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ُمَخص:ُلع

يحاوؿ ىذا البحُث الولوَج إلى مسألٍة مف مسائؿ نظرية العامؿ في النحو 
العربي، تمؾ النظرية التي شغمت الدرَس المغوي لقروٍف طويمة، وال تزاؿ تزخُر بالخبايا 

تتبعيا تأكيد أىمية ىذه النظرية، ومدى اكتماؿ والمسائؿ الدقيقة، التي يمكف مف خالؿ 
  مباحثيا، ودقَِّة أركانيا.

وموضوع البحث ىو )منُع العامؿ مف العمؿ فيما قبمو(؛ فالعامؿ يكوف إمَّا 
مَّا حرًفا، وىذه العوامؿ قد يتقدـ عمييا معموليا، نحو قوِلؾ: ضربُت  مَّا اسًما، وا  فعاًل، وا 

الناظَر في متوف النحِو يالحُظ تكرار جممة )ال يعمؿ فيما  زيًدا، وزيًدا ضربُت. ولكفَّ 
قبمو( ومف ىنا كانت فكرة ىذا البحث. فما ىي العوامؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا؟ وما 

 ِعمَُّة منعيا مف العمؿ فيما قبميا؟ وىؿ ىناؾ أثٌر نحوٌي أو داللٌي ليذا المنع؟ 

، وِعمَؿ َمْنِعيا مختمفٌة؛ لذا اختار وقد اتَضَح أفَّ ىذه العوامَؿ كثيرٌة ومتنوعةٌ 
الباحُث أف يمثَّْؿ ليذه العوامؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا مف خالؿ عرِض نماذَج مف 
األفعاؿ واألسماء والحروؼ التي ال تعمؿ فيما قبميا، أو تمنع العامؿ مف العمؿ فيما 

  قبمو؛ مع بياف عمة المنع، واألثر المترتب عمى المنع.
ُ

ُ

ُ

ُ
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Abstract:  

This research attempts to reach one of the issues of the factor 

theory in Arabic grammar, that theory that occupied the linguistic 

lesson for centuries and is still replete with mysteries and subtle 

issues, through which it can be traced to confirm the importance of 

this theory, the completeness of its investigations, and the accuracy of 

its foundations. 

The research topic is (preventing the (amel) from working 

before him). The factor is either a verb, a noun, or a letter, and these 

factors may take precedence over the action, towards your saying: I hit 

zaid, and zaid I hit. However, one who looks at the books of grammar 

notices the repetition of a sentence (not working in what preceded it), 

hence the idea of this research. What are the factors that do not work 

before? What is the reason for preventing her from working before 

her? Is there a grammatical or semantic effect of this prohibition? 

It became clear that these factors are many and varied, and the 

causes of preventing them are different. Therefore, the researcher 

chose to represent these (awamel) that did not work before them by 

showing examples of verbs, nouns and letters that do not work before 

them, or prevent the (amel) from working before him. With an 

explanation of the cause of prevention, and the effect of prevention. 
ُ 
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ُمقدمة:ُ

شغمت نظريُة العامِؿ الفكَر النحويَّ لقروٍف ُمتعاِقَبٍة، وال تزاُؿ تشغُمُو حتى يومنا ُ
ىذا؛ وذلؾ لما امتمَكْتُو تمؾ النظريُة مف مقوماٍت جعمْتيا النظريَة النحويََّة األقرَب إلى 

وتعددت الدراسات والبحوث حوؿ ىذه النظرية؛ واختمفت االكتماِؿ والدّْقَِّة العمميَِّة. 
ُاآلراُء بيف المؤيديف ليا، المدافعيف عنيا، وبيف الرافضيف ليا، الدَّاعيف إلى إلغائيا.

فيتعمُؽ بمْنِع العاِمِؿ مف العمؿ فيما قبمو، وىذا المنع  أمَّا موضوع ىذا البحث، 
ما قبمو؛ كػ)ما النافية، وال النافية الواقعة يكوف إما بوسطة أداة تمنع العامؿ مف العمؿ في

ما بال واسطة؛ بأف يكوف العامُؿ ضعيًفا فال يتصرؼ في عممو،  (، وا  في جواب الَقَسـِ
 فال يتقدـ عميو معمولو، وال يعمؿ في معمولو إذا تقدَّـ عميو. 

والغرُض الرئيُس مف ىذا البحِث ىو إلقاُء الضوِء عمى مسألِة منع العامؿ مف  
لعمؿ فيما قبمو؛ مف خالؿ تَتَبُِّع اإلشارات المتفرقة في ُكُتِب النُّحاِة ِلِعَمِؿ الَمْنِع ، ا

براز األثر النحوي والداللي المترتب عمى منع العامؿ  ومحاولة إيضاح تمؾ العمؿ، وا 
 مف العمؿ فيما قبمو.

ُإشكمعمةُلعْحث: 

العوامؿ التي  ىيوقد تمثمت إشكالية ىذا البحث في عدٍد مف التساؤالت: ما  
وما ِعمَُّة منعيا مف العمؿ؟  ال تعمؿ فيما قبَميا؟ والتي ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا؟

ىؿ ىي عمة نحوية، أـ داللية، أـ ىما مًعا؟ وما األثُر الدّْالِليُّ والنحِويُّ المترتُب عمى 
 ىناؾ خالٌؼ بيف النحاة في مسائؿ منع العامؿ أو إعمالو فيما قبمو؟  ؟ وىؿىذا المنع

ُُىدفُلعْحث:

ييدؼ الباحُث إلى الوصوؿ إلى جممة العوامؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا،  
واألدوات المانعة لما بعدىا مف العمؿ فيما قبميا، ومعرفة أسباب منعيا مف العمؿ، 
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عماؿ ما بعدىا فيما واألثر النحوي والداللي المترتب عمى  إعماؿ ىذه العوامؿ، وا 
قبميا، وتحديد مسائؿ الخالؼ بيف النحاة، ومحاولة ترجيح أحدىا مف خالؿ عرض 

وَدُلعتمَدُتمؾ المسائؿ عمى الدراسات المغوية الحديثة، وعمى قواعد التوجيو النحوية. 
ُعَىُلعتحَم  حوية في كتُب المسألة الن دٍ ، فأرصلعْحثُعَىُلعمنيجُلعوصفيُماو ًلا

النحاة، محمّْال آراءىـ، وموضًحا عمَؿ المنع، وُمَدعًّْما تمؾ العمؿ بنصوٍص مف القرآف 
  الكريـ، والشعر.

ُلعدرلسمتُلعسمْقة:

لـ يقع الباحُث عمى دراسة عممية تجمع العوامؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا،  
ذلؾ المنع الداللي  وتوضح األسباب التي منعت العامؿ مف العمؿ فيما قبمو، وأثر

 والنحوي. 

وىناؾ رسالة ماجستير بعنواف ) موانع عمؿ العوامؿ لمباحث محمود الحسف  
موالنا شمس الحؽ( تعرََّض فييا لمسألة منع العامؿ مف العمؿ فيما بعده؛ فتحدَّث عف 
األفعاؿ التي ُتمنُع مف العمؿ باإللغاء والتعميؽ، وتحدَّث عف الحروؼ التي ُتمنع مف 
( وأخواتيا ، و)ال( النافية لمجنس، و)إذف( الناصبة  العمؿ وىي )ما( وأخواتيا، و)إفَّ

، والباء، والكاؼ، وِمْف(. ارَِّة كػ)ُربَّ  لمفعؿ المضارع، وبعض الحروؼ الجَّ

ثـ تحدَّث عف األسماء التي ال تعمؿ فيما بعدىا وىي ) َقبُؿ، وبعُد، وبيف،  
ذ، وحيُث( إذا وليتيا )ما الكا فَّة(. والباحُث في تمؾ الرسالة لـ يتطرؽ إلى منع وا 

  العوامؿ مف العمؿ فيما قبميا.

ُىمك ُلعْحث:

يقع ىذا البحث في مقدمة، أوضح فييا إشكالية البحث، وىدفو، والدراسات  
وثالثِة مباحث؛ فقد اخترُت أف ُأَمثَّْؿ ليذه المسألة مف خالؿ األفعاِؿ التي ال  السابقة،
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قبميا، واألسماِء التي ال تعمؿ فيما قبميا، والحروِؼ التي تمنع العامؿ مف تعمؿ فيما 
 العمؿ فيما قبمو:

الحروؼ التي تمنع العامؿ مف العمؿ فيما قبمو)ما النافية، ال  لعمْحثُلألو :
 النافية الواقعة في جواب القسـ( نموذًجا. 

 لمؤكَّد بالنوف( نموذًجا.األفعاؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا )الفعؿ ا لعمْحثُلعثمني:

، وكأيّْف( نموذًجا.  لعمْحثُلعثمعث: ـْ  األسماء التي ال تعمؿ فيما قبميا )َك

 التي أذكر فييا أىـ ما توصؿ إليو البحُث مف نتائج.  لعخمتمةثـ  
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ُ

ُلعمْحثُلألو 

ُ)مم(ُلعنميمة،ُو)ًل(ُلعنميمةُلعولَاةُييُجولبُلعقسم

 عمى مطمبيف:سيدور الحديُث في ىذا المبحث  
ُ)مم(ُلعنميمة.ُ .4

ًُُل(ُلعنميمةُلعولَاةُييُجولبُلعقسم.)ُ .2

 لعمطَبُلألو :ُ)مم(ُلعنميمة،ُومنايمُلعامم ُم ُلعام ُيمممََُْيم:

اختمؼ النحاة البصريوف والكوفيوف في جواز تقدـ ما بعد )ما النافية( عمييا؛ ُ
"ما زيٌد آكاًل طعاَمؾ"، وال  فذىب البصريوف إلى امتناع ذلؾ، يقوؿ ابف السرَّاج:" تقوؿ:

ف  ـَ "طعاَمَؾ" فتقوؿ: "طعاَمَؾ ما زيٌد آكاًل" وال يجوز عندي تقديُمُو وا  يجوُز أف تقدّْ
رفعَت الخبَر، وأما الكوفيوف فيجيزوف: "طعاَمَؾ ما زيد آكاًل" يشبيونيا "بَمـ" و"لْف" وَأباُه 

 .(ٔ)البصريوف..."

َؿ أبو البركات األنباري   ، (ٕ)القوَؿ في ىذا الخالؼ في اإلنصاؼوقد َفصَّ
وممخصو أفَّ البصرييف يروف أف )ما النافية( أشبيت حرؼ االستفياـ مف باب أنيا 
تدخؿ عمى االسـ والفعؿ، وحرؼ االستفياـ ال يعمؿ ما بعده فيما قبمو، فكذلؾ )ما( ال 

 يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا. 

في حيّْز )ما النافية( عمييا؛ ألنيـ أمَّا الكوفيوف فذىبوا إلى جواز تقدـ ما  
( و)َلْف( و)ال(؛ ألنيا نافية، وىذه األحرؼ يجوز تقديـ معموؿ ما بعدىا  ـْ شبيوىيا بػ)َل

، وِبْشًرا ال ُأْخِرُج. ـْ َأْضِرْب، وَعمًرا لف ُأْكَرـَ  عمييا؛ نحو: زيًدا َل

، ولْف( ال يمييم  ـْ ا إال الفعُؿ، وقد ُردَّ عمى كالـ الكوفييف بأف الحرفيف )َل
فصارا بمنزلة بعض الفعؿ، بخالؼ )ما( فإنيا يمييا االسـ والفعؿ، وأمَّا )ال( فإنما جاز 
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ف كانت يمييا االسـ والفعؿ –التقديـ معيا  ألنيا حرٌؼ متصرٌؼ فعمؿ ما قبمو فيما  -وا 
 بعده؛ نحو قولؾ: ِجئت بال شيء، فيعمؿ ما قبمو فيما بعده؛ فإذا جاز أف يعمؿ ما قبمو

 فيما بعده جاَز أف يعمؿ ما بعده فيما قبمو.
 لعمطَبُلعثمني:ًُلُلعنميمةُلعولَاةُييُجولبُلعقسم:ُ

 :(ٖ)ال النافية ليا عدَُّة أوجوٍ 

(؛ وذلؾ إذا ُأريَد بيا نفُي الجنِس، نحو قولؾ: "ال  .ٔ أف تكوف عاممة عمَؿ )إفَّ
صاحَب جوٍد ممقوٌت"، وقولؾ:" ال طالًعا جباًل حاِضٌر"، وقولؾ:" ال حسًنا 

 فعُمُو مذموـٌ"، وقولؾ:" ال َرُجَؿ في الدار". 

 :(ٗ)أف تكوف عاممة عمَؿ )ليس(؛ نحو قوؿ الشاعر .ٕ
ُيأنمُلُْ َُمٍسًُلُْرلحَُُُمْ ُصدَُّع ُنمرلنيم

و)ال( ىذه تختمؼ عف )ليس( مف ثالث جيات: األولى: أف عمميا قميٌؿ، حتَّى 
ادُِّعَي أنو ليس بموجود. والثانية: أف ِذْكَر خبِرىا قميٌؿ. والثالثة: أنيا ال تعمؿ 

 إال في النكرات. 

أف تكوف عاطفًة، بثالثة شروٍط؛ أحدىا: أف يتقدميا إثباٌت نحو قولؾ: جاء زيٌد  .ٖ
ال عمرٌو. أو أمٌر نحو: اضِرْب زيًدا ال عمًرا. والثاني: أالَّ تقترف بعاطٍؼ؛ نحو 
قولؾ" جاءني زيٌد ال بؿ عمرٌو" فالعاطؼ )بؿ(. والثالث: أالَّ يتعاند 

صالٍح إلطالؽ ما قبميا عميو، فال  متعاطفاىا، بمعنى أف يكوف ما بعدىا غير
يجوز مثؿ :" جاءني رجٌؿ ال زيٌد"؛ ألف زيًدا يصدُؽ عميو كونو رجاًل، ويجوز 

 مثؿ قولؾ: جاءني رجٌؿ ال امرأٌة. 

أف تكوف غير عاطفة؛ وتنقسـ إلى قسميف؛ قسـ داخؿ عمى األفعاؿ، وقسـ  .ٗ
 داخٌؿ عمى األسماء. 
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تدخؿ عمييا غالبا إال مضارعة فتخمصيا فأما القسـ الداخؿ عمى األفعاؿ فال 
لالستقباؿ نحو قولؾ: ال يقوـ زيٌد. وتمـز في القسـ جوابا لو، وربما ُحذفت 
لمداللة في القسـ، إذ جواب القسـ في اإليجاب بالالـ والنوف، فيقاؿ: تا ال 

يقوـُ زيدٌ 
(٘) . 

ما يدخؿ عمى  وأمَّا الداخمة عمى األسماء؛ فمنيا ما يدخؿ عمى المعرفة ومنيا
النكرة؛ فالداخمة عمى المعارؼ غير عاممة ألنيا غير مختصة نحو: ال زيٌد في 

 الدار وال عمرٌو. والداخمة عمى النكرات ىي النافية لمجنس. 

٘. .) ـْ   أف تكوف جواًبا متناقًضا لػ)َنَع
 ُ:منعُ)ًل(ُلعنميمةُلعولَاةُييُجولبُلعقسمُلعاممَ ُم ُلعام ُيمممََُْو 

أشار الشيخ محمد محي الديف عبد الحميد في تحقيقو لشرح ابف عقيؿ إلى  
أفَّ )ال( النافية الواقعة في جواب القسـ تمنع ما بعدىا عف العمؿ فيما قبميا؛ حيث 
يقوؿ في سياؽ حديثو عف األشياء التي ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا، وقد عدَّىا عشرة 

وىي "ما " مطمقا، نحو: زيٌد رجؿ ما ضربتو،  أشياء:" العاشر: بعض حروؼ النفي،
و" ال " بشرط أف تقع في جواب قسـ، نحو زيٌد وا ال أضربو، فإف كاف حرؼ غير " 
ما " و" ال " نحو: زيٌد لـ أضربو، أو كاف حرؼ النفي ىو " ال " وليس في جواب 

 تفصؿ ما بعدىا القسـ، نحو: زيٌد ال أضربو فإنو يترجح الرفع وال يجب، ألنيا حينئذ ال
 . (ٙ)عما قبميا"

فالكالـ السابؽ يشير إلى شرٍط يجُب أف يتوفر في )ال( النافية لكي تمنع ما  
بعدىا مف العمؿ فيما قبميا، وىو أف تكوف واقعة في جواب القسـ، وىنا يطرح السؤاؿ 

ـَ تمنع ال النافية العامؿ مف العمؿ فيما قبمو إذا كانت واقعة في جواب  القسـ؟  نفسو: ِل

ويتحدث ابف ىشاـ في الُمْغِني عف )ال النافية( فيقوؿ:" َوقيؿ ِإْف َوقعت ِفي  
الَّ َفاَل  ْدر َواِ  ْدُر؛ لحموليا َمحؿَّ أدوات الصَّ ، َوَىَذا ُىَو (ٚ)صدر َجَواب الَقَسـِ فمَيا الصَّ
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ِحيح َوَعِميِو اْعتمد ِسيَبَوْيٍو ِإْذ جعؿ انتصاب حب العَراؽ ِفي   :(ٛ)َقْولوالصَّ

 )آَلْيُت َحبَّ اْلعَراِؽ الدَّْىَر أْطَعمُو ... (

ْسَقاط اْلَخاِفض َوُىَو عمى، َولـ َيجعمو مف َباب )زيًدا َضرْبُتُو(  عمى التََّوسُّع َواِ 
ْدرَُيََلُمْام َُممُْْادَىمُِيمَممَََُْيمَُوَممًَُلُأِلَف التَّْقِدير اَل أْطعمُو، و )اَل( َىِذه  َعَيمُلعصَّ
َْمبَُعممَلاُ  .(ٜ)"مْام ًَُلُُمَفسرُِييَُىَذلُلْع

وقد تطرؽ السيوطي لمحديث عف ال النافية ومنعيا لمعامؿ مف العمؿ فيما  
قبميا في موضعيف مف كتاب اليمع؛ الموضع األوؿ في حديثو عف صدر الكالـ؛ 

ْبِتَداء َوَلَعؿَّ حيث يقوؿ:" صدر الَكالـِ لالستفياـ والتحضيض والتنبيو غير )َىا( واََلـ ااِل 
َوَما النافية َفاَل يقدـ َعَمْيَيا َمْعُموؿ الِفعؿ بعدَىا؛ اَل ُيَقاؿ عمًرا َما ضرب زيٌد. َوِفي اَل 

ْدَر كػ)َما(. ثَاِنييَما َوثَاِلثَيا ِإف َكاَنت  -َوُىَو اأْلََصح -النافية َأْقَواؿ؛ َأحُدَىا: َأف َلَيا الصَّ
 .(ٓٔ)با اَل لمتنفيس ِفي اأْلََصح"ِفي َجَواب قسـ، )َورّب( َغالِ 

والموضع اآلخر، في سياؽ حديثو عف االشتغاؿ؛ حيث يقوؿ:" )وتالي اَل(  
النافية مف المعمقات َنْحو زيد اَل أضربو َوزيد َوا اَل أضربو )َأو( تالي حرؼ تَْنِفيس 

َفمف أَجازه ِفيَيا َنْحو زيد سأضربو َأو َسوؼ أضربو )خالؼ َمْبِنّي عمى تقدـ معموليا( 
جوز ااِلْشِتَغاؿ َوالّنصب ِفي ااِلْسـ السَّاِبؽ َومف َمنعو ِفيَيا َمنعو َوأوجب الّرْفع َواأَلَصح 
ِفي الشَّْرط َواْلَجَواب اْلَمْنع َوِفي اَل التَّْفِصيؿ َوُىَو اْلَمْنع ِفي َجَواب اْلقسـ دوف 

 . (ٔٔ)َغيره..."

النافية الواقعة في جواب القسـ مف العمؿ  في منع ما بعد ال -إذف–فالعمة  
فيما قبمو، ىي أف )ال( النافية إذا وقعت في جواب القسـ كاف ليا حؽ الصدارة، فال 
يتقدـ شيء مما في حيزىا عمييا؛ لذلؾ لـ يعمؿ العامؿ في قولؾ: زيٌد وا ال أضرُبُو؛ 

التالية ليا، فال يعمؿ  ألف )ال( وقعت جواًبا لمقسـ فتأكد ليا الحؽ في صدارة الجممة
 شيء مما بعدىا فيما قبميا. 
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ومف األثر الداللي لمنع ما بعد النفي مف العمؿ فيما قبمو، ما ذكره السميف  

ۓ ۓ )في قولو تعالى:  الحمبي مف الخالؼ في تقدير العامؿ في﴿ َيْوـَ َتُموُر﴾

؛ حيث يقوؿ:" قولو: (ٕٔ)(﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮲ ﮳ ﮴
، وعمى ىذا ﴿َيْوـَ َتُمو  ُر﴾: يجوُز َأْف يكوَف العامُؿ فيو ﴿واقٌع﴾ أي: يقُع في ذلؾ اليوـِ

فتكوُف الجممُة المنفيُة معترضًة بيف العامِؿ ومعموِلو. ويجوُز َأْف يكوَف العامُؿ فيو 
﴿دافٌع﴾ قالو الحوفي، وأبو البقاء ومنعو مكي. قاؿ الشيخ: "ولـ يذكْر دليَؿ المنع" 

يَؿ المنع في )الكشؼ( إالَّ أنو ربما يكوُف َغَمطًا عميو، فإنو وىـٌ وأنا وقمت: قد َذَكَر دل
أذُكر لؾ عبارَتو. قاؿ رحمو ا: "العامؿ فيو﴿ واقٌع ﴾ أي: إفَّ عذاب ربؾ َلواقٌع في 
يوـِ تموُر السماُء َمْورًا. وال َيْعمؿ فيو﴿ دافٌع ﴾ألفَّ المنفيَّ ال يعمؿ فيما قبؿ النافي. ال 

اَمؾ ما زيٌد آكاًل(، رفْعَت)آكاًل( أو َنَصْبَتو أو َأْدَخْمَت عميو الباَء. فإف َرَفْعَت تقوؿ:)طع
ـَ باالبتداِء وأوَقْعَت )آكاًل( عمى ىاٍء جاَز، وما بعد الطعاـ خبٌر" انتيى. وىذا  الطعا
كالـٌ صحيح في نفِسو، إالَّ أنو ليس في اآلية شيٌء مف ذلؾ؛ ألفَّ العامَؿ وىو 

والمعموُؿ وىو ﴿يوـَ﴾ ، كالىما بعد النافي وفي َحيّْزه..."﴿دافٌع﴾ 
(ٖٔ) . 

ومف ذلؾ أيًضا ما ذكره أبو حيَّاف مف الخالؼ في تقدير العامؿ في:﴿    

  ﴿في قولو تعالى ﴾                   

          ﴾(ٔٗ) ِميُر َيُعوُد َعَمى اْلَخاِلِؽ ؛ حيث يقوؿ:" ﴿ِإنَُّو﴾: الضَّ

ِميُر ِفي َرْجِعِو َعاِئٌد َعَمى  الدَّاؿّْ َعَمْيِو ُخِمَؽ. ﴿َعمى َرْجِعِو﴾، َقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس َوَقتَاَدُة: الضَّ
ْنَساِف، َأْي َعَمى َردِّْه َحيِّا َبْعَد َمْوِتِو، َأْي َمْف  َأْنَشَأُه َأوَّاًل َقاِدٌر َعَمى َبْعِثِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة اَل اإْلِ

اُؾ: َعَمى َردِّْه ِمَف اْلِكَبِر ِإَلى الشََّباِب. حَّ  ُيْعِجُزُه َشْيٌء. َوَقاَؿ الضَّ

ِميُر َعاِئٌد َعَمى اْلَماِء، َأْي َعَمى َردّْ اْلَماِء ِفي  َوَقاَؿ ِعْكِرَمُة َوُمَجاِىٌد: الضَّ
اِؾ َيُكوُف اْلَعاِمُؿ ِفي َيْوـَ تُْبَمى  حَّ ْمِب. َوَعَمى َىَذا اْلَقْوِؿ َوَقْوِؿ الضَّ ْحِميِؿ َأْو ِفي الصُّ اإْلِ
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ِف َعبَّاٍس، َوُىَو اأْلَْظَيُر، َفَقاَؿ َبْعُض النَُّحاِة: اْلَعاِمُؿ مضمر َتْقِديُرُه اْذُكْر. َوَعَمى َقْوُؿ ابْ 
أِلَفَّ َما َبْعَد اْلَفاِء اَل َيْعَمُؿ ِفيَما َقْبَمَيا،  ؛﴿َناِصٍر﴾ ِمْف َقْوِلِو: ﴿وال ناِصٍر﴾، َوَىَذا َفاِسدٌ 

 .(٘ٔ)َيا َعَمى اْلَمْشُيوِر اْلَمْنُصوِر..."َوَكَذِلَؾ َما النَّاِفَيِة اَل َيْعَمُؿ َما َبْعَدَىا ِفيَما َقْبمَ 
ُ

ُلعمْحثُلعثمني

م ُلأليام ُلعتيًُلُتام ُيمممََُْيمُ)لعفا ُلعمؤكَّدُْمعنو (ُنموذجا

يؤكَُّد الفعؿ المضارع وفعؿ األمر بنوِف التوكيد الثقيمة أو الخفيفة ؛ إحداىما  
 سكوف؛ كالنونيف في قولو تعالىمشدََّدة مبنيَّة عمى الفتح، والثانية مخففة مبنية عمى ال

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ُ(ٙٔ)( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

في نوَنْي التوكيد؛ ىؿ ىما أصالف،  -البصريوف والكوفيوف-واختمؼ النحاُة ُ
أـ أفَّ الخفيفَة فرٌع عمى الثقيمة؟ فمذىب البصرييف أنيما أصالف " ِلَتخاُلِؼ بعِض 

بالثقيمة أشدُّ؛ قالو الخميؿ. ومذىُب الكوفييف أف الخفيفة فرٌع  أحكاِميما، وألفَّ التوكيدَ 
 . )(لمثقيمة..."

أمَّا عف األثر المعنوي لنوف التوكيد؛ فيقوؿ األستاذ عباس حسف:" األثر  
المعنوي ليذه النوف ىو: توكيد المعنى...، وتخميص زمف المضارع لالستقباؿ، وتقوية 

 إليو.  االستقباؿ في فعؿ األمر أو إرجاعو

الداللة عمى اإلحاطة والشموؿ إذا كاف الكالـ  -مع التوكيد-وقد تفيد النوف  
لغير الواحد، ففي مثؿ: يا قوَمنا ِاحَذُرفَّ َمكايَد األعداء ... يكوف المراد: يا قومنا كمَّكـ، 

 أو جميَعكـ، َفْرًدا َفْرًدا ...

وخالصة كؿ ما تقدـ: أنيما حرفاف مف أحرؼ المعاني، يمحقاف بآخر  
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المضارع وآخر األمر، لتمخيص ىذيف الفعميف لمزمف المستقبؿ، وال يمحقاف بيما وال 
بغيرىا مف األفعاؿ التي ال يراد منيا المستقبؿ الخالص، وال أسماء األفعاؿ مطمقا، وال 

معنوية ىي: تأكيد المعنى وتقويتو بأقصر سائر األسماء، والحروؼ. وأف فائدتيما ال
لفظ، وتخميص المضارع لمزمف المستقبؿ، وتقوية االستقباؿ في األمر، أو إرجاعو 

فنوف  .(ٛٔ)الشموؿ والعموـ في بعض الصور..." -مع التوكيد-إليو، وأنيما قد يفيداف 
ضارع أف تدخؿ عمى الفعميف المضارع واألمر فقط؛ وُيشتَرُط في الم -إذف–التوكيد 

يكوف دااًل عمى االستقباؿ؛ أمَّا األمر فداللتو عمى المستقبؿ َبيَّْنة؛ وال يؤكَُّد الفعؿ 
الماضي بالنوف؛ وأمَّا ما ورَد عف العرِب مف تأكيدىـ الماضي، كما في قوؿ 

 :(ٜٔ)الشاعر

باَبِة جاِنًحا داَمفَّ َسْعُدِؾ إْف َرِحْمِت ُمَتيًَّما ـْ َيُؾ لمصَّ  لوالِؾ ل

فمحكوـ عميو بالشذوذ؛ والذي سوََّغ ذلؾ أفَّ الفعَؿ مستقبؿ معنًى؛ ألنو بمعنى 
 . (ٕٓ)الدَّعاء

؛   والفعؿ المؤكَُّد بالنوف ال يعمؿ فيما قبمو؛ فال يجوز أف تقوؿ: زيًدا اضِرَبفَّ
( في )زيًدا(، وقد وردت بعض اإلشارات المتناثرة في  بإعماؿ الفعؿ المؤكد )اضِرَبفَّ

اة إلى منع الفعؿ المؤكَِّد بالنوف مف العمؿ فيما قبمو؛ ومف تمؾ اإلشارات ما كتب النح
ورد في شرح الرضي عمى الكافية؛ حيث يقوؿ الرضي في باب المفعوؿ بو:" ويجُب 
تأخيُر منصوِب الفعِؿ عنو إْف كاف الفعُؿ بنوف تأكيٍد ُمَشدََّدٍة أو ُمَخفََّفٍة، فال ُيقاُؿ: زيًدا 

 ، ولعؿَّ ذلؾ لكوف تقديـ المنصوِب عمى الفعؿ دلياًل في ظاىر األمِر عمى أفَّ ِاْضِرَبفَّ
ال لـ يؤخَّر عف مرتبتو؛ أي الصدر، وتوكيُد الفعِؿ مؤِذٌف بكونو  ، وا  ٍـّ الفعَؿ غير ُمِي

 .(ٕٔ)ميمِّا فيتنافراف في الظاىر"

ـُ تفسيًرا داللًيا المتناع تقديـ معموؿ الفعؿ المؤكَّ   د بالنوف عميو؛ فالرضيُّ يقدّْ
، وىو ما ذكره سيبويو في سياؽ حديثو  فالتقديـ والتأخير يكوف لمعناية واالىتماـ بالُمَقدَّـِ
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ـْ  عف تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ:"... كأّنيـ إنَّما يقّدموف الذي بياُنُو أىُـّ ليـ، َوُى
ف كانا جميعًا ُيِيّماِنيـ وَيْعِنيانيـ" وقد أكَّد الجرجانيُّ كالـَ سيبويو  ،(ٕٕ)ببياِنِو َأْعَنى، وا 

عف أىمية التقديـ والتأخير وأثره في تغيير الداللة؛ فقد ضرب الجرجاني باًبا لمتقديـ 
َح فيو دور التقديـ والتأخير في إيضاح المعنى،  والتأخير في دالئؿ اإلعجاز؛ وضَّ

ـْ أ نَّا لـ نجْدُىـ وبياف صحيح الكالـ مف فاسده، فيقوؿ في مقدمة ىذا الباب:" واعَم
، ولذلؾ امتنع (ٖٕ)اعتمدوا فيو شيًئا يجري مجرى األصؿ، غير العناية واالىتماـ..."

تقديـ معموؿ الفعؿ المؤكد عميو ألنو ال فائدة مف تقديمو؛ فمو قمَت: زيًدا اضربنَُّو، 
أنََّؾ  كأنََّؾ تولي زيًدا العناية واالىتماـ، ومع ذلؾ فقد جعمت الفعَؿ مؤكًَّدا وىذا يعني

توِليِو العناية واالىتماـ، فينتُج َلبٌس، وتَناُفر داللي في الجممة؛ والمخرُج مف ىذا 
التنافر، يكوف بمنع تقديـ معموؿ الفعؿ المؤكَِّد بالنوف عميو، لكي يتضح لممتمقي أنَّؾ 

  إنما َتيتـ بالفعؿ )الَضْرب(، وليس المفعوؿ ) الشخص المضروب(.
مى ابف مالٍؾ تقديمو معموؿ الفعؿ المؤكد بالنوف في ِعدَّة وقد أخَذ النُّحاُة ع 

 : (ٕٗ)مواضع مف األلفية؛ منيا قولو في باب " المعرب والمبني"

ْفَع والنصَب اجعَمْف إعرابا  السـٍ وفعٍؿ نحو: لف أىابا       والرَّ

 :(ٕ٘)وقولو في باب "النائب عف الفاعؿ"

 اجعمنَّو كاسُتحميكاألوؿ         وثالَث الذي بيمز الوصؿِ 

 :(ٕٙ)وقولو في "باب التمييز"

اًل كأنت أعمى َمْنزال      والفاعَؿ الَمعنى ِاْنِصَبْف بَأْفَعال  مفضّْ

بَّاف في حاشيتو عمى األشموني أفَّ السيوطيَّ اعترَض عمى   فقد ذكر الصَّ
بَّاف:" قولو: "والرفع والنصب ا جعمف إعراًبا" تقديـ معموؿ الفعؿ المؤكَِّد، فيقوؿ الصَّ

اعترضو السيوطي بأف الفعؿ المؤكد بالنوف ال يتقدـ معمولو عميو والناظـ مشى عمى 
 ذلؾ في عدة مواضع كقولو:
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 والفاعَؿ المعنى انصَبْف بَأْفَعال

 وقولو:

 وبو الكاَؼ ِصال

وعمََّمُو بعُض شرَّاح الجزولية بأف تأكيد الفعؿ يقتضي اىتماًما بو فُيَقدَّـ أفاده  
الشيخ يحيى. وينبغي حمُؿ امتناِع التَّقدُّـِ إْف سمـ عمى حالة االختيار دوف الضرورة 

 . (ٕٚ)كما ىنا، وحينئٍذ يندفع االعتراض..."

فال شؾَّ أف المخرَج الصحيح لتقديـ ابف مالؾ معموؿ الفعؿ المؤكَّد عميو، ىو  
 الضرورة الشعرية. 

لنوف، أفَّ األصؿ في الفعؿ عدـ وربما كانت ِعمَّة ضعؼ الفعؿ المؤكَّد با 
الفعِؿ غيِر  -التأكيد بالنوف أو بغيرىا، فمما ُأكَّْد الفعؿ بالنوف انحطَّ عف األصؿ

.  -المؤكَّد  درجًة، لذلؾ جاز أف نقوؿ: زيًدا ِاِضِرْب، ولـ َيُجْز: زيًدا اضربفَّ

 

 

 
ُ 
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ُ

ُلعمْحثُلعثمعث

ملألسممءُلعتيًُلُتام ُيمممََُْيمُ)َكْم،ُ ُوكأم  (ُنموذجا

 يدور الكالـ في ىذا المبحث عمى مطمبيف: 

، ومنُعيا ما بعدىا مف العمؿ فيما قبميا. ٔ ـْ  . َك

 . َكَأيّْف، ومنُعيا ما بعدىا مف العمؿ فيما قبميا.ٕ

ُلعمطَُبُلألو 

ُيمُممََُْيمُم ُلعام ُيمممُْادىمَكْم،ُومنا

:ُموضام)َُكْم(:ُُ ُأوًلا

(، اسـٌ مبنيّّ )ُ ـْ عمى السكوف، فيي " اسـٌ لوجود حدّْ االسـِ وعالماِتو َك
، ويدؿ عمى اسميتيا "اإلسناد إلييا، وعود الضمير عمييا في نحو: كـ رجاًل (ٕٛ)فييا"

ـْ  جاءؾ، ودخوؿ حرؼ الجر عمييا واإلضافة إلييا في نحو بكـ رجاًل مررَت، ورزُؽ َك
ا صمت، وكـ فرسًخا سرت، نفًسا ضِمنت، وتسميط عوامؿ النصب عمييا نحو: كـ يومً 

 (ٜٕ)وكـ كانت دراىمؾ؟"

وقد ُبِنَيْت عمى السكوف ألنيا " ال تخمو إما أف تكوف استفيامية، أو خبرية، ُ
ف كانت خبرية، فيي  فإف كانت استفيامية، فقد تضمنت معنى حرؼ االستفياـ، وا 

" لمتكثير، وىـ يحمموف  ـْ " لمتقميؿ، و" َك " ألفَّ "ُربَّ الشيء عمى ضده كما نقيضة "ُربَّ
نما ُبنيت عمى الُسكوف؛ ألنو  ". وا  ( حماًل عمى "ُربَّ ـْ يحممونو عمى نظيره، فُبِنَيْت )َك

 . (ٖٓ)األصؿ في البناء"

ـْ موضعيِف: فأحُدىما   ـْ أفَّ ِلَك (، فيقوؿ سيبويو :" اعم ـْ أمَّا عف موضعي )َك
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ـُ بو، بمنزلة كيَؼ وأيفَ  ـُ، وىو الحرُؼ المستفَي . والموِضُع اآلخُر: الخبُر، االستفيا
. وىي تكوف في الموضعيف اسًما فاعاًل ومفعواًل وظرًفا، وُيبَنى  ومعناىا معنى ُربَّ
عمييا، إال أنيا ال َتَصرَُّؼ َتَصرَُّؼ َيْوـ وَلْيَمة، كما أف َحْيُث وَأْيَف ال يتصرفاف تصرؼ 

لـ تتمكف في الكالـ، إنما  َتْحَتؾ وَخْمَفؾ، وىما موضعاف بمنزلتيما، غير أنيما حروؼٌ 
 .(ٖٔ)ليا مواضع تمزميا في الكالـ"

ُممََُْيمُم ُلعام ُيمممُْادىم:ُُ-ْنوعميمُ-ثمنمام:ُمنُعُ)كم(ُ

ال تعمُؿ )كـ( فيما قبميا ألفَّ ليا حؽُّ الصدارة، فػ)كـ االستفيامية( أشبيت  
 ) ( و)ُربَّ حرؼ االستفياـ، وحرُؼ االستفياـ لو الصدارة ، و)كـ الخبرية( أشبيت )ُربَّ

 مضاِرٌع لمنفي، والنفي لو صدُر الكالـ. 

مستفيـ إلى يقوؿ ابف مالؾ:" أداة االستفياـ منبية لممستفيـ ومؤذنة بحاجة ال 
إبداء ما عنده، فنزلت مما في حيزىا منزلة حرؼ النداء مف المنادى في استحقاؽ 

تأخيرىا ولـز تصديرىا وال فرؽ في ذلؾ بيف كـ وغيرىا، فمذلؾ  التقدـ، فمذلؾ امتنع
وجب رفع صاحب الضمير في نحو: زيٌد كـ ضربتو، كما وجب في نحو زيد أيف 

 لقيتو، وبشر متى رأيتو.

ية جارية مجرى االستفيامية في وجوب التصدير فمذلؾ ال يجوز في والخبر 
ا مساوية ليا في وجوب البناء نحو: زيٌد كـ دراىـ أعطيتو إال الرفع، وىي أيضً 

بيامً لتساوييما في مشابية الحرؼ وضعً  ا. وتنفرد االستفيامية بتضمف معنى حرؼ ا وا 
تقميؿ وىو الغاِلب عمى ُرّب. ووقوع كـ االستفياـ، والخبرية بمناسبة ُربَّ إف قصَد بيا ال

في حالييا مبتدأ ومفعوال ومضافا إلييا كقولؾ: كـ درىًما لؾ، و )كـ مف فئٍة قميمٍة 
ـُ كـ مف  غمبْت( وكـ جزًءا قرأت، وكـ رجاٍؿ َصِحْبَت، وحاجٌة كـ قضيت، وتعمي

، وكـ المشتغميف توليت. ووقوعيا في حالييا ظرفا ومصدرا كقولؾ: كـ فرسًخا سرت
 .(ٕٖ)فراسَخ سرت، وكـ طعنة طعنت، وكـ طعناٍت طعنت"
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وقد كاف ألبي حيَّاف مناقشٌة لكالـ ابف مالؾ؛ وممخصيا أف أبا حيَّاف قد أخذ  
 عمى ابف مالؾ بعَض المآِخذ؛ منيا:

تشبيُيُو أحقيِة )كـ االستفيامية( في الصدارة بأحقية أدوات االستفياـ في  
أفَّ مف أدوات االستفياـ ما ال يمـز الصدر نحو: َمْف، وما،  الصدارة، دوف أف يبيّْفَ 
 وأّي، في االستثبات. 

ومنيا أيًضا قولو إفَّ كـ الخبرية تجري مجرى االستفيامية في وجوب  
التصدير؛ فيقوؿ:" وأمَّا في الخبر فإنو ذكر أفَّ الخبرية تجري مجرى االستفيامية في 

سبة إلى أشير المغات، وأمَّا في بعض المغات وجوب التصدير. وىذا الذي ذكره بالن
 ، فإنو يجوز أالَّ تتصدر، ويتقدميا العامؿ، فتقوؿ: فككُت كـ عاٍف، وممكُت كـ غالـٍ
وىي لغة قميمة، وىذه المغة كانت القياس ألنيا بمعنى كثير، فإذا قمت: كـ عاٍف فككُت، 

ا مف الُعناة، ىو األصؿ، فالمعنى: كثير مف الُعناة فككُت، فكما يجوز: فككُت كثيرً 
 أعني تقديـ العامؿ ىنا، فكذلؾ كاف ينبغي أف يجوز في كـ الخبرية.

وىذه المغة حكاىا األخفش. واضُطِرَب في القياس عمييا، فقيؿ: يقاس عمييا، 
. وقيؿ: ىي مف القُمة بحيث ال ُيمتفت إلييا. واألوؿ ىو  فيجوز: ممكُت كـ غالـِ

 . (ٖٖ)ف يقاس عمييا"الصحيح ألنيا لغة، فينبغي أ

وأخذ أبو حياف عمى ابف مالؾ تناقضو في قولو بمزوـ تصدر )كـ(، ثـ ذكره  
بعد ذلؾ أنيا قد تكوف مضاًفا إلييا؛ فيقوؿ:" ويناقض قوَؿ المصنؼ إنما لزمت 

، فإنيا إذا كانت حاؿَّ إعرابيا: )ومضاًفا إلييا(ذكُر مَ  -بعد حيفٍ –التصدير، قوُلو 
تمـز التصدير؛ إذ قد تقدَّميا ما عمؿ فييا وما انخفضت بسببو. وكذلؾ مضاًفا إلييا لـ 

إذا دخؿ عمييا حرؼ جّر لـ تمـز التصدير، نحو: بكـ درىـٍ اشريَت ثوبؾ؟ ألنو دخؿ 
 . (ٖٗ)عمييا عامؿ يخفضيا"

ـَ عمييا االسـ  والبف الحاجب َلْمَحٌة بديعة  ْف تقدَّ ـْ وا  في تعميؿ لزوـ صدارة َك
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(، وال تقع إال في صدر الكالـ عند المضاؼ؛ فيق ـْ وؿ:" ... وال ُيقاُؿ )ماُلؾ َك
ـُ العامِؿ إال إذا كانت  البصرييف، فمذلؾ لـ تقع فاِعَمًة، وال عمى صفٍة يمَزـُ منيا تقدي

ُأل ُمضاًفا إلييا،  مَّم ُول  ُتأخمُرُه، ُُمَتَاذٌَّر ُألنَُّو ُإمَّم ُلعمضمِفُعَميم، ُتقدمُم ُُمْغَتَفٌر يإنو
ـْ َيْبَؽ إال أف تقَع ُمْبَتَدَأًة ستفيممَُمْنَسِحُبُإعمو،ُيتصمُرُلعكَمتم ُعَلستفيمممانىُلًل ، فم

أو معمولًة لفعٍؿ بعدىا، وَتْعِرُؼ ذلؾ بأف تنُظَر إلى ما وقع بعدىا، فإف كاف اسًما خبًرا 
ـْ يكف ا ْف ل ـْ ماُلَؾ( وِشْبِيِو، وا  سًما ىو خبٌر عنيا َوَجَب أف تكوف ُمْبَتَدَأًة، كقولؾ: )َك

ـْ َوَجَب أْف تكوَف  عنيا َوَجَب أف يكوف َثمََّة ِفْعٌؿ، َفَتْنُظَر فإْف كاف ُمَسمًَّطا عمى َك
ـْ رُجاًل  معمولًة لو عمى َحَسِب ذلؾ التسميِط مفعواًل بو أو ظْرًفا أو مصدًرا، كقولؾ: َك

ـْ يْوًما َضَرْبَت زيًدا، وكـ ضْربًة َضَرْبَت زيًدا ْف لـ يكف مسمًَّطا عميو فال َضَرْبَت، وَك ، وا 
ُؿ فمَؾ  يخموا إمَّا أف يكوَف ُمَسمًَّطا عمى ضميِرىا َتَسمَُّط المفعوليِة أْو ال، فإف كاف األوَّ
ـْ رُجاًل َضَرْبَتُو، إال أنََّؾ إذا قدَّْرَتُو منصوًبا  فيو وجياف، كمسألِة: زيٌد َضَرْبُتو، مثاُلو: َك

ـَ مف  وجَب أف تَُقدَّْر النَّاِصبَ  ًرا عنيا، فتقوؿ: كـ رُجاًل َضَرْبَت َضَرْبَتُو؛ ِلَما َتَقدَّ متأخّْ
ـْ يكف ُمَسمًَّطا عمييا وال عمى ضميرىا َوَجَب أْف تكوَف  ف َل ، وا  أفَّ ليا َصدَر الكالـِ

ـْ رُجٍؿ جاءؾ، وِشْبِيو..." ، وَك ـَ ُمْبَتَدًأ، كقولؾ: كـ رُجٍؿ قا
(ٖ٘) . 

وقد لخصَّ أبو حياف مآِخذه عمى كالـ ابف مالؾ عف لزـو تصدر )كـ( في  
قولو:"... فكاف ينبغي أف يقيّْد كالَمو فييا، فيقوؿ: كـ َلِزمت التصدير إال إذا ُأضيؼ إلييا، 
أو دخؿ عمييا حرؼ جر، أو كانت استفياًما وُعطفت في االستثبات، فإنو يجوز أالَّ 

 .(ٖٙ)المغة الشُّْيَرى، وأمَّا في المغة األخرى فيجوز أالَّ تتصدر"تتصدر. أو كانت خبًرا في 

 –ويرى الباحُث أف ىناؾ ِعمًَّة أخرى تمنع عمؿ كـ فيما قبميا؛ فػ)كـ( تفتقر  
إلى تمييز، سواء أكاف ظاىًرا أو مقدًَّرا، يقوؿ ابُف مالؾ:" َكـ: اسـ لعدٍد ُمبيـ،  -دائًما

، مثُميا في ذلؾ االفتقار مثؿ المضاؼ الذي (ٖٚ)ذؼ إال لدليٍؿ"فَيْفتِقُر إلى مميّْز، ال ُيح
يطمُب مضاًفا إليو، وكما أف المضاؼ إليو ال يتقدـ عمى المضاؼ ألنو صار ِصمًة 

  لو؛ أي جزًءا منو؛ فتمييُز كـ ال يتقدـ عمييا ألنو صار كالجزء منيا.
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ُ
ُلعمطَبُلعثمني

 يمممَََُْيمممُْاَدىمُم ُلعام َُكَأم  ،ُوَمْنُايمُ

:ُمانىُكأم  :ُ ُأوًلا

ـْ في الخبر واالستفياـ. ُ يقوؿ الجوىري في الصّْحاح:" كأيّْْف معناىا معنى َك
، وكاِئْف مثؿ كاٍع. قاؿ ُأَبيُّ بف كعب لِزّر بف ُحَبيش:  وفييا لغتاف كأيّْْف مثاؿ َكَعيٍّ

كأيّْْف مف رجؿ قد رأيُت، تريد كَأيّْْف تعدُّ سورَة األحزاب؟ أي كـ َتُعدُّ. وتقوؿ في الخبر: 
دخاؿ ِمْف بعد كأيّْْف، أكثر مف النصب بيا،  بيا التكثير، فتخفض النكرَة بعدىا بِمْف. وا 

 . (ٖٛ)وأْجَوُد..."

ويقوؿ الزمخشري:" وفي معنى كـ الخبرية كأيّْف. وىي مركبٌة مف كاؼ  
وَجؿَّ﴿َعزَّ -التشبيو وأّي. واألكثر أف تستعمؿ مع ِمْف قاؿ ا   ُُ  ُ .﴾

وفييا خمُس لغات َكَأيّْْف، وكاٍء بوزف كاٍع، وَكْيٍء بوزف َكْيٍع، وَكَأى بوزف َكَعى، وَكٍإ 
 .(ٜٖ)بوزف َكٍع"

وىي مركبة مف كاؼ التشبيو التي دخمت عمى )أّي( االستفيامية؛ يقوؿ  
:" وأمَّا )كأيّْْف( فيو كاؼ التشبيو دخمت عمى ( التي ىي في غاية اإلبياـ  الرضيُّ )أيٍّ

( ِفي الَمْعنى مركب (ٓٗ)إذا ُقِطَعْت عف اإلضافة" ـْ ، ويقوؿ السيوطي:" )كأيّْف( ِاْسـٌ )َكَك
مف َكاؼ التَّْشِبيِو َوأّي االستفيامية المنونة، وُحِكَيْت َوِلَيَذا َجاَز الَوْقُؼ َعَمْيَيا بالنُّوف؛ 

تَّْرِكيب أشبو النُّوف اأْلَْصِميَّة َوِلَيَذا ُرسـ ِفي اْلُمصحؼ نوًنا. أِلَف التَّْنِويف لما دخؿ ِفي ال
َومف وقؼ َعَمْيَيا بحذفو َاْعتَبر حكَمو ِفي اأَلْصؿ؛ َوُىَو اْلَحذؼ ِفي اْلَوْقؼ. َوقيؿ اْلَكاؼ 

يو َقاَؿ َوِىي َمَع ِفيَيا ِىَي الزَّاِئَدة َقاَؿ اْبف ُعْصُفور َأال ترى َأنَّؾ اَل ُتِريُد بَيا معنى َتْشبِ 
َذِلؾ اَلِزَمة كمزوـ )َما( الزَّاِئَدة ِفي )اَل ِسيَما( َوغير ُمَتَعمَقة ِبَشْيء َكَساِئر ُحُروؼ الَجرّْ 

َواِئد َوأي مجرور بَيا"  . (ٔٗ)الزَّ
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وذىب أبو حيَّاف إلى أنَّيا قد تكوف بسيطة غير مركَّبة؛ يقوؿ:" وقاؿ بعُض  
َر أنيا -أصحابنا مركبة مف كاؼ التشبيو ومف أيٍّ االستفيامية عف العدد،  وقد قرَّ

 قاؿ:" وُيحتَمُؿ أف تكوف بسيطة" انتيى.  -وصارت بمنزلة كـ في الخبر واالستفياـ

وىو الذي كنُت أذىُب إليو قبؿ أف أِقَؼ عمى قوؿ ىذا القائؿ إنو يحتمؿ أف  
 . (ٕٗ)تكوف بسيطة. ويدؿُّ عمى ذلؾ تالعب العرب بيا في المغات..."

وذكر أبو حيَّاف كالـَ ابِف خروٍؼ في كأيّْف مف أنيا مركبة مف كاؼ التشبيو،  
وَأيّْف)اسـٌ عمى وزف َفْيِعؿ(، فيقوؿ األندلسي:" وأجاز ابف خروؼ أف تكوف مركبة مف 
كاؼ التشبيو ومف أيّْف، وىو اسـ عمى وزف َفْيِعؿ، فالنوف مف أصؿ الكممة. ولـ 

ًدا بؿ مرًكبا مع كاؼ التشبيو، وىو مبني عمى السكوف مف ُيستعمؿ ىذا االسـ مفر 
 حيث اسُتعمؿ في معنى كـ قبؿ.

وىذا ليس بشيء؛ ألفَّ َجْعَميا مركبة مما استقرَّ في كالـ العرب وُعرؼ معناه 
َأولى ِمف َجْعِميا مركبة مف كاِؼ الجر ولفٍظ لـ َيستَقّر في كالميـ، وال ُعرؼ لو 

 . (ٖٗ)معًنى"

ابُف ىشاـٍ الفريَؽ الذي يرى تركيب )كأيّْف( مف كاؼ التشبيو ، وأيٍّ  وقد وافؽ 
(:" ... أنيا مركََّبٌة، وكـ بسيطة  ـْ االستفيامية؛ فيقوؿ موضًحا ما تخالؼ فيو )كأيّْف( )َك
عمى الصحيح، خالًفا لمف زعـ أنيا مركبة مف الكاؼ وما االستفيامية، ثـ ُحِذَفْت ِأِلُفيا 

، وس  . (ٗٗ)كنت ميُميا لمتخفيؼ لثقؿ الكممة بالتركيب"لدخوؿ الجارّْ

 " (، (٘ٗ)وذىب سيبويو إلى أف كأيّْف " معناىا معنى ُربَّ ـْ ، وليست بمعنى )َك
 .) وقد َتِبَع السيرافيُّ سيبويو في مذىبو؛ فيقوؿ:" قاؿ سيبويو: وكأيٍّ معناه معنى )ُربَّ

(. وكثر استعماؿ النحويي ـْ  -مف البصرييف والكوفييف -فوقاؿ الفرَّاء: معناىا )َك
 تفسيَرىا بكـ.

؛ ألف الكاَؼ حرٌؼ دخولو عمى ما بعده كدخوؿ (ٙٗ)والذي قاؿ سيبويو أصبح



ََوُُُ ََْْ لعامم ُم ُلعَاَمِ ُيمممُ ُلعْمحث/ُمحمدُطمرقُمحمدُعْدُلعازمزُلعنجمر «نممذُجُم ُلأليامِ ُولألسممِءُولعحروفُِ» ييُلعنَّْحِوُلعَاَرِْيُ  َمْنعُُ

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 221ُ

)رب(، و)كـ( في نفسيا اسـ، وأنت تقوؿ: كـ لؾ؟ وال تقوؿ كأيٍّ لؾ. كما ال تقوؿ: 
 . (ٚٗ)ُربَّ لَؾ"

(، واعترَض الرضَّيُّ عمى مذىب سيبويو والسيرافي، فكأيّْف   ـْ عنده بمعنى )َك
( لكثرِة استعماليا، دوف  ـْ يقوؿ ُمعمًّْقا عمى كالـ السيرافي:" وليس بدليٍؿ واضٍح، ألف )َك

، ال ُيحَذُؼ مجُروُرهُ" " فحرؼ جرٍّ  . (ٛٗ)"كأيّْف"، جاز حذؼ ُمَميِّْزىا، وأمَّا "ُربَّ
ُثمنمام:ُتمممُزُكأم ْ :ُ
بتمييػػػز كػػػـ االسػػتفيامية:" وكػػػذلؾ كػػأّيْف رجػػػاًل قػػػد يقػػوؿ سػػػيبويو مشػػبًّْيا تمييػػػَز )كػػأيّْف(  

. ويػػروي سػػيبويو عػػف يػػونس أف (ٜٗ)رأيػػُت، زعػػـ ذلػػؾ يػػونس، وكػػأيف قػػد أتػػاني رجػػاًل..."
العرَب يسػتخدموف حػرؼ الجػر )ِمػْف( مػع )كػأيّْف( ، وقػد َكثُػَر ذلػؾ فػي كالميػـ؛ يقػوؿ:" 

ٺ ٿ ٿ ٿ ؿ﴿إال أفَّ أكثَر العرب إنما يتكمموف بيا مع ِمْف، قاؿ عػز وجػ

 :(ٔ٘). وقاؿ عمرو بف شأس(ٓ٘)﴾ُٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ـَ األلِؼ َيرَدى ُمَقنَّعا ٍج ... يجيء َأما ـُ ِمف ُمدجَّ وكائْف َرَدْدَنا عنُك
(ٕ٘) 

ُـّ بو الكالـُ، وصار  فإنما ألزموىا )ِمْف( ألنيا توكيٌد، فُجِعَمْت كأنيا شيٌء َيِت
فُربَّ توكيٍد الزـٌ حتى يصير كأنَّو مف الكممة وكأّيْف كالمثؿ. ومثؿ ذلؾ: والسيَّما زيٍد، 

. ف حذفَت ِمف وما فَعَرِبىّّ  معناىا معنى ُرّب. وا 

وقاؿ: إف جرَّىا أحٌد مف العرب فعسى أف يجرىا بإضمار ِمْف كما جاز ذلؾ 
 فيما ذكرنا في كـ.

 وقاؿ: كذا وكأيّْف عممتا فيما بعدىما كعمؿ َأْفَضِميـ في رجؿ حيف قمَت:
 َأْفَضُميـ َرُجاًل، فصار أيّّ وذا بمنزلة التنويف، كما كاف ُىـ بمنزلة التنويف.

وقاؿ الخميؿ رحمو ا كأنيـ قالوا: لو كالعدد درىما، وكالعدد مف قرية. فيذا  
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ف لـ ُيتكّمـ بو.  تمثيٌؿ وا 

نما تجيء الكاؼ لمتشبيو، فتصير وما بعدىا بمنزلة شيء واحد. مف ذلؾ   وا 
، أدخمَت الكاَؼ عمى أفَّ لمتشبيو"قوُلؾ: كأ  . (ٖ٘)فَّ

ـُ في االستفياـ، ومنو قوليـ:   ـُ مف كالـ سيبويو السابؽ أف كأيّْف ُتْسَتخَد وُيْفَي
 كأيّْف رجاًل قد رأيُت، وكأيّْف قد أتاني رجاًل. 

ـُ بيا؛ فيقوؿ في الفرؽ بيف كأيّْف   وقد أكدَّ ابُف مالؾ أفَّ كأيّْف قد ُيْستَْفَي
رضي ا -:"... وانفردت كأيّْف أيًضا بأنَّيا قد ُيْسَتفيـُ بيا، كقوؿ ُأَبيّْ بف كعٍب وكذا
:" كأيّْف تقَرُأ سورة األحزاب، أو كأيّْف تعدُّ سورة األحزاب؟ فقاؿ عبد ا:  لعبد ا -عنو

: قط"  . (٘٘)، أراد ما كانت كذا قط"(ٗ٘)ثالثًا وتسعيف. فقاؿ ُأبيُّ

واألكثر فيو أف يكوف مجروًرا بحرؼ  -كما سبؽ–كوف منصوًبا وتمييز كأيّْف ي 
؛ فقد ذكر النحاُة  الجرّْ )ِمْف(، وقد وضَّح ابُف مالؾ ِعمَّة جرّْ تمييز كأيّْف بحرؼ الجرّْ
أف كأيّْف معناىا معنى كـ الخبرية؛ وكـ الخبرية تجرُّ تمييزىا بإضافتو إلييا في أرجح 

ـْ َتُجّر كأيّْ  ـَ َل ف تمييَزىا باإلضافة؛ يقوؿ ابُف مالؾ:" ... معنى كأّيف وكذا اآلراء؛ َفِم
، فكاف حقيما أف يضافا إلى مميزىما كما تضاؼ كـ التي تساوييا في (ٙ٘)كمعناىا

المعنى، لكف منع مف إضافة كأيّْف أنيا لو ُأِضيَفْت لـز نزُع تنوينيا وىي مستحقة 
كانت بمنزلة ِبَزْيٍد مسمِّى بو، فإنو يمـز لمحكاية، ألنيا مركَّبة مف كاؼ التشبيو وأّي، ف

أف يجرى مجرى الجممة الُمَسمَّى بيا في لزوـ الحكاية والمحافظة عمى كؿّْ جزء مف 
 . (ٚ٘)أجزائيا..."

وذىب ابف عصفور إلى أفَّ تمييز كأيّْف يمزُمُو حرؼ الجر )ِمف(؛ يقوؿ:" وأمَّا  
مييَزىا يمزُمو ِمْف، ويجوز الفصُؿ بينيا وبينو كأيّْف، فمعناىا معنى كـ الخبرية، إال أفَّ ت
 . (ٛ٘)بالجمؿ فتقوؿ: )كَأيٍّ جاءني مف َرُجٍؿ("

واعترض ابُف مالؾ عمى كالـ ابف عصفور في لزوـ )ِمْف( تمييَز كأيّْف،  
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فيقوؿ في توضيح الفروؽ بيف كـ وكأيّْف:" أفَّ ُمَميَّزىا مجروٌر بػ)ِمْف( غالًبا، حتى زعـ 
لزوـ ذلؾ، وَيُردُُّه قوُؿ سيبويو: "وكأيّْف رجاًل قد رأيت، زعـ يونس ذلؾ،  ابُف عصفور

 . (ٜ٘)وكأيّْف قد أتاني رُجاًل، إال أفَّ أكثَر العرب ال يتكمموف بو إال مع ِمْف" انتيى"

وقد ذكَر الرضيُّ في شرحو عمى الكافية، أنَّو لـ يعثر عمى منصوٍب بعد  
 . (ٓٙ)منصوٍب بعد كأيّْف" كأيّْف؛ يقوؿ:" ولـ أعُثْر عمى

 :(ٔٙ)يجوز فيو النصُب، ومنو قوؿ الشاعر -إذف -فتمييُز كأيّْف 

َـّ َأْمُرُه بعد ُيْسرِ  ِاْطُرِد اليأَس بالرَّجا فكأيّْف  آِماًل ُح

 : (ٕٙ)وقوؿ اآلَخر

 قديًما، وال َتْدُروَف ما َمفَّ ُمْنِعـِ  وكاِئْف لنا َفْضاًل عميكـ ونعمةً 
واألكثػػُر فػػي تمييػػز كػػأيّْف الجػػرُّ بحػػرؼ الجػػرّْ ِمػػْف؛ وفػػي ذلػػؾ كثيػػر مػػف الشػػواىد؛ منيػػا  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿قولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

ُ﴿:وقولو تعالى ،(ٖٙ)﴾ڤ    ُ ُ  ُ  ُ   ُ   ُ  ُ﴾(ٙٗ). 

بحرؼ الجر ِمْف؛ فيقوؿ:" ويروي السيرافي عف المبرد ِعمََّة جرّْ تمييز كأيّْف  
نما اختارت العرب أف يتكمموا بيا مع  وقد كثر في كالـ العرب وقوُع )ِمْف( بعدىا، وا 
)ِمْف( فيما ذكر أبو العباس محمد بف يزيد أنو إذا قاؿ: كأيّْف رجاًل أىمكُت، جاز أف 

، فيكوف واحٌد في معنى جميع، ويجوز أف تجعؿ، كأيٍّ  ظرًفا، يكوف رجاًل نصًبا بكأيٍّ
كأنو قاؿ: كأيٍّ مرًة، وتنصب رجاًل بأىمكُت، فيصير واحدا في معنى نفسو. فإذا 
أدخمت )ِمْف( صار واحًدا في معنى )جميع( ويخرج أف يكوف واحًدا في معنى 

 .(٘ٙ)نفسو"

وُيَعمُّْؽ أبو حيَّاف عمى كالـ الُمَبرّْد؛ فيقوؿ:" وىذا الذي قالو أبو العباس مبنيُّ  
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يراد النحوييف كالـ أبي العباس عمى أنو ىؿ  يجوز حذؼ تمييز كأيَّف أـ ال يجوز؟ وا 
 مف غير اعتراض عميو في تقدير حذؼ التمييز دليؿ عمى جوازه.

وقاؿ صاحب البسيط: )وأمَّا حذفو فضعيؼ فيو ِلُمزوـ ِمْف؛ ألنو حذُؼ عامؿ 
 ومعموؿ( انتيى.

ِبِمْف، بؿ ُحذؼ وىو وَمف يقوؿ بجواز حذفو ال يمتـز أنو ُحذؼ وىو مجرور 
منصوب كما ُحذؼ مف كـ االستفيامية وىو منصوب. وال ُيحَفظ جرُّ التمييز بعد كأيّْف، 
فإف جاء كاف بإضمار ِمف، وىو مذىب الخميؿ والكسائي. وال ُيحمؿ عمى إضافة كأيّْف 

قاؿ كما ذىب إليو ابف كسياف ِلما تقدَّـ ِمف أنو ال يجوز إضافة كأيّْف إلى ما بعدىا. و 
 س: ) وقاؿ إْف َجرَّىا أحٌد مف العرب فعسى أف َيُجرَّىا بإضمار ِمف( انتيى.

وقاؿ ابف خروؼ: )يكوف في مميَّزىا النصُب، ويجوز الجُر ِبِمْف وبغير ِمْف، 
 .(ٙٙ)بفصؿ وبغير فصؿ، ومعناىا التكثير، وليا حكـ كـ الخبرية في جميع أحواليا("

ُلعام ُيمممََُْيم:ُثمعثام:ُمنُعُكأم  ُممُْادىمُم 

( فيجري عمييا الكثيُر مف أحكاـ كـ. ُ ـْ مف المعموـ أفَّ )كأيّْف( قد ُألِحَقْت ب)َك
ـُ، واالفتقاُر إلى  ـْ في خمسة أموٍر: اإلبيا يقوؿ ابُف ىشاـ في المغني إفَّ كأيّْف توافُؽ َك

فادُة التكثير تارة وىو الغالُب  ، واالستفياـ أخرى التمييز، والبناُء، ولزوـُ التصدير، وا 
. وما ييُـّ البحث ىنا في ىذه الموافقات أمراف؛ لزوـُ التصدير، واالفتقاُر (ٚٙ)وىو نادرٌ 

 إلى التمييز. 

أمَّا عف لزوـ التصدير؛ فكأيّْف مثُؿ كـ ليا الحؽُّ في الصدارة؛ فال تتقدـ  
ابُف مالؾ:" يقوُؿ  -في أحسف اآلراء -عمييا العوامؿ؛ وال يتقدـ عمييا حرُؼ الجرّْ 

( في لزوـ التصدير فال يعمُؿ فييا ما قبميا..." ـْ  .(ٛٙ)وانفردْت كأيّْْف بموافقة)َك

وُيَعمُّْؽ أبو حيَّاف عمى كالـ ابف مالؾ؛ فيقوؿ:" وقولو وتنفرد ِمف كذا بمزـو  



ََوُُُ ََْْ لعامم ُم ُلعَاَمِ ُيمممُ ُلعْمحث/ُمحمدُطمرقُمحمدُعْدُلعازمزُلعنجمر «نممذُجُم ُلأليامِ ُولألسممِءُولعحروفُِ» ييُلعنَّْحِوُلعَاَرِْيُ  َمْنعُُ

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 221ُ

التصدير يعني أفَّ كأيَّف تمـز الصدر، بخالؼ كذا، فإنو ال ُيمتـز فيو التصدير، بؿ 
تتقدـ عمييا العوامؿ، وقد تقدَّـ في تمثيؿ ابف عصفور أنو يدخؿ عمييا حرؼ يجوز أف 

الجر، فمثؿ بقولو: بكأيّْف ِمف رجٍؿ مررُت وقد تقدَّـ ابَف عصفور إلى ذلؾ ابُف قتيبة، 
فقاؿ في )الكتاب الجامع( لو في النحو:"كأيّْف. بمعنى كـ، تقوؿ: بكأيَّف تبيُع ىذا 

ـْ تَبيعو؟  ".الثوب؟ أي: بَك

وقاؿ ابف تقي:)كأيَّف( أصميا أيُّ التي ُيسأؿ بيا عف كؿ شيء، فممَّا َدخمت 
الكاؼ عمييا لزمت بجممتيا العدد، وزاَؿ معنى االستفياـ منيا، فكاف األصؿ: كأيَّ 
نوا، وَركَّبوا، وَغمَّبوا االسمية، وصارت ال يعمؿ  عدٍد عدُد دراىمؾ؟ ثـ حذفوا الثاني، وَنوَّ

  .(ٜٙ)ألف أحد جزأييا في األصؿ استفياـ" انتيى" فييا ما قبميا؛

، صارت مع مميزىا كالجزء   ـْ والفتقاِر كأيّْف إلى تمييٍز، مثميا في ذلؾ مثؿ َك
الواحد، فال يجوز أف يتقدـ عمييا معموليا، فيي ال تعمؿ في شيء قبميا، وتمنع ما 

  بعده مف العمؿ فيما قبميا ألحقيتيا في الصدارة.
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ُلعنتمئج:

إفَّ الدّْاللة والتراكيب ال يمكف دراستيما  -في نياية ىذا البحث –يمكف القوؿ  
منفصميف عف بعضيما، فقد أدَّت الداللُة في ىذا البحث دوًرا بارًزا، وكاف ليا أثٌر بالُغ 

 األىمية في توضيح وتفسير ِعمؿ منع العامؿ مف العمؿ فيما قبمو. 

مف العمؿ فيما قبمو؛ األولى: أحقيُة فيناؾ ِعمتاف رئيستاف منعت العامؿ  
الصدارة؛ فمثاًل )كـ وكأيّْف( منعت مف العمؿ فيما قبميا ألفَّ ليا الحؽُّ في الصدارة، 
فال يتقدـ عمييا تمييزىا، وكذلؾ بعُض األدوات مثؿ: ما النافية، وال النافية الواقعة في 

. والِعمَّة ليا الصدر جواب القسـ؛ فيي تمنع ما بعدىا مف العمؿ فيما قبميا؛ ألف
ًرا كما ىو الحاؿ في الفعؿ المؤكَِّد بالنوف؛  األخرى؛ ضعؼ العامؿ عف العمؿ متأخّْ
فيو فرٌع عمى الفعؿ غير المؤكَّد؛ والفروع تنحطُّ درجًة عف األصوؿ، فال تتصرؼ 

 تصرفيا. 

ذا نظرنا إلى حقيقة ىاتيف العمَّتيف نجد أنيما متصمتاف بالجانب الداللي؛   وا 
فالصدارة تعني االىتماـ بالُمقدَّـِ ألنو يؤثر في معنى الكالـ، فإذا خرج شيء مف حيّْزه 
خرَج مف حيّْز االىتماـ، فعمى سبيؿ المثؿ؛ فالعؿ المؤكد بالنوف، إنما أكَّْد لمعناية 

فمو قمَت: زيًدا اضربنَُّو، كأنََّؾ تولي زيًدا العناية واالىتماـ بتأكيد معنى الفعؿ، 
ماـ، ومع ذلؾ فقد جعمت الفعَؿ مؤكًَّدا وىذا يعني أنََّؾ توِليِو العناية واالىتماـ، واالىت

فينتُج َلبٌس، وتَناُفر داللي في الجممة؛ والمخرُج مف ىذا التنافر، يكوف بمنع تقديـ 
معموؿ الفعؿ المؤكَِّد بالنوف عميو، لكي يتضح لممتمقي أنَّؾ إنما َتيتـ بالفعؿ 

وىذا ما أكَّده سيبويو حينما  لمفعوؿ ) الشخص المضروب(.وليس ا)الَضْرب(، 
ف كانا جميعًا قاؿَ  ـْ ببياِنِو َأْعَنى، وا  :"... كأّنيـ إنَّما يقّدموف الذي بياُنُو أىُـّ ليـ، َوُى

 . ُيِيّماِنيـ وَيْعِنيانيـ"

، كثيرة ومتنوعة بيف األسماء واألفعاؿ فالعوامؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا 



ََوُُُ ََْْ لعامم ُم ُلعَاَمِ ُيمممُ ُلعْمحث/ُمحمدُطمرقُمحمدُعْدُلعازمزُلعنجمر «نممذُجُم ُلأليامِ ُولألسممِءُولعحروفُِ» ييُلعنَّْحِوُلعَاَرِْيُ  َمْنعُُ

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 244ُ

وقد اخترُت منيما بعض النماذج ألعرض ليا في ىذا البحث؛ وقد اتضح  والحروؼ؛
الجواب عف إشكالية البحث، فقد أشرُت إلى عدٍد مف العوامؿ التي ال تعمؿ فيما قبميا، 
والعوامؿ التي تمنع ما قبميا مف العمؿ فيما بعدىا، ثـ وضحُت آراء النحاة في ىذه 

المنع، ووضحُت أثر الجانب الداللي في  العوامؿ مف حيث عمؿ المنع، والخالؼ في
 الصنعة النحوية، وربطُت بيف الجانب الداللي والعمة النحوية.
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ُلعيولمش
 .ٖٕ٘/ٕاألصوؿ في النحو،  (ٔ)
انظر، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف: البصرييف والكوفييف، أبو البركات  (ٕ)

 .ٕٚٔ،ٖٚٔ/ٔـ، ٖٕٓٓ، المكتبة العصرية، ٔاألنباري، طػ
، وما بعدىا. ورصؼ المباني ٖٕٛ/ٖانظر، مغني المبيب، ت: د. عبد المطيؼ الخطيب،  (ٖ)

 وما بعدىا.  ٜٕٓوما بعدىا، والجنى الداني صػ ٕٚ٘صػ
، واألصوؿ في النحو ٜٕٙ/ٕالبيت مف مجزوء الكامؿ، وىو لسعد بف مالؾ، انظر: الكتاب  (ٗ)

ٔ/ٜٙ. 
 . ٕٛ٘انظر، رصؼ المباني، صػ (٘)
يؿ عمى ألفية ابف مالؾ ومعو منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ، محمد محيى شرح ابف عق (ٙ)

 . ٖٚٔ/ٕ،  ـٜٜٛٔالديف عبد الحميد، مكتبة دار التراث، 
 أي إذا لـ تقع في صدر الجواب فال صدارة ليا، ويجوز وقوعيا في أثناء الكالـ.  (ٚ)
 :وىو لمُمَتَممّْس، وَعُجُزهالبيت مف شواىد سيبويو، مف البسيط،  (ٛ)
a. َُُمْأُكَُُوُييُلعقْرَمِةُلعسُّوُس ُولعحبَّ
b.  ،ٔانظر: الكتاب/ٖٛ. 
مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ، تحقيؽ: د. عبد المطيؼ الخطيب،  (ٜ)

ٕ/ٔٓٔ،ٔٓٓ . 
ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، جالؿ الديف السيوطي، تحقيؽ: د. عبد الحميد ىنداوي،  (ٓٔ)

 . ٔٔٙ/ٕد.ط، المكتبة التوفيقية، مصر ، 
 . ٖٔٔ/ٖالمصدر السابؽ،  (ٔٔ)
 . ٚ:ٜالطور، اآليات مف  (ٕٔ)
الدرُّ المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، أحمد بف يوسؼ) السميف الحمبي(، تحقيؽ: د. أحمد  (ٖٔ)

 . ٗٙ،٘ٙ/ٓٔمحمد الخراط، د.ط، دار القمـ، دمشؽ ، 
 . ٛ:ٓٔالطارؽ، اآليات  (ٗٔ)
عادؿ أحمد عبد الموجود وآخروف، تفسير البحر المحيط، أبو حياف األندلسي، تحقيؽ: الشيخ  (٘ٔ)

 . ٓ٘ٗ/ٛـ ، ٖٜٜٔلبناف،  -، دار الكتب العممية، بيروتٔطػ
 . ٕٖيوسؼ، اآلية (ٙٔ)
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الَجَنى الدَّاني في حروؼ المعاني، الحسف بف قاسـ المرادي، تحقيؽ: د. فخر الديف قباوة، أ.  (ٚٔ)
 . ٔٗٔـ ، صػٕٜٜٔلبناف،  -، دار الكتب العممية، بيروتٔمحمد نديـ فاضؿ، طػ

 . ٜٙٔ/ٗ، دار المعارؼ، مصر ، ٘ٔالنحو الوافي، أ. عباس حسف، طػ (ٛٔ)
 . ٗٗٗ/ٔ. ومغني المبيب،ٖٗٔالبيت مف الكامؿ، بال نسبة، انظر: الجنى الداني، صػ (ٜٔ)
 . ٖٗٔانظر، الجنى الداني، صػ (ٕٓ)
، طػ (ٕٔ) ، ٔشرح الرضي عمى الكافية، رضي الديف اإلستراباذي، تحقيؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 . ٖٖٙ/ٔـ ٕٓٓٓعالـ الكتب، 
 . ٖٗ/ٔالكتاب، سيبويو،  (ٕٕ)
، مطبعة المدني ٖدالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: أ. محمود محمد شاكر، طػ (ٖٕ)

 . ٚٓٔـ ، صػٕٜٜٔبالقاىرة، 
 . ٓٔألفية ابف مالؾ، طػبعة دار التعاوف، صػ (ٕٗ)
 . ٕٙاأللفية، صػ (ٕ٘)
 . ٖٗاأللفية، صػ (ٕٙ)
حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ: طو عبد الرؤوؼ سعد،  (ٕٚ)

 . ٓٓٔ/ٔد.ط، المكتبة التوفيقية، مصر ، 
، دار ٔلو النبياف، طػالمباب في عمؿ البناء واإلعراب، أبو البقاء العكبري، تحقيؽ: د. عبد اإل (ٕٛ)

 . ٖٗٔ/ٔـ ، ٜٜ٘ٔالفكر، دمشؽ، 
 . ٛٔٗ/ ٕشرح التسييؿ،  (ٜٕ)
ـ ، ٜٜٜٔ، دار األرقـ بف أبي األرقـ، ٔأسرار العربية، أبو البركات بف األنباري، طػ (ٖٓ)

 . ٘ٙٔصػ
 . ٙ٘ٔ/ٕالكتاب، سيبويو،  (ٖٔ)
 . ٕٔٗ،ٕٕٗ/ٕشرح التسييؿ،  (ٕٖ)
 . ٖٗ،ٖ٘/ ٓٔالتذييؿ والتكميؿ،  (ٖٖ)
 . ٖ٘ /ٓٔالمصدر السابؽ،  (ٖٗ)
ؿ، ابف الحاِجْب، تحقيؽ: د. إبراىيـ محمد عبد ا، طػ (ٖ٘) ، دار سعد ٔاإليضاح في شرح الُمَفصَّ

  .ٕٓ٘،ٖٓ٘/ٔـ، ٕ٘ٓٓالديف لمطباعة والنشر، دمشؽ، 
 . ٖ٘/ ٓٔالتذييؿ والتكميؿ ،  (ٖٙ)
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 . ٘/ٓٔالمصدر السابؽ ،  (ٖٚ)
. أحمد عبد الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجوىري، تحقيؽ: د (ٖٛ)

 . ٖ٘/ٛـ،)كأيّْف(، ٜٚٛٔ، دار العمـ لممالييف، بيروت، ٗالغفور عطا، طػ
ؿ في صنعة اإلعراب، أبو القاسـ الزمخشري، تحقيؽ: د. عمي بو ممحـ، طػ (ٜٖ) ، مكتبة ٔالُمَفصَّ

 . ٕٕٗـ ، صػٖٜٜٔلبناف،  -اليالؿ، بيروت
 . ٙٛ/ٗشرح الرضي عمى الكافية،  (ٓٗ)
 .ٗٓٙ/ٕىمع اليوامع،  (ٔٗ)
 . ٚٗ/ٓٔوالتكميؿ،  التذييؿ (ٕٗ)
 . ٚٗ/ٓٔالمصدر السابؽ،  (ٖٗ)
 . ٕ٘/ٖمغني المبيب، تحقيؽ: د. عبد المطيؼ الخطيب،  (ٗٗ)
 . ٔٚٔ/ٕالكتاب، سيبويو،  (٘ٗ)
(ٗٙ)  .  ىكذا في النص، وربما تكوف أَصحُّ
 . ٜٙٗ/ٕشرح كتاب سيبويو لمسيرافي ،  (ٚٗ)
 .ٗٓٔ/ٗشرح الرضي عمى الكافية،  (ٛٗ)
 . ٓٚٔ/ٕالكتاب، (ٜٗ)
 . ٛٗسورة الحج، اآلية  (ٓ٘)
 . ٓٚٔ/ٕالبيت مف الطويؿ، لعمرو بف شأٍس، انظر: الكتاب،  (ٔ٘)
المدجج: الالبس السالح تامِّا. يردى: يمشي الردياف؛ وىو مف ضرٌب مف المشي فيو تبخُتٌر.  (ٕ٘)

والمقنع: المتغطي بالسالح مما يوضع عمى الرأس؛ كالبيضة والمغفر. والشاىد فيو استعماؿ 
 ػ)ِمْف( الجارَّة بعدىا.)كائف( بمعنى كـ الخبرية مع اإلتياف ب

 . ٓٚٔ،ٔٚٔ/ٕالكتاب، سيبويو،  (ٖ٘)
اُد  (ٗ٘) ، َحدَّثََنا َحمَّ ىذا نصُّ الحديث في مسند اإلماـ أحمد:" َحدَّثََنا َعْبُد اِ، َحدَّثََنا َخَمُؼ ْبُف ِىَشاـٍ

، َقاَؿ: َقاَؿ ِلي ُأَبيُّ ْبُف َكعْ  ٍب: "َكَأيّْْف َتْقَرُأ ُسوَرَة ْبُف َزْيٍد، َعْف َعاِصـِ ْبِف َبْيَدَلَة، َعْف ِزرٍّ
نََّيا اأْلَْحَزاِب؟ َأْو َكَأيّْْف َتُعدَُّىا؟ " َقاَؿ: ُقْمُت َلُو: َثاَلثًا َوَسْبِعيَف آَيًة، َفَقاَؿ: "َقطُّ، َلَقْد َرَأْيُتيَ  ا َواِ 

َذا َزَنَيا َفاْرُجُموُىَما اْلَبتََّة َنَكااًل ِمَف اِ َواُ َلُتَعاِدُؿ ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َوَلَقْد َقَرْأَنا ِفيَيا: الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إِ 
َعِزيٌز َحِكيـٌ"، وفيو أف الكالـ يدور بيف )ِزرٍّ بف ُحَبْيٍش( و)ُأَبيّْ بف َكْعٍب( رضي ا عنيما، 

كما جاء في نصّْ ابف مالؾ وخرََّجو  -رضي ا عنو –وليس موجيا إلى عبد ا بف مسعوٍد 
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، ٔانظر، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: د. شعيب األرناؤوط، ط.في الحاشية المحقؽ
. وانظر أيًضا، السنف الكبرى لمبييقي، تحقيؽ: د. عبد ٖٗٔ/ ٖ٘ـ، ٕٔٓٓمؤسسة الرسالة، 

 .  ٜٗٔ/ٚٔـ، ٕٔٔٓ، مركز ىجر لمبحوث والدراسات، ٔا بف عبد المحسف التركي، ط
 . ٖٕٗ/ٕشرح التسييؿ،  (٘٘)
 ـ الخبرية. يقصد ك (ٙ٘)
 .ٖٕٗ/ ٕشرح التسييؿ،  (ٚ٘)
الُمَقرَّب، ابف عصفور اإلشبيمي، تحقيؽ: د. أحمد عبد الستار الجوادي، د. عبد ا الجبوري،  (ٛ٘)

 . ٖٖٔ/ٔـ، الناشر غير معروؼ، ٕٜٚٔ، ٔطػ
 . ٕ٘،ٖ٘/ٖمغني المبيب، تحقيؽ: د. عبد المطيؼ الخطيب،  (ٜ٘)
 . ٗٓٔ/ٗشرح الرضي عمى الكافية،  (ٓٙ)
. وذكره ابف ىشاـ برواية ٖٕٗ/ٕقائؿ، مف بحر الخفيؼ، انظر شرح التسييؿ،البيت مجيوؿ ال (ٔٙ)

 أخرى لشطره الثاني:
 بعد ُعْسرِ  ُمْسُرهُُُآِماًل ُحَـّ  - أ
 . ٖ٘/ٖانظر، مغني المبيب، تحقيؽ: د. عبد المطيؼ الخطيب،  - ب

 البيت لألعشى الكبير ميموف بف قيس، مف الطويؿ، ومطمع القصيدة: (ٕٙ)
ِتيا ِاْسَممي       َتِحيََّة ُمْشتاٍؽ إلييا ُمَتيَّـِ أال ُقْؿ ِلَتيَّا َقبْ  - أ  َؿ ِمرَّ
انظر، ديواف األعشى الكبير، ميموف بف قيس، ت: د. محمود إبراىيـ الرضواني،  - ب

. والبيت ٖٖٔ/ٔ،٘ٔالقصيدة رقـ ،ـٕٓٔٓ، وزارة الثقافة والفنوف والتراث، قطر،ٔطػ
 . ٗ٘/ٖبال نسبة في الُمغني، انظر: مغني المبيب، تحقيؽ: د. عبد المطيؼ الخطيب، 

 . ٛٗسورة الحج، اآلية  (ٖٙ)
 . ٙٗٔسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٗٙ)
 . ٜ٘ٗ/ٕشرح كتاب سيبويو، أبو سعيد السيرافي،  (٘ٙ)
 . ٔ٘/ٓٔالتذييؿ والتكميؿ،  (ٙٙ)
 . ٓ٘،ٔ٘/ٖالمطيؼ الخطيب،  انظر، مغني المبيب، تحقيؽ: د. عبد (ٚٙ)
 . ٖٕٗ/ٕشرح التسييؿ، (ٛٙ)
 . ٕ٘/ٓٔالتذييؿ والتكميؿ،  (ٜٙ)
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ُلعمصمدرُولعمرلجع

 .ـٜٜٜٔ، دار األرقـ بف أبي األرقـ، ٔأسرار العربية، أبو البركات بف األنباري، طػ. ٔ

األصوؿ في النحو، أبوبكر بف السَّرَّاج، ت: د. عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .ٕ
 . لبناف

 . طػبعة دار التعاوف جماؿ الديف بف مالؾ، ألفية ابف مالؾ،. ٖ

أمالي ابف الحاجب، جماؿ الديف ابف الحاجب، ت:د. فخر صالح سميماف، دار عمار، األردف، . ٗ
 .ـٜٜٛٔ

، ٔفي مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف: البصرييف والكوفييف، أبو البركات األنباري، طػاإلنصاؼ . ٘
 .ـٖٕٓٓالمكتبة العصرية، 

ؿ، ابف الحاِجْب، تحقيؽ: د. إبراىيـ محمد عبد ا، طػ. ٙ ، دار سعد ٔاإليضاح في شرح الُمَفصَّ
 .ـٕ٘ٓٓالديف لمطباعة والنشر، دمشؽ، 

، ٔطػ ب التسييؿ، أبو حياف األندلسي، تحقيؽ: د. حسف ىنداوي،التذييؿ والتكميؿ في شرح كتا. ٚ
 . دار كنوز إشبيميا

تفسير البحر المحيط، أبو حياف األندلسي، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود وآخروف، . ٛ
 . ـٖٜٜٔلبناف،  -، دار الكتب العممية، بيروتٔطػ

قاسـ المرادي، تحقيؽ: د. فخر الديف قباوة، أ. الَجَنى الدَّاني في حروؼ المعاني، الحسف بف  .ٜ
 .ـٕٜٜٔلبناف،  -، دار الكتب العممية، بيروتٔمحمد نديـ فاضؿ، طػ

حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ: طو عبد الرؤوؼ سعد، . ٓٔ
 . د.ط، المكتبة التوفيقية، مصر

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب، ٗالخصائص، أبو الفتح عثماف بف جني، ط. ٔٔ

الدرُّ المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، أحمد بف يوسؼ) السميف الحمبي(، تحقيؽ: د. أحمد . ٕٔ
 . محمد الخراط، د.ط، دار القمـ، دمشؽ
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، مطبعة المدني ٖدالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: أ. محمود محمد شاكر، طػ. ٖٔ
 .ـٕٜٜٔبالقاىرة، 

، وزارة الثقافة ٔديواف األعشى الكبير، ميموف بف قيس، ت: د. محمود إبراىيـ الرضواني، طػ. ٗٔ
 .ـٕٓٔٓوالفنوف والتراث، قطر،

رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني، أحمد عبد النور الماَلقّي، تحقيؽ د. أحمد محمد . ٘ٔ
 . ـٕٕٓٓ، دار القمـ، دمشؽ، ٖالخرَّاط، طػ

، مركز ىجر لمبحوث ٔبييقي، تحقيؽ: د. عبد ا بف عبد المحسف التركي، طالسنف الكبرى لم. ٙٔ
 . ـٕٔٔٓوالدراسات، 

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ومعو منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ، محمد محيى . ٚٔ
 . ـٜٜٛٔالديف عبد الحميد، مكتبة دار التراث، 

ؽ: د. عبد الرحمف السيد، د. محمد بدوي المختوف، شرح التسييؿ، جماؿ الديف بف مالؾ، تحقي. ٛٔ
 . ـٜٜٓٔ، ىجر لمطباعة والنشر، ٔطػ

، طػ. ٜٔ ، ٔشرح الرضي عمى الكافية، رضي الديف اإلستراباذي، تحقيؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر
 . ـٕٓٓٓعالـ الكتب، 

، دار ٔطػشرح كتاب سيبويو، أبو سعيد السيرافي، ت: أحمد حسف ميدلي، عمي سيد عمي،. ٕٓ
 . ـٕٛٓٓالكتب العممية، بيروت،

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجوىري، تحقيؽ: د. أحمد عبد . ٕٔ
 . ـٜٚٛٔ، دار العمـ لممالييف، بيروت، ٗالغفور عطا، طػ

 . ـٜٛٛٔ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ٖالكتاب، سيبويو، تحقيؽ: أ. عبد السالـ ىاروف، طػ. ٕٕ

اجي، ت: د. مازف المبارؾ، طػ. ٖٕ مات، أبو القاسـ الزَّجَّ  . ـٜ٘ٛٔ، دار الفكر، دمشؽ، ٕالالَّ

، دار ٔالمباب في عمؿ البناء واإلعراب، أبو البقاء العكبري، تحقيؽ: د. عبد اإللو النبياف، طػ. ٕٗ
 . ـٜٜ٘ٔالفكر، دمشؽ، 

 . ـٜٚٛٔ، دار القمـ، دمشؽ، ٔي، طالمسائؿ الحمبيات، أبو عمي الفارسي، ت:د. حسف ىنداو . ٕ٘
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 . ـٕٔٓٓ، مؤسسة الرسالة، ٔمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: د. شعيب األرناؤوط، ط. ٕٙ

مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصاري، تحقيؽ: د. عبد المطيؼ الخطيب، . ٕٚ
 . ، مطبوعات المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويتٔط

، مكتبة ٔالُمَفصَّؿ في صنعة اإلعراب، أبو القاسـ الزمخشري، تحقيؽ: د. عمي بو ممحـ، طػ. ٕٛ
 . ـٖٜٜٔلبناف،  -اليالؿ، بيروت

الُمَقرَّب، ابف عصفور اإلشبيمي، تحقيؽ: د. أحمد عبد الستار الجوادي، د. عبد ا الجبوري، . ٜٕ
 . ـ، الناشر غير معروؼٕٜٚٔ، ٔطػ

، دار الشروؽ، ٔلمغة، أبو زيد األنصاري، ت: د. محمد عبد القادر أحمد، طػالنوادر في ا. ٖٓ
 . ـٜٔٛٔ

ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، جالؿ الديف السيوطي، تحقيؽ: د. عبد الحميد ىنداوي، . ٖٔ
 . د.ط، المكتبة التوفيقية، مصر
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