ ال  ،وال يستعمؿ غيرىا .
 146ػ نحو قولو تعالى  { :أو لـ تؤمف قاؿ بمى ولكف ليطمئف قمبي } . 1
وقولو تعالى  { :أيحسب اإلنساف ألّف نجمع عظامو بمى قادريف } . 2
ومثاؿ الجواب بيا عمى النفي العاري مف االستفياـ  :ما قاـ أخوؾ  ،الجواب  :بمى .
ومعناه  :قاـ أخي  ،فحمت " بمى " محؿ الجممة الواجبة جوابا لمنفي .
 3ػ أجؿ  :وتستعمؿ استعماؿ " نعـ " إال أف استعماليا مع غير االستفياـ أفضؿ  ،وغالبا ما تكوف
تصديقا لمخبر  ،وكذلؾ " جير " فيي بمعنى " أجؿ "  ،و " ونعـ "  ،ولكف جير أكثر ما تستعمؿ
مع القسـ .
مثاؿ األوؿ  :قد نجح أخوؾ  .الجواب  :أجؿ ىو كذلؾ .
ومثاؿ الثاني  :جير واهلل ألقولف الصدؽ  .بمعنى  :نعـ واهلل ألقولف الصدؽ .
واذا استعممت " أجؿ " بعد كبلـ منفي أفادت معنى النفي .
نحو  :أما عممت الواجب ؟ الجواب  :أجؿ  ،وتعني  :نعـ ما عممت الواجب .
 4ػ بجؿ  :حرؼ جواب بمعنى " نعـ "  ،وغالبا ما تكوف اسما بمعنى " حسب " .
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 54ػ كقوؿ الشاعر  :ببل نسبة .
عجؿ لنا ىذا وألحقنا بذاؾ

الشحـ إنا قد مممناه بجؿ

ومنو قوؿ لبيد :
أال إنني أشربت أسود حالكا

أال بجمي مف الشراب أال بجؿ

 5ػ جمؿ  :حرؼ جواب مبني عمى السكوف بمعنى " نعـ " ينوب مناب الجممة الواقعة جوابا  .نحو
 :ىؿ عممت الواجب ؟ الجواب  :جمؿ  ،أي  :نعـ .
ويأتي جمؿ اسما بمعنى عظيـ  ،وبمعنى يسير  ،أو ىيف  ،ولكف ذلؾ مختمؼ فيو  .فقد ذكر
المالقي " أنيا ال تكوف في كبلـ العرب إال بمعنى الجواب خاصة " ( . )3
ػػػػػػػ
 2ػ  260البقرة  3 .ػ  3القيامة .
 1ػ رصؼ المباني ص  ، 252والمغني ج 1ص . 120
 2ػ  53يونس .

ومما استشيد بو عمى اسمية " جمؿ " قوؿ الحارث بف وعمة :
فمئف عفوت ألعفوف جمبل

ولئف سطوت ألوىنف عظمى

ومنو قوؿ امرئ القيس  ،وىي بمعنى يسير  ،أو ىيف :
أتاني حديث فكذبتو

بأمر تزعزع منو القمؿ

بقتؿ بني أسد سيدىـ

أال كؿ شيء سواه جمؿ .
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إي  :حرؼ جواب مكسور اليمزة ساكف الياء غير مشددة بمعنى " نعـ "  ،ويغمب وقوعيا أماـ
6ػ ْ
القسـ  ،وتفيد اإلثبات والتوكيد .

نحو  :ىؿ حضرت باألمس ؟ الجواب  :إي واهلل  .ويعني  :نعـ واهلل .
إي وربي إنو الحؽ } . 2
 147ػ ومنو قولو تعالى  { :ويستنبئونؾ أحؽ ىو قؿ ْ
 7ػ َّ
إف  :حرؼ جواب بمعنى " نعـ "  ،وتقع بعد الطمب  ،والخبر .
مثاؿ وقوعيا بعد الطمب  :كأف تقوؿ  :إنو  .أي  :نعـ  .جوابا لمف قاؿ  :اضرب
عميا  .ومثاؿ وقوعيا بعد الخبر  :كأف تقوؿ  :إنو  .أي  :نعـ  .جوابا لمف قاؿ  :قاـ محمد .
 55ػ ومنو قوؿ الشاعر  :ببل نسبة .
وقائمة أسيت فقمت جير

إنو
ٌّي
أسي إنني مف ذاؾ ْ

إنو " وىي جواب بمعنى نعـ  ،والياء لمسكت .
الشاىد في البيت قولو ْ " :
وقد اختمؼ في " َّ
إف " في ىذا أىي حرؼ توكيد ونصب  ،والضمير اسميا  ،وخبرىا محذوؼ  ،أـ
ىي حرؼ جواب  ،والياء المتصؿ بيا لمسكت  ،كما في البيت السابؽ .
 56ػ ومنو قوؿ ابف قيس الرقيات :
ويقمف شيب قد عبلؾ

وقد كبرت فقمت َّإن ْو

أي  :نعـ .
وقد استدؿ الفريؽ القائؿ بأنيا تأتي بمعنى " نعـ " بقوؿ عبد اهلل بف الزبير مجيبا لمف قاؿ  " :لعف
اهلل ناقة حممتني إليؾ  ،فقاؿ  :إف وراكبيا " إي  :نعـ وراكبيا ( . )1
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 8ػ إذف  :حرؼ جواب  ،وجزاء لشرط مقدر  ،أو ظاىر  ،كما تأتي جوابا لغير الجزاء .
مثاؿ مجيئيا حرؼ جواب لغير الجزاء قولؾ  :إذف أظنؾ صادقا .
جوابا لمف قاؿ لؾ  :أحبؾ .
 148ػ ومنو قولو تعالى  { :قاؿ فعمتيا إذف وأنا مف الظالميف } . 2
ومثاؿ مجيئيا جوابا وجزاء  ،وغالبا ما يكوف لشرط ظاىر  ،أو مقدر بعد إف  ،أو لو .
 57ػ كقوؿ كثير :
لئف عاد لي عبد العزيز بمثميا

وأمكنني منيا إذف ال أقيميا

ومثاؿ الثاني قوؿ الحماسي :
لو كنت مف مازف لـ تستبح إبمي

بنو المقيطة مف ذىؿ بف شيبانا

إذاً لقاـ بنصري معشر خشف

إف ذو لُوثة النا
عند الحفيظة ْ

الشاىد في البيت قولو  :إذاً لقاـ بنصري  ،وىي بدؿ مف قولو  :لـ تستبح إبمي  ،وجممة  :لـ تستبح
إبمي جواب لو  ،وبدؿ الجواب جواب .
ومثاؿ مجيئيا جوابا وجزاء لشرط مقدر قولؾ  :إذف أكرمؾ  .جواب لمف قاؿ لؾ  :أنا آتيؾ ،
والتقدير  :إف أتيتني إذف أكرمؾ .
 149ػ ومنو قولو تعالى :
{ ما اتخذ اهلل مف ولد وما كاف معو مف إلو إذف لذىب كؿ إلو بما خمؽ } . 3
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 9ػ ال  :حرؼ جواب بالنفي  ،كأف يسألؾ سائؿ  :ىؿ تأخرت عف العمؿ ؟ فتجيبو  :ال  ،أي  :ما
تأخرت  .وقد تحذؼ الجممة الفعمية بعدىا في الجواب لداللة السؤاؿ عمييا  ،فتنبو مناب الجممة ،
كأف تقوؿ في جواب  :ىؿ حضر والدـ ؟ ال  ،إي ما حضر والدي .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ رصؼ المباني ص  ، 204والجنى الداني ص  ، 39والمغني ج 1ص. 38
 2ػ  20الشعراء  3 .ػ  92المؤمنوف .

ومنو قوؿ ذي الرمة :
أذو زوجة ِ
بالمصر أـ ذو خصومة
فقمت ليػا  :ال إف أىمي جػػيرة

أراؾ ليا بالبصرة العاـ تاويا
ألَ ْكثِ ِ
بة الدىنا جميعا ومالػيا

الشاىد قولو  " :ال " حيث حذؼ الجممة الفعمية بعدىا في الجواب  ،لداللة السؤاؿ عمييا  ،والتقدير
 :ال لـ يكف لي زوجة بالِمصر .
 10ػ كبلّ  :حرؼ جواب تفيد معنى النفي والردع .
بل .
كأف تقوؿ لمف يسألؾ  :ىؿ أنت جباف ؟ ك ّ
وفي جوابؾ بيا نفي لصفة الجبف  ،وردع لمسائؿ  ،وزجر لو .
ومنو قوؿ ابف زيدوف :
كبلّ وال المسؾ النموـ أريحو

متعط ار إال بوسـ ثناؾ

وتأتي " كبلّ " بمعنى " حقا " مرافقا لمقسـ .
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بل والقمر } . 1
 150ػ كقولو تعالى  { :ك ّ
وتأتي بمعنى " أال " االستفتاحية إذا لـ يسبقيا في الكبلـ ما يقتضي الزجر  ،أو النفي ( . )2
كقولو تعالى  { :كبل إف اإلنساف ليطغى } . 3
وقولو تعالى  { :كبل إنيـ عند ربيـ يومئذ لمحجوبوف } . 4
 3ػ حرفا التنبيو  ،أو االستفتاح  :أما  ،وأال  ،وىما غير عامميف  .راجعيما في بابيما .
 4ػ حرفا االستفياـ  :ىؿ  ،واليمزة  ،وىما غير عامميف  .راجعيما في بابيما .
ػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  32المدثر  2 .ػ المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا .
 3ػ  6العمؽ  4 .ػ  15المطففيف .

 5ػ واو الحاؿ  :غير عاممة  .راجعيا في بابيا .
 6ػ حرفا النفي  :ال  ،وما  ،غير عامميف .
أ ػ " ال " النافية التي ال عمؿ ليا  ،وتنقسـ إلى ثبلثة أنواع :
 1ػ " ال " النافية غير العاطفة  ،وغير الجوابية  ،وتختص بالدخوؿ عمى األسماء  ،واألفعاؿ عمى
حد سواء .
محمد .
خالد في المدرسة وال
ٌ
مثاؿ دخوليا عمى األسماء  :ال ٌ
ومف شروطيا التكرار .
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 151ػ كقولو تعالى  { :ال فييا غوؿ وال ىـ عنيا ينزفوف } . 1
ومنو قوؿ الشاعر :
ليس منا المضربوف وال قيس

وال جندؿ وال الحداء

الشاىد قولو  :وال قيس  ،وال جندؿ  ...إلخ حيث جاءت " ال " نافية مكررة ال عمؿ ليا  ،ويعرب
االسـ بعدىا حسب موقعو مف الجممة  ،وىو معطوؼ عمى اسـ ليس " المضربوف " .
ومثاؿ دخوليا عمى األفعاؿ قوؿ المتنبي :
فتى ال يضـ القمب ىمات قمبو

ولو ضميا قمب لما ضمو صدر

ويكثر دخوؿ " ال " النافية غير العاممة عمى األفعاؿ المضارعة  ،كما مثمنا سابقا  ،وقد تخؿ عمى
األفعاؿ الماضية عمى قمة  ،ويشترط فييا حينئذ التكرار لفظا  ،أو معنى .
 152ػ مثاؿ المكررة لفظا قولو تعالى  { :فبل صدؽ وال صمى } . 2
ومثاؿ المكررة معنى ( غير مكررة بمفظيا ) .
 153ػ قولو تعالى  { :فبل اقتحـ العقبة } . 3
ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  47الصافات  2 .ػ  31القيامة .
 3ػ  11البمد .

ومنو قوؿ المتنبي :
ال سرت مف إبؿ لو أني فوقيا

لمحت ح اررة مدمعي سيماتيا
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 2ػ ال النافية العاطفة  :وىي التي تعطؼ ما بعدىا عمى ما قبميا  ،وتشرؾ في اإلعراب دوف
المعنى  ،ومف شروطيا :
أ ػ أف يتقدميا إثبات
ب ػ أال تقترف بحرؼ عطؼ .
ج ػ أف يكوف ما بعدىا ضد لما قبميا ( أي  :متعانديف ) .
نحو  :يقوـ محمد ال خالد .
كما تعطؼ جممة ال محؿ ليا مف اإلعراب  .نحو  :يقوـ ال يقعد .
 3ػ ال النافية الجوابية  ،وىي نقيضة " نعـ "  .راجعيا في بابيا .
ب ػ " ما " النافية غير العاممة  ،وتختص بالدخوؿ عمى األفعاؿ ماضية كانت  ،أو مضارعة .
نحو  :ما جاء محمد .
 154ػ ومنو قولو تعالى  { :ما يكوف لي أف أبدلو مف تمقاء نفسي } . 1
ومنو قوؿ كثير :
وما تبصر العيناف في موضع اليوى

وال تسمع األذناف إال مف القمب

أما " ال "  ،و " ما " النافيتاف العاممتاف عمؿ ليس  ،فراجعيما في بابيما .
 7ػ حرفا التفسير  :أي  ،وأف  ،وىما غير عامميف  ،ويقاؿ ليما حرفا العبارة .
أ ػ أي  :حرؼ تفسير لما قبمو  ،وعبارة عنو  ،وىو يفسر مفردا بمفرد  ،أو جممة بجممة  .مثاؿ
المفرد  :أنت أسد  ،أي  :شجاع .
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 58ػ ومثاؿ الجممة قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
وترمينني بالطرؼ أي أنت مذنب

وتقمينني لكف إياؾ ال أقمي

ب ػ أف  :مفسرة  ،ال تأتي إال بعد فعؿ القوؿ ( . )2
ػػػػػػػ
 1ػ  15يونس  2 .ػ شرح المفصؿ ج 2ص . 141

نحو  :أشرت إليو أف قـ  ،وأمرتو أف اقعد .
 155ػ ومنو قولو تعالى  { :وأوحينا إليو أف اصنع الفمؾ بأعيننا } . 1
وقولو تعالى  { :وانطمؽ المؤل منيـ أف امشوا } . 2
وقولو تعالى  { :وناديناه أف يا إبراىيـ } . 3
وبعد العرض السابؽ لتقسيـ الحروؼ بحسب مكانيا مف الكبلـ  ،نذكر الدارس بأف ىناؾ حروفا لـ
إما أف تتداخؿ بيف االسـ  ،أو الفعؿ  ،وا ّما أف تأتي بعد
يكف موضعيا ضمف تقسيمنا  ،ألنيا ّ
االسـ  ،أو بعد الفعؿ سواء أكانت متصمة بو  ،أو منفصمة عنو  ،وىذه الحروؼ ىي :

البلمات  ،وحروؼ تأتي بعد االسـ ىي  :حرفا الخطاب  :الكاؼ  ،والتاء  ،وحرؼ اإلنكار ( أحد
حروؼ المد ) .
وحروؼ تأتي بعد الفعؿ وىي  :تاء التأنيث الساكنة  ،ونوف التوكيد  ،وىاء السكت  ،وشيف الوقؼ ،
وحرؼ التذكر .
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وحروؼ الزيادة وىي  :إف  ،أف  ،ما  ،ال  ،مف  ،الباء  .وليذه الحروؼ مسميات مختمفة  ،فعضيـ
يسمييا حروؼ الصمة  ،أو الحشو  ،والبعض يسمييا حروؼ الزيادة  ،أو اإللغاء .
وحروؼ المضارعة وىي  :اليمزة  ،التاء  ،الياء  ،النوف .
وحرؼ الندبة وىو األلؼ .
وىمزة الوصؿ  ،والقطع .
وسنفصؿ فييا الحديث إف شاء اهلل .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  27المؤمنوف  2 .ػ  6ص .
 3ػ  104الصافات .
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أوال ـ الالمات
البلـ أحد حروؼ المعاني الدالة عمى معنى في غيره  ،كبقية حروؼ المعاني األخرى التي تعرضنا
بالحديث عنيا  ،وكما بيف ذلؾ نحاة العربية  ،وقد ذكر بعض النحوييف المحدثيف أف البلـ تكوف
حرفا مف حروؼ المعاني التي تدؿ عمى معنى في غيرىا إذا كانت محصورة في حرؼ الجر  ،أما
إذا كانت غير جارة كبلـ الجزـ  ،والبلـ غير العاممة فيي حرؼ مف حروؼ المعاني الدالة عمى

معنى في نفسيا  ،وقد شمؿ ىذا التقسيـ عند الباحث جميع حروؼ المعاني  ،فما كاف منيا عامبل
الجر  ،جعمو مف الحروؼ الدالة عمى معنى في غيرىا  ،وما كاف منيا لغير الجر جعمو مف

الحروؼ الدالة عمى معنى في نفسيا  ،وأرى في ىذا التقسيـ أيضا تشتيتا لذىف الدارس  ،وقد ذكرنا
رأينا في ىذا الموضوع ولسنا في حاجة إلى معاودة الحديث فيو  .وقد اعتمد الباحث في تقسيمو ىذا
عمى تعريؼ بعض األصولييف لمحرؼ باعتبار أف بعض معناىا إيجادي  ،والبعض اآلخر معناه
إحضاري  ،ويقصد بالمعنى اإليجادي أف تمؾ الحروؼ وضعت إليجاد نسبة  ،أو عبلقة بيف

األلفاظ حيف استعماليا في الجممة  ،فإذا قمنا  :سرت مف بغداد إلى الشاـ  ،فإف حرؼ الجر " مف "
 ،أو " إلى " لـ يعط أي داللة في نفسو سوى القياـ بوظيفة الربط بيف الفعؿ واالسـ  ،وايجاد النسبة
بينيما  ،حيث إننا مف خبلؿ استعماؿ الحرفيف السابقيف استطعنا أف نفيـ أف بغداد كانت نقطة
البدء في السير  ،وأف الشاـ كانت نقطة االنتياء .
ويقرر الباحث عمى ضوء ما سبؽ أف الحروؼ اإليجادية لـ توضع في المغة إليجاد معنى أصبل ،
وانما وضعت لتستعمؿ كأدوات ربط بيف األلفاظ ليس غير .
أما الحروؼ ذات المعنى اإلخطاري  ،فيي الحروؼ الحاكية عف معنى مخطر في الذىف  ،أي أف
شأنيا في االستعماؿ شأف األسماء  ،واألفعاؿ  ،فكما أف األسماء  ،واألفعاؿ عندما تستعمؿ تدؿ

عمى المعنى المفيوـ منيا  ،والمتقرر في الذىف  ،أو الخاطر  ،والحاضر في الذىف  ،كذلؾ

الحروؼ اإلخطارية  ،وتشمؿ الحروؼ اإلخطارية جميع حروؼ المعاني التي ال تعمؿ الجر ( . )1
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أقسام الالم :
تنقسـ البلـ قسميف :
أ ػ البلـ العاممة  ،وتشمؿ الـ الجر  ،والـ النصب  ،والـ الجزـ  ،وقد تعرضنا لتمؾ في أبوابيا  ،وال
داعي لتكرارىا .
ب ػ البلـ غير العاممة  ،وتنقسـ إلى أنواع متعددة  ،وسنتعرض ليا بالتفصيؿ إف شاء اهلل .
أقساـ البلـ غير العاممة  :ػ
 1ػ الـ االبتداء  :حكميا الفتح  ،وتكوف لتوكيد مضموف الجممة  ،وتختص بالدخوؿ عمى األسماء

الواقعة مبتدآت  ،أو ما حؿ في موضعيا مف المضارع  ،وتخميصو إلى الحاؿ  .مثاؿ دخوليا عمى

لمحمد أحؽ بالجائزة .
األسماء :
ٌ
 156ػ ومنو قولو تعالى  { :ولدار اآلخرة خير } . 2
وقولو تعالى  { :ألنتـ أشد رىبة في صدورىـ } . 3
ومنو قوؿ زىير :
وألنت أشجع حيف تتجو

األبطػػاؿ مف ليث أبي أجر

يقوـ أخوؾ  ،ولَيدخ ُؿ والدؾ .
ومثاؿ دخوليا عمى األفعاؿ المضارعة  :لَ ُ
كما تدخؿ عمى الفعؿ الجامد لمشابيتو باالسـ  ،كنعـ  ،وبئس .
 59ػ نحو قوؿ زىير :
ولنعـ حشو الدرع أنت إذا

يت نزاؿ ولُ َّج في ُّ
الذعر
ُد ِع ْ

ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ بتصرؼ عف كتاب البلمات لمدكتور عبد اليادي الفضمي ص  60وما بعدىا .
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 2ػ  30النحؿ  3 .ػ  13الحشر .

 157ػ ومنو قولو تعالى  { :لبئس ما كانوا يعمموف } . 1
كما تدخؿ عمى الفعؿ الماضي المتصرؼ المقروف بقد .
نحو  :إنؾ لقد فعمت خي ار .
أف " المصدرية  ،ألنيا تكوف مع الفعؿ
وربما دخمت أيضا عمى بعض الحروؼ الناصبة لمفعؿ كػ " ْ
في موضع المبتدأ  .نحو  :ألف تقوؿ الحؽ خير مف أف تصمت .
وعمى " سوؼ " ألنيا تخمص الفعؿ لبلستقباؿ .
 158ػ نحو قولو تعالى  { :ولسوؼ يعطيؾ ربؾ فترضى } . 2
 2ػ البلـ المزحمقة  :تدخؿ لبلـ االبتداء السابقة الذكر في مواضع غير التي ذكرنا  ،فيي تدخؿ

عمى خبر المبتدأ  ،ويكوف ذلؾ قياسا إذا كاف خب ار لػ " َّ
إف " المكسورة اليمزة المشبية بالفعؿ ( حرؼ

توكيد ونصب ) .
نحو  :إف محمدا لصادؽ .
 159ػ ومنو قولو تعالى  { :إف اهلل لغفور رحيـ } . 3
وقولو تعالى  { :إف ربؾ لسريع العقاب } . 4
وتدخؿ عمى خبر " إف " إذا كاف فعبل مضارعا  ،أو ظرفا  ،أو جا ار ومجرو ار .
مثاؿ دخوليا عمى المضارع قولو تعالى  { :إني ليحزنني أف تذىبوا بو } . 5
 60ػ ومنو قوؿ أبي صخر اليذلي :
إني لتعروني لذكراؾ ىزة

كما انتفض العصفور بممو القطر
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ومثاؿ دخوليا عمى الظرؼ  :إف محمدا لعندؾ .
ومثاؿ دخوليا عمى المجرور قولو تعالى  { :وانؾ لعمى خمؽ عظيـ } . 6
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  62المائدة  2 .ػ  5الضحى .
 3ػ  18النحؿ  4.ػ  167األعراؼ .
 5ػ  13يوسؼ  6 .ػ  4القمـ .

وتسمى ىذه البلـ التي ذكرناىا في المواضع السابقة بالبلـ المزحمقة  ،ألنيا تزحمقت مف اسـ " إف "
إلى خبرىا .
وقد ذكر الرماني أف ىذه البلـ " كاف حقيا أف تكوف قبؿ " َّ
إف " إال أنيـ كرىوا الجمع بيف حرفي
التوكيد فزحمقوا البلـ إلى الخبر  ،وكانت البلـ أولى بذلؾ ألنيا غير عاممة  ،فكاف تقديـ العامؿ

أولى " (. )1
 3ػ البلـ الزائدة :
 1ػ إذا دخمت الـ االبتداء عمى خبر المبتدأ  ،ولـ يكف مصد ار بػ " َّ
إف " فيي حينئذ زائدة  ،آلف الـ
االبتداء ليا الصدارة في الكبلـ .
نحو  :لشاعر أنت .
 61ػ ومنو قوؿ رؤبة بف العجاج :
أـ الحميس لعجوز شيربة

ترضى مف المحـ بعظـ الرقبة

وقد ذكر ابف ىشاـ في المغني فقاؿ  " :البلـ الزائدة وىي الداخمة في خبر المبتدأ  ،واستشيد ببيت
رؤبة السابؽ  ،وقاؿ  " :وقيؿ األصؿ ليي عجوز " .
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 2ػ وكما تزاد البلـ في خبر المبتدأ  ،تزاد أيضا في خبر " أف " المفتوحة اليمزة  ،كقراءة سعيد بف
جبير في قولو تعالى  { :أال أنيـ ليأكموف الطعاـ } . 2
 62ػ ومنو قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
ألـ تكف حمفت باهلل العمي

أف مطاياؾ َل ِمف خير المطي

 3ػ وفي خبر َّ
لكف  .نحو  :ولكف األمر لشديد .
ومنو قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
يمومونني في حب ليمى عواذلي

ولكنني مف حبيا لعميد

 4ػ وفي خبر ما زاؿ  .نحو  :ما زاؿ المطر لمنيم ار .
ػػػػػػػػػ
 1ػ كتاب معاني الحروؼ ص. 51
 2ػ  20لقماف .

ومنو قوؿ كثير عزة :
وما زلت مف ليمى لدف أف عرفتيا

كاليائـ المقصي بكؿ مراد

 5ػ وفي المفعوؿ الثاني لرأى  .نحو  :أراؾ لقادما .
 6ػ في خبر أمسى .
 63ػ كقوؿ الشاعر :
مروا عجاال فقالوا كيؼ صاحبكـ

قاؿ الذي سألوا  :أمسى لمجيودا ( . )1

إف " الشرطية  ،وىذا خاص بالشعر كما ذكر ابف ىشاـ .
 7ػ وقد تزاد مع " ْ
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نحو  :لئف قاـ زيد أقـ  ،وأنت ظالـ لئف فعمت .
 64ػ ومنو قوؿ الشاعر :
عمي كما أرى
لئف كانت الدنيا َّ

تباريح مف ليمى فممموت أروح

ومنو قوؿ اآلخر :
لئف كاف ما حدثتو اليوـ صادقا

أصـ في نيار القيظ لمشمس باديا
ُ

 8ػ وتزاد مع الجار والمجرور لمتوكيد .
كقوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
وال لِمِما بنا أبدا دواء

فبل واهلل ال يمقى لما بي
ومنو قوؿ اآلخر :

ظرؼ لِ ِمما أحقر
وخبلئؽ
ٌ
ٌ

إف الخبلفة بعدىـ لذميمة

 9ػ وتزاد مع لوال لمتوكيد أيضا كما في
قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
ٍ
مسيؿ
لموال قاسـ ويدا

لقد جرت عميؾ يد غشوـ

ػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ روي البيت السابؽ برواية أخرى ىي :
مروا عجالى فقالوا كيؼ سيدكـ

فقاؿ مف سألوا  :أمسى لمجيودا

راجع في ذلؾ كتابنا المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا  .البلـ الزائدة .
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ومنو قوؿ اآلخر ( ببل نسبة ) :
لموال حصيف ع ْق ٍ
بة أف أسوءه
ُ ُ

وأف بني سعد صديؽ ووالد

 10ػ وزيدت في " َب ْعد " .
كقوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
ولو أف قومي لـ يكونوا أعزة

لََب ْع ُد لقد القيت ال بد مصرعا

وأغمب المواقع التي زيدت فييا البلـ في الشواىد السابقة ال يقاس عمييا  ،وانما يقتصر سماعيا
عمى الشعر .
* وتزاد الـ البعد  ،وكاؼ الخطاب في أسماء اإلشارة  ،يمكف الرجوع إلييما في موضعيما .
ىذا وقد زيدت البلـ زيادات صرفية في مواضع مختمفة مف الكممة  ،وقد قسـ النحويوف زيادتيا إلى
قسميف :
زيادة الزمة  ،وأخرى خير الزمة .
الزيادة البلزمة جاءت في ثبلثة مواضع ىي  :ػ
 1ػ أسماء الموصوؿ  .نحو  :الذي  ،والتي  ،والذيف  ،وفروعيا باعتبار أف األسماء الموصولة
معرفة بالصمة عمى المشيور  ،ال بالبلـ االخمة عمييا .
 2ػ بعض األعبلـ  :كػ لبلت  ،والعزى  ،والنضر  ،والسموءؿ  ،واليسع  ،وغيرىا مف األسماء التي
لحقتيا البلـ  .فالبلـ فييا زائدة  ،ألف تمؾ األسماء معرفة في ذاتيا بالعممية كغيرىا مف بقية األعبلـ
كمحمد ويوسؼ .
 3ػ " اآلف "  :ذكر ابف الناظـ أف األلؼ  ،والبلـ في كممة " اآلف " زائدة  ،فقاؿ  " :ونحو اآلف فإنو
مبني لتضمنو معنى أداة التعريؼ  ،واأللؼ والبلـ فيو زائدة غير مفارقة " ( . )1
ػػػػػػػػػػػػ
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 1ػ شرح ابف الناظـ ص ، 100ورصؼ المبني ص . 164

أما الزائدة غير البلزمة  ،وتسمى بالعارضة أيضا  ،وتكوف زيادتيا في اآلتي :
 1ػ المصادر  ،واألعبلـ المنقولة المسمى بيا عمى معنى لمح الصفة في أصؿ التسمية  .كالحسف
 ،والحسيف  ،والفضؿ  ،والرشيد  ،والحارث  ،والضحاؾ  ،والمعتصـ  ،واألميف  ،والمأموف  ،وغيرىا
 .فالمصادر  ،واألسماء السابقة  ،وما شابييا قد سمي بيا مجردة مف البلـ  ،ثـ دخمت عمييا البلـ
لئلشارة إلى أصميا الذي نقمت عنو مف وصؼ  ،أو مصدر .
 2ػ البلـ الزائدة زيادة غير الزمة في العدد وتمييزه  .نحو  :دفعت لو الخمسة عشر الجنييات .
 3ػ وقد زيدت أيضا زيادة غير الزمة في المسموع مف الشعر لمضرورة  ،وجاءت ىذه الزيادة في
موضعيف ىما :
أ ػ األعبلـ .
 65ػ كقوؿ الشاعر :
ولقد جنيتؾ أكمؤا وعساقبل

ولقد نييت عف بنات األوبر

الشاىد قولو  :بنات األوبر  ،وأراد بنات أوبر  ،وكممة أوبر عمـ لنوع مف الكمأة .
ب ػ في التمييز الممحوظ .
 66ػ كقوؿ الشاعر :
رأيتؾ لما أف عرفت وجوىنا

صددت وطبت النفس يا قيس مف عمرو

الشاىد قولو  " :طبت النفس "  ،وأراد طبت نفسا . )1 ( .
إف " المخففة مف الثقيمة .
 4ػ البلـ الفارقة  :ىي البلـ الواقعة بعد " ْ
لقائـ .
نحو  :إف
ٌ
محمد ٌ
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ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ لبلستزادة في ىذا الموضوع راجع كتابنا المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج ، 1
وباب الموصوؿ الحرفي لمعرفة مواطف زيادة أؿ مفصمة .

ومنو قولو تعالى  { :واف كانت لكبيرة } . 1
 160ػ وقولو تعالى  { :إف كؿ نفس لما عمييا حافظ } . 2
وىذه البلـ نوع مف " الـ " االبتداء  ،فقد ذكر سيبويو  ،وأكثر النحاة أنيا الـ االبتداء أفادت مع

إف "
إف " المخففة مف الثقيمة  ،و " ْ
إفادتيا توكيد النسبة  ،وتخميص المضارع لمحاؿ  ،الفرؽ بيف " ْ
النافية  ،ليذا صارت الزمة بعد أف كانت جائزة  ،الميـ إف دؿ دليؿ عمى قصد اإلثبات " ( . )3

كقراءة أبي رجاء في قولو تعالى  { :واف كؿ ذلؾ لِما متاع الحياة الدنيا } . 4
بكسر البلـ  ،أي  :لمذي .
 5ػ البلـ الوطئة لمقسـ  :وتسمى البلـ المؤذنة  ،وىي التي تميد لجواب القسـ  ،وتدخؿ عؿ أداة
الشرط  ،لمئيذاف بأف الجواب بعدىا مبني عمى قسـ قبميا  ،ال عمى شرط  161 .ػ كقولو تعالى { :
لئف أمرتيـ ليخرجف }. 5
وقولو تعالى  { :لئف أخرجوا ال يخرجوف معيـ ولئف قوتموا ال ينصرونيـ ولئف نصروىـ ليولف
األدبار ثـ ال ينصروف } . 6
وغالبا ما يكوف دخوؿ البلـ الموطئة لمقسـ عمى " إف " الشرطية  ،ولكف سيبويو ذكر أف دخوليا ال
يقتصر عمى إف الشرطية  ،بؿ تدخؿ أيضا عمى " ما " الموصولة  162 ،ػ كقولو تعالى  { :واذ
أخذ اهلل ميثاؽ النبييف َل َما آتيتكـ مف كتاب وحكمة } .7
وقاؿ سيبويو  " :واهلل لئف فعمت ألفعمف  ،والبلـ التي في " ما " كيذه التي في " إف " .
ػػػػػػػػػػ
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 1ػ  143البقرة  2 .ػ  4الطارؽ .
 3ػ المغني ج 1ص  231وما بعدىا .
 4ػ  143البقرة  5 .ػ  4الطارؽ .
 6ػ  12الحشر  7 .ػ  81آؿ عمراف .

وبالرجوع إلى كتب التفسير نجد أف " ما " في اآلية السابقة شرطية  ،والمعنى لميما آتيتكـ  ،وعميو
فالبلـ الداخمة عمييا تكوف موطئة لمقسـ  ،تشبييا لػ " ما " الشرطية  ،بػ " إف " الشرطية  ،والبلـ كػ "

البلـ " الداخمة عمى " إف "  ،ولكف لشذوذ دخوؿ البلـ الموطئة لمقسـ عمى غير " إف " الشرطية ،
فتكوف " ما " موصولة  ،والبلـ لبلبتداء حمبل عمى األكثر ( . )1
وقد دخمت " البلـ " الموطئة لمقسـ عمى " إذ " لمشابيتيا " إف " الشرطية .
 67ػ كما في قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
عمي وقد شربت ِ
بج َّزة
غضبت َّ
ْ

ِ
بف بخروؼ
فئلذ
غضبت ألشر ْ

ودخمت أيضا عمى " متى " .
 68ػ كقوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
لمتى صمحت ليقضيف لؾ صالح

ولتجز َّ
يت جميبل
يف إذا جز َ

إف " الشرطية ال ينقاس عميو .
تنبيو  :إف دخوؿ البلـ فيما سبؽ عمى غير " ْ
 6ػ البلـ الواقعة في جواب القسـ :
الـ تدخؿ عمى الجمؿ االسمية  ،والفعمية  ،الواقعة جوابا لقسـ ظاىر .
نحو  :أقسـ باهلل لخالد قادـ  ،وأقسـ باهلل ألقولف الحؽ .
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 163ػ ومنو قولو تعالى  { :تاهلل لقد آترؾ اهلل } . 2
وقولو تعالى  { :وتاهلل لكيدف أصنامكـ } . 3
ويكثر في الفعؿ الماضي المتصرؼ إذا وقع جوابا لمقسـ أف يقترف بػ " قد " .
نحو قولو تعالى  { :تاهلل لقد عممتـ ما جئنا لنفسد في األرض } . 4
وقولو تعالى  { :تاهلل لقد أرسمنا إلى أمـ مف قبمؾ } . 5
ػػػػػػػػػػ
 1ػ المغني ج 1ص . 235
 2ػ  91يوسؼ  3 .ػ  57األنبياء .
 4ػ  73يوسؼ  5.ػ  63النحؿ .

وقد ال يقترف بيا كما في قوؿ امرئ القيس :
حمفت ليا باهلل حمفة فاجر

لناموا فما مف حديث وال صالي

وقد تمحؽ البلـ جواب القسـ المحذوؼ  ،ولـ يبؽ منو إال المقسـ بو كما في اآليتيف السابقتيف  ،وقد
تمحؽ جواب القسـ المحذوؼ بالكمية .
نحو  :لقد قدمتؾ عمى المتفوقيف .
 164ػ ومنو قولو تعالى  { :لقد مف اهلل عمى المؤمنيف } . 1
وقولو تعالى  { :لقد نصركـ اهلل في مواطف كثيرة } . 2
 7ػ البلـ الواقعة في جواب لو  ،ولوال :
كقولو تعالى  :ولو أنيـ فعموا ما يوعظوف بو لكاف خي ار ليـ } . 3
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وقولو تعالى  { :لو كاف فييما آلية إال اهلل لفسدتا } . 4
 69ػ ومنو قوؿ الحمير :
عمى ودوني جنػػدؿ وصفائػح
َّ

ولو أف ليمى األخيمية سممػػت

إلييا صدى مف جانب القبر صائح

لسممت تسميـ البشاشة أو زقا
ومثاؿ البلـ الواقعة في جواب لوال .

قولو تعالى  { :لوال دفع اهلل الناس بعضيـ ببعض لفسدت األرض } . 5
ومنو قوؿ المتنبي :
ولوال أنني في غير نوـ

لكنت أظنني مني خياال

 8ػ الـ البعد  :ىي البلـ الداخمة عمى أسماء اإلشارة لمداللة عمى البعد  ،وتعد مف أنواع البلمات
الزائدة .
 165ػ نحو قولو تعالى  { :ذلؾ الكتاب ال ريب فيو } . 6
ػػػػػػػػ
 1ػ  164آؿ عمراف  2 .ػ  25التوبة .
 3ػ  66النساء  4 .ػ  22األنبياء .
 5ػ  251البقرة  6 .ػ  1البقرة .

وقولو تعالى  { :تمؾ آيات الكتاب المبيف } . 1
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 9ػ الـ التعجب غير الجارة  :يقوؿ عنيا ابف ىشاـ  ،وقد ذكر ذلؾ ابف خالويو في كتابو المسمى
بالجمؿ " وعندي أنيا الـ االبتداء دخمت عمى الفعؿ الماضي لشبيو في جموده باالسـ  ،واما الـ
جواب قسـ مقدر " (. )2
ظ ُرؼ زيد وَل َك ُرـ عمر  .بمعنى ما أظرفو  ،وما أكرمو .
نحو َ :ل َ
 10ػ الـ " أؿ " التعريؼ  :وىي البلـ الداخمة عمى األسماء راجعيا في بابيا .
ثانيا ػ حرفا الخطاب  :الكاؼ  ،والتاء
أوال ػ الكاؼ  :حرؼ خطاب مبني ال محؿ لو مف اإلعراب  ،ويكوف في المواضع التالية :
 1ػ اسـ اإلشارة  .نقوؿ  :ذلؾ  ،وتمؾ  ،وذاؾ .
 166ػ ومنو قولو تعالى  { :ذلؾ الديف القيـ } .3
 2ػ آخر ضمير النصب المنفصؿ " إياؾ " وأخواتو  .ألف " إيا " ىو الضمير  ،والكاؼ حرؼ
خطاب ال محؿ لو مف اإلعراب .
 167ػ نحو قولو تعالى  { :إياؾ نعبد واياؾ نستعيف } . 4
 3ػ بعد الضمير الواقع في الفعؿ " أرأيت " الذي بمعنى " أخبرني " .
عمي } . 5
 168ػ نحو قولو تعالى  { :أرأيتؾ ىذا الذي كرمت َّ
 4ػ آخر بعض األفعاؿ  ،وأسماء األفعاؿ :
نحو  :أبصرؾ محمدا  .وليسؾ الرجؿ قائما  .ونعمؾ الطالب عمرو .
وبئسؾ الميمؿ فيصؿ .
ومثاؿ اتصاليا بأسماء األفعاؿ  :حييمؾ  ،ورويدؾ  ،والنجاءؾ .
فالكاؼ في األفعاؿ السابقة  ،وأسمائيا حرؼ خطاب مبني ال محؿ لو مف اإلعراب .
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ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  2القصص  2 .ػ المغني ج 1ص . 237
 3ػ  40يوسؼ  4 .ػ  4الفاتحة .
 5ػ  62اإلسراء .

 5ػ كما تتصؿ ببعض الحروؼ وىي  :ببل  ،وكبل .
نحو  :ببلؾ  ،وكبلؾ .
وىذا النوع األخير ال ينقاس عميو  ،وانما ذكرناه لمفائدة .
تنبيه :
لقد ورد ذكر " الكاؼ " في حروؼ الجر  ،وقد ورد كحرؼ خطاب  ،وورد ضمي ار في محؿ نصب ،
ثـ عددوا ليا مواضع إعرابية كثيرة  ،وفي جميع ىذه المواضع تكوف مضافة إلى ضمي ار منفصبل ،
ونذكر ىنا وروده اسما بمعنى " مثؿ " وتفيد التشبيو .
فقد أثبت النحويوف مجيء " الكاؼ " بمعنى " مثؿ " كغيرىا مف األدوات الدائرة بيف الحرفية ،
واالسمية  ،وقد تعرضنا ليذا الموضوع في باب حروؼ الجر .
واليؾ مواضعيا اإلعرابية مفصمة :
 1ػ تأتي فاعبل .
 70ػ كقوؿ األعشى :
أتنتيوف ولف ينيى ذوي شطط

كالطعف يذىب فيو الزيت والفتؿ

الشاىد قولو  " :كالطعف " فالكاؼ في محؿ رفع فاعؿ  ،وىي مضاؼ  ،والطعف مضاؼ إليو .
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 2ػ تأتي " الكاؼ " في محؿ رفع مبتدأ .
 71ػ كقوؿ أوس بف حجر :
أبدا كالفراء فوؽ ذراىا

حيف يطوي المسامع الصدار

ومنو قوؿ المتنبي :
كالمسؾ مف أردانيا يتضوع

أتت زائ ار ما خامر الطيب ثوبيا

الشاىد في البيتيف السابقيف قوؿ األوؿ  " :كالفراء "  ،وقوؿ الثاني  " :كالمسؾ "  ،فالكاؼ في كؿ
مف الكممتيف في محؿ رفع مبتدأ  ،والفراء  ،والمسؾ في محؿ جر مضاؼ إليو .
 3ػ تأتي في محؿ رفع اسـ كاف .
 72ػ كقوؿ جميؿ بثينة :
حبا لغيرؾ ما أتتؾ رسائمي

لو كاف في قمبي كقدر قبلمة

الشاىد قولو  " :كقدر "  ،فالكاؼ في محؿ رفع اسـ كاف  ،وقد مضاؼ إليو .
 4ػ في محؿ نصب خبر كاف .
 73ػ كقوؿ الفرزدؽ :
وكنت كفاقئ عينيو عمدا

فأصبح ما يضيء لو نيار

الشاىد قولو  " :كفاقئ "  ،فالكاؼ في محؿ نصب خبر كاف  ،وفاقئ مضاؼ إليو .
 5ػ تأتي مفعوال بو .
 74ػ كقوؿ النابغة الذبياني :
ال يبرموف إذا ما األفؽ جممو

برد الشتاء مف األمحاؿ كاألدـ
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الشاىد قولو  " :كاألدـ " فالكاؼ في محؿ نصب مفعوؿ بو لػ " يبرموف " .
 6ػ وتأتي خب ار لػ " إف " .
كقوؿ مسكيف الدارمي :
أخاؾ أخاؾ َّ
إف مف ال أخا لو

كساع إلى الييجا بغير سبلح

فالكاؼ في " كساع " في محؿ رفع خبر إف  ،وساع في محؿ جر باإلضافة .
 7ػ وتأتي مجرورة بحر الجر .
 76ػ كقوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
ألولع إال بالكمي المقنع

بكالمقوة الشعواء جمت فمـ أكف

الكاؼ في قولو " بكالمقوة " في محؿ جر بالباء  ،وىي مضاؼ  ،والمقوة مضاؼ إليو .
 8ػ وتأتي في محؿ جر مضافا إليو .
 77ػ كقوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
حب كالبدر ال بؿ
تيـ
القمب ُ
َ

فاؽ حسنا مف تيـ القمب حبا

الكاؼ في قولو " كالبدر " في محؿ جر مضاؼ إليو لمحب  ،وىي مضاؼ  ،والبدر مضاؼ إليو .
 9ػ تأتي صفة .
 78ػ كقوؿ امرئ القيس :
وليؿ كموج البحر أرخى سدولو

عمي بأنواع اليموـ ليبتمي
َّ

الشاىد قولو  " :كموج " فالكاؼ في محؿ جر صفة لميؿ  ،وىي مضاؼ  ،وليؿ مضاؼ إليو .
 10ػ وتأتي الكاؼ بمعنى " مثؿ " نائبة عف المفعوؿ المطمؽ  ،أو صفة لمفعوؿ مطمؽ محذوؼ .
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 79ػ كقوؿ جرير :
مف سد مطمع النفاؽ عميكـ

أـ مف يصوؿ كصولة الحجاج

الكاؼ في قولو  " :كصولة " إما نائبة عف المفعوؿ المطمؽ  ،والتقدير  :يصوؿ صوال مثؿ صولة
الحجاج  ،فحذؼ المفعوؿ المطمؽ  ،وأناب عنو نائبو  ،أو ىي صفة لو ( . )1
ثانيا ػ التاء  :ذكرنا في باب الضمائر أف الكاؼ  ،والتاء إذا اتصمتا بالفعؿ  ،أو اتصمت إحداىا بو
كانت ضمي ار متصبل لممخاطب .
عمي .
نحو  :أكرمتؾ  ،وأكرمت محمدا  ،وأكرمؾ ٌّي
ثـ ذكرنا أف التاء  ،والكاؼ حرفا خطاب  ،أما الكاؼ ففصمنا فييا القوؿ أنفا  ،وأما التاء فيي حرؼ
خطاب إذا لحقت الضمير المنفصؿ المرفوع .
نحو  :أنت كريـ  ،و ِ
أنت ميذبة .
أنت "  ،و " ِ
أنت " حرؼ خطاب  ،و" أف " ىو الضمير  ،وىذا مذىب
فالتاء في " َ
ػػػػػػػػػػػ
 1ػ المستقصى في معاني األدوات النحوية واعرابيا ج . 2

جميور النحاة  .أما بعض النحوييف كالفراء يرى أف مجموع الكممة " أنت " ىو الضمير ( . )1
وكذلؾ الحاؿ في " أنتما  ،وأنتـ  ،وأنتف "  ،فػ " أف " ىو الضمير  ،والتاء حرؼ خطاب  ،والميـ
زائدة لمداللة عمى التثنية في أنتما  ،وعمى الجمع في أنتـ  ،والنوف في أنتف حرؼ زائد لمداللة عمى
النسوة .
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ثالثا ػ حرؼ اإلنكار  :حرؼ مف حروؼ المد  ،كالزيادة البلحقة لمندبة  ،ويأتي عمى معنييف :
 1ػ أف تنكر وجود ما ذكر وجوده  ،وتبطمو  ،كرجؿ قاؿ  :أتاؾ زيد  ،وزيد ممتنع أتيانو فينكر
لبطبلنو عنده .
 2ػ أف تنكر أف يكوف عمى خبلؼ ما ذكر  .كقولؾ  :أتاؾ زيد  ،فتنكر سؤالو عف ذلؾ  ،وزيد مف
عادتو أف يأتيو .
ومف أمثمة ماسبؽ أف نقوؿ  :أزيدنيو  .دوف أف نفصؿ بيف االسـ وبيف حرؼ اإلنكار بفاصؿ  .ومف
العرب مف يفصؿ بيف االسـ وحرؼ اإلنكار بفاصؿ .
نحو قوليـ  :أزيدانيو  .فقد زيدت " إف " بيف حرؼ المد  ،وبيف الحرؼ األخير مف االسـ .
ويتبع حرؼ اإلنكار حركة الحرؼ األخير مف االسـ الذي يمحقو  ،فإذا كانت حركة الحرؼ األخير

مف االسـ مضمومة  ،ولـ يفصؿ بينو وبيف حرؼ اإلنكار بفاصؿ كانت الزيادة واوا  .نحو  :قوليـ
 :في جواب مف قاؿ  :ىذا عمر منك ار إياه " أعمروه " .
واف كاف مفتوحا كانت الزيادة ألفا  .نحو قوليـ  :في جواب مف قاؿ  :رأيت سمماف " أسمماناه " .
ػػػػػػػػػػػػ
 2ػ الجنى الداني ص  ، 58ورصؼ المباني ص ، 245
وشرح المفصؿ البف يعش ج  7ص . 126

واف كاف مكسو ار كانت الزيادة ياء  .نحو قوليـ  :في جواب مف قاؿ  :مررت بحذاـ  :أحذاميو .
وكؿ ما سبؽ شبيو بزيادة الندبو  ،كما ىو الحاؿ في االسـ المندوب .
أما إذا كاف الحرؼ األخير مف االسـ ساكنا قدرت الزيادة ساكنة  ،ثـ كسر الساكف األوؿ اللتقاء
الساكنيف  ،وجعمت ما قبؿ الزيادة ياء مف جني الكسرة .
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نحو  :قولؾ في جواب مف قاؿ  :ىذا زيدا  :أزيدنيو  ،فالداؿ مضمومة محكية  ،وحركتيا إعراب ،
والتنويف متحرؾ بالكسر  ،وحركتيا بناء اللتقاء الساكنيف ( . )1
ويكوف حرؼ اإلنكار في آخر الكبلـ ومنتياه  ،لذلؾ يقع بعد المعطوؼ .
نحو  :قولؾ  :مجيبا لمف قاؿ  :لقيت زيدا وعم ار  :أزيدا وعمرنيو .
فقد أسقط حرؼ اإلنكار مف المعطوؼ عميو  ،ولحؽ المعطوؼ  ،ألنو آخر الكبلـ  ،مع كسر
التنويف لسكوف المد بعده  ،وتجعؿ حرؼ اإلنكار " ياء " النكسار ما قبمو .
ويقع بعد الضمة  .نحو  :أزيدا الطويبله  ،جوابا لمف قاؿ  :ضربت زيدا الطويؿ .
ويقع بعد المفعوؿ بو  .نحو  :أضربت عمراه  .جوابا لمف قاؿ  :ضربت عمر .
ومف األمثمة السابقة يتضح أف حرؼ اإلنكار ( حرؼ المد ) ال يمحؽ إال آخر الكبلـ  ،فإذا كاف
آخر الكبلـ صفة لحقيا  ،ولـ يمحؽ الموصوؼ  ،واذا كاف معطوفا لحقو  ،ولـ يمحؽ المعطوؼ
عميو  ،وكذلؾ إذا كاف أخر الكبلـ مفعوال بو لحقو ولـ يمحؽ الفاعؿ ولو كاف اسما ظاى ار .

رابعا ػ تاء التأنيث الساكنة :
حرؼ يختص بالدخوؿ عمى الفعؿ الماضي لفظا  ،سواء أكاف في المعنى مستقببل  ،أـ لـ يكف ،
فتدؿ عمى تأنيث فاعمو  ،إما حقيقة  ،أة مجا از .
مثاؿ دخوليا عمى الماضي مع عدـ داللتو عمى المستقبؿ  ،والفاعؿ مؤنثا حقيقيا  :قامت فاطمة .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ شرح المفصؿ ج  9ص . 51
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 169ػ ومنو قولو تعالى  { :إذ قالت امرأة عمراف } . 1
ومثاؿ الفاعؿ المؤنث مجازيا  :طمعت الشمس .
ومثاؿ دخوليا عمى الفعؿ الماضي الداؿ عمى المستقبؿ  :إف قامت ىند قمت .
ومتى طمعت الشمس يحؿ الدؼء .
ومنو قولو تعالى  { :عممت نفس ما قدمت } . 2
* وتاء التأنيث الساكنة حرؼ باإلجماع سواء تقدمت عمى االسـ المؤنث  ،نحو  :نجحت مريـ  .أو
تأخرت عنو  ،نحو  :عائشة وصمت .
والدليؿ عمى حرفيتيا عند تأخيرىا عف االسـ بروز ضمير التثنية " األلؼ " معيا فنقوؿ  :الطالبتاف
قامتا  .ولو كانت ضمي ار لما اجتمعت مع ضمير ألؼ االثنيف .
* وال تكوف تاء التأنيث إال ساكنة وصبل  ،ووقفا  .نحو  :قامت ىند  ،وسعاد جمست  .إال إذا
تبلىا ساكف حركت بالكسر اللتقاء الساكنيف  .نحو  :قامت المرأة .
كما تحرؾ بالفتح إذا لحقيا ألؼ االثنيف  .نحو  :المرأتاف قامتا .
* وحركتا الكسر  ،والفتح في تاء التأنيث ليسا أصبل  ،وانما حركتاف عارضتاف  ،األولى  :أوجدىا
التقاء الساكنيف  ،والثانية  :أوجدىا ضمير ألؼ االثنيف  ،واألصؿ التسكيف .
* واذا لحقت تاء التأنيث االسـ  ،فبل تكوف ساكنة  ،بؿ تكوف متحركة في آخر االسـ أبدا  ،وتأتي
لمعاف كثيرة  ،نذكر منيا ما يعود بالفائدة .
 1ػ لمتفريؽ بيف االسـ المذكر  ،والمؤنث  .نحو  :جاء امرؤ  ،وجاءت امرأة .
أو لمتفريؽ الصفات المذكرة  ،والمؤنثة  .نحو  :ىذا ميندس  ،وىذه ميندسة .
أو لمتفريؽ بيف المفرد واسـ الجمع  .نحو  :ىذه وردة  ،وىذا ورد  .وىذه تمرة  ،وىذا تمر  ،وىذه
كمأة  ،وىذا كـء .
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ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  135آؿ عمراف  2 .ػ  82المائدة .

ولمتفريؽ بيف المفرد والجمع  .نحو  :رجؿ جواؿ  ،ورجاؿ جوالة  ،وىذا ب ّقاؿ  ،وىؤالء ب ّقالة .
 2ػ تأتي لتوكيد الصفة بغرض المبالغة  .نحو  :نسابة  ،لمعالـ بالنسب .
وعبلّ لمعالـ بالعموـ المختمفة .
 3ػ تأتي لمنسب مفردا  .نحو  :ثعالبة  ،في المنسوبيف إلى ثعمب  .وميالبة في المنسوبيف إلى
ميمب  .وتغالبة في المنسوبيف إلى تغمب  ،فيي في معنى الثعمبييف  ،والميمبييف  ،والتغمبييف .
 4ػ وتأتي لتأنيث المفظ فقط اسما  ،أو حرفا ويعرؼ بالتأنيث المفظي  .نحو  :غرفة  ،وبسطة .
وربت  ،وثَمت  ،ولعمت .
ونحو  :ثُمت ُ ،
 5ػ وتأتي لتحديد اسـ المرة  ،واسـ الييئة  .نحو  :جمدتو جمدة .
ونحو  :جمست جمسة األمير .

خامسا ػ نوف التوكيد :
حرؼ إما أف يكوف ثقيبل " مشددا "  ،أو خفيفا ساكنا  ،يختص بالدخوؿ عمى األفعاؿ بشروط ،
ويكوف مبنيا ال محؿ لو مف اإلعراب .
والنوف الثقيمة أشد توكيدا لمفعؿ مف الخفيفة  ،لتكرار النوف فييا  ،ويبنى الفعؿ معيا عمى الفتح  ،مع
توكيده  .نحو  :تاهلل ألساعدف الضعيؼ .
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َّ
وليكونف مف الصاغريف} . 1
ليسجنف
 170ػ ومنو قولو تعالى { :
ْ
* حكـ توكيد األفعاؿ بالنوف وشروطيا  :ػ
أوال ػ الفعؿ الماضي :
يمتنع توكيده بالنوف مطمقا  ،ألنو ال يدؿ عمى طمب .
َّ
نامف الطفؿ .
نقوؿ  :جاء الرجؿ راكبا  ،وناـ الطفؿ مبك ار  .وال يصح أف نقوؿ :
جاءف الرجؿ  ،وال ْ
ػػػػػػػػ
 1ػ  32يوسؼ .

وما ورد منو مؤكدا فمداللتو عمى االستقباؿ في المعنى .
 80ػ كقوؿ الشاعر :
َّ
دامف سعدؾ إف رحمت متيما

ؾ لمصبابة جانحا
لوالؾ لـ ي ُ

ومنو ما ورد في الحديث عف الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ :
َّ
أدركف واحد منكـ الدجاؿ " .
فإما
" ّ
َّ
الشاىد في البيت قولو َّ " :
أدركف "  ،وكبلىما فعبلف ماضياف جاءا
دامف "  ،وفي الحديث قولو " :

مؤكداف بالنوف الثقيمة عمى غير القياس  ،والمسوغ لتوكيد الفعؿ األوؿ مجيئو مستقبؿ المعنى  ،ألنو

يدؿ عمى الدعاء  ،ومسوغو في الفعؿ الثاني مجيئو مستقبؿ المعنى أيضا  ،ألنو فعؿ شرط  .واهلل
أعمـ .
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ثانيا ػ الفعؿ األمر :
جائز التوكيد بالنوف إذا استدعى الحاؿ ذلؾ .
تقوؿ  :احفظف الدرس  ،واجمسف مؤدبا  ،واصبرف عمى أذى الجار .
وتقوؿ  :احفظ الدرس  ،واجمس مؤدبا  ،واصبر عمى أذى الجار .
 81ػ ومنو قوؿ الشاعر :
إما عرضت فبمغف
فيا صاحبي ّ

بني مازف والريب إال تبلقيا

ثالثا ػ الفعؿ المضارع :
وفي توكيده ثبلثة أحواؿ  :ػ
 1ػ يجب توكيده بالنوف ثقيمة  ،أو خفيفة بالشروط اآلتية :
أ ػ أف يكوف جوابا لمقسـ متصبل ببلمو  ،غير مفصوؿ عنيا بفاصؿ .
ب ػ أف يكوف مثبتا مستقببل .
ج ػ إال يتقدـ معمولو عميو .
َّ
ألكافئف المجتيد .
نحو  :تاهلل
 171ػ ومنو قولو تعالى  { :تاهلل ألكيدف أصنامكـ } . 1
وقولو تعالى  { :لنتصدقف ولنكونف مف الصالحيف } . 2
ومنو قوؿ الشاعر :
ألستسيمف الصعب أو أدرؾ المنى

فما انقادت اآلماؿ إال لصابر

 2ػ يجوز توكيده بالشروط اآلتية :

74

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

أ ػ إذا كاف مستقببل .
ب ػ أف يكوف مسبوقا بأداة مف أدوات الطمب  ،وىي :
 1ػ الـ األمر  .نحو  :ليقولف الحؽ أو ليصمت  ،ويجوز  :ليوؿ الحؽ .
 2ػ ال الناىية  .نحو  :ال تيممف الواجب .
ومنو قولو تعالى  { :وال تقولف لشيء إني فاعؿ ذلؾ غدا إال أف يشاء اهلل } . 3
 172ػ وقولو تعالى  { :ال يغرنؾ تقمب الذيف كفروا في الببلد } . 4
ومنو قوؿ الشاعر :
ال تمدحف ام أر حتى تجربو

وال تذمنو مف غير تجريب

ونقوؿ  :ال تيمؿ  ،وال تقوؿ  ،وال يغرؾ  ،وال تمدح .
 3ػ االستفياـ  .نحو  :ىؿ تفوزف بالجائزة .
ومنو قولو تعالى  { :ىؿ يذىبف كيده ما يغيظ} . 5
ومنو قوؿ الشاعر :
يا بنت عمي كتاب اهلل أخرجنى

طوعا وىؿ أمنعف اهلل ما فعبل

 82ػ وقوؿ اآلخر :
ويا ليت شعري ىؿ أبيتف ليمة

بوادي القرى إني إذف لسعيد

ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  57األنبياء  2 .ػ  75التوبة .
 3ػ  23الكيؼ .
 4ػ  196آؿ عمراف  5 .ػ  15الحج .
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وقوؿ الشاعر :
أتيجرف خميبل صاف عيدكـ

وأخمص الود في سر واعبلف

َّ
تصغيف لنصيحتي .
 4ػ التمني  .نحو  :ليتؾ
 83ػ ومنو قوؿ الشاعر :
فميتؾ يوـ الممتقى ترينني

لكي تعممي أني امرؤ بؾ ىائـ

 5ػ الترجي  .نحو  :لعمؾ تصيبف خي ار .
 6ػ العرض  :وىو الطمب بميف  .نحو  :أال تساعدف المحتاج .
 7ػ الحض  ،أو التحضيض  :وىو الطمب بعنؼ وشدة  .نحو  :ىبلَّ تقولف الحؽ .
 84ػ ومنو قوؿ الشاعر :
ىبلَّ ِّ
تمن ْف بوعد غير مخمفة

كما عيدتؾ في أياـ ذي سمـ

ويجوز في األفعاؿ السابقة عدـ التوكيد كما بينا في أوؿ األمثمة .
ج ػ ويجوز توكيده أيضا إذا وقع الفعؿ بعد " ال " النافية .
نحو  :أحب النشاط وال َّ
أقبمف الكسؿ .
 173ػ ومنو قولو تعالى  { :فبل يصدنؾ عنيا مف ال يؤمف بيا } . 1
ومنو قوؿ الشاعر :
فبل يغرنؾ ما منت وما وعدت

إف األماني واألحبلـ تضميؿ

إما الشرطية .
د ػ بعد َّ
إما ينزغنؾ مف الشيطاف نزغ فاستعذ باهلل } . 2
 174ػ نحو  :قولو تعالى َّ { :
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َّ
تعرضف عنيـ ابتغاء رحمة مف ربؾ } . 3
وقولو تعالى  { :وا َّما
ومنو قوؿ الشاعر :
فإما ترينني ولي لمة

فإف الحوادث أودى بيا

ػػػػػػػػ
 1ػ  16طو  2 .ػ  200األعراؼ .
 3ػ  28اإلسراء .
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تتمة حروف المعاني
سادسا ـ هاء السكت :
ىاء ساكنة لبياف حركة الحرؼ في كؿ مبني متحرؾ  ،أو لبياف األلؼ في صيغة الندبة .
ارمو  .ومنو
وقو  ،ولـ
يعطو  ،و ْ
ْ
ولمو ْ ،
بمو ْ ،
مثاؿ بياف الحركة في كؿ مبني متحرؾ  ،نقوؿ ْ :
كتابيو } . 1
قولو تعالى  { :ىاؤـ اقرءوا
ْ
سمطانيو } . 2
ماليو ىمؾ مني
 175ػ وقولو تعالى  { :ما أغنى عني
ْ
ْ
اليبله .
وبياف حركة األلؼ  ،نحو  :و
امعتصماه  ،و ْ
ْ
* وزيادة ىاء السكت تكوف واجبة  ،وجائزة .
الواجبة  :ىي التي ال يجوز حذفيا  ،أو االستغناء عنيا  ،وتكوف في موضعيف :
 1ػ أف تزاد عمى الفعؿ الذي بقي عمى حرؼ واحد  ،أو حرفيف أحدىما زائد .
نحو ِ :ق ْو  .في قولنا ِ :
ؽ محمدا مف اليبلؾ .
ونحو  :ال ِتق ْو  .في قولنا  :ال ت ِ
ؽ محمدا مف اليبلؾ .
 2ػ أف تزاد عمى " ما " االستفيامية المجرورة باإلضافة بعد حذؼ األلؼ .
نحو  :اقتضاء َم ْو ؟
أما الجائزة  :فتكوف في غير الموضعيف السابقيف  ،بشرط أف يكوف الوقؼ بيا عمى كؿ متحرؾ
ولمو .
بمو ْ ،
حركة بناء ال تشبو اإلعراب  ،كػ " ما " االستفيامية المجرورة بحرؼ الجر  .نحو ْ :
وبعد األفعاؿ المحذوفة اآلخر جزما  ،أو وقفا  ،والضمائر المبنية عمى الفتح .
أعطو .
نحو  :لـ
يدعو  ،و ْ
ْ
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 176ػ ومنو قولو تعالى  { :فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خي ار يره } . 3
والضمائر المبنية عمى الفتح .
ىيو } . 4
 177ػ كقولو تعالى  { :وما أدراؾ ما ْ
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  19الحاقة  2 .ػ  30 ، 29الحاقة .
 3ػ  7الزلزلة  4 .ػ  10القارعة .

ومنو قوؿ حساف :
إذا ما ترعرع فينا الغبلـ

ىوه
فما إف يقاؿ لو  :مف ْ

وال يقؼ بياء السكت عمى المبني بناء عارضا كاسـ " ال " النافية لمجنس  ،أو المنادى المبني عمى
الضـ  ،أو العدد المركب  ،وال تمحؽ الفعؿ الماضي واف كانت حركة بنائو الزمة لشبيو بالمضارع
(. )1

شين الوقف :
عبارة عف حرؼ الشيف يجعمو بعض العرب بدال مف كاؼ المؤنث في حالة الوقؼ  ،حرصا عمى
البياف  ،ألف الكسرة الدالة عمى التأنيث تختفي في الوقؼ فأبدلوىا شينا .
نحو قوليـ  :عميش  :في عميؾ  ،ومنش  :في منؾ  ،ومررت بش  :في مرري بؾ .
* وقد تمحؽ الشيف الكاؼ دوف حذفيا  ،ويكوف الوقؼ عمى الشيف .
كقوليـ  :أكرمتكش  :في أكرمتؾ  ،ومررت بكش  :في مررت بؾ .
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* وال يكوف الوقؼ بالشيف في حالة وصؿ الكبلـ بعضو ببعض  ،وانما يجب الحذؼ  ،وقد سمع
موقوفا في الوصؿ .
كقوؿ الشاعر :
وجيد ِ
ِ
ش جيدىا
فعيناش عيناىا ُ

سوى أف عظـ الساؽ ِ
منش دقيؽ

ومنو قولو تعالى في قراءة بعضيـ  { :قد جعؿ ربش تحتش سريا } .
في قولو تعالى  { :قد جعؿ ربؾ تحتؾ سريا } . 2
* وشيف الوقؼ تسمى " الكشكشة "  ،وىي إحدى لغات بني تميـ  ،ومثميا " الكسكسة " في بكر ،
وىي  :إلحاقيـ بكاؼ المؤنث سينا في الوقؼ .
نحو  :مررت بكس  :في مررت بؾ  ،ونزلت عميكس  :في نزلت عميؾ .
وما سبؽ مف لغات بعض القبائؿ ال يقاس عميو .
ػػػػػػػػ
 1ػ شرح ابف الناظـ ص . 812
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حرف التذكر :
حرؼ مد يزاد بعد الكممة  ،أو الحرؼ إذا أريد المفظ بما بعده  ،ونسي ذلؾ المراد  ،فيقؼ متذك ار ،
وال يقطع كبلمو  ،ألنو لـ ينتو منو .
نحو قوليـ  :قاال  :في " قاؿ " بمد فتحة البلـ .
ونحو  :يقولو  :في " يقوؿ " بمد ضمة البلـ .
ويتبع حرؼ المد حركة الحرؼ الذي قبمو  ،فإف كانت حركة الحرؼ فتحة  ،كاف حرؼ التذكر ألفا ،
واف كانت حركة الحرؼ ضمة  ،كاف حرؼ التذكر واوا  ،واف كانت حركة الحرؼ الكسرة كاف
حرؼ التذكر الياء .
نحو قوليـ  :العامي  :في قوليـ  :في ِ
العاـ .
* أما إذا كانت حركة الحرؼ األخير مف الكممة التي يتذكر فبيا المتكمـ  ،وال يريد أف يقطع كبلمو
سكونا  ،كػ " أؿ " التعريؼ في كممة الرجؿ  ،والغبلـ لزـ كسرىا تشبييا بالقافية المجرورة إذا كاف
حرؼ روييا صحيحا ساكنا .
 85ػ كقوؿ النابغة الذبياني :
أفد الترحؿ غير أف ركابنا

لما يزؿ برحالنا وكأف ِ
قد

الشاىد قولو  :وكأف ِ
قد  ،فكسر حرؼ الداؿ مف كممة قد  ،ألنو ساكف في األصؿ  ،وحرؾ بالكسر
لمجيء الساكف بعده .
ومنو قوليـ ِ :
احمر البمح .
قد َّ
وعميو نقوؿ في التذكر  :قدي  ،في قد قاـ .
* أما إذا كانت حركة الحرؼ األخير مف الكممة  ،أو الحرؼ الذي يتذكر فيو المتكمـ مما يكوف
مفتوحا في حالة  ،ومكسو ار في حالة أخرى بحسب مقتضى الكبلـ  ،كحرؼ الجر " مف "  ،نقوؿ :

َّ
منا  ،في حالة مجيئيا مفتوحة  ،في مثؿ قولؾ :
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مف الرجؿ .
غضبت َ
مني " في حالة مجيئيا مكسرة في مثؿ قولنا  :غضبت ِ
ونقوؿ " ِّ
مف ابنؾ .
وما ذكرناه آنفا ينطبؽ عمى كؿ ساكف وقفت عميو  ،وتذكرت بعده كبلما فأنو يمزـ فيو الكسر  ،مع
إشباع الكسرة لبلستطالة  ،والتذكر  ،إف كاف مما يكسر  ،إذا تبله ساكف  ،أما إذا كاف الحرؼ
الساكف مما يكوف مضموما  ،ووقفت عميو متذك ار  ،ألحقتو واوا  .كقولؾ  " :مذو "  ،في  :ما رأيتؾ
مذ اليوـ .
فػ " مذ " إذا جاء ساكف بعدىا ضمت  ،ألف األصؿ في " منذ " الضـ .

أن  ،ما  ،ال  ،من  ،والباء .
إن ْ ،
حروف الزيادة ْ :
وىي حروؼ تزاد في وسط الكبلـ  ،وتكوف زيادتيا لمتأكيد ليس غير  .فدخوليا في الكبلـ كخروجيا
 ،إذ إنيا ال تحدث معنى إعرابيا  ،وقد تسمى بعض النحاة ىذه الحروؼ بحروؼ الزيادة  ،وسماىا

البعض بحروؼ الصمة  ،أو الحشو .

أوال ػ " إف " المكسورة اليمزة  ،الساكنة النوف  ،تكوف زيادتيا غالبا بعد " ما " النافية  ،وتكوف ىذه
الزيادة عمى نوعيف  :ػ
 1ػ نوع تكوف فيو " إف " زائدة مؤكدة  .نحو  :ما إف رأيتو  .والمقصود  :ما رأيتو.
فػ " إف " في الكبلـ السابؽ زائدة  ،لـ يكف لوجودىا في الكبلـ أي أثر إعرابي .
ومنو قوؿ دريد بف الصمة :
" ما إف رأيت وال دريت بو "
الشاىد قولو  " :ما إف " فزاد " إف " بعد " ما "  ،وتقدير المعنى  :ما رأيت .
 86ػ ومنو قوؿ الكميث :
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منايانا ودولة آخريف

 1ػ نوع تكوف فيو " إف " زائدة كافة  ،وىذا النوع ال اختبلؼ فيو عف النوع السابؽ  ،وانما يحدده
نوع " ما " النافية التي تسبؽ " إف " الزائدة .
نحو  :ما إف محمد قائـ .
فػ " ما " النافية إما أف تكوف حجازية  ،أو تميمية  .فإذا كانت حجازية فيي نافية عاممة  ،و " إف "
بعدىا زائدة كافة ليا عف العمؿ  ،ويكوف ما بعدىا مبتدأ وخبر  ،مثميا مثؿ " ما " الكافة لػ " َّ
إف "

الثقيمة عف العمؿ .
 178ػ نحو قولو تعالى  " :إنما المؤمنوف إخوة } . 1
واذا كانت " ما " تميمية فيي نافية ال عمؿ ليا  ،وتموف " إف " بعدىا زائدة مؤكدة لمنفي كما في
النوع األوؿ  ،ونحو  :ما إف رأيت .
* وزاد " إف " المؤكدة مع " ما " المصدرية  ،فيكوناف معا بمعنى " الحيف والزماف ".
نحو  :انتظرنا ما إف جمس القاضي  .والمعنى  :زماف جموسو .
 179ػ ومنو قولو تعالى  { :وكنت عمييـ شييدا ما دمت حيا } . 2
والمعنى  :مدة دوامؾ  ،أو زمف دوامؾ حيا .
حيث انسبكت " ما " مع الفعؿ مكونة مصد ار مؤوال يستعمؿ بمعنى الحيف  ،ويكوف الظرؼ ىو
االسـ المحذوؼ الذي أقيـ المصدر مقامو .
فإذا قمنا  :سأجمس ما دمت جالسا  .يكوف التقدير  :سأجمس مدة جموسؾ .
فحذفنا الظرؼ  ،وىو كممة " مدة "  ،أو " وقت " وجعمنا المصدر مكانيا .
 87ػ ومنو قوؿ معموط القريعي :
ورج الفتى لمخير ما إف رأيتو

عمى السف خي ار ما يزاؿ يزيد
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والمعنى  :رج الخير لو إذا رأيتو يزداد عمى السف والكبر خي ار .

ثانيا ػ " أف " المفتوحة اليمزة الساكنة النوف :
تزاد " أف " بعد " ما "  .نحو  :لما أف جاء المعمـ قمنا إجبلال لو .
 180ػ ومنو قولو تعالى  { :ولما أف جاءت رسمنا لوطا سيء بيـ } . 3
فػ " أف " في اآلية زائدة لمتوكيد  ،ويدلنا عمى ذلؾ قولو تعالى في سورة ىود :
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  10الحجرات  2 .ػ  117المائدة .
 3ػ  33العنكبوت .

" ولما جاءت رسمنا لوطا سيء بيـ }  . 1فبل اختبلؼ في المعنى بيف اآليتيف .
كما تزاد " أف " في القسـ  .نحو  :أما واهلل أف لو فعمت لفعمت .

ثالثا ػ " ما " الزائدة  :تزاد " ما " عمى ضربيف  :ػ
 1ػ زائدة كافة سواء أكاف ذلؾ لبلسـ  ،أـ لمفعؿ  ،أـ لمحرؼ .
حضرت بعدما أنتـ قياـ .
مثاؿ زيادتيا وكفيا لبلسـ :
ُ
ونحو  :بينما نحف نستمع لشرح المعمـ قرع الجرس .
 88ػ ومنو قوؿ كثير عزة :
بينما نحف بالببلكت فالقا

ع سراعا والعيش تيوي ىويَّا
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الساىد قولو  :بينما نحف  ،فقد زيد " ما " بعد " بيف " فكفتيا عف العمؿ  ،واألصؿ في الظرؼ أف
يجر ما بعده مف األسماء باإلضافة  ،فزيادة " ما " أبطؿ ىذا العمؿ  ،وجاء بعدىا جممة ابتدائية .
وزيادتيا عمى الفعؿ نحو  :قمما  ،وطالما .
وىي حينئذ تكفو عف العمؿ  ،وتجعمو صالحا لدخولو عمى فعؿ آخر .
انتظرت .
أحضر  ،وطالما
نحو  :قمما
ُ
ُ
ودخوليا عمى الفعؿ تجعمو كالحرؼ  ،فيستغي عف الفاعؿ  ،لتييئتو لمدخوؿ عمى فعؿ أخر  ،وىذا
ممتنع في األفعاؿ في غير ىذا الموضع .
وتزاد عمى الحر الحرؼ فتكفو عف العمؿ مف ناحية  ،وتييئو لمدخوؿ عمى ما لـ يدخؿ عميو قبؿ
الكؼ مف ناحية أخرى .
محمد قادـ .
عمي أسد  ،ولعمما
مثاؿ األوؿ  :كأنما ٌّي
ٌ
 181ػ ومنو قولو تعالى  { :إنما إليكـ إلو واحد } . 2
وقولو تعالى  { :إنما أنت مذكر } . 3
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  77ىود  3 ، 2 .ػ  21الغاشية .

 182ػ ومثاؿ الثاني قولو تعالى  { :إنما يخشى اهلل مف عباده العمماء } 1
وقولو تعالى  { :كأنما يساقوف إلى الموت } . 2
وقولو تعالى  { :ربما يود الذيف كفروا لو كانوا مسمميف } . 3
 2ػ زائدة مؤكدة غير كافة  ،وىي نوعاف :
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أما أنت قائما قمت معؾ .
أ ػ أف تكوف عوض عف محذوؼ  .نحو َّ :
ومنو قوؿ الشاعر :
أما أنت ذا نفر
أبا خراشة َّ

فإف قومي لـ تأكميـ
ُ
الضبعُ

الشاىد قولو  :أما أنت " فأما "  :ىي " أف " زيدت إلييا " ما " لمتوكيد  ،وىذه العبارة عوض مف "
كاف " المحذوفة  ،واألصؿ  :إف كنت ذا نفر .
ب ػ أف تكوف زيادتيا لمجرد التوكيد  ،وىذا كثير في القرآف الكريـ  ،والشعر  ،والنثر  .نحو :
غضبت مف غير ما جرـ  .وعنفت مف غير ما سبب .
فػ " ما " زائدة  ،واألصؿ  :مف غير جرـ  ،ومف غير سبب .
ومنو قوليـ  :جئت ألمر ما  .فػ " ما " زائدة  ،والمقصود  :ما جئت إال ألمر .

رابعا ػ " ال " الزائدة :
تزاد " ال " وتكوف ممغاة لمجرد تأكيد النفي  ،كما ىو الحاؿ في " ما " .
 183ػ نحو قولو تعالى  { :لئبل يعمـ أىؿ الكتاب } . 4
وقولو تعالى  { :لـ يكف اهلل ليغفر ليـ وال لييدييـ } . 5
فػ " ال " في اآليتيف زائدة لمتأكيد .
ػػػػػػػػ
 1ػ  28فاطر  2 .ػ  6األنفاؿ .
 3ػ  2الحجر  4 .ػ  29الحديد .
 5ػ  137النساء .
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خامسا ػ " مف " الجارة الزائدة :
تزاد " مف " الجارة فيبقى عمميا  ،وتكوف لمتأكيد  ،وقد اعتبرت زائدة ألنيا لـ تحدث معنى جديدا لـ
يكف قبؿ دخوليا في الكبلـ  ،وتكوف زيادتيا بعد النفي .
نحو  :ما صافحت مف أحد  .وما شاىدت مف زائر .
فػ " مف " زائدة  ،واف كاف عمميا موجودا  ،ومنشأ الزيادة مف عدـ إحداث معنى جديد كما ذكرنا ،
فبل فرؽ في المعنى في المثاليف السابقيف  ،وفي وقمنا :
ما صافحت أحدا  ،وما شاىدت زائ ار  .ألف أحد  ،وزائر في جميع األمثمة السابقة يفيد العموـ .
 184ػ ومنو قولو تعالى  { :ما جاءنا مف بشير } . 1
كما تكوف زيادتيا بعد االستفياـ .
 185ػ كقولو تعالى  { :وتقوؿ ىؿ مف مزيد } . 2
وقولو تعالى  { :ىؿ مف خالؽ غير اهلل } . 3

سادسا ػ " الباء " :
تزاد " الباء " لتأكيد النفي دوف أف تحدث معنى جديدا في الجممة التي تزاد فييا .
نحو قولو تعالى  { :وكفى باهلل شييدا } . 4
 186ػ وقولو تعالى  { :كفى باهلل وكيبل } . 5
وزيادتيا تكوف في المواضع اآلتية  :ػ
 1ػ مع المفعوؿ بو .
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 187ػ نحو قولو تعالى  { :وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة } . 6
فػ " الباء " في قولو " بأيديكـ " زائدة لتوكيد النفي بػ " ال " .
والمراد  :وال تمقوا أيديكـ  ،فأيدي مفعوؿ بو منصوب بفتحة مقدرة منع مف ظيورىا اشتغاؿ المحؿ
بحركة حرؼ الجر الزائد .
ػػػػػػػػ
 1ػ  19المائدة  2 .ػ  30ؽ .
 3ػ  3فاطر  4 .ػ  79النساء .
 5ػ  81النساء  6 .ػ  195البقرة .

ومنو قولو تعالى  { :ألـ يعمـ بأف اهلل يرى } . 1
فػ " الباء " في " بأف " زائدة لمتأكيد  ،وأف واسميا وخبرىا بتأويؿ مصدر في محؿ نصب سد مسد
مفعولي يعمـ .
ومنو قولو تعالى  { :تنبت بالدىف } . 2
 2ػ تزاد " الباء " في خبر ليس وما النافيتيف .
 188ػ نحو قولو تعالى  { :لست عمييـ بمسيطر } . 3
وقولو تعالى  { :أليس اهلل بكاؼ عبده } . 4
وقولو تعالى  { :ألست بربكـ }  . 5وقولو تعالى  { :لست عميكـ بوكيؿ } . 6
فػ " الباء " في اآليات السابقة زائدة  ،واالسـ بعدىا في محؿ نصب خبر ليس .
ومثاؿ زيادتيا في خبر ما قولو تعالى  { :وما أنتـ بمعجزيف } . 7
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 189ػ وقولو تعالى  { :وما ىـ بمؤمنيف } . 8
وقولو تعالى  { :وما ربؾ بظبلـ لمعبيد } . 9
وقولو تعالى  { :وما أنا بطارد المؤمنيف } . 10
 3ػ تزاد مع المبتدأ  .نحو  :بحسبؾ درىـ .
 89ػ ومنو قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
بحسبؾ في القوـ أف يعمموا

بأنؾ فييـ غني مضر

الشاىد قولو  " :بحسبؾ " فالباء زائدة  ،وحسب مبتدأ .
 4ػ مع خبر المبتدأ :
 190ػ نحو قولو تعالى  { :والذيف كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثميا } . 11
ػػػػػػػػ
 1ػ  14العمؽ  2 .ػ  20المؤمنوف .
 3ػ  22الغاشية  4 .ػ  36الزمر .
 5ػ  172األعراؼ  6 .ػ  66األنعاـ .
 7ػ  134األنعاـ  8 .ػ  8البقرة .
 9ػ  46فصمت  10 .ػ  114الشعراء .
 11ػ  27يونس .

فػ " الباء " في قولو  :بمثميا  ،زائدة  ،والمراد  :جزاء سيئة مثميا .
 5ػ وزيدت " الباء " في التعجب  .نحو  :أكرـ بمحمد .
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 191ػ ومنو قولو تعالى  { :اسمع بيـ وأبصر } . 1
فػ " الباء " في قولو  " :بيـ " زائدة  ،والضمير في محؿ رفع فاعؿ لػ " اسمع " .

حروف المضارعة :
ىي  :األلؼ  ،والنوف  ،والياء  ،والتاء  ،وتكوف في أوائؿ األفعاؿ المضارعة لتميزىا عف األفعاؿ
الماضية  ،واألمر .
وسميت بحروؼ المضارعة ألنيا إذا دخمت عمى الفعؿ صار يضارع بيا األسماء  ،أي  :يشابييا ،
وىذه المشابية تكوف مف جيتيف  :ػ
 1ػ أف الفعؿ يدخمو مف اإلبياـ  ،والتخصيص ما يدخؿ االسـ  ،واإلبياـ في الفعؿ ىو احتمالو
الحاؿ واالستقباؿ  .والتخصيص فيو  :أف يخمص ألحد الزمانيف بقرينة تدؿ عمى ذلؾ .
أكتب  .احتمؿ الحاؿ  ،واالستقباؿ  ،فإذا قمت  :أنت أكتب اآلف  .خمص الفعؿ لمحاؿ
فإذا قمنا  :أنا
ُ
 ،واذا قمت  :أنا أكتب غدا  .خمص الفعؿ لبلستقباؿ .
وابياـ االسـ  :أف يقع في أصولو عمى ما دخؿ تحت جنسو .
نحو  :رجؿ  ،فرس  ،غبلـ  ،امرأة  ،مدرسة  ...إلخ  .ويكوف تخصيصو بتعريفو باأللؼ والبلـ ،
أو باإلضافة  .فنفوؿ  :الرجؿ  ،والفرس  ،والغبلـ وما إلى ذلؾ .
أو  :جاء رجؿ القوـ  .وىذه فرس محمد  .ووصؿ غبلمكـ .
 2ػ أما الناحية األخرى التي يشابو فييا الفعؿ االسـ ىي  :أف يكونا متساوييف في عدد الحروؼ ،
والحركات  ،والسكنات .
نحو  :ضارب  ،ويضرب  ،وكاتب ويكتب .
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فاسـ الفاعؿ " ضارب " مكوف مف أربعة أحرؼ  ،وأولو متحرؾ  ،وثانيو ساكف  ،وثالثو ورابعو
متحركاف  .وكذلؾ الحاؿ في الفعؿ " يضرب " فيو مكوف مف أربعة أحرؼ  ،وأولو متحرؾ  ،وثانيو
ساكف  ،وثالثو ورابعو متحركاف .
ولكف ىذه القاعدة غير مطردة  ،وانما تكوف في بعض األسماء واألفعاؿ  .أما القاعدة األولى فيي

مطردة  ،وىي المعموؿ بيا  ،والذي يميز الفعؿ المضارع ىو وجود أحد أحرؼ المضارعة في أولو

 ،وقد جمعت تمؾ الحروؼ في كممة " أنيت ".
أ ػ اليمزة عمى األلؼ  :وتكوف لداللة الفعؿ المضارع عمى المفرد المتكمـ .
نحو  :أنا أعمؿ الواجب مبك ار  .وأنا أتابع دروسي أوال بأوؿ .
ومنو قوؿ الشاعر :
أقوؿ وقد ناحت بقربي حمامة

أيا جارتا لو تعمميف بحالي

الشاىد قولو  " :أقوؿ " فاأللؼ لممضارعة  ،وىي لمداللة عمى المفرد المتكمـ .
ومنو قولو تعالى  { :إني أعمـ ما ال تعمموف } . 1
وقولو تعالى  { :قاؿ سوؼ أستغفر لكـ ربي } . 2
ب ػ النوف  :تكوف نوف المضارعة لمداللة عمى المثنى المتكمـ مذكريف  ،أو مؤنثيف  ،أو أحدىما
مذك ار  ،واآلخر مؤنثا .
نحو  :أنا ومحمد نخرج مسرعيف  .وأنا وفاطمة نحضر مبكريف .
ومنو قولو تعالى  { :واجنبني وبني أف نعبد األصناـ } . 3
ومنو قوؿ امريء القيس :
خرجت بيا نمشي تجر وراءنا

عمى أثرنا ذيؿ مرط ُم َرَّمؿ
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وتدؿ نوف المضارعة كذلؾ عمى جماعة المتكمميف  ،ذكو ار كانوا  ،أو إناثا  ،أو ذكو ار واناثا  .نحو :
أنا ومحمد وأخي نذىب إلى المدرسة مبكريف .
ونحو  :نحف نذىب إلى الحقؿ عص ار .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  30البقرة  2 .ػ  98يوسؼ  3 .ػ  35إبراىيـ .

ومنو قولو تعالى  { :وما لنا ال نؤمف باهلل } . 1
ونحو  :محمد وفاطمة وأنا ندرس في مدرسة واحدة .
ونحو  :فاطمة ومريـ وأنا نسكف معا .
* كما تدؿ النوف عمى الواحد المعظـ نفسو .
نحو قولو تعالى َّ { :إنا نعمـ ما يسروف } . 2
وقولو تعالى  { :يوـ ندعو كؿ أناس بإماميـ } . 3
وقولو تعالى  { :نحرج منو حبا متراكما } . 4
* وقد زيدت نوف المضارعة في الفعؿ  ،ألنيا تشبو حروؼ العمة  ،أو تبدؿ مف واو وياء العمة
باإلدغاـ .
نحو قولو تعالى  { :وما ليـ مف دونو مف واؿ } . 5
وقولو تعالى  { :ومف يفعؿ ذلؾ فقد ظمـ نفسو } . 6
فػ " النوف " في قولو  " :مف واؿ "  ،مبدلو مف الواو  ،وفي قولو " مف يفعؿ " مبدلو مف الياء
وكبلىما باإلدغاـ .

92

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

* وتبدؿ " النوف " مف األلؼ في الوقؼ  .نحو قولو تعالى  { :لنسفعا بالناصية } . 7
* ويعرب بالنوف كما يعرب بحروؼ العمة  ،فيي عبلمة الرفع في األفعاؿ الخمسة .
نحو  :يأكموف الطعاـ  ،ويمعباف في الحديقة  ،وتساعديف أمؾ .
ومنو قولو تعالى  { :ثـ ذرىـ في خوفيـ يمعبوف } . 8
 3ػ الياء  :أصؿ في المضارعة إذا كاف حرؼ عمة خالصا  ،بخبلؼ أحرؼ المضارعة األخرى .
نحو  :يقوـ الرجؿ مبك ار  ،ويذىب أخي إلى المدرسة مسرعا .
ػػػػػػػػ
 1ػ  84المائدة  2 .ػ  6يس .
 3ػ  71اإلسراء  4 .ػ  99األنعاـ .
 5ػ  11الرعد  6 .ػ  231البقرة .
 7ػ  15العمؽ  8 .ػ  91األنعاـ .

ومف األدلة عمى أصمية الياء في المضارعة أف الياء إذا كاف بعدىا واو يمييا حرؼ مكسور ،
حذفت الواو لوقعيا بيف الياء  ،وبيف الكسرة .
نحو  :يعد  ،ويزف  ،ويقؼ  .واألصؿ ِ :
يوعد ِ ،
ويوزف  ،ويوِقؼ .
وتكوف الياء لمداللة عمى المذكر الغائب  .نحو  :أحمد يقوـ .
ومنو قولو تعالى  { :إنما أمره إذا أراد شيئا أف يقوؿ لو كف فيكوف } . 1
والغائبيف المذكريف  .نحو  :الطالباف يقوماف .
ومنو قولو تعالى  { :وما يعمِّماف مف أحد حتى يقوال إنما نحف فتنة } . 2
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وعمى جمع الذكور  .نحو  :الطبلب يقوموف .
ومنو قولو تعالى  { :وقاؿ الذيف ال يعمموف } . 3
وعمى جمع اإلناث الغائبات  .نحو  :الطالبات يقمف .
ومنو قولو تعالى  { :الوالدات يرضعف أوالدىف } . 4
ومنو قوؿ ابف قيس الرقيات :
ويقمف شيب قد عبلؾ

وقد كبرت فقمت إنو

 4ػ تاء المضارعة  :تكوف في أوؿ الفعؿ لمداللة عمى المفرد المخاطب .
نحو  :أنت تقوؿ الحؽ .
ومنو قولو تعالى  { :إذ تقوؿ لممؤمنيف ألف يكفكـ أف يمدكـ ربكـ } . 5
أو المخاطبة  .نحو  :أنت تقوليف الحؽ .
ومنو قولو تعالى  { :فانظري ماذا تأمريف } . 6
ومنو قوؿ أبي النجـ العجمي :
" يابنة عما ال تمومي واىجعي "
ػػػػػػػػ
 1ػ  35مريـ  2 .ػ  102البقرة .
 3ػ  118البقرة  4 .ػ
 5ػ  124آؿ عمراف  6 .ػ  33النمؿ .
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أو المخاطبيف المذكريف  .نحو  :أنتما تكتباف الدرس .
ومنو قولو تعالى  :فكبل مف حيث شئتما وال تقربا ىذه الشجرة } . 1
أو المخاطبيف المؤنثيف  .نحو  :أنتما يا ىاتاف تكتباف الدرس .
ومنو قولو تعالى  :إف تتوبا إلى اهلل فقد صغت قموبكما } . 2
أو لجماعة الذكور المخاطبيف  .نحو  :أنتـ تستيقظوف مبكريف .
ومنو قولو تعالى  { :إف تقرضوا اهلل قرضا حسنا يضاعفو لكـ } . 3
وقولو تعالى  { :ثـ أنتـ ىؤالء تقتموف أنفسكـ وتخرجوف فريقا منكـ } . 4
أو لجماعة اإلناث المخاطبات  .نحو  :أنتف يا طالبات تحافظف عمى نظافة الفصؿ .
ومنو قولو تعالى  { :وقرف في بيوتكف وال تبرجف تبرج الجاىمية } . 5
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حروف التأنيث  :األلف  ،والهمزة  ،والتاء .

أوال ـ األلف :
أحد الحروؼ الدالة عمى تأنيث الكممة  ،وىي قسماف  :ػ
 1ػ قسـ يختص بالتأنيث  2 .ػ قسـ يبيف التأنيث .
فالقسـ المختص بالتأنيث ىي األلؼ الواقعة طرفا في األسماء  ،وزائدة عمييا  ،وغير أصمية .
كألؼ " ما "  ،وال منقمبة عف أصؿ كألؼ " عصا "  ،وال ممحقة بأصمي كألؼ " عمقى ومعزى " ،

وتكوف في الثبلثي  :كػ " حبمى وسممى "  ،وفي الرباعي  :كػ " قرقرى وجحجحى "  ،وفي الخماسي
 :كػ " بعثرى و طبغطرى " .
وتكوف في المؤنث المفظي  ،والمعنوي  ،وفي المذكر المعنوي كػ " طبغطرى "  ،وتكوف في المفرد
المذكر كما بينا  .وتكوف في الجمع كػ " حجمى " جمع حجؿ  ،وفي المصادر كػ " الرجعى والدعوى
".
ػػػػػػػػػ
 1ػ  19األعراؼ  2 .ػ  4التحريـ .
 3ػ  17التغابف  4 .ػ  85البقرة .
 5ػ  33األحزاب .

أما القسـ المبيف لمتأنيث فيي األلؼ التي تمي ىاء الغائبة المؤنثة .
نحو  :أكرمتيا  ،وساعدتيا .
فاأللؼ في أكرمتيا  ،وساعدتيا لبياف التأنيث .
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ثانيا ـ الهمزة :
ىي المبدلة مف ألؼ التانيث الممدودة قياسا كألؼ  :حمراء  ،وخضراء  ،وصحراء  ،وخنفساء  ،وما
شابو ذلؾ .
* واألصؿ في مثؿ ىذه الكممات أف تكوف فييا ألؼ واحدة  ،إال أنيـ أرادوا أف يبنوىا بناء آخر غير
بناء المقصورة  ،فزادوا عمييا ألفا أخرى  ،فاجتمعتا ساكنيف فحركت الثانية منيما ألنيا المقصورة في
الداللة عمى التأنيث .
* وال يجوز أف نعتبر ىمزة التأنيث أصؿ في نفسيا  ،بؿ ىي مبدلة مف األلؼ كما ذكرنا  ،بدليؿ
إبداليا واوا في حالتي جمع المؤنث  ،والنسب بالياء .
نحو  :صحراء  :صح اروات  ،وصحراوي  .وحمراء  :حم اروات  ،وحمراوي .
ولو كانت اليمزة أصمية لبقيت عمى حاليا في حالتي الجمع  ،والنسب  ،كما ىو الحاؿ في ىمزة "
قراء " فإذا صرفنا الكممة بقيت ىمزتيا دوف إبداؿ .
َّ
فنقوؿ  :ق أر  ،وقرأت  ،ومقرئ  ،وقارئ  ،وقارئات .
* وتكوف اليمزة عبلمة لمتأنيث في األسماء الثبلثية المفردة .
نحو  :صحراء  ،وبيداء  ،وصفراء .
وفي المصادر الثبلثية المفردة أيضا  .نحو  :سراء  ،وضراء .
وفي الصفات الثبلثية المفردة  .نحو  :امرأة حسناء  ،وخنساء .
وفي أسماء الجمع  .نحو  :قصباء  ،وحمفاء ( . )1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ قصباء ىي  :القصب  ،وحمفاء  :نبت  ،يقاؿ أحمفت األرض إذا أنبتت الحمفاء ،
وحَمفة بكسر البلـ وفتحيا  ،مثؿ ِ
فرحة  ،وخ َشَبة .
والمفرد منو َحمِفة َ ،
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المساف ج ، 3ص  ، 129والمعجـ الوسيط ج 1ص . 192

* وتمحؽ ىمزة التأنيث ما كاف عمى وزف " فُعبلء " .
نحو  :ناقة ُع َشراء  .وامرأة ُنفساء .
وما كاف عمى وزف ِ :ف َعبلء "  .نحو ِ :سَيراء ( . )1
* وتكوف في المزيد مف األسماء  .نحو  :كبرياء  .عمى وزف " ِفعمياء " .
ِ
فاعبلء .
فاعبلء  .وعا ُشوراء  .عمى وزف ُ :
ونحو  :قاصعاء  .عمى وزف َ
وبركاء  .عمى وزف َ :ف ُعبلء .
ونحو  :بركاء  .عمى وزف َ :ف َعبلء ( ُ . )2
وخ ْنفُساء  .عمى وزف  :فُ ْعمُبلء .
ونحو َ :ع ْق ُرباء  .عمى وزف  :فَ ُعبلء ُ .
وزَك ِّرياء  .عمى وزف َ :ف َعمِّياء .
ونحو ِ :زَم ّكاء  .عمى وزف ِ :ف ِعبلّء ( َ . )3
ويبلحظ أف جميع األلفاظ السابقة مفردة .
* وتمحؽ ىمزة التأنيث الجمع عمى وزف  :أفعبلء  .نحو  :أنبياء .
ووزف  :فُعبلء  : .ك ػ عمماء . )4 ( .
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ثالثا ـ تاء التأنيث  :سبؽ ذكرىا في موضعيا .

حرف الندبة والفصل  :األلف .
أوال ـ حرف الندبة  :األلف :
مر ذكرىا في باب الندبة  ،ولمزيادة نقوؿ  :ىي ألؼ تكوف لمد الصوت  ،وبعدىا ىاء لبسطيا ،
وتمكيف مدىا  .نحو  :يا زيداه  ،ويا عمراه .
وتكوف األلؼ لمداللة عمى الندبة في المنادى المفرد  ،وتكوف في المضاؼ إليو .
نحو  :يا غبلـ عمراه .
وتكوف في آخر صمة الموصوؿ  .ومنو كبلميـ  :وأمف حفر بئر زمزماه .
ػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ عشراء  :ما مضى عمى حمميا عشرة أشير  .سيراء  :نوع مف النبات .
 2ػ بركاء  :تعني ساحة الحرب .
 3ػ الزمكاء  ،والزمكي منبت ذنب الطائر .
 4ػ رصؼ المباني ص  144بتصرؼ .

ونحو  :وا أمير المؤمناه .
ويقوؿ صاحب رصؼ المباني  " :ويجوز في ىذه األلؼ أف تنقمب ياء تارة  ،وواوا تارة أخرى
كيو " ( . )1
بحسب الحركة قبميا إذا خيؼ المبس  .نحو  :وا
غبلم ْ
َ
كيو إذا أضيفت الغبلـ إلى مؤنث  ،وانما فعموا ذلؾ ليفرقوا بينيا
ويقوؿ سيبويو  " :وتقوؿ  :وا
غبلم ْ
َ
وبيف المذكر إذا قمت  :وا غبلمكاه " ( . )2

99

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

* ويجب في ألؼ الندبة أف يفتح ما قبميا دائما سواء كانت الحركة قبميا مكسورة  ،أو مضمومة ،
ألنيا حينئذ تكوف تابعة لؤللؼ  ،وال يكوف ما قبؿ األلؼ إال مفتوحا .

ثانيا ـ ألف الفصل :
ىي األلؼ الفاصمة بيف نوف التوكيد  ،ونوف ضمير الجمع المؤنث  .نحو  :اضربناف  ،واكتبناف .
فموال الفصؿ باأللؼ بيف نوف التوكيد  ،ونوف جماعة اإلناث  ،الجتمعت ثبلث نونات فيقاؿ :

اضرْبَن َّف  ،وذلؾ مستتقؿ .

وتأتي لمفصؿ بيف اليمزتيف لتخمص مف االستتقاؿ أيضا .
ومنو قراءة ىشاـ بف عمار السممي  { :أاأنذرتيـ أـ لف تنذرىـ ال يؤمنوف } . 3
ومنو قولو تعالى أيضا  { :أاأنزؿ عميو الذكر } . 4
ولكف ىناؾ مف القراء  ،والنحاة مف سييؿ اليمزة الثانية بيف بيف تخفيفا  ،وال يدخؿ ألفا بينيا ،
وبعضيـ يدخؿ األلؼ مراعاة لؤلصؿ  ،وبعضيـ يخففيا  ،وال يدخؿ ألفا  ،ألف اليمزة األولى
عارضة .
 90ػ فمثاؿ الفصؿ بيف اليمزتيف قوؿ ذي الرمة :
أيا ضبية الوعساء بيف جبلجؿ

وبيف القنا أاأنت أـ ّأـ سالـ

الشاىد قولو  " :أاأنت " فقد فصؿ باأللؼ بيف اليمزتيف ىربا مف االستتقاؿ  ،وترسـ
ػػػػػػػػ
 1ػ رصؼ المباني ص . 120
 2ػ الكتاب لسيبويو ج 2ص. 224
 3ػ  6البقرة  4 .ػ  8ص .
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عمى ىذا الشكؿ ( آأنت ) .
ومف أمثمة الجمع بيف اليمزتيف مع عدـ الفصؿ باأللؼ قوؿ الشاعر ( ببل نسبة ) :
أأنت اليبللي الذي كنت مرة

سمعنا بو واألريحي الممقب

غير أف الفصؿ بينيما أكثر  ،واهلل أعمـ .

همزة الوصل وهمزة القطع :
أوال ـ همزة الوصل :
ىي كؿ ىمزة يمفظ بيا في أوؿ الكبلـ  ،وال تكتب  ،لمتوصؿ بيا إلى النطؽ بالساكف  ،وتسقط في
وسطو  ،وترسـ ألفا عمييا صاد صغيرة ىكذا ( اّ ) .
نحو  :انطمؽ البلعب مسرعا  .واضرب الميمؿ  .واستعماؿ الفرشاة ضروري .
المواضع التي تكوف فييا ىمزة الوصؿ :
 1ػ في األسماء العشرة المسموعة  ،وىي :
ابف  ،ابنة  ،امرؤ  ،امرأة  ،اثناف  ،اثنتاف  ،اسـ  ،است  ،ايـ  ،ايمف .
 2ػ األفعاؿ الخماسية  ،والسداسية الماضية المبدوءة بيمزة  ،واألمر منيا .
نحو  :انتصر  ،انتظـ  ،استعمؿ  ،استعاف .
انتظـ  ،استعمؿ  ،استعف .
انتصر ،
ونحو :
ْ
ْ
 3ػ مصادر األفعاؿ الخماسية  ،والسداسية المبدوءة بيمزة .
نحو  :انتصار  ،انتظاـ  ،استعماؿ  ،استعانة .
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 4ػ في أمر األفعاؿ الثبلثية  ،المفتوحة المضارعة  ،وساكنة الحرؼ الثاني  ،ولـ يحذؼ منيا حرؼ
اليمزة .
نحو  :اضرب  ،ارسـ  ،اكتب .
أما أفعاؿ األمر الثبلثية المحذوفة اليمزة لمتخفيؼ  ،فيمزتيا في األصؿ ىمزة قطع ألنيا أصمية .
نحو  :مر  ،وخذ  ،وكؿ  .وأصميا  :أمر  ،وأخذ  ،وأكؿ .
وأمرىا أصمو  :أؤمر  ،وأؤخذ  ،وأؤكؿ  .وىي كسائر األفعاؿ التي يسكف ثانييا في المضارع  ،غير
أف األفصح حذؼ ىمزتيا .
 5ػ في " أؿ " التعريؼ إذا اتصمت باالسـ  .نحو  :الرجؿ  ،الكتاب .
فالبلـ حرؼ تعريؼ  ،واأللؼ قبميا ىمزة وصؿ (  . )1أما إذا لـ تتصؿ " أؿ " التعريؼ باالسـ
فيمزتيا ىمزة قطع .
* ويغمب عمى ىمزة الوصؿ الكسر نحو  :انطمؽ  ،اعمؿ  ،استوي  ،انتصار .
وتفتح في موضعيف ىما :
 1ػ مع لـ التعريؼ  .نحو  :الكتاب  ،الرجؿ  ،الغبلـ .
 2ػ مع كممة " ايمف " .
وتكوف مضمومة في األفعاؿ المضمومة الحرؼ الثالث ضمة أصمية .
اخرج  ،اكتُب  ،اشتُري  ،اقتُتؿ .
نحو ُ :
فاليمزة مضمومة ألنيا تتبع الحرؼ الثالث المضموـ .
أما إذا كانت الضمة غير أصمية فمـ تضـ اليمزة  ،وتبقى مكسورة .
نحو  :امشوا  ،اقضوا  ،ارموا .

102

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

ألف األصؿ  :امشيوا  ،اقضيوا  ،ارميوا .
فحذفت الياء استثقاال  ،وتبع ما قبؿ الو ِاو الو َاو .
وكذلؾ إذا كاف الكسر غير أصمي  ،وكاف الضـ أصميا  ،بقيت اليمزة مضمومة .
نحو  :ادعي يا ىند  .ألف األصؿ  :ادعوي .
ياء تخفيفا ( .)2
فاستثقمت الضمة مع كسر الواو  ،فاتبع ما قبميا كسرة  ،وقمبت الواو ً

تنبيهات وفوائد :
 1ػ إذا استغني عف ىمزة الوصؿ بيمزة أخرى  ،كيمزة االستفياـ  ،حذفت ىمزة
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ الممع البف جني ص . 308
 2ػ رصؼ المباني ص  ، 133وابف الناظـ ص  ، 834وشرح المفصؿ ج 9ص. 137

الوصؿ  .نحو قولو تعالى  { :أصطفى البنات عمى البنيف } . 1
وقولو تعالى  { :أتخذتـ عند اهلل عيدا أـ تقولوف عمى اهلل ما ال تفعموف } . 2
 91ػ ومنو قوؿ ابف قيس الرقيات :
فقالت أبف قيس ذا

وبعض الشيب يعجبيا

والشواىد في اآليتيف قولو تعالى  " :أصطفى  ،واتخذتـ  ،والشاىد في البيت قولو :
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" أبف "  .ففي الشواىد السابقة حذفت ىمزات الوصؿ  ،لدخوؿ ىمزات االستفياـ عمييا  ،والمبيف
لذلؾ أف اليمزات الموجودة في الكممات السابقة مفتوحة داللة عمى أنيا ىمزات استفياـ  ،في حيف
أف ىمزات الوصؿ غالبا ما تكوف مكسورة  .وقد أدى ذلؾ إلى أمف المبس عند الحذؼ .
 2ػ واذا دخمت ىمزة االستفياـ عمى ىمزة الوصؿ في الـ التعريؼ " أؿ " فإف ىمزة الوصؿ ال تسقط
لئبل يمتبس االستخبار بالخبر  ،ألنيما مفتوحتاف  ،بؿ تبدؿ ىمزة الوصؿ ألفا .
نحو قولو تعالى  { :أآلذكريف حرـ أـ األنثييف } . 3
وقولو تعالى  { :أآهلل خير أما يشركوف } . 4
فمو حذفنا ىمزة الوصؿ اللتبس عمينا األمر في اليمزة المثبتة  ،أىي استفيامية أـ ىمزة وصؿ ،
ألف كبل مف اليمزتيف مفتوح .

ثانيا ـ همزة القطع :
كؿ ىمزة تثبت في النطؽ دائما سواء أكانت في أوؿ الكبلـ  ،أـ وسطو  ،وترسـ ألفا ميموزة ىكذا (
أ).
وتكوف ىمزة القطع في المواضع التي لـ نذكرىا في ىمزة الوصؿ وىي كاآلتي :
 1ػ الفعؿ الثبلثي الميموز األوؿ  .نحو  :أخد  ،أكؿ  ،أمر .
 2ػ الفعؿ الرباعي الماضي الميموز األوؿ واألمر منو .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  2 . 153ػ  80البقرة .
 3ػ  4 . 143ػ  59النمؿ .
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نحو  :أكرـ  ،وأكرـ  ،أحسف ف وأحسف  ،وأعطى  ،و ِ
أنزؿ .
أعط  ،وأنزؿ  ،و ْ
ْ
ْ
 3ػ مصادر األفعاؿ الرباعية الميموزة األوؿ  .نحو  :إكراـ  ،واحساف  ،واعطاء .
 4ػ األفعاؿ المضارعة عامة المبدوءة بيمزة المتكمـ .
أستعيف مف استعاف .
أنتصر مف انتصر ،
أكرـ مف أكرـ ،
ُ
ُ
نحو  :أعم ُؿ مف عمؿ ُ ،
 5ػ في أوؿ األسماء  .نحو  :أحمد  ،إبراىيـ  ،إسماعيؿ  ،إماـ .
ما عدا األسماء العشرة المسموعة عف العرب  ،وذكرناىا في ىمزة الوصؿ .
ال  ،و " أؿ " التعريؼ إذا لـ تتصؿ باألسماء
أف  ،إلى  ،أال  ،إ ّ
إف َ ،
 6ػ في أوؿ الحروؼ  .نحو َ :
.
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